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       ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
      

           Οι ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας τα τελευταία 
χρόνια  μας ώθησαν στην οργάνωση  της Ημερίδας <<Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.>> 
               Η αλλαγή αντιλήψεων, οι πολλαπλοί ρόλοι με τους οποίους είναι φορτωμένη η γυναίκα, η οικονομική 

και αξιακή κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας, φαίνεται ότι απειλούν  την συνεκτικότητα της  οικογένειας 
και  την μητρότητα και συμβάλλουν στην υπογεννητικότητα. Η καθιέρωση της ισότητας των φύλων και στην 
οικογένεια  συνεπάγεται και τον εξ ίσου επιμερισμό των οικογενειακών βαρών και στους δύο συζύγους  
αλλά, στην πράξη,  οι γυναίκες τα επωμίζονται  σχεδόν εξ ολοκλήρου  διαθέτοντας  όλο τον ελεύθερο χρόνο 
τους και προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν την  επαγγελματική  τους εξέλιξη   αρνούνται ή αναβάλουν την 
απόκτηση παιδιών. 

                           Εύλογα ανακύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:        
                           Κατά πόσο  η  μείωση  των γεννήσεων παιδιών εξαρτάται  από τον τρόπο που έχει συσταθεί και 

λειτουργεί η οικογένεια υπό τις σύγχρονες νομοθετημένες μορφές της; 
                           Ποια μορφή οικογένειας διαθέτει περισσότερα εχέγγυα για την ιδανική λειτουργία της και την 

απόκτηση παιδιών; 
             Μήπως  η   έρευνα των    προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια  και ιδίως η 
γυναίκα μπορεί να  συμβάλει  στην  στήριξή της για  σωστή λειτουργικότητα και προοπτική ;  

                           Μήπως  τα προβλήματα    μπορούν να επιλύονται    με βάση τις αρχές που υιοθετούνται από την 
οικογένεια και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της και όχι με βάση τον τύπο υπό τον 
οποίο η οικογένεια λειτουργεί;       

                           Υπό ποιες προϋποθέσεις  μπορεί να συμβάλλει η Τρίτη ηλικία  στην ανατροφή των παιδιών;  
                           Ποια υποστήριξη είναι η ενδεδειγμένη για να ενισχυθεί  και να  υλοποιηθεί η απόφαση του ζευγαριού 

και κυρίως της γυναίκας να  αποκτήσει παιδιά;   
             
                           Οι εισηγητές κατέθεσαν στοιχεία  και απόψεις για την εξέλιξη της οικογένειας από το παρελθόν μέχρι 

σήμερα και   τον τρόπο με τον οποίο  αντιμετωπίσθηκαν τα ιστορικά γεγονότα και προβλήματά της. Το 
συμπέρασμα που εξήχθη και το μήνυμα που εστάλη είναι ότι η οικογένεια ναι μεν έχει στις μέρες μας 
μεταβληθεί ως προς τη μορφή και τις αντιλήψεις, αλλά η μεταβολή της δεν συνεπάγεται και τη διάλυσή της. 

              Η ανάπτυξη ισότιμων και αρμονικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών της αποτελεί το βασικό 
εργαλείο για την ιδανική λειτουργία της και την απόκτηση παιδιών. Οι ανάγκες και τα προβλήματα της 
οικογένειας  μπορούν να αντιμετωπιστούν με βάση τα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η σύγχρονη 
πραγματικότητα. Η κάθε   μορφής οικογένεια καθώς και η μητρότητα θα πρέπει, εν όψει και της 
διαφαινόμενης ανάκαμψης της χώρας μας, να ενισχυθεί  σε κοινωνικοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο 
αξιών για να βελτιωθεί το δημογραφικό και  η εθνοκρατική μας υπόσταση.   

                            Θεωρήσαμε ότι  η δημοσίευση  αποσπασμάτων και περιλήψεων  από τις εισηγήσεις   μπορεί να 
φανεί χρήσιμη.    

 
 Η Πρόεδρος του  Ε.Σ.Ε.  
 Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα 
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H Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του δημογραφικού 

                                       Σούλα Αντωνίου, Κοινωνιολόγος, Πανεπιστημιακός, μέλος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. 

 

 

Ο Edgar Morin έγραφε ότι «η ιδέα ότι δεν βλέπουμε αυτό που “είναι ολοφάνερο”, δεν 
αντιλαμβανόμαστε πραγματικά αυτό που βλέπουμε, ότι παρερμηνεύουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε, 
ότι δεν προβλέπουμε αυτό που έχει ήδη φανεί στον ορίζοντα και αυτό ιδιαίτερα με την θέαση που 
έχουμε του σύμπαντος, με τη θέαση μας της πολιτικής» ως επισήμανση  έχει εφαρμογή σήμερα. 

  Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, αφήνουμε να βυθιστούν όλα τα πράγματα σε ένα 
μηδενισμό, προσφεύγουμε στον ανορθολογισμό, έχουμε μια στρεβλή αντίληψη της πραγματικότητας, 
αδυνατούμε να δούμε τις συνέπειες των πράξεων και των παραλείψεων μας, χάνουμε τους άξονες 
προσανατολισμού μας. Η περιορισμένη ορθολογικότητα μας παράγει θεωρίες συνωμοσίας, φλερτάρει 
επικίνδυνα με τη νοοκτονία, εμποδίζει το νου να αποκτήσει μια εννοιολογικά ολοκληρωμένη και 
συνεκτική θεώρηση της πραγματικότητας, τον άνθρωπο, να οραματιστεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον και με 
τη δράση του να διαγράψει μια ιστορική προοπτική. Όταν η ιστορική μνήμη αφυπνιστεί, η σκέψη 
αποσυσκοτιστεί και η συνείδηση αποκτήσει το αυτεξούσιο της, τότε θα κατανοήσει το γιατί σε αυτόν 
τον “μικρό και μέγα κόσμο”, το λουσμένο από το φως του πολιτισμού τόπο,  που είναι η μητρώα μας 
γη,  έχει αρχίσει ανεπαισθήτως και ασυνειδήτως να συντελείται μια μητροκτονία. 

Όσο οι Έλληνες θα συνεχίζουν να μην αναπαράγονται, να φεύγουν από τον εαυτό τους, από 
το κοινωνικό τους ‘’είναι’’ και από την πατρίδα τους. Τόσο η γεωπολιτική θα βρίσκεται σε αναμέτρηση 
στην αρένα της ιστορίας με τη δημογραφία, με άγνωστη προς το παρόν έκβαση. Το άκρως 
ανησυχητικό δημογραφικό αυτό σκηνικό έχει δημιουργηθεί από το  ότι η φυσική κίνηση του 
πληθυσμού, η γεννητικότητα ως συχνότητα γεννήσεων και η θνησιμότητα ως συχνότητα θανάτων, 
δηλαδή η ανανέωση και η φθορά του πληθυσμού, έχουν διαταραχθεί επικίνδυνα, ο δείκτης 
γεννητικότητας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αν στη φυσική φθορά συνυπολογιστεί και η 
τεχνητή φθορά, η εξωτερική μετανάστευση όχι μόνο του πιο παραγωγικού και αναπαραγωγικού 
ανθρώπινου δυναμικού αλλά και κατόχου  ακαδημαϊκών προσόντων (brain drain), τότε βρισκόμαστε 
μπροστά σε ένα εφιαλτικό σενάριο. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός, σύμφωνά με τον E. Durkheim, είναι 
το «υλικό» στοιχείο από το οποίο συγκροτείται μια κοινωνία, η πρώτη ύλη δόμησης των κοινωνικών 
και πολιτικών σχέσεων. Η ανανέωση της δεξαμενής του πληθυσμού με νέο  "υλικό", δηλαδή η 
αντικατάσταση των γενεών αποτελεί αναγκαίο όρο της επιβίωσης ενός λαού και προϋπόθεση της 
ιστορικής του συνέχειας. Απαραίτητο όμως, για την κατανόηση του δημογραφικού προβλήματος είναι η 
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αποσαφήνιση κάποιων βασικών εννοιών, της γεννητικότητας και της γονιμότητας. Με τον όρο 
«γεννητικότητα» εννοούμε τη διαδικασία βιολογικής ανανέωσης του πληθυσμού, τη συχνότητα των 
ζώντων γεννήσεων κατά τη διάρκεια μιας χρονική περιόδου. Η «γονιμότητα» έχει δύο διαστάσεις, τη 
βιολογική και τη δημογραφική. Η βιολογική γονιμότατα είναι δηλωτική της αναπαραγωγικής ικανότητας 
του πληθυσμού, φανερώνει την ικανότητα των ανδρών να γονιμοποιήσουν και των γυναικών να 
συλλάβουν, να κυοφορήσουν και να γεννήσουν ζωντανά παιδιά. Η βιολογική αυτή ιδιότητα της 
γυναίκας θα κάνει τον Κρέοντα εκφραστή ενός πρώιμου φαλλοκρατισμού στη προσπάθεια του να 
απαξιώσει την ηθικά εξεγερμένη Αντιγόνη και στο πρόσωπο της όλες τις γυναίκες, θα τις αποκαλέσει 
αρόσιμες γαίες: «Αρωσιμοι γαρ χατερων εισιν γυαι». Χαρακτηρισμός που δηλώνει ότι η γυναίκα και το 
σώμα της δεν ανήκουν στην ίδια, αλλά στον άντρα, σπορέα-καλλιεργητή και ότι δεν είναι τίποτα άλλο 
εκτός από αναπαραγωγική μηχανή. 

Η γονιμότητα στη δημογραφική της εκδοχή υπογραμμίζει τη χρονική περίοδο της 
αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας, που είναι  15-49 ετών, αυτή καθορίζεται από κοινωνικούς 
παράγοντες, δηλαδή υπόκειται σε κοινωνικούς ελέγχους και ρυθμίσεις, καθώς οι γενετήσιες σχέσεις 
δεν είναι ελεύθερες σε καμία κοινωνία. Ο άνθρωπος ως «ον λογικόν», σε αντίθεση με τα άλλα έμβια 
όντα, δεν αναπαράγεται ανεξέλεγκτα, αλλά βρίσκεται διαρκώς υπό την επίδραση των κοινωνικά 
αποδεκτών κανόνων, η ισχύς των οποίων στο χρόνο καθιστά προμελετημένη τη διαδικασία της 
ανθρώπινης αναπαραγωγής. 

Όμως όσο η κοινωνία εξελίσσεται, ο ατομικισμός μεγαλώνει και οι σχέσεις των δύο φύλων 
αλλάζουν, τόσο οι συνερχόμενοι σε γενετήσια ένωση άνθρωποι προσπαθούν να ελέγξουν τη 
συχνότητα και τον αριθμό των γεννήσεων. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στο ζήτημα της 
αναπαραγωγής διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινωνία , από εποχή σε 
εποχή. Ειδικότερα, έχει σχέση εν πολλοίς με το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, το θρήσκευμα, τη 
γεωγραφική προέλευση (αγροτικός – αστικός χώρος), την ταξική καταγωγή και άλλους παράγοντες, οι 
οποίοι συναθροιζόμενοι ασκούν επίδραση στην απόφαση τους να αποκτήσουν πέραν το ενός παιδιά, 
ασχέτως αν οι γεννήσεις λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός γάμου. 

Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, στην αναπαραγωγή 
του πληθυσμού είναι η ηλικία εισόδου της γυναίκας στον γάμο, στο μέτρο που ακόμα στην κοινωνία 
μας οι περισσότερες γεννήσεις πραγματοποιούνται εντός  γάμου και μόνο ένα ποσοστό 9% είναι εκτός 
γάμου. Όσο νεότερη είναι η νύφη, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να συλλάβει και να γεννήσει 
περισσότερα του ενός παιδιά, -στη δεκαετία του 1960 κατά μέσο όρο η γυναίκα γεννούσε στα 28,7 έτη 
και το 2015 στα 31,3 έτη.- ενώ όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι τόσο στενεύουν τα περιθώρια, 
μειώνονται οι πιθανότητες. 

  Η ολοένα και πιο συχνή προσφυγή ενός τμήματος του γυναικείου πληθυσμού, συνήθως 
μεγαλύτερης ηλικίας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από το ότι η 
σύγχρονη γυναίκα έχει χειραφετηθεί και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται και ιεραρχεί με διαφορετικό 
τρόπο τις προτεραιότητες της ζωής της από ότι οι περασμένες γενιές. Η αποδέσμευση της 
σεξουαλικότητας από την αναπαραγωγή με τη συνδρομή των σύγχρονων αντισυλληπτικών μεθόδων 
έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της γονιμότητας και την ανάσχεση της γεννητικότητας. Η 
χώρα μας έχει ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν από τους χαμηλότερους δείκτες 
γεννήσεων, σύμφωνα μάλιστα, με τις προβλέψεις της Eurostat και άλλων έγκυρων συναφών 
οργανισμών, η εξέλιξη του πληθυσμού μας από 11 εκατομμύρια που ήταν το 2013 υπολογίζεται ότι θα 
πέσει το 2050 στα 8,3-10 εκατομμύρια. 

Η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα τριών αλληλοεπενεργούντων 
παραγόντων, τόσο της υπογεννητικότητας, όσο και της αύξησης του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού –
(τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν σήμερα το 21,3% του πληθυσμού, ενώ το  2030 θα είναι 
περίπου το 30% και το 2050 θα αποτελούν το 1/3 του πληθυσμού), καθώς και της εξωτερικής 
μετανάστευσης, του φαινομένου της αποδημίας. 
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Η μη αντικατάσταση των γενεών για μια χώρα μικρή, γλωσσικά ανάδελφη, γεωγραφικά 
γειτνιάζουσα με μη φιλικά κράτη, αλλά και χώρα- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δική μας, 
έχει αρνητική επίδραση και στις άλλες μορφές ζωής,  (στο εκπαιδευτικό σύστημα,  στο σύστημα 
υγείας, στο συνταξιοδοτικό, στο τομέας της οικονομίας και της εθνικής άμυνας}-, ισοδυναμεί με 
αφαίμαξη της ζωτικότητας της και με αργό θάνατο. Η μη ανατροπή της φθίνουσας αυτής πορείας 
οδηγεί αναπόδραστα στην αποσάθρωση των κοινωνικών θεμελίων, στην αδυναμία της Ελλάδας να 
προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Δυσκολεύει τη σύγκλιση της χώρας μας με το επίκοινο σημείο 
αναφοράς μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η συμμετοχή μας απαιτεί την ενεργό και εμπρόθετη 
παρουσία μας στα δρώμενα. 

Θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μας, όχι για να ανευθυνοποιήσουμε τα άτομα, αν δεν 
τοποθετούσαμε το δημογραφικό πάνω σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο, πέραν του ατομικού- 
ψυχολογικού (επιθυμία για επαγγελματική ανέλιξη και κοινωνική καταξίωση, σταθερή εργασία, 
επιδίωξη απόκτησης ιδιόκτητης στέγης, υιοθέτηση ξενόφερτων προτύπων και τρόπων ζωής κ.α.) σε 
αυτό του κράτους. 

Πρέπει να εξηγήσουμε ότι το κράτος ως εκπρόσωπος και εκφραστής του συλλογικού 
υποκειμένου – λαός, ο οποίος ως πηγή εξουσίας έχει συνάψει μια συμβασιακή σχέση με το πολιτικό 
μόρφωμα κράτος, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του και την προαγωγή και υπεράσπιση των 
ατομικών και συλλογικών συμφερόντων οφείλει ως εκ του ρόλου του σύμφωνα με το Σύνταγμα του 
1975 να μεριμνά ανάμεσα στα άλλα για τον κοινωνικό θεσμό «οικογένεια».Το άρθρο 21 παρ.1 
αναγνωρίζει ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο 
γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους», ενώ με το άρθρο 25 
παρ. 1 και 2 κατοχυρώνονται και διασφαλίζονται «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως 
μέλους του κοινωνικού συνόλου […] (με σκοπό) την πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου». Η 
εμπραγμάτωση της συνταγματικής επιταγής και αξιολογίας απαιτεί  την χάραξη μιας συνεπούς και 
μακράς πνοής κοινωνικής πολιτικής, μιας δημογραφικής στρατηγικής ενθάρρυνσης και στήριξης της 
οικογένειας, δηλαδή τη πλαισίωση της από επιμέρους πολιτικές όπως είναι π.χ. η προστασία της 
μητρότητας, της γονεϊκότητας και η μέριμνα για το παιδί κ.α., πολιτικές οι οποίες προϋποθέτουν την 
ύπαρξη ή δημιουργία αντίστοιχων υποδομών φροντίδας, μη εξαιρούμενης ακόμη και της φορολογικής 
πολιτικής. Όπως συνάγεται από τις διατάξεις του Συντάγματος, ένα σύγχρονο και κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένο κράτος είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και των πολιτών του, 
αναλαμβάνοντας θετικές ενέργειας παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες, ευκαιρίες εργασίας και 
δημιουργώντας κίνητρα. 

Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα που γεννάται είναι: Το κράτος έχει ανταποκριθεί μέχρι 
τώρα στις επιταγές του Συντάγματος, θέτοντας στην κορυφή των προτεραιοτήτων του αυτό που 
αποτελεί το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα της χώρας, το δημογραφικό; Η απάντηση έρχεται αβίαστα από 
τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι η υπογεννητικότητα συνιστά χρόνιο πρόβλημα. Ο δείκτης 
γονιμότητας βρίσκεται σήμερα στο 1,3 παιδιά, όταν στη δεκαετία του 1960 ήταν στα 2,3 παιδιά πάνω 
από το όριο αντικατάστασης των γενεών που είναι 2,1 παιδιά. Στη συνέχεια το ρητορικό ή 
ιντριγκαδόρικο ερώτημα που προκύπτει, είναι: αλήθεια έχουμε πραγματικά αντιληφθεί τι 
διακινδυνεύεται τόσο από τη φυσική όσο και από την τεχνητή φθορά του πληθυσμού, από την ιστορικά 
διαμορφωμένη τάση μας με την πρώτη δυσκολία να συμπεριφερόμαστε ως αποδημητικό σμήνος;  Η 
απάντηση στο καίριο αυτό ερώτημα είναι ότι, εκείνο που τίθεται σε διακινδύνευση είναι ο πολιτισμός, 
τόσο με την ευρεία όσο και με τη στενή του όρου έννοια. Ο πολιτισμός με την ευρεία του όρου σημασία 
 περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών, ιδεών, αρχών, νοημάτων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, πίστεων, 
προτιμήσεων, συμπεριφορών, στάσεων και συλλογικών στόχων, δηλαδή τις αποκρυσταλλωμένες από 
το χρόνο πρακτικές, οι οποίες φανερώνουν τον τρόπο σκέψης, αντίληψης και δράσης, ενώ ο 
πολιτισμός με τη στενή έννοια του όρου θεωρείται η πνευματική καλλιέργεια, η καλλιτεχνική 
δημιουργία, η προαγωγή των επιστημών. 
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Και οι δύο έννοιες του πολιτισμού εξυπονοούν την ύπαρξη ενός κοινωνικά δρώντος και 
έμφορτου νοήματος συλλογικού υποκειμένου, δημιουργού και δημιουργήματος του πολιτισμού και ότι ο 
πολιτισμός ως βάση της ταυτότητας ενός λαού είναι το κέντρο αναφοράς του, θεσμεί και μορφοποιεί 
την πολιτισμική του ιδιοπροσωπεία και συνιστά παράγοντα συσπείρωσης του.  Ο πολιτισμός δεν 
είναι, όπως νομίζουν μερικοί, ταριχευμένο σώμα ή ένα αισθητικοποιημένο ερείπιο,  αλλά ανέσπερο 
πνεύμα και ζωντανή και δρώσα δύναμη, πράγμα που σημαίνει ότι ο πολιτισμός οφείλει να γίνει 
αντιληπτός με πραξιολογικούς όρους. Όπως είναι γνωστό, από τον Διαφωτισμό και μετά, οι λαοί 
στηριζόμενοι πάνω στα νοηματικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα σχηματίστηκαν σε έθνη-κράτη. 
Το έθνος τόσο στη γαλλική του εκδοχή (nation), όσο και στη γερμανική του (volk) ενσαρκώνεται και 
εμψυχώνεται από το λαό. Πολιτική οργάνωση του έθνους-λαού είναι το κράτος, το οποίο ασκεί 
κυριαρχία πάνω σε μια σαφώς οριοθετημένη και αδιαπραγμάτευτη εδαφική περιοχή, την εθνική του 
επικράτεια.  Όταν, όμως, ένας λαός δεν αναπαράγεται βιολογικά, δεν αυξάνεται πληθυσμιακά και δεν 
ανατροφοδοτείται πολιτισμικά, τότε όχι μόνο χάνει τη φυσική του αλκή, την πνευματική του ευρωστία 
και την ιστορική του μνήμη, αλλά αργά και σταθερά χάνει και την ισχύ του ως εθνοκρατικά 
οργανωμένη οντότητα και βεβαίως τη διαπραγματευτική του ικανότητα στο διεθνές περιβάλλον, το 
συγκροτημένο από έναν γαλαξία εθνών-κρατών. Αυτοϋπονομευόμενος παύει να συμμετέχει στη 
διαδικασία του πολιτισμού, στη διαδικασία της εξέλιξης που ονομάζεται ιστορία. Και επειδή η ιστορία 
και η κοινωνία απεχθάνονται το κενό και τις πολιτισμικές βραδυπορίες, το δημογραφικό κενό έρχεται 
να το καλύψει και τις "ουλές" που παρατηρούνται στην πυραμίδα του πληθυσμού έρχεται να τις 
επουλώσει η γεννητικότητα άλλων λαών, τα μεταναστευτικά κύματα τα οποία ανανεώνουν τεχνητά τον 
πληθυσμό μιας χώρας.  

Φοβάμαι ότι όσοι λαοί διαπλέουν χωρίς πυξίδα και πλοηγό τον τρικυμιώδη ωκεανό της 
ιστορίας κινδυνεύουν με προσωπική τους ευθύνη να καταβυθιστούν, να εξαφανιστούν. Η ευθύνη μας 
για τη δημογραφική μας συμπεριφορά είναι μια ευθύνη που δεν μεταβιβάζεται, δεν υποκαθίσταται, 
 αναλαμβάνεται. Είναι η ευθύνη μας ως ιστορικού λαού απέναντι στη παράδοση μας ,  απέναντι στον 
όρκο που έδιναν οι Αθηναίοι έφηβοι: « […]την πατριδα ουκ ελασσω παραδωσω, πλειω δε και αρειω 
οσης αν παραδεξωμαι.» Για ένα λαό το τοπίο της ψυχής του, τα έγκατα του παρελθόντος του, το 
ορμητήριο των ελπίδων του, η αρχή και το τέλος ενός δρόμου που ξαναβρίσκει πάντα επιστρέφοντας 
στα χώματα του, για να θυμηθούμε τον Hoelderlin στο ποιήμα του Heimkunft, ονομάζεται πατρίδα. 
Θέλοντας να αποφορτίσουμε, τη λέξη «πατρίδα» - (από το «πατέρας»)-, από έμφυλα σημαινόμενα θα 
την πούμε μητέρα-πατρίδα ή σύμφωνα με έναν νεολογισμό «μητρίδα», για να αποκτήσουν όνομα και 
ορατότητα οι μητέρες. Να φανεί ο ιστορικά παραγνωρισμένος ρόλος τους στην εξύφανση του 
πολιτισμικού και κοινωνικού ιστού που συνέχει τον συλλογικό μας βίο, για να διασωθεί η αξεδιάλυτη 
φυσική και μυστική ενότητα που καλείται Μάνα-Ζωή, ως μόνη ικανή να μετατρέψει την επιθυμία 
θανάτου ενός λαού σε θέληση για ζωή, όπως έλεγε ο Nietsche. 

                                                      >>>>>>> * <<<<<<< 
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Εξελικτική πορεία της οικογένειας από το χθες στο σήμερα και το αύριο  
                                               
                          Φανή Πεχλιβάνη, Μαία, τ. Αν Καθηγήτρια ΠΑ.Δ. Α., Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.  
 
 

  
Ο ορισμός της οικογένειας με την πάροδο του χρόνου αλλάζει. Μέχρι πρόσφατα οικογένεια 

οριζόταν μια θεσμοθετημένη βίο-κοινωνική μονάδα που αποτελείτο από δύο τουλάχιστον ενήλικα 
άτομα ετερόφυλα και μη συγγενικά εξ αίματος που έχουν συζευχθεί καθώς και τα κατιόντα μέλη, τέκνα 
αυτών (πυρηνική). Σε ταραγμένους καιρούς όμως οικογένεια οριζόταν με πυρηνικές οικογένειες που 
ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη.  

 
 Σύμφωνα  με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρθρο 16 (3) η 

οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και χρειάζεται να προστατεύεται από 
την κοινωνία και το κράτος. Συνήθως προσδιορίζεται με τις λέξεις  οίκος, οικογένεια (οίκος και γένος) 
φαμελιά, φαμίλια, φάρα, τζάκι και στη νεότερη Ελλάδα ως νοικοκυριό, σπίτι, σπιτικό όπου τα μέλη της 
ζουν σε ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, έχουν  συνεργασία, ιδιοκτησία, και κοινή κατανάλωση (Αλεξάκης 
Ε.Π. 2002).    

 

                
 
           Εικόνα 1- Εκτεταμένη οικογένεια στο γάμο μέλους της       Εικόνα 2. Εξορμήσεις της  UNRRA  σε επαρχία 
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα (1900-1920) η οικογένεια στην Ελλάδα,  ήταν πολυπυρηνική. 
Αποτελείτο από σύνολο πυρηνικών οικογενειών, δηλαδή πατέρα μητέρα και παιδί ή παιδιά που 
ζούσαν συνήθως σε ένα αρχιτεκτονικό σύνολο για λόγους οικονομίας, αλληλεγγύης και διατήρησης 
κοινωνικών δεσμών.  Η αυξημένη βρεφική και μητρική θνησιμότητα είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση 
πολλών παιδιών και την ανάγκη για δεύτερους και τρίτους γάμους σε αυτούς που έχαναν τον 
σύντροφό τους είτε λόγω ασθενειών είτε λόγω πολέμων, των βαλκανικών, του πρώτου Παγκόσμιου 
Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η έννοια   της παιδικής ηλικίας δεν υπήρχε. 
 

Η Βρεφική Θνησιμότητα στην Ελλάδα   (1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για την προστασία της 
μητρότητας  1930)  καταγράφεται:1924:16,6% ,  1927: 14,6%, 1928: 13,2% ,1929: 11,6%  όταν  η 
αντίστοιχη (1925-1928) βρεφική θνησιμότητα στις χώρες της Ευρώπης ήταν: Γαλλία  8,9%-8,3% , 
Βέλγιο  9%,  Αγγλία  7%,  Ολλανδία 5,5%, Ελβετία  5,5%, Σουηδία  5,5%, Νορβηγία  5,5%. 
           

Γενικά η βρεφική θνησιμότητα είναι υψηλή σε κοινωνίες χωρίς αντιβιοτικά με αντίξοες 
συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, υγιεινής και περίθαλψης. Η αναπλήρωση  με αντίστοιχη 
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γεννητικότητα είχε ανεβασμένο κόστος λειτουργίας αν συνυπολογίσει κανείς τους θανάτους των 
γυναικών από επιπλοκές στον τοκετό και τον πρόσκαιρο περιορισμό της εργασιακής ικανότητας των 
νέων γυναικών.   
    Στην περίοδο του μεσοπολέμου γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να βοηθηθεί η οικογένεια γι 
αυτό και λειτουργούν αρκετά βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, ιδρύεται το ΠΙΚΠΑ και θεσπίζονται 
νομοθεσίες για βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δικαιώματα του παιδιού με τη δήλωση της Γενεύης 
του ΟΗΕ.  
 

Πίνακας Ι -  Δράσεις για την προστασία  μητρότητας και παιδικής  ηλικίας 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Προστασία βρεφών-παιδιών (Βέρας Σ, 1931, Λούκος Χ, 1992) 
Έκθετα στα δημόσια βρεφοκομεία 
Ορφανοτροφεία 
Νομοθεσία για τις τροφούς (4061, 4736)  
Νομοθεσία για βρεφονηπιακούς σταθμούς 
 
Προστασία μητέρας παιδιού (ΠΙΚΠΑ 1914-1964) 
ΠΙΚΠΑ (συμβουλευτικά  κέντρα εγκύων και επιτόκων, συμβουλευτικοί σταθμοί βρεφών, 
παιδικά συσσίτια, διανομή γάλατος, χορήγηση σπάργανων, παιδικού ιματισμού και υποδημάτων, υιοθεσίες) 
 
ΟΗΕ -Geneva Declaration-1923 Δήλωση Γενεύης 
Το παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται κατά τρόπο υγιή και προς τούτο πρέπει να τύχει 
ειδικής προστασίας και φροντίδας αυτό και η μητέρα του σε ότι αφορά την προγεννητική και μεταγεννητική 
περίοδο.  
Δικαιούται καταλλήλου διατροφής, κατοικίας, αναψυχής και ιατρικών φροντίδων. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 
Στη διάρκεια του μεσοπολέμου έχουμε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, έξοδο των  

γυναικών στην αγορά εργασίας και μείωση της βρεφικής θνησιμότητας. Οι ομαδικές  συμβιώσεις στη 
δεκαετία του 30 είναι με 14 άτομα, μετά το ‘ 40 γίνονται 16 και μετά το ’50 φθάνουν τα 25 (πίνακας ΙΙ). 
Οι οικογένειες προσπαθούν να επιβιώσουν με το να συμβιώνουν τα μέλη τους ανάλογα με τις 
κοινωνικές καταστάσεις γι αυτό και αυξάνονται μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο.  
 

 
 

Πίνακας ΙΙ-    Μέσος όρος ατόμων κατά οικογένεια (ΕΛΣΤΑΤ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1861:   4,4 

  1870 :  4,38 

  1879 :  4,62 

  1920 :  4,44                        Κυρίως οικογένειες           4,29                       Ομαδικές  συμβιώσεις     13,29 

  1940 :                                 Κυρίως οικογένειες           4,25                       Ομαδικές  συμβιώσεις      15,68 

  1951 :                                 Κυρίως οικογένειες            4,11                       Ομαδικές συμβιώσεις       24,98  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Πίνακας  ΙΙΙ - Μέση ηλικία κατά το θάνατο (ΕΛΣΤΑΤ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Έτη                άνδρες           γυναίκες                         Έτη                άνδρες           γυναίκες 

1926                34.2                  34,5                           1965                 61,9                  66,8 

1936                35,6                  36,3                           1975                 66,7                  71,9 

1946                   -                        -                              1985                 69,9                  74,3 

1956                57,1                  61,5                           1996                 71,9                  77,7 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
     Αν δει κανείς το προσδόκιμο επιβίωσης  στους άνδρες και στις γυναίκες αυτή την εποχή και το 
συγκρίνει με τις μετέπειτα δεκαετίες μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες ζωής της οικογένειας 
(πίνακας ΙΙΙ).  
 

Μετά τον  Β΄  Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθεί  μεγάλη απώλεια πληθυσμού και τεράστιες 
καταστροφές κέντρων περίθαλψης οπότε προσπαθούν να βοηθήσουν την οικογένεια ο Ελβετικός 
Ερυθρός Σταυρός και η UNRRA και στη συνέχεια το ΠΙΚΠΑ, οι δήμοι, οι κοινότητες και μερικοί 
σύλλογοι.  (Εικόνα 2) 

 
Στις επόμενες δύο δεκαετίες γίνεται τεράστια προσπάθεια να βοηθηθεί η οικογένεια από δομές 

του κράτους αλλά και από τους δήμους, τις κοινότητες και ορισμένους συλλόγους. Ορισμένοι δήμοι 
μάλιστα πρότειναν να δημιουργηθούν σχολές γονέων αλλά και ο σύλλογος μαιών πέρα από τις σχολές 
γονέων επεσήμανε στην πολιτεία ότι τα νέα κορίτσια πρέπει να παίρνουν από το σχολείο τις 
απαραίτητες γνώσεις για την οικογένεια μάλιστα η κ. Πλατανιού, Μαία, στο περιοδικό Μητέρα και 
Παιδί το 1947 γράφει «Είναι της πολιτείας η ευθύνη που ενώ μαθαίνει στα κορίτσια μας "λατινικά" στο 
σχολείο, βρίσκει ότι το να διδάξει μερικά στοιχειώδη πράγματα γύρω από τη μητρότητα και την 
ανατροφή των παιδιών είναι μικροτέρας αξίας από το "σουπίνο" και το "γερούνδιο"» 
    

 Μετά το 60 έχουμε αύξηση του βιοτικού επιπέδου, μείωση των γεννήσεων, αστικοποίηση και 
εσωτερική –εξωτερική μετανάστευση με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι δεσμοί της οικογένειας να 
χαλαρώνουν.  
 
                    Πίνακας ΙV-    Γεννήσεις  ζώντων  ( ΕΛΣΤΑΤ φυσική κίνηση πληθυσμού ) 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
                           1940 :   179.500                                          2011: 106.428 
 

                  1950 :   151.134                                          2012: 100.371 
 
                 1960 :   157.239                                          2013:   94.134 
 
                 1970 :   144.928                                          2014:   94.148 
 
                 1980 :   148.134                                          2015:   91.847 
 
                 1990 :   102.229                                          2016:   92.898 
 
                 2000 :   103.262                                          2017:   88.553 
 
                 2010 :   114.766                                          2018:   86.440 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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              Στις δεκαετίας που ακολούθησαν δηλαδή στη δεκαετία του 70 και του 80 έχουμε μεγάλες 

μεταβολές της οικογένειας διότι ψηφίζεται το οικογενειακό δίκαιο, αποποινικοποιούνται οι αμβλώσεις 
με τον ποινικό κώδικα, δίδονται οι άδειες και τα επιδόματα μητρότητας, η γυναίκα ανεξαρτητοποιείται 
και σιγά- σιγά αυξάνουν και τα διαζύγια (Το 1995 : 10.995 διαζύγια, το 2000:   11.309, το 2005:13.494 
, το 2013:16.717, το 2017: 19.190)  ενώ οι γεννήσεις κάθε χρόνο ελαττώνονται (Πίνακας IV). 

 
                    Μετά τη δεκαετία του 90 έχουμε μεγάλη είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
χάνονται οι ρόλοι της γιαγιάς και του παππού με αποτέλεσμα αδυναμία της οικογένειας  να κρατήσει 
τη συνοχή της.  Η ελληνίδα γυναίκα παρότι απολαμβάνει αρκετά προνόμια είναι πάντα αυτή που 
φροντίζει περισσότερο την οικογένεια.  
 
 

Πίνακας  V - Οικογένειες 2001 (ΕΛΣΤΑΤ) 
                                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Αριθμός πυρηνικών οικογενειών                     Αριθμός παιδιών 
 
• Σύνολο :                                   2.904.866                    3.314.411 

                        --------------------------------------------------------------------------------------------                 

• Παντρεμένα ζευγάρια              2.477.566                     2.781.631 

• Συμβιούντες                                  76.123                         38.472 

• Πατέρας  με παιδί /ια                    58.692                         81.843 

• Μητέρα με παιδί /ια                     292.485                       412.465  
                        --------------------------------------------------------------------------------------------                 

 
    
       Η ελληνική κοινωνία στον 21ο αιώνα βιώνει μεγάλες αλλαγές στην οικογένεια διότι από τον 

παραδοσιακό γάμο τον θρησκευτικό έχουμε και τον πολιτικό και το σύμφωνο συμβίωσης και μάλιστα 
σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ του ιδίου φύλου.  Οικογένεια μπορεί να είναι και ένας μόνο γονιός 
(μονογονεϊκή) με ένα ή περισσότερα τέκνα, με ή  χωρίς γάμo.  Μπορεί να είναι και σύνδεσμος ατόμων 
του ιδίου φύλου (θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφυλόφιλων και υιοθεσίας τέκνων Νόμος υπ΄αριθμ. 
4356/2015 - Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις). 
Συγκεκριμένα το σύμφωνο συμβίωσης αφορά τα δικαιώματα στους ανύπανδρους ή στα ζευγάρια που 
συμβιώνουν πχ δικαίωμα στην υιοθεσία, κοινή φορολογική δήλωση, δικαίωμα στην κηδεμονία 
παιδιών, σε  κληρονομικά, συνιδιοκτησίας, πληρεξουσιότητας, εκτέλεση των όρων που ορίζει μια 
διαθήκη κλπ. 
 
    Το 2018 είχαμε συνολικά 47.428 γάμους, 24.418 θρησκευτικούς, 23.010 πολιτικούς και 6.369 
σύμφωνα συμβίωσης. Στα σύμφωνα συμβίωσης  231 ήταν μεταξύ ανδρών και 55 μεταξύ γυναικών.    

 
Οι γεννήσεις συνεχίζουν να ελαττώνονται (πίνακας IV ) και παράλληλα αυξάνεται η μέση  

ηλικία της γυναίκας κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού της  από  30,5 έτη το 2011 σε 31,5 το 
2018.  
    Εξ αιτίας της  καθυστέρησης της γυναίκας να μπει σε μητρότητα αλλά και γενικά των 
ζευγαριών να μπουν σε γονεϊκότητα  άρχισαν να αντιμετωπίζονται  προβλήματα επίτευξης 
εγκυμοσύνης με αποτέλεσμα αρκετά ζευγάρια  να έχουν ανάγκη υποστήριξης.  Ήταν αυτός ο λόγος 
που η πολιτεία ψήφισε τον Νόμο 3305, 27-1-2005 για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 
    Γενικότερα οι δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ελάττωση των 
γεννήσεων παρά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του πληθυσμού 
της χώρας αφού για τη διατήρησή του απαιτείται ο δείκτης ολικής γονιμότητας να είναι 2,1 και όχι 1,3. 
Επίσης η αύξηση των διαζυγίων οδήγησε στις νέο-εκτεταμένες οικογένειες δηλαδή αυτές που 
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δημιουργούνται από άνδρες και γυναίκες που είχαν πρώτα μια οικογένεια με παιδί ή παιδιά και 
ξαναέκαναν οικογένεια με άλλον /άλλη που είχε ή δεν είχε παιδί ή παιδιά και μπορεί να έκαναν και μαζί 
παιδί /παιδιά. 
 
                                                                                                                                                                        

Πίνακας  VI-  Δείκτης ολικής γονιμότητας (ΕΛΣΤΑΤ) 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

            1975     2,33  ->       1985     1,68  ->      1995     1,28  ->    2000     1,25 ->     2005     1,34 -> 
            2010     1,48  ->       2014     1,30  ->      2015     1,33  ->    2016     1.38 ->     2017     1.35 .                                                                                                                        

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     Η ελληνική πολιτεία εν όψη της συρρίκνωσης του πληθυσμού προσπάθησε να βοηθήσει τους 
πολίτες για τη δημιουργία οικογένειας με ποικίλες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως διορισμούς στο 
δημόσιο στους τρίτεκνους και στα παιδιά τους, μοριοδοτήσεις στους τρίτεκνους –πολύτεκνους και σε 
αυτούς με μονογονεϊκή οικογένεια και τους άνεργους για εργασία και κινητικότητα όπως και 
ελαφρύνσεις ή απαλλαγή σε δημοτικούς φόρους με τους Νόμους 4320/2015 (Α΄29)  και 
4368/2016(Α΄21).  
     

      Τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την οικογένεια  είναι ότι οι νέοι σπουδάζουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά (UNWG, ανεργία ανδρών 16,7% και 
γυναικών 26% Δεκέμβριος 2017) οπότε ή δεν κάνουν οικογένεια ή αργούν να μπουν σε μητρότητα και 
πατρότητα παρότι και το ελληνικό σύνταγμα βοηθά την οικογένεια και η χώρα μας έχει κυρώσει σχεδόν 
όλες τις βασικές συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχει νομοθεσία για την 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

  
           Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα οι νέοι για τη δημιουργία οικογένειας 
επιρεάζονται από οικονομικούς, κοινωνικούς και κυρίως από πολιτιστικούς παράγοντες. Φαίνεται, 
σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ,  οι νέοι να στρέφονται περισσότερο στις σπουδές, στη 
σταδιοδρομία και στη διεκδίκηση της ελευθερίας ως προς το κοινωνικό φύλο και λιγότερο στη 
δημιουργία οικογένειας.  
 
    
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

1.  Φυσική κίνηση πληθυσμού- Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ )  
2.  UN working group on discrimination against women in law & in practice.  April 2019  
3. Αλεξάκης Ε.Π, Οικογένεια, στο Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα, 2002 
4. Ιωακείμογλου Γ, Γιαννούσης Σ. Περί της εξασφάλισης τροφής των πτωχών τάξεων, 1933 
5. 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για την προστασία της μητρότητας  1930 
6. Βέρας Σ, προστασία του βρέφους 1931 
7. Λούκος Χ, Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης 1992  
8. ΠΙΚΠΑ 1914-1964 
9. Δοντάς  Σ Α. Η διατροφή του πληθυσμού και η θνητότης εν Ελλάδι 1937 
10. Zolotas X.  Monetary and economic essays 1945 
11. Πλατανιού Κ. Μητέρα και παιδί 1947 
12. Δημοτική Προστασία. Μητέρα και παιδί, 1951 
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Η κρίση κτυπά την ελληνική οικογένεια 
  
        Λιάνα Καλλιέρου, ψυχολόγος, Πρόεδρος του σωματείου <<Αμαρυλλίς>>,μέλος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. 
 
 
 

Τα τελευταία 20 χρόνια ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιων μεταβολών και ανακατατάξεων : 
οικονομικών- κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών. Οι  εξελίξεις και οι τάσεις που παρατηρήθηκαν 
στους οικογενειακούς δεσμούς στην χώρα μας δεν οφείλονται μόνο στην οικονομική και κοινωνική 
ανασφάλεια αλλά και στην παγκόσμια ιδεολογική σύγχυση που έχει διαβρώσει και καταλύσει τις αξίες, 
τις προσωπικές σχέσεις και τους ρόλους που διέπουν όχι μόνο τα άτομα της χώρας μας, αλλά κυρίως 
τα μέλη της ελληνικής οικογένειας, υποσκάπτοντας και επηρεάζοντας ραγδαία τον τρόπο σκέψης και 
συμπεριφοράς τους. 

 Η βαθειά κρίση που συγκλονίζει σήμερα την ελληνική οικογένεια  απετέλεσε βασικό 
παράγοντα και στην διάπλαση του εθνικού μας χαρακτήρα γιατί οι κοσμογονικές οικονομικές αλλαγές  
έπαιζαν πάντοτε πρωταρχικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση των θεσμών και την διάπλαση του 
χαρακτήρα.  

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η αλλαγή των αξιών επέφερε: 
1. Ανακατάταξη των κοινωνικών τάξεων λόγω οικονομικών δυσκολιών (πτώχευση μεσαίας τάξης) 2. 
Οικονομική ανέχεια που οδήγησε σε μετακομίσεις αλλαγές σχολείων και περιβάλλοντος, αρρώστιες, 
ψυχικές διαταραχές.  
3.Ανεργία ή και μείωση μισθού του πατέρα που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. 
Ως εκ τούτου παρατηρείται απώλεια της αίγλης και του γοήτρου της.  
4.Ανεπαρκή μητρότητα λόγω αναγκαστικής εργασίας της μάνας και συχνά με μεγαλύτερο ωράριο που 
έχει σαν αποτέλεσμα την παραμέληση των παιδιών την κατάθλιψη και αναγκαστικά την 
υπογεννητικότητα.  
5.Δυσκολία στην επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων η οποία επιφέρει επίσης δημιουργία 
έντονου θυμού  και συχνά βιαιοπραγίες μεταξύ των συζύγων αλλά και των παιδιών που μερικές φορές 
εξελίσσεται σε εγκληματικότητα. 
 6.  Μετανάστευση του πατέρα ή των νέων παιδιών προς εύρεση εργασίας  σε ξένες χώρες. Το 
αδιέξοδο στα αναπόφευκτα αυτά προβλήματα, η μεγάλη ανέχεια και η έλλειψη κάποιας ανακούφισης 
καταλήγει συχνά σε διαζύγιο με αποτέλεσμα την αποξένωση του παιδιού από τον ένα γονέα, άγχος 
σχολείου ή παράταση της εφηβείας και προσκόλληση στη μάννα.  

Η σύνταξη των παππούδων πολλές φορές κλείνει τρύπες  όμως στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει σύνταξη το επιπλέον αυτό βάρος των γηραιών γονέων δεν μπορεί να το σηκώσει η οικογένεια 
και έχει ως αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται στα νοσοκομεία με ψεύτικα στοιχεία.  

Η  κατάθλιψη κάθε μορφής μερικές φορές έχει οδηγήσει σε αυτοκτονίες ενηλίκων αλλά και 
νέων που συνδέονται με αναπόφευκτες ματαιώσεις αναγκών ή επιθυμιών, λόγω κρίσης . Εμφανής 
επίσης είναι η έλλειψη σεβασμού και πειθαρχίας των παιδιών. Η σύγχρονη νεολαία είναι επιρρεπής 
στην κρίση και ψάχνει να βρεί τον δρόμο της γιατί ενώ βιώνει τον κόσμο της προόδου συγχρόνως 
βιώνει και τον δρόμο του αλλοτριωμένου πνεύματος. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει μια έξαρση του 
ατομικισμού και της ανούσιας αυτοπροβολής  που βοηθείται σημαντικά στη σύγχρονή μας εποχή από 
την τηλεόραση και τα ΜΜΕ αντικαθιστώντας την δύναμη του λόγου και του πνεύματος, με την δύναμη 
της εικόνας. Είναι ωστόσο πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι εκτός από το ρεύμα του ατομικισμού των 
νέων υπάρχει και η μαζικοποίησή τους που συμβάλλει το ίδιο καταστροφικά στην αποσύνδεσή τους 
από την οικογένεια (ρουβίκωνας -εξάρχεια- αναρχικές συμμορίες_)  
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Τελικά οι απαντήσεις στο ερώτημα τί συμβαίνει μέσα στις ελληνικές οικογένειες δεν είναι 
εύκολες γιατί τα καυτά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει οδηγούν μόνο σε αδιέξοδο και σε 
ανθρώπινες καταστάσεις που καταλήγουν αναπόφευκτα σε επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με το 
ίδιο αποτέλεσμα: πίκρα και απογοήτευση και χάσμα στην επικοινωνία. 

Οι οικονομικές κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που συνδέονται με την εξέλιξη της 
πληροφορικής και με τις προβολές αγαθών και προτύπων ζωής και πλουτισμού δημιουργούν ένα 
μωσαικό εικόνων αντιλήψεως αξιών και τρόπων συμπεριφοράς  όπου το παλιό με το καινούριο 
ανακατεύονται και διαφοροποιούνται συνεχώς αυτοκαταλύονται και αυτοαναμορφώνονται. Οι 
επιπτώσεις αυτών στη σύγχρονη οικογένεια είναι ότι τα άτομα αυτά ψάχνουν με τι με ποιους  πώς και 
που θα ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Για όσα αποφάσιζε παλαιότερα η οικογένεια τώρα με τις νέες συνθήκες αναγκάζεται το 
σημερινό νεαρό μέλος να πορευτεί αβοήθητο ολομόναχο να αποφασίζει όχι μόνο για τα θέλω του αλλά 
και πώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Μοιάζει σαν τον άνθρωπο χωρίς πυξίδα στο μέσο της 
ερήμου .Έτσι αγωνιά να χαράξει την πορεία του ξέροντας ότι  αν δεν την βρεί είναι χαμένος.  

Αντίθετα, ενώ στα πλαίσια του παραδοσιακού τρόπου ζωής το σταθερό σημείο αναδρομής 
βοηθούσε το άτομο να οργανώσει την ζωή του, να ιεραρχεί να βάζει προτεραιότητες και να 
αποφασίζει, οι σημερινοί νέοι σκορπίζονται γιατί έρχονται σε επαφή με περισσότερες ιδέες βιώματα 
και τρόπους συμπεριφοράς ακαταλόγιστης. Νεαρά κορίτσια από πριν ακόμη την εφηβεία τους κάνουν 
σεξουαλική επανάσταση απορρίπτοντας τον θεσμό του γάμου, κάνουν παιδιά χωρίς νόμιμο πατέρα 
και τα εγκαταλείπουν ανώνυμα στα μαιευτήρια. Οι αναπόφευκτες εσωτερικές συγκρούσεις των νέων 
δεν τους βοηθούν στην οργάνωση των πληροφοριών που αφορούν το ποιος είναι που πάει και γιατί. 
Δηλ. την ταυτότητά του σαν νέου ανθρώπου  και τον προορισμό του. Η έλλειψη επομένως εσωτερικής 
οργάνωσης οδηγεί σε χαοτικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Το εσωτερικό σκόρπισμα ωθεί τους 
νέους να απλώνονται προς τυχαίες κατευθύνσεις και όσο περισσότερο ενεργούν με βάση τυχαίες 
επιλογές  τόσο λιγότερη ικανότητα έχουν να οργανωθούν εσωτερικά. Δεν είναι ίσως παράδοξο  ότι σε 
μια πρόσφατη έρευνα υποστηρίζεται ότι στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας θεριεύει η απομόνωση 
και ο ανταγωνισμός. Η ανταγωνιστική και ατομικιστική προσέγγιση κατά την βαθειά κρίση που 
περνάει σε αυτή την φάση η ελληνική οικογένεια έχει άμεσα σχέση με την ατομική πορεία του καθενός 
και όχι με την συλλογικότητα που χαρακτήριζε πάντοτε την ελληνική οικογένεια πριν από την κρίση. 

 
 
 
                                           >>>>>>> * <<<<<<< 
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 Η γυναίκα στη σύγχρονη νομοθεσία του ιδιωτικού δικαίου 

  
                                                                      Θεοφανώ   Παπαζήση, Ομότιμη καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ  

 
 
 

1. Η αρχή της ισότητας  
 

Η αρχή της ισότητας, κυρίαρχη σήμερα στο δίκαιο, εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική 
έννομη τάξη το 1920 με δύο αστικού δικαίου νόμους. Ο πρώτος (ν. 2228/1920) είχε εισαγάγει ίδιους 
λόγους διαζυγίου για άνδρες και γυναίκες, αντικαθιστώντας εκείνους του βυζαντινού δικαίου, που ήταν 
διαφορετικοί, ανάλογα με το φύλο. Ο δεύτερος (ν. 2310/1920) είχε εισαγάγει ίσα κληρονομικά μερίδια 
μεταξύ αρρένων και θηλέων κληρονόμων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Οι νόμοι αυτοί 
πέρασαν σχεδόν αυτούσιοι στον Αστικό Κώδικα.   

Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν ήταν απαλλαγμένες από σεξιστική 
διατύπωση. Στις σχέσεις των συζύγων υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο γάμο, τη διάσταση και μετά το διαζύγιο. Το ίδιο επικρατούσε 
και στις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους.  

 
2. Η γυναίκα ως σύζυγος  
 

Με την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου το 1983 οι όροι άνδρας και γυναίκα 
αντικαταστάθηκαν από τον όρο «σύζυγοι» και η γυναίκα αντιμετωπίζεται νομικά ισότιμα με τον άνδρα 
στο γάμο, στις υποχρεώσεις της στο γάμο. Ο ν. 1329/1983 κατήργησε την νομική υπεροχή του άνδρα 
στην οικογένεια, τόσο τις σχέσεις του με τη σύζυγο, όσο και με τα τέκνα του.  

Όταν στο ισχύον δίκαιο ορίζεται ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού 
στις ανάγκες της οικογένειας, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, και ως ισότιμη συνεισφορά δέχεται και την 
προσωπική εργασία με το εισόδημα ή την περιουσία (1389, 1390 ΑΚ), αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση 
κινείται ιδεολογικά στην κατεύθυνση της ανακατανομής των παραδοσιακών ρόλων στην οικογένεια. 
Για τη γυναίκα η υποχρέωση αυτή θεωρείται συνέπεια της νέας θέσης της στο γάμο. Όμως στην 
πραγματικότητα οι δύο σύζυγοι προσφέρουν από κοινού την ίδια προσωπική εργασία στο σπίτι; Τον 
ίδιο χρόνο αφιερώνει για τις ανάγκες της οικογένειας ο κάθε σύζυγος επενδύοντας από τον προσωπικό 
του χρόνο σ’ αυτές;  

Μία ματιά στον κοινωνικό μας περίγυρο είναι ικανή να μας πείσει για το αντίθετο. Οι άνδρες, 
ακόμη και όταν καταναλώνουν τον προσωπικό τους χρόνο για συμβολή στις ανάγκες της οικογένειας, 
ποτέ αυτό δεν αποτελεί την κύρια απασχόλησή τους ούτε αφορά το κύριο μέρος του ελεύθερου χρόνου 
τους. Το βάρος της καθημερινότητας εξακολουθούν να σηκώνουν οι ώμοι των γυναικών. Η οικιακή 
εργασία, ως κύρια απασχόληση πολλών γυναικών, επιδρά στην επαγγελματική τους ζωή και εξέλιξη, 
παρά τον περιορισμένο αριθμό των οικιακών γάμων.  

Ο χωρισμός των περιουσιών εξακολουθεί να είναι πάντοτε το νόμιμο σύστημα στις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα αντικατέστησε το θεσμό της προίκας, 
αλλά και έχει διαφορετική ιδεολογία. Ο απολογισμός γίνεται στο τέλος του γάμου και όχι με την 
προκαταβολή της προίκας. Αλλά η απόδειξη της συμβολής, μετά από πολλά χρόνια γάμου, δεν είναι 
πάντοτε εύκολη.  
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Οι Έλληνες σύζυγοι δεν έχουν την παιδεία της κοινοκτημοσύνης. Το αντίθετο θα συνέβαλλε στην 
δικαιότερη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων στο γάμο, αφού εκ προοιμίου θα ήταν γνωστό, ότι η 
τελική περιουσία που είχε αποκτηθεί στη διάρκεια του γάμου διαιρείται δια δύο.  

Όταν ο γάμος λύεται με θάνατο, ο επιζών σύζυγος δικαιούται, εκτός της κληρονομικής του 
μερίδας, και το εξαίρετο (οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα κλπ.) και έναντι των τέκνων. Όταν το 
σπίτι είναι μισθωμένο, ο επιζών σύζυγος διαδέχεται τον θανόντα στη μίσθωση και έχει το εξαιρετικό 
δικαίωμα να ζητήσει στη διανομή της κληρονομίας την επιδίκαση της οικογενειακής στέγης, όταν αυτή 
είναι ιδιόκτητη.  
 
3. Η γυναίκα ως μητέρα  
 

Η γυναίκα ως μητέρα έχει δύο σημαντικά δικαιώματα: λόγο στη δημιουργία συγγένειας του 
παιδιού της με τον πατέρα του (σύζυγό της ή μη) και τις σχέσεις της με το ίδιο το παιδί της.  

α. Συγγένεια. Η συγγένεια του τέκνου με τη μητέρα προκύπτει από τη γέννηση, ενώ με τον 
πατέρα από τον γάμο ή το σύμφωνο αυτού με τη μητέρα (άρθρο 1463 ΑΚ). Η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών στη γενετική και την γονιμοποίηση προκάλεσε τον ν. 3089/2002, ο οποίος ρυθμίζει την 
γέννηση από παρένθετη μητέρα (1458, 1464 ΑΚ)), την γονιμοποίηση μετά θάνατο (1457, 1465 ΑΚ), 
αλλά και την γονιμοποίηση με σπέρμα δότη (1460 ΑΚ).  

Στη συγγένεια του παιδιού με το σύζυγό της ή τον πατέρα του η μητέρα έχει δικό της, 
προσωποπαγές, δικαίωμα να προσβάλλει την πατρότητα του παιδιού που γέννησε σε γάμο (1469 ΑΚ). 
Έτσι βοηθά τη δημιουργία σχέσης γονέα-τέκνου με τον φυσικό πατέρα του παιδιού, ανεξάρτητα από τη 
βούληση του συζύγου. Σε τεχνητή γονιμοποίηση, όταν ο σύζυγος έχει συναινέσει, το δικαίωμα 
προσβολής αποκλείεται για όλους τους εμπλεκόμενους (1471 §2β ΑΚ).  

Στην εκτός γάμου συγγένεια η μητέρα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στην αναγνώριση του 
παιδιού, που γέννησε χωρίς γάμο, αρνούμενη τη συγκατάθεσή της στην εκούσια αναγνώριση του 
άνδρα, που δεν είναι ο φυσικός πατέρας (1475-1476 ΑΚ).  

Ιατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή. Η πρόσβαση στην ιατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή δεν 
είναι ελεύθερη και χωρίς όρους για όποιον την επιθυμεί. Στο άρθρο 1455 ΑΚ ορίζεται ως δυνατότητα 
του προσώπου που αδυνατεί για ιατρικούς λόγους να αποκτήσει τέκνο με φυσικό τρόπο ή προς 
αποφυγή μεταδοτικής ασθένειας. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να κάνουν χρήση των μεθόδων θα 
πρέπει να είναι έγγαμα ή να βρίσκονται σε μόνιμη συμβίωση. Μετά τον ν. 4356/2015 τα παιδιά που 
γεννιούνται σε σύμφωνο ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες μετά τη λύση ή ακύρωσή του έχουν πατέρα τον 
σύντροφο της μητέρας (άρθρο 9).  

Γονιμοποίηση μετά το θάνατο του συζύγου. Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, δίνει άλλη 
ιδεολογική κατεύθυνση τόσο στην χήρα γυναίκα, όσο και στην οικογένεια του θανόντος συζύγου. Η 
διάταξη επιτρέπει στην χήρα του θανόντος συζύγου ή συντρόφου να γεννήσει μετά το θάνατό του τέκνο 
γονιμοποιημένο με σπέρμα δικό του, με τις δύο προϋποθέσεις της διάταξης 1457 ΑΚ. Ο σύζυγος ή 
σύντροφος θα πρέπει αφενός να πάσχει από ασθένεια που συνδέεται με κίνδυνο θανάτου ή απειλή 
στειρότητας, αφετέρου δε να έχει δώσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ιδιαίτερη συναίνεση για τη 
μεταθανάτια γονιμοποίηση. Η εμφύτευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ έξι μηνών και δύο 
ετών από το θάνατο του συζύγου ή συντρόφου. Το παιδί, που θα γεννηθεί, θα καλύπτεται από το 
τεκμήριο πατρότητας και θα θεωρείται τέκνο του συζύγου ή συντρόφου γεννημένο σε γάμο ή σύμφωνο, 
με πλήρες κληρονομικό δικαίωμα προς τον θανόντα «πατέρα» και την οικογένειά του σε όλη την 
γραμμή συγγένειας (1465 2 ΑΚ). Η γονιμοποίηση μετά θάνατο δεν αφορά άνδρες, των οποίων οι 
σύζυγοι ή σύντροφοι έχουν πεθάνει. Το αντίθετο θα απαιτούσε την πρόσβαση των ανδρών σε 
παρένθετη μητρότητα, πράγμα μη νόμιμο.  

Παρένθετη μητρότητα. Η χρήση παρένθετης μητέρας για την απόκτηση τέκνου αφορά μόνον τις 
γυναίκες με αδυναμία κύησης και όχι κάθε υπογόνιμο άτομο. Η αιτούσα δεν απαιτείται να είναι έγγαμη. 
Η γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί ζητά με αίτηση της προς το δικαστήριο άδεια, για να 
χρησιμοποιήσει γυναίκα απολύτως υγιή και ικανή ψυχικά και σωματικά για κυοφορία (1458 ΑΚ). Η 
άδεια δίνεται με τον όρο το γονιμοποιημένο ωάριο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι ξένο προς την 
κυοφόρο και να μην δοθεί αντάλλαγμα. Κατά τη γέννηση το παιδί καταχωρείται ως τέκνο της αιτούσας 
την άδεια και δεν δημιουργείται καμία σχέση συγγένειας με την κυοφόρο (1464 ΑΚ).  
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Συμβολαιογραφική συναίνεση άγαμης γυναίκας. Η άγαμη γυναίκα που με τον ν. 1329/1983 
είχε πραγματικά αποκτήσει άλλη θέση στη νομοθεσία, με τον ν. 3089/2002 υποχρεώνεται, όταν 
προσφεύγει σε τεχνητή γονιμοποίηση, μόνη της ή με τον σύντροφό της, να προσκομίζει τη συναίνεσή 
της με συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι με απλή δήλωση στο εργαστήριο ή τον γιατρό, όπως η 
έγγαμη. Η δικαιολογία της εισηγητικής έκθεσης ότι όταν βρίσκεται σε σύμφωνο το παιδί που θα 
γεννηθεί αναγνωρίζεται αυτόματα ως τέκνο του συντρόφου, δεν πείθει. Άλλωστε στον νόμο για την 
ελεύθερη συμβίωση το παιδί που γεννιέται αναγνωρίζεται αυτόματα ως τέκνο του συντρόφου, χωρίς 
άλλη διατύπωση.  

Χρήση δότη. Η γονιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με γαμέτες ή γονιμοποιημένο ωάριο 
δότη. Η ταυτότητα των δοτών δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν το τέκνο. Η 
ανωνυμία ισχύει και έναντι του τέκνου, εκτός αν το τέκνο έχει λόγους υγείας (άρθρ. 1460 ΑΚ). Η 
δικαστική αναγνώριση στην περίπτωση που η ταυτότητα του δότη γίνει γνωστή δεν επιτρέπεται (άρθ. 
1479 2 ΑΚ).  

Τέκνα γεννημένα σε σύμφωνο. Τα τέκνα που γεννιούνται σε σύμφωνο με φυσική ή ιατρικά 
βοηθούμενη αναπαραγωγή έχουν πατέρα τον σύντροφο της μητέρας του (άρθρ. 9, ν. 4356/2015).  

 
β. Γονεϊκός ρόλος. Στις σχέσεις της με το ίδιο το παιδί της ασκεί γονική μέριμνα ακριβώς όπως 

και ο πατέρας του. Η άσκηση της γονικής μέριμνας ήταν εξ ορισμού κοινή στο αρχικό κείμενο του 
νόμου 1329/1983. Η ισχύουσα διάταξη απαιτεί την προσφυγή στο δικαστήριο για την ρύθμιση της 
άσκησης της. Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τους δεσμούς του κάθε γονέα με το τέκνο και την 
προσωπικότητα του μπορεί να την αναθέσει και στους δύο από κοινού ή στον ένα ή και σε τρίτο (1513 
ΑΚ).  

Την άσκηση της γονικής μέριμνας του παιδιού, που γεννήθηκε εκτός γάμου, έχει εξ ορισμού 
μόνον η μητέρα. Στο αναγνωρισμένο παιδί ο πατέρας έχει εκ του νόμου την γονική μέριμνα, την οποία 
δεν ασκεί, εκτός αν η μητέρα συναινέσει ή αν έπαυσε η γονική της μέριμνα (λόγω θανάτου ή αφάνειας) 
ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Παρόλα αυτά δικαιούται να 
τη ζητήσει με αίτησή του από το δικαστήριο. Ο πατέρας που αντιδίκησε σε δικαστική αναγνώριση 
μπορεί να την ασκήσει μόνον κατ’ εξαίρεση μετά από δικαστική απόφαση (1515 ΑΚ).  

Η μητέρα έχει δικαίωμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση του ονόματος και του επωνύμου του 
παιδιού (βαπτιστικού ή επωνύμου, 1505 ΑΚ). Ακόμη ασκεί την επιμέλειά του ανεξάρτητα από την 
ηλικία της (1510 3β ΑΚ), δηλαδή συμβάλλει στην ανατροφή και τη μόρφωσή του (1518 ΑΚ). Η χωριστή 
άσκηση της επιμέλειας προϋποθέτει δικαστική απόφαση. Παρά τον μύθο ότι οι γυναίκες παίρνουν την 
επιμέλεια των παιδιών, το δικαστήριο πρέπει να κρίνει με βάση το συμφέρον του παιδιού (1511 ΑΚ) 
και εξετάζοντας τους δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τα αδέλφια του (1513 2 ΑΚ).  

Φυσικά η μητέρα έχει απέναντι στο τέκνο υποχρέωση διατροφής από κοινού με τον πατέρα 
ανάλογα με τις δυνάμεις της είτε βρίσκεται σε γάμο μαζί του είτε όχι (1390, 1489 ΑΚ).  

 
 
4. Η γυναίκα και η κοινωνική πραγματικότητα 
  

α. ως επαγγελματίας. Από την εισαγωγή του ναπολεόντειου εμπορικού νόμου (1805) η άσκηση 
εμπορίας επιτρεπόταν στην γυναίκα με ειδική άδεια του συζύγου (4 ΕΝ).  

Η προϋπόθεση αυτή δεν υπήρξε ποτέ στον επαγγελματικό επιστημονικό χώρο αφού η επιστήμη 
αποτελούσε κυρίως μόρφωση.  

β. Ως εργαζόμενη. Η οικονομική κρίση, που πλήττει επίσης την οικογένεια, περνά πρώτα από 
την πόρτα των γυναικών που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Στα ποσοστά ανεργίας δεν 
καταγράφονται οι οικιακοί βοηθοί, που είναι γυναίκες, οι μετανάστριες, που είναι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία γυναίκες, ούτε οι νέες γυναίκες που δεν έχουν ακόμη εργαστεί.  

Ακόμη δεν ομολογούμε ότι η φροντίδα των παιδιών είναι ακόμη υποχρέωση των γυναικών, το 
ίδιο και των ηλικιωμένων ή των ασθενών. Γυναίκες είναι συνήθως και οι αποκλειστικές νοσοκόμες.  

Αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα οι γυναίκες κατέχουν ελάχιστες από τις θέσεις εξουσίας.  
Γιατί η εξέλιξη της καριέρας των γυναικών, που δεν στηρίζεται σε προαγωγή με επετηρίδα, 

εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και ποσοστιαία ανάλογη με αυτή των ανδρών;  
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Η μητρότητα, η φύλαξη και ανατροφή των παιδιών εξακολουθεί πάντα να θεωρείται κύρια 
υποχρέωση των γυναικών, και οι γονικές άδειες βρίσκονται μόνο στα χαρτιά, όταν η οικογένεια 
χρειάζεται χρήματα. Άλλωστε η απόκτηση παιδιών συνήθως συμπίπτει με την εποχή της ανάπτυξης 
της καριέρας. Οι γυναίκες αρχίζουν καριέρα σε ηλικία 25 ετών, συχνά πριν από τους συνομήλικους 
τους άνδρες, τι φταίει και στα σαράντα δεν έχουν τα ίδια προσόντα; ήταν λιγότερο ικανές ή συμβαίνει 
κάτι άλλο;  
 
5. Η γυναίκα στον τομέα του ποινικού δικαίου  
 

Από το 1986 η γυναίκα έχει δικαίωμα στην άμβλωση χωρίς προϋποθέσεις μέχρι τις 12 πρώτες 
εβδομάδες (άρθρ. 2, ν. 1609/1986) και μάλιστα σε δημόσιο νοσοκομείο έχει δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει και την κοινωνική της ασφάλιση (άρθρ. 1 §3).  

Στις αρχές του 21ου αιώνα ποινικοποιήθηκε η άσκηση εξειδικευμένων μορφών βίας, όπως η 
εμπορία προσώπων για εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking) ή η ενδοοικογενειακή βία 
(ν. 3500/2005). Οι νόμοι δεν αναφέρονται ειδικά στην βία εναντίον των γυναικών, αλλά τα θύματά της 
είναι κατά βάση γυναίκες.  

Βία μπορεί να ασκείται και ασκείτο πάντοτε σε βάρος των γυναικών, μέσα ή έξω από το σπίτι, 
από όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμη και από γυναίκες, κυρίως όμως από άνδρες. Οι ακραίες 
κακοποιήσεις και οι δολοφονίες των γυναικών από τους συζύγους ή συντρόφους τους απασχολούν 
καθημερινά τα δελτία ειδήσεων . 

Ο βιασμός, σε αντίθεση με το «αγριευτικό» σκηνικό της σκοτεινής γωνιάς, που δεν παύει να είναι 
αληθινό, συμβαίνει συνήθως στο σπίτι από τους άνδρες της οικογένειας σε γυναικεία μέλη, είτε αυτό 
είναι ο πατέρας προς τις θυγατέρες είτε ο θείος, ξάδερφος, αδελφός κ.λπ., είτε ο σύζυγος στην σύζυγο. 
Ο ποινικός νόμος 3500/2005 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζει με τις 
ελλιπείς και κυρίως τις χωρίς πραγματικό αντίκρισμα διατάξεις του, πραγματικό κοινωνικό φαινόμενο.  

Η βία που ασκείται βέβαια με σκοπό την σεξουαλική και άλλη εκμετάλλευση σε γυναίκες, άνδρες 
και παιδιά και η εν γένει εμπορία προσώπων είναι ένα επίσης διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο 
ρυθμίστηκε με τον ν. 3064/2002 όταν χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης, των ΗΠΑ και τη δική μας.  

 
6. Επίλογος 
 

Η Πρόεδρος της ΕΕ μπορεί να είναι γυναίκα, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες. Στην Ελλάδα 
πόσες σοβαρές προτάσεις για γυναίκα υποψήφια Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπάρχουν;  

 
 
 

                                            >>>>>>> * <<<<<<< 
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 Η Γυναίκα στην οικογένεια: ένας πολυδιάστατος και δύσκολος ρόλος 
  
                                                                  Ελένη Σταμέλου, κοινωνική λειτουργός Γεν. Γραμματέας ΧΕΝ Ελλάδος 
 
 
 
Στις μέρες μας, οι γυναίκες καλούνται να υπηρετήσουν δύο ρόλους :  

Ο πρώτος αφορά την οικογένεια και βασίζεται στα παραδοσιακά καθήκοντα της γυναίκας 
συζύγου – μητέρας, που απορρέουν από τις πατριαρχικές και σεξιστικές αντιλήψεις περί έμφυλων 
ρόλων. Σύμφωνα με αυτόν, οι γυναίκες καλούνται να παράγουν, δίχως ωράριο και αμοιβή, υπηρεσίες 
και αγαθά για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αναπτύσσοντας, παράλληλα, πολλαπλές δεξιότητες, 
ώστε να καλύψουν τις πολλές και διαφορετικές τους ανάγκες. Ανάγκες, τις οποίες θα έπρεπε να 
αναλάβουν εξίσου οι σύζυγοι – πατέρες ή/και οι κρατικοί οργανισμοί που ακόμη και σήμερα 
«υπολειτουργούν». Η ΧΕΝ Ελλάδος πιστεύει ότι οι ρόλοι των δύο φύλων στο πλαίσιο της οικογένειας 
πρέπει να επανεξεταστούν, καθώς είναι βέβαιο ότι τα καθήκοντα του σπιτιού δεν είναι υπόθεση DNA, 
αλλά υπόθεση κοινωνικοποίησης των δύο φύλων. 

Ο δεύτερος ρόλος αφορά την εκτός σπιτιού εργασία, την αμειβόμενη, όπου και εκεί η γυναίκα 
αντιμετωπίζει, συχνά, στην πράξη, σεξιστικές και πατριαρχικές αντιλήψεις, ως προς την εξέλιξή της 
(«γυάλινη οροφή»), τις εργασιακές της σχέσεις («μαύρη εργασία») ή ακόμα και μορφές βίας (π.χ. 
σεξουαλική παρενόχληση).  

Παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων, τα φαινόμενα ανισότητας 
στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας διαιωνίζονται. Η αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων 
και των πατριαρχικών/σεξιστικών αντιλήψεων επιχειρεί να «δικαιολογήσει» τις έμφυλες διακρίσεις, την 
έμφυλη κοινωνικοποίηση, την παρενόχληση, ακόμα και περιστατικά βίας σε βάρος των γυναικών, 
καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.  

Η καθημερινότητα των γυναικών επιβαρύνεται και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, συχνά, 
μετουσιώνονται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε ψυχοσωματικά περιστατικά, ενώ, σε συνδυασμό με μια 
πιθανή επιθετική στάση του συζύγου/συντρόφου τις αποδυναμώνουν και τις αποτρέπουν από την 
ενεργή συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα.  

Στη ΧΕΝ Ελλάδος πιστεύουμε ότι κάθε γυναίκα μπορεί να γίνει φορέας θετικής αλλαγής, να 
ηγηθεί της ζωής της και της κοινότητάς της. Πρέπει να τις δίνεται κάθε ευκαιρία να αναπτύσσει το 
μέγιστο των ικανοτήτων της. Κάθε γυναίκα πρέπει στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα, να απολαμβάνει την ασφάλεια, να έχει ευκαιρίες να αναπτυχθεί, να ανελιχθεί, 
να απολαμβάνει εντέλει τα ανθρώπινα δικαιώματά της δίχως διάκριση. 

Πιστεύουμε τέλος πως οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των γυναικών που θα τις στηρίξουν να αντιπαλέψουν τα στερεότυπα 
και τις πατριαρχικές αντιλήψεις αιώνων, στον αγώνα για πραγματική ισότητα και ταυτόχρονα οι 
θεσμικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία εφαρμογής και παρακολούθησης της εφαρμογής 
των πολιτικών και των νόμων που δημιουργήθηκαν για να την προωθούν. 

 
 
 
                                            >>>>>>> * <<<<<<< 
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O ρόλος της τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια  
 
                                                       Δέσποινα Βλαχοπούλου, νομικός, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. 
 
 
 

Η οικογένεια αποτελεί το βασικό κύτταρο της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. Η 
καθιέρωση του θεσμού αυτού έγινε από τα πρώτα βήματα της ζωής του ανθρώπου στη γη και μέχρι 
σήμερα εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, τόσο στο κοινωνικό σύνολο, όσο και στη ζωή 
των μεμονωμένων ατόμων. Η οικογένεια, άσχετα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά καιρούς, 
ως θεσμός έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί με τη μια ή την άλλη μορφή σε όλες τις χώρες του κόσμου 
και σε όλους τους πολιτισμούς.  

  Ο κυριότερος  προορισμός της οικογένειας είναι η διαιώνιση του είδους. Αλλά μετά την 
συγκρότηση της οικογένειας και μόλις γεννηθούν τα παιδιά εμφανίζονται πλήθος ευκαιρίες  για χαρές 
πρωτόγνωρες και απολαύσεις μοναδικές που ο άνθρωπος μόνο στα πλαίσια της οικογένειας μπορεί 
να νιώσει. 

Σήμερα οι όροι διαβίωσης, διατροφής, υγιεινής, ενδυμασίας, μόρφωσης, ψυχαγωγίας και 
συμπεριφοράς έχουν αλλάξει ριζικά. Οι συνθήκες διαβίωσης λοιπόν έγιναν σήμερα πιο σύνθετες και 
περίπλοκες από ότι στο παρελθόν,  και  ο ρόλος της οικογένειας έγινε ακόμα πιο δύσκολος  αλλά και 
πιο σημαντικός. 

Στη μεταβαλλόμενη διαρκώς κοινωνία μας, η οικογένεια αγωνίζεται να προσαρμοσθεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίσει  με τις νέες συνθήκες και τα νέα ήθη. 

Είναι πλέον γεγονός, οι παραδοσιακές οικογένειες χάνουν έδαφος. Οι επιστήμονες  μιλούν για 
απομυθοποίηση του παραδοσιακού  προτύπου και για σταδιακή αντικατάστασή του από διαφορετικές 
μορφές οικογένειας. 

Όμως το νέο ζευγάρι τεκνοποιεί. Εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες , τα προβλήματα. Στις μέρες μας 
όπου  οι ώρες εργασίας των γονέων είναι εξαντλητικές,  οι  ίδιοι οι γονείς αναζητούν  την γιαγιά και τον 
παππού να αναλάβουν ρόλο «γονέα» (καθώς, όπως καταλαβαίνουμε  είναι κάτι που τους εξυπηρετεί). 

Πρόκειται, για δυο φιγούρες  απαραίτητες για το μεγάλωμα του παιδιού καθώς καταδεικνύουν  
τη συνέχιση της οικογένειας και το πέρασμα από γενεά σε γενεά. Η προσφορά τους είναι σημαντική. 
Για τους  γονείς αποκτά ιδιαίτερη αξία κυρίως εξαιτίας της βοήθειας που παίρνουν αυτοί. Για τα παιδιά, 
σημαίνει πολύ περισσότερα, εμπλουτίζουν τον κόσμο τους, συμβάλλουν στην αγωγή και στην ευτυχία 
τους. 

 
 Το να είναι κανείς  παππούς  ή γιαγιά είναι μια  ευκαιρία που χαρίζει ευτυχία, πληρότητα  και 

νόημα στη ζωή. Το παιδί που έχει κοντά του παππού ή γιαγιά, ζει εμπειρίες μοναδικές  και  ασύγκριτες 
Οι  παππούδες δεν αντικαθιστούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά αλλά τη συμπληρώνουν 

και την διευρύνουν. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο παππούς και η γιαγιά έχουν ένα ιδιαίτερο  τρόπο 
επικοινωνίας με τα εγγονάκια τους. Επιτρέπουν στον εαυτό τους να εκφράζει  ελεύθερα τα 
συναισθήματα της αγάπης, ενώ ενδέχεται να ήταν συγκρατημένοι όταν μεγάλωναν τα δικά τους παιδιά. 
Γίνονται γέφυρα συμβιβασμού και αποφεύγουν τις συγκρούσεις στην οικογένεια. Έχουν πολύ 
σημαντικούς ψυχικούς θησαυρούς να προσφέρουν στα εγγόνια τους. Εκπροσωπούν κατά κάποιο 
τρόπο την έννοια της εμπειρίας αλλά συνάμα είναι καταθέτες πολιτισμικών αξιών. Μεταφέρουν τις 
αξίες της οικογένειας ζωντανεύοντας στα  εγγόνια τις αναμνήσεις  και το παρελθόν τους. 

Η επαφή με τις γιαγιάδες και τους παππούδες επιτρέπει στο παιδί να δοκιμάσει τις αρχές και 
τις απόψεις που χαρακτηρίζουν κάθε οικογένεια. 
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Όπως όλες οι σχέσεις έτσι και η σχέση των γονιών , των παππούδων  και των παιδιών θέλει 

δουλειά για να επιτύχει  και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία. Ο ρόλος της γιαγιάς δεν είναι τόσο 
εύκολος όσο φαίνεται. Γιατί κάπου εκεί ανάμεσα στη ανιδιοτελή αγάπη για τα εγγόνια και τα παιδιά 
της, πρέπει να βρει τις ισορροπίες και να μην υπερβαίνει τα όρια. 

Ο παππούς και η γιαγιά φαίνεται να έχουν ένα μοναδικό τρόπο να προσφέρουν αγάπη και 
συμβουλές ενώ, ταυτόχρονα, θεωρούνται και καλοί ακροατές λόγω της αντικειμενικότητάς τους, κάτι 
που οι γονείς δυσκολεύονται να επιτύχουν. 

Οι ψυχολόγοι μας  λένε  πως το όφελος του να έχει ένας έφηβος με  στενές σχέσεις με τους 
παππούδες  και τις γιαγιάδες, αναδεικνύεται περισσότερο  σε όσους έχουν συναισθηματική εγγύτητα  
και με τους γονείς τους. Αλλά και σε περίπτωση  δυσλειτουργικής σχέσης  παιδιού –γονέα, 
λειτουργούν ως συμπλήρωμα  και στηρίζουν την καλή γονική σχέση. 

Αρκετά  συχνά οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά  μπερδεύονται από  τη διαφορετική 
στάση  των παππούδων απέναντι στα εγγόνια. Τα παιδιά όμως γνωρίζουν πολύ καλά  ότι η σχέση 
τους με τους γονείς είναι διαφορετική από τη σχέση με τους παππούδες. Συγκρίνουν, αξιολογούν και 
αξιοποιούν αυτές  τις διαφορές.       

 Πρόβλημα  δημιουργείται όταν οι παππούδες και οι γονείς διαφωνούν για το ποιος 
διαπαιδαγωγεί καλύτερα, πιο σωστά, ποιος έχει δίκιο.   

 
Προτείνουμε στους παππούδες: 
 Να μη δείχνουν υπερβολική  αδυναμία στα εγγόνια και ποτέ να μην ξεχωρίζουν το ένα παιδί 

από το άλλο. Τα παιδιά  καταλαβαίνουν  και πληγώνονται. 
Ο ρόλος τους  για το παιδί αποπνέει μια  ευχάριστη αίσθηση ελευθερίας. Να περιοριστούν 

από την αρχή στον πολύ σημαντικό ρόλο της γιαγιάς και του παππού. Έτσι θα προσφέρουν μια εικόνα 
σταθερότητας, συγκρατούμενοι ακόμα κι αν έχουν διαφορετικές απόψεις από τους γονείς. 

Οι παππούδες δεν μπορούν να γίνουν ούτε γονείς, ούτε δάσκαλοι. 
Συμβουλέψτε τους, χρησιμοποιείστε σαν όπλο την εμπειρία σας και σταθείτε δίπλα τους. Θα 

το εκτιμήσουν. 
 
Με την  οικονομική κρίση που έχει περιορίσει ασφυκτικά το εισόδημα των γονιών, η λύση της 

γιαγιάς σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να αποτελεί την μοναδική επιλογή. Όμως χρειάζεται προσοχή  
και συνεννόηση των γονιών με τις γιαγιάδες και τους παππούδες για να  υπάρξει ένα αποτέλεσμα που 
θα δικαιώσει αυτή την τόσο λεπτή, ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία.. 

 
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες  δεν αντικαθιστούν τη σχέση των  γονιών με τα  παιδιά, αλλά 

την συμπληρώνουν και τη διευρύνουν. Οι σχέσεις δεν αρκεί να είναι σχέσεις αγάπης αλλά και 
συνεργασίας. Με το σωστό καταμερισμό της απασχόλησης όλων των μελών, επιτυγχάνεται μια 
γαλήνια  και ξεκούραστη συμβίωση  και ένας ολοκληρωμένος  κύκλος οικογένειας με υγιείς και 
ξεκάθαρους ρόλους των εμπλεκομένων. 

  
Δεν ξέρω αν σας έκανα σοφότερους, αλλά σας κατέθεσα  την εμπειρία, και τους  

προβληματισμούς μου  από καρδιάς. 
 
 
 
                                        >>>>>>> * <<<<<<< 
 
 
 
 


