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Ένα είναι σίγουρο. Το να δηλώνουμε συνεχώς έκπληκτοι μπροστά στον ανε-
ξάντλητο συντηρητισμό αυτής της χώρας δε θα μας βγει σε καλό. Και όσο 
εμείς χάνουμε έδαφος σερνόμενοι τόσο αυτός θα κερδίζει. Συντηρητικά 
ιδεώδη επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, ακόμη και μέσα σ’ ένα φαι-

νομενικά αντιφατικό περιβάλλον. Μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, οι γυναίκες θα πρέ-
πει να είναι διπλά προσεχτικές. Γιατί, ναι, εν έτει 2013, μπορούν να συνυπάρχουν αρ-
μονικά, συμπληρώνοντας μάλιστα το ένα το άλλο, η νέα σεξουαλική κουλτούρα της 
«απελευθέρωσης» μαζί με τις πιο αντιδραστικές και «ξεπερασμένες» θεωρίες για το 
ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γυναικών. Οι δεξιοί αυτού του τόπου δεν λανσά-
ρουν βέβαια τίποτα καινούριο. Τα ίδια και τα ίδια. Η κλασική διαχρονική αξία, η οικογέ-
νεια (παρέα με την πατρίδα και τη θρησκεία βεβαίως) κάνει ρελάνς ακόμη και με όρους 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ψυχολογίας, ισότητας κοκ. Την ίδια στιγμή βέβαια που με 
κάθε ευκαιρία το φεμινιστικό κίνημα και τα αιτήματά του λοιδωρούνται ως αναχρο-
νιστικά, ως υπερβολές του παρελθόντος που δεν έχουν θέση στη σημερινή κοινωνία 
«της προόδου». Σήμερα, ο πουριτανισμός ισχυρίζεται ότι η περίφημη «ισότητα» έχει 
επιτευχθεί, ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια προνόμια με τους άντρες, «αν όχι παραπά-
νω» και ότι «ασυδοσία έχει κυριαρχήσει» αφού πια οι γυναίκες έχουν χάσει κάθε έλεγ-
χο πάνω στην υποτιθέμενη ελευθερία που τους δόθηκε (και όχι κερδήθηκε βεβαίως). Η 
εικόνα που οι καλοθελητές του πουριτανισμού προωθούν εσκεμμένα είναι μιας γυναί-
κας στελέχους, μιας καριερίστριας, ενός επιτυχημένου, αχαλίνωτου, ιδιοτελούς και μο-
ναχικού πλάσματος που πάνω απ’ όλα βάζει το χρήμα και την απόλαυση.

Εμείς πάντως όταν ακούμε κάτι τέτοια καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι σοβα-
ρά. Η αντεπίθεση της δεξιάς δε γίνεται για λόγους μνησικακίας αλλά για πολύ συγκε-
κριμένους υλικούς λόγους και συμφέροντα. Σε καιρό καπιταλιστικής κρίσης η κοινωνι-
κή αναπαραγωγή, μια εργασία έτσι και αλλιώς υποτιμημένη, υποτιμάται ακόμη περισ-
σότερο. Η κρατική μέριμνα δεν εγγυάται πια την επιβίωση των πιο αδύναμων μελών 
του πληθυσμού, όπως το έκανε στο προηγούμενο φορντικό παράδειγμα, όπου η κοι-
νωνική αναπαραγωγή βασίζονταν στο μισθό του πειθαρχημένου αρσενικού εργάτη 
και στη φιγούρα της γυναίκας – σκλάβας στο σπίτι. Η υγεία των αρρώστων και η φρο-
ντίδα προς τους ηλικιωμένους και τα παιδιά μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ζή-
τημα κόστους – οφέλους ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία τη βγάζουν δεν τη βγάζουν. Ποι-
ος όμως θα επωμισθεί την κατάρρευση των συστημάτων πρόνοιας; Για ποιον χτυπά η 
καμπάνα; Γιατί μας φαίνεται ότι χτυπά για τις γυναίκες πάλι; Στο φόντο αυτών των εξε-
λίξεων οι γυναίκες καλούνται να υποταχθούν στο «φυσικό ρόλο» τους, να σκύψουν τα 
κεφάλια ξανά...υπέρ πίστεως και πατρίδας. Έτσι και αλλιώς, η κρίση και η ανεργία πλήτ-
τει πρώτα και κύρια αυτές, όπως και προ κρίσης αυτές ήταν που είχαν πολύ χειρότερες 
δουλειές και μισθούς από τους άντρες. Ακόμη, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι γυ-
ναίκες δεν είναι τα ίδια υποκείμενα που ήταν πριν από τη συνολική ανταρσία του φεμι-
νιστικού κινήματος του ’�0 και ’70. Προκειμένου λοιπόν, οι γυναίκες να πειθαρχήσουν 
ξανά, οι ποσότητες βίας και υποτίμησης που επιστρατεύονται είναι τεράστιες. Έτσι δεν 

είναι καθόλου τυχαία η κατακόρυφη αύξηση των δολοφονιών, των βιασμών και των 
ξυλοδαρμών εναντίον των γυναικών, η γιγάντωση της πορνείας, η όλο και μεγαλύτερη 
τάση για επιστροφή σε παραδοσιακές αξίες, σε απόψεις του τύπου «η γυναίκα είναι κα-
τώτερο ον». Οτιδήποτε δηλαδή για να εμπεδώσουν οι γυναίκες τα καθήκοντά τους ως 
μηχανές αναπαραγωγής και σεξουαλικής απόλαυσης και να υποταχθούν στο τρίπτυ-
χο «θεός-οικογένεια-εργασία». 

Επομένως στην εποχή μας, αν μια φορά δεν πρέπει να δείχνουμε έκπληξη μπρο-
στά στον εχθρό, δυο φορές δεν πρέπει να τον υποτιμούμε ως γραφικό ή μεμονωμένο. 
Ούτε φυσικά να επαναπαυόμαστε σε κεκτημένα δικαιώματα και νομικά κατοχυρωμέ-
νες ελευθερίες. Παρακάτω θα αναφερθούμε στο Σύλλογο για την Ανδρική και Πατρική 
Αξιοπρέπεια ή ΣΥ.Γ.Α.Π.Α., μια περίπτωση που θεωρήσαμε ότι συμπυκνώνει ως παρά-
δειγμα τα σημεία των καιρών μας και θα εξηγήσουμε γιατί.  

 Ο Σύλλογος με το γελοίο όνομα δεν είναι όπως μπορεί να φαίνεται στην αρχή, δη-
λαδή γραφικός και άκακος. Ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και όπως ισχυ-
ρίζεται δρα για τη «γονεϊκή ισότητα και την παιδική υπερηφάνεια», αντιδρά «σε όσα 
άδικα συμβαίνουν στο χώρο του οικογενειακού δικαίου», στην «ανισότητα σε βάρος 
του πατέρα». «Βοηθείστε το ΣΥ.Γ.Α.Π.Α στο άκρως κοινωνικό του έργο για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα των παιδιών των διαζυγίων και το καταφύγιο του Πατέρα όπου προ-
σέρχονται δεκάδες άστεγοι, χρεωμένοι, πεινασμένοι, δίχως περίθαλψη μπαμπάδες»(!)1 
Το 2009 κατέβηκε ως κόμμα στην Ευρωβουλή, ως Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα των Δι-
αζευγμένων. Μέλη του κατεβαίνουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές το 2010, 
όπως και στις εκλογές του 2012 το Κοινωνικό Κίνημα των Διαζευγμένων συμπράττει με 
τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Παναγιώτη Καμμένου. Ο Σύλλογος είναι υπερδραστή-
ριος με εκδηλώσεις, σεμινάρια, «γιορτές του πατέρα» σε πολλές επαρχιακές πόλεις, συ-
γκεντρώσεις κλπ. Διαθέτουν συνδρομητική εφημερίδα και επιδιώκουν σχολαστικά την 
παρουσία τους στο ίντερνετ και στα μίντια. Παρουσίαση των θέσεων και του ... πόνου 
τους έχει κάνει και η εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά, Νέοι Φάκελοι. Κεντρική φιγούρα 
(ειδικά στο…you tube), κάποιος δόκτορας Νίκος Σπιτάλας ή Dr Spitalas σπουδαγμέ-
νος στη Γαλλία και τώρα καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Δράμας, ιδρυτής και πρόεδρος του Συλ-
λόγου. Κοιτώντας τον, θα μπορούσε να ‘ταν οπαδός του Καλβίνου: φυσιογνωμία στε-
γνή, υποτονική και ύπουλη. Υπάρχουν στιγμές όμως που η μωροφιλοδοξία του φανε-
ρώνεται: «Γιατί όχι και για πρωθυπουργός, τι μου λείπει;»...

 Κορυφαία στιγμή του Συλλόγου ή μια ευκαιρία που χάθηκε, η κατάθεση νομοσχεδί-
ου το 2008, επί υπουργού Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη, όπου προβλεπόταν (ανά-
μεσα στα άλλα) η αλλαγή του υπάρχοντος νόμου για το οικογενειακό δίκαιο και η υι-
οθέτηση μιας πάγιας θέσης του Συλλόγου που αφορά στη συνεπίβλεψη των παιδι-
ών μετά το διαζύγιο (με συμβολαιογραφική πράξη των διαζευγμένων). Να θυμίσουμε 
ότι μέχρι σήμερα οι διαζευγμένοι γονείς δηλώνουν ποιος από τους δυο θα πάρει την 
επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους ενώπιον του δικαστηρίου και μόνο αν υπάρξει 

1 Από το site του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α, «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα – Διακήρυξη αρχών».

ΜισογΥνηδεσ ΜπαΜπαδεσ εν δρασει

Η περίπτωση ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.
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Ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α συμβουλεύει για το “σωστό προφίλ” που πρέπει να 
έχουν οι μπαμπάδες κατά τη διαδικασία του διαζυγίου

Παραθέτουμε το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο blog του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α Κοζάνης με 
τίτλο: “Τα Top Ten λάθη που κάνουν οι Μπαμπάδες και τους κοστίζει σε χρήματα 
ή σε επιμέλεια”. (Αφήσαμε ανέπαφη τη σύνταξη του πρωτότυπου).

1. Μην καμαρώνετε για τη νέα φίλη σας μπροστά στην εν διαστάσει σύζυγό σας.
“Να φοβάστε μια γυναίκα που περιφρονείται”, ειδικά όταν ο πισινός της “τρώγεται” γι’ αυτό.
2. Μην κρύβετε περιουσιακά στοιχεία ή μεταβιβάζετε την ιδιοκτησία σας.
 Όταν ο άλλος δικηγόρος το διαπιστώσει, ίσως να καταλήξετε χάνοντας όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία. Ο δικαστής θα κρατήσει μια μνησικακία και θα χάσετε την αξιοπιστία σας, τη δική 
σας και του δικηγόρου σας.
3. Μην αποφασίσετε μέσα σε μία ημέρα για να πάρετε διαζύγιο.
 Είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί καθορισμό στόχων, στρατηγικής και οικονομικό σχε-
διασμό.
4. Μην υποτιμάτε τη γυναίκα σας.
 Οι γυναίκες είναι εξυπνότερες από τους συζύγους τους. Τα δύο τρίτα όλων των διαζυγίων 
προέρχονται από τις γυναίκες. Υποθέστε ότι είναι πολλά βήματα μπροστά από εσάς στον σχε-
διασμό και τον προγραμματισμό.
5. Μην κακολογείτε την γυναίκα σας μπροστά στα παιδιά. 
 Πρώτα απ’ όλα, είναι επιζήμιο και προκαλείται σύγχυση στα παιδιά σας. Δεύτερον, τα παιδιά 
σας δεν πρέπει ποτέ να μπούνε στην διαδικασία να πρέπει να επιλέξουν πλευρές. Τέλος, μην 
είσαστε τόσο σίγουροι ότι θα έρθουν με την πλευρά σας.
6. Μην κακολογείτε τη σύζυγό σας στον δικαστή. 
 Η γονική αλλοτρίωση είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να χάσετε την μάχη για την επιμέλεια. 
Το δικαστήριο ψάχνει για ενήλικες οι οποίοι θα ενισχύσουν τη συνεργασία όχι, ποιος θα είναι 
ο πρώτος για να χαλάσει την συνεργασία με τον άλλο γονέα.
7. Μην αφήνετε το περιθώριο, μόνο στην σύζυγο σας για να “ρυθμίσει τις λεπτομέρειες”. 
 Πάρα πολλοί άνδρες αδυνατούν να προσλάβουν τους δικούς τους νομικούς συμβούλους, πι-
στεύοντας ότι ο δικηγόρος της συζύγου τους θα είναι δίκαιος και αξιοπρεπής. Χα χα. Αυτό εί-
ναι πολύ καλό ανέκδοτο.
8. Να μην φαίνεστε μόνο ως πάροχος και ως πορτοφόλι, να φαίνεστε ως μπαμπάς.
 Το δικαστήριο δεν θα σας χορηγήσει την επιμέλεια λόγω της υπέροχης δουλειά σας και της 
ικανότητας σας, το παιδί σας να ζει πλουσιοπάροχα με τα χρήματα και τα δώρα που του προ-
σφέρετε. Οι πολλές ώρες που ξοδεύετε για την εργασία σας, δείχνει ότι δεν υπάρχει χρόνος 
για την ανατροφή των παιδιών και εξασφαλίζει μόνο ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να εργαζό-
σαστε για να πληρώνετε την διατροφή του παιδιού.
9. Μην προκαλείτε δικαστικές διαμάχες για ηλίθια πράγματα. 
 Είσαστε έτοιμοι να πληρώνετε νομικές αμοιβές παρά μόνο για τον άλλο σύζυγο; Σας λείπει η 
“μεγάλη εικόνα”, όπως εγχώριας δικαιοσύνης, από κοινού τα χρέη και τα ταμεία συνταξιοδό-
τησης;
10. Μην σας πιάνει το αντριλίκι σας. Μην φωνάζετε ή να απειλείτε. 
 Τυχόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που δίνει την αί-
σθηση ότι έχετε πρόβλημα σε “θέματα διαχείρισης θυμού”, θα επιστρέψει πίσω στο πρόσωπό 
σας, ειδικά στον προσδιορισμό της επιμέλειας. Ή, ακόμη χειρότερα, μπορεί να πάρετε μια πε-
ριοριστική εντολή εναντίον σας πριν καν αρχίσει η διαδικασία του διαζυγίου, και ακόμη χει-
ρότερα μηδενίζετε τις πιθανότητές σας να πάρετε την επιμέλεια.

αντιδικία αποφασίζει το δικαστήριο. Προς μεγάλη απογοήτευση του Συλλόγου και του 
προέδρου Dr Spitalas προσωπικά, η διάταξη αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, έπει-
τα από αντιδράσεις γυναικείων οργανώσεων, της συμβουλευτικής Εθνικής Επιτροπής 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δηλα-
δή έφτασαν στην πηγή και δεν ήπιαν νερό, που λένε. Φαίνεται η συγκυρία δεν ήταν αρ-
κετά «ώριμη». Η πιο δραστήρια βουλευτής –εκπρόσωπος των θέσεων τους στις νομο-
παρασκευαστικές επιτροπές του κράτους είναι η Έλενα Κουντουρά, κόρη του φιλοβα-
σιλικού Αλέξανδρου Κουντουρά, πρώην φωτομοντέλο, πρώην βουλευτής της Ν.Δ. και 
νυν των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να σημειώσουμε βέβαια πως οργανώσεις των πατε-
ράδων δραστηριοποιούνται και διεθνώς, σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο έδαφος. Στην 
Αγγλία υπάρχουν οι Fathers for Justice, στη Γαλλία υπάρχει «η άνοιξη των μπαμπάδων, 
των παιδιών και των παππούδων»2, στις Η.Π.Α. η Αμερικάνικη Συμμαχία για τους Πατέ-
ρες και τα Παιδιά κοκ. 

Ας δούμε όμως τα αιτήματα του εν ελλάδι Συλλόγου. Καταρχήν, να αναγνωριστεί συ-
νταγματικά ο πατρικός ρόλος και τα ελληνόπουλα να εκπαιδεύονται με την παραδο-
χή του πατρικού φίλτρου. Δεν μας λένε όμως, αν το «παραδεχτούμε», θα αναλάβουν 
οι ίδιοι να φέρουν εις πέρας όλες τις σκατοδουλειές; Ύστερα, να καθιερωθεί η από κοι-
νού επιμέλεια των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου. Πώς θα γίνει αυτό δε μας λένε βέ-
βαια. Ακόμη, να επιλυθεί δίκαια το θέμα της διατροφής. Η ποταπότητα και η υποκρι-
σία στο μεγαλείο τους! Στην ουσία δε θέλουν να δίνουν λεφτά, ούτε για τα παιδιά τους 
που όπως λένε κόπτονται. Πόσο μάλλον όταν δεν μπορούν να ελέγξουν τι κάνει και τι 
δεν κάνει η πρώην γυναίκα τους. Αυτό που θέλουν είναι κάποιος να μπορεί να ισχυρί-
ζεται ότι είναι πένητας, να γίνεται πιστευτός και τελικά να μη δίνει φράγκο, χωρίς πολ-
λά - πολλά (έτσι και αλλιώς οι διατροφές καταστρατηγούνται στην πράξη). Επίσης, ο 
άντρας να έχει τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τη γυναίκα, όσον 
αφορά το συντάξιμο όριο ηλικίας, τα επιδόματα, κλπ. Το τελευταίο να φανταστούμε εί-
ναι στο πλαίσιο της ισότητας;

 Ίσως, με μια πρώτη, πρόχειρη ματιά τα αιτήματά τους να φαίνονται λογικά, δημο-
κρατικά και άλλα τέτοια. Όμως με μια δεύτερη ματιά και έπειτα από επισκέψεις στα δε-
κάδες μπλογκ και σάιτ που φιλοξενούν τις απόψεις του Συλλόγου, οποιοσδήποτε θα 
καταλάβαινε ότι κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο. Για παράδειγμα, το μαιανδροσάιτ Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Αντρών ή ΠΑ.ΣΥ.Α., του οποίου ο μισογυνισμός, ο πατριωτισμός 
και οι αισθητικές προτιμήσεις παραπέμπουν σε Χρυσή Αυγή. Ύστερα, τα ίδια τα μέλη 
και οι φίλοι του Συλλόγου: επιχειρηματίες, επιστήμονες, δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιω-
τικοί, καθηγητές, κλπ ισχυρίζονται ότι είναι αθώα θύματα της πλεκτάνης των «πρώην» 
τους. Οι «πρώην» ενίοτε χαρακτηρίζονται ως «πανούργες», «υστερικές» ή και «ανοργα-

2 Από το site του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α, «Η Άνοιξη των μπαμπάδων στην Ελλάδα».

Σύνταγμα, 2009. Πού είναι το 70% των γυναικών της χώρας, που όπως λέει ο πρόεδρος του 
ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. «είναι μαζί μας»; Μήπως ο κυρ Νίκος (αυτός με τη γραβάτα) έχει ψευδαισθήσεις 
μεγαλείου; Φυσικά δεν λείπουν και οι ελληνικές σημαίες. 

Μπρρρ! Το θέαμα ολίγον ανατριχιαστικό. Οι ΣΥ.Γ.Α.Π. –ίτες ντυμένοι αγιοβασίληδες (ό,τι μπορούν 
κάνουν οι άνθρωποι για να γίνουν αγαπητοί στα παιδιά τους) εκτός απ’ τον κυρ Νίκο στη μέση του 
πανό με το γλυκανάλατο σύνθημα. Εμείς αν είχαμε τέτοιο μπαμπά θα του λέγαμε μπαμπά φάε σκατά!

Από διαδήλωση πατεράδων 
στην Ισπανία το 2011. 
Τα πανό γράφουν: «Δεν 
είμαστε επισκέπτες, δεν 
είμαστε ταμειακές μηχανές, 
είμαστε πατέρες», «Κοινή 
επιμέλεια» και «Σύλλογος 
παππούδων χωρισμένων 
από τα εγγόνια τους». Τι 
πόνος!
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σμικές»3. Η κακεντρέχεια απέναντι στις «πρώην» είναι κάτι παραπάνω από έκδηλη. Το 
δε μισογυνισμό τους δεν προσπαθούν να τον κρύψουν καν. Με κάθε ευκαιρία εκφρά-
ζουν φανατικό μίσος για τις ντόπιες φεμινίστριες γιατί όπως λένε «σ’ άλλες χώρες τα 
φεμινιστικά κινήματα παραδέχονται το λάθος δρόμο τους και αποκαθιστούν πλήρως 
το ρόλο του άνδρα και του πατέρα ενώ εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο».4 Ή και ότι 
«η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη για μια τέτοια απότομη είσοδο στα διεθνή δεδο-
μένα (φεμινιστικά κινήματα, παγκοσμιοποίηση, κτλ) διότι οι παραδόσεις, η κουλτού-
ρα, η κοινωνική –οικονομική θέση των ελληνικών νοικοκυριών δεν το επέτρεπε»5 (sic). 
Η άποψη τους είναι ότι κατά βάσει διαζύγιο ζητάνε οι γυναίκες (που ισχύει) ώστε μετά 
να καρπωθούν την περιβόητη διατροφή (σιγά τα ψίχουλα!), καθότι είναι ... συμφερο-
ντολόγες από τη φύση τους! Μέγα το βάθος της ανάλυσης! Όσο για το θέμα της οικο-
γενειακής βίας, ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α έχει τη δική του ανάγνωση, μαγειρεύοντας και παραποιώ-
ντας στοιχεία. Καταλήγει στο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι άντρες είναι οι κακοποιημένοι 
και οι δαρμένοι, πολύ περισσότερο από τις γυναίκες!� Φυσικά δε γινόταν να μην ανα-
φερθεί και το παλιό γνώριμο επιχείρημα του δημογραφικού προβλήματος, ότι δηλαδή 
η αύξηση των διαζυγίων οδηγεί τους νέους στο να μην παντρεύονται, τους έγγαμους 
να μην τεκνοποιούν, οπότε μια ωρολογιακή βόμβα μπαίνει στα θεμέλια της χώρας7. 
Οϊμέ τραγωδία! Εδώ συναντιούνται με τις εξίσου μισογυνικές οργανώσεις της εκκλησί-
ας που αντιτίθενται στις εκτρώσεις, όπως ο Σύλλογος του Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. 
Σα να μας λένε λοιπόν, γυναικείες αρνήσεις τέλος! Βουλώστε το, ανεχτείτε μας και δου-
λεύετε! Διότι υπάρχει και αυτή η σημαντική ανάγνωση: Τι άλλο μπορεί να είναι η αύξη-
ση των διαζυγίων και η πτώση του ρυθμού των γεννήσεων αν όχι η άρνηση των γυναι-
κών στο να συμμορφωθούν στους σημερινούς όρους που βάζει η καπιταλιστική πει-
θάρχηση στην εργασία;

Ο Σύλλογος και ο Dr Spitalas  προσωπικά επιτίθεται σφόδρα και στο δικαστικό σώμα 
το οποίο, όπως λέει, με «προχειρότητα», «με αποφάσεις copy - paste», δίνει σχεδόν πά-
ντα την επιμέλεια των παιδιών στη γυναίκα, ενώ εκδικάζει υπέρογκα ποσά για διατρο-
φές στον πατέρα8. Και σαν wannabe υπουργός που είναι, έχει να προτείνει λύσεις, σύμ-
φωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κλπ. Πάντως δε νομίζουμε ότι συλλήβδην οι δικαστές 
παίρνουν τέτοιες αποφάσεις από ... φιλοφεμινιστικό αίσθημα. Εκτός αν ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α πι-
στεύει ότι σ’ αυτόν τον τόπο είναι οι άντρες που εγκυμονούνε, γεννάνε, θηλάζουν, ξε-
σκατίζουν και ταΐζουν μωρά, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, φροντίζουν ηλικιωμένους, αρ-
ρώστους κοκ. Αν πιστεύει δηλαδή ότι είναι οι άντρες που έχουν αναλάβει την κοινωνι-
κή αναπαραγωγή αμισθί. Βέβαια έχει φτάσει και σ’ αυτό το σημείο. Να ισχυρίζεται ότι 

3 Βλέπε το blog του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α Κοζάνης, «Οι σύγχρονες Ελληνίδες είναι ανοργασμικές... οι σύζυγοι 
τους “πληρώνουν την νύφη”».
4 «Γονείς και Παιδί», «Ισότητα στο εργατικό και οικογενειακό δίκαιο», τεύχος 5, Φεβρουάριος 
2010.
5 Στο ίδιο.
�  Δες και «Γονείς και Παιδί», «Η κακοποίηση των αντρών», τεύχος 17, Φεβρουάριος 2011.
7  «Γονείς και Παιδί», «Οικονομικά θέματα διαζυγίου», τεύχος 2, Νοέμβριος 2009.
8  Δες και «Γονείς και Παιδί», «Ο θεσμός της δικαιοσύνης ως μέσο επιθετικότητας εκβιασμού της 
μητέρας - γυναίκας ενάντια στον άντρα - πατέρα», τεύχος 9, Ιούνιος 2010.

Η σημειολογία της φωτογραφίας δε νομίζουμε ότι αφήνει μεγάλο περιθώριο αμφιβολιών για το ρόλο που ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. οραματίζεται για τις γυναίκες. Ο πρόεδρος ποζάρει με διπλωμένα τα χέρια ως 
άλλος βασιλιάς Αγαμέμνονας μαζί με τα πρωτοπαλίκαρά του (αν και σε λίγο προχωρημένη ηλικία) αφήνοντας τις ελάχιστες γυναίκες στριμωγμένες στο βάθος.

Πάλι τα περί ταμειακής 
μηχανής. Αυτή τη 
φορά από την αγγλική 
οργάνωση πατεράδων 
Fathers 4 Justice. 

Τον Μάρτιο του 2012 οι Fathers 4 Justice έκαναν δυναμική εμφάνιση με την παραπάνω 
διαφήμιση  με σλόγκαν : “Πες το με μίσος την Ημέρα της Μητέρας”. Σκόπος τους το 
κλείσιμο της ιστοσελίδας mumsnet.  
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οι Έλληνες άντρες έχουν πάει ...στο εξωτερικό και έχουν εκσυγχρονιστεί, άρα μπορούν 
να κρατήσουν ένα νοικοκυριό9. Ενώ αντίθετα οι σύγχρονες γυναίκες είναι πολυάσχο-
λες με την καριέρα τους, λείπουν πολύ από το σπίτι κλπ. Στην εκπομπή του πράκτορα 
Παπαχελά, Νέοι Φάκελοι, για το θέμα, εμφανίζεται ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας 
με τέσσερα (μεγαλωμένα) παιδιά από δυο διαφορετικούς γάμους. Ο συγκεκριμένος 
παρουσιάζεται ως πρότυπο άντρα-πατέρα, που κέρδισε δικαστικά την επιμέλεια των 
παιδιών του. Τι φανταστική, ευτυχισμένη οικογένεια! Κρίμα όμως που ο Παπαχελάς μας 
δείχνει μόνο τα μονταρισμένα πλάνα. Δε δείχνει δηλαδή το υπηρετικό προσωπικό του 
σπιτιού. Όσο για τους όχι και τόσο ευκατάστατους ΣΥ.Γ.Α.Π. –ίτες υπάρχουν οι γιαγιά-
δες για να φορτωθούν τα παιδιά. 

Η μηνιαία συνδρομητική εφημερίδα του Συλλόγου έχει το χαρακτηριστικό όνομα 
«Γονείς και παιδί». Ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α προβάλλει συνεχώς το πόσο κόπτεται για τα παιδιά, 
όπως και όλες οι οργανώσεις αυτού του τύπου. Στην ουσία βέβαια χρησιμοποιούν το 
παιδί ως δούρειο ίππο για να προωθήσουν τις θέσεις τους. Από τις σελίδες της εφημε-
ρίδας (που μόνο ψέματα λένε) επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τα παιδιά των διαζυγίων εί-
ναι συχνά παιδιά κακοποιημένα, με κατάθλιψη και διάφορα σύνδρομα βάσει κάποι-
ων επιστημονικών ερευνών. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη συνεχή υπογράμμιση του 
πόσο σημαντική είναι η παρουσία του πατέρα για να μην έχει τάσεις αυτοκτονίας το τέ-
κνο10 πάλι βάσει κάποιων επιστημονικών ερευνών. Τελικά, τα παιδιά των διαζυγίων που 
μεγαλώνουν μόνο με τις μάνες τους «σε ενοικιαζόμενα δωμάτια» μπορεί να γίνουν μέ-
χρι και serial killers.11 Φυσικά δε λείπει και η φιλοδοξία για μια νέα υποτακτική εκπαί-
δευση των κορασίδων από τον πατέρα τους: «ο πατέρας είναι αυτός που μαθαίνει στην 
κόρη του πώς να γίνει πραγματική γυναίκα, πώς να αγαπήσει τον άντρα, πώς να τον 
υπηρετεί, πώς να τον χρησιμοποιεί, πώς να συνυπάρχει μαζί του και πώς να τον επιθυ-
μεί όπως και εκείνος, ώστε η σεξουαλική της ζωή να αναπτυχθεί φυσιολογικά».12 

Τα διαζύγια και οι χωρισμοί είναι αρκετά καταθλιπτικές ιστορίες, υπάρχουν δεν υπάρ-
χουν παιδιά. Απλώς με τα παιδιά περιπλέκεται το θέμα. Εδώ όμως δε συζητάμε αυτό. 
Ούτε μιλάμε για τις καρδιές των ανθρώπων, τα δάκρυα και τη φθορά. Αντίθετα παρουσι-
άζουμε μια σκληρή πτυχή της χυδαιότητας και των υλικών συμφερόντων ακόμη και σε 
βάρος των παιδιών. Μπροστά μας βρίσκεται μια όψη της σκληρής πατριαρχίας της χώ-
ρας, που είναι και με το παραπάνω υπαρκτή και υλική. Είναι όλοι αυτοί για παράδειγμα 
που κάνουν «δουλειά μυρμηγκιού» ώστε ο συντηρητισμός να θριαμβεύσει, ώστε η γυ-
ναίκα να «ξεχάσει αυτά που ήξερε» και να «συμμαζευτεί» στο σπίτι. Στην τελική, είναι δυ-
νατόν κάποιος που νοιάζεται πραγματικά για τα παιδιά του και άρα και για την πρώην 
σύντροφό του να πράττει ως έτσι; Δηλαδή κάνοντας πόλεμο νεύρων, οικονομικό πόλε-
μο και αλλεπάλληλες μηνύσεις στην «πρώην»;  Όχι βέβαια. Οργανώσεις σαν το ΣΥ.Γ.Α.Π.Α 
έχουν ως απώτερο στόχο να στιγματιστεί η γυναίκα που ζητάει διαζύγιο αλλά και η μο-
νογονεϊκή οικογένεια με μπροστάρη τη γυναίκα. Η πίεση που ασκείται στις μοναχικές γυ-
ναίκες ή στις γυναίκες που σκέφτονται να ζητήσουν διαζύγιο είναι ήδη μεγάλη και θα γί-
νεται όλο και πιο ασφυκτική με τον καιρό. 

9  «Γονείς και Παιδί», «Η αύξηση των διαζυγίων δε συνάδει με τα ήθη έθιμα, ωριμότητα και 
δεσμούς της παλαιότερης οικογένειας» τεύχος 20, Μάιος 2011.
10  «Γονείς και Παιδί», «Αμερική: Η απουσία του πατέρα προκαλεί τάσεις αυτοκτονίας στα παιδιά 
των διαζυγίων» τεύχος 23, Ιανουάριος 2013.
11 Γονείς και Παιδί, «Anders Behring Breivik», τεύχος 23, Ιανουάριος 2013.
12 Γονείς και Παιδί, «Ομιλία Λιάνας Καλλιέρου στη Λάρισσα», τεύχος 1, Οκτώμβριος 2010.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ονομάζομαι Λ. Κ., είμαι 41 ετών, εργάζομαι εδώ και 17 χρόνια σε μια αμερικάνι-
κη πολυεθνική εταιρεία.
Έχω αποκτήσει με μια αλλοδαπή (Ρωσίδα) εκτός γάμου ένα αξιολάτρευτο κορι-
τσάκι 10,5 μηνών.
Το παιδί μου ονομάζεται Α. Κ., έχει πάρει και τις 2 ιθαγένειες (Ελληνική & Ρωσι-
κή), επίσης το παιδί το έχω αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη, ένα μήνα 
μετά την γέννηση του στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Το παιδί καθώς και η μητέ-
ρα του παιδιού όπως είναι φυσικό μένουνε μαζί μου στο σπίτι μου στο Κορωπί 
στην Αθήνα. Εδώ και δέκα μέρες παραθερίζουμε στο εξοχικό μου σπίτι στη Ναύ-
πακτο Αιτωλοακαρνανίας, να σημειώσω πως στο ίδιο διάστημα φιλοξενώ την 
αδελφή της, τον άντρα της αδελφής της καθώς και το παιδί τους, στο εξοχικό 
μου σπίτι. Το πρόβλημα είναι πως οι σχέσεις μου με τη μάνα του παιδιού μου εί-
ναι πολύ κακές, δεν επιθυμώ τη συμβίωση μαζί της και από τη στιγμή που της το 
ανακοίνωσα συμπεριφέρεται αλαζονικά και με μίσος απέναντι μου. Μου δημι-
ουργεί σχεδόν καθημερινά προβλήματα στις λοιπές κοινωνικές/φιλικές/επαγ-
γελματικές/συγγενικές σχέσεις μου. Πρόσφατα επειδή της έκανα παρατήρηση 
(με κόσμιο τρόπο) πως το παιδί μας δεν μπορεί να βρίσκεται 8 ώρες καθημερινά 
στη παραλία, γιατί αφενός είναι επικίνδυνο για την υγεία του, αφετέρου ταλαι-
πωρείται αφού η ποιότητα ύπνου ενός βρέφους στη παραλία είναι σαφώς χαμη-
λότερη από ότι στο κρεβάτι στο δωμάτιο του παιδιού. Από εκείνη τη στιγμή με 
απειλεί ενώπιον της οικογένειας μου (πατέρας, αδελφός και ξαδέλφια μου) πως 
θα φύγει μέσα στις επόμενες 48 ώρες στη Ρωσία και δεν θα μπορέσω να ξαναδώ 
το παιδί μου παρά μόνο όταν αυτό θα ενηλικιωθεί. Γνωρίζοντας πια τον αδίστα-
κτο χαρακτήρα της φοβάμαι πως θα πραγματοποιήσει την απειλή της και δεν 
ξέρω πότε και πως θα ξαναδώ το παιδί μου. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα σας 
γράψω, είμαι βέβαιος πως το παιδί μου θα έχει πολύ καλύτερο μέλλον, ποιότη-
τα ζωής στην Ελλάδα παρά στις στέπες της Ρωσίας, θέλω να κάνω ότι είναι δυ-
νατόν έτσι ώστε το παιδί μου να παραμείνει στην Ελλάδα και να διεκδικήσω την 
επιμέλεια του. Περιττό να σας αναφέρω πως τα τρία χρόνια που συζώ με την Ρω-
σίδα, της παρέχω ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης (κομμωτήρια, διακο-
πές σε νησιά, ταξίδια στην Ρωσία για να συναντήσει την οικογένεια και τους φί-
λους της, ρούχα, εστιατόρια, δώρα κ.λ.π.). Πιστεύω πως είμαι αρκετά μετριοπα-
θής σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, προσπαθώ να συμβιβαστώ και να υποχω-
ρήσω λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού και μονό, δυστυχώς όμως 
ο σκληρός χαρακτήρας της κι ο υπέρμετρος εγωισμός της δεν επιτρέπουν να κά-
νουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, κι η μόνιμη αντίδραση της είναι να με απειλεί 
πως θα φύγει στη Ρωσία με το παιδί μας και δεν θα το ξαναδείς ΠΟΤΕ !!!! Προ-
φανώς με μισεί γιατί δεν επιθυμώ να συνεχίσω τη σχέση μου μαζί της, φοβάμαι 
πως θα πραγματοποιήσει την απειλή της!!!! Σας παρακαλώ να με συμβουλέψετε 
από την εμπειρία και γνώση σας σε παρόμοια θέματα.
Με σεβασμό & εκτίμηση για την βοήθεια σας. Λ. Κ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αγαπητέ αναγνώστη, τα θέματα επιβολής της γνώμης του ενός ή άλλου γονέα 
στη διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των παιδιών είναι περίπλοκα και πολλές 
φορές, ο γονέας που έχει «το πάνω χέρι» (δηλαδή η μητέρα, στη σημερινή κοι-
νωνία) εκβιάζει τον άλλο όσον αφορά την επικοινωνία του με το παιδί. Ο κάθε 
ένας πιστεύει (με το μυαλό του) ότι είναι καλύτερος γονέας. Εάν δεν υπάρξουν 
οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές και Παιδεία, στην Ελλάδα, αυτό δεν θα αλλάξει 
ποτέ.

“Βασανισμένος”  πατέρας παράθέτει το “δράμα” του στην εφήμερίδα  “Γο-
νείς και Παιδί”  και ο “ειδικός ψυχολόγος” του συμπαρίσταται με θέρμη.

Το εν λόγω site του ΠΑ.ΣΥ.Α

Πώς να κάνετε τη γυναίκα σας σκλάβα στο σπίτι 


