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Τό 1976, τό European Coordination Center for Social 
Science Documentation, γνωστό ώς Vienna Center, έ- 
θεσε σέ εφαρμογή ένα έρευνητικό πρόγραμμα μέ θέμα 
τήν «κατανάλωση» των διαφόρων μορφών τοΰ πολιτι
σμικού συστήματος στις σύγχρονες κοινωνίες. Οί αν
τικειμενικοί σκοποί καί ό τίτλος αύτοδ τοΰ έρευνητι- 
κοΰ προγράμματος καθορίστηκαν προσωρινά άπό 
τούς έπιστήμονες, αντιπροσώπους δέκα τεσσάρων 
ευρωπαϊκών χωρών τής Δύσεως καί τής ’Ανατολής, 
στήν πρώτη συνάντησή τους πού πραγματοποιήθηκε 
τόν ’Απρίλιο τοΰ 1976 στή Μόσχα.

Οί τελικοί στόχοι καί ή μεθοδολογία τής έρευνας 
όριστικοποιήθηκαν στίς συναντήσεις πού έγιναν σέ 
διάφορες χώρες, οί όποιες συμμετείχαν στό έρευνητι
κό πρόγραμμα. Τήν Ελλάδα άντιπροσώπευσε σ’ αυ
τές τίς συναντήσεις ό καθηγητής Βασίλης Φίλιας, ό 
όποιος έξελέγη συνδιευθυντής τής έρευνας μαζί μέ 
τόν Σοβιετικό Juri Arutunjan, τόν Γάλλο Jean Cuise- 
nier καί τόν Οδγγρο Ivan Vitanyi. Πρέπει νά σημειω
θεί ότι γιά διαφόρους λόγους παρέμειναν ώς τό στά
διο τής διεξαγωγής τής έρευνας έπτά χώρες: Γαλλία, 
Ελλάδα, ’Ιταλία, Ούγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σο
βιετική Ένωση.

Στήν Ελλάδα, ομάδα τοΰ Έθνικοΰ Κέντρου Κοι
νωνικών Ερευνών, μέ ύπεύθυνο-συντονιστή τόν Γ ρη- 
γόρη Γκιζέλη, Ph. D., άνέλαβε τή διεξαγωγή τής έρευ
νας αύτής, τό ύλικό τής όποιας συγκεντρώθηκε τόν 
Μάϊο-’Ιούνιο 1979.*

Τά άποτελέσματα τής έρευνας θά έκδοθοΰν σέ δύο 
τόμους άπό τόν εκδοτικό οικο Pergamon Press. Στόν 
πρώτο, πού θά δημοσιευθεϊ τό 1981, κάθε έθνική ομά
δα παρουσιάζει μιά έκθεση μέ θέμα τίς διαστάσεις: 
παράδοση-έκσυγχρονισμός στούς τομείς τών πολιτι
στικών δραστηριοτήτων, τοΰ ρόλου τών μελών τής 
οικογένειας καί τών αξιών κάθέ χώρας. Στόν δεύτερο 
τόμο συγκρίνονται τά στοιχεία τής έρευνας καί τών 
έπτά χωρών άφοΰ ύποστοΰν έπεξεργασία μέ τή μέθο
δο cluster analysis.

* Οί άναγνώστες τής Έπιθεωρήσεως Κοινωνικών 'Ερευνών Ε
χουν Ενημερωθεί σχετικά μέ τήν Ερευνα αυτή άπό παλαιότερες 
ανακοινώσεις μας. Βλ. σχετικά: Βασίλης Φίλιας, «Κατανάλωση 
κουλτούρας μέσα στά πλαίσια τής οικογένειας κάτω άπό τίς συν
θήκες τής τεχνολυγικο-έπιστημονικής έπαναστάσεως», ’Επιθεώρη
ση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 28, 1976, 394-398. ’Επίσης, 
Γρηγόρης Γκιζέλης, «Κατανάλωση κουλτούρας μέσα στά πλαίσια 
τής οικογένειας κάτω άπό τίς συνθήκες τής τεχνολογικο- 
έπιστημονικής έπαναστάσεως», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευ
νών, τεύχος 28, 1976, 398-400. Gregory Gizelis and Ilianna Anto- 
nacopoulou, «Cultural Activity in the Framework of the Family 
and Transmission of Culture», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τεύχος 32, 1978, 153-160.



πολιτιστικές δραστηριότητες στό πλαίσιο τής οικογένειας

οί τελικοί στόχοι τής έρευνας

'Η έρευνα έχει ώς γενικό στόχο νά ανακαλύψει τίς 
κατευθύνσεις καί τίς στάσεις πού έμφανίζονται στή 
σφαίρα τής πολιτιστικής άναπτύξεως ύπό τήν έπίδρα- 
ση των έπιστημονικών καί τεχνολογικών έξελίξεων. 
Ειδικότερα, ή έρευνα ένδιαφέρεται νά προσδιορίσει α) 
τό ρόλο των φορέων—πού αναπτύχθηκαν ώς άποτέλε- 
σμα αύτών τών έπιστημονικών καί τεχνολογικών έξε
λίξεων—στή μετάδοση τών νέων πολιτισμικών τύπων 
καί μορφών στό έθνικό καί τό διεθνές επίπεδο καί β) 
τό ρόλο τής σύγχρονης οικογένειας ώς συστήματος 
έλέγχου καί πομπού κάποιων ποικιλιών τών πολιτι
σμικών τύπων καί μορφών.

μεθοδολογία τής έρευνας

Κάθε ομάδα χρησιμοποίησε δύο μεθόδους. Μέ τήν 
πρώτη συγκεντρώθηκε δευτερογενές ύλικό σχετικό μέ 
τούς σκοπούς τής έρευνας. Μέ τή δεύτερη, τήν έμπει- 
ρική, συγκεντρώθηκε νέο ύλικό. Επιπλέον, ή έμπειρι- 
κή έρευνα ακολούθησε δύο διαφορετικές τεχνικές: α) 
τού δομημένου έρωτηματολογίου καί β) τών συνεν
τεύξεων σέ βάθος, οί όποιες έγιναν σέ σαράντα οικο
γένειες άπό τό ίδιο δείγμα. Πρέπει νά προστεθεί δτι 
χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι έρωτηματολογίων, ένας 
γιά τούς γονείς καί άλλος γιά τά παιδιά.

τά κριτήρια γιά τήν έπιλογή του δείγματος

Κάθε έρευνητική ομάδα ήταν ύποχρεωμένη νά άκο- 
λουθήσει τό ίδιο πλαίσιο έπιλογής τού δείγματος πού 
άποτελεΐτο άπό πέντε βασικά στοιχεία:
Ι)Ή βασική μονάδα τής έρευνας ήταν ή οικογένεια. 
Τά μέλη της, γονείς καί παιδιά, έπρεπε νά ζοΰν μαζί. 
'Οποιοσδήποτε άλλος συγγενής ήταν δυνατόν νά 
ύπολογίζεται έφόσον ζοΰσε μαζί μέ τήν οικογένεια. 
’Ακόμη τό ζεύγος έπρεπε νά ήταν νόμιμα παντρεμένο 
καί νά είχε ένα τουλάχιστον παιδί ήλι,κίας άπό 12-17 
χρόνων.
II) Οί οικογένειες έπελέγησαν άπό τρεις τύπους οικι
σμών: άγροτικό, ήμιαστικό, άστικό.
III) Ή έπιλογή τού δείγματος έγινε μέ βάση τόν το
μέα παραγωγής, μόνον δμως ώς πρός τό έπάγγελμα 
τού άνδρός.

Ή δομή τών ύπο-δειγμάτων καθορίστηκε ώς έξής: 
α) άγροτικό δείγμα: 2/3 έργαζόμενοι στόν πρωτογε

νή τομέα καί 1/3 στούς άλλους τομείς παραγω
γής (καί ή ίντελλιγκέντσια). 

β) ημιαστικό δείγμα: 1/2 έργαζόμενοι στόν πρωτο
γενή τομέα καί 1/2 στούς άλλους τομείς παρα
γωγής (καί ίντελλιγκέντσια). 

γ) άστικό δείγμα: 1/3 έργαζόμενοι στόν δευτερογε
νή τομέα παραγωγής, 1/3 στόν τριτογενή καί 
1/3 μέλη τής ίντελλιγκέντσια. ·

IV) Ό άριθμός τών οικογενειών πού έπρεπε νά περι- 
ληφθοΰν σέ κάθε ύπο-δεϊγμα κυμαινόταν άπό 200 ώς 
600. Κάθε έθνική ομάδα ήταν έλεύθερη νά καθορίσει 
τήν άναλογία. Πάντως, τά ύπο-δείγματα δέν θεωρήθη
καν άντιπροσωπευτικά τής χώρας.

’Από κάθε οικογένεια έπρεπε νά έρωτηθοΰν ή σύζυ
γος καί ένα παιδί ήλικίας μεταξύ 12-17 χρόνων. ’Ακό
μη έπρεπε νά έρωτηθεΐ τό ένα τέταρτο τών άνδρών- 
συζύγων τού συνολικού άριθμοΰ τών οικογενειών τού 
δείγματος· καί ήταν άπαραίτητο νά ύπάρχει ΐσομερής 
άντιπροσώπευση καί τών δύο φύλων στό πλαίσιο τού 
συνολικού άριθμοΰ τών παιδιών σέ κάθε ύπο-δεϊγμα.
V) Γιά νά έξασφαλιστεΐ διαστρωμάτωση τών οικογε
νειών σέ μιά βάση τριών έπιπέδων—ύψηλοΰ, μέσου 
καί χαμηλού—άποφασίστηκε νά χρησιμοποιηθούν οί 
μεταβλητές: εισόδημα καί έκπαίδευση.

'Η έλληνική ομάδα έπέφερε διάφορες άπαραίτητες 
τροποποιήσεις σ’ αύτό τό σχήμα τής δειγματοληψίας 
έτσι ώστε νά τό κάνει πιό άντιπροσωπευτικά τής έλ- 
ληνικής κοινωνικής πραγματικότητας.

Χρονικοί καί οικονομικοί περιορισμοί προσδιόρι
σαν τόν άριθμό τών οικογενειών πού έπελέγησαν, ό 
όποιος άνταποκρίνεται στό έλάχιστο τών άπαιτήσεων, 
δηλαδή 600 οικογένειες συνολικά. Τά έρωτηματολό- 
για άνήλθαν στά 1350: 600 παιδιά, 600 μητέρες καί 
150 πατέρες.

'Ο καθοριμός τών περιοχών οπού διεξήχθη ή έπιτό- 
πια έρευνα έγινε, άφοΰ έλήφθησαν ύπ’ δψη οί 
κοινωνικο-οικονομικές καί γεωγραφικές ιδιαιτερότη
τες τής χώρας.

Φυσικές ή περιβαλλοντικές διαφορές διαμορφώ
νουν μιά πλούσια ποικιλία πολιτιστικών περιοχών σέ 
τρόπο ώστε μία μόνο νά μήν είναι άρκετά άντιπροσω- 
πευτική τών έξωτερικών κοινωνικο-πολιτισμικών χα
ρακτηριστικών όλης τής χώρας. Γιά νά άποφευχθοΰν 
τά προβλήματα πού προέρχονται άπ’ αύτή τή γεωγρα
φική ποικιλία, άποφασίστηκε νά έπιλεγει τό άγροτικό 
καί ήμιαστικό ύπο-δεϊγμα άπό περιοχές μέ διαφορετι
κό ύψόμετρο. ’Έτσι, ορίστηκε νά γίνει ή έρευνα σέ 
τρεις περιοχές: ορεινή, πεδινή, καί παραθαλάσσια.

Μιά τέτοια διάκριση ήταν έπιπλέον πολύ χρήσιμη 
στόν καταμερισμό τού δείγματος τού άγροτικοΰ πλη
θυσμού σύμφωνα μέ τά έπίπεδα έκπαιδεύσεως καί ει
σοδήματος. Δύσκολα βρίσκει κανείς ευδιάκριτες δια
φορές στό εισόδημα καί τήν έκπαίδευση σέ μιά μονα
δική άγροτική κοινότητα. Στήν πραγματικότητα, ανα
γνωρίσαμε δτι ήταν πολύ δύσκολο νά κατανεμηθοΰν 
οί οικογένειες ένός χωριού σέ τρεις κατηγορίες, χμμη- 
λή, μεσαία, ύψηλή, άντίστοιχα πρός τό εισόδημά 
τους, έπειδή αύτό άπαιτοΰσε προέρευνα. ’Εκτός αύ- 
τοΰ, λόγω έλλείψεως χρόνου καί χρημάτων, ή έρευνα 
αύτή μπορούσε νά έχει άμφίβολα άποτελέσματα γιά 
πολύ φανερούς λόγους:

α) Οί άνθρωποι εϊτε άρνοΰνται νά άποκαλύψουν τό 
εισόδημά τους σέ άγνωστα πρόσωπα, κυρίως συνεν-
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β’ καί y ' τετράμηνο 1980

τευκτές πού δημιουργούν πάντοτε τήν ύποψία ότι εί
ναι κρατικοί υπάλληλοι, είτε δέν γνωρίζουν πραγματι
κά τό άκριβές ποσό, ειδικά οί γυναίκες πού ησαν οί 
κύριοι πληροφορητές σ’ αύτή τήν έρευνα. β) Οί 
Έλληνες αγρότες δέν είναι ύποχρεωμένοι νά δηλώ
σουν τό εισόδημά τους στήν έφορία· έπομένως δέν εί
ναι έτοιμοι νά απαντήσουν σέ ανάλογες ερωτήσεις.

Τά συγκεκριμένα χωριά καί οί πόλεις καθορίστη
καν σύμφωνα μέ τά άκόλουθα κριτήρια:
I) Μιά περιοχή χαρακτηρίζεται ώς ορεινή, άν τό ύψό- 
μετρό της είναι τουλάχιστον 500 μέτρα πάνω από τήν 
έπιφάνεια τής θάλασσας.
II) Λόγω τού σημαντικού ρόλου πού παίζουν τά νη
σιά στό σχηματισμό τής γεωφυσικής φυσιογνωμίας 
τής Ελλάδας, τό δείγμα τής παράλιας περιοχής έλή- 
φθη άπό τήν Κρήτη.
III) Στήν άρχή αποκλείστηκαν τά χωριά μέ σχετικά 
ύψηλό τουρισμό, αφού ό τουρισμός αποτελεί παρά
γοντα πού ασκεί μεγάλη επίδραση καί αλλοιώνει τό 
πολιτισμικό σύστημα στόν τόπο στόν όποιο «εισβάλ
λει». Παρ’ όλα αύτά, ή άρχική απόφαση άλλαξε, επει
δή έγινε κατανοητό ότι δέν ήταν δυνατόν νά αγνοηθεί 
μιά τόσο σημαντική πλευρά τής σύγχρονης έλληνικής 
πραγματικότητας.
IV) Χιονισμένα βουνά, σχετικά φτωχά ορεινά μέρη, 
καλύτερα αρδευόμενο λιβάδια είναι μερικοί άπό τούς 
φυσιογραφικούς παράγοντες πού επηρεάζουν τό είδος 
των πιό σημαντικών προϊόντων καί διαφοροποιούν 
τόν τρόπο ζωής των ανθρώπων. Π.χ., αυτοί πού μα
ζεύουν τίς έλιές δαπανούν λιγότερο χρόνο στά χωρά
φια τους άπό όσο οί γεωργοί ή οί κηπουροί, πού 
άσχολοΰνται μέ τήν καλλιέργεια διαφόρων φυτών. 
Έπομένως, έχουν περισσότερο χρόνο γιά νά τόν 
αφιερώσουν σέ κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότη
τες ή σέ μιά δεύτερη έργασία στό δευτερογενή ή τρι- 
τογενή τομέα. Μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι όσοι πα
ράγουν έλιές είναι περισσότερο πρόθυμοι νά δεχθούν 
πολιτιστικές καί κοινωνικές αλλαγές άπό άλλους πα
ραγωγούς άγροτικών προϊόντων.

Τό άγροτικό δείγμα έλήφθη άπό περιοχές όπου 
καλλιεργούνται ορισμένα βασικά προϊόντα γιά τήν έλ- 
ληνική γεωργική οικονομία, καθώς έπίσης άπό δασώ
δεις περιοχές, ύπώρειες λόφων καί παραθαλάσσια μέ
ρη, όπου οί κάτοικοι άσχολοΰνται μέ τήν κτηνοτρο
φία, τήν ύλοτομία ή τήν άλιεία.
V) Λόγω τής γνωστής μαζικής έξόδου τού έλληνικοΰ 
άγροτικοΰ πληθυσμού πρός τίς πόλεις άπό τό 1950, 
άποφασίστηκε νά ληφθεϊ τό δείγμα άπό χωριά μέ μι
κρές σχετικά άπώλειες σέ άνθρώπινο δυναμικό. Επι
πλέον, άποφασίστηκε νά βρίσκονται τά χωριά αύτά 
κοντά σέ μιά κωμόπολη πού νά άνταποκρίνεται στά 
κριτήρια πού έτέθησαν γιά τίς ήμιαστικές κοινότητες.

Ή Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία υιοθετεί τόν όρο 
«ήμιαστικός», πού τόν θεωρεί ισότιμο μέ τόν όρο «με
ταβατικός», γιά πόλεις μέ πληθυσμό 2.000-9.999 κα

τοίκους, καί χρησιμοποιεί τόν όρο «άστικός» γιά τίς 
πόλεις μέ πληθυσμό περισσότερο άπό 10.000 κατοί
κους.

Τά κριτήρια γιά τόν καθορισμό τών περιοχών πού 
βρίσκονται σέ μεταβατικό στάδιο άναπτύξεως είναι τά 
άκόλουθα:

α) Ή έκατοστιαία άναλογία τού έργατικοΰ δυναμι
κού στόν πρωτογενή τομέα έπρεπε νά είναι με
ταξύ 40-50% τού συνολικού πληθυσμού.

β) Μερικά έργοστάσια ή βιοτεχνίες έπρεπε νά 
ύπάρχουν στή γύρω περιοχή.

γ) Ό πληθυσμός έπρεπε νά αυξάνεται. Πρέπει νά 
σημειωθεί ότι, στό 1971, 11,6% τού συνολικού 
έλληνικοΰ πληθυσμού ζοΰσε σέ ήμιαστικές πε
ριοχές καί κατά τή μεταπολεμική περίοδο, έξε- 
λίσσεται μέ ρυθμό κάτω τού φυσιολογικού.

'Υπάρχει φανερή σύγκρουση μεταξύ τών κριτηρίων 
α καί γ έφόσον πόλεις μέ πολύ ύψηλή άναλογία τών 
κατοίκων τους στόν πρωτογενή τομέα, έχουν κατά 
κανόνα μειωνόμενο πληθυσμό. Περιπτώσεις όπου τά 
κριτήρια α καί γ συνυπάρχουν είναι σπάνιες, τουλάχι
στον στήν Ελλάδα.

Άπό τίς έλληνικές πόλεις πού ύπερβαίνουν τούς 
10.000 κατοίκους, τέσσερις μόνο παρουσίαζαν τίς 
συνθήκες πού άπαιτοΰσαν οί οδηγίες γιά τή δομή τών 
έπαγγελμάτων. Ένα δείγμα άπ’ αύτές τίς τέσσερις πό
λεις δέν θά ήταν δυνατόν μέ κανένα τρόπο νά θεωρη
θεί άντιπροσωπευτικό τών περιοχών πού βρίσκονται 
σέ μεταβατικό στάδιο στήν Ελλάδα. Γιά νά ύπερνικη- 
θεΐ αύτή ή δυσχέρεια τό δείγμα έλήφθη άπό πόλεις μέ 
πληθυσμό πού κυμαίνεται μεταξύ 2.000 καί 9.999. 
Μιά πόλη ήταν άπαραίτητο νά έχει ορισμένα χαρα
κτηριστικά πού νά προσιδιάζουν στήν εύρύτερη πε
ριοχή στήν όποια έντάσσεται.

Πρόβλημα άνέκυψε όταν έγινε προσπάθεια νά λη- 
φθεϊ τό ήμιαστικό δείγμα άπό ορεινές περιοχές κι αυ
τό έπειδή οί ορεινές πόλεις έχουν σχετικά μικρή άνα
λογία έργαζομένων στόν πρωτογενή τομέα, καί έπειδή 
πολύ λίγοι γεωργοί μπορούν νά έπιβιώσουν σ’ αύτές 
τίς περιοχές, ένώ ύλοτόμοι καί βοσκοί δέν τό βρί
σκουν βολικό νά είναι έγκατεστημένοι σέ άστικό πε
ριβάλλον.

Ένώ τό άγροτικό δείγμα καί τό ήμιαστικό έλήφθη- 
σαν άπό τρεις διαφορετικές περιοχές, τό άστικό έπελέ- 
γη άπό τήν ’Αθήνα. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής άπο- 
γραφής τού 1971, ή πρωτεύουσα άντιπροσωπεύει κάτι 
λιγότερο άπό τό ένα τρίτο τού συνολικού πληθυσμού 
τής χώρας. Τό 1971, 53,2% τών Ελλήνων ζοΰσε σέ 
πόλεις. Άπό τότε ό άριθμός έχει αύξηθεΐ σημαντικά. 
Έν πάση περιπτώσει, άν περιοριστούμε στά στοιχεία 
τού 1971, ή Μείζων Περιοχή Αθηνών άντιπροσω- 
πεύει τό 54% τού συνόλου τού άστικοΰ πληθυσμού. 
Άπό μιά πόλη μέσου μεγέθους λείπουν τά χαρακτηρι
στικά τής Αθήνας, ή όποια άντανακλά τήν έλληνική 
άστική πραγματικότητα μέ μεγαλύτερη άκρίβεια.
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διασπορά τών δειγμάτων

Τό αγροτικό δείγμα κατανεμήθηκε σέ τρεις ζώνες, 
ώς έξης: 80 οικογένειες άπό μιά πεδινή περιοχή, 60 
από μιά ορεινή καί 60 άπό μιά παραθαλάσσια. Συγκε
κριμένα, στήν πεδινή περιοχή τό ύπο-δείγμα έλήφθη 
άπό τρία χωριά του Θεσσαλικοΰ κάμπου. Αύτά ήσαν 
ή Χάλκη, οί Νέες Καρυές καί τό Ζάππειο. Στήν ορει
νή τό ύπο-δείγμα έλήφθη άπό τό Λιδωρίκι καί τά γύ
ρω χωριά. Τέλος, στήν παραθαλάσσια περιοχή, τό 
ύπο-δείγμα έλήφθη άπό τό χωριό Παλιοχώρα καί 
Κάνδανο τού νομού Χανιών. Τό ήμιαστικό δείγμα 
έλήφθη άπό τίς πόλεις Φάρσαλα, Καρπενήσι καί Κίσ- 
σαμο σέ αριθμούς οικογενειών 80, 60 καί 60 άντίστοι- 
χα. Τέλος, οί 200 οικογένειες τού άστικοϋ δείγματος 
έπελέγησαν άπό τήν 'Αθήνα καί τούς γύρω δήμους, 
αφού έλήφθησαν ύπ’ όψη οί περιοχές μέ περισσότερο 
ανεπτυγμένο τόν έναν ή τόν άλλο τομέα παραγωγής.

Τό άρθρο αύτό καλύπτει ένα μέρος μόνο τού ύλι- 
κοΰ πού συγκεντρώθηκε άπό τό δομημένο ερωτημα
τολόγιο καί τίς συνεντεύξεις σέ βάθος. Δεδομένου ότι 
λεπτομερείς άναλύσεις παρουσιάζονται στίς εργασίες 
πού θά εμφανιστούν στούς δύο τόμους πού άναφέρα- 
με, έδώ περιοριζόμαστε στήν ανάλυση τών άπλών κα
τανομών τών ερωτηματολογίων στά όποια άπάντησαν 
οί μητέρες καί τά παιδιά κατά κύριο λόγο. Τό δείγμα 
τών πατέρων, μικρό άλλωστε, βοηθητικά έχει ληφθεΐ 
καί παρουσιάζεται.

α. χαρακτηριστικά τών οικογενειών τού δείγματος

Γιά νά κατανοηθεί ή πολιτισμική συμπεριφορά τών 
μελών τών οικογενειών τού δείγματος θά παρουσια
στούν μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία τους.

1. Οικονομικά χαρακτηριστικά

Ή οικονομική κατάσταση τών οικογενειών τού 
δείγματος θά βασιστεί στά χαρακτηριστικά: κατοικία, 
ιδιωτικό αύτοκίνητο καί οικιακός έξοπλισμός.

1. 1. Κατοικία

Άπό έρευνες γιά τήν κατοικία έχει άποδειχθεΐ ότι 
οί Έλληνες, ανεξάρτητα άπό κοινωνική τάξη, προτι
μούν νά έχουν ιδιόκτητη κατοικία (90-95%).'

Επίσης, άπό τήν άπογραφή τού 1971 φαίνεται ότι 
τό 70% τού συνόλου τών νοικοκυριών τής χώρας 
βρίσκεται ύπό καθεστώς ίδιοκατοικήσεως, τό 25,5% 
ύπό καθεστώς ένοικιάσεως καί τό 4,5% μέ άλλο τρό
πο.1 2 Έξ άλλου, τό μεγαλύτερο ποσοστό τών οίκογε-

1. Ευστάθιος Σορώκος, Ή κατοικία στήν 'Ελλάδα (συνοπτική 
έκθεση), ΕΚΚΕ, ’Αθήνα 1977, σ. 16.

2. Πρόγραμμα άναπτύξεως 1976-80, Κατοικία, Έκθεση 'Ομά
δας Κατοικίας. ΚΕΠΕ, ’Αθήνα 1976, σ. 80.

νειών τής έρευνας ίδιοκατοικοΰν (άγροτικό 89,5%, 
ήμιαστικό 85%, άστικό 76,5%). Όπως φαίνεται άπό 
τά στοιχεία πού παραθέσαμε, τά ποσοστά τής ίδιοκα- 
τοικήσεως στήν ερευνά μας πλησιάζουν τά άντίστοιχα 
τής άπογραφής τού 1971.

Ή σημειουμένη μικρή σχετικά άπόκλιση δικαιολο
γείται, άν ληφθεΐ ύπ’ όψη ότι: α) τά στοιχεία τής 
έρευνάς μας συγκεντρώθηκαν τό 1979, καί είναι φυσι
κό νά έχει αύξηθεΐ τό ποσοστό τής ίδιοκατοικήσεως 
στό χρονικό διάστημα πού διανύθηκε άπό τήν άπο
γραφή του 1971· β) τό δείγμα τής έρευνάς μας είναι 
αντιπροσωπευτικό μιας κατηγορίας οικογενειών σέ 
πλήρη άκμή καί άνάπτυξη, ή όποια παρουσιάζει μεγα
λύτερο ποσοστό ίδιοκατοικήσεως σέ σχέση πρός άλ
λες κατηγορίες.

1. 2. Κατοχή αύτοκινήτου

Στό θέμα τής κατοχής αύτοκινήτου διαπιστώνεται 
ότι ύπάρχει μεγάλη διαφορά άνάμεσα στά διάφορα 
ύπο-δείγματα. Συγκεκριμένα, τό μεγαλύτερο ποσοστό 
κατόχων αύτοκινήτου συναντάται στό άστικό δείγμα 
μέ 61,5% σέ άντίθεση μέ τό ήμιαστικό (40%) καί μέ 
τό άγροτικό (35,5%). Σύμφωνα μέ στοιχεία τής 
ΕΣΥΕ, στήν περιοχή τής Τέως Διοικήσεως Πρωτευού- 
σης, καί μεταξύ τών έτών 1968 καί 1978, ύπάρχει μιά 
αύξηση 286,6% στό σύνολο τών επιβατηγών αύτοκι- 
νήτων (τό 1968 ύπήρχαν 1 1 1.354 καί τό 1978 
430.670 έπιβατηγά αύτοκίνητα).

I. 3. Οικιακός έξοπλισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Οικιακός έξοπλισμός

Έργα κοινοτικής
υποδομής Δείγματα

’Αγροτικό 'Ημιαστικό ’Αστικό

’Αποχετευτικό σύστημα 82,5 89,0 99,5
Τρεχούμενο νερό 95,5 95,5 100,0
Θερμοσίφωνας 35.0 55,0 95,5
Ηλεκτρικό ρεύμα 98,5 99,0 100.0
Γκάζι 73.0 37,5 11,0
Κεντρική θέρμανση 1,5 8.5 65,0

Ό Πίνακας 1 περιέχει πληροφορίες γιά τόν κοινο
τικό καί κυρίως γιά τόν οικιακό έξοπλισμό τών νοικο
κυριών τής έρευνας.

Ό κοινοτικός εξοπλισμός ποικίλλει στίς διάφορες 
περιοχές τής έρευνας. Διαπιστώνεται ότι τό τρεχούμε
νο νερό καί τό ήλεκτρικό ρεύμα ύπάρχει σχεδόν παν
τού μέ ποσοστό πάνω άπό 95%. Αισθητή διαφορά με
ταξύ τών δειγμάτων τής έρευνας συναντάται στήν 
κεντρική θέρμανση (1,5% στό άγροτικό, 8,5% στό 
ήμιαστικό καί 65% στό άστικό δείγμα). Αναφορικά
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μέ τό αποχετευτικό σύστημα, οί διαφορές μεταξύ των 
ύπο-δειγμάτων δέν είναι τόσο μεγάλες (82,5% στό 
αγροτικό, 89% στό ημιαστικό καί 99,5% στό αστικό).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οικιακός έξοπλιομός-Άνέσεις

Δείγματα
'Αγροτικό Ημιαστικό ’Αστικό

'Αποχωρητήριο 59,0 80,0 99,0
Λουτρό 38,0 66,5 98,0
Τηλέφωνο 45,0 59,0 94,0
Ήλεκτρικό ψυγείο 93,5 96,0 100,0
Πλυντήριο πιάτων 2,0 1,0 19,5
Πλυντήριο ρούχων 32,5 47,5 89,0
’Ηλεκτρική σκούπα 4,0 8,0 56,0
Στεγνωτήρι ρούχων - 0,5 5,0
Τηλεόραση 83,0 88,5 96,0
Ραδιόφωνο 89,0 90,5 96,0
Πικάπ 20,0 21,5 67,5
Μαγνητόφωνο/κασετόφωνο 58,0 63,0 86,0
’Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή 10,0 12,5 45,0
Σεσουάρ 33,5 38,5 77,5

Στόν Πίνακα 2 φαίνεται ότι, άπό τά είδη πού κατα-
τάσσονται στήν κατηγορία τών πολιτιστικών άγαθών,
ή τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο παρουσιάζουν μεγάλα 
ποσοστά κατόχων ανεξάρτητα άπό τά ύπο-δείγματα. 
Ειδικότερα μάλιστα στήν άστική περιοχή, είναι 
αξιοπρόσεκτα τά ποσοστά όσων έχουν περισσότερες 
άπό μία τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα (12% καί 20,5% 
αντίστοιχα). Ή εικόνα αύτή ένισχύεται άπό τά στοι
χεία τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ), τά όποια άποτελοΰν μέσους όρους έκτιμήσεων 
πού έγιναν άπό τέσσερις μεγάλες έλληνικές βιομηχα
νίες σχετικά μέ οικιακές συσκευές.

Συγκεκριμένα ύπολογίζεται ότι στίς 31/12/79 
ύπήρχαν 2.550.000 συσκευές τηλεοράσεως.3 Σημαντι
κές διαφορές παρατηρούνται άνάμεσα στά ύπο- 
δείγματα ώς πρός τά είδη: πικάπ καί μαγνητόφω- 
νο/κασετόφωνο. Μειωμένη ή παρουσία τους στό 
άγροτικό δείγμα, αύξάνεται στά άλλα δύο ύπο- 
δείγματα. Άπό τήν ομάδα των βασικών ήλεκτρικών 
ειδών μέ πρακτική χρησιμότητα, τό ήλεκτρικό ψυγείο 
άσχετα άπό ύπο-δεϊγμα έμφανίζεται πολύ διαδεδομένο 
καί μέ ύψηλά ποσοστά. Αύτό έπιβεβαιώνεται καί άπό 
τά στοιχεία τής ΔΕΗ έφόσον ύπολογίζεται ότι ύπάρ- 
χουν 2.825.000 συσκευές. Στά στοιχεία τής ΔΕΗ τό 
ήλεκτρικό ψυγείο κατέχει τήν πρώτη θέση μεταξύ ό
λων τών άλλων συσκευών.

3. Τό 1971 σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής άπογραφής ό άριθμός 
τών νοικοκυριών στήν Ελλάδα ήταν 2.491.916.

Στήν παρούσα έρευνα τά ποσοστά τού πλυντηρίου 
ρούχων είναι σημαντικά, μέ ιδιαίτερη αύξηση στό 
άστικό δείγμα (89% έναντι 47,5% τού ήμιαστικοΰ καί 
32,5% τού άγροτικοΰ). Άπό τά στοιχεία τής ΔΕΗ 
προκύπτει ότι τό πλυντήριο ρούχων είναι έπΐσης δια
δεδομένο μέ 1.375.000 συσκευές. ’Επίσης, διαπιστώ
νεται ότι τό στεγνωτήριο ρούχων είναι σχεδόν ανύ
παρκτο στό άγροτικό καί ήμιαστικό δείγμα. Τό ’ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τό πλυντήριο πιάτων, πού εμφανίζε
ται μόνο στό άστικό δείγμα (19,5%). Οί διαπιστώσεις 
αύτές έπιβεβαιώνονται άπό τά στοιχεία τής ΔΕΗ σύμ
φωνα μέ τά όποια ύπάρχουν μόνον 65.000 συσκευές 
πλυντηρίων πιάτων καί 23.000 στεγνωτηρίων ρού
χων.

Γενικό συμπέρασμα είναι ότι τά νοικοκυριά τής έ
ρευνας παρουσιάζονται άρκετά καλά έξοπλισμένα.

2. ’Ατομικά χαρακτηριστικά τών έρωτηθέντων

Άπό τά άτομικά χαρακτηριστικά τών πληροφορη- 
τών μας (μητέρων, πατέρων, παιδιών) θά παρουσια
στούν εκείνα μόνο τά στοιχεία πού άναφέρονται στήν 
ήλικία, στόν τόπο γεννήσεως καί στό επίπεδο έκπαι- 
δεύσεως.

2. 1. ’Ηλικία

Διαπιστώνεται ότι καί στά τρία ύπο-δείγματα τής έ
ρευνας (άγροτικό, ήμιαστικό καί άστικό) οί περισσό
τερες μητέρες έχουν γεννηθεί στή δεκαετία τού 1931
1940 (ποσοστό 59%). Αύτό σημαίνει ότι, κατά τήν 
περίοδο διεξαγωγής τής έρευνας, ή ήλικία τους κυμαι
νόταν μεταξύ 39-49 έτών. Ή άμέσως έπόμενη κατη
γορία είναι τής δεκαετίας 1941-1950 (ποσοστό 
28,5%), δηλαδή ήλικίας 29-39 έτών. Τρίτη τέλος κα
τηγορία είναι οί γυναίκες πού γεννήθηκαν στή δεκαε
τία 1921-1930 (12%), δηλαδή ήλικίας 49-59 έτών.

Οί πατέρες στό μεγαλύτερο ποσοστό (49,5%) είναι 
γεννημένοι στή δεκαετία 1931-1940, δηλαδή είχαν 
ήλικία 39-49 έτών. Δεύτερη σέ σειρά έρχεται ή ομάδα 
τής δεκαετίας τού 1921-1930 (ποσοστό 36%), δηλαδή, 
49-59 έτών καί τρίτη ή κατηγορία τής δεκαετίας
1941 1950 (ποσοστό 7,5%), δηλαδή, 29-39 έτών.

Ή ήλικία τών παιδιών, όπως είχε καθοριστεί άπό 
τήν έρευνα, ήταν 12-17 έτών. Έγινε προσπάθεια νά 
ύπάρξει διασπορά τών ήλικιών.

2. 2. Τόπος γεννήσεως

Ό τόπος γεννήσεως τών γονέων (μητέρας καί πα
τέρα) διαφοροποιείται στίς τρεις περιοχές τής έρευνας. 
Έτσι, στό άγροτικό δείγμα τό 95% περίπου καί τών 
δύο συζύγων έχει γεννηθεί στό χωριό. Τά άντίστοιχα 
ποσοστά είναι γιά τό ήμιαστικό δείγμα περίπου 65% 
καί γιά τό άστικό 28%.
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Τό ύψηλότερο ποσοστό άστικής προελεύσεως καί 
των δύο συζύγων συναντάται στην αστική περιοχή μέ 
ποσοστό πού κυμαίνεται γύρω στό 65%.

Στόν τόπο γεννήσεως των παιδιών παρατηρούνται 
μερικές διαφορές. Προοδευτικά από τό αγροτικό στό 
αστικό δείγμα τά ποσοστά των παιδιών πού έχουν 
γεννηθεί στήν πόλη αύξάνονται (αγροτικό 14%, ήμια- 
στικό 77% καί αστικό 92%).

2. 3. Εκπαίδευση τών γονέων

Τό μορφωτικό έπίπεδο τών γονέων θεωρείται ση
μαντικό στοιχείο τής πολιτιστικής δραστηριότητας 
μέσα στήν οικογένεια.

Κύριο χαρακτηριστικό τών μητέρων τής ερευνάς 
είναι οί ούσιαστικές διαφορές άφ' ένός μεταξύ τών 
τριών δειγμάτων ως πρός τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως 
καί άφ’ έτέρου μεταξύ τών τεσσάρων βαθμιδών έκπαι- 
δεύσεως (’Αγράμματοι, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Άνωτέ- 
ρα, Άνωτάτη) μέσα στό κάθε δείγμα.

Ή κατηγορία τών αγραμμάτων γυναικών παρου
σιάζεται αυξημένη στό άγροτικό δείγμα (13,5%), ένώ 
μειώνεται στό ήμιαστικό (10%) καί στό αστικό (4%). 
Ή κατηγορία τού Γυμνασίου συναντάται σέ άρκετά 
αύξημένο ποσοστό στό αστικό δείγμα (42,5%), ένώ 
άντίθετα μειώνεται στό ήμιαστικό καί στό άγροτικό 
(16,5% καί 9% άντίστοιχα). Ή άνωτέρα-άνωτάτη 
έκπαίδευση τών μητέρων παρουσιάζει έπίσης σημαν
τικές διαφορές μεταξύ τών δειγμάτων τής ερευνάς. 
Στόν αστικό χώρο τό ποσοστό όσων έχουν άνωτέρα- 
άνωτάτη έκπαίδευση είναι 19%, ένώ οί άντίστοεχοι 
άριθμοί γιά τό ήμιαστικό καί άγροτικό δείγμα είναι 
2,5% καί 0,5%.4

Ή έκπαίδευση τών πατέρων έπίσης παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ τών τριών δειγμάτων. 
Πρέπει όμως νά ύπογραμμιστεϊ ότι βασική προδια
γραφή γιά τήν έπιλογή τών οικογενειών τής έρευνας 
ήταν τό έπάγγελμα τού πατέρα (Βλέπε εισαγωγή, πε
ριγραφή δειγματοληψίας).

Δεδομένου ότι ύπάρχει σχέση μεταξύ επαγγέλματος 
καί έκπαιδεύσεως, ή κατανομή τών έρωτηθέντων ώς 
πρός τήν έκπαίδευση δέν άνταποκρίνεται στήν εικόνα 
τής έκπαιδεύσεως τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής χώ
ρας, όπως φαίνεται στήν άπογραφή τού ’71.

4. Σύγκρινε μέ στοιχεία ΕΣΥΕ (Άπογραφή πληθυσμού 1971) 
α) στις αγροτικές περιοχές οί γυναίκες κατά 50,6% δέν έχουν απο
φοιτήσει από τό δημοτικό. Τό 38,5% είναι απόφοιτες δημοτικού 
καί τό 1,3% άπόφοιτες μέσης έκπαιδεύσεως. Σ’ αύτή πάντοτε τήν 
περιοχή, τό 0,5% είναι απόφοιτες άνωτάτων σχολών, β) στις ημια
στικές περιοχές τό 43,1% τών γυναικών δέν άποφοίτησε άπό τό 
δημοτικό, τό 44,8% είναι άπόφοιτες δημοτικού, τό 4,5% άπόφοι- 
τες μέσης έκπαιδεύσεως καί τό 1,2% άπόφοιτες άνωτάτων σχολών 
καί γ) στις αστικές περιοχές τό 30,2% τών γυναικών δέν αποφοί
τησε άπό τό δημοτικό, τό 47,3% είναι άπόφοιτες δημοτικού, τό
16,5% απόφοιτες μέσης έκπαιδεύσεως καί τό 2,4% άπόφοιτες 
άνωτάτων σχολών.

’Αναλυτικά, τό ποσοστό τών άγραμμάτων άνδρών 
καί στά τρία δείγματα παρουσιάζεται πολύ χαμηλό. 
Στό έπίπεδο τού Δημοτικού, τό ύψηλότερο ποσοστό 
σημειώνεται στόν άγροτικό χώρο (64,5%), ένώ στόν 
ήμιαστικό καί άστικό (55,5% καί 33,5% άντίστοιχα).

Τό μεγαλύτερο ποσοστό στήν κατηγορία Γυμνα
σίου παρουσιάζεται στόν ήμιαστικό χώρο (32%), ένώ 
έλαττώνεται στόν άγροτικό (28,5%) καί στόν άστικό 
(20%).

Μεγάλες διαφορές συναντούμε μεταξύ τών δειγμά
των ώς πρός τήν άνωτέρα-άνωτάτη έκπαίδευση. Έτσι, 
στήν άστική περιοχή τό 44,5% τών άνδρών είναι 
άνωτάτης έκπαιδεύσεως, ένώ στά άλλα δύο δείγματα 
τά ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, 6% στόν ήμιαστικό 
χώρο καί 2% στόν άγροτικό.5

Ή διασπορά κατά βαθμίδα έκπαιδεύσεως τών παι
διών πού έρωτήθηκαν, τά όποια ήσαν ήλικίας 12-17 
έτών, έχει ώς έξής:

Τό 18% τών παιδιών τού άγροτικοΰ δείγματος πη
γαίνουν στήν τελευταία τάξη τού δημοτικού ή έχουν 
τελειώσει τό δημοτικό. Οί άντίστοιχοι άριθμοί τού 
ήμιαστικοΰ καί άστικοΰ είναι 6,5% καί 3,5%. Στήν 
κατηγορία τού Γυμνασίου (σημερινού τριταξίου καί 
παλαιού έξαταξίου) περιλαμβάνεται τό 57% τών παι
διών τού άγροτικοΰ δείγματος, τό 60,5% τού ήμιαστι- 
κοΰ καί τό 67% τού άστικοΰ. Στή βαθμίδα τών δύο 
πρώτων τάξεων τού Λυκείου βρίσκεται τό 24,5% τών 
παιδιών τού άγροτικοΰ δείγματος. ’Αντίστοιχα, οί άλ
λες δύο κατηγορίες είναι 32,5% (ήμιαστικό) καί 
29,5% (άστικό).

β. συμμετοχή στήν κουλτούρα

1. ’Έννοια συμμετοχής

Μέ τόν όρο συμμετοχή έννοοΰμε στήν έρευνα αύτή 
α) τήν άπλή χρήση πολιτιστικών προϊόντων καί β) 
τήν ένεργό συμμετοχή-δημιουργία σέ πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Στήν πρώτη περίπτωση χρησιμο
ποιείται ή λέξη «κατανάλωση» ή οποία άναφέρεται κυ
ρίως στά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μαζικής έπικοι- 
νωνίας· ειδικότερα έχει τήν έννοια τής παθητικότητας, 
τής κατευθυνόμενης έπιλογής, καί συνδέεται μέ τή

5. Σύγκρινε μέ στοιχεία ΕΣΥΕ (Άπογραφή πληθυσμού 1971) 
α) στις αγροτικές περιοχές τό 36,9% τών άνδρών δέν έχει άποφοι- 
τήσει άπό τό δημοτικό. Τό 56,4% είναι άπόφοιτοι δημοτικού, τό 
3% είναι άπόφοιτοι μέσης έκπαιδεύσεως καί τό 1,2% άπόφοιτοι 
άνωτάτων σχολών, β) στις ήμιαστικές περιοχές τό 30,6% δέν άπο
φοίτησε άπό τό δημοτικό, τό 57,6% άποφοίτησε άπό τό δημοτικό, 
τό 6,9% είναι άπόφοιτοι μέσης έκπαιδεύσεως καί τό 2,6% άπόφοι- 
τοι άνωτάτων σχολών γ) στις αστικές περιοχές τό 18,9% δέν άπο
φοίτησε άπό τό δημοτικό, τό 54,1% άποφοίτησε άπό τό δημοτικό, 
τό 19,2% είναι άπόφοιτοι τής μέσης έκπαιδεύσεως καί τό 6,5% 
άπόφοιτοι τών άνωτάτων σχολών.
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βιομηχανοποιημένη κουλτούρα του κέρδους καί τής 
ψυχαγωγίας.

"Ας σημειωθεί δτι δέν έξετάζεται έδώ ή συμμετοχή 
στήν οργάνωση καί στή χάραξη πολιτιστικής πολιτι
κής.

2. Τεχνολογία καί Κουλτούρα

Ή έντεχνη προφορική επικοινωνία των ανθρώπων 
έδωσε τή θέση της στή γραπτή, γιά νά φθάσουμε σή
μερα στήν όπτικοακουστική πού βασίζεται στήν ανά
πτυξη τής τεχνολογίας καί προϋποθέτει έπιστημονικο- 
τεχνολογικό προσανατολισμό τού πολιτισμού. Τό 
αποτέλεσμα ήταν νά επιβληθεί καί νά διαδοθεί ένα κυ
ρίαρχο πολιτισμικό σύστημα, αφού παραμερίστηκαν 
άλλα συστήματα καί καθιερώθηκαν τύποι καί πρακτι
κές επικοινωνίας μέ τό χαρακτηριστικό τής ανισότη
τας καί τής παθητικότητας.6

Ύποστηρίχθηκε δτι ή μαζική επικοινωνία ώς βάση 
τής άναπτύξεως, όπως αυτή διαμορφώθηκε τίς τελευ
ταίες δεκαετίες, συνέτεινε μαζί μέ άλλους παράγοντες 
στήν έξαφάνιση των εθνικών καί τοπικών πολιτισμών 
καί στή βαθμιαία έξάλειψη τών πολιτισμικών ιδιαιτε
ροτήτων, στοιχεία τά όποια παρέβλεπε ή παλιότερη 
έννοια τής άναπτύξεως. Σ’ αύτό τό είδος τής άναπτύ
ξεως τά μέσα μαζικής επικοινωνίας θεωρήθηκαν μιά 
πολύ ισχυρή δύναμη, διότι μπορούσαν νά μεταδώ
σουν άστραπιαια σέ μεγάλες μάζες λαού πληροφορίες 
καί μηνύματα. Σήμερα πού ή άνάπτυξη άντιμετωπίζε- 
ται πολυδιάστατα (καί δχι μόνο άπό τήν οικονομική 
πλευρά), μεταβάλλεται καί ό ρόλος τών μαζικών έπι- 
κοινωνιακών μέσων τά όποια έπαναξιολογοΰνται καί 
συντάσσονται μέ διάφορους κοινωνικούς παράγοντες.

Ή έννοια «μαζικός» έπεκτεινόμενη άπό τήν κοινω
νία καί τήν κουλτούρα στήν επικοινωνία παίρνει δι
πλή σημασία. Ή μιά χρήση της, πού «προέρχεται άπό 
τήν άδυναμία προσδιορισμού ή άναγνωρίσεως ένός 
επεξεργάσιμου έπικοινωνιακοΰ συστήματος μέσα σέ 
μιά πολύ μεγάλη ομάδα»,7 άφορά στό κοινό τό όποιο 
έμμεσα χαρακτηρίζει άρνητικά ώς «άνόητο, άσταθές, 
εύκολοεπηρεαζόμενο».8

Ή άλλη έννοια τού δρου «μαζική επικοινωνία» δέν 
άφορά στό κοινό, άλλά στό τεχνολογικά καί θεσμικά 
θεμελιωμένο σύστημα παραγωγής καί διαδόσεως τών 
μηνυμάτων στίς βιομηχανικές κοινωνίες.9

'Η μαζική έπικοινωνία συνδέθηκε μέ τήν τεχνολο
γία στήν άνάπτυξη τής όποιας βασίστηκε. Σύγχρονα

6. Lawrence Grossberg, «Interpreting the ‘Crisis’ of Culture in 
Communication Theory», Journal of Communication, Voi. 29 (1), 
1979, 62, -65.

7. Robert Escarpit, «The Concept of ‘Mass’», Journal of Com
munication, Voi. 27 (2), 1977, 45.

8. John Corner, «‘Mass’ in Communication Research», Journal 
of Communication, Voi. 29 (1), 1979, 27.

9. Ό.π., σ. 29-30.

πολιτιστικά προϊόντα, όπως ή τηλεόραση, ό κινημα
τογράφος, τό ραδιόφωνο, οφείλονται στήν πρόοδο τής 
τεχνικής.

Τά τεχνολογικά πολιτιστικά μέσα έπικοινωνίας 
θεωρήθηκε δτι καλλιεργούν, άντίθετα πρός τίς παρα
δοσιακές πολιτισμικές μορφές, τήν παθητική συμμετο
χή τού κοινού, τό όποιο έφόσον δέν έχει τή δυνατό
τητα άμεσης άντιδράσεως, μετατρέπεται σέ άπλό καί 
άδρανή δέκτη μορφών κουλτούρας πού συχνά είναι 
ξένες πρός τό δικό του πολιτισμικό σύστημα.

Παράλληλα δμως οί σύγχρονες τεχνολογικές άνα- 
καλύψεις συνέβαλαν στήν άνανέωση καί άνάπτυξη 
παραδοσιακών πολιτιστικών τομέων, δπως τό θέατρο, 
ή μουσική, τά μουσεία, διάφορες άτομικές καλλιτεχνι
κές δραστηριότητες.

3. Μέσα μαζικής επικοινωνίας

3. I. Τηλεόραση

Στά μέσα μαζικής επικοινωνίας κατατάσσονται ή 
τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, ό κινηματογράφος, ό τύ
πος. Τά τρία πρώτα είναι προϊόντα ήλεκτρονικής τε
χνολογίας καί φορείς τού νεώτερου είδους κουλτού
ρας, ένώ ό τύπος άντιστοιχεΐ στή γραπτή κουλτούρα.

Ή τηλεόραση κατέχει τήν πρώτη θέση στά τεχνο
λογικά μέσα έπικοινωνίας. 'Η διάδοσή της καί ή χρή
ση της έχουν σήμερα γενικευθεΐ καί στήν Ελλάδα μά
λιστα σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άν σκεφθεϊ 
κανείς δτι ή τηλεόραση στή χώρα μας εμφανίστηκε τό 
1968 (σήμερα, σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα τής έ
ρευνας, είναι κάτοχοι τηλεοράσεως στίς άγροτικές πε
ριοχές 83%, στίς ήμιαστικές 88,5% καί στίς άστικές 
96%. Στίς τελευταίες ειδικά παρουσιάζεται καί τό φαι
νόμενο τής διπλής συσκευής στό ίδιο νοικοκυριό, σέ 
ποσοστό 11 %).10

Ή τηλεόραση στό πρώτο στάδιο τής εισόδου της 
στά σπίτια συγκέντρωσε τήν οικογένεια γιά τήν οποία 
έγινε τό κύριο ψυχαγωγικό μέσον. Σέ δεύτερη φάση ή 
άγορά δύο ή περισσοτέρων τηλεοπτικών συσκευών 
μέσα στό σπίτι μετέβαλε τόν τρόπο παρακολουθήσεως 
άπό τά μέλη τής οικογένειας καθιερώνοντας τήν άτο- 
μική παρακολούθηση. Ειδικότερα, ένισχύθηκε ή κοινή 
παρακολούθηση τών συζύγων άπό τή μιά μεριά καί 
τών παιδιών άπό τήν άλλη. Ή συνέπεια ήταν νά γίνει 
διαχωρισμός τών ένηλίκων άπό τά άνήλικα μέλη τής 
οικογένειας καί έπομένως νά μεταβληθεί ό ρόλος τής 
τηλεοράσεως ώς ένωτικοΰ τής οικογένειας.11

Οί επιδράσεις τής τηλεοράσεως στήν οικογένεια έ
χουν μελετηθεί στίς ξένες χώρες καί συστηματικά

10. Βλέπε σχετικά, στό α:1.3.
11. Βλέπε σχετικά: Γρηγόρης Γκιζέλης, 'Έκθεση γιά τή σκοπι

μότητα ίδρύσεως κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τηλεορά
σεως, ΕΚΚΕ, ’Αθήνα 1977, σ. 28.
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πολιτιστικές δραστηριότητες στό πλαίσιο τής οικογένειας

στήν ’Αμερική, δπου ή τηλεόραση μετέβαλε ριζικά 
τόν τρόπο καταναλώσεως του χρόνου12 μέ ανάλογες 
κοινωνικές συνέπειες. Στήν Ελλάδα οί σχετικές έρευ
νες είναι σχεδόν ανύπαρκτες,13 αν έξαιρέσει κανείς 
τήν έρευνα τού ΕΚΚΕ: «Χαρακτηριστικά καί Τάσεις 
των ’Αθηναίων Τηλεθεατών» (1976), καθώς καί διάφο
ρες σφυγμομετρήσεις άκροαματικότητας ίιού διενερ- 
γοΰνται άπό ιδιωτικούς κυρίως φορείς, πού όμως δέν 
μελετούν τό θέμα σέ σχέση μέ τήν οικογένεια.

Άπό τά στοιχεία τής παρούσας έρευνας φαίνεται ό
τι παρακολουθούν καθημερινά τηλεόραση τά 2/3 πε
ρίπου τών μητέρων καί στά τρία δείγματα μέ μικρή 
μείωση στήν αστική περιοχή. ’Ελαττωμένη ώς πρός 
τίς γυναίκες παρουσιάζεται ή ήμερήσια παρακολούθη
ση τηλεοράσεως άπό τούς πατέρες. Τό ποσοστό τών 
γυναικών πού δέν βλέπουν καθημερινά τηλεόραση εί
ναι ύπολογίσιμο (1/3 περίπου γιά τόν αγροτικό καί 
ήμιαστικό χώρο καί 2/5 γιά τόν αστικό). Γύρω στά 
μισά παιδιά (56%, 51,5% καί 42% αντίστοιχα γιά τά 
τρία δείγματα) βλέπουν τηλεόραση σέ καθημερινή βά
ση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι γιά ένα μεγάλο μέρος τού 
πληθυσμού τής έρευνας ή τηλεόραση δέν αποτελεί 
καθημερινή ψυχαγωγία, αντίθετα μέ ό,τι παρατηρεΐται 
σέ άλλες χώρες.14 Αύτό είναι εντυπωσιακό προκειμέ- 
νου ιδίως γιά τίς αγροτικές περιοχές, όπου ή τηλεό
ραση αποτελεί τό κύριο ψυχαγωγικό μέσο, έφόσον οί 
προσφερόμενες πολιτιστικές εύκαιρίες είναι έλάχιστες 
ή ανύπαρκτες.

Είναι ενδιαφέρον ότι οί άποκλίσεις μεταξύ τών 
δειγμάτων ώς πρός τή συχνότητα παρακολουθήσεως 
δέν είναι σημαντικές, πράγμα πού ύποδηλώνει ότι ό 
τόπος κατοικίας (πόλη-χωριό) δέν έπηρεάζει σοβαρά 
τήν τελευταία. ’Εκεί πού θεωρείται, άπό διάφορους 
μελετητές, ότι ή εισβολή τής τηλεοράσεως είναι μεγα
λύτερη είναι τά χαμηλά άπό κοινωνικοοικονομική ά

12. Στις ΗΠΑ ή τηλεόραση αύξησε τό χρόνο πού άφιερώνεται 
στά mass media κατά 40%. Τά 3/4 του χρόνου πού δαπανάται 
στά mass media είναι άφιερωμένα στήν τηλεόραση. Τό 1/3 τού 
ελεύθερου χρόνου αφιερώνεται στήν παρακολούθηση τής τηλεο
ράσεως. Ή τηλεόραση κατέχει ώς καταναλωτής χρόνου τήν τρίτη 
θέση μετά τόν ύπνο καί τήν έργασία. George Comstock, «The Im
pact of Television on American Institutions», Journal of Communi
cation, Voi. 28 (2), 1978, 20. ’Επίσης, στήν 'Αμερική ένας νέος 
ήλικίας σήμερα δεκαέξι έτών έχει δαπανήσει τουλάχιστον 15.000 
ώρες άπό τή ζωή του βλέποντας τηλεόραση. Henri Dienzeide, 
«Communication et éducation», Perspectives, X (1), 1980, 45.

13. "Οσες έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί δέν έχουν έπιστημο- 
νική μεθοδολογία.

14. Π.χ. στήν 'Αμερική, «σ’ ένα μεσαίο νοικοκυριό μέ τηλεόρα
ση ή συσκευή είναι ανοιχτή 7 ώρες τήν ήμέρα». George Com
stock, «The Impact of Television on American Institutions», Jour
nal of Communication, Voi. 28(2), 1978, 12. Στήν Εύρώπη, τά 
παιδιά βλέπουν τηλεόραση κάθε μέρα. Στήν 'Αμερική, τά παιδιά 
ήλικίας 10-16 έτών βλέπουν 4 ώρες τήν ήμέρα. G. Comstock, 
S. Chaffer, N. Katzman, M. Mc Combs and D. Roberts, Television 
and Human Behaviour, New York: Columbia University Press,
1977, a. 178.

ποψη στρώματα, όπου ή έλλειψη ύλικών ανέσεων καί 
πολιτιστικών ευκαιριών συνδυάζεται μέ έλλειψη χώ
ρου καί συνωστισμό μέσα στό σπίτι. Σ’ αύτές τίς πε
ριπτώσεις, καί ιδίως γιά τά παιδιά, ή τηλεόραση άπο- 
τελεϊ πολύ ισχυρή δύναμη.15 Καθοριστικό πάντως 
κριτήριο στήν παρακολούθηση τής τηλεοράσεως είναι 
ή έκπαίδευση.

Ό βαθμός ένδιαφέροντος γιά τά διάφορα τηλεοπτι
κά προγράμματα δέν συμπίπτει άναγκαστικά μέ τήν 
παρακολούθηση τών άντίστοιχων προγραμμάτων. 
’Αντίθετα μάλιστα, έχει άποδειχθεί άπό έρευνες ότι 
ύπάρχουν συνήθως διαφορές μεταξύ τών προγραμμά
των πού οί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι προτιμούν καί 
εκείνων πού πραγματικά παρακολουθούν.16 Επομέ
νως, δέν μπορούμε στή συγκεκριμένη περίπτωση νά 
συμπεράνουμε άπό τίς προτιμήσεις τους ποιά προ
γράμματα βλέπουν.

Τό ενδιαφέρον όσων μητέρων έλαβαν μέρος στήν 
έρευνα γιά τά ένημερωτικά-είδήσεις έχει τήν ίδια σχε
δόν ένταση καί στά τρία δείγματα (50,5%, 58% καί 
53%). Ώς πρός τά άλλα προγράμματα, προσεγγίζουν 
πολύ μεταξύ τους οί προτιμήσεις άγροτικοΰ καί ήμια- 
στικοΰ χώρου. Σημαντικός άριθμός γυναικών καί τών 
τριών δειγμάτων (περίπου 60%) έκδηλώνει μεγάλο έν- 
διαφέρον γιά τή λαϊκή/δημοτική μουσική, τίς ταινίες 
καί τά σήριαλ. ’Ακολουθούν, μέ άπόσταση όμως, τά 
θεατρικά καί τά γυναικεία προγράμματα.

Στήν ’Αθήνα ή ποικιλία τών προτιμώμενων προ
γραμμάτων είναι μεγαλύτερη. Μετά τίς ταινίες (53%) 
μεγάλο ένδιαφέρον έκδηλώνει γιά τά θεατρικά προ
γράμματα τό 45% τών γυναικών τής έρευνας, γιά τά 
προγράμματα σέ κοινωνικά καί οικονομικά θέματα τό 
34,5% καί γιά τά έπιστημονικά τό 34%. Γιά τά σή
ριαλ τό ένδιαφέρον είναι στήν ’Αθήνα αισθητά μειω
μένο (38,5%) σέ σύγκριση μέ τά δύο άλλα ύπο- 
δείγματα.

Ή κατηγορία προγραμμάτων πού άφήνει σχεδόν 
τελείως άδιάφορες τίς γυναίκες είναι τά άθλητικά.

Συμπερασματικά, ό τόπος κατοικίας (πόλη-χωριό) 
δέν είναι στοιχείο καθοριστικό τού βαθμού παρακο
λουθήσεως τής τηλεοράσεως· οί γυναίκες παρακολου
θούν τηλεόραση περισσότερο άπό τούς άνδρες, ενώ 
τά παιδιά άκολουθοΰν μέ μικρή διαφορά. Τέλος, στόν 
άγροτικό καί ήμιαστικό χώρο κυριαρχούν τά ψυχαγω
γικά προγράμματα.

3. 2. Ραδιόφωνο

Μέ τήν εμφάνιση τής τηλεοράσεως άλλαξαν οί δια
στάσεις τού ραδιοφώνου ώς έπικοινωνιακοΰ μέσου.

15. Elliott A. Medrich, «Constant Television: A Background to 
Daily Life», Journal of Communication, Voi. 29 (3), 1979, 174.

16. Γρηγόρης Γκιζέλης, «Χαρακτηριστικά καί Τάσεις 'Αθη
ναίων Τηλεθεατών», 'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 
28, 1976, 343.
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Ή τηλεόραση πήρε τή θέση του έθνικοΰ μέσου καί τό 
ραδιόφωνο του τοπικού, αφού γιά ένα μεγάλο διάστη
μα τό τελευταίο είχε παραμεριστεί. Ή δεκαετία του 
’70 σήμανε έπιστροφή στή χρήση του ραδιοφώνου 
του όποιου οί λειτουργίες καί τά πλεονεκτήματα το
ποθετήθηκαν σέ νέα βάση.

Χαμηλού κόστους, σέ σχέση μέ τήν τηλεόραση, 
έπικοινωνιακό μέσο, τό ραδιόφωνο μπορεί νά προ
σεγγίσει ένα εύρύ κοινό στίς περισσότερες άναπτυσ- 
σόμενες χώρες, περιλαμβάνοντας χωριά καί φτωχά 
αστικά στρώματα. Σέ άγροτικές μάλιστα περιοχές χω
ρίς ήλεκτρισμό καί μέ χαμηλό εισόδημα, ή συσκευή 
τρανζίστορ προσφέρει ένα τρόπο επικοινωνίας, ό 
όποιος έχει τό χαρακτηριστικό τής εύκολης προσβά- 
σεως γιά τούς ανθρώπους.17 Φαίνεται δτι έτσι έχει τή 
δυνατότητα άν όχι νά κλείσει τό χάσμα μεταξύ έλίτ 
καί μαζών, τουλάχιστον νά μήν τό διευρύνει περισσό
τερο.18

Συγχρόνως, έφόσον λειτουργεί σέ τοπική κλίμακα, 
μπορεί νά απευθύνεται σέ μικρότερες ομάδες ανθρώ
πων (διαφορετικών π.χ. γλωσσικά ή γεωγραφικά πε
ριοχών) καί νά έκφράζει τίς απόψεις καί τά ένδιαφέ- 
ροντά τους, ένισχύοντας έτσι τήν πολιτιστική ταυτό
τητα τών όμάδων αυτών. Έτσι, γίνεται τό ραδιόφωνο 
πεδίο έκφράσεως καί επαφής τής ομάδας- άνατροφο- 
δοτούμενο δέ άπό τή βάση καί χρησιμοποιώντας τό 
διάλογο καθιερώνει τό σύστημα έπικοινωνίας διπλής 
κατευθύνσεως.

"Υστερα άπό αυτά, τό ραδιόφωνο αντιμετωπίζεται 
ως τό «πλέον πρακτικό όργανο πρόσφορο στή διερεύ- 
νηση νέων δρόμων στήν έπικοινωνία, σέ μιά μεγάλη 
καί σταθερή κλίμακα».19

Στόν πληθυσμό τής παρούσας έρευνας είναι κάτο
χοι συσκευών ραδιοφώνου 89% στίς άγροτικές περιο
χές, 90,5% στίς ήμιαστικές καί 96% στήν ’Αθήνα. 
Στήν τελευταία, τό 1/5 περίπου τών οικογενειών πού 
έρωτήθηκαν έχει περισσότερες άπό μία συσκευές. Έξ 
άλλου τά περισσότερα ιδιωτικά αυτοκίνητα, καθώς 
καί τά ταξί καί τά φορτηγά, έχουν ένσωματωμένα ρα
διόφωνα.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής έρευνας πού παρου
σιάζουμε, τό ραδιόφωνο έρχεται δεύτερο μετά τήν τη
λεόραση ώς καθημερινή ψυχαγωγία τών άνθρώπων. 
'Οπωσδήποτε όμως, ένα σταθερό καί στά τρία δείγμα
τα ποσοστό (37,5%, 35,5% καί 35% αντίστοιχα) 
άκούει τακτικά ραδιόφωνο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι 
ένα μεγάλο μέρος τού γυναικείου κυρίως πληθυσμού 
άκούει ραδιόφωνο τίς πρωινές ώρες. Λιγότερο συχνή 
είναι ή ακρόαση ραδιοφώνου άπό τούς άνδρες. ’Επί
σης τά παιδιά καί τών τριών περιοχών τής έρευνας

17. Henry R. Cassirer, «Radio as the People’s Medium», Jour
nal of Communication, Voi. 27(2), 1977, 156.

18. Everett M. Rogers, «The Rise and Fall of the Dominant Pa
radigm», Journal of Communication, Voi. 28 (1), 1978, 69.

19. H. Cassirer, δ.π., σ. 157.

άκούνε σέ παρόμοια μέ τούς γονείς τους ποσοστά ρα
διόφωνο.

'Ως πρός τά είδη τών ραδιοφωνικών προγραμμάτων 
γιά τό γυναικείο πληθυσμό, πρώτα σέ ακροαματικότη
τα έρχονται τά μουσικά προγράμματα χωρίς όμως νά 
ύπερβαίνουν τό μισό τών άπαντήσεων (50,9%, 48% 
καί 46,5% στίς τρεις περιοχές τού δείγματος σημειώ
νουν ότι άκούνε συχνά). Δεύτερα έρχονται τά ένημε- 
ρωτικά (32%, 43% καί 28,8% άντίστοιχα) καί τρίτα 
τά σήριαλ. Σχετικά μέ τά τελευταία, παρουσιάζεται 
μεγάλη πτώση τής ακροαματικότητας στήν ’Αθήνα 
(5,9% έναντι 24,3% καί 23,5% τών άγροτικών καί 
ήμιαστικών περιοχών). Οί άνδρες σέ όλα τά δείγματα 
μένουν τελείως άδιάφοροι γιά τά ραδιοφωνικά σήριαλ.

Συμπερασματικά, τό ραδιόφωνο έχει τήν ’ίδια άπή- 
χηση (μικρότερη πάντως άπό τήν τηλεόραση) καί στά 
τρία δείγματα- τά παιδιά άκούνε σέ ίδια περίπου πο
σοστά μέ τίς μητέρες τους ραδιόφωνο. Τέλος, ή πρώ
τη προσφορά τού ραδιοφώνου αφορά στή μουσική.

3. 3. Κινηματογράφος

Άπό τήν έποχή τής έμφανίσεώς του (στίς άρχές 
τού αιώνα μας) ό κινηματογράφος απευθύνθηκε στίς 
μεγάλες μάζες τών άνθρώπων καί γιά πολύ χρόνο 
άποτέλεσε τό κύριο άντιπροσωπευτικό είδος τής 
λαϊκής μαζικής κουλτούρας. Ή διασκέδαση τών άν
θρώπων πήρε μέ τόν κινηματογράφο επιπλέον οικογε
νειακό χαρακτήρα.

Ή έμφάνιση καί διάδοση τής τηλεοράσεως είχε άν- 
τίκτυπο όχι μόνο στό κοινό τού κινηματογράφου (τό 
όποιο μείωσε)20 άλλά καί στή λειτουργία του.

«Ό οικογενειακός κινηματογράφος άρχισε νά ύπο- 
χωρεϊ καί νά άντικαθίσταται άπό τόν κινηματογράφο 
τών διαφόρων ειδών (genres) πού απευθύνεται σέ συγ
κεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ανθρώπων».21

Στήν Ελλάδα δέν δόθηκε άπό τό κράτος προτε
ραιότητα στόν πολιτιστικό χαρακτήρα τού κινηματο
γράφου τόν όποιο ένέταξε στόν τομέα τής παραγωγής 
καί τόν ύπήγαγε στό 'Υπουργείο Βιομηχανίας. Μόλις 
πρόσφατα ψηφίστηκε άπό τή Βουλή καί δημοσιεύθηκε 
νόμος (25/9/1980) πού προβλέπει τή μεταφορά τών 
άρμοδιοτήτων γιά τόν έλληνικό κινηματογράφο άπό 
τό 'Υπουργείο Βιομηχανίας στό 'Υπουργείο Πολιτι
σμού (Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Άναπτύξεως). 
Στό 'Υπουργείο Βιομηχανίας πάντως παραμένουν καί 
ορισμένες άρμοδιότητες πού σχετίζονται μέ τεχνικά 
καί οικονομικά θέματα.

20. Άπό τό 1968 πού έμφανίζεται ή τηλεόραση στήν 'Ελλάδα, 
ό αριθμός τών κατ’ Ετος διατιθεμένων εισιτηρίων τών κινηματο
γράφων πέφτει σταθερά γιά νά φθάσει άπό 137.400.996 τό 1968 
σέ 34.200.247 τό 1978 (Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, 
ΕΣΥΕ, Άθήναι 1979).

21. Γρηγόρης Γκιζέλης, 'Έκθεση γιά τή σκοπιμότητα ίδρύσεως 
κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τηλεοράσεως, ΕΚΚΕ, ’Αθή
να 1977, σ. 28.
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Μολονότι ό κινηματογράφος είναι πολύ διαδεδομέ
νος, άν εξαιρέσει κανένας τά πολύ μικρά μέρη, στά 
στοιχεία τής έρευνας παρουσιάζεται τό φαινόμενο έ
νας μεγάλος αριθμός μητέρων νά μήν έχει έπισκεφθεΐ 
καθόλου τόν κινηματογράφο μέσα σέ ένα χρόνο.

Γιά τά χωριά καί τά ήμιαστικά κέντρα, τά ποσοστά 
είναι σχεδόν τά ϊδια (81% καί 79% άντίστοιχα), ένώ 
γιά τήν ’Αθήνα τό ποσοστό μειώνεται περίπου στό μι
σό, δηλαδή 45,5%. ’Αλλά καί ή συχνότητα επισκέ
ψεων στόν κινηματογράφο είναι πολύ ύψηλότερη 
στήν ’Αθήνα, όπου ένα 20,5% παρακολούθησε κινη
ματογράφο τουλάχιστον έξι φορές μέσα στούς τελευ
ταίους δώδεκα μήνες, ένώ στήν επαρχία οί άντίστοι- 
χοι αριθμοί είναι μηδαμινοί (1% καί 2,5%).

Οί άνδρες πηγαίνουν κάπως περισσότερο στόν κι
νηματογράφο σέ σύγκριση μέ τίς συζύγους τους, 
πράγμα πού σημαίνει ότι δέν πηγαίνουν πάντοτε μαζί. 
Αύτό συμβαίνει περισσότερο στίς αγροτικές καί ημια
στικές περιοχές.

Γιά τά παιδιά ό κινηματογράφος είναι τακτικότερη 
ψυχαγωγία. Συστηματικά, δηλαδή περισσότερο από 
μιά φορά τό μήνα, πηγαίνουν τά παιδιά των ήμιαστι- 
κών περιοχών καί τής ’Αθήνας (45% καί 54,5% αντί
στοιχα), ένώ ύστερούν έκεΐνα τών χωριών, άπό τά 
όποια μάλιστα τό 1/4 δέν πηγαίνει καθόλου στόν κι
νηματογράφο.

Τά είδη τών ταινιών πού προτιμώνται άπό τίς μητέ
ρες καί στά τρία δείγματα ανήκουν στήν κατηγορία 
τού δραματικού κινηματογράφου. Στόν αγροτικό συγ
κεκριμένα χώρο κυριαρχεί τό παραδοσιακό ενδιαφέ
ρον (πού συνδυάζεται οπωσδήποτε μέ τήν κινηματο
γραφική πραγματικότητα τών προβαλλόμενων στήν 
περιοχή ταινιών) γιά τίς αισθηματικές ταινίες καί 
πρώτιστα τίς κωμωδίες. Οί τελευταίες συγκεντρώνουν 
πάντως μεγάλο μέρος τών προτιμήσεων καί τών ύπό- 
λοιπων πού έρωτήθηκαν. Γιά τούς αστούς πρώτες σέ 
σειρά έρχονται οί πολιτικές-κοινωνικές ταινίες, καί 
γιά τούς κατοίκους ήμιαστικών περιοχών οί αισθημα
τικές.

3.4. Τύπος 

Διάβασμα βιβλίων
”Αν συγκρίνουμε τίς άναγνωστικές συνήθειες τών 

Ελλήνων, μέ έκεϊνες τών άλλων Ευρωπαίων, έχοντας 
ώς βάση τήν κυκλοφορία τών βιβλίων, διαπιστώνου
με ότι οί πρώτες βρίσκονται σέ χαμηλά έπίπεδα. Μέ
σα σ’ ένα χρόνο κυκλοφόρησαν στήν Ελλάδα 2.613 
τίτλοι βιβλίων, στή Γερμανία 40.616, στή Γαλλία 
28.245. στήν ’Ιταλία 9.187, στίς Κάτω Χώρες 12.028, 
στήν ’Αγγλία 35.526, στή Σουηδία 9.012.22

22. «Ό Έλληνας μπροστά στό βιβλίο», Έφημ. Τό Βήμα,
4/12/1978.

Σέ σύγκριση βέβαια μέ τό παρελθόν οί Νεοέλληνες 
διαβάζουν περισσότερο, άν λάβουμε ύπ’ όψη ότι τό 
1978 έκδόθηκαν διπλάσια έργα καί τίτλοι άπό τό 
1958.23

Άπό τά αποτελέσματα τής έρευνας είναι σαφές ότι 
τό έλληνικό άναγνωστικό κοινό είναι κυρίως παιδιά. 
Παρουσιάζει ένδιαφέρον τό γεγονός ότι καί στίς τρεις 
περιοχές όπου διεξήχθη ή έρευνα, αγροτικές, ήμιαστι- 
κές, αστικές, μόνο ένα 10-15% τών παιδιών δέν διά
βασε καθόλου μέσα στόν τελευταίο χρόνο· αλλά καί 
ώς πρός τόν άριθμό βιβλίων πού διαβάστηκαν, τά πο
σοστά διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τών τριών δειγμά
των. Ή μεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων πα
ρουσιάζεται στήν κατηγορία «1-5 βιβλία».

’Αντίθετα πρός τά παιδιά, ό αριθμός τών μητέρων 
πού διαβάζει είναι πολύ χαμηλός. Ή άπόσταση ανά
μεσα στά ποσοστά τού αγροτικού καί ήμιαστικοΰ 
δείγματος άπό τή μιά μεριά καί τού αστικού άπό τήν 
άλλη, όσον άφορά στίς γυναίκες πού δέν διάβασαν 
κανένα βιβλίο στή διάρκεια τού τελευταίου χρόνου, 
είναι μεγάλη (82,5% καί 79% έναντι 46,5%). Ό άπό- 
λυτος άριθμός τών μητέρων τού άστικοΰ κέντρου 
πού διάβασαν βιβλία (107) είναι τριπλάσιος εκείνου 
τών αγροτικών περιοχών (35). Τό φαινόμενο δικαιο
λογείται άπό τό χαμηλό επίπεδο έκπαιδεύσεως τών 
γυναικών τής ύπαίθρου.

Προκειμένου γιά τούς άνδρες, τά ποσοστά αυτών 
πού δέν διάβασαν κανένα βιβλίο μειώνονται, έναντι 
τών μητέρων, τόσο στό αγροτικό όσο καί στό ήμια- 
στικό δείγμα, ένώ παραμένουν σχεδόν τά ίδια στό 
αστικό. Όσον άφορά στούς άστούς, ό άπόλυτος άριθ
μός αύτών πού διαβάζουν βιβλία είναι διπλάσιος έκεί- 
νου τών άγροτών.

Οί χαμηλοί γενικά άριθμοί ενηλίκων πού διαβά
ζουν βιβλία θά ήταν δυνατό νά δικαιολογηθούν άπό 
τόν άντιπερισπασμό πού προκαλεΐ ή τηλεόραση, επει
δή έχει παρατηρηθεί ότι ό χρόνος πού καταναλώνεται 
στήν παρακολούθηση τής τηλεοράσεως άντιπροσω- 
πεύει μείωση τού χρόνου πού καταναλώνεται μεταξύ 
τών άλλων καί στό διάβασμα τών βιβλίων, άν καί έ
χει ύποστηριχθεΐ ή άποψη ότι ή άγάπη γιά τήν τηλεό
ραση δέν είναι παρά άποτέλεσμα τού γεγονότος ότι 
σκοτώσαμε πρώτα τό διάβασμα.24 Μολονότι δέν έχου
με τή δυνατότητα νά εξακριβώσουμε τήν άλληλεξάρ- 
τηση αύτή, ύποθέτουμε ότι φαίνεται άπίθανο νά έχει 
έπηρεάσει ή τηλεόραση τό διάβασμα, άφοΰ καί στά 
τρία δείγματα τό ποσοστό όσων βλέπουν τηλεόραση 
περισσότερο άπό δύο ώρες ήμερησίως δέν ξεπερνά τό 
ένα τρίτο τού συνόλου. Μόνο στό άστικό δείγμα, τά 
ύψηλότερα ποσοστά διαβάσματος βιβλίων, πού έρμη- 
νεύονται άπό τό ύψηλότερο επίπεδο έκπαιδεύσεως καί

23. "Ο.π.
24. Jacques Barzun, «The Future of Reading Books», Journal of 

Communication, Voi. 28 (4), 1978, 14.
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τήν καλύτερη πρόσβαση στά βιβλία (λόγω πληροφο- 
ρήσεως, κυκλοφορίας κτλ.), συμπίπτουν μέ αντίστοι
χη ελάττωση στην παρακολούθηση τής τηλεοράσεως 
(δν καί είναι σέ μεγαλύτερο ποσοστό κάτοχοι τηλεο
ράσεως από τούς κατοίκους των ήμιαστικών καί 
αγροτικών περιοχών).

Τά είδη τών βιβλίων πού διαβάζονται άπό τά παι
διά τής ερευνάς κυρίως αφορούν στή λογοτεχνία γενι
κά καί κατά δεύτερο λόγο στήν ξένη παιδική λογοτε
χνία (κυρίως κλασικά έργα). Έπισημαίνεται ότι στήν 
προκειμένη περίπτωση τά πρόσωπα πού έρωτήθηκαν 
δέν είναι άκριβώς παιδιά αλλά έφηβοι, καί οί άναγνω- 
στικές τους προτιμήσεις απομακρύνονται βαθμιαία 
άπό τήν παιδική λογοτεχνία. Έν πάση περιπτώσει, ή 
μεταφρασμένη ξένη παιδική λογοτεχνία συγκεντρώ
νει ύψηλά ποσοστά και στά τρία δείγματα. Περιλαμ
βάνει συγγραφείς κλασικών έργων, μεταξύ τών 
όποιων, σύμφωνα μέ τίς απαντήσεις τών παιδιών τής 
έρευνας, εξέχουσα θέση κατέχει ό ’Ιούλιος Βέρν.25

Τά ποσοστά τών άλλων κατηγοριών βιβλίων είναι 
ασήμαντα. Στήν κατηγορία μέ τόν τίτλο «άλλα» περι- 
λήφθηκαν τά θρησκευτικά καί τά επιστημονικής φαν
τασίας. Τά τελευταία διαβάζονται κάπως περισσότερο 
στό αστικό κέντρο.

'Ως πρός τά είδη βιβλίων πού προτιμώνται άπό 
τούς ενήλικες, ύπερτεροΰν αισθητά τά λογοτεχνήμα
τα, μυθιστορήματα καί στά τρία δείγματα μέ τή μεγα
λύτερη αναλογία στό αστικό δείγμα (60%, 66,7% καί 
81,3% άντίστοιχα). Ή ύπεροχή αύτή τών λογοτεχνι
κών βιβλίων στίς προτιμήσεις τού κοινού έπιβεβαιώ- 
νεται άπό τήν έπίσης ύψηλή παραγωγή στό χώρο τής 
λογοτεχνίας (ποσοστό 52,5% στή συνολική βιβλιοπα- 
ραγωγή τού 1979).26 Δεύτερα σέ σειρά μέ μεγάλη δια
φορά άπό τά προηγούμενα (17,1%, 23,8% καί 30,8% 
γιά τίς τρεις περιοχές) έρχονται τά έπιστημονικά καί 
τεχνικά βιβλία μέ κοινωνικό, πολιτικό καί ιστορικό 
περιεχόμενο. Γιά τούς δνδρες όμως αύτή ή κατηγορία 
βιβλίων βρίσκεται στό Ιδιο ύψος μέ τή λογοτεχνία. 
Άν μπορούμε νά βασιστούμε στόν αριθμό τών άν- 
δρών πού έρωτήθηκαν γιά νά έξαγάγουμε γενικότερα 
συμπεράσματα, διαπιστώνουμε μιά εύρύτητα ενδιαφε
ρόντων.

Άπό τά δλλα εϊδη βιβλίων αύξηση στό αστικό 
δείγμα παρουσιάζουν τά βιβλία τά σχετικά μέ τήν έρ- 
γασία καί ή ποίηση (15,9% καί 22,4% αντίστοιχα).

Διάβασμα εφημερίδων-περιοδικών

Στό συχνό διάβασμα τών ήμερησίων έφημερίδων 
ύπερτερεΐ μέ μεγάλη διαφορά (τριπλάσια τού ήμιαστι-

25. Πρβλ. καί Α. Βουγιούκα, «Περιδιάβαση στήν άγορά του 
παιδικού βιβλίου», Έφημ. 7ο Βήμα, 30/4/1980. : Στήν αγορά κυ
κλοφορούν περισσότεροι άπό πενήντα τίτλοι βιβλίων του άπό δέ
κα καί περισσότερους έκδοτες.

26. Περιοδικό Διαβάζω, άρ. 29, ’Απρίλιος 1980, σ. 14.

κοΰ καί περισσότερο άπό τετραπλάσια τού αγροτικού) 
τό άστικό δείγμα (69,0%). Ή ίδια περίπου διαφορά 
παρατηρείται καί στά έβδομαδιαΐα περιοδικά γενικού 
ένδιαφέροντος.

Τά ποσοστά τών άνδρών πού διαβάζουν συχνά 
ήμερήσιο τύπο είναι πολύ ύψηλότερα τών γυναικών: 
στίς αγροτικές περιοχές 50% έναντι 15,5% τών γυναι
κών, στίς ημιαστικές περιοχές 76% έναντι 22% τών 
γυναικών, στίς αστικές φθάνουν τό 90% έναντι 69% 
τών γυναικών. Διαπιστώνεται δτι στούς άνδρες ή δια
φορά στά ποσοστά μεταξύ άγροτικοΰ καί αστικού 
πληθυσμού είναι πολύ μικρότερη άπό τήν αντίστοιχη 
τών γυναικών. Αξίζει νά σημειωθεί ότι στό ήμιαστικό 
καί άστικό δείγμα δέν ύπάρχουν άνδρες πού δέν δια
βάζουν καθόλου ήμερήσιες έφημερίδες.

Σχετικά μέ τά έβδομαδιαΐα περιοδικά γενικού ένδια
φέροντος (άπό τά όποια τά περισσότερα είναι γυναι
κεία) ή προτίμηση τών άνδρών μειώνεται άναλογικά 
καί στά τρία δείγματα, αν καί οί μισοί περίπου διαβά
ζουν κάπου-κάπου τέτοια περιοδικά.

Συμπερασματικά, οί Αθηναίοι γονείς, λόγω επιπέ
δου έκπαιδεύσεως, συσσω ρεύσεως πηγών καί εύκαι- 
ριών, ύπερτεροΰν έναντι τών γονέων τών άλλων πε
ριοχών στή συνήθεια τού διαβάσματος. ’Αντίθετα, τά 
παιδιά δλων τών δειγμάτων διαβάζουν εξίσου καί μά
λιστα τά ίδια είδη βιβλίων (στήν επαρχία γνωστά καί 
τυποποιημένα, στήν Αθήνα κάποια μεγαλύτερη ποικι
λία). Ένας άπό τούς σημαντικούς αίτιολογικούς πα
ράγοντες πρέπει νά είναι δτι τά παιδιά καί τών τριών 
στρωμάτων εξίσου ένθαρρύνονται (ιδίως άπό τούς γο
νείς) νά διαβάζουν βιβλία. Ειδικότερα στίς άγροτικές 
περιοχές, τά παιδιά παρακινούνται καί άπό τούς δα
σκάλους τους (74,5%), ενώ στίς άστικές τό φαινόμενο 
περιορίζεται (49%).

4. Παραδοσιακά είδη κουλτούρας

4. 1. Θέατρο

Κλασικό πολιτιστικό είδος μέ μορφές δμως τόσο 
παραδοσιακές δσο καί σύγχρονες. Πόσο ή σύγχρονη 
τεχνολογία οδήγησε τό θέατρο σέ άκμή ή μαρασμό 
έξαρτάται άπό πολλούς παράγοντες—συνυφασμένους 
μέ τό πολιτισμικό σύστημα κάθε λαού—καί ποικίλλει 
στίς διάφορες χώρες. Στήν ’Αγγλία π.χ. τό θέατρο άν- 
θεΐ, τό ενδιαφέρον καί ή προσέλευση τού κοινού είναι 
μεγάλα καί ή θεατρική παραγωγή πλούσια,27 ενώ 
στήν ’Αμερική τό θέατρο πεθαίνει σιγά-σιγά καί τό 
κοινό στρέφεται περισσότερο στόν κινηματογράφο.28

Γενικά τό θέατρο, άντίθετα πρός τά σύγχρονα τε
χνολογικά μέσα επικοινωνίας (κινηματογράφος, τη-

27. Robert Brustein. The Culture Watch·. Essays on Theatre 
and Society, 1969-1974, New York, Al. Knopf, 1975. σ. 111.

28. "Ο.π., σ. 88.
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λεόραση), αντιπροσωπεύει κατ’ έξοχήν τήν ύψηλή 
κουλτούρα, τό δέ σοβαρό θέατρο τήν κουλτούρα λί
γων πού ανήκουν συνήθως σέ μιά πνευματική ελίτ.29 
Συγχρόνως, θεωρείται ότι ή ψυχαγωγική του ιδιότητα 
έχει μικρότερη σημασία άπό τήν ικανότητά του νά 
προβληματίζει, νά αναπτύσσει τό νού καί τή φαντα
σία καί νά προκαλεΐ έτσι τήν ενεργό συμμετοχή τού 
θεατή.

Στήν Ελλάδα, ή κίνηση των θεάτρων, άντίθετα 
πρός ο,τι συνέβη στόν κινηματογράφο, δέν φαίνεται 
νά επηρεάζεται άπό τήν εμφάνιση τής τηλεοράσεως 
(1968). Παρατηρείται κάποια διακύμανση στόν αριθμό 
των εισιτηρίων πού διατίθενται κάθε χρόνο άπό τότε 
μέχρι σήμερα, χωρίς όμως εντυπωσιακές μεταβολές.30 
Τό είδος του θεάτρου πού άπέκτησε στή χώρα μας 
λαϊκό χαρακτήρα είναι ή επιθεώρηση.

Όλα σχεδόν τά θέατρα έδρεύουν στήν ’Αθήνα καί 
τή Θεσσαλονίκη. Ή επαρχία, έκτος ολίγων εξαιρέ
σεων όπου δημιουργήθηκαν τοπικά θέατρα, βλέπει 
θέατρο βασικά χάρη στούς περιοδεύοντες θιάσους. Μ’ 
αύτές τίς συνθήκες, θά φανταζόταν κανένας ότι ή 
προσέλευση στό θέατρο, σέ σύγκριση μέ τόν κινημα
τογράφο, θά ήταν πολύ χαμηλή. Παρατηρείται όμως 
τό φαινόμενο νά κυμαίνεται αύτή στά ’ίδια περίπου 
έπίπεδα. Διαπιστώνεται δηλαδή καί στήν περίπτωση 
τού θεάτρου προσέλευση σέ πολύ μικρή έκταση προ- 
κειμένου γιά τίς άγροτικές καί ήμιαστικές περιοχές 
(δέν πήγε μέσα σ’ ένα χρόνο τό 79% των γυναικών 
τού χωριού καί τό 65% των γυναικών τού ήμιαστικοΰ 
χώρου). Στήν ’Αθήνα όμως τό ποσοστό όσων είδαν 
τουλάχιστον δύο θεατρικές παραστάσεις στούς δώδε
κα τελευταίους μήνες είναι σημαντικό (49,5%).

Στούς άνδρες μειώνεται τό ποσοστό όσων δέν πή
γαν καθόλου στό θέατρο μέσα στόν τελευταίο χρόνο, 
ιδιαίτερα δέ στόν άγροτικό χώρο (άπό 79% γιά τίς 
γυναίκες, γίνεται 64% γιά τούς άνδρες). Γενικά πάν
τως, οί πατέρες εμφανίζονται νά πηγαίνουν συχνότε
ρα στό θέατρο, κάτι πού παρατηρήθηκε άλλωστε καί 
στήν περίπτωση τού κινηματογράφου καί τών μου
σείων (βλ. παρακάτω).

Σχετικά μέ τά παιδιά, άπό τά στοιχεία τής ερευνάς 
προκύπτει ότι αύτά πηγαίνουν λιγότερο στό θέατρο 
άπό ό,τι στόν κινηματογράφο. Πάντως καί σ’ αυτό τό 
πολιτιστικό είδος είναι ύψηλότερη ή συμμετοχή τών 
παιδιών τής πρωτεύουσας σέ ποσοστά σχεδόν διπλά
σια άπό εκείνα τών παιδιών τού χωριού όσον άφορά 
στά σοβαρά καί ελαφρά θεατρικά έργα (40,5% καί 
51,5% άντίστοιχα πηγαίνουν κάπου-κάπου στό θέα
τρο έναντι 23,5% καί 35% τών παιδιών τής 
ύπαίθρου). Ή διαφορά δέν είναι έντυπωσιακή άν άνα- 
λογιστει κανείς τήν τεράστια άνισότητα τών εύκαι-

29. Ό.π., σ. XII.
30. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, ΕΣΥΕ, Άθήναι 1979.

ριών στόν τομέα τού θεάτρου μεταξύ ’Αθήνας καί χω
ριού.

Τό παιδικό θέατρο δέν δίνει άξιόλογα ποσοστά. 
Μόλις τό 1/5 τών παιδιών άπάντησαν καί στά τρία 
δείγματα καί μάλιστα χωρίς σημαντικές διαφορές. 
Προσπάθειες έξ άλλου γύρω άπό τό παιδικό θέατρο έ
χουν γίνει μόνο τά τελευταία χρόνια καί άπ’ αύτές λί
γες είναι οί σημαντικές. ’Από τό άλλο μέρος τό παιδι
κό θέατρο δέν προσελκύει ιδιαίτερα τούς έφήβους.

'Υπογραμμίζεται ότι μεγάλο ενδιαφέρον γιά όποιο- 
δήποτε είδος θεάτρου δέν έκδηλώνεται άπό τά παιδιά 
σέ ποσοστό άνώτερο τού 1/4 τών έρωτηθέντων, ενώ 
στίς μητέρες τους παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον· 
καί σ’ αύτές όμως δέν ύπερβαίνει τό μισό τού συνό
λου.

Συμπερασματικά, τό θέατρο προσελκύει περιορισμέ
νο γυναικείο κοινό, ενώ στά παιδιά άπουσιάζει τό έν
τονο ενδιαφέρον. Τό ένδιαφέρον τών άγροτών γιά τό 
θέατρο είναι συζητήσιμο, επειδή μεγάλος άριθμός αύ- 
τών άγνοεΐ τό είδος ή τό γνωρίζει μόνο άπό τήν τη
λεόραση.

4. 2. Μουσική

'Η μουσική τέχνη έχει δεχθεί σέ μεγάλο βαθμό τήν 
επίδραση τής σύγχρονης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, 
στόν τομέα τής έκτελέσεως άφ’ ένός τελειοποιήθηκαν 
τά παλαιά μουσικά όργανα καί άφ’ έτέρου κατασκευά
στηκαν καί καθιερώθηκαν καινούργια μέ νέο ήχο καί 
πολλαπλές δυνατότητες ( π.χ. τό synthesizer). Ή ήλε- 
κτρονική μουσική είναι προϊόν τής τεχνολογικής έπο-
χής μας·

Συγχρόνως, ή μουσική ώς άκρόαμα γνώρισε τερά
στια καί ταχύτατη διάδοση μέσω τής τηλεοράσεως 
καί τού ραδιοφώνου καί κυρίως χάρη στήν εύρεία 
χρήση τού δίσκου καί τής μαγνητοταινίας/κασέτας 
(άπό τίς οικογένειες πού ρωτήθηκαν, έχουν πικάπ 
20% στίς άγροτικές περιοχές, 21,5% στίς ήμιαστικές 
καί 67,5% στίς άστικές περιοχές, καί μαγνητόφω- 
νο/κασετόφωνο 58%, 63%, καί 86% άντίστοιχα). Ή 
βιομηχανοποίηση αύτή προωθείται καί ελέγχεται άπό 
τίς έταιρίες δίσκων μουσικής γιά τίς όποιες άποτελει 
πηγή πλουτισμού καί δυνάμεως.

Μεταπολεμικά, γεννήθηκε στήν ’Αμερική μιά νέα 
μουσική τεχνοτροπία πού ταυτίστηκε γιά πρώτη φορά 
μέ τή νεολαία τής έποχής, τό rock and roll. Αύτό τό 
είδος τής μουσικής άποτέλεσε συγχρόνως μιά φιλοσο
φία, ένα τρόπο ζωής πού έφερε τή νεολαία σέ άντίθε- 
ση μέ τούς θεσμούς τής μεταπολεμικής κοινωνίας 
(άστικό σύστημα, οικογένεια). Ή μουσική αύτή δια
δόθηκε χάρη στά σύγχρονα τεχνικά μέσα καί έξω άπό 
τά σύνορα τής ’Αμερικής σέ διεθνή κλίμακα.

Στήν Ελλάδα, εισέβαλε ή ξένη μουσική (κυρίως ή 
άμερικανική καί ή άγγλική πόπ) στό τέλος τής δεκαε
τίας τού ’50 καί διαδόθηκε στά στρώματα τής νεο
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λαίας, γιά· νά εξαπλωθεί ολοκληρωτικά μέσα στή δε
καετία του ’60.

'Ύστερα από κάποια κάμψη κατά τήν έποχή τής 
έπταετίας, πού οφείλεται στό πολιτικό σύστημα άλλά 
καί στή διαφήμιση, φτάνουμε σέ άνθηση τής πόπ στά 
τελευταία χρόνια καί ιδίως τήν τελευταία διετία. Οί 
πωλήσεις ξένων δίσκων αύξάνονται ραγδαία καί φτά
νουν στό ύψος των πωλήσεων δίσκων έλληνικής μου
σικής, πράγμα πού ξενίζει άν σκεφθεΐ κανείς πώς τό 
άγοραστικό κοινό των δίσκων ξένης πόπ είναι μικρής 
ηλικίας καί κατά συνέπεια περιορισμένων χρηματικών 
δυνατοτήτων. Ξένα άλλά καί έλληνικά συγκροτήματα 
περιοδεύουν τή χώρα καί δίνουν ζωντανές συναυλίες.

'Ο βασικός λόγος τής τελευταίας έξαπλώσεως τής 
πόπ είναι ή πτώση καί ή νόθευση τής έλληνικής μου
σικής τά τελευταία χρόνια.

Τό μεγάλο ενδιαφέρον των μισών περίπου έρωτη- 
θέντων παιδιών κερδίζει ή μουσική πόπ, σέ όλα τά 
δείγματα, ενώ συναντά τήν άδιαφορία τών γονέων 
στή συντριπτική τους πλειονότητα (άπό 71,5% ώς 
84%).

Ώς πρός τά ύπόλοιπα είδη μουσικής, διαπιστώνον
ται άπό τά άποτελέσματα τά έξής: Ή τζάζ δέν έχει έν
θερμους φίλους παρά έλάχιστους καί αύτούς ανάμεσα 
στά παιδιά. Όσον άφορά στην κλασική μουσική, ή ί
δια έλλειψη ένδιαφέροντος παρατηρεϊται σέ γονείς καί 
παιδιά. Μόνο στήν αστική περιοχή εκδηλώνεται μεγα
λύτερο ενδιαφέρον (28%) καί αύτό άπό τούς γονείς 
μόνο. Γεγονός είναι ότι στό χώρο τής λεγάμενης «σο
βαρής» μουσικής οί εκδηλώσεις περιορίζονται μόνο 
στήν περιοχή τής ’Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης καί 
άφοροΰν σέ συναυλίες πού δίνονται κυρίως άπό τίς 
κρατικές συμφωνικές ορχήστρες. Στήν επαρχία ανά
λογες εκδηλώσεις οργανώνονται καί άπό φιλαρμονι
κές ορχήστρες, μουσικές λέσχες καί χορωδίες πού 
στηρίζονται στήν ιδιωτική πρωτοβουλία καί τίς τοπι
κές αρχές.

Τό μεγάλο ενδιαφέρον τής πλειονότητας του άγρο- 
τικοΰ καί ήμιαστικοΰ δείγματος (3/4) συγκεντρώνει ή 
δημοτική μουσική, ένώ στούς άστούς τό αντίστοιχο 
ενδιαφέρον ελαττώνεται σημαντικά (42%) γιά νά πέ
σει άκόμη περισσότερο προκειμένου γιά τά παιδιά, 
άνεξάρτητα άπό περιοχή.

Υψηλό είναι τό ένδιαφέρον τών γονέων γιά τή 
λαϊκή μουσική μέ έξαρση στό ήμιαστικό δείγμα (71% 
έναντι 53,5% τού αγροτικού καί 42% τού άστικοΰ). 
Καί τών παιδιών όμως τό ένδιαφέρον γιά τή λαϊκή 
μουσική είναι ζωηρό, έκτος τών παιδιών τής πρω
τεύουσας (21,5%). Ή έλαφρά μουσική έχει τούς θερ
μότερους οπαδούς ανάμεσα στίς γυναίκες τής ’Αθή
νας (42,5%).

Φαίνεται άπό τά στοιχεία τής έρευνας ότι τά παιδιά 
άκοΰνε μουσική περισσότερο στό σπίτι παρά σέ δημό
σιους χώρους (ντισκοτέκ κτλ.), κι αύτό είναι έντονό- 
τερο στά παιδιά τής ’Αθήνας.

’Ανεξάρτητα άπό τό ένδιαφέρον γιά τά διάφορα εί
δη τής μουσικής ή παρακολούθηση συναυλιών άπό 
μέρους τών μητέρων είναι σχεδόν μηδαμινή στόν 
άγροτικό καί ήμιαστικό χώρο, μέ μόνη έξαίρεση τή 
συναυλία δημοτικής μουσικής. ’Αλλά καί στόν άστικό 
χώρο ή συμμετοχή σέ συναυλία είναι πολύ περιορι
σμένη· τό ύψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει έδώ ή 
κλασική μουσική (16% τών γυναικών παρακολούθη
σαν τουλάχιστον μιά συναυλία τούς τελευταίους δώ
δεκα μήνες). Ή παρακολούθηση συναυλιών είναι συ
στηματικότερη στά παιδιά, άλλά μόνον όσον άφορά 
στήν έλαφρά μουσική συμπεριλαμβανομένης καί τής 
πόπ.

4. 3. Μουσεία

Τό μουσείο ώς πολιτιστικός θεσμός άνάγεται στά 
τέλη τού 18ου αί., οπότε τό κοινό άρχισε νά έχει 
πρόσβαση στίς μεγάλες ιδιωτικές συλλογές.31 Κύριος 
σκοπός του ήταν νά έπιδείξει τά καλλιτεχνικά του 
έκθέματα τά όποια στήν άρχή άπευθύνονταν σ’ ένα 
περιορισμένο κύκλο άνθρώπων, μιά έλίτ. Καθώς τά 
πρώτα μουσεία ήσαν ειδικευμένα σ’ ένα είδος, χρησί
μευαν κυρίως γιά έπιστημονικούς καί έρευνητικούς 
σκοπούς.

Μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άμφισβητήθηκαν 
οί παραδοσιακές γιά τό μουσείο άντιλήψεις, μέ άποτέ- 
λεσμα νά διαγράφουν νέοι προσανατολισμοί στή φι
λοσοφία καί τόν τρόπο λειτουργίας του.32

Ή έπικρατέστερη στήν έποχή μας προσφορά του 
μουσείου είναι ώς έκπαιδευτικού θεσμού, όχι μέ τήν 
έπίσημη σημασία τής λέξεως, άλλά ώς πηγής μάλλον 
πνευματικού έρεθίσματος καί ψυχαγωγίας.33 Ή έμπει- 
ρία τού σημερινού έπισκέπτη τού μουσείου είναι σύν
θετη καί βασίζεται σέ μιά σχέση έπικοινωνίας- 
συμμετοχής άφ’ ένός μέ χαρακτήρα πολιτιστικό έφ’ ό
σον κατευθύνεται στά άντικείμενα-έκθέματα, καί άφ’ 
έτέρου κοινωνικό έφ’ όσον άναπτύσσεται, μέ κατεύ
θυνση πρός τό κοινό τού μουσείου. Σ’ αύτή τή συμ
μετοχή, πού θά μπορούσε νά θεωρηθεί ότι έχει πολλές 
άποχρώσεις ποιοτικές, ύπάρχει ή δυνατότητα ένός 
άνώτατου σημείου δυναμικής σχέσεως. Δηλαδή, όσον 
άφορά στό έκθεμα ή σχέση μετατρέπεται σέ βίωμα ου
σιαστικό ένός μηνύματος.34

31. Γρ. Γκιζέλης, Ήλ. Άντωνακοπούλου, Όλ. Γαρδίκη, Ε. 
Καλπουρτζή, Χρ. Λασκαράτου, 'Οργάνωση καί Χωροκατανομή 
τών Ελληνικών Λαογραφικών Μουσείων καί Συλλογών, ΕΚΚΕ, 
Τόμος Α', ’Αθήνα 1979, σ. 9.

32. Ό.π., σ. 11.
33. The Organization of Museums, practical advice, Unesco, 

Paris 1960, σ. 79.
34. Δ. Καρύδης, Δραστηριότητες έλεύθερου χρόνου, Έρευνα Πο- 

λεοδομικών Προτύπων, Μέρος Β', ΕΜΠ, ’Αθήνα 1977, σ. 3. 3. 
4.(3).
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Όσον άφορά στούς άλλους έπισκέπτες του μου
σείου (συγγενείς, φίλους αλλά καί ξένους) εύνοεΐται ή 
επαφή μαζί τους πού συνοδεύεται από ανταλλαγή 
απόψεων καί ύποβοηθεΐται άπό τό κατάλληλο κλίμα 
ένός σύγχρονα διαμορφωμένου μουσείου.35 Στήν τε
λευταία περίπτωση, ένισχύεται ή πολιτιστική αύτή άν- 
ταλλαγή καί άπό τό γεγονός δτι τά άτομα βρίσκονται 
μακριά άπό καθημερινά πρακτικά προβλήματα.36

Ή συμμετοχή του έπισκέπτη τού μουσείου έχει ένα 
άκόμη σοβαρό πλεονέκτημα. ’Αν καί τό μουσείο κα
τατάσσεται στά μαζικά πολιτιστικά φαινόμενα, επιτρέ
πει έντούτοις στόν έπισκέπτη νά έχει έλευθερία κινή- 
σεως, σκέψεως καί χρόνου, προκειμένου νά έρμηνεύ- 
σει τά πράγματα μόνος του μέ οικείο σ’ αύτόν τρόπο. 
Μέ άλλα λόγια, τό ίδιο τό άτομο ελέγχει καί καθορί
ζει τό ρυθμό τής συμμετοχής του.

Έν πάση περιπτώσει, είναι σπάνιες οί εμπεριστατω
μένες έρευνες πού χρησιμοποιούν ψυχολογικές καί 
κοινωνιολογικές τεχνικές γιά νά εκτιμήσουν τίς άντι- 
δράσεις μιας εύρείας κλίμακας έπισκεπτών.

Στήν Ελλάδα, δέν είναι κάν γνωστός ό άριθμός 
των έπισκεπτών των μουσείων τής χώρας, εκτός έκεί- 
νων τών περιπτώσεων τών μουσείων όπου καταβάλ
λεται εισιτήριο. ’Αλλά καί σ’ αύτούς τούς άριθμούς 
περιλαμβάνονται καί ξένοι τουρίστες.

Στήν παρούσα έρευνα ζητείται μόνο ή συχνότητα 
έπισκέψεων σέ μουσεία καί δέν έξετάζεται ή ποιότητα 
τής έμπειρίας άπό τίς έπισκέψεις. Διαπιστώνεται ότι 
οί ένήλικοι έπισκέπτες είναι γενικά πολύ λίγοι. Στόν 
άγροτικό χώρο συγκεκριμένα, όπου άκόμη καί τά 
κλασικού τύπου μουσεία είναι άνύπαρκτα, τά ποσο
στά τών έπισκεπτών τόσο τών μητέρων όσο καί τών 
πατέρων είναι έλάχιστα. Έξ άλλου, καί στά τρία δείγ
ματα, τό κοινό ειδικών σύγχρονων μουσείων (π.χ. φυ
σικών επιστημών, τεχνολογίας), τά όποια άλλωστε 
σπανίζουν στή χώρα μας, είναι άσήμαντο.

Τά ιστορικά μνημεία (κάστρα, εκκλησίες) συγκεν
τρώνουν τά ύψηλότερα ποσοστά τών μητέρων τού 
ήμιαστικοΰ δείγματος (14,5% πήγαν τό τελευταίο δω
δεκάμηνο πολλές φορές καί 11,5% μόνο μιά φορά). 
Στόν άστικό χώρο, τά ποσοστά είναι κάπως ύψηλότε
ρα καί ειδικά όσον άφορά στά μουσεΐα/έκθέσεις ζω
γραφικής ή γλυπτικής (19% πήγαν πολλές φορές μέ
σα στόν τελευταίο χρόνο καί 9,5% μιά φορά), τά 
μουσεΐα/έκθέσεις, ιστορικά, άρχαιολογικά (17,5% πή
γαν πολλές φορές καί 11,5% μιά φορά), καθώς καί τά 
ιστορικά μνημεία (25% καί 12% άντίστοιχα). Οί μέσοι 
όροι γυναικών πού δέν έχουν πάει ποτέ σέ μουσείο 
είναι γιά τό χωριό 62,8%, τό ήμιαστικό κέντρο 52,4% 
καί τήν ’Αθήνα 33,5%.

35. Γρ. Γκιζέλης, κ.δ., δ.π., σ. 87.
36. The Visitor and the Museum, The 1977 Program Planning 

Committee, Museum Educators of the American Association of
Museums, σ. 15.

Είναι ένδιαφέρον ότι οί πατέρες γενικά είναι σ’ ό
λες τίς περιοχές πολυπληθέστεροι ως έπισκέπτες μου
σείων καί σέ άρκετές περιπτώσεις πλησιάζουν τό δι
πλάσιο τών μητέρων.

Φαίνεται ότι τά παιδιά πηγαίνουν σέ μουσεία καί 
καλλιτεχνικές εκθέσεις συχνότερα άπό τούς γονείς 
τους (ή άπάντηση «κάπου-κάπου» πού κλιμακώνεται 
ώς έξής άπό τό άγροτικό στό άστικό δείγμα, 37,5%, 
48,5% καί 60,5%, είναι πάντως άσαφής γιά τά χρονι
κά διαστήματα πού ύπονοεϊ).

Eìvat έντυπωσιακό τό ότι τό 56,5% τών παιδιών 
στά χωριά δέν έπισκέπτεται καθόλου μουσείο, ένώ 
στήν ’Αθήνα τό ποσοστό μειώνεται στό 24,5%. 
’Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης τό γεγονός ότι στήν 
’Αθήνα 14 στά 100 παιδιά πηγαίνουν σέ μουσείο συ
χνότερα άπό μιά φορά τό μήνα. Δέν πρέπει βέβαια νά 
λησμονεΐται ή παρακίνηση τών παιδιών νά πηγαίνουν 
σέ μουσεία, ή όποια συνήθως προέρχεται είτε άπό 
τούς γονείς, είτε άπό τό σχολείο, έχει εφαρμογή μόνο 
στήν ’Αθήνα ή στά άστικά κέντρα όπου ύπάρχουν 
μουσεία. ’Αξίζει όμως νά ύπογραμμιστεΐ ότι τό ένδια
φέρον τών παιδιών γιά τό πολιτιστικό αυτό είδος 
έκδηλώνεται μέ τήν ίδια σχεδόν ένταση καί γιά τά 
τρία γεωγραφικά στρώματα, μέ μιά μικρή μάλιστα αύ
ξηση ώς πρός τό μεγάλο ένδιαφέρον γιά τά παιδιά 
τού χωριού (31% έναντι 24% γιά τά παιδιά τής ’Αθή
νας).

Γενικά, οί ένήλικες έπισκέπτες τών μουσείων είναι 
λίγοι, συγκεκριμένα μέσα σέ κάθε ύπο-δεΐγμα δέν 
ύπερβαίνουν γιά κάθε κατηγορία μουσείων τό 1/3 
τών έρωτηθέντων, καί αύτοί συγκεντρωμένοι στήν 
’Αθήνα. Τά παιδιά τής ’Αθήνας έπισκέπτονται εύλό- 
γως περισσότερο τά μουσεία, μολονότι σ’ όλες τίς πε
ριοχές έκδηλώνεται τό ίδιο περίπου ένδιαφέρον.

5. Παραδοσιακές μορφές κουλτούρας
χωρίς μαζικό χαρακτήρα

5. 1. Έντεχνη προφορική έπικοινωνία

Ή κατ’ έξοχήν παραδοσιακή μορφή κουλτούρας- 
έπικοινωνίας είναι ό προφορικός λόγος πού άντιδια- 
στέλλεται πρός τή σύγχρονη ήλεκτρονική κουλτούρα. 
'Η τελευταία ταυτίζεται μέ τά μαζικά μέσα έπικοινω- 
νίας καί άποτελεΐ τήν κατάληξη στήν όποια όδηγεΐ ή 
άλλαγή, γιατί ή κατεύθυνση τής άλλαγής είναι πάντο
τε άπό τό προφορικό πρός τό σύστημα τών μέσων 
μαζικής έπικοινωνίας. Δέν ύπάρχει παράδειγμα άντί- 
στροφης πορείας.37 Οί διαφορές τών δύο αυτών συ
στημάτων έπικοινωνίας είναι βασικές καί άφοροΰν όχι

37. Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Moderni
zing the Middle East, Illinois, Glencoe, The Free Press, 1958, σ. 
56.
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μόνον στό δίαυλο άλλα καί στό κοινό, στό περιεχόμε
νο καί στην πηγή.38

Ή προφορική επικοινωνία απαιτεί τήν ύψηλότερη 
σέ βαθμό συμμετοχή τοΰ ατόμου. Όταν πρόκειται ει
δικότερα γιά προϊόντα του έντεχνου προφορικού λό
γου, τότε παρουσιάζεται έντονο τό στοιχείο τής δη
μιουργικότητας κάθε φορά πού τά προϊόντα αύτά πα
ρουσιάζονται σ’ ένα άκροατήριο, καθώς μεταμορφώ
νονται σέ κάθε παρουσίαση καί συνθέτουν μιά νέα 
πολιτισμική μορφή.39

Οί ιστορίες καί τά τραγούδια πού λέγονται άπό 
τούς γονείς στά παιδιά αποτελούν μιά παραδοσιακή 
οικογενειακή, πολιτιστική δραστηριότητα καί συγχρό
νως ένα τρόπο μεταβιβάσεως άξιων καί στάσεων μέ 
μεγάλη σπουδαιότητα. Στήν παρούσα έρευνα είναι 
άξιοσημείωτο τό φαινόμενο των ύψηλών ποσοστών 
στίς δραστηριότητες αύτές, ιδίως στήν άφηγηματική 
επικοινωνία καί μάλιστα στό χωριό ώς κατ’ εξοχήν 
παραδοσιακό (δηλ. 73% στούς άγρότες, 66,5% στά 
ήμιαστικά κέντρα καί 59% στήν ’Αθήνα άπαντούν δτι 
διηγοΰνται/διηγοΰνταν συχνά ιστορίες στά παιδιά 
τους). Τό ποσοστό των μητέρων πού δέν είπαν ποτέ 
ιστορίες στά παιδιά τους δέν ύπερβαίνει γιά κάθε ύπο- 
δείγμα τό 5,5%. Μηδαμινά επίσης είναι τά ποσοστά 
έκείνων πού περιορίζονται μόνο στό διάβασμα των 
ιστοριών, κάτι πού δηλώνει δτι γενικά χρησιμοποιεί
ται ό τρόπος τής έλεύθερης άφηγήσεως, πού είναι καί 
ό πιό δημιουργικός.

Στά έρωτηθέντα παιδιά τής έρευνας, πού είναι έφη
βοι 12-17 χρόνων, οί ιστορίες πού λέγονται σήμερα 
περιορίζονται κατά πολύ, μέ τή μεγαλύτερη μείωση 
στήν πρωτεύουσα (12,5% έναντι 28% τών ήμιαστικών 
κέντρων καί 27,5% τών άγροτικών). Ή ήλικία στήν 
οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο οί ιστορίες είναι 
ή παιδική.

Μόνο τό 1/5 απ’ τίς μητέρες σέ κάθε περιοχή δέν 
είπε τραγούδια στά παιδιά τους. Πάντως τά τραγούδια 
πρός τά παιδιά είναι περισσότερα άπό έκεινα πού τρα- 
γουδιώνται μέ άλλα μέλη τής οικογένειας. Τά τελευ
ταία άφοροΰν γύρω στό 60% τοΰ πληθυσμού τών γυ
ναικών μέσα σέ κάθε ύπο-δεϊγμα.

Στά παιδιά τους οί άγρότισσες συνηθίζουν νά τρα
γουδούν, περισσότερο δημοτικά τραγούδια (76,4%), 
ενώ στούς άστούς καί τούς κατοίκους τών ήμιαστι- 
κών κέντρων έρχονται πρώτα τά παιδικά τραγούδια 
(78,1% καί 63,5% άντίστοιχα), τά όποια στούς άγρό
τες κατέχουν τή δεύτερη θέση μέ 66%. Τά δημοτικά 
εξ άλλου έρχονται δεύτερα στόν ήμιαστικό χώρο 
(56,5%), ένώ έρχονται σχεδόν τελευταία στήν πρω
τεύουσα. Στήν ’Αθήνα συγκεντρώνουν ύψηλό ποσο
στό τά τραγούδια έλαφράς μουσικής (40,1%). Τά

38. Ό.π., σ. 55.
39. Γρηγόρης Γκιζέλης, Τό πολιτισμικό σύστημα. Ό σημειωτι

κός καί έπικοινωνιακός χαρακτήρας του, ’Αθήνα, Γρηγορόπουλος,
1980, σ. 79.

λαϊκά τραγούδια τέλος συνηθίζονται άπό τίς μισές μη
τέρες τοΰ ήμιαστικοΰ χώρου, ένώ στίς άλλες περιοχές 
παρουσιάζουν μείωση (37,5% στό χωριό, 26,5% στήν 
’Αθήνα).

Στίς Ιστορίες καί τά τραγούδια πού λέγονται στά 
παιδιά οί πατέρες συμμετέχουν λιγότερο.

Συμπερασματικά, καί στίς τρεις περιοχές τής έρευ
νας διατηρείται συχνή προφορική έπικοινωνία 
μητέρων-παιδιών. Δέν παρατηρούνται σημαντικές 
άποκλίσεις, δπως θά φανταζόταν κανείς τουλάχιστον 
γιά τό άστικό δείγμα. Φαίνεται πώς ό προφορικός λό
γος έξακολουθεΐ νά άποτελεϊ γιά τήν έλληνική οικογέ
νεια μιά ισχυρή άντίρροπη δύναμη στήν εισβολή τής 
σύγχρονης τεχνολογίας. Ή μητέρα είναι ό βασικός 
συνεκτικός κρίκος μέσα στήν οικογένεια, άν δεχθούμε 
δτι ό προφορικός λόγος έκτος τών άλλων στοιχείων 
του ένισχύει τούς ψυχικούς δεσμούς καί κρατάει τούς 
άνθρώπους ένωμένους.40

5.2. Παραδοσιακές καί σύγχρονες δραστη
ριότητες έλεύθερου χρόνου-Hobbies

Τίς ορίζουμε ώς δραστηριότητες έλεύθερου χρόνου, 
έπειδή δέν έντάσσονται στά πλαίσια τής έργασίας- 
έπαγγέλματος κι έπειδή έχουν κατά βάση ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα. Τίς διακρίνουμε δέ άπό τίς προηγούμενες 
(τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο), έπειδή δέν άνή- 
κουν στήν κατηγορία τοΰ θεάματος-άκροάματος καί 
δέν έχουν μαζικό χαρακτήρα.

Στήν έποχή μας ή έμπορευματική σύλληψη τοΰ 
έλεύθερου χρόνου έχει έπιδράσει στήν έννοια άλλά 
καί στόν τρόπο χρήσεως τοΰ έλεύθερου χρόνου. Μέ 
τήν κατευθυνόμενη κατανάλωση έχουν έγκαταλεκρθεΐ 
παραδοσιακές δραστηριότητες καί άσχολίες, καί τό ά
τομο ώθεΐται νά περάσει τόν έλεύθερο χρόνο του μέ
σα άπό «βιομηχανίες άναψυχής». Όλο καί λιγότερο 
συχνά άφήνεται ό άνθρωπος νά περάσει τό χρόνο του 
άβίαστα καί έλεύθερα, προϋπόθεση άπαραίτητη γιά 
μιά πραγματικά δημιουργική δραστηριότητα.

Οί άτομικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές καί άλ
λες, πού ξεφεύγουν άπό τήν κατηγορία τοΰ θεάματος- 
άκροάματος, συμβάλλουν σέ έντονότερη ένεργοποίη- 
ση τοΰ άτόμου καί έπομένως δημιουργικότερη καί ού- 
σιαστικότερη συμμετοχή του.

Επιπλέον, οί τεχνολογικές άνακαλύψεις καί πρόο
δοι τής έποχής μας ένισχύουν τή δυνατότητα γιά ευ
κολότερη πρόσβαση καί δημιουργικότερη συμμετοχή 
σέ διάφορους τομείς τής κουλτούρας, άπρόσιτους λί
γο πρίν στούς μή ειδικούς, δπως είναι π.χ. ή δημιουρ 
γία μιας κινηματογραφικής ταινίας μέ τή μηχανή 
Super 8.41 Ή συγκεκριμένη βέβαια δραστηριότητα,

40. Ό.π., σ. 29.
41. Γρηγόρης Γκιζέλης, ’Έκθεση γιά τή σκοπιμότητα ίδρύσεως 

κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τηλεοράσεως, ΕΚΚΕ, ’Αθή
να 1977, σ. 11.
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πολύ μοντέρνα καί μέ οικονομικές απαιτήσεις, είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη μεταξύ των έρωτηθέντων γονέων 
καί παιδιών.

Στούς γονείς γενικά είναι μηδαμινές οί περιπτώσεις 
εκείνων πού έχουν κάποια καθαρά καλλιτεχνική δρα
στηριότητα, μέ έξαίρεση τή φωτογραφία πού απασχο
λεί έρασιτεχνικά τό 1/4 των έρωτηθέντων άνδρών τής 
’Αθήνας.

Ειδικότερα στίς μητέρες, είναι ανύπαρκτες οί καλ
λιτεχνικές άσχολίες, χωρίς διαφοροποίηση στά τρία 
ύπο-δείγματα. ’Εξαιρούνται οί δραστηριότητες μέ 
χρηστική άξια, δπως χειροτεχνία/έργόχειρο, μικροεπι- 
σκευές/μαστορέματα καί κηπουρική. Τά ύψηλότερα 
ποσοστά συγκεντρώνει τό εργόχειρο (81,5%, 86,5% 
καί 63% αντίστοιχα). Στούς άνδρες ό τομέας αύτός 
προσεγγίζει στό μηδέν.

’Αλλά καί τά μαστορέματα, μιά τυπική άνδρική 
δραστηριότητα, συγκεντρώνουν τίς απαντήσεις ένός 
μεγάλου μέρους των γυναικών μέ έξαρση στό ήμια- 
στικό δείγμα (53% έναντι 34% τού άγροτικοϋ καί 
37,5% τού αστικού). Έν τούτοις, οί άνδρες κρατούν 
τά πρωτεία σ’ αύτή τή δραστηριότητα πού έρχεται 
συγχρόνως καί πρώτη στίς άπαντήσεις τους. Πρέπει 
νά σημειωθεί δτι στίς μέρες μας τά μαστορέματα έ
χουν άποκτήσει εκτός τής πρακτικής τους σημασίας 
καί ψυχαγωγική, πού ένισχύεται άπό τή διάδοση τών 
σύγχρονων μηχανικών μέσων καί σχετικών βιβλίων- 
βοηθημάτων.

'Η κηπουρική φαίνεται νά απασχολεί περισσότερο 
τίς γυναίκες, σέ ύψηλά μάλιστα ποσοστά, ιδίως στον 
αγροτικό (61,5) καί ήμιαστικό χώρο (73%).

Τέλος, ό άθλητισμός απασχολεί ένεργά έλάχιστα 
τούς πατέρες καί σχεδόν καθόλου τίς μητέρες.

Σέ σύγκριση μέ τούς γονείς, στά παιδιά παρατη
ρούνται καλλιτεχνικές καί άλλες πνευματικές δραστη
ριότητες σέ μεγαλύτερη κλίμακα καί χωρίς σημαντι
κές αποκλίσεις μεταξύ τών τριών στρωμάτων. Τόσο 
στό σχέδιο/ζωγραφική/γλυπτική δσο καί στό γράψιμο 
τά ποσοστά καί γιά τά τρία δείγματα κυμαίνονται άπό 
20-30%. ’Εξαίρεση αποτελεί τό παίξιμο μουσικού ορ
γάνου πού συναντάται στό χωριό σέ πολύ περιορι
σμένη κλίμακα (7%), ένώ στήν ’Αθήνα καλλιεργείται 
συστηματικότερα (29,5%). Στό τελευταίο συντελεί 
έκτος τών άλλων καί τό γεγονός δτι στήν πρωτεύου
σα παρέχεται ή δυνατότητα μουσικής έκπαιδεύσεως 
σέ σχολές-ώδεια πού λείπουν τελείως στίς άγροτικές 
περιοχές.

Είναι ένδιαφέρον δτι ή φωτογραφία, μιά δραστηριό
τητα σύγχρονη, αποτελεί μιά οχι αμελητέα άσχολία 
τών παιδιών όλων τών περιοχών (σέ ποσοστά 21,5%, 
36% καί 31,5%).

Τά ύψηλά ποσοστά στή χειροτεχνία/έργόχειρο θά 
μπορούσε κανείς νά ύποθέσει δτι οφείλονται στίς 
απαντήσεις τών κοριτσιών.

Ή έπικρατέστερη γενικά άσχολία-hobby τών παι

διών φαίνεται δτι είναι ή συλλογή άντικειμένων 
(γραμματοσήμων, πόστερς κτλ.) καί άφορά γύρω στά 
μισά παιδιά κάθε ύπο-δείγματος.

5.3. Συμμετοχή σέ συλλογικές 
δραστηριότητες

Λέγοντας συλλογικές δραστηριότητες έννοοΰμε αυ
τές πού πραγματοποιούνται έξω άπό τήν οικογένεια 
μέσα στά πλαίσια μιάς άτυπης ομάδας ή σωματείου.

Ή συμμετοχή αύτοΰ τού είδους, πού προϋποθέτει 
μιά ιδιαίτερη ικανότητα τού άνθρώπου, άναπτύσσεται 
μόνο μέσα σέ μιά σύγχρονη κοινωνία βιομηχανική, 
άστικοποιημένη καί εγγράμματη· στήν παραδοσιακή 
κοινωνία δέν ύπάρχει αύτό τό χαρακτηριστικό.42

Ένώ δμως ή ιδέα τού συλλόγου άποτελεΐ μιά μον
τέρνα έκφραση, στήν έλληνική περίπτωση παρουσιά
ζεται ή έξής ιδιοτυπία καί αντίφαση: «οί περισσότεροι 
κοινωνικοπολιτιστικοί σύλλογοι τών άστικών κέν
τρων παίζουν ρόλο διατηρήσεως τών παραδοσιακών 
μορφών τού έλληνικοΰ πολιτισμικού συστήματος. Οί 
κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες πού αναλαμ
βάνονται άπό τούς συλλόγους αύτούς αποβλέπουν 
κυρίως στή διατήρηση τής παραδόσεως καί λιγότερο 
στήν καλλιέργεια τής δημιουργικότητας τών μελών 
τους».43 ’Αλλά κι έκεϊνοι οί σύλλογοι πού αποβλέ
πουν στήν πνευματική καλλιέργεια τού ατόμου άνα- 
φέρονται σέ πρότυπα τής ύψηλής κουλτούρας καί 
χρησιμοποιούν μεθόδους πού βασίζονται στόν τύπο 
τού μονοδρομικοΰ προτύπου έπικοινωνίας.44

'Υπό τίς συνθήκες αύτές, ή ιδιότητα ένός ατόμου 
ώς μέλους ένός σωματείου δέν συνεπάγεται δτι α) αύ
τό συμμετέχει ένεργά στίς δραστηριότητες τού συλλό
γου καί β) αναπτύσσει οπωσδήποτε δημιουργικές Ικα
νότητες.

Έν πάση περιπτώσει, ή συμμετοχή τών μητέρων 
τής έρευνας σέ σωματεία καί ομίλους είναι καί στά 
τρία δείγματα ανάξια λόγου, άν έξαιρέσει κανείς τήν 
περίπτωση τών κοινωνικοπολιτιστικών συλλόγων τής 
’Αθήνας, οπού τό ποσοστό σημερινής συμμετοχής εί
ναι γιά τίς μητέρες 18,5% καί γιά τούς πατέρες 32%. 
Γενικά, ή συμμετοχή τών πατέρων είναι αύξημένη σέ 
σύγκριση μέ τίς μητέρες ιδίως προκειμένου γιά αθλη
τικούς όμίλους-συλλόγους στό παρελθόν.

Ή συμμετοχή τών παιδιών σ’ αύτοΰ τού είδους τίς 
δραστηριότητες κινείται στά ίδια περίπου μέ τούς γο
νείς χαμηλά έπίπεδα. Τό φαινόμενο είναι γενικότερο, 
τουλάχιστον στή Δυτική Εύρώπη, δπου τό ένδιαφέ
ρον τών νέων γιά τίς οργανώσεις έκδηλώνεται περιο-

42. D. Lerner, δ.π., σ. 50.
43. Γρ. Γκιζέλης, Ήλ. Άντωνακοπούλου, Όλ. Γαρδίκη- 

Πασσά, Άν. Καρατζά, Πρακτική καί όργάνωση κοινωνικοπολιτι- 
στικών δραστηριοτήτων, Έκθεση καί συλλογή στοιχείων γιά τόν 
έλληνικό χώρο, Τόμος A’, ΕΚΚΕ, ’Αθήνα 1977, σ. 21.

44. Ό.π., σ. 50.
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ρισμένο, όπως έχουν διαπιστώσει κοινωνιολογικές καί 
παιδαγωγικές μελέτες.45

Στήν παρούσα ερευνά μικρή έξαρση παρουσιάζει ή 
συμμετοχή σέ άθλητικούς όμίλους-συλλόγους (17%, 
24% καί 27% γιά τά τρία δείγματα), κι αύτό αφορά 
προφανώς στά αγόρια.

Κάποιο ενδιαφέρον σημειώνεται καί γιά χορωδίες 
στον ήμιαστικό καί άστικό χώρο (20% καί 16% αντί
στοιχα), άλλά στό παρελθόν.

Γενικά, οί έξωσπιτικές συλλογικές δραστηριότητες 
δέν συγκεντρώνουν οπαδούς τόσο μεταξύ τών γονέων 
όσο καί μεταξύ τών παιδιών. ’Ελαφρά έξαίρεση πα
ρουσιάζουν οί αθλητικοί σύλλογοι γιά τά παιδιά καί 
οί κοινωνικοπολιτιστικοί γιά τούς γονείς τής ’Αθήνας.

Γενικές διευκρινιστικές παρατηρήσεις περί του βαθμού 
συμμετοχής στήν κουλτούρα

Είναι δύσκολο νά καθοριστεί ό βαθμός ενεργητικό
τητας ή παθητικότητας στή συμμετοχή στήν κουλτού
ρα. Τά πολιτιστικά μέσα αύτά καθαυτά δέν καθορί
ζουν έγγενώς τό είδος τής συμμετοχής. Δέν είναι λ.χ. 
δεδομένο ότι ό θεατής τής τηλεοράσεως είναι πάντοτε 
πιό παθητικός δέκτης άπό έναν έπισκέπτη μουσείου, 
άν ό πρώτος επιλέγει τά προγράμματα πού βλέπει καί 
ό δεύτερος ύποχρεώνεται νά έπισκεφθεΐ ένα μουσείο 
πού τόν αφήνει αδιάφορο. Ό βαθμός δηλαδή τής 
συμμετοχής προσδιορίζεται κατά μέγα μέρος άπό τό ί
διο τό άτομο (ανάλογα μέ τήν ήλικία, τά ένδιαφέρον- 
τά του κτλ.).

Αύτό πού προσφέρουν τά πολιτιστικά μέσα είναι 
μόνον οί δυνατότητες γιά ενεργητική συμμετοχή. Συ
νηθίζεται δέ συμβατικά νά θεωρείται ότι τά σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα καί ειδικότερα τά όπτικοακουστικά 
δέν εύνοοΰν τήν ένεργό συμμετοχή, ή όποια άντίθετα 
ύποδαυλίζεται στις παραδοσιακές πολιτιστικές μορφές 
(γραπτές καί προφορικές). Στό σημείο αύτό πρέπει νά 
λεχθεί ότι τά τεχνολογικά πολιτιστικά μέσα καθιέρω
σαν ένα νέο είδος συμμετοχής στό όποιο καλείται νά 
προσαρμοστεί ό άνθρωπος ό συνηθισμένος σέ παρα
δοσιακές καί έπομένως πιό οικείες σ’ αυτόν μορφές, 
μέ άποτέλεσμα νά χρειάζεται νά καταβάλει ιδιαίτερες 
προσπάθειες καί νά διανυθεί κάποιο χρονικό διάστημα 
μέχρις ότου μάθει νά άνταποκρίνεται ενεργητικά καί 
ίσως δημιουργικά στις σύγχρονες αύτές πολιτιστικές 
μορφές. Γιατί τά σύγχρονα μέσα έχουν έπιφέρει ριζι
κή άλλαγή, εκτός τών άλλων, καί στό ρυθμό συμμε
τοχής, ό όποιος άλλοτε ελεγχόταν άπό τό άτομο, ενώ 
τώρα καθορίζεται άπό τό μέσο.

Επίσης, δέν πρέπει νά λησμονεΐται ότι ή τεχνολο
γία τής εποχής μας άνοιξε νέους ορίζοντες στήν πα

45. Leopold Rosenmayr, «Jugend», Handbuch der empirischen
Sozialforschung, Band 6, Herausgegeben von René König, Ferdi
nand Enke Verlag, Stuttgart, 1976, σ. 122.

ραγωγή καί χρήση τών πολιτιστικών προϊόντων καί 
διεύρυνε τά πεδία δράσεως στό χώρο τής κουλτούρας.

Ένας άλλος παράγοντας πού θεωρείται ότι άνπ- 
στρατεύεται στήν ένεργό καί δημιουργική συμμετοχή 
είναι ή μαζικοποίηση καί ή έμπορευματοποίηση τής 
πολιτιστικής παραγωγής. Ή «έλευθερία» τού κατανα
λωτή συνίσταται μόνο στή δυνατότητά του νά απαν
τήσει καί έν μέρει νά άλλάξει αύτό πού τού προσφέ- 
ρεται· όχι όμως νά έμβαθύνει (έρευνήσει) ή νά ρωτή 
σει.46

Τέλος, ή δημιουργική συμμετοχή συνδέεται μέ τήν 
έννοια τού παραγωγού καί καταλαμβάνει τήν ανώτε
ρη θέση στήν κλίμακα τών βαθμών συμμετοχής στήν 
κουλτούρα.

γ. καταμερισμός εργασίας καί εύθυνών 
στήν οικογένεια

Τά τελευταία χρόνια ή οικογένεια ως θεσμός άποτέ- 
λεσε αντικείμενο μελέτης πολλών κοινωνικών επιστη
μόνων στό χώρο τής έλληνικής οικογένειας στόν 
όποιο έχουν σημειωθεί ούσιαστικές άλλαγές

'Η έσωτερική καί εξωτερική μετανάστευση, τά ξένα 
πολιτισμικά πρότυπα καί οί αξίες, ό τουρισμός καί ή 
εκβιομηχάνιση, ή αστικοποίηση καί ή τεχνολογία 
έπηρέασαν τή δομή τής έλληνικής οικογένειας ή 
όποια αναζητεί τό νέο της πρόσωπο. Οί διαπροσωπι
κές σχέσεις τών συζύγων, ό ρόλος καί ή θέση τής γυ
ναίκας, ό τρόπος διαπαιδαγωγήσεως τών παιδιών έκ- 
φράζουν τίς νέες τάσεις. Οί ρόλοι τών συζύγων έχουν 
ιδιαίτερη σημασία γιά τή θέση τής οικογένειας στό 
πλαίσιο τών κοινωνικών μεταλλαγών. ’Ιδιαίτερη μάλι
στα σημασία έχουν οί σχέσεις έξουσίας καί ή κατανο
μή τών ρόλων.

Σέ ένα συνέδριο πού οργάνωσε ή Διεθνής 'Ομο
σπονδία γιά τήν ’Αγωγή τών Γονέων, στό Menton 
τής Γαλλίας, ύποστηρίχθηκε ότι ή δομή τής οικογέ
νειας στηρίζεται γενικά όχι τόσο στό βιολογικό φαι
νόμενο τής τεκνογονίας όσο στό δίκτυο τών αμοι
βαίων σχέσεων τών μελών της,47 άποψη πού άπηχεϊ 
καί μιά παλαιότερη θέση τών άνθρωπολόγων.

Τό θέμα τής έξουσίας μέσα στήν οικογένεια έχει 
απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς έρευνητές, οί 
όποιοι κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι ή μορφή τής 
έξουσίας αυτής έπηρεάζεται κυρίως άπό τό πολιτισμι
κό σύστημα κάθε τόπου.

46. Μ. Green, Issues and Problems in the Decentralizing of 
Cultural Planning, Meeting of Experts on Studies, Research and 
Documentation on Planning of Cultural Development, Athens 
1977, σ. 22.

47. Μαρία Ήλιου, «Διεθνές Συνέδριο γιά τό ρόλο τών γονέων», 
Έπιθεώρηαΐζ Κοινωνικών ’Ερευνών, τευχ. 23, 1975, σ. 184.
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πολιτιστικές δραστηριότητες στό πλαίσιο τής οικογένειας

1. Ό υπεύθυνος γιά τις άποφάσεις στην οικογένεια

Ή έξουσία στήν οικογένεια παίρνει τή συγκεκριμέ
νη μορφή έκφράσεώς της από τό φορέα πού αποφασί
ζει γιά όλη τή μικρή αυτή ομάδα. Ή μορφή τής έξου- 
σίας είναι δείκτης του βαθμού τής έξελίξεως μιας κοι
νωνίας.48

Στήν παρούσα ερευνά οί φορείς τής εξουσίας στήν 
οικογένεια εξετάζονται στούς ακόλουθους τρεις το
μείς: α) τή μόρφωση των παιδιών β) τίς σημαντικές 
δαπάνες καί τήν αποταμίευση καί γ) τίς διακοπές.

'Οπωσδήποτε, ύπάρχουν διαφορές στή σημασία 
πού έχουν οί τομείς αυτοί γιά τήν οικογένεια. Παρ’ ό
λα αύτά, έκεΐνο πού ενδιαφέρει είναι νά διαπιστωθεί ή 
τάση πού επικρατεί μέσα στήν οικογένεια σχετικά μέ 
τό κύριο πρόσωπο πού παίρνει τίς άποφάσεις.

1. 1. Μόρφωση των παιδιών

Τό θέμα τής μορφώσεως τών παιδιών είναι πολύ 
σημαντικό γιά τήν έλληνική οικογένεια γιατί, όπως ε- 
χει άποδειχθει άπό μιά σειρά άνθρωπολογικών κυρίως 
έρευνών,49 στή χώρα μας ή παιδεία θεωρείται τό κατ’ 
έξοχήν μέσον άποκτήσεως κοινωνικού γοήτρου, κύ
ρους καί οικονομικής άνέσεως.50

Επομένως, τό ποιος άποφασίζει σ’ ένα θέμα τόσο 
σοβαρό γιά τήν έλληνική οικογένεια είναι δείκτης τού 
βαθμού έξελίξεως τής έλληνικής κοινωνίας.

’Αξίζει νά ληφθοΰν ύπ’δψη οί τάσεις πού έπικρα- 
τοΰσαν παλαιότερα στό θέμα αύτό, όπως έμφανίζονται 
σέ δύο έρευνες πού έγιναν σέ πληθυσμό φοιτητών. 
Συγκεκριμένα, σέ έρευνα πού έγινε τό 1964-65 διαπι
στώθηκε δτι ένα άρκετά ύψηλό ποσοστό έρωτηθέν- 
των, άπέδωσε τήν ιδέα νά σπουδάσει στόν πατέρα.51 
Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ή έρευνα πού έγινε 
τό 1972, έπειδή οί έρωτηθέντες φοιτητές σέ ποσοστό 
91% δήλωσαν ότι μόνοι τους άποφάσισαν γιά τήν 
έκλογή τού έπαγγέλματός τους.52

Ή έρευνα αύτή τής κουλτούρας, δπως τονίστηκε 
στήν εισαγωγή, δέν έγινε σέ φοιτητές αλλά σέ γονείς

48. ’Αφροδίτη Τεπέρογλου, «Ή μείωσις τής πατρικής έξουσίας 
εις τήν πυρηνικήν οικογένειαν», 'Ανθρώπινες σχέσεις, 1973, 49.

49. Irwin, Τ. Sanders, Rainbow in the Rock: the People of Rural 
Greece, Gambridge, Mass., Harvard University Press, 1962. Henri 
Mendras, Six villages d’Epire: problèmes de développement socio

économique, Paris, Unesco, 1961. Guy Burgel, Pobia: Etude géo
graphique d’un village crétois, Athènes, Centre des Sciences Socia
les d’Athènes, 1965. Pierre-Yves, Péchoux, Les Paysans de la rive 
orientale du Bas Nestos, Athènes, Centre National de Recherches 
Sociales, 1969. Καλλιόπη Μουστάκα, The Internal Migrant·. A 
Comparative Study in Urbanization, Athens, Social Sciences Cen
tre, 1964.

50. Lynn R. Anderson, μέ τή συνεργασία Μ. Μαλικιώση- 
Λοϊζου, Προσωπικότητα και στάσεις τών φοιτητών τών έλληνικών 
άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ’Αθήνα ΕΚΚΕ, 1980, σ. 93.

51. ’Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Πρός μίαν Ελληνικήν Κοινωνίο- 
λογίαν τής Παιδείας, Τόμος Β', Άθήναι, ΕΚΚΕ, 1974, σ. 151-152.

52. L. Anderson, δ.π., σ. 94.

καί παιδιά τών τάξεων κυρίως τού γυμνασίου καί τού 
λυκείου, τά όποια καλούνται μέ τό νέο έκπαιδευτικό 
σύστημα νά άποφασίσουν ένωρίς, ήδη άπό τήν ήλικία 
αύτή, γιά τό μέλλον τους. "Οπως φαίνεται άπό τίς 
άπαντήσεις τών γονέων, ό ρόλος τού πατέρα στό θέ
μα αύτό έχει σημαντικά μειωθεί. Συγκεκριμένα, σέ πο
σοστά πού κυμαίνονται άπό 49%-61% καί στά τρία 
δείγματα, τήν άπόφαση γιά τή μόρφωση τών παιδιών 
λαμβάνουν άπό κοινού γονείς καί παιδιά.

Τά παιδιά έπιβεβαιώνουν αύτή τήν άποψη, αφού σέ 
ποσοστά γύρω στά 45%, ανεξάρτητα άπό τό δείγμα, 
δέχονται δτι γιά τό θέμα αύτό πρέπει νά αποφασίζει 
δλη ή οικογένεια.

1.2. Σημαντικές δαπάνες καί άποταμίευση

Τό θέμα τών άποφάσεων γιά τίς δαπάνες καί τήν 
άποταμίευση τής οικογένειας είναι έπίσης σημαντικό.

Στίς ΗΠΑ ήδη άπό τό 1958, δπως άπέδειξε μιά έ
ρευνα πού έγινε στό Detroit,53 ύπήρχε ή τάση νά άπο- 
φασίζει δλη ή οικογένεια γιά τίς δαπάνες καί τήν άπο
ταμίευση.

Στόν έλληνικό χώρο, ή κατάσταση είναι διαφορετι
κή. Σέ έρευνα πού έγινε στήν ’Αθήνα54 τό 1964, καί 
σέ πληθυσμό ένηλίκων άτόμων (18 έτών καί άνω), 
παρατηρήθηκε δτι τόν κύριο λόγο γιά τήν άπόφαση 
σημαντικών δαπανών είχε ό σύζυγος. Τό ποσοστό 
τής άπό κοινού άποφάσεως τών δύο συζύγων έμφανί- 
ζεται μειωμένο. Μόλις τό 1979, δπως άποδεικνύεται 
άπό τίς άπαντήσεις τών γυναικών τής έρευνάς μας, μέ 
ποσοστά πού κυμαίνονται γύρω στά 60% στό κάθε 
δείγμα, οί δύο σύζυγοι άποφασίζουν μαζί γιά τό θέμα 
τών δαπανών. ’Αξίζει πάντως νά σημειωθεί δτι ή μη
τέρα σχεδόν ποτέ μόνη της δέν άποφασίζει γιά τά ση
μαντικά έξοδα σέ άντίθεση πρός τόν πατέρα (αγροτι
κό 19,0%, ήμιαστικό 28,5% καί άστικό 13,5%).

Τά παιδιά έχουν διαφορετική γνώμη, δχι γιά τό 
ποιος ή ποιοι άποφασίζουν γιά τίς δαπάνες μέσα στήν 
οικογένεια, αλλά γιά τό ποιος πρέπει νά άποφασίζει. 
Γιά σημαντικό άριθμό παιδιών ό πατέρας έξακολουθεΐ 
νά είναι ό κύριος φορέας άποφάσεων γιά τίς δαπάνες 
καί τήν άποταμίευση (άγροτικό 36,5%, ήμιαστικό 
32%, άστικό 24,5%).

1.3. Διακοπές

Παλαιότερα, δπως φαίνεται άπό μιά έρευνα τού 
1964, στή λήψη άποφάσεως γιά τό θέμα τών διακο-

53. D. R. Miller and G. Ε. Swanson, The Changing American 
Parent: A Study in the Detroit Area, New York, Wiley, 1958.

54. Γεώργιος Βασιλείου, Διευρεύνησις μεταβλητών ύπεισερχομέ- 
νων εις τήν ψυχοδυναμικήν τής έλληνικής οικογένειας. Άθήναι, 
’Αθηναϊκόν Ίνστιτοϋτον του ’Ανθρώπου, Τεχνική ίκθεσις V., 
1966, σ. 94.
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πών έβάρυνε ή γνώμη τοΰ πατέρα.55 Άπό τότε, ή κα
τάσταση άλλαξε.

Ή παρούσα ερευνά άποδεικνύει δτι σήμερα ή τάση 
είναι νά αποφασίζουν οί γονείς καί τά παιδιά μαζί γιά 
τό θέμα αυτό (αγροτικό 33%, ήμιαστικό 42%, αστικό 
52,5%). Σημαντικά είναι τά ποσοστά καί στην κατη
γορία «ό πατέρας καί ή μητέρα μαζί αποφασίζουν».

'Οπωσδήποτε, οί διακοπές ιδίως γιά τήν αστική πε
ριοχή επιβάλλονται, αφού ό σύγχρονος αστικός τρό
πος ζωής, ή μόλυνση τής ατμόσφαιρας, καί τό άγχος 
δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα διαβιώσεως. Γι’ αύτό 
καί ή από κοινού λήψη άποφάσεως γιά τις διακοπές 
φαίνεται νά άποτελει επιτακτική ανάγκη.

Τό αντίθετο συμβαίνει στό άγροτικό δείγμα. Επει
δή οί συνθήκες ζωής διαφέρουν, τό θέμα δέν φαίνεται 
νά απασχολεί τούς αγρότες τό ίδιο μέ τούς κατοίκους 
τής πόλεως. Έτσι εξηγείται καί τό ύψηλό ποσοστό 
έκείνων πού δέν απαντούν στήί> ερώτηση.

Συμπερασματικά, μπορεί νά ύποστηριχθεΐ δτι στό 
θέμα τοΰ ποιος αποφασίζει μέσα στήν οικογένεια πα- 
ρατηρεϊται γενικά μείωση τής ονομαζόμενης πατρικής 
εξουσίας. ’Αντίθετα, είναι φανερή ή τάση νά λαμβά- 
νονται οί αποφάσεις α) άπό τούς δύο γονείς καί β) 
άπό δλα τά μέλη τής οικογένειας. Διαφαίνεται μιά 
βαθμιαία άλλά σταθερή άλλαγή πρός μία μορφή συν
τροφικής οικογένειας, πού χαρακτηρίζεται άπό περισ
σότερο ίσομερή κατανομή έξουσιών.

2. Οί ρόλοι τών μελών τής οικογένειας

Έχει ήδη τονιστεί ή σπουδαιότητα τής κατανομής 
τών ρόλων στήν οικογένεια.

Στήν έλληνική κοινωνία, οί ρόλοι τών συζύγων ή- 
σαν μέ τέτοιο τρόπο διαμορφωμένοι ώστε νά περιορί
ζουν τόν κάθε σύντροφο σέ ειδική σφαίρα δραστη
ριότητας.56 Ή συνέχιση τής καταστάσεως αύτής, ή ή 
άλλοίωση καί μεταβολή της, έξετάζεται στή σημερινή 
ερευνά.

’Ανάμεσα στίς άλλες άσχολίες τών συζύγων, ή 
φροντίδα τών παιδιών κατέχει ξεχωριστή θέση. Στόν 
τομέα αύτό αυξάνει σημαντικά ή συμμετοχή τών άν- 
δρών, ή όποια άνέρχεται σέ ποσοστά 45,0%, ιδιαίτερα 
στό άγροτικό καί ήμιαστικό δείγμα. Γιά τή μείωση 
πού παρατηρεΐται στό άστικό δείγμα (34,0%), μιά πι
θανή εξήγηση είναι ή επαγγελματική ύπεραπασχόλη- 
ση τοΰ πατέρα, ή όποια, δπως άναφέρθηκε προηγου
μένως, δέν τοΰ άφήνει έλεύθερο χρόνο· πολλές φορές, 
ή παρουσία τοΰ πατέρα στά πλαίσια τής οικογένειας 
είναι σύντομη, τό πέρασμά του στό σπίτι είναι ένα 
διάλειμμα άπό τή δουλειά του.57 Πάντως, ή γενική εί-

55. Ό.π., σ. 90.
56. J. Κ. Campbell, Honour, Family and Patronage. Λ Study of 

Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, 
Oxford, Clarendon Press, 1964, σ. 150.

57. Μαρία Ήλιου, δ.π., σ. 185.

κόνα στό θέμα «φροντίδα παιδιού» έχει άλλάξει έφ’ ό
σον ό πατέρας συμμετέχει πιό ενεργά άπ’ δ,τι στό 
παρελθόν.58 ’Αντίθετα, στίς εργασίες, καθημερινό μα
γείρεμα, πλύσιμο πιάτων, πλύσιμο ρούχων διατηρεί
ται άκόμη σαφής ό διαχωρισμός τών τομέων άρμοδιό- 
τητας. Ό διαχωρισμός αύτός οφείλεται καί στό δτι «ή 
δουλειά τού νοικοκυριού γιά τόν άνδρα άποτελει θέμα 
τιμής».59

Τά ποσοστά τής συμμετοχής τοΰ συζύγου στίς οι
κιακές άσχολίες, δπως δίνονται άπό τίς γυναίκες, εί
ναι ελάχιστα, σέ βαθμό πού νά μήν προσφέρουν εν
δείξεις γιά κάποια ούσιαστική άλλαγή τών άνδρικών 
ρόλων. Τό φαινόμενο αύτό παρατηρεΐται σέ δλα γενι
κά τά γεωγραφικά στρώματα τής ερευνάς χωρίς καθό
λου σχεδόν άποκλίσεις.

Σέ σύγκριση μέ τίς άπαντήσεις τών γυναικών, οί 
άνδρες ισχυρίζονται δτι προσφέρουν κάπως περισσό
τερα στίς δουλειές, τοΰ νοικοκυριού. Οί διαφορές στίς 
άπαντήσεις είναι εντονότερες στό άστικό δείγμα. Μιά 
πιθανή έρμηνεία στήν άντίφαση αύτή είναι δτι οί μέν 
γυναίκες συμβαίνει νά άποκρύπτουν τή συμβολή τοΰ 
άνδρα στίς οικιακές άσχολίες επειδή τή θεωρούν 
ύποτιμητική,60 οί δέ άνδρες νά ύπερτιμοΰν τήν προσ
φορά τους.

'Η δεύτερη ομάδα δραστηριοτήτων πού εξετάζονται 
στό έρωτηματολόγιο καί παρουσιάζουν τούς ρόλους 
τών συζύγων άφορά στή συμμετοχή τών γυναικών σέ 
θέματα κατά παράδοση άνδρικής δικαιοδοσίας, δπως 
ή διεκπεραίωση διοικητικών ύποθέσεων, οί μικροεπι- 
σκευές καί ή οδήγηση αύτοκινήτου.
— Σχετικά μέ τήν πρώτη κατηγορία θεμάτων (διοικη

τικά) διαπιστώθηκε μία ενεργός συμμετοχή τής γυ
ναίκας, ιδιαίτερα στό άστικό δείγμα, πού φθάνει τό 
65,0%. Αύτό συμβαίνει έπειδή πιθανόν στήν άστι- 
κή περιοχή νά επιδρούν άλλοι παράγοντες, δπως 
π.χ. ή έξωοικιακή άπασχόληση τής γυναίκας πού 
τής δίνει τή δυνατότητα νά κινείται έκτος τοΰ σπι
τιού καί ή έντατική επαγγελματική άπασχόληση 
τοΰ άνδρα.

— Στήν ερώτηση σχετικά μέ τό άν ή γυναίκα άσχο- 
λεΐται μέ μικροεπισκευές στό σπίτι, ένα 50,0% πε
ρίπου γυναικών σ’ δλα τά δείγματα άπάντησε κα
ταφατικά. Έρευνα πού έγινε πρίν άπό μερικά χρό
νια άπέδειξε δτι τό ποσοστό αύτό μόλις άνέβαινε 
στό 14%.61

— Διαφορετική παρουσιάζεται ή εικόνα γιά τή συμμε
τοχή τής γυναίκας στήν όδήγηση αύτοκινήτου. 
Στόν άγροτικό καί ήμιαστικό χώρο, ή γυναίκα δέν 
οδηγεί σχεδόν καθόλου αύτοκίνητο, ένώ στήν 
’Αθήνα τό 1/3 τών γυναικών όδηγεΐ. Ή σημαντική

58. Γεώργιος Βασιλείου, δ.π.
59. Μάγδα Νικολαΐδου, «Ή έργαζόμενη γυναίκα στήν Ελλά

δα», Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών, τεΰχ. 25, 1975, σ. 481.
60. Ό.π., σ. 481.
61. Γεώργιος Βασιλείου, δ.π.
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αυτή διαφορά θά μπορούσε νά άποδοθεϊ στους έξης 
παράγοντες: α) στόν μικρότερο άριθμό αύτοκινή- 
των στόν άγροτικό καί ήμιαστικό χώρο, β) στά 
κοινωνικά ήθη τών άγροτικών καί ήμιαστικών κέν
τρων πού αντιμετωπίζουν τό αύτοκίνητο ώς είδος 
μοντερνισμού καί άπελευθερώσεως τής γυναίκας, 
καί γ) στό σύγχρονο τρόπο ζωής στήν Πρωτεύου
σα πού ύποχρεώνει τή γυναίκα νά χρησιμοποιεί τό 
αύτοκίνητο ώς είδος άνάγκης.

’Αξίζει νά ύπογραμμιστει ότι, γενικότερα, ή αλλαγή 
τών ρόλων τόσο τού άνδρα δσο καί τής γυναίκας 
στήν οικογένεια έξαρτάται από: α) τό κατά πόσο τό 
πολιτισμικό σύστημα ένός τόπου, τό όποιο ύπόκειται 
σέ αλλαγή, επιδρά στή διαφορετική κάθε φορά δια
μόρφωση τών ρόλων καί στερεοτύπων μεταξύ τών 
δύο φύλων καί β) τήν πρώτη κοινωνικοποίηση πού 
καθορίζει τούς ρόλους καί τά στερεότυπα αύτά.62

Τά γενικά συμπεράσματα σχετικά μέ τούς ρόλους 
τού άνδρα καί τής γυναίκας είναι τά ακόλουθα: Ή έ
ρευνα παρουσίασε μία άλλαγή στούς παραδοσιακούς 
ρόλους τής γυναίκας, ή όποια έκτος τών καθαρά οι
κιακών ασχολιών συμμετέχει σέ ύψηλό βαθμό καί σέ 
άλλες δραστηριότητες.

Ή Έλληνίδα γυναίκα είναι έπιφορτισμένη μέ πολ
λαπλούς ρόλους, στούς όποιους καλείται νά άνταπο- 
κριθει. ’Αν μάλιστα ληφθεΐ ύπ’ όψη δτι ή «Έλληνίδα 
αφιερώνει μέσα στό σπίτι πολλές ώρες έργασίας συγ
κριτικά μέ άλλες γυναίκες δυτικών ευρωπαϊκών χω
ρών», τότε πραγματικά έπωμίζεται μεγάλο63 μέρος εύ- 
θυνών τής οικογένειας.

’Αντίθετα, ό ρόλος τού άνδρα σύμφωνα μέ τά απο
τελέσματα τής έρευνας δέν έχει ύποστεΐ έμφανείς άλ- 
λαγές. Στίς καθαρά οικιακές ασχολίες ό άνδρας έξα- 
κολουθεΐ νά μή συμμετέχει καί περιορίζεται στούς 
χώρους τών παραδοσιακών του δραστηριοτήτων.

Παρ’ δλα αύτά, δπως έχει προηγουμένως περιγρά
φει, ό ’Αστικός Κώδικας τονίζει τήν άνάγκη προστα
σίας τής γυναίκας, ένώ αντιμετωπίζει τόν άνδρα ώς 
αρχηγό τής οικογένειας, τόν κύριο ύπεύθυνο γιά τά 
βάρη τού γάμου, τό πρόσωπο μέ τό δικαίωμα τής πα
τρικής έξουσίας.

3. Ή εργασία τής μητέρας

Ή έξωοικιακή απασχόληση τής γυναίκας έγινε αν
τικείμενο συζητήσεων καί σχολίων ιδιαίτερα τά τελευ
ταία χρόνια. Ή έργασία τής γυναίκας δέν είναι φαι

62. Πρβλ. καί συμπεράσματα σεμιναρίου: The Changing Roles 
of Women and Men in the Family and in Society, Aspen Institute 
for Humanistic Studies 78/2.

63. Demosthenes Savramis, Das sogennanle Schwache Geschle
cht, Paul List Verlag, 1972, σ. 153.

νόμενο τής έποχής μας. Καί τά παλιότερα χρόνια ή 
γυναίκα έργαζόταν συνήθως στούς αγρούς ή σέ οικο
τεχνίες.

Ή παγκόσμια οικονομική κρίση τού 1929 καί ό 
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δημιούργησαν οικονο
μικές συνθήκες οί όποιες κατέστησαν αναγκαία τή 
συμμετοχή τής γυναίκας στήν έξωοικιακή έργασία.

Ή ένταξη τής γυναίκας64 στήν παραγωγή καί ή 
απομάκρυνσή της από τό σπίτι δημιούργησαν διάφο
ρα προβλήματα. Διάφοροι τομείς τής οικογενειακής 
ζωής έμειναν ακάλυπτοι, κι αύτό έπειδή ή κοινωνική 
πολιτική δέν πλαισίωσε έγκαιρα καί κατάλληλα τήν 
έξωοικιακή απασχόληση τής γυναίκας.

’Αναμφισβήτητα ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας 
είναι ή φροντίδα τών παιδιών. Ή έλλειψη αρκετών 
βρεφονηπιακών σταθμών, οί ώρες τών δημοσίων σχο
λείων, τά συστήματα κατασκηνώσεων κτλ., δέν βοή
θησαν καί δέν βοηθούν άκόμη τήν έργαζόμενη γυναί
κα ώστε νά είναι ανεξάρτητη χωρίς νά χρειάζεται νά 
καταφεύγει στή βοήθεια τών άλλων. Μέ αύτό τόν 
τρόπο, δημιουργείται μιά ιδιόμορφη κατάσταση: ’Από 
τό ένα μέρος ή τάση γιά τή δημιουργία πυρηνικής οι
κογένειας έκ μέρους τών νεαρών ζευγαριών κι από τό 
άλλο ή αναγκαστική συμβίωση μέ παπποΰδες- 
γιαγιάδες οί όποιοι αναλαμβάνουν ρόλους baby-sitter 
καί αναπληρώνουν έτσι τήν έλλιπή κοινωνική πολιτι
κή.

Προκειμένου νά εξεταστεί ή στάση τών παιδιών 
στήν έξωοικιακή απασχόληση τής μητέρας, τέθηκε τό 
ερώτημα «άν προτιμούν (τά παιδιά) νά έργάζεται ή 
μητέρα τους». Ή τάση πού έπικρατει καί στά τρία 
δείγματα είναι ή ίδια καί αρκετά χαρακτηριστική. Τά 
παιδιά σέ μεγάλα ποσοστά απορρίπτουν τήν έξωοικια- 
κή έργασία τής μητέρας. Τό ύψηλότερο ποσοστό 
άπορρίψεως παρουσιάζεται στήν αγροτική περιοχή μέ 
54,0%, ακολουθεί τό αστικό μέ 51,0% καί τέλος τό 
ήμιαστικό μέ 45,5%, τό χαμηλότερο ποσοστό άπορρί
ψεως. ’Επιφυλακτική στάση, έφ’ όσον δηλαδή ύπάρ- 
χουν κάποιες προϋποθέσεις, έκδηλώνει γιά τήν έργα
σία τής μητέρας ποσοστό παιδιών άπό 31,0%-40,0%. 
Λίγα είναι τά παιδιά πού έκφράζουν απόλυτη αποδο
χή τής έργασίας τής μητέρας (11,5%-14,5%).

Οί λόγοι γιά τούς όποιους τό παιδί δέν συμφωνεί 
μέ τήν έργασία τής μητέρας του είναι πολλοί. ’Εδώ 
πρέπει νά άναφερθεΐ δτι, όπως διαπιστώθηκε άπό πα
ρόμοιες έρευνες στή Γαλλία, τά παιδιά δέχονται μέ 
άπόλυτη φυσικότητα τήν έπαγγελματική δραστηριό
τητα τής μητέρας τους έφ’ όσον ή ίδια δέν εκφράζει

64. Άπό' τά στοιχεία τής άπογραφής fou 1971, προκύπτει δτι ή 
έργαζόμενη Έλληνίδα αποτελεί τό 28% του οικονομικά ένεργοϋ 
πληθυσμού. Κατά περιοχές, τό ποσοστό αύτό κατανέμεται ώς 
έξης: ’Αστικές περιοχές τό 23,5% τού οικονομικά ένεργοϋ πληθυ
σμού, ημιαστικές περιοχές τό 24,7% καί τέλος άγροτικές περιοχές 
τό 34,1% (Έπετηρίς τής Ελλάδος, ΕΣΥΕ, 1978).
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αισθήματα ένοχης καί ό πατέρας δέν εκδηλώνει άντί- 
θεση.65 'Η έξοικείωση του παιδιού μέ τήν εργασία τής 
μητέρας αποτελεί οπωσδήποτε ένα τεράστιο θέμα.

5. σχέσεις των μελών τής οικογένειας

'Η έπίδραση τής οίκογένειας στήν κοινωνικοποίη
ση τοΰ ατόμου είναι αναμφισβήτητη· διαφέρει δμως 
άπό οικογένεια σέ οικογένεια στό βαθμό πού τά νεαρά 
μέλη της ένστερνίζονται τίς βασικές αξίες τής κοινω
νίας καί προσαρμόζουν τή συμπεριφορά τους στό κα
νονιστικό σύστημά της. Στή διαφοροποιημένη αυτή 
έπίδραση, σημαντικό ρόλο παίζουν ή μόρφωση καί ή 
κοινωνική θέση των γονέων.

Οί κανόνες πού ισχύουν σέ μιά οικογένεια ρυθμί
ζουν τή στάση καί τή συμπεριφορά των μελών της 
καί καθορίζουν τό πλαίσιο τής όμαδικής συμβιώσεως. 
Έχει ύποστηριχθεΐ δτι οί κοινωνικοί αυτοί κανόνες έ
χουν έπηρεαστει σέ τέτοιο βαθμό άπό τήν τεχνολογι
κή πρόοδο καί τή βιομηχανική άνάπτυξη, ώστε νά 
σημειωθούν θεμελιώδεις αλλαγές στή δομή τών σχέ
σεων τής παραδοσιακής οικογένειας.

Ή βασική ύπόθεση πού έχει διαπιστωθεί είναι δτι ή 
τεχνολογική πρόοδος έπέδρασε άρνητικά στούς δε
σμούς ανάμεσα στά μέλη τής παραδοσιακής οικογέ
νειας, τά όποια, άνάλογα μέ τό έπίπεδο τής βιομηχα
νικής άναπτύξεως τής κοινωνίας, τείνουν νά άνεξαρ- 
τητοποιούνται άπό τήν πρωτογενή αυτή ομάδα.

Πολλοί μελετητές τής έλληνικής κοινωνίας έχουν 
παρατηρήσει καί αναφέρει δτι τά μέλη τής έλληνικής 
οικογένειας συνδέονται μέ πολύ ισχυρούς δεσμούς. 
Αύτός ό χαρακτήρας τής έλληνικής οικογένειας θά 
εξεταστεί άπό τά έξής χαρακτηριστικά: α) οί έξοδοι 
άπό τό σπίτι γιά ψυχαγωγικούς καί πολιτιστικούς λό
γους, β) τά θέματα πού συζητούνται μέ τήν παρουσία 
ή μή δλων τών μελών καί γ) τή στάση τών γονέων 
στό ζήτημα τής επιλογής τοΰ έπαγγέλματος καί τοΰ 
συντρόφου τοΰ παιδιοΰ τους (παιδιών τους). Τά θέμα
τα αύτά συνδέονται καί μέ τό ρόλο πού διαδραματί
ζουν κυρίως οί γονείς στά πλαίσια τής οικογενειακής 
ζωής. Τό ένωτικό στοιχείο στό χαρακτήρα τής έλλη
νικής οικογένειας θά διαπιστωθεί άπό στοιχεία πού θά 
προκύψουν άπό τήν έρευνα μέ τό έρωτηματολόγιο 
αλλά καί άπό τήν έπιτόπια έρευνα μέ συνεντεύξεις σέ 
βάθος.

1. Εξοδοι άπό τό σπίτι γιά λόγους ψυχαγωγικούς καί
πολιτιστικούς

Στό θέμα τών έξόδων τής έλληνικής οικογένειας 
άπό τό σπίτι γιά λόγους ψυχαγωγικούς ή πολιτιστι
κούς, έχει ύποστηριχθεΐ δτι τό ζεύγος δέν έξέρχεται

65. Μαρία Ήλιού, δ.π., σ. 185.

συνήθως μαζί άλλά ό άνδρας προτιμά νά πηγαίνει μό
νος ή μέ φίλους σέ ορισμένους χώρους. Τό ίδιο κάνει 
καί ή γυναίκα. Αύτή ή άποψη στηρίζεται στήν έννοια 
τής παραδοσιακής κοινωνίας, ή όποια χαρακτηρίζεται 
άπό ιδιαίτερους τομείς δραστηριότητας γιά τόν άνδρα 
καί τή γυναίκα.

Όπως προκύπτει άπό τίς άπαντήσεις τών γονέων 
πού έλαβαν μέρος καί στίς τρεις περιοχές τής παρού
σας έρευνας, ή περίπτωση τής συμμετοχής δλων τών 
μελών τής οικογένειας στίς ψυχαγωγικές καί πολιτι
στικές έξόδους της κυριαρχεί έναντι άλλων περιπτώ
σεων, δπως τοΰ ζεύγους μόνου του ή μέ φίλους, γεί
τονες ή κάθε συζύγου μόνου.

Έτσι, έμφανίζεται ή έλληνική οικογένεια νά είναι 
έκσυγχρονισμένη στό θέμα αύτό καί παράλληλα νά 
διατηρεί τούς παραδοσιακούς της δεσμούς. Πρέπει δ
μως νά ληφθεϊ ύπ’ δψη δτι οί οικογένειες πού έπελέ- 
γησαν γιά τήν έρευνα έχουν παιδιά σέ ήλικία πού δέν 
επιτρέπει μεγάλη άνεξαρτησία. Ή εικόνα τών ψυ
χαγωγικών έξόδων καί πολιτιστικών έξόδων τής οικο
γένειας συμπληρώνεται μέ τό έξής ενδιαφέρον στοι
χείο: καί στούς τρεις χώρους ύπερτεροΰν οί έξοδοι 
πού έχουν χαρακτήρα κυρίως ψυχαγωγικό (π.χ. κέν
τρα διασκεδάσεως, εστιατόρια, εκδρομές στή φύση).

Τά παιδιά παρουσίασαν μιά εικόνα διαφορετική άπό 
τούς γονείς. Δηλώνουν δηλαδή δτι πιό συχνά βγαί
νουν μέ τούς φίλους. Αύτό διαπιστώθηκε καί κατά 
τήν έπιτόπια έρευνα μέ συνεντεύξεις σέ βάθος, δπου 
οί ίδιοι οί γονείς διευκρίνισαν δτι πολλές φορές άφή- 
νουν τά παιδιά νά πάνε μέ τούς φίλους στόν κινημα
τογράφο καί τίς άθλητικές έκδηλώσεις. Ιδίως οί τε
λευταίες δέν ένδιαφέρουν ιδιαίτερα τούς μεγάλους.

Αυτή ή τακτική θά μπορούσε νά θεωρηθεί σάν τά
ση άνεξαρτητοποιήσεως τών παιδιών, ή όποια παρα- 
τηρεΐται κυρίως σ’ δλες τίς άνεπτυγμένες άστικές κοι
νωνίες. Άπό τίς άπαντήσεις δμως τών παιδιών τής 
ερευνάς μας άποδεικνύεται δτι τά ποσοστά εξόδου μέ 
τούς γονείς είναι ύψηλότερα στό άστικό δείγμα καί 
κυρίως όσον άφορά στό θέατρο καί τά μουσεία. Αύτό 
ίσως οφείλεται στήν προσπάθεια τών γονέων νά δώ
σουν πολιτιστική άγωγή στά παιδιά τους.

2. Θέματα πού συζητούνται μέ τήν παρουσία 
ή μή δλων τών μελών τής οικογένειας

Στό παρελθόν, επικρατούσε ή άντίληψη δτι στήν 
παραδοσιακή έλληνική οικογένεια δέν γινόταν διάλο
γος άνάμεσα στά μέλη της σέ θέματα ζωτικά γι’ αύτήν 
καί τήν εύρύτερη κοινωνία. Συνήθως, ήταν μία έπι- 
κοινωνία μονομερούς κατευθύνσεως, στήν όποια ό 
πατέρας ή ή μητέρα ή καί οί δύο γονείς άποφάσιζαν 
γιά ορισμένα θέματα καί άνακοίνωναν τήν άπόφασή 
τους στόν άλλο ή καί στά παιδιά. Τήν ίδια μονομερή 
κατεύθυνση άκολουθοΰσε καί ή οίαδήποτε διδαχή 
πρός τά παιδιά. Ή συμμετοχή δλων τών μελών τής
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πολιτιστικές δραστηριότητες στό πλαίσιο τής οικογένειας

οικογένειας στίς συζητήσεις είναι χαρακτηριστικό των 
συγχρόνων κοινωνιών. Αύτή τή νέα τάση φαίνεται ό
τι ακολουθεί καί ή έλληνική οικογένεια. Όπως απο
δείχθηκε τόσο από τήν προέρευνα δσο καί από τήν 
επιτόπια μέ συνεντεύξεις σέ βάθος, τά παδιά έκτος 
από τή συμμετοχή στό διάλογο έχουν καί γνώμη πού 
σήμερα γίνεται, ιδιαίτερα στό αγροτικό δείγμα, παρ’ 
όλες τίς αντίθετες άπόψεις, αποδεκτή από τούς γονείς. 
Στή διαμόρφωση αύτής τής νέας πραγματικότητας 
φαίνεται δτι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ή ύπεροχή 
των παιδιών στό μορφωτικό έπίπεδο έναντι τών γο
νιών τους.

Οί συζητήσεις μέσα στήν οικογένεια, στίς όποιες 
λαμβάνουν μέρος δλα τά μέλη της, ύπερτεροΰν σέ 
συχνότητα έναντι δσων γίνονται γιά τά ίδια θέματα 
μέ άτομα έκτος αύτής. ’Από τά αποτελέσματα τής ε
ρευνάς φαίνεται δτι τά θέματα πού συζητούν συχνά οί 
γονείς μέ τά παιδιά τους μέσα στήν οικογένεια (σέ πο
σοστό από 60% μέχρι 82% καί στίς τρεις περιοχές) 
είναι τά προβλήματα τού σχολείου καί ή μόρφωση 
τών παιδιών. Είναι αξιοσημείωτο τό γεγονός δτι τά 
θέματα παιδιών κυριαρχούν στίς συζητήσεις καί συγ
κεντρώνουν τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

’Ακολουθεί στίς συζητήσεις τών γονέων μέ τά παι
διά τους τό θέμα τής θρησκείας (τά ποσοστά τών 
απαντήσεων τών μητέρων είναι: 72% στό αγροτικό, 
68,5% στό ήμιαστικό καί 51% στό άστικό δείγμα). 
Τέταρτο έρχεται τό θέμα τής τηλεοράσεως. Τά πολιτι
κά, κοινωνικά καί οικονομικά θέματα δέν φαίνεται νά 
περιλαμβάνονται στά πρωταρχικά θέματα συζητήσεως 
τών μελών τής οικογένειας, τουλάχιστον στίς αγροτι
κές καί ήμιαστικές περιοχές. Σέ δλα τά παραπάνω θέ-, 
ματα οί απαντήσεις τών πατέρων πλησιάζουν τίς 
απαντήσεις τών μητέρων.

Μεταξύ τους οί δύο γονείς συχνότερα συζητούν τά 
έπαγγελματικά τους θέματα (άπό 50% μέχρι 64,5% 
καί στά τρία δείγματα). Ή εκπαίδευση καί τό μέλλον 
τών παιδιών ελάχιστα συζητούνται ανάμεσα στούς 
δύο μόνο γονείς, αλλά κυρίως μέ τή συμμετοχή τών 
παιδιών τους δπως άναφέρθηκε προηγουμένως.

Δέν φαίνεται ν’ αποτελούν σημεία επαφής καί δίαυ
λους επικοινωνίας καί ανταλλαγής απόψεων θέματα 
μέ καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα δπως ή μουσική, ή 
τέχνη, ό κινηματογράφος καί τά βιβλία, τουλάχιστον 
όσον αφορά στίς αγροτικές καί ήμιαστικές περιοχές.

Γιά ορισμένα θέματα, ή διαφορά τών ποσοστών 
τών απαντήσεων στά τρία δείγματα είναι σημαντική. 
Συγκεκριμένα, ένας παραδοσιακός θεσμός—δπως είναι 
ή θρησκεία—συζητεϊται ώς θέμα πολύ περισσότερο 
στίς αγροτικές καί ήμιαστικές περιοχές, ένώ στίς αστι
κές τά ποσοστά κατέρχονται σέ χαμηλά έπίπεδα. Αύ- 
τό ύποδηλώνει μιά νέα τάση καί διαφορά νοοτροπίας 
τών γονέων τών αστικών περιοχών στό θέμα τής θρη
σκείας. ’Αντίθετα, τά πολιτικά (καθώς καί τά κοινωνι
κά καί οικονομικά θέματα), ό κινηματογράφος, ή μου

σική καί ή τέχνη, καθώς καί τά βιβλία, συζητούνται 
συχνότερα στίς αστικές, σέ σύγκριση μέ τίς αγροτικές 
καί μερικώς τίς ήμιαστικές περιοχές.

Τά παιδιά απαντούν δτι τά θέματα πού συζητούν 
κυρίως μέ δλη τήν οικογένεια είναι: διακοπών καί 
μορφωτικά, έπαγγελματικά καί μελλοντικά τους σχέ
δια, σέ ποσοστά πού κυμαίνονται από 40% μέχρι 
65,5%, μέ αύξηση καί γιά τίς δύο κατηγορίες τών θε
μάτων στήν ’Αθήνα. Ή τηλεόραση έχει δευτερεύουσα 
σημασία στίς συζητήσεις τών παιδιών μέσα στήν οι
κογένεια καί δέν συγκεντρώνει απαντήσεις περισσότε
ρες άπό τό 1/3 τού συνόλου καί γιά τά τρία δείγματα. 
'Όπως καί γιά τούς γονείς έτσι καί γιά τά παιδιά, οί 
πολιτιστικοί τομείς δέν αποτελούν αντικείμενο οικο
γενειακών συζητήσεων. Είναι άξιο προσοχής δτι σέ 
καθαρά πολιτιστικούς τομείς δέν φαίνεται νά ύπάρ- 
χουν ερεθίσματα γιά ανταλλαγή ιδεών καί νά δη- 
μιουργεϊται κλίμα ένθαρρύνσεως καί επικοινωνίας 
ανάμεσα στίς δύο γενιές. Τό φαινόμενο μετριάζεται 
στήν ’Αθήνα.

Τά παιδιά προτιμούν νά συζητούν μέ τά αδέλφια 
τους θέματα μουσικής, κινηματογράφου, τηλεοράσεως 
καί αθλητικά, ένώ δέν φαίνεται νά συμμετέχουν σέ 
συζήτηση πάνω σέ οικογενειακά θέματα παραδοσια
κού χαρακτήρα, δπως είναι τό θέμα τής αγοράς ή με
τακόμισης σέ καινούργιο σπίτι: οικονομικό θέμα πού 
θεωρείται δτι ανήκει στήν άρμοδιότητα τών γονέων.

Άνακεφαλαιώνοντας, ύπογραμμίζουμε ώς ούσιωδέ- 
στερα τά ακόλουθα: Τά θέματα πού συζητούν οί διά
φορες ομάδες μέσα στήν οικογένεια (π.χ. γονείς μετα
ξύ τους, αδέλφια μεταξύ τους, γονείς μέ παιδιά) δέν 
παρουσιάζουν μόνο όμοιότητες αλλά καί διαφορές 
πού οφείλονται στά ειδικά ένδιαφέροντα κάθε ομάδας. 
Συγκεκριμένα: τά βασικά θέματα πού συζητεΐ ή οικο
γένεια μαζί είναι: τά προβλήματα σχολείου, ή μόρφω
ση καί τά μελλοντικά σχέδια τών παιδιών. Σέ μικρό
τερα ποσοστά συζητούνται μερικά θέματα άπό τά παι
διά μέ τόν πατέρα ή τή μητέρα χωριστά. Τά αθλητικά, 
πολιτικά, καθώς καί τά κοινωνικά καί οικονομικά θέ
ματα, συζητούνται περισσότερο μέ τόν πατέρα, ένώ 
μέ τή μητέρα συζητεϊται περισσότερο τό θέμα τής 
θρησκείας.

3. Ή στάση τών γονέων στό ζήτημα τής επιλογής του
επαγγέλματος καί του συντρόφου του παιδιού τους
(παιδιών τους)

Στίς παραδοσιακές οικογένειες, ή λήψη τής άποφά- 
σεως άπό τούς γονείς στό θέμα τής έπαγγελματικής 
σταδιοδρομίας τών παιδιών συνδέεται μέ λόγους οικο
γενειακής παραδόσεως καί κοινωνικού γοήτρου. Οί 
γονείς, καί ιδιαίτερα ό πατέρας, είχαν τόν πρώτο λόγο 
στό θέμα τής επιλογής τού επαγγέλματος τού παιδιού 
(παιδιών) καί τού συντρόφου του (συντρόφων του).

Αύτή ή παραδοσιακή στάση έχει σημαντικά άλλά-
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ξει. Τά ποσοστά των γονέων πού παραδέχονται δτι θά 
επέβαλλαν τή γνώμη τους είναι σχεδόν μηδαμινά. 
Καί στά τρία ύπο-δείγματα, σέ ποσοστά πού κυμαί
νονται γύρω στό 60% γιά αγόρι καί κορίτσι, οί μητέ
ρες δήλωσαν ότι άπλώς θά προσπαθούσαν νά επιβά
λουν τή γνώμη τους. Αύτή είναι μιά κατάσταση πού 
δείχνει μιά τάση έκσυγχρονισμού τής έλληνικής οικο
γένειας. Είναι σημαντικό ότι στό σημείο αύτό ή άγρο- 
τική, ή ήμιαστική καί ή άστική κοινωνία βρίσκονται 
στό ίδιο έπίπεδο έξελίξεως. Γύρω στό 20% κυμαίνον
ται σέ όλα τά ύπο-δείγματα τά ποσοστά των μητέρων 
πού παραδέχονται ότι δέν θά παρενέβαιναν καί ότι θά 
άφηναν τά παιδιά τους ελεύθερα νά αποφασίσουν μό
να τους. Οί πατέρες γενικά συμφωνούν μέ τίς συζύ
γους τους. ’Ανεξάρτητα όμως άπό τήν κατανομή των 

.απαντήσεων ώς πρός τό είδος τής συμπεριφοράς στόν 
τομέα τού επαγγέλματος των παιδιών, ή άντιμετώπιση 
καί γιά τά δύο φύλα είναι γιά τούς γονείς κοινή. Ή 
εικόνα αύτή αποτελεί ένδειξη ένός μεταβατικού στα
δίου τής έλληνικής οικογένειας.

Επειδή ό γάμος συνδέεται μέ περιουσιακά θέματα 
καί τήν προίκα, οί γονείς καί ιδιαίτερα ό πατέρας έχει 
τόν πρώτο λόγο στή λήψη άποφάσεων. Όπως όμως 
απέδειξε ή έρευνά μας, ύπάρχει σήμερα εμφανής τάση 
άπομακρύνσεως άπό τό παραδοσιακό αύτό πρότυπο, 
άφοΰ τά ποσοστά των γονέων πού θά επέβαλλαν τή

γνώμη τους στό θέμα τού γάμου των παιδιών τους εί
ναι άσήμαντα. Καί στίς τρεις περιοχές τής έρευνας, 
τά ποσοστά τών άπαντήσεων τών μητέρων κυμαίνον
ται άπό 53,5% μέχρι 63% στήν περίπτωση πού θά 
προσπαθούσαν άπλώς νά επιβάλουν τή γνώμη τους 
στό γάμο τών άγοριών όσο καί τών κοριτσιών τους. 
Οί άπαντήσεις τών πατέρων πλησιάζουν έκεϊνες τών 
μητέρων. Ή τάση αύτή τού έκσυγχρονισμού παρατη- 
ρεϊται μέσα στήν έλληνική οικογένεια καί ισχύει γιά 
τά τρία ύπο-δείγματα μέ έλάχιστες διαφορές. Ένα πο
σοστό τών γονέων, πού κυμαίνεται γύρω στό 20% 
καί στίς τρεις περιοχές πού έγινε ή έρευνα, διέπεται 
άπό τίς πιο σύγχρονες ιδέες, επειδή υποστηρίζει ότι 
τό θέμα τού γάμου είναι προσωπικό καί γι’ αύτό πρέ
πει νά άποφασίζουν μόνα τους τά παιδιά. ’Αξίζει έπί- 
σης νά τονιστεί ότι ή στάση τών γονέων στό θέμα 
τού γάμου τών παιδιών τους, όπως άλλωστε παρατη
ρήθηκε καί στό θέμα τού επαγγέλματος, είναι σχεδόν 
ίδια άπέναντι καί στά δύο φύλα.

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή οικογένεια σήμερα δια
νύει ένα μεταβατικό στάδιο άπό τήν πατριαρχική στή 
συντροφική δομή, όπου, χωρίς νά έχουν χαλαρώσει 
οί δεσμοί άναμεσα στά μέλη, έχουν ύπεισέλθει καί 
επικρατήσει νέες άντιλήψεις, οί όποιες καί διαμορφώ
νουν τό είδος συμμετοχής καί επικοινωνίας τών με
λών της.
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