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Δ. Γεώργας*

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι κοινωνικές αξίες διαδραματίζουν, ίσως, τον κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της 
συμπεριφοράς των μελών μιας κοινωνίας. Οι αξίες, κατά τον ανθρωπολόγο C. 
Kluckholn (1951), αντιπροσωπεύουν «τη σαφή ή υπονοούμενη σύλληψη του επι
θυμητού, χαρακτηριστική ενός ατόμου ή κάποιας ομάδας, η οποία επηρεάζει 
την επιλογή προτύπων, μέσων και δράσεων στην κοινωνία» (σ.395).

Η κρίσιμη λέξη στον ορισμό αυτό είναι η λέξη «επιθυμητή». Οι αξίες, δη
λαδή, αναφέρονται σε κατηγορίες, σε ιδέες, σε έννοιες, σε συμπεριφορές που η 
κοινωνία αξιολογεί ως επιθυμητές. Το δεύτερο κρίσιμο σημείο του ορισμού του 
Kluckhohn αφορά στην ενσυνείδητη ή υπονοούμενη σύλληψη των αξιών, από 
μέρους των ατόμων ή των ομάδων της κοινωνίας. Οι αξίες είναι βαθιά ριζωμέ
νες στη συνείδησή μας, η δε παραβίασή τους δημιουργεί κάποια αναστάτωση, 
(λ.χ. τύψεις, άγχος) στον ψυχικό μηχανισμό του ατόμου. Ένα μέρος του «υπερε
γώ», κατά τον Φρόυντ, αποτελείται από το αξιοκρατικό σύστημα της κοινω
νίας, το οποίο έχει μεταδοθεί από τον πατέρα και τη μητέρα στο παιδί.

Οι αξίες διαμορφώνονται από τις επιμέρους οικολογικές και κοινωνικές 
παραμέτρους, και μέσα στα πλαίσια της διαχρονικής εξέλιξης της κάθε κοινω
νίας. Μια ενδεχόμενη θεώρηση που μπορεί να εξηγήσει τόσο τη διαμόρφωση 
των αξιών και άλλων ψυχολογικών φαινομένων όσο και την αλλαγή των αξιών 
σε κάποια κοινωνία, είναι το οικολογικό κοινωνικό πρότυπο. Πέντε κατηγορίες 
αποτελούν τη δομή της θεωρίας: α'τα οικολογικά στοιχεία, β'η οργάνωση και 
οι θεσμοί της κοινωνίας, γ' οι δεσμοί με ομάδες στη μικρή κοινότητα, δ'η οικο
γένεια και ε ' το άτομο.

Τα οικολογικά στοιχεία περιλαμβάνουν: α'το πολικό, τροπικό και εύκρα
το κλίμα, /Γ χωροταξικά στοιχεία, όπως το απομονωμένο χωριό, την πόλη, και 
γ'δημογραφικά στοιχεία, όπως η πυκνότητα των κατοίκων και η κινητικότητά 
τους.

Η οργάνωση και οι θεσμοί της κοινωνίας περιλαμβάνουν το οικονομικό
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στοιχείο (αλιευτική, αγροτική, βιομηχανική κοινωνία κτλ.), το πολιτικό σύστη
μα με το νομικό καθεστώς, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη θρησκεία και τα μέ
σα επικοινωνίας (γλώσσα, τηλεόραση, κτλ.).

Οι δεσμοί με ομάδες της μικρής κοινότητας αναφέρονται στις επαφές του 
ατόμου με ομάδες στη μικρή κοινότητα ή στη γειτονιά που το επηρεάζουν ου
σιαστικά. Όσο οι θεσμοί της κοινωνίας αντιπροσωπεύουν αφηρημένες έννοιες, 
νόμους, κατηγορίες που ρυθμίζουν θεωρητικά τα μέλη της κοινωνίας, τόσο οι 
δεσμοί με ομάδες αποτελούν τις πραγματικές εμπειρίες και επαφές του ατόμου 
με τα πρόσωπα (τον δάσκαλο, τον αστυφύλακα κ.ά.) που διαμορφώνουν τις αν
τιλήψεις και τη συμπεριφορά του ως προς τους γενικούς θεσμούς της κοινω
νίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας κοινωνίας με την πρωτοβάθμια και δευτε
ροβάθμια παιδεία, με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και με σαφείς στό
χους, επηρεάζει ασφαλώς το μαθητή. Όμως οι επαφές του με τους δασκάλους 
του, τους συμμαθητές του και το σχολείο του διαμορφώνουν συγκεκριμένες αν
τιλήψεις και εμπειρίες για την παιδεία, οι οποίες τον επηρεάζουν πιο άμεσα και 
ουσιαστικά από τους αφηρημένους θεσμούς.

Η οικογένεια διακρίνεται από τις προαναφερθείσες κοινοτικές ομάδες λό
γω της σημαντικότητας της επιρροής της στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού κα
τά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του, επιρροή η οποία διαμορφώνει τη δομή 
της προσωπικότητάς του. Τόσο οι θεσμοί της κοινωνίας, όσο και οι δεσμοί των 
ομάδων στην κοινότητα, ερμηνεύονται και διαφοροποιούνται από την κάθε οι
κογένεια, με συνέπεια να μεταδίδονται στο παιδί με κάποια ιδιαίτερη μορφή. 
Σημαντικός παράγοντας επίσης στη διαμόρφωση των αξιών και γενικότερα της 
προσωπικότητας του ατόμου είναι η μορφή της οικογένειας (εκτεταμένη - πυρη
νική - πολυγαμική).

Το άτομο είναι μεν, σύμφωνα με το αναφερθέν θεωρητικό πρότυπο, το επί
κεντρο των λειτουργιών των παραπάνω κατηγοριών, όχι όμως η απλή κατάλη
ξή τους, το αιτιατό τους. Η σχέση δηλαδή ατόμου - κατηγοριών <5εν είναι μονό- 
δρομη. Αντιθέτως, αλληλεπιδρά με τις κατηγορίες, και ενδέχεται να τις επη
ρεάσει. Μπορεί π.χ. να επηρεάσει τις οικολογικές συνθήκες κτίζοντας πόλεις, 
και την οικογένεια διαμορφώνοντας τις στάσεις του πατέρα και της μητέρας.

Τέσσερις άλλες μεταβλητές, μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση 
των άνω πέντε κατηγοριών: a ' Η διασπορά των οικολογικών στοιχείων, π.χ. η 
πυκνότητα της αστικής περιοχής εν συγκρίσει με την πυκνότητα μιας μικρής 
κοινότητας. /ΓΗ πολυπλοκότητα των κοινωνικών θεσμών, π.χ. το πολύπλοκο 
πολιτικό σύστημα μιας κοινωνίας εν συγκρίσει με το απλό πολιτικό σύστημα 
μιας κοινότητας, γ' Ο βαθμός της ανθρώπινης επαφής, π.χ. οι στενές επαφές 
μέσα στην εκτεταμένη οικογένεια τείνουν να διαμορφώνουν όμοιες αξίες εν συγ- 
κρίσει με τις επαφές μέσα στην πυρηνική οικογένεια. Τέλος οι κοινωνικές 
αλλαγές ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες του προτύ
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που. Π.χ. η αλλαγή της μορφής του οικονομικού στοιχείου (βιομηχανική αντί 
αγροτική) θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή στο χωροταξικό στοιχείο (μεγάλες 
πόλεις και πυκνότητα), στο πολιτικό (πιο πολύπλοκο), στην οικογένεια (πυρηνι
κή αντί εκτεταμένη) και τέλος, στις αξίες του ατόμου.

Το πρότυπο της οικολογικής ψυχολογίας προσφέρει ένα θεωρητικό πλαί
σιο, για την ανάλυση των αιτιών της αλλαγής των αξιών ή άλλων ψυχολογικών 
φαινομένων, όσον αφορά στους Έλληνες. Είναι, πιστεύω, κοινή διαπίστωση ότι 
από τα πρωταρχικά αίτια των κοινωνικών και ψυχολογικών αλλαγών στην ελ
ληνική κοινωνία είναι το οικονομικό στοιχείο, η ραγδαία εκβιομηχάνιση της 
χώρας, τα τελευταία 25 χρόνια. Η παραδοσιακή οικονομία βασιζόταν κυρίως 
στη γεωργία, στο εμπόριο, στο ναυτικό εμπόριο, στην αλιεία, και σε σχετικά μι
κρές βιομηχανικές μονάδες. Η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας κατά τη δε
καετία του 1950 είχε αντανακλάσεις σε άλλες παραμέτρους (σύμφωνα με το 
πρότυπο της οικολογικής ψυχολογίας). Ως προς το οικολογικό στοιχείο, η ανά
πτυξη της βιομηχανίας προκάλεσε την εσωτερική μετανάστευση στις αστικές 
περιοχές, με την επακόλουθη ερήμωση των μικρών απομονωμένων κοινοτήτων. 
Ως προς το εκπαιδευτικό στοιχείο, η συνέπεια ήταν η διάδοση της εκπαίδευσης 
σε περισσότερους, καθώς και η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης. Στο 
χώρο της επικοινωνίας, η συνέπεια ήταν η ηλεκτροδότηση όλης της Ελλάδας, 
η εισροή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, η κατασκευή δρόμων σε απομο
νωμένες περιοχές, με συνέπεια την καλύτερη και άμεση πληροφόρηση του 
λαού. Οι ευρείες αντανακλάσεις των οικονομικών αλλαγών σε άλλες οικολογι
κές και κοινωνικές παραμέτρους του προτύπου έχουν αναλυθεί εκτενώς από ει
δικούς άλλων επιστημών.

Υπάρχουν, ωστόσο, άλλες αντανακλάσεις που αφορούν κυρίως την κοινω
νική ψυχολογία. Η εσωτερική μετανάστευση είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερ
θούν οικογένειες από αγροτικές σε αστικές περιοχές και να κατοικήσουν σε πυ- 
κνοκατοικημένες και σχετικά απρόσωπες γειτονιές, με ορισμένες αναπόφευ
κτες συνέπειες. Ο κάτοικος της μικρής κοινότητας, που στο χωριό του είχε στε
νές σχέσεις με τους γείτονές του, που γνωριζόταν καλά με τον πρόεδρο της κοι
νότητάς του, που γνώριζε καλά τα φορολογικά και περιουσιακά στοιχεία του, 
Κ.Ο.Κ., βρέθηκε σε έναν πολύπλοκο χώρο, όπου οι θεσμοί της κοινωνίας είναι 
αφηρημένες έννοιες, και δεν έχει τη δυνατότητα να τις επηρεάζει με τις παραδο
σιακές στενές επαφές με τα γνωστά πρόσωπα της κοινότητάς του.

Υπάρχει επίσης μια άλλη ουσιαστική αντανάκλαση της αλλαγής της οικο
νομικής απασχόλησης των πρώην κατοίκων των μικρών αγροτικών και αλιευ
τικών κοινοτήτων. Η χαρακτηριστική μορφή της αγροτικής και αλιευτικής οι
κογένειας, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι η εκτεταμένη οικογένεια, επειδή η 
καλλιέργεια της γης απαιτεί πολλά χέρια και τη συνεργασία τόσο των μελών 
της ευρείας οικογένειας, όσο και των συγγενών και φίλων. Ωστόσο, σε αστικές
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περιοχές, η χαρακτηριστική μορφή της οικογένειας είναι η πυρηνική. Η οικονο
μική απασχόληση των μελών της πυρηνικής οικογένειας σε αστικές περιοχές 
δεν απαιτεί τη συνεργασία των μελών της ευρείας οικογένειας. Αντιθέτως, η 
απασχόληση του κάθε μέλους της οικογένειας είναι συνήθως σε κάποια χωρι
στή εργασία, π.χ. ο πατέρας στο εργοστάσιο, η μητέρα σε κάποιο κατάστημα, η 
κόρη σε κάποιο γραφείο και ο μικρότερος γιος στο σχολείο, όπου εκπαιδεύεται 
για να ενταχθεί (σε μεγαλύτερη ηλικία από το παιδί του γεωργού που προσφέρει 
εργασία από μικρή ηλικία) μελλοντικώς σε κάποια μονάδα εργασίας της κοι
νωνίας. Είναι επόμενο, λοιπόν, το σχήμα της ελληνικής αγροτικής εκτεταμένης 
οικογένειας να μην είναι λειτουργικό στις αστικές βιομηχανικές περιοχές, με 
συνέπεια την αλλαγή τόσο ορισμένων παραδοσιακών αξιών, όσο και άλλων 
γνωρισμάτων του Έλληνα. Τόσο οι στενοί δεσμοί, η αλληλεξάρτηση, οι αλλη- 
λοϋποχρεώσεις, η αρραγής ενότητα της εκτεταμένης ελληνικής οικογένειας, ό
σο και οι συνέπειες στη συμπεριφορά του Έλληνα από την αλλαγή της εκτετα
μένης σε πυρηνική οικογένεια έχουν τεκμηριωθεί από τις συστηματικές μελέτες 
ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχιάτρων και ψυχολόγων.

Υπάρχει επίσης ένα άλλο σχήμα της ομαδικής αλληλεγγύης που χαρακτη
ρίζει τη λειτουργία της ευρείας ελληνικής οικογένειας μέσα στις μικρές κοινό
τητες, η εσω-ομάδα, ή, όπως περιγράφεται από τους Βασιλείου (1973), ο «κύ
κλος των δικών». Ο κύκλος των δικών απαρτίζεται από όλα τα μέλη της εκτε
ταμένης οικογένειας, τους «κουμπάρους», τους «νονούς», και επίσης τα φιλικά 
πρόσωπα που έχουν δείξει με τις πράξεις τους ότι νοιάζονται για την οικογένεια 
και στους οποίους μπορεί να βασιστεί κανείς σε ώρα ανάγκης. Ουσιαστικές 
αξίες που ορίζουν τον Έλληνα, όπως το φιλότιμο, είναι αναπόσπαστα συνδεδε- 
μένα με την εσω-ομάδα. Σύμφωνα με τους Βασιλείου (1966,1973) η αντίληψη 
κάποιου προσώπου (π.χ. ο κύριος Παπαδόπουλος) συνεπάγεται και την τοποθέ
τησή του σε δύο κατηγορίες. Είτε στην ομάδα των δικών (είναι συγγενής του 
θείου μου), οπότε το φιλότιμο τον υποχρεώνει να συμπεριφερθεί φιλικά και εξυ
πηρετικά, είτε στην εξω-ομάδα (είναι φίλος μιας εχθρικής οικογένειας), οπότε 
συμπεριφέρεται εχθρικά και χωρίς φιλότιμο. Ωστόσο, η τάση αλλαγής της σύγ
χρονης οικογένειας, από το εκτεταμένο σχήμα στο πυρηνικό σχήμα, ενδέχεται 
να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της λειτουργικότητας του φιλότιμου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση ενός φαινομένου που χαρα
κτηρίζει τον σημερινό Έλληνα, των οικογενειακών αξιών, μέσα στα πλαίσια
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του προτύπου της οικολογικής ψυχολογίας. Η αλλαγή της δομής της ελληνι
κής οικογένειας, από την εκτεταμένη στην πυρηνική, συνεπάγεται την αλλα
γή των οικογενειακών αξιών. Το δείγμα αποτελείται από φοιτητές του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Υποθέτω ότι οι φοιτητές αντιπροσωπεύουν την πιο 
προοδευτική ομάδα της γενεάς τους, είναι πιο ανοιχτοί και ευάλωτοι στα και
νούρια ρεύματα μέσα στο χώρο τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και του αστι
κού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές του δείγματος διαφέρουν ως προς ορισμένα 
δημογραφικά στοιχεία. Μια ομάδα φοιτητών είναι από την Αθήνα και η δεύ
τερη από την επαρχία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σύμφωνα με το 
πρότυπο της οικολογικής ψυχολογίας, οι αστικές περιοχές διαφέρουν από τις 
επαρχιακές, και πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές από την Αθήνα ως επί το πλεί- 
στον θα πρέπει να προέρχονται από πυρηνικές οικογένειες. Αντιθέτως, οι 
επαρχιώτες φοιτητές θα πρέπει να προέρχονται από εκτεταμένες οικογένειες. 
Άρα, υποθέτω ότι οι οικογενειακές αξίες των δύο ομάδων φοιτητών θα δια
φέρουν.

Ο επαρχιώτης φοιτητής, όταν εντάσσεται στο πλαίσιο του Πανεπιστη
μίου και στον αστικό χώρο της Αθήνας, αντιμετωπίζει καινούριες ιδέες, ήθη 
και έθιμα, διαφορετικές αξίες. Σε πολλές περιπτώσεις ζει μόνος του, μακριά 
από το ζεστό περιβάλλον της οικογένειάς του, και ευάλωτος στα καινούρια 
ρεύματα του τόσου διαφορετικού τρόπου ζωής. Θα πρέπει λοιπόν ο πρωτοε
τής φοιτητής να είναι πιο ευάλωτος στο καινούριο περιβάλλον. Άρα, υποθέ
τω ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Αθήνα, οι οικογενειακές 
αξίες των τεταρτοετών φοιτητών θα πρέπει να έχουν αλλάξει και να διαφέ
ρουν από τις αξίες των πρωτοετών.

Η τρίτη υπόθεση είναι ότι η αντίληψη των οικογενειακών αξιών θα δια
φέρει ανάλογα με το φύλο.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 64 θέματα - αξίες που αφορούν στα μέ
λη της οικογένειας. Στην πρώτη προκαταρκτική μελέτη δόθηκαν1 σε ένα

1. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα των τεταρτοετών φοιτητών του Φιλοσοφι
κού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου στην έρευνα 
αυτή, και που με τον ενθουσιασμό, τη δίψα για μάθηση, το ενδιαφέρον, την κριτική και τη 
σκληρή δουλειά τους συνετέλεσαν στην έρευνα αυτή. Η ψυχή της ομάδας, που προσέφερε σε 
όλες τις φάσεις της έρευνας, από τη σύλληψη μέχρι τη στατιστική επεξεργασία των δεδομέ
νων, ήταν ο Παναγιώτης Κορδούτης, η Μαργαρίτα Κουντούρη, η Ιωάννα Πολύζου και η Μό-
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δείγμα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ερωτηματολόγια με ανοιχτές 
ερωτήσεις αναφορικά με τις οικογενειακές αξίες. Από τις απαντήσεις των 
φοιτητών επισημάνθηκε ένας αριθμός παραδοσιακών αξιών. Προστέθηκαν 
άλλες οικογενειακές αξίες από την ελληνική βιβλιογραφία. Οι ερωτήσεις δια
τυπώθηκαν έτσι ώστε σχεδόν όλες να περιλαμβάνουν τη λέξη «πρέπει», π.χ.: 
«Ο πατέρας πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειας»· «τα παιδιά δεν πρέ
πει να αντιμιλούν στους γονείς»· «πρέπει να είμαστε φιλότιμοι», ώστε να τονι
στεί το κοινωνικά επιθυμητό στοιχείο των αξιών. Οι απαντήσεις στις ερωτή
σεις αντιστοιχούν σε κλίμακα με πέντε βαθμίδες: συμφωνώ (1), μάλλον συμ
φωνώ (2), <5εν ξέρω ή δεν είμαι σίγουρος (3), μάλλον διαφωνώ (4) και διαφωνώ 
(5). Η απάντηση συμφωνώ με τιμή 1 αντιστοιχεί με την παραδοσιακή κατεύ
θυνση, δηλώνει δηλαδή συμφωνία με την παραδοσιακή αξία. Αντιθέτως, η τι
μή 5 δηλώνει διαφωνία με την παραδοσιακή αξία. Ορισμένες ερωτήσεις είναι 
διατυπωμένες έτσι ώστε η δήλωση διαφωνώ να σημαίνει αποδοχή της παρα
δοσιακής αξίας, και στις περιπτώσεις αυτές η επιλογή αυτή παίρνει την τιμή 
1.

Στη δεύτερη προκαταρκτική μελέτη, οι αξίες δόθηκαν σε 21 φοιτητές 
από την επαρχία και την Αθήνα. Σκοπός της φάσης αυτής ήταν η επιλογή 
των ερωτήσεων για το τελικό ερωτηματολόγιο με τα εξής κριτήρια: a η δια- 
σπορά των απαντήσεων στις πέντε βαθμίδες, αφού απορρίφθηκαν οι αξίες ό
που όλοι, από την Αθήνα και την επαρχία, συμφωνούν ή αντιστοίχως διαφω
νούν, β' ο εντοπισμός ερωτήσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα διατύπωσης, 
γ_ η απόρριψη των αξιών που ήταν ουσιαστικά όμοιες. Επιλέχτηκαν τελικά 
64 αξίες για το τελικό ερωτηματολόγιο.

Στην τελική φάση, το ερωτηματολόγιο με τις 64 ερωτήσεις δόθηκε σε 
ατομικές συνεντεύξεις. Ο συνεντευκτής έδινε ένα αντίτυπο του ερωτηματο
λογίου στον ερωτώμενο, και δεύτερο χαρτί με την κλίμακα «συμφωνώ», 
«μάλλον συμφωνώ» κτλ. Κατόπιν ο συνεντευκτής διάβαζε την κάθε ερώτη
ση, και σημείωνε σε ειδικό φύλλο απάντησης την επιλογή του ερωτώμενου.

Το δείγμα

Το δείγμα αποτελείται από 417 φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστη
μίου Αθηνών. 190 είναι Αθηναίοι και 227 από την επαρχία. Φοιτητές από τη 
Θεσσαλονίκη δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα. Φοιτητές από την επαρχία

νίκα Τσακανίκα. Στην πρώτη φάση της έρευνας και στις συνεντεύξεις, προσέφεραν με τις πο
λύτιμες ικανότητες τους οι Εύα Λινάρδου, Βικτωρία Δήμα, Βιργινία Κάγκου, Εύη Καλλέ, Πα
ναγιώτα Μυλωνά, Ζέτα Πετρίδου, Κωνσταντίνα Παππά, Εύη Ροζάκη, Βίλυ Ντουχάνη και Ή
βη Γκουρέ.
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που δήλωσαν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας, αλλά μετακόμισαν συγ
χρόνως με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, κατανέμονται στην κατηγορία 
επαρχία. Ορισμένοι, μάλλον αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις που η οικογένεια 
έρχεται στην Αθήνα να «σπουδάσει» το παιδί. 206 είναι άνδρες και 211 γυναί
κες. 106 είναι πρωτοετείς, 88 δευτεροετείς, 92 τριτοετείς και 131 τεταρτοε
τείς. Η κατανομή των φοιτητών αντιστοίχως με τις τρεις μεταβλητές παρι- 
στάνεται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή των 417 φοιτητών ανάλογα με τον τόπο 

προέλευσης, το φύλο και το έτος σπουδών

Έτος σπουδών

Α' Β' Γ' Δ' Σύνολο

Αθήνα Ανδρες 21 21 22 28 92
Γυναίκες 24 21 25 28 98

Επαρχία Ανδρες 27 23 25 39 114
Γυναίκες 34 23 20 36 113

Σύνολο 106 88 92 131 417

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΝ

Μια υπόθεση της έρευνας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ότι οι φοι
τητές από την επαρχία, οι οποίοι προέρχονται κατά κόρον από παραδοσιακές 
εκτεταμένες οικογένειες, έχουν άλλη αντίληψη των οικογενειακών αξιών από 
ό,τι έχουν οι Αθηναίοι φοιτητές, που προέρχονται κυρίως από πυρηνικές οι
κογένειες. Με τον όρο «αντίληψη των οικογενειακών αξιών», εννοούμε ότι οι 
επαρχιώτες φοιτητές σχηματίζουν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις αξιών, 
διαφορετικές ενότητες αξιών, σε αντιπαράθεση με τους Αθηναίους φοιτητές. 
Η ίδια επιχειρηματολογία ισχύει και για το φύλο: Οι άνδρες και οι γυναίκες 
ενδέχεται να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κατηγοριοποίηση των 
αξιών. Οι 64 αξίες του ερωτηματολογίου, δηλαδή, ενδέχεται να διαιρούνται 
σε υποκατηγορίες, σε ενότητες, που εκφράζουν σαφέστερα την πραγματική 
αντίληψη των αξιών.

Η στατιστική μέθοδος που αντιστοιχεί στη διαίρεση των ερωτήσεων σε 
ενότητες, σε υποκατηγορίες, είναι η παραγοντική ανάλυση δεδομένων (Har
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man 1967, Μεϊμάρης και Νικολακόπουλος 1978). Η ανάλυση δεδομένων έ
γινε με την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες του στατιστικού προγράμματος 
του SPSS2 και κατόπιν η περιστροφή των αξόνων έγινε με τη μέθοδο Vari- 
max.

Έγιναν πέντε χωριστές παραγοντικές αναλύσεις, ως εξής: a το σύνολο 
των φοιτητών, β' οι Αθηναίοι, y οι επαρχιώτες, δ' οι άνδρες και ε' οι γυναί
κες.

Το σύνολο των φοιτητών

Ο Πίνακας 2 παριστάνει την παραγοντική ανάλυση του συνόλου των φοιτη 
τών.3

Πίνακας 2
Σύνολο των φοιτητών

ΑΞ

μο β Α- ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (40,8%)

4.5 71 πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπι
τιού

4,1 61 πατέρας αρχηγός οικογένειας
4.6 59 μητέρα δέχεται αποφάσεις πατέρα
4,6 52 θέση μητέρας στο σπίτι
4,3 49 πατέρας χρηματοδότης
3,9 46 γοναίκα καλή σαν τη μάνα μου

μο β Β ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (11,2%)

1,8 59 μόρφωση και επαγγελματική κατάρ
τιση καλύτερη προίκα για γυναίκα

1.7 57 γονείς δεν μαλώνουν μπροστά στα
παιδιά

1.8 52 γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέ
ρονται σωστά

1,7 47 να είμαστε φιλότιμοι 
1,3 45 προβλήματα οικογένειας λύνονται 

μέσα στην οικογένεια
1.9 42 μητέρα να είναι σύμβουλος

2. Statistical Package for the Social Sciences, 2 η έκδ. (1975), Νέα Υόρκη, McGraw-Mill. 
Πιο συγκεκριμένα, Principal factor with iteration.

3. Σε κάθε Πίνακα παριστάνονται τα εξής στοιχεία. Εντός παρένθεσης απεικονίζεται το 
ποσοστό (40,8% για τον πρώτο άξονα) της συνολικής αδράνειας που ερμηνεύεται από τον αν
τίστοιχο άξονα. Το ποσοστό της συνολικής αδράνειας που ερμηνεύεται από τον κάθε άξονα 
παρέχει πληροφορίες ως προς τη σημαντικότητα της ενότητας αυτής, το βάρος που πρέπει να 
δοθεί στην κάθε ενότητα και την ιεράρχηση των ενοτήτων, κατά την αντίληψη της υπό συζή
τησης ομάδας. Άρα εάν η πρώτη ενότητα συγκεντρώνει το ποσοστό 40,8% της συνολικής 
αδράνειας, αυτό σημαίνει ότι η ενότητα αυτή εκλαμβάνεται από την ομάδα αυτή ως η πιο ση
μαντική. Κατόπιν, εάν η δεύτερη ενότητα συγκεντρώνει το ποσοστό 11,2% της συνολικής 
αδράνειας, αυτό σημαίνει ότι η ενότητα αυτή εκλαμβάνεται καταφανώς ως λιγότερο σημαντι
κή από το δείγμα και ότι βρίσκεται σαφώς στη δεύτερη θέση κατά την ιεράρχηση των ενοτή
των, κ.ο.κ. Τα γράμματα «μ.ο.» δηλώνουν τον μέσο όρο του δείγματος για την αντίστοιχη 
αξία, ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται από 1 (προς την παραδοσιακή κατεύθυνση) έως το 5 
(διαφωνία με την παραδοσιακή αξία). Η στήλη «β» αντιπροσωπεύει το βάρος των επιμέρους 
ερωτήσεων στον αντίστοιχο άξονα, που κυμαίνονται θεωρητικά από το 0 μέχρι 1,00. Στην 
προκειμένη περίπτωση, περιλαμβάνονται μόνο αξίες με βάρος μεγαλύτερο από 0,40. Επίσης, 
οι αριθμοί παρουσιάζονται χωρίς το μηδέν και το κόμμα (52 αντί 0,52) λόγω έλλειψης χώρου. 
Τέλος, οι ερωτήσεις διατυπώνονται στον Πίνακα με τηλεγραφικό τρόπο, π.χ. η λέξη «πρέπει» 
αφαιρέθηκε, όπως και τα άρθρα. Για παράδειγμα, η αξία «Ο πατέρας πρέπει να κουμαντάρει τα 
χρήματα του σπιτιού», διατυπώνεται ως εξής: «Πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπιτιού».

10



μο Ρ Γ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (7,5%)
2,8 69 γονείς γνωρίζουν φίλους παιδιών
3,2 59 μητέρα ξέρει πάντα πού είναι τα παι-

2,1 63 παιδιά έχουν υποχρέωση να φροντί
ζουν γονείς όταν γεράσουν 

2,1 56 παιδιά δουλεύουν για να βοηθήσουν

μο β Δ' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4.5%)

διά
3,7 54 παιδιά ζητούν άδεια γονιών όταν οικογένεια

1,5 52 παιδιά βοηθούν στις δουλειές σπι
τιού

1,8 50 παιδιά σέβονται παππούδες
2,3 43 να διατηρεί καλές σχέσεις με συγγε

νείς

βγαίνουν με παρέα
3,4 46 παιδιά δεν έχουν μυστικά από γονείς

μο Ρ Ε' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4,1%)

1,5 84 αγόρια να έχουν σεξουαλικές σχέ
σεις πριν το γάμο

4,5 71 κορίτσια δεν πρέπει να έχουν σε
ξουαλικές σχέσεις πριν το γάμο

A ' παράγοντας — παραδοσιακός ρόλος πατέρα - αρχηγού/μητέρας - γυναίκας

Ο πρώτος παράγοντας είναι ο πιο ισχυρός, ερμηνεύοντας 40,8% της συ
νολικής αδράνειας. Οι αξίες που αποτελούν την ενότητα αυτή είναι, με αντί
στοιχη σειρά βάρους, οι εξής: Ο πατέρας πρέπει να κουμαντάρει τα χρήματα 
του σπιτιού, ο πατέρας πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειας, η μητέρα... 
δέχεται τις αποφάσεις του πατέρα, θέση μητέρας στο σπίτι, πατέρας χρηματο
δότης, γυναίκα καλή σαν τη μάνα του.

Έκδηλο είναι ότι η ενότητα αυτή αποτελείται από αξίες που αφορούν 
στον παραδοσιακό ρόλο του πατέρα ως αρχηγού της οικογένειας που αποφα
σίζει για τα οικονομικά, και το ρόλο της γυναίκας και μητέρας στο σπίτι. 
Από την άλλη μεριά, αν εξετάσουμε τους μέσους όρους, βλέπουμε ότι κυμαί
νονται από 3,9 μέχρι 4,5, που σημαίνει ότι, παρόλο που είναι έντονη στο νου 
των φοιτητών η κατηγορία «παραδοσιακοί ρόλοι πατέρα και μητέρας», δια
φωνούν και απορρίπτουν τις αξίες αυτές. Οι διαφοροποιήσεις που ενδέχεται 
να οφείλονται στους Αθηναίους και στους επαρχιώτες φοιτητές, στους άν- 
δρες και στις γυναίκες, θα αναλυθούν παρακάτω.

Β ’ παράγοντας — φιλότιμο, θετικές οικογενειακές σχέσεις

Ο Β' παράγοντας συγκεντρώνει το 11,2% της συνολικής αδράνειας, που ση
μαίνει ότι η ενότητα αυτή έχει λιγότερο βάρος στο αξιοκρατικό σύστημα των 
φοιτητών από ό,τι έχει ο παραδοσιακός ρόλος του πατέρα και της μητέρας. 
Οι αξίες που αποτελούν την ενότητα αυτή είναι με σειρά βαρύτητας: Η μόρ
φωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η καλύτερη προίκα της γυναίκας, 
οι γονείς <5εν πρέπει να μαλώνουν μπροστά στα παιδιά τους, γονείς.... να μαθαί
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νουν στα παιδιά να φέρονται σωστά, πρέπει να είμαστε φιλότιμοι, προβλήματα 
οικογένειας λύνονται μέσα στην οικογένεια, μητέρα πρέπει να είναι σύμβουλος. 
Οι αξίες αυτές σχηματίζουν μια ενότητα που αποτελείται από τους θετικούς 
ρόλους των γονέων, από τη σημασία που έχει για τη γυναίκα η μόρφωση και 
η εργασία και από το φιλότιμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέσοι όροι των 
αξιών κυμαίνονται από το 1,8 μέχρι το 1,9 που σημαίνει ότι οι φοιτητές συμ
φωνούν με τις αξίες αυτές.

Τ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Ο Γ' παράγοντας συγκεντρώνει το 1,5% της συνολικής αδράνειας. Οι αξίες 
που αποτελούν την ενότητα αυτή είναι οι εξής: Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν 
τους φίλους των παιδιών, η μητέρα πρέπει να ξέρει πάντα πού είναι τα παιδιά, 
και τα παιδιά <5εν έχουν μυστικά από τους γονείς. Η ενότητα αυτή είναι σαφής. 
Αναφέρεται στον από μέρους των γονέων έλεγχο των παιδιών σε ό,τι αφορά 
σε παρέες με άλλους. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 2,8 μέχρι 3,7 που ση
μαίνει μεσαίες θέσεις, ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν.

Δ ' παράγοντας — υποχρεώσεις παιδιών προς οικογένεια και συγγενείς

Ο Δ' παράγοντας συγκεντρώνει το 4,5% της συνολικής αδράνειας. Οι αξίες 
που αποτελούν την ενότητα αυτή είναι οι εξής: Τα παιδιά έχουν την υποχρέω
ση να φροντίσουν τους γονείς όταν γεράσουν, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν για 
να βοηθήσουν την οικογένεια, τα παιδιά πρέπει να βοηθούν στις δουλειές του 
σπιτιού, τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους παππούδες, πρέπει να διατηρεί κα
νείς καλές σχέσεις με τους συγγενείς. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε υπο
χρεώσεις των παιδιών να βοηθούν και να διατηρούν καλές σχέσεις με τα μέ
λη της εκτεταμένης οικογένειας. Η ενότητα αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει 
τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών της αλληλοβοήθειας και αλλη
λεγγύης ανάμεσα στα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας. Οι μέσοι όροι κυ
μαίνονται από 1,5 μέχρι 2, 3 που σημαίνει ότι συμφωνούν με τις αξίες αυτές.

Ε' παράγοντας — ερωτικές σχέσεις

Ο Ε' παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 4,1% της συνολικής αδράνειας. 
Δύο είναι οι αξίες στην ενότητα αυτή : Τα αγόρια πρέπει να έχουν σεξουαλικές 
σχέσεις πριν από το γάμο, και τα κορίτσια <5εν πρέπει να έχουν σεξουαλικές 
σχέσεις πριν από το γάμο. Οι μέσοι όροι, 1,5 για την πρώτη αξία και 4,5 για τη 
δεύτερη, σημαίνουν συμφωνία και διαφωνία αντιστοίχως με τις διακρίσεις 
ανάμεσα στα φύλα.
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Οι Αθηναίοι φοιτητές

Ο Πίνακας 3 παριστάνει την παραγοντική ανάλυση των 190 Αθηναίων φοι
τητών. Η ανάλυση αυτή δείχνει, δηλαδή, πώς οι Αθηναίοι φοιτητές εκλαμβά
νουν και κατηγοριοποιούν τις 64 αξίες.

Πίνακας 3
Αθηναίοι φοιτητές

ΑΞΙΕΣ

μο Ρ A ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (33,9%) μο Ρ Γ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (7.9%)
1,6 86 αγόρια να έχουν σεξουαλικές σχέ- 4,0 72 παιδιά να ζητούν άδεια γονιών όταν

σεις πριν το γάμο βγαίνουν παρέα
4,5 84 κορίτσια δεν έχουν σεξουαλικές σχέ- 3,3 61 γονείς γνωρίζουν φίλους των παι-

σεις πριν το γάμο διών
4,5 69 να κάνουμε προσευχή πριν το φαγη- 3,5 58 μητέρα ξέρει πάντα πού είναι τα παι-

τό διά
3,7 59 γάμος γίνεται στην εκκλησία 4,5 52 παιδιά να έχουν συγκατάθεση γο-
4,3 53 κύριος σκοπός γυναίκας να γίνει κα- νέων όταν αποφασίσουν να παντρευ-

λή μητέρα τούν
4,2 43 άσχημη συζυγική σχέση να διατηρεί

ται χάρη των παιδιών
3,6 49 παιδιά υπακούουν γονείς

μο Ρ Β' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (9,8%) μο Ρ Δ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (5,8%)

2,0 73 γονείς δεν μαλώνουν μπροστά στα 4,6 65 πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπι-
παιδιά τιού

2,1 66 μόρφωση και επαγγελματική Κατάρ- 4,1 60 μητέρα ενδοτική συμβιβαστική
τιση καλύτερη προίκα για γυναίκα 4,7 49 μητέρα δέχεται αποφάσεις πατέρα

1,5 63 προβλήματα οικογένειας λύνονται 4,5 44 πατέρας είναι αρχηγός οικογένειας
μέσα στην οικογένεια 4,7 43 πατέρας ασχολείται σοβαρά μόνον

1,8 53 να είμαστε φιλότιμοι οικογενειακά θέματα
1,9 53 γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέ

ρονται σωστά
2,1 49 να τιμούμε και να προστατεύουμε 

οικογένειά μας

μο Ρ Ε ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (5,0%)
2,1 66 παιδιά έχουν υποχρέωση να φροντί

ζουν γονείς όταν γεράσουν
1,6 65 παιδιά να βοηθούν στις δουλειές του 

σπιτιού
2,1 46 παιδιά σέβονται παππούδες

A ' παράγοντας — ερωτικές σχέσεις, θρησκεία, γάμος, γυναίκα 
Ο Α' παράγοντας των Αθηναίων φοιτητών είναι ο πιο ισχυρός, συγκεντρώ
νοντας 33,9% της συνολικής αδράνειας. Οι αξίες είναι οι εξής: Τα αγόρια 
πρέπει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο, τα κορίτσια δεν πρέπει
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να έχουν σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο, πρέπει να λέμε προσευχή πριν 
από το φαγητό, ο γάμος πρέπει να γίνεται στην εκκλησία, κύριος σκοπός της 
γυναίκας να γίνει καλή μητέρα, άσχημη συζυγική σχέση πρέπει να διατηρείται 
για χάρη των παιδιών. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται μεταξύ 3,7 και 4,5 (ο μέσος 
όρος της πρώτης αξίας είναι ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση) που ση
μαίνει διαφωνία με τις παραδοσιακές αξίες. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 
τρεις διαφορετικές αξίες: την ερωτική απελευθέρωση, τη διαφωνία προς τις 
θρησκευτικές αξίες και το ρόλο της γυναίκας - γάμος. Το ότι η ενότητα αυτή 
συγκεντρώνει την περισσότερη αδράνεια σημαίνει ότι οι αξίες αυτές προβλη
ματίζουν τους Αθηναίους φοιτητές. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ερωτι
κές σχέσεις προβληματίζουν ιδιαίτερα τους Αθηναίους φοιτητές.

Β ' παράγοντας — φιλότιμο, θετικές οικογενειακές σχέσεις

Ο Β' παράγοντας συγκεντρώνει μόνον το 9,8% της συνολικής αδράνειας, εν 
συγκρίσει με τον Α' παράγοντα. Οι αξίες είναι οι εξής: Οι γονείς δεν πρέπει να 
μαλώνουν μπροστά στα παιδιά, μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση καλύ
τερη προίκα για γυναίκα, προβλήματα οικογένειας λύνονται μέσα στην οικογέ
νεια, πρέπει να είμαστε φιλότιμοι, γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέρονται σω
στά, τιμούμε και προστατεύουμε την οικογένεια. Η ενότητα αυτή μοιάζει με 
τον Β' παράγοντα του συνόλου των φοιτητών, και ως προς την αποδοχή των 
αξιών, επίσης.

Γ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Ο Γ' παράγοντας συγκεντρώνει το 7,9% της συνολικής αδράνειας και αποτε- 
λείται από τις αξίες: Τα παιδιά πρέπει να ζητούν άδεια των γονέων όταν βγαί
νουν με παρέα, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τους φίλους των παιδιών, η μητέ
ρα πρέπει να ξέρει πάντα πού είναι τα παιδιά, τα παιδιά πρέπει να έχουν τη συγ
κατάθεση των γονέων όταν αποφασίζουν να παντρευτούν, και τα παιδιά πρέπει 
να υπακούουν τους γονείς. Η ενότητα αυτή είναι πάλι όμοια με τον Γ' παρά
γοντα του συνόλου των φοιτητών, με τη σημαντική όμως διαφορά ότι οι μέ
σοι όροι, που κυμαίνονται μεταξύ 3,3-4,5, δηλώνουν ότι οι Αθηναίοι φοιτητές 
διαφωνούν με τις αξίες αυτές. Απορρίπτουν, δηλαδή, τον παραδοσιακό έλεγ
χο των φίλων των παιδιών από μέρους των γονέων.

Δ ’ παράγοντας — παραδοσιακοί ρόλοι πατέρα - αρχηγού/μητέρας - γυναίκας

Ο Δ' παράγοντας συγκεντρώνει το 5,8% της συνολικής αδράνειας. Οι αξίες 
είναι: Πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπιτιού, η μητέρα πρέπει να είναι ενδοτι-
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κή, συμβιβαστική, μητέρα πρέπει να δέχεται τις αποφάσεις του πατέρα, πατέ
ρας αρχηγός της οικογένειας και ο πατέρας πρέπει να ασχολείται με τα σοβαρά 
μόνον οικογενειακά θέματα. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από το 4,1 μέχρι το 
4,7 που σημαίνει ότι διαφωνούν με τις αξίες αυτές. Η ενότητα αυτή είναι σχε
δόν όμοια με τον Α' παράγοντα του συνόλου των φοιτητών.

Ε' παράγοντας — υποχρεώσεις παιδιών προς οικογένεια

Ο Ε' παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 5,0% της συνολικής αδράνειας και 
αποτελείται από τις αξίες: Τα παιδιά έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν τους 
γονείς όταν γεράσουν, τα παιδιά πρέπει να βοηθάνε στις δουλειές του σπιτιού, 
και τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους παππούδες. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται 
από 1,6 μέχρι 2,1 που δηλώνει συμφωνία. Η ενότητα αυτή είναι όμοια με τον 
Δ' παράγοντα του συνόλου των φοιτητών, εκτός από τις αξίες, τα παιδιά πρέ
πει να δουλεύουν για να βοηθήσουν την οικογένεια, και πρέπει να διατηρεί κα
νείς καλές σχέσεις με τους συγγενείς που δεν περιλαμβάνονται εδώ, πράγμα 
που μπορεί να ερμηνευθεί ως μια τάση προς ανεξαρτητοποίηση και απομά
κρυνση από τις στενές σχέσεις με την εκτεταμένη οικογένεια.

Οι επαρχιώτες φοιτητές

Ο Πίνακας 4 παριστάνει την παραγοντική ανάλυση των 227 φοιτητών από 
την επαρχία.

Α ' παράγοντας — παραδοσιακός ρόλος πατέρα - αρχηγού/μητέρας - γυναίκας

Ο Α' παράγοντας συγκεντρώνει το 34,0% της συνολικής αδράνειας, πράγμα 
που σημαίνει ότι είναι η σημαντική ενότητα για τους επαρχιώτες φοιτητές. Ο 
παράγοντας αυτός είναι σχετικός με τον Α' παράγοντα του συνόλου των φοι
τητών και τον Α' παράγοντα των Αθηναίων φοιτητών, που σημαίνει ότι οι 
επαρχιώτες φοιτητές προβληματίζονται ιδιαίτερα με τις αξίες αυτές και, επει
δή οι μέσοι όροι κυμαίνονται μεταξύ 3,7 και 4,4, απορρίπτουν τις αξίες αυ
τές. Πρέπει να σημειωθεί πως οι πρόσθετες αξίες που περιλαμβάνονται στον 
παράγοντα αυτό είναι συνεπείς με την έννοια του αυταρχικού πατέρα και του 
ρόλου της γυναίκας ως υπάκουης και ως καλής μητέρας που φροντίζει τα 
παιδιά και το σπίτι.

Β'παράγοντας — φιλότιμο, υποχρεώσεις παιδιών προς οικογένεια και συγγενείς

Ο δεύτερος παράγοντας συγκεντρώνει το 10,6% της συνολικής αδράνειας. Η 
ενότητα αυτή, ως δεύτερη σε σημασία για τους επαρχιώτες φοιτητές, παρου-
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Πίνακας 4
Επαρχιώτες φοιτητές

ΑΞΙΕΣ

μο β A ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (34,0%) μο Ρ Β ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (10.6%)

4,4 65 μητέρα δέχεται αποφάσεις πατέρα 1,7 65 παιδιά σέβονται παππούδες
3,7 61 να βρεις γυναίκα καλή σαν τη μάνα 2,1 61 να διατηρεί καλές σχέσεις με συγγε-

σου νείς
4,3 60 πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπι- 1,6 53 να είμαστε φιλότιμοι

τιού 1,9 53 παιδιά δουλεύουν για να βοηθήσουν
4,4 58 θέση μητέρας στο σπίτι οικογένεια
4,0 55 κύριος σκοπός γυναίκας να γίνει κα- 2,0 52 παιδιά έχουν υποχρέωση να φροντί-

λή μητέρα ζουν γονείς όταν γεράσουν
3,8 55 πατέρας είναι αρχηγός οικογένειας 1,7 45 να τιμάμε και να προστατεύουμε
3,7 49 γυναίκες δεν έχουν παιδιά όταν δεν οικογένεια μας

είναι παντρεμένες 1,5 44 παιδιά να βοηθούν δουλειές του σπι-
4,4 47 όταν πατέρας πεθάνει γιος να παν- τιού

τρέψει αδελφή 1,6 43 γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέ-
4,1 46 πατέρας να είναι χρηματοδότης ρονται σωστά
4,2 44 μητέρα συμφωνεί με γνώμη του πα- 2,6 41 παιδιά υπακούουν γονείς

τέρα σε ό,τι αφορά στα παιδιά
3,9 43 παιδιά δεν ανακατεύονται ζητήματα μο Ρ Γ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (6,6%)

μεγάλων 2,3 70 γονείς γνωρίζουν φίλους των παι-
4,2 42 μητέρα ζει για τα παιδιά διών τους
4,3 42 παιδιά να έχουν συγκατάθεση γο- 3,1 57 παιδιά δεν έχουν μυστικά από γονείς

νέων όταν αποφασίσουν να παντρευ- 2,9 48 μητέρα ξέρει πάντα πού είναι τα παι-
τούν διά

3,5 42 παιδιά να ζητούν άδεια γονιών όταν
μο Ρ Κ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (5,2%) βγαίνουν παρέα
2,5 62 μητέρα κοντά καθημερινές μικροα-

νάγκες β Ε' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4,3%)
3,6 60 μητέρα ενδοτική συμβιβαστική 3,9 62 σύζυγοι ανήκουν στην ίδια κοινωνι-
3,1 59 μητέρα υποχωρεί όταν πατέρας οξύ- κή τάξη

θυμός 2,6 51 σύζυγοι ανήκουν στο ίδιο μορφωτι-
κό επίπεδο.

σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκριτικά με τον Ε' παράγοντα των Αθηναίων 
φοιτητών. Παρατηρείται ότι από τους Αθηναίους το πρέπει να είναι κανείς φι
λότιμος κατατάσσεται στην ενότητα β'θετικές οικογενειακές σχέσεις. Αντιθέ- 
τως, οι επαρχιώτες φοιτητές κατατάσσουν το φιλότιμο μαζί με τις υποχρεώ
σεις των παιδιών προς την άμεση οικογένεια και τους άλλους συγγενείς της 
εκτεταμένης οικογένειας. Οι υποχρεώσεις των επαρχιωτών φοιτητών προς 
την οικογένεια περιλαμβάνουν την παραδοσιακή αξία, τα παιδιά πρέπει να 
δουλεύουν για να βοηθήσουν την οικογένεια. Επίσης το γεγονός ότι ο παρά
γοντας αυτός κατατάσσεται στη β' σειρά στην αξιοκρατική ιεραρχία των 
επαρχιωτών, σε αντιδιαστολή με την ε' σειρά στην αξιοκρατική ιεραρχία των 
Αθηναίων φοιτητών, δηλώνει πως η σημασία που δίνει ο Αθηναίος φοιτητής 
στις υποχρεώσεις προς την ευρεία οικογένεια είναι διαφορετική.
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Γ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Ο Γ' παράγοντας συγκεντρώνει το 6,6% της συνολικής αδράνειας και οι 
αξίες μοιάζουν με αυτές του Γ' παράγοντα των Αθηναίων φοιτητών, με τη 
διαφορά ότι οι μέσοι όροι, που κυμαίνονται μεταξύ 2,3 και 3,5, δηλώνουν 
αποδοχή ή αβεβαιότητα, σε αντίθεση με τους Αθηναίους φοιτητές που απορ
ρίπτουν τον έλεγχο των φίλων τους από μέρους των γονέων.

Δ ' παράγοντας — ενδοτική στοργική μητέρα

Ο Δ' παράγοντας συγκεντρώνει το 5,2% της συνολικής αδράνειας και αποτε- 
λείται από τις εξής αξίες: Η μητέρα πρέπει να είναι κοντά στις καθημερινές μι- 
κροανάγκες, ενδοτική, συμβιβαστική, και η μητέρα πρέπει να υποχωρεί όταν ο 
πατέρας είναι οξύθυμος. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι οι μέσοι όροι κυμαί
νονται από 2,5 μέχρι 3,6 που σημαίνει αποδοχή ή έλλειψη σιγουριάς για τις 
αξίες αυτές. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο παράγοντας αυτός δεν σχηματί
ζεται από τους Αθηναίους φοιτητές, γεγονός που ίσως να υπογραμμίζει τον 
προβληματισμό του επαρχιώτη φοιτητή ως προς αυτό το είδος της συμπερι
φοράς της μητέρας.

Ε' παράγοντας — μόρφωση και κοινωνική τάξη του συζύγου

Ο Ε' παράγοντας συγκεντρώνει μόνον 4,3% της συνολικής αδράνειας και 
αποτελείται από δύο αξίες: Οι σύζυγοι πρέπει να ανήκουν στην ίδια κοινωνική 
τάξη, που απορρίπτουν, και οι σύζυγοι πρέπει να ανήκουν στο ίδιο μορφωτι
κό επίπεδο, που μάλλον αποδέχονται ή δεν είναι σίγουροι. Οι αξίες αυτές δεν 
εκδηλώθηκαν στους Αθηναίους φοιτητές, που ενδέχεται να σημαίνει ότι προ
βληματίζουν κυρίως τους επαρχιώτες φοιτητές.

Οι άνδρες

Ο Πίνακας 5 παριστάνει την παραγοντική ανάλυση των 208 ανδρών.

A ' Παράγοντας — φιλότιμο, θετικές οικογενειακές σχέσεις, υποχρεώσεις παι
διών προς οικογένεια και συγγενείς

Ο Α' παράγοντας των ανδρών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό, 40,9%, 
της συνολικής αδράνειας. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 1,4% μέχρι 2,5 (ο 
μέσος όρος 3,3 της αξίας στη σημερινή εποχή ο έξυπνος άνθρωπος θα ήταν κα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Οι άνδρες
μο β Α' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (40,9%) μο β Β' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (9,3%)
1,8 67 να είμαστε φιλότιμοι 3,8 62 πατέρας είναι αρχηγός οικογένειας
1,8 61 γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέ- 4,4 61 μητέρα δέχεται αποφάσεις πατέρα

ρονται σωστά 4,0 55 πατέρας χρηματοδότης
1,9 61 να τιμάμε και να προστατεύουμε 4,6 54 παιδιά να έχουν συγκατάθεση γο-

οικογένεια μας νέων όταν αποφασίσουν να παντρευ-
2,2 58 παιδιά δουλεύουν για να βοηθήσουν τούν

οικογένεια 4,1 52 πατέρας κουμαντάρει χρήματα σπι-
1,8 59 γονείς δεν μαλώνουν μπροστά στα τιού

παιδιά 4,3 51 μητέρα συμφωνεί με γνώμη του πα-
2,0 54 παιδιά έχουν υποχρέωση φροντίζουν τέρα σε ό,τι αφορά παιδιά

γονείς όταν γεράσουν 3,5 45 να βρεις γυναίκα καλή σαν τη μάνα
2,0 53 μητέρα σύμβουλος σου
1,4 52 προβλήματα οικογένειας λύνονται 4,1 45 κύριος σκοπός γυναίκας να γίνει κα-

μέσα οικογένεια λή μητέρα
1,9 52 παιδιά σέβονται παππούδες 3,8 44 γυναίκες δεν έχουν παιδιά όταν δεν
2,5 50 άνδρας μέλλων σύζυγος κατέχει τέ

χνη να έχει σίγουρη δουλειά στα χέ-
είναι παντρεμένες

ρια του μο β Γ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (5,7%)

3,3 51 σημερινή εποχή ο έξυπνος άνθρωπος 3,1 65 γονείς γνωρίζουν φίλους των παι-
ζει το σήμερα να αφήσει το αύριο να διών
έρθει όπως είναι να έρθει 4,1 53 παιδιά να ζητούν άδεια γονιών όταν

2,0 49 μόρφωση και επαγγελματική κατάρ- βγαίνουν με παρέα
τιση καλύτερη προίκα για γυναίκα 3,4 51 μητέρα ξέρει πάντα πού είναι τα παι-

2,3 50 να διατηρεί καλές σχέσεις με συγγε- διά
νείς

μο β Δ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4,6%)

μο β Ε' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4,3%) 2,6 50 μητέρα να λέει στον πατέρα προβλή-
1,3 75 αγόρια να έχουν σεξουαλικές σχέ- ματα παιδιών

σεις πριν το γάμο 3,1 44 μητέρα διαβάζει τα παιδιά
4,6 74 κορίτσια δεν έχουν σεξουαλικές σχέ

σεις πριν το γάμο

λύτερα να ζει το σήμερα και να αφήνει το αύριο να έρθει όπως είναι να έρθει 
δηλώνει ότι είναι προς την παραδοσιακή κατεύθυνση), πράγμα που σημαίνει 
ότι οι άνδρες συμφωνούν με τις αξίες αυτές. Η ενότητα αυτή συμπεριλαμβά
νει τις ίδιες αξίες του Β' παράγοντα των Αθηναίων και του παράγοντα των 
επαρχιωτών φοιτητών. Άρα η πρώτιστης σημασίας ενότητα αξιών των αν- 
δρών αφορά στο φιλότιμο, τις θετικές οικογενειακές σχέσεις, τις παραδοσια
κές υποχρεώσεις των παιδιών προς την οικογένεια και τους συγγενείς της 
εκτεταμένης οικογένειας.

Β ' παράγοντας — παραδοσιακοί ρόλοι πατέρα - αρχηγού/μητέρας - ενδοτικής

Ο Β’ παράγοντας συγκεντρώνει το 9,3% της συνολικής αδράνειας. Οι μέσοι 
όροι κυμαίνονται από 3,5 μέχρι 4,4 που σημαίνει διαφωνία με τις αξίες αυτές.
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Η ενότητα αυτή είναι γνωστή πια· είναι ο Α' παράγοντας στους επαρχιώτες 
και ο Δ' παράγοντας στους Αθηναίους φοιτητές. Οι άνδρες απορρίπτουν δη
λαδή τις αξίες που αφορούν στους παραδοσιακούς ρόλους, τόσο του πατέρα 
ως αρχηγού και απόλυτου άρχοντα της οικογένειας, όσο και της μητέρας ως 
ενδοτικής και συμβιβαστικής με κύριο σκοπό της ζωής της να είναι καλή μη
τέρα.

Γ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Ο Γ' παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 5,7% της συνολικής αδράνειας. Η 
ενότητα αυτή αφορά στον έλεγχο των σχέσεων των παιδιών και έχει ήδη 
σχολιαστεί ως Γ' παράγοντας τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. Πρέ
πει να σημειωθεί ότι επειδή οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 3,1 μέχρι 4,1 αυτό 
δηλώνει ότι οι άνδρες απορρίπτουν τον έλεγχο των φίλων των παιδιών από 
μέρους των γονέων.

Δ ’ παράγοντας — μητέρα ασχολείται με τα προβλήματα παιδιών

Ο Δ' παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 4,6% της συνολικής αδράνειας και 
αποτελείται από δύο αξίες: Η μητέρα πρέπει να λέει στον πατέρα τα προβλήμα
τα των παιδιών με μέσο όρο 2,6 και η μητέρα πρέπει να διαβάζει τα παιδιά με 
μέσον όρο 3,1. Ο παράγοντας αυτός δεν εμφανίζεται στις άλλες αναλύσεις 
και βρίσκεται χαμηλά στην αξιοκρατική ιεραρχία των ανδρών. Οι αξίες αφο
ρούν, πάντως, στον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας ως ασχολούμενης με τα 
προβλήματα των παιδιών, δηλώνοντας ενδεχομένως την επιθυμία των αν
δρών να διατηρήσει η γυναίκα τον παραδοσιακό αυτό ρόλο.

Ε' παράγοντας — ερωτικές σχέσεις

Ο Ε' παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 4,3% της συνολικής αδράνειας, 
που σημαίνει ότι βρίσκεται χαμηλά στην ιεράρχηση των ανδρών. Είναι ό
μοιος με τον Ε' παράγοντα στο σύνολο των φοιτητών.

Οι γυναίκες

Ο Πίνακας παριστάνει την παραγοντική ανάλυση των 211 γυναικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Οι γυναίκες

μο β Α' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (30,7%) μο β Β ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (10,4%)

1,7 80 αγόρια να έχουν σεξουαλικές σχέ- 2,4 67 γονείς γνωρίζουν φίλους των παι-
σεις πριν το γάμο διών

4,4 76 κορίτσια δεν έχουν σεξουαλικές σχέ- 3,0 61 μητέρα ξέρα πάντα πού είναι τα παι-
σεις πριν το γάμο διά

3,5 64 γάμος γίνεται στην εκκλησία 3,4 60 παιδιά δεν έχουν μυστικά από γονείς
3,8 58 να κάνουμε προσευχή πριν το φαγη- 3,4 46 παιδιά ζητούν άδεια γονιών όταν

τό βγαίνουν με παρέα
4,3 50 κύριος σκοπός γυναίκας να γίνει κα-

λή μητέρα
3,9 44 γυναίκες δεν έχουν παιδιά όταν δεν

είναι παντρεμένες

μο Ρ Γ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (7,1%) μο β Δ' ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (5,3%)

1,6 68 να είμαστε φιλότιμοι 4,0 64 μητέρα ενδοτική συμβιβαστική
1,7 51 γονείς μαθαίνουν στα παιδιά να φέ- 2,8 57 μητέρα κοντά στις καθημερινές μι-

ρονται σωστά κροανάγκες
2,4 50 να διατηρεί καλές σχέσεις με συγγε- 3,4 44 μητέρα υποχωρεί όταν πατέρας είναι

νείς οξύθυμος
1,8 45 παιδιά σέβονται παππούδες 4,7 43 πατέρας ασχολείται με σοβαρά μό-
2,6 45 έξυπνη γυναίκα ξέρει πώς να βρει το νον οικογενειακά θέματα

κουμπί σκληρού άντρα
1.8 45 να τιμάμε και να προστατεύουμε

οικογένειά μας

A ’ παράγοντας — ερωτικές σχέσεις, θρησκεία, γάμος, σκοπός γυναίκας

Ο Α' παράγοντας αυτός συγκεντρώνει το 30,7% της συνολικής αδράνειας, 
που σημαίνει ότι η ενότητα αυτή είναι η πιο σημαντική για τις γυναίκες. 
Ωστόσο οι μέσοι όροι που κυμαίνονται από 3,5 μέχρι 4,4 (ο μέσος όρος 1,7 
κλίνει προς την ίδια κατεύθυνση με τους άλλους) δηλώνουν διαφωνία με τις 
αξίες αυτές. Η ενότητα αυτή είναι όμοια με τον Α' παράγοντα των Αθηναίων 
φοιτητών. Άρα η αξιοκρατική ενότητα που προβληματίζει ιδιαίτερα τις γυ
ναίκες είναι η απόρριψη των παραδοσιακών αξιών που αφορούν στις ερωτι
κές σχέσεις, τη θρησκεία και τον κύριο σκοπό της γυναίκας. Πρέπει να ση
μειωθεί ότι ο κυρίαρχος παράγοντας των ανδρών είναι, σε αντίθεση με αυτόν 
των γυναικών, η αποδοχή των θετικών οικογενειακών σχέσεων, των υπο
χρεώσεων των παιδιών προς την εκτεταμένη οικογένεια και το φιλότιμο. Ά
ρα, επειδή ο πρώτος παράγοντας συγκεντρώνει την περισσότερη αδράνεια, 
αυτό σημαίνει από τη μια μεριά ότι οι γυναίκες προβληματίζονται περισσότε
ρο με την απόρριψη παραδοσιακών αξιών και από την άλλη μεριά ότι οι άν- 
δρες δεν προβληματίζονται με την απόρριψη παραδοσιακών αξιών, αλλά αν-
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τιθέτως αποδέχονται τις παραδοσιακές αξίες, που αφορούν στις θετικές οικο
γενειακές σχέσεις και τις υποχρεώσεις προς την εκτεταμένη οικογένεια.

Β ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Ο Β' παράγοντας συγκεντρώνει το 10,4% της συνολικής αδράνειας. Η ενότη
τα αυτή είναι όμοια με τον Γ" παράγοντα στις άλλες αναλύσεις. Επειδή όμως 
οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 2,4 μέχρι 3,4, δηλώνει ότι οι γυναίκες δεν εί
ναι σίγουρες για τον από μέρους των γονέων έλεγχο των σχέσεων των παι
διών, σε αντιπαράθεση με τους άνδρες, οι οποίοι απορρίπτουν τον έλεγχο αυ
τό.

Γ' παράγοντας — φιλότιμο, θετικές σχέσεις με συγγενείς

Ο Γ' παράγοντας συγκεντρώνει το 7,1% της συνολικής αδράνειας. Οι μέσοι ό
ροι κυμαίνονται από 1,6 μέχρι 2,6 και δηλώνουν συμφωνία. Η ενότητα αυτή 
συμπεριλαμβάνει αξίες όμοιες με αυτές του Α' παράγοντα των ανδρών, αλλά 
είναι πολύ πιο φτωχή. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η ενότητα αυτή είναι 
τρίτη κατά σειρά, με κριτήριο το ποσοστό της συνολικής αδράνειας, στην 
αξιοκρατική ιεράρχηση των γυναικών, σε αντιπαράθεση με τους άνδρες για 
τους οποίους είναι η σημαντικότερη ενότητα.

Δ ' παράγοντας — ενδοτική μητέρα, που φροντίζει

Ο Δ- παράγοντας συγκεντρώνει μόνο το 5,3% της συνολικής αδράνειας. Η 
ενότητα αυτή είναι όμοια με τον Δ' παράγοντα των επαρχιωτών φοιτητών 
και αναφέρεται στον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας που είναι ενδοτική και 
συμβιβαστική στις σχέσεις με τον πατέρα και που φροντίζει για την οικογέ
νεια. Όπως φαίνεται από τους μέσους όρους, οι γυναίκες απορρίπτουν αυτόν 
τον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας.

Αθήνα — επαρχία, φύλο και έτος σπουδών

Η παραγοντική ανάλυση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διαιρεί τις αξίες 
σε ενότητες, οι οποίες έχουν ψυχολογική σημασία. Οι αναλύσεις ανάλογα με 
τον τόπο κατοικίας, Αθήνα ή επαρχία, και επίσης με το φύλο, απεικονίζουν 
την επιμέρους κατηγοριοποίηση των οικογενειακών αξιών, από μέρους των 
αντίστοιχων φοιτητών.

Παρατηρήθηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις ανάμεσα 
στις τέσσερις ομάδες φοιτητών, όσον αφορά στις ενότητες αυτές. Υπάρχει,
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ωστόσο, μια άλλη στατιστική μέθοδος που ενδέχεται να προσθέσει μια διαφο
ρετική εικόνα στην ανάλυση, στο πώς οι φοιτητές βλέπουν τις οικογενειακές 
αξίες, και επίσης που θα απαντήσει άμεσα στην υπόθεση ότι οι οικογενειακές 
αξίες των τεταρτοετών φοιτητών από την επαρχία συγκλίνουν με τις αξίες 
των τεταρτοετών Αθηναίων φοιτητών, ότι ο πρωτοετής επαρχιώτης φοιτητής 
αντιπροσωπεύει πιστά τις αντιλήψεις για τις οικογενειακές αξίες των συνο
μηλίκων του περιβάλλοντος του, δηλαδή της πόλης, του χωριού του. Μια ά
ποψη είναι ότι, μετά από τέσσερα χρόνια, τόσο στον ζωτικό χώρο του Πανε
πιστημίου, όσο και στον αστικό χώρο της Αθήνας, ο φοιτητής επηρεάζεται 
από το περιβάλλον αυτό με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι οικογενειακές αξίες 
του. Η άλλη άποψη είναι ότι οι θεμελιωμένες στη συνείδηση του επαρχιώτη 
φοιτητή οικογενειακές αξίες δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από το προσωρινό 
αυτό περιβάλλον, επειδή οι δεσμοί με την εκτεταμένη οικογένεια και με τον 
τόπο του δεν διαλύονται τόσο εύκολα, εκτός βέβαια εάν απορρίπτει συνει
δητά τις αξίες αυτές.

Η υπόθεση αυτή ελέγχεται με τη στατιστική μέθοδο της Πολλαπλής 
Ανάλυσης Διασποράς. Οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι εξής: Α' Τό
πος μόνιμης κατοικίας (Αθήνα, επαρχία), Β' φύλο (άνδρες, γυναίκες), και Γ' 
Έτος Σπουδών (πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής, τεταρτοετής). Άρα το 
τελικό σχήμα είναι: τόπος (2 επίπεδα), φύλο (2 επίπεδα), έτος σπουδών (4 
επίπεδα). Ο αριθμός των φοιτητών στις αντίστοιχες υποκατηγορίες έχει ήδη 
παρουσιαστεί στον Πίνακα 1.

Το αντικείμενο της ανάλυσης είναι οι αξίες, όπως έχουν κατανεμηθεί 
από την παραγοντική ανάλυση του συνόλου των φοιτητών (βλ. Πίνακα 2). 
Έγιναν πέντε Πολλαπλές Αναλύσεις Διασποράς, η καθεμία για τον αντίστοι
χο παράγοντα. Για παράδειγμα η ανάλυση του Α' παράγοντα έγινε ως εξής: 
Οι τιμές των αξιών κατά φοιτητή αθροίζονται (πατέρας κουμαντάρει χρήμα
τα σπιτιού (4), πατέρας αρχηγός οικογένειας (5) + ...).

Η τιμή κατά φοιτητή είναι, επομένως, το άθροισμα των τιμών στις επι- 
μέρους αξίες στο συγκεκριμένο παράγοντα.

Α ' παράγοντας — παραδοσιακοί ρόλοι πατέρα - αρχηγού/γυναίκας - μητέρας

Οι μέσοι όροι του φύλου F(l,401) = 48,72, Ρ<0,0001, άνδρες 4,04, γυναίκες 
4,55, και του τόπου μόνιμης κατοικίας, F(1,401) = 24,01, Ρ<0,0001, Αθήνα 
4,49, επαρχία 4,13, είναι στατιστικώς σημαντικοί. Το έτος σπουδών δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικό, F(3,401) = 0,409, Ρ>0,75. Η υπόθεση που μας εν
διαφέρει ιδιαίτερα, ότι από τη μια οι μέσοι όροι των τεταρτοετών φοιτητών 
από την Αθήνα και την επαρχία θα συγκλίνουν, αλλά από την άλλη μεριά, οι 
μέσοι όροι των πρωτοετών από την Αθήνα και την επαρχία (και ενδεχομένως
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των δευτεροετών ή των τριτοετών) θα διαφέρουν, ελέγχεται από την αλληλε
πίδραση τόπου και έτους σπουδών. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατι- 
στικώς σημαντική: F(3,401) = 0,07, Ρ = 0,98, που σημαίνει ότι δεν τεκμη
ριώνεται η αναμενόμενη σύγκλιση αξιών στους τεταρτοετείς. Τέλος η αλλη
λεπίδραση φύλου και τόπου είναι στατιστικώς σημαντική F(l,401) = 9,188, 
Ρ = 0,003, όπως παριστάνεται στο Σχήμα 1.

ΣΧΗΜΑ 1

Αλληλεπίδραση φύλου και τόπου στην A ' ενότητα
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Άρα οι συγκρίσεις των μέσων όρων των ομάδων φοιτητών, όσον αφορά 
στις αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο του πατέρα ως αρχηγού της οικο
γένειας, της μητέρας στο σπίτι και της γυναίκας δείχνουν ότι όλοι οι φοιτη
τές ουσιαστικά διαφωνούν με τους παραδοσιακούς αυτούς ρόλους. Ωστόσο 
οι γυναίκες διαφωνούν περισσότερο από τους άνδρες με τις παραδοσιακές 
αυτές αξίες. Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει το ενδιαφέρον εύρημα ότι οι γυναί
κες, είτε από την επαρχία είτε από την Αθήνα, έχουν ταυτόσημες απόψεις. 
Αντιθέτως, οι άνδρες από την επαρχία είναι πιο «συντηρητικοί» από αυτούς 
της Αθήνας. Οι φοιτητές δεν αλλάζουν τις αξίες αυτές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, η κύρια υπόθεση, ότι οι αξίες αυτές 
των τεταρτοετών φοιτητών από την επαρχία συγκλίνουν με τις απόψεις των 
τεταρτοετών Αθηναίων φοιτητών, απορρίπτεται.

Β ’ παράγοντας — φιλότιμο, θετικές οικογενειακές σχέσεις

Οι μέσοι όροι του φύλου, Άνδρες = 1,79, Γυναίκες = 1,61, F(1,401) = 5,01, 
Ρ = 0,026 και του τόπου, Αθήνα = 1,92, επαρχία = 1,52, F(l,401) = 23,56, 
Ρ = 0,0001 είναι στατιστικώς σημαντικοί, όπως βρέθηκε και στην ανάλυση 
του Β' παράγοντα. Όλες οι άλλες συγκρίσεις είναι αρνητικές, συμπεριλαμ- 
βανόμενης και της αναμενόμενης αλληλεπίδρασης τόπου και έτους σπουδών 
(F(3,401) = 1,94, Ρ = 0,12).

Άρα, οι συγκρίσεις των μέσων όρων των ομάδων φοιτητών όσον αφορά 
στο πώς βλέπουν το φιλότιμο και τις θετικές οικογενειακές σχέσεις δείχνουν 
ότι όλοι οι φοιτητές συμφωνούν με την αξία και τις σχέσεις αυτές. Οι δε 
επαρχιώτες φοιτητές συμφωνούν περισσότερο από ό,τι οι Αθηναίοι φοιτητές 
και επίσης οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο από ό,τι οι άνδρες.

Αντιθέτως, δεν αλλάζουν οι αντιλήψεις αυτές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, ούτε συγκλίνουν οι αντιλήψεις αυτές στους τεταρτοετείς από την 
Αθήνα και την επαρχία, όπως αναμενόταν.

Γ' παράγοντας — έλεγχος των σχέσεων των παιδιών

Οι μέσοι όροι του φύλου, Άνδρες = 3,52, Γυναίκες = 3,05, F(1,401) = 18,86, 
Ρ = 0,0001 και του τόπου, Αθήνα = 3,65, επαρχία = 2,97, F(1,401) = 38,15, 
Ρ = 0,0001, είναι στατιστικώς σημαντικοί, όπως βρέθηκε στις αναλύσεις του 
Α' και Β' παράγοντα. Όλες οι άλλες αναλύσεις είναι αρνητικές.

Άρα οι συγκρίσεις των μέσων όρων των ομάδων φοιτητών όσον αφορά 
στο πώς βλέπουν τον από μέρους των γονέων έλεγχο των σχέσεων των παι
διών δείχνουν ότι οι Αθηναίοι φοιτητές διαφέρουν από τους επαρχιώτες φοι
τητές. Πιο συγκεκριμένα οι Αθηναίοι φοιτητές διαφωνούν με τον έλεγχο των
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σχέσεων τους, αλλά οι επαρχιώτες φοιτητές δεν είναι σίγουροι. Το ανάλογο 
ισχύει για τους άνδρες και τις γυναίκες, δηλαδή οι άνδρες απορρίπτουν τον 
έλεγχο, αλλά οι γυναίκες δεν είναι σίγουρες.

Δ ' παράγοντας — υποχρεώσεις παιδιών προς οικογένεια και συγγενείς

Μόνον οι μέσοι όροι του τόπου, Αθήνα = 2,15, επαρχία = 1,83, F(l,401) = 
13,52, Ρ = 0,0001, είναι στατιστικός σημαντικοί.

Άρα οι επαρχιώτες φοιτητές συμφωνούν περισσότερο από ό,τι οι Αθη
ναίοι φοιτητές, όσον αφορά στις υποχρεώσεις των παιδιών προς την οικογέ
νεια και τους συγγενείς.

Ε' παράγοντας — ερωτικές σχέσεις

Μόνον οι μέσοι όροι του φύλου,Άνδρες = 4,18,Γυναίκες= 3,86, F(l,401) 
= 4,74, Ρ = 0,03 είναι στατιστικός σημαντικοί.

Άρα οι άνδρες διαφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες όσον αφορά 
στην παραδοσιακή θέση προς τις ερωτικές σχέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές αντιπροσωπεύουν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική ομάδα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι με κανέναν τρόπο δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο 
των Ελλήνων. Παράμετροι όπως η ηλικία, ή μόρφωση και το επάγγελμα εν
δέχεται να επηρεάζουν την αντίληψη για τις οικογενειακές αξίες των Ελλή
νων. Από την άλλη μεριά, οι φοιτητές είναι συνήθως οι πρωτοπόροι, οι ση
μαιοφόροι των ιδεολογικών και κοινωνικών αλλαγών. Άρα τα ευρήματα στη 
μελέτη αυτή διευκρινίζουν τις σύγχρονες τάσεις της πιο ευαίσθητης μερίδας 
του λαού μας. Ποιες οικογενειακές αξίες, δηλαδή, απορρίπτονται και ποιες 
διατηρούνται.

Γεγονός είναι ότι οι αξίες που απορρίπτονται από το σύνολο των φοιτη
τών αφορούν στον παραδοσιακό πατριαρχικό ρόλο του πατέρα ως αρχηγού 
της οικογένειας, ο οποίος αποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα της οικο
γένειας, και που διατηρεί στο πρόσωπό του όλη την εξουσία. Απορρίπτονται 
επίσης ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας ως ενδοτικής, ως συμβιβαστικής, 
ως υπάκουης και ο κύριος ρόλος της ως καλής μητέρας που η θέση της είναι 
στο σπίτι και ζει για τα παιδιά της.
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Εάν κρίνουμε από το ποσοστό της αδράνειας στην παραγοντική ανάλυ
ση, η απόρριψη των αξιών αυτών αντικατοπτρίζει τον πρωταρχικό προβλη
ματισμό των επαρχιωτών φοιτητών, οι οποίοι μάλλον ακόμη αντιμετωπίζουν 
τις σχέσεις αυτές στις δικές τους οικογένειες, που οι περισσότερες μάλλον εί
ναι εκτεταμένες. Αντιθέτως το ποσοστό της αδράνειας των Αθηναίων φοιτη
τών, 5,8%, κατανέμει τις αξίες αυτές στην τέταρτη κατά σειρά θέση, πράγμα 
που σημαίνει ότι τους προβληματίζουν άλλες αξίες περισσότερο από ό,τι οι 
οικογενειακές αυτές αξίες.

Ωστόσο, εάν κρίνουμε από τους μέσους όρους της ανάλυσης της δια- 
σποράς παρατηρούμε ότι οι Αθηναίοι φοιτητές είναι πιο κατηγορηματικοί 
στην απόρριψη των αξιών αυτών, μαζί με τις γυναίκες από την επαρχία. Οι 
επαρχιώτες άνδρες είναι πιο διατακτικοί στο να απορρίψουν τις αξίες αυτές. 
Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των επαρχιωτών ανδρών είναι 3,80 που ση
μαίνει ότι είναι κοντά στην κατηγορία «δεν είμαι σίγουρος» ή «δεν ξέρω». Θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πάντως, ότι οι Αθηναίοι φοι
τητές, άνδρες και γυναίκες, και επίσης οι γυναίκες από την επαρχία, απορρί
πτουν κατηγορηματικά τους οικογενειακούς ρόλους, τόσο του αυταρχικού 
πατέρα και του αρχηγού της οικογένειας όσο και της συμβιβαστικής μητέρας 
που η θέση της είναι στο σπίτι. Οι δε γυναίκες είναι πιο κατηγορηματικές 
από ό,τι οι άνδρες. Οι κύριοι λόγοι είναι ενδεχομένως ότι η μορφή της εκτε
ταμένης οικογένειας έχει εκλείψει στην Αθήνα, με συνέπεια όσοι πατέρες 
συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό να μην έχουν το οικολογικό και κοινω
νικό πλαίσιο να τους υποστηρίζει. Αντιθέτως, στην επαρχία, όπου η εκτετα
μένη οικογένεια ακόμη διατηρείται, οι άνδρες δεν απορρίπτουν τόσο κατηγο
ρηματικά τους ρόλους αυτούς, μάλλον επειδή το υπάρχον κοινωνικό πλαίσιο 
τους υποστηρίζει ακόμα. Αντιθέτως, οι γυναίκες της επαρχίας μπορούν να 
αντιδράσουν επειδή ορισμένες συνθήκες έχουν αλλάξει και στην επαρχία, 
π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τους προσφέρουν 
άλλα πρότυπα, τα τείχη της κλειστής κοινότητας έχουν καταρρεύσει.

Ένα δεύτερο εύρημα αφορά σε αξίες με τις οποίες οι φοιτητές συμφω
νούν, όπως π.χ. το φιλότιμο, τη διατήρηση καλών εσωοικογενειακών σχέ
σεων, τη φροντίδα των παιδιών, τις υποχρεώσεις των παιδιών.

Εδώ παρατηρούμε πως ο κοινωνικός παράγοντας της επαρχίας και η 
μορφή της εκτεταμένης οικογένειας στην επαρχία διαφοροποιεί μια άλλη αν
τίληψη από ό,τι το αστικό περιβάλλον της Αθήνας με τη μορφή της πυρηνι
κής οικογένειας.

Στην Αθήνα, οι αξίες περιορίζονται στην πυρηνική οικογένεια. Επίσης, 
δεν συμπεριλαμβάνουν τις υποχρεώσεις των παιδιών προς την οικογένεια, 
δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά, να βοηθούν την οικογένεια. Οι αξίες αυτές 
ανήκουν σε άλλη ενότητα (βλ. Πίνακα 3). Δεν είναι συνδεδεμένες, όπως συμ
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βαίνει με τους επαρχιώτες φοιτητές, με τις θετικές εσωοικογενειακές σχέσεις. 
Είναι σαν οι Αθηναίοι φοιτητές να υποστηρίζουν ότι «ναι, πρέπει να φροντί
ζουμε τους γονείς μας όταν γεράσουν, ναι, πρέπει να σεβόμαστε τους παπ
πούδες. Αλλά... τι σχέση έχουν αυτά με τη διατήρηση καλών σχέσεων μέσα 
στην οικογένεια;».

Ούτε η διατήρηση καλών σχέσεων με συγγενείς απασχολεί τους Αθη
ναίους. Οι αξίες του Β' παράγοντα των Αθηναίων (βλ. Πίνακα 3) θυμίζουν 
την y μορφή της οικογένειας, όπως περιγράφεται από την Κατάκη (1984), ό
που ο κύριος σκοπός της οικογένειας είναι η μεταξύ τους επικοινωνία και 
σχέση.

Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι το κοινωνικό πλαίσιο της επαρχίας, 
μαζί με τη μορφή της εκτεταμένης οικογένειας, έχει διατηρήσει τις θετικές 
αυτές αξίες. Ο επαρχιώτης φοιτητής, σε αντιπαράθεση με τον Αθηναίο συνά
δελφό του, αντιλαμβάνεται τις οικογενειακές αξίες ως συνδεδεμένες με τις 
σχέσεις με τους άλλους συγγενείς, και επιπλέον, νιώθει ακόμα τις υποχρεώ
σεις των παιδιών προς την ευρεία οικογένεια (βλ. Πίνακα 4). Παρατηρείται 
επίσης ότι στην ανάλυση της διασποράς του Δ' παράγοντα, «τα παιδιά έχουν 
την υποχρέωση να φροντίσουν τους γονείς όταν γεράσουν» (βλ. Πίνακα 2), οι 
επαρχιώτες φοιτητές είναι πιο θετικοί από ό,τι οι Αθηναίοι.

Άρα η εσω-ομάδα, ο «κύκλος δικών», αποτελεί ακόμη αχώριστο μέρος 
της ψυχοσύνθεσης του επαρχιώτη φοιτητή. Μέσα σε τέτοιο αξιοκρατικό σύ
στημα, το φιλότιμο είναι λειτουργικό. Από την άλλη μεριά, πόσο λειτουργι
κό θα είναι το φιλότιμο μέσα στην αθηναϊκή πυρηνική οικογένεια, όταν οι 
Αθηναίοι φοιτητές έχουν ξεριζώσει τις υποχρεώσεις τους και τις σχέσεις 
τους με τους συγγενείς από το πλαίσιο της εκτεταμένης οικογένειας; Το φι
λότιμο, ως πολύτιμη κεντρική αξία της εκτεταμένης οικογένειας (Βασιλείου, 
1974) δύσκολα θα διατηρηθεί μέσα στο καινούριο της πλαίσιο.

Παρατηρείται επίσης, ότι Αθηναίοι φοιτητές, σε αντιπαράθεση με τους 
επαρχιώτες, απορρίπτουν τον από μέρους των γονέων έλεγχο των σχέσεων 
των παιδιών. Άρα άλλη συνέπεια της μορφής της πυρηνικής οικογένειας εί
ναι η ανεξαρτησία των παιδιών. Οι γνωριμίες των παιδιών, ο γάμος των παι
διών, δεν ελέγχονται στην πυρηνική οικογένεια, όπως στην εκτεταμένη, με 
επακόλουθο προβληματισμό από μέρους των Αθηναίων φοιτητών γύρω από 
τις ερωτικές σχέσεις (βλ. Πίνακα 2, Α' παράγοντα) και τις θρησκευτικές συ
νήθειες.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η αναμενόμενη σύγκλιση αξιών κατά τη 
διάρκεια των σπουδών των φοιτητών από την επαρχία με τις αξίες των Αθη
ναίων φοιτητών, δεν παρατηρήθηκε, παρότι ο ζωτικός χώρος του Πανεπιστη
μίου και ο αστικός χώρος είναι περιβάλλοντα τα οποία προσφέρονται για ζυ
μώσεις τόσο στο πνευματικό επίπεδο, όσο και στο συναισθηματικό· φαίνεται
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ότι οι αξίες του τόπου και της οικογένειας του φοιτητή δεν είναι τόσο ευάλω
τες. Είναι αντιθέτως βαθιά ριζωμένες στο χαρακτήρα του και αντιστέκονται 
στις πιέσεις από τό περιβάλλον αυτό. Οι αξίες, όπως αναλύθηκε προηγουμέ
νως, διαμορφώνονται στα παιδικά χρόνια μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας 
και της κοινότητας. Το εύρημα ότι οι υπό μελέτη οικογενειακές αξίες, τόσο 
των πρωτοετών όσο και των τεταρτοετών φοιτητών, είναι στο ίδιο επίπεδο 
επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα αυτή.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας αυτής είναι η κατάδειξη 
του πώς τα από αιώνες σταθερά στοιχεία του οικογενειακού συστήματος της 
Ελλάδας, η μικρή κλειστή κοινότητα, η εκτεταμένη οικογένεια, η συλλογική 
εργασία, ο «κύκλος δικών», ακόμη επηρεάζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες, 
κυρίως της επαρχίας. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε, πώς μέσα στα πλαίσια 
του αστικού περιβάλλοντος, όπου τα στοιχεία αυτά έχουν υποστεί ριζική αλ
λαγή, λ.χ. η οικογένεια είναι πυρηνική, η εργασία είναι ατομική, ο «κύκλος 
δικών» διαλύεται, επέρχεται αλλαγή των παραδοσιακών αυτών αξιών στους 
νέους, επειδή δεν υπάρχει πια το οικολογικό και κοινωνικό πλαίσιο να τις 
υποστηρίξει.
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