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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ1

ή διάρδρωσις τής
οικογενειακής εξουσίας
καί αί εκ τού γάμου
ικανοποιήσεις
uno
Κωνσταντίνας Σαφιλίου
- Rothschild
Τακτικής Καθηγητρίαζ Κοινωνιολογίας,*
Wayne Siate University, Detroit,
Michigan, ΗΙΊΑ

Παρά tò οτι ή άγροτική έλληνική οικογένεια
εχει γίνει άντικείμενον πολλών άνθρωπολογικών
καί κοινωνιολογικών άγροτικών μελετών υπό Γάλ
λων, Άγγλων και ’Αμερικανών κοινωνιολόγων, καί
παρά τό υψηλόν ποσοστόν άστικοποιήσεως κατά
τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ή αστική έλληνική οικο
γένεια ουδέποτε άπησχόλησε τούς έρευνητάς.2
Ούτως ή παρούσα ερευνά, ή όποια διενηργήθη κατά
τό θέρος τοϋ 1964, Αντιπροσωπεύει τήν πρώτην επι
στημονικήν μελέτην περί τής αστικής έλληνικής
οικογένειας.
Τό δείγμα συνίσταται έκ 250 κατά τύχην έπιλεγέντων όπάνδρων ζευγών ’Αθηναίων. Εις 133 περι
πτώσεις ή συνέντευξις έγένετο μέ τήν σύζυγον καί
εις τάς υπολοίπους 117 περιπτώσεις μόνον μέ τόν
σύζυγον. Τα πορίσματα τής μελέτης ταύτης συγκρίνονται προς τα πορίσματα τής έρεύνης περί τής
γαλλικής άστικής οικογένειας τής διενεργηθείσης
ύπό τής Andrée Michel έπί 550 κατά τύχην έπιλεγεισών οικογενειών. Προς σύγκρισιν τών έλληνικών καί γαλλικών πορισμάτων, ή παρούσα μελέτη
έξετάζει μόνον τάς απαντήσεις τών γυναικών, δε
δομένου οτι κατά τήν γαλλικήν έρευναν δεν έγένετο
συνέντευξις μέ τούς αρρενας.
Δύο μείζονες μεταβλητοί, βασικοί διά τήν κατανόησιν τών σχέσεων τών συζύγων καί τής δυναμικότητος αύτών, τίθενται ένταΰθα ύπό συζήτησιν: (α) ή
διάρθρωσις τής άσκουμένης έν τή οίκογενεία έξουσίας, καί (β) αί έκ τού γάμου ικανοποιήσεις.
μεθοδολογία

Ή ύφή τής οικογενειακής έξουσίας έμελετήθη
έπί τή βάσει δκτώ Αποφάσεων θεωρηθεισών ώς τών
πλέον σημαντικών έν συναρτήσει πρόςτό έλληνικόν

Άνατύπωσις έκ του
Journal of Marriage and the Family,
τόμ. XXIX, άριθμ. 2, Μάιος 1967

* Ή Κωνσταντίνα Σαφιλίου-Rothschild είναι Τακτική
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας καί Διευθύντρια τοΟ Κέντρου
’Ερευνών έπί τής Οίκογενείας εις τό Wayne State University
êv Detroit, Michigan.
1. Ή συλλογή τών δεδομένων έπραγιιατοποιήθη δΓ έπιχορηγήσεως έν μέρει έκ τοϋ Ιδρύματος Foundation Fund for
Research in Psychiatry, ή δέ άνάλυσις αύτών δΓ έπιχορηγήσεως τοϋ National Institute for Mental Health. Παλαιοτέρα
μορφή τοϋ άρθρου αΰτοϋ άνεγνώσθη ένώπιον τοϋ Έκτου
Παγκοσμίου Κογκρέσσου Κοινωνιολογίας, είς Évian Γαλ
λίας, 4-11 Σεπτεμβρίου 1966.
2. Ή μόνη ειδική μελέτη έπί τών θεμάτων τής οίκογενείας
τής ύπαίθρου είναι ή τοϋ J. Κ. Campbell, ή φέρουσα τόν τί
τλον Honour, Family, and Patronage, Oxford: Clarendon
Press, 1964. Άλλαι μελέται, ώς τών Ε. Friedl, Vassüika,
A Village in Modem Greece, (New York: Holt, Rinehart,
and Winston, 1962), Irwin T. Sanders, Rainbow in the Rock
(Cambridge: Harvard University, 1962), καί τοϋ Henri Mendras,
Six Villages d’Epire (UNESCO, Mission Report No. 11, 1961),
ήσχολήθησαν έν μέρει μόνον μέ τήν έλληνικήν οικογένειαν
τής ύπαίθρου.

ή διάρθρωσις τής οικογενειακής εξουσίας καί ai εκ τοϋ γάμον ικανοποιήσεις

ΠΙΝΑΗ 1. Βαθμοί εξουσίας καί στάδια οικογενειακού κύκλου
Βαθμοί
έξουσίας

Ελλάς
Γαλλία

Νεόνυμφοι
άνευ τέκνων

3,08
2,09

Άτεκνα
ζεύγη

2,92
2,04

Στάδια οικογενειακού κύκλο»
Ζεύγη εχονΖεύγη έχον- Ζεύγη εχον- Ζεύγη εχοντα τέκνα
τα τέκνα
τα τέκνα
τα ένήπροσχολικής
σχολικής
έφηβικής
λικα
ήλικίας
ήλικίας
ήλικίας
τέκνα
2,87
2,20

πολιτιστικόν επίπεδον.1 2Αί αποφάσεις αδται άναφέρονται εις (1) τήν ανατροφήν των τέκνων, (2) τήν
διαχείρισιν των διαθεσίμων χρημάτων, (3) τάς σχέ
σεις μετά των πενθερών, (4) τον τρόπον διαθέσεως
τοϋ έλευθέρου χρόνου, (5) τόν άριθμόν των τέκνων,
(6) τήν έπιλογήν τών φίλων, (7) τήν άγοράν ειδών
ιματισμού δι’ ολόκληρον τήν οικογένειαν, καί
(8) τήν άγοράν έπίπλων καί άλλων οικιακών
σκευών.
Εις τούς έπιλεγέντας έτέθη ή άνοικτή έρώτησις,
όπως π.χ. «ποιου ή γνώμη επικρατεί συνήθως εις
έκάστην τών ώς άνω άποφάσεων;», καί έπί τή βάσει
τών άπαντήσεών των έγένετο σχετική βαθμολο
γία άντιπροσωπεύουσα τόν βαθμόν τής άσκουμένης
ύπό έκάστου συζύγου έξουσίας.1
Είς τήν γαλλικήν μελέτην ό βαθμός τής εξουσίας
ύπελογίσθη έπί τή βάσει δέκα άποφάσεων (πέντε εκ
τών όποίων ήσαν όμοιαι πρός έκείνας τής ελληνι
κής μελέτης3), αί όποΐαι έθεωρήθησαν σημαντικαί
διά τήν γαλλικήν οικογένειαν.
Πιθανόν νά άμφισβητηθή αν τά πορίσματα τών δύο
τούτων μελετών, τά άφορώντα είς τόν βαθμόν τής
άσκουμένης έξουσίας, είναι δυνατόν νά συγκριθοϋν.
"Ας σημειωθή έν τούτοις ότι άν ή σύγκρισις άπολύτων άριθμών είναι άδύνατος, δέν ύφίσταται λό
γος διά τόν όποιον αί κατευθύνσεις έγκύρων προ
τύπων οικογενειακής έξουσίας νά μή είναι δυνατόν
νά συγκριθοϋν, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί «πολιτιστικώς ισότιμοι» έρωτήσεις είναι έξ ίσου έγκυροι,
άν μή περισσότερον έγκυροι, άπό ταυτοσήμους έρω1. Διά τήν έξέτασιν τών πολιτιστικών λόγων διά τούς
όποιους άλλα ι άποφάσεις άπεκλείσθησαν, ένώ συμπεριελήφθησαν αί έν λόγφ όκτώ, βλέπε Robert Ο. Blood, Jr., Reuben
Hill, Andrée Michel καί Constantina Safilios-Rothschild,
«Comparative Analysis of Family Power Structure ; Problems
of Measurement and Interpretation», άνακοίνωσις γενομένη
είς τό IX Διεθνές Σεμινάριον διά τήν Έρευναν τής Οίκογενείας, έν Τόκιο ’Ιαπωνίας τόν Σεπτέμβριον 1965.
2. Ό βαθμός 5 έδόθη είς τήν άπάντησιν «ό σύζυγός μου»
ή «πάντοτε ό σύζυγός μου», ό βαθμός 4 εις τήν άπάντησιν
«ό σύζυγός μου συχνότερα άπό μένα», ό βαθμός 3 είς τήν άπάντησιν «μαζί άποφασίζουμε», ό βαθμός 2 είς τήν άπάντησιν
«έγώ μάλλον παρά ό άνδρας μου», καί ό βαθμός 1 είς τήν άπάντησιν «έγώ (ή σύζυγος)».
3. Αί πέντε κοιναί άποφάσεις ήσαν: (1) ή χρήσις χρημά
των, (2) ή έπιλογή φίλων, (3) ή άγορά οικιακών σκευών, (4) ή
άγορά έπίπλων, καί (5) αί άποφάσεις αί άφορώσαι είς τά τέκνα.

2,67
1,90

2,55
2,02

.

2,62
1,96

Ζεύγη μόνα
μετά τήν άπομάκρυνσιν τών
τέκνων
2,46
1,73

τήσεις, αί όποΐαι δυνατόν νά γίνουν άφορμή πεπλανημένων συμπερασμάτων, όταν χρησιμοποιοϋνται
είς πολιτιστικώς διάφορον περιβάλλον.
Ή ίκανοποίησις τής συζύγου έκ τής έγγάμου σχέσεως έμετρήθη διά μονάδος βασιζομένης έπί τοϋ
βαθμοΰ τής ίκανοποιήσεως τής προερχομένης έκ:
(1) τής κατανοήσεως έκ μέρους τοϋ συζύγου τών προ
βλημάτων τής συζύγου του, (2) τής τρυφερότητος
τής έπιδεικνυομένης ύπ’ αύτοΰ πρός τήν σύζυγόν
του, (3) τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου, καί (4) τής συγκρι
τικής ύπό τής συζύγου θεωρήσεως τών προσωπικών
συζυγικών σχέσεών της πρός έκείνας τών φίλων καί
συγγενών αύτής.4 Είς τήν γαλλικήν μελέτην ή έπιτυγχανομένη ίκανοποίησις έβασίσθη άκριβώς έπί
τών ιδίων έρωτήσεων ώς είς τήν έλληνικήν.
πορίσματα

’Εξουσία
Ή έπιρροή τής Ιδιομορφίας τοϋ χαρακτήρος τών
συζύγων καί τά στάδια τοϋ οίκογενειακοϋ κύκλου
έξητάσθησαν, ώς πρός τήν σχέσιν των μέ τόν βα
θμόν τής οικογενειακής έξουσίας τών Ελλήνων καί
Γάλλων συζύγων.
Ό οικογενειακός κύκλος. Είς τήν 'Ελλάδα φαί
νεται ότι γενικώς ή έξουσία τοϋ συζύγου είναι μεγαλυτέρα είς περίπτωσιν άτεκνίας, ένώ μειοΰται με
τά τήν άπόκτησιν τέκνων (Πίναξ 1). Ή τάσις αΰτη
είναι άντίθετος πρός έκείνην τήν παρατηρουμένην
είς τήν γαλλικήν οικογένειαν5 (καί είς τήν οίκο4. Ό βαθμός ίκανοποιήσεως ήτο άθροισμα βαθμών βασιζόμενον έπί τών τεσσάρων σημείων της έκ τοϋ γάμου ίκανοποιή
σεως. Είς έκαστον θέμα έδόθη ό βαθμός 5, έφ’ όσον ή άπάντησις ήτο «πολύ ικανοποιημένη», 4 άν ((ικανοποιημένη», 3
άν ή άπάντησις ήτο «δέν μπορώ νά παραπονεθώ», 2 άν ή άπάντησις ήτο «θά μπορούσαν νά ήταν καλύτερα τά πράγματα»,
καί ό βαθμός 1 άν ή άπάντησις ήτο ((είμαι άπογοητευμένη».
5. Andrée Michel, ((Comparative Data Concerning the
Interaction in French and American Families», Journal of
Marriage and the Family, 29: 2 (Μάιος 1967).Όλα τά στοι
χεία καί αί έρμηνεΐαι τής παρούσης μελέτης τής συγγραφέως
αί άφορώσαι είς τήν γαλλικήν οίκογένειαν έλήφθησαν άπό
τήν άρχικήν μορφήν τής έργασίας, ή όποια άνεγνώσθη ένώπιον τοϋ Έκτου Παγκοσμίου Κογκρέσσου Κοινωνιολογίας
είς Évian τής Γαλλίας, 4-11 Σεπτεμβρίου 1966. Επίσης, ή
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γένειαν τής πόλεως Detroit, κατόπιν σχετικής με
λέτης τοϋ Blood καί Wolfe1), όπου ή άπόκτησις
τέκνων επαυξάνει τήν έξουσίαν του συζύγου. Εις
τήν Γαλλίαν (καί εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας) ή
έξάρτησις τής γυναικός έκ τοϋ συζύγου της αυξάνει
είτε διότι παύει αυτή να έργάζεται μετά τήν τεκνο
ποιίαν είτε ένεκα των νέων ευθυνών των δημιουργουμένων έκ τής τεκνοποιίας. Διά τήν Έλληνίδα,
έν τούτοις, ή μητρότης δέν άποτελεϊ τόσον κρίσιμον
μεταβατικήν περίοδον, ώς συμβαίνει τοϋτο διά τάς
Γαλλίδας.
Υπάρχουν ένδείξεις έξ άλλων συγκεντρωθέντων
στοιχείων, ότι ή μητρότης εις τήν Ελλάδα συμβι
βάζεται μέ τόν ρόλον τής εργαζόμενης μητρός, κυ
ρίως διότι υπάρχουν γυναίκες συγγενείς (καί ιδίως
μάμμαι), αί όποΐαι κατοικοϋσαι πλησίον τοϋ ζεύ
γους εΐναι πρόθυμοι νά φυλάσσουν τα παιδιά κατά
τάς ώρας έργασίας τής μητρός των.2
Ή μείωσις τής έξουσίας τοϋ Έλληνος συζύγου,
ή όποια άρχίζει μέ τήν γέννησιν τέκνων, όφείλεται
έν μέρει εις τό ότι αί περί μορφώσεως τών παίδων
άποφάσεις εμπίπτουν εις τήν δικαιοδοσίαν τής συ
ζύγου (είς 62% τών περιπτώσεων τα περί μορφώσεως
θέματα ήσαν άποφάσεις γυναικών). Ού'τως, όταν έντός τής οίκογενείας ύπάρχουν τέκνα προσχολικής
ήλικίας, ό σύζυγος έξακολουθεΐ άσκών έξ ίσου Ι
σχυρόν επιρροήν έπί πασών τών λοιπών αποφάσεων
ώς καί κατά τήν προ τής τεκνοποιίας περίοδον· άλλα
γενικώς ό βαθμός τής έξουσίας του έλαττοϋται, έπειδή είς τάς άποφάσεις περί άνατροφής τών τέκνων
βαρύνουσαν γνώμην έχει ή σύζυγος.
Γενικώς, φαίνεται ότι ή παρουσία τέκνων παρέ
χει είς τήν Έλληνίδα σύζυγον ηύξηιιένα δικαιώ
ματα ώστενά λαμβάνη καί νάέπηρεάζη άποφάσεις,
καί κυρίως έκείνας αί όποΐαι έχουν άμεσον σχέσιν
προς τά τέκνα. Τά δικαιώματα ταϋτα ένισχύονται
αυξανόμενης τής ήλικίας τών τέκνων. Παρομοία
τάσις παρατηρεΐται καί είς τήν γαλλικήν οίκογένειαν, άλλα αότη άρχίζει μέ τήν περίοδον τής σγολικής ήλικίας, ένω είς τήν Ελλάδα ή τοιαύτη
τάσις παρατηρεΐται άμέσως μετά τήν γέννησιν
τέκνου.
Ή επαγγελματική άπασχόλησις τών γυναικών. Τά
συγκριτικά στοιχεία τοϋ πίνακος 2 διά τάς έλληνικάς καί γαλλικάς άστικάς οίκογενείας δεικνύουν
ότι είς τήν Ελλάδα, καθώς καί είς τήν Γαλλίαν (ώς

συγγραφεύς προσήρμοσε μέρη της ύπό της Michel μεταφράσεως τοϋ άρχικοΰ Ερωτηματολογίου τοϋ Robert Blood διά
τήν’μελέτην της έλληνικης οίκογενείας.
1. Robert Ο. Blood, Jr. καί Donald Μ. Wolfe, Husbands
and Wives, New York: The Free Press, a Division of the
Macmillan Co., 1960, σελ. 42-43.
2. Constantina Safilios-Rothschild, «The Decision to
Have Children in Urban Greece», μή είσέτι έκδοθέν άρθρον
σχετικής έρεύνης.
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ΠΙΝΑΞ 2. Βαθμοί έξουσίας καί κατάστααις άπασχολήσεως
τής συζύγου
Βαθμοί
έξουσίας

Άπασχόλησις της συζύγου
Έργαζόμεναι
Μή έργαζόμεναι

Ελλάς (γυναίκες άποκρινόμεναι)
Ελλάς (άνδρες άποκρινόμενοι)
Γαλλία

2,33
2,97
1,90

2,78
3,12
2,03

Τό τέστ ήτο στατιστικές σημαντικόν δι’έπίπβδον πιθανότητος .05 διά τάς
άποκριθείσας Έλληνίδας, άλλ’ ούχΐ σημαντικόν διά τούς άποκριθέντας
άνδρας.

έπίσης καί είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας3), ή έπαγγελματική άπασχόλησις τής συζύγου έλαττώνει τόν
βαθμόν έξουσίας τόν άσκούμενον ύπό τοϋ συζύγου
της. Άλλα είναι λίαν Ενδιαφέρον νά έξετάσωμεν
τά είδη τών άποφάσεων τάς όποιας λαμβάνει συνή
θως ή έργαζομένη σύζυγος. Αδται άφοροϋν είς τήν
καθόλου άγωγήν τοϋ τέκνου, είς τήν άγοράνίματισμοϋ δΓ ολόκληρον τήν οικογένειαν, τήν άγοράν έπίπλων καί άλλων είδών οικιακής χρήσεως
καί, σπανιώτερον, τήν διαχείρισιν τοϋ οικογενεια
κού προϋπολογισμού τών χρημάτων.
Όλαι αί άποφάσεις αΰται συνήθως λαμβάνονται
ύπό τής συζύγου καί σχεδόν πάντοτε ύπό τής έργαζομένης συζύγου. Άντιθέτως αί λαμβανόμεναι συν
ήθως άποφάσεις ύπό τοϋ συζύγου, αί άφορώσαι
είς τήν έπιλογήν φίλων καί τήν χρησιμοποίησιν τοϋ
έλευθέρου χρόνου, ώς καί έκεΐναι, αί όποΐαι συνή
θως λαμβάνονται άπό κοινοΰ καί αί όποΐαι άφοροΰν είς τόν άριθμόν τών τέκνων καί τάς σχέ
σεις μετά τών πενθερών, δέν Επηρεάζονται ύπό
τής Επαγγελματικής άπασχολήσεως τής συζύ
γου. Ού'τω, καίτοι αί σύζυγοι αί έχουσαι ίδιον εισ
όδημα δύνανται νά λαμβάνουν πλείονας άποφάσεις εντός τής έλληνικής οίκογενείας, ή Εξουσία
των αυτή περιορίζεται είς τάς άποφάσεις αί όποΐαι
προσιδιάζουν περισσότερον είς τήν γυναίκα, καί
δέν άπειλεΐ άμέσως τήν θέσιν τοϋ συζύγου είς τήν
οίκογένειαν.
Συγκρίνοντες τάς άπαντήσεις άνδρών καί γυναι
κών έπί τής έπιδράσεως τήν όποιαν έχει ή Επαγγελ
ματική άπασχόλησις τής συζύγου έπί τής λήψεως
τών άποφάσεων, δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τήν ση
μαντικήν άσυμφωνίαν τών άπαντήσεών των είτε είς
τήν άπροθυμίαν τοϋ άνδρός νά παραδεχθή ότι ή
Επαγγελματική άπασχόλησις τής συζύγου του μειώ
νει τήν έξουσίαν του ώς προς τήν λήψιν άποφάσεων
είτε είς τήν ζωηράν Επιθυμίαν τής έργαζομένης συ
ζύγου νά ύπερβάλλη τήν θέσιν της είς τήν όλην
διάρθρωσιν τής οικογενειακής έξουσίας.
Ή πρώτη έξήγησις φαίνεται περισσότερον πιθανή,
3.Robert Ο. Blood, Jr., «The Measurement and Bases
of Family Power: A Rejoinder», Marriage and Family Living,
Νοέμβριος 1963, σελ. 475-478.
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δεδομένου ότι πολύ ίσχυραί έκ παραδόσεως άξίαι
είς τήν Ελλάδα άπαιτοϋν, όπως ό άνήρ είναι ό
ισχυρός άρχηγός τής οίκογενείας, ή απόλυτος έξουσία τού όποίου δεν δύναται νά άμφισβητηθή.
Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής πολιτιστικής αυτής
πραγματικότητος είναι πολύ δύσκολον διά τον Έλ
ληνα νά παραδεχθή δτι δεν είναι απόλυτα κυρίαρχος
τής οίκογενείας του, έστω καί όταν γνωρίζη δτι
πράγματι δέν είναι. Τουναντίον, είς τήν περίπτωσιν
των γυναικών δέν υπάρχουν γνωστά πρότυπα ισχυ
ρού φεμινισμού, έστω καί διά τάς έργαζομένας, γε
γονός τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά έξηγήση πιθα
νήν προκατάληψιν είς τάς απαντήσεις των, ένεκα
έπιθυμίας των νά ύπερβάλλουν τήν έξουσίαν των
έντός τής οίκογενείας.
Ή μόρφωσις τοϋ συζύγου. Τά συγκριτικά στοιχεία
τοΰ πίνακος 3 διά τάς έλληνικάς καί γαλλικός οί
κογενείας δεικνύουν δτι είς τάς άστικάς περιοχάς
τής 'Ελλάδος, δσον ευρυτέρα είναι ή μόρφωσις τοΰ
συζύγου τόσον όλιγώτερον αύταρχικός είναι ούτος. Άντιθέτως, υπάρχει ή τάσις νά αύξάνη ή έξουσία τοΰ Γάλλου συζύγου, καθ’ δσον αυξάνει ή μορ
φωτική συγκρότησίς του.
Ή άνάλυσις των δεοντολογικών δεδομένων τών
συγκεντρωθέντων κατά τήν αύτήν ερευνάν δεικνύει
δτι ή μόρφωσις άπολυτρώνει τούς Έλληνας έκ τών έκ
παραδόσεως προκαταλήψεων ούτως, ώστε νά προσ
βλέπουν προς τάς συζύγους των ως ισοτίμους—συν
τρόφους καί φίλας—τών όποίων τήν γνώμην πρέ
πει νά ζητούν προ τής λήψεως αποφάσεων, καί είς
τάς όποίας πρέπει νά παρέχεται ή πρωτοβουλία νά
λαμβάνουν μόναι αύταί ώρισμένας αποφάσεις.1 Ή
μόρφωσις, έντός τοΰ έλληνικοΰ πολιτιστικοΰ πλαι
σίου, φαίνεται δτι συνδέεται μέ περισσότερον έκσυχρονισμένους καί φιλελευθέρους τρόπους συμ
περιφοράς, οί όποιοι ευνοούν ισοτιμίαν κατά τήν
άσκησιν τής έξουσίας μεταξύ τών συζύγων. ’Αντί
στοιχος, όσάκις ό σύζυγος δέν ήτο μορφωμένος,
είχε τήν τάσιν νά άντιμετωπίζη τήν σύζυγόν του
ώς άπλήν οικοκυράν καί μητέρα τών τέκνων του,
καί όπωσδήποτε ώς υποτελή του. Τοιουτοτρόπως,
δέν ήτο πρόθυμος νά έπιτρέπη είς αυτήν τήν λήψιν
άποφάσεων.
Ώς πρός τοΰτο φαίνεται δτι ύφίσταται συμφωνία
μεταξύ τής τηρουμένης ύπό τών Ελλήνων άνδρών
στάσεως ώς πρός τήν ένδεδειγμένην άμοιβαίως συμ
περιφοράν τών συζύγων, καί τής προμνημονευθείσης τακτικής των ώς πρός τήν λήψιν άποφάσεων.
Τό επάγγελμα τοϋ συζύγου. Διά λόγους συγκρίσεως, ήκολουθήσαμεν τόν αυτόν τρόπον κατατάξεως τών έπαγγελμάτων, δπως καί είς τήν γαλλι1. Constantina Safilios-Rothschild «Marital Role Defi
nitions by Urban Greek Spouses», έργασία άναγνωσθεΐσα ένώπιον συνεδριάσεων τοϋ ‘Εθνικού Συμβουλίου Οικογενειακών
Σχέσεων, είς Toronto τοϋ Canada, 21 ’Οκτωβρίου 1965.

ΠΙΝΑΞ 3. Βαθμοί έξουσίας καί επίπεδον μορφώσεως τοϋ
συζύγου
’Επίπεδον μορφώσεως τοϋ συζύγου
’Απόφοιτοι
Μερικαί ’Απόφοιτοι ΠανεπιΣτοιχειώδους
τάξεις Γυμνασίου στημιακή
Έκπαιδεύσεως
Γυμν.
Έκπαίδευσ.
‘Ελλάς
Γαλλία

2,98
1,95

2,75
—

2.58
2.01

2 57
2.04
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κήν μελέτην (Πίναξ 4). Καθ’ ύπαρχούσας ένδείξεις, είς τήν Ελλάδα φαίνεται δτι οί πλέον αυταρ
χικοί σύζυγοι είναι (α) οί ίδιοκτήται βιοτεχνιών καί
έπιχειρήσεων όλων τών μεγεθών, καί (β) οί ήμιειδικευμένοι καί άνειδίκευτοι εργάται. Έξ άλλου, οί
άσκοΰντες έπιστημονικά έπαγγέλματα, οί άνώτεροι
διοικητικοί ύπάλληλοι, οί διευθυνταί έπιχειρήσεων
καί οί δημόσιοι υπάλληλοι οί κατέχοντες άνωτέρας θέσεις, είναι οί έλάχιστα αύταρχικοί. Έν τούτοις, είναι πολύ δύσκολον νά γίνη ό διαχωρισμός
τής έπιδράσεως τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ καθ’ έαυτοΰ καί τής μορφώσεως έπί τοΰ βαθμοΰ τής άσκουμένης έξουσίας ύπό έκάστου συζύγου. Έπί παραδείγματι,66% τών ιδιοκτητών έπιχειρήσεων καί βιο
τεχνιών έχουν μόνον στοιχειώδη έκπαίδευσιν, πα
ράγων ό όποιος θά ήδύνατο, είς μέγαν βαθμόν, νά
έξηγήση τάς έκ παραδόσεως αξίας καί άκολούθως
τήν αύταρχικήν των συμπεριφοράν έντός τών κόλ
πων τής οίκογενείας.
Έν άντιθέσει πρός τά έλληνικά πορίσματα, τά
γαλλικά στοιχεία δεικνύουν δτι οί έλάχιστα αύταρ
χικοί σύζυγοι είναι οί ήμιειδικευμένοι καί άνειδίκευτοι έργάται καί δτι ή έξουσία τοΰ συζύγου τεί
νει νά αύξάνη καθόσον αύξάνει ό βαθμός τής δεξιότητος, ή όποια απαιτείται διά τήν άσκησιν τοΰ
έπαγγέλματος αύτοΰ, καί ό βαθμός γοήτρου τοΰ έπαγγέλματός του.
Ότε ύπελογίσθη δείκτης κοινωνικής θέσεως έπί
τη βάσει τής μορφώσεως καί τοΰ έπαγγέλματος τοΰ
συζύγου, διεπιστώθη καί πάλιν δτι ή έξουσία τοΰ
συζύγου είς τήν Ελλάδα ήτο πολύ υψηλή μεταξύ
τών κατωτάτης κοινωνικής θέσεως προσώπων (κατωτάτης κοινωνικής τάξεως) καί έλαχίστη μεταξύ
τών έχόντων ύψηλήν κοινωνικήν θέσιν (τών άνηκόντων δηλαδή είς τήν άνωτέραν καί άνωτέρανμέσην τάξιν).
"Υψος αποδοχών τον συζύγου. Τά στοιχεία τά
καταχωριζόμενα είς τόν Πίνακα 5 διά τήν Ελλάδα
καί τήν Γαλλίαν είναι δυνατόν νά συγκριθοΰν μό
νον μέχρις ένός σημείου,δεδομένου δτι είς τήν έλληνικήν μελέτην τά στοιχεία ταΰτα άναφέρονται
μόνον είς μή έργαζομένας συζύγους (ό μισθός τοΰ
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ΓΠΝΑΞ 4. Βαθμοί εξουσίας καί έπογγελμαχ ικαι κατηγορίαι
Βαθμοί
έξουσίας

’Επαγγελματικοί κατηγορίαι
’Ανειδίκευτοι Ειδικευμένοι
καί ήμιειδικευμ. έργάται
έργάται

Ελλάς
Γαλλία

28,6
17,9

2,66
2,00

Ειδικευμένοι*
υπάλληλοι

Βιοτέχναι*
καί
έμποροι*

2,68
2,00

2,94
—

Μέσοι διοικη- ’Ανώτεροι δι- ’Ελεύθερα
τικοί
οικητικοί έπαγγέλματα
ύπάλληλοι*
ύπάλληλοι*
2,53
2,05

2,60
2,02

2,36
2,08

* Αί έπαγγελματικαί αύταί κατηγορίαι δέν είναι δυνατόν νά άποδοθοϋν άκριβώς μέ τάς άντιστοίχους έπαγγελματικάς κατηγορίας τάς άπαντωμένας είς ΗΙΙΑ.
*Η κατηγορία «employés qualifiés» περιλαμβάνει τά κατώτερα ύπαλληλικά έπαγγέλματα, γραφείου καί πωλήσεων. Ή τών «artisans et commercants» τούς
Ιδιοκτήτας μικρών βιοτεχνιών καί έπιχειρήσεων όλων τών μεγεθών. Ώς «cadres moyens» χαρακτηρίζονται τά χαμηλοτέρου έπιπέδου έπιστημονικά έπαγ
γέλματα καί άλλαι μέσου έπιπέδου διοικητικοί θέσεις. Ή κατηγορία «cadres supérieurs» περιλαμβάνει έπιστημονικά έπαγγέλματα καί άλλας Α' κατηγορίας
θέσεις, ώς αί τών διευθυντών καί άνωτέρων διοικητικών ύπαλλήλων.

ΠΙΝΑΞ 5. Βαθμοί εξουσίας καί επίπεδα μηνιαίου μισθού
Βαθμοί
έξουσίας

’Επίπεδα μηνιαίου μισθού
Κάτω τών
1 .000
δρχ.

Ελλάς

3,61
Κάτω τών
500
φράγκων

Γαλλία

1,88

1 .000 - 2 .000

2 .001 - 3 .000

2,77

2,99
501 - 1 .000

συζύγου δέν ήτο δυνατόν νά άπομονωθή οπού είργάζετο καί ή σύζυγος). "Ενεκα τούτου, εις τον Πί
νακα 5 παραλείπονται τά στοιχεία τά άιρορώντα είς
τάς έργαζομένας συζύγους. Έφ’ όσον δέ αί περί μι
σθού πληροφορίαι είναι ακριβείς καί βάσιμοι, τά
διά τήν Ελλάδα υπάρχοντα στοιχεία δεικνύουν ότι
οί σύζυγοι μή εργαζομένων γυναικών άσκούν μεγαλύτερον βαθμόν έξουσίας, όταν αί άποδοχαί αύτών είναι μικραί (μικρότεροι τών 2.000 δρχ. ή $ 67
κατά μήνα) παρά είς τάς περιπτώσεις υψηλών μι
σθών (άνω τών 6.000 δρχ. ή $200 κατά μήνα).Ή σχέσις αυτή μεταξύ εισοδήματος καί έξουσίας δέν είναι
σταθερά, δηλ. όπου ό μισθός τού συζύγου είναι με
γαλύτερος δέν σημαίνει οτι καί ή εξουσία του είναι
κατ’ άνάγκην μικροτέρα. Καί τούτο οφείλεται πιθα
νώς είς τό οτι οι εχοντες ύψηλάς άποδοχάς είς τήν
Ελλάδα δέν είναι κατ’ άνάγκην οί πλέον μορφωμένοι.
Ούτως, ώρισμένοι σύζυγοι άνήκοντες είς ύψηλοτέραν μισθολογικήν κλίμακα δυνατόν νά είναι περισ
σότερον αυταρχικοί από ώρισμένους άλλους συζύ
γους μέ χαμηλοτέρας άποδοχάς, ένεκα τής διαφο
ράς μορφώσεως.
Γενικώς φαίνεται ότι είς τήν Ελλάδα, έν άντιθέσει προς τάς κατ’ εξοχήν βιομηχανικώς άνεπτυγμένας χώρας, ώς αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι, ή Γαλλία
καί ή Γερμανία, ή μεγάλη μόρφωσις τού συζύγου,
96

2,26

1 .001 - 1 .500

1,97

1,95

3 .001 -4.000

1 .501 - 2 .500

1,98

4.001 -6.000

2,87
2,501 -4.000

2,00

'Ανω τών
6.000
δρχ.
2,73
Άνω τών
4.000
φράγκων
2,20

ή άπασχόλησίς του είς έξειδικευμένον έπάγγελμα
ή έπάγγελμα γοήτρου καί μέ υψηλόν μισθόν, τείνουν
μάλλον νά μειώσουν παρά νά αύξήσουν τήν έξουσίαν έντός τής οικογένειας.1 Ή διαφορά αυτή δυ
νατόν νά έξηγηθή επί τή βάσει τών έξής έλληνικών
φαινομένων, τά όποια πιθανώτατα παρατηρούνται
καί είς άλλας άναπτυσσομένας χώρας, τών όποιων
ή άστικοποίησις συντελεΐται μέ ταχύν ρυθμόν:
(α) Ή πλειονότης τών έμπορούπαλλήλων, τών
ήμιειδικευμένων καί ανειδικεύτων έργατών χαμηλής
μορφώσεως καί οικονομικής θέσεως, τώνκατοικούντων σήμερον είς τάς ’Αθήνας, είναι άγροτικής προελεύσεως καί ανατροφής καί έχουν προσφάτως μό
νον μεταναστεύσει είς τάς ’Αθήνας (κατά τά τελευ
ταία 10 έως 15 ετη). Έφ’ όσον είς τάς άγροτικάς περιοχάς ή κατά παράδοσίν υπό τού άρρενος κυριαρχουμένη οικογενειακή διάρθρωσις συνεχίζει έπικρατούσα, οί άνδρες αύτοί κατά τήν διάρκειαν τής
κοινωνικοποιήσεις των έδιδάχθησαν τάς πατροπα1. Αί πληροφορίαι α άφορώσαι είς τήν άμερικανικήν
αστικήν οικογένειαν έλήφθησαν έκ τών Blood καί Wolfe,
ένθ’ άνωτέρω, σελ. 28-34. Αί πληροφορίαι αί άφορώσαι είς
τήν γερμανικήν οικογένειαν έλήφθησαν έκ τοϋ έργου τοδ
Rene König, τοϋ φέροντος τόν τίτλον «Family and Au
thority: The German Father in 1955», The Sociological Re view,
5: 1 (1957), καί ιδιαιτέρως έκ τών σελίδων 123-125. ^ w
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ΠΙΝΑΞ 6. Βαθμοί εξουσίας καί διάφοροί εις μόρφωαιν

Βαθμοί
έξουσίας

Αί σύζυγοι
μεγαλυτέρας
μορφώσεως

Ελλάς
Γαλλία

2,67
1,85

Διαφοραί είς μόρφωσιν
Σύζυγοι ίσης
Αί σύζυγοι
μορφώσεως
κατωτέρας
μορφώσεως
2,80
1,99

2,67
2,07

Χ2 στατιστικώς σημαντικόν δι’ έπίπεδον πιΟανότητος .01 (Ελλάς)

ραδότους άξίας συμφώνως προς τάς οποίας ό άνήρ
τής οικογένειας έχει τό δικαίωμα νά έπιβάλλη τήν
γνώμην του είς ολας τάς αποφάσεις τής οικογένειας,
απλώς καί μόνον διότι είναι άνήρ, άσχέτως τής μορ
φώσεως, τοϋ επαγγέλματος ή τής προς μάθησιν ικα
νότητάς του. Οί σύζυγοι οδτοι είναι λίαν απρόθυμοι
νά παραχωρήσουν οίονδήποτε μέρος τής έξουσίας
των είς τάς συζύγους των, τάς όποιας θεωρούν οικοκυ
ράς καί μητέρας, υποτελείς είς τήν θέλησίν των.1
(β) Ή μόρφωσις,καί ιδιαιτέρως ή πανεπιστημιακή
μόρφωσις, συμβάλλει σημαντικώς είς τήν άπελευθέρωσιν των Ελλήνων άνδρών έκ τής πατροπαραδότου προκαταλήψεως περί άνδρικής κυριαρχίας,
ούτως, ώστε νά καθίστανται ούτοι πρόθυμοι νά πα
ραχωρούν είς τάς συζύγους των τό δικαίωμα νά
λαμβάνουν ώρισμένας άποφάσεις καί νά ζητούν τήν
γνώμην των δι’ άλλας. Συνήθως, οί μορφωμένοι
άνδρες έχουν φιλελευθέρας ιδέας καί έπιθυμοϋν τήν
μεταβολήν τής κατά παράδοσιν κοινωνίας. Μία έκ
των φιλελευθέρων αυτών ιδεών άφορή είς τήν θέσιν τών γυναικών είς τήν οικογένειαν καί τήν κοι
νωνίαν.
(γ) Είς τήν Ελλάδα, ώς καί είς πολλάς άλλας
άναπτυσσομένας χώρας, έν άντιθέσει προς τάς έκβιομηχανισμένας χώρας, ή άξια ενός άνδρός δέν
είναι δυνατόν νά μετρηθή μέ κριτήριον τό ύψος τών
άποδοχών του. Τό φαινόμενον τοϋτοόφείλεταιείς τό
ότι έξ αιτίας τής άσταθοΰς ελληνικής οικονομίας2
καί τοϋ μεγάλου ποσοστοΰ άνεργίας κατά τά μετα
πολεμικά έτη, καί οί έπαρκώς πεπαιδευμένοι δέν
ήδύναντο πάντοτε νά εΰρουν έργασίαν ή ή άμοιβή
διά τήν έργασίαν των ήτο πολύ πενιχρά. Ούτως, όσάκις δέν ήτο είς θέσιν κανείς νά κερδίση άρκετά
χρήματα ή ήτο άνεργος, τό γεγονός αύτό δέν είχεν
άντίκτυπον είς τήν έπάρκειάν του ώς άνδρός άλλά
ήρμηνεύετο μάλλον ώς άποτυχία τοϋ κυβερνητικού
προγραμματισμού καί τής διοικήσεως.
'Η μόρφωσις καί αί δεξιότητες τοϋ Έλληνος συ
ζύγου (καί τό εισόδημα αύτοϋ) έπιδροΰν επί τής ισορ
ροπίας τής οικογενειακής έξουσίας κατά τρόπον
διάφορον έκείνου τής μορφώσεως, τοϋ έπαγγέλ1. Safilios - Rothschild, «Marital Role Definitions by
Urban Greek Spouses», βλ. ανωτέρω.
2. Ή παρούσα μελέτη έδημοσιεύθη τό πρώτον κατά Μάιον
τοϋ 1967.

ματος καί τοϋ εισοδήματος τοϋ Γάλλου ή τοϋ ’Αμε
ρικανού συςυγου' αίτια τουτου είναι ότι αί κρατοϋσαι αντιλήψεις είς τας αναπτυσσομένας είναι αίσθητως οιαφοροι των κρατουσών εις τάς έκβιομηχανισμενας χωράς. Εις τας πρώτας ισχύει είσέτι ή
εκ παραοοσεως άντίληψις του έπικρατοΰντος φύΛου. iviovov υια της μορφωσεως αποβάλλουν τήν
πατροπαραοοτον αυτήν πεποιθησιν. Ούτως, ή μόρφωσις, αν και οέν συνεπάγεται κατ’ άνάγκην εύμενείς οικονομικας συνθηκας, συνήθως δρά ώς δύναμις εκσυγχρονισμού καί οιευρύνσεως τής άντιλήψεως. Εις τας κατ εξοχήν εκβιομηχανισμένας κοι
νωνίας, οπού επικρατεί περισσότερόν τό πνεύμα
της ισοτιμίας, 0 ανηρ ούναται ναάσκή έξουσίαν μό
νον, όταν είναι είς υεσιν να άποδείξη ότι εχει άξιόλογα προσόντα—ευρείαν μόρφωσιν, έξειδικευμένον
επάγγελμά, ύψηλόν είσόοημα—καί όταν εχη τά προ
σόντα αυτά είς μεγαλύτερον βαθμόν άπό τήν σύ
ζυγον του.
Διαφορά μορφώσεως μεταξύ συζύγων. Ό πίναξ
6 οεικνυει ότι η εξουσία τοϋ συζύγου είς τήν Έλλαόα, έν άντιθεσει πρός τήν Γαλλίαν, είναι μεγαλύ
τερα, όταν τό μορφωτικόν έπίπεδον τών δύο συζύ
γων είναι τό αυτό. Περαιτέρω άνάλυσις τών δεδο
μένων δεικνύει ότι, όταν τύχη οί σύζυγοι νά έχουν
τήν αύτήν έκπαίόευσιν, τό έπίπεδον τής καταρτίσεώς του είναι λίαν χαμηλόν: 72% αυτών εΐχον συμ
πληρώσει εξ έως έννέα τάξεις σχολείου. Είς τάς
περιπτώσεις αύτάς τό χαμηλόν έπίπεδον μορφώσεως
τοϋ συζύγου, καί κατ’ άκολουθίαν ή έμμονή αύτοϋ
είς τά πατροπαράδοτα πρότυπα, έξηγοϋν τόν σχε
τικούς ύψηλόν βαθμόν έξουσίας τόν όποιον άσκεί.
"Οταν ό σύζυγος ύπερτερή μορφωτικώς τής συ
ζύγου του, έχει τήν τάσιν νά παραχωρή είς αύτήν
μεγαλυτέραν έξουσίαν ώς πρός τήν λήψιν άποφάσεων, διότι έχει εύρυτέραν μόρφωσιν και επομένως
περισσότερον φιλελευθέρας άντιλήψεις. "Οταν τό
μορφωτικόν έπίπεδον τής συζύγου είναι χαμηλόν,
τό έπίπεδον μορφώσεως τοϋ συζύγου είναι έκεϊνο,
τό όποιον καθορίζει τό ποσοστόν έξουσίας τό όποιον
θά άσκήση ό ίδιος. "Οταν όμως ή σύζυγος ύπερτερή
είς μόρφωσιν τοϋ συζύγου, φαίνεται ότι τό έπίπεδον
της αυτό άνυψώνει τήν θέσιν της είς τά όμματα τοϋ
συζύγου της, είς τρόπον ώστε νά είναι ούτος πρό
θυμος νά τήν συμβουλεύεται, προκειμένου νά ληΠΙΝΑΞ 7. Βαθμοί ίκανοποιήσεως καί ai είς μόρφωσιν επι
τεύξεις τοϋ συζύγου
Βαθμοί
ίκανοποιήσεως

Αί είς μόρφωσιν έπιτεύξεις τοϋ συζύγου
Στοιχειώδης
Έκπαίδευσις

Μέση
Έκπαίδευσις

'Ελλάς
Γαλλία

3,60
3,59

3,53
3,62

Πανεπιστημιακή
Έκπαίδευσις
3,81
3,90
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ΠΙΝΑΞ 8. Βαθμοί Ικανοποιήσεως καί επίπεδα μισθού τοϋ συζύγου

Βαθμοί
ίκανοποιήσεως
Ελλάς

Κάτω τών
1 .000 δρχ.
3,28

Γαλλία

Κάτω τών 500
φράγκων
3,40

Επίπεδα μισθού συζύγου
1 .001 - 2 .000
2 .001 - 3 .000
3 .001 - 4 .000
3,49

3,74

3,60

501 - 1 .000

1 .001 - 1 .500

1 .501 - 2 .500

2 .501 - 4 .000

3,62

3,56

3,83

3,83

φθοϋν άποφάσεις προσιδιάζουσαι εις τήν ιδιότητά
της ώς γοναικός, ή καί νά έπιτρέπη εις αύτήν μόνην
τήν λήψιν άποφάσεως. Δέον νά σημειωθή ότι αί
περιπτώσεις αύταί δέν ήσαν πολυάριθμοι (17 περι
πτώσεις) καί ή διαφορά τοϋ μορφωτικού επιπέδου
είναι λίαν σημαντική, δεδομένου ότι 65% τών θηλέων ήσαν απόφοιτοι γυμνασίου ή πανεπιστημίου
καί 88% τών άρρένων εΐχον συμπληρώσει μόνον εξ
έως έννέα τάξεις σχολείου.
Είναι άξιοσημείωτον ότι ή περί «προσόντων» θε
ωρία τοϋ Blood φαίνεται ότι ισχύει, τουλάχιστον
έν μέρει, περισσότερον διά τάς Έλληνίδας παρά
διά τούς "Ελληνας. Ή επαγγελματική άπασχόλησις
τής συζύγου ή ή άνωτέρα (έν συγκρίσει προς τόν
σύζυγον αύτής) μόρφωσίς της, συντελούν εις τήν
αΰξησιν τής έξουσίας αύτής έντός τής οικογένειας,
διότι τά προσόντα της καταδεικνύουν τόσον έκδήλους τάς ικανότητάς της, ώστε καί οί συντηρητικώτεροι τών άνδρών νά παραδέχωνται, κατ’ ανάγκην,
τήν άξίαν της. Εις τήν Γαλλίαν τό ίσοζύγιον τών
προσόντων, καί εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τής
μορφώσεως τών συζύγων, φαίνεται νά έξηγή τό
ίσοζύγιον τής έξουσίας εις τήν οικογένειαν.
'Ικανοποίησης εκ τοϋ γάμου
Καίτοι ή έκ τοϋ γάμου ίκανοποίησις είναι κατά
μέγα μέρος ύποκειμενικόν συναίσθημα, ή έπίδρασις
ώρισμένου άριθμοϋ «μεταβλητών» θά έξετασθή κα
τωτέρω. Τινές τών «μεταβλητών» τούτων άντικατοπτρίζουν τήν δυναμικήν, τοϋ ένός έπί τοϋ άλλου,
έπίδρασιν τών συζύγων.
'Η μόρφωσίς τον συζύγου. Εις τήν Ελλάδα ώς καί
εις τήν Γαλλίαν, ή ίκανοποίησις τής συζύγου έκ
τοϋ γάμου είναι πολύ μεγαλυτέρα όταν ό σύζυγος
εχη άνωτέραν μόρφωσιν. Ή άνάλυσις δεοντολογι
κών δεδομένων δεικνύει έπίσης ότι αί περισσό
τεροι γυναίκες προσδοκούν, όπως οί σύζυγοί των
είναι σύντροφοι καί φίλοι, μεταχειρίζωνται αύτάς
ίσοτίμως,καί όπως τάς συμβουλεύωνται κατά τήν λή
ψιν αποφάσεων άφορωσών εις τήν οικογένειαν.1
Κατ’ άκολουθίαν δέν θά άνεμένετο νά άντλοϋν ίκανοποίησιν έκ τής έγγάμου σχέσεως, είμή μόνον εις
περίπτωσιν κατά τήν όποιαν θά συνήπτον γάμους
1. Αύτόθι.
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4 .001 - 6.000

3,67

"Ανω των
6 .000 δρχ.
3,91
"Ανω τών 4 .000
φράγκων
4,10

μέ ’Αθηναίους άποφοίτους πανεπιστημίων, οί ό
ποιοι πιθανώτατα θά ικανοποιούν τάς προσδοκίας
των. ’Εν τούτοις, μικρόν ποσοστόν γυναικών, αί
όποϊαι εμμένουν είς τάς πατροπαραδότους άρχάς
περί άνδρικής κυριαρχίας, εύρίσκουν ίκανοποίησιν
έκ τοϋ γάμου των μέ όλιγώτερον μορφωμένους άνδρας (στοιχειώδους ή μέσης έκπαιδεύσεως), οί
όποιοι συχνότατα πληρούν τάς περί κυριάρχου άρρενος προσδοκίας των.
Τό εισόδημα τοϋ συζύγου.’Ο πίναξ 8 δεικνύει
ότι, ένω είς τήν Γαλλίαν ύπάρχει σχεδόν γραμμική
σχέσις μεταξύ τού βαθμού ίκανοποιήσεως καί τού
μισθού τού συζύγου, είς τήν Ελλάδα μόνον είς τάς
άκραίας περιπτώσεις τών πολύ χαμηλών καί τών πο
λύ ύψηλών μισθών συμβαίνει τούτο. Καί πάλιν
πρέπει νά σημειωθή οτι διά τήν Ελλάδα τά ανωτέρω
στοιχεία άναφέρονται μόνον είς τάς μή έργαζομένας συζύγους, ένω τά γαλλικά στοιχεία περιλαμβά
νουν τάς έργαζομένας καί τάς μή έργαζομένας συ
ζύγους.
Ότε έγένετο όμαδοποίησις όλων τών Έλληνίδων, τών όποιων οί σύζυγοι κερδίζουν όλιγώτερον
τών 3.000 δραχμών κατά μήνα (ήτοι, όλιγώτερον
τών $ 100 κατά μήνα), ό μέσος βαθμός ίκανοποιή
σεως ήτο 3,52, ένφ ό μέσος βαθμός ίκανοποιήσεως
όλων τών γυναικών τών όποιων οί σύζυγοι κερδί
ζουν άνω τών 3.000 δραχμών ήτο 3,76. Κατά μέσον
όρον λοιπόν, όταν ό μισθός είναι πολύ χαμηλός διά
τήν άντιμετώπισιν τών βασικών άναγκών τής οι
κογένειας, ή ίκανοποίησις είναι μικροτέρα έκείνης
ή όποια παρατηρεΐται όταν ό μισθός έπαρκή διά
τάς καθημερινός άνάγκας. Ή ίκανοποίησις, έν τούτοις, είς διάφορα μισθολογικά έπίπεδα έξαρτάται
βασικώς έκ τών υλικών προσδοκιών τής συζύγου
(παρά έκ τοϋ απολύτου ποσού διαθεσίμων χρημάτων),
καί πιθανόν έκ τού έάν ό σύζυγος χρησιμοποιή
όλόκληρον τόν μισθόν του διά τήν οικογένειαν ή όχι.
Τό βιοτικόν έπίπεδον δέν θεωρείται ώς κατ’ έξοχήν
σημαντικόν διά τάς καλάς σχέσεις τού ζεύγους ούτε
άπό τούς "Ελληνας ούτε άπό τάς Έλληνίδας, οί ό
ποιοι κατατάσσουν τούτο πέμπτον είς άξίαν, μετά
τήν «συμφωνίαν χαρακτήρων καί τήν άμοιβαίαν
κατανόησιν», τάς «έκδηλώσεις αγάπης καί τρυφερότητος», τήν «τεκνοποιίαν», καί τήν «σεξουαλικήν
συμφωνίαν».

η διάρθρωσις τής οικογενειακής εξουσίας και ai εκ τον γάμου ικανοποιήσεις

ΠΙΝΑΞ 9. Ίκανοποίησις τής συζύγου έκ τοΰ γάμου καί διάρθρωσις τής οικογενειακής εξουσίας

Βαθμοί ίκανοποιήσεως

Ελλάς
Γαλλία

Ή σύζυγος
έπικρατεϊ
3,44
3,55

Χαρακτήρ διαρθρώσεως οικογενειακής έξουσίας
Ή σύζυγος
Ίσότης
Ό σύζυγος
ύπερισχύει
άποφάσεων
έπικρατεϊ
3,82
3,57

Ή άπασχόλησις τής συζύγου. Αί άπασχολούμεναι έπαγγελματικώς σύζυγοι εις τήν Ελλάδα ευ
ρίσκουν μικροτέραν ίκανοποίησιν (βαθμός ίκανοποήσεως: 3,36) άπό τάς μή έργαζομένας συζύγους
(3,67). Ή αυτή γενική τάσις παρατηρεΐται καί εις
Γαλλίαν (βαθμός ίκανοποιήσεως έργαζομένων γυναικών-συζύγων: 3,60 καί μή έργαζομένων: 3,70).
Παρά το ότι άδρομερής μόνον σύγκρισις είναι δυ
νατή, έφ' όσον είς τήν αύτήν κατηγορίαν έχουν
ύπαχθή όλαι αί έργαζόμεναι γυναίκες των διαφόρων
έπαγγελματικών κατηγοριών, οίαδήποτε καί αν
είναι ή αμοιβή ή αί συνθήκαι έργασίας των, είναι
άξιοσημείωτον ότι ή άπασχόλησις των γυναικών
σχετίζεται μέ ενα καί μόνον δείκτην ίκανοποιή
σεως έκ τοΰ γάμου: τήν ίκανοποίησιν τήν πηγάζουσαν έκ τοΰ βιοτικού έπιπέδου. Είναι άληθές ότι αί
έργαζόμεναι σύζυγοι είναι όλιγώτερον ίκανοποιημέναι μέ τό βιοτικόν των έπίπεδον άπό τάς μή έργα
ζομένας συζύγους, άλλ’ όταν γίνεται έπανυπολογισμός των βαθμών ίκανοποιήσεως (καί αύτήν τήν
φοράν διά τής παραλείψεως τοΰ βαθμού τοΰ βασιζομένου έπί τής ίκανοποιήσεως έκ τοΰ βιοτικού έπι
πέδου), δεν ύφίσταται διαφορά μεταξύ έργαζομένων
καί μή έργαζομένων γυναικών-συζύγων, ώς προς
τόν βαθμόν ίκανοποιήσεως αύτων έκ τοΰ γάμου των
(ό βαθμός ίκανοποιήσεως είναι 3,64 δΓ άμφοτέρας τάς κατηγορίας γυναικών). Ό λόγος διά
τόν όποιον αί έργαζόμεναι σύζυγοι μένουν ό
λιγώτερον ίκανοποιημέναι μέ τό βιοτικόν έπίπεδον
τής οίκογενείας όφείλεται πιθανώς είς τάς μεγαλυτέρας προσδοκίας των, όσον άφορα είς τάς
άνέσεις, τόν ιματισμόν καί τήν ψυχαγωγίαν.
Ή άνάλυσις δεοντολογικών στοιχείων δεικνύει
ότι αί έργαζόμεναι σύζυγοι, συχνότερον τών μή
έργαζομένων συζύγων, έχουν μεγαλυτέρας απαι
τήσεις έκ μέρους τών συζύγων των, παρά τών
όποιων προσδοκούν τήν έξασφάλισιν όχι μόνον
τής καθημερινής πενιχράς τροφής άλλά καί τοΰ
ιματισμού, πολυτελών ανέσεων καί διασκεδάσεων.1
'Η διάρθρωσις τής έξουσίας. Ό Πίναξ 9 δεικνύει
ότι ύπάρχουν δύο κατηγορίαι Έλληνίδων αί όποϊαι
είναι ίκανοποιημέναι έκ τής έγγάμου σχέσεώς των:
(α) Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τάς έχούσας
αύταρχικούς συζύγους (4% έκείνων αί όποϊαι άπήν1. Αύτόθι.

3,53
3,86

3,53
3,65

Ό σύζυγος
υπερισχύει
3,86
3,22

τησαν) καί αί όποϊαι άποτελοΰν μικρόν πυρήνα γυ
ναικών μέ αναλήψεις έχομενας τών παραοοσεων,
α/ροτικής προελευσεω, καί μικράς μορφώσεως,
και υπανορους μέ άνορας αγροτικής προελεύσεως
και χαμηλού μορφωακου επιπεοου, ες ίσου προσκεκολλημενοος είς τας κατα παραοοσιν αξίας περί
ανορικής κυριαρχίας. Αι γυναίκες αύται ικανοποι
ούνται μόνον όταν οι συ,υγοί των έπιβάλλωνται
είς τήν οικογένειαν, και είναι συνήθως ίκανοποιημεναι, δεδομένου ότι ή ίόεα τήν όποιαν έχουν περί
τής άποστολής των ώς συζύγων ταυτίζεται μέ έκείνην τών συζύγων των. (β) 'Η όευτέρα κατηγορία εί
ναι αί γυναίκες τών όποιων η γνώμη βαρύνει είς τήν
λήψιν άποφάσεων περί οικογενειακών ζητημάτων.
Αι γυναίκες αύται είναι πολύ περισσότεροι (40%
όλων τών γυναικών)· συνήθως αί ίδιαι λαμβάνουν
τάς άποφάσεις ή τάς συμβουλεύονται οί σύζυγοί
των διά τάς δύο κατ’ έξοχήν άπό κοινοΰ λαμβανομένας άποφάσεις (τόν άριθμόν τών τέκνων καί τάς
σχέσεις μετά τών πενθερών). Ουδέποτε όμως συνα
γωνίζονται τούς συζύγους των είς τόν τομέα τών
ανδρικών άποφάσεων (τήν έπιλογήν τών φίλων καί
τήν χρησιμοποίησιν τοΰ έλευθέρου χρόνου).
Έξ άλλου είς τήν Γαλλίαν καί είς τάς Ηνωμένας
Πολιτείας αί γυναίκες αισθάνονται λίαν ευχαριστη
μένοι έκ τοΰ γάμου των, όταν ύφίσταται ίσότης άπο
φάσεων, τό γνωστόν «50% προς 50%» διά τήν ίσορρόπησιν τής έξουσίας μεταξύ τών συζύγων. Πιθα
νόν ό μέγας ούτος βαθμός ίκανοποιήσεως έκ τής
ίσης άσκήσεως έξουσίας άντικατοπτρίζει τό ότι είς
Παρισίους καί είς Detroit ή ιδέα τής ίσότητος
μεταξύ τών φύλων είναι κατά κανόνα παραδεκτή, ένω
είς τάς Αθήνας αί γυναίκες φαίνεται ότι προτιμούν
τήν έξουσίαν άντί τής ίσότητος. Ούτως, άρέσκονται
νά λαμβάνουν τάς άποφάσεις αί όποϊαι κατά κανόνα
θεωρούνται ώς προσιδιάζουσαι είς τήν γυναίκα καί
νά ζητήται ή γνώμη των δΓ άποφάσεις αί όποϊαι
συνήθως λαμβάνονται άπό κοινού άπό τούς δύο
συζύγους. Θά έπρεπε όμως νά σημειωθή ότι αί είς
τήν διαχείρισιν χρημάτων άφορώσαι αποφάσεις δέν
έχουν ιδιαιτέραν τινά ούσιαστικήν σχέσιν προς τόν
γυναικείοV χαρακτήρα.
Διάρκεια τοϋ γάμου. Ό Πίναξ 10 δεικνύει ότι ή
ύπόθεσις καθ’ ήν ή έκ τοΰ γάμου ίκανοποίησις μειοΰται μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, αληθεύει είς τήν
Ελλάδα, μέ μίαν έξαίρεσιν, ότι κατά τόν χρόνον άπό
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ΠΙΝΑΞ 10. Βαθμοί ίκανοποιήσεως καί ύηολογιζομένη διάρκεια
τοϋ γάμου
Ύπολογιζομένη διάρκεια τοϋ γάμου
Όλιγώτε3-9
10-19 20-29
Πέραν
έτη
έτη
έτη
ρον τών
τών 30
3 έτών
έτών

ίκανο
ποιή
σεως
Ελλάς
Γαλλία

4,17
4,05

3,39
3,78

3,77
3,52

3,66
3,60

3,43
3,62

τριών έτών έως εννέα έτών εγγάμου βίου ή έκ τοϋ
γάμου ίκανοποίησις μειοϋται εις μέγαν βαθμόν.
Κατά τά έτη αύτά ή παρουσία τέκνων προσχολικής
ηλικίας εν ιός της οικογένειας αυξάνει τό ποσοστόν έργασίας καί εύθύνης τής μητρός καί, κατά
τινα βαθμόν, περιορίζει τήν ελευθερίαν της σοβαρώς, ιδιαιτέρως δέ εις ο,τι άφορςι εις τάς απογευμα
τινής καί νυκτερινής εξόδους. Ai έκτος κατοικίας
διασκεδήσεις ήποτελοϋν σημαντικόν στοιχεΐον τής
άθηναϊκής έγγήμου ζωής, εις τοιοϋτον βαθμόν μά
λιστα, ώστε ενίοτε ή έκ τοϋ γάμου εύτυχία νά έπηρεάζεται καί νά σταθμίζεται άκόμη έκ τής συχνότητος τών έξόδων. "Ενεκα τούτου, όταν αί ’Αθηναϊαι
σύζυγοι έχουν πολύ μικρά τέκνα, έχουν τήν τάσιν νά
κρίνουν έαυτάς μή ίκανοποιημένας. "Οταν τά τέ
κνα των άρχίζουν νά φοιτοϋν είς τό σχολεΐον καί
αί σύζυγοι έχουν τήν δυνατότητα νά Επαναλαμβά
νουν τάς έξόδους των, συνοδευόμεναι ένίοτε ύπό
τών τέκνων των, ή έκ τοϋ γάμου ίκανοποίησις ένισχύεται, διά νά μειωθή έκ νέου μέ τήν πάροδον τών
έτών.
Είς τήν Γαλλίαν ή άτελής έπαλήθευσις τής ύποθέσεωςτήςάφορώσηςείς τήν μείωσιν τής έκ τοϋ γά
μου ίκανοποιήσεως μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, έξηγεΐται ύπό τής Michel έπί τή βάσει τής ύφισταμένης κρίσεως στέγης είς Παρισίους, κρίσεως ή
όποια καθίσταται λίαν αισθητή κατά τήν έφηβικήν
ήλικίαν καί κατά τήν ένηλικίωσιν τών τέκνων.

άνακεφαλαίωσις καί συμπεράσματα

'Η άνωτέρω περί ίκανοποιήσεως συζήτησις δει
κνύει οτι ό βαθμός ίκανοποιήσεως τών γυναικών
έκ τοϋ γάμου έξαρταται κυρίως έκ τοϋ έπιπέδου τών
προσδοκιών των έκ τοϋ γάμου καί έκ τοϋ βαθμοΰ
κατά τόν όποιον αί προσδοκίαι τής άποστολής των
συμπίπτουν μέ έκείνας τών συζύγων των. Ούτως, ή
παροϋσα μελέτη δεικνύει οτι ή περί «ρόλου» θεω
ρία θά ήτο δυνατόν νά καταστή λίαν καρποφόρος
διά τήν μελέτην τής οικογένειας. Ώρισμένα δεον
τολογικά δεδομένα άναφερόμενα είς τάς άπόψεις
τών συζύγων φαίνονται χρήσιμα διά τήν κατανόησιν
τών έκ τοϋ γάμου προσδοκιών καί τών δυναμικών
συντελεστών οί όποιοι συνέβαλον είς τήν δημιουρ
γίαν ικανοποιητικής ή μή έγγάμου σχέσεως.
’Ενώ αί γενικαί τάσεις αί άφορώσαι είς τήν έκ
τοϋ γάμου ίκανοποίησιν συμβαδίζουν συνήθως μέ
τάς τάσεις τάς παρατηρουμένας είς τάς προηγμένας
βιομηχανικώς χώρας (μέ τήν έξαίρεσιν ότι ή έπικράτησις τής συζύγου μάλλον παρά ή ίσότης με
ταξύ συζύγων είς τήν λήψιν άποφάσεων αύξάνει
τόν βαθμόν τής έκ τοϋ γάμου ίκανοποιήσεως), τά
κοινωνικο-οίκονομικά χαρακτηριστικά, τά άφορώντα είς τόν σύζυγον, φαίνεται νά έπηρεάζουν διαφοροτρόπως τήν έξουσίαν του. Θά ήτο λίαν σημαν
τικόν αν ήτο δυνατόν νά καθορισθή κατά πόσον
αί παρατηρούμενοι τάσεις είναι άντιπροσωπευτικαί
χώρας ευρισκομένης είς τό στάδιον τοϋ έκβιομηχανισμοϋ καί αν αύται άνευρίσκωνται είς άλλας
υπό έκβιομηχάνισιν χώρας. Θά ήτο έπίσης ένδιαφέρον νά συνεχισθή ή ερευνά, ώστε νά προσδιορισθή κατά πόσον ή έξασθένησις τών έκ παραδόσεως άξιών περί κυριαρχίας τοϋ άρρενος είς τά με
γάλα άστικά κέντρα, ώς αί Άθήναι, θά είχεν ώς
άποτέλεσμα τήν άντιστροφήν τών τάσεων ούτως,
ώστε οί εχοντες τήν εύρυτέρανμόρφωσινκαίλαμβάνοντες τούς μεγαλυτέρους μισθούς άνδρες νά άσκοϋν
τήν μεγαλυτέραν έξουσίαν εις τήν οικογένειαν.

Γ-

«υομίζω δε γυναίκα κοινωνόν αγαθήν οϊκου ούσαν ττάνυ άντίρροττον είναι τώ άνδρ'ι
έττί τό αγαθόν, έρχεται μέν γάρ είς τήν οικίαν διά τών του άνδρός πράξεων τά κτή
ματα ώς έπί τό πολύ, δαπανάται δέ διά τών τής γυναικός ταμιευμάτων τά πλεϊστα.
καί ευ μέν τούτων γιγνομένων αΰξονται οί οίκοι, κακώς δέ τούτων πραττομένων οί
οικοι μειούνται».
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