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Κατά μετάφρασιν έκ τού περιοδικού
τής Διεθνούς Επιστημονικής ’Επιτρο
πής έπΐ τής Οικογένειας (The Interna
tional Scientific Commission on the Fa
mily (ICOFA) c/o Centre de Recherches
Sociologiques, Belgium, τεύχος 3).

ό δεσμός
τής οικογένειας
εις την Ελλάδα
(έπισκόπησις
βιβλιογραφίας)

νπο
ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ
Καθηγητρίας Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημίου Louvain, Βέλγιον

Fiç τήν Ελλάδα, ώς καί εις τάς λοιπός
μεσογειακής χώρας, ό θεσμός τής οικο
γένειας δέν κατατάσσεται μεταξύ τών θε
μάτων τής αδιάλειπτου έπιστημονικής
διερευνήσεως. Εις τούς άντικειμενικούς
παράγοντας τούς δυναμένους να δικαιο
λογήσουν αύτήν τήν κατάστασιν συγ
καταλέγονται τα διατιθέμενα περιωρισμένα οικονομικά μέσα ώς καί τό γε
γονός ότι αί κοινωνικοί έπιστήμαι εις
τήν χώραν αύτήν εύρίσκονται ακόμη
εις τό στάδιον τής νηπιακής ήλικίας.
Εις τούς ώς άνω προστίθενται καί τινες
ύποκειμενικοί παράγοντες, οί όποιοι διαιωνίζουν τήν ανωτέρω μνημονευθεϊσαν
αδυναμίαν. ΕΙς έξ αυτών είναι ή πίστις ότι ή οικογένεια αποτελεί τον άκρογωνιαΐον λίθον τής έλληνικής κοι
νωνίας καί συνεπώς δέν χρήζει έρεύνης, έφ’ όσον ή δυναμική της, ό πλούτος
τον όποιον περικλείει, αί άξίαι τάς ό
ποιας έχει υιοθετήσει, οί δεσμοί οί συνδέοντες αύτήν μέ τήν κοινωνίαν, ώς καί
ή στρατηγική θέσις τήν όποιαν κατέχει
έντός τού έλληνικοϋ κοινωνικοπολιτιστικοϋ συνόλου, τής έπιτρέπουν να
προσαρμόζεται εις τάς συνεχώς μεταβαλλομένας καταστάσεις. ’Αλλά τήν
άντίληψιν αύτήν ήλθον να κλονίσουν
ώρισμένα γεγονότα, ώς ή αΰξησις τού
αριθμού τών διαζυγίων καί ή σημαντική
έλάττωσις τού ποσοστού τών γεννήσεων.1
’Εκτός τούτου ή όλοέν βαθυτέρα
συνειδητοποίησις τής θετικής συμβο
λής τών κοινωνικών έπιστημών ώς καί
τών έπιστημών τής συμπεριφοράς εις
τήν κατανόησιν τών μηχανισμών τής
κοινωνίας καί τών μεταξύ τών ατόμων
σχέσεων, συνετέλεσαν όριστικώς να
προωθηθή εις τάς άρχάς τής τρεχούσης
δεκαετίας ή οικογένεια εις τό προσκήνιον τής έπιστημονικής διερευνήσεως.
Μολονότι, ώς ήδη έλέχθη, ή οικο
γένεια δέν ύπήρξεν έν Έλλάδι άντικείμενον μεθοδολογικών μελετών ούτε συγ
καταλέγεται εις τήν διδακτικήν ύλην τών
προγραμμάτων (είτε τών Πανεπιστημια
κών είτε τών τής Μέσης Παιδείας), έν
τούτοις διεξάγονται, ώς βλέπομεν κατω
τέρω, σποραδικοί περί αύτής ερευνάι.
Έπί τού προκειμένου καί πρός δια
σάφηση' τών συγχρόνων κατευθύνσεων
τής έλληνικής έρεύνης έπί τού θέματος
τής οικογένειας είναι ανάγκη νά σημειώσωμεν τάς έξής τέσσαρας διαπιστώσεις:
1. Τό όλικόν (άκαθάριστόν) ποσοστόν τών
γεννήσεων, τό όποιον κατά τήν περίοδον 1926 1935 ήτο 30/1.000, κατήλθεν είς 17/1.000 τό 1965
καί 1966. Έξ άλλου ό αριθμός τών έκτρώσεων
κυμαίνεται έτησίως μεταξύ τών ΙΟΟ.ΟΟΟκαί 150.000,
ήτοι έξισούται πρός τόν άριθμόν τών γεννήσεων.
Βλέπε «Έξέλιξις τού Ελληνικού Πληθυσμού καί
Δημογραφική Πολιτική», Άθήναι, Ιούλιος 1968,
σελ. 2, 3 καί 16.

Πρώτον. Ή γενομένη ήδη έν Έλλάδι
κατά τήν διάρκειαν τής τρεχούσης δε
καετίας ερευνά δύναται νά διακριθή, μέ
βάσιν τόν τρόπον προσεγγίσεως, είς έφηρμοσμένην καί είς ερευνάν άποσκοποϋσαν
είς τήν χάραξιν ώρισμένης πολιτικής μέ
έμφασιν είς τήν ψυχολογικήν, ψυχοπαθολογικήν, συμβουλευτικήν (ή τάσις
αύτή είναι νεωτάτη) καί παιδαγωγικήν
διάστασιν τής οίκογενείας, καί είς τήν
βασικήν ερευνάν, ώς αυτή έμφανίζεται
είς τά έργα έθνολογικοΰ, κοινωνικού
άνθρωπολογικοΰ, δημογραφικοΰ καί, είς
μικροτέραν ίσως κλίμακα, κοινωνιολο
γικού περιεχομένου.
Δεύτερον. Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής
κεντρικής θέσεως τής έλληνικής οί
κογενείας έντός τής έθνικής ή τής ξέ
νης (είς τήν περίπτωσιν μεταναστών)
πολιτικής άναπτύξεως, όλαι αί μείζονες
έπιστημονικαί έκδόσεις δχι μόνον αί
άναφερόμεναι είς τάς κοινωνιολογικής
έπιστήμας ώς καί εις τάς έπιστήμας τής
συμπεριφοράς αλλά καί είς τάς πολιτι
κός έπιστήμας, τά οικονομικά, τήν με
τανάστευση, τήν κοινοτικήν άνάπτυξιν,
κτλ., περιλαμβάνουν τήν οικογένειαν
μεταξύ τών κυριωτέρων μεταβλητών αί
όποΐαι έρμηνεύουν τήν είς τάς έκδόσεις
αύτάς άναλυομένην ή έξηγουμένην μορ
φήν τής οίκογενείας. Τό αύτδ ισχύει καί
διά τά λογοτεχνικά έργα.
Ή σύλληψις ένός ρομαντικού, ρεα
λιστικού ή Ιστορικού μυθιστορήματος
δέν δύναται νά άγνοήση τήν ένεργόν
συμμετοχήν (τόν ρόλον) τής οίκογε
νείας (ή τής συζυγικής δυάδος) είς
τήν διάταξη καί τήν πλοκήν αύτοΰ. Πα
ρεμπιπτόντως ή συνεχής αύτή παρου
σία τής οίκογενείας είς τήν έλληνικήν
λογοτεχνικήν καί έπιστημονικήν σκέ
ψη ύποδηλοϊ δτι έμπεριστατωμένη άνάλυσις τού περιεχομένου τών έκδοθέντων
ήδη έργων είναι δυνατόν νά κατάδειξη
δτι ύφίσταται συνεπής, δχι όμως ακόμη
ύπό συγκεκριμένην μορφήν, κοινωνιολογία τής οίκογενείας.
Τρίτον. Δεδομένου δτι ό κύκλος έκπαιδεύσεως τών μελετητών είναι πολύ
εύρύς, είναι καταπληκτική ή ποικιλία
τών τεχνασμάτων καί τών ευφαντάστων
τρόπων τούς όποιους έπινοοΰν διά νά
μελετήσουν τήν πραγματικότητα τής
έλληνικής οίκογενείας.
Τέταρτον. Διεξάγεται έρευνα είς διά
φορα Κέντρα έρεύνης καί πρακτικής
έφαρμογής, ’Ινστιτούτα ή ’Οργανι
σμούς, οί περισσότεροι έκ τών όποιων
χρηματοδοτούνται ύπδ Ιδιωτικών κεφα
λαίων. Τό ΕΚΚΕ, όργανισμός ίδρυθείς
ύπό τής UNESCO προ δεκαετίας καί
πλέον, έχει σκοπόν νά προαγάγη τήν
έρευναν τής οίκογενείας έπί παγιωτέρας
βάσεως.
Ό κατ’ άνάγκην σύντομος καί άτελής κατάλογος προσφάτως έν Έλλάδι
έκδοθεισών έργασιών τού κύκλου τών
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κοινωνικών έπιστημών, διασαφηνίζει τάς
ώς άνω διαπιστώσεις.
1. Έφηρμοσμένη καί εις την χάραξιν
ώρισμένης πολιτικής άποσκοποϋσα προσέγγισις τον θέματος
Alevizatos, G. and Lyketsos, G., «A Pre
liminary Report of Research Concern
ing the Attitudes of the Families of Hos
pitalized Mental Patients», The Interna
tional Journal of Social Psychiatry.
"Εξέλιξις τοϋ 'Ελληνικού Πληθυσμού και
Δημογραφική Πολιτική. Έκθεσις ’Επι
τροπής Δημογραφικής Πολιτικής, Άθήναι 1968, σελ. 60.
Κουρέτας Δ. καί Παπαθωμόπουλος Ε.,
«Ψυχοπαθολογία τοϋ διά συνοικεσίου
γάμου έν Έλλάδι», ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής τών Νομικών καί Οι
κονομικών ’Επιστημών Θεσσαλονίκης,
τόμ. 14, 1968, άρ. 3, σσ. 527-537.
Safilios-Rothschild, C., «Deviance and
Mental Illness in the Greek Family», Fa
mily Process, 7 (1968).
Safilios-Rothschild, C., «Socio-Psychological Factors Affecting Fertility in
Urban Greece», Journal of Marriage
and the Family, 31, 1969, 595-606.

tribution à l’étude des attitudes fami
liales (unpublished thesis for the «Li
cence» degree in Psychology), Louvain:
Faculty of Psychology and of the Scien
ces of Education, 1969, 136 pp.
Tavlaridou, A., Community and Family
Attitudes toward the Handicapped, First
Mediterannean Congress for Rehabi
litation (1959), Athens: Center for Men
tal Health and Research, 1959.
2. Βασικοί προσεγγίσεις
a) Εις την Εθνολογίαν και Άνθρωπολ,ογίαν
Campbell, J. Κ., Honour, Family and
Patronage. A Study of Institutions and
Moral Values in a Greek Mountain Com
munity, Oxford: Clarendon Press, 1964.
Kavadias, G. B., Pasteurs nomades médi
terranéens-Les Saracatsans de Grèce,
Paris: Gauntiers-Villards, 1965.
Peristiany, J.G. (ed.), Honour and ShameThe Values of Mediterranean Society,
London: Weidenfeld & Nicholson, 1966.
Triandis, H., Vassiliou, V., Nassiakou,
M., «Some Cross-Cultural Studies of
Subjective Culture», Technical Report
No. 45, Urbana, Group Effectiveness Lab.,
1967.

Stavropoulos, A., Bilan analytique et
clinique du Centre Expérimental de con
sultations prémaritales et conjugales de
la Société Hellénique d’ Eugénisme à
Athènes (unpublished thesis for the
«Licence» degree in Psychology), Lou
vain: Faculty of Psychology and of the
Sciences of Education, 1970, 106 pp.

ß) Εις την Δημογραφίαν και
νιολογίαν

Stavropoulos-Kokkotakis, H. A., Con

Friedle, Ε., Vasilika: A Village in Mo

UNESCO, Six villages d’Epire, Mis
sion Reports, No. 11, 1961, by Henri
Mendras.
Κοινω-

dern Greece, New York: Holt, Rine
hart and Winston, 1962 (Gives a detai
led discussion of the dowry institution in
Greece and its relationship to marriage).
Lambiri, L, Social Change in a Greek
Country Town, Athens: Center of Plan
ning and Economic Research, Research
Monograph Series No. 13, 1965.
Safilios-Rothschild, C., «A Comparison
of Power Structure and Marital Satisfac
tion in Urban Greek and French Famil
ies», Journal of Marriage and the Family,
29, 19, 67: 345-352.
Valaoras, V. G., Polychronopoulou, A.,
Trichopoulos D., «Control of Family
Size in Greece, (The Results of a Field
Survey)», Population Studies, 18, 1965:
265-278.
Vassiliou, G., «Aspects of Parent-Ado
lescent Transaction in the Greek family».
Contribution to the Symposium: Patterns
of Interaction of the Adolescent Within
his Family. 6th International Congress
of Child Psychiatry, Edinburgh, July 2529, 1966 (mimeographed).
Δύο έπιστημονικαί έρευναι διεξάγονται
ήδη εις τήν 'Ελλάδα. Ή μία έπί τής οι
κογένειας καί τοϋ έκσυγχρονισμοΰ (ύπό
Dr. C. Safilios-Rotschild), ή άλλη έπί
τής κοινωνικής συμμετοχής καί τοϋ τρό
που ζωής τών οικογενειών (ύπό τής συγγραφέως τής παρούσης έπισκοπήσεως).
'Οταν άποκτήσωμεν περισσοτέρας γνώ
σεις έκ τών διεξαγομένων έρευνών είναι
δυνατόν να στρέψωμεν τάς προσπά
θειας μας εις τήν διαμόρφωσιν κοινωνιολογίας τής οικογένειας διά τούς σκο
πούς τόσον τής έρεύνης όσον καί τής
διδασκαλίας.

«είπε μοι, ώ γύναι, άρα ήδη κατενόησας τίνος ποτέ ενεκα εγώ τε σέ έ'λαβον καί οί σοί γο
νείς εδοσάν σε έμοί ; ότι μεν γάρ ούκ απορία ήν μεθ5 ότου άλλου έκαθεύδομεν άν, οίδ’ άτι
καί σοί καταφανές tout’ εστί. βουλευόμενος δ’ έ'γωγε υπέρ έμου καί οί σοί γονείς
υπέρ σου τίν’ άν κοινωνόν βέλτιστον οίκου τε καί τέκνων λάβοιμεν, εγώ τε σέ έξελεξάμην καί οί σοί γονείς, ώς έοίκασιν, έκ τών δυνατών έμέ. τέκνα μέν oöv άν θεός ποτέ
δίδω ήμίν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα περί αυτών όπως ότι βέλτιστα παιδεύσομεν αυτά· κοινόν γάρ ήμίν καί τούτο αγαθόν, συμμάχων καί γηροβοσκών ότι βέλτι
στων τυγχάνειν* νυν δέ δή οίκος ήμίν όδε κοινός έστιν. εγώ τε γάρ όσα μοι έστιν
άπαντα εις τό κοινόν άποφαίνω, σύ τε όσα ήνέγκω πάντα εις τό κοινόν κατέθηκας. καί
ού τούτο δει λογίζεσθαι, πότερος άρα αριθμώ πλείω συμβέβληται ήμών, άλλ’ εκείνο
ευ είδέναι, ότι όπότερος άν ήμών βελτίων κοινωνός ή, ουτος τά πλείονος άξια συμ
βάλλεται».
Ξενοφώντος, Οικονομικός \/||, 10-14
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