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ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΩΤΣΑ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η οικογένεια είναι μία οργανωμένη κοινωνική ομάδα διαφορετικών γε
νεών που διέπεται από κοινωνικές νόρμες σχετικά με την καταγωγή, τη 
συγγένεια και την κοινωνικοποίηση των νέων. Δύο βασικές έννοιες που συν
δέονται με την οικογένεια είναι η δομή και λειτουργία. Σύμφωνα με τον Smith 
(1995, ρ. 9), η δομή της οικογένειας αναφέρεται «. . .στον αριθμό, στις θέ
σεις και στους ρόλους των μελών του οικογενειακού συστήματος, όπως γο
νέας, σύζυγος, παιδί, άλλος συγγενής. . .», η δε λειτουργία «. . .στους τρό
πους, με τουε οποίους η οικογένεια εξασφαλίζει την επιβίωσή της και ικανο
ποιεί τις φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες των μελών της... ».

Η οικογένεια είναι ένα μικρό κοινωνικό σύστημα, δυναμικό, που αλλάζει 
με πολλούς τρόπους μέσα στο χρόνο. Κάθε μέλος της οικογένειας, αλλά και 
η οικογένεια ολόκληρη εξελλίσσεται και διανύει τον δικό της κύκλο ζωής, 
ο οποίος βρίσκεται σε συνάρτηση με την εξελικτική πορεία κάθε μέλους στις 
διάφορες ηλικίες. Η οικογένεια, όπως και κάθε άλλο σύστημα, δεν αποτε- 
λείται μόνο από τα μεμονωμένα πρόσωπα που περιλαμβάνει, αλλά χαρακτη
ρίζεται από συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών. 
Κάθε αλλαγή που συμβαίνει σε ένα μέλος της οικογένειας επηρεάζει άμεσα 
ή έμμεσα και τα υπόλοιπα μέλη αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την θεωρία των συστημάτων, μια βασική αρχή λειτουργίας 
των φαινομένων είναι ότι το όλο είναι διαφορετικό από το άθροισμα των 
μερών του. Για την ομαλή λειτουγρία, λοιπόν, του συστήματος της οικογέ
νειας σημαντικό ρόλο παίζει το σύνολο των μερών που την αποτελούν καθώς 
και η μεταξύ τους οργάνωση. Ως εκ τούτου, η οικογένεια διέπεται από κά
ποιους κανόνες και έχει ιεραρχική οργάνωση μεταξύ των μελών της. Όσον 
αφορά στους κανόνες, που ρυθμίζουν την λειτουργία του συστήματος της 
οικογένειας, είναι οργανωμένοι με ιεραρχία. Σε κατώτερο επίπεδο υπάρχουν 
κανόνες που αφορούν απλές συμπεριφορές και λειτουργίες των μελών (π.χ.
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ποιος κάνει ψώνια, ποιος πληρώνει λογαριασμούς). Σε ανώτερο επίπεδο 
υπάρχουν κανόνες που αφορούν αξίες της οικογένειας, στάσεις και στερεό
τυπες αντιλήψεις για διάφορα φαινόμενα που καθορίζουν της λειτουργίες 
των μελών της οικογένειας σε κατώτερο επίπεδο (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 
2000). Για παράδειγμα, οικογενειακές αξίες όπως «ο άντρας είναι αρχηγός ο 
της οικογένειας», «η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι» (Γεώργας, 1990) 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων και των λειτουργιών στην οικογένεια, 
διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και ρυθμίζουν την ιεραρ
χία του συστήματος.

Ρόλοι cf το οικογενειακό σύστημα.

Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα μέλη σε μία οικογένεια καθορίζονται 
από τη θέση τους στην οικογένια (αν είναι γονείς, παιδιά κ.λ.π.), από την 
κατανομή των ρόλων που έχει κάνει το συζυγικό υποσύστημα στην τωρινή 
οικογένεια, από τα βιώματα τους στην οικογένεια καταγωγής, από τα στερε
ότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων που επιβάλλει το ευρύτερο κοινωνικό 
σύστημα και από τις εμπειρίες κάθε μέλους ξεχωριστά (Παπαδιώτη-Αθα
νασίου, 2000). Μέσα στην οικογένεια τα μέλη αναλαμβάνουν παραπάνω από 
έναν ρόλους, οι σύζυγοι δηλαδή είναι ταυτόχρονα και γονείς, τα παιδιά είναι 
ταυτόχρονα και αδέλφια.

Επίσης κάθε μέλος της οικογένειας ανήκει ταυτόχρονα σε διαφορετικά 
συστήματα. Ένας ανδρας μπορεί να είναι ταυτόχρονα σύζυγος και πατέρας 
στην τωρινή του οικογένεια, γιός και αδελφός στο σύστημα της οικογένειας 
καταγωγής και διευθυντής στο σύστημα εργασίας του. Ο ρόλος που κατέχει 
ένα άτομο σε κάθε σύστημα καθορίζει και τη συμπεριφορά του. Διαφορετικά 
για π.χ. συμπεριφέρεται ένα άτομο ως γιος /κόρη και διαφορετικά όταν γί
νεται ο ίδιος γονιός. Παράλληλα με το εξελικτικό στάδιο που διανύουν τα 
άτομα, τον κύκλο ζωής που βρίσκεται η οικογένεια και τις κοινωνικές συν
θήκες, οι ρόλοι των μελών στην οικογένεια διαφοροποιούνται και αλλάζουν. 
Ο Parsons το 1965 έκανε μία διαφοροποίηση των ρόλων του πατέρα και 
της μητέρας, αποδίδοντας στον πατέρα τον εκτελεστικό ρόλο και στη μητέρα 
τον εκφραστικό ρόλο. Ο εκτελεστικός ρόλος του πατέρα συνίσταται στην 
άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο προσδιορίζει την κοινωνική θέση που 
κατέχει η οικογένεια στην κοινωνία. Ο εκφραστικός ρόλος της μητέρας εστιά
ζεται στην ανάληψη συναισθηματικών λειτουργιών από μέρους της, στη συν
αισθηματική στήριξη των μελών της οικογένειας, στην ανατροφή των παι
διών και στην εκτέλεση των οικιακών εργασιών.

Η διαφοροποίηση των ρόλων στα δύο φύλα, μέσα στο σύστημα της οικο
γένειας, διατηρεί ισορροπία μέσα στην οικογένεια, επιτρέπει στην οικογένεια
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να προβεί στη διαδικασία της αναπαραγωγής και της κοινωνικοποίησης των 
παιδιών ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική ισορροπία (Kin
gsbury & Scanzoni, 1993).

Οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τη θεωρία των ρόλων (Mead, 
1934' Linton, 1936, 1945, 1959) κάνουν τους εξής δύο διαχωρισμούς: Πρώ
τον, υποστηρίζουν ότι οι ρόλοι μαθαίνονραι κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης- δεύτερον, πιστεύουν ότι οι άνθρωποι, όταν αλληλεπιδρούν 
συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις κοινωνικές θέσεις που κατέχουν και με τις 
προσδοκίες των άλλων για την συγκεκριμένη θέση. Στη θεωρία των ρόλων 
υπάρχουν δύο διαφορετικές παραδόσεις: η κοινωνικοψνχολογική παράδοση, 
που πηγάζει από το έργο του George Herbert Mead (1934) και η δομικί] 
παράδοση, που αναδείχθηκε με τη δουλειά του Ralhp Linton (1936, 1945, 
1959).

Σύμφωνα με την κοινωνικοψυχολογική παράδοση, η συμπεριφορά ενός 
ατόμου σε μία συγκεκριμένη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας περίπλοκης 
αλληλεπίδρασης στοιχείων τα οποία διαμορφώνονται από τις εμπειρίες που 
είχε και που αποκτά το άτομο (Mead, 1934). Όταν το άτομο μπαίνει σε 
αλληλεπίδραση, προσδιορίζει την εκάστοτε κατάσταση κει επιλέγει μεταξύ 
των ρόλων /τατυτοτήτων που ήδη γνωρίζει και που είναι οικείοι, εκείνους 
τους ρόλους που του φαίνονται κατάλληλοι για την περίσταση. Μέσα από τη 
διαδικασία της αλληλεπίδρασης, το άτομο που μπαίνει σε αλληλεπίδραση 
αποφασίζει πως θα ήθελε να φαίνεται. Συνήθως το άτομο επιλέγει να παρου
σιάζει τον εαυτό του, όπως ταιριάζει με την αυτοεικόνα του. Όταν όμως, 
το άτομο επιδιώκει να κερδίσει το θαυμασμό, πολλές φορές επιλέγει να παρου
σιάζει μια εικόνα του εαυτού του που δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο προστί
θεται μία ακόμα πλευρά της ανάπτυξης του εαυτού που υποστηρίζει ότι αν 
και η διαμόρφωση του εαυτού βασίζεται στο πως οι άλλοι τον προσδιορίζουν, 
το άτομο το ίδιο επιδιώκει να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι το 
προσδιορίζουν. Η θεωρία του Mead (1934) εστιάζεται στην εξέλιξη του 
ατόμου, στις διαδικασίες εκμάθησης των ρόλων και στη φύση της διαδικα
σίας αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα μελετά τις εσωτερικές διαδικασίες 
που διαδραματίζονται σε μία οικογένεια, υφίσταται όμως τον περιορισμό 
ότι αναφέρεται μόνο στη σύγχρονη δυτική κοινωνία.

Η δομική προσέγγιση (Linton, 1936, 1945, 1959) μελετά τη σχέση 
μεταξύ τιον οικογενειακών ρόλων και των εξωτερικών συστημάτων. Εστιά
ζεται δηλαδή στην επιρροή που ασκεί το κοινωνικό σύστημα στη διαμόρφωση 
των ρόλων που αναλαμβάνουν τα μέλη ενός οικογενειακού συστήματος. Οι 
προβιομηχανικές και οι βιομηχανικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από μικρό
τερες οικογενειακές δομές, οι αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από εκτε
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ταμένες οικογένειες. Στις κοινωνίες που μετακινούνται προς τη βιομηχανο- 
Vοποίηση, οι παραδοσιακές οικογενειακές μορφές μετακινούνται από την εκτε
ταμένη στην συζυγική οικογένεια (Clayton, 1979).

Αυτές οι απόψεις επηρεάζουν και τις σύγχρονες έρευνες για τη σχέση 
μεταξύ της κοινωνικής δομής και της δομής της οικογένειας. Οι έρευνες σή
μερα τονίζουν, ότι πέρα από το σημαντικό ρόλο που ασκεί η οικονομία στη 
διαμόρφωση της οικογενειακής δομής και λειτουργίας, σημαντική επιρροή 
ασκούν και οι ιδεολογικές και πολιτισμικές αλλαγές που σχετίζονται με τον 
ατομισμό, την αυτονομία, την οικογένεια και τους ρόλους των δύο φύλων 
(Hutter, 1981), Όπως τονίζει ο Παπαστάμου (2001), δεν μπορεί κανείς 
να αρνηθεί «...την ύπαρξη μεγαλύτερων ή μικρότερων συλλογικών μορφω
μάτων, τα οποία δημ,ιουργούν και διατηρούν αποστάσεις μεταξύ των ανθρώ
πων, συσφίγγουν τις σχέσεις μεταξύ άλλων και εξυπηρετούν συμφέροντα 
που ξεπερνούν πολύ εκείνων των ατόμων που τα απαρτίζουν. . .» (σελ. 332).

Η έννοια του κοινωνικού συστήματος αναφέρεται και από τον Minuchin 
(2000, σελ. 17), ο οποίος χαρακτηρίζει τις οικογένειες ως «μικρά κοινωνικά 
συστήματα, που επιβάλλουν περιορισμούς στα μέλη τους και τείνουν να δια
τηρούν τις δομές τους στην παρούσα μορφή τους». Η τάση που εμφανίζει 
το σύστημα της οικογένειας να διατηρεί την υπάρχουσα μορφή και να αντι
στέκεται σε τυχόν αλλαγές, ονομάζεται ομοιόσταση.

Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις μια ολοκληρω
μένη προσέγγιση στην ανάληψη των ρόλων πρέπει να εστιάζει στους τρόπους 
με τους οποίους ένα άτομο μαθαίνει ένα ρόλο σε ένα σύστημα και στο περιε
χόμενο που έχει ένας συγκεκριμένος ρόλος σε μία κοινωνία.

Δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Από τη στιγμή της γέννησης, κάθε άτομο εντάσσεται στην οικογενειακή 
ομάδα που το ανατρέφει. Η εξελικτική διαδικασία του κύκλου ζωής της οικο
γένειας κάνει κατανοητό ότι το άτομο, ανάλογα τη χρονολογική ηλικία και 
τη βιολογική του ετοιμότητα, εντάσσεται ταυτόχρονοα σε διαφορετικές και 
περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα το 
σχολεία, οι συμμαθητές, οι φίλοι, συνεργάτες (Ναυρίδης, 1994). Παρόλο 
που οι ρόλοι και οι λειτουργίες μέσα στην οικογένεια μεταβάλλονται, η βασική 
αξία της οικογένειας έγκειται στη διαμόρφωση των συναισθηματικών δεσμών 
που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι 
(McGoldrick, Iieiman, & Carter, 1993).

Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών, όπως η συναισθηματική εγγύτητα, η 
αλληλεπίδραση και η λειτουργική αλλη>εξάρτηση, οι υποχρεώσεις και οι 
ρόλοι, η αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών και η γεωγραφική εγγύτητα, 
δένουν τα άτομα με τις οικογένειές τους. Οι διαφορές που τυχόν υπάρχουν
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στο συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών, φανερώνουν τις ποικίλες δομές 
και λειτουργίες της οικογένειας. Επομένως, η οικογένεια αντανακλά τους 
κοινωνικούς δεσμούς στον ψυχολογικό χώρο και χρόνο της κοινότητας (Χρι- 
στακοπούλου, 1995).

Οι παραπάνω διαστάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της 
οικογένειας και τις επικρατούσες αξίες, και κατ’ επέκταση διαμορφώνουν με 
διαφορετικό τρόπο τις εκδηλώσεις γνωρισμάτων προσωπικότητας των με
λών της οικογένειας. Ποικίλες έρευνες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο τις 
σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, τρεις από 
τις παραπάνω διαστάσεις, η συναισθηματική εγγύτητα, η οικογενειακή δομή 
και η αλληλεγγύη μέσω δραστηριοτήτων, έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαπολι- 
τισμική έρευνα των Georgas, Christakopoulou, Poortinga, Goodwin, 
Angleitner, & Charalambous (1997). Η έρευνα αυτή μελετά τη συναισθη
ματική εγγύτητα, τη γεωγραφική εγγύτητα και την αλληλεπίδραση που ανα
πτύσσονται μεταξύ των μελών της πυρηνικής και της εκτεταμένης οικογέ
νειας σε μεσογειακές χώρες, καθώς και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τα 
ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις ατομικι- 
στικές και στις συλλογικές κοινωνίες σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ των 
μελών της πυρηνικής οικογένειας. Οι αξίες που αντανακλούν τον ατομικι
σμό, χαρακτηρίζουν το βιομηχανικό πολιτισμό και περιλαμβάνουν τη σκληρή 
ατομική εργασία, την επιτυχία του αυτοπροσδιορισμού του εαυτού και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η συλλογικότητα αναφέρεται σε αξίες, όπως 
να ενδιαφέρεται κανείς για τους άλλους, να υπολογίζει τις συνέπειες των απο- 
φάσεών του για τους άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται τους υλικούς πόρους 
(Hui & Triandis, 1985).

Στις εκτεταμένες οικογένειες, όταν επικρατούν συλλογικές αξίες, παρα- 
τηρείται μεγαλύτερη γεωγραφική εγγύτητα, συχνότερη προσωπική επαφή 
και πιο ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
Όσον αφορά στη συναισθηματική εγγύτητα με τα μέλη της οικογένειας, 
έρευνα με δείγμα ελλήνων φοιτητών (Χριστακοπούλου, 1995) έδειξε ότι πιο 
κοντά νιώθουν οι φοιτητές τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας (γονείς, αδέλ
φια) από τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας (παπούδες, θείοι, ξαδέλφια). 
Άλλη έρευνα που έλαβε χώρα στη Γενεύη (Γιώτσα, 1999), έδειξε ότι οι 
κάτοικοι της Γενεύης νιώθουν και εκείνοι πιο κοντά συναισθηματικά τα μέλη 
της πυρηνικής οικογένειας (το /τη σύζυγο, τους γονείς, τα παιδιά), ενώ μένουν 
πιο μακριά και διατηρούν λιγότερη τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία 
με τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας.

Ένα στοιχείο που συντελεί στη διατήρηση των δεσμών του ατόμου με 
τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας, είναι ο οικονομικός παράγοντας. Ο 
οικονομικός παράγοντας παλαιότερα συντελούσε στην ανάπτυξη κλίματος



io Άρτεμις Γιώτσα

συνεργασίας με τα μέλη τις εκτεταμένης οικογένειας στον επαγγελματικό 
τομέα, με τη μορφή κοινών δραστηριοτήτων στον αγροτικό και αλιευτικό 
τομέα. Στη σημερινή εποχή η συνεργασία του ατόμου με τα μέλη της οικο
γένειας διατηρείται συχνά μέσα από την μορφή των οικογενειακών επιχει
ρήσεων.

Άλ>οι παράγοντες που συμβάλλουν στη σταθερότητα της εκτεταμένης 
οικογένειας είναι οι οικολογικές παράμετροι (σεισμοί, καταστροφές, έλλειψη 
καλλιεργήσιμης γης), που συντείνουν στη δημιουργία μικρών κοινοτήτων 
και στη σύσφιξη οικογενειακών και φιλικών δεσμών, στοιχεία απαραίτητα 
για την επιβίωση των ατόμων (Γεώργας, 1986). Η αλληλεξάρτηση, οι αλλη- 
λοϋποχρεώσεις και οι στενοί δεσμοί με τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας 
στον ελληνικό χώρο, έχουν τεκμηριωθεί από ποικίλες μελέτες (Βασιλείου, 
1966. du Boulay, 1974. Campbell, 1964) Campbell & Sherrard, 1968. 
Doumauis, 1983. Friedl, 1963. Κατάκη, 1984, 1987, 1989. Triandis, 
Vassiliou, & Nassiakou, 1968. Vassiliou, 1973). H έννοια που εξηγεί πως 
λειτουργεί η οικογένεια και πως επηρεάζει τη συμπεριφορά, την προσωπικό
τητα και τις αξίες των μελών είναι η έννοια της εσω-ομάδας ή όπως ονομά
στηκε από τους Vassiliou & Vassiliou (1973) «ο κύκλος των δικών». Η 
εσω-ομάδα είναι το σύνολο των προσώπων που αισθάνονται ότι συνδέονται 
με κοινά δεσμά και αποτελούν ένα συνεκτικό και απεκλειστικό όλο. Όσοι 
δεν ανήκουν στην εσω-ομάδα αποτελούν την εξω-ομάδα (Τσαούσης, 1983), 
η οποία αντιμετωπίζεται με ανταγωνισμό, εχθρότητα και καχυποψία.

Σχέσεις με συγγενείς.

Για δεκαετίες, η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 
κοινωνικού περιβάλοντος στο οποίο ζει μια οικογένεια και της ποιότητας 
των σχέσεων που αναπτύσσετα μεταξύ των μελών στην οικογένεια. Με 
αυτό τον τρόπο έχουμε κατανοήσει τις επιρροές που ασκούν ο πολιτισμός, 
η κοινωνική τάξη, η δομή της γειτονιάς και το κοινωνικό δίκτυο στις σχέσεις 
μεταξύ των μελών της οικογένειας. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι 
οι οικογένειες, σαν ενιαία ομάδα, διαφέρουν στο βαθμό που χειρίζονται το 
περιβάλλον (Hess & Handel, 1959. Richter, 1974). Οι οικογένειες παρου
σιάζουν διαφορές στη δεκτικότητα που δείχνουν σε νέες εμπειρίες ή στον 
τρόπο με τον οποίο συσχετίζουν τις παραδόσεις και το παρελθόν στις τρέ
χουσες καταστάσεις (Eiduson, 1979). Οι διαφορές αυτές μεταξύ των οικο
γενειών δεν οφείλονται απλώς σε χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλ
λοντος στο οποίο ζούν, αλλά εν μέρει οφείλονται και σε βασικές όψεις της ιστο
ρίας τους και της ανάπτυξης τους ως στενές ομάδες.
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Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της οικογένειας και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο είδη παραγόντων:

— Τα στοιχεία του κοινωνικού περιβά>λοντος.
— Τους εσωτερικούς παράγοντες μέσα στην οικογένεια, που διαμορ

φώνουν τους τρόπους αντίληψης και αλληλεπίδρασης με τον κοινωνικό περί
γυρο (Reiss, Costell, Jones, & Berkman, 1980).

Οι σχέσεις με τους συγγενείς της πυρηνικής και της εκτεταμένης οικο
γένειας έχουν απασχολήσει επίσης πολλούς μελετητές, που σκοπό είχαν να 
διερευνήσουν αν και κατά πόσο υπάρχει συναισθηματική αλληλεγγύη και 
παροχή βοήθειας μεταξύ των μελών σε κρίσιμες στιγμές και κατά πόσο ισχύει 
ο ισχυρισμός του Parsons για απομόνωση της πυρηνικής από την εκτεταμένη 
οικογένεια.

Στα παραπάνω δύο ερωτήματα η Segalen (1986) υποστηρίζει ότι η 
βιομηχανική επανάσταση δεν συνετέλεσε στην απομόνωση της πυρηνικής οικο
γένειας από την ευρύτερη. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση της αλληλοϋπο- 
στήριξης ανάμεσα στους συγγενείς σε κρίσιμες περιόδους πολέμων, επιδη
μιών και εκβιομηχάνισης (Anderson, 1971. Laslett &Wall, 1972. Rahe, 
Meyer, Smith, Kjaer, & Holmes, 1964). Επίσης σε περιοχές της Γαλλίας 
και της Αγγλίας παρατηρείται μεγάλη άλλη λ ο ϋ πο στή ρ ι ξη μεταξύ των μελών 
της πυρηνικής οικογένειας και των συγγενικών δικτύων (Segalen, 1986). 
Το ίδιο εύρημα επιβεβαιώνεται και από έρευνες σε αφρικανοαμερικανικές 
οικογένειες που κατοικούν σε αστικές περιοχές της Αμερικής (Jayakody, 
Chatters & Taylor, 1993).

Σε έρευνα που έλαβε χώρα σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδος και στην 
Αθήνα (Γεώργας & Δραγώνα, 1988) βρέθηκε ότι δεν παρατηρείται διαφορά 
στην κοινωνική υποστήριξη που παρέχουν οι συγγενείς σε οικογένειες που 
μένουν στην Αθήνα και την επαρχία. Η ανταλλαγή παροχής βοήθειας μεταξύ 
των δύο γενεών ερευνήθηκε από τον Lee (1979) και μετρήθηκε με τα εξής 
στοιχεία: α) Συμβουλή για λήψη απόφασης, β) Βοήθεια κατά τη διάρκεια 
αρρώστιας, γ) Οικονομική βοήθεια, δ) Δώρα εκτός χρημάτων, ε) Βοήθεια 
σε δουλειές του σπιτιού, στ) Βοήθεια για μετακομίσεις και ζ) Βοήθεια σε 
φύλαξη των παιδιών.

Επίσης, όσον αφορά στην επαφή μεταξύ των γενεών, έρευνες έχουν δείξει 
ότι τα ηλικιωμένα άτομα ζουν κοντά τουλάχιστον με ένα παιδί τους, έρχονται 
σε επαφή με όλα τα παιδιά τους και προσφέρουν και δέχονται βοήθεια με
ταξύ τους (Aiding, 1976. Hill, 1970. Petrowsky, 1976. Shanas, 1973). 
Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης μεταξύ γονέων και παιδιών, όπως η 
οικονομική υποστήριξη που παρέχουν ο ένας στον άλλον, είναι ένας σημαντι
κός δείκτης του ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν πραγματικά τα μέλη της
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οικογένειας το ένα για το άλλο, ώστε να επενδύσουν το εισόδημα τους για την 
καλή συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Βρέθηκε από έρευνες (Γεώργας, 
Χριστακοπούλου, Μυλωνάς, & Schwartz, 1992. Georgas et al., 1997, Μου- 
σούρου, 1989), ότι το δίκτυο των συγγενών σε αστικές περιοχές δεν μένει 
στο ίδιο οίκημα με τα μέλη που απαρτίζουν την πυρηνική οικογένεια, αλλά 
σε γειτονικά τετράγωνα. Επίσης, το συγγενικό δίκτυο παρέχει οικονομική 
και συναισθηματική βοήθεια, συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών και 
συμβάλλει στην κατανομή των οικιακών εργασιών. Η οικογένεια επομένως, 
συχνά, συνεχίζει να λειτουργεί ως κτεταμένη. Αυτή η μορφή της οικογένειας 
στις αστικές περιοχές της ΕλΛάδας, η οποία συνεχίζει να διατηρεί στοιχεία 
από την εκτεταμένη οικογένεια, αποκαλείται «αστική εκτεταμένη οικογέ
νεια» (Γεώργας, 2000).

Η οικογένεια στην Ελλάδα. Πορίσματα ερεννών.

Σχετικά με τη μελνέτη της οικογένεις στην Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί 
έρευνες κυρίως στον αγροτικό χώρο (Κοβάνη, 1986. Λαμπίρη-Δημάκη, 
1984) που αφορούν στη δομή της οικογένειας, το σύστημα συγγένειας, τη 
μεταγαμήλια εγκατάσταση των συζύγων, τις γαμήλιες δωρεές και στρατη
γικές, τη μεταβίβαση των οικογενειακών αγαθών από γενιά σε γενιά και τη 
διαδικασία κυκλικής ανάπτυξης της οικογένειας (Μαράτου-Αλιπράντη, 1990).

Όσον αφορά στη μορφή της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, η 
ελληνική οικογένεια ήταν εκτεταμένη και περιελάμβανε τρεις ή περισσότερες 
γενιές προσούπων που συνδέονταν μεταξύ τους με δεσμούς καταγωγής (Τσα
ούσης, 1983). Η εκτεταμένη οικογένεια παρατηρείται σε όλες τις αγροτικές 
κοινωνίες. Στην Ελλάδα όμως, η εκτεταμένη οικογένεια παρατηρείται και 
σε αστικές περιοχές δείχνοντας ότι η οικονομική οργάνωση ήταν βασισμένη 
στην εκτεταμένη οικογένεια (Γεώργας, 1986). Όπως αναφέρει σε άρθρο της 
η Μαράτου-Αλιπράντη (1990), η αγροτική οικογένεια στην Ελλάδα μετασχη
ματίζεται στο πέρασμα του χρόνου, χωρίς όμως να χάνει την παραδοσιακή 
της δομή. Παρόλη τη διάδοση των αστικών τρόπων ζωής και κατανάλωσης 
η ανάπτυξη δεν συντελεί στην εξασθένηση των δεσμών συγγένειας και στην 
αντικατάσταση των παραδοσιακών λειτουργιών και πρακτικών τους από νεό
τερες και σύγχρονες. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η διαδικασία μετάβασης 
από την παράδοση στον εκσυγχρονισμό δεν είναι ευθύγραμμη περνώντας από 
μια ενδιάμεση βαθμίδα, αλλά είναι πολύπλοκη και σύνθετη, ενώ το παλαιό 
με το καινούργιο συχνά συνυπάρχουν (Μαράτου-Αλιπράντη, 1990).

Οι έννοιες της εσω-ομάδας και του «κύκλου-δικών» στην Ελλάδα περι
λαμβάνουν επίσης πρόσωπα που δεν συνδέονται με βαθμό συγγένειας, αλλά
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καθορίζονται με βάση την αλληλεξάρτηση, την υποστήριξη και τη συμπαρά
σταση του ενός προς τον άλλο (Γεώργας, 1986).

Σχετικά με την ιστορία της οικογένειας στην Ελλάδα, η μορφολογία 
της οικιακής ομάδας προσεγγίζεται πιο αποτελεσματικά από δύο ανθρωπο- 
λογικές έρευνες των Friedl (1962) και Duboulay (1974). Η Friedl αναφέ- 
ρεται στην ύπαρξη απλών νοικοκυριών, αλλά το πρότυπο που επηρεάζει το 
σχηματισμό νέων νοικοκυριών συγκλίνει με το πρότυπο της συγκατοίκησης 
των παντρεμένων υιών. Η Duboulay (1974) αναφέρεται στο πρότυπο της 
διευρυμένης οικογένειας και στην ύπαρξη σχημάτων οικογένειας όπου οι γο
νείς ζουν χώρια από τον παντρεμένο γιο, αλλά οι οικονομικές, επαγγελματι
κές και καθημερινές δραστηριότητές τους οργανώνονται από κοινού. Επίσης 
ο Stahl (1978, 1979, 1986) κάνει λόγο για την πυρηνική μορφή της οικιακής 
ομάδας στον ελληνικό χώρο και μιλά για την ύπαρξη της διευρυμένης οικο
γένειας λόγω συνθηκών που ευνοούν τη συσπείρωση για οικονομικούς παρά
γοντες ή για άμυνα από εξωτερικούς εχθρούς. Ο Καυταντζόγλου (1988) 
επισημαίνει ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων εξετάζεται σε συνάρτηση και 
με το φάσμα επιλογών συμπεριφοράς και οργάνωσης που τους προσφέρεται 
από το σύστημα των αξιών, των συμβόλων και των προτύπων της κοινωνίας 
τους.

Η Κατάκη (1984) αναφέρεται σε τρεις μορφές που έχει λάβει η ελληνική 
οικογένεια μέσα στο πέρασμα των ετών: Η παραδοσιακή οικογένεια. Πρό
κειται για μια σταθερή και αναλλοίωτη ομάδα και γι’ αυτό της αποδίδει 
κεντρική σημασία. Μέσα σ’ αυτή τη μορφή της οικογένειας, καταδικάζεται 
κάθε ενέργεια που δεν προωθεί το συμφέρον του συνόλου. Υπάρχει κοινός 
αγώνας για επιβίωση, ενώ απουσιάζουν οι εναλλακτικές λύσεις που αφορούν 
μεμονωμένα το άτομο. Μεταξύ των μελών υπάρχει αλληλεξάρτηση. Οι υπο
χρεώσεις απέναντι στους άλλους είναι συνυφασμένες με την ικανοποίηση και 
των προσωπικών αναγκών. Η θυσία των ατομικών επιθυμιών αποβλέπει στην 
ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας, επομένως και του ιδίου του ατόμου. 
Η πυρηνική οικογένεια αποτελείται από τόν πατέρα, τη μητέρα και το παιδί. 
Στο παιδί βασίζεται ο γάμος και η δημιουργία της οικογένειας. Οι επιδιώξεις 
και οι φιλοδοξίες δύο ανθρώπων εναποτίθενται σε έναν τρίτο, στο παιδί. Τέλος 
γίνεται αναφορά στη μορφογένεση, στην οποία κεντρική θέση κατέχει η μι
κρότερη μονάδα, το μικρότερο κύτταρο, το ζευγάρι. Απορρίπτεται έτσι η 
σημασία του θεσμού του γάμου και δίνεται δευτερεύουσα σημασία στην από
κτηση παιδιών.

Η Κατάκη (1989) επίσης, αναφέρεται στη σύγχυση που προκαλεί η 
επιβίωση των παραδοσιακών οικοθεωριών στις αξίες, στους ρόλους και τις 
συμπεριφοράς μεταξύ των ατόμων. Η διατήρηση στη σημερινή εποχή αξιών
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και στάσεων που ήταν λειτουργικές σε παλαιότερες μορφές οικογένεια ς και 
κοινωνικών συστημάτων, επιφέρει δυσκολίες στην ανάληψη ρόλων που απαι
τούνται από τις τωρινές καθημερινές συνθήκες. Τα άτομα προσπαθούν να 
συνδυάσουν το παλαιό με το καινούργιο. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαι- 
ταίται αναθεώρηση των αξιών και αναπροσαρμογή των συμφερόντων, η οποία 
ακολουθεί σταδιακή και σταθερή πορεία Η αναθεώρηση αυτή, επιφέρει όμως 
αμφισβήτηση της βασικής δομής της οικογένειας και του σκοπού της.

Ποικίλες έρευνες επίσης έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και διευρευνούν 
την ελληνική οικογένεια και τις οικογενειακές αξίες (Georgas, 1993) καθώς 
και την εγγύτητα, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των μελών με
ταξύ τους (Γεώργας, Γκαρή, Χριστακοπούλου, Μυλωνάς, & Παπαλόη, 1998, 
Γιώτσα, 1999. Γιώτσα, 2003).

Σε διαπολιτισμική έρευνα που έγινε σε τέσσερις χώρες με διαφορετική 
πολιτισμική δομή (Ελλάδα, Ολλανδία, Χιλή, Πακιστάν) (Γιώτσα, 2003), 
καθώς και σε άλλη διαπολιτισμική έρευνα που έγινε σε 27 χώρες (Georgas, 
Berry, van de Vivjer, Kagitsibasi & Poortinga, 2006) μελετήθηκαν οι 
εξής μεταβλητές: α. τα στοιχεία των οικογενειακών δικτύων, όπως η γεω
γραφική εγγύτητα, επισκέψεις και τηλεφωνήματα με συγγενείς, β. Ot εκ
φραστικοί και οι εκτελεστικοί ρόλοι των μελών της πυρηνικής καιι της εκτε
ταμένης οικογένειας (των γονέων, των παπούδων, των θείων και των παι
διών), γ. οι ψυχολογικές μεταβλητές, όπως συναισθηματικοί δεσμοί και οικο
γενειακές αξίες.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών, το οικονομικο-κοι- 
νωνικό στοιχείο διαφοροποιεί τις χώρες ως προς τις οικογενειακές αξίες 
και συγκεκριμένα ως προς τους ιεραρχικούς ρόλους της μητέρας και του πα
τέρα. Οι πιο φτωχές χώρες, οι οποίες είναι αγροτικές κοινωνίες κυρίως, 
συμφωνούν με την ιεραχική κατανομή των ρόλων μεταξύ των δύο φύλων 
στην οικογένεια, όπως είναι η ανάληψη της φροντίδας των παιδιών και του 
σπιτιού αποκλειστικά από τη μητέρα και η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος 
της οικογένειας από τον πατέρα. Στην Ελλάδα, τα ευρήματα δείχνουν ότι 
υπάρχει αποδοχή των οικογενειακών αξιών όπως (σεβασμός προς τους ηλι
κιωμένους, υποστήριξη των μελών σε κρίσιμες στιγμές, κατανομή των ρό
λων μεταξύ των δύο φύλων) με απόρριψη, όμως του αρχηγικού ρόλου του 
πατέρα στην οικογένεια και της υποταγής της μητέρας στις αποφάσεις του 
πατέρα.

Ένα καθολικό εύρημα που έχει ιδαίτερο ενδιαφέρον είναι η συμφωνία 
με τις αξίες που αναφέρονται στις σχέσεις με συγγενείς και την οικογένεια, 
δείχνοντας τη σημασία που έχει σε όλες τις χώρες η διατήρηση των ψυχο
λογικών σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας και το συγγενικό δίκτυο.
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Όσον αφορά στους ρόλους του πατέρα και της μητέρας, οι εκφραστικοί 
ρόλοι της μητέρας, (όπως για π.χ. στηρίζει συναισθηματικά τα μέλη της 
οικογένειας, κρατάει ενωμένη την οικογένεια, φροντίζει για το καλό και 
ευχάριστο κλίμα, συμβάλλει στη διατήρηση οικογενειακών σχέσεων, συμπα
ραστέκεται στους παπούδες), διαφέρουν λίγο ως προς το οικονομικό-κοινω- 
νικό επίπεδο των χωρών, έχοντας σε όλες τις χώρες τους υψηλότερους μέσους 
όρους από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Οι εκτελεστικοί ρόλοι του πατέρα 
και της μητέρας που αναφέρονται στους οικονομικούς ρόλους (π.χ. συμβάλλει 
οικονομικά με την εργασία, δίνει χαρτζηλίκι στα παιδιά, στηρίζει οικονομικά 
τα παιδιά στο επαγγελματικό ξεκίνημα, πληρώνει λογαριασμούς, κάνει ψώ
νια) διαφοροποιούνται στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο οικονομικό επίπεδο 
ως προς το πρόσωπο του πατέρα, που παρουσιάζει υψηλότερους μέσους όρους. 
Στις πλούσιες χώρες οι μέσοι όροι για τους οικονομικούς ρόλους του πατέρα 
και της μητέρας είναι περίπου ίδιοι σε όλες τις χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι 
η αυξανόμενη επαγγελματική δραστηριοποίηση της γυναίκας και η οικονο
μική πλέον συνεισφορά της στην οικογένεια επιφέρει την ισχυροποίησή της 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο μειώνοντας συνεπώς την οικονομική 
και κοινωνική δύναμη του πατέρα.

Ως προς την γεωγραφική εγγύτητα, την τηλεφωνική και προσωπική 
επαφή μεταξύ των μελών της οικογένειας, είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα μέλη της οικογένειας επισκέπτονται και 
τηλεφωνούν πιο συχνά από όλες τις άλλες χώρες τα μέλη της οικογένειας 
και τους συγγενείς. Στις χώρες με μεσαίο οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο, 
τα μέλη διατηρούν συχνότερη προσωπική και τηλεφωνική επαφή με την οικο
γένεια και τους συγγενείς σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν υψηλό και 
χαμηλό οικονομικό επίπεδο.

Ομοιότητες στην μορφή και λειτουργία της οικογένειας μεταξύ των 
χωρών.

Ένα καθολικό εύρημα που προέκυψε από τα πορίσματα των παραπάνω 
ερευνών είναι το μέγεθος της συναισθηματικής εγγύτητας με τα μέλη της 
πυρηνικής οικογένειας (πατέρας, μητέρα, παιδιά). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το εύρημα ότι η μητέρα, σε όλες τις χώρες, είναι το πρόσωπο που βρίσκεται 
πιο κοντά συναισθηματικά με τα μέλη της οικογένειας, ακολουθούν τα παιδιά 
και μετά ο πατέρας. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών, 
στις οποίες τα παιδιά δηλώνουν ότι έχουν καλύτερες σχέσεις με τη μητέρα 
(GNF, 1993). Και συμπίπτει με τη διαπίστωση της Hoffman (1977), ότι 
οι γυναίκες ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα συναισθήματα των 
άλλων από ό,τι οι άνδρες, καθώς και με ευρήματα ελληνικής έρευνας για την
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κεντρικότητα του ρόλου της μητέρας στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και 
της αυτοαντίληψης το > παιδιού (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Εξάλλου, η ιδιαί
τερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών και της μητέρας, η οποία 
αποτελεί πρόσωπο αναφοράς, έχει επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες (Bell,
1970).

Ένα δεύτερο καθολικό εύρημα είναι ότι οι εκφραστικοί ρόλοι της μητέρας 
στην οικογένεια είναι πιο υψηλοί σε σύγκριση με τους πατέρες σε όλες τις 
χώρες. Στη σύγχρονη μορφή οικογένειας με την ανάληψη δραστηριοτήτων 
της μητέρας εκτός σπιτιού (εργασία) και συνεπώς την οικονομική της συμ
βολή στην οικογένεια, οι ρόλοι σταδιακά διαφοροποιούνται. Η δύναμη του 
πατέρα έχει μειωθεί, ενώ η ισχύς της μητέρας έχει αυξηθεί (Γεώργας, 2000). 
Παρό>α αυτά, όμως, η μητέρα συνεχίζει να διατηρεί σε μεγαλύτερο βαθμό 
τον εκφραστικό ρόλο και να ασχολείται με δουλειές του σπιτιού, από ό,τι 
οι πατέρες σε όλες τις χώρες (Parsons, 1965).

Συμπεράσματα.

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών μπορούμε να συμπερά- 
νουμε ότι η ελληνική οικογένεια ως προς τη δομή της, φαινομενικά μοιάζει 
να μεταβάλλεται με την αύξηση των πυρηνικών οικογενειών, λειτουργικά 
όμως, εξακολουθεί να διατηρεί βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εκτε
ταμένης οικογένειας με τους παππούδες και τους συγγενείς να κατοικούν σε 
κοντινή απόσταση, να αλληλεπιδρούν συχνά και να προσφέρουν στήριξη και 
βοήθεια στα παιδιά τους όταν την χρειάζονται. Το μεταβαλλόμενο αυτό σχήμα 
μπορεί να ονομαστεί εκτεταμένη αστική οικογένεια (Γεώργας, 2000, σελ. 247).

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι παρά τις διαφορές στη δομή και 
λειτουργία της οικογένειας στις διάφορες χώρες, διαπιστώνεται σε όλα τα 
πολιτιστικά περιβάλλοντα η ύπαρξη της ανάγκης για συναισθηματική αλλη
λεπίδραση μεταξύ των μελών στις οικογένειες. Στην ελληνική οικογένεια 
μάλιστα τα μέλη αποδέχονται αξίες που υποστηρίζουν την οικογενειακή συνο
χή, τη συναισθηματική φροντίδα και σχέση και απορρίπτουν αξίες που σχε
τίζονται με τον αυταρχικό ρόλο του πατέρα στην οικογένεια. Παρατηρείται 
δηλαδή ένα μεταβαλλόμενο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μελών στην 
οικογένεια, το οποίο μοιάζει να διαφοροποιείται και να ακολουθεί τις εξελί
ξεις στους διάφορους τομείς ζωής.

Συνοψίζοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο θεσμός της οικογένειας 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικά 
πολιτισμικά περιβάλλοντα επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό του Olson (1993) 
ότι η οικογενειακή συνοχή αποτελλεί τη σημαντικότερη διάσταη για την 
ομαλή λειτουργία του οικογενειακού συστήματος.
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