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δηαθνξνπνίεζεο θαη απνζεζκνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ηχπσλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζην δείιη ηνπ 20νχ αηψλα ζπλερίδνπλ ακείσηα θαη ζηελ απγή ηεο 

λέαο ρηιηεηίαο, αλ θαη θαηαγξάθνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην ξπζκφ, ηελ έληαζε 

θαη ην ρξφλν εθαξκνγήο. Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ζπλερίδεη λα 

πιήηηεη ηελ Διιάδα θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. ε απηή ηελ θξίζηκε ζπγθπξία, ε νηθνγέλεηα ζηελ 

Διιάδα ελίζρπζε ηνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο παξακέλνληαο ε 

θχξηα πεγή ζηήξημεο εηζνδεκάησλ ζηα άλεξγα κέιε ηεο. κσο, ν θίλδπλνο 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ παξακέλεη  πνιχ ζεκαληηθή απεηιή γηα 

ηηο νηθνγέλεηεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε, ελψ νη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο θαη ηα ζπηηηθά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο. Oη εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ είλαη φηη νη ζεκεξηλέο 

ηάζεηο ζα δηαηεξεζνχλ ηα επφκελα ρξφληα, κεηαηξέπνληαο ζε πξφθιεζε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κείγκαηνο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κε ζθνπφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε δηθαηνινγεκέλσλ αληζνηήησλ ζηελ θνηλσλία, ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ δηρηπνχ αζθάιεηαο θαη ηελ αλαδηαλνκή ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο κε δηθαηνζχλε. 

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, ππξεληθή νηθνγέλεηα, 

κεηαλεσηεξηθφηεηα, θηψρεηα  
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Abstract 

 
 

 

The purpose of this thesis is to explore the changes in family formation in the 

post-modern Europe of the 21
st
 century as well as in Greece during the crisis, the 

challenges and risks families face today, as well as future prospects and trends. 

Trends in family life such as the decline in family size and diversities in family 

structures, continue without let up down to the dawn of the new millennium 

although differentiations are noticed in tempo, intensity and the time period they 

took place. At the same time, the on-going economic crisis afflicting Greece 

seems to have an impact on decisions concerning family formation. At this 

crucial time, families in Greece have operated as a protection mechanism for 

their unemployed members by remaining the primary source of their income. 

The risk of poverty and social exclusion still remains to be a profound threat for 

families in Europe as well as Greece; one-parent families as well as households 

with low work intensity face especially a higher risk of poverty. Future 

estimations point out that current trends are going to remain for the years to 

come, thus creating a challenge – the challenge to adapt an effective social 

policy mix aiming towards reducing unjustified inequalities in societies, 

strengthening the social safety net as well as redistributing social welfare with 

justice. 

 

 

 

 

 

 

Key – Words: family, traditional family, nuclear family, post-modernism, 

poverty  
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζεκάδεςαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, επέθεξε έλα θχκα 

αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ πνπ επεξέαζαλ ην ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ βίν ζηε Δπξψπε. 

Ζ θπξηαξρία ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ δφγκαηνο ηεο επνρήο ηεξκάηηζε ηε ρξπζή 

ηξηαθνληαεηία ηνπ κεηαπνιεκηθνχ επξσπατθνχ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο, θαη 

νδήγεζε ζηελ θπξηαξρία ηνπ θεθαιαίνπ έλαληη ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε δεκφζησλ αγαζψλ. Οη ζπιινγηθνί φξνη πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο 

δξάζεηο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη δηαπλένληαλ απφ αμίεο φπσο δηθαηνζχλε θαη 

ηζφηεηα, απφ αιηξνπηζκφ θαη αληδηνηέιεηα, εγθαηαιείπνληαη. Οη αηνκηθέο αλάγθεο 

πξπηαλεχνπλ έλαληη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Ζ ζρέζε νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο κεηαηξέπεηαη ζε ζρέζε ππνηέιεηαο, αθνχ ε νηθνλνκηθή ινγηθή 

θαζνξίδεη ην πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ εχξνο ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

Οη δηεξγαζίεο απηέο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ 

ηεο. Ακθηζβεηνχληαη ζηεξεφηππα, ξφινη θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ίζρπαλ απφ 

παιηά ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Χο ζπλέπεηα, πνξείεο εζσζηξέθεηαο, αηνκηθηζκνχ θαη 

αλεθηηθφηεηαο εθθηλνχλ νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε πνηθηιίεο λέσλ, αλέιπηζησλ, 

αζπλήζηζησλ θαη ππεξβαηηθψλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ. ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή, ηα 

λέα ζρήκαηα ακθηζβεηνχλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ηππηθνχ κνληέινπ ηεο ππξεληθήο  

νηθνγέλεηαο ην νπνίν επδνθίκεζε ζην παξειζφλ. Ζ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπο 

ρξσκαηίδεηαη απφ δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, αθελφο ηε ζπξξίθλσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη απνζεζκνπνίεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ηχπσλ. 

 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπλέρηζε ή  κε απηψλ ησλ 

αιιαγψλ ζηελ Δπξψπε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

νηθνγέλεηα, απαληψληαο ζηα εμήο εξσηήκαηα:  

 

1. Πνηεο αιιαγέο θαηαγξάθνληαη ζηε ζύλζεζε θαη ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

Δπξώπε ηεο λέαο ρηιηεηίαο; 
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2. Πώο δηακνξθώλνληαη νη ηάζεηο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

3. Με πνηεο πξνθιήζεηο θαη θηλδύλνπο είλαη ζήκεξα αληηκέησπε ε επξσπατθή 

νηθνγέλεηα;  

 

Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο είλαη: 

  

1. Οη ηάζεηο πνπ εθδειώζεθαλ ζην δείιη ηνπ 20νύ αηώλα ζπλερίδνληαη θαη ζηνλ 21ν 

αηώλα ελώ ε έγγακε ζπκβίσζε παξακέλεη θπξίαξρν κνληέιν  

2. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα επεξέαζε ηηο απνθάζεηο ησλ αηόκσλ σο πξνο ην 

ζρεκαηηζκό νηθνγέλεηαο 

3. Ζ νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα παξακέλεη θύξηα πεγή ζηήξημεο εηζνδεκάησλ πξνο ηα 

άλεξγα κέιε ηεο  

4. Τπάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμύ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο 

ησλ νηθνγελεηώλ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη νξγαλσκέλε ζε δχν κέξε: ζην Μέξνο Α’  Ζ Θεσξία, θαη 

ζην Μέξνο Β’ Σα Γεδνκέλα θαη νη Πξνθιήζεηο. 

 

Σν Μέξνο Α’ Ζ Θεσξία έρεη σο ζηφρν λα ζέζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. 

ην Πξψην Κεθάιαην Οη Έλλνηεο, πεξηγξάθνληαη ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο, ηκήκαηα 

ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο κεηαπνιεκηθήο 

Δπξψπεο ην νπνίν ππξνδφηεζε ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ θαζψο 

θαη ε ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Παιαηφηεξα, ην παξαδνζηαθφ 

νηθνγελεηαθφ ζρήκα βαζηδφηαλ ζην γάκν, ζηελ ηεθλνπνίεζε θαη ζηελ θνηλή ζηέγε. Ο 

άλδξαο ιεηηνπξγνχζε σο θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο θαη ε γπλαίθα ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε 

ηα νηθηαθά θπξίσο θαζήθνληα. Οη ζχγρξνλεο κνξθέο νηθνγέλεηαο δελ ζπκβαδίδνπλ 

αλαγθαζηηθά κε ην γάκν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ζηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή ε γπλαίθα ζπκκεηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη, θαζψο ζπλεηζθέξεη ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην κνληέιν ηνπ  άλδξα-θνπβαιεηή θζίλεη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη νη ξφινη ησλ θχισλ ζηελ νηθνγέλεηα. Παξά ηηο αιιαγέο, ε νηθνγέλεηα 

εμαθνινπζεί λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηα κέιε ηεο. Ζ πην 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, φκσο, παξακέλεη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ ελψ δελ πξέπεη λα παξαγθσληζηεί θαη ε πξνλνηαθή ηεο ιεηηνπξγία. Παξάιιεια, 
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ελψ ε ππξεληθή νηθνγέλεηα (δεπγάξη κε παηδί ή παηδηά) απνηειεί θπξίαξρν κνληέιν, λέα 

ζρήκαηα νηθνγελεηαθνχ βίνπ έρνπλ εκθαληζηεί θαη επηθξαηήζεη, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθιίζεηο θαη απφ κηα πνηθηινκνξθία πνπ φιν απμάλεη, θάλνληαο 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ηδηαίηεξα εκθαλείο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, ε Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή παξεκβαίλεη γηα λα ακβιχλεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ ζηηο 

νηθνγέλεηεο απφ ηελ άληζε ζρέζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ή θαη ηηο απνηπρίεο ηνπ θξάηνπο. 

Ζ νηθνγέλεηα ζπκπιεξψλεη θαη ζηεξίδεη ην θξάηνο θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

 

ην Γεχηεξν Κεθάιαην Ζ Ηζηνξηθή Γηαδξνκή θαηαγξάθνληαη κεξηθέο ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθέο δηαδξνκέο ηεο νηθνγέλεηαο. ηνπο παηξηαξρηθνχο θαη πξσην-ρξηζηηαληθνχο 

ρξφλνπο φπνπ ε νηθνγέλεηα είλαη εθηεηακέλε θαη πνιπάξηζκε, ηα Ηεξά πγγξάκκαηα 

εκθπζνχλ έλα πλεχκα αιιειεγγχεο γηα ηηο άπνξεο νηθνγέλεηεο, κεξηκλψληαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πιηθή ελίζρπζή ηνπο, ψζηε λα κελ πεξηπέζνπλ ζε θαηάζηαζε έλδεηαο. 

ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ε νηθνγελεηαθή νκάδα ήηαλ κηα κνξθή ππξεληθήο 

νηθνγέλεηαο. ια ηα κέιε ηεο ζπλέβαιαλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο σο παξαγσγηθήο-

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο ελψ νη ζπιινγηθνί ζηφρνη 

ππεξηεξνχζαλ ησλ αηνκηθψλ επηζπκηψλ. Με ην πέξαζκα ζηε βηνκεραληθή επνρή, ε 

εξγαζία ζηα εξγνζηάζηα απνζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο, ζεκαηνδνηψληαο απηφ πνπ έρεη αλαθεξζεί σο ην ζρίζκα κεηαμχ εξγαζίαο θαη 

νηθνγέλεηαο. Καζψο πηα θπξηαξρεί ην κνληέιν ηνπ άλδξα-θνπβαιεηή σο θχξηαο πεγήο 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ηαπηίδεηαη πιένλ πεξηζζφηεξν κε 

ηα νηθηαθά θαζήθνληα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ελψ πεξηνξίδεηαη ε πξνλνηαθή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο ζηελ αλφξζσζε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο.  

 

Σν Σξίην Κεθάιαην ηελ Δπνρή ηεο Μεηαλεσηεξηθόηεηαο εμεγεί ηηο ζπλέξγεηεο ζε 

ηερλνινγηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν νη νπνίεο, ππφ ην δφγκα ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, 

παξήγαγαλ γεληθεπκέλεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ζπλεηέιεζαλ ζε γεληθεπκέλε 

ξεπζηφηεηα, εζσζηξεθείο ζπκπεξηθνξέο θαη αλεθηηθφηεηα. Καζψο φια απηά εθβάιινπλ 

ζηελ νηθνγέλεηα δηαζπάηαη ε ζπλνρή ηεο, θαη λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα αλαδχνληαη. Οη 

δχν βαζηθέο εθβάζεηο ησλ αιιαγψλ ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή είλαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη, ε δηαθνξνπνίεζε θαη απνζεζκνπνίεζε ησλ 
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νηθνγελεηαθψλ ηχπσλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην ζηίγκα ηεο δηαδξνκήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο κεηά ην 1821, ε εμέιημή ηεο απφ εθηεηακέλε ζε ππξεληθή θαη νη ηάζεηο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, κε απνθιίζεηο θαη πην αξγνχο ξπζκνχο, 

φκσο, απφ εθείλεο ησλ δπηηθν-επξσπατθψλ θνηλσληψλ. 

 

ην Μέξνο Β’ Σα Γεδνκέλα θαη νη Πξνθιήζεηο παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζθηαγξαθνχλ ηηο γεληθέο εμειίμεηο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα θαη ζηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηφζν ζην μεθίλεκα ηνπ 21
νπ

 αηψλα γηα ηελ Δπξψπε φζν 

θαη ζηε επνρή ηεο θξίζεο γηα ηελ Διιάδα. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο ζήκεξα, αλαδεηθλχεηαη ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην Σέηαξην Κεθάιαην Οη Δμειίμεηο ζηε Μεηαλεσηεξηθή Δπξώπε 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα βάζεη 

(θπξίσο) ζηαηηζηηθψλ επξεκάησλ θαη δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηνπ Ο.Ο..Α. Ζ πξνζνρή επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζηνηρεία ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο, φηη νη ηάζεηο δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ζπλερίδνπλ λα ρξσκαηίδνπλ θαη ηνλ θακβά 

ηνπ λένπ αηψλα. Πξνθχπηεη φηη ε έγγακε ζπκβίσζε επηιέγεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα 

δεπγάξηα αλ θαη ζε κεηνχκελνπο αξηζκνχο, νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο θαηαγξάθνπλ 

κείσζε κεηά απφ κεξηθά ρξφληα αλφδνπ (2002-2008), νη νηθνγέλεηεο εμαθνινπζνχλ λα 

έρνπλ ιηγφηεξα παηδηά απφ φζα ζην παξειζφλ, ελψ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ 

ρσξίο παηδηά, ε ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ, ν αξηζκφο ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ δηαδπγίσλ κεηά κηα πεξίνδν πηψζεο (2006-2011). ην 

ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα 

γηα ηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα, νη κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαζψο θαη ηε δηάξζξσζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

 

ην Πέκπην Κεθάιαην Οη Δμειίμεηο ζηελ Διιάδα ηεο Κξίζεο εμεηάδνληαη νη εμειίμεηο 

ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο βάζεη (θπξίσο) ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, ηεο Eurostat θαη ηνπ Ο.Ο..Α. Πξνθχπηεη φηη 
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ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ νιηγνκειψλ θαη πηψζε ησλ 

πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γάκσλ, ελψ ζεκεηψλνληαη απμήζεηο ζηνπο αξηζκνχο ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 

ζηνπο αξηζκνχο δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά, ζηελ ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ, ζηνλ 

αξηζκφ δηαδπγίσλ θαη ζηε κέζε ειηθία πξψηεο ηεθλνπνίεζεο. 

 

ην ηέινο ηνπ Πέκπηνπ Κεθαιαίνπ αλαδεηθλχνληαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

νηθνγέλεηα δξα ζπζπεηξσηηθά θαη εληζρχεη ηε  θξνληίδα ησλ άλεξγσλ κειψλ ηεο, 

παξακέλνληαο ε θχξηα πεγή ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, ζε νηθνγέλεηεο 

ζηηο νπνίεο ν άλδξαο είλαη άλεξγνο, θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο αληίδξαζε ζηελ αλεξγία ηνπ άλδξα.  

 

Σν Έθην Κεθάιαην Οη Πξνθιήζεηο θαη νη Κίλδπλνη εζηηάδεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα δηαζθαιίζεη ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ ηεο. πδεηνχληαη ε πξφθιεζε πνπ ζέηνπλ ηα δηαθνξνπνηνχκελα νηθνγελεηαθά 

ζρήκαηα, ε ζεκαζία ελφο ζπηηηθνχ εξεκίαο, γαιήλεο θαη πξνψζεζεο αμηψλ θαη ε 

αλαγθαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ νηθνγελεηψλ ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο. 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο ηνλ 

πην ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηηο νηθνγέλεηεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Απφ ηηο 

νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ μερσξίδνπλ νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα ζπηηηθά κε 

ρακειή έληαζε εξγαζίαο. Γίλεηαη, επίζεο, αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ  

αλεζπρία γηα ηελ έθβαζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη έθδειε, αθνχ ε Δπξσπατθή 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή αλαιψλεηαη ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο ειαρίζησλ, 

ζπλαξηψληαο ηελ θνηλσληθή επεκεξία απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο. 

 

ην ηέινο ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη 

αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο ησλ κνλνγνλετθψλ θαη πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. 

Αθφκε, παξνπζηάδεηαη ε αλαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν. 

Δλψ έσο ηφηε γηλφηαλ ιφγνο γηα απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο ζε αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο 

θαη ππεξήιηθεο, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πξνθχπηεη ην λέν θνηλσληθφ δήηεκα ηεο 

Διιάδαο, δειαδή νηθνγέλεηεο κε άλεξγνπο γνλείο ζε αζηηθέο πεξηνρέο.  
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ην Έβδνκν Κεθάιαην Οη Πξνβιέςεηο θαη νη Πξννπηηθέο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

πξνβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο νη νπνίεο 

δείρλνπλ φηη έσο ην 2030 νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο ζα παξακείλνπλ ρακεινί (κε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λέσλ θάησ ησλ 20 εηψλ, εθβάιινληαο 

ζε κεησκέλν αξηζκφ γάκσλ θαη λέσλ γελλήζεσλ), ε ειηθία ηεθλνπνίεζεο θαη 

ζρεκαηηζκνχ νηθνγέλεηαο ζα εμαθνινπζήζεη λα απμάλεη θαη λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα 

πνπ έρνπλ ήδε αλαδπζεί ζα δηαηεξεζνχλ, ελψ είλαη πηζαλφλ λα αλαδπζνχλ λέα. Οη 

αδχλακεο πξννπηηθέο νη νπνίεο ζθηαγξαθνχληαη απφ ηηο θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηελ αδπλακία ειέγρνπ ηεο αλεξγίαο, ηηο 

γεσπνιηηηθέο αλαηαξάμεηο θαη ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, πηζαλφλ λα εληείλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο δπκψζεηο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαηά ηφπνπο ην ξπζκφ θαη ηελ έληαζε 

ησλ αιιαγψλ ζηηο νηθνγέλεηεο. 

 

Σέινο, ζηα πκπεξάζκαηα, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα  ηεο έξεπλαο,  

απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ειέγρνληαη νη ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο. 

 

Γηα ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο 

ελψ βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο.   

 

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ζήκεξα, θαζψο 

θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθνχκελσλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ θαζέλα καο κε ζθνπφ λα  δξάζεη πξνο κηα θαηεχζπλζε πνπ ζα 

ζπλάδεη κε δηαρξνληθέο αμίεο θαη επγελείο ηδέεο φπσο ε αιιειεγγχε, ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ν αιηξνπηζκφο θαη ε απηνζπζία. 
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ΜΔΡΟ Α’ – Ζ ΘΔΧΡΗΑ 

Δηζαγσγηθά 

ε φιεο ηηο θνηλσλίεο ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε θαη ζεκειηψδε κνξθή 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ην πξψην θχηηαξν ηνπ θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ. Δίλαη έλα 

παγθφζκην θαηλφκελν ην νπνίν επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη θνηλσλίεο θαη ιανχο 

(Hansson, 2011) Δίλαη ν θακβάο πάλσ ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη, εμπθαίλνληαη θαη 

ζρεκαηνπνηνχληαη θνηλσληθέο αιιά θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Δίλαη ην θχηηαξν ζην 

νπνίν επηηεινχληαη ζηελέο, έληνλεο θαη αιιειεπηδξνχζεο πλεπκαηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο ςπρηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. (Σζανχζεο, 1987)  

 

Καη’ απηή ηελ έλλνηα, ε νηθνγέλεηα απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, 

θαηαιχηε θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο γηαηί κέζσ απηήο 

δηαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή (Μνπζνχξνπ, 2005· Βεληέξεο, 2015) 

 

Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο νη νηθνγέλεηεο έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεζκηθφ ξφιν 

ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζηελ νινθιήξσζε,  δηακφξθσζε θαη ζρεκαηηζκφ ηνπ 

αηφκνπ σο πξνζψπνπ θαη θνηλσληθνχ φληνο,  ζηελ παξνρή ηξνθήο θαη ζηέγεο, θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο γηα ζηνξγή θαη 

ππνζηήξημε. (World Book Encyclopedia, 2014· Μνπζνχξνπ, 2005) πσο ην ζέηεη ν 

Esping-Andersen: «Ζ θηλεηήξηα δχλακε ησλ επθαηξηψλ ηεο δσήο θάζε αλζξψπνπ 

βξίζθεηαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο.» (2006:79) 

 

Δλψ ην παξειζφλ ηεο είλαη πνιπζπιιεθηηθφ, ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαληάδεη 

αβέβαην δεδνκέλσλ ησλ εθξεθηηθψλ αιιαγψλ ηηο νπνίεο έρεη ππνζηεί ηα ηειεπηαία 50 

ρξφληα. ε φιν ηνλ θφζκν ε δνκή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο πθίζηαηαη πξσηνθαλείο 

αιιαγέο, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε θνηλσληθέο ηάμεηο ή ζε γεσγξαθηθφ ηφπν. 

Αιιαγέο νη νπνίεο επήιζαλ σο απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ ζην ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο, θαη νη νπνίεο δξνκνιφγεζαλ 

αλαθαηαηάμεηο ηφζν ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα φζν θαη ζηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηεο. 

(Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2010)  Αιιαγέο νη νπνίεο ήηαλ επίζεο, ην απνηέιεζκα ηεο 

ξεπζηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή. 
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Δηδηθφηεξα, ην Μέξνο Α’ Ζ Θεσξία ζα επηκεξηζηεί ζε ηξία Κεθάιαηα. ην Πξψην 

Κεθάιαην Οη Έλλνηεο ζα πξνζεγγηζηεί ε ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα 

ζπδεηεζεί ηη είλαη  νηθνγέλεηα, πνηεο ιεηηνπξγίεο επηηειεί, κε πνηεο κνξθέο έρεη 

εκθαληζηεί ε νηθνγέλεηα ζηελ παγθφζκηα ζθελή ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ θαη πνηα ε 

ζρέζε ηεο κε ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή. ην Γεχηεξν Κεθάιαην Ζ Ηζηνξηθή Γηαδξνκή ζα 

παξνπζηαζηεί επηγξακκαηηθά ε δηαδξνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηνπο παηξηαξρηθνχο θαη 

πξσην-ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, ζηε βηνκεραληθή επνρή θαη 

ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε. ην Σξίην Κεθάιαην ηελ Δπνρή ηεο Μεηαλεσηεξηθόηεηαο 

ζα ζπδεηεζεί πψο θαη γηαηί άιιαμε ε νηθνγέλεηα ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή, κε πνηεο 

κνξθέο θαη ζρήκαηα εκθαλίζηεθε ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή θαζψο θαη ζηελ απγή ηνπ 

21
νπ

 αηψλα, ελψ ζα επηρεηξεζεί κηα ζχληνκε καηηά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ θαζφξηζε 

ην βεκαηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο έσο θαη ζήκεξα.  

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I – ΟΗ ΔΝΝΟΗΔ   

1. Ζ Έλλνηα ηεο Οηθνγέλεηαο    

Οη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ θαη δνκψλ νη νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξε δπζθνιία 

ζηελ δηαηχπσζε ελφο επξέσο θαη γεληθψο απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ην ηη απνηειεί 

νηθνγέλεηα. (Hansson, 2011)  

 

Παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο
1 

ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ, ηξεηο ππιψλεο (γάκνο, 

ηεθλνπνίεζε, θνηλή ζηέγε)
2
 θαζφξηδαλ ην νηθνγελεηαθφ ζρήκα πνπ έρεη πεξηγξαθεί θαη 

                                                           
1
 Ο Flandrin (1976) αλαθέξεη, φηη έσο θαη ην ηέινο ηνπ 18

νπ
 αηψλα, αξθεηά ιεμηθά ηεο επνρήο 

(Cotgrave, R. (1673) A French and English Dictionary; Boyer, A. (1699) Royal Dictionary) πεξηγξάθνπλ 

ηελ νηθνγέλεηα σο ηα άηνκα εθείλα, ηα νπνία ζπλδένληαλ κε δεζκνχο αίκαηνο θαη ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη θάπνηνη απφ ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ιέμε νηθνγέλεηα θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηεο ζε ιεμηθφ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ην 1829 απφ ηνλ Murray, ελψ ζηα Γαιιηθά ιεμηθά ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

αλαθέξεηαη φηη ε νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ άηνκα εμ’ αίκαηνο θαηαγσγήο ηα νπνία δνπλ θάησ απφ ηελ 

ίδηα ζηέγε. ηαδηαθά, ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο πεξηνξίζηεθε ζηνπο πην ζηελνχο ζπγγελείο, ζηνλ παηέξα, 

ζηε κεηέξα θαη ηα παηδηά ηνπο.  
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σο παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, ζην νπνίν  ν άλδξαο ιεηηνπξγνχζε σο θνπβαιεηήο θαη 

θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο, ελψ ε γπλαίθα ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηα νηθηαθά θπξίσο 

θαζήθνληα. (Giddens, 2006· Allan, Hawker & Crow, 2001)  

 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά, νη λεψηεξεο πξνζεγγίζεηο 

απνζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρήκα θαη απφ ην 

γάκν. (Hansson, 2011) Γίλνπλ έκθαζε ζηελ χπαξμε ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο ιφγσ εμάξηεζεο, ππνρξεψζεσλ, θαζήθνληνο, αγάπεο θαη ζηνξγήο 

(Rothausen, 1999), ζηε ζπκβίσζε θαη ηε βηνινγηθή ζπγγέλεηα (Γεσξγίνπ, 2005), ζηελ  

αίζζεζε θνηλήο ηαπηφηεηαο, νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπλ-ηδηνθηεζίαο, αλαπαξαγσγήο 

ηεο επφκελεο γεληάο, νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ζπγθαηνίθεζεο
3
 (McKie & Calan, 2012), 

ελψ ν Giddens (2006) αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο αλαηξνθήο 

ησλ παηδηψλ απφ ηα ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
4
 

2. Οη Λεηηνπξγίεο ηεο Οηθνγέλεηαο 

Καηά ηνπο Giddens & Sutton (2013), απφ ηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πεξί νηθνγέλεηαο, μερσξίδνπλ δχν. Καηαξρήλ, ε δνκν-ιεηηνπξγηθή ζεσξία 

                                                                                                                                                                          
2
 Μηα ηέηνηα άπνςε απέθιεηε απφ ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή αθφκε θαη 

ηα παληξεκέλα δεπγάξηα πνπ δνχζαλ ρσξηζηά ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (π.ρ. γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο). 

3
 χκθσλα κε ηηο McKie & Calan (2012), νηθνγέλεηα κπνξεί λα απνηεινχλ κηα γηαγηά κε ηα νξθαλά 

εγγφληα ηεο ή αθφκε θαη έλα νκφθπιν δεπγάξη κε πηνζεηεκέλα παηδηά ή πνπ έρεη απνθηήζεη παηδηά κέζσ 

κεζφδσλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

4
 ηε Γεκνγξαθία θαη ηε ηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν φξνο λνηθνθπξηφ αλ θαη δελ ζπκπίπηεη 

ελλνηνινγηθά κε ηνλ φξν νηθνγέλεηα (Αιεμάθεο, 1996). Ο Αιεμάθεο (2004) ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ νηθηαθή νκάδα έλαληη ηνπ φξνπ νηθνγελεηαθή κνλάδα, θαζψο ζεσξεί φηη έηζη πεξηγξάθνληαη ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ζπγγεληθψλ ή κε πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπκπξάηηνπλ ζε κηα θνηλή νηθνλνκηθή 

δξάζε, δηακέλνπλ ζην ίδην νίθεκα, πηζαλφλ θαηέρνπλ απφ θνηλνχ αθίλεηε πεξηνπζία θαη απνιακβάλνπλ 

ηηο κεηαμχ ηνπο πξνζθεξφκελεο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Ζ  Μνπζνχξνπ (1999-β) πξνηάζζεη σο εηδνπνηφ 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν φξσλ ηε δηακνλή (ζηελ νηθνγελεηαθή νκάδα ηα κέιε δελ είλαη απαξαίηεην φηη 

ζπγθαηνηθνχλ, ελψ ζηε κνλάδα ηα κέιε ζπγθαηνηθνχλ) θαη ηηο αμίεο πνπ ππεξεηνχλ. Οκάδα ζεκαίλεη φηη 

ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα θαη νη επηδηψμεηο ππνηάζζνληαη ζηηο ζπιινγηθέο επηζπκίεο, ελψ ζηε κνλάδα ηα 

πξφζσπα, νη επηζπκίεο ηνπο θαη νη αμίεο ηνπο θαζνξίδνπλ ηε ζχζηαζε, ππνζηήξημε αιιά θαη δηάιπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζεσξψληαο φηη ν φξνο απηφο ζπλάδεη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζε 

αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 
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ηνπ Parsons ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα επηηειεί ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

εθπιεξψλνληαο βαζηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο δηαησλίδεη ηελ θνηλσληθή ηάμε 

θαη ζπλνρή. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο επεξεαζκέλεο απφ 

καξμηζηηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο ακθηζβεηνχλ ηελ εηθφλα ηεο αξκνληθήο νηθνγέλεηαο ζηελ 

νπνία επηθξαηεί ηζφηεηα θχισλ αθνχ αλαθέξνπλ φηη επηθξαηνχλ ζπλζήθεο νηθηαθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ζρέζεηο δχλακεο ρσξίο ηζνηηκία, θαζψο θαη δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ζπηηηθνχ.  

  

Χο ιεηηνπξγίεο, ελλννχληαη νη απφ θνηλνχ επζχλεο ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

αλαιακβάλνπλ θαη εθπιεξψλνπλ ηφζν σο πξνο ηελ θνηλσλία φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, 

θάηη πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαηξνθή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην 

ζχζηεκα αμηψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απηά αλήθνπλ, θαζψο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο 

θιεξνλνκηάο. (ΔΠΗΦΤ, 2014· Hansson, 2011) Δπηπξφζζεηα, ε νηθνγέλεηα πξνλνεί γηα 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο (αιιεινβνήζεηα θαη 

αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο, κέξηκλα γηα ζπλνρή ηεο νκάδαο θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ απνθπγήο ησλ εληάζεσλ κεηαμχ ηνπο), ελψ παξάιιεια 

ιεηηνπξγεί σο πξνλνηαθφ ζχζηεκα (πιηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε κε πξνκήζεηα 

ηξνθήο, παξνρή ζηέγεο θαη εμαζθάιηζε θξνληίδαο) (Hansson, 2011· Muncie et al., 

2009) Καζψο φια απηά πξαγκαηψλνληαη, νη  ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

γίλνληαη ακεζφηεξεο θαη εληνλφηεξεο, δηφηη νη νηθνγέλεηεο αζθνχλ επίδξαζε ζηα κέιε 

ηνπο αιιά θαη εθείλα αζθνχλ επίδξαζε ζηηο νηθνγέλεηεο (Lebow, 2010· Καηάθε, 1998) 

Σειηθά, απηή ε αιιειεπίδξαζε ζα γίλεη θαηαιχηεο θνηλσληθψλ αιιαγψλ.  

 

πσο ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ,
5
 θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο 

εθβηνκεράληζεο, ε νηθνγέλεηα απψιεζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηζηνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο.  Ζ νηθνγέλεηα δελ είλαη πιένλ ε νηθνλνκηθή-παξαγσγηθή κνλάδα πεξαζκέλσλ 

επνρψλ, ε νπνία δηαζθάιηδε θαη πξνσζνχζε ηελ επηβίσζε θαη ηελ επεκεξία ησλ κειψλ 

ηεο. (Παπαδνπνχινπ, 2015· Cliquet, 2003) ηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο ε νξγαλσκέλε 

θνηλσλία έρεη δεκηνπξγήζεη ζεζκνχο, νη νπνίνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηε θξνληίδα ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. πξνλνηαθέο δνκέο, λνζνθνκεία, ζρνιεία, επηζηεκνληθά 

ηδξχκαηα, θ.ά.). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο 

                                                           
5
 Βιέπε, Κεθάιαην II-3 Ζ Οηθνγέλεηα ζηε Βηνκεραληθή Δπνρή 
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επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ 

ησλ κειψλ ηεο. Απηφ νδήγεζε ηνλ Parsons λα αλαθέξεη: «ε νηθνγέλεηα έρεη γίλεη πην 

εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο απ' φ,ηη ήηαλ πξηλ, πηζαλφλ πην εμεηδηθεπκέλνο απ' φ,ηη ήηαλ ζε 

νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε, γλσζηή ζε εκάο θνηλσλία». (ζην Giddens, 1993:76)  

 

3. Οη Μνξθέο ηεο Οηθνγέλεηαο 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο ζην νπνίν νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο είλαη ε δνκή ηεο. Με ηε φξν δνκή γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο (δειαδή ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ηελ απνηεινχλ, ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο π.ρ. παηέξαο, κεηέξα, γηνο, θφξε θ.ιπ.), θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε ε νηθνγέλεηα (π.ρ. νη αμίεο θαη νη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζρέζεηο θαη ξφινπο). (Hansson, 2011)  

 

Γεληθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα δχν θχξηεο κνξθέο νηθνγελεηψλ σο πξνο 

ηε δνκή ηνπο: ηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα θαη ηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα (Hansson, 2011) 

Ππξεληθή νηθνγέλεηα απνηεινχλ δχν ελήιηθεο (έγγακνη ή κε), νη νπνίνη δνπλ ζε έλα 

ζπηηηθφ καδί κε ηα παηδηά ηνπο (βηνινγηθά ή πηνζεηεκέλα). ηηο πεξηζζφηεξεο 

παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, ε ππξεληθή νηθνγέλεηα ήηαλ έλα κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ 

ζπγγεληθνχ δηθηχνπ θάπνηνπ ηχπνπ. Δθηεηακέλε νηθνγέλεηα ππάξρεη, φηαλ ζην ζπηηηθφ 

δνπλ καδί νη ζχδπγνη θαη ηα παηδηά ηνπο, καδί κε άιινπο ζπγγελείο (παππνχδεο, γνλείο, 

αδέιθηα κε ηηο/ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, ζείεο θαη αλήςηα θ.ιπ.) θαη βηψλνπλ κηα ζηελή θαη 

ζπλερή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Giddens, 2006) 

 

Ζ ππξεληθή νηθνγέλεηα απνηειεί θπξίαξρν κνληέιν ζηελ Δπξψπε. κσο, εμαηηίαο 

ηεο  πνηθηινκνξθίαο νηθνγελεηαθψλ κνξθσκάησλ ηα νπνία έρνπλ αλαδπζεί, πνιινί 

άλζξσπνη δνπλ ζε νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ηα νπνία δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

επηθξαηέζηεξα ζρήκαηα. (Muncie et al., 2009· Giddens, 2006) Νέα, ππεξβαηηθά θαη 

ελαιιαθηηθά ζρήκαηα νηθνγελεηαθνχ βίνπ έρνπλ εκθαληζηεί θαη επηθξαηήζεη, φπσο ε 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (φπνπ ππάξρεη έλαο ρήξνο ελήιηθαο κε άγακα παηδηά ή έλαο 

δηαδεπγκέλνο/ελ δηαζηάζεη ελήιηθαο κε άγακα παηδηά ή έλαο άγακνο ελήιηθαο κε ηα 

εθηφο γάκνπ ή πηνζεηεκέλα παηδηά ηνπ), ε αλαζπγθξνηεκέλε ή αλαζπζηακέλε 

νηθνγέλεηα (ηελ νπνία απνηεινχλ γνλείο πνπ ζπδνχλ ή μαλαπαληξεχνληαη καδί κε ηα 
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παηδηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελνπο γάκνπο ηνπο ή πξνεγνχκελεο ζρέζεηο 

ηνπο), ε αλάδνρε νηθνγέλεηα (ε αλάιεςε θξνληίδαο  παηδηψλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνπο θπζηθνχο γνλείο ή χζηεξα απφ δηθαζηηθή 

απφθαζε), ε ζεηή νηθνγέλεηα (κεηά απφ λνκηθή πξάμε πηνζεζίαο παηδηψλ), ε νηθνγέλεηα 

ηδίνπ θχινπ, ε νηθνγέλεηα κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ, ε ζπκβίσζε ρσξίο γάκν (δχν 

άηνκα ζπκβηψλνπλ ρσξίο γάκν, κε παηδηά ή ρσξίο παηδηά), ε ζπκβίσζε καδί θαη 

ρσξηζηά (living-apart-together/LAT). (Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2011· Μνπζνχξνπ, 2005· 

Insabella, 2002· Κνγθίδνπ, 1995) 

 

Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθά απφ ηα πνιιά νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα νπνία δελ ζπγθιίλνπλ πξνο έλα θνηλφ πξφηππν αιιά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθιίζεηο θαη απφ κηα πνηθηινκνξθία πνπ φιν απμάλεη, θάλνληαο 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ηδηαίηεξα εκθαλείο.
6 

(Therborn, 2004)   

 

 
4. Οηθνγέλεηα θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αδηθαηνιφγεησλ 

αληζνηήησλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ζηελ άκβιπλζε ησλ κε 

απνδεθηψλ δηαθνξψλ θαη αληζνηήησλ ζηελ θνηλσλία, θαη ζηελ αλαδηαλνκή ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο κε δηθαηνζχλε. Ζ δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

αλαγθψλ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε επεκεξία, απνηειεί 

ηνλ πξννξηζκφ ηνλ νπνίν ππεξεηεί κε αίζζεκα δηθαηνζχλεο. (Βεληέξεο, 2015) 

 

Σν θξάηνο, ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε νηθνγέλεηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο αιιειέλδεηνπο  

ζεζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή πξνζδηνξίδεηαη θαη νη νπνίνη 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Χο εθ ηνχηνπ, ε νηθνγέλεηα απνηειεί πεδίν 

κειέηεο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία παξεκβαίλεη αθελφο γηα λα αλαδεηήζεη ηηο 

αηηίεο πίζσ απφ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κε ζθνπφ λα παξάζρεη καθξάο δηαξθείαο 

ζεξαπεία, θαη αθεηέξνπ γηα λα ακβιχλεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ ζηηο 

                                                           
6
 Δμαηηίαο απηήο ηεο πνηθηινκνξθίαο αξθεηνί κειεηεηέο θαη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πξνηηκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο νηθνγέλεηεο (πιεζπληηθφο αξηζκφο), θαη, νηθνγελεηαθή δσή παξά ηνλ φξν 

νηθνγέλεηα. (FamilyPlatform, 2011· Giddens, 2006) 
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νηθνγέλεηεο απφ ηελ άληζε ζρέζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ή θαη ηηο απνηπρίεο ηνπ θξάηνπο. 

(Βεληέξεο, 2015· Esping-Andersen et al., 2006)  

 

Ζ δξάζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πινπνηείηαη κε ζηνρεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα 

κέηξα νηθνγελεηαθψλ εληζρχζεσλ, άκεζσλ παξνρψλ (ζε είδνο θαη ζε ρξήκα) 

πξνσζψληαο ηελ αλαδηαλνκή κεηαμχ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αιιά δελ 

εμαληιεί εθεί ηε δξάζε ηεο. Ρπζκίδεη θνηλσληθέο ζρέζεηο (εθεί φπνπ απαηηείηαη δεκφζηα 

παξέκβαζε) θαη εγγπάηαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. (Βεληέξεο, 2015) Παξεκβάζεηο ηεο ζε ηνκείο φπσο ε αλεξγία θαη ε θνηλσληθή 

θξνληίδα εληζρχνπλ ηελ νηθνγέλεηα, βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο δσήο κέζα ζηηο νπνίεο 

νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηα θαη πξνζπαζνχλ λα ηε ζηεξίμνπλ. 

 

Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζπλδέεηαη κε ην θξάηνο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζπγθξφηεζήο ηνπ. 

πκπιεξψλεη ηηο ειιείςεηο ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ην ζηεξίδεη ζε έλα 

κεγάιν θάζκα θάιπςεο αλαγθψλ, θπξίσο κέζα απφ αλεπίζεκεο κνξθέο θξνληίδαο
7
. 

(Λπκπεξάθε & Σήληνο, 2012)  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II – Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

1. Ζ Οηθνγέλεηα ζηα Ηεξά πγγξάκκαηα  

ηα Ηεξά πγγξάκκαηα, ε νηθνγέλεηα ζεσξείηαη ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο 

θαη βαζίδεηαη ζην γάκν ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο. Απνηειεί ηελ πην ζηελή 

αλζξψπηλε ζρέζε ε νπνία θπξηαξρείηαη απφ ηξπθεξά αηζζήκαηα, εδξάδεηαη ζε εζηθν-

ζξεζθεπηηθέο βάζεηο, ελψ απνηειεί κηα ηζφβηα ζρέζε. (McClintock & Strong, 1880)  

 

ηνπο παηξηαξρηθνχο θαη πξσην-ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, θπξηαξρνχζε ε εθηεηακέλεο 

κνξθήο νηθνγέλεηα. Έκνηαδε ζαλ έλα κηθξφ βαζίιεην φπνπ ν παηέξαο πξντζηαην ζε φια 

ηα κέιε ηνπ ζπηηηθνχ ηνπ (Wight, 1953), ζεσξνχζε δε ηνλ εαπηφ ηνπ ππφινγν (ζε Θεφ 

                                                           
7

 Οη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο θξαηψλ θνηλσληθήο επεκεξίαο ζηηο απνθάζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα 

ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο ζπδεηνχληαη ζην Κεθ. IV-4 
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θαη αλζξψπνπο) γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ζπηηηθνχ ηνπ. (Δλφξαζε ζηηο Γξαθέο, 

2008) Οη γνλείο επσκίδνληαλ ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηεο 

ελζηάιαμεο εζηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ.
8
 Σα Ηεξά πγγξάκκαηα 

πξνζέγγηδαλ ηελ αλαηξνθή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πξσηνπνξηαθφ ηξφπν
9
 γηα 

ηα δεδνκέλα εθείλσλ ησλ επνρψλ θαζψο ελζάξξπλαλ ηηο αλνηρηέο γξακκέο 

επηθνηλσλίαο, ηελ εθδήισζε αγάπεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
10

 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηζζεκάησλ ηνπ θάζε κέινπο
11

 – ζαλ ηα ιηπαληηθά ζε κηα 

θαιν-ιαδσκέλε νηθνγελεηαθή κεραλή. (Ηθαλνπνηεηηθή Εσή, 2007) Χο απνηέιεζκα, έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ βνεζνχζε ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά.  

 

Αθφκε, ηφζν ε Παιαηά φζν θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε δηαπλένληαη απφ ζηνραζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο, ελζηαιάδνληαο έλα πλεχκα αιιειεγγχεο γηα εθείλνπο 

πνπ βξίζθνληαλ ζε αλάγθε, φπσο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ρήξεο θαη νξθαλά παηδηά, 

θαζψο απαγφξεπαλ ηελ εμαπάηεζε, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη ηηο ζε βάξνο ηνπο 

δηαθξίζεηο, κεξηκλψληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πιηθή ελίζρπζή ηνπο, ψζηε λα κελ 

πεξηπέζνπλ ζε θαηάζηαζε έλδεηαο.
12

  

 

2. Ζ Οηθνγέλεηα ζηηο Παξαδνζηαθέο Κνηλσλίεο  

ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ε νηθνγέλεηα ήηαλ έλα εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν 

κε πξνβιεπφκελν, δηαζθαιηζκέλν θαη ελ πνιινίο πξνδηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ κέιινλ (Πξεζβέινπ, 2012) Ήηαλ έλαο ηχπνο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο, ε 

νπνία δνχζε ζε κηθξά ζπίηηα, είρε ζρέζεηο έληνλεο θαη βαζηάο δηαζχλδεζεο κε ηνπο 

                                                           
8
 Βιέπε ελδεηθηηθά, Γεπηεξνλφκην 6: 5- 7· Μάξθνλ 12:28-30· Φαικνί 127:3  

9
 Παξνηκίεο 22:6   

10
 Δθεζίνπο 5:28, 29, 33 

11
 Δλδεηθηηθά, ε απνζηνιηθή ξήζε: «νη παηέξεο κελ εμνξγίδεηε ηα παηδηά ζαο, αιιά λα η’ αλαηξέθεηε κε 

ηελ αγσγή θαη ηε λνπζεζία ηνπ Κπξίνπ» (Δθεζίνπο 6:4, Δπηζηνιέο Παχινπ, Μεηάθξαζε Σηκφζενπ Κ. 

Κηιίθε), πξνσζνχζε ηελ ελεξγή αλάκημε ηνπ παηέξα ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Δθφζνλ ν φξνο 

λνπζεζία δελ πεξηιακβάλεη κφλνλ απιή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ αιιά πξσηίζησο αλαθέξεηαη ζηελ 

έθθιεζε ηνπ γνλέα ζηελ αληίιεςε εζηθήο ηνπ παηδηνχ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε απηή λα επεξεάδεη ηηο 

πξάμεηο ηνπ. (Σα Κιεηδηά ηεο Οηθνγελεηαθήο Δπηπρίαο, 2008) 

12
 Βιέπε ελδεηθηηθά, Γεπηεξνλφκην 24:17-21, Γεπηεξνλφκην 10:18, Έμνδνο 22:22-24, Φαικφο 146:9,  

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1013517/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1013517/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1013517/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011563/1/0
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ππφινηπνπο ζπγγελείο, ελψ δελ είρε έλαλ μεθάζαξν δηαρσξηζκφ απφ ηελ θνηλσλία 

(Stone, 1977) 

 

Ζ νηθνγελεηαθή νκάδα ήηαλ ζηελ νπζία κηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ νπνία φια ηα 

κέιε ηεο ζπλεηζέθεξαλ απφ θνηλνχ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. ινη ζπκκεηείραλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ζηελ παξαγσγή, ζηελ θαηαλάισζε θαη, ελ κέξεη, ζηελ 

πψιεζε αγαζψλ ζε κηθξφ θχθιν. (Hareven, 2000· Giddens, 1993) Ζ γπλαίθα, αλ θαη 

ζεσξνχληαλ νηθηαθή εξγαδφκελε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ παξαγσγή κε ηξφπνπο πνπ 

αχμαλαλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. (Anderson & Zinsser, 1988) Σα παηδηά ζεσξνχληαλ 

νηθνλνκηθή επέλδπζε θαη ήηαλ νη ζπλερηζηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγελεηαθήο-

νηθνλνκηθήο κνλάδαο-επηρείξεζεο (Νφβα-Καιηζνχλε, 1998) Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη 

αηνκηθέο θαη πξνζσπηθέο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο πζηεξνχζαλ σο 

δεπηεξεχνπζεο έλαληη ηεο ζπιινγηθήο αλάγθεο γηα βηνινγηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή επηβίσζε, γηα δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγελεηαθήο 

νκάδαο.  

 

Ζ αληίιεςε φκσο εθείλεο ηεο επνρήο πεξί ζπιινγηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνγέλεηαο, είρε θαη κηα αθφκε έθθαλζε – ηε ιεηηνπξγία ηεο σο πξνλνηαθφ ζχζηεκα. Ζ 

θξνληίδα γηα ηα αλήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ε αληηκεηψπηζε ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ησλ αζζελεηψλ, ε κέξηκλα γηα ηα αλίθαλα πξνο εξγαζία ή ππέξγεξα κέιε, αλήθε ζηε 

ζπιινγηθή επζχλε ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο. 

 

3. Ζ Οηθνγέλεηα ζηε Βηνκεραληθή Δπνρή  

Σνλ 18
ν
 αηψλα, απφ ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο θαη ηε γεσξγηθή παξαγσγή, 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηάβαζε ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

εθκεραληζκέλε παξαγσγή θαη ηελ αληαιιαγή αγαζψλ. (Giddens, 1993) Καζψο κεγάιεο 

κάδεο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαθηλνχληαη πξνο ηα αζηηθά θέληξα γηα εξγαζία ζηα 

εξγνζηάζηα, ε παξαγσγή θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο,  ζεκαηνδνηψληαο απηφ πνπ έρεη αλαθεξζεί σο ην ζρίζκα κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο. (Runte & Mills, 2004) Ζ εξγαζία αιιάδεη έλλνηα θαη 

πεξηερφκελν θαζψο γίλεηαη πιένλ ακεηβφκελε εξγαζία ε νπνία, ιάκβαλε ρψξα έμσ απφ 

ην ζπίηη, ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηεο βηνκεραλίαο. 
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Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε νηθνγέλεηα, απφ ην πξνζθήλην θαη ην δεκφζην ηεο 

νηθνλνκηθήο παξαγσγήο, εμσζείηαη ζην παξαζθήλην ηεο νηθνλνκίαο θαη ζην ηδησηηθφ 

ηεο θνηλσλίαο. Καζψο πηα θπξηαξρεί ην κνληέιν ηνπ άλδξα-θνπβαιεηή σο θχξηα πεγή 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

νηθηαθά θαζήθνληα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σν νηθνγελεηαθφ πξφηππν αιιάδεη 

θαη καδί ηνπ ν ξφινο ησλ θχισλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία. 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα παξνρή πξνζηαζίαο θαη θάιπςεο ζηα επάισηα κέιε ηεο ελψ κεηψλεηαη θαη ε 

ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζηηο αδχλακεο θνηλσληθά νκάδεο νη ηδηψηεο θαη νη κε 

θξαηηθνί θνξείο. Ζ θάιπςε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ε αζθάιεηα αζζέλεηαο ή αλεξγίαο 

απαηηνχλ πηα λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Δλ κέζσ εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη 

εληεηλφκελσλ αληηπαξαζέζεσλ γηα ηελ έθηαζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνπο ηνκείο 

ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1880 εηζάγεηαη απφ ηνλ Bismarck έλα 

νληέιν θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
13

 ην νπνίν θαηαγξάθεηαη σο κηα πξψηε θαη πξψηκε 

κνξθή θξάηνπο πξφλνηαο. (Βεληέξεο, 2015) 

 

4. Ζ Οηθνγέλεηα ζηε Μεηαπνιεκηθή Δπνρή  

Οη ζπλέπεηεο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απέβεζαλ θαηαζηξνθηθέο γηα φιεο ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ επξσπατθή νηθνγέλεηα εμέξρεηαη απφ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν 

θαζεκαγκέλε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά, δηραζκέλε πνιηηηθά θαη 

ηδενινγηθά (Βεληέξεο, 2015· Πξεζβέινπ, 2012) ε απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, ε 

εθπιεθηηθή αλάπηπμε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο αλαδεηθλχεηαη 

ζε κνριφ ηεο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηεξίδνληαο ηελ νηθνγέλεηα. 

 

                                                           
13

 Σν κνληέιν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ Bismarck, Καγθειαξίνπ ηεο ηφηε Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

θαιππηφηαλ απφ εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Αλ θαη ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα κεηψζεη ηε δηείζδπζε 

ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεσδψλ ζηα εξγαηηθά ζηξψκαηα θαη λα απνηξέςεη ην ελδερφκελν θνηλσληθήο 

έθξεμεο, πξνέβιεπε ηελ αζθάιηζε αζζέλεηαο, εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αλαπεξίαο θαη γήξαηνο. 

(Βεληέξεο, 2015) 
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Βαζηζκέλν ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ κνληέιν Beveridge,
14

 ην θνηλσληθφ θξάηνο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο πξνψζεζε ηελ θνηλσληθή ελαξκφληζε θαη ζπκθηιίσζε θαη 

ζηφρεπζε ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ πιέγκαηνο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πέηπρε επξείαο 

θιίκαθαο αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ παξαγφκελνπ πινχηνπ κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ πην εππαζψλ νκάδσλ ηνπ, δεκηνπξγψληαο 

παξάιιεια έλα θαζνιηθφ δίρηπ πξνζηαζίαο. (Βεληέξεο, 2015)  

 

Αλ θαη ζεκεηψλνληαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ, ηε ζηφρεπζε θαη ηελ 

εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο, ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο 

απνηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο. (Βεληέξεο, 2013-

β) Πξνσζήζεθαλ πνιηηηθέο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ρνξήγεζεο ζηαζεξψλ επηδνκάησλ, 

θαζνιηθφηεηαο ζηελ αζθάιεηα, θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θξαηηθήο νξγάλσζεο 

ζηηο παξνρέο, νη νπνίεο βνήζεζαλ ζηελ αλφξζσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

αξρή έγηλε κε ηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα ελψ αξγφηεξα θαη άιια ζρήκαηα βξήθαλ 

θάιπςε ζην θνηλσληθφ δίρηπ πξνζηαζίαο. Σειηθά, νη πνιπάξηζκεο θαη αδηάθνπεο 

ελέζεηο ηνπ θξάηνπο επεκεξίαο αηκνδφηεζαλ ηελ απνζηεσκέλε κέζα απφ ηα εξείπηα 

ελφο πνιέκνπ δπηηθν-επξσπατθή νηθνγέλεηα, ζηαζεξνπνηψληαο ην κνληέιν δηγνλετθήο 

ζπδπγηθήο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηφηε. (Πξεζβέινπ &  Ρήγα, 2013· 

Πξεζβέινπ, 2012) Γηθαηνινγεκέλα, νη ηξεηο δεθαεηίεο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο ν ρξπζφο αηψλαο ηνπ δπηηθν-επξσπατθνχ Κξάηνπο Κνηλσληθήο 

Δπεκεξίαο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ III – ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΜΔΣΑΝΔΧΣΔΡΗΚΟΣΖΣΑ 

1. Ζ Νέα Δπνρή 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα θαη  κεηά, πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο 

ζπγθινλίδνπλ ζπζέκεια ηελ Δπξψπε. Σελ ίδηα επνρή, ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ε 

εθξεθηηθή επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο δηαθνξνπνηνχλ ην παγθφζκην 

                                                           
14

 Ζ Έθζεζε Beveridge , ζεσξήζεθε νξφζεκν γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. Γηαπλεφηαλ απφ ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη επεδίσθε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο, ηεο αξξψζηηαο, ηεο άγλνηαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νθλεξίαο (the five giant evils) 

(Βεληέξεο, 2015). 
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ηνπίν. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε παγθφζκηα ζθελή εηζέξρεηαη ζηε δίλε ησλ 

πεηξειατθψλ θξίζεσλ πνπ έρνπλ κφιηο πξνεγεζεί. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία είλαη έληνλεο. Τηνζεηνχληαη κέηξα πνιηηηθήο ηα νπνία πιήηηνπλ 

ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο (φπσο ε εξγαζία, ε δηθαηνζχλε θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα), αλαγθάδνληάο ηεο λα νδεγεζνχλ ζε «επίπνλεο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο», 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Πξεζβέινπ. (2012:17) Σν κείγκα νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρξπζήο ηξηαθνληαεηίαο ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

αθπξψλεηαη, θαη θπξηαξρεί ην δφγκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. (Ρνκπφιεο, 2013) Δίλαη ην θαζνξηζηηθφ ζεκείν ην 

νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ αλάδπζε κηαο λέαο επνρήο – ηεο επνρήο ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο
15

.  

 

Ζ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ έθδειν κεηαζρεκαηηζκφ 

ν νπνίνο άπηεηαη δξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζην πνιηηηζκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε θνπιηνχξα ζθέςεο. Αγγίδεη ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηεο δσήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ελψ ζέιγεηαη απφ ηελ 

εηεξνγέλεηα, ην εθήκεξν θαη ηελ αλνκνηνκνξθία. (Αζεκάθε, Κνπζηνπξάθεο & 

Κακαξηαλφο, 2011) 

 

ε απηή ηε λέα επνρή, ππφ ηελ επελέξγεηα ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ δφγκαηνο θαη κε 

νδεγφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη ήδε ζπληεινχκελεο ηερλνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

ηδενινγηθέο αιιαγέο ζπλεξγνχλ θαη παξάγνπλ δηεξγαζίεο νη νπνίεο ππξνδνηνχλ 

γεληθεπκέλεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο. (Cliquet, 2003) ινη αλεμαηξέησο νη θνηλσληθνί 

ζεζκνί βάιινληαη, αλ θαη ε επίδξαζε ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο επέξρεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη κεηαβνιέο είλαη θαηαιπηηθέο, αγγίδνπλ ην ζπιινγηθφ θαη 

αηνκηθφ βίν ελψ δελ αθήλνπλ αιψβεηε ηελ νηθνγέλεηα. (Furstenberg, 2014· 

Μνπζνχξνπ, 2005· Giddens, 2002) 

 

                                                           
15

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξακέλεη αθφκε λεθειψδεο ην θαηά πφζν ε κεηαλεσηεξηθφηεηα απνηειεί 

έθθξαζε ξήμεο κε ηε λεσηεξηθφηεηα ή ζπλέρεηα θαη εμέιημή ηεο. Ζ λεσηεξηθή επνρή έρεη πξνζδηνξηζηεί 

ρξνληθά σο ε πεξίνδνο ε νπνία εθηείλεηαη απφ ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε (ηνλ 18
ν
 αηψλα) έσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα. (Αζεκάθε, Κνπζηνπξάθεο & 

Κακαξηαλφο, 2011) 
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Ζ επηβιεζείζα (ιφγσ ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ δφγκαηνο) κείσζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο πιήηηεη επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ εμσζψληαο ηα άηνκα 

ζηελ πηνζέηεζε αληαγσληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο πιήηηνπλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. Οη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή θαη εξγαζηαθή δσή επηθέξνπλ κεγάιε 

ειαζηηθφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο επαθέο. Ζ θνηλσληθή ζπλνρή δηαζπάηαη, 

δεκηνπξγψληαο πνιίηεο πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ. Απηή ε ζηξνθή ησλ αηφκσλ πξνο ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, θηινδνμίεο θαη ην ίδηνλ ζπκθέξνλ αλαδεηθλχεη θάπνηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο επνρήο – ηνλ αηνκηθηζκφ, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

αλεθηηθφηεηα. (Πξεζβέινπ, 2012· Giddens, 2006· Cliquet, 2003) 

 

ιεο απηέο νη δηεξγαζίεο εθβάιινπλ άκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνπο ξφινπο ησλ 

κειψλ ηεο. Οη κεηαβνιέο αγγίδνπλ ην αμηαθφ επίπεδν θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Τπάξρεη κεηαηφπηζε 

απφ θαλνληζηηθά πξφηππα ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο αξέζθεηεο 

θαη επηινγέο.  

 

Παξάιιεια, νη γπλαίθεο δηαθαηέρνληαη πιένλ απφ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 

ληψζνπλ πην απειεπζεξσκέλεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νδεγεί ζε δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ νηθνγέλεηα: ε ειηθία 

ηέιεζεο γάκνπ ησλ γπλαηθψλ απμάλεηαη, νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο βαίλνπλ κεηνχκελνη, 

ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ηεξκαηηζκνχ ελφο γάκνπ μεθηλά απφ ηηο 

γπλαίθεο. (Furstenberg, 2014) 

 

Ζ γεληθεπκέλε ξεπζηφηεηα εθβάιιεη ζε πνηθηιίεο νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη ζην λέν πθηζηάκελν πιαίζην. ηε κεηαλεσηεξηθή 

επνρή λέα ζρήκαηα πξσηνθαλή θαη θαηλνηφκα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ακθηζβεηνχλ 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ηππηθνχ κνληέινπ ηεο ππξεληθήο  νηθνγέλεηαο, πνπ επδνθίκεζε 

ζην παξειζφλ. (Πξεζβέινπ & Ρήγα, 2013·  Μνπζνχξνπ 1999-α· Giddens 1993)   
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2. Νέεο Μνξθέο θαη ρήκαηα 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, ε Beck-Gernsheim (2002) αλαθέξεη φηη ν ζεζκφο ηεο 

νηθνγέλεηαο έρεη αιιάμεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζεζκφ απφ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα θαη κεηά. ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή, ε νηθνγέλεηα βξίζθεη 

ζηέγε ζε λέα αλέιπηζηα, αζπλήζηζηα θαη ππεξβαηηθά ζρήκαηα ζε ζρέζε κε ην 

πξφζθαην παξειζφλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαβνιή θαη πνηθηινκνξθία. 

(Furstenberg,  2014· Πξεζβέινπ & Ρήγα 2013) 

 

ηελ νπζία, ε δηαδηθαζία αιιαγψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο επξσπατθέο νηθνγέλεηεο ζηε 

κεηαλεσηεξηθή επνρή, είρε 2 βαζηθέο εθβάζεηο:  

 

i. πξξίθλσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγέλεηα κεηαβάιιεηαη απφ 

εθηεηακέλε ζε ππξεληθή, ελψ θαηαγξάθεηαη κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παηδηψλ αλά νηθνγέλεηα. Δπίζεο, ε ειηθία ηεθλνπνίεζεο απμάλεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ελψ ε δηα βίνπ εζειεκέλε αηεθλία έρεη αλαδεηρηεί σο ηζρπξή ηάζε 

ζηα δεπγάξηα, ηδηαίηεξα ζηηο βνξεην-επξσπατθέο ρψξεο. (Furstenberg,  2014· 

Hantrais, Filipov, & Billari, 2006) 

 

ii. Γηαθνξνπνίεζε θαη απνζεζκνπνίεζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ηύπσλ. εκεηψλνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ξφινπο ησλ θχισλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γάκσλ, αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ πξψηνπ γάκνπ, ηνπ αξηζκνχ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ εθηφο γάκνπ γελλήζεσλ
16

, ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ, θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ζπκβίσζεο ρσξίο γάκν. Αθφκε, 

δεκηνπξγνχληαη λέα ζρήκαηα, φπσο νηθνγέλεηεο ηνπ ηδίνπ θχινπ, ελψ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα παηδηά βηψλνπλ ηε κεηάβαζε απφ κηα νηθνγέλεηα ζε κηα άιιε θαη απηφ 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. (Esping-Andersen & Billari, 2015· Πξεζβέινπ & 

Ρήγα, 2013· Κηθίιηαο, Παπαιηνχ & Φαγαδάθε, 2008· Hantrais, Filipov, & Billari, 

2006· Bjomberg, 1993)  

 

                                                           
16

 Ζ ζπκβίσζε θαη ε ηεθλνπνίεζε εθηφο γάκνπ δελ είλαη θάηη λέν ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ 

έθπιεμε ζπλίζηαηαη ζηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο ησλ λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο θαη ζηελ επθνιία 

πηνζέηεζεο θαη απνδνρήο ηνπο απφ κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο δελ βξίζθνπλ νκνηφκνξθε εθαξκνγή 

ζε φιεο ηηο ρψξεο νχηε ζπκπίπηνπλ επαθξηβψο ρξνληθά. Γηαθέξεη ε αθεηεξία, ε έληαζε 

θαη ν ξπζκφο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο (Furstenberg, 2014· Giddens, 2006), ελψ ηα 

θαηλφκελα απηά είλαη πην έληνλα ζηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Δπξψπε. (Πξεζβέινπ, 2012· 

Μνπζνχξνπ, 1999-β)  

 

Ζ έθηαζε θαη ε έληαζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα νηθνγελεηαθά πξφηππα 

αηθληδηάδνπλ αξθεηνχο αθαδεκατθνχο ηεο ηφηε επνρήο. Γηα πνιινχο, νη αιιαγέο ήηαλ 

απξνζδφθεηεο θαη απξφβιεπηεο, γηαηί ζεσξνχζαλ ην δηγνλετθφ ππξεληθφ νηθνγελεηαθφ 

πξφηππν σο αξθεηά επέιηθην ζρήκα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

δπλακηθά αλεξρφκελεο βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο.
17

  (Furstenberg, 2014) 

3. Ζ Διιεληθή Οηθνγέλεηα  

Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο θαη γηα ηα επφκελα εθαηφλ πελήληα ζρεδφλ ρξφληα, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

θπξηαξρεί ε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία νη γνλείο ζπγθαηνηθνχλ κε ηα 

παληξεκέλα παηδηά ηνπο. (Μαξάηνπ – Αιηπξάληε, 1999) Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν, φκσο, ιφγσ ηεο κεγάιεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα 

δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα, ε νπνία αλαπηχζζεηαη σο απηφλνκν θαη 

δηαθξηηφ λνηθνθπξηφ. Σν λέν ζθεληθφ δηαβίσζεο ζεκαηνδνηεί ηελ απνπξνζσπνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηελ απηνλφκεζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή νκάδα. Ζ νηθνγέλεηα ππνρσξεί φρη κφλνλ ζε κέγεζνο αιιά θαη ζε επηξξνή 

ζηα κέιε ηεο. (Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2010· Ππξγησηάθεο, 2008· Μνπζνχξνπ, 1999-α)  

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, λέεο ηάζεηο δηαθαίλνληαη ζηελ ειιεληθή 

νηθνγέλεηα. Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη γνλείο σζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε αλψηαηεο 

ζπνπδέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ, πξνθαιείηαη κηα λέα θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε, αθνχ αξθεηά παηδηά θησρψλ, ιατθψλ θαη πνιππιεζψλ νηθνγελεηψλ 

                                                           
17

 Δλδεηθηηθά, ε ζεσξία ηνπ William Goode ην 1963 ήηαλ φηη ηα νηθνγελεηαθά πξφηππα ζην κέιινλ ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ νκνηνκνξθία θαη απιφηεηα, θαη ζα ζπλέθιηλαλ πξνο ην πξφηππν ηεο ζπδπγηθήο 

δηγνλετθήο νηθνγέλεηαο. Πξνέβιεςε φηη, φζν πην αδχλακνη ζα γίλνληαλ νη ζπγγεληθνί δεζκνί θαη νη 

δηαγελεαθέο ζρέζεηο, ηφζν πην ηζρπξνί θαη ζηελνί ζα γίλνληαλ νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί. Απηφ πνπ 

πξνθαλψο απέηπρε λα πξνβιέςεη ήηαλ ε επηθείκελε επαλάζηαζε ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 
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δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο γηα θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε. Δπίζεο, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θάηη πνπ ζεκαηνδνηεί λέεο 

αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ζπλνρή θαη ε ζηαζεξφηεηά ηεο 

δνθηκάδεηαη, γηαηί ε νηθνγέλεηα δελ βαζίδεηαη πηα ζε ζπιινγηθέο επηζπκίεο (ηεο 

νηθνγελεηαθήο νκάδαο) αιιά ζε αηνκηθέο επηζπκίεο θαη ηθαλφηεηεο (ηνπ θάζε κέινπο 

ηεο). Ζ δηάζπαζε θαη ε αζηάζεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ζρεκάησλ είλαη επί ζχξαηο. 

(Μνπζνχξνπ, 1999-β· Γεψξγαο θ.ά., 1998) Δλψ νη ηάζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ είλαη αλάινγεο κε εθείλεο ησλ δπηηθν-επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ, νη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνθιίζεηο, νη δε ξπζκνί ησλ κεηαβνιψλ 

είλαη πην αξγνί. (Πξεζβέινπ &  Ρήγα, 2013· Πξεζβέινπ, 2012· Lesthaeghe, 2010) 

 

πκπέξαζκα Μέξνπο Α’ 

ην Μέξνο Α’ Ζ Θεσξία επηρεηξήζεθε κηα πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο νηθνγέλεηαο, 

θαζψο θαη κεξηθέο θαηαγξαθέο ζεκαληηθψλ ζηηγκψλ ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκή ηεο έσο 

θαη ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή. 

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απνζπλδένπλ ηελ έλλνηα 

ηεο νηθνγέλεηαο απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρήκα θαη απφ ην γάκν, δίλνληαο έκθαζε ζην 

δεζκφ παξά ζην ζεζκφ. Ζ αιιαγή απηή δελ εκπνδίδεη ηελ νηθνγέλεηα λα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί σο πξνλνηαθφ ζχζηεκα θαη σο πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

ζηήξημεο ησλ κειψλ ηεο, ελψ ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο παξακέλεη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή εληζρχεη ηελ νηθνγέλεηα θαζψο 

παξεκβαίλεη γηα λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο κέζα ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη 

δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηα θαη πξνζπαζνχλ λα ηε ζηεξίμνπλ. 

 

Απφ ηνπο παηξηαξρηθνχο θαη ηνπο πξσην-ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο έσο θαη ηε 

βηνκεραληθή επνρή ε νηθνγέλεηα αιιάδεη ζηαδηαθά – απφ εθηεηακέλε θαη πνιπάξηζκε, 

ζε ππξεληθή θαη νιηγάξηζκε. Πξνζαξκφδεηαη έηζη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ κεηά ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ νξγάλσζε παξαγσγήο θαηά ηε κεηάβαζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηε βηνκεραληθή επνρή. 
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Ζ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο ζεκαηνδνηεί ηελ αλάδπζε κηαο λέαο επνρήο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ εηεξνγέλεηα θαη αλνκνηνκνξθία, απφ ηνλ αηνκηθηζκφ, ηε 

ξεπζηφηεηα θαη ηελ αλεθηηθφηεηα. Τπφ ηελ επελέξγεηα ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ δφγκαηνο 

θαη κε νδεγφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη ήδε ζπληεινχκελεο ηερλνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο 

θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο ζπλεξγνχλ θαη παξάγνπλ δηεξγαζίεο νη νπνίεο ππξνδνηνχλ 

γεληθεπκέλεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο εθβάιινπλ άκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηεο. Σν παξαδνζηαθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην δηαζπάηαη, θαη ε 

νηθνγέλεηα βξίζθεη ζηέγε ζε λέα ζρήκαηα, πξσηνθαλή θαη θαηλνηφκα ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ ηα νπνία ακθηζβεηνχλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ηππηθνχ κνληέινπ ηεο 

ππξεληθήο  νηθνγέλεηαο πνπ επδνθίκεζε ζην παξειζφλ. Καηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γάκσλ, ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ησλ παηδηψλ αλά νηθνγέλεηα, θαζψο θαη 

αχμεζε ηεο ειηθίαο ηεθλνπνίεζεο, ηεο ειηθίαο ηνπ πξψηνπ γάκνπ, ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ θαη ηεο ζπκβίσζεο ρσξίο γάκν. 

 

ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ειιεληθή νηθνγέλεηα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά απφ 

εθηεηακέλε ζε ππξεληθή, δηαθνξνπνηνχκελε σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

ειιεληθή θνηλσλία γνεηεχεηαη απφ ηνλ αέξα ησλ επξσπατθψλ αιιαγψλ ζηα 

νηθνγελεηαθά ζρήκαηα, αιιά αληαπνθξίλεηαη πην θαζπζηεξεκέλα, απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά, νη δε κεηαβνιέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ αξγνχο 

ξπζκνχο. 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ – ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

 

Δηζαγσγηθά 

Οη επξχηαηεο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, νδήγεζαλ ζε λέα ζρήκαηα ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη σο 

πξνο ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απφ ηα δεδνκέλα 

πξνθχπηεη φηη νη ηάζεηο δηαηεξνχληαη θαη ηε λέα ρηιηεηία παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

ξπζκφ θαη ζηελ έληαζε ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά. 
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Σα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ ηηο ηάζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο σο πξνο ην 

ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο δείρλνπλ φηη νη κεηαβνιέο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζηελ 

Διιάδα είλαη πεξηζζφηεξν επθξηλείο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, 

αλ θαη εθθίλεζαλ πην αξγά ρξνληθά. (Παπαδνπνχινπ, 2008) Σα δεδνκέλα δείρλνπλ, φηη 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, θάπνηεο αιιαγέο δηαηεξνχλ ηηο 

ηάζεηο ηνπο, ελψ θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά αλαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα.  

 

Οη ηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηα λέα ππεξβαηηθά 

νηθνγελεηαθά ζρήκαηα, θαζψο θαη ηα δπζκελή απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηηο νηθνγέλεηεο, απνηεινχλ ιφγνπο εχινγεο αλεζπρίαο γηα ηηο πξνθιήζεηο θαζψο θαη 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ. Χο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηελ νηθνγέλεηα 

θαηαγξάθεηαη ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Σν Μέξνο Β’ Σα Γεδνκέλα θαη νη Πξνθιήζεηο είλαη νξγαλσκέλν ζε ηέζζεξα 

Κεθάιαηα θαη επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο ζήκεξα, θαζψο θαη 

ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην Σέηαξην Κεθάιαην Οη Δμειίμεηο ζηε Μεηαλεσηεξηθή Δπξώπε ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο επξσπατθέο νηθνγέλεηεο ζηελ αξρή ηεο λέαο ρηιηεηίαο κε ζθνπφ λα 

απαληεζεί έλα βαζηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε 

ζχλζεζε θαη ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

 

ην Πέκπην Κεθάιαην Οη Δμειίμεηο ζηελ Διιάδα ηεο Κξίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

δεδνκέλα θαη νη ηάζεηο γηα ηελ Διιάδα ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ θαη ζα απαληεζεί 

ην εξψηεκα ηνπ πψο δηακνξθψλνληαη νη ηάζεηο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο ζα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Σν Έθην Κεθάιαην Οη Πξνθιήζεηο θαη νη Κίλδπλνη εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο 

ζηελ πξφθιεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο παηδηθήο επεκεξίαο θαη ζην θίλδπλν ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη 
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ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

ην Έβδνκν Κεθάιαην Οη Πξνβιέςεηο θαη νη Πξννπηηθέο ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζπλνπηηθά νη πξνβνιέο ζηνηρείσλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έσο ην 

έηνο 2030 ζηελ πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην πψο πξνδηαγξάθεηαη ην κέιινλ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηη αιιαγέο καο επηθπιάζζεη αθφκε, ψζηε λα εμαρζνχλ ζεκεία 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα κειινληηθέο δξάζεηο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV – ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΝΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΔΤΡΧΠΖ 

1. Μέγεζνο θαη ύλζεζε πηηηθνύ 

Σν κέγεζνο ηνπ ζπηηηθνχ ζηελ Δ.Δ. γηα ην 2014 ήηαλ θαηά κέζν φξν 2,4 κέιε αλά 

ζπηηηθφ ελψ ηα ζπηηηθά κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ρψξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηηαο Δπξψπεο.  (Γξάθεκα 1) Ζ ζπλερηδφκελε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ζπηηηθψλ ζηελ Δ.Δ. θαίλεηαη απφ ην φηη 21 απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

θαηέγξαςαλ κείσζε ζην κέζν φξν κειψλ αλά ζπηηηθφ ζε ζρέζε κε ην 2005, ελψ νη 

ππφινηπεο θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα κε ην 2005 επίπεδα. Ο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζε ζρέζε 

κε ην 2005 θαηαγξάθηεθαλ ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Κχπξν, ζηε Μάιηα θαη 

ζηε ινβελία κε 0,3 άηνκα θαηά κέζν φξν. (Eurostat Database, 2015)  

 

 
Γξάθεκα 1 – Δ.Δ. - Μέζνο όξνο αξηζκνύ αηόκσλ ζε ζπηηηθά ην 2014 

 
Γξάθεκα 1 -  Πεγή: Eurostat  
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Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2014, ην 31,7% ησλ ζπηηηθψλ ζηελ Δπξψπε είλαη κνλνκειή 

ζπηηηθά, ην 31,2% 2-κειή, ην 16,6% είλαη 3-κειή ελψ 4-κειή είλαη ην 14% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπηηηθψλ ζηελ Δπξψπε. πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 κε ηα 

αληίζηνηρα ηνπ 2014 παξαηεξείηαη φηη, ζε επίπεδν Δ.Δ., αχμεζε παξνπζίαζαλ ηα 

κνλνκειή θαη 2-κειή ζπηηηθά (αχμεζε θαηά 2,92% θαη 2,63% αληίζηνηρα), ελψ 

κεηψζεθαλ ηα ζπηηηθά πνπ απνηεινχληαη απφ 3 θαη πάλσ άηνκα. Ζ κείσζε ησλ 

ζπηηηθψλ κε 4 άηνκα έθηαζε ην 6,67%, ζηα ζπηηηθά κε 5 άηνκα ε κείσζε αλήιζε ζην 

6,25% ελψ ζηα ζπηηηθά κε 6 άηνκα θαη πάλσ ε κείσζε ήηαλ 9,09%. (Πίλαθαο 5) 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο πξνο ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πξνθχπηεη φηη πάλσ απφ 4 ζηα 10 άηνκα είλαη παληξεκέλα. 

(Γξάθεκα 2 θαη Πίλαθαο 6) Σα πςειφηεξα πνζνζηά παληξεκέλσλ αηφκσλ 

εκθαλίδνληαη ζηε Μάιηα κε 51,02%, ζηελ Διιάδα κε 50,24%, θαη ζηελ Κχπξν κε 

50,0%. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ παληξεκέλσλ αηφκσλ εκθαλίδεηαη ζηελ Δζζνλία 

(32,92%) θαη αθνινπζνχλ ε νπεδία (33,86%), ε Φηλιαλδία (37,39%) θαη ε Λεηνλία 

(37,55%). Σν πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 30-49 εηψλ πνπ είλαη παληξεκέλνη αλέξρεηαη ζε 

60,6%, θαη ζηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 64,5%. 

(Eurostat Database, 2015)  

 

ρεδφλ ην έλα ηξίην φισλ ησλ ζπηηηθψλ ζηελ Δ.Δ. ην έηνο 2014 απνηεινχληαλ απφ 

ζπηηηθά κε παηδηά. Σν πνζνζηφ αλήιζε ζε 30,27% ή 65,4 εθ. ζπηηηθά ελψ ην έηνο 2005 

ην πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζην 32,6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπηηηθψλ. (Eurostat 

Database, 2015) (Πίλαθαο 7) 

 

Σα δεπγάξηα κε παηδηά αλέξρνληαη ζην 20,23% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπηηηθψλ, 

θαηαγξάθνληαο φκσο πηψζε θαηά 1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2005 

(Πίλαθαο 7· Γξάθεκα 7· Γξάθεκα 8) ην δηάζηεκα 2005-2014, ήηαλ 7 νη ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. πνπ θαηέγξαςαλ αχμεζε ζηα πνζνζηά δεπγαξηψλ κε παηδηά (κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζηελ Ηξιαλδία κε 1,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ελψ κείσζε θαηαγξάθηεθε ζε 17 ρψξεο, κε 

κεγαιχηεξε κείσζε ζηε Μάιηα κε ζρεδφλ 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ζηε κείσζε 

θπξηαξρνχλ νη λνηην-επξσπατθέο ρψξεο θαη ρψξεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σα 

δεπγάξηα κε 2 παηδηά θπξηαξρνχλ κε 44,28% ζην ζχλνιν ησλ δεπγαξηψλ κε παηδηά. 

(Γξάθεκα 9) (Eurostat Database, 2015)  
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Γξάθεκα 2 – Δ.Δ. - Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηώλ βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 

2011 

 

 
Γξάθεκα 2 - Πεγή: Eurostat  

 

 

 

 

2. Σύπνη Οηθνγελεηώλ 

2.1. Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αξηζκνχζαλ ην έηνο 2011 

πεξίπνπ 22,4 εθαηνκκχξηα, θαη απνηεινχζαλ ην 16% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νηθνγελεηψλ ζηελ Δ.Δ. (εμαίξεζε ε Φηλιαλδία γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία). Σα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ζηελ Δ.Δ. δείρλνπλ φηη νη 

κνλνγνλετθέο απνηεινχζαλ ην 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηψλ αιιά γηα ηηο 15 ρψξεο-

κέιε πνπ απνηεινχζαλ ηφηε ηελ Δ.Δ. Έζησ θη έηζη, πξνθχπηεη ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο 

κεηά ην 2000. Δπίζεο, ζην 83,68% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

θεθαιή ήηαλ ε κεηέξα ελψ ζην 16,32% ήηαλ ν παηέξαο. Χο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νηθνγελεηψλ ζηε ρψξα, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ κνλνγνλετθψλ θαηαγξάθεηαη ζηελ 

Κχπξν κε 9,87% θαη αθνινπζνχλ ε Οιιαλδία κε 10,58%, ε Γαλία κε 12,19% θαη ε 

Γεξκαλία 12,71%. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη ζηε Λεηνλία κε 33,38% θαη 

αθνινπζνχλ ε ινβελία κε 25,23% θαη ε Ληζνπαλία κε 24,42%.  (Πίλαθαο 8) (Eurostat 

Database, 2015)  

2.2. Οηθνγέλεηεο Υσξίο Παηδηά 

Ο αξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά απμάλεηαη ζηελ Δπξψπε. Τπνινγίδεηαη φηη 

έλαο ζηνπο ηξεηο άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ γελλήζεθαλ ζηε Γεξκαλία κεηά ην 1960 ζα 

παξακείλνπλ ρσξίο παηδηά (Cliquet, 2003).  Σν 2014 ν αξηζκφο έθηαζε ηα 53,3 εθ. 
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δεπγάξηα ρσξίο παηδηά ή ην 24,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε 

γηα ηελ πεξίνδν 2005-2014 ήηαλ θαηά 6,5 εθ. δεπγάξηα (ή, αχμεζε 13,91%). (Γξάθεκα 

10)  

 

2.3. πκβίσζε Δθηόο Γάκνπ 

Σν 2011 ηα πνζνζηά αηφκσλ πνπ ζπκβηνχζαλ εθηφο γάκνπ κε λνκηθά θαηαρσξεκέλε 

ζρέζε θάιππηαλ κφιηο ην 0,19% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ Δ.Δ., δείρλνληαο 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ επηιέγνπλ ηε ζπκβίσζε δελ πξνρσξνχλ 

θαη ζε λνκηθή θαηαρψξεζε ηεο ζρέζεο. (Πίλαθαο 9) 

 

Σα δεπγάξηα ζε ζρέζε ζπλαηλεηηθήο-ειεχζεξεο ζπκβίσζεο απνηεινχλ ην 12,51% 

ησλ ζπηηηθψλ γηα ηηο Δ.Δ. ην 2011. Σα κηθξφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθηεθαλ ζηελ 

Διιάδα (2,45%), ζηελ Πνισλία (2,86%) θαη ζηε Μάιηα (3,48%), ελψ ηα πςειφηεξα 

θαηαγξάθηεθαλ ζηε νπεδία κε 26,94% θαη αθνινχζεζαλ ε Δζζνλία κε 23,66%, ε 

Γαιιία κε 20,85% θαη ε Γαλία κε 19,65%. (Πίλαθαο 9) Με δηαζέζηκα ζηνηρεία έηνπο 

2011, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο ζπλαηλεηηθέο ζρέζεηο γηα άηνκα άλσ ησλ 20 εηψλ 

θαηαιακβάλνπλ νη ειηθίεο 25-29 έηε, θαη αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 30-34 εηψλ. Ζ 

κηθξφηεξε ζπκκεηνρή εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 45 εηψλ, κε εμαίξεζε ηελ 

νκάδα 50-64 εηψλ φπνπ έρεη ηελ ηξίηε πςειφηεξε ζπκκεηνρή (14,84%). (Γξάθεκα 14) 

 

3. Γακειηόηεηα θαη Γηαδεπγηκόηεηα 

 

3.1. Γάκνη 

Μέζα ζε 27 ρξφληα, ηελ πεξίνδν 1972-1999, ν αξηζκφο γάκσλ ζηελ Δ.Δ. θαηέγξαςε 

πηψζε θαηά 28,50%. Σελ πεξίνδν φκσο 2000-2011 ε πηψζε έθηαζε ην 15,32%, 

απνδεηθλχνληαο ηε ζπλέρηζε θαη επηηάρπλζε πνπ θαηλνκέλνπ. (Γξάθεκα 15) ηε 

κείσζε έρνπλ ζπκβάιεη ε γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαζψο θαη απμαλφκελεο 

γελλήζεηο απφ αλχπαληξεο γπλαίθεο. Ζ κεγαιχηεξε πηψζε γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013 

θαηαγξάθηεθε ζηελ Πνξηνγαιία κε 49,81%, ελψ ε νπεδία εκθάληζε ζπλνιηθή αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γάκσλ θαηά 29,22%. (Eurostat Database, 2015)  
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Ζ ηάζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ αδξφ δείθηε γακειηφηεηαο
18

. Σελ πεξίνδν 1972-

1999 ν δείθηεο κεηψλεηαη απφ ην 7,9 ην 1972 (δειαδή, 7,9 γάκνη αλά 1000 θαηνίθνπο) 

ζην 5,2 ην 1999 (κείσζε 34,18%), ελψ ην 2011 ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζεκεηψλνληαο 

πεξαηηέξσ πηψζε (-19,23%) θηάλεη ζηνπο 4,2 γάκνπο αλά 1.000 θαηνίθνπο. (Γξάθεκα 

16) (Eurostat Database, 2015)  

 

3.2. Ζιηθία Πξώηνπ Γάκνπ 

Σν 2013 ε κέζε ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ ζηνπο άλδξεο γηα ηηο 28 ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. ήηαλ ηα 32 έηε θαη γηα ηηο γπλαίθεο ηα 29,3 έηε. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε απφ ην 1990 

έσο ην 2013 ήηαλ θαηά 4,58 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 4,46 γηα ηηο γπλαίθεο. Απφ ην 2000 

θαη κεηά ν ξπζκφο αχμεζεο αλά έηνο είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφο γηα ηνπο άλδξεο ελψ 

επηηαρχλεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο, φκσο ηα έηε 2012 θαη 2013 ε ειηθία ηεο 

γπλαίθαο ζεκεηψλεη ειαθξηά πηψζε (-0,1 έηε) ελψ ηνπ άλδξα άλνδν (+0,1 έηε). 

(Γξάθεκα 11) (Eurostat Database, 2015· Council of Europe, 2004· Cliquet, 2003)   

 

Ο Πίλαθαο 10 δείρλεη ηηο κέζεο ειηθίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ ηέιεζε πξψηνπ 

γάκνπ γηα ην έηνο 2013. ηνπο άλδξεο, νη κφλεο ρψξεο πνπ ε κέζε ειηθία ήηαλ θάησ 

απφ ηα 30 έηε ήηαλ ε Πνισλία (29,0), ε Ληζνπαλία (29,5) θαη ε Ρνπκαλία (29,7). Οη 

ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε κέζε ειηθία αλδξψλ ήηαλ ε Ηηαιία 34 έηε, ε Γαλία θαη ε 

Ηζπαλία κε 34,4 έηε θαη ε νπεδία κε 35,7 έηε, ελψ νη αθξαίεο ηηκέο αγγίδνπλ ηα 6,7 

έηε δηαθνξάο. ηηο γπλαίθεο νη ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε  κέζε ειηθία γπλαηθψλ ήηαλ ε 

Ρνπκαλία κε 26,3 έηε, ε Πνισλία κε 26,6  θαη ε Βνπιγαξία κε 26,7 έηε, ελψ νη 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ Ηξιαλδία (ηηκέο 2011) κε 34,3 έηε, ζηε νπεδία 

κε 33,0 έηε θαη ζηελ Ηζπαλία κε 32,2 έηε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε Ηξιαλδία είλαη ε 

κφλε ρψξα φπνπ ζηε κέζε ειηθία πξψηνπ γάκνπ ε ειηθία ησλ γπλαηθψλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ αλδξψλ. 
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 Ζ γακειηφηεηα είλαη έλα δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα ησλ γάκσλ ζε 

έλαλ πιεζπζκφ. Ο αδξφο δείθηεο γακειηφηεηαο ή γάκνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ γάκσλ νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε έλα έηνο, δηαηξνχκελν κε ην κέζν φξν πιεζπζκνχ γηα ην ίδην έηνο. Ζ 

αλαθνξά γίλεηαη αλά 1.000 θαηνίθνπο. (Κνηδακάλεο, n.d.) 
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3.3. Γηαδύγηα 

Απφ ην 1965 θαη κεηά, ν αξηζκφο δηαδπγίσλ ζεκείσζε εθξεθηηθή άλνδν 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά 215,79% γηα ηελ πεξίνδν 1965–2006.  Σελ πεξίνδν 2006–

2011 ε γεληθή αλνδηθή ηάζε ησλ δηαδπγίσλ αληηζηξάθεθε θαη ν αξηζκφο δηαδπγίσλ 

ζεκείσζε πηψζε θαηά 5,63%. (Γξάθεκα 15) Πηψζε θαηαγξάθηεθε ζηηο Ηξιαλδία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, Βέιγην, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, Απζηξία, Γαιιία. ηαζηκφηεηα κε 

δηαθπκάλζεηο θαηαγξάθνληαη ζηηο ινβαθία, Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία, ελψ αχμεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηηο Οιιαλδία, Κχπξν, Ηηαιία, Διιάδα, θαη νπεδία. (Eurostat Database, 

2015) Χο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ηα δηαδχγηα απμάλνληαη απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

άλσ ησλ 30, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λα ζεκεηψλνληαη ζηηο ειηθίεο 50-64 εηψλ 

(11,89%). Ζ παξαπάλσ ηάζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ αδξφ δείθηε δηαδπγίσλ.
19

 

(Γξάθεκα 17) Σν 2011 ζηελ Δ.Δ. ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 2,0 δηαδχγηα αλά 1.000 

θαηνίθνπο, ελψ ε αχμεζε απφ ην 1965 ήηαλ ππεξδηπιάζηα  (0,8 δηαδχγηα αλά 1.000 

θαηνίθνπο ην 1965). (Eurostat Database, 2015)  

 

ηνλ Πίλαθα 11 απεηθνλίδεηαη ε ζχγθξηζε  γάκσλ θαη δηαδπγίσλ γηα ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

γηα ην έηνο 2013. ηε Μάιηα αλαινγνχζε 1 δηαδχγην ζε θάζε 8 ζρεδφλ γάκνπο, ζηελ 

Ηξιαλδία 1 δηαδχγην ζε θάζε 7 γάκνπο, ζηελ Διιάδα 1 θάζε 4 γάκνπο, ελψ ζηηο 

Πνξηνγαιία, Γαλία θαη Λνπμεκβνχξγν αληηζηνηρνχζε 1 δηαδχγην γηα θάζε 1,5 γάκν. 

(Eurostat Database, 2015) 

 

3.4. Γελλεηηθόηεηα 

Σελ πεξίνδν 1964-2002 ν αξηζκφο λέσλ γελλήζεσλ κεησλφηαλ ζπλερψο θαη ε πηψζε 

έθηαζε ζην 35,56%. ηε ζπλέρεηα θαηεγξάθεζαλ ήπηεο απμεηηθέο ηάζεηο έσο ην 2008 

(αχμεζε 8,66% ζε ζρέζε κε ην 2002). Σελ πεξίνδν 2008-2013 ν δείθηεο γελλήζεσλ 

θαηέγξαςε πηψζε θαηά 7,20%. Σν έηνο 2014 ζεκεηψζεθε κηα κηθξή αχμεζε θαηά 

32.986 λέεο γελλήζεηο (5.108.366, ή 0,65% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2013).  (Γξάθεκα 

18) (European Commission, 2015) 
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 Ζ δηαδεπγηκφηεηα (απνδίδεηαη θαη δηαδπγηφηεηα) ζπληζηά έλα δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν πνπ αθνξά 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δηαδπγίσλ θαζψο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζην ρξφλν. Ο αδξφο (ή 

αθαζάξηζηνο) δείθηεο δηαδπγίσλ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ δηαδπγίσλ ζε έλα έηνο δηαηξνχκελν κε ην κέζν 

φξν πιεζπζκνχ γηα ην ίδην έηνο, θαη εθθξάδεηαη ζηνλ αξηζκφ αλά 1.000 θαηνίθνπο. (Κνηδακάλεο, n.d.) 
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Ζ εμέιημε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκφηεηαο
20

 ζπκβαδίδεη κε απηή ηελ εηθφλα. Αλ θαη 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ην δείθηε πξηλ απφ 5 δεθαεηίεο, ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 ν δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο θηλνχληαλ ζην 2,7 γηα λα θηάζεη ην 2000 ζην 1,48 

θαηαγξάθνληαο πηψζε θαηά 45% πεξίπνπ. ηε ζπλέρεηα θηλήζεθε αλνδηθά έσο ην 2010 

(ζην 1,61) γηα λα κεησζεί ζηε ζπλέρεηα θαη λα θηάζεη ην 1,55 ην 2013. (Eurostat 

Database, 2015)  

 

Ο Πίλαθαο 1 απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκφηεηαο γηα ηηο ρψξεο 

πνπ ζήκεξα απαξηίδνπλ ηελ Δ.Δ., απφ ην έηνο 2000 θαη κεηά. Ο δείθηεο ήηαλ 1,48 λέεο 

γελλήζεηο αλά γπλαίθα ην έηνο 2000, ελψ ην 2001 θαη ην 2002 είρε πέζεη ζην 1,46. Απφ 

ην 2003 θαη κεηά ν δείθηεο εκθάληζε άλνδν, θαη έθηαζε ηηο 1,62 γελλήζεηο ην έηνο 2010 

ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,96% ζε ζρέζε κε ην 2002. ηε ζπλέρεηα 

θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,32% έσο ην 2013 θιείλνληαο ζηηο 1,55 γελλήζεηο γηα 

απηφ ην έηνο.   

 

Πίλαθαο 1 -  Δ.Δ. - Δμέιημε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκόηεηαο πεξηόδνπ 2000-2013 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γείθηεο Οιηθήο 

Γνληκόηεηαο 
1,48 1,46 1,46 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,61 1,62 1,58 1,58 1,55 

Πίλαθαο 1 - Πεγή: Eurostat  

3.5. Ζιηθία Μεηέξαο ζηε Γέλλεζε ηνπ Πξώηνπ Παηδηνύ 

Ζ κέζε ειηθία ησλ γπλαηθψλ ζηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ ην 2013 γηα ηηο Δ.Δ. 

ήηαλ ηα 28,7 έηε. ηελ Ηζπαλία, 2 ζηηο 3 γελλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ γπλαίθεο 

ειηθίαο άλσ ησλ 30 εηψλ. ηελ Ηηαιία φπνπ ηα πνζνζηά ησλ λέσλ γελλήζεσλ 

αλέξρνληαη ζε 61% γηα ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 30 εηψλ. ηνλ αληίπνδα, ζηε Βνπιγαξία 2 

ζηηο 3 γελλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ γπλαίθεο θάησ ησλ 30 εηψλ ή πνζνζηφ 66,5% 

επί ησλ λέσλ γελλήζεσλ.  (Γξάθεκα 3) Σελ πεξίνδν 2000-2013 ε δηαθνξά ζηελ ειηθία 

πξψηεο ηεθλνπνίεζεο θηάλεη ηα 3,1 έηε ζηελ Σζερία, ελψ ζε 14 απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο 

Δ.Δ.-28 ε δηαθνξά μεπεξλά ηα 2 έηε. (Πίλαθαο 12)  
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 Γείθηεο (πνζνζηφ) νιηθήο γνληκφηεηαο είλαη ν ιφγνο ησλ γελλήζεσλ ελφο έηνπο πξνο ην κέζν 

γπλαηθείν πιεζπζκφ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (15-49 εηψλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη, 

γεληθφηεξα, ε αλαινγία ησλ γελλήζεσλ κηαο πεξηφδνπ πξνο ηνλ αληίζηνηρν κέζν πιεζπζκφ ησλ γπλαηθψλ 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (15-49 εηψλ). (Κνηδακάλεο, n.d.) 
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Γξάθεκα 3 – Δ.Δ. - Γείθηεο νιηθήο γνληκόηεηαο αλά ειηθηαθή νκάδα γπλαηθώλ (έηνπο 2013) 

 
 
Γξάθεκα 3 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
 

 

 

Ζ δηαθνξά ζηελ ειηθία απφθηεζεο πξψηνπ παηδηνχ απφ ηηο γπλαίθεο ζηελ Δ.Δ. 

θζάλεη ηα 5 έηε: ζηε Βνπιγαξία ε κέζε ειηθία είλαη ηα 25,7 έηε, ελψ ζηελ Ηηαιία είλαη 

ηα 30,6 έηε. Αθφκε, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία είλαη νη κφλεο ρψξεο 

ζηελ Δ.Δ.  φπνπ ε κέζε ειηθία απφθηεζεο πξψηνπ παηδηνχ είλαη πάλσ απφ ηα 30 έηε. 

Αληίζεηα, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία είλαη νη ρψξεο κε ην κηθξφηεξν κέζν φξν 

ειηθίαο θάησ απφ ηα 26 έηε. (Πίλαθαο 12) 

 

4. Μεξηθέο παξαηεξήζεηο ζηα δεδνκέλα γηα ηελ Δπξώπε 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα θπξίαξρα 

πξφηππα ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζηελ Δπξψπε εμαθνινπζνχλ θαη κεηαβάιινληαη 

αθφκε θαη κέρξη ηα κέζα ηεο παξνχζαο δεθαεηίαο. Αλ θαη παξαηεξνχληαη δηαθνξέο 

ζηελ έληαζε θαη ην ξπζκφ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ, ηα θαηλφκελα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ είλαη πην έληνλα ζηε Βφξεηα θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε.  
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Γείθηεο

Αλαπιήξσζεο 

Γελεψλ: 2,1 παηδηά 
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Ο γάκνο πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζηηο ρψξεο ηηο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ελψ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά παληξεκέλσλ αηφκσλ εκθαλίδνληαη ζηε Νφηηα Δπξψπε θαη ηα 

ρακειφηεξα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. (Lippman, Wilcox & Ryberg, 2014) ηηο ρψξεο 

ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηαγξάθνληαη νη ρακειφηεξεο κέζεο ειηθίεο ζηελ 

ηέιεζε πξψηνπ γάκνπ ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ελψ νη πςειφηεξεο 

ηηκέο θαηαγξάθνληαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζε ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, αλ 

θαη παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο απφ απηφ . (Uhlendorff, Rupp, & Euteneuer, 2011) Χο 

πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ βαξχλνπλ ζηελ απφθαζε ησλ δεπγαξηψλ πεξί ηέιεζεο γάκνπ, 

έρνπλ αλαδεηρζεί παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελφο ιανχ θαη ε επίδξαζε 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ζηα άηνκα ην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο, θαζψο ε δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε 

κηαο ηθαλνπνηεηηθά ακεηβφκελεο εξγαζίαο, ε αζηάζεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηα 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ, νη πεξηθνπέο θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηψλ δνκψλ ζε αξθεηέο ρψξεο, νδεγνχλ λεαξά 

ηδίσο δεπγάξηα ζηελ απφθαζε γηα αλαβνιή ή κε ηέιεζε γάκνπ. (Furstenberg, 2014) 

 

Ζ κεγάιε φκσο κείσζε γελλήζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαδεηθλχεη ην νμχ 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο Δπξψπεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λνηην-επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ 

κείσζε γελλήζεσλ εληνπίδεηαη ηδηαίηεξα ζε λεαξέο ειηθίεο θαη απνδίδεηαη ζηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ, ζηηο δπζνίσλεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, ζην απμεκέλν 

θφζηνο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηε ξεπζηφηεηα. 

(Πξεζβέινπ, 2012· Giddens, 2006· Cliquet, 2003· Μνπζνχξνπ, 1999-α) Καζψο ζήκεξα 

ηα παηδηά ζεσξνχληαη νηθνλνκηθφ παζεηηθφ, ηα άηνκα αλακέλνπλ πξψηα λα 

επεκεξήζνπλ νηθνλνκηθά θαη κεηά λα απνθαζίζνπλ ηελ απφθηεζε παηδηνχ. (Μπαιηάο, 

2014)  

 

Ζ πηψζε ησλ δεηθηψλ γελλεηηθφηεηαο απφ ην 2011 θαη κεηά, θαλεξψλεη φηη, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ κε ηηο νπνίεο άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ήξζαλ 

αληηκέησπα κεηά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, εμέβαιαλ, έζησ θαη 

κε θαζπζηέξεζε, ζηνπο δείθηεο γελλήζεσλ. (OECD, 2011) ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο 

φπνπ ε θξίζε έγηλε ιηγφηεξν αηζζεηή απφ ηνλ επξσπατθφ λφην, νη δείθηεο 

γελλεηηθφηεηαο παξνπζίαζαλ κηθξή κείσζε ελψ ζηε Γεξκαλία παξέκεηλαλ 
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ακεηάβιεηνη. (Goldstein et al., 2013)  Δηδηθά, φκσο, ηελ πεξίνδν 2003-2010 

ζεκεηψζεθε ζηελ Δπξψπε αλάθακςε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκφηεηαο ε νπνία 

πξνβιεκάηηζε ηνπο κειεηεηέο. Αξθεηνί ζπκπεξαίλνπλ φηη ε αλάθακςε νθεηιφηαλ ζηελ 

αλαβνιή γελλεηηθφηεηαο
21

 ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ή πηζαλφλ ζηελ απφηνκε αχμεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο απηέο ηηο ρψξεο. (Eurostat Statistical Books, 2015) ε 

ρψξεο φπνπ ε θάζε ηεο αλαβνιήο πξαγκαηνπνηήζεθε λσξίο θαη βξίζθεηαη ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην (θαλδηλαβηθέο ρψξεο, Οιιαλδία) ε αληηζηάζκηζε 

επηβεβαηψλεηαη, ελψ ζεκεηψλνληαη ζρεηηθά ζηαζεξά πνζνζηά νιηθήο γνληκφηεηαο. ε 

ρψξεο φκσο νη νπνίεο εηζήιζαλ πην αξγά ζε απηή ηε θάζε, ηα ζηνηρεία πνηθίινπλ. 

[Sobotka, et al., 2011) κσο νη Esping-Andersen & Billari (2015) απνδίδνπλ απηή ηελ 

αλάθακςε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θχινπ θαη ζπκθηιίσζεο 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. (Feichtinger et al., 2013)  

 

Σν θαηλφκελν ηεο ζπκβίσζεο (κε ή ρσξίο ζχκθσλν) επηβεβαηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

λεαξφηεξεο ειηθίεο ελψ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη κάιινλ πξφθεηηαη έλα πεηξακαηηθφ 

κνληέιν ζηε δηαδξνκή πξνο ην γάκν. (Lippman, Wilcox & Ryberg, 2014· Giddens & 

Sutton, 2013) Ζ ζπκβίσζε εθηφο γάκνπ απμάλεηαη κεηά απφ δηαδχγην ή ρεξεία ελψ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε επηζπκία γηα είζνδν ζε κηα κε δεζκεπηηθή 

ζρέζε απφ ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα απνρσξήζεη επθνιφηεξα ή ζε αδπλακία 

ζχλαςεο γάκνπ ιφγσ αλεζπρίαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ κηα αλαηκηθή 

αγνξά εξγαζίαο. (Furstenberg, 2014· Lippman, Wilcox & Ryberg, 2014· Cliquet, 2003) 

 

Δπίζεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, αλ θαη νη  κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ηα ν αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα είλαη 

                                                           
21

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο fertility postponement γηα λα πεξηγξάςεη ην 

θαηλφκελν φπνπ κηα πηψζε ζηα πνζνζηά γελλεηηθφηεηαο εμηζνξξνπείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ κηα 

αθνινπζνχκελε αχμεζε έηζη ψζηε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο λα παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ. Αλ θαη 

ππάξρνπλ ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ postponement (κεξηθέο θνξέο ε αχμεζε κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηεο πξνεγεζείζαο πηψζεο ή ηειηθά λα κελ ππάξρεη θαζφινπ ηεθλνπνηία) 

θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο απφδνζεο αλαβνιή (ν φξνο θαζπζηέξεζε ππνλνεί φηη ηειηθά ζε 

θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή ζα ππάξμεη απφθηεζε ηέθλνπ, θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη απαξαίηεηα γηα ηνλ 

φξν αλαβνιή), ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν αλαβνιή ησλ 

γελλήζεσλ/γελλεηηθφηεηαο σο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζηε βηβιηνγξαθία (Frejka, & Calot, 

2001). 
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αθφκε κεγαιχηεξνο ιφγσ ηνπ έληνλνπ ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαηλνκέλνπ ησλ 

θηινμελνχκελσλ απφ ζπγγελείο κφλσλ κεηέξσλ κε παηδηά. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε 

κνλνγνλετθφηεηα είλαη πξνλφκην ησλ γπλαηθψλ, ιαβαίλεη ρψξα ζηα πην αδχλακα 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ελψ νη αξηζκνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο επαξρίεο είλαη 

κηθξφηεξνη απφ εθείλνπο ζηα αζηηθά θέληξα. (Κηθίιηαο, Παπαιηνχ & Φαγαδάθε, 2008) 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαηαγξάθνληαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο σο απνηέιεζκα ησλ εθξεθηηθψλ πνιηηηθν-θνηλσληθψλ αιιαγψλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. (Eurostat-Γειηίν Σχπνπ, 188/2014) Αλ θαη ε 

γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ κφλσλ γνλέσλ απμάλεηαη ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, νη ιφγνη πνηθίινπλ θαζψο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξερφκελε απφ ην θξάηνο 

πξνζηαζία, ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε θάζε ρψξα (ηζφηεηα ακνηβψλ αλδξψλ-γπλαηθψλ) θαη 

άιινπο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί έθδνζεο δηαδπγίνπ, 

πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο θαη άκβισζεο, θνηλσληθέο πξνζιακβάλνπζεο). (Ruggeri & 

Bird, 2014· Κνγθίδνπ, 2012) Απηφ εμεγεί θαη ηνλ απμεκέλν αξηζκφ κνλνγνλετθψλ ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο: ε απαζρφιεζε ησλ κφλσλ κεηέξσλ κε παηδηά είλαη πνιχ πςειή 

ιφγσ κεγαιχηεξσλ επθαηξηψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο είλαη πην 

ραιαξέο ελψ νη πξνλνηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηεο Πνιηηείαο θαζψο θαη ε 

λνκνζεζία πξνζηαηεχνπλ ηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα.  

 

Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη θαη κηα άιιε πηπρή. Δλψ ν ξπζκφο θαη ην επίπεδν ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα θαη δνκέο πνηθίιεη ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο, νη κεηαβνιέο απηέο παξνπζηάδνπλ ζπγθιίλνπζεο ηάζεηο ζε ρψξεο κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο (θαηά ηελ ηππνινγία ηνπ Esping-

Andersen
22

), ηνλίδνληαο εκθαηηθά φηη ε νηθνγελεηαθή δηάξζξσζε θαη ηα νηθνγελεηαθά 

ζρήκαηα επεξεάδνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη απφ ηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

                                                           
22

 Με γλψκνλα ην βαζκφ θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ην βαζκφ 

απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ αθνινχζσο επηηπγράλεηαη, ηελ αλαδηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ 

θαζψο θαη ηε ζρέζε θξάηνπο-νηθνλνκίαο, ν Esping-Andersen (1990)  δηαθξίλεη ηα θξάηε πξφλνηαο ζε 

ηξία θαζεζηψηα: α) ην θηιειεχζεξν αγγινζαμσληθφ κνληέιν (ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία), β) ην 

ζπληεξεηηθφ-θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν (ρψξεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, Γεξκαλία, Γαιιία), θαη, γ) ην 

ζνζηαι-δεκνθξαηηθφ ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν. Ο Ferrera (1996) αλαθέξζεθε θαη ζην λνηην-επξσπατθφ 

κνληέιν (Ηηαιία, Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία).  (Βεληέξεο, 2015· αθειιαξφπνπινο, 2001) 
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ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο ε αγνξά εξγαζίαο παξέρεη κνξθέο επέιηθηεο 

απαζρφιεζεο, ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία είλαη πςειφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα άιισλ ρσξψλ, ελψ ην θξάηνο θνηλσληθήο επεκεξίαο παξέρεη ζεκαληηθέο 

θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο θαη επξείεο πξνλνηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα άηνκα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξα λα ηνικήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

εθφζνλ ην θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ ξίζθν είλαη ζαθψο κηθξφηεξν, ζπγθξηλφκελν κε 

εθείλν άιισλ ρσξψλ. Αθφκε, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο δελ έγηλαλ ηφζν έληνλα αληηιεπηά, φζν ζηηο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ λφηνπ, αθνχ ην θξάηνο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ιίγν πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε ήδε εθαξκφζεη νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο πνπ ελζάξξπλαλ ηελ 

ηεθλνπνίεζε. Απηφ ην ζεηηθφ πιαίζην ζπλέβαιε ζην λα εκθαληζηεί κηθξή πηψζε ζηα 

πνζνζηά γνληκφηεηαο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. (πκεσλίδνπ, 2013)  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην λνηην-επξσπατθφ κνληέιν (Ferrera, 1996) ην βάξνο ηεο 

πξνζηαζίαο (νηθνλνκηθήο θαη αζθάιεηαο) κεηαθέξεηαη ζηνπο ψκνπο ηεο νηθνγέλεηαο, 

δεκηνπξγψληαο δεζκνχο εμάξηεζεο κε απηήλ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε απεμάξηεζε απφ 

ηελ νηθνγέλεηα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή θαη δχζθνιε, θαη ην ξίζθν ηεο επηινγήο 

λεσηεξηθψλ ζρεκάησλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν ηδηαηηέξσο φηαλ ηα άηνκα βηψλνπλ 

έληνλεο θαη δηαξθείο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Γελ είλαη, ινηπφλ, παξάμελν ην γεγνλφο φηη 

θαηαγξάθνληαη ζηηο λνηην-επξσπατθέο ρψξεο κηθξφηεξνο αξηζκφο δηαδπγίσλ, 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έγγακσλ ζρέζεσλ, ειάρηζηνο αξηζκφο δεπγαξηψλ πνπ ζπκβηψλνπλ 

εθηφο γάκνπ θαζψο θαη  κηθξφηεξνο αξηζκφο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. (Κηθίιηαο, 

Παπαιηνχ & Φαγαδάθε, 2008)  

 

Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε θνηλψλ ηάζεσλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, 

πάιη απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κνληέισλ θξαηψλ 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηέιεζεο γάκνπ ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο 

νθείιεηαη ζηε γεληθεπκέλε ηάζε ζπγθαηνίθεζεο ησλ λεαξψλ αηφκσλ ή ηε ζπκβίσζε 

ρσξίο γάκν ζηε βάζε ηεο ζηήξημεο απφ ην θξάηνο επεκεξίαο θαη ηεο πην ηζφξξνπεο 

ζρέζεο θεθαιαίνπ-εξγαζίαο. ηηο λνηην-επξσπατθέο ρψξεο φκσο, ε αχμεζε είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο παξακνλήο ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζην παηξηθφ ζπίηη εμαηηίαο ηεο 

ειιηπνχο ζηήξημήο ηνπο απφ ην θξάηνο επεκεξίαο θαη ηεο άληζεο ζρέζεο θεθαιαίνπ-

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V – ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

1. Μέγεζνο θαη ύλζεζε πηηηθνύ 

Σν 2014 ζηελ Διιάδα θαηαγξάθηεθαλ θαηά κέζν φξν 2,5 κέιε αλά ζπηηηθφ 

μεπεξλψληαο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (2,4 γηα ην 2014 ζηελ Δ.Δ.) ελψ δελ πξνθχπηεη 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ επνρή ηεο θξίζεο. πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο 

ρψξεο, ε Διιάδα βξίζθεηαη απφ ην 2005 θαη κεηά ζηηο πξψηεο 10 ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν κειψλ αλά ζπηηηθφ, ελψ ην 2013 ήηαλ ζηελ 7ε κεγαιχηεξε ζέζε.  

(Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2010· ΔΛ.ΣΑΣ., 2009) (Γξάθεκα 1· Πίλαθαο 2)  

 

 
Πίλαθαο 2 – ΔΛΛΑΓΑ - Δμέιημε ηνπ κέζνπ αξηζκνύ κειώλ αλά λνηθνθπξηό  

1920 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

4,3 4,3 4,1 3,8 3,4 3,1 3,0 2,8 2,6 

 
Πίλαθαο 2 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (επεμεξγαζκέλν)  

 

 

 

χκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνχ – θαηνηθηψλ έηνπο 

2011 (ΔΛ.ΣΑΣ, 2014), ζρεδφλ 6 ζηα 10 ζπηηηθά είλαη κνλνκειή θαη 2-κειή. Δηδηθά 

ηελ επνρή ηεο θξίζεο (2008-2014), ηα κνλνκειή λνηθνθπξηά απμήζεθαλ θαηά 5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ ζηελ ΔΔ-28 ε αχμεζε γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ θαηά 1 

πνζνζηηαία  κνλάδα, ζηα 3-κειή θαηαγξάθηεθε πηψζε θαηά 1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

(ζηελ ΔΔ-28 ε πηψζε ήηαλ θαηά 0,3 κνλάδεο), ελψ ζηα λνηθνθπξηά κε 4 κέιε θαη πάλσ 

κέιε ε κείσζε ζηελ Διιάδα ήηαλ θαηά 3,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ γηα ηελ ππφινηπε 

Δπξψπε ήηαλ θαηά 0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  (Eurostat Database, 2015) Σα ζηνηρεία 

ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε κε ζθνδξφηεηα ηηο απνθάζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θπξίσο γηα ηεθλνπνίεζε. 

 

Αθφκε, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, 5 ζηα 10 άηνκα είλαη έγγακα, επηβεβαηψλνληαο 

ηελ ηζρχ ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. (Γξάθεκα 4) ηηο ειηθίεο 30-

39 εηψλ ηα πνζνζηά ησλ εγγάκσλ (θαη αηφκσλ ζε δηάζηαζε) είλαη 62,05% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαη ζηηο ειηθίεο 40-49 εηψλ απμάλνπλ ζην 78,35%.  
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Γξάθεκα 4 – ΔΛΛΑΓΑ - Πιεζπζκόο ηεο ρώξαο αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (έηνπο 2011) 

 
 
Γξάθεκα 4 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

 

 

ρεδφλ 2 ζηηο 3 ππξεληθέο νηθνγέλεηεο ζηελ Διιάδα ην 2011 είραλ παηδηά 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη δεπγάξηα κε παηδηά, ζπκβηνχληεο κε παηδηά θαη κνλνγνλετθέο κε 

παηδηά). Έσο 2 παηδηά είραλ 9 ζηηο 10 ππξεληθέο νηθνγέλεηεο, ελψ 5 ζηηο 10 είραλ έλα 1 

παηδί, θάηη πνπ νδεγεί κεξηθνχο λα ζπκπεξάλνπλ φηη ε πνιπηεθλία είλαη εθηφο ησλ 

επηινγψλ ησλ λεψηεξσλ γελεψλ. (Μπαιηάο, 2014) 

 

ε απφιπηνπο αξηζκνχο, ε πεξηνρή ηεο ρψξαο κε ηα πεξηζζφηεξα παληξεκέλα 

δεπγάξηα κε παηδηά ζηηο ππξεληθέο νηθνγέλεηεο είλαη ε Αηηηθή κε 742.289 δεπγάξηα κε 

παηδηά θαη αθνινπζεί ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κε 360.829 δεπγάξηα. Οη πεξηνρέο κε ηα 

ιηγφηεξα δεπγάξηα κε παηδηά είλαη ην Βφξεην Αηγαίν κε 34.928 δεπγάξηα θαη ηα Ηφληα 

λεζηά κε 38.532 δεπγάξηα. Γεληθά, ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο ηα δεπγάξηα κε παηδηά 

απνηεινχλ ην 61% έσο ην 71% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ. 

 

Απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, πξνθχπηεη 

κείσζε απηνχ πνπ νη Έιιελεο αλέθαζελ ζεσξνχζαλ σο ηδαληθφ κέγεζνο νηθνγέλεηαο (2 

γνλείο θαη 2 παηδηά), αιιά επίζεο πξνθχπηεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ ηα άηνκα ζθνπεχνπλ λα έρνπλ. Πξνθαλψο απηφ πξνθχπηεη σο 

αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα αιιά θαη σο έλδεημε πηζαλήο 

απφγλσζεο γηα έλα καθξάο δηάξθεηαο αβέβαην κέιινλ.  (Testa, 2012) 

 

39,08%

50,24%

7,59%
3,07% 0,02%

Πιεζπζκόο Διιάδαο θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

2011

Άγακνη

Έγγακνη

Υήξνη

Γηαδεπγκέλνη
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2. Σύπνη Οηθνγελεηώλ 

2.1.  Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο 

Οη κνλνγνλετθέο
23 

 νηθνγέλεηεο ζηελ Διιάδα απνηεινχζαλ ην 15,35% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ ηεο ρψξαο ελψ ε κεηέξα ήηαλ ε θεθαιή ζην 83,95%. Σελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο, ν ξπζκφο αλφδνπ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ αθνινπζεί ηνλ 

απμεηηθφ ξπζκφ ηεο Δ.Δ. (Eurostat Database,  2015· ΔΛ.ΣΑΣ., 2014) Σελ πεξίνδν 

2001-2011 νη  κνλνγνλετθέο απμήζεθαλ θαηά 112.598 νηθνγέλεηεο ή θαηά 3,3 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ. (ΔΛ.ΣΑΣ., 2009) (Πίλαθαο 8· Πίλαθαο 15) 

 

Δπίζεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη έλα πνζνζηφ κφλσλ γνλέσλ επηιέγεη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ζην παξαδνζηαθφ ζρήκα, θαζψο θαη φηη σο αηηίεο κνλνγνλετθφηεηαο ζηελ Διιάδα 

θαηαγξάθνληαη ε ρεξεία θαηά θχξην ιφγν, δεπηεξεπφλησο ην δηαδχγην θαη, αθνινχζσο 

ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, νη εθηφο γάκνπ γελλήζεηο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή ζε πνζνζηφ 

6,12% (184.975 νηθνγέλεηεο) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ ηεο ρψξαο, 

θαη αθνινπζνχλ νη κνλνγνλετθέο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε πνζνζηφ 2,54% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηψλ ηεο ρψξαο. (Πίλαθαο 13) 

 

2.2. Οηθνγέλεηεο Υσξίο Παηδηά 

Σν 2014 ηα δεπγάξηα ρσξίο παηδηά ζηελ Διιάδα αληηπξνζψπεπαλ ην 5,91% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπηηηθψλ. Σελ πεξίνδν 2005-2011 ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ δεπγαξηψλ ρσξίο 

παηδηά ήηαλ 7,20% αιιά ηελ πεξίνδν 2011-2014 θαηέγξαςε πηψζε 1,20%. πγθξηηηθά 

                                                           
23

 Απφ ζηαηηζηηθήο πιεπξάο, γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο νηθνγέλεηαο σο κνλνγνλετθήο έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηέθλσλ σο εμαξηψκελα ή  κε απφ ηνλ γνλέα θαη απφ ηελ ειηθία (ζπλήζσο 

ππνινγίδνληαη ηα ηέθλα έσο 16 εηψλ). Απηφο ν πεξηνξηζκφο απνθιείεη απφ ηνλ νξηζκφ σο κνλνγνλετθήο 

κηαο νηθνγέλεηαο κε παηδηά πνπ φκσο έλα απφ απηά είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 16 εηψλ θαη είλαη νηθνλνκηθά 

ελεξγφ ή άλεξγν. Δπίζεο, αλ ζηελ Διιάδα απμεζεί ην φξην ειηθίαο απφ ηα 16 έηε ζηα 18 έηε (ειηθία θαηά 

ηελ νπνία ηα παηδηά απνθνηηνχλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) ην πνζνζηφ ησλ κνλνγνλετθψλ 

απμάλεηαη. Δπίζεο, δελ ππνινγίδνληαη ζηηο κεηξήζεηο σο κνλνγνλετθέο νη νηθνγέλεηεο νη νπνίεο 

θηινμελνχληαη απφ ζπγγελείο ή ηνπο γνλείο ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο (Κηθίιηαο, Παπαιηνχ & Φαγαδάθε, 

2008). 
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κε ηελ Δ.Δ., ηα πνζνζηά δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά ζηελ Διιάδα ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (φπσο θαη ζηελ Δ.Δ.) αιιά ν ξπζκφο ηεο αχμεζεο είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξνο: ζηελ Δ.Δ. απφ ην 2005 θαη κεηά ε κέζε αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,55% 

αλά έηνο ελψ ζηελ Διιάδα είλαη 0,66% αλά έηνο.  

 

2.3.  πκβίσζε Δθηόο Γάκνπ 

Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ δεπγαξηψλ πνπ ζπγθαηνηθνχλ 

ρσξίο γάκν (πνζνζηφ 2,45% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπηηηθψλ) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. (Πίλαθαο 9) Σν ρακειφ πνζνζηφ πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε 

γηα ρξφληα λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηέπεη ηηο ζρέζεηο εθηφο γάκνπ. Δπίζεο, ην  

πνζνζηφ ζπκβηνχλησλ ρσξίο γάκν δεπγαξηψλ ηα νπνία έρνπλ παηδηά είλαη αθφκε 

ρακειφηεξν θαζψο απνηειεί πεξίπνπ ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεπγαξηψλ κε παηδηά. 

Απηφ πξνθαλψο είλαη έλα δείγκα φηη ζηελ Διιάδα ε ηεθλνπνίεζε είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έγγακε ζπκβίσζε θαη δελ έρεη επέιζεη αθφκε ζηε ρψξα καο ν 

δηαρσξηζκφο ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κεηαμχ έγγακεο 

ζπκβίσζεο θαη ηεθλνπνίεζεο. (Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2010)  

 

3. Γακειηόηεηα θαη Γηαδεπγηκόηεηα 

3.1.  Γάκνη 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 θαηαγξάθηεθε σο ε δεθαεηία έθξεμεο γάκσλ ζηελ Διιάδα. 

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ν απφιπηνο αξηζκφο γάκσλ ζεκείσζε γεληθά θάκςε κε 

δηαθπκάλζεηο ελψ απφ ην 2008 θαη κεηά, θαηαγξάθεηαη πηψζε  ε νπνία ην έηνο 2012 

έθηαζε ην 19,02% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2007. Σν 2013 ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ γάκσλ θαηά 3,12%. (ΔΛ.ΣΑΣ. Database, 2015· Eurostat Database, 2015) 

πλεπψο, θαη ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηελ Δπξψπε ν αξηζκφο ησλ γάκσλ βαίλεη 

κεηνχκελνο αλ θαη ε κείσζε ζηελ Διιάδα απφ ην 2008 έσο ην 2012 είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο Δ.Δ.  

 

Απφ ρψξα πςειήο γακειηφηεηαο (9,4 γάκνη αλά 1.000 θαηνίθνπο ην 1965), ε Διιάδα 

βιέπεη ην δείθηε γακειηφηεηαο λα βπζίδεηαη ην 1996 ζηνπο 4,2 γάκνπο αλά 1.000 

θαηνίθνπο. Σελ πεξίνδν 1997-2007 ν δείθηεο θαηέγξαςε άλνδν θαηά 29,25% 
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θηάλνληαο ηνπο 5,5 γάκνπο αλά 1.000 θαηνίθνπο. Καηφπηλ, ηελ πεξίνδν 2008-2012 

θαηέγξαςε πηψζε (17,88% ζε ζρέζε κε ην 2007) θηάλνληαο ην έηνο 2012 ηνπο 4,5 

γάκνπο αλά 1.000 θαηνίθνπο. 

 

Οη ιφγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηψζε ηνπ δείθηε γακειηφηεηαο έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γάκσλ ζηηο λεαξέο ειηθίεο ιφγσ αλαβιεηηθφηεηαο ηέιεζεο 

γάκνπ εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο. Πάλησο, ε θάζνδνο ηνπ δείθηε έσο ην 1996 θαζπζηέξεζε ρξνληθά 

ζε ζρέζε κε άιιεο βνξεην-επξσπατθέο ρψξεο. (Κνηδακάλεο & νθηαλνπνχινπ, 2009· 

Μνπζνχξνπ, 1999-β) 

 

3.2. Ζιηθία Πξώηνπ Γάκνπ 

Σν 1990 ε κέζε ειηθία ζηελ ηέιεζε πξψηνπ γάκνπ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ηα 24,9 έηε, 

ελψ γηα ηνπο άλδξεο ηα 29 έηε. Απφ ηφηε θαη κεηά ε κέζε ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ 

θαη ησλ δχν θχισλ απμάλεηαη ζηαζεξά, θαη θηάλεη ην 2013 ηα 29,7 έηε γηα ηηο γπλαίθεο 

θαη ηα 32,9 έηε γηα ηνπο άλδξεο. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο ζηελ ηέιεζε 

πξψηνπ γάκνπ απφ ην 1990 έσο ην 2013 ήηαλ 3,9 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 4,8 γηα ηηο 

γπλαίθεο. (Γξάθεκα 12) Γεληθά, ε ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα απμάλεη ηελ πεξίνδν 2008-2013, ελψ παξακέλεη 

κεγαιχηεξε απφ ηηο ειηθίεο ζηελ Δ.Δ. ηελ ίδηα πεξίνδν 2008-2013, ππεξηεξψληαο 

ειαθξψο ζε πνζνζηηαία βάζε. (ΔΛ.ΣΑΣ., 2014) πλεπψο, ε απφθαζε γηα ζχλαςε 

γάκνπ θαζψο θαη γηα ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα κεηαηνπίδεηαη ζε 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο. (Uhlendorff, Rupp & Euteneuer, 2011)   

 

3.3. Γηαδύγηα 

Μεηά ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ν αξηζκφο ησλ δηαδπγίσλ ζηελ Διιάδα ζεκεηψλεη εθξεθηηθή άλνδν. Σελ πεξίνδν 2000-

2009 ν αξηζκφο δηαδπγίσλ θαηαγξάθεη άλνδν θαηά 20,32%, γηα λα αθνινπζήζεη πηψζε 

ηα έηε 2010 θαη 2011 θαηά 6,63%, ελψ ην 2012 θαηαγξάθεηαη αληηζηξνθή κε άλνδν ηνπ 

αξηζκνχ δηαδπγίσλ θαηά 17,12% σο πξνο ην 2011. Σν 2009 αληηζηνηρεί 1 δηαδχγην ζε 
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θάζε 4,3 γάκνπο ελψ ην 2012 ε αλαινγία γάκσλ-δηαδπγίσλ ήηαλ 1 δηαδχγην ζε θάζε 3,3 

γάκνπο. Απηή ε ηάζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ αδξφ δείθηε δηαδπγίσλ. (Γξάθεκα 13) 

Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε δηαδπγίσλ θηάλεη ην 

έηνο 2012 ην 1,3 δηαδχγηα ζε 1.000 θαηνίθνπο θαηαγξάθνληαο άλνδν 18,18% ζε ζρέζε 

κε ην 2011. (Eurostat Database, 2015) Χο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ζρεδφλ ν 

κηζφο πιεζπζκφο δηαδεπγκέλσλ αηφκσλ βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή (ην 45,46%), ελψ ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία δεη ην 16,67% ησλ δηαδεπγκέλσλ. (Πίλαθαο 14)  

 

Αλ θαη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηα δηαδχγηα ζηελ Διιάδα ζεκείσλαλ αχμεζε ελψ 

ζηελ Δπξψπε θάκςε, ν πνιχ ρακειφο αξηζκφο δηαδπγίσλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα 

απνδνζεί θαη ζηα νηθνλνκηθά αδηέμνδα πνπ βηψλνπλ θπξίσο νη γπλαίθεο θαζψο ζε 

πεξίπησζε δηαδπγίνπ ζα αληηκεηψπηδαλ πην έληνλα ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο, ηδηαίηεξα εάλ 

είραλ παηδηά. (πκεσλίδνπ, 2013) 

 

Χο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ηα δηαδχγηα θνξπθψλνληαη ζηηο ειηθίεο 40-49 εηψλ κε 

πνζνζηφ 38,80%. (Eurostat Statistics Database, 2015) Αλ θαη ζηελ Διιάδα ζπληξέρνπλ 

νη ιφγνη πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δηαδχγην ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο (πξνζσπηθέο 

επηζπκίεο, ηάζεηο απηνλφκεζεο απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ζηαδηαθή εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο). (Κνηδακάλεο-

νθηαλνπνχινπ, 2009· Μνπζνχξνπ, 1999), ν απμεκέλνο αξηζκφο δηαδπγίσλ ζηηο ειηθίεο 

40-49 εηψλ πηζαλφλ λα εμεγείηαη θαη απφ ην φηη ν γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία δηαηεξνχλ έληνλα ζηνηρεία παηδνθεληξηθήο αληίιεςεο. Καζψο νη γνλείο 

ηείλνπλ λα αλαζηέιινπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο έσο ηελ ελειηθίσζε ηνπ 

παηδηνχ, επειπηζηνχλ φηη ην παηδί ζα δηαδξακαηίζεη ην ζπγθνιιεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζην 

δεπγάξη. Αιιά φηαλ ην παηδί θχγεη απφ ην ζπίηη, ε δχλακε ηεο θφιιαο μεζπκαίλεη θαη ε 

εηθφλα ηνπ δηαδπγίνπ σξηκάδεη. (Καινγεξάθε, 2008) 

 

3.4. Γελλεηηθόηεηα 

Σελ πεξίνδν 2000-2008 θαηαγξάθηεθε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά 

17,55%. Σελ πεξίνδν 2008-2014 ε πηψζε είλαη αμηνζεκείσηε θαη θηάλεη ην 22,15%. 

(Γξάθεκα 5) (European Commission, 2015) (Eurostat Database, 2015) Σελ πεξίνδν 
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2009-2013 ε κείσζε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ γελλήζεσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζρεδφλ 3-

πιάζηα απφ ηε κείσζε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ζηελ Δ.Δ.  

 

Γξάθεκα 5 – ΔΛΛΑΓΑ - Απόιπηνο αξηζκόο γελλήζεσλ πεξηόδνπ 1960-2014  

 
 Γξάθεκα 5 - Πεγή: Eurostat   
 

 

Ζ εμέιημε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκφηεηαο ζπκβαδίδεη κε απηή ηελ εηθφλα. Απφ ην 

2010 θαη κεηά ζεκεηψλεηαη έληνλε θάκςε ηνπ δείθηε ν νπνίνο έθιεηζε ην 2013 ζην 

1,29 (πνιχ θάησ απφ ην επίπεδν αλαπιήξσζεο γελεψλ) κε πηψζε 12,93% έλαληη ηνπ 

2009, ελψ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ν δείθηεο ζηελ Δ.Δ. παξακέλεη ζηαζεξφο. (Πίλαθαο 3) 

 
Πίλαθαο 3 – ΔΛΛΑΓΑ - Δμέιημε ηνπ δείθηε νιηθήο γνληκόηεηαο πεξηόδνπ 1999-2013  
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γείθηεο Οιηθήο 

Γνληκφηεηαο 
1,24 1,27 1,25 1,27 1,28 1,30 1,32 1,38 1,38 1,47 1,49 1,47 1,40 1,35 1,29 

 
Πίλαθαο 3 -  Πεγή: Eurostat  

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο ζηε γέλλεζε δεχηεξνπ θαη 

ηξίηνπ παηδηνχ έρεη θαηξαθπιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ελψ ηελ πεξίνδν 2007-2011 

ζηελ Διιάδα ν δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο ησλ άλεξγσλ γπλαηθψλ ζεκείσζε πηψζε 

θάησ απφ εθείλνλ ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ (ελδεηθηηθά, ζηε Γεξκαλία ν δείθηεο ησλ 

άλεξγσλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ κεηψζεθε, ελψ ζηε 

Ννξβεγία νη δείθηεο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν). (Eurostat, 2013) Δπηπξφζζεηα, ε 

εθηφμεπζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο άλσ ηνπ 60% ην 2013, ην φηη κφλν 4 ζηηο 10 γπλαίθεο 

(αλα)παξαγσγηθήο ειηθίαο εξγάδνληαλ ην έηνο 2013, (Γάληεο, 2014), θαζψο θαη νη 

κεηψζεηο θαη πεξηθνπέο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ εθηηκάηαη φηη ζα εθβάιινπλ είηε ζε 

αλαβνιή ηεθλνπνίεζεο ζε κεγαιχηεξε ειηθία είηε ζε ηειηθή αηεθλία γηα ην 20% ησλ 

γπλαηθψλ νη νπνίεο γελλήζεθαλ κέρξη ην 1970. (Μπαιηάο, 2014· πκεσλίδνπ, 2013) 
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3.5. Ζιηθία Μεηέξαο ζηε Γέλλεζε ηνπ Πξώηνπ Παηδηνύ 

Ζ κέζε ειηθία ησλ γπλαηθψλ ζηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ ην 2013 γηα ηελ 

Διιάδα ήηαλ ηα 29,9 έηε, ή 1,2 έηε κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ειηθία ζηελ Δ.Δ. (28,7 

έηε). Μέζα ζε 4 ρξφληα, δηαξθνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε κέζε ειηθία πξψηεο 

ηεθλνπνίεζεο απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 1 έηνο, απφ ηα 29 έηε ην 2009 ζηα 29,9 έηε 

ειηθίαο ην 2013, (Πίλαθαο 12) ελψ είρε απμεζεί κέζα ζε κηα 20-εηία θαηά 4 ρξφληα. 

Δπίζεο, 6 ζηηο 10 γελλήζεηο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ γπλαίθεο ειηθίαο άλσ 

ησλ 30 εηψλ.   (Γξάθεκα 3) Ζ αλαβνιή πξψηεο ηεθλνπνίεζεο εθβάιιεη ζε (κηθξφηεξν) 

αξηζκφ παηδηψλ αθνχ νη γπλαίθεο αξρίδνληαο αξγά ηελ ηεθλνπνίεζε αξθνχληαη ζε 

ιηγφηεξα παηδηά. (πκεσλίδνπ, 2013) 

 

 

4. Ο Ρόινο ηεο Οηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα ηεο Κξίζεο 

Οη McKie & Calan (2012) αλαθέξνπλ φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ε νηθνγέλεηα παξέρεη 

πξαθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ελψ δηαθνξνπνηεί ηνπο ηξφπνπο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο (Μπξνχκνπ, 2010) ε φινπο ηνπο 

ηξηθπκηψδεηο θαηξνχο ηνπ, ην ειιεληθφ θξάηνο είρε πάληα έλαλ ηζρπξφ ζχκκαρν – ηελ 

νηθνγέλεηα. Καζψο ε θξαηηθή ιεηηνπξγία απνδεηθλπφηαλ δηαρξνληθά αλαπνηειεζκαηηθή, 

ην ξφιν ηεο πξνζηαζίαο ησλ αδχλακσλ κειψλ ηεο αλέιαβε ε νηθνγέλεηα 

δηαδξακαηίδνληαο θαηαιπηηθφ ξφιν ζε απηφ, πξνζθέξνληαο δίρηπ πξνζηαζίαο ζηα 

αδχλακα κέιε ηεο. Ζ νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα ησλ Μλεκνλίσλ θιήζεθε λα αλνίμεη ην 

ζπίηη ηεο ψζηε λα επαλαπαηξηζηνχλ ηα πιεγέληα απφ ηνλ νηθνλνκηθή ιαίιαπα κέιε ηεο. 

Σελ επνρή ηεο θξίζεο, ε νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα ελίζρπζε ηνπο κεραληζκνχο 

πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο πξνζπαζψληαο λα ππθλψζεη ην δίρηπ πξνζηαζίαο πνπ 

δηάλνηγαλ νη θξαηηθέο πνιηηηθέο ηδηαίηεξα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σν έθαλε απηφ 

αλαδηαλέκνληαο ζηα κέιε ηεο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο (ησλ ειηθησκέλσλ κειψλ ηεο) 

θαη παξέρνληάο ηνπο ζηέγε, ζε κηα εληππσζηαθή έθθξαζε νηθνγελεηαθήο αιιειεγγχεο. 

(Λπκπεξάθε & Σήληνο, 2012) Απηφ άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά 

επξήκαηα. 
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ε έξεπλα ηνπ 2012 (Δλεκέξσζε, 2013) θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί πεγή νηθνλνκηθήο ζηήξημεο  ησλ άλεξγσλ κειψλ ηεο, θαζψο 

πεξίπνπ 1 ζηνπο 3 άλεξγνπο άλδξεο θαη 1 ζηηο 2 πεξίπνπ άλεξγεο γπλαίθεο ζηεξίδνληαη 

νηθνλνκηθά απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ θχθιν. Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα απνηειεί 

χζηαην θαηαθχγην γηα ηα άλεξγα κέιε ηεο, θαζψο 8 ζηνπο 10 άλεξγνπο άγακνπο άλδξεο 

θαη γπλαίθεο δηακέλεη κε ην νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ. ε άιιεο κειέηεο, ην 

πνζνζηφ αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 20-49 εηψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ ζην ίδην ζπίηη κε 

ζπληαμηνχρν, απμήζεθε εληππσζηαθά, απφ ην  2,6% ην 2007, ζην 18,4% ην 2011. Ζ 

εθξεθηηθή αχμεζε θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο 35-39 εηψλ: ην 2007 ην 

πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ λέσλ απηήο νκάδαο πνπ ζπγθαηνηθνχζαλ κε ζπληαμηνχρν ήηαλ 

ζην 1,7%, ην 2011 ην πνζνζηφ αλήιζε ζην 23,2%, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 1 ζηνπο 4 

αλέξγνπο λένπο ειηθίαο 35-39 εηψλ δηακέλεη κε ηνπο γνλείο ηνπ. (Λπκπεξάθε & Σήληνο, 

2012) 

 

Ζ πξναλαθεξφκελε ηάζε ραξαθηεξίδεη φινπο ηνπο λένπο, άλεξγνπο θαη κε. Γηα ην 

2013, ελψ ην πνζνζηφ λέσλ ειηθίαο 25-29 εηψλ πνπ παξακέλνπλ ζην ζπίηη ησλ γνλέσλ 

ηνπο θηάλεη ζην 39,1% ζηελ Δ.Δ., ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζρεδφλ 

δηπιάζην (πνζνζηφ 68%) δείρλνληαο φηη 7 ζηνπο 10 λένπο ζηελ Διιάδα ειηθίαο 25-29 

εηψλ παξακέλνπλ ζην παηξηθφ ζπίηη, απνηππψλνληαο ηελ ηάζε φηη λένη κεγαιχηεξσλ 

ειηθηψλ ηείλνπλ λα αλαβάινπλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην παηξηθφ ζπίηη. Απφ ηελ 

έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  θαη κεηά, ην πνζνζηφ λέσλ ειηθίαο 25-29 εηψλ πνπ 

παξέκελαλ ζην ζπίηη ησλ γνλέσλ ηνπο απμήζεθε ζηελ Διιάδα θαηά 10,39%, ελψ ν 

κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ λέσλ αλδξψλ ζηελ Διιάδα φηαλ αθήλνπλ ην ζπίηη ησλ γνλέσλ 

ηνπο ήηαλ γηα ην έηνο 2013 ηα 30,7 έηε. (Eurostat Database, 2015)     

 

Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ελ κέζσ θξίζεο  σο 

πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν έηνο 2012, ζε νηθνγέλεηεο κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά θάησ 

ησλ 20 εηψλ φπνπ ν άλδξαο είλαη άλεξγνο, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά 6,7% ζε ζρέζε κε ην 2007. ζα πεξηζζφηεξα 

παηδηά φκσο έρνπλ νη νηθνγέλεηεο ηφζν ε αληίδξαζή ηνπο ζε ελδερφκελε αλεξγία γίλεηαη 

πην αζζελήο. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε κεησκέλε (νηθνλνκηθή) δπλαηφηεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ γηα δηαηήξεζε ππεξεζηψλ άηππεο παξνρήο παηδηθήο θξνληίδαο θαζψο θαη 

κε ηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε. (Λπκπεξάθε & Σήληνο, 

2012) 
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κσο, νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαίλεηαη φηη 

επεξεάδνπλ φρη κφλνλ ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηελ ςπρνινγία ηεο. 

Έξεπλεο θαηαγξάθνπλ φηη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα δηαθαηέρεηαη απφ απαηζηνδνμία γηα ην 

κέιινλ ελψ δελ έιεηςαλ νη θιπδσληζκνί, νη εληάζεηο θαη ε νηθνγελεηαθή απνξξχζκηζε 

φηαλ ε θαηαηγίδα έπιεμε καδηθά θαη μαθληθά ηελ απξνεηνίκαζηε θαη αλππνςίαζηε 

θνηλσλία. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν άλδξαο είλαη άλεξγνο θαη ε γπλαίθα εξγαδφκελε, ν 

άλεξγνο άλδξαο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηε θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε αλαθαηαλνκή ξφισλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. κσο 

απηφ έρεη επηθέξεη ζπγθξνχζεηο θαζψο ν άλδξαο θαίλεηαη λα πιήηηεηαη απφ ηελ αλεξγία 

νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά, ιφγσ ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ 

ειιεληθή νηθνγέλεηα αιιά θαη γηαηί ε αλεξγία επί καθξφλ έπιεηηε θπξίσο ηηο γπλαίθεο. 

(Λπκπεξάθε & Σήληνο, 2012)   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI – ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Οη κεηαβνιέο πνπ βηψλεη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή 

επηθέξνπλ πξνθιήζεηο θαη εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο. Γηαρξνληθά, απνηειεί πξφθιεζε γηα 

ηελ νηθνγέλεηα ε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ηνπ θιίκαηνο κέζα 

ζηα νπνία ηα παηδηά ζα επδνθηκήζνπλ θαη ζα επεκεξήζνπλ. Καζψο φκσο, ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δηαθνξνπνηείηαη κε έληνλν ηξφπν, ε πξφθιεζε απηή γηα ηελ 

νηθνγέλεηα εληείλεηαη. 

 

Δλψ νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηηο παηδηθέο 

ςπρέο, έλα δήηεκα πνπ έξρεηαη ζην πξνζθήλην είλαη ην θαηά πφζν νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα επεξεάδνπλ ηα παηδηά. Σα ζπκπεξάζκαηα δηαθφξσλ 

κειεηψλ πνηθίινπλ, θαζψο νη (φπνηεο) επηδξάζεηο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ αηφκσλ, 

νηθνγελεηαθψλ νκάδσλ θαη θνηλσληψλ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, φκσο, ζπγθιίλνπλ ζην 

φηη ν θίλδπλνο εθδήισζεο πξνβιεκάησλ ζε ζρνιηθφ, γλσζηηθφ, ςπρνινγηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν είλαη απμεκέλνο ζε παηδηά κνλνγνλετθψλ θαη ζεηψλ 

νηθνγελεηψλ, (Bernardi et al., 2014), αλχπαληξσλ κεηέξσλ θαη πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ 

(Downey, 1995), θαζψο θαη ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ρσξίδνπλ ελψ ζπδνχζαλ 

εθηφο γάκνπ. (Craigie, Brooks-Gunn & Waldfogel, 2010) Μειέηεο επηζεκαίλνπλ 
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επίζεο, φηη παηδηά ηα νπνία κεγαιψλνπλ κε δχν γνλείο (βηνινγηθνχο ή κε) έρνπλ 

θαιχηεξεο πξννπηηθέο απφ παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε άιια ζρήκαηα. (Child Trends 

Data Bank, 2015) Αλ θαη κειινληηθά ζηνηρεία ζα θσηίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απηφ 

ην δήηεκα, νη παξαπάλσ αλαθνξέο δηαγξάθνπλ ηελ πξφθιεζε ηεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ηφζν απφ γνλείο φζν θαη απφ παηδηά έηζη ψζηε κηα πηζαλή κεηάβαζή ηνπο ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ νηθνγελεηαθφ ζρήκα λα έρεη (θπξίσο ζηα παηδηά) ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο 

ζπλέπεηεο. 

 

Αθφκε, πξφθιεζε γηα ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ε δηαηήξεζε ελφο νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο εξεκίαο θαη πξνψζεζεο αμηψλ. Έλα ζεξκφ θαη επνηθνδνκεηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν επηθξαηνχλ ιηγφηεξεο εληάζεηο ζπκβάιεη ζηελ παηδηθή 

επεμία (Moore, Jekielek & Emig, 2002), δηψρλεη ην θφβν θαη ηελ αγσλία θαη 

πξνζηαηεχεη ηηο παηδηθέο ςπρέο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κεηαιακπαδεχνληαη αμίεο θαη 

ηδαληθά, ελζαξξχλεηαη ε θηινκάζεηα, ν δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία, θαη 

πεξηθξνπξνχληαη ζαλ θφξε νθζαικνχ απηά πνπ καο μερσξίδνπλ απφ ηελ άινγε θηίζε – 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ καο θαη ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο καο. Χο 

απνηέιεζκα, ηζρπξνπνηνχληαη νη αληηζηάζεηο ησλ εθήβσλ ζην δέιεαξ παξαβαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζσπηθψλ εμαξηήζεσλ. Καζψο ε νηθνγέλεηα απνζηαζηνπνηείηαη 

απφ (αξλεηηθά) ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαδχζεθαλ ζηελ κεηαλεσηεξηθή επνρή 

(αηνκηθηζκφο, εγσπάζεηα, ραιαξφηεηα, ππεξ-θαηαλαισηηζκφο, ηδηνηέιεηα), ηα κέιε ηεο 

γίλνληαη δξψληεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη παζεηηθνί δέθηεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, πξφθιεζε γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο απνηειεί ε παξνρή πνηνηηθψλ 

πνιηηηθψλ παηδηθήο θξνληίδαο θαζψο έρεη δηαθαλεί φηη ηέηνηεο πνιηηηθέο είλαη αθελφο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζε ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. (Esping-Andersen 2009, ζην Janta, 2014) κσο, νη έξεπλεο απνηππψλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Σν 78% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Διιάδα (ζηελ Δ.Δ. είλαη ην 

59%) δειψλνπλ φηη ην θφζηνο απνηειεί ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πξφζβαζεο ζε απηέο 

ηηο ππεξεζίεο, ελψ πνζνζηφ 73% (58% ζηελ Δ.Δ.) αλαθέξνπλ σο επφκελν πξφβιεκα 

ηελ έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. (Eurofound, 

2013) ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ή ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη πςειφ, κεξηθνί γνλείο ζηξέθνληαη γηα ππνζηήξημε ζε θηιηθά ή ζπγγεληθά 
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πξφζσπα (παππνχδεο, γηαγηάδεο). ηαλ απηή ε ιχζε δελ είλαη δηαζέζηκε, ηφηε θάπνηνη 

γνλείο (θπξίσο κεηέξεο) αλαγθάδνληαη είηε λα  δηαθφςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ή λα ηελ 

κεηψζνπλ. (Janta, 2014) Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, αλνίγνπλ ηελ πφξηα είηε ζηελ 

αδξάλεηα είηε ζηελ εξγαζηαθή θηψρεηα. Ζ πξφθιεζε γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο είλαη λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο ησλ πξνζρνιηθψλ δνκψλ δηαζέηνληαο επαξθείο απφ 

ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο εθφζνλ απηέο νη πνιηηηθέο απνηεινχλ επέλδπζε γηα ην 

κέιινλ. θνπφο ηνπ, λα απνηξέςεη παηδηά θαη νηθνγέλεηεο απφ ην λα πεξηπέζνπλ ζε 

θαχινπο θχθινπο ζηέξεζεο, αληζφηεηαο, θαζψο θαη ζε έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν – ην λα 

δεη έλα παηδί ζε κηα νηθνγέλεηα ε νπνία βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

 

 

1. Ο Κίλδπλνο ηεο Φηώρεηαο  

Ζ θηψρεηα πνπ πιήηηεη θνηλσληθέο νκάδεο, άηνκα θαη νηθνγέλεηεο παξνπζηάδεη δχν 

κνξθέο: ηελ απφιπηε (αθξαία) θηψρεηα θαη ηε ζρεηηθή. Ζ απφιπηε θηψρεηα δίλεη 

έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έλδεηα, ηελ απνξία θαη ηελ 

αδπλακία δηαηήξεζεο θπζηθήο δχλακεο θαη πγείαο σο απνηέιεζκα αλεπαξθνχο 

εηζνδήκαηνο. Ζ ζρεηηθή θηψρεηα ελέρεη ην ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκεληθνχ, 

δηαθνξνπνηνχκελε απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία θαζψο ελέρεη θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο. Χο (ζρεηηθά) θησρφ, ζεσξείηαη ην άηνκν ή ε νηθνγέλεηα ησλ 

νπνίσλ ην εηζφδεκα δελ επαξθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο επηπέδνπ δηαβίσζεο ζε 

αληηζηνηρία κε ηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. (Βεληέξεο, 2013-β· 

Μεηξάθνο & Σζαθιφγινπ, 2012) Με νηθνλνκηθνχο/ζηαηηζηηθνχο φξνπο, ε ζρεηηθή 

θηψρεηα νξίδεηαη σο ην εηζφδεκα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 60% ηεο δηακέζνπ ηεο 

θαηαλνκήο ηεο ηζνδχλακεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ή ηνπ εηήζηνπ θαηά θεθαιή 

εηζνδήκαηνο, ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο (ζρεηηθή) γξακκή θηψρεηαο. (Μεηξάθνο & 

Σζαθιφγινπ, 2012).  

 

Σν βαζηθφ φκσο δήηεκα δελ είλαη ηφζν ε (ρακειή) ζέζε ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ην 

άηνκν ή ε νηθνγέλεηα ζε κηα θιίκαθα εηζνδεκάησλ, αιιά ην θαηά πφζν ην (φπνην) 

δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπ επαξθεί ή επηηξέπεη έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο. Καζψο 

είλαη απνδεθηφ φηη ην εηζφδεκα είλαη κφλν έλα έκκεζν κέηξν ηεο θηψρεηαο (Alcock, 

1998), ε θηψρεηα γίλεηαη ζήκεξα αληηιεπηή  κε φξνπο ζηέγαζεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
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πεξίζαιςεο θαη γεληθφηεξα κε φξνπο δηθαησκάησλ ηα νπνία αλαβαζκίδνπλ ην επίπεδν 

δηαβίσζεο. (Βεληέξεο, 2013-β) 

 

Δπίζεο, ε θηψρεηα ζηελ επνρή καο έρεη λέεο εθθάλζεηο: λένη κε ρακειέο δεμηφηεηεο 

πνπ δελ έρνπλ κπεη πνηέ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, άλεξγνη πνπ έραζαλ ηε ζέζε ηνπο θαη 

έπαςαλ λα ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο, καθξνρξφληα άλεξγνη, εξγαδφκελνη-θησρνί ή 

άηνκα ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο θηψρεηαο (νη νπνίνη ελψ εξγάδνληαη, δελ  κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ επαξθή ζίηηζε, ζηέγαζε θαη έλδπζε, θαζψο ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ 

πνπ ιακβάλνπλ δελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πνιχ πςειέο ηηκέο αγνξάο γη’ απηά 

ηα αγαζά), πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νηθνγέλεηεο κε ΑκΔΑ. 

(Βεληέξεο, 2013-β· Μεηξάθνο, 2014-γ· σηεξφπνπινο, 2013) 

 

Καζψο ε θξίζε κεγεζχλεη δπζάξεζηα ηηο ήδε πθηζηάκελεο αληζφηεηεο, ν θίλδπλνο 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο, ηδηαίηεξα γηα εθείλεο ηηο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, είραλ 

ήδε πιεγεί νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζην παξειζφλ. (Κνγθίδνπ, 2012)  Ζ θηψρεηα 

πιήηηεη ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλσλία. πλάκα δηαζπά ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, απνηειεί κηα βαζηά θαη αλνηρηή πιεγή ζην θνηλσληθφ ζψκα, απνηειεί 

πξνζάιακν αδξάλεηαο, απφγλσζεο θαη απειπηζίαο, ζπληειεί ζε αδπλακία πξφζβαζεο 

ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ παηδεία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. (Alcock, 

1998)  

1.1. Ο Κίλδπλνο ηεο Φηώρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ ζηελ Δπξώπε 

Απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 θαη κεηά, ην πνζνζηφ ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε, 

κε απνηέιεζκα 1 ζηνπο 4 θαηνίθνπο ηεο Δ.Δ. λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απφ απηά ηα 123 εθαηνκκχξηα άηνκα, ηα 26 εθαηνκκχξηα 

ήηαλ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ.  

 

Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζεσξνχληαη νκάδεο πςεινχ θνηλσληθνχ θηλδχλνπ σο 

πξνο ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  ε 24 απφ ηα 28 κέιε 

ηεο ΔΔ-28 ην 2013, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 30%. (European Commission, 2013) Γεληθά, ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη 

απφ 28% ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο έσο θαη 34% ζηηο λνηην-δπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο. 
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ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηηαο  Δπξψπεο ηδηαίηεξα, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο δειψλνπλ επίζεο φηη αληηκεησπίδνπλ έληνλεο δπζθνιίεο 

δηαβίσζεο σο απνηέιεζκα ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκάησλ. (Eurostat, 2013) Οη πηέζεηο 

είλαη πην έληνλεο εθεί φπνπ ν κφλνο γνλέαο είλαη γπλαίθα, αθνχ ηφζν νη κφλεο κεηέξεο 

γεληθά, φζν θαη νη λεαξέο κεηέξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν θίλδπλν αλεξγίαο. 

πλεπψο, ζε πεξηφδνπο θαζψο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε αλεξγία είλαη πςειή θαη νη 

ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο απφ ηελ Πνιηηεία πζηεξνχλ, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επάισηε. Δπηπξφζζεηα, ελψ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ππέξ ησλ 

παηδηψλ θαζψο θαη ε δαπάλε ρξφλνπ κπνξεί λα πξνζεγγίδεη εθείλα ησλ δηγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, απηφ πνπ θαίλεηαη λα βαξαίλεη ζεκαληηθά ζηνπο ψκνπο ησλ κφλσλ γνλέσλ 

κε παηδηά  είλαη ε έιιεηςε αλάιεςεο αιιειέγγπαο επζχλεο απέλαληη ζηελ πιηθή 

πξνκήζεηα θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπηηηθνχ. (Ruggeri & Bird, 2014)  

 

Δάλ ζε φια απηά ζπλππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ν γνλέαο λα είλαη ήδε άλεξγνο ή λα 

ππναπαζρνιείηαη (ηδηαίηεξα φηαλ απηφο είλαη ε θχξηα ή ε κνλαδηθή πεγή εηζνδήκαηνο 

γηα ηελ νηθνγέλεηα) ή εάλ θαη νη 2 γνλείο απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ή εάλ νη ιίγεο ψξεο εξγαζίαο είλαη ε (αλαγθαζηηθή) επηινγή ηνπ κφλνπ 

γνλέα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπηηηθνχ ηνπ φηαλ νη ππνζηεξηθηηθέο 

θξαηηθέο δνκέο είλαη πεληρξέο, ηφηε απμάλεηαη ν θίλδπλνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

Σν Γξάθεκα 6 απεηθνλίδεη ηε ζρέζε θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη έληαζεο εξγαζίαο
24

  ησλ  

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ Δ.Δ. ην έηνο 2014 γηα ηηο ειηθίεο 18-59 εηψλ. Δλψ ν 

θίλδπλνο θηψρεηαο είλαη πην ρακειφο ζηα ζπηηηθά κε πνιχ πςειή θαη πςειή έληαζε 

εξγαζίαο (εξγαζία ησλ ελήιηθσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απφ 7 έσο 12 κήλεο ην ρξφλν), 

                                                           
24

 Με ηνλ φξν έληαζε εξγαζίαο ζε έλα ζπηηηθφ ελλνείηαη ην πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κελψλ ζηνπο νπνίνπο εξγάζηεθαλ ηα ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ κελψλ ζην έηνο πνπ ηα κέιε απηά ζα κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη. Ο  ιφγνο κεγαιψλεη φζνπο 

πεξηζζφηεξνπο κήλεο εξγάδνληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, εμαξηψκελα αλήιηθα παηδηά 

πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηα κε πνιχ ρακειή έληαζε εξγαζίαο ίζε κε 0,2, ζεκαίλεη φηη ηα δπλάκελα πξνο 

εξγαζία ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο εξγάζηεθαλ πεξίπνπ 20% ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εξγαζηνχλ ζπλνιηθά κέζα ζην έηνο. Ίζε κε 1 ζεκαίλεη φηη ηα ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο εξγάζηεθαλ 

ην 100% ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζην έηνο. 
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εθηνμεχεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά φηαλ νη κήλεο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ κεησζνχλ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ νη γνλείο εξγάδνληαη κέρξη 2 πεξίπνπ κήλεο ην έηνο, ηφηε ν 

θίλδπλνο θηψρεηαο γηα απηά ηα ζπηηηθά κε παηδηά μεπεξλάεη ην 65%. 

 

 
Γξάθεκα 6 – Δ.Δ. - ρέζε θηλδύλνπ θηώρεηαο & θνηλ. απνθιεηζκνύ θαη έληαζεο εξγαζίαο ην 2014 

 
Γξάθεκα 6 - Πεγή: Eurostat 

 

 

Αθφκε, κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ην κνξθσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

επηδξά ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν παξάγνληα, αλ 

θαη δηαπηζηψλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο.  Σν 2013 ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ην 30,4% ησλ παηδηψλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ, 

αληηκεηψπηδαλ ζηέξεζε βαζηθψλ πιηθψλ αγαζψλ. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

ζηεξνχληαλ βαζηθά αγαζά θαη ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ έπεθηε ζην 

12,5% , ελψ ην πνζνζηφ παηδηψλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο βπζηδφηαλ ζην 2,7%. (Eurostat Statistical Books, 2015)  

 

1.2. Ζ ηξαηεγηθή «Δπξώπε 2020»
25

 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 

2020», επαγγειηδφκελε κηα ρσξίο απνθιεηζκνχο θνηλσλία κε πςειά επίπεδα 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο θηιφδνμνο ζηφρνο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

                                                           
25

 http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm  

πηηηθά 

ρσξίο 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά κε 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά 

ρσξίο 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά κε 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά 

ρσξίο 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά κε 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά 

ρσξίο 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά κε 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά 

ρσξίο 

εμαξηψκελα 

παηδηά

πηηηθά κε 

εμαξηψκελα 

παηδηά

Πνιχ πςειή έληαζε 

εξγαζίαο [0,85-1]

Τςειή έληαζε εξγαζίαο 

[0,55-0,85]

Μεζαία έληαζε εξγαζίαο  

[0,45-0,55]

Υακειή έληαζε εξγαζίαο 

[0,2-0,45]

Πνιχ ρακειή έληαζε 

εξγαζίαο [0-0.2]

EE-28 5,3 5,2 9,1 10,4 13,5 24,7 27,8 46,5 50,2 65,4

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

ρέζε Κηλδύλνπ Φηώρεηαο & Κνηλ. Απνθιεηζκνύ θαη Έληαζεο Δξγαζίαο

Ζιηθίεο 18-59 εηώλ

ΔE-28 - 2014

(60% ηνπ δηακέζνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm


52 
 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ πεξηνξηζκνχ θαηά 20 εθαηνκκχξηα 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πνζνηηθνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά. (Φεξψλαο, 2013)  

 

κσο, νη απμαλφκελνη αξηζκνί εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εγείξνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληαγήο ηεο Δ.Δ. Δπί ηεο νπζίαο, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ππεξεηεί ην δφγκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Αηρκή ηνπ δφξαηνο, ε κέζσ απαζρφιεζεο θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

Δθφζνλ πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη ε εληαία αγνξά, ε θνηλσληθή επεκεξία ζπλαξηάηαη κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

παξεκβαίλεη γηα λα εληζρχζεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη φρη γηα λα ακβιχλεη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο. (Βεληέξεο, 2013-α).  

 

Δηδηθφηεξα, ε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο είρε πάληα κηα εξγαζηαθή δηάζηαζε θαη φρη πξσηίζησο 

θνηλσληθή. ηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φπσο θαη 

ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο αληηδφηνπ θαηά ηεο θηψρεηαο. Καζψο θχξην 

ζθνπφ ηεο Δ.Δ. απνηειεί ε επίηεπμε αληαγσληζηηθφηεηαο κε ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ν ζηφρνο είλαη λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα άηνκα (έζησ θαη κε ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο), γηαηί έμσ απφ απηήλ 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο. κσο απηή ε ζπληαγή απνηπγράλεη επί ηεο νπζίαο 

λα κεηψζεη ηε θηψρεηα, αθνχ απμάλεηαη ε εξγαζηαθή θηψρεηα κέζσ ρακειν-

ακεηβφκελεο θαη νιηγφσξεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο, ην επηρείξεκα, φηη ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο επηιχεη κνλνδηάζηαηα ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο είλαη έσιν, θαζφζνλ 

αθφκε θαη ηελ πεξίνδν πξν ηνπ 2008, φπνπ ε επξσπατθή νηθνλνκία θαηέγξαθε ξπζκνχο 

αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ν αξηζκφο αηφκσλ ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ Δ.Δ. απμαλφηαλ απφ 15% ην 2000 ζε 

16,4% ην 2010. Ήηαλ ε ίδηα αθξηβψο επνρή φπνπ ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Δ.Δ. ζεκείσλε βήκαηα ππνρψξεζεο έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

(σηεξφπνπινο, 2013· Φεξψλαο, 2013) 

 

Με αλαθνίλσζε ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 2014  πνπ αθνξνχζε ζηελ έλαξμε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
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2020», ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήισλε ζρεηηθά κε ην δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηεο γηα ηε 

θηψρεηα: «Ζ Δ.Δ. απνκαθξχλζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ζηφρν ηεο – πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 96,4 εθαηνκκχξηα άηνκα έσο ην 2020 – θαη δελ ππάξρνπλ ζεκάδηα 

ηαρείαο πξνφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο.» (2014:16)  

 

Σν εγρείξεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο ελ κέζσ αθξαίσλ πεξηνξηζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζε Δπξψπε θαη Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαληάδεη κηα εμαηξεηηθά 

θηιφδνμε πξνζπάζεηα. Ζ έληαμε φκσο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε ινγηθή ηεο αγνξάο θαη ηεο απαζρφιεζεο απνηειεί 

εμαηξεηηθά αδχλακν θαη αξλεηηθφ ζεκείν επηβεβαηψλνληαο ηελ θπξίαξρε ηδενινγία 

πίζσ απφ ηε ξεηνξηθή θαη ηηο δξάζεηο. (Φεξψλαο, 2014)  

 

 

1.3. Ο Κίλδπλνο ηεο Φηώρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Σν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα πνπ βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε απφ 27,6% ην 2009 ζην 36,0% γηα ην 

έηνο 2014 (αχμεζε θαηά 8,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), ελψ ζηηο ειηθίεο 18-65 εηψλ θηάλεη 

ην 40,1%. Δάλ δε ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ θηψρεηαο βάζεη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 2005 

αλαπξνζαξκνζκέλα ηξέρνπζεο ηηκέο, ηφηε ην πνζνζηφ απφ 16,3% ην 2005 θηάλεη ην 

32,3% ην 2011 (Μεηξάθνο, 2014-β) θαη ην 42,7% ην 2014. (ΔΛ.ΣΑΣ., 2015-α) 

(Πίλαθαο 4) 

 

Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο έσο 17 εηψλ αλέξρεηαη ζην 25,5%, γηα ηηο 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αλέξρεηαη ζην 27,8%, γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί ζε 22,6%, 

κε 2 παηδηά ζε 22% ελψ ζηηο νηθνγέλεηεο  κε 3 θαη πεξηζζφηεξα παηδηά ν θίλδπλνο 

αλέξρεηαη ζην 32,4%. Σν θαηψθιη ηεο θηψρεηαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 4.608 επξψ αλά 

άηνκν εηεζίσο θαη ζε 9.677 επξψ γηα νηθνγέλεηα κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά θάησ ησλ 

14 εηψλ (γηα εηζνδήκαηα ηνπ 2013). (ΔΛ.ΣΑΣ., 2015-α)  
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Πίλαθαο 4 – ΔΛΛΑΓΑ – Δμέιημε πνζνζηνύ πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ εηώλ 2008-

2014 

 
 
Πίλαθαο 4 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

 

Μέρξη ην 2008 ηα ζηνηρεία έδεηρλαλ φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο αληηκεηψπηδαλ δηπιάζην θίλδπλν θηψρεηαο απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν, ελψ 

πςειφ θίλδπλν αληηκεηψπηδαλ θαη ηα ππέξγεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Οη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο αληηκεηψπηδαλ πνιχ ρακειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ελψ πξνέθππηε φηη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπλνιηθή θηψρεηα ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή ζε πνζνζηφ 1%. Ζ 

ζπκβνιή δε ησλ νηθνγελεηψλ κε άλεξγν παηέξα ζηαδηαθά απμαλφηαλ σο ζπλέπεηα ηεο 

ζπλερνχο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ηδηαίηεξα ζηα 

αζηηθά θέληξα. Δπίζεο, ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ κέλνπλ κφλα αληηκεησπίδνπλ πςειφ 

θίλδπλν θηψρεηαο. (Μεηξάθνο & Σζαθιφγινπ, 2012) 

 

Ο Μαηζαγγάλεο (2013-α) αλαθέξεηαη ζην λέν θνηλσληθφ δήηεκα ηεο επνρήο καο 

φπνπ άλεξγα κέιε νηθνγελεηψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα 

πεξηζζφηεξν απφ άιιεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ηα πνζνζηά ηεο 

(ζρεηηθήο) θηψρεηαο ησλ αλέξγσλ απμήζεθαλ θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηελ 

πεξίνδν 2009-2013 (47% ην 2013 θαη 34% ην 2009), απμήζεθαλ δε ηδηάηηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο (+9%) θαζψο θαη ζε νηθνγέλεηεο κε επηβάξπλζε ελνηθίνπ ή 

ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ (+8%). (Μαηζαγγάλεο & Λεβέληε, 2013) Δηδηθά, ε  αλεξγία ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ρηππάεη απηφ πνπ έρεη απνθιεζεί σο ζθιεξφο ππξήλαο ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ, δειαδή ηνπο αξρεγνχο ή ππεχζπλνπο ηνπ ζπηηηθνχ. (Εσγξαθάθεο, 

2014)  
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Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat (2015) γηα ηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ην πξφβιεκα παίξλεη 

δξακαηηθέο δηαζηάζεηο γηα νηθνγέλεηεο φπνπ θαη νη 2 γνλείο είλαη άλεξγνη, αθνχ γηα ην 

έηνο 2014 ην 11,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα ειηθίαο έσο 17 

εηψλ είραλ θαη ηνπο 2 γνλείο ηνπο άλεξγνπο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην έηνο 

2008 ήηαλ 3,6% (ην πνζνζηφ δηπιαζηάζηεθε ζηελ επνρή ηεο θξίζεο). Σέινο, ε παηδηθή 

θηψρεηα δηεπξχλεηαη θαζψο ην πνζνζηφ παηδηθήο θηψρεηαο απφ ην 19% ην 2005 

απμήζεθε ζε 26,5% ην 2012. (Μεηξάθνο, 2014-α) 

 

Ο θίλδπλνο απνηππψλεηαη θαη απφ ηνπο δείθηεο αλεξγίαο. Δλψ ηνλ Ννέκβξην 2015 νη 

εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηνλ ΟΑΔΓ ήηαλ 844.308 άηνκα, κφλνλ 128.625 (πνζνζηφ 

15,23%) άηνκα έιαβαλ επίδνκα αλεξγίαο, ελψ έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο καθξνρξφληα 

αλέξγσλ ιαβαίλνπλ ην επίδνκα καθξνρξφληαο αλεξγίαο. (ΟΑΔΓ, 2015) Δάλ 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (2015-β) ζχκθσλα κε ηα νπνία νη 

άλεξγνη ζηελ Διιάδα ηνλ επηέκβξην 2015 αλήιζαλ ζε 1,16 εθαηνκκχξηα άηνκα, ηφηε 

κφλν ην 11% πεξίπνπ ησλ αλέξγσλ επηδνηήζεθαλ. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη ε θνηλσληθή 

πξνζηαζία ζηελ Διιάδα δελ πςψλεη πςειφ δίρηπ πξνζηαζίαο νχηε ππθλψλεη ηηο 

γξακκέο ηεο, αθήλνληαο νπζηαζηηθά αλππεξάζπηζηεο νηθνγέλεηεο ζηνλ θίλδπλν ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 

Ζ θξίζε έρεη επεξεάζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ήδε 

βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο πξν θξίζεο, νη απμήζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε 

θνξνινγία, ε κείσζε κηζζψλ θαη επηδνκάησλ, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ 

αγαζψλ  

 

Αλαδεηψληαο πάλησο ηηο αηηίεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο ζηελ Διιάδα, ζα 

πξέπεη θάπνηνο λα εζηηάζεη ζηελ θξίζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, ζηελ θαθή 

δηάξζξσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ κνληέινπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ πξφζβαζε νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζε θνηλσληθέο παξνρέο, θαζψο θαη 

ζηελ πεξηνξηζκέλε αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ ινηπψλ (εθηφο ζπληάμεσλ) 

θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. (Γαθέξκνο & Παπαζενδψξνπ, 2011) 

 

  

  



56 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII – ΟΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Καζψο λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα εμαθνινπζνχλ λα αλαδχνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πψο πξνδηαγξάθεηαη ην κέιινλ 

γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηη αιιαγέο καο επηθπιάζζεη αθφκε. Ο γεληθεπκέλνο ραξαθηήξαο 

ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα, ε αληνρή ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζε βάζνο δεθαεηηψλ παξάιιεια κε ηελ θνηλσληθή δπλακηθή πνπ 

έρνπλ ήδε απνθηήζεη, δείρλνπλ φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη κε αλαζηξέςηκεο 

δεδνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. (Cliquet, 2003)  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνβνιή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δπξψπε έσο ην 

2030 δείρλεη φηη νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηηο ίδηεο ηάζεηο κε 

ζήκεξα θαη ζα παξακείλνπλ θάησ απφ ηα επίπεδα αλαπιήξσζεο ησλ γελεψλ. Απηφ ζα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ. Χο απνηέιεζκα, 

εθηηκάηαη φηη ζα επέιζεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ θάησ ησλ 20 εηψλ, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο ζα εθβάιιεη ζε κεησκέλν αξηζκφ γάκσλ θαη λέσλ γελλήζεσλ. Ζ ειηθία 

ηεθλνπνίεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ νηθνγέλεηαο εθηηκάηαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα 

απμάλεη, ελψ ηα λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ αλαδπζεί ζα δηαηεξεζνχλ ελψ 

πηζαλνινγείηαη ε αλάδπζε λεψλ. (Frejka et al., 2008) κσο, εθηηκάηαη φηη νη δείθηεο 

γελλεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ελδπλακσζνχλ αξθνχλησο νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο. (Esping-Andersen & Billari, 2015· European Commission, 2013) Πάλησο, φζν ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ απνθηά κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηηο θνηλσλίεο, ηφζν ε επηδίσμε 

θαξηέξαο ζα ζπλερίζεη λα αγγίδεη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, κεηαηξέπνληαο ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ εξγαζίαο, νηθηαθψλ επζπλψλ θαη αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ζε άζθεζε γηα 

δπλαηνχο ιχηεο.  

 

ε φ,ηη αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ ζπηηηθνχ, νη πξνβνιέο ησλ ζηνηρείσλ σο ην 2030 ζηελ 

Δπξψπε δείρλνπλ φηη απηφ ζα εμαθνινπζήζεη λα ζπξξηθλψλεηαη. Σα κνλνκειή 

λνηθνθπξηά εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ απμεζεί θαηά 75% ζηε Γαιιία, 60% ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, 39% ζηε Ννξβεγία, 28% ζηελ Οιιαλδία θαη 17% ζηε Γεξκαλία.  (OECD, 

2011)  
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πηηηθά κε απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (φπσο νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο) εθηηκάηαη φηη επίζεο ζα απμεζνχλ. Οη πξνβνιέο ησλ 

ζηνηρείσλ σο πξνο ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο δείρλνπλ φηη έσο ην 2030 ζα απμεζνχλ 

θαηά 10% ζηελ Απζηξία, θαηά 23% ζηε Γαιιία θαη θαηά 27% ζηε Ννξβεγία, ελψ ε 

κφλε ρψξα πνπ ε πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ δείρλεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ είλαη ε Γεξκαλία 

(-16% έσο ην 2025) ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο γελλεηηθφηεηαο. (OECD, 2011) 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα εθηηκάηαη φηη ζα 

επεξεάζνπλ ζην κέιινλ κε πην άκεζν θαη ελεξγφ ηξφπν ηηο πξνσζνχκελεο απφ ηα 

θξάηε θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε παηδηθή 

θξνληίδα, ε δεκφζηα πγεία, ε ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, ε αγνξά εξγαζίαο, ε πνιηηηθή γηα ηα 

ειηθησκέλα άηνκα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε θνξνινγία. Οη δε θξαηηθέο πνιηηηθέο 

ζα επεξεάζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ θαη, άξα, ηα νηθνγελεηαθά 

ζρήκαηα. (OECD, 2011)  

 

Πάλησο, νη αδχλακεο πξννπηηθέο πνπ ζθηαγξαθνχληαη απφ ηηο θαθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, απφ ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ, απφ ηελ αδπλακία ειέγρνπ ηεο 

αλεξγίαο, απφ ηηο γεσπνιηηηθέο αλαηαξάμεηο θαη απφ ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, 

πηζαλφλ λα εληείλνπλ ηηο θνηλσληθέο δπκψζεηο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαηά ηφπνπο ην 

ξπζκφ θαη ηελ έληαζε ησλ αιιαγψλ ζηηο νηθνγέλεηεο. ζν ην θξάηνο επεκεξίαο 

ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα, ηα πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη. ζν, φκσο, βαζαίλνπλ νη 

ξίδεο ηεο χθεζεο θαη δηαρένληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, ηφζν ε νηθνγέλεηα ζα δίλεη έλαλ 

άληζν αγψλα. Καη φζν ζπλερίδεη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή λα πνδεγεηεί ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή, ηφζν νη ιχζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη ζα επηδεηλψλνπλ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο 

θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, επεξεάδνληαο κε 

δξακαηηθφ ηξφπν ηεο πξννπηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 ζν ηα γλσξίζκαηα ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο ραξαθηεξίδνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη ην εγψ εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ζην εκείο, ηφζν νη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζεηα. Απηφ ζα εθβάιιεη ζε 

απμεκέλν αξηζκφ δηαδπγίσλ, ελψ ηα παηδηά ζα έρνπλ νινέλα θαη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα απνιαχζνπλ ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ηνπο θαη κε ηνπο δχν γνλείο. (Esping-

Andersen, et al., 2006)  
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πκπέξαζκα Μέξνπο Β’ 

 

ην Μέξνο Β’ Σα Γεδνκέλα θαη νη Πξνθιήζεηο, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ηηο εμειίμεηο ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο 

ζήκεξα, θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

εμειίμεηο ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ Δπξψπε δείρλνπλ φηη ε πνηθηιία νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία 

εκθαλίζηεθαλ ζην δείιη ηνπ 20νχ αηψλα δελ ήηαλ έλα παξνδηθφ θαηλφκελν ή κηα 

έμαξζε εθείλεο ηεο επνρήο. Οη δχν βαζηθέο εθδειψζεηο ησλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη, ε δηαθνξνπνίεζε θαη απνζεζκνπνίεζε 

ησλ νηθνγελεηαθψλ ηχπσλ εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο επξσπατθέο νηθνγέλεηεο 

ζηε ραξαπγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ηα ζηνηρεία απνηππψλνπλ κείσζε ηεο επηξξνήο ηνπ γάκνπ 

θαη ηεο δπλακηθήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, εληνχηνηο ν γάκνο εμαθνινπζεί θαη ηνλ 21
ν
 

αηψλα λα είλαη ε πην θνηλή ζρέζε ζηα δεπγάξηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σα ζηνηρεία 

θαηαδεηθλχνπλ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γάκσλ, ελψ ε απφθαζε γηα ζχλαςε γάκνπ 

θαζψο θαη γηα ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο εμαθνινπζεί θαη κεηαηνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. Ζ κείσζε γελλήζεσλ (πνπ ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηηο λεαξέο ειηθίεο) βαίλεη 

ζπλνιηθά κεηνχκελε, παξφηη ηελ πεξίνδν 2002-2008 θαηαγξάθηεθαλ ξπζκνί αλφδνπ. Ζ 

γεληθά αλνδηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαδπγίσλ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Δπξψπε γηα 

πνιιά ρξφληα αληηζηξάθεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζε κεξηθέο ρψξεο ή 

παξέκεηλε ζηάζηκε κε δηαθπκάλζεηο ζε άιιεο. Σε λέα ρηιηεηία νη νηθνγέλεηεο ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ αθφκε ιηγφηεξα παηδηά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ν αξηζκφο ησλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζπλερίδεη ηελ άλνδφ ηνπ θαη ην θαηλφκελν ηεο ζπκβίσζεο 

(κε ή ρσξίο ζχκθσλν) θαζίζηαηαη φιν θαη πην ζπλεζηζκέλν ζηελ Δπξψπε. 

 

Χο πξνο ηηο εμειίμεηο ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ Διιάδα, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηηο απνθάζεηο γηα ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο. Σελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο έρεη κεησζεί πεξαηηέξσ ν αξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ γάκσλ, ελψ έρεη ζεκεησζεί κεγάιε πηψζε γελλεηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε 
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κεξηά, έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ νιηγνκειψλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, ε ειηθία ηέιεζεο πξψηνπ γάκνπ, ε κέζε ειηθία πξψηεο ηεθλνπνίεζεο θαη 

ν αξηζκφο ησλ  δηαδπγίσλ. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη νη ακπληηθνί κεραληζκνί ηεο 

νηθνγέλεηαο ιεηηνπξγνχλ αθφκε, παξέρνληαο πξνζηαζία ζηα πιεγέληα απφ ηελ θξίζε 

κέιε ηεο. 

 

Οη ηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαζψο θαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηεινχλ 

ιφγνπο εχινγεο αλεζπρίαο γηα ηηο πξνθιήζεηο θαζψο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Πξνθιήζεηο, φπσο ε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ παηδηψλ, ε χπαξμε 

ελφο ζπηηηθνχ ζαιπσξήο, θαη ε αλαγθαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο 

θξνληίδαο. Καη θίλδπλνη, φπσο ν θίλδπλνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Θέηνληαο θξαγκνχο ζηελ πξννπηηθή απφιαπζεο αγαζψλ θαη δηθαησκάησλ φπσο ε πγεία 

θαη ε παηδεία, ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο απεηιεί ηηο νηθνγέλεηεο, θαη ηδηαίηεξα ηηο 

πνιχηεθλεο θαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θαζψο θαη ηηο νηθνγέλεηεο κε έλαλ ή θαη ηνπο 

δχν γνλείο άλεξγνπο.  

 

Σέινο, νη εθηηκήζεηο απφ ηηο πξνβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έσο ην 2030, δείρλνπλ φηη νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο ζα 

παξακείλνπλ ρακεινί θαη ε ειηθία ηεθλνπνίεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ νηθνγέλεηαο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα απμάλεη. Δπηπξφζζεηα, λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ ήδε 

αλαδπζεί ζα δηαηεξεζνχλ, ελψ είλαη πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ λέα, αλ θαη ελδέρεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηφπνπο ν ξπζκφο θαη ε έληαζε ησλ αιιαγψλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε απηή ηελ κειέηε ηαμηδέςακε ζην ρξφλν θαη γεκίζακε εηθφλεο θαη αλαπαξαζηάζεηο 

γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο ζε παιαηφηεξνπο θαηξνχο. 

ην δηάβα φισλ ησλ αηψλσλ νη αιιαγέο πνπ άγγημαλ ην ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ βίν δελ 

άθεζαλ αιψβεηε ηελ νηθνγέλεηα. 

 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη αλαθαηαηάμεηο ζηε δνκή, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο κνξθέο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή δελ απνηεινχζαλ κηα παξνδηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά. Ζ δπλακηθή ηνπο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκά καο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη 

αιιαγέο πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζηε ζχλζεζε θαη ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε 

κεηαλεσηεξηθή Δπξψπε ζπλερίδνπλ ηε δπλακηθή ηνπο θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο 

ρηιηεηίαο. Αλ θαη ηα ζηνηρεία απνηππψλνπλ κείσζε ηεο επηξξνήο ηνπ γάκνπ θαη ηεο 

δπλακηθήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, εληνχηνηο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζή καο φηη ε 

έγγακε δηαβίσζε έρεη αθφκε ηζρπξά εξείζκαηα ηφζν ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο φζν 

θαη ζηελ ειιεληθή, αθνχ 4 ζηα 10 άηνκα ζηελ Δπξψπε θαη 5 ζηα 10 άηνκα ζηελ 

Διιάδα είλαη έγγακα. 

 

Σα ζηνηρεία γηα ηελ Δπξψπε δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηνπ ζπηηηθνχ ζπλερίδεη λα 

ζπξξηθλψλεηαη θηάλνληαο ην 2014 ηα 2,4 κέιε αλά ζπηηηθφ θαηά κέζν φξν, ελψ ην 63% 

ησλ ζπηηηθψλ ζηελ Δπξψπε απνηειείηαη απφ κνλνκειή θαη δηκειή ζπηηηθά. Ο αξηζκφο 

ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ απμάλεηαη δηαξθψο, θηάλνληαο ην 16% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ Δπξψπε, ελψ 8 ζηηο 10 πεξηπηψζεηο ν κφλνο γνλέαο 

είλαη ε κεηέξα. Ο αξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ ρσξίο παηδηά έθηαζε ηα 53,3 εθ. δεπγάξηα ή 

ην 24,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 13,91% γηα ηελ 

πεξίνδν 2005-2014. Σα δεπγάξηα ζε ζπλαηλεηηθή ζρέζε απνηεινχλ ην 12,51% ησλ 

ζπηηηθψλ ζηε Δπξψπε θαη νη ηάζεηο είλαη αλνδηθέο, αιιά κφιηο ην 0,19% δνπλ καδί κεηά 

απφ ζχκθσλν ζπκβίσζεο. Ο αξηζκφο ησλ γάκσλ κεηψζεθε θαηά 15,32% ηελ πεξίνδν 

2000-2011 ζπλερίδνληαο ηελ κείσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ ειηθία πξψηνπ γάκνπ 

έρεη θηάζεη ηα 32 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 29,3 έηε γηα ηηο γπλαίθεο, θαηαγξάθνληαο 

ζηαζεξή αχμεζε απφ ην 1990 θαη κεηά. Ζ γεληθά αλνδηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαδπγίσλ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Δπξψπε γηα πνιιά ρξφληα αληηζηξάθεθε ηελ πεξίνδν 
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2006-2011 κε πηψζε ηνπ αξηζκνχ δηαδπγίσλ θαηά 5,63%, ελψ αλακέλνληαη ηα λεψηεξα 

ζηνηρεία γηα λα ξίμνπλ θσο ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Χο πξνο ηνπο δείθηεο 

γελλεηηθφηεηαο, ηελ πεξίνδν 2002-2008 θαηαγξάθηεθε αληηζηξνθή ηεο πησηηθήο ηάζεο 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, κε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ θαηά 8,66%. ηε ζπλέρεηα φκσο ηελ 

πεξίνδν 2008-2013 ε πηψζε άγγημε ην 7,20% ελψ ην 2014 έθιεηζε κε νξηαθή αχμεζε 

(+0,65%). Ο δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο εμαθνινχζεζε λα παξακέλεη θάησ απφ ην φξην 

αλαπιήξσζεο γελεψλ (1,55 παηδηά αλά γπλαίθα ην 2013). Σέινο, ην 53% ζρεδφλ ησλ 

λέσλ γελλήζεσλ ζηελ Δπξψπε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηψλ, 

επηβεβαηψλνληαο ηε ζηαδηαθή αχμεζε ζηελ ειηθία πξψηεο ηεθλνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο. 

 

Χο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκά καο, πψο δηακνξθψλνληαη νη ηάζεηο ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο, επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηηο 

απνθάζεηο ησλ αηφκσλ γηα ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 

2008-2014, ηα κνλνκειή λνηθνθπξηά απμήζεθαλ θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (ελψ ζηελ 

Δ.Δ. ε αχμεζε γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ θαηά 1 πνζνζηηαία  κνλάδα), ελψ ζηα 3-κειή 

θαη πάλσ λνηθνθπξηά ε πηψζε άγγημε ηηο 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Οη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο έθηαζαλ ην 15,35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ ηεο ρψξαο 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3,27% απφ ην 2001 θαη κεηά. Ζ αχμεζε ησλ άηεθλσλ 

δεπγαξηψλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο αλήιζε ζην 6% πεξίπνπ. Ο αξηζκφο ησλ γάκσλ ηελ 

πεξίνδν 2007-2012 θαηέγξαςε κείσζε θαηά 19,02% αιιά ην δηάζηεκα 2012-2013 

παξαηεξήζεθε αχμεζε 3,12% ζπλνιηθά. Ζ ειηθία πξψηνπ γάκνπ ζηελ Διιάδα είλαη  ηα 

32,9 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 29,7 έηε γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ ηελ πεξίνδν 2008-2013 

απμήζεθε κε κεγαιχηεξα ειαθξψο πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Μεηά απφ 

απμεηηθέο ηάζεηο, ν αξηζκφο δηαδπγίσλ θαηαγξάθεη πηψζε ηελ πεξίνδν 2010-2011 θαηά 

6,63%, ελψ ην 2012 ν αξηζκφο δηαδπγίσλ εθηηλάζζεηαη θαηά 17,12% ζε ζρέζε κε ην 

2011 θαη ε αλαινγία γάκσλ-δηαδπγίσλ ην ίδην έηνο θηάλεη ην 1 δηαδχγην ζε θάζε 3,3 

γάκνπο. Ζ πηψζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ηελ  πεξίνδν 2008-2014 έθηαζε ην 22,15% ελψ 

ηελ πεξίνδν 2000-2008 είρε απμεζεί θαηά 17,55%. Σν 2013 ν δείθηεο νιηθήο 

γνληκφηεηαο θαηξαθπιάεη ζην 1,29  θαηαγξάθνληαο πηψζε 12,93% έλαληη ηνπ 2009. Ζ 

κέζε ειηθία ησλ γπλαηθψλ ζηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ ην 2013 γηα ηελ Διιάδα 

ήηαλ ηα 29,9 έηε, ή 1,2 έηε κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ειηθία ζηελ Δ.Δ. (28,7 έηε), 

δηαξθνχζεο δε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε κέζε ειηθία πξψηεο ηεθλνπνίεζεο απμήζεθε 

ηελ πεξίνδν 2009-2013 ζρεδφλ θαηά 1 έηνο. 
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Δπίζεο, ηελ επνρή ηεο θξίζεο, ε νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα ελίζρπζε ηνπο 

κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο (επηβεβαηψλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ε 

νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα παξακέλεη θχξηα πεγή ζηήξημεο εηζνδεκάησλ ζηα άλεξγα κέιε 

ηεο) θαζψο 1 ζηνπο 3 άλεξγνπο άλδξεο θαη 1 ζηηο 2 πεξίπνπ άλεξγεο γπλαίθεο 

ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ θχθιν, ελψ 8 ζηνπο 10 

άλεξγνπο άγακνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο δηακέλεη κε ην νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ. Αθφκε, θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαηά 6,7% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2007, ζε νηθνγέλεηεο κε 2 ελήιηθεο θαη 2 

παηδηά θάησ ησλ 20 εηψλ φπνπ ν άλδξαο είλαη άλεξγνο. 

 

Χο πξνο ην ηξίην εξψηεκά καο, εγγελή θαη δηαρξνληθή πξφθιεζε γηα ηελ νηθνγέλεηα 

απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ παηδηψλ ηεο. Ζ νηθνγέλεηα θαιείηαη λα 

ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζε δηαξθψο δηαθνξνπνηνχκελα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα, λα 

πξνάγεη έλα ζπηηηθφ εξεκίαο, γαιήλεο θαη πξνψζεζεο αμηψλ θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

πξφθιεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο. Ο θίλδπλνο θηψρεηαο 

θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο. 

Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο κε ηα 

πνζνζηά λα θπκαίλνληαη απφ 28% ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο έσο θαη 34% ζηηο λνηην-

δπηηθέο ρψξεο. ε πςειφ θίλδπλν επίζεο, βξίζθνληαη θαη ζηα ζπηηηθά κε ρακειή έληαζε 

εξγαζίαο. Δάλ έλαο ηνπιάρηζηνλ  γνλέαο είλαη άλεξγνο ή ππναπαζρνιείηαη, ηφηε ν 

θίλδπλνο γηα απηά ηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά μεπεξλάεη ην 65%. 

 

ηελ Διιάδα, ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε απφ ην 27,7% ην 2010 ζην 36,0% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην έηνο 2014, ελψ ζηηο ειηθίεο 18-65 εηψλ θηάλεη ην 

40,1%. Ο θίλδπλνο γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αλήιζε γηα ην 2014 ζην 27,8%, ελ 

απνπζία ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηρηπνχ. πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζή καο 

φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο 

ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε έθηαζε θαη ε έληαζε ησλ αιιαγψλ ζην μεθίλεκά ηνπο 

αηθληδίαζε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ νη νπνίεο παξαθνινπζνχζαλ 

ακήραλεο ηηο ζπληεινχκελεο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη φπνηεο νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο ησλ 

δπηηθν-επξσπατθψλ ρσξψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 
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ππξεληθήο ζπδπγηθήο δηγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε νπνία ζεσξνχληαλ ην πξφηππν 

νηθνγέλεηαο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. κσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, απνθιείνληαλ απφ ηηο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη άιιεο κνξθέο νηθνγελεηαθνχ βίνπ.  

 

Σν ίδην κνληέιν νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. ηελ νπζία, θαηαγξάθεηαη κηα 

νκνγελνπνίεζε ζηε βάζε ελφο νηθνγελεηαθνχ πξνηχπνπ, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηελ 

απνπζία γξήγνξσλ αληαλαθιαζηηθψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη ηελ θπξηαξρία ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο επί ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Αλ θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε απέηπρε λα δείμεη ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν ζηηο 

επάισηεο νηθνγελεηαθέο νκάδεο. Σν γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ππεξεηεί 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε κέζσ εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, γεκίδεη ζιίςε, 

απνγνήηεπζε θαη πξνβιεκαηηζκφ – γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, ηηο ρακέλεο επθαηξίεο 

θαη ηηο αηειέζθνξεο ζπληαγέο. Απνηειεί πξφθιεζε θαη κνλφδξνκν γηα ηελ Δ.Δ. ε 

δηαθνξνπνίεζε ζπληαγψλ θαη πνιηηηθψλ ψζηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηεο λα 

αλαθηήζεη ζέζε ηζνηηκίαο κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο. 

 

Καζψο νη θίλδπλνη γηα ηελ νηθνγέλεηα κεγηζηνπνηνχληαη, κηα ζχγρξνλε νηθνγελεηαθή 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ νκπξέια ηεο θαη ηηο λέεο νηθνγελεηαθέο δνκέο. Θα 

πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηελ νηθνγέλεηα αλαιακβάλνληαο πνιχπιεπξεο δξάζεηο φπσο, ε 

ελίζρπζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο δνκψλ (δνκέο 

πξνζρνιηθήο θξνληίδαο, νινήκεξσλ ζρνιείσλ, ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ θαη παηδηψλ, 

παηδνςπρνινγηθψλ θέληξσλ), ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζηφρεπζε θαη δηάρπζε 

ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ, ε ελίζρπζε πξφζβαζεο ζηελ πγεία θαη ζην ζρνιείν, ε 

πξνψζεζε πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαζψο θαη ε 

πχθλσζε ηνπ δηρηπνχ θνηλσληθήο αζθάιεηαο κε ζέζπηζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ φπσο ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα. ε ζρέζε κε απηφ, 

ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ κειινληηθφ εξεπλεηή λα εζηηάζεη ηε κειέηε ηνπ ζηελ 

δηαθξίβσζε ησλ επξεκάησλ απφ ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη ηηο δηαλεκεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θηψρεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
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Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξζεθε ζηηο κεηαβνιέο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ ζηε 

κεηαλεσηεξηθή επνρή. Παξά ην γεγνλφο, φκσο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζρεκάησλ, ε νπζία ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη αλαιινίσηε, θαζφηη ηελ νηθνγέλεηα δελ 

ηελ πξνζδηνξίδνπλ αλαγθαζηηθά ηα ζρήκαηα ή ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο. Οηθνγέλεηα κε 

ιηγφηεξα παηδηά δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά θαη ιηγφηεξε αγάπε γηα ηα παηδηά. 

Μηθξφηεξε ζε κέγεζνο νηθνγέλεηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ιηγφηεξε νηθνγέλεηα. Ζ 

νηθνγέλεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηάζε δσήο θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο γηα 

απηήλ. Απφ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. Σελ νηθνγέλεηα ηελ πξνζδηνξίδνπλ ηα εζηθά πξφηππα θαη νη αμίεο πνπ 

απηή πξεζβεχεη θαη κε ηηο νπνίεο εκθνξείηαη. Με δηαβξσκέλα ηα εζηθά πξφηππα, ε δσή 

κεηαβάιιεηαη ζε έλαλ αδπζψπεην αγψλα γηα επηβίσζε. Ζ απψιεηα εζηθήο ζηήξημεο θαη 

ππμίδαο, ε έκθαζε ζηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ζηνλ αηνκηθηζκφ εθβάιινπλ ζε έλα 

πνιηηηζκφ απιεζηίαο πνπ θσθεχεη γηα ηα αηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. 

πλεπψο, ε πξφθιεζε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία είλαη ε κεηάπησζε απφ ηελ 

εζσζηξέθεηα θαη ηνλ αηνκηθηζκφ ζηελ ελεξγνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ κεηαιακπαδεχνπλ ζηνπο νηθείνπο ηνπο αμίεο θαη ηδαληθά. 

 

ηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε, ην φξακα κηαο θνηλσλίαο πνπ επεκεξεί βαζηζκέλε ζε 

αμίεο θαη ηδαληθά, πνπ ζεσξεί θάζε κέινο ηεο πνιχηηκν, πνπ ελψλεη ηηο ηχρεο ηεο ζε 

θνηλέο αμίεο, νδήγεζε ζε κηα θαηάθηεζε – ζηελ θαηάθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Μνληέινπ. Δλφο κνληέινπ ην νπνίν έζεηε γηα ηνπο επξσπατθνχο ιανχο 

έλαλ ειάρηζην θνηλφ παξνλνκαζηή πξνζηαζίαο απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ζηε βάζε δηαρξνληθψλ αμηψλ. Ζ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε θαηαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο – ζηηο δηαρξνληθέο αμίεο κε ηηο νπνίεο 

γαινπρήζεθε θαη αλδξψζεθε ε αλζξσπφηεηα. ε έλα θαηξφ ζαξσηηθψλ αιιαγψλ, ε 

νηθνγέλεηα πξέπεη λα απνδεηρζεί ην εθαιηήξην θαη ην πξνπχξγην ζηνλ αγψλα καο έλαληη 

ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ κε ηα νπνία ε αλζξσπφηεηα είλαη αληηκέησπε. 
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ΠΗΝΑΚΔ 

 
Πίλαθαο 5 – Δ.Δ. - Μέγεζνο ζπηηηθώλ βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 

Δ.Δ. – πηηηθά κε: 1 άηνκν 2 άηνκα 3 άηνκα 4 άηνκα 5 άηνκα 6+ άηνκα  

2014 31,7 31,2 16,6 14,0 4,5 2,0 

2010 30,8 30,4 16,9 15,0 4,8 2,2 

Μεηαβνιή σο πξνο ην 2010 2,92% 2,63% -1,78% -6,67% -6,25% -9,09% 

Πίλαθαο 5 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 

 
Πίλαθαο 6 – Δ.Δ. - ύλζεζε ζπηηηθώλ βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 

 
Πίλαθαο 6 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 

 

  

2011 

 

ύλνιν 

Πιεζπζκνύ 

Μεκνλσκέλα 

άηνκα (πνηέ 

ζε λόκηκε 

ζρέζε) 

 

Παληξεκέλα 

άηνκα 

Άηνκα κε 

ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο 

 

Υήξνη/εο 

Υήξνη από 

ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο 

 

Γηαδεπγκέλα 

άηνκα 

Γηαδεπγκέλνη 

από 

ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο 

Άηνκα ζε 

άγλσζηε 

ζρέζε 

Δ.Δ.-28 502.829.881 217.933.970 219.196.794 477.662 35.115.437 6.524 29.554.387 100.109 444.836 

Βέιγην 11.000.638 4.604.154 4.425.722 268.438 700.890 2.069 857.932 30.084 111.349 

Βνπιγαξία 7.364.570 2.921.950 3.259.954 0 754.526 0 428.140 0 0 

Σζερία 10.436.560 4.164.427 4.409.474 2.018 761.146 38 1.072.947 187 26.323 

Γαλία 5.560.628 2.616.048 2.178.903 8.799 306.793 476 447.578 2.031 0 

Γεξκαλία 80.219.695 32.039.091 36.669.868 68.268 5.733.361 1.350 5.677.654 5.531 24.572 

Δζζνλία 1.294.455 595.007 426.128  111.230  148.448  13.642 

Ηξιαλδία 4.574.888 2.480.117 1.819.183 0 189.719 0 85.869 0 0 

Διιαδα 10.816.286 4.227.476 5.434.500 1.765 820.449 78 331.686 332 0 

Ηζπαλία 46.815.910 20.374.860 21.281.640 0 2.962.945 0 2.196.470 0 0 

Γαιιία 64.932.339 32.022.624 24.918.509 0 4.044.160 0 3.946.039 0 1.006 

Κξναηία 4.284.889 1.699.822 2.008.739 0 407.197 0 160.850 0 8.281 

Ηηαιία 59.433.744 24.494.977 28.943.327 0 4.632.226 0 1.363.214 0 0 

Κχπξνο 840.407 344.931 420.172 0 37.405 0 31.792 0 6.107 

Λεηνλία 2.070.371 859.899 777.409 0 185.157 0 247.906 0 0 

Ληζνπαλία 3.043.429 1.164.646 1.293.357 0 300.568 0 284.858 0 0 

Λνπμεκβνχξγν 512.353 227.012 216.613 6.364 28.039 205 32.668 992 460 

Οπγγαξία 9.937.628 4.212.720 3.769.563 0 974.511 0 980.663 0 0 

Μάιηα 417.432 180.694 212.986 0 21.768 0 1.984 0 0 

Οιιαλδία 16.655.799 7.773.306 6.749.959 115.007 864.407 2.090 1.092.090 58.940 0 

Απζηξία 8.401.940 3.627.956 3.562.949  573.070  637.965  0 

Πνισλία 38.044.565 14.986.152 18.184.339 0 3.131.900 0 1.600.480 0 141.694 

Πνξηνγαιία 10.562.178 4.272.977 4.924.870  770.664  593.667  0 

Ρνπκαλία 20.121.641 7.676.974 9.687.183 0 1.901.912 0 845.882 0 9.690 

ινβελία 2.050.189 972.661 819.158 0 145.155 0 113.215 0 0 

ινβαθία 5.397.036 2.281.441 2.214.431 0 386.707 0 412.745 0 101.712 

Φηλιαλδία 5.375.276 2.546.745 2.009.808 3.619 294.356 45 520.189 514 0 

νπεδία 9.482.855 4.895.153 3.210.635 3.384 467.866 173 904.146 1.498 0 

Ζλ. Βαζίιεην 63.182.180 29.670.150 25.367.415 0 3.607.310 0 4.537.310 0 0 
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Πίλαθαο 7 – Δ.Δ. - Σύπνη νηθνγελεηώλ κε θαη ρσξίο παηδηά (έηνπο 2014) 

 

 

2014 

 

 

ύλνια 

ζπηηηθώλ 

(ζε ρηι.) 

πηηηθά κε Παηδηά πηηηθά ρσξίο Παηδηά  

Μόλνο 

ελήιηθαο 

κε Παηδηά 

 

Μόλνο 

ελήιηθα 

ρσξίο 

Παηδηά 

 

Εεπγάξη 

κε 

Παηδηά 

 

Εεπγάξη 

ρσξίο 

παηδηά 

 

Άιινη 

ηύπνη 

ζπηηηθώλ 

κε παηδηά 

 

Άιινη 

ηύπνη 

ζπηηηθώλ 

ρσξίο 

παηδηά 

 

Αξηζκνί 

(ζε ρηι.) 

 

% επί 

ζπλόινπ 

ζπηηηθώλ 

 

Αξηζκνί 

(ζε ρηι.) 

 

% επί 

ζπλόινπ 

ζπηηηθώλ 

Δ.Δ.-28 216.126,0 65.422,7 30,27% 150.703,2 69,73% 9.692,0 70.770,1 43.722,8 53.316,3 12.007,9 26.616,8 

Βέιγην 4.651,8 1.543,7 33,19% 3.108,2 66,82% 264,7 1.315,8 1.038,7 1.271,4 240,3 521,0 

Βνπιγαξία 2.759,9 794,0 28,77% 1.965,9 71,23% 78,2 732,7 481,4 703,3 234,4 529,9 

Σζερία 4.606,9 1.478,1 32,08% 3.128,7 67,91% 216,2 1.382,0 1.051,4 1.222,8 210,5 523,9 

Γαλία 2.360,0 707,4 29,97% 1.652,7 70,03% 196,2 1.003,2 468,9 563,0 42,3 86,5 

Γεξκαλία 39.713,0 8.787,6 22,13% 30.925,6 77,87% 1.519,9 15.997,1 6.038,8 11.384,2 1.228,9 3.544,3 

Δζζνλία 561,1 187,5 33,42% 373,6 66,58% 38,1 199,7 120,9 120,1 28,5 53,8 

Ηξιαλδία 1.707,2 708,9 41,52% 998,2 58,47% 106,9 378,0 494,1 357,4 107,9 262,8 

Διιάδα 4.344,5 1.201,9 27,66% 3.142,6 72,34% 80,2 1.310,8 918,8 1.051,9 202,9 779,9 

Ηζπαλία 18.328,9 6.251,4 34,11% 12.077,6 65,89% 641,8 4.585,5 4.274,6 3.990,6 1.335,0 3.501,5 

Γαιιία 28.090,5 8.842,0 31,48% 19.248,6 68,52% 1.705,7 9.814,4 6.138,3 7.437,3 998,0 1.996,9 

Κξναηία 1.518,9 539,7 35,53% 979,3 64,47% 30,6 371,9 295,7 274,0 213,4 333,4 

Ηηαιία 25.767,6 7.819,3 30,35% 17.948,4 69,65% 728,3 8.519,7 5.546,4 5.078,7 1.544,6 4.350,0 

Κχπξνο 290,2 114,2 39,35% 176,1 60,68% 10,8 58,1 77,9 67,4 25,5 50,6 

Λεηνλία 830,3 264,4 31,84% 565,9 68,16% 47,1 267,6 134,5 146,6 82,8 151,7 

Ληζνπαλία 1.308,9 409,4 31,28% 899,4 68,71% 86,4 474,0 230,3 235,6 92,7 189,8 

Λνπμεκβνχξγν 224,6 82,5 36,73% 142,2 63,31% 10,1 77,1 61,6 49,6 10,8 15,5 

Οπγγαξία 4.129,7 1.226,3 29,69% 2.903,4 70,31% 170,1 1.352,4 773,1 879,4 283,1 671,6 

Μάιηα 150,0 55,3 36,87% 94,8 63,20% 4,8 28,5 35,7 31,9 14,8 34,4 

Οιιαλδία 7.592,4 2.197,6 28,94% 5.394,8 71,06% 324,7 2.770,3 1.653,2 2.230,9 219,7 393,6 

Απζηξία 3.768,2 978,9 25,98% 2.789,4 74,02% 113,3 1.394,7 649,2 899,8 216,4 494,9 

Πνισλία 13.927,6 5.418,5 38,90% 8.509,0 61,09% 521,9 3.090,7 3.249,7 3.124,6 1.646,9 2.293,7 

Πνξηνγαιία 4.062,6 1.487,2 36,61% 2.575,3 63,39% 174,9 850,9 969,5 966,1 342,8 758,3 

Ρνπκαλία 7.470,2 2.712,3 36,31% 4.757,8 63,69% 183,2 2.043,5 1.540,6 1.442,0 988,5 1.272,3 

ινβελία 862,3 271,8 31,52% 590,5 68,48% 23,1 282,9 191,6 176,2 57,1 131,4 

ινβαθία 1.837,1 688,2 37,46% 1.148,9 62,54% 63,1 400,6 418,7 384,0 206,4 364,3 

Φηλιαλδία 2.595,0 586,7 22,61% 2.008,3 77,39% 42,4 1.045,7 491,9 822,9 52,4 139,7 

νπεδία 4.590,9 1.260,9 27,47% 3.330,0 72,53% 290,1 2.197,2 894,6 1.017,8 76,2 115,0 

Ζλ. Βαζίιεην 28.076,0 8.807,3 31,37% 19.268,6 68,63% 2.019,4 8.825,3 5.482,8 7.387,0 1.305,1 3.056,3 

Πίλαθαο 7 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Πίλαθαο 8 – Δ.Δ. – ηνηρεία κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ αλά θύιν γνλέα (έηνπο 2011) 
 

Πίλαθαο 8 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 

 

 

  

2011 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΟΝΟΓΟ-

ΝΔΨΚΧΝ 

πηηηθό κε κόλν 

παηέξα κε 

παηδί/ά 

πηηηθό κε κόλε 

κεηέξα κε 

παηδί/ά 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

% 

% 

ΑΝΓΡΧΝ 

% 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

% ΓΤΝ επί ησλ 

ΑΝΓΡΧΝ 

Βέιγην 497.253 91.366 405.887 16,05% 2,95% 13,10% 81,63% 

Βνπιγαξία 312.783 61.458 251.325 14,73% 2,89% 11,84% 80,35% 

Σζερία 569.595 106.994 462.601 21,37% 4,01% 17,36% 81,22% 

Γαλία 185.300 33.051 152.249 12,19% 2,17% 10,02% 82,16% 

Γεξκαλία 2.899.23

1 

448.805 2.450.426 12,71% 1,97% 10,74% 84,52% 

Δζζνλία 85.628 7.871 77.757 23,80% 2,19% 21,61% 90,81% 

Ηξιαλδία 213.234 28.559 184.675 18,13% 2,43% 15,71% 86,61% 

Διιάδα 463.775 74.438 389.337 15,35% 2,46% 12,89% 83,95% 

Ηζπαλία 2.220.72

0 

463.955 1.756.765 16,22% 3,39% 12,83% 79,11% 

Γαιιία 2.577.49

4 

418.749 2.158.745 14,42% 2,34% 12,07% 83,75% 

Κξναηία 207.862 33.345 174.517 17,10% 2,74% 14,35% 83,96% 

Ηηαιία 2.650.54

4 

462.384 2.188.160 15,92% 2,78% 13,14% 82,56% 

Κχπξνο 23.076 2.700 20.376 9,87% 1,15% 8,71% 88,30% 

Λεηνλία 196.172 25.301 170.871 33,38% 4,31% 29,07% 87,10% 

Ληζνπαλία 214.284 29.510 184.774 24,42% 3,36% 21,06% 86,23% 

Λνπμεκβνχξγν 20.620 3.523 17.097 15,12% 2,58% 12,54% 82,91% 

Οπγγαξία 536.614 71.853 464.761 19,78% 2,65% 17,13% 86,61% 

Μάιηα 19.587 2.973 16.614 16,47% 2,50% 13,97% 84,82% 

Οιιαλδία 496.272 86.072 410.200 10,58% 1,83% 8,74% 82,66% 

Απζηξία 370.688 54.736 315.952 16,07% 2,37% 13,70% 85,23% 

Πνισλία 2.433.17

1 

311.414 2.121.757 22,22% 2,84% 19,37% 87,20% 

Πνξηνγαιία 480.443 64.100 416.343 14,89% 1,99% 12,90% 86,66% 

Ρνπκαλία 812.474 174.679 637.795 13,96% 3,00% 10,96% 78,50% 

ινβελία 143.129 23.423 119.706 25,23% 4,13% 21,10% 83,64% 

ινβαθία 226.342 38.438 187.904 21,38% 3,63% 17,75% 83,02% 

Φηλιαλδία 0 0 0     

νπεδία 329.447 77.950 251.497 13,12% 3,10% 10,02% 76,34% 

Ζλ. Βαζίιεην 3.235.66

5 

462.255 2.773.410 18,38% 2,63% 15,75% 85,71% 

ύλνια 22.421.4

08 

3.659.902 18.761.501 16,06%    
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Πίλαθαο 9 – Δ.Δ. - ηνηρεία ζπηηηθώλ ζε λνκηθά θαηαρσξεκέλεο θαη ζπλαηλεηηθέο ζρέζεηο γηα ην έηνο 2013 

ζηηο ρώξεο κέιε 

Εεπγάξηα ζην ζύλνιν ησλ ζπηηηθώλ Με ζύκθσλν ζπκβίσζεο ε ζπλαηλεηηθή ζρέζε 

2011 ύλνιν Αξηζκόο % επί ζπλόινπ 

νηθνγελεηώλ 

Αξηζκόο % επί ζπλόινπ 

νηθνγελεηώλ 

Διιάδα 3.021.425 593 0,02% 73.949 2,45% 

Πνισλία 10.952.524 0 0,00% 313.114 2,86% 

Μάιηα 118.96 0 0,00% 4.143 3,48% 

Κξναηία 1.215.865 0 0,00% 48.886 4,02% 

Ρνπκαλία 5.818.513 0 0,00% 340.019 5,84% 

Κχπξνο 233.87 0 0,00% 14.57 6,23% 

ινβαθία 1.058.490 0 0,00% 70.337 6,65% 

Ηηαιία 16.646.376 0 0,00% 1.242.009 7,46% 

Λνπμεκβνχξγν 136.365 3.18 2,33% 10.584 7,76% 

Ληζνπαλία 877.459 0 0,00% 75.225 8,57% 

Σζερία 2.664.875 632 0,02% 237.933 8,93% 

ινβελία 567.347 0 0,00% 61.307 10,81% 

Πνξηνγαιία 3.226.371 0 0,00% 363.891 11,28% 

Βέιγην 3.097.642 134.204 4,33% 364.906 11,78% 

Γεξκαλία 22.809.399 28.568 0,13% 2.757.020 12,09% 

Ηζπαλία 13.694.250 0 0,00% 1.667.510 12,18% 

Ηξιαλδία 1.175.882 0 0,00% 143.498 12,20% 

Λεηνλία 587.691 0 0,00% 76.78 13,06% 

Βνπιγαξία 2.123.224 0 0,00% 289.893 13,65% 

Απζηξία 2.306.650 0 0,00% 321.689 13,95% 

Οπγγαξία 2.713.380 85 0,00% 404.714 14,92% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 17.604.210 39.725 0,23% 2.930.120 16,64% 

Οιιαλδία 4.691.651 54.787 1,17% 866.31 18,46% 

Γαλία 1.519.985 3.959 0,26% 298.677 19,65% 

Γαιιία 17.880.253 0 0,00% 3.727.646 20,85% 

Δζζνλία 359.738 0 0,00% 85.107 23,66% 

νπεδία 2.511.171 1.48 0,06% 674.069 26,84% 

Φηλιαλδία 0 0 0,00% 0 0,00% 

ύλνια: 139.613.566 267.213 0,19% 17.463.906 12,51% 

Πίλαθαο 9 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Πίλαθαο 10 – Δ.Δ. - Μέζε ειηθία αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ ηέιεζε πξώηνπ γάκνπ γηα ηηο ρώξεο κέιε 

έηνπο 2013 

 

Μέζε Ζιηθία Α' Γάκνπ - 2013 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 

(έηε ειηθίαο) (έηε ειηθίαο) 

Πνισλία 29,0 26,6 

Ληζνπαλία 29,5 27,1 

Ρνπκαλία 29,7 26,3 

Βνπιγαξία 30,0 26,7 

Κχπξνο (ζηνηρεία 2006) 30,4 27,7 

Κξναηία 30,5 27,6 

ινβαθία 30,6 27,8 

Μάιηα - (ζηνηρεία 2011) 30,6 29,2 

Πνξηνγαιία 31,1 29,4 

Λεηνλία 31,3 28,3 

Σζερία 31,3 28,5 

Δζζνλία 31,3 28,8 

Βέιγην ((ζηνηρεία 2010) 31,7 29,4 

Οπγγαξία 31,9 29,0 

ινβελία 32,3 29,6 

Λνπμεκβνχξγν 32,7 29,7 

Φηλιαλδία 32,7 30,4 

Διιάδα 32,9 29,7 

Οιιαλδία 32,9 30,3 

Γαιιία ((ζηνηρεία 2011) 33,0 30,8 

Γεξκαλία 33,2 30,5 

Απζηξία ((ζηνηρεία 2012) 33,2 30,6 

Ηξιαλδία ((ζηνηρεία 2011) 33,4 34,3 

Ηηαιία 34,0 31,1 

Γαλία 34,4 31,9 

Ηζπαλία 34,4 32,2 

νπεδία 35,7 33,0 

Ζλσκέλν Βαζίιεην --- --- 

Πίλαθαο 10 - Πεγή: Eurostat  
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Πίλαθαο 11 - ηνηρεία δηαδπγίσλ θαη γάκσλ έηνπο 2013 ζε επξσπατθέο ρώξεο 

Δ.Δ.-28 - 2013 Αξηζκόο 

Γηαδπγίσλ 

Γείθηεο Γηαδπγίσλ Αξηζκόο Γάκσλ Αξηζκόο γάκσλ ζε 

1 δηαδύγην  

Απζηξία (ζηνηρεία 2012) 17.006 2,00 36.140 2,13 

Βέιγην (ζηνηρεία 2012) 26.145 2,30 42.198 1,61 

Βνπιγαξία 10.908 1,50 21.943 2,01 

Κξναηία 5.992 1,40 19.169 3,20 

Κχπξνο (ζηνηρεία 2012) 2.036 2,40 5.493 2,70 

Σζερία 27.895 2,70 43.499 1,56 

Γαλία 18.875 3,40 27.503 1,46 

Δζζνλία 3.343 2,50 5.630 1,68 

Φηλιαλδία 13.766 2,50 25.119 1,82 

Γαιιία (ζηνηρεία 2011) 132.977 2,00 241.000 1,81 

Γεξκαλία 169.833 2,10 373.655 2,20 

Διιάδα (ζηνηρεία 2012) 14.880 1,30 51.256 3,44 

Οπγγαξία 20.209 2,00 36.986 1,83 

Ηζιαλδία (ζηνηρεία 2011) 516 1,60 1456 2,82 

Ηξιαλδία (ζηνηρεία 2012) 2.892 0,60 20.713 7,16 

Ηηαιία (ζηνηρεία 2012) 51.319 0,90 194.057 3,78 

Λεηνλία  7.031 3,50 11.436 1,63 

Ληζνπαλία 9.974 3,40 20.469 2,05 

Λνπμεκβνχξγν 1.163 2,10 1.722 1,48 

Μάιηα 338 0,80 2.578 7,63 

Οιιαλδία 33.636 2,00 64.549 1,92 

Ννξβεγία 10.212 2,00 23.916 2,34 

Πνισλία 66.132 1,70 180.396 2,73 

Πνξηνγαιία 22.525 2,20 31.998 1,42 

Ρνπκαλία 28.507 1,40 107.507 3,77 

ινβαθία 10.946 2,00 25.491 2,33 

ινβελία 2.351 1,10 6.254 2,66 

Ηζπαλία 95.427 2,00 154.470 1,62 

νπεδία 26.933 2,80 51.554 1,91 

Διβεηία 17.119 2,10 39.794 2,32 

Ζλ. Βαζίιεην (ζηνηρεία 2012) 130.469 2,00 285.391 2,19 

Πίλαθαο 11 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Πίλαθαο 12 – Δ.Δ. Μέζε ειηθία γπλαηθώλ ζηελ πξώηε ηεθλνπνίεζε (2000 / 2013)  

θαη δείθηεο νιηθήο γνληκόηεηαο (2013) 

 Μέζε Ζιηθία γπλαηθώλ ζηελ πξώηε  ηεθλνπνίεζε Γείθηεο νιηθήο 

γνληκόηεηαο 

2013 2000 Γηαθνξά 2013 

EE-28 28,7 - - 1,55 

Απζηξία 28,8 26,4 2,4 1,44 

Βέιγην 28,5 27,0 1,5 1,75 

Βνπιγαξία 25,7 23,5 2,2 1,48 

Γαιιία 28,1 27,8 0,3 1,99 

Γεξκαλία 29,3 28,7 0,6 1,39 

Γαλία (ζηνηρεία 2012) 29,0 27,8 1,2 1,67 

Διιάδα 29,9 28,0 1,9 1,29 

Δζζνλία 26,5 23,9 2,6 1,52 

Ζλ. Βαζίιεην 28,3 29,1 -0,8 1,83 

Ηξιαλδία 29,4 27,6 1,8 1,96 

Ηζπαλία 30,4 29,1 1,3 1,27 

Ηηαιία 30,6     1,39 

Κξναηία 28,0 25,7 2,3 1,46 

Κχπξνο 29,0 26,2 2,8 1,30 

Λεηνλία 26,1 24,0 2,1 1,52 

Ληζνπαλία 26,7 23,9 2,8 1,59 

Λνπμεκβνχξγν 30,0 28,3 1,7 1,55 

Μάιηα 28,4 26,9 1,5 1,38 

Οιιαλδία 29,4 28,6 0,8 1,68 

Οπγγαξία 27,7 25,1 2,6 1,35 

Πνισλία 26,7 24,5 2,2 1,29 

Πνξηνγαιία 28,9 26,5 2,4 1,21 

Ρνπκαλία 25,8 23,6 2,2 1,41 

ινβαθία 26,9 24,2 2,7 1,34 

ινβελία 28,5 26,5 2,0 1,55 

νπεδία 29,1 27,9 1,2 1,89 

Σζερία 28,1 25,0 3,1 1,46 

Φηλιαλδία 28,5 27,4 1,1 1,75 

Πίλαθαο 12 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Πίλαθαο 13 – ΔΛΛΑΓΑ – Σύπνη νηθνγελεηώλ αλά πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο (έηνπο 2011) 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

 

ύλνιν 

νηθνγελεηώλ 

 

Παληξεκέλα 

δεπγάξηα 

 

πκβηνύληεο 

 

ύλνιν 

Μνλνγνλετθώλ 

% 

κνλνγνλετθώλ 

επί ζπλόινπ 

ρώξαο 

% 

κνλνγνλετθώλ 

επί 

νηθνγελεηώλ 

πεξηθέξεηαο 

 

Μόλνο 

παηέξαο 

 

Μόλε 

κεηέξα 

 

Αλαινγία 

Αλδξώλ-

Γπλαηθώλ 

ΑΣΣΗΚΖ 1.047.265 829.649 32.641 184.975 6,12% 17,66% 25.371 159.604 84,10% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

536.195 447.434 11.881 76.880 2,54% 14,34% 11.556 65.324 82,31% 

ΘΔΑΛΗΑ 209.558 177.208 3.658 28.692 0,95% 13,69% 5.225 23.467 77,73% 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 182.915 151.199 3.130 28.586 0,95% 15,63% 5.183 23.403 77,85% 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 163.515 135.548 3.153 24.814 0,82% 15,18% 5.086 19.728 74,22% 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 154.086 128.039 2.674 23.373 0,77% 15,17% 4.712 18.661 74,75% 

ΚΡΖΣΖ 172.346 144.214 5.413 22.719 0,75% 13,18% 3.955 18.764 78,92% 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 

176.830 151.999 3.140 21.691 0,72% 12,27% 3.593 18.098 80,15% 

ΖΠΔΗΡΟΤ 95.813 80.847 1.435 13.531 0,45% 14,12% 2.786 10.745 74,07% 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 85.885 71.375 2.637 11.873 0,39% 13,82% 2.064 9.809 78,96% 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 81.748 70.421 1.045 10.282 0,34% 12,58% 1.931 8.351 76,88% 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 59.484 48.715 1.859 8.910 0,29% 14,98% 1.753 7.157 75,51% 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 55.785 47.053 1.283 7.449 0,25% 13,35% 1.223 6.226 80,36% 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 3.021.425 2.483.701 73.949 463.775 15,35%  74.438 389.337  

Πίλαθαο 13 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (επεμεξγαζκέλo) 
 

 

 
Πίλαθαο 14 – ΔΛΛΑΓΑ - Μέιε ππξεληθώλ νηθνγελεηώλ αλά νκάδεο ειηθηώλ (ζην ζύλνιν Γηαδεπγκέλσλ –

έηνπο 2011) 

 

2011 - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

 

ύλνιν  

Οκάδεο ειηθηώλ   

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+   

ΑΣΣΗΚΖ 80.529 0 42 1.649 13.236 30.715 23.462 8.451 2.424 550 45,46% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29.539 0 25 979 6.144 11.757 7.713 2.177 610 134 16,67% 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 8.831 0 15 332 1.841 3.479 2.262 702 164 36 4,99% 

ΚΡΖΣΖ 8.754 0 14 377 2.235 3.401 1.920 602 167 38 4,94% 

ΘΔΑΛΗΑ 8.746 0 11 342 2.001 3.446 2.202 552 163 29 4,94% 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 7.883 0 10 255 1.636 3.094 2.056 598 185 49 4,45% 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 7.651 0 28 446 1.968 2.928 1.693 431 131 26 4,32% 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 6.979 0 13 264 1.590 2.736 1.720 462 168 26 3,94% 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 5.099 0 1 216 1.317 2.010 1.073 366 96 20 2,88% 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 3.729 0 1 102 775 1.515 943 310 66 17 2,11% 

ΖΠΔΗΡΟΤ 3.574 0 0 117 800 1.358 944 267 63 25 2,02% 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2.984 0 4 135 659 1.222 754 150 50 10 1,68% 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 2.851 0 1 138 692 1.065 668 217 53 17 1,61% 

Πίλαθαο 14 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (επεμεξγαζκέλo) 
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Πίλαθαο 15 - ΔΛΛΑΓΑ - ηνηρεία ππξεληθώλ νηθνγελεηώλ από ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 

  
ύλνια ρσξίο παηδηά κε παηδηά 

  
αξηζκόο πνζνζηό αξηζκόο πνζνζηό 

Παληξεκέλα δεπγάξηα 2.483.701 913.279 93,68% 1.570.422 51,98% 

πκβηνχληεο 73.949 61.63 6,32% 12.319 0,41% 

Μφλνο παηέξαο 74.438 0 0,00% 74.438 2,46% 

Μφλε κεηέξα 389.337 0 0,00% 389.337 12,89% 

χλνια 3.021.425 974.909   2.046.516   

Πίλαθαο 15 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (επεμεξγαζκέλo) 
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ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ 

 
Γξάθεκα 7 – Δ.Δ. - Δμέιημε ησλ δεπγαξηώλ κε παηδηά ηελ πεξίνδν 2005-2014, σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπηηηθώλ 

 
Γξάθεκα 7 - Πεγή: Eurostat 

 

 
Γξάθεκα 8 – Δ.Δ. - πγθξηηηθή εηθόλα ζπηηηθώλ κε παηδηά γηα ηα έηε 2005 θαη 2014 ζηηο ρώξεο κέιε 

 
Γξάθεκα 8 – Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 

 

 
Γξάθεκα 9 – Δ.Δ. - Γηάθξηζε δεπγαξηώλ κε παηδηά βάζεη ηνπ αξηζκνύ παηδηώλ (έηνπο 2014) 

 
Γξάθεκα 9 – Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Γξάθεκα 10 -  Δ.Δ. - Δμέιημε αξηζκνύ δεπγαξηώλ ρσξίο παηδηά ζηα έηε 2005-2014  

 
Γξάθεκα 10 - Πεγή: Eurostat Statistical Database, επεμεξγαζία απφ ην ρξήζηε 

 

 
Γξάθεκα 11 – Δ.Δ. - Δμέιημε ηεο κέζεο ειηθίαο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ ηέιεζε πξώηνπ γάκνπ, γηα ηελ 

πεξίνδν 1990-2013 

 
Γξάθεκα 11 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 

 

 
Γξάθεκα 12 – ΔΛΛΑΓΑ - Μέζε Ζιηθία Σέιεζεο Πξώηνπ Γάκνπ ηελ πεξίνδν 1990-2013 

 
Γξάθεκα 12 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Γξάθεκα 13 – ΔΛΛΑΓΑ – Δμέιημε αδξνύ Γείθηε Γηαδπγίσλ πεξηόδνπ 1960-2012 

 
 
Γξάθεκα 13 - Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (επεμεξγαζκέλν) 

 
 

Γξάθεκα 14 – Δ.Δ. - Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή αηόκσλ ζε ζπλαηλεηηθή ζρέζε επί ηνπ ζπλόινπ (ειηθίαο άλσ 

ησλ 20 εηώλ – έηνπο 2011) 

  
Γξάθεκα 14 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
 

 
Γξάθεκα 15 – Δ.Δ. – Δμέιημε αξηζκνύ γάκσλ θαη δηαδπγίσλ πεξηόδνπ 1964-2011 

 
Γξάθεκα 15 - Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζκέλν) 
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Γξάθεκα 16 – Δ.Δ. – Δμέιημε αδξνύ δείθηε γακειηόηεηαο πεξηόδνπ 1964-2011 

 
Γξάθεκα 16 - Πεγή: Eurostat  

 
 

Γξάθεκα 17 – Δ.Δ. - Δμέιημε ηνπ αδξνύ δείθηε δηαδπγίσλ πεξηόδνπ 1965-2011 

 
Γξάθεκα 17 - Πεγή: Eurostat  

 

 

 
Γξάθεκα 18 – Δ.Δ. – Δμέιημε αξηζκνύ γελλήζεσλ πεξηόδνπ 1961-2014 

 
 Γξάθεκα 18.- Πεγή: Eurostat 
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