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δυσκολίες όπως είναι η θλίψη, ο θυµός, η ανασφάλεια).  
 
Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα σχεδιασµού προληπτικών 
προγραµµάτων που να απευθύνονται σε γονείς, έτσι ώστε να διευκολύνουν τη µετάβαση τους στη νέα 
κατάσταση και την προσαρµογή τους και να προωθήσουν στον µέγιστο δυνατό βαθµό την ποιότητα της 
σχέσης παιδιών µε τους γονείς τους. Ο σχεδιασµός σχετικών προγραµµάτων θα συντελέσει στην εξασφάλιση 
ενός θετικού κλίµατος στο επίπεδο των συντροφικών - γονεϊκών σχέσεων και στη δηµιουργία ενός ασφαλούς 
πλαισίου για τα παιδιά που αντιµετωπίζουν αποσταθεροποίηση στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 
προάγοντας, µε αυτόν τον τρόπο, την ψυχική υγεία όλων των µελών της οικογενειακής οµάδας. 
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