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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί  ζα κειεηήζνπκε κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηε 

κνλνγνλετθφηεηα θαη ην πψο επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ 

εξγαζηαθφ βίν ησλ κνλνγνλέσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη αλαθνξηθά ηνλ 

ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη νη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην θαηά πφζν ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε αλεξγία ησλ κνλνγνλέσλ, ην πιήζνο ησλ παηδηψλ θαη ε 

ειηθία ηνπο, ε θνηλσληθφηεηα θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κνλνγνλέσλ - νη 

ζπλζήθεο χπαξμήο ηνπο ζπλνιηθφηεξα - επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην 

βηνηηθφ-κνξθσηηθφ-νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ  επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ. 

Θα παξνπζηαζηεί  ζηε ζπλέρεηα ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεχζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ή αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα κεγαιψλνπλ 

κφλνη ηα παηδηά ηνπο θαη ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο λα αιιάδεη  θαη λα πεξηιακβάλεη 

νινέλα θαη ιηγφηεξα κέιε ζηνπο θφιπνπο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο πνπ 

επέξρνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ζηηο  πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο  θαη ηνλ 

εξγαζηαθφ βίν  ησλ κνλνγνλέσλ. 
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ABSTRACT  

 

            In the dissertation that follows we will study through the literature the issue of 

single parenthood and how it affects the daily life, social and working life of single 

parents in Europe and in Greece in particular. 

 We will try to answer the questions that arise regarding the way the needs and 

problems of single-parent families in Greece are formed, but also whether the 

educational level, the financial situation, the unemployment of single parents, the 

number of children and their age, the sociability and interpersonal relationships of 

single parents - the conditions of their existence as a whole - affect the daily life and 

the life-educational-economic-social level of these families. 

 

 Then we will present the qualitative research that we carried out in order to detect the 

reasons that push or force people to raise their children alone and the form of the 

family to change and to include fewer and fewer members within it in conjunction 

with the changes that are coming in everyday life, in personal and social relationships 

and in the working life of single parents. 
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Διζαγωγή                                                                                                             

 

Σν δήηεκα ηεο κνλνγνλετθφηεηαο απαζρνιεί εδψ θαη δεθαεηίεο ηηο επξσπατθέο 

θνηλσλίεο. Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πνπ έπιεμε θαη ηελ Δπξψπε αιιά θαη ηε ρψξα καο ηδηαίηεξα, πξνθάιεζε 

ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο δηάβξσζε ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο 

πξνηάζζνληαο ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη απηνδηάζεζε θη απηή ε κεηαηφπηζε πξνο ηηο 

πνιηηηθέο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο έρεη ζνβαξέο ςπρνθνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. 

Δπεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη  ηδηαίηεξα ηηο εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο,νη νπνίεο βξίζθνληαη πνιχ ζπρλά ζε δπζκελή ζέζε, πιήηηνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ θαη πνιιέο θνξέο πεξηζσξηνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα λα 

δπζθνιεχεηαη ε θαζεκεξηλφηεηά  ηνπο θαη κάρνληαη ζπλερψο λα αληαπεμέιζνπλ ζε  

δχζθνιεο θαη αθξαίεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή ζηήξημε. 

Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη – ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ θαη νη δπν ηδηφηεηεο ηαπηφρξνλα - ραξαθηεξίδνληαη σο  νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί  ζα κειεηήζνπκε ην θαηλφκελν θαη ην πψο 

επεξεάδεη ηνλ ηδησηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ εξγαζηαθφ βίν ησλ κνλνγνλέσλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα. Η παξνπζίαζε μεθηλά κε ην 

εξεπλεηηθφ κέξνο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηελ δηαηχπσζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί ε απνζαθήληζε 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ ηίζεηαη πξνο 

ζπδήηεζε ην θαηλφκελν ηεο κνλνγνλετθφηεηαο θαη ζα αθνινπζήζεη κία ζχληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα απφ ην 1980 έσο θαη 

ζήκεξα, θαηφπηλ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο (έληππεο θαη ειεθηξνληθήο). Έπεηηα, 

ζα παξνπζηαζηεί ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη ζα παξαηεζεί  ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν  

(πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο) θαη νη άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία 

ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα απηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ                                                                         

Η κνλνγνλετθφηεηα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

φρη κφλν ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηηο θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ηεο Γχζεο 

θπξίσο. ηελ  Διιάδα κφλν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1991. 

Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή κε ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν γελληνχληαη 

αξθεηά εξσηήκαηα αλαθνξηθά ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη νη αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην θαηά πφζν ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε αλεξγία ησλ κνλνγνλέσλ, ην πιήζνο 

ησλ παηδηψλ θαη ε ειηθία ηνπο, ε θνηλσληθφηεηα θαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο - 

νη ζπλζήθεο χπαξμήο ηνπο ζπλνιηθφηεξα - επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην 

βηνηηθφ-κνξθσηηθφ-νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ  επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ.  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο γίλεηαη  ζαθέο 

φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κνλνγνλετθέο  νηθνγέλεηεο δηεπζχλνληαη απφ ηε κεηέξα. 

Δλψ ζε έλα λνηθνθπξηφ δχν γνλέσλ, νη γνλείο έρνπλ πνιιαπιέο επηινγέο φπσο λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο γηα λα αζθήζνπλ ηελ επηκέιεηα θαη ηε κέξηκλα 

ησλ παηδηψλ ηνπο εθ πεξηηξνπήο, νη κνλνγνλείο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε 

λα εξγαζηνχλ ιηγφηεξεο ψξεο θαη κε πην επέιηθην σξάξην ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηελ εξγαζία κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

θαηά ηηο κέξεο αζζέλεηαο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηηο ζρνιηθέο δηαθνπέο. Οη ζπλζήθεο απηέο  ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ επξχηεξσλ θαηαζηάζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο κνλνγνλείο, 

ηδηαίηεξα ηηο αλχπαληξεο κεηέξεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ εξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη νκάδεο. 

Αμίδεη λα εξεπλήζνπκε ινηπφλ ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ή αλαγθάδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα κεγαιψλνπλ κφλνη ηα παηδηά ηνπο θαη ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο λα 

αιιάδεη  θαη λα πεξηιακβάλεη νινέλα θαη ιηγφηεξα κέιε ζηνπο θφιπνπο ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηνλ θνηλσληθφ θαη 

ηνλ εξγαζηαθφ βίν εηδηθφηεξα ησλ κνλνγνλέσλ. 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

ΚΟΠΟ / ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ – ΤΠΟΘΔΔΙ                                     

 

Με γλψκνλα ηελ παξαδνρή φηη ε κνλνγνλετθφηεηα θαη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ απηή πθίζηαηαη ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε  πνξεία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ κνλνγνλέσλ ζηελ Διιάδα, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα εξεπλεζνχλ ηα εμήο: 

- Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ αιιάδνπλ θαηά ηελ είζνδν ζηε 

κνλνγνλετθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κνλoγνλέσλ; 

- Πψο επηδξά ν θνηλσληθφο θαη ν εξγαζηαθφο βίνο ησλ κνλνγνλέσλ ζηνλ 

πνηνηηθφ ρξφλν κε ηα παηδηά; 

- Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε γεληθφηεξε πνξεία ηνπ βίνπ ησλ 

κνλνγνλέσλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ  θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο σο εππαζή 

θνηλσληθή νκάδα (θνηλσληθφ ζηίγκα) ;  

πγθεθξηκέλα, ζα ειεγρζεί ε ππφζεζε φηη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη νη ζπλζήθεο 

χπαξμεο ησλ κνλνγνλέσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε: 

- ην θχιν ησλ κνλνγνλέσλ, 

- ηελ ειηθία, 

- ηνλ ηχπν κνλνγνλέα, 

- ηνλ αξηζκφ ηέθλσλ, 

- ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ηνκέαο, 

απηναπαζρφιεζε,  αλεξγία), 

- ην κνξθσηηθφ θεθάιαην,  

- ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην  

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ε κειέηε αλαδεηά λα 

δψζεη απαληήζεηο θπξίσο ζηνπο εμήο άμνλεο εξσηήζεσλ/ πξνβιεκαηηζκνχ:  
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- Πνηα ε ζρέζε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ χπαξμεο ηνπ 

κνλνγνλέα;  

- Καηά πφζν ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην θαη αξηζκφο 

ηέθλσλ) επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ εξγαζηαθφ βίν ησλ κνλνγνλέσλ; 

- Δπηδξνχλ ην θχιν θαη ν ηχπνο κνλνγνλέα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο;  
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  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΗΗ                                                                                                          

3.1 Δννοιολόγηζη ηηρ Μονογονεϊκόηηηαρ 

Ο φξνο κνλνγνλετθφηεηα αθνξά νηθνγέλεηεο κε έλαλ κφλν γνληφ. Η 

Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ  πνιππινθφηεηα, αζαθέο 

πεξηερφκελν θαη νξηνζέηεζε ελψ ζπλαληάηαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ρσξίο 

λα απνηειεί κηα εληαία θνηλσληθή νκάδα - παξφια ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ 

νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

Μειεηψληαο πην πξνζεθηηθά, νη νηθνγέλεηεο απηέο εληνπίδνληαη κε 

αδηεπθξίληζηε πνιηηηθή αιιά θαη θνηλσληνινγηθή ηαπηφηεηα. Αλήθνπλ ζηηο ιεγφκελεο 

«Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο». Θεζκηθά, σο γεληθή εηθφλα, νη εηδηθέο ξπζκίζεηο 

εθιείπνπλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζπρλά εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά αδχλακεο θαη θνηλσληθά εθηεζεηκέλεο θαη, ελ ηέιεη θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο αξλεηηθή κεηαρείξηζε - αθφκα θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ηεο 

ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε έλλνηα ηεο κνλνγνλετθφηεηαο, ελψ 

αληηκεησπίδεηαη ππνζηεξηθηηθά απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, δελ απνιακβάλεη 

πξαγκαηηθψλ  θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ. 

Η κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

α. κφλν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δεη κε ηα παηδηά  

β. έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο απνπζηάδεη ιφγσ δηαδπγίνπ, 

ρεξείαο ή ιφγσ άιισλ ζπλζεθψλ  (ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, 

εγθιεηζκνχ ζε ίδξπκα, θπιαθή θιπ.) 

γ. επηινγή άξλεζεο ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο, αιιά φρη θαη ηεο γνλετθήο 

(Κηθίιηαο & άιινη, 2007). 

Η ρξήζε  ηνπ φξνπ κνλνγνλετθφηεηα, βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ «θνηλσληθνχ 

ζηίγκαηνο» απφ δηάθνξεο νηθνγελεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ή δπζθνιίεο θαη ηαπηφρξνλα, 



   

12 

εζηηάδεη ζην λα αλαδεηθλχνληαη νη νηθνλνκηθέο, πξαθηηθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν έλαο γνληφο  εμαζθψληαο ηε γνληθή κέξηκλα θαη θξνληίδα.                                                                                                                              

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε κνλνγνλετθφηεηα κπνξεί λα κελ απνηειεί µφληµε 

θαηάζηαζε. Γηα ην µφλν γνλέα ελδέρεηαη λα απνηειεί µηα µεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

(Γξνζζά, 2017). 

ηηο κέξεο καο, ε κνλνγνλετθφηεηα, απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία 

ζηαηηζηηθά γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο θαη ζηε ρψξα καο θαη ζπληζηά πξφθιεζε γηα 

ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο ζε φιεο απηέο ηηο 

ρψξεο ηα επίπεδα ηεο θηψρεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ κφλσλ γνλέσλ είλαη πςειφηεξα 

απφ εθείλα ησλ ππφινηπσλ λνηθνθπξηψλ κε εμαξηψκελα παηδηά (Κηξθηγηάλλε, 2016). 

3.2 Αποζαθήνιζη  βαζικών οπιζμών  

3.2.1 Οικογένεια:Η νηθνγέλεηα είλαη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ηνλ ηζρπξφ δεζκφ ηνπ αίκαηνο ή εμ΄ αγρηζηείαο θαη ζπγθαηνηθνχλ. Δπίζεο, 

αηζζάλνληαη κεηαμχ ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ιφγσ θαη ηεο ζπγγελείαο πνπ ηνπο ζπλδέεη. Πεξηιακβάλεη ηνπο 

ζπδχγνπο κε ηα παηδηά ηνπο θαη ζπρλά ηξίηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ζπδχγνπο κε ζηελνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο (Μνπζνχξνπ, 2005). 

Ο δεζκφο επνκέλσο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπλπθαίλεηαη κε βηνινγηθφ 

γεγνλφο: εμνπαιηθή ζρέζε ή ηεθλνπνηία. Όηαλ απηφ ην βηνινγηθφ γεγνλφο  

ελζσκαηψλεηαη ζην δίθαην πξνθχπηεη  ε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Η ζεμνπαιηθή 

ζρέζε εληάζζεηαη ζην γάκν ή ζηελ “ειεχζεξε ζπκβίσζε” απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην δίθαην, ελψ ε γέλλεζε παηδηψλ ζπλδέεηαη κε ηε λνκηθή 

ζεκειίσζε ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηξφηεηαο. Οηθνγέλεηα ηφζν απφ θνηλσληνινγηθή 

φζν θαη απφ λνκηθή άπνςε, δεκηνπξγεί θαη ε πηνζεζία, ζηελ νπνία ην βηνινγηθφ 

γεγνλφο αληηθαζίζηαηαη, θαηά “κίκεζε ηεο θχζεο”, απφ κία λνκηθή πξάμε 

(Παπαρξίζηνο, 2014). 

3.2.2  Μονογονεϊκή Οικογένεια:Με ηνλ φξν κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ελλννχκε ηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία ππάξρεη έλαο κφλν γνλέαο είηε ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, είηε 

γηαηί είλαη ρήξνο, είηε γηαηί είλαη δηαδεπγκέλνο θαη ππάξρνπλ αλήιηθα παηδηά θάησ 

ησλ 18 εηψλ (Μνπζνχξνπ, 2005). 



   

13 

Γελ πξνζδηνξίδεη απαξαίηεηα κηα λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο θαη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή θαη νξγάλσζε απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

(Κνγθίδνπ, 1994). 

πκπεξαζκαηηθά, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο Μνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο, δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη. Δπηκέξνπο 

νξηζκνί είλαη πξντφληα κειεηψλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, ζεσξεηηθψλ ελλνηνινγήζεσλ, 

ζηαηηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξηζκψλ ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά, ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο 

δηέπεηαη απφ κηα πιεζψξα νξηζκψλ θαη ξπζκίζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηαηηζηηθά, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα δελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο 

ζεζκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, νπφηε επηθξαηεί αλαγθαζηηθά ε έλλνηα ηνπ 

«λνηθνθπξηνχ» ε νπνία φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ εμίζνπ ζεκαληηθέο αζάθεηεο 

(Κηθίιηαο & άιινη, 2007). 

Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο απνηεινχλ ηειηθά «κε επλνεκέλεο» νκάδεο 

πιεζπζκνχ, κε θπξηφηεξε δπζθνιία ηελ  επίηεπμε ή ε δηαηήξεζε ελφο αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ δηαβίσζεο, κε κηα εηζνδεκαηηθή πεγή (κφλνο γνλέαο). Η δπζκελήο ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ/κφλσλ κεηέξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε έιιεηςε πνιηηεηαθήο ζηήξημεο, ε 

αλεπάξθεηα άιισλ εηζνδεκαηηθψλ πεγψλ, θαζηζηνχλ ηε δπλακηθή απηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηζρλή, κε απνηέιεζκα ζπλήζσο λα αληηκεησπίδνπλ θηψρεηα, αλέρεηα, 

έιιεηςε αλάπηπμεο. Απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο εηδηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο (Κηθίιηαο  & άιινη, 2007).  

Η Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζε ζρεηηθή έθζεζε ην 1989 θαη ην 2001, αλαθέξεη 

πσο  δηεζλψο θαηνρπξσκέλνο νξηζκφο ηεο κνλνγνλετθφηεηαο, αιιά θαη κνλαδηθφο 

«επίζεκνο» νξηζκφο δελ εκθαλίδεηαη ζε θακία ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκνί θαη 

ζπκπεξάζκαηα θαηαρσξνχληαη βάζεη ηεο θχζεο ηεο κειέηεο (θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο, ςπρνινγηθήο θ.ι.π.), πεξηθιείνληαο απαξαίηεηα ηελ χπαξμε ελφο κφλν 

γνλέα – ρσξίο ζχδπγν ή ζχληξνθν, ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδερνκέλσο άιια πξφζσπα 

(π.ρ. ηνπο γνλείο ηνπ) – πνπ δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ αλχπαληξν παηδί, εμαξηψκελν απφ 

απηφλ (Κνγθίδνπ, 1995).  

Οη θαηεγνξίεο ησλ κφλσλ γνλέσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα κειέηε είλαη: 

1. Αλχπαλδξνη γνλείο 

2. Γηαδεπγκέλνη γνλείο θαη 

3. Γνλείο ζε ρεξεία. 
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Καηά ηελ ειιεληθή Ννκνζεζία, θάζε λφκνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

κνλνγνλετθφηεηα έρεη ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλάινγα 

κε ηνλ ζθνπφ ηνπ. 

Σέινο, εκθαλίδεηαη ε ηάζε αιιαγήο ηνπ φξνπ απφ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζε 

κνλνκειέο λνηθνθπξηφ. Δδψ ηνλίδεηαη φηη  ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ, αθνξά έλα 

πξφζσπν πνπ δεη κφλν ζε κηα ρσξηζηή νηθηαθή κνλάδα ή πνπ θαηαιακβάλεη, σο 

θάηνρνο, έλα ρσξηζηφ δσκάηην (ή δσκάηηα) κηαο νηθηαθήο κνλάδαο αιιά δελ 

ζπλδέεηαη κε θαλέλαλ απφ ηνπο άιινπο θαηφρνπο ηεο νηθηαθήο κνλάδαο γηα λα 

απνηειέζεη κέξνο ελφο πνιπκεινχο λνηθνθπξηνχ. Καη επεηδή, ν «νηθνγελεηαθφο 

ππξήλαο» πεξηιακβάλεη  δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην λνηθνθπξηφ 

θαη είλαη είηε ζχδπγνη, είηε ζχληξνθνη ζε θαηαρσξηζκέλε ζπκβίσζε, είηε ζχληξνθνη 

ζε ζπλαηλεηηθή έλσζε, είηε γνλέαο θαη παηδί, πιένλ δελ είλαη κνλαδηθφο ν φξνο 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (Γξνζζά, 2017). 

 

3.2.3 Μονογονέαρ: Θεσξείηαη ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα θαη γνληθή κέξηκλα 

ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ πνπ γελλήζεθαλ εληφο ή εθηφο γάκνπ. 

Γηαθξίλνπκε έηζη ηξεηο ηχπνπο κνλνγνλέσλ:  ηνπο/ηηο  κφληκα ρσξηζκέλνπο/λεο, 

ηνπο/ηηο αλχπαλδξνπο/δξεο θαη ηνπο/ηηο ρήξνπο/ρήξεο. Η ηδηφηεηα ηνπ κνλνγνλέα 

κπνξεί λα κελ απνηειεί κηα θαηάζηαζε κφληκε αιιά λα πθίζηαηαη ζε κία πεξίνδν 

πεξηνξηζκέλε ρξνληθά (Μνπζνχξνπ, 2005). 

Ννκηθά πάλησο, επηθξαηεί κία ζχγρπζε. ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο, ην άξζξν 

7 αλαθέξεη φηη «Πξνζηάηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη απηφο πνπ αζθεί ελ 

ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ, απνθιεηζηηθά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: ρεξεία, ειεχζεξε 

ζπκβίσζε ρσξίο ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ηέθλν γελλεκέλν εθηφο γάκνπ, πηνζεζία 

ηέθλνπ απφ έλαλ/κηα κφλν γνλέα». Όκσο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3838/2010, γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νξίδεηαη φηη «Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή 

αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ». Μία ηξίηε 

πεξίπησζε, ζηνπο δηνξηζκνχο θαη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ ίζρπε ν νξηζκφο γηα ηνπο 

κνλνγνλείο φηη: «Χο κνλνγνλέαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ 
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απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά 

ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο: ρεξεία κνλνγνλέα, άγακε κεηέξα κε ηέθλν ρσξίο 

αλαγλψξηζε απφ ηνλ παηέξα, έθπησζε ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο,αθαίξεζε γνληθήο κέξηκλαο ηνπ άιινπ γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο θ.ι.π». 

Η αλάγλσζε θη εθαξκνγή ηξηψλ αληηθαηηθψλ  ελεξγψλ λνκηθψλ πιαηζίσλ 

νδεγνχλ ζε ζχγρπζε , κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ηνπ κφλνπ γνλέα, αθαηξψληαο ηνπ ζπρλά ηε δπλαηφηεηα πξνζήισζεο 

ζην έξγν ηνπ. Ο λνκνζέηεο νξίδεη, βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηνπ λφκνπ ελψ απηφ νδεγεί ζε 

επηιεθηηθνχο νξηζκνχο. 

3.2.4 Δξαπηώμενο ηέκνο: Ο φξνο εμαξηψκελν ηέθλν ππνδειψλεη θχξηα  ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ έλα άηνκν, ην νπνίν είλαη θαηά θαλφλα 

ππεχζπλν γηα ηε γνληθή κέξηκλα θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ. Σν εμαξηψκελν ηέθλν είλαη ην 

αλήιηθν παηδί έσο 18 εηψλ ή ην ελήιηθν αλχπαλδξν ηέθλν πνπ ζπνπδάδεη κε ειηθία 

έσο 25 εηψλ (Αλησλνπνχινπ, 2015). 

Σν «εμαξηψκελν παηδί» ζαλ φξνο παξαπέκπεη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ έλα άηνκν, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη θαη ππεχζπλν γηα ηε 

γνληθή κέξηκλα, θξνληίδα θαη αλαηξνθή ηνπ.  

Παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ή εκπινθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπδπγηθέο 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ δηαζπαζηεί ζε δπν ηκήκαηα , γηα κε νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο 

(θνηλσληθννηθνλνκηθνχο).  

Αδπλακίεο ή εκπινθέο εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή, αθφκα θαη ζηηο 

θιαζζηθέο θφξκεο νηθνγέλεηαο. Πηζαλφ είλαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε λα 

κε ζπκπίπηεη κε ην λνκηθά ή θνηλσληθά απνδεθηφ δηθαίσκα ζηελ αλαηξνθή. Σν πην 

ζπλεζηζκέλν θξηηήξην γηα λα νξίζεη ηελ εμάξηεζε είλαη ε ειηθία. Δάλ, φκσο γηα 

παξάδεηγκα, εζηηαζηνχκε ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, ηφηε φια ηα παηδηά κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 18 εηψλ ζεσξνχληαη 

«εμαξηψκελα» θαη φια ηα παηδηά κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 18 εηψλ ζεσξνχληαη 

«αλεμάξηεηα» (Κνγθίδνπ 1995). 

Καη' αληηζηξνθή, αλ  κηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα έλα 17ρξνλν παηδί 

εξγάδεηαη, ηφηε - ελδερνκέλσο - απηή ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα κε ζπλερίδεη λα 

ζεσξείηαη κνλνγνλετθή (Κηθίιηαο & άιινη, 2007: 17).  
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3.2.5 Δπιμέλεια ηέκνος: Η επηκέιεηα πεξηιακβάλεη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θαζήθνληνο 

ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ηνπ 

ηέθλνπ, δειαδή ηελ αλαηξνθή, ηελ επίβιεςε, ηελ εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε ζσθξνληζηηθψλ κέηξσλ 

(1518 ΑΚ). 

Η ελλνηνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε αλαηξνθή, κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε 

δελ είλαη εχθνιε. Η αλαηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθή δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε κφξθσζε ζηε γεληθή θαιιηέξγεηα θαη παηδεία θαη ε 

εθπαίδεπζε ζηελ εμαζθάιηζε, αλάινγα κε ηα ηαιέληα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ησλ 

αλαγθαίσλ ζπνπδψλ ηνπ (Κνπκάληνο, 1989). 

Η επίβιεςε πεξηιακβάλεη ηελ επνπηεία ηνπ ηέθλνπ, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη 

ηφζν ην ίδην φζν θαη άιινη απφ ελδερφκελεο επηδήκηεο πξάμεηο ηνπ. Η παξακέιεζε 

ηεο επνπηείαο απφ ηνπο γνλείο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα 

απνδεκίσζε ηξίησλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε απφ ελέξγεηεο ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ (ΑΚ 

923).  Η παξακέιεζε ηεο επνπηείαο κπνξεί επίζεο λα έρεη ζπλέπεηεο θαη λα ζπληζηά 

θαθή άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο (ΑΚ 1532) θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο επηζχξεη 

θαη πνηληθέο επζχλεο (Παπαρξίζηνο, 2014). 

Απηφο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα θαζνξίδεη θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ αλήιηθνπ 

ηέθλνπ. Καηά θαλφλα ηα παηδηά κέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ή έζησ κε ηνλ έλα απφ 

απηνχο. Μπνξεί φκσο ην αλήιηθν ηέθλν λα δηακέλεη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν φπνπ ίζσο 

ζπνπδάδεη (π.ρ. παηδηά πνπ δηαθξίλνληαη ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνπνλνχληαη ζε άιιν ηφπν απφ απηφλ πνπ δηακέλεη ε νηθνγέλεηά ηνπο). 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ έρεη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ 

ζπλαλαζηξνθψλ ηνπ παηδηνχ κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη κε γλψκνλα 

ηελ νκαιή θαη επηηπρή θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

Τπάξρνπλ φκσο θάπνηα ηδηαίηεξα θξίζηκα ζέκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ πνπ ελψ αλήθνπλ ζηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, 

αλάγνληαη ζηνλ “ππξήλα¨ηεο γνληθήο κέξηκλαο. Σέηνηα ζέκαηα είλαη θαηά ην λφκν 

είλαη ε νλνκαηνδνζία, ε ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη νη ζνβαξέο ηαηξηθέο 

επεκβάζεηο. Οη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα απηά ιακβάλνληαη πάληα θαη απφ ηνπο δχν 

γνλείο απφ θνηλνχ, αθφκε θη αλ ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη εηδηθφηεξα ε 

επηκέιεηα αλήθεη κφλν ζηνλ έλα γνλέα (Παπαρξίζηνο, 2014). 

https://www.lawspot.gr/node/1153
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3.2.6 Γονική Μέπιμνα: Η γνληθή κέξηκλα είλαη επξχηεξε ηεο επηκέιεηαο θαη ηελ 

πεξηιακβάλεη, φπσο επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηέθλνπ 

θαη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε θάζε ππφζεζε, φπσο ζχκβαζε ή δίθε πνπ αθνξνχλ ζην 

πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ (1510 ΑΚ). 

Η γνληθή κέξηκλα απνηειεί δηθαίσκα αιιά θαη θαζήθνλ ησλ γνλέσλ. Ο 

λφκνο δηαθξίλεη, θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνλ 

δηθαηνχρν ηεο άζθεζήο ηεο. Καλνληθά, νη ηδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ θαη ηνπο δχν 

γνλείο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πάλησο, ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο 

απνρσξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ππάξρεη 

αδπλακία γηα άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα γνλέα ή θαη απφ ηνπο δχν, 

φηαλ ε άζθεζε αθαηξείηαη απφ ηνλ έλα γνλέα ή θαη απφ ηνπο δχν, φηαλ ε άζθεζε 

αλαηίζεηαη ζηνλ έλα γνλέα ή ζε ηξίην πξφζσπν, κεηά απφ δηαδχγην ή δηαθνπή ηεο 

ζπκβίσζεο, θαζψο θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηέθλν γελλεκέλν εθηφο γάκνπ, ε γνληθή 

κέξηκλα ηνπ νπνίνπ αζθείηαη, πξσηαξρηθά, κφλν απφ ηε κεηέξα ηνπ, αθφκε θη αλ 

έρεη αλαγλσξηζηεί ε παηξφηεηα. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν γνλέαο πνπ έρεη απιψο ηε γνληθή 

κέξηκλα, ρσξίο φκσο θαη λα ηελ αζθεί, δελ απνμελψλεηαη απφ ην παηδί. Γηθαηνχηαη λα 

επηθνηλσλεί καδί ηνπ θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην πξφζσπν 

θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ παηδηνχ. Έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα αλαιάβεη απηφο ή θαη 

απηφο ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο είηε απηνδίθαηα είηε κε λέα δηθαζηηθή 

απφθαζε (Παπαρξίζηνο, 2014).  

Δηδηθέο πξνβιέςεηο ππάξρνπλ απφ ην λφκν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηέθλσλ πνπ 

γελληνχληαη ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα ζεηά ηέθλα. 

πγθεθξηκέλα, “ εάλ έλα παηδί γελλεζεί ρσξίο λα είλαη παληξεκέλνη νη γνλείο ηνπ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρσξίο γάκν, ηφηε ηε γνληθή κέξηκλα αζθεί ε κεηέξα. Δάλ 

φκσο ν παηέξαο πξνβεί ζε αλαγλψξηζε ηνπ ηέθλνπ, ηφηε θαηά θαλφλα κπνξεί θαη 

απηφο λα αζθήζεη ηε γνληθή κέξηκλα, κφλν φκσο εθφζνλ ε κεηέξα ζπκθσλεί ή δελ 

κπνξεί λα ηελ αζθήζεη ε ίδηα”. 

.https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-

merimna 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-merimna
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-merimna
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           Αλαθνξηθά κε ηα ζεηά ηέθλα , ν Αζηηθφο Κψδηθαο νξίδεη φηη κεηά ηελ 

πηνζεζία ε γνληθή κέξηκλα ησλ θπζηθψλ γνλέσλ αληηθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο απφ ηε 

γνληθή κέξηκλα ησλ ζεηψλ. 

          Σέινο,  ζηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ηέθλσλ πνπ γελληνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη ίδηνη θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα ηέθλα εληφο γάκνπ”.  

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-

merimna 

3.2.7 Από κοινού άζκηζη επιμέλειαρ: Δθφζνλ νη γνλείο   ζπκθσλήζνπλ λα 

ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ απφ θνηλνχ ηε γνληθή κέξηκλα, παξά ην δηαδχγην, ηελ 

δηάζηαζε ή ηελ αθχξσζε ηνπ γάκνπ ή ηεο ζπκβίσζεο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

πηνζεηήζεη ηελ απφ θνηλνχ άζθεζε επηκέιεηαο ηνπ ηέθλνπ, κε ηνλ φξν νη γνλείο λα 

έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ην κέξνο δηακνλήο ηνπ παηδηνχ, κε πνην γνλέα δειαδή ζα κέλεη 

ην παηδί. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο λα εθπιεξψλνπλ 

ελεξγά ην γνληθφ ηνπο ξφιν θαη παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ζην παηδί ε παξνπζία, ζε 

επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ησλ δχν γνλέσλ ηνπ (Παπαρξίζηνο, 2014). 

3.2.8 ςνεπιμέλεια ηέκνος: ηηο κέξεο καο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνγελεηαθφ 

δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δηαδχγηα θαη ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ θέξλεη 

λνκνζρέδην πνπ πξνσζεί ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο. 

Σν λνκνζρέδην βξίζθεηαη πιένλ ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο, πξνηνχ δνζεί 

ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, θαη αλακέλεηαη λα αιιάμεη κεηά απφ ζρεδφλ 40 ρξφληα ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζην ζρέδην λφκνπ γηα ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην πνπ ζα θαηαηεζεί εμεηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, πέληε βαζηθέο 

αιιαγέο γηα ηελ επηκέιεηα κεηά ην δηαδχγην. Οη αιιαγέο απηέο είλαη: 

1. Δλάσιζηη επικοινωνία: ην λνκνζρέδην ζα πξνβιέπεηαη ην ζχζηεκα ηεο 

ειάρηζηεο επηθνηλσλίαο απφ 1/3 έσο θαη 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ παηδηνχ. Αλ 

έλα δεπγάξη ρσξίζεη θαη, γηα παξάδεηγκα, δηαηεξήζεη ε κεηέξα ηελ επηκέιεηα, ηφηε ν 

παηέξαο ζα έρεη δηθαίσκα ειάρηζηεο επηθνηλσλίαο ζην 1/3 έσο θαη 50% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ. Μέλεη λα απνζαθεληζηεί ην πψο ζα ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ 

ειάρηζηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή αλ ζα θαζνξίδεηαη ζε ψξεο ηεο εκέξαο ή εκέξεο. 2. 

Με ζςμθωνία οι ζοβαπέρ αποθάζειρ: Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ 

ζα επηβάιιεη ηε ζπκθσλία ησλ δπν γνλέσλ γηα ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ φπσο, 

https://www.lawspot.gr/node/575
https://www.lawspot.gr/node/575
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-merimna
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/goniki-merimna
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γηα παξάδεηγκα, ε επηινγή ζρνιείνπ ή άιια ζνβαξά δεηήκαηα ηεο δσήο θαη 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. 

3. «Φπένο» ζε απποειδοποίηηη αλλαγή ηόπος διαμονήρ: Η δεχηεξε ηξνπνπνίεζε 

πνπ θέξλεη ην λνκνζρέδην γηα ηα δηαδχγηα έξρεηαη λα βάιεη «θξέλν» ζην θαηλφκελν 

ηεο ελ θξππηψ αιιαγήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ παηδηνχ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα, αιιάδεη ηφπν δηακνλήο δίρσο λα 

ελεκεξψζεη ηνλ έηεξν γνλέα. Πιένλ, κε ην λνκνζρέδην ε αιιαγή ηνπ λφκνπ δηακνλήο 

ηνπ παηδηνχ δελ ζα κπνξεί λα γίλεηαη απξνεηδνπνίεηα. Θα απαηηείηαη είηε έγγξαθε 

ζπκθσλία ησλ δπν γνλέσλ είηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

4. Διζάγεηαι ο όπορ ηηρ γονεϊκήρ αποξένωζηρ ην λνκνζρέδην γηα ην νηθνγελεηαθφ 

δίθαην εηζάγεηαη ν φξνο ηεο γνλετθήο απνμέλσζεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, κε ην 

ελ ιφγσ άξζξν ζα νξίδεηαη φηη νη δηθαζηέο, πξνηνχ πάξνπλ απνθάζεηο, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ επέδεημαλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πξνο ην παηδί. Δπηπιένλ, ν δηθαζηήο ζα πξέπεη 

λα έρεη σο θίλεηξν ηελ απνηξνπή ηεο απνμέλσζεο ηνπ γνλέα -πνπ δελ έρεη ηελ 

επηκέιεηα- απφ ην παηδί. 

5. Οικογενειακόρ διαμεζολαβηηήρ: χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή εμεηάδεη λα εηζάγεη ζην λνκνζρέδην γηα ηα δηαδχγηα 

θαη ηελ επηκέιεηα ηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο -κφλν φηαλ 

απαηηείηαη- ζα αλαιακβάλεη λα δηαηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο γηα ηηο παξαπάλσ λέεο 

ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ. 

https://singleparent.gr/enimerosi/nomika-themata/erchetai-nomoschedio-

stathmos-gia-ta-diazygia-oi-5-allages-pou-eksetazontai-gia-thn-epimeleia-twn-

paidiwn 

3.3 Δςπαθείρ Κοινωνικέρ ομάδερ 

 Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, ησλ 

νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή δπζρεξαίλεηαη, είηε 

εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή ζσκαηηθψλ ή ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ, είηε εμαηηίαο απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξα πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 

β) Οη Δππαζείο Οκάδεο Πιεζπζκνχ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

https://singleparent.gr/enimerosi/nomika-themata/erchetai-nomoschedio-stathmos-gia-ta-diazygia-oi-5-allages-pou-eksetazontai-gia-thn-epimeleia-twn-paidiwn
https://singleparent.gr/enimerosi/nomika-themata/erchetai-nomoschedio-stathmos-gia-ta-diazygia-oi-5-allages-pou-eksetazontai-gia-thn-epimeleia-twn-paidiwn
https://singleparent.gr/enimerosi/nomika-themata/erchetai-nomoschedio-stathmos-gia-ta-diazygia-oi-5-allages-pou-eksetazontai-gia-thn-epimeleia-twn-paidiwn
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i) ηηο Δςάλωηερ Ομάδερ Πληθςζμού θαη ii) ηηο Διδικέρ Ομάδερ 

Πληθςζμού 

γ) «Δςάλωηερ Ομάδερ Πληθςζμού» λννχληαη νη νκάδεο εθείλεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή εκπνδίδεηαη απφ 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά αίηηα,. ε απηέο αλήθνπλ άηνκα ηδίσο κε αλαπεξίεο, κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ή λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη άηνκα εμαξηεκέλα ή 

απεμαξηεκέλα απφ νπζίεο, 

δ) «Διδικέρ Ομάδερ Πληθςζμού» λννχληαη νη νκάδεο εθείλεο ηνπ 

πιεζπζκνχ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηελ νκαιή έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά αίηηα. ε 

απηέο αλήθνπλ ηδίσο νη άλεξγνη λένη, νη άλεξγνη άλσ ησλ 50 εηψλ, νη γπλαίθεο 

άλεξγεο, νη αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, νη αλαιθάβεηνη, νη καθξνρξφληα 

άλεξγνη, νη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, νη πξψελ 

ή νη λπλ ηξφθηκνη θπιαθψλ, νη αλήιηθνη παξαβάηεο, ηα άηνκα κε γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη κεηαλάζηεο. [απφ ην Νφκν 4019/2011 (ΦΔΚ 216 

Α΄)].  

Οη  κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, επνκέλσο, αλήθνπλ ζηηο Δηδηθέο Οκάδεο 

Πιεζπζκνχ θαη θαη΄ επέθηαζε είλαη επάισηεο θαη επηξξεπείο ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Σα πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη άκεζα φπσο θνηλσληθή απνκφλσζε, πξνθαηαιήςεηο, δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ελψ παξάιιεια δπζθνιεχνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ  απφθηεζε πξφζζεησλ πξνζφλησλ (Φεξψλαο, 

2019).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synigoros-solidarity.gr/solidarity/assets/uploads/2015/11/N-4019-2011.pdf
http://www.synigoros-solidarity.gr/solidarity/assets/uploads/2015/11/N-4019-2011.pdf
http://www.synigoros-solidarity.gr/solidarity/assets/uploads/2015/11/N-4019-2011.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ                                                                                    

4.1 Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ για ηην οικογένεια 

Ο ζεζκφο ηεο  νηθνγέλεηαο  πθίζηαηαη  απφ ηελ εκθάληζε  ηνπ αλζξψπνπ ζηε γε θαη 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αιιάδεη κνξθέο κε ηαρείο ξπζκνχο. Η νξγάλσζε  θαη ε δνκή 

ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ κειεηεζεί κέζα απφ δηάθνξνπο ηνκείο θαη δηαζηάζεηο, φπσο ε 

ηζηνξηθή, ε νηθνλνκηθή θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε θαη αληηπξνζσπεχεη  ην 

ζπλνιηθφηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Καη΄ επέθηαζε, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο  

νηθνγέλεηαο σο ζεζκνχ  πξνβάιιεηαη θαη επηβάιιεηαη ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ,  σο  

θχξην θαλνληζηηθφ πξφηππν, ζε θάζε επνρή. Η ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ κε ηα  

ηζρχνληα πξφηππα νδεγεί ζε θνηλσληθή έληαμε θαη απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία, 

πξνάγεη δε ηε ζπλνρή ηεο  ελψ θάζε απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα, νδεγεί ζηελ 

θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ απφξξηςε. 

Η κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο αξρηθά ππήξμε αληηθείκελν θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ πνπ ηελ 

αληηκεηψπηδαλ ζηε βάζε ησλ πιαησληθψλ ηδεψλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγάπε θαη ηε 

δηθαηνζχλε.  Δπηζηεκνληθά ζαλ ζεζκφο ε νηθνγέλεηα άξρηζε λα κειεηάηαη θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Η κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο έγηλε θπξίσο απφ 

θνηλσληνιφγνπο, πνπ εξεπλνχζαλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο, απφ δεκνγξάθνπο, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, απφ εζλνιφγνπο, πνπ εζηίαζαλ ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ ζπγγέλεηαο, απφ  λνκηθνχο , νη νπνίνη ελδηαθέξζεθαλ θπξίσο 

γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ  λφκσλ πνπ δηέπνπλ ην νηθνγελεηαθφ δίθαην, 

θαζψο θαη απφ νηθνλνκνιφγνπο,  πνπ κειέηεζαλ θαηά θχξην ιφγν ηηο νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο θαη ηηο  θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο  ησλ λνηθνθπξηψλ (Μηζέι, 2000).  

Η νηθνγέλεηα, ηελ επνρή απηή, ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ησλ πξνβιεκαηηζκψλ. 

Απφ ηελ κηα είλαη ην αηνκηθφ επίπεδν, θπξηαξρεί  ε επηζπκία ησλ αηφκσλ γηα 

απνκφλσζε εληφο ηεο δηθήο ηνπο κηθξήο θνηλσληθήο νκάδαο -ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο- 

θαη ε βαζκηαία απξνζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά,  ηθαλνπνηψληαο φκσο 

παξάιιεια  ηηο αηνκηθέο ηνπο επηινγέο. Απφ ηελ άιιε, ζε επίπεδν ζπιινγηθφ  
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παξαηεξείηαη ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ 

ηεο ράξαμεο επλντθήο γηα απηήλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο ζεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο  ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο  

ζηα πιαίζηα ηεο  βηνινγηθήο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο (Μνπζνχξνπ, 2005). 

Θα αθνινπζήζεη  κηα αλαθνξά ζε  ηέζζεξεηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζεκαληηθψλ 

θνηλσληνιφγσλ θαη δηαλννχκελσλ, νη νπνίνη εζηίαζαλ ζηε κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο σο 

θχξην ζεζκφ θνηλσληθνπνίεζεο, επηρεηξψληαο λα εληνπίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ 

χπαξμε θαη ηελ εμέιημε  δηαθφξσλ νηθνγελεηαθψλ κνξθψλ. Ο Friedrich Engels, 

αξρηθά, Γεξκαλφο θηιφζνθνο, δεκνζηνγξάθνο, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο θαη 

επηρεηξεκαηίαο πνπ επεμεξγάζηεθε καδί κε ηνλ Καξι Μαξμ ηελ ζεσξία ηνπ 

 δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ. Οη ζέζεηο ηνπ  ηεθκεξηψλνληαη ζην έξγν ηνπ : «Η Καηαγσγή 

ηεο Οηθνγέλεηαο, ηεο Αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο».  Αθνινπζεί ν E. 

Durkheim,  Γάιινο θηιφζνθνο θαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληνιφγνπο, ν 

νπνίνο ζεσξεί φηη ε κνξθνινγία ηεο θνηλσλίαο  είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο. Ο Talcott 

Parsons,γλσζηφο θνηλσληνιφγνο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζηε ζπλέρεηα, ν 

νπνίνο ηνπνζεηεί ηελ νηθνγέλεηα ζε έλα ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία. Σέινο, θαη κε γλψκνλα ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο  γηα ηελ νηθνγέλεηα, 

αλαθέξνπκε ηελ άπνςε ηεο Simon de Beauvoir, ε νπνία ήηαλ  Γαιιίδα ζπγγξαθέαο, 

 θηιφζνθνο, δηαλννχκελε, αθηηβίζηξηα θαη θεκηλίζηξηα πνπ πίζηεπε πσο ε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο  ζηελ θνηλσλία είλαη θνηλσληθά  θαηαζθεπαζκέλε απφ 

ην αλδξηθφ θχιν (Γξνζζά, 2017). 

 Friedrich Engels (1820‐ 1895)  Ο Friedrich Engels εξεπλά ηηο βαζηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο  ηνπ « πνιηηηζκνχ», 

φπνπ νη ηάμεηο θαη ε πνιηηηθή νξγάλσζε είλαη δηακνξθσκέλεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

εμεηάδεη ν Engels είλαη: α) ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, 

β) ε θχζε ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ηδηνθηεζία, ηελ 

θνηλσληθή ηεξαξρία, ηηο κνξθέο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα ζπζηήκαηα θαηαγσγήο, γ) ε 

εκθάληζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, ε δηαίξεζε ζε ηάμεηο νηθνλνκηθά 

πξνζδηνξηζκέλεο θαη ην θξάηνο, δ) νη πξψηεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο φπνπ 

αλαθέξεηαη  ζηνπο πηζεθνεηδείο θαη ζηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο (Έλγθειο, 1995).  

https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_����
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_���������_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
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Ο Engels ζην έξγν ηνπ αλάιπζε ηε κνλνγακηθή νηθνγέλεηα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

αξρή ηεο ηδηνθηεζίαο. Γηαθξίλεη ηνλ εηπκνινγηθά κνλνγακηθφ γάκν, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε ζπκθσλεκέλε έλσζε δχν αηφκσλ θαη ζηνλ 

ηζηνξηθφ κνλνγακηθφ γάκν, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθή βάζε θαη ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εκπνξεπκαηηθή  παξαγσγή, ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη ηε κεηαβίβαζή 

ηεο. Πξνζδίδεη ζηνλ ηειεπηαίν ην ραξαθηήξα ηνπ αδηάιπηνπ θαη ηεο θπξίαξρεο ζέζεο 

ηνπ άλδξα ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά, εμαηηίαο απηήο ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε 

ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (Μηζέι, 2000). Καζψο ε νηθνγέλεηα έρεη πεξάζεη απφ ηέζζεξηο 

κνξθέο κεηαζρεκαηηζκνχ θη εθφζνλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απνηειεί πξντφλ ελφο 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο , δειαδή ελφο κεηαβιεηνχ ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ, εληζρχεηαη 

ε άπνςε ηνπ Engels φηη ε νηθνγέλεηα επηδέρεηαη θαηλνχξηεο βειηηψζεηο έσο φηνπ 

επηηεπρζεί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη κεηαηξαπεί ν κνλνγακηθφο γάκνο ζε εζηθφ γάκν, 

ζε εθείλνλ δειαδή πνπ ζα βαζίδεηαη κφλν ζηελ αγάπε. Η κεηαβνιή ηεο νηθνγέλεηαο, 

σο πξνο απηφ ην επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη χζηεξα απφ ηελ απνδέζκεπζή 

ηεο απφ θάζε νηθνλνκηθή βάζε. Πψο φκσο δηακνξθψλεηαη ε νηθνγελεηαθή δσή φηαλ 

ππάξρεη απφιπηνο δηαρσξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο; Δδψ 

θαίλεηαη θαζαξά ε επηξξνή ηνπ Engels πνπ δηαθξίλεη ηελ κνλνγακία ζηελ 

εηπκνινγηθήο ηεο έλλνηα ( δειαδή ηελ ειεχζεξε ζπκθσλεκέλε έλσζε δχν αηφκσλ) 

απφ ηελ ηζηνξηθή κνλνγακία, πνπ έρεη νηθνλνκηθή βάζε θαη πεγάδεη απφ ηελ αηνκηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή (Μηζέι, 2000). 

Emile Durkheim (1858‐ 1917)   χκθσλα κε ηνλ Emile Durkheim, ε νηθνγέλεηα 

είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ θνηλσληθά αίηηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ  Durkheim , ιφγσ ηνπ φηη ε θνηλσλία απνηειεί  

πξσηνγελή χπαξμε θαη έρεη  απηνηειή ππφζηαζε, δελ είλαη απιά ζχλνιν αηνκηθψλ 

κνλάδσλ. Πηζηεχεη φηη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα δηακνξθψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηα θπζηθά θαη ζπλεπψο είλαη αλαγθαίν  λα εξεπλψληαη  κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Δπίζεο ππνζηεξίδεη  φηη ζηα κέιε κηαο θνηλσλίαο αζθείηαη έλαο 

δηαξθήο θαη ηζρπξφο θνηλσληθφο εμαλαγθαζκφο, πνπ σζεί  ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο λα 

θέξνληαη κε ηνλ ίδην θαη επηζπκεηφ ηξφπν ψζηε λα κελ ππνζηνχλ θπξψζεηο. 

Γεληθφηεξα, νη απφςεηο  ηνπ γηα ηελ νηθνγέλεηα εθθξάδνληαη ζηα καζήκαηά ηνπ, ζην 

Bordeaux ην 1892, κε ηίηιν «Η ζπδπγηθή νηθνγέλεηα», φπνπ δειαδή ραξαθηεξίδεηαη 

σο αηνκηζηηθή θαζψο κέζα απφ κηα εμειεγθηηθή πνξεία αληηιακβάλεηαη ηελ ζπδπγηθή 

νηθνγέλεηα, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ γάκν, σο ηελ θαηάιεμε κηαο εμέιημεο θαηά 
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ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα ζπζηέιιεηαη, θαζψο κεγαιψλεη  ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε 

ην  νπνίν θάζε άηνκν βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε (Μηζέι, 2000). 

 Αθφκε, ν Durkheim ππνζηήξηδε φηη ε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα είλαη ζρεηηθνθξαηηθή ζε 

φηη δειαδή  είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη ζηελ νηθνγέλεηά καο, κφλν θαη κφλν επεηδή 

είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη ζηα πξφζσπα πνπ καο γέλλεζαλ θαη καο κεγάισζαλ ή ζηα 

πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εκείο δεκηνπξγήζακε. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθά παιαηφηεξα φηαλ νη δεζκνί πνπ απέξξεαλ απφ ηα 

πξάγκαηα είραλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα 

πξφζσπα πνπ ππήξραλ γχξσ καο. Όηαλ δειαδή ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο νηθνγέλεηαο 

ήηαλ λα δηαηεξεζνχλ κέζα ζε απηή ηα νηθνγελεηαθά αγαζά, φηαλ φιεο νη πξνζσπηθέο 

ζεσξήζεηο έκνηαδαλ ζπγθξηηηθά δεπηεξεχνπζεο (Singly, 1996). 

 Καηαιήγνληαο, αλαθέξεη φηη ε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

παξαδνμφηεηα αθνχ ελψ γίλεηαη φιν θαη πην ηδησηηθή θαηλνκεληθά, ζηελ νπζία 

γίλεηαη πην δεκφζηα, αθνχ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απ’ φηη νη νηθνγέλεηεο 

ηνπ παξειζφληνο απφ ην θξάηνο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ, θπξίσο κέζσ ησλ πγεηνλνκηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θνξέσλ. Γεληθά παξαηήξεζε κηα κεηάβαζε απφ ηνλ ηειείσο 

ζηνηρεηψδε γάκν ζε έλα πνιχ πην ζχλζεην θαη ζεκαληηθφ ζεζκφ κε δηάξθεηα (Singly, 

1996).                                                                                                 

Talcott Parsons (1902‐ 1979) Η πξνβηνκεραληθή νηθνγέλεηα (γνλείο, παηδηά, 

κεγάινη γνλείο) ήηαλ αλνηρηή ζηελ επξχηεξε νκάδα, ζηελ θνηλφηεηα. Ο ρψξνο ήηαλ 

θνηλφο δειαδή ε νηθνγέλεηα δνχζε ζηνλ ίδην ηφπν καδί κε ηνπο ζπγγελείο. Ο ηξφπνο 

ζθέςεο ήηαλ θνηλφο θαη γηα ηνπο δπν ζπδχγνπο, άιια θαη γηα φιε ηελ θνηλφηεηα. Οη 

θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ μεθάζαξνη, γηα φιε ηελ θνηλφηεηα. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο 

ήηαλ κάλα, ζχδπγνο, λνηθνθπξά, ελψ ν ξφινο ηνπ άληξα ήηαλ ηνπ πξνζηάηε ηεο 

νηθνγελείαο, ηεο ηηκήο ηεο, ν θνπβαιεηήο, ν αληηπξφζσπνο ηεο .Ο ζηφρνο ήηαλ ζαθήο 

θαη μεθάζαξνο. Κνηλφο ζηφρνο ήηαλ ε επηβίσζε, ε θνηλσληθή άλνδνο θαη ε αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ. Η ζχγρξνλε βηνκεραληθή νηθνγέλεηα δηαρσξίζηεθε απφ ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία, ζπξξηθλψζεθε (γνλείο-παηδηά) θαη θαιείηαη πιένλ κφλε ηεο λα πάξεη 

απνθάζεηο, λα βξεη ιχζεηο, λα δίλεη απαληήζεηο, λα ραξάμεη ηελ πνξεία ηεο, έρνληαο 

ηελ ππνζηήξημε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ - θνξέσλ.  

       Η ππξεληθή νηθνγέλεηα εμππεξεηεί  ηδαληθά ηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Parsons, θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο  είλαη ηα εμήο: 
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1) Απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. 

2) Απνηξέπνληαη ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έκκηζζεο εξγαζίαο πνπ  

ππνλνκεχνπλ ηελ νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε. 

3) Οη κηθξέο κνλάδεο είλαη επθίλεηεο (γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά) θαη 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνλνκίαο. 

 ηελ πξνβηνκεραληθή δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα, ε θνηλφηεηα, νη ζπγγελείο, νη 

κεγάινη γνλείο, άηνκα εκπηζηνζχλεο έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο. Δπηηεινχζαλ 

ζξεζθεπηηθέο, πνιίηηθεο, παηδαγσγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηή ε 

ζπγγεληθή νκάδα απνηεινχζε παξάιιεια θαη κνλάδα παξάγσγεο. Απηφ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν νηθνγελείαο δελ επαξθεί πιένλ ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο εθβηνκεράλεζεο, πνπ απαηηεί ε ππξεληθή νηθνγέλεηα λα 

δηαρσξηζηεί απ΄ ηνπο ππνινίπνπο ζπγγελείο, φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή 

νκάδα, έηζη ψζηε νη νηθνγελεηαθέο άμηεο λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο 

εξγαζηαθνχο ξφινπο. 

                Καηά ηνλ Parsons ε ζεσξία ηεο νηθνγελείαο πεξηιακβάλεη ηξεηο νιφηεηεο: 

1) ηε ζεσξία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνγελείαο, 2) ηε ζεσξία ηεο δνκήο ηεο 

νηθνγελείαο, 3) ηε ζεσξία ησλ αληξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ξφισλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγελείαο, απηή απνηειεί έλα 

ππνζχζηεκα, ην νπνίν έρεη άκεζε αιιειεμάξηεζε, ηφζν κε άιια ζπζηήκαηα, φζν θαη 

κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Η νηθνγέλεηα έπαςε λα είλαη θνξέαο 

νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη κνηξάζηεθε ηηο επζχλεο κε άιινπο πην 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, ( βηνκεραληθέο κνλάδεο, ζρνιείν, θνηλσληθέο ππεξεζίεο,                     

εθθιεζία, θ.ι.π.), ελψ ζηελ αξρατθή νηθνγέλεηα ε ζπγγεληθή νκάδα αζθνχζε 

ηαπηφρξνλα ηηο νηθνλνκηθέο, ηηο ζξεζθεπηηθέο, ηηο πνιηηηθέο, ηηο ςπραγσγηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηελ  θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο.                                                                                                                                                             

Η νηθνγέλεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Parsons, επηηειεί δπν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο:                                           

1) Κνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε ζηφρν ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη                                        

2) ηαζεξνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελειίθσλ.  
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Πξφθεηηαη γηα δπν αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ 

πξσηαξρηθή θαη πιήξε έληαμε ησλ ελήιηθσλ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Η νηθνγέλεηα 

σο έλα ππνζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο ζπκβάιιεη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο 

ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη καθξνπξφζεζκα 

ζηελ νκνηφζηαζή ηνπ.                                                                            

 Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγελείαο θαηά ηνλ Parsons είλαη ηα εμήο:                                                                

1) Οηθνγέλεηα-ππξήλαο ε ζπδπγηθή νηθνγέλεηα (δεη ρσξηζηά απ’ ηνπο ζπγγελείο ηεο, 

έρεη φκσο ζρέζεηο καδί ηνπο θαη ζηεξίδεηαη ζην ζεζκφ ηνπ γάκνπ)                                                                                 

2) Ρφινο θχισλ θαη γελεψλ (πηνζεηεί αμίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε νξζνινγηζηηθφ 

πλεχκα). Οη αλδξηθνί θαη γπλαηθείνη ξφινη πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη γηα λα 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Ο 

παηέξαο έρεη ηνλ εθηειεζηηθφ ξφιν θαη είλαη ν αληηπξφζσπνο, ν ζχλδεζκνο κε ηελ 

θνηλσλία θαη παξάιιεια ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ελψ ε κεηέξα ερεη ηνλ εθθξαζηηθφ ξφιν δειαδή θαιχπηεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Μηζέι, 2000). 

Simone de Beauvoir (1908‐  1986)   Η γαιιίδα ζπγγξαθέαο Simone de Beauvoir 

ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλε απφ ην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ ππαξμηζκνχ,  κηα θηινζνθηθή 

δηδαζθαιία ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ παξαδνρή φηη ε θηινζνθία δελ είλαη 

αληηθεηκεληθή ε ζεσξεηηθή επηζηήκε, αιιά είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξαγκαηηθή 

νληνινγηθή  χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ θαη έρεη γξάςεη έλα απφ ηα πην θιαζηθά έξγα ηεο 

θεκηληζηηθήο ινγνηερλίαο: «Σν Γεχηεξν Φχιν», ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα έξγα ηεο, 

κηα θεκηληζηηθή αλάιπζε ηεο γπλαηθείαο χπαξμεο θαη ηεο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ. 

 Οη ζέζεηο ηεο Simone de Beauvoir μέθεπγαλ απφ ηα ζηελά θεκηληζηηθά 

πιαίζηα ηεο κέρξη ηφηε επνρήο, θάλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα ζεσξεζεί ε 

«βίβινο ηνπ θεκηληζκνχ»..  χκθσλα κε ηελ  Beauvoir νη άλδξεο είλαη απηνί πνπ 

δίλνπλ ζηελ γπλαίθα ξφινπο αιιά θαη ηνπο αθαηξνχλ. Η γπλαίθα δελ έρεη ηξφπν λα 

παιέςεη, ηελ έρνπλ ζθιαβψζεη θνηλσληθά αιιά θαη νηθνλνκηθά ζην ξφιν ηεο θαιήο 

ζπδχγνπ θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Ο γάκνο είλαη πεξηνξηζκφο, αζηηθνπνίεζε, αιιά θαη 

ζεζκνζεηεκέλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ θαη νη  

άλδξεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κε νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γπλαίθεο 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε  σο έλα πνιχηηκν απφθηεκα  ην νπνίν θξνληίδνπλ  λα 
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επηδεηθλχνπλ κε απψηεξν ζθνπφ λα θαλνχλ απηνί θπξίαξρνη  θαη ζεκαληηθνί 

(Beauvoir, 1979).  

Δλ θαηαθιείδη,  ε Simone de Beauvoir βνήζεζε κε ην έξγν ηεο  ψζηε ε 

ζχγρξνλε  γπλαίθα λα αξρίζεη λα αλαδεηάεη ηα φζα ηεο ζηέξεζαλ θαη λα πάςεη λα 

πξνζδνθά  ηελ εζηθή θαη έληηκε ζηαδηνδξνκία ηεο κε ηε ζχλαςε ελφο  

«πεηπρεκέλνπ» γάκνπ θαη ηνλ επαθφινπζν εγθιεηζκφ ηεο ζην ζπίηη- θπιαθή ηεο,   

πξνθεηκέλνπ λα  απνθχγεη ηνλ ππξήλα θαη ηελ αηηία  ζπλαηζζεκάησλ φπσο  ε ληξνπή, 

νη ελνρέο θαη ν θφβνο πνπ ελδερνκέλσο ηεο δεκηνπξγήζεθαλ  ζηα πξψηα εξσηηθά 

βήκαηά ηεο (Γξνζζά, 2017). 

4.2 Μεηαβολέρ ηηρ οικογένειαρ  ηον 20
ο
 αι. 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη θαλεξφ πσο ζην δπηηθφ θφζκν ε 

παξαδνζηαθή αζηηθή νηθνγέλεηα παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηαδηαθά ζε λέεο κνξθέο 

νηθνγέλεηαο πνπ νινέλα εμειίζζνληαη θαη κεηακνξθψλνληαη (Dechaux, 2008).  

  Πέξαλ απηνχ, φκσο γηα λα πξνηείλνπκε κηα θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ έρεη ππνζηεί ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα απνζηαζηνπνηεζνχκε 

πιήξσο απφ ηηο αηηηάζεηο πνπ πξνβάιινληαη γχξσ καο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη γηαηί 

έρνπκε φινη ηελ ηάζε λα ζεσξνχκε ηελ νηθνγέλεηα σο ζεζκφ θπζηθφ θαη ακεηάθιεην 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ηζρχεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

νηθνγέλεηα εθεπξίζθεηαη αζηακάηεηα κπξνζηά ζηα κάηηα καο, θαη ν νξηζκφο ηεο 

απνηειεί εζαεί έλα θνηλσληθφ αιιά θαη πνιηηηθφ δηαθχβεπκα. Ο Bourdieu κάιηζηα, 

ζπκβνχιεπε ηνπο θνηλσληνιφγνπο λα εμεηάδνπλ ηελ νηθνγέλεηα σο κηα 

«πξαγκαησκέλε θαηεγνξία»: κηα ιέμε κφλν, αιιά κηα ιέμε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ηέιεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία θαηνλνκάδεη, θαη παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην 

εκθαλψο απηνλφεην, ζην νπνίν εδψ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο δελ ππάξρεη πιένλ, ή φζν 

πάεη θαη ιηγνζηεχεη ε νκνθσλία ζην ηη αθξηβψο είλαη. Δλ ηέιεη, ε νηθνγέλεηα είλαη έλα 

θαηαζθεχαζκα κηαο «εξγαζίαο ζεζκνπνίεζεο», θαηαζθεχαζκα δηαξθέο αιιά πνηέ 

νινθιεξσηηθά ζηαζεξνπνηεκέλν (Dechaux, 2008). 

ην λέν νηθνγελεηαθφ ηνπίν πνπ παίξλεη κνξθή απφ ηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, έρνπλ απμεζεί ηα 

δηαδχγηα, θπξίσο ζηελ Δπξψπε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηνλ δείθηε ησλ 

δηαδπγίσλ παξαηεξείηαη φηη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο νη άλζξσπνη ρσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα  (Γξνζζά, 2017).  
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 Πην ζπγθεθξηκέλα,  νη άλζξσπνη ζηηο ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ρσξίδνπλ 

πην ζπρλά ελψ ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, φπνπ αλήθεη θαη ε Διιάδα, 

παξαηεξνχληαη ιηγφηεξα δηαδχγηα αιιά κε ζηαδηαθή αχμεζε. Παξάιιειε αχμεζε 

παξαηεξείηαη ζηηο γελλήζεηο εθηφο γάκνπ. Γεκηνπξγνχληαη έηζη,   λέεο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο νηθνγελεηαθήο ζπγθξφηεζεο θαη αχμεζε ησλ κνλνκειψλ  λνηθνθπξηψλ. Καη΄ 

επέθηαζε, νδεγνχκαζηε ζηελ απνζχλδεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο γνληκφηεηαο 

απφ ην γάκν θαη ζηε δηάζπαζε ηνπ άιινηε παληνδχλακνπ ηξίπηπρνπ γάκνο – 

κεηξφηεηα – νηθνγέλεηα. Η ππξεληθή νηθνγέλεηα παχεη λα είλαη ην κφλν νηθνγελεηαθφ 

κνληέιν θαη ράλεη ηνλ δηα βίνπ ζηαζεξφ θαη κφληκν ραξαθηήξα ηεο, αληηθαζίζηαηαη δε 

απφ πνιιέο άιιεο κνξθέο νηθνγελεηαθήο ζπγθξφηεζεο: κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, 

δεπγάξηα κε ειεχζεξε ζπκβίσζε ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο κε ή ρσξίο ηέθλα, 

επαλαζπληεζεηκέλεο νηθνγέλεηεο, νκφθπια δεπγάξηα θαη νκνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

(Ρεζεκησηάθε & άιιεο, 2015). 

 ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ζηηο νπνίεο εζηηάδνπκε εδψ, ηππνινγηθά, ην 

επηθξαηέζηεξν θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο, ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, είλαη ν 

ηξφπνο εηζφδνπ ζηε κνλνγνλετθφηεηα ή ν βαζκφο παξνπζίαο ηνπ απφληνο γνλέα ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ. Ο ηξφπνο εηζφδνπ απνηειεί ζπλήζσο κηα αλαγθαζηηθή ιχζε, ελψ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αηνκηζηηθή ηάζε ηεο επνρήο καο θαη ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο. Οη 

θχξηνη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη ε 

δηάιπζε ελφο γάκνπ θαη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ εθηφο γάκνπ, δχν δεδνκέλα πνπ 

επηθξαηνχλ έληνλα ζε κεγάιν πνζνζηφ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα ηειεπηαία 

30 ρξφληα θαη, ζχκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

παξαηεξήζεθε φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κφλσλ γνλέσλ είλαη γπλαίθεο (Μαξάηνπ- Αιηπξάληε, 1998). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί αθφκε πσο ζην βαζκφ πνπ ε κνλνγνλετθφηεηα 

απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή, ηδηαίηεξα φηαλ πξνέξρεηαη απφ δηαδχγην ή  κεηξφηεηα 

εθηφο γάκνπ, αλαδεηθλχεηαη κηα λέα θίλεζε γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο απφ ηνλ 

ζπδπγηθφ έιεγρν θαη ηηο παξαδνζηαθέο λφξκεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ.   

Έηζη, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε αξρεγφ ηε γπλαίθα-κεηέξα ελδέρεηαη λα νδεγήζεη 

ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ άλδξα-παηέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα πεξηζσξηνπνηψληαο έηζη ή 

θαη αθαλίδνληαο ην ξφιν ηνπ (Ρεζπκησηάθε & άιιεο,, 2015). 

Παξφια απηά φκσο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ε Διιάδα 

αθνινπζεί πνιχ πην αξγνχο ξπζκνχο ζηα λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα. Απηή ε 
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αληίζηαζε ζηα λέα πξφηππα νθείιεηαη ζηηο ειιεληθέο παξαδφζεηο θαη ζηελ θεληξηθή 

ζέζε πνπ θαηέρεη ε νηθνγέλεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο απνθιείνληαη γηαηί ζεσξνχληαη κε θαλνληθέο θάησ απφ 

έλαλ ζπγθαιπκκέλν ζηηγκαηηζκφ (Ρήγα & άιινη, 2012).  

πκπεξαζκαηηθά θαη κε βάζε ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 

1960, φπνπ ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά απμήζεθαλ ηδηαίηεξα ζην δπηηθφ θφζκν, 

γελλήζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ ηειηθά επξφθεηην γηα ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

νηθνγελεηαθήο δνκήο ή έλα λέν είδνο νηθνγέλεηαο. Παξφιν πνπ δελ απνηειεί λέν 

θαηλφκελν, ε ζηήξημε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Δπίθεληξν απνηεινχλ εθείλεο κε αξρεγφ γπλαίθα, κε ζπλήζεηο δπζθνιίεο ή 

θαη ειιείςεηο  ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη πξφλνηα, αλεξγία, παηδηθή πξνζηαζία, 

αζθάιεηα θ.ιπ. 

Καηά ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ην φξην ηεο παηδηθήο ειηθίαο νξίδεηαη ζηα 

18 έηε. ε κηα εμσηεξηθή κνξθή ηεο κνλνγνλετθφηεηαο νη βαζηθέο ζπληζηψζεο 

ππάγνληαη ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ  θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ κφλνπ γνλέα, δειαδή αλ είλαη ρήξνο, κφληκα ρσξηζκέλνο, ή 

αλχπαλδξνο. ηηο πεξηπηψζεηο, δε, φπνπ παξψλ είλαη κφλν ν έλαο απφ ηνπο δχν 

γνλείο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ρσξηζκφο ή νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία, ηφηε 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ζηαηηζηηθή, ζηε κειέηε θαη 

ηειηθά ζηελ πνιηηηθή γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Η Μνπζνχξνπ (1993) νλνκάδεη 

απηέο ηηο νηθνγέλεηεο «ρσιέο» θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε δπν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

αλ ε απνπζία ηνπ γνλέα είλαη θνηλσληθά απνδεθηή ή φρη. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

απνπζία ηνπ γνλέα έρεη ζεζκνζεηεκέλε θαη πξνζδηνξηζκέλε κνξθή θαη δελ εκθαλίδεη 

δπζιεηηνπξγίεο, ελψ ζηελ δεχηεξε ζπκβαίλεη ην αληίζεην (Κνγθίδνπ 1995). 

Δλ ηνχηνηο, έλα κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο, θαζνξίδεηαη κφλν 

απφ ηνλ έλα απφ ηνπο δχν γνλείο πνπ δεη καδί κε ηα παηδηά. Γε ζπκπεξηιακβάλεη, 

φκσο, άιια άηνκα εθηφο απφ ηνλ κφλν-γνλέα θαη ηα παηδηά φπσο παππνχδεο, 

γηαγηάδεο ή άιια θαη δε ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ην φηη απηά ηα πξφζσπα ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζην κφλν-γνλέα θαη ηα παηδηά, ιακβάλνληαο δξάζε ζε πεδία φπσο ην 

νηθνλνκηθφ, κέξηκλα, αζθάιεηα θ.ιπ. 

Δλ θαηαθιείδη, ν νξηζκφο εζηηάδεηαη κφλν ζην λνκηθφ δήηεκα ηνπ πνηνο έρεη 

ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ (Κνγθίδνπ., 1995). 
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πλνιηθά, ε κνλνγνλετθή "θνηλφηεηα" δε κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο κία 

νκνηνγελήο νκάδα, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ ηεο, παξφιεο ηηο θνηλέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα θνηλά γλσξίζκαηα. 

 

4.3 Μοπθέρ μονογονεϊκήρ οικογένειαρ 

 

Αλαθέξζεθε ήδε πσο  εκθαλίδνληαη δηάθνξεο κνξθέο κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο ην θχιν ηνπ 

γνλέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θεδεκνλία/αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε εξγαζία ή ε έιιεηςε απηήο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δηακέλεη ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ήζε θαη έζηκα,  ηπρφλ 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηελ πεξηζηνηρίδεη, βνήζεηα θαη ζηήξημε απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγελείο.  

Παξφιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα ζρεηηθή δηαθνξεηηθφηεηα, 

ππάξρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο (πχξνπ & άιινη, 2007).  

Η έιιεηςε θαη πνιιέο θνξέο ε αζάθεηα ηεο ζηεξεφηππεο θαηαλνκήο ξφισλ, 

φπνπ ζπλαληάηαη ζε άιιεο κνξθέο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο, θαζηζηά ηελ εθαξκνγή 

νξγάλσζεο ηεο σο ελαιιαθηηθή, ρσξίο επδηάθξηηε ηάμε ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. 

Η ηάμε θαη ε εζηθή αμία, θαηά ηελ νπνία ε πνιηηεία πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νηθνγέλεηα κέζσ λνκηθψλ πιαηζίσλ δελ θαηνρπξψλνληαη πάληα. 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παξέρνπλ πιένλ ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κηα 

ζρεηηθή εζηθή θαηαμίσζε ρσξίο ην βάξνο ηεο θνηλσληθήο εθηξνπήο. Σα παηδηά 

κπνξνχλ θαη απνιακβάλνπλ αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα, κέζα ζε δηαθνξνπνηεκέλα 

πιαίζηα ηα νπνία δελ πζηεξνχλ απφ ην ζηεξενηππηθφ (Κνγθίδνπ,1995: 283). 

ην ζχλεζεο κνηίβν, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο έρνπλ σο αξρεγφ ηελ κεηέξα 

ελ αληηζέζεη κε εθείλεο φπνπ εγείηαη ν παηέξαο, πνπ θαηέρνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

Έλα ηξίην κνηίβν είλαη εθείλεο νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ δηακέλνπλ ζε 

λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ αξρεγφο είλαη κέινο ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, φπσο 

παππνχδεο θαη γηαγηάδεο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ πξαθηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Δδψ 

θαηαγξάθεηαη πσο, αλεμάξηεηα ηνπ πνηνο γνλέαο έρεη ηνλ αξρεγηθφ ξφιν, ε ζπκβνιή 

ησλ παππνχδσλ θαη ησλ γηαγηάδσλ είλαη νπζηαζηηθή θαη θαηαιπηηθή ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ παηδηψλ, εζηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη αθφκε νηθνλνκηθά 

θαη πξαθηηθά (πχξνπ & άιινη,2007). 

4.3.1 Οικογένειερ με μονογονέα μηηέπα 

Η κφλε γνλέαο κεηέξα θαιείηαη λα θαιχςεη θαη λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθά θαη 

ηνπο δχν ξφινπο, αθνχ ν παηέξαο ζπλεηδεηά δελ απνηειεί κέξνο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κφλεο γνλείο κεηέξεο δε ληψζνπλ απνκφλσζε ή 

πεξηζσξηνπνίεζε, έρνπλ πηνζεηήζεη ηε κνλνγνλετθφηεηα σο θαλνληθή εμέιημε ή θαη 

απειεπζέξσζε. Η πηζαλή κνλαμηά άιισλ γπλαηθψλ ζε απηέο κεηαθξάδεηαη σο 

αλεμαξηεζία. Δπηιέγνπλ ηε κνλνγνλετθφηεηα σο ελαιιαθηηθφ ηξφπν νηθνγελεηαθήο 

νξγάλσζεο θαη δελ ηηο ελδηαθέξεη ε επαλαθνξά ζε κηα ππνηηζέκελε ηζνξξνπία. Αμίδεη 

λα αλαθεξζεί πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνπκπνχλ πάλσ ζε γπλαίθεο κε πςειφ 

πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη ελεξγή επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή (Κνγθίδνπ, 

1995).  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο κφλσλ κεηέξσλ, φπνπ βηψλνπλ ηε κνλνγνλετθφηεηα 

θαηφπηλ δηαδπγίνπ ρσξίο λα είλαη δηθή ηνπο επηινγή ή ρεξείαο, ε θαηάζηαζε 

εκθαλίδεηαη πην πεξίπινθε. Δδψ εθιείπεη ζπλήζσο ε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο 

κνλνγνλετθφηεηαο, ληψζνπλ αηθληδηαζκφ θαη αλαζθάιεηα γηα ηηο ίδηεο θαη ηα παηδηά 

ηνπο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη νη κφλεο κεηέξεο έρνπλ ιηγφηεξν γνληθφ έιεγρν ζηα παηδηά 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε κεηέξεο ζε ζπκβαηηθήο κνξθήο νηθνγέλεηεο. Φπρνινγηθά ζέκαηα 

ηεο κεηέξαο, θαηάζιηςε, κεηαπηψζεηο δηαρείξηζεο θη εθαξκνγήο νηθνγελεηαθψλ 

θαλφλσλ, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο (Golombok, 2004).  

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ   

εκθαλίδνληαη ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε κφλν γνλέα ηε κεηέξα είλαη: 

α. Πξνβιήκαηα θηψρεηαο 

β. ρνιηθή Απνηπρία 

γ. Δθεβηθή εγθπκνζχλε  

δ. Παξαβαηηθφηεηα. 

Καηαγεγξακκέλεο δπζθνιίεο επίζεο ζεσξνχληαη ε έιιεηςε πνηνηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ παξαηεξνχληαη αθφκε πξηλ νη 

γνλείο ρσξίζνπλ. Παξάιιεια, ηα θνξίηζηα πνπ αλαηξέθνληαη κε ηελ απνπζία ηνπ 

παηέξα ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα σο έθεβεο κεηέξεο, ζπγθξηηηθά κε εθείλα πνπ 

κεγαιψλνπλ κε ηνπο δχν ηνπο γνλείο. Λεηηνπξγνχλ αληηδξαζηηθά ζην ρσξηζκφ ησλ 

γνληψλ, ζηελ εκθάληζε παηξηνχ/ζπληξφθνπ ηεο κεηέξαο θαη μεθηλνχλ λσξίηεξα ηε 
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ζεμνπαιηθή ηνπο δσή. Πηζαλή ζεσξείηαη επίζεο ε δπζθνιία ή θαη απνηπρία 

κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ αγνξά εξγαζίαο ( Lamb M., 1999).  

4.3.2 Οικογένειερ με μονογονέα παηέπα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ ησλ παηέξσλ κφλσλ-γνληψλ είλαη πάξα πνιχ 

κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ κφλσλ κεηέξσλ, παξφιν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηαδηαθή 

αχμεζε. Οη πεξηπηψζεηο αλχπαληξσλ παηεξάδσλ εθηηκψληαη ιηγνζηέο ελψ ε 

θαηεγνξία ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ ή ρήξσλ επηθξαηεί, ζπλήζσο ε επηκέιεηα, ε γνληθή 

θξνληίδα θαη αλαηξνθή απνδίδνληαη λνκηθά ζηε κεηέξα, ηδηαίηεξα φηαλ ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε κηθξή ειηθία. Απηφ άιισζηε ζπλνςίδεηαη θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ ησλ ξφισλ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε νηθηαθή επζχλε θαη ε αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ. Δίλαη νη ίδηνη ιφγνη πνπ 

ζπρλά νη κφλνη παηεξάδεο νδεγνχληαη ζε έλα λέν γάκν, πξνζηξέρνπλ γηα βνήζεηα ζε 

ζπγγεληθά ή άιια πξφζσπα θη αθφκα πην αθξαία, ζε ηδξχκαηα ή αλάδνρεο 

νηθνγέλεηεο.  

Μφλνη παηεξάδεο ζε απηφλνκα λνηθνθπξηά, πνπ αζθνχλ κφλνη  ηε γνληθή 

θξνληίδα θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζπλαληψληαη ζπαληφηαηα (Κνγθίδνπ,1995). 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα πξφζσπα άμηα θαη ηθαλά, κε ςπρηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλαδεηήζεηο, δεμηφηεηεο ζην ρεηξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηάδην αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Γπζηπρψο, ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ κε ηα παηδηά ηνπο εκθαλίδεηαη ιηγφηεξνο ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνλ πνπ αθηεξψλνπλ νη κφλεο κεηέξεο. Δίλαη θνηλσληθά παξαδεθηφ 

φκσο πσο ε κεγαιχηεξε απνζηνιή ηνπ κφλνπ παηέξα είλαη λα κεηαδψζεη ηηο αμίεο ηεο 

δσήο ζηα παηδηά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πεηζαξρία θαη 

νηθνλνκηθή άλεζε (Livingston, 2013).  

Γεδνκέλεο ηεο ζπαληφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, νη γλψζεηο θαη νη θαηαγξαθέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θη εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζε κία κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε 

κφλν γνλέα-άλδξα, είλαη πεξηνξηζκέλεο αιιά αξθεηέο, ψζηε λα θαηαξξηθζνχλ θάπνηνη 

κχζνη. 

Ο ζηεξεφηππνο ξφινο ησλ δπν θχισλ, ζην βαζκφ πνπ έρεη εμειηρζεί ζε θάζε 

θνηλσληθφ ζχλνιν, επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλνπ γνλέα-

άλδξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ν κφλνο γνλέαο-άλδξαο ζεσξείηαη πην 

εθηεζεηκέλνο απέλαληη ζηηο νηθηαθέο επζχλεο θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κφλε γπλαίθα-γνλέα. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο, απηφ ηνλ θαζηζηά πην 

θαηαμησκέλν θαη θνηλσληθά απνδεθηφ, φηαλ ην πξαγκαηνπνηεί θαη εηδηθά φηαλ ην 

θάλεη κε ζπλέπεηα θαη επηηπρία.  



   

33 

πλήζσο είλαη απνθαηεζηεκέλνη επαγγεικαηηθά θαη δελ αληηκεησπίδνπλ 

ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, έρνπλ φκσο σο έλα βαζκφ ηηο ίδηεο ζπγθξνχζεηο 

ξφισλ κε ηηο γπλαίθεο, πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη γνλετθφ ξφιν (Κνγθίδνπ 1995). 

 Ιδηαίηεξα κεηά ην δηαδχγην, θαίλεηαη λα βηψλνπλ ηηο ίδηεο πηέζεηο ,ηηο ίδηεο 

ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο  κε ηηο  αληίζηνηρεο ησλ 

κφλσλ κεηέξσλ (Γξνζζά, 2017) . 

4.3.3  Μονογονεϊκόηηηα και Κοινωνικόρ Πεπίγςπορ 

Με ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο γηα ηελ 

κνλνγνλετθφηεηα δελ είλαη ηφζν αξλεηηθέο φζν παιαηφηεξα. Ο φξνο θαη κφλν 

«κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα», πνπ πηνζεηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεηθλχεη κηα ηάζε 

νκαινπνίεζεο θαη απνδνρήο. Ο Sullerot, φκσο ζσζηά είρε αλαθέξεη φηη απηή ε 

θαζηέξσζε ηνπ φξνπ εκπεξηέρεη ηελ παξαδνμφηεηα, φηη «φια ηα παηδηά έρνπλ δχν 

γνλείο θαη ε πξνζζήθε ηνπ νπνηνπδήπνηε επηζέηνπ δε δείρλεη ηίπνηε άιιν απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά δνπλ δηαθνξεηηθά. Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη ε νηθνγέλεηα 

κνλνγνλετθή αιιά ην λνηθνθπξηφ». Πάξαπηα φκσο, ε θαζηέξσζε ηνπ φξνπ εθθξάδεη 

κηα αιιαγή ηεο θνηλσληθήο αληηκεηψπηζεο, αθνινπζεί ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηε 

δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Η κεηαζηξνθή απηή ζεκεηψλεη ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ε θνηλσληθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ αλάινγα κε ηηο επνρέο, 

φζν θαη ηα πνιππνίθηια πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ (Κνγθίδνπ, 1995). 

      Παξφια απηά, έξεπλεο αλέδεημαλ πσο ππάξρεη έλαο ζπγθαιπκκέλνο 

ζηηγκαηηζκφο. Σφζν νη γνλείο  φζν θαη ηα παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, κπνξεί 

λα αληηκεησπίζνπλ κνξθέο ζηηγκαηηζκνχ, άληζεο κεηαρείξηζεο, αθφκα θαη ξαηζηζκφ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Θέκαηα πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο, αλαθνξέο ζηα ΜΜΔ 

είλαη θάπνηα απφ ηα πεδία ζπδήηεζεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θνηλσληθφ 

ζηηγκαηηζκφ. Μφλνο ζηφρνο απηψλ ησλ κεησηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη πξνζβνιψλ είλαη 

ε αλάδεημε  ηεο δηγνληθήο –ππξεληθήο νηθνγέλεηαο σο ηδαληθφ κνληέιν, αθφκα θαη αλ 

απηφ  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεηαη αζηαζέο θαη αδχλακν. 

Έρεη ζεσξεζεί σο έλα ελ δπλάκεη θνηλσληθφ πξφβιεκα ή φηη ε ίδηα ε 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη έλα νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο 

(πχξνπ & άιινη, 2007).  

Η κνλνγνλετθφηεηα αληηκεησπίζηεθε κε ηηο δχν πην αθξαίεο εθδνρέο ηεο,  λα 

απνηειεί απφ ηε κία θνηλσληθφ ζηίγκα θαη απνθιίλνπζα θαηάζηαζε  θαη απφ ηελ 

άιιε σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο. Η θαηαλφεζε θαη ε πιήξεο 



   

34 

απνδνρή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κνλνγνλετθφηεηαο θαζίζηαηαη δχζθνιε , απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ηα δεδνκέλα ζπλερψο αιιάδνπλ κε δηαξθψο απμαλφκελε  ηάζε (Κνγθίδνπ, 1995). 

Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αλαδεηθλχνπλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα κφλε κεηέξα είλαη  ε έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ζπρλά απφ ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνχ/ησλ παηδηψλ, απφ 

ην θνηλσληθφ/εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνο εθείλελ αξρηθά θαη θαη' επέθηαζηλ ζηα 

παηδηά, ζηεξεφηππα πνπ κεηαδίδνληαη απφ γεληά ζε γεληά.  Πεξηπηψζεηο  αλππαξμίαο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δπζθνιίαο εχξεζεο εξγαζίαο, έιιεηςε ζηαζεξψλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη θαηνηθίαο, αδπλακίαο θάιπςεο ηξερνπζψλ αλαγθψλ 

(πξνζσπηθέο, ηνπ παηδηνχ, δηαβίσζεο θιπ) είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επηθέξνπλ 

ηειηθά ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Κνγθίδνπ,1995).  

Ο κφλνο παηέξαο δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έρεη 

ζπλήζσο ηελ αξσγή θαη ηελ απνδνρή απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

4.4 Αναδπομή και έπεςνα ηηρ μονογονεϊκόηηηαρ ζηην Δςπώπη 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη γεγνλφο φηη έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ 

κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ ζηελ ΔΔ (Andersson, 2002; Unicef, 2007 ζηνπο Ruggeri 

& Edwards Bird,2014). Απηφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζεσξνχληαη σο 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη θηψρεηα (van Stolk et al., 

2011; Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007 ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014). Πιήζνο 

εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη νη λεφηεξεο κεηέξεο θαη νη κεηέξεο κε κηθξά παηδηά είλαη νη 

ιηγφηεξν απαζρνινχκελεο γνληθέο νκάδεο, θαη απηφ επηδεηλψλεηαη γηα ηηο αλχπαληξεο 

κεηέξεο (Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014 ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε, ην 10,4% ησλ λνηθνθπξηψλ κε παηδηά δηεπζχλνληαη απφ κνλνγνλείο, κε 

ρακειφηεξν πνζνζηφ  3,5% ζηε Ρνπκαλία θαη πςειφηεξν 20,4% ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην. Απφ ην ζχλνιν  ησλ 24 ρσξψλ πνπ κειεηήζεθαλ κφλν ην 1,2% ησλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ είλαη λνηθνθπξηά κε κνλνγνλέα παηέξα. Δπηπιένλ, ην 

81,9% ησλ παηδηψλ δνπλ ζε έλα λνηθνθπξηφ κε ηνπο δχν γνλείο ηνπο, θπκαηλφκελν 

απφ 63,3% ζην Βέιγην έσο 94% ζηελ Διιάδα. ηελ Δπξψπε θαηά κέζν φξν ην 16% 

ησλ παηδηψλ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (θπκαίλνληαη απφ 5,3% ζηελ 

Σχόλιο [WU1]:  
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Διιάδα έσο 28,1% ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην). Δλδεηθηηθά θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ 0,7% 

ζηελ Κχπξν θαη 15,1% ζην Βέιγην.(Ruggeri &Edwards Bird,2014). 

Οη επθνιφηεξεο δηαδηθαζίεο δηαδπγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληζρπκέλε 

λνκηθή  πξνζηαζία ελάληηα ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη πηζαλφ λα έρεη νδεγήζεη 

ζηελ αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ απφ ην 2004 ζε ρψξεο φπνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηέηνηεο αιιαγέο, ηδίσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Δμεγψληαο ην 

ξαγδαίν πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, νξηζκέλεο έξεπλεο 

δείρλνπλ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε αιιαγή ξφισλ ησλ 

θχισλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη θνηλσληθψλ θαλφλσλ πνπ  λνκηκνπνηνχλ ηελ αληηζχιιεςε 

θαη ηελ άκβισζε θαη πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζηε 

ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ αληηζχιιεςε (Ellwood & Jencks, 2004; 

McLanahan, 2004, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird,2014). 

«Αο επηζεκαλζεί φηη, αλ θαη, ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο δπηηθήο θαη θεληξηθήο 

Δπξψπεο, νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηνρεχνπλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα ειάρηζην 

εηζφδεκα ζηηο κφλεο κεηέξεο θαη έρνπλ ελζσκαηψζεη ηε «κνλνγνλετθφηεηα» θαη ην 

«ρσξηζκφ» ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζε αξθεηέο ρψξεο δελ ππάξρεη θακηά 

πξφβιεςε» (Μαξάηνπ, 1998, ζ.198). 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ, νη κεηέξεο κε ηνπο ζπληξφθνπο έρνπλ αηζζεηά 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αλχπαληξεο κεηέξεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ αλχπαληξσλ γνλέσλ θαη εθείλσλ κε 

ζπληξφθνπο. Με ιίγεο εμαηξέζεηο (δειαδή ην Λνπμεκβνχξγν θαη νη Κάησ Υψξεο), νη 

λεφηεξεο αλχπαληξεο κεηέξεο είλαη επίζεο ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. ηε Γαιιία, γηα παξάδεηγκα, ε απαζρφιεζε είλαη 15,1% 

πςειφηεξε ζηηο λέεο αλχπαληξεο κεηέξεο απφ φ, ηη ζηηο λέεο αλχπαληξεο γπλαίθεο 

ρσξίο  παηδηά θαη νη αλχπαληξεο κεηέξεο έρνπλ 36,3% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απαζρνιεζνχλ κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη 10,9% ιηγφηεξν πηζαλφ λα απαζρνιεζνχλ 

κε πιήξε απαζρφιεζε (Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

Δπηπιένλ, νη αλχπαληξεο κεηέξεο πνπ απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε 

είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη επαγγεικαηίεο θαη πνιχ πην πηζαλφ λα είλαη ζε 

ζηνηρεηψδε επαγγέικαηα, ή λα εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο θαη πσιήζεηο, ζε ζχγθξηζε 
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κε φιεο ηηο άιιεο νκάδεο κεηέξσλ. Απηφ ππνδειψλεη φηη έλα πςειφηεξν πνζνζηφ 

ησλ αλχπαληξσλ κεηέξσλ ζηεξείηαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα  πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ζέζεηο πςειφηεξνπ κηζζνχ. ε πνιιέο ρψξεο, επαγγεικαηηθά θαη 

άιια πςειά ακεηβφκελα επαγγέικαηα κπνξνχλ λα  απαηηήζνπλ ψξεο εξγαζίαο πνπ νη 

αλχπαλδξνη γνλείο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ δεδνκέλνπ ησλ επζπλψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα παηδηθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο κεηά ην ζρνιείν. 

Απηφ κπνξεί  λα ππνδειψζεη φηη νη πνιηηηθέο ρξεηάδνληαη γηα  λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

αλχπαληξεο κεηέξεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεηήζνπλ θάπνηα επειημία ζηηο 

εξγαζηαθέο ηνπο ζπλζήθεο. Δάλ ε επαγγεικαηηθή εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ζεσξείηαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο αζπκβίβαζηε κε ηε κεηξφηεηα, απηφ κπνξεί λα 

απνζαξξχλεη ηηο λέεο γπλαίθεο λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη άιιεο απαξαίηεηεο 

επελδχζεηο ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο λα αζρνιεζνχλ ζε επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ή άιια θαιά ακεηβφκελα θαη πςειήο εηδίθεπζεο επαγγέικαηα. Έλα 

ηέηνην ζρέδην ζα βνεζήζεη ηφζν ηελ κείσζε ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ φζν θαη ζηα 

κεηνλεθηήκαηα ζηα λνηθνθπξηά αλχπαληξεο κεηέξαο (Ruggeri & Edwards Bird, 

2014). 

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ εξγαζία γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ γηα 

ηελ πιήξε απαζρφιεζε κεηαμχ ησλ κεηέξσλ αλ  θαη  νη κεηέξεο γεληθά, θαη νη 

αλχπαληξεο κεηέξεο, αληηκεησπίδνπλ επίζεο εκπφδηα γηα ηελ κεξηθή απαζρφιεζε 

ζηελ  εξγαζία. Πξφζζεηε έξεπλα ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

απαζρφιεζε ησλ κεηέξσλ πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηε δηαζεζηκφηεηα παηδηθήο κέξηκλαο πιήξνπο απαζρφιεζεο ή 

κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ σξψλ εξγαζίαο θαη δηαζέζηκσλ σξψλ παηδηθήο θξνληίδαο 

παηδηψλ. Ιδηαίηεξε αλεζπρία ππάξρεη θαη κειεηάηαη ζε ζρέζε κε ην πνην βαζκφ νη 

κφλνη γνλείο πεξηνξίδνληαη ζηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο επεηδή θξνληίδνπλ έλα 

παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε γεληθή παξνρή θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζρνιείν κπνξεί λα είλαη αλεπαξθείο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξίπινθσλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. Υσξίο ζαθέζηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ηχπσλ παξνρήο θξνληίδαο πνπ νη κεηέξεο αλαθέξνπλ σο εκπφδην γηα ηελ πιήξε 

απαζρφιεζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη λα ραξαρζνχλ 

πην εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο θαη αθφκε πνηεο παξνρέο ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε απηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη επίζεο αζαθέο 
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ζε πνην βαζκφ γίλνληαη αληηιεπηέο νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζπλδπαζκφ 

απαζρφιεζεο θαη κεηξφηεηαο θαη πψο ε αδπλακία πξφζβαζεο ησλ κνλνγνλέσλ ζε 

επηκφξθσζε θαη αλψηαηεο ζπνπδέο επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο. Ο 

αληίθηππνο ησλ αληηιεπηψλ θξαγκψλ ζην ζπλδπαζκφ ηεο εξγαζίαο κε πςειφηεξεο 

ακνηβέο κε ηελ κεηξφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη νξηζκέλεο γπλαίθεο λα παξαηηεζνχλ 

είηε απφ ηε γνληκφηεηα είηε απφ ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλνπλ κφλνη γνλείο. Οη αληηιήςεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηέηνησλ εκπνδίσλ ηείλνπλ λα 

δηαθέξνπλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά (Ruggeri & 

Edwards Bird, 2014). 

Απαηηείηαη επίζεο πξφζζεηε έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ. Οκνίσο, είλαη ζεκαληηθφ λα εθηηκεζεί 

εάλ νη κνλνί παηέξεο  (ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο) αλαηξέθνπλ ζπρλφηεξα ηα 

παηδηά καδί κε ηελ πξψελ ζχληξνθφ ηνπο απφ θνηλνχ, ε νπνία επίζεο αλαθέξεη ηνλ 

εαπηφ ηεο σο κνλνγνλέα. Απηά ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ γηα λα απνθεπρζεί ε δηπιή 

κέηξεζε ησλ παηδηψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαζψο θαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ 

απηψλ πνπ αλαηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο απφ έλαλ γνλέα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ ησλ αλχπαληξσλ παηέξσλ ζε ζρέζε κε ηηο αλχπαληξεο κεηέξεο, ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε δεηγκαηνιεςία ησλ 

παηέξσλ θαη ηελ εμέηαζε ηνπο ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη 

αλχπαληξνη παηέξεο θαη πψο απηφ επεξεάδεη ηα λνηθνθπξηά ηνπο θαη ηηο δσέο ησλ 

παηδηψλ. Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ αλχπαληξσλ παηέξσλ θαη εάλ ππάξρεη κηα αλαδπφκελε ηάζε πξνο 

ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζε δχν ζπίηηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα αμηνινγήζεη ηφζν 

ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ φζν θαη θαηά πφζνλ νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο 

αλαγλσξίδνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. Η παξνρή δεκφζηαο θξνληίδαο 

παηδηψλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζε απηήλ ηελ νκάδα θηλδχλνπ γηα θηψρεηα θαη 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ έλαλ ζεκαληηθφ κνριφ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε θεξδνθφξεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα απμήζεη ηηο ψξεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο (Ruggeri & Edwards 

Bird, 2014). 

Γεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ κνλνγνλετθψλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ ζε απηά, νη αλαιχζεηο πνπ 
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παξνπζηάδνληαη εδψ ππνδειψλνπλ ηελ αλάγθε ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

πεξηζζφηεξσλ ζε βάζνο δεδνκέλσλ γηα απηά ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο ηξφπνπο 

απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηνπο θξαγκνχο ζηελ απαζρφιεζε. Δλψ ηα θελά 

επηβεβαηψλνπλ φηη ππάξρνπλ, κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα 

ππνδειψλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα 

λνηθνθπξηά κε παηδηά ζην παξειζφλ κπνξεί λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ γεληθά. Απηφ κπνξεί 

επίζεο λα ηζρχεη γηα φζνπο έρνπλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ, θαζψο ηα 

πνζνζηά γάκνπ κεηψζεθαλ θαη ηα πνζνζηά δηαδπγίνπ απμήζεθαλ, έλαο νινέλα 

απμαλφκελνο αξηζκφο παηδηψλ είλαη πηζαλφ λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο 

παηδηθήο ηνπο ειηθίαο ζε έλα κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζεηξά 

ηνπ λα επεξεάζεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ νηθνγέλεηαο θαη γηα 

ηελ απφθηεζε δηθψλ ηνπο παηδηψλ, θαζψο θαη ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο θαη 

εξγαζηαθέο ηξνρηέο. Απηφ είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν, φπσο έρεη ήδε απνδεηρζεί ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ηα παηδηά ζε κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν θηψρεηαο, θαζψο είλαη πην πηζαλφ  λα ππνθέξνπλ απφ πιηθή ζηέξεζε 

(Chzhen & Bradshaw, 2012, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014).  

Πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο 

επηθξάηεζεο, θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο. Πεξαηηέξσ έξεπλα 

ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε γηα ην αλ νη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 

κπνξνχλ ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα θηψρεηαο γηα ηα παηδηά ψζηε αθφκα θη 

αλ έρεη κηθξφ αληίθηππν ζηελ πιηθή ζηέξεζε, λα δηαζθαιίδεη φηη ην ράζκα θηψρεηαο 

δελ δηεπξχλεηαη  φηαλ απμεζεί ν αξηζκφο  ησλ παηδηψλ ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

(Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

Η έξεπλα έδεημε πσο  ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ 

πνπ κπήθαλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί έηζη 

λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζρεηηθέο πνιηηηθέο παξνπζίαζαλ αιιαγέο, 

εζηηάδνληαο ζηελ γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, αλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιιά θελά (Kok, 2004; Kohleretal., 2006, ζηνπο 

Ruggeri & Edwards Bird, 2014). Δπηπιένλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην πνζνζηφ ησλ 

κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ έρεη απμεζεί ζηελ ΔΔ (Andersson, 2002; Unicef 2007, 

ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014). Σν γεγνλφο απηφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

Σχόλιο [WU2]:  
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ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, θαζψο νη κνλνγνλείο 

ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κείδνλα νκάδα θηλδχλνπ γηα λα δήζνπλ ζε θηψρεηα (van 

Stolk et al, 2011, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014).  

Ο McLanahan (2004)  έδεημε φηη ζηηο Γπηηθέο βηνκεραληθέο ρψξεο, ηα 

λνηθνθπξηά κε κηα κεηέξα έρνπλ πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο απφ ηα 

λνηθνθπξηά κε δχν γνλείο (Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

Η Έθζεζε ηεο Unicef  γηα ηα παηδηά ην 2005 αλαθέξεη φηη «Τςειφηεξα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 

είλαη κνλνγνλείο - έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ» (Unicef, 2005, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 

2014). 

Γπζηπρψο, ε κνλνγνλετθή ηδηφηεηα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επθαηξία ελφο 

ελήιηθα λα θπλεγήζεη κία εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο εάλ δελ παξέρνληαη 

ππεξεζίεο ή ππνζηήξημε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηα παηδηά ηνπ πξηλ ή κεηά ην 

ζρνιείν θαζψο θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο πνιιέο αλάγθεο 

ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ (Bird & Rieker, 2008,  ζηνπο Ruggeri & Edwards 

Bird, 2014).  

Να ζεκεησζεί εδψ πσο επεηδή ε κνλνγνλετθή ηδηφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν 

πνπ παξαηεξείηαη θαη αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο γπλαίθεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη θαη δηαησλίδεη ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ (Ruggeri & 

Edwards Bird, 2014). 

ην βαζκφ πνπ ε κνλνγνλετθφηεηα απνηειεί εκπφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηε ζπλερή πιήξε απαζρφιεζε, ν αληίθηππφο ηεο ζηνλ θίλδπλν 

ηεο θηψρεηαο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηνπο κνλνγνλείο κε κηθξφηεξα παηδηά 

θαη άηνκα πνπ έρνπλ κφληκν αληίθηππν ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζήο ηνπο ιφγσ 

κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ αλεξγίαο ή ππναπαζρφιεζεο. πλεπψο, ν αληίθηππνο ηεο 

κνλνγνλετθήο γνληθήο κέξηκλαο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο φηαλ θαη φπνπ ε αλεξγία 

είλαη πςειή θαη φπνπ νη θνηλσληθέο παξνρέο γηα ηνπο γνλείο είλαη ρακειφηεξεο 

(Casey & Maldonado, 2012, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

Γηα φζνπο έρνπλ πνιχ κηθξά παηδηά, ν αληίθηππνο κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε ρψξεο κε ρακειφηεξεο παξνρέο ζε γνληθέο άδεηεο επί πιεξσκή θαη 
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γηα γνλείο κε δπζθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα παηδηθήο κέξηκλαο πιήξνπο 

εκέξαο ή ζε απηνχο πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηέηνηα θξνληίδα. 

Χζηφζν, ν (Misra et al, 2007, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014) δηαπίζησζε φηη 

ελψ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ γηα ηα κηθξά παηδηά 

κεηψλνπλ μεθάζαξα ηα πνζνζηά θηψρεηαο, ηδίσο γηα αλχπαληξεο κεηέξεο, ε 

καθξνρξφληα γνληθή άδεηα έρεη δηθνξνχκελεο επηπηψζεηο ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο. Οη 

κφλνη γνλείο έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα σξάξην επέιηθηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ 

λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο γνλετθφηεηαο θαη ηεο 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο (Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ εμέηαζε ηνλ αληίθηππν ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο 

γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηε γνληθή άδεηα, ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο κηαο γπλαίθαο 

λα εξγάδεηαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ή πιήξε απαζρφιεζε θαη ηηο πηζαλέο ψξεο 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο αλαιχζεηο ηνπο γηα ηε κεηξηθή 

απαζρφιεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζε 14 βηνκεραληθέο ρψξεο, νη (Gornick et al, 1996 

ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014) δηαπίζησζε φηη «ηηο ρψξεο κε ηηο πην θαιά 

αλαπηπγκέλεο πνιηηηθέο - Βέιγην, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία θαη νπεδία - θακία 

ζεκαληηθή  κείσζε ηεο απαζρφιεζεο δελ παξαηεξείηαη ζηηο κεηέξεο βξεθψλ (ζε 

ζχγθξηζε κε παξφκνηεο κεηέξεο ρσξίο παηδηά)».Γηα κεηέξεο παηδηψλ θάησ ησλ ηξηψλ, 

εμέηαζαλ ηελ θάιπςε, ην κήθνο θαη ηε επξχηεηα ησλ πνιηηηθψλ γνληθήο άδεηαο, ηελ 

εζληθή ππνζηήξημε γηα ηε θξνληίδα παηδηψλ κέζσ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηηο 

εζληθέο εγγπήζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα παηδηθή κέξηκλα θαζψο  θαη ηηο 

εγγξαθέο ζε δεκφζηα ή επηδνηνχκελε παηδηθή κέξηκλα. Σα επξήκαηά ηνπο ήηαλ 

παξφκνηα γηα κεηέξεο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δμέηαζαλ επίζεο ηηο 

θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο κεηέξσλ κε παηδηά 

απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ έσο ηελ εγγξαθή ζην ζρνιείν κε βάζε ηε δεκφζηα 

ππνζηήξημε ηεο παηδηθήο κέξηκλαο (κέζσ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη εγγπεκέλεο 

πξφζβαζεο ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ), θαζψο θαη ηελ εγγξαθή παηδηψλ ειηθίαο 

ηξηψλ έσο πέληε εηψλ ζηε δεκφζηα ή επηδνηνχκελε παηδηθή θξνληίδα θαη ην πνζνζηφ 

ησλ παηδηψλ πέληε εηψλ ζηε δεκφζηα παηδηθή κέξηκλα, λεπηαγσγείνπ ή δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (Ruggeri & Edwards Bird, 2014). 

 Οκνίσο, ν (Misra et al, 2010, ζηνπο Ruggeri & Edwards Bird, 2014) εμέηαζε 

πψο επεξέαζε ην θχιν, ηε γνληκφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ ζπληξφθσλ βάζεη 
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ηνπ πνζνζηνχ κεξηθήο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο ελφο αηφκνπ ζε 20 αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απφ ην θχιν ηνπ 

γνλέα ζηελ εμήγεζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ 

ζηελ απαζρφιεζε είλαη γεληθά πνιχ κηθξφηεξεο κεηαμχ ησλ ελειίθσλ ρσξίο παηδηά 

απφ φ,ηη κεηαμχ απηψλ κε παηδηά ζην λνηθνθπξηφ. Γηαπηζηψλνπλ φηη θαη ηα δχν 

πξφηππα γηα ηε κεηξηθή απαζρφιεζε θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε 

εζληθφ επίπεδν. Σέινο, αλαθέξνπλ φηη νη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ άηεθλσλ δεπγαξηψλ 

δηαθέξνπλ πνιχ ιηγφηεξν  ζηηο  ρψξεο αλαθνξάο απφ απηέο ησλ δεπγαξηψλ κε παηδηά. 

Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ ηελ αλάγθε λα εμεηαζηεί ε εξγαζία κεξηθήο ή θαη 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηα εκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζε εζληθφ 

επίπεδν κεηαμχ ησλ απμαλφκελσλ ζε αξηζκφ κνλνγνλέσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

4.5 ςνοπηική αναδπομή ηηρ μονογονεϊκόηηηαρ ζηην Δλλάδα από ηο 1980 έωρ 

και ζήμεπα. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ απφ ην 1980 θαη έπεηηα έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Γχν είλαη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην. Η πξψηε 

αθνξά ηελ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, 

ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Η δεχηεξε ζεκαληηθή δηάζηαζε αθνξά ηελ 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ.  χκθσλα, κε ην ειιεληθφ 

χληαγκα αλαθέξεηαη φηη «ε νηθνγέλεηα, σο ζεκέιην ηεο ζπληήξεζεο θαη πξναγσγήο 

ηνπ Έζλνπο, θαζψο θαη ν γάκνο, ε κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία ηεινχλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο». Δπίζεο, ην ειιεληθφ δίθαην φζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα 

απηή ηελ πεξίνδν, πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζηεί κε ηα επξσπατθά θξάηε θαη κε ηηο 

Κνηλνηηθέο πκβάζεηο θαη Οδεγίεο. Έπεηηα, ν λφκνο 1250/82 ζην άξζξν 1 εηζήγαγε 

γηα πξψηε θνξά ηνλ πνιηηηθφ γάκν σο ηζφηηκν κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ θαη κε ην λφκν 

1329/83 εηζήιζαλ νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ παηδηψλ.   Απηφ ην δηάζηεκα, θαηαξγήζεθε ην 

αξρεγηθφ δηθαίσκα ηνπ ζπδχγνπ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ λα θέξεη ηα βάξε ηνπ γάκνπ, 

αιιά έπξεπε θαη νη δχν λα ζπκβάιινπλ ζηηο αλάγθεο ηηο νηθνγελείαο ηνπο. 

Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ηεο γπλαίθαο λα παίξλεη κεηά ην γάκν αλαγθαζηηθά ην 

επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Σέινο, θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ηεο ζπδχγνπ λα κέλεη 

ζηελ θαηνηθία ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ηεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη απηνηειή 

θαη λφκηκε θαηνηθία. Καηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο. Άιιε κία πνιχ ζεκαληηθή 
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θαηάξγεζε ήηαλ ε δηαθνξεηηθή νξνινγία φζνλ αθνξά ηα παηδηά πνπ γελληνχληαλ 

εληφο θαη εθηφο γάκνπ ζε γλήζηα θαη εμψγακα ηέθλα αληίζηνηρα θαη επεηξάπε ην 

δηαδχγην. Όιε φκσο, απηή ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ δηαθαίλεηαη θαη ζην 

γεγνλφο φηη άιιαμε ε γιψζζα θαη ε γξαθή ηνπ δηθαίνπ ζηελ δεκνηηθή. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 

Διιάδαο, βειηηψζεθε θαη ηα παηδηά δελ απνηεινχζαλ απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ, ν λένο ηξφπνο δσήο θαη ζθέςεο ησλ 

αλζξψπσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζή ηνπο γηα βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ηνπο ζρέζεσλ, απφ απηνλνκία θαη ζεβαζκφ ζηελ ειεπζεξία ησλ επηινγψλ ηνπο, αιιά 

θαη απφ κεγαιχηεξε αλεθηηθφηεηα ζηηο εμειίμεηο ησλ δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ (Γξνζζά. 

2017).      

Απηέο νη θνηλσληθέο αιιαγέο ζα δηακνξθψζνπλ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ 

νηθνγελεηαθφ κνληέιν. Έηζη έρνπκε κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ λνηθνθπξηψλ θαη 

αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ, ελψ παξάιιεια απμάλνληαη ηα κε 

ζπκβαηηθά ζρήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ ζε αλαζχζηαζε, ησλ άηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ησλ 

άγακσλ κεηέξσλ, ησλ ειεχζεξσλ ζπκβηψζεσλ. Όιεο απηέο νη λέεο κνξθέο δελ 

απνηεινχλ θνηλσληθφ ζηίγκα φπσο παιηά. Γηα θάπνηνπο βέβαηα, παξακέλνπλ 

«απνθιίλνπζεο» (Παπαρξηζηφπνπινο, 2012).  

Απφ ην 1990 έσο θαη ζήκεξα, είλαη ζαθέζηαηε ε έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα, 

αιιά θαη ε ζηξνθή πξνο ηηο λέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, άιιαμε ν λφκνο γηα ηηο 

πηνζεζίεο αλ θαη ζηελ Διιάδα παξακέλεη ζρεηηθά αλεθάξκνζηνο θαη είλαη κηα πνιχ 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Αθφκε, νη κεηαξξπζκίζεηο κεηά ην 1990, πεξηειάκβαλαλ 

δηαηάμεηο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο βάζε ηνπ λφκνπ 

3305/2005, γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία βάζε ηνπ λφκνπ 3500/2006 θαη ηεο πνιχ 

πξφζθαηεο ξχζκηζεο γηα ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο κε ην λφκν 3719/2008, 

ην νπνίν εηζήγαγε κηα λέα ζειίδα ζην ειιεληθφ νηθνγελεηαθφ δίθαην. Πιένλ, ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην έρεη δηακνξθσζεί επί ίζνηο φξνηο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

θαη ε νηθνγελεηαθή δνκή κεηαιιάζζεηαη θαη ηείλεη λα παίξλεη κηα πην «ειεχζεξε» 

κνξθή.     

H αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηεο γπλαίθαο θαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηε κεηξφηεηαο εθηφο γάκνπ, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο 

δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ επεξεάζνπλ θαη ηηο  

Διιελίδεο. Οη εμειίμεηο ηεο βηνηερλνινγίαο, δειαδή νη λέεο κέζνδνη αληηζχιιεςεο 
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θαη ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πιένλ ζηηο γπλαίθεο λα επηιέμνπλ 

πφηε ζα γίλνπλ κεηέξεο κε απνηέιεζκα ε δηγνλετθή νηθνγέλεηα λα κελ απνηειεί πιένλ 

αδηαθηινλίθεην ζεζκφ (Ρήγα, 2012).  

ηε ζπλέρεηα, ε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ έληνλεο  θαη απφηνκεο αιιαγέο ηφζν ζηηο θνηλσληθέο φζν θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο 

δνκέο. Η πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ έγηλε κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1991. Γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ έρνπκε ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ηα 

λνηθνθπξηά απηά. Μειεηψληαο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο ηνπ 1991, 2001 θαη 

2011 δηαπηζηψλνπκε ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ απφ 160.000 

ην 1991, ζε 351.177 ην 2001 θαη ζε 463.713 ην 2011 (Αλησλνπνχινπ, 2015). 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ έρνπλ αξρεγφ ηε 

κεηέξα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε αξρεγφ ηνλ παηέξα, ε κεηέξα δε 

βξίζθεηαη ζηε δσή. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηηο έξεπλεο 

δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κεηέξαο θαη παηδηνχ 

αιιά θαη ιφγσ ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο κάλαο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Έηζη, απφ 

ηα 463.713 κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κφλν ηα 74.421 έρνπλ αξρεγφ άλδξα, πνζνζηφ 

16% (Αλησλνπνχινπ, 2012) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία ηεο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε, 

παξνπζηάδεηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ αιιά θαη  ησλ 

γάκσλ, κεηαμχ αηφκσλ πνπ παληξεχνληαη γηα δεχηεξε ή θαη ηξίηε θνξά. 

Γεκηνπξγνχληαη θαη΄ επέθηαζε κεηαβνιέο ησλ κνξθψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηα κέιε ηεο.  

Η άγακε κεηέξα, θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη φιν θαη ζπρλά ζηηο κέξεο καο, 

είλαη κία απφ ηηο κνξθέο ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο κε ηελ εμέιημε ησλ εζψλ θαη ηηο αιιαγέο ηεο νηθνγελεηαθήο 

δνκήο (JosianeCaron, 2005). 

Καη ελψ ε  νηθνγέλεηα απνδπλακσκέλε θαη κφλε ηεο πξνζπαζεί λα επηλνήζεη 

κεραληζκνχο γηα λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο παξαδνζηαθέο ππνρξεψζεηο 

πξνο ηα κέιε ηεο, δηαπηζηψλνπκε ηε ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο ζην ζεζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά κε κεγαιχηεξεο θαη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ην γνληθφ ξφιν 

πνπ ζπρλά δελ ζπκθσλνχλ θαη ζπγθξνχνληαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη 
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ζεκεξηλέο πξνζδνθίεο απφ ην γνληθφ ξφιν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ρσξίο ην απαξαίηεην 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, απνηεινχλ πεγέο αλαζθάιεηαο θαη άγρνπο γηα ηνπο 

κνλνγνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ επεξεάδεηαη θαη 

αληηθαηνπηξίδεηαη  ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(Μνπζνχξνπ, 2005). 

«Σα δηάθνξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο δελ εθθξάδνπλ ηφζν ηελ απνηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνγελεηαθήο δνκήο φζν ηελ απνηπρία ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνιηηηθήο σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ» 

(Αλησλνπνχινπ, 2015, ζει. 87).      

Σα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κνλνγνλείο θαίλεηαη λα είλαη 

ε αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ε έιιεηςε βνήζεηαο απφ θάπνην 

άιιν άηνκν, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξνζσπηθή δσή 

(ΓΑ ΙΚΔ, 2018). 

Η απνπζία  θαηάιιεινπ θαη πξνζβάζηκνπ ζπζηήκαηνο  πξνζηαζίαο παηδηψλ, 

ν απνθιεηζκφο θαη ε  αδπλακία ζχλαςεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηπψζεσλ, ε 

ηάζε απηφ-απνκφλσζεο γηα ηελ πηζαλή βίσζε θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, είλαη 

πξνβιήκαηα πνπ επίζεο επηζεκαίλνληαη (Μνπζνχξνπ, 2005). 

Με φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο «νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

ζηελ Διιάδα απνηεινχλ αφξαηε θαη ιαλζάλνπζα δεμακελή δεκηνπξγίαο θαη 

αλαπαξαγσγήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (Αλησλνπνχινπ, 2015, ζει..441). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΓΙΑΜΟ  ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ                                                

 

Η δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

πνηνηηθή θαη φρη κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη δηεξεπλψληαη κε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη αθφκε επεηδή ζηφρνο είλαη ε κειέηε εηο βάζνο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηελ αληίιεςε ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ. Δπηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο δηφηη φπσο αλαθέξεη ν Weber «κε ηνλ φξν πξάμε ελλννχκε θάζε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά αλ θαη εθφζνλ ην άηνκν πνπ δξα- πξάηηεη απνδίδεη ζε απηή 

έλα ππνθεηκεληθφ λφεκα. Αθφκε, κηα πξάμε νξίδεηαη σο θνηλσληθή, εθφζνλ 

ππνινγίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη πξνζαλαηνιίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ 

πνξεία ηεο» (Αλησλνπνχινπ, 2008, ζ.364).  

Σέινο, κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα, 

ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ,   θαζψο 

θαη λα πάξνπκε  απαληήζεηο  ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

Σα ππνθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε είλαη γπλαίθεο θαη 

άλδξεο κνλνγνλείο ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Ρεζχκλεο, Κέξθπξαο θαη Κνξηλζίαο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δηαδεπγκέλνη/εο, αιιά θαη αλχπαλδξεο κεηέξεο, ρήξεο θαη ρήξνη  

πνπ είλαη ή ππήξμαλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κνλνγνλείο κε εμαξηψκελα ηέθλα, 

Δίλαη εξγαδφκελνη/εο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, θάπνηνη απφ απηνχο άλεξγνη 

ηελ επνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. 

Ο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ έμη γπλαίθεο πνπ κεγάισζαλ ή κεγαιψλνπλ 

κφλεο ηα παηδηά ηνπο, νη δχν είλαη  δηαδεπγκέλεο πνπ είραλ ηελ επηκέιεηα ησλ 

ελήιηθσλ πιένλ ηέθλσλ ηνπο.  κία είλαη ζε δηάζηαζε, δχν είλαη αλχπαλδξεο κεηέξεο 

θαη έρνπλ  ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο θαη  κία είλαη ρήξα 

κε ελήιηθα πιένλ ηέθλα. Αθφκε ν πιεζπζκφο πεξηιακβάλεη δχν άλδξεο έλα 

δηαδεπγκέλν θη έλα ρήξν πνπ κεγαιψλνπλ κφλνη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο. 

Η δεηγκαηνιεςία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία έληαζεο θαζψο ν εξεπλεηήο απεπζχλζεθε ζε άηνκα πνπ 

εθδειψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηξφπν έληνλν αιιά φρη 
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αθξαίν, θαζψο ηέηνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαζηξεβιψζνπλ ην θαηλφκελν 

πνπ κειεηάηαη. 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα εζηηάζεη εηο βάζνο ζην θαηλφκελν πνπ κειεηά, απνθηά ακεζφηεηα 

κε ηνλ εξσηψκελν θαη δίλεηαη ε επθαηξία λα εμεηάζεη ζηάζεηο, αληηιήςεηο, θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  Πξνζθέξεη, επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ εξσηψκελν, πξνθεηκέλνπ ν πξψηνο κέζα απφ 

ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ λα ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ δεχηεξν. Ο νδεγφο 

εξσηήζεσλ πξέπεη λα είλαη επέιηθηνο θαη λα κελ δεζκεχεη ηνλ εξεπλεηή ψζηε λα 

κπνξεί λα ειίζζεηαη φηαλ ρξεηάδεηαη, κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη 

απέλαληί ηνπ. Καη΄ επέθηαζε, ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επειημία κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ λα κελ είλαη θαηεπζπληηθέο   ελψ παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλεο ζε απιφ θαη μεθάζαξν ιφγν γηα λα κελ αλαγθάζνπλ 

έκκεζα ην ππνθείκελν ηεο ζπλέληεπμεο λα πξνζπαζήζεη λα πεη θάηη δηαθνξεηηθά θαη 

ζην ηέινο λα κελ δψζεη ζηνλ εξεπλεηή ηα ζηνηρεία πνπ αλαδεηά.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

θαζψο απαηηείηαη ρξφλνο  εμεχξεζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο ιήςεο  ηεο, αιιά θαη λα 

βξεζεί κία θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο θαζψο ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη είλαη 

πξνζσπηθά θαη απαηηνχληαη ιεπηνί ρεηξηζκνί θαη δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

θαη ζεβαζκνχ. 

Η έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο κνλνγνλείο ζε πεξηνρέο 

ησλ λνκψλ Αηηηθήο, Ρεζχκλεο, Κέξθπξαο θαη Κνξηλζίαο απφ ηελ άλνημε ηνπ 2020 

έσο ην ρεηκψλα ηνπ 2021. Κάπνηεο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

ηειεδηαζθέςεηο ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο 

ηνπ COVID19. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηέζεθαλ θάπνηα θξηηήξηα θαη πεξηνξηζκνί ηα νπνία 

δηακφξθσζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Ο εξεπλεηήο ζ’ φηη αθνξά ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζσπηθή επαθή - φζν απηφ ήηαλ εθηθηφ ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ηζρχνπλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο -  κε ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο  θαη απνδνρήο. 
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Σα εξεπλεηηθά θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ:  

      α. Η εηζαγσγή θαη ν ρξφλνο βίσζεο ηεο κνλνγνλετθφηεηαο  

      β. Ο ηχπνο κνλνγνλέα (δηαδεπγκέλνο/ε, αλχπαλδξνο/ε, ρήξνο/α) 

      γ. Σν θχιν 

      δ. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

      ε. Η εξγαζηαθή θαηάζηαζε                              

ηελ ζπγθεθξηκέλε  έξεπλα ηεξήζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο εζηθήο θαη ηεο 

δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κία εξεπλεηηθή κειέηε. Καζ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο κειέηεο ηεξήζεθε ε αλσλπκία θαη ην απφξξεην (εκπηζηεπηηθφηεηα). Οη 

εξσηψκελνη/εο δηαβεβαηψζεθαλ δελ ζα δεκνζηνπνηεζνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο 

φλνκα θαη επίζεην ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Δλεκεξψζεθαλ επίζεο πσο είλαη ζηε δηαθξηηηθή 

ηνπο επρέξεηα λα κελ αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζέινπλ, λα κελ απαληήζνπλ 

ζε εξσηήζεηο πνπ δελ επηζπκνχλ θαη είλαη ειεχζεξνη/εο αλ ην ζειήζνπλ  λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία. 

Σν δεηνχκελν γηα ηνλ εξεπλεηή δελ ήηαλ λα ζπιιέμεη απιά ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ έξεπλά ηνπ. Κάηη ηέηνην κεηαηξέπεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

παζεηηθνχο δέθηεο, πνπ παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

πνηνηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ εξεπλψκελν, ε νπνία 

εληζρχεηαη φηαλ νη εξσηψκελνη είλαη γλψζηεο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

έξεπλαο θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο πξνθχπηεη νηθεηνζειψο, κε ακεζφηεηα θαη 

απζεληηθφηεηα. ε απηφ ην πιαίζην δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ 

ηξηψλ βαζηθψλ αμφλσλ, έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο. 

Οη άμνλεο είλαη νη εμήο:  

1. Δίζνδνο ζηε κνλνγνλετθφηεηα θαη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ κνλνγνλέσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ αηηηψλ ηεο εηζφδνπ ζηε κνλνγνλετθφηεηα φπσο 

γηα παξάδεηγκα παηδί εθηφο γάκνπ, δηάζηαζε, δηαδχγην ή ρεξεία. Αθφκε ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο θηιηθέο – ζπληξνθηθέο 

πνπ βηψλνπλ νη κφλνη γνλείο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.  
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2. Καζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο – ρέζε – Υξφλνο κε ην/ηα παηδί/παηδηά. ηνλ  

άμνλα απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κνλνγνλείο ε ζρέζε ηνπο κε ην/ηα 

παηδί/παηδηά ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπ/ησλ παηδί/παηδηψλ κε ηνλ άιινλ γνλέα θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ε επηθνηλσλία θαη ν πνηνηηθφο ρξφλνο πνπ 

δηαζέηνπλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο θαη  πσο δηακνξθψλεηαη ν 

θαζεκεξηλφο βίνο κέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηνπ δηαδπγίνπ ή ηεο 

δηάζηαζεο ή ηεο ρεξείαο. 

3. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε – Δξγαζηαθφο βίνο κνλνγνλέσλ. Μειεηάκε εδψ, ηηο αιιαγέο 

πνπ πξνέθπςαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κεηά ην γεγνλφο ηεο κνλνγνλετθφηεηαο 

θαζψο θαη ηελ εξγαζηαθή εμέιημε ησλ αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ                                

6.1 Παποςζίαζη ηων μονογονέων πος πήπαν μέπορ ζηην έπεςνα 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο ρσξίο ηα επίζεηα ηνπο. Έηζη, ε Διέλε είλαη ρήξα κεηέξα δχν παηδηψλ, 52 

εηψλ θαη έρεη ζπληαμηνδνηεζεί , ε Λέλα είλαη δηαδεπγκέλε κνλνγνλέαο, 55 εηψλ θαη 

εξγάδεηαη  σο  Γεκφζηα Τπάιιεινο,  ε Γέζπνηλα  επίζεο δηαδεπγκέλε κνλνγνλέαο, 51 

εηψλ, άλεξγε θαη ε Δπδνθία είλαη ζε δηάζηαζε, 41 εηψλ, κεηέξα ελφο παηδηνχ θαη 

εξγάδεηαη σο Ιδησηηθή Τπάιιεινο, ελψ ε Έιελα είλαη αλχπαλδξε κεηέξα, 45 εηψλ 

θαη εξγάδεηαη σο αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο θαη ε Υξηζηίλα, επίζεο αλχπαλδξε 

κεηέξα δχν παηδηψλ, 52 εηψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά. Ο Γηάλλεο είλαη ρήξνο 

παηέξαο δχν παηδηψλ, 53 εηψλ θαη εξγάδεηαη σο Γεκφζηνο Τπάιιεινο θαη ν Φίιηππνο, 

είλαη δηαδεπγκέλνο κνλνγνλέαο ελφο παηδηνχ, 55 εηψλ θαη εξγάδεηαη σο Ιδησηηθφο 

Τπάιιεινο. Η Διέλε θαη ν Φίιηππνο είλαη καδί ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα. 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΏΝ ΣΧΝ ΜΟΝΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 ΗΛΙ

ΚΙΑ 

ΥΡΟΝΙΑ 

ΜΑΚΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΑΛΛΟ 

ΓΟΝΔΑ 

 

ΑΡΙΘΜ

Ο 

ΠΑΙΓΙΧ

Ν - 

ΦΤΛΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΟΡΦΧΣΙ

ΚΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

ΣΤΠΟ 

ΜΟΝΟΓΟΝ

ΔΑ 

Διέλε 52 16 2 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΜΜΧΣΡΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΣ

Ο 

ΓΤΜΝΑΙ

ΟΤ 

Υεξεία 

Έιελα 45 14 1 

 

ΚΟΡΙΣ

Ι 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙ

ΚΟ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜ

ΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΑΔΙ Αλχπαλδξ

ε κεηέξα 

Υξηζηί

λα 

52 3 2 

ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΣ

Ι 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΦΟΙΣ

Ο 

ΛΤΚΔΙΟΤ 

Αλχπαλδξ

ε κεηέξα 

Λέλα 55 13 2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΜΟΝΙΜΗ 

ΑΔΙ Γηαδχγην 
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ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΣ

Ι 

ΚΟ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜ

ΙΑ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

Γέζπν

ηλα 

51 21 2 

ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΣ

Ι 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΑΝΔΡΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣ

Ο 

ΛΤΚΔΙΟΤ 

Γηαδχγην 

Δπδνθ

ία 

41 3 1 

ΑΓΟΡΙ 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

Δ ΑΝΑΣΟΛΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΦΟΙΣ

Ο 

ΓΤΜΝΑΙ

ΟΤ 

ε 

δηάζηαζε 

Γηάλλ

εο 

53 6 2 

ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΣ

Ι 

ΓΗΜΟΙΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΔΝΔΝΔΡΓΔΙΑΜΟΝΙ

ΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 
ΑΠΟΦΟΙΣ

Ο 

ΛΤΚΔΙΟΤ 

Υεξεία 

Φίιηπ

πνο 

55 10 1 

ΑΓΟΡΙ 

ΙΓΙΧΣΙΚΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΔΝΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΔΙ Γηαδχγην 

 

Δθηφο απφ ηα γεληθά ζηνηρεία, φλνκα, ειηθία, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, δεηήζακε 

απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο/ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα καο κηιήζνπλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ/κνξθσηηθφ επίπεδφ ηνπο. Έηζη κάζακε πσο ε Διέλε είλαη απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ θαη έρεη ηειεηψζεη ηελ Κξαηηθή ρνιή Κνκκσηψλ, ε Λέλα έρεη πηπρίν 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη Σίηιν Γηδαζθαιείνπ Π.Σ.Γ.Δ, ε Γέζπνηλα είλαη 

απφθνηηνο Λπθείνπ, ε Δπδνθία έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην θαη έρεη ζπνπδάζεη 

ηειεπηαία ηαηνπάδ, ελψ ε Έιελα είλαη πηπρηνχρνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ε Υξηζηίλα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ. Ο Γηάλλεο έρεη 

ηειεηψζεη ην Λχθεην θαη ν Φίιηππνο είλαη πηπρηνχρνο ΣΔΙ Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη ζπνπδέο πηζηεχνπλ πσο εμαζθαιίδνπλ κία θαιχηεξε   

επαγγεικαηηθή πνξεία γη΄ απηφ θαη θάπνηεο απφ ηηο γπλαίθεο κνλνγνλείο ηεο έξεπλαο 

πξνζπάζεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο κε επηπιένλ ζπνπδέο. 

6.2 Θεμαηικοί Άξονερ –  Ανάλςζη δεδομένων Έπεςναρ 

ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ζηε κνλνγνλετθφηεηα, 

ηελ θνηλσληθή δσή  θαη ηηο ζρέζεηο - ζπληξνθηθέο , θηιηθέο,  πεξίγπξνο – ζπιιέμακε 

ηα  παξαθάησ ζηνηρεία: 
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ηελ 1
ε 

 εξψηεζε φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδεηαη 

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πξηλ θαη κεηά ηε κνλνγνλετθφηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη ε κνλνγνλετθφηεηα ήηαλ επηινγή ησλ εξεπλψκελσλ - εθηφο ησλ ρήξσλ 

κνλνγνλέσλ πνπ έραζαλ απφ ηξνραίν θαη αζζέλεηα ηνλ/ηελ ζχδπγν - γηα ζνβαξνχο 

ιφγνπο πνπ αλαιχνπλ παξαθάησ. Πνιιέο θνξέο εηπψζεθε ε θξάζε “Γελ έθαλα 

νηθνγέλεηα θαη παηδηά γηα λα ηα κεγαιψζσ κφλε/κφλνο κνπ. Αλαγθάζηεθα λα ην 

θάλσ”, ζηηο πεξηπηψζεηο εηδηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ζνβαξήο ςπρνινγηθήο 

δηαηαξαρήο. Η κφλε πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε Δπδνθία πνπ δήηεζε κελ ην ρσξηζκφ 

δε θαίλεηαη φκσο λα έρεη απνδερηεί αθφκα ηελ θαηάζηαζε. Δίπαλ ζρεηηθά: 

Διέλε: «Ο ζχδπγνο ζθνηψζεθε ζε έλα ηξνραίν θνληά ζηε Θήβα… Σαμηδεχακε φινη 

καδί…  Σα παηδηά, δπν αγφξηα δίδπκα, ήηαλ ηφηε πεξίπνπ ζηα 11. Σν 2004… Ήκαζηε 

θαιά καδί… Πεξλνχζακε φκνξθα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, κε πνιιή δνπιεηά θαη 

θνχξαζε αιιά φκνξθα...νηθνγελεηαθά... Γπξίδακε απφ δηαθνπέο φηαλ ζπλέβε…» 

Λέλα: «Ζ θφξε κνπ ήηαλ 18 εηψλ, ζην πξψην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηεο φηαλ ρσξίζακε…. 

Κη ν γηνο κνπ 17, πήγαηλε ζηε Β΄ Λπθείνπ. Σν δηαδχγην είρε βγεη πην λσξίο αιιά κέλακε 

καδί γηαηί δε ζέιακε λα επηβαξχλνπκε ζπλαηζζεκαηηθά ηαπαηδηά...      Δλψ παξάιιεια 

πηζηεχακε φηη κπνξεί θαη λα ηα βξίζθακε…. ην δηαδχγην ήηαλ θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο… δε κπνξνχζα λα έρσ πιένλ εκπηζηνζχλε θαη εηιηθξηλή ζρέζε καδί ηνπ…. 

Φνβφκνπλ πσο ζα καο μαλαρξεψζεη… ηνπ δήηεζα λα θχγεη...» 

Γέζπνηλα: «Ήκνπλ 18 ρξφλσλ φηαλ παληξεπηήθακε. Έλαο δχζθνινο γάκνο κε πνιιή 

βία… αθφκε θη φηαλ ήκνπλ έγθπνο ηελ θφξε κνπ... θη έλα εμίζνπ δχζθνιν δηαδχγην… 

Μεηά απφ έλα πνιχ δχζθνιν βξάδπ κνπ είπε ν γηνο κνπ ην πξσί: “...άθνπζα καλνχια ηη 

έγηλε ρζεο ην βξάδπ…” Απηφ ήηαλ ην θιηθ…  Πήξα ηελ απφθαζε λα ηειεηψζσ ηελ 

θαηάζηαζε…κε πάξα πνιχ θφβν...   κάδεςα ηα πξάγκαηά ηνπ… ηα έβγαια ζηηο ζθάιεο 

... ηνπ είπα λα θχγεη. Σα έπαημα φια γηα φια...» 

Δπδνθία: «Εσ κφλε κνπ κε ην παηδί, πεγαίλεη θέηνο ζηε Β΄ Λπθείνπ, γηαηί έρσ ρσξίζεη 

κε ην κπακπά ηνπ. Δδψ θαη 3 ρξφληα….Δίκαζηε.. αο πνχκε … φρη αο πνχκε… ζε 

δηάζηαζε. Γελ πίζηεπα πνηέ ζηε δσή κνπ… φηη ζα ρψξηδα κε ην κπακπά ηνπ κηθξνχ θαη 

δε ζα άιιαδε ηίπνηα ζε γεληθέο γξακκέο.. εθηφο απφ ην γεγνλφο πσο δελ είκαζηε πιένλ 

δεπγάξη... Πξνζπαζεί λα κε ζηεξίμεη... άζρεηα αλ εγψ ην δέρνκαη ή φρη… Βαζηθά 

είκαζηε νηθνγέλεηα απιά ν κπακπάο δεη αιινχ...» 
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 Έιελα: «Ζ θφξε κνπ είλαη 13 εηψλ, πάεη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Σε κεγάισζα κε ηε κακά 

κνπ. Ήηαλ επηινγή κνπ λα κεγαιψζεη καθξηά απφ ηνλ παηέξα ηεο….». 

Υξηζηίλα: «Σα παηδηά ήηαλ απνηέιεζκα κεγάιεο αγάπεο… ήηαλ δψξν Θενχ… θαη δηθφ 

ηνπ… πκθψλεζε θη εθείλνο λα ηα θξαηήζσ… δελ ηα έρεη αλαγλσξίζεη.. Σα παηδηά 

έρνπλ κφλν εκέλα… Γελ ππάξρεη πηθξία...ηνλ επγλσκνλψ… Ση πην επηπρία; Να 

πεξηκέλσ εγψ θάηη πνπ δελ ην είρα βάιεη πνηέ ζην κπαιφ κνπ...Γε ζέισ λα δψζσ 

έθηαζε άιιε...» 

Γηάλλεο: «Σε ράζακε ηε γπλαίθα κνπ… 6 ρξφληα πξηλ… Σν πην δχζθνιν θνκκάηη γηα 

κέλα… ελψ ζεσξνχκαη πνιχ δπλαηφο θαη ζθιεξφο άληξαο ζηνλ θχθιν κνπ…. ήηαλ φηαλ 

κε θνίηαγαλ ηα παηδηά ζηα κάηηα θαη έπξεπε λα ηνπο πσ πσο ε κεηέξα ηνπο πέζαλε. 

Έπξεπε λα είκαη δπλαηφο γη΄ απηά θαη γηα ηε κεηέξα κνπ… Έηζη θάζε πξσί θφξαγα ηελ 

παλνπιία κνπ θαη ηελ έβγαδα ην βξάδπ ζηηο 12 πνπ ήκνπλ κφλν εγψ, ε πνιπζξφλα κνπ 

θαη ην ηδάθη κνπ. Ήκνπλ ν δπλαηφο, ν βξάρνο.. δε κε έπαηξλε γηα θάηη άιιν...θαη κεηά 

απφ έλα ζεκείν απηφ κνπ έγηλε ζπλήζεηα. Απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηελ έθαλα...πηέζηεθα 

ζηελ αξρή λα ην θάλσ...κεηά έβγαηλε αβίαζηα θαη πιένλ παηάσ ηφζν θαιά ζηα πφδηα 

κνπ...Βιέπσ θαη ηα παηδηά κνπ πνπ είλαη δχν ραξνχκελα παηδηά θαη δε θνβάκαη ηίπνηα 

θαη θαλέλα… εθηφο  ην Θεφ πηα...» 

Φίιηππνο: «Ήηαλ κνλφδξνκνο .. Ζ πξψελ γπλαίθα κνπ ήηαλ ζνβαξά άξξσζηε… 

Φπρηθά άξξσζηε… κε αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θαη απφπεηξεο… Σν πεξηβάιινλ πνπ 

δνχζε ην παηδί αθαηάιιειν. Μνπ ην είπε θη ν ηειεπηαίνο γηαηξφο πνπ πήγακε 

καδί…Δίρακε πάεη ζε πνιινχο… Ννκίδσ δελ ήζειε λα πξνζπαζήζεη θαλ...λα ην 

μεπεξάζεη… ίζσο δε κπνξνχζε θηφιαο... Πξέπεη λα δείηε ηη ζα γίλεη κε ην παηδί…κνπ 

είπε ν γηαηξφο... Ζ κακά δελ κπνξεί… Εήηεζα δηαδχγην θαη πήξα ηελ επηκέιεηά ηνπ...» 

Καη γίλνληαη παξαθάησ πην ζπγθεθξηκέλνη φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν κνλνγνλετθφηεηαο 

πνπ βίσζαλ ή βηψλνπλ – ρεξεία, δηαδχγην ή κεηξφηεηα εθηφο γάκνπ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο  δειψλνπλ πσο αλαγθάζηεθαλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο λα αλαιάβνπλ ηελ 

επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γη απηνχο πξψην θαη θχξην κέιεκά ηνπο είλαη ε 

θξνληίδα θαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Καη παίξλνπλ φιε ηελ επζχλε γηα ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

Η Διέλε βξέζεθε μαθληθά κφλε κε ηα παηδηά ηεο, ν παηέξαο ζθνηψζεθε αιιά θη 

εθείλε θη ν γηνο ηεο ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά.  
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Διέλε: «Έγηλαλ φια ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ. Ο Γηψξγνο είρε βγεη λα αιιάμεη ην 

ιάζηηρν ηνπ ηξέηιεξ… Σνλ δηακέιηζε.. Δπηπρψο ηα παηδηά θη εγψ ήκαζηαλ έμσ απφ ην 

ακάμη.. ην πάξθηγθ είρακε κπεη… θαη ηξίγσλν είρε βάιεη… Ο Γεκήηξεο θη εγψ 

ήκαζηαλ πην θνληά… Σξαπκαηίζηεθε ζην πάγθξεαο θη εγψ ζηα πιεπξά θαη ηε ζπιήλα… 

αξάληα κέξεο ήκνπλ πνιχ άζρεκα. Υεηξνπξγείν… Δληαηηθή… Έπξεπε φκσο λα γίλσ 

θαιά… Ήηαλ ηα παηδηά… Να κπνξέζσ λα ηα ζηεξίμσ… Απνθάζηζα ζηελ αξρή λα κε 

θχγνπκε απφ ην ζπίηη…» 

Η Λέλα πήξε ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ππεξδαλεηζκνχ ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο, φπσο ιέεη: 

Λέλα: «Μαο ρξέσζε φινπο….. Γελ ήκνπλ ελήκεξε…. Αλ δελ είρα ηε δνπιεηά κνπ θαη δε  

καο ζηήξηδαλ νη γνλείο κνπ δελ μέξσ πψο ζα ηα θαηαθέξλακε… Κηλδχλεςα λα ράζσ 

θαη ηελ πεξηνπζία πνπ κνπ είραλ γξάςεη νη γνλείο κνπ…. Γελ πξνβιέπεηαη λα 

μερξεψζεη… Πιένλ δελ έρεη θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα 

απνπνηεζνχλ ηα ρξέε ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ… γηα λα κελ επηβαξπλζνχλ ηα ίδηα….» 

Η Γέζπνηλα ρψξηζε κε ην ζχδπγφ ηεο ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Μαο είπε: 

Γέζπνηλα: «Ο ιφγνο ήηαλ ην δηαδχγην. Φηάζακε εθεί κεηά απφ έλα δσδεθαεηή γάκν θαη 

δπφκηζη ρξφληα πξνυπεξεζία, έλα γάκν ζε πνιχ λεαξή ειηθία θαη ην δηαδχγην ήηαλ ζε 

πνηφηεηα... ην ίδην κε ην γάκν. ηαλ ρψξηζα ήκνπλ 30 ρξφλσλ, ν γηνο κνπ 9 θαη 3,5 ε 

θφξε κνπ. Ήηαλ επηινγή κνπ ην δηαδχγην. Τπήξρε αζπκθσλία πνπ ήζεια λα αγλνψ...γηα 

πάξα πνιιά ρξφληα… Σν ρεηξφηεξν θαη ην θαζνξηζηηθφηεξν φκσο ήηαλ ε βία.΄ια απηά 

είλαη δηθέο κνπ επζχλεο φκσο…Απηφ ζέισ λα ην πσ... Δγψ επέηξεςα φια απηά… Δγψ 

ζηελ ειηθία πνπ ήκνπλ… Με φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ...» 

Η Δπδνθία είλαη ζε δηάζηαζε κελ, ε ζρέζε κε ηνλ πξψελ ζχδπγφ ηεο δε, είλαη πνιχ 

θαιή φπσο δειψλεη ε ίδηα: 

Δπδνθία: «Σνπ δήηεζα λα ρσξίζνπκε… εγψ… δελ άληερα άιιν… Ήηαλ πνιχ 

λεπξηθφο…πνιχ απφιπηνο… θνπξάζηεθα… λα θαηαπίλσ πξάγκαηα.. θη εθείλνο λα κελ 

κε θαηαιαβαίλεη... κσο κε ηνλ θαηξφ πνπ εξεκνχζα… θαη μεζφισλε ην κπαιφ κνπ 

ζπλεηδεηνπνηνχζα πσο ηνλ αγαπάσ απηφλ ηνλ άλζξσπν θη φηη δελ πξφθεηηαη απηφ λα 

ζηακαηήζεη λα ππάξρεη...» 

Η Έιελα ρψξηζε κε ηνλ παηέξα ηεο θφξεο ηεο ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη 

ρξήζεο νπζηψλ απφ ηνλ παηέξα. 
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Έιελα: «Ήκαζηε έλα ρξφλν καδί. Ζ απφθαζε λα θξαηήζνπκε ην παηδί ήηαλ θνηλή… 

Χζηφζν, απφ έλα δηάζηεκα θαη κεηά άξρηζε λα γίλεηαη βίαηνο… Έθαλε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ …Οπφηε, πήξα ην παηδί θαη επέζηξεςα ζην παηξηθφ κνπ… ζηελ 

Αζήλα… Σε κεγαιψλσ κε ηε κεηέξα κνπ… » 

Η Υξηζηίλα ρψξηζε κε ηνλ παηέξα ησλ παηδηψλ κεηά ηελ απφθαζή ηεο λα θξαηήζεη ηα 

παηδηά πνπ θπνθνξνχζε, θάηη γηα ην νπνίν είλαη ελήκεξνο ν παηέξαο, ζπκθψλεζαλ 

φκσο απφ θνηλνχ λα κελ έρεη ξφιν ζηε δσή ηνπο. Σα παηδηά, δίδπκα, αγφξη θαη 

θνξίηζη, είλαη ηψξα 3 εηψλ. 

Υξηζηίλα: «Δίκαζηε ηέζζεξα ρξφληα καδί. Αμηφινγνο άλζξσπνο, κνξθσκέλνο, 

θαιιηεξγεκέλνο. κσο ε ζρέζε δε κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζε γάκν… Γε ζέιεζα 

εγψ...Έβαια ηειεία…» 

Ο Γηάλλεο έκεηλε ρήξνο πξηλ 6 πεξίπνπ ρξφληα κε δχν παηδηά, αγφξη θαη θνξίηζη, 

δίδπκα 11 εηψλ. 

Γηάλλεο: «Ζ γπλαίθα κνπ δηαγλψζηεθε κε ιεπραηκία ζηα 40 ηεο θη ελψ θαηαθέξακε θη 

έθαλε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ…. Πέξαζε πνιχ ζθιεξή δνθηκαζία… Ζ 

ιεπραηκία ζεξαπεχηεθε.. ηνπο 2 κήλεο φκσο ππνηξνπίαζε… Πξνζπάζεζε πνιχ αιιά 

δελ ηα θαηάθεξε… Ήζειε λα θξαηεζεί θαη γηα ηα παηδηά καο. Ήηαλ ζην 10% ησλ 

κεηακνζρεπζέλησλ πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ…. Σα παηδηά καο ήηαλ ηφηε 11 ρξνλψλ. 

Φέηνο ηειεηψλνπλ ην Λχθεην, πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο.» 

Ο Φίιηππνο αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην γάκν ηνπ ιφγσ ζνβαξήο 

ςπρηαηξηθήο πάζεζεο πνπ είρε ε γπλαίθα ηνπ.  

Φίιηππνο: «Γε κπφξεζε λα ην δηαρεηξηζηεί… Υαλφηαλ ζε έλα δηθφ ηεο θφζκν θφβνπ θαη 

παξαηζζήζεσλ… ηαλ θαηάιαβα αξρίζακε λα πεγαίλνπκε ζηνπο ςπρίαηξνπο… Ήηαλ 

επηθίλδπλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο πεξηζζφηεξν... Γελ ήζειε λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηεο… θαη 

ην παηδί ππέθεξε απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο… Σεο πξφηεηλα λα ρσξίζνπκε θαη λα 

αλαιάβσ εγψ ην παηδί… Δπηπρψο ην δέρηεθε… Ο γηνο καο ήηαλ ηφηε πεξίπνπ 9 

ρξνλψλ.» 

ηελ 2ε εξψηεζε αλαδεηάκε πψο εμειίζζνληαη νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη  πψο 

επεξεάζηεθαλ απφ ην γεγνλφο  ηεο κεηάβαζεο ζηε κνλνγνλετθφηεηα. Η 

κνλνγνλετθφηεηα δε θαίλεηαη  λα επεξέαζε ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο ησλ αλδξψλ ηεο 

έξεπλαο. Γηα ηηο γπλαίθεο δελ ηζρχεη ην ίδην, εθηφο απφ ηε Υξηζηίλα. Φαίλεηαη εδψ κηα 
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δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θίισλ ζε ζρέζε κε ην θχιν. Σα ιφγηα ηνπο 

ήηαλ: 

Διέλε: «Ζ ζρέζε καο κε ηνπο θίινπο δελ επεξεάζηεθε , καο ζηήξημαλ αιιά εγψ δελ 

ήζεια λα ηνπο επηβαξχλσ… Γελ είρα πνιιά πνιιά. Ήηαλ ηππηθέο απηέο νη ζρέζεηο… 

Μάιινλ γλσζηνί ήκαζηαλ... Απέθηεζα φκσο αξγφηεξα θίιεο θαιέο ζηε Μέξηκλα φηαλ 

πήγα… κεηά ην 2007… είρακε πνιιά θνηλά… θαη θάλακε θαη πνιιά πξάγκαηα καδί θαη 

κε ηα παηδηά καο… εθδξνκέο, ηαμίδηα, ινχλα παξθ...» 

Λέλα: «αθψο θαη επεξέαζε ε κνλνγνλετθφηεηα ηηο θηιηθέο κνπ ζρέζεηο, θπξίσο ηηο 

ζρέζεηο πνπ είρακε απνθηήζεη θαηά ηνλ θνηλφ έγγακν βίν κε άιια θηιηθά δεπγάξηα…. 

Μεηά ην δηαδχγην πξνζπάζεζα λα  θάλσ θηιηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθεο πνπ είραλ ίδηα 

βηψκαηα κε κέλα, αηζζαλφκνπλ πην νηθεία καδί ηνπο…». 

Γέζπνηλα: «Δκπιέθνληαλ θαη ζπγγεληθά πξφζσπα σο θηιηθά. Κάπνηα απφ απηά 

απνκαθξχλζεθαλ θαη άιια ήξζαλ πην θνληά. ίγνπξα φκσο ην γεγνλφο επεξέαζε ηηο 

ζρέζεηο καο.» 

Δπδνθία: «Απφ ηε ζηηγκή πνπ ρσξίζακε κε ην κπακπά ηνπ κηθξνχ είδα ηξνκεξή αιιαγή 

ζηνπο γχξσ κνπ, έραζα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλζξψπσλ απφ θνληά κνπ θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν κφλε κπνξεί λα είλαη κηα γπλαίθα πνπ απνθαζίδεη λα κείλεη 

κφλε ηεο κε έλα παηδί… Έβιεπα ηα θηιηθά δεπγάξηα πνπ θάλακε παξέα λα 

απνκαθξχλνληαη… θαη απφ ηνπο δπν καο… κε δηάθνξεο πξνθάζεηο… θη έηζη ζηγά ζηγά 

ράζεθαλ απ΄ ηε δσή καο… απ΄ ηε δσή κνπ...» 

Έιελα: «ε έλα βαζκφ, λαη…. Γηαηί ρξεηάζηεθε λα αιιάμσ ηφπν θαηνηθίαο, λα θχγσ 

απφ ην κέξνο πνπ έκελα επί πέληε ρξφληα…. κε απνηέιεζκα λα αθήζσ θαη ηηο θηιηθέο 

ζρέζεηο πνπ είρα δεκηνπξγήζεη εθεί…. θαη λα επηζηξέςσ ζην κέξνο πνπ κεγάισζα…. 

φπνπ λαη κελ είρα θίινπο απφ παιηά αιιά θη απηνί είραλ πξνρσξήζεη κε ηηο δσέο ηνπο… 

θαη θάπνηνπο απφ απηνχο δελ κπφξεζα λα αλαθηήζσ…» 

Υξηζηίλα: «Οη θηιηθέο κνπ ζρέζηο δελ άιιαμαλ, απελαληίαο έγηλαλ κηα νκπξέια πνπ κε 

πξνζηάηεςε κε ρίιηνπο δπν ηξφπνπο. Έρσ θίιεο πνπ είλαη αδεξθέο γηα κέλα… Καη νη 

θνηλνί θίινη ζπλέρηζαλ λα είλαη θίινη κνπ...» 

Γηάλλεο: «ρη! Γηαηεξήζεθαλ νη ίδηεο γηαηί δελ ήζεια λα αιιάμσ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ  

γηα ηα παηδηά κνπ. Σν θηιηθφ πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζαλ φια απηά ηα ρξφληα, κε ην ίδην 

ζπλέρηζα θη αθφκε ζπλερίδσ. Κάπνηεο έμηξα θηιίεο ηηο βάζηεμα κφλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ, 
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ρσξίο λα θέξλσ ζε επαθή ηα παηδηά κνπ… Πξφζζεζακάιινλ… κεξηθέο πξνζσπηθέοκνπ 

θηιίεο νη νπνίεο φκσο κε ηα παηδηά κνπ δελ είραλ θακία ζρέζε. Γελ κεηψζεθαλ νη θηιίεο 

πνπ είρακε νη νηθνγελεηαθέο φζν δνχζε ε κακά ηνπο, κε ηηο ίδηεο ζπλερίδνπκε αθφκα θαη 

ζήκεξα, δελ ήζεια ζε θακία πεξίπησζε λα δηαηαξάμσ ην πεξηβάιινλ ηνπο… θαη ίζα ίζα 

φια απηά ηα δεπγάξηα αγθάιηαζαλ εκέλα θαη ηα παηδηά κνπ θαη κε βνήζεζαλ πάξα 

πνιχ.» 

Φίιηππνο: «Γελ άιιαμαλ νη ζρέζεηο κνπ νη θηιηθέο. Αθφκε θαη νη θνηλνί θίινη 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη θίινη κνπ. Μαο ζηήξημαλ φινη. Ήμεξαλ ηελ θαηάζηαζε ζην 

ζπίηη..». 

ηελ 3ε εξψηεζε αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ηνλ ηξφπν πνπ 

αληέδξαζε ζηε λέα θαηάζηαζε ην επξχηεξν θνηλσληθφ αιιά θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο. Δδψ βιέπνπκε δηαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κνλνγνλέσλ 

αλδξψλ απφ ηηο γπλαίθεο κνλνγνλείο θη επίζεο άιιε αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ηνλ 

ηχπν κνλνγνλέα. Η Γέζπνηλα πνπ είλαη δηαδεπγκέλε πνιιά ρξφληα καο ιέεη πσο 

βίσζε πνιχ έληνλα ην ζηίγκα. Αθφκε πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο πσο θαη νη 

δχν αλχπαλδξεο κεηέξεο, ε Έιελα θαη ε Υξηζηίλα, κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ζηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπο, έθπγαλ απφ ηνλ ηφπν πνπ δνχζαλ πξηλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. Αμίδεη 

επίζεο λα εζηηάζνπκε ζην φηη  νη πεξηζζφηεξνη κνλνγνλείο έρνπλ ή είραλ ηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηε βνήζεηα κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο πξνβιήκαηα πνπ ήδε ππήξραλ ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν επηδεηλψζεθαλ. 

Διέλε: «Γελ είρα πνιιέο ζρέζεηο κε ηε γεηηνληά… Γεληθά είκαη απφκαθξε… 

ηελαρσξήζεθαλ νπσζδήπνηε φινη… Γελ είρα ην ρξφλν νχηε ηε δηάζεζε λα κάζσ ηη 

έιεγαλ νχηε θαη ήζεια ιχπεζε… Βξέζεθε φκσο έλαο άλζξσπνο πνπ κε βνήζεζε ηφηε, 

νηθνλνκηθά…. Γελ ην πεξίκελα… ηηο νηθνγέλεηέο καο πάιη ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ 

ξφδηλα εμαξρήο…. Ζ κεηέξα κνπ βνήζεζε ιίγν ζηελ αξρή… Δίρε ηε δνπιεηά ηεο… Γελ 

ηα πεγαίλακε θαιά κε ηνπο δηθνχο ηνπ... ηνπο βγήθε πνιχ πίθξα πνπ ζψζεθα εγψ θη φρη 

ν γηνο ηνπο… Να θαληαζηείο δελ μαλαήξζαλ ζην ζπίηη… καο άθελαλ θάπνηα 

πξάγκαηα… γηαηί πεξλνχζακε δχζθνια… ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο… Δθεί κεηά 

απφ ηξία ρξφληα είπα… πήγα ζηε Μέξηκλα ηφηε ζε νκάδεο ςπρνζεξαπείαο πνπ έθαλαλ, 

ζπκάκαη φηαλ παξνπζηάζηεθα ηνπο είπα: “Θέισ λα ηα γθξεκίζσ φια θαη λα ηα 

μαλαρηίζσ κε φπνην θφζηνο θη φπνηνο αληέμεη”.» 
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Λέλα: «Αηζζάλνκαη αξθεηή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν…. Απηφ ίζσο 

λα νθείιεηαη θαη ζηε ζέζε πνπ έρσ σο εθπαηδεπηηθφο γηα πνιιά ρξφληα ζε κηα κηθξή 

ηνπηθή θνηλσλία… ήηαλ δχζθνιν ζηελ αξρή λα ην ζπλεηδεηνπνηήζσ ε ίδηα, πφζν 

κάιινλ ν πεξίγπξνο αιιά ε απνδνρή ήξζε ζηαδηαθά… Ο ηφπνο πνπ κέλσ είλαη θαη ν 

ηφπνο θαηαγσγήο κνπ. Οπφηε νη άλζξσπνη κε μέξνπλ θαιά….Οη γνλείο κνπ κε 

βνήζεζαλ θη αθφκα κε βνεζνχλ...» 

Γέζπνηλα: «Ζ θνηλσλία ζηελ νπζία ζηξάθεθε ελαληίνλ κνπ… Δίρε ρηίζεη έλα πνιχ 

θαιφ πξνθίι εθείλνο… πνπ ηνπ επέηξεςε λα έρεη ηελ εχλνηα θαη... εθφζνλ ήηαλ δηθή κνπ 

απφθαζε… Γηέδσζε πσο είρα  εμσζπδπγηθή ζρέζε… ην εηζέπξαμα κε κεγάιε δπζθνιία 

γηαηί εγψ ήμεξα ηη ζπλέβαηλε κέζα ζην ζπίηη… ζηελνρσξηφηαλ πνιχ θαη νη γνλείο κνπ... 

ζχκσζα πνιχ κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Απνθάζηζα λα κε δψζσ θακία εμήγεζε ζε 

θαλέλαλ – ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ κε ήμεξαλ απφ παηδί… ζην δηθφ κνπ ζπίηη κέλακε...- 

θαη ήηαλ ε αθνξκή λα κελ ππνινγίδσ ηε γλψκε ηνπ θφζκνπ... απνκπζνπνηήζεθε ζηα 

κάηηα κνπ ε ζέζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληί κνπ...θαη θάπνηα ζηηγκή αηζζάλζεθα 

απειεπζεξσκέλε… Δίλαη ζπλνιηθφηεξε ε ζηάζε απηή θη έρεη λα θάλεη κε ην δηαρσξηζκφ 

ησλ θχισλ. Απηφο ήηαλ ν άληξαο… εγψ ε γπλαίθα… ,ηη είπε εθείλνο, έηζη είλαη… Ο 

δηθφο κνπ ιφγνο δελ ππήξρε πνπζελά… Δπηπρψο είρα ζηήξημε θαη βνήζεηα απφ ηνπο 

δηθνχο κνπ, ηνλ αδεξθφ κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ...» 

Δπδνθία:» Τπνζηήξημε είρα πάληα απφ ηνπο γνλείο κνπ, ήηαλ πάληα ζην πιεπξφ κνπ… 

δελ ήζειαλ λα ζπκβεί απηφ κελ… αιιά θαηαλννχλ ηελ θαηάζηαζε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο 

ζπλέβε… ζν γηα ηνπο ππφινηπνπο… ηνλ ππφινηπν θφζκν… γλσζηνχο, θίινπο, 

επξχηεξε νηθνγέλεηα ...αδηαθφξεζαλ… έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο δσέο…. ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα...νπφηε.. ν θαζέλαο θξίλεη... θαη ιεηηνπξγεί κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ...» 

Έιελα: «Ζ αιήζεηα είλαη πσο δελ ληψζσ έληνλα ην ζηίγκα…. κάιινλ δελ ην έλησζα 

πνηέ… Ναη! Έρσ αξθεηή ππνζηήξημε… κπνξψ λα πσ…θαη απφ ηε κεηέξα κνπ...κε 

βνεζάεη πάξα πνιχ ζην κεγάισκα ηεο θφξεο κνπ...» 

Υξηζηίλα: «Πξηλ ηελ εγθπκνζχλε ήκνπλ ζηελ Αζήλα, απνθάζηζα φκσο λα γπξίζσ ζηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο κνπ, ζε πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο γηα λα έρνπλ ηα παηδηά θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο θαη λα είκαη καδί κε ηνλ αδεξθφ κνπ πνπ είλαη θη απηφο κφλνο φπσο 

εγψ. ηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Ήζεια λα θξαηήζσ απνζηάζεηο… ήζεια ηελ εξεκία 

κνπ… Οη δηθνί κνπ ελζνπζηάζηεθαλ.. Καη νη πεξηζζφηεξνη ζηε γεηηνληά.. Δληάμεη… 

Πάληα ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη -ιίγνη επηπρψο- πνπ θνπηζνκπνιεχνπλ… Γελ 
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αζρνινχκαη… Γειάσ κε απηά… Απφ ηνλ θφζκν εηζέπξαμα θπξίσο αγάπε θαη απνδνρή. 

Οη γνλείο κνπ έρνπλ πεζάλεη πηα… Ο αδεξθφο κνπ είλαη δίπια κνπ… καδί ηα 

κεγαιψλνπκε ηα παηδάθηα κνπ...» 

Γηάλλεο: « Έβιεπα ζηα κάηηα ηνπο κηα… ιχπε θαη θάπνηνλ νίθην  ην νπνίν δελ ην 

ήζεια, γηαηί  δελ ήζεια λα βιέπνπλ ηα παηδηά κνπ απηά ηα κάηηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θχθινπ… ελψ εγψ πξνζπαζνχζα λα ηα βαζηάσ θαιά ηα παηδηά κνπ δε ζα ήζεια λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν απηά ηα ιππεκέλα θαη γεκάηα νίθην κάηηα νπφηε 

απηφ κε ηνλ ηξφπν κνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ην μεξίδσζα. Έδεημα ηη ζέισ εγψ απφ 

απηφ ηνλ θνηλσληθφ κνπ θχθιν είηε έκκεζα είηε θαη άκεζα. Γε ζέισ ιχπε, δε ζέισ λα κε 

ιππάηαη θαλέλαο, ζέισ λα κε βνεζήζεη θάπνηνο… Αλ εγψ δνπιεχσ λα πάηε ηα παηδηά 

κνπ θξνληηζηήξην ή λα ηα πάξεηε απφ ην ζρνιείν ή θάηη άιιν πνπ ζα πξνθχςεη. ρη 

ιχπε… Ζ κάλα κνπ ήηαλ πάληα δίπια καο… Με βνήζεζε πνιχ πην πνιχ ζηα πξαθηηθά 

ζέκαηα: θαγεηφ, θαζαξηφηεηα, ζηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ...» 

Φίιηππνο: «Ο θφζκνο ήμεξε ηη ζπλέβαηλε θαη πφζν πξνζπάζεζα λα ηε βνεζήζσ… Ήηαλ 

δίπια κνπ θαη δίπια ζην παηδί, βέβαηα… Πνιχ βνήζεζε θαη ν παηέξαο κνπ πνπ έκελε κε 

ην παηδί φηαλ έιεηπα ζε ηαμίδηα γηα ηε δνπιεηά κνπ… Ήκνπλ ήζπρνο φκσο φηη ηνλ 

άθελα ζε θαιά ρέξηα...» 

ηελ 4ε εξψηεζε ηίζεηαη ην δήηεκα  ησλ εξσηηθψλ – ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ ησλ   

αλζξψπσλ ηεο έξεπλαο. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα αλαθέξνπκε πσο νη πεξηζζφηεξνη 

δελ ζέιεζαλ λα εκπιέμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο ηηο πξνζσπηθέο. Σηο 

θξάηεζαλ καθξηά, φζν ηνπιάρηζηνλ ηα παηδηά ήηαλ κηθξά. Γχν απφ ηηο εξσηψκελεο, ε 

Έιελα θαη ε Υξηζηίλα, δελ έρνπλ θαζφινπ πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε Λέλα θαη ν 

Γηάλλεο, πνπ κέλνπλ ζηελ επαξρία ζπλάπηνπλζρέζεηο ηνπο καθξηά απφ ην ηφπν 

δηακνλήο ηνπο. Ο Φίιηππνο δε, έδεζε κφλνο κε ην γην ηνπ γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα. ηε 

ζπλέρεηα γλψξηζε ηελ Διέλε θαη δνπλ καδί ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. 

Διέλε: «Μεηά απφ 5 ρξφληα έθαλα κηα ζρέζε… Γελ εμειίρζεθε θαιά… ρη… ηα παηδηά 

δελ ηνλ γλψξηζαλ… Δπηπρψο… Μεηά γλσξηζηήθακε κε ην Φίιηππν ην 2012… θη έθηνηε 

είκαζηε καδί. Δγψ πνιχ πξαθηηθή θαη θιεηζηή… εθείλνο έμσ θαξδηά, θίινο κε φινπο…  

Μηιάκε πνιχ… Αθφκα θαη ηψξα κπνξεί λα κηιάκε γηα θάηη κε ηηο ψξεο... Σα παηδηά κνπ 

ηφηε  ήηαλ κεγάια πιένλ… Φνηηεηέο.  Μεγαιψζακε καδί θαη ην γην ηνπ Φίιηππνπ. Απφ 

ην 2013 ήξζα ζηελ Κέξθπξα… Καηάγνκαη θη εγψ απφ εδψ...» 
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Λέλα: «Μεηά απφ έλα δηαδχγην θη έλαλ γάκν πνπ θξάηεζε αξθεηά ρξφληα είλαη πνιχ 

δχζθνιν ην θνκκάηη ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο…. Γελ 

εκπηζηεχεζαη θάπνηνλ εχθνια…. Φνβάζαη κελ επαλαιάβεηο ηα ίδηα ιάζε… Δπίζεο  ζηε 

κηθξή ηνπηθή θνηλσλία  πνπ δσ πάληα ππάξρεη ην θνπηζνκπνιηφ ην νπνίν ζέισ λα 

απνθχγσ γηαηί κε επηβαξχλεη ζπλαηζζεκαηηθά. πλεζίδσ λα βξίζθνκαη κε ηελ παξέα 

κνπ ζε θνληηλή πφιε ζηελ νπνία ηειεπηαία λνίθηαζα έλα κηθξφ δηακέξηζκα.» 

Γέζπνηλα: «Απηφ πνπ δελ ήζεια πνηέ μαλά ήηαλ λα παληξεπηψ μαλά. Απηφ δε ζεκαίλεη 

πσο έπαςα λα δσ εξσηηθά. Μπνξεί λα πήξε.. φρη πνιχ θαηξφ… απηφ πνπ ήηαλ 

μεθαζαξηζκέλν ζην κπαιφ κνπ… έρσ απηέο ηηο ζπλζήθεο… φπνηνο ζέιεη ...φπνηνο 

κπνξεί… χλαςα θάπνηα ζρέζε κεηά ην δηαδχγην ζηελ Αζήλα πνπ κέλακε… θαλέλα 

ρξφλν κεηά.. κε έλαλ  άλζξσπν πνπ είρε αλάινγεο ππνρξεψζεηο θαη έβγαηλα πεξίπνπ 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ηα παηδηά έκελαλ κε ηνπο γνλείο κνπ. Τπήξρε ζπλαίζζεκα αιιά 

ππήξραλ θαη φξηα. Σα παηδηά δελ ηα ελέπιεμα ζε απηφ. Ο γηνο κνπ ήηαλ αηίζαζν παηδί, 

κε ηδηαηηεξφηεηεο, νη δπζθνιίεο ζηελ αλαηξνθή ηνπ κνπ έβαδαλ θξαγκνχο. Δίρα άιιε 

κηα κεγάιε ζρέζε γηα ηελ νπνία έθπγα απφ ηελ Αζήλα… ηα παηδηά είραλ κεγαιψζεη 

πηα… έβιεπα ηα ρξφληα λα πεξλνχλ...είρα αμηνινγήζεη δηαθνξεηηθά  ηε κνλαρηθφηεηα 

θαη ηε δσή...» 

Δπδνθία: «Με πξνζέγγηζαλ αξθεηνί θίινη ηνπ κπακπά ηνπ γηνπ κνπ φηαλ θαηάιαβαλ φηη 

ρσξίζακε… Γελ ππήξρε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί απφ ηελ πιεπξά κνπ… ζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε έθαλα κία… πξνζπάζεζα ηνπιάρηζηνλ λα θάλσ κηα ζρέζε ην θαινθαίξη πνπ καο 

πέξαζε… φκσο δελ πξνρψξεζε… κάιινλ εγψ φκσο ην έρσ ην πξφβιεκα…. Γελ αληέρσ 

πνιιά πνιιά… θη ν γηνο κνπ εμάιινπ δε βιέπεη κε θαιφ κάηη έλαλ άιινλ άληξα ζηε δσή 

κνπ… γηα λα κε κε πιεγψζεη θάπνηνο… Θα κε πξνζηαηέςεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν… 

Οχηε ν κπακπάο ηνπ ην βιέπεη κε θαιφ κάηη...» 

Έιελα: «Ση είλαη απηφ; ρη! Σίπνηα! Δίκαη κφλε κνπ ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα…. φζν 

είλαη θαη ε ειηθία ηεο θφξεο κνπ….» 

Υξηζηίλα:» ρη! Γελ έρσ θαη δε κε απαζρνιεί θαη θαζφινπ. Μπνξεί θάπνηεο γπλαίθεο 

λα έρνπλ ηελ αλάγθε λα ζηεξίδνληαη ζε έλαλ άληξα… εγψ δελ ην έρσ πιένλ αλάγθε… 

είκαη γεκάηε. Θέισ λα αζρνιεζψ κε ηα δπν κνπ ηα παηδάθηα… Ζ δσή κνπ.. ην άιθα 

θαη ην σκέγα είλαη απηά… Υηίδσ πάλσ ζε απηά ηα δχν πξνζσπάθηα...» 

Γηάλλεο: «Καηαξρήλ λα μεθαζαξίζσ φηη ε γπλαίθα κνπ, ε ζχδπγφο κνπ, ην θνξίηζη κνπ 

ήηαλ απηφ ην ζειπθφ πνπ έρεη φιν ην παθέην…. Ήζεια λα γεξάζσ καδί ηεο…. Σε 
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ιάηξεςα… Μνπ άθεζε ηνλ πήρε ςειά… εγψ δε ζα κπνξνχζα λα ζπκβηβαζηψ κε  θάηη 

ιηγφηεξν… νη ζρέζεηο κνπ κε ην άιιν θχιν μεθίλεζαλ πνιχ λσξίο.. λαη...δελ πεξίκελα 

πνιχ θαηξφ... ελεπιάθελ κε ην γπλαηθείν θχιν πνιχ ζχληνκα...ήηαλ έλαο ηξφπνο λα 

μεθχγσ… Γελ έγηλε φκσο ζηελ πεξηνρή πνπ δσ. Απηφ ήηαλ έλα πξνζσπηθφ κνπ θνκκάηη 

δειαδή απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ ήκνπλ κπακπάο… κεηά ην βξάδπ φκσο αξγά ήκνπλ 

θαη αξζεληθφ… αιιά ήκνπλ αξζεληθφ εθηφο πεξηνρήο πνπ δσ… δελ ήζεια κε θάπνην 

ηξφπν λα κάζνπλ θάηη ηα παηδηά θαη λα ηα ηαξάμσ… Απηφ ζπλερίδσ λα θάλσ. Πνηέ κνπ 

δελ άθεζα πξνζδνθίεο ζην γπλαηθείν θχιν γηαηί έιεγα εγψ έρσ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν λα 

κεγαιψζσ ηα παηδηά κνπ… δε ρσξάεη θάηη άιιν...απφ θεη θαη πέξα φπνηα γπλαίθα έρεη 

ππνκνλή θεξδίδεη θαη ην αγψη. Απηφ ήζεια, λα θηάζσ ζε έλα θαιφ ζεκείν κε ηα παηδηά 

κνπ θαη φπνηα αληέμεη θαη ελδηαθέξεηαη θεξδίδεη θαη εκέλα ζηελ πνξεία… Δκέλα κε 

ελδηαθέξεη απιά ην αληξηθφ κνπ θνκκάηη. Γελ παίδσ νχηε θνξντδεχσ θακία.» 

Φίιηππνο: «ην δηάζηεκα πνπ ήκνπλ κφλνο κε ην γην κνπ έθαλα κία ζρέζε πνπ δελ 

θξάηεζε πνιχ θαη δελ γλψξηζε ην παηδί απηφ ην άηνκν… Γε ρξεηαδφηαλ… ηαλ γλψξηζα 

ηελ Διέλε θη αθνχ ήκνπλ ζίγνπξνο γηα κέλα θαη εθείλε γλσξίζηεθαλ θαη απφ ηφηε ηνλ 

κεγαιψζακε καδί… ήηαλ 12 ρξνλψλ ηφηε… ηψξα είλαη θνηηεηήο ζην Μαζεκαηηθφ ζην 

2ν έηνο. Με ηελ Διέλε είραλ θαη έρνπλ πνιχ θαιή ζρέζε.» 

ηελ 5ε εξψηεζε δεηάκε λα κάζνπκε γηα ηε ζρέζε επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ή 

ππήξμε κε ηνλ άιιν γνλέα. Καηά θαλφλα νη ζρέζεηο ησλ ρσξηζκέλσλ γνλέσλ, φηαλ 

πθίζηαληαη, είλαη ηππηθέο θαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα παηδηά. Κάπνηνη δελ 

επηθνηλσλνχλ θαζφινπ, θάπνηνη έρνπλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο (Δπδνθία) κάιινλ φκσο 

γηαηί ίζσο ζέινπλ λα ηα μαλαβξνχλ... 

Διέλε: «Ήκαζηε καδί απφ ην Γπκλάζην. Σφηε λφκηδα πσο ήηαλ ν θαιχηεξνο ν 

Γηψξγνο… Δθηηκνχζα πνιχ ζηελ θαιή ζρέζε πνπ είρε κε ηα παηδηά, νη ζρέζεηο καο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ηππηθέο αιιά θαιέο… Γνχιεπα ηφηε πάξα πνιχ, έιεηπα πνιιέο 

ψξεο απφ ην ζπίηη… Ήηαλ θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο δηθνχο ηνπ δχζθνιεο...θαη γηα 

εθείλνλ…Σξαγηθή εηξσλεία… πξηλ ηηο δηαθνπέο εθείλεο είρε θιείζεη ε εηαηξεία πνπ 

δνχιεπα θη είρακε απνθαζίζεη λα ειαηηψζσ ηηο ψξεο δνπιεηάο ζην ειάρηζην γηα λα 

βξίζθνκαη πην θνληά ζηα παηδηά ζηελ εθεβεία ηνπο… είρακε μερξεψζεη θαη ην ζπίηη...» 

Λέλα: «Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ πξψελ ζχδπγν κνπ δελ είλαη ζε ηαθηηθή βάζε, γίλεηαη αλά 

δηαζηήκαηα θαη αθνξά ζέκαηα απνθιεηζηηθά ησλ δχν καο παηδηψλ...» 
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Γέζπνηλα: «Ζ αιήζεηα είλαη πσο δελ είρα επηθνηλσλία καδί ηνπ ήηαλ πνιχ δχζθνινο 

θαη ν γάκνο θαη ην δηαδχγην γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα…Γελ ήζεια εληάζεηο... 

Γερφκνπλ φκσο ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα παηδηά φηαλ 

ζπλέβαηλε...ζπάληα...Δθείλνοέθαλε γξήγνξα θη άιιε νηθνγέλεηα θη άιιν παηδί… Μέζα 

απφ ηφζε βία απηφ κε βφιεςε…» 

Δπδνθία: «ηη ρξεηαζηεί ν κηθξφο ν κπακπάο ηνπ είλαη εδψ. Γηαηί γηα εθείλνλ είκαζηε 

έλα... δελ είκαζηε δχν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη… είκαζηε έλαο. Πνιιέο θνξέο ζα έξζεη 

λα πηνχκε θαθέ… λα θάηζνπκε θαη λα ζπδεηάκε γηα ην παξειζφλ...Ση πήγε θαιά… ηη 

πήγε ιάζνο….» 

Έιελα: «ρη! Γελ ππάξρεη ζηε δσή κνπ ρψξνο γη΄ απηφλ. Αηζζάλνκαη φηη έηζη 

πξνζηαηεχσ θαη ηελ θφξε κνπ...» 

Υξηζηίλα: «Δίρακε κηα πνιχ φκνξθε ζρέζε πνπ έπξεπε φκσο λα ηειεηψζεη. Γελ 

πθίζηαηαη πιένλ θαλελφο είδνπο ζρέζε. Δίλαη πνιχ πξνζσπηθφ ζέκα. Γε ζέισ λα κπσ 

ζε ιεπηνκέξεηεο...» 

Γηάλλεο:«Ήηαλ ε εξσκέλε κνπ ζηελ αξρή, ε γπλαίθα κνπ κεηά, ε θίιε κνπ, ην θνξίηζη 

κνπ. Γελ έβιεπα ηελ ψξα λα γπξίζσ ζην ζπίηη. Πνιχ φκνξθε γπλαίθα, κέζα θη έμσ… 

ηε δνπιεηά ηεο θαη παληνχ άθελε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο….  Σν κφλν πνπ 

κπνξνχζεο λα θάλεηο ήηαλ λα ηε ιαηξέςεηο. Καη λα πσ αθφκα πσο έθαλε πάξα πνιχ 

θαιή δνπιεηά κε ηα παηδηά καο.» 

Φίιηππνο: «Γελ έρνπκε ηδηαίηεξεο ζρέζεηο… κηιάκε γηα ην παηδί… ζέισ λα είλαη θαιά 

αιιά θξαηψ απνζηάζεηο...» 

ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, κειεηήζακε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ θαζεκεξηλφηεηα  κε ηα  παηδηά θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ. 

ηελ 6ε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά ζε θαζεκεξηλή βάζε   

θαίλεηαη ε ιαρηάξα λα δψζνπλ ρξφλν ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά αιιά θαη ην άγρνο λα 

ζπλδπάζνπλ θαη ηε δνπιεηά. Βαζηθφ ξφιν εδψ βιέπνπκε λα παίδεη ε ειηθία ησλ 

παηδηψλ. Όζν πην κηθξά ηφζν πεξηζζφηεξν ην άγρνο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο 

πξνέθπςε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο ηνπ ελφο παηδηνχ. Οη εξσηψκελεο/λνη απάληεζαλ: 
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Διέλε: «Πεξλνχζα πνιχ ρξφλν κε ηα παηδηά… Πξνζπαζνχζα λα θάλνπκε πξάγκαηα 

πνπ λα καο δίλνπλ ραξά… Γελ ήζειαλ ηνπο παππνχδεο… Ήζεια λα βγάισ ηελ  

ηνμηθφηεηα απφ ηε δσή καο. Σα αγφξηα πήγαλ ζηε Βαξβάθεην Γπκλάζην θαη Λχθεην. 

Καινί καζεηέο θαη νη δπν, αθφκα θη φηαλ αξξψζηεζε ν Γεκήηξεο… δελ ζηακάηεζε λα 

πξνζπαζεί … θαη κε θαη΄ νίθνλ δηδαζθαιία… Σα θαηάθεξαλ θαη νη δχν. Δίλαη 27 ηψξα. 

πνχδαζαλ Ννζειεπηηθή ν Γεκήηξεο, έθαλε ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ, ηψξα μεθίλεζε θαη 

δηδαθηνξηθφ. Μεραλνιφγνο- Ζιεθηξνιφγνο ν Γηνλχζεο. Υαίξνκαη πνιχ γηα ηα παηδηά 

κνπ….Να είλαη πξψηα απ΄ φια θαιά...» 

Λέλα «Ζ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ αξρή κε ηα παηδηά κνπ ήηαλ αξθεηά δχζθνιε…. Ζ θφξε 

κνπ ήηαλ ζην πξψην έηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ… ζέιεζε λα λνηθηάζεη ζπίηη θαη λα κείλεη 

κφλε ηεο… σο θνηηήηξηα… ζην Ρέζπκλν… νπφηε απηφ έπξεπε λα ην ππνζηεξίμσ εγψ…. 

απφ ηελ άιιε ν γηνο κνπ ζηελ Β΄ Λπθείνπ…  λα έρσ επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ… 

γηαηί είρε πνιιέο απνπζίεο… θαη δε δηάβαδε… ηγά ζηγά ηα πξάγκαηα έρνπλ 

εμνκαιπλζεί, ηα παηδηά εξγάδνληαη θαη πξνρσξνχλ ηηο δσέο ηνπο. Ζ θφξε κνπ ηψξα 

είλαη 29 εηψλ, πήξε ην πηπρίν ηεο θη εξγάδεηαη ελψ παξάιιεια θάλεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη κέλεη κφληκα ζηελ  Αζήλα. Έρεη ηε ζρέζε ηεο… Έρεη πάξεη ηε δσή ζηα 

ρέξηα ηεο. Ο γηνο κνπ είλαη 28 εηψλ θαη εξγάδεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Μέλεη καδί 

κνπ θη έρεη απνδερηεί ην δηαδχγην γηαηί έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα». 

Γέζπνηλα:«Ζ θαζεκεξηλφηεηα ήηαλ δχζθνιε… Ήηαλ πην δχζθνιε απ΄ φηη ηελ είρα 

θαληαζηεί...θαη πεξίπινθε… δελ ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλε… Δπηπρψο είρα ηνπο γνλείο 

κνπ θνληά...δνχιεπα πνιιέο ψξεο… Θπκάκαη ην άγρνο πνπ είρα θάζε πξσί… λα ηα 

εηνηκάζσ… λα ηα πάσ ζρνιείν… λα πξνιάβσ ζηε δνπιεηά...Δπηπρψο ήηαλ θνληά ζην 

ζπίηη…» 

Δπδνθία: «Γελ είρε πξηλ ην παηδί ηα πξνλφκηα πνπ έρεη ηψξα. Σψξα δεηάεη θη απφ ηνπο 

δχν θαη ζπλήζσο παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη γηαηί δνπιεχσ θη εγψ πιένλ. Με ηελ θαξαληίλα 

βέβαηα έρεη αιιάμεη απηφ… Σνπ πξνηείλσ λα θάλνπκε πξάγκαηα, δε ζέιεη λα βγαίλεη 

καδί κνπ, ληξέπεηαη… ζα ηνλ πεξάζνπλ γηα κακάθηα… Γηαθνπέο δελ έρνπκε πάεη… 

δπζηπρψο... θάζε ρξφλν θαλνλίδνπκε, θάζε ρξφλν δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα… Σν ζέιεη 

πνιχ… λα μεθχγεη ιίγν… έζησ γηα δπν κέξεο...» 

Έιελα «Δ, ε θαζεκεξηλφηεηα λνκίδσ είλαη ε θιαζηθή θαζεκεξηλφηεηα πνπ έρεη θάζε 

κάλα κε ην παηδί ηεο… Θα θξνληίζσ γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο… ηα ξνχρα ηνπ… ην 
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θαγεηφ ηνπ… ζα ην βνεζήζσ ζην δηάβαζκα… ζα ζπδεηήζνπκε πνιχ, επηπρψο έρνπκε 

θαιή ζρέζε θαη κηιάκε… Απηά…» 

Υξηζηίλα: «Παίδνπκε, ηνπο κηιάσ ζπλέρεηα, απφ ηελ θνηιηά ηνπο κηιάσ… Γηαβάδνπκε, 

κειεηάκε, ηξαγνπδάκε...θαη θπζηθά έρσ φιε ηνπο ηε θξνληίδα. Αγρψλνκαη πνιχ θαη 

θνβάκαη κε ρηππήζνπλ… Σα καζαίλσ λα θάλνπλ θαη δνπιίηζεο. Θέισ λα είλαη 

αλεμάξηεηα… λα κελ έρνπλ θαλέλαλ αλάγθε...» 

Γηάλλεο: «Γηα πνιιά ρξφληα ήκνπλ απψλ απφ ην ζπίηη ιφγσ ησλ δχν δνπιεηψλ πνπ 

έθαλα. Απιά κεηά πξνζπάζεζα λα κεηψζσ ην ρξφλν πνπ ιείπσ απφ ην ζπίηη, γηα λα 

βξίζθνκαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά, θιηκαθσηά ρξφλν κε ην ρξφλν. Γε δπζθνιεχηεθα 

κε ηα παηδηά. Έθαλε πνιχ θαιή δνπιεηά ε γπλαίθα κνπ.. ηα είρε θηάζεη κέρξη ηα 11 ηνπο 

ζε έλα πνιχ θαιφ ζεκείν θη εγψ απιά ζπλέρηζα… βνήζεζε πνιχ θαη ε κάλα κνπ ήηαλ 

φια απηά ηα ρξφληα δίπια ηνπο. Σεο δήηεζα φκσο λα ζπλερίζεη λα ηνπο θέξεηαη φπσο 

πξηλ .. ε γηαγηά πνπ δελ ηα καιψλεη… ηνπο θηηάρλεη γιπθά… ηαραξηδηιηθψλεη... ην 

δχζθνιν θνκκάηη λα ην αθήζεη ζε κέλα αλ ρξεηαζηεί… πνπ επηπρψο δε ρξεηάζηεθε.» 

Φίιηππνο: «Σν ρξφλν πνπ ήκνπλ ζην ζπίηη ηνλ αθηέξσλα ζην παηδί. Κάλακε πξάγκαηα 

καδί… Παίδακε, καγεηξεχακε… Σα ζαββαηνθχξηαθα θάλακε πξάγκαηα πνπ ηνπ 

άξεζαλ… Ηππαζία, κπάλην ζηε ζάιαζζα ην θαινθαίξη, θάπνηεο θνξέο ζηα ρηφληα ην 

ρεηκψλα… Ήζεια λα ραίξεηαη ηε δσή, λα δεη ηε ραξνχκελε πιεπξά ηεο… Γελ ήηαλ 

εχθνιν γηα κέλα… γηαηί δνχιεπα πνιχ θαη καθξηά πνιιέο θνξέο...» 

ηελ 7ε εξψηεζε εξεπλάκε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε ηνλ άιιν γνλέα. ε 

γεληθέο γξακκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Να ζεκεηψζνπκε πσο νη αλχπαληξεο κεηέξεο 

δελ επηζπκνχλ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνλ παηέξα ηνπο.  

Διέλε: «Δίραλ άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηνπο. Πεξλνχζαλ πνιιέο ψξεο καδί γηαηί 

φπσο ζνπ είπα εγψ δνχιεπα πνιιέο ψξεο, πήγαηλαλ βφιηεο, ηνπο έθαλε ηα ραηίξηα, εγψ 

ήκνπλ ε απζηεξή… Σνπο ζηνίρεζε πνιχ ν ρακφο ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ έθπγε… Ήηαλ 

κεγάιν ην ζνθ...» 

Λέλα: «Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ παηέξα ηνπο είλαη θαη ήηαλ εμαξρήο πνιχ θαιή. 

Γελ έθπγε απφ ηνλ ηφπν πνπ ηα κεγαιψζακε αλ θαη εθείλνο δελ ήηαλ απφ εδψ. Έηζη 

βξίζθνληαλ θαη επηθνηλσλνχζαλ φπνηε ήζειαλ καδί ηνπ φζν ε θφξε κνπ ήηαλ εδψ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα πνπ ε θφξε καο εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα ηε βιέπεη φηαλ έξρεηαη εθείλε… 
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Μηινχλ φκσο απ΄ φζν μέξσ ζπρλά… κε ην γην καο βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Πεγαίλεη εθείλνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ παηέξα ηνπ.» 

Γέζπνηλα: «Ζ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ην κπακπά ήηαλ πεξηζηαζηαθή.. θαη πνπ 

έθαλε κεηά ην παηδί…ήηαλ πάιη πεξηζηαζηαθή... κηα θνξά ζην ηξίκελν… ζην 

ηεηξάκελν… θάπνηεο θνξέο ζην εμάκελν… Δίρακε θαηαιάβεη φηη θαη  ε θπξία ηνπ ήζειε 

απνζηάζεηο απφ ηα παηδηά ηνπ… απηφ φκσο δε έρεη λα θάλεη θαη ηφζν πνιχ... εγψ 

εθηηκψ φηη αλ εθείλνο ήζειε… ην έδεημε απφ ηελ αξρή άιισζηε... Κπξίσο ε επηθνηλσλία 

ήηαλ κε ην κεγάιν παηδί, ην νπνίν εηζέπξαηηε απηφ φιεο ηηο δνλήζεηο είηε ζεηηθέο είηε 

αξλεηηθέο… ε κηθξή ήηαλ ζηελ αθάλεηα… Καη... θπξίσο ηνπ έιεγε γηα κέλα… γηα ην 

ζέκα ηεο δηαηξνθήο...» 

Δπδνθία: «Ζ ζρέζε ηνπ κηθξνχ κε ην κπακπά είλαη… εθξεθηηθή. Πξνζπαζψ λα ηνπο ηα 

βξσ… ζηελ νπζία θάλσ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα… Βέβαηα έρεη εξεκήζεη πνιχ ν κπακπάο 

ηνπ, ηνλ αθνχεη πεξηζζφηεξν αιιά έρεη έληνλεο εθξήμεηο ην παηδί… Καη νη δχν ζέινπλ 

λα πεξάζεη ην δηθφ ηνπο… Δγψ... ζηε κέζε...» 

Έιελα: «Γελ έρεη ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο. Ννκίδσ είλαη θαιχηεξα έηζη… Ίζσο 

αξγφηεξα…» 

Υξηζηίλα: «Σα παηδηά δελ έρνπλ επαθέο κε ηνλ παηέξα ηνπο. Κακαξψλσ πνπ έρνπλ ην 

παηξηθφ κνπ επίζεην….» 

Γηάλλεο: «Σε ιαηξεχνπλ ηε κακά ηνπο. Καη… ην μαλάπα… έθαλε πνιχ θαιή δνπιεηά κε 

ηα παηδηά καο ...» 

Φίιηππνο: «Σελ έβιεπε θαη ηε βιέπεη ηε κακά ηνπ… Μηινχλ πνιχ θαη ζην 

ηειέθσλν…Σελ αγαπάεη… Δίλαη ε κεηέξα ηνπ…  Πξνζπάζεζα λα ηνλ ζσξαθίζσ γηαηί 

ε πάζεζή ηεο είλαη δχζθνιε… Έρεη θάλεη απφπεηξεο… Δπηπρψο φρη επηηπρείο…» 

ηελ 8ε εξψηεζε  κειεηάκε ηηο δπζθνιίεο ζηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

ηδηφηεηα ηνπο σο κνλνγνλείο.. Δθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο πνπ αθνξνχλ αξθεηνχο, 

δπζθνιίεο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαηξνθή  ησλ άξξελσλ ηέθλσλ ζηηο  πεξηπηψζεηο  

ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ. Απφ ηηο γπλαίθεο κνλνγνλείο αλαθέξζεθαλ μεζπάζκαηα ησλ 

αγνξηψλ, βίαηε θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Με ηα θνξίηζηα δε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Αθφκε πξνβιήκαηα πγείαο ησλ κνλνγνλέσλ είηε ςπρνινγηθά 

είηε ζσκαηηθά. 
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Διέλε: «Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ήηαλ φηαλ ν Γεκήηξεο αξξψζηεζε, 3 ρξφληα κεηά ην 

αηχρεκα… Δίρε πεξίεξγα ζπκπηψκαηα… δέθαηα...ηα καιιηά ηνπ έπεθηαλ ηνχθεο 

ηνχθεο… Αλαξσηηφκνπλ αλ είρε ζρέζε κε ην αηχρεκα… Ζ δηάγλσζε ήηαλ νμεία 

ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία… Θπκάκαη εθείλν ην βξάδπ… κηινχζα κε ηνλ ηνίρν… ην 

πέξαζα κε ηνλ ηνίρν… ηα 3 πξψηα ρξφληα πνιχ δχζθνια… ζεξαπείεο θάζε κέξα… κεηά 

2 ρξφληα κε ράπη… ζπλερψο εμεηάζεηο… άγρνο κελ ππνηξνπηάζεη. Ο Γηνλχζεο πνιχ 

κφλνο ηνπ, ήμεξε ηε ζνβαξφηεηα… Γεζήθακε πην πνιχ... θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

θαλνληθά… Καη΄ νίθνλ δηδαζθαιία ν Γεκήηξεο έλα δηάζηεκα...απαίηεζα πξάγκαηα απφ 

ην Τπνπξγείν θη ν θαζεγεηήο ηνπ ζηε Βαξβάθεην… λα είλαη θαιά βνήζεζε πνιχ… 

Κάπνηα ζηηγκή εθεί ζηηο ζεξαπείεο ηνπ βγήθε πνιχο ζπκφο ηνπ Γεκήηξε… Ήζειε λα 

θεχγεη… θνβφηαλ… θιεηλφηαλ ζην δσκάηηφ ηνπ θαη δελ ήζειε λα ζπκκεηέρεη 

πνπζελά...ηνπ είπα ζπκάκαη:”Πξέπεη λα παιέςεηο γηα λα δήζεηο”… Δίλαη θαιά, 

επηπρψο…. Θέιεζε λα βνεζά θη άιινπο… πνχδαζε λνζειεπηήο...» 

Λέλα: «Ζ πεξίνδνο κεηά ην  νπζηαζηηθφ δηαδχγην ήηαλ ε πην δχζθνιε ηεο δσήο κνπ… 

απφ πνιιέο πιεπξέο θαη γηα κέλα θαη γηα ηα δχν κνπ παηδηά…. ζίγνπξα ην γην κνπ ηνλ 

επεξέαζε πνιχ ην δηαδχγην…. λνκίδσ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θφξε κνπ…Ο θαζέλαο καο 

ην βίσζε δηαθνξεηηθά αιιά ζε έληνλν βαζκφ… Κπξίσο φηαλ ήηαλ γηνξηέο  πνπ 

παιηφηεξα πεξλνχζακε φινη καδί… Υξηζηνχγελλα… Πξσηνρξνληά… Πάζρα… Δγψ 

παξνπζίαζα κηα ςπρνζσκαηηθή αζζέλεηα πηζαλφηαηα ιφγσ ησλ ελνρψλ πνπ κπνξεί λα 

έλησζα…. Γηαηί αλ θαη δελ ήκνπλ ππεχζπλε…. ήκνπλ απηή πνπ δήηεζε ην δηαδχγην….» 

Γέζπνηλα: «Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία κνπ ήηαλ ε αλαηξνθή ηνπ γηνπ κνπ… ηα βξήθα 

κπαζηνχληα… Σνλ επεξέαδε πνιχ ν παηέξαο ηνπ… ηελ εθεβεία ήηαλ αληηκέησπνο κε 

κέλα θαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ… Μνπ έξημε επζχλεο γηα ην ρσξηζκφ αιιά έθαλε 

θαθφ θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε δηάθνξεο αθξαίεο έσο θαη παξαβαηηθέο  ζπκπεξηθνξέο… 

Δμαθαληδφηαλ.. έθεπγε.. πήγαηλα ζε δνκέο…. ζε ςπρνιφγνπο… Δγψ, φρη εθείλνο…. 

Λχγηζα…. Έζπαζα.. Έπαζα θαηάζιηςε...Ζ θφξε κνπ ήηαλ έλα παηδί πνπ κεγάισζε 

ζρεδφλ κφλν ηνπ… Αζφξπβα…Με ζπλέπεηα... Έλαο απίζηεπηνο αξσγφο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά κνπ ρσξίο λα ην γλσξίδεη...Δγψ έηξερα πίζσ απφ ην γην κνπ… 

Δπηπρψο μέκπιεμε κε ηα ρεηξφηεξα… Αθφκα φκσο δελ παηάεη ζηα πφδηα ηνπ…  είλαη 

πεξίπνπ 30ρξνλψλ  ν γηνο κνπ…  θαη 24 ε θφξε κνπ… δνπιεχεη θαη ζπνπδάδεη… είλαη 

ζην πηπρίν...» 
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Δπδνθία: «Θεσξνχζα φηη θάπνηα ζηηγκή ζα είκαζηε πάιη καδί… Δθείλνο έθαλε ακέζσο 

άιιε ζρέζε… φηαλ έκαζα φηη ζα κείλνπλ καδί έθαλα έλα κεγάιν ιάζνο… ήζεια λα ηνλ 

πνλέζσ… κε απηφ ην ιάζνο πφλεζα εγψ πεξηζζφηεξν…  Έπεζα ζε θαηάζιηςε… Ήζεια 

λα θχγσ… Σειηθά βξήθα κηα δνπιεηά ζηε αληνξίλε θη έθπγα… αιιά δελ άληεμα 

καθξηά απφ ην παηδί...Ήηαλ πνιχ δχζθνιε απηή ε πεξίνδνο… Σψξα είκαη θαιχηεξα. 

Έρεη ην παηδί έληνλα μεζπάζκαηα πνπ κε δνξίδνπλ αξθεηά...» 

Έιελα: «Οη δπζθνιίεο ήηαλ θαηαξράο νηθνλνκηθέο… γηαηί ν παηέξαο δε ζπλέβαιε 

θαζφινπ ζ΄ απηφ… ήηαλ επαγγεικαηηθέο γηαηί ήηαλ δχζθνιν λα αθήλσ ην παηδί ζε 

θαζεκεξηλή βάζε εηδηθά φηαλ ήηαλ πνιχ κηθξφ… θνηλσληθέο γηαηί δελ έβγαηλα 

ηδηαίηεξα… δελ ππήξρε θάπνηνο λα κε αληηθαηαζηήζεη ζπρλά… απηά θπξίσο…» 

Υξηζηίλα: «Δίλαη ε θνχξαζε… Σα παηδηά είλαη δίδπκα θαη κηθξά αθφκε… Κη εγψ έγηλα 

κακά ζε κεγάιε ειηθία… Έρσ πξφβιεκα κε ηνλ απρέλα θαη ηα πφδηα κνπ… Καη… 

αγρψλνκαη κελ αξξσζηήζνπλ… κε ρηππήζνπλ… Αθφκε δελ έρσ ειεχζεξν 

ρξφλν…Αξγψ λα θνηκεζψ… Βάδσ ηα παηδηά γηα χπλν θαη θάλσ ηηο δνπιεηέο πνπ 

έκεηλαλ ζηε κέζε… ζέισ ιίγν ρξφλν λα αδεηάζεη ην θεθάιη κνπ… λα απνθνξηηζηψ...» 

Γηάλλεο: «Μία θαη κνλαδηθή. Πνιιέο θνξέο δελ ήμεξα αλ απηφ πνπ θάλσ είλαη ην 

ζσζηφ ή ήζειε πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία, κνπ έιεηπε ε ζχδπγφο κνπ λα κνηξαζηψ ην 

πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζσ κε ηα παηδηά θη απηφ πνπ θάλσ ζήκεξα, αχξην, κεζαχξην ή 

ηνλ επφκελν κήλα πψο ζα εμειηρζεί… Αλ βαδίδσ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε… Πάληα 

θνπβεληηάδακε κε ηε γπλαίθα κνπ ηέηνηα ζέκαηα… Κνπβέληηαδα κε άιια θηιηθά 

δεπγάξηα… θαη κε εηδηθνχο φηαλ ην ρξεηαδφκνπλ… κνπ είπαλ λα αθήζσ ην έλζηηθηφ κνπ 

λα κε νδεγήζεη.» 

Φίιηππνο: «Απηφ πνπ κε δπζθφιεπε ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ κε ην παηδί… Δμαηηίαο ηεο 

δνπιεηάο έιεηπα ζπρλά… Πξνζπαζνχζα φηαλ ήκνπλ ζην ζπίηη λα θάλνπκε φζα 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα καδί...» 

ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10  δεηήζεθαλ αθελφο ηξεηο ιέμεηο πνπ λα εθθξάδνπλ ή λα 

εμέθξαδαλ ηελ επνρή γηα ηελ νπνία κηιάκε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ  ηα άηνκα ηεο έξεπλαο βγάδνπλ κηα έληνλε 

δπλακηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε αηζηνδνμία απφ ηε κηα  θαη αλεζπρία απφ ηελ άιιε.  

Διέλε: «Αγάπε, Δπηθνηλσλία, πλεξγαζία» 

Λέλα: « Άγρνο…. Μνλαρηθφηεηα….. Αηζηνδνμία….» 
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Γέζπνηλα: «Πείζκα… Γχλακε… Απφθαζε...» 

Δπδνθία:  «Γχλακε… Θάξξνο θαη… Aπνθαζηζηηθφηεηα» 

Έιελα «  Άγρνο…. Διπίδα…. (Μεγάιε παχζε) Μνλαμηά….» 

Υξηζηίλα: «Αγάπε, Γλψζε, Αζθάιεηα» 

Γηάλλεο: «Γεκάηνο, Γπλαηφο θαη Γαιήληνο» 

Φίιηππνο: «Αηζηνδνμία, Τπεπζπλφηεηα, Αλεζπρία» 

Καη αθεηέξνπ δεηήζεθε λα πνπλ ηελ πξψηε ζθέςε πνπ ζπλήζσο θάλνπλ ή έθαλαλ 

φηαλ μππλνχλ/μππλνχζαλ. Δίλαη θαλεξφ εδψ πσο νη κνλνγνλείο κε αλήιηθα παηδηά 

ληψζνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο, νη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο είλαη πιένλ ελήιηθα 

πεξηγξάθνπλ ηε κνλνγνλετθφηεηα σο κηα δχζθνιε θαηάζηαζε ηφηε, ηψξα φκσο 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη/λεο, ληψζνπλ αλαθνχθηζε πνπ ηα παηδηά πξνρσξνχλ κε 

ηηο δσέο ηνπο. 

Διέλε: «θεθηφκνπλ πνιχ, δελ θνηκφκνπλ… ειάρηζηα… παξαθαινχζα λα γίλεη θαιά ν 

Γεκήηξεο...» 

Λέλα:«Ζ πξψηε ζθέςε κνπ θάζε πξσί πνπ μππλάσ είλαη λα είλαη θαιά ηα παηδηά 

κνπ…. θαη δελ κεηαληψλσ γη΄ απηφ πνπ έθαλα…. Βιέπσ φηη έπξεπε λα ην θάλσ…. Σα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ  θαιχηεξα…. θαη εγψ… γηα ηα παηδηά κνπ…..  κπνξψ λα πσο 

έρνπλ απνδερηεί ην γεγνλφο…. Ο γηνο κνπ έρεη βξεη πιένλ ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ…. 

Γνπιεχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα σο μελνδνρνυπάιιεινο. Ζ θφξε κνπ εξγάδεηαη σο 

αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο θαη ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηεο γηα  Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». 

Γέζπνηλα: «Ζ πξψηε ζθέςε πνπ έθαλα φηαλ ήηαλ ηα παηδηά κηθξά ήηαλ “Άληε πάιη...”. 

Καη… ίζσο ζα έπξεπε λα ζνπ πσ θαη ηελ ηειεπηαία… κνπ έξρνληαη ηψξα ζην κπαιφ θαη 

ηα μαλαδψ… αθνχ έβαδα ηα παηδηά γηα χπλν θη έθαλα θάπνηεο δνπιεηέο έπεθηα θη εγψ 

ζην θξεβάηη… άθνπγα απηή ηελ εθθσθαληηθή ζησπή κέζα ζην ζπίηη… θαη ζθεθηφκνπλ 

θάζε κα θάζε βξάδπ… “πάεη άιιε κηα κέξα...”» 

Δπδνθία: «Πξνζπαζψ λα κε ζθέθηνκαη… Σν βξάδπ είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν… 

θέθηνκαη πσο έπξεπε λα ιεηηνπξγήζσ δηαθνξεηηθά...Σνλ πξψην ρξφλν αξγνχζα πνιχ 

λα θνηκεζψ… Δδψ θαη έλα ρξφλν είλαη θαιχηεξα ηα πξάγκαηα… Έρσ αξρίζεη λα ην 



   

68 

δηαρεηξίδνκαη… φιν απηφ ην ζπλαίζζεκα…. (εδψ βνχξθσζε). Καιχηεξα λα κε 

ζθέθηνκαη… φζν ζθέθηνκαη… πνλάσ...» 

Έιελα: «Δμαξηάηαη απφ ην ηη έρσ λα θάλσ ηελ θάζε κέξα… Γελ κπνξψ λα πσ πσο 

μππλάσ κε αξλεηηθέο ζθέςεηο…. Μπνξεί λα θνηκεζψ κε απηέο… αιιά δελ μππλάσ κ΄ 

απηέο… Οπζηαζηηθά ζθέθηνκαη ηη έρσ λα θάλσ κέζα ζηε κέξα, πσο ζα δηεθπεξαηψζσ 

ηε κέξα… Δμαξηάηαη ηψξα… αλ είλαη θάηη επαγγεικαηηθφ πνπ πξνέρεη… ζα ζθεθηψ 

απηφ… αλ είλαη θάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην παηδί… ίζσο κηα δπζθνιία… πνπ κπνξεί 

λα πεξλάκε εθείλν ην δηάζηεκα… ιφγσ ηνπ φηη είλαη θαη ζηελ εθεβεία… κπνξεί λα 

ζθεθηψ πξψηα ην παηδί…. » 

Υξηζηίλα: «Γε κπνξψ λα ζεθσζψ εχθνια... Ζ ζθέςε κνπ; Σν πξφγξακκά κνπ, ηη 

δνπιεηέο έρσ...πψο ζα ηηο νξγαλψζσ θαιχηεξα.» 

Γηάλλεο: «Γε ζθέθηνκαη. Αλνίγσ ηελ πφξηα ησλ παηδηψλ θαη θνηηάσ … φπσο θαη ην 

ηειεπηαίν πξάγκα ην βξάδπ είλαη λα δσ ηα παηδηά κνπ ηη θάλνπλε … έηζη θαη ην πξσί ε 

πξψηε κνπ θίλεζε  πξηλ πιπζψ, πξηλ θηηάμσ θαθέ είλαη λα δσ ηα παηδηά, θνηκνχληαη, 

είλαη εληάμεη;» 

Φίιηππνο: «Θπκάκαη ε θχξηα ζθέςε κνπ ηφηε ήηαλ αλ θάλσ φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη 

θαιά ην παηδί κνπ, ν γηνο κνπ. Δίρα κηα αλεζπρία γηαηί είρε δήζεη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ πξέπεη λα δεη έλα παηδί… Πήγα ζε εηδηθφ θαη δήηεζα βνήζεηα… κνπ είπε θαιά 

ην παο… δε ζε θνβάκαη… Σψξα αηζζάλνκαη πεξήθαλνο πνπ ηα θαηαθέξακε… Βνήζεζε 

θαη ε Διέλε πνιχ...» 

ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα εζηηάδνπκε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηελ 

εξγαζηαθή εμέιημε ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Με ηηο εξσηήζεηο  11 θαη 12  εξεπλάκε ηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο 

ζπλέβεζαλ ιφγσ ηεο κνλνγνλετθφηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ άιινπ γνλέα ζηα έμνδα 

ηεο νηθνγέλεηαο. Δδψ βιέπνπκε δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 

άληξεο πνπ καο κίιεζαλ. Δλψ νη άληξεο δελ αλαθέξνπλ ηδηαίηεξεο αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, νη γπλαίθεο ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, κε εμαίξεζε ηε Υξηζηίλα πνπ έρεη κηα αξθεηά θαιή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ην ζέκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ άιινπ γνλέα ζηα έμνδα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δε θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ θη αλ ην 

θάλνπλ είλαη κεηά απφ πίεζε. Αθφκε βιέπνπκε γπλαίθεο κνλνγνλείο λα ιέλε φηη 
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άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ιίγν πξηλ ην δηαδχγην θαη ηε δηάζηαζε θαη απηφ ηηο βνήζεζε 

λα ληψζνπλ πην δπλαηέο θαη λα απνθαζίζνπλ ην ρσξηζκφ. Σα ιφγηα ηνπο: 

Διέλε: «Σα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ δχζθνια ζηελ αξρή… Γελ είρακε λα θάκε… εγψ δε 

κπνξνχζα λα δνπιέςσ ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ κνπ  αιιά θαη ςπρνινγηθά ήκνπλ  

ράιηα… Σφηε πήξα δαλεηθά… Σα επέζηξεςα κεηά απφ κήλεο… Βγήθε κηα κηθξή 

ζχληαμε… ιφγσ ρεξείαο..  ηαλ έλησζα θαιχηεξα μαλάξρηζα ζην θνκκσηήξην… Με 

απαζρνινχζε λα βγαίλεη ην θαζεκεξηλφ… Σψξα δε δνπιεχσ… Έρσ επηιέμεη λα 

πξνζθέξσ ζηνπο δηθνχο κνπ ηε θξνληίδα κνπ… Νηψζσ πιήξεο, γεκάηε...» 

Λέλα: « Μεηά ην δηαδχγην ηα νηθνλνκηθά κνπ βειηηψζεθαλ πνιχ…. γηαηί δελ είρα λα 

πιεξψλσ ηα ρξέε ηνπ πξψελ ζπδχγνπ… επηπρψο έρσ ζηαζεξή δνπιεηά… βνήζεζαλ 

αξθεηά θαη νη γνλείο κνπ. Δθείλνο; ρη. Ζ επηρείξεζή ηνπ είλαη ρξεσκέλε… Υξσζηάεη 

πνιιά. Γε ζπκκεηείρε νχηε ηψξα βέβαηα ζπκκεηέρεη ζε έμνδα ησλ παηδηψλ.» 

Γέζπνηλα: «Μεηά ην δηαδχγην ε νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε… Φξφληηζε 

βιέπεηο λα πάξεη φιεο ηηο νηθνλνκίεο πνπ είρακε εθείλνο… Δπηπρψο είρα ηε δνπιεηά 

κνπ.. Ήκνπλ πην αλεμάξηεηε… πξνζπάζεζε θηφιαο λα κε δηψμνπλ κηαο θη εθείλνο κε 

είρε πξνηείλεη γηα λα εξγαζηψ εθεί… δελ ηνπ βγήθε… Δίρα ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηάο 

κνπ… Ήηαλ πνιχ δχζθνια ζηελ αξρή.. Δθείλνο; Δίρε απαηηήζεη ζην ζπκθσλεηηθφ γηα 

ην δηαδχγην λα κελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ θαη ηα 

2 πξψηα ρξφληα δελ έδσζε θαη δελ απαίηεζα θάηη ιίγν απφ θφβν κελ έρνπκε λέεο 

πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο…θαη απφ έλα  θνκκάηη δηθνχ κνπ εγσηζκνχ φηη κπνξψ λα ηα 

βγάισ κφλε κνπ πέξα... ηε ζπλέρεηα φκσο θαη κε ηελ πξνηξνπή ησλ δηθψλ κνπ 

θηλήζεθα δηθαζηηθά θαη δηεθδίθεζα δηαηξνθή γηα ηα παηδηά ηελ νπνία κε πνιιά εκπφδηα 

απφ ηε κεξηά ηνπ θαηάθεξα λα παίξλσ γηα ηα παηδηά κέζσ θαηάζρεζεο ηνπ κηζζνχ 

ηνπ...» 

Δπδνθία: «Πξηλ λα ρσξίζνπκε γηα πνιιά ρξφληα δε δνχιεπα, δνχιεπε κφλν ν κπακπάο 

ηνπ Γεκήηξε… άξρηζα λα δνπιεχσ 6 κήλεο πξηλ ρσξίζνπκε θη ίζσο ήηαλ θη έλαο ιφγνο 

πνπ κε ψζεζε  λα θχγσ απφ απηή ηε ζρέζε, έλησζα εγψ πην δπλαηή, πην αλεμάξηεηε θαη 

έθαλα ζ΄ απηή ηε θάζε...αο πνχκε... ηελ επαλάζηαζή κνπ. Σν πξψην ρξφλν κνπ 

πιήξσλε ην ελνίθην θαη ηνπ παηδηνχ ηα έμνδα ηα κνηξαδφκαζηαλ. Σψξα δε ζέισ… 

έθαλε θη έλα ρεηξνπξγείν… πξνζπαζψ λα ηα θαηαθέξλσ κφλε κνπ…. Δίκαη ζε 

αλαζηνιή εξγαζίαο ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη δπζθνιεχνκαη αξθεηά… Γελ 

ζα ην βάισ θάησ φκσο.» 
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Έιελα: «Γξακαηηθέο! Γηαηί… δελ είρα κείλεη πνηέ ρσξίο δνπιεηά…. ζην παξειζφλ… 

κεηά μεθίλεζα λα δνπιεχσ… θξαηνχζε ε κεηέξα κνπ ην παηδί… σζηφζν επεηδή έθαλα 

κηα δνπιεηά ε νπνία ήηαλ πάξα πνιχ απαηηεηηθή… δελ είρε ζαββαηνθχξηαθα… δελ είρε 

γηνξηέο… ήκνπλ καγείξηζζα ζε εζηηαηφξην…. νη ψξεο ήηαλ πάξα πνιιέο… δε κπνξνχζα 

λα πάξσ ξεπφ… λα θαληαζηείο είρε αξξσζηήζεη ην παηδί θαη δε κπνξνχζα λα ιείςσ 

απφ ηε δνπιεηά…. θη φηαλ ηειηθά  αλαγθάζηεθα λα ιείςσ… έραζα ηε δνπιεηά…» 

Υξηζηίλα: «Πξηλ ηα παηδηά θαη γηα πνιιά ρξφληα, δνχιεπα σο πσιήηξηα. Σα νηθνλνκηθά 

καο είλαη πνιχ θαιά. Έρνπκε πεξηνπζία αξθεηά κεγάιε θπξίσο αθίλεηε. Έρνπκε 

αλαιάβεη καδί κε ηνλ αδεξθφ κνπ, πνπ είλαη κφλνο ηνπ θη εθείλνο, φια ηα έμνδα ησλ 

παηδηψλ. Ο παηέξαο δε ζπκκεηέρεη, δε ρξεηάδεηαη... Δγψ αζρνινχκαη κε ηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ θαη ην λνηθνθπξηφ. Δίκαη λνηθνθπξά θαη πξνζπαζψ λα είκαη θαιή κακά.» 

Γηάλλεο: «Ζ ζχδπγνο δνχιεπε, ππήξρε ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπηηηνχ, 

νπφηε εκέλα κνπ έιεηςε θαη ν άλζξσπνο θαη θάπνηα βνήζεηα πνπ παξείρε κε ηελ 

εξγαζία ηεο αιιά απφ θεη θαη πέξα φια γίλνληαη, δελ έιεηςε θάηη βαζηθφ, δνχιεςα εγψ 

ιίγν πεξηζζφηεξν γηα λα κε ιείςεη θάηη απφ ην ζπίηη, ήηαλ θαη ε επνρή κε ηα κλεκφληα, 

νπφηε γηα λα έρνπκε έλα θαιφ επίπεδν ρξεηάζηεθε λα δνπιέςσ έμηξα. Γηα ιίγα έλζεκα 

δε βγήθε έλα βνήζεκα γηα ηα παηδηά αιιά εδψ ράζακε ηνλ άλζξσπν, απηφ ζα 

βιέπακε;» 

Φίιηππνο: «Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κάιινλ άιιαμε…πξνο ην θαιχηεξν... Γελ είρα 

πιένλ ηα αιφγηζηα έμνδα πνπ έθαλε ε γπλαίθα κνπ… Σε βνεζνχζα φζν κπνξνχζα, 

βέβαηα αιιά ηα νηθνλνκηθά ήηαλ πην ειεγρφκελα πηα..» 

Σέινο κε ηελ 13ε, 14ε θαη 15ε εξψηεζε κειεηάκε ηηο αιιαγέο πνπ πηζαλά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ εξγαζηαθφ βίν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλάο καο θαη θαηά 

πφζν νη εξσηψκελνη/λεο απέθηεζαλ λέεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Βιέπνπκε θη 

εδψ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ. ηνπο άληξεο ηεο έξεπλαο δελ βιέπνπκε 

αιιαγέο, νη γπλαίθεο φκσο θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ ηδηαίηεξα γηα απφθηεζε λέσλ 

εθνδίσλ, αθφκε θαη αιιαγή εξγαζίαο. Γηαθαίλεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαη κε, ε ιαρηάξα ηνπο λα απνδείμνπλ ζηνλ εαπηφ 

ηνπο αιιά θαη ζηνπο γχξσ ηνπο φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη λα ηα θαηαθέξνπλ 

θαιά. Αθφκε  είλαη θαλεξφ πσο νη γπλαίθεο κνλνγνλείο ηνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη ηαιαηπσξίεο ζηνλ εξγαζηαθφ βίν 
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ηνπο. Η Έιελα θαη ε Δπδνθία έθαλαλ ζπνπδέο ζε λέα αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ κηα θαιχηεξε επαγγεικαηηθή πνξεία. ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο καο είπαλ: 

Διέλε: «ρη, φ, ηη έθαλα ζηε δνπιεηά ην έθαλα πξηλ ραζεί ν άληξαο κνπ… Πνιιά 

ηαμίδηα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζπλεξγαζίεο κε ζπνπδαίνπο θνκκσηέο… Να ζθεθηείο, 

δνχιεπα ζηελ εηαηξεία, ζην θνκκσηήξην φιε κέξα ζην δξφκν θαη ην βξάδπ ζην ζπίηη… 

ήζεια φια λα ηα έρσ νξγαλσκέλα θαη θαζαξά…. Μεηά κείσζα ηηο ψξεο εξγαζίαο…. 

Πξνέθπςε θαη ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ Γεκήηξε… Έπξεπε λα παιέςνπκε καδί...» 

Λέλα: «Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαηάθεξα θαη δηακφξθσζα έλα κέξνο ηνπ ζπηηηνχ ζε 

απηφλνκε γθαξζνληέξα…. ηελ νπνία λνηθηάδσ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε ηνπξίζηεο. 

Έρσ έηζη έλα επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηα παηδηά θαη γηα κέλα…..»  

Γέζπνηλα: «ζν ήηαλ ηα παηδηά κηθξά δνχιεςα ζε δχν εηαηξείεο. Δμειίρζεθα θαη 

αλέβεθα αξθεηά. Δίρα επηηειηθφ ξφιν θαη ήκνπλ ππεχζπλε ζε νκάδεο πψιεζεο. Έκαζα 

λα δνπιεχσ πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή, εμάζθεζα πνιχ ηα αγγιηθά κνπ. ηελ 

πνξεία θαη αθνχ έθπγα απφ ηελ Αζήλα θαη  ήξζα ζηελ Κξήηε  - ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ - ππήξραλ πεξίνδνη αλεξγίαο, έρσ αιιάμεη πάξα πνιιέο δνπιεηέο 

δηνηθεηηθέο, ζεξβηηφξα, ζε κάληξα νηθνδνκψλ. Έθαλα πνιιέο πξνζπάζεηεο.. Να 

θαληαζηείο ζηελ εζηίαζε δελ ήκνπλ κφλν ζεξβηηφξα έπαηδα θαη αθνξληεφλ… ηξαγνχδη… 

ηα πάληα φια λα βγεη έλα κεξνθάκαην… θαη κε λνκίδεηο 650 επξψ ην κήλα... 

Αζρνιήζεθα θαη κε δσγξαθηθή ζε γπαιί θαη μχιν, ηα πξνψζεζα κφλε κνπ αιιά δελ 

απέδσζε… Σειεπηαία εθεί ζηε κάληξα νηθνδνκήο πνπ δνχιεςα – εδψ είλαη έλα κεγάιν 

πεδίν ζπδήηεζεο ε εξγαζία ζηελ Κξήηε θαη πψο αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο, πψο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο κφλεο κάλεο – ζε απηή ηελ ηειεπηαία ινηπφλ ήηαλ ηφζν ζθιεξή ε 

δνπιεηά πνπ έπαζα ζπιαθίηηδα δεμηνχ ψκνπ πνπ αθφκα κε ηαιαηπσξεί… Πνιχ επψδπλε 

θαηάζηαζε...Δίκαη άλεξγε ηψξα...» 

Δπδνθία: «Άιιαμα αξθεηέο δνπιεηέο… δνχιεςα θπξίσο πσιήηξηα… ζε κίλη κάξθεη… 

ηειεπηαία ζε πεξίπηεξν… Σηο επθαηξίεο φκσο ηηο θηηάρλνπκε κφλνη καο. Απνθάζηζα λα 

ζπνπδάζσ ηαηνπάδ. Δίρε ην θφζηνο ηνπ, δπζθνιεπφκνπλ... αιιά ηα θαηάθεξα… Με 

παχζε ελφο ρξφλνπ γηαηί δελ είρα ηα ρξήκαηα… θαηάθεξα λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο 

γηα λα έρσ έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα κέλα θαη γηα ην παηδί κνπ. Σψξα βέβαηα, κε απηή 

ηελ θαηάζηαζε (ελλνεί ηελ παλδεκία) δελ κπνξψ λα ην εμαζθήζσ θαη νχηε ζην 

πεξίπηεξν δνπιεχσ… Δίκαη ζε αλαζηνιή εξγαζίαο...» 
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Έιελα: «Βέβαηα! Δγθαηέιεηςα ηε δνπιεηά πνπ έθαλα… αθξηβψο επεηδή δε κπνξνχζε λα 

ζπκβαδίζεη θαζφινπ κε ην λα έρεηο έλα κσξφ παηδί… ζθέθηεθα πάξα πνιχ ζνβαξά ηη 

ήζεια λα θάλσ… απνθάζηζα λα επηζηξέςσ ζην ζρνιείν…. γηαηί είρα ηειεηψζεη Σερληθφ 

Λχθεην… επνκέλσο δε κπνξνχζα λα δψζσ Παλειιήληεο… έπξεπε λα γξαθηψ ζε Γεληθφ 

Λχθεην, Νπρηεξηλφ, λα θάλσ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα…. Έδσζα Παλειιήληεο, πέξαζα 

εθεί πνπ ήζεια… ζην Παηδαγσγηθφ… ην ηειείσζα…. θαη απφ ηφηε πξνζπαζψ λα 

εξγάδνκαη ζ΄ απηφ πνπ ζπνχδαζα θαη κνπ αξέζεη πάξα πνιχ… Βέβαηα, ηα ρξφληα ησλ 

ζπνπδψλ δνχιεςα θαη ζε θαθεηέξηα… θαη ζε εζηηαηφξην ζεξβηηφξα… θαη ζε εξγαζηήξην 

ρξπζνρνΐαο επίζεο…»  

Υξηζηίλα: «Νέεο δεμηφηεηεο; Ναη… έγηλα θαιχηεξνο άλζξσπνο… είκαη πην δνηηθή.» 

Γηάλλεο: «Πάληα δνχιεπα… Έθαλα δηάθνξεο δνπιεηέο εθηφο απφ ηελ θχξηα δνπιεηά 

κνπ πνπ είλαη ηερληθφο ζε δεκφζηα ππεξεζία ζπλήζσο ε δεχηεξε δνπιεηά κνπ ήηαλ 

κάγεηξαο.. ρσξίο λα ην έρσ ζπνπδάζεη… απφ παηδί ήκνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή καο 

ηαβέξλα θαη κνπ άξεζε λα αζρνινχκαη. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα επεηδή ήκαζηαλ πάλσ 

ζηελ θαξδηά ηεο εθεβείαο ζηακάηεζα ηε δεχηεξε δνπιεηά έρσ κφλν ηελ πξσηλή θαη 

θάλσ πην πνιιά νηθηαθά γηα λα μεθνπξάδσ θαη ηε κάλα κνπ γηαηί πφζν λα αληέμεη θη 

απηή… Απηφ πάιη κε έθαλε λα ληψζσ δπλαηφο … βέβαηα είρα μεθηλήζεη απφ ηφηε πνπ 

γελλήζεθαλ ηα παηδηά κνπ, είλαη δίδπκα, κπαλάθηα, ηα βξάδηα κε ηνπο απνζηεηξσηέο, ηα 

πάκπεξο… κφλν δε ζήιαδα… Αηζζαλφκνπλ έηζη απηφλνκνο, απηάξθεο.  

Ζ κνλνγνλετθφηεηα δελ επεξέαζε ηελ εξγαζηαθή κνπ εμέιημε ζην δεκφζην θαη επεηδή  

είρα θαη ηελ άιιε δνπιεηά θαη ήζεια ρξφλν κε ηα παηδηά δε ζθέθηεθα θάπνηα επηπιένλ 

εθπαίδεπζε ζηε δνπιεηά κνπ επάλσ. Γελ ην ζθέθηεθα θαλ. Γε κπήθα θαλ ζηε 

δηαδηθαζία. Θα ζήκαηλε κείσζε ρξφλνπ απφ κέλα πξνο ηα παηδηά κνπ…. ζα ήηαλ 

επηβαξπληηθφ γηα απηά.» 

Φίιηππνο: «Ζ δνπιεηά κνπ απαηηνχζε πνιιά θαη ζπρλά ηαμίδηα ζε φιε ηε ρψξα. Γελ 

άιιαμε θάηη… εγψ ήζεια πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην γην κνπ… δελ πξνζπάζεζα γηα  θάηη 

πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία … Ίζσο ππήξρε θαιχηεξε εμέιημε αλ πεγαίλακε ζηελ 

Αζήλα… Γελ ήζεια λα βάισ ην παηδί ζε πεξηπέηεηεο πνπ ζα ην ηάξαδαλ… Αξθεηά είρε 

πεξάζεη…» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ -ΠΡΟΣΑΔΙ                                                                               

 

Η ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή έξεπλα εμήγαγε αξθεηά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά 

κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλαλ άλζξσπν λα κεγαιψζεη κφλνο ηα παηδηά ηνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζακε νη ιφγνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

κνλνγνλέα: νη ρήξνη κνλνγνλείο αλαγθάδνληαη λα ην πξάμνπλ ιφγσ ησλ έθηαθησλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο απψιεηαο ηνπ άιινπ γνλέα ελψ νη  άγακεο κεηέξεο  θαη νη 

δηαδεπγκέλνη κνλνγνλείο επηιέγνπλ λα πξνρσξήζνπλ κφλεο/νη κε ηα παηδηά ηνπο , κε 

θχξηνπο  ιφγνπο ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, ηε ρξήζε νπζηψλ, ζνβαξά ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ έηεξνπ γνλέα αιιά θαη ηα αιφγηζηα έμνδα θαη ηνλ ππεξδαλεηζκφ.  

Έλα απφ ηα πην βαζηθά αλαδπφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

κφλσλ γνλέσλ ηεο έξεπλαο είλαη ε δπλακηθφηεηα θαη ε ζέιεζή ηνπο  λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο ε θαζεκεξηλφηεηα επηθέξεη. Πεξηγξάθνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε φξνπο  πνπ είλαη θνηλνί, ην πείζκα θαη ε 

απνθαζηζηηθφηεηα , ε αηζηνδνμία, θαζψο θαη ε νξγαλσηηθφηεηά ηνπο θαλεξψλνπλ ηα 

δπλαηά ζεκεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ζηα νπνία ζηεξίδνληαη γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, φζν ζνβαξέο θαη ηξαπκαηηθέο αλ είλαη.  

Η κνλαμηά θαη ε έιιεηςε θηιηθψλ θαη ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ είλαη έλα άιιν 

ζεκείν πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κνλνγνλετθφηεηαο. Δπηζπκνχλ λα κελ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο ηνπιάρηζηνλ φζν είλαη κηθξά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

επηιέγνπλ λα βξίζθνληαη κε ηνπο/ηηο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο, ηδηαίηεξα αλ δνπλ ζηελ επαξρία. Δπίζεο βιέπνπκε λα πξνηηκνχλ ζρέζεηο κε 

αλζξψπνπο πνπ βηψλνπλ ίδηεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο, «αηζζάλνληαη πην νηθεία 

καδί ηνπο». εκαληηθφ πάλησο είλαη πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ αηζζάλνληαη 

ζηηγκαηηζκέλνη θνηλσληθά, ληψζνπλ απνδεθηνί απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο κφλν γπλαίθεο κνλνγνλείο αηζζάλζεθαλ ηνλ απνθιεηζκφ θαη θπξίσο 

απηέο πνπ βίσζαλ πνιιά ρξφληα πξηλ ηε κνλνγνλετθφηεηα. Σείλεη ινηπφλ λα εθιείςεη 

ην θνηλσληθφ ζηίγκα πνπ δελ θαίλεηαη λα άγγημε πνηέ ηνπο άλδξεο κνλνγνλείο. 

ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο παξαηεξνχκε πσο εζηηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ζηε ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο, πξνζπαζνχλ λα πεξλνχλ πνηνηηθφ ρξφλν καδί 
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ηνπο, δε ιείπνπλ φκσο θαη ηα πξνβιήκαηα θπξίσο ζηε ζρέζε ησλ κνλνγνλέσλ 

δηαδπγκέλσλ γπλαηθψλ κε ηα αγφξηα ηνπο. Παξαηεξνχληαη πνιιέο εληάζεηο θαη 

πηζσγπξίζκαηα θαη θάπνηεο θνξέο αθξαίεο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα 

θνξίηζηα ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαίλεηαη λα βξίζθνπλ πην εχθνια ην δξφκν 

ηνπο. 

Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο κνλνγνλείο 

πνπ εξγάδνληαη ζην Γεκφζην θαη ηνλ Ιδησηηθφ ηνκέα.  Έηζη, νη γπλαίθεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θπξίσο πεξηγξάθνπλ κηα ειιηπή νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

αζθάιεηα  θαη κηα πξνζσξηλφηεηα θαη αβεβαηφηεηα  ζηε δσή ηνπο. Οη άλδξεο δε 

θαίλεηαη λα πιήηηνληαη. Γη απηφ ίζσο  νη γπλαίθεο θάλνπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα αθφκα θαη κε λέεο ζπνπδέο, παίξλνπλ ηθαλνπνίεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο  θαη πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο.  

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε βέβαηα πσο ηα ππνθείκελα  πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα είλαη γπλαίθεο θαη άληξεο πνπ αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε θαη είραλ 

κεγάιε ζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θπξίσο ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

ηα αδέξθηα ηνπο.  

Καηαιήγνληαο, δηαπηζηψλνπκε πσο ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα απνηειεί κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο καο πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη θαη κέζα απφ θξίζεηο, 

επηθξίζεηο θαη ζπγθξίζεηο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη.  

Δίλαη γεγνλφο φηη δεκνγξαθηθά γεξλάκε, νη γελλήζεηο κεηψλνληαη ζπλερψο 

ελψ παξάιιεια ειαηηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ. Απνηέιεζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο έληνλεο αλαζθάιεηαο νηθνλνκηθήο θαη πξνζσπηθήο πνπ 

βηψλνπλ θπξίσο νη λένη άλζξσπνη είλαη λα κέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο πνιιά ρξφληα 

κεηά ηελ ελειηθίσζε θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε επηζθαιήο αγνξά εξγαζίαο θαη ην 

ζνιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ ηνλ άλζξσπν ηεο επνρήο καο ζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν αηνκηζηηθέο θαη απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο, δεκηνπξγνχλ 

αληηθίλεηξα ζην  ζηήζηκν λέσλ λνηθνθπξηψλ πφζν κάιινλ ζηε ζηήξημε ησλ 

κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ ηα νπνία κειεηήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία.. 
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Όκσο ε θνηλσληθή θαη πνιηηεηαθή ζηήξημε φισλ ησλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο κνλνγνλετθήο,  ε ρσξίο φξνπο πξφζβαζε ζε βξεθνλεπηαθνχο - 

παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη λεπηαγσγεία, νη θαηάιιειεο δνκέο ςπρνινγηθήο βνήζεηαο, ε 

αξσγή ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ ζηνπο εξγνδφηεο γηα  επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ κφλσλ γνλέσλ, 

φπσο θαη ε ζηνρεπκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξφλνηα ηνπ θξάηνπο ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ηνπο κνλνγνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο 

πξνο κηα πην αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Θα κπνξνχζακε έηζη, λα αηελίζνπκε ην κέιινλ κε κεγαιχηεξε αηζηνδνμία, λα 

εζηηάζνπκε ζηε ζηήξημε ησλ επάισησλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη ζηελ 

αιιειεγγχε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή πξνο ηηο νκάδεο απηέο,  έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα  νξγαλψζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ηε δσή ηνπο ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη, λα επηθνηλσλήζνπλ νπζηαζηηθά κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο ρσξίο ελνρέο 

θαη κεκςηκνηξία, αληίζεηα  κε ζζέλνο θαη αιιειναπνδνρή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                                      

Οδηγόρ  ςνένηεςξηρ - Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1
νο

 άμνλαο 

1. Γηα πνην ιφγν κεγαιψλεηο κφλνο/ε ηα παηδηά ζνπ; 

2. Δπεξέαζε ε κνλνγνλετθφηεηα ηηο θηιηθέο ζνπ ζρέζεηο; 

3. Αηζζάλεζαη ππνζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ ζνπ πεξίγπξν; 

4.  Οη εξσηηθέο - ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ζνπ θαη πψο ζπλδπάδνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ζνπ ηνπ κνλνγνλέα.                                                                                          

5.  Δπηθνηλσλία – ζρέζε κε ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα ησλ παηδηψλ. 

2
νο

 άμνλαο 

6. Πνηα είλαη ε θαζεκεξηλφηεηά ζνπ κε ηα παηδηά ζνπ;                                                 

7. Δπηθνηλσλία – ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ άιιν γνλέα. 

8. Θέιεηο λα κηιήζεηο γηα δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο/δεηο σο κνλνγνλέαο; 

9. Πνηα είλαη ζπλήζσο ε πξψηε ζθέςε ζνπ φηαλ μππλάο; 

10.  Πεο κνπ ηξεηο ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ή απφςεηο ζνπ. 

3
νο

 άμνλαο 

11. Τπήξμαλ αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή ζνπ θαηάζηαζε;                                             

12. πκκεηέρεη θη αλ λαη κε πνην ηξφπν ν άιινο γνλέαο ζηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο;    

13. πληειέζηεθαλ αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ ζνπ βίν;                                                 

14. Η κνλνγνλετθφηεηα επεξέαζε θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ 

εμέιημε;                                                                                                                         

15. Τπήξραλ επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ;  
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Πίνακαρ 1. Σαξινόμηζη δεδομένων έπεςναρ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΡΧΣΗΔΙ 

Δπίπεδο 1 Δπίπεδο 2  

Όνομα, Ηλικία, 

Δπαγγελμαηική 

καηάζηαζη ηώπα 

 Πίλαθαο 

Υαξαθηεξηζηηθψλ     ζει. 

49 

Δκπαιδεςηικό επίπεδο  ” 

Οικογενειακή 

καηάζηαζη (ππιν - μεηά) 

 1 

Λόγορ 

Μονογονεϊκόηηηαρ 

Γηαδχγην 1 

 Αλχπαλδξε κεηέξα 1 

 Υεξεία 1 

Φιλικέρ ζσέζειρ  2 

Κοινωνικόρ πεπίγςπορ  3 

Δπωηικέρ – 

ςνηποθικέρ σέζειρ 

 4 

Δπικοινωνία με ηον 

άλλο γονέα 

 5 

σέζειρ με ηα παιδιά Μνλνγνλέαο 6 

 Άιινο γνλέαο 7 

Γςζκολίερ λόγω ηηρ 

ιδιόηηηαρ ηος μονογονέα 

 8 

ςναιζθημαηική 

Καηάζηαζη 

 9,10 

Οικονομική καηάζηαζη Αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά 11,14 
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ζηνηρεία 

 πκκεηνρή ηνπ άιινπ 

γνλέα ζηα έμνδα 

12 

Δπγαζιακόρ Βίορ  Αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ 

βίν - Νέεο δεμηφηεηεο 

13,15 
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