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Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο προσεγγίζει την ελληνική οικογένεια µέσα από τη
συνάρθρωση των κοινωνιοψυχολογικών µετασχηµατισµών που έχουν σηµειω�
θεί τα τελευταία πενήντα χρόνια και του λόγου του νοµοθέτη περί οικογέ�
νειας, όπως αυτός δοµείται σε θεσµικό επίπεδο και αποτυπώνεται στις
νοµοθετικές ρυθµίσεις του οικογενειακού δικαίου. Επιχειρείται ένας «ανοι�
χτός διάλογος» ανάµεσα σε ευρήµατα κοινωνιολογικών, ανθρωπολογικών
και ψυχολογικών µελετών για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και σε νοµι�
κά κείµενα.

Στο πλαίσιο του κοινωνιολογικού προβληµατισµού, κεντρικό ζήτηµα
αποτελεί η σχέση ανάµεσα στα νοµικά πρότυπα και στις κοινωνικές πρακτι�
κές (∆ηµάκη 2003) και η αναρώτηση ποιο ανάµεσα στα δυο προηγείται και
διαµορφώνει το άλλο. Ακολουθώντας την επιστηµολογική επιταγή της
συστηµικής οπτικής, θα υιοθετήσουµε περισσότερο τη θέση που υποστηρί�
ζει µια κυκλικά επανατροφοδοτούµενη συνάφεια µεταξύ των δύο, µε την
έννοια ότι συχνά αλλαγές στο ένα επίπεδο µοιάζει να ακολουθούν αλλαγές
που έχουν γίνει ή που βρίσκονται εν τη γενέσει στο άλλο και αντίστροφα.
Οι µορφές και οι δοµές παγιώνονται και σταθεροποιούνται µόνο για να
αποσυναρµολογηθούν και να αποσυντεθούν µέχρι να αντικατασταθούν µε
άλλες µορφές που προορίζονται να ακολουθήσουν την ίδια δυναµική. Η
διαρκής διαδικασία αλλαγών και µετακινήσεων είναι αυτή που προσδίδει
ένα δυναµικό προσανατολισµό και αυτό θα προσπαθήσουµε να αποτυπώ�
σουµε σε αυτό το κεφάλαιο.

Όσον αφορά τη δυναµική της διαµορφωτικής επίδρασης του νοµοθετι�
κού πλαισίου, όπως επισηµαίνει και η Ροµπόκου�Καραγιάννη (2003, σ. 34�
35), όταν ο νοµοθέτης υλοποιήσει τη συνταγµατική επιταγή, δηµιουργείται
ένα «κοινωνικό κεκτηµένο» που δεν είναι εύκολο να καταργηθεί, χωρίς του�
λάχιστον να αντικατασταθεί από άλλες παρεµφερείς διατάξεις. Αντίστροφα,
νέες κοινωνικές πρακτικές επιτάσσουν συχνά την ανάγκη για µεταρρυθµί�



σεις του νοµοθετικού πλαισίου και για εκσυγχρονισµό του, όπως παρατη�
ρούµε, για παράδειγµα, στον σύγχρονο δηµόσιο διάλογο για το σύµφωνο
ελεύθερης συµβίωσης. Φυσικά, ο όλος διάλογος αναπόφευκτα παραπέµπει
και σε ζητήµατα ιδεολογίας, τα οποία αντίστοιχα καταλαβαίνουµε ως µια
διαλεκτικά ανατροφοδοτούµενη σχέση µεταξύ αυτού που έχει ονοµαστεί
ιδεολογία και διλήµµατα της καθηµερινής ζωής (ΒίΙΗξ κ.ά. 1988) και ευρύ�
τερων ιδεολογιών που µπορεί να εκφράζονται σε πολιτειακό ή θεσµικό επί�
πεδο.

Το θεσµικό επίπεδο παραµένει ένα από τα κατεξοχήν επίπεδα άρθρω�
σης λόγων περί της οικογένειας και περί των δύο φύλων και µ' αυτήν την
έννοια θεωρούµε χρήσιµη µια σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής νοµοθε�
σίας από τη δεκαετία του '50 µέχρι και σήµερα και ειδικότερα των µεταρ�
ρυθµίσεων�σταθµών του οικογενειακού δικαίου σε ζητήµατα που αφορούν
την οικογένεια, τις σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων (συζύγων) και τις σχέσεις
µεταξύ γονέων�παιδιών. Η αντίστιξη µε τις κοινωνιολογικές, εθνογραφικές
και ψυχολογικές µελέτες για τις µεταβολές στην ελληνική οικογένεια ανα�
δεικνύει ενδιαφέρουσες, κατά τη γνώµη µας, παράλληλες πορείες ή/και
αποκλίσεις.

Η ανασκόπηση θα εστιαστεί στον εκάστοτε ορισµό της «οικογένειας»,
στη δοµή της και τις λειτουργίες της και ειδικότερα στη σχέση των δύο
φύλων και στη θέση του παιδιού στην οικογένεια, στην εξελικτική της δυνα�
µική από το παραδοσιακό πρότυπο έως τις σύγχρονες νέες µορφές οικογέ�
νειας. Οι παραπάνω θεµατικές συναρτώνται µε τις στοχεύσεις του νόµου
και διατρέχουν την κοινωνική πολιτική για την οικογένεια σε σύνδεση µε το
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εκείνο που µας φαίνεται ενδιαφέρον είναι το
πώς ο λόγος του νοµοθέτη διαπλέκεται, διαµορφώνει αλλά και διαµορφώνε�
ται από ευρύτερους πολιτισµικούς και ιστορικά διαθέσιµους λόγους. Έτσι, η
θεµατική της αυτονοµίας και της ιδιωτικότητας σε συνδυασµό µε τον αντί�
ποδα της κρατικής παρεµβατικότητας, η θεµατική για το «φυσιολογικό» και
τη «νόρµα» σε αντίστιξη µε αυτήν της «µη κανονικότητας», η θεµατική των
«εθνικών προτεραιοτήτων» σε αντιπαραβολή µε τις τάσεις και επιταγές για
«εξευρωπαϊσµό, οµογενοποίηση και παγκοσµιοποίηση» αποτελούν για µας
ενδιαφέροντα σηµεία που ο σχολιασµός τους µπορεί να συµβάλει στη διεύ�
ρυνση της προβληµατικής. Ο νόµος προφανώς δεν λειτουργεί µόνο σε ιδεο�
λογικό επίπεδο αλλά έχει άµεσες επιπτώσεις στις συνθήκες της ζωής των
ατόµων και των πόρων που έχουν στη διάθεση τους.

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: Ξεκινάει µε την περιγραφή των κοι�
νωνιοψυχολογικών µεταβολών που έχουν επέλθει στην ελληνική οικογένεια
κατά την πορεία της από ένα παραδοσιακό προς ένα νεωτερικό πρότυπο.
Οι µεταβολές αυτές µαζί µε τις επιταγές του ευρωπαϊκού πλαισίου συνο�



δεΰουν τη ριζική µεταρρύθµιση του ελληνικού οικογενειακού δικαίου που
έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '80. Εφόσον το παρόν κείµενο δεν απευ�
θύνεται σε νοµικούς, η περιγραφή των µεγάλων νοµοθετικών τοµών είναι
αναγκαστικά συνοπτική. Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει είναι η διασύνδεση
τους µε την εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας. Στη συνέχεια, σχολιάζονται
µορφές της ελληνικής οικογένειας που χαρακτηρίζουν την ύστερη νεωτερι�
κότητα και πλαισιώνονται µε την αναφορά στις νοµοθετικές ρυθµίσεις της
δεκαετίας του 1990 έως σήµερα (όπως ενδεικτικά είναι εκείνες που αφορούν
την τεχνητή αναπαραγωγή ή το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης).

Επισηµαίνουµε παρενθετικά ότι το κεφάλαιο δεν φιλοδοξεί να καλύψει
όλο το εύρος των θεµάτων που αναπόφευκτα ανοίγονται µε µια τέτοια ανα�
σκόπηση. Περιορίζεται στα βασικότερα ζητήµατα, πάντα µε στόχο να ανα�
δειχθεί το επιχείρηµα της διαπλοκής µεταξύ κοινωνιοψυχολογικών αλλαγών
στην οικογένεια και νοµοθετικών παρεµβάσεων.

1. Η δυναµική της ελληνικής οικογένειας
από το παραδοσιακό στο νεωτερικό πρότυπο

Η επισκόπηση των ανθρωπολογικών, κοινωνιολογικών και κοινωνιοψυχο�
λογικών µελετών που διερευνούν τις σχέσεις ανδρών και γυναικών στη νεοελ�
ληνική κοινωνία καταδεικνύει αλλαγές που αφορούν τη µορφή�δοµή της
ελληνικής οικογένειας, τον θεσµό του γάµου, τον γονικό ρόλο, και οι οποίες
είναι αλληλένδετες µε τις µετατροπές �άλλοτε σταδιακές κι άλλοτε βίαιες�
στον κοινωνικοοικονοµικό περίγυρο. Οι περισσότερες από τις περιορισµέ�
νες σε αριθµό ερευνητικές µελέτες που επιχειρούν να προσεγγίσουν τους
µετασχηµατισµούς της ελληνικής οικογένειας και τους διαφορετικούς
τύπους οικογενειακής οργάνωσης ως αποτέλεσµα ιστορικοκοινωνικών συν�
θηκών συζητούν το δίπολο «παραδοσιακής» και «σύγχρονης» οικογένειας σε
παραλληλισµό µε τους µετασχηµατισµούς της ελληνικής κοινωνίας στη
µετάβαση της από την αγροτική στη βιοµηχανική και τη µεταβιοµηχανική
εποχή.

Στο συνεχές που εκτείνεται από την προνεωτερική στη σύγχρονη µορφή,
οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας µπορεί κανείς να δια�
κρίνει, µε έναν ιδεοτυπικό τρόπο, τρεις φάσεις εξέλιξης: α. Στην πρώτη
φάση, την οποία πολλοί ερευνητές συναρτούν µε το αγροτικό πολιτισµικό
πλαίσιο, η κύρια µορφή της οικογενειακής οµάδας ήταν σε µεγάλο βαθµό
ταυτόχρονα µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης, και ο γάµος, σύµφωνα µε
τη διατύπωση του ΟυιΊίΗ^Γη, στηριζόταν στην οικογένεια που προϋπήρχε
και συνέχιζε να υπάρχει µετά από αυτόν. Η οικογενειακή αυτή δοµή δεν
διαχωριζόταν σαφώς από την ευρύτερη κοινότητα. Ατοµικές ανάγκες και



συµφέροντα ταυτίζονταν µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα της οµάδας. Τα
άτοµα δεν αναζητούσαν τη συναισθηµατική εγγύτητα µε την οποία συνδέου�
µε σήµερα τις οικογενειακές σχέσεις και οι ερωτικές σχέσεις δεν θεωρού�
νταν πηγή απόλαυσης αλλά αναγκαιότητα για τη γέννηση των παιδιών, β.
Στη δεύτερη φάση, η οποία συναρτάται από πολλούς ερευνητές µε την
αστική�βιοµηχανική οργάνωση της κοινωνίας, η οικογένεια αποκτά πυρηνι�
κή µορφή, αποµονώνεται από την κοινότητα και αποκτά χαρακτηριστικά
που συνοδεύουν τη νεωτερικότητα, έτσι όπως τα περιγράφει ο Ρ^Γδοηδ όταν
αναλύει τη σύγχρονη αµερικανική οικογένεια του *50. Ωστόσο, οι ρόλοι των
φύλων εξακολουθούν και είναι αυστηρά περιχαρακωµένοι, η εξουσία του
πατέρα είναι αυταρχική, οι ατοµικές επιλογές περιορισµένες και η οικογέ�
νεια είναι απορροφηµένη µε την ανατροφή των παιδιών, γ. Στην τρίτη φάση
η οικογένεια ακολουθεί τους µετασχηµατισµούς της ύστερης νεωτερικότη�
τας και της επικράτησης της ρευστότητας και της αβεβαιότητας που τη
συνοδεύουν. Στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής αποκτούν προτεραιό�
τητα έννοιες όπως είναι η εξατοµίκευση και η ανάγκη για προσωπικές επι�
λογές. Ο γάµος αντί να αποτελεί ένα επεισόδιο στη µακρά ιστορία της οικο�
γένειας αποκτά δική του αυτοτέλεια. Η «κανονικότητα» τίθεται σε επερώ�
τηση και επιχειρούνται εναλλακτικές µορφές γάµου και οικογένειας όπως
είναι οι ανασυστηµένες οικογένειες, η συγκατοίκηση ή ακόµα οι οικογένειες
οµοφυλόφιλων γονέων.

Οι τρεις φάσεις εξέλιξης είναι αναγκαστικά σχηµατικές/ιδεοτυπικές. Οι
χωροχρονικές µεταβλητές δεν επαρκούν ως κριτήριο για να προσδιορίσουν
την κάθε φάση και δεν είναι δυνατό να παραγνωρίσουµε την κοινωνικοοι�
κονοµική διαφοροποίηση ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές οµάδες τόσο
στην κάθε φάση όσο και στο εσωτερικό των οµάδων. Και ενώ µπορεί να µην
είναι επαρκώς εξηγητικές οι µεταβλητές που αφορούν τον χώρο ή τον
χρόνο, οι κοινωνικές και οικονοµικές µεταβλητές ενδέχεται να ερµηνεύουν
αποτελεσµατικότερα τις διαφορές στα βιώµατα και τις επιλογές ανάµεσα
στις οικογένειες και τα άτοµα. «Παραδοσιακές» ή «εκσυγχρονισµένες»
συµπεριφορές δεν ακολουθούν αναγκαστικά γεωγραφικούς διαχωρισµούς
που παραπέµπουν στο πλαίσιο (αγροτικό ή αστικό) ή στα χρονικά όρια που
αναφέρονται στην ενηλικίωση της προηγούµενης ή της προπροηγούµενης
γενιάς. Ακόµα δεν ακολουθούν ένα συνεκτικό τρόπο ζωής και αντιλήψεων
που διαπερνούν όλο το φάσµα των κοινωνικών θεσµών. Προφανώς υπάρ�
χουν αντιφάσεις. Για παράδειγµα, το µοντέλο όπου η ταυτότητα του κοινω�
νικού φύλου καθορίζεται από τους οικιακούς ρόλους (όπου σηµείο αναφο�
ράς είναι η συγγένεια, οι αποφάσεις δεν απορρέουν από ατοµική επιλογή
και οι ατοµικές ανάγκες και επιθυµίες είναι συνυφασµένες µε τις ανάγκες
και τα συµφέροντα της οικογένειας) µπορεί να λειτουργεί εξίσου στον αγρό�



τικό ή στον αστικό χώρο καθώς και στη γενιά του '50 ή του '80. Στη ρευστό�
τητα αυτή αναφέρονται µελέτες και της κοινωνιολογίας και της αγροτικής
κοινωνιολογίας που επισηµαίνουν ότι µορφές αστικής ζωής εµφανίζονται
στον αγροτικό χώρο και το αντίστροφο, και ότι η σύγχρονη οικογένεια µπο�
ρεί να είναι από απολύτως παραδοσιακή µε ανελαστική κατανοµή ρόλων

έως απόλυτα νεωτερική, µε πολλές ενδιάµεσες καταστάσεις (Νιτσιάκος
1993, Μουσούρου 2005). Το ίδιο ισχύει και όταν αντιπαραθέτουµε τη νεω�
τερικότητα µε τη µετανεωτερικότητα. Σε καµία περίπτωση η νεωτερικότη�
τα δεν έφθασε στο τέλος της και αντικαταστάθηκε µε κάτι ολοκληρωτικά
καινούργιο � τη µετανεωτερικότητα. Η ρήξη µεταξύ των δύο σταδίων, των
δύο διαδοχικών µορφών κοινωνικής ζωής, δεν είναι απόλυτη. Υπάρχει µια
ρευστότητα που χαρακτηρίζεται από συνέχειες και ασυνέχειες.

Παρακάµπτοντας λοιπόν τους γεωγραφικούς και τους αυστηρά χρονι�
κούς ή τους κοινωνικοοικονοµικούς προσδιορισµούς της οικογένειας στην
εκάστοτε φάση, κατανοούµε τις αλλαγές στην οικογένεια προστρέχοντας
στη διεργασία οριοθετήσεων που επιτελούνται στο συγκεκριµένο σύστηµα

(ν^δδίΐίου & Υαίδϋΐοιι 1980). Οι οριοθετήσεις παραπέµπουν στις αξίες, στους
στόχους, στους µηχανισµούς επεξεργασίας των πληροφοριών και της λήψης
αποφάσεων που χαρακτηρίζουν το κάθε σύστηµα.

Τη διάκριση των τριών φάσεων στην εξέλιξη της οικογένειας από το
προνεωτερικό έως το µετανεωτερικό πρότυπο έχουν επισηµάνει και άλλοι
ερευνητές, όπως ο Ο1ίν!Γ 5ιοπ£ (1977) περιγράφοντας τις οικογένειες στην

Ευρώπη από τον 16ο έως τον 19ο αι. ή η Κατάκη (1990) αναλύοντας την
πορεία της ελληνικής οικογένειας. Στη συνέχεια, βασισµένες σε προηγού�
µενες αναλύσεις µας (∆ραγώνα και Ναζίρη 1995, ∆ραγώνα 1999) θα περι�
γράψουµε λεπτοµερέστερα τις φάσεις εξέλιξης στη δοµή και τις λειτουργίες
της ελληνικής οικογένειας στην πορεία της δια µέσου του 20οΰ αι., κατα�
φεύγοντας αναγκαστικά, όπως ήδη διευκρινίσαµε, σε µια ιδεοτυπική περι�

γραφή. Σε κάθε φάση θα παραθέσουµε ως αντίστιξη τις νοµοθετικές ρυθµί�
σεις χωρισµένες σε τρεις αντίστοιχα χρονικές περιόδους: την περίοδο πριν
από τη µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 1980, την περίοδο των νοµοθετικών
µεταρρυθµίσεων�σταθµών της δεκαετίας του 1980 και την περίοδο των
νοµοθετικών ρυθµίσεων της δεκαετίας του 1990 έως και σήµερα.

1.1. Πρώτπ φάση: Η παραδοσιακή οικογένεια

1.1.1. Με έµφαση στις κοινωνιοψυχολογικές συνιστώσες

Σε ένα προνεωτερικό πλαίσιο η διαγενεακή ενότητα, µε βάση το «οικιακό

µοντέλο» (Ι,οίζοδ & Ρ&ραι:αχΪ3ΓθΗΪ5 1991), ήταν θεµελιωµένη σε µια ιδεολο�



γία περί συλλογικότητας και διαπερνούσε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνι�
κής ζωής. Η αλληλεξάρτηση αποτελούσε προϋπόθεση της επιβίωσης στις
δύσκολες συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου και όλα τα µέλη του νοικοκυριού
συνέπρατταν στην κοινή προσπάθεια που διασφάλιζε την ευηµερία ατόµου

και συνόλου. Οι ατοµικές ανάγκες και επιθυµίες δεν λογίζονταν ανεξάρτη�

τα από τις ανάγκες και τα συµφέροντα της οµάδας. Η έµφαση δεν ήταν στα
ατοµικά δικαιώµατα αλλά στις υποχρεώσεις προς την οµάδα, η οποία και
αυτή µε τη σειρά της είχε την απόλυτη ευθύνη για τα µέλη της. Εξάλλου,
όσο πιο παραδοσιακή η κοινωνία τόσο πιο πολυλειτουργική η οικογένεια
(Τπαικϋδ & ν^δϋίου 1972, Μουσούρου 1984, 1990).

Σε αυτή την ευρύτερη οικογενειακή οµάδα οι αξίες και οι στόχοι είναι
κοινά αποδεκτοί, οι επιλογές και οι αποφάσεις επιβεβληµένες από την τάξη
των πραγµάτων και δεν αποτελούν ατοµικές δεσµεύσεις. Με άλλα λόγια, η
ευρύτερη αυτή οικογενειακή οµάδα µπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοοριο�
θετηµένο σύστηµα, και το άτοµο ως υποσύστηµα.

Παραδοσιακή οικογένεια και ρόλοι των φυλών

Η µελέτη της παραδοσιακής οικογένειας στην αγροτική Ελλάδα στηρίζεται
σε µεγάλο βαθµό σε ανθρωπολογικές έρευνες που χρονολογούνται από τη
δεκαετία του '60 (Οαηιροείΐ 1964, άα Βοιιΐίΐν 1986, ΡπεάΊ 1962, ΟιιοΐχοΗ
1992). Στις µελέτες αυτές επισηµαίνεται ο έντονος διαχωρισµός ανδρών και

γυναικών τόσο στον χώρο όσο και στις δραστηριότητες. Οι άνδρες κινού�
νται στη «δηµόσια σφαίρα» και οι γυναίκες στην «οικιακή». Ωστόσο, οι ρόλοι

που υιοθετούνται από το συζυγικό ζευγάρι χαρακτηρίζονται µάλλον από
συµπληρωµατικότητα, που φαίνεται να εξασφαλίζει, µε τους όρους του
συγκεκριµένου πλαισίου, λειτουργικότητα και ισορροπία.

Στο πλαίσιο όπου ο γάµος και η απόκτηση παιδιών αποτελεί πρωτίστως

έκφραση της συλλογικότητας, προώθηση της ενότητας της οικογενειακής
οµάδας και υπογράµµιση των αναγκών της, η αναγνώριση και η αναζήτηση

ενός ατοµικού εαυτού θα ήταν διαταρακτική τόσο για το άτοµο όσο και για
το σύνολο. Η ιδεολογία του ζευγαριού σε ένα τέτοιο σχήµα δεν έχει θέση.
Άνδρας και γυναίκα ενσαρκώνουν τους συζυγικούς τους ρόλους, ο καθένας

από την πλευρά του, στους κόλπους της δικής του έµφυλης οµάδας.
Εκτός σπιτιού ο πιο συγκροτηµένος συλλογικός χώρος γυναικείας συνά�

ντησης είναι η γειτονιά, που προσφέρει την ευκαιρία στις γυναίκες να περ�

νούν µαζί σηµαντικό µέρος του χρόνου τους. Στη συναναστροφή µε τις
άλλες γυναίκες ανακτώνται η οικειότητα και η συναισθηµατική πληρότητα
που δεν υπάρχουν στη σχέση µε τον άνδρα. Άλλωστε η όλη κοινωνική δοµή
όχι µόνο επιτρέπει αλλά τονώνει τη στενή καθηµερινή επαφή µε γυναίκες



κάθε ηλικίας. Η ∆ουµάνη παρατηρεί πως η στενή καθηµερινή συναλλαγή
των γυναικών σε αυτό το πολιτισµικό πλαίσιο προσοµοιάζει στις θεραπευτι�
κές οµάδες. Όµως, αντίθετα από τη σύγχρονη µορφή των θεραπευτικών
οµάδων που οργανώνονται από ειδικούς σε κέντρα ψυχικής υγείας, οι άτυ�
πες αυτές οµάδες γυναικών αποτελούν δραστηριότητα ενσωµατωµένη στη
ροή της καθηµερινής ζωής (Οοαιη^ηίδ 1983).

Στο παραδοσιακό πλαίσιο η µόνη σκοπιµότητα του ζευγαριού βρίσκεται
στην αναπαραγωγή. Σε µια κατεξοχήν οικογενειοκρατική κοινωνία ο ρόλος
της µάνας αποκτά ύψιστη σηµασία και καθιστά τη γυναίκα πρόσωπο σεβα�
στό. Η µητρότητα της προσφέρει την ευκαιρία να εκπληρώσει τον «προορι�
σµό» της και ενώ το γυναικείο πρότυπο είναι φορτισµένο µε αρνητικές ιδιό�
τητες («πυρ, γυνή και θάλασσα»), ο ρόλος της µάνας είναι αντίθετα ιδιαίτε�
ρα εξιδανικευµένος (Βασιλείου 1966, άα Βοαΐ^/ 1986). Είναι ενδιαφέρουσα
η σηµείωση της Κατάκη (1984) ότι οι άτεκνες γυναίκες έπαιζαν συχνά τον
ρόλο της προξενήτρας ή της µαµής, συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία
οικογένειας. «Φτιάχνοντας» οικογένειες, προσέφεραν στον εαυτό τους το
υποκατάστατο του ανεκτίµητου µητρικού ρόλου.

Η παραδοσιακή δοµή της οικογένειας αντικατοπτρίζει τους κοινωνικά
προσδιορισµένους ρόλους και τις αντίστοιχες ιεραρχίες ώστε οι άνδρες να
φαίνεται ότι έχουν εξουσία πάνω στις γυναίκες. Ωστόσο η ιεραρχία των
φύλων, ο αποκλεισµός των γυναικών από δηµόσιους χώρους και ρόλους, ο
συσχετισµός δυνάµεων µεταξύ ανδρών και γυναικών κινδυνεύουν να γίνουν
αντιληπτοί µονοσήµαντα εάν δεν λάβουµε υπόψη έναν κοινωνικό καταµερι�
σµό όπου το «ανδρικό κύρος και γόητρο» προβάλλονται προς τα έξω σε
αντίστιξη µε την «πραγµατική» αλλά άτυπη και ανεπίσηµη δύναµη των
γυναικών στον οικιακό χώρο, ιδίως όταν αυτές διαθέτουν την οικονοµική
ισχύ της προίκας.

Ωστόσο ούτε αυτή η κατανοµή εξουσίας και δύναµης είναι µονοσήµαντη.
Όπως επισηµαίνουν οι ίοϊζοδ & Ρ3ρ3ΐ3χίαΓθΗΐ5 (1991), ο βαθµός ισοτιµίας
στις συζυγικές σχέσεις συναρτάται και µε τον τόπο εγκατάστασης µετά τον
γάµο. Όταν ο άνδρας µετά τον γάµο µετακινείται στον τόπο της γυναίκας
του, όπως συµβαίνει σε κάποιες περιοχές, το συµβολικό του κύρος µειώνε�
ται. Σε αυτές τις γυναικοτοπικές και µητροπλευρικές κοινωνίες η συµβολι�
κή και πρακτική σηµασία της γυναίκας ως κυρίαρχης στα του οίκου της απο�
κτά δοµικό χαρακτήρα. Όπου µάλιστα η γυναίκα συµβάλλει στην οικογε�
νειακή ιδιοκτησία µε τη γη από την οποία εξαρτάται η ζωή του άνδρα και
των παιδιών, κινητοποιούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις περιορισµού της
ανδρικής εξουσίας (ΡπεαΊ 1986). Αντίθετα, όταν η γυναίκα µετακινείται
στον τόπο του συζύγου, δηλαδή στις πατροτοπικές και πατροπλευρικές κοι�
νωνίες (που είναι και οι περισσότερες), εκεί κυριαρχεί µια πατριαρχική δοµή



που οδηγεί σε σχέσεις ανισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η γυναίκα
βρίσκεται αποκοµµένη από το περιβάλλον της οικογένειας καταγωγής της,
στερηµένη από τους φυσικούς της συµµάχους, µε την πεθερά να έχει
κυρίαρχο ρόλο στα του οίκου και εκείνη να περιορίζεται στον συρρικνωµένο
ρόλο της φροντίδας του νοικοκυριού και της παραγωγής αρσενικών απογό�
νων.

Παραδοσιακή οικογένεια και παιδί

Είναι περιορισµένο το ερευνητικό υλικό που έχει χρησιµοποιήσει την ηλικία
ως αναλυτική κατηγορία για να µελετήσει την καθηµερινή ζωή και την κοι�
νωνικοποίηση των παιδιών στο παραδοσιακό κοινωνικοπολιτισµικό πλαί�
σιο. Η ∆ουµάνη (1989) µελέτησε µε τη µέθοδο της συµµετοχικής παρατή�
ρησης τη βρεφική και παιδική ηλικία καθώς και τη συναλλαγή µε τη µητέ�
ρα, σε χωριά της Ηπείρου τη δεκαετία του '70. Επισηµαίνει τη συνεχή
παρουσία γυναικών κάθε ηλικίας µέσα στο σπιτικό και την προθυµία τους να
συµβάλουν στο µεγάλωµα του παιδιού. Έτσι το παιδί ήταν εκτεθειµένο σε
πολλαπλά µητρικά πρότυπα και η µητέρα είχε πάντα κάποιον δίπλα της να
τη συνδράµει στη φροντίδα του. Μόνο στο νεωτερικό πλαίσιο η φροντίδα
του παιδιού εκπορεύεται αποκλειστικά από τη µητέρα. Στην έρευνα της
∆ουµάνη η διευρυµένη οικογένεια, οι γείτονες και οι φίλοι σχηµάτιζαν γύρω
από το παιδί, για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του, έναν κοινωνικό
κλοιό που ήταν ταυτόχρονα προστατευτικός και εκπαιδευτικός. Τις πιο
πολλές ώρες της ηµέρας το παιδί τις περνούσε σε συναλλαγή µε κάποιο
άτοµο άλλο από τη µητέρα του.

Στην παραδοσιακή οικογένεια που αποτελεί µονάδα παραγωγής και
κατανάλωσης τα παιδιά είναι απαραίτητα για την παραδοσιακή γεωργική
οικονοµία και έχουν ενεργό οικονοµικό ρόλο από πολύ νωρίς. Όπως γράφει
η Παπαθανασίου (2003) που µελέτησε τα παιδιά και την παιδική ηλικία σε
ένα ελληνικό ορεινό χωριό τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι., ήδη από την
προσχολική ηλικία οι ενήλικες τους ανέθεταν συγκεκριµένα καθήκοντα και
καθόριζαν τα δικαιώµατα τους στην κατανάλωση και τους τρόπους µε τους
οποίους θα χρησιµοποιήσουν τα υλικά αγαθά.

Η εµπειρία των αγοριών και των κοριτσιών διαφοροποιούνταν στο πεδίο
της συµµετοχής στην οικογενειακή οικονοµία. Τα κορίτσια, ακόµα και σε
πολύ µικρή ηλικία επιβαρύνονταν µε οικιακές και αγροτικές εργασίες, µε τον
ίδιο τρόπο που οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες επωµίζονταν τις
µεγαλύτερες εργασιακές ευθύνες σε καθηµερινό επίπεδο. Τα αγόρια, σε
σύγκριση µε τα κορίτσια, έπαιζαν µεγαλύτερο και πιο συγκεκριµένο και, ως
εκ τούτου, πιο προνοµιακό ρόλο στην εθιµική και κοινωνική ζωή της κοινό�



τητας. Από µικρά τα περιγράφει η Παπαθανασίου να µυούνται σε ανδρικά
προνόµια, συνυφασµένα µε το βασικό ανδρικό πρότυπο του ελευθέρου χρό�
νου στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής της κοινότητας. Αγόρια και κορίτσια
µάθαιναν από νωρίς ότι ανήκουν σε χωριστούς και ιεραρχηµένους κόσµους:
στον κόσµο των ανδρών όπου επικρατούσε σχετικά ελευθερία κινήσεων και
η παρέκκλιση από τους κανόνες επιτρεπόταν µε σχετική επιείκεια, και στον
κόσµο των γυναικών όπου οι υποχρεώσεις ήταν αυτονόητα περισσότερες
από τα δικαιώµατα, και η παρέκκλιση από συγκεκριµένα πρότυπα συµπερι�
φοράς ήταν αδιανόητη.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Τώρα που διαβάσατε τη σχηµατική περιγραφή της παραδοσιακής οικογένειας, κατα�
γράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής και λειτουργίας της.

• θα λέγατε ότι η ζωή ήταν τότε ευκολότερη ή δυσκολότερη για τις γυναίκες; Πώς
θεµελιώνετε την απάντηση σας;

• Η ζωή για τους άνδρες ήταν ευκολότερη ή δυσκολότερη απ1 ό,τι σήµερα; Γιατί;
• Τέλος, η ζωή για τα παιδιά ήταν τότε πιο χαρούµενη ή όχι; Σε τι στηρίζετε την

απάντηση σας;

1.1.2. Με έµφαση στη νοµοθεσία: Το ελληνικό οικογενειακό
δίκαιο πριν από τις µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 1980

Πριν συνεχίσουµε µε την ανάπτυξη της επόµενης φάσης στην εξέλιξη της
ελληνικής οικογένειας, µας φαίνεται ενδιαφέρον να σταθούµε για λίγο σε
ενδιαφέροντες, κατά τη γνώµη µας, παραλληλισµούς της πρώτης φάσης που
µόλις αναλύσαµε και βασικών νοµοθετικών διατάξεων που προηγήθηκαν
της µεταρρύθµισης της δεκαετίας του 1980. ∆ύο είναι τα σηµεία που θα
θέλαµε να σχολιάσουµε µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε. Αναφέραµε
και σχολιάσαµε τη σηµασία που αποδίδεται σε αυτή τη φάση στη διατήρη�
ση της ενότητας της παραδοσιακής οικογένειας, που αποτελεί ταυτόχρονα
οικονοµική και παραγωγική µονάδα. Στη συνέχεια, αναφέραµε και σχολιά�
σαµε τον συσχετισµό δυνάµεων και εξουσίας µεταξύ των µελών της οικογέ�
νειας, µε την επισήµανση ότι δεν είναι µονοσήµαντη η κατανόηση του κατα�
µερισµού της εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αν αναλογιστούµε το πρώτο σηµείο, τότε ίσως να µη µας προκαλέσει
έκπληξη το γεγονός ότι ως γενικός στόχος διαµόρφωσης του πλαισίου των
επιµέρους νοµοθετικών ρυθµίσεων στο Σύνταγµα του 1926 ορίζεται η προ�
στασία της οικογένειας. Για τον ίδιο λόγο στις νοµοθετικές διατάξεις της
δεκαετίας του 1940 που ακολουθούν συναντάµε µια καταρχήν έµφαση στη
«µονιµότητα» και τη «σταθερότητα» του γάµου και της οικογένειας. Οι δύο



αυτές ιδιότητες ενισχύονται από µια διάσταση «ιερότητας», µε την έννοια
ότι ως µοναδικός τύπος γάµου ορίζεται ο θρησκευτικός κάτω από την επιρ�
ροή της κυρίαρχης ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, στην οποία εµφανώς
εκχωρούνται πολιτειακές αρµοδιότητες. Όπως φαίνεται και από την ιδιαί�
τερη αυστηρότητα των διατάξεων που αφορούν το διαζύγιο, ο νοµοθέτης
κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την ενότητα της οικογένειας, απο�
τρέποντας άντρες και γυναίκες από τη διάλυση της (Κουνουγέρη�Μανωλε�
δάκη 1998α). Η διασφάλιση της διατήρησης της περιουσίας εντός των
ορίων της «νόµιµης πατριαρχικής οικογένειας» κατοχυρώνεται σε τέτοιο
βαθµό, ώστε τα παιδιά που γεννιούνται εκτός γάµου δεν αποκτούν κληρο�
νοµικά δικαιώµατα σε σχέση µε τον πατέρα τους καθώς εξακολουθούν να µη
θεωρούνται συγγενείς του, ακόµα και µετά την αναγνώριση τους. ∆ιασφαλί�
ζεται ίσως έτσι ακόµα και νοµοθετικά µια ιδιότυπη συνέχεια της έννοιας της
οικογένειας ως οικονοµικής και παραγωγικής µονάδας. Πέρα από αυτό ενι�
σχύονται ταυτόχρονα και κοινωνικές αντιλήψεις που καθιστούν ως κυρίαρ�
χη µορφή οικογένειας εκείνη που έχει δηµιουργηθεί µε την προϋπόθεση της
τέλεσης ενός γάµου και µάλιστα θρησκευτικού. Επίσης ενισχύονται κοινω�
νικές αντιλήψεις που προτάσσουν την απόκτηση παιδιών µόνο εντός του
γάµου.

Νοµοθεσία της περιόδου 1940 και κατανοµή εξουσίας
στα µέλη της οικογένειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θεωρούµε ότι παρουσιάζει το δεύτερο σηµείο που
αφορά την κατανοµή ισχύος και εξουσίας µεταξύ των µελών της οικογένειας.
Σε αντίστιξη µε τη µη µονοσήµαντη κατανόηση που προτείναµε παραπάνω,
ο νοµοθέτης φαίνεται να προτάσσει µια πατριαρχικού τύπου κατανοµή
εξουσίας, µε τις γυναίκες και τα παιδιά να υπάγονται στην πατρική εξουσία
µε διάφορες ρυθµίσεις. Σε αναλογία µε αυτό και όπως επισηµαίνει η Μου�
σούρου (2005), ήδη στο πρώτο Σύνταγµα το κράτος φαίνεται να υιοθετεί
ένα ρόλο «πατέρα�προστάτη», καθώς ορίζεται ότι αναλαµβάνει την ευθύνη
για την προστασία των χηρών και των ορφανών πολέµου. Αντίστοιχα οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις της δεκαετίας του 1940 φαίνεται να διαπνέονται από
µια παρόµοια αντίληψη για τον πατρικό ρόλο.

Πιο συγκεκριµένα, η µορφή της οικογένειας που διαγράφεται είναι η
ανδροκρατούµενη και αυταρχική οικογένεια µε εµφανή την ανισότητα µετα�
ξύ των µελών της: ο πατέρας ορίζεται ως «η κεφαλή της οικογένειας» και
αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά τη συζυγική ζωή (άρθρο 1387 ΑΚ), ενώ οι
γυναίκες και τα παιδιά υποχρεώνονται να παίρνουν το επώνυµο του (άρθρα
1388 και 1493 ΑΚ). Μ* αυτήν την έννοια, φαίνεται να διασφαλίζεται η νοµι�



κή υπεροχή των ανδρών και η προνοµιακή τους θέση µέσα στην οικογένεια

(Παπαχρίστου 1975, στο ∆ηµάκη 2003).
Οι δουλειές του σπιτιού ανατίθενται αποκλειστικά στη γυναίκα (άρθρο

1389 ΑΚ) και έτσι ο περιορισµός της στην «οικιακή σφαίρα» που αναφέρα�
µε στην προηγουµένη ενότητα επικυρώνεται και θεσµικά. Επίσης, υποχρεώ�
νεται να δίνει προίκα ως «αποζηµίωση» στον άντρα που ορίζεται ως εκείνος
που θα πρέπει να αντιµετωπίζει τα «βάρη του γάµου» (άρθρα 1398, 1399 και
1406�1437 ΑΚ αντίστοιχα). Η υποδεέστερη θέση της φαίνεται ακόµα και σε
διατάξεις του δικαίου συγγένειας, όταν για παράδειγµα ορίζεται ότι ο πατέ�
ρας µπορεί να προχωρήσει σε αναγνώριση του «εξώγαµου τέκνου» χωρίς τη
συγκατάθεση της µητέρας (άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ) (Κουνουγέρη�Μανω�
λεδάκη 1998α).

Η φυσιογνωµία των διατάξεων της περιόδου 1940

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η «φυσιογνωµία» των διατάξεων
της περιόδου 1940 είναι πρωτίστως πατριαρχική και θρησκευτική. Στο
σύνολο τους οι διατάξεις αυτές έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα
συντηρητικές και αναχρονιστικές (βλ. ενδεικτικά Γαζής 1985, Κουνουγέρη�
Μανωλεδάκη 1998α, ∆ηµάκη 2003). Η οικογένεια φαίνεται να αναπαράγε�
ται ως οικονοµική και παραγωγική µονάδα, αλλά και ως χώρος εθισµού των

µελών της στην υπακοή στην εξουσία (βλ. επίσης Κουνουγέρη�Μανωλεδά�

κη 1998α). Γυναίκες και παιδιά τοποθετούνται σε µια εµφανώς κατώτερη και
άνιση θέση σε σχέση µε τον πατέρα�άντρα, στο πλαίσιο µιας οικογένειας µε
αυστηρά πατριαρχική δοµή. Ως προς τα παιδιά, ίσως η έµφαση στην υπο�
ταγή τους στην πατρική εξουσία να συνάδει µε τον ρόλο τους όπως αποτυ�

πώθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ως µελών του οικογενειακού συστήµα�

τος που από πολύ νωρίς παίζουν ενεργό οικονοµικό ρόλο µέσω της ανάθε�
σης καθηκόντων. Ως προς τις γυναίκες, ένα σηµείο προβληµατισµού θα
µπορούσε να αποτελέσει το τι συνέπειες µπορεί να έχει στην άτυπη και
ανεπίσηµη δύναµη τους στην οικιακή σφαίρα η θεσµική κατοχύρωση του

περιορισµού τους σ' αυτήν και κατά συνέπεια η θεσµική κατοχύρωση της
απουσίας επιλογής τους και ο συνεπακόλουθος «εγκλωβισµός» τους. Αντί�

στοιχα, η ανάθεση από τον νοµοθέτη στον πατέρα�άντρα του καθήκοντος
να «φέρει τα βάρη του γάµου» θα µπορούσε να θεωρηθεί εγκλωβισµός των
αντρών σε µια µονοσήµαντη κατανοµή δύναµης.

Κλείνοντας θέλουµε να σταθούµε στη σχέση που θεωρούµε ότι υπάρχει
µεταξύ «νοµιµότητας» και «κανονικότητας» όπως αυτή αποτυπώνεται στις

νοµοθετικές ρυθµίσεις αυτής της περιόδου, που έχει σηµασία να επισηµά�
νουµε ίσως εδώ ότι ίσχυσαν µέχρι τη νοµοθετική µεταρρύθµιση της δεκαε�



τίας του '80. Αν αναρωτηθούµε ποια µορφή οικογένειας προτάσσεται θεσµι�
κά ως «νόµιµη», διαπιστώνουµε ότι, µε βάση τις ρυθµίσεις που αναφέρθηκαν,
ο θρησκευτικός γάµος και η οικογένεια εντός γάµου θεσµοθετούνται ως οι
νόµιµες και κυρίαρχες µορφές του «συνδέεσθαι στο πλαίσιο προσωπικών
σχέσεων» και επενδύονται περαιτέρω µε επιταγές για «ιερότητα», «σταθε�
ρότητα» και «µονιµότητα». Αυτές οι ρυθµίσεις εµφανώς εξοβελίζουν τις
όποιες εναλλακτικές µορφές προσωπικών�οικογενειακών σχέσεων, όπως
για παράδειγµα την απόκτηση παιδιών εκτός γάµου, στη σφαίρα της «µη
κανονικότητας» και της «παρανοµίας»,

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Πριν από τις µεταρρυθµίσεις στο οικογενειακό δίκαιο τη δεκαετία του 1980, ίσχυε ο
υποχρεωτικός θεσµός της προίκας. Πώς φαντάζεστε ότι επηρέαζε τη ζωή ανδρών και
γυναικών;

1.2. ∆εύτερη φάση: Η νεωτερική οικογένεια

1.2.1. Με έµφαση στις κοινωνιοψυχολογικές συνιστώσες

Η κατανόηση σε βάθος των αλλαγών στη ζωή της παραδοσιακής οικογένειας
στη διάρκεια του εκσυγχρονισµού προσκρούει σε µεγάλες δυσκολίες. Και
αυτό διότι η κοινωνική ζωή βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους µετασχηµατι�
σµού και η εξέλιξη δεν είναι ταυτόχρονη ούτε καν για τον πληθυσµό της
ίδιας κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και για την αντιπαράθεση ανάµεσα στην
αγροτική/παραδοσιακή και στην αστική/νεωτερική οικογένεια. Ας διευκρινί�
σουµε εδώ ότι αστική δεν είναι η οικογένεια µόνο και µόνο επειδή κατοικεί
στο άστυ και ζει µέσα στις συνεπαγόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Ο βαθµός εκσυγχρονισµού της αστικής οικογένειας συναρτάται µε τον βαθµό
προσαρµογής σε αυτές τις συνθήκες και εξαρτάται από την υιοθέτηση αξιών
και συµπεριφορών που χαρακτηρίζουν τη νεωτερικότητα. Ελλοχεύει ο κίν�
δυνος παρανοήσεων και η εξαγωγή µονοσήµαντων αξιολογήσεων εάν εστιά�
σουµε σε αποσπασµατικές συµπεριφορές και µεµονωµένες µεταβλητές
(Αντµάν 1987, Μουσούρου 1990, Βλαχούτσικου και Μπαχαροπούλου�

Κουλή 1991).
Στη δεύτερη φάση εξέλιξης, αυτή της νεωτερικότητας, η οικογένεια

αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στα πρότυπα που επικρατούν στην πρώτη φάση
και στην κατάλυση τους η οποία χαρακτηρίζει την τρίτη φάση της ύστερης
νεωτερικότητας. Ο δηµόσιος βίος διαχωρίζεται αυστηρά από τον ιδιωτικό
και η δοµή της οικογένειας αλλάζει. Οι µεταβολές είναι πολλές: η µετατρο�
πή της από πλήρη οικονοµική µονάδα (δηλαδή µονάδα παραγωγής και



κατανάλωσης) σε µονάδα κατανάλωσης, η συρρίκνωση της λόγω αφενός της

γεννητικότητας που µειώνεται και αφετέρου της γεωγραφικής κινητικότη�

τας, η εµφάνιση της εξωοικιακής απασχόλησης των γυναικών και της και�

νούργιας ανάγκης συµβιβασµού της εργασίας µε την οικογένεια για έναν
αριθµό γυναικών, η επερώτηση στην οποία τίθενται οι αυστηρές ιεραρχή�
σεις.

Νεωτερική οικογένεια και ρόλοι των δύο φύλων

Στη νέα διάσταση του οικιακού, οι προδιαγραφές του ρόλου των γυναικών

αρχίζουν αναπόφευκτα να αλλάζουν και, µολονότι η αλλαγή συµπαρασύρει

και τις αντίστοιχες των ανδρών, οι προδιαγραφές των ανδρικών ρόλων σε
αυτή τη δεύτερη φάση αλλάζουν λιγότερο από των γυναικών. Τόσο οι

άνδρες όσο και οι γυναίκες υποχρεώνονται, εφόσον οι προδιαγραφές αλλά�

ζουν, να ανακατανείµουν τους µεταξύ τους ρόλους και ιδιαίτερα την εξουσία

που παραδοσιακά είχαν οι άνδρες και τη δύναµη που παραδοσιακά είχαν οι

γυναίκες. ∆εν είναι ωστόσο σε θέση τα άτοµα να προβούν εύκολα σε αυτήν

την ανακατανοµή. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό ότι σε έρευνα που έγινε

το 1976 το 83% των αθηναίων ανδρών ήταν αντίθετοι µε την απόφαση της

γυναίκας να εργαστεί έξω από το σπίτι, ιδιαίτερα όταν αυτή ήταν παντρε�

µένη µε παιδιά (Πρεσβέλου και Συµεωνίδου 1980). Αλλά ακόµα και όταν οι

γυναίκες είναι ενταγµένες στην αγορά εργασίας, οι άνδρες αρέσκονται να

διατηρούν τον ρόλο του προµηθευτή αγαθών και οι γυναίκες εξακολουθούν

να υπηρετούν ένα ρόλο που είναι συνυφασµένος µε τη µητρότητα και µε τη

φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών ($αίϊΠθ5�Κοΐ:1ΐ5<;ΗίΙά 1967, Νικο�

λαΐδου 1975, ∆ουµάνη 1989).

Στην ενδιαφέρουσα µελέτη της για τη γυναικεία απασχόληση στη δεκαε�

τία του '80 η Μουσούρου (1985) αναφέρει ότι η εργαζόµενη Ελληνίδα απα�

σχολείται σε «γυναικείους» κλάδους, σε θέσεις υποδεέστερες των «ανδρι�

κών» παρά τα συχνά περισσότερα προσόντα της (π.χ. ανώτερο µορφωτικό

επίπεδο στην περίπτωση των υπηρεσιών) και ότι οι οικονοµικά ενεργές

µητέρες είναι υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου από τις µη ενεργές. Επι�

σηµαίνει επίσης ότι οι εργαζόµενες γυναίκες αναγκάζονται σε µεγαλύτερη

εξάρτηση από τα πεθερικά και τη γονική τους οικογένεια. Τέλος, η γυναι�

κεία απασχόληση σε µεγάλο βαθµό είναι συνεπικουρική στο οικογενειακό

εισόδηµα. Η κρατούσα αντίληψη που διαπνέει και τη νοµοθεσία ορίζει την

εργασία της γυναίκας ως προσωρινή, επικουρική και ασυµβίβαστη προς τον

ρόλο�προορισµό της, καθώς δεν είναι υποχρεωµένη να συντηρεί την οικογέ�

νεια της µιας και ο άντρας πρέπει να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες

(Μουσούρου 1985).



Γενικότερα οι έρευνες της οικογένειας στη δεκαετία του 1980 επισηµαί�
νουν ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στους
σύγχρονους εργασιακούς τους ρόλους χωρίς να έχει επέλθει ρήξη µε την
παράδοση (Τσέλιου και Τσονίδης 1992). Στην πυρηνική οικογένεια της
νεωτερικότητας οι παραδοσιακές καταβολές, όπως εκφράζονται µέσα από
την παραδοσιακή κατανοµή ρόλων, συγκρούονται µε τις νέες απαιτήσεις
που προκύπτουν για τα φύλα στο πλαίσιο της ένταξης τους σε µια γοργά
αναπτυσσόµενη και εξαιρετικά πολύπλοκη πραγµατικότητα. Ίσως αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα το πέρασµα από µια αγροτικού
τύπου κοινωνία σε µια βιοµηχανικού τύπου συντελέστηκε µε ταχύτατους
ρυθµούς µέσα σε διάστηµα 30�40 χρόνων. Ο ανταγωνισµός, ο ατοµικισµός
και η έντονη ανάγκη αυτονόµησης ως παράγωγα του νεωτερικού τρόπου
κοινωνικής οργάνωσης έρχονται σε σύγκρουση µε την παράδοση αξιών
όπως η συνεργατικότητα, η συλλογικότητα και η αλληλεξάρτηση (Τσέλιου
και Τσονίδης 1992).

Η αδυναµία να επιτευχθεί η ανακατανοµή των ρόλων των φύλων δεν
έχει, κατά τη γνώµη µας, αίτιο το γεγονός ότι δεν την επιθυµούν ούτε οι
άνδρες ούτε οι γυναίκες, όπως επισηµαίνει η Μουσούρου (2005), αλλά θεω�
ρούµε ότι δεν είνα^ σε θέση να την επιτελέσουν. Η διεργασία ανακατανοµής
απαιτεί ψυχοσυναισθηµατικές επεξεργασίες που δεν ξέρουν πώς να φέρουν
σε πέρας και δεν µπορούν να κάνουν. Οι κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές
επιφέρουν µεγάλες ανακατατάξεις στο ψυχολογικό πεδίο.

Νεωτερική οικογένεια και παιδί

Στην οικογένεια της νεωτερικότητας τα παιδιά έχουν πάψει να έχουν οικο�
νοµικά ενεργό ρόλο και δεν είναι πια τα εργατικά χέρια που συµβάλλουν στη
γεωργική οικονοµία. Αντίθετα είναι οικονοµικά παθητικά και αποτελούν
οικονοµικό βάρος για την οικογένεια. Η οικογένεια αποκτά λιγότερα παι�
διά. Στην Ελλάδα η γονιµότητα µειώθηκε από 2,28 το 1960 σε 2,21 το 1980
και 1,30 το 2000 (Μουσούρου 2005). Βασικός σκοπός της οικογένειας είναι
η ανατροφή των παιδιών και τις φιλοδοξίες της για κοινωνική ανέλιξη τις
εναποθέτει στην εκπαίδευση τους. Η επένδυση που κάνει για την πραγµά�
τωση αυτών των φιλοδοξιών είναι µεγάλη. Η οικογένεια γίνεται όλο και πιο
παιδοκεντρική. Η Κατάκη (1984) υποστηρίζει ότι η έµφαση στην παιδοκε�
ντρικότητα εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη για τη σταθεροποίηση της οικο�
γενειακής ενότητας σε µια εποχή που οι καινούργιες συνθήκες ζωής την
απειλούν µε διάλυση.

Με τις νεωτερικές αλλαγές πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες έχασαν
το ευρύ πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας στο οποίο µπορούσαν



να στηριχθούν σε προηγούµενες φάσεις για το µεγάλωµα του παιδιού. Από
τις παρατηρήσεις της ∆ουµάνη (1989) σε αθηναϊκά σπιτικά της δεκαετίας
του '70, έχουµε την πληροφορία ότι στις περιπτώσεις όπου η µητέρα δεν
εργαζόταν το παιδί έµενε µόνο µαζί της στο σπίτι για πολλές ώρες και ο
αριθµός των ανθρώπων µε τους οποίους ερχόταν σε επαφή ήταν περιορι�
σµένος. Σε αντίθεση µε τις γυναίκες της Ηπείρου που µελέτησε επίσης, οι
Αθηναίες έδιναν την εντύπωση ότι η καθηµερινή συναλλαγή µε το παιδί
τους δεν κυλούσε φυσικά, αλλά απαιτούσε ιδιαίτερη προσπάθεια εκ µέρους
τους. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού µέσα στο αστικό διαµέρισµα ήταν
πολύ δυσκολότερη υπόθεση για τη µητέρα απ' ό,τι για τη γυναίκα που ήταν
µέρος µιας ευρύτερης οµάδας.

Όσον αφορά τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, ερευνητικά δεδοµένα που
τοποθετούνται το τέλος της δεκαετίας του '60 επισηµαίνουν ότι η λιγότερο
φορτισµένη από όλες τις ενδοοικογενειακές σχέσεις εµφανίζεται η σχέση
µεταξύ των συζύγων, ενώ στο επίπεδο της συµπεριφοράς η γυναίκα τείνει
«να αποφεύγει ευγενώς τον άνδρα της». Αντίθετα, η περισσότερο φορτισµέ�
νη είναι η σχέση µητέρας�γιου. Εκτός από τον «θαυµασµό» και την «αγάπη»
µε την οποία η µητέρα συνδυάζει τη σχέση αυτή, φαίνεται να θεωρεί ότι ο
γιος της έχει συστηµατικά ανάγκη από τη συµπαράσταση της (Τπαικϋδ,
ν&5$ί1ΐου & ΝαδδΐαΙίοιι 1968). Η φόρτιση της σχέσης µητέρας�γιου έχει
αναµφισβήτητα βαθιές πολιτισµικές ρίζες και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Στο πλαίσιο όπου κυριαρχούν η προνοµιακή µεταχείριση του γιου από
τη µητέρα και η γυναικεία δύναµη στον οικιακό χώρο, ο πατέρας παραµένει
απόµακρος και δεσποτικός, καλλιεργώντας το ανδρικό κύρος και γόητρο
αποκλειστικά στη δηµόσια σφαίρα. Επιπλέον η αυτονόµηση από τη µητρι�
κή αγκαλιά που υπόσχεται αποκλειστικότητα, και είναι πιο σφικτή για τον
γιο απ' ό,τι για τον σύζυγο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντίστοιχη ανάλυση
έχει κάνει η Ειοο5Κ�Οα)3Γο.ίη (1985) για τη δυναµική της οκογένειας στις
χώρες της βόρειας Αφρικής. Περιγράφει πολύ πειστικά πόσο δύσκολο είναι
για το µικρό αγόρι να αποδεσµευτεί από µια τόσο στενή σχέση µε τη µητέ�
ρα, της οποίας το συναίσθηµα, µέσα από την απουσία ικανοποιητικής σχέ�
σης µε τον άνδρα της, επενδύεται αποκλειστικά στον γιο (ή τους γιους της).
Η απουσία του πατέρα από τη σχέση µητέρας�γιου παγιδεύει όλη την οικο�
γένεια σε διεργασίες που βραχυκυκλώνουν την αυτονόµηση. Πώς θα µπο�
ρούσε να είναι αλλιώτικα όταν υπάρχει πλήρης απουσία της ιδεολογίας του
ζευγαριού, αναρωτιέται η Ο^ΓηεΓο (1982). ∆εν επιθυµούµε εδώ να αναλύ�
σουµε την ενδοψυχική διεργασία σύµφωνα µε την οποία ο άνδρας που ταυ�
τίζεται µε τη µητέρα υποδουλώνεται εσωτερικά από το µητρικό σύµπλεγµα.
Το έχουµε κάνει αλλού (∆ραγώνα 1999). Περιοριζόµαστε στην επισήµανση
ότι, καθώς η µητέρα αποτελεί το µοναδικό σηµείο αναφοράς για τον γιο της,



αναπόφευκτα προσλαµβάνει γιγαντιαίες διαστάσεις µέσα του. Έτσι ο γιος
της κινδυνεύει να παραµένει ένα µικρό αγοράκι σε σχέση µε µια παντοδύ�
ναµη µητέρα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Έχετε διαβάσει την περιγραφή της οικογένειας στην παραδοσιακή φάση και σε αυτή
της νεωτερικότητας και είδατε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ρήξη µεταξύ των δυο φάσεων.
Υπάρχουν χαρακτηριστικά της παραδοσιακής οικογένειας που εξακολουθούν να υφί�
στανται στην οικογένεια της νεωτερικότητας.

• Σκεφτείτε την οικογένεια στην οποία µεγαλώσατε. Υπήρχαν χαρακτηριστικά και
από τις δύο φάσεις στην οικογένεια που µεγαλώσατε; Εάν ναι, ποια ήταν αυτά;

• Σκεφτείτε ειδικότερα την κατανοµή ρόλων των δύο φύλων στην οικογένεια που

µεγαλώσατε.
• Θυµηθείτε ποια ήταν η πρώτη φορά στη ζωή σας που καταλάβατε ότι οι προδιαγρα�

φές του ρόλου του δικού σας φύλου ήταν διαφορετικές από αυτές του αντίθετου φύλου.

1.2.2. Με έµφαση στη νοµοθεσία: Οι µεταρρυθµίσεις�σταθµός
της δεκαετίας του 1980

Η εξέλιξη της οικογένειας από το παραδοσιακό προς το νεωτερικό πρότυ�
πο αποτυπώνεται λοιπόν στις ραγδαίες µεταβολές που υφίστανται οι ρόλοι
των δυο φύλων οι οποίοι, καθώς διακρίνονται από αµφιταλάντευση ανάµε�
σα στο παλιό και στο σύγχρονο, παραµένουν περιχαρακωµένοι και εγκλω�
βισµένοι σε πατριαρχικού τύπου πρότυπα.

Στα µέσα της δεκαετίας του 70, λίγο µετά τη µεταπολίτευση, κάνει την
εµφάνιση του ένα δυνατό, αλλά µικρής έκτασης, φεµινιστικό κίνηµα που
λόγω της επταετούς δικτατορίας έρχεται στη χώρα µε καθυστέρηση µιας
δεκαετίας. Το κύριο αίτηµα των γυναικών είναι η δυνατότητα τους για αυτο�
νοµία και αυτοπροσδιορισµό και οργανώνεται γύρω από το θέµα της έκτρω�
σης, του βιασµού και των αλλαγών στο οικογενειακό δίκαιο. Οι γυναίκες
διαδηλώνουν µε σύνθηµα «δεν είµαι του πατρός µου, δεν είµαι του αντρός
µου, είµαι µονάχα ο εαυτός µου». Το κίνηµα των γυναικών και κυρίως οι
πολιτικές αλλαγές εκείνης της περιόδου οδηγούν σε µια σειρά νοµοθετικές
µεταρρυθµίσεις.

Οι ριζοσπαστικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις του '80 προτάσσουν σε
θεσµικό επίπεδο το σύγχρονο σε αντιδιαστολή µε το παλιό. Η µεταρρύθµιση
του οικογενειακού δικαίου, στην οποία θα επικεντρωθούµε1, επιχειρεί τον

1. Για τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του '80 για την πραγµατοποίηση
της ισότητας, πέρα από το νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο, βλ. Α. Γιωτοπούλου�Μαρα�
γκοπούλου 2002.



εκσυγχρονισµό του προγενέστερου δικαίου και αποτελεί ίσως το ευρύτερα
γνωστό σηµείο�σταθµό στην ιστορία των µεταρρυθµίσεων του οικογενειακού
δικαίου στην Ελλάδα. Κατοχυρώνεται νοµοθετικά η ισότητα των δυο φύλων,
επιχειρώντας την ανατροπή του πατριαρχικού και θρησκευτικού χαρακτήρα

των προγενέστερων διατάξεων του Αστικού Κώδικα (∆ηµάκη 2003).

Η συνταγµατική αναθεώρηση τον 1975

Το έδαφος είχε ήδη προετοιµαστεί από τη συνταγµατική αναθεώρηση του
1975. Η αναθεώρηση, καθώς κατέστησε πολλές από τις διατάξεις που
ίσχυαν προηγουµένως αντισυνταγµατικές, «επέβαλε», µε µια έννοια, την

αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων που ακολούθησαν (Μουσούρου 2005).

∆ύο είναι οι βασικές διαστάσεις της που συνδέονται µε το οικογενειακό
δίκαιο και αποτέλεσαν το πλαίσιο των νοµοθετικών ρυθµίσεων της δεκαε�
τίας του '80 που ακολούθησαν.

Η πρώτη αφορά τη συνταγµατική κατοχύρωση της προστασίας της οικο�
γένειας, του γάµου, της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας και η δεύτερη

την αναγνώριση πρώτη φορά της ισοτιµίας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η

οικογένεια αλλά και η παιδική ηλικία προστατεύονται ρητά από το ισχύον
ελληνικό Σύνταγµα (άρθρο 21, παρ. 1), σύµφωνα µε το οποίο «η οικογένεια,
ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάµος,
η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

Ίσως είναι ενδιαφέρον να σταθούµε λίγο στην παραπάνω διατύπωση. Κατ'

αρχάς, εµπεριέχει ρητή αναγνώριση της εξαιρετικής σηµασίας που αποδί�

δεται στην οικογένεια, καθώς αυτή «κατοχυρώνεται» ως το βασικό θεµέλιο
για τη διατήρηση αλλά και για την εξέλιξη του έθνους (Μουσούρου 2005).
Επιπλέον, η ανεξάρτητη παράθεση των εννοιών της οικογένειας, του γάµου,
της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε

ότι αποσυνδέει την έννοια της οικογένειας και της µητρότητας από αυτή

του γάµου, διευρύνοντας έτσι την έννοια της οικογένειας και σε µορφές
σχέσεων εκτός γάµου, θα µπορούσαµε συνεπώς να ισχυριστούµε ότι ο
γάµος µεταξύ των γονιών δεν ορίζεται πλέον ως προϋπόθεση για την ύπαρ�
ξη οικογένειας (Σαρµά 1998, αναφέρεται από Ροµπόκου�Καραγιάννη 2003).

Η δεύτερη σηµαντική διάσταση αφορά τη συνταγµατική κατοχύρωση

της ισότητας των δύο φύλων. Στο άρθρο 4 ορίζεται ρητά ότι οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ενώ το άρθρο 22 προ�
βλέπει ότι όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση,
έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας.

Έχει όµως σηµασία σ' αυτό το σηµείο κατά τη γνώµη µας να επισηµά�
νουµε ότι και οι δύο διαστάσεις της συνταγµατικής αναθεώρησης που συζη�



τήσαµε δεν αποτελούν καινοτοµίες του ελληνικού Συντάγµατος2. Οι νοµο�

θετικές ρυθµίσεις της δεκαετίας του '80 επιχείρησαν και µια γενικότερη

εναρµόνιση του ελληνικού οικογενειακού δικαίου µε τα οικογενειακά δίκαια

των ευρωπαϊκών κρατών και µε τις Κοινοτικές Συµβάσεις και Οδηγίες (βλ.

επίσης Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α)3. Φυσικά, όπως επισηµαίνει και η

Στρατηγάκη (2006) στην περίπτωση της ισότητας των φυλών οι επιδράσεις

της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν είχαν µόνο να κάνουν µε το πόσο «υποχρεω�

τικές» υπήρξαν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και µε το πώς αυτές ερµη�

νεύθηκαν και εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα.

Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας τον '80 και κατοχύρωση
της ισότητας των δύο φύλων

Ας δούµε σ' αυτό το σηµείο πώς οι νοµοθετικές ρυθµίσεις της δεκαετίας του

'80 επιχείρησαν να αναπροσαρµόσουν το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο σε

συντονισµό τόσο µε τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1975 όσο και µε το

ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κατ' αρχάς δύο είναι οι βασικοί νόµοι µε τους οποίους επιχειρήθηκε η

µεταρρύθµιση του προηγούµενου δικαίου. Ο νόµος 1329/834, ο οποίος εισή�

γαγε µεταρρυθµίσεις που διαπνέονται από δύο κυρίως αρχές, της ισότητας

2. Σχετικά µε την κατοχύρωση της προστασίας της οικογένειας, βλ. διεθνή κείµενα
όπως την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του 1948 (άρθρο
16, παρ. 3), το ∆ιεθνές Σύµφωνο περί Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων του
1966 (άρθρο 23) κ.ά. (Ροµπόκου�Καραγιάννη 2003). Βλ. επίσης τον Ευρωπαϊκό Κοι�
νωνικό Χάρτη του 1961 για το δικαίωµα της οικογένειας για κοινωνική, νοµική και
οικονοµική προστασία (άρθρο 16), καθώς και για το δικαίωµα της µητέρας και του
παιδιού για κοινωνική και οικονοµική προστασία (άρθρο 17). Σχετικά µε την ισότη�
τα µεταξύ ανδρών και γυναικών, βλ. κείµενα όπως τη Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
(ΟΕΟΑ^ΟΟΟ του 1979 και την 111η ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας του 1958 που απαγο�
ρεύει κάθε διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελµα µε βάση τη φυλή, το
φύλο, τη θρησκεία κ.λπ. Βλ. επίσης τις Κοινοτικές Οδηγίες 75/117 και 76/207, σύµ�
φωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη της Κοινότητας υποχρεώνονται να εφαρµόσουν
την αρχή της ισότητας των αµοιβών µεταξύ εργαζόµενων ανδρών και γυναικών και
την αρχή της ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την
επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, αντίστοιχα.

3. Στην αναθεωρηµένη µορφή του το ελληνικό Σύνταγµα (άρθρο 28) προβλέπει άλλω�
στε ότι «οι γενικά παραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς
συµβάσεις, από την επικύρωση τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε
τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού
δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου».

4. Για αναλυτική περιγραφή και ερµηνεία κατ' άρθρο, βλ. Βαθρακοκοίλης 2000.



των δύο φυλών και της προστασίας του συµφέροντος του παιδιού (Κουνου�

.ερη�Μανωλεδάκη 1998α) και ο νόµος 1250/82, που εισήγαγε τον πολιτικό

νόµο ως ισότιµο µε τον θρησκευτικό (άρθρο 1 που τροποποίησε το άρθρο

Ι367ΑΚ).

Αδιαµφισβήτητα η αλλαγή της πατριαρχικής φυσιογνωµίας του προϋ�

πάρχοντος δικαίου και η νοµοθετική κατοχύρωση της ισότητας των δυο

φύλων αποτέλεσε τη µεγαλύτερη καινοτοµία�παρέµβαση. Οι βασικότερες

µεταρρυθµίσεις προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν τη ρύθµιση των προσω�

πικών και περιουσιακών σχέσεων µεταξύ των δύο συζύγων αλλά και τη ρύθ�

µιση των σχέσεων γονιών�παιδιών καθώς και τη ρύθµιση του διαζυγίου.

Όσον αφορά τη ρύθµιση των προσωπικών σχέσεων των συζυγών, καταρ�

γήθηκε το αρχηγικό δικαίωµα του συζύγου και η υποχρέωση του να φέρει τα

«βάρη του γάµου». Αντίθετα, ορίστηκε ότι και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να

συµβάλλουν από κοινού στην ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας

ανάλογα µε τις δυνάµεις τους (άρθρα 1387, 1389, 1390 ΑΚ)5. Καταργήθηκε

επίσης η υποχρέωση της γυναίκας να παίρνει το επώνυµο του συζύγου της

και ορίστηκε ότι διατηρεί το οικογενειακό της επώνυµο µετά τον γάµο

(άρθρο 1388 ΑΚ). Τέλος, καταργήθηκε η υποχρέωση της συζύγου να µένει

στην κατοικία του συζύγου της και της δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσει

αυτοτελή και νόµιµη κατοικία.

Όσον αφορά τις περιουσιακές σχέσεις µεταξύ των συζύγων, η πιο σηµα�

ντική ρύθµιση ήταν η κατάργηση του θεσµού της προίκας και η θέσπιση του

εναλλακτικού συστήµατος της διατήρησης της αρχικής, ατοµικής περιου�

σίας των δύο συζύγων ή της συµφωνηµένης ενώπιον συµβολαιογράφου κοι�

νοκτηµοσύνης (άρθρο 1403 ΑΚ). Παράλληλα θεσπίστηκε η δυνατότητα,

στην περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον έχει αυξηθεί η

περιουσία του ενός συζύγου (µετά την τέλεση του γάµου), ο άλλος, εφόσον

συνέβαλε στην αύξηση αυτή, να διεκδικήσει µέρος της αύξησης που οφείλε�

ται στη δική του/της συµβολή (άρθρο 1400 ΑΚ).

Θα θέλαµε να σταθούµε λίγο σε αυτό το σηµείο σε κάτι που µας φαίνε�

ται ιδιαίτερα σηµαντικό. Στην προηγούµενη ενότητα σχολιάσαµε πώς η

δεύτερη φάση εξέλιξης της οικογένειας σηµατοδοτείται από την αντίφαση

ανάµεσα στην αλλαγή στους ρόλους των δύο φύλων και στην ταυτόχρονη

απουσία ρήξης µε την παράδοση. Ενώ εκ των πραγµάτων καταργείται η

αυστηρή διχοτόµηση ανάµεσα στην ιδιωτική και στη δηµόσια σφαίρα ως

«πεδίων δράσης» ανδρών και γυναικών και η ανακατανοµή ρόλων µοιάζει

5. Με τον νόµο 1649/86 (άρθρο 12) δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες που παντρεύ�
τηκαν πριν από την τροποποίηση του Οικογενειακού ∆ικαίου να επανακτήσουν το
πατρικό τους επώνυµο, εφόσον το επιθυµούσαν.



αναπόφευκτη, παρ' όλα αυτά στο επίπεδο της «βιωµένης πραγµατικότητας»
αυτό δεν επιτυγχάνεται και οι ρόλοι παραµένουν περιχαρακωµένοι γύρω
από ένα πατριαρχικού τύπου πρότυπο. Είναι ενδιαφέρουσα κατά τη γνώµη
µας εδώ η αντίστιξη του νοµοθετικού κειµένου. Οι νέες ρυθµίσεις επιχειρούν
να «επιβάλουν» την ισότιµη ανακατανοµή ρόλων, καθώς καταργούν την
περιχαράκωση ανδρών και γυναικών στη δηµόσια και στην ιδιωτική σφαίρα.
Και οι δύο καλούνται να αναλάβουν από κοινού «τα βάρη του γάµου». Η
µετακίνηση λοιπόν αυτή επιχειρείται µέσω µιας διαδικασίας ρήξης µε την
προηγούµενη παράδοση, όπως αυτή φαίνεται από την κατάργηση και αντι�
κατάσταση των παλαιότερων διατάξεων. Στο δίπολο παλαιό έναντι σύγ�
χρονου µέσω των νέων ρυθµίσεων επιλέγεται η τοποθέτηση στον δεύτερο
πόλο. Αποµένει ως ερώτηµα το κατά πόσο επιτυγχάνεται η επιχειρούµενη
ρήξη, ερώτηµα στο οποίο θα επανέλθουµε στο τέλος αυτής της ενότητας.

Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας τον '80 και οι σχέσεις
γονέων�παι διών

Στο ίδιο πνεύµα της κατοχύρωσης της ισότητας των δύο φύλων κινούνται
και οι διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων�παιδιών. Προσθέτουν
ενδιαφέροντες κατά τη γνώµη µας παραλληλισµούς µε τη µετακίνηση προς
την πυρηνική�παιδοκεντρική οικογένεια της δεύτερης φάσης. Εδώ, τη βασι�
κότερη ίσως µεταρρύθµιση αποτέλεσε η κατάργηση του θεσµού της «πατρι�
κής εξουσίας» και η αντικατάσταση της από τον θεσµό της «γονικής µέρι�
µνας». Με βάση το νέο δίκαιο και οι δύο γονείς καλούνται να αναλάβουν
από κοινού τη φροντίδα του παιδιού, κάτι που ορίζεται ταυτόχρονα ως υπο�
χρέωση και δικαίωµα του καθενός (άρθρο 1510 ΑΚ). Στην ίδια λογική,
καταργείται αντίστοιχα η υποχρέωση τα παιδιά να παίρνουν το επώνυµο
του πατέρα και ορίζεται ότι οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να συναποφασίσουν
για το επώνυµο του παιδιού, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν το επώ�
νυµο του ενός ή του άλλου είτε και των δύο (άρθρο 1505 ΑΚ).

Η «γονική µέριµνα» που αντικαθιστά την «πατρική εξουσία» φαίνεται να
συνάδει µε τη µετακίνηση προς την παιδοκεντρική οικογένεια που σηµειώ�
θηκε στην προηγούµενη ενότητα, αλλά και µε την κατάργηση του αυστηρού
διαχωρισµού των «πεδίων δράσης» ανδρών και γυναικών. Η επιλεγµένη δια�
τύπωση («µέριµνα») αποτυπώνει την αυξανόµενη έµφαση στη φροντίδα του
παιδιού που χρειάζεται ίσως να διασφαλιστεί περισσότερο, όσο η µορφή της
διευρυµένης οικογένειας και το δίκτυο των υποστηρικτικών σχέσεων της
προηγούµενης φάσης υποχωρούν και αφήνουν το παιδί µόνο και χωρίς την
προηγούµενη φροντίδα.

Προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ισότητας αλλά και της



ακόµα µεγαλύτερης διασφάλισης της προστασίας του συµφέροντος του παι�

διού κινούνται και οι αλλαγές που έγιναν στο δίκαιο της συγγένειας και ειδι�

κότερα οι ρυθµίσεις που αφορούν τα παιδιά που γεννιούνται χωρίς να έχει

γίνει γάµος µεταξύ των γονιών τους. Καταργείται η παλιά αρνητικά φορτι�

σµένη ορολογία που ξεχώριζε τα παιδιά που είχαν γεννηθεί µε ή χωρίς γάµο

των γονιών τους σε «γνήσια» και «εξώγαµα τέκνα», αντίστοιχα. Η καινούρ�

για ορολογία συµπεριλαµβάνει την πιο ουδέτερη διατύπωση «τέκνα γεννη�

µένα σε γάµο» και «τέκνα γεννηµένα χωρίς γάµο των γονέων τους» (άρθρο

1506 ΑΚ). Παράλληλα, προβλέπεται η πλήρης εξοµοίωση της νοµικής θέσης

και των δύο (άρθρο 1484 ΑΚ), ενώ ενισχύεται νοµικά η θέση της ανύπαντρης
µητέρας (Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α). Καταργείται επίσης η δυνατό�

τητα που είχε ο πατέρας να αναγνωρίζει ένα παιδί που έχει γεννηθεί εκτός

γάµου χωρίς τη συναίνεση της µητέρας και ορίζεται ότι η αναγνώριση του

µπορεί να γίνεται µόνο µε την προϋπόθεση η µητέρα να συναινεί (άρθρο

1475 ΑΚ). Εφόσον έχει υπάρξει αναγνώριση του παιδιού, τότε νοµικά αυτό

εξοµοιώνεται πλήρως µε το παιδί που έχει γεννηθεί µετά από γάµο των

γονιών του, δηλαδή αποκτά όλα τα δικαιώµατα που θα είχε στη δεύτερη
περίπτωση απέναντι τόσο στους δύο γονείς του όσο και στους συγγενείς τους

(ολοκλήρωση κοινωνικής ταυτότητας, πλήρες κληρονοµικό δικαίωµα, αξίω�

ση διατροφής κ.λπ.) (Κουµάντος και Παπαχρίστου 1983, Γαζής 1985, Κου�

νουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α).

Οι µεταρρυθµίσεις στο δίκαιο της συγγένειας φαίνεται όµως να σηµατο�

δοτούν και µια ακόµα µετακίνηση. Η κυριαρχία της οικογένειας εντός γάµου

ως της µόνης νόµιµης µορφής και µ' αυτήν την έννοια η εδραίωση της ως

νόρµας φαίνεται να υποχωρεί κάπως µέσα από τις διατάξεις που αναγνωρί�

ζουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός γάµου.

Επίσης η προηγούµενη έµφαση στην ενότητα και στη διασφάλιση της

σταθερότητας µέσα στον χρόνο της οικογένειας φαίνεται να υποχωρεί µέσα

από τις µεταρρυθµίσεις που διευκολύνουν τη λύση του γάµου, δηλαδή το
διαζύγιο, οι οποίες δείχνουν και µια µεγαλύτερη εναρµόνιση µε τα δίκαια

των ευρωπαϊκών χωρών. Οι ρυθµίσεις αυτές συµπεριλαµβάνουν τη θεσµο�

θέτηση δύο τύπων διαζυγίου, του συναινετικού διαζυγίου (άρθρο 1441 ΑΚ),

δηλαδή της περίπτωσης κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι συµφωνούν για

τη λύση του γάµου, και του διαζυγίου κατ' αντιδικία. Στη δεύτερη περίπτω�

ση η σχετική αγωγή µπορεί να ασκηθεί µόνο εφόσον συντρέχουν οι λόγοι

διαζυγίου που αναφέρονται στον νόµο και είναι η αφάνεια και ο ισχυρός κλο�

νισµός της έγγαµης συµβίωσης (άρθρο 1439 ΑΚ), δηλαδή την περίπτωση

στην οποία η συνέχιση της σχέσης είναι αφόρητη για τον έναν από τους δύο

συζύγους. Συµπεριλαµβάνουν επίσης τη θέσπιση της υποχρέωσης για δια�

τροφή ανεξάρτητα από το φύλο (άρθρο 1442 ΑΚ) και, όπως προαναφέραµε,



τη δυνατότητα διεκδίκησης της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρ�
κεια του γάµου και από τους δύο συζύγους (Κουµάντος και Παπαχρίστου
1983, Γαζής 1985, Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α).

Στο σύνολο τους οι µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του '80 επιχειρούν,
όπως είναι εµφανές, τον περιορισµό της πατριαρχικής φυσιογνωµίας που
χαρακτήριζε το προηγούµενο δίκαιο. Επιχειρούν ταυτόχρονα και τον περιο�
ρισµό του θρησκευτικού χαρακτήρα µέσα από τη µείωση της κυριαρχίας του
θρησκευτικού�εκκλησιαστικού παράγοντα στη νοµική θέσµιση της οικογέ�
νειας. Αυτό έγινε τόσο µε την κατοχύρωση του πολιτικού γάµου ως ισότιµου
µε τον θρησκευτικό, όσο και µε την κατάργηση των κωλυµάτων (εµποδίων
για τη σύναψη γάµου) που ίσχυαν µε βάση το εκκλησιαστικό δίκαιο. Μέχρι
πριν από τον νόµο του 1982 ο θρησκευτικός γάµος αποτελούσε τη µοναδι�
κή υποχρεωτική επιλογή�θέσπιση που είχε γίνει για τους ορθόδοξους από
τον Λέοντα Σοφό και ίσχυε για έντεκα αιώνες (Μουσούρου 2005) � την ίδια
στιγµή που στην πλειονότητα των χωρών είχε καθιερωθεί ο πολιτικός γάµος
ως ο κανόνας6 (για µια πιο διεξοδική ανάλυση των διάφορων τύπων γάµου,
βλ. Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α).

Αυτή η προσπάθεια εκσυγχρονισµού και αποµάκρυνσης από το παλαιό
δίκαιο αποτυπώνεται ακόµα και στην αλλαγή της γλώσσας και στη συγγρα�
φή του δικαίου στη δηµοτική, ένα αίτηµα πολλών γυναικείων και αριστερών
οργανώσεων (Γαζής 1985).

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
Ποιες από τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 1980 πιστεύετε ότι µπο�
ρεί να έφεραν τις σηµαντικότερες αλλαγές στην οικογενειακή ζωή ανδρών και γυναικών
και για ποιους λόγους;

∆ιλήµµατα και αντιφάσεις της νοµοθετικής µεταρρύθµισης

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι οι µεταρρυθµίσεις στο
σύνολο τους επιχείρησαν µια δυναµική κίνηση τόσο από την παράδοση/το
παλαιό προς τη νεωτερικότητα/το σύγχρονο, όσο και από το εθνικό�τοπικό

6. Ο πολιτικός γάµος είναι σε κάποιες χώρες ο αποκλειστικός υποχρεωτικός τύπος
(Ολλανδία, Γαλλία, Γερµανία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πολλά κράτη
της Λατινικής Αµερικής), ενώ σε άλλες ισχύει το διαζευκτικό σύστηµα επιλογής
(Αγγλία, Ιρλανδία, το µεγαλύτερο µέρος των ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισπανία) και σε ελάχι�
στες χώρες, όπως σε ορισµένες επαρχίες του Καναδά, ισχύει κατ' εξαίρεση ως µονα�
δικός τΰπος ο θρησκευτικός.



προς το ευρωπάΐκό�διεθνές. Και αυτό διότι επιχείρησαν να «παρακολουθή�
σουν» τις ραγδαίες κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές αλλά και να εναρµονί�

σουν το ελληνικό δίκαιο µε τη νοµοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών δίνο�

ντας του διεθνή χαρακτήρα (Γαζής 1985, Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998α).

Φυσικά η ταλάντευση αυτή δεν αποτελεί φαινόµενο περιορισµένο στον
ελληνικό χώρο αλλά συνδέεται µε το ευρύτερο φαινόµενο «απώλειας» του
εθνικού χαρακτήρα των οικογενειακών δικαίων των επιµέρους ευρωπαϊκών

κρατών και τη γενικότερη τάση προς µια διεθνή οµοιοµορφία. Ίσως η τάση

αυτή αναδεικνύει και µια γενικότερη «σύµπλευση» κοινωνικών φαινοµένων

που µπορεί να προσκαλεί τα επιµέρους κράτη και σε κοινές ή παρόµοιες

λύσεις (Γαζής 1985). Πώς όµως άραγε θα µπορούσε να είναι και αλλιώς, αν
δεχτούµε την οπτική της συνεξάρτησης που µας υπενθυµίζει ότι οι όποιες
µεταρρυθµίσεις του δικαίου συµβαίνουν πάντα σε συνάρτηση µε ένα ευρύ�

τερο είτε «εθνικό» είτε πιο διευρυµένο «ευρωπαϊκό» πλαίσιο;

Εκείνο που παραµένει ενδιαφέρον είναι βέβαια το πώς ο λόγος των

νοµοθετικών κειµένων µπορεί να διαπερνάται από τέτοιου τύπου αλληλο�

διαπλεκόµενα ιδεολογικά διλήµµατα που ενδέχεται να παίρνουν τη µορφή
δίπολων. Στην περίπτωση που συζητάµε, στον έναν πόλο τοποθετείται το
«παραδοσιακό», «εθνικό�τοπικό» και στον άλλον το «διεθνές�οµογενοποιη�
µένο�παγκοσµιοποιηµένο». Έτσι, τα νοµοθετικά κείµενα παράλληλα µε το

να αναγνωρίζουν τον «διεθνή» χαρακτήρα του οικογενειακού δικαίου συνε�

χίζουν να θέτουν ως βασική επιταγή τη διατήρηση της εθνικής φυσιογνω�

µίας. Σε κάποια σηµεία φαίνεται να επιλέγεται η «λύση» του διλήµµατος
µέσω της αναγνώρισης ότι είναι η ίδια η εθνική φυσιογνωµία που έχει
µεταλλαχθεί και µ' αυτήν την έννοια έχει εναρµονιστεί µε τις διεθνείς συν�

θήκες. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη (1998α, σ.

9), «το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο παραµένει σήµερα �και πρέπει να

παραµείνει� εθνικό δίκαιο µόνο µε την έννοια ότι ασφαλώς δεν είναι ξένο

προς το πλέγµα των αντιλήψεων, των αξιών και των παραστάσεων που επι�
κρατούν στην Ελλάδα ως προς την οικογένεια και τις λειτουργίες της. Από
τη στιγµή που οι αντιλήψεις αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που επικρα�

τούν διεθνώς το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο έχει διεθνή χαρακτήρα».

Αντίστοιχη προβληµατική µπορούµε να διαπιστώσουµε και στο δίληµµα

περί κρατικής παρεµβατικότητας ή ιδιωτικής αυτονοµίας. Η Κουνουγέρη�

Μανωλεδάκη (1998α) σχολιάζει πώς σε µια εποχή κατά την οποία φαίνεται
να κερδίζει έδαφος η αντίληψη ότι ο γάµος και η οικογένεια αποτελούν ιδιω�

τικές υποθέσεις και να ενισχύεται όλο και περισσότερο στο οικογενειακό
δίκαιο διεθνώς το στοιχείο της ιδιωτικής αυτονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις της

δεκαετίας του '80 τελικά διατήρησαν τον αναγκαστικό χαρακτήρα του οικο�

γενειακού δικαίου ενώ προώθησαν το στοιχείο της ιδιωτικής αυτονοµίας.



Ενδεχοµένως αντί της οπτικής που περιορίζει την αντιµετώπιση των
διληµµάτων διαζευκτικά �«είτε» το ένα «είτε» το άλλο� είναι πιο χρήσιµο να
υιοθετηθεί µια προσέγγιση που τα εντάσσει σε µια συνεχή διαλεκτική και
δυναµική κίνηση και βοηθά να κατανοήσουµε τις αντιφάσεις σε νοµοθετικό
επίπεδο. Και τούτο γιατί όπως είναι εµφανές µάλλον οι αντιφάσεις είναι ο
κανόνας. Για παράδειγµα, σε αντίθεση µε τον στόχο της κατοχύρωσης της
ισότητας, έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή στερεοτύπων για τα δύο φύλα
µέσα από νοµοθετικές παρεµβάσεις που γίνονται για την «προστασία της
γυναικείας φύσης» (Κορωναίου 2007). Αντίστοιχα η µη καθιέρωση του πολι�
τικού γάµου ως υποχρεωτικού φαίνεται επίσης να διαιωνίζει τη διαµάχη
µεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας και να µην επιτυγχάνει επαρ�
κώς την αλλαγή του κυρίαρχου θρησκευτικού χαρακτήρα του προηγούµενου
δικαίου. Τέλος, παρά την προσπάθεια της γλώσσας των µεταρρυθµίσεων να
προσπεράσει όρους όπως «εξώγαµη» και «νόµιµη» οικογένεια, αυτοί συνεχί�
ζουν να υιοθετούνται σε νοµικά κείµενα (βλ. π.χ. Καράσης 1994). Η µορφή
οικογένειας που φαίνεται να υιοθετείται ως πρότυπο είναι η πυρηνική σε
αντιδιαστολή µε τη νοµοθεσία ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο της οποίας
ήδη από τη δεκαετία του '80 εισάγονται όροι όπως «µονογονική οικογένεια»
και «άγαµη µητέρα» µε ταυτόχρονη προσπάθεια ανατροπής ιεραρχιών που
τοποθετούσαν σε ανώτερη θέση την έγγαµη από την άγαµη µητέρα (Κορω�

ναίου 2007).
Συνεπώς, µε τον ίδιο τρόπο που παρατηρούµε την οικογένεια στη φάση

της νεωτερικότητας να αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στο παλαιό και στο σύγ�
χρονο, παρατηρούµε την ίδια αµφιταλάντευση και στις νοµοθετικές µεταρ�
ρυθµίσεις της δεκαετίας του '80. Η σύµπτωση δεν είναι τυχαία, αν και πάλι
δεχτούµε την οπτική της συνεξάρτησης του θεσµικού και του κοινωνιο�
ψυχολογικού πεδίου. Η συνεξάρτηση αναπόφευκτα µας επαναφέρει στη
σύνδεση των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων µε τη «βιωµένη πραγµατικότη�
τα» των καθηµερινών πρακτικών.

Το νέο δίκαιο επεδίωξε την κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων.
Παρ' όλα αυτά, αυτή η πρώτη γενιά των µεταρρυθµίσεων και η απόπειρα
ενσωµάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών (π.χ. άδεια µητρότητας, γονική
άδεια ανατροφής, άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών κ.λπ.)
συνέβαλαν αντίστροφα στην αναπαραγωγή ανισοτήτων στον χώρο της εργα�
σίας. Αυτό ενδεχοµένως συνέβη επειδή διαµορφώθηκαν µε βάση τη λογική
να διευκολυνθούν οι γυναίκες να αναπτύξουν επαγγελµατικές δραστηριότη�
τες και όχι µε τη λογική να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι οικογενειακές
τους υποχρεώσεις να µην αποτελούν εµπόδιο στην επαγγελµατική τους εξέ�
λιξη, κάτι που επιχειρείται στην επόµενη γενιά µεταρρυθµίσεων (Κορωναίου
2007). Παραµένει λοιπόν ζητούµενο το κατά πόσο οι µεταρρυθµίσεις οδή�



.•ήσαν προς την επιδιωκόµενη κατεύθυνση. Σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
πρόσφατη ανάλυση η Γούλιαρου (2008) εξετάζει την πρόσφατη νοµολογία

από παραδείγµατα αποφάσεων δικαστηρίων σε σχέση µε βασικούς

της νοµοθετικής µεταρρύθµισης, όπως η ρύθµιση των σχέσεων των

5ύο συζύγων ή οι ρυθµίσεις που αφορούν το διαζύγιο. Η ανάλυση της κατα�

δεικνύει πώς στερεότυπα και προκαταλήψεις σχετικά µε τα δύο φύλα δια�

τρέχουν τον λόγο των σχετικών αποφάσεων�κειµένων παρά τις διαφορετικές
�προθέσεις» της µεταρρύθµισης.

Το νέο δίκαιο διατήρησε την αρχή του κλειστού αριθµού, δηλαδή την

αρχή ότι δεν µπορούν να οριστούν ως οικογενειακές σχέσεις άλλες από εκεί�

νες που ορίζονται νοµικά, καθώς και της καθαρότητας των οικογενειακών

σχέσεων ως προς τον ορισµό της συγγένειας µε τη µητέρα. Αυτή ορίζεται µε
βάση τη γέννηση του παιδιού. Αυτή όµως η ρύθµιση αντιτίθεται στην ασά�
φεια του ορισµού των οικογενειακών σχέσεων που υιοθετείται από την Ευρω�

παϊκή Ένωση (βλ. αναφορά σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

αναφέρεται από Μουσούρου 2005, σ. 207), όσο και στην ασάφεια που αρχί�

ζει να διαφαίνεται και στο κοινωνιοψυχολογικό τοπίο. Αν σταθούµε στο ότι

η συγγένεια µε τη µητέρα καθορίζεται από τη γέννηση, τότε εκδοχές της
«βιωµένης πραγµατικότητας» όπως η κυοφορία παιδιού σε δανεική µήτρα
παραµένουν «προβληµατικές» για το δίκαιο των µεταρρυθµίσεων της δεκαε�

τίας του 1980. Μ' αυτήν την έννοια, παραµένει ζητούµενο κατά πόσο ο τρό�

πος προσέγγισης της οικογένειας στο πλαίσιο των νοµοθετικών µεταρρυθµί�

σεων του '80 µπορεί να συντονίζεται µε την εξέλιξη της οικογένειας κατά την

τρίτη φάση της κίνησης της προς την ύστερη νεωτερικότητα. Η παράθεση
της πιο πρόσφατης γενιάς των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων στοχεύει στο να

αναδείξουµε µια νέα προσπάθεια του νοµοθέτη, αλλά σαφώς πιο περιορι�
σµένη από αυτή της δεκαετίας του '80, να δώσει εκ νέου απαντήσεις σε δια�

κυβεύµατα που συνδέονται µε παλαιότερα αλλά και µε σύγχρονα διλήµµατα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του '80

1. Νόµος 1329/83: αφορά την ισότητα των δύο φύλων και την προστασία του συµφέ�
ροντος του παιδιού

Βασικές ρυθµίσεις:

Για τις προσωπικές σχέσεις των σνζνγων
• κατάργηση του αρχηγικού δικαιώµατος του συζύγου και της υποχρέωσης του να

φέρει τα «βάρη του γάµου» — από κοινού συµβολή και των δυο συζύγων
• κατάργηση της υποχρέωσης της γυναίκας να παίρνει το επώνυµο του συζύγου της

� διατήρηση του οικογενειακού επώνυµου της µετά τον γάµο



• κατάργηση της υποχρέο^σης της συζύγου να µένει στην κατοικία του συζύγου της
� δυνατότητα απόκτησης αυτοτελούς και νόµιµης κατοικίας

Για τις περιουσιακές σχέσεις µεταξύ των συζύγων
• κατάργηση του θεσµού της προίκας
• θέσπιση της διατήρησης της αρχικής, ατοµικής περιουσίας των δυο συζύγων ή της

συµφωνηµένης ενώπιον συµβολαιογράφου κοινοκτηµοσύνης

Για τις σχέσεις γονεων�παίδιων
• κατάργηση του θεσµού της «πατρικής εξουσίας» και αντικατάσταση από τον θεσµό

της «γονικής µέριµνας»
• ανάληψη της φροντίδας του παιδιού από κοινού
• κατάργηση της υποχρέωσης τα παιδιά να παίρνουν το επώνυµο του πατέρα � κα�

θιέρωση της συναπόφασης των δύο συζύγων
• πλήρης εξοµοίωση της νοµικής θέσης των παιδιών που έχουν γεννηθεί µε γάµο των

γονέων τους και των παιδιών που έχουν γεννηθεί χωρίς γάµο των γονέων τους (από�
κτηση όλων των δικαιωµάτων µε την προϋπόθεση της αναγνώρισης)

• ενίσχυση νοµικά της θέσης της ανύπαντρης µητέρας
• κατάργηση της δυνατότητας του πατέρα να αναγνωρίζει ένα παιδί που έχει γεννη�

θεί εκτός γάµου χωρίς τη συναίνεση της µητέρας

Για το διαζύγιο
• θεσµοθέτηση δύο τύπων διαζυγίου, του συναινετικού και του διαζυγίου κατ1 αντιδικία
• θέσπιση της υποχρέωσης για διατροφή ανεξάρτητα από το φύλο
• δυνατότητα διεκδίκησης της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάµου

2. Νόµος 1250/82: αφορά την καθιέρωση του πολιτικού γάµου ως ισότιµου µε τον θρη�

2. Η πορεία τπς ελληνικής οικογένειας προς την ύστερη
νεωτερικότητα

2.1. Τρίτη φάση: Η οικογένεια της ύστερης νεωτερικότητας

2.1.1. Με έµφαση στις κοινωνιοψυχολογικές συνιστώσες

Η τρίτη φάση της οικογένειας είναι συνδεδεµένη µε το φαινόµενο της ύστε�
ρης νεωτερικότητας και τις αλλαγές που αυτή η κοινωνική συνθήκη επιφέ�
ρει. Το σύγχρονο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από αυξηµένη πολυπλοκότητα,
ρευστότητα και αντιφάσεις. Η ασφάλεια που ήταν συστατικό της παράδο�
σης έχει οριστικά χαθεί. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να διαχειριστεί µια
όλο και αυξανόµενη πολυπλοκότητα, ρευστότητα και αβεβαιότητα και
καλείται να πάρει ρίσκα. Βρίσκεται µπροστά σε αντιφάσεις που πρέπει να
βρει τρόπους να τις συνθέσει ή έστω να συµβιβάσει. Η παγκοσµιοποιηµένη
πραγµατικότητα µέσα από µια πολύπλοκη διαλεκτική του τοπικού µε το
διεθνοποιηµένο συνδέει το άτοµο µε πολΰ µεγαλύτερα συστήµατα από ό,τι



στο παρελθόν. Την ίδια όµως στιγµή το άτοµο αισθάνεται πιο αποµονωµέ�
νο και εύθραυστο. Όπως γράφει ο Οϊάα.εη5 (1990), η παρουσία και απουσία
αρθρώνονται µε τελείως νέους ιστορικά τρόπους. Πρόκειται για έναν
παράλληλο µετασχηµατισµό της υποκειµενικότητας και της παγκόσµιας
κοινωνικής οργάνωσης µε φόντο την ανάληψη ρίσκου και τις παρεπόµενες
επιπτώσεις.

Αυτό που χαρακτηρίζει την οικογένεια είναι η εµφάνιση του συναισθη�
µατικού ατοµισµού. Το άτοµο αποδεσµεύεται από την παραδοσιακή οµάδα
που το στήριζε και η ισορροπία αλλάζει. Το απασχολούν λιγότερο οι υπο�
χρεώσεις απέναντι στην οικογενειακή ή ευρύτερη οµάδα και περισσότερο τα
ατοµικά δικαιώµατα. Η επεξεργασία των αυξηµένων πληροφοριών και η
διεργασία λήψης αποφάσεων καθίστανται ατοµική υπόθεση. Το άτοµο ανα�
γκαστικά εµπλέκεται σε διεργασίες αυτοοριοθέτησης.

Μετασχηµατισµοί στους ρόλους των φύλων

Ο γάµος δεν είναι πια ενταγµένος στη µακρά ιστορία της οικογένειας, όπως
γινόταν για αιώνες, αλλά έχει ένα δικό του ορίζοντα που του προσδίδουν
κάθε φορά οι συµβαλλόµενοι. Όσον αφορά τις σχέσεις των φύλων επιτελεί�
ται µια επανάσταση που εκκινεί από τις διεκδικήσεις των γυναικών. Πρώτη
φορά στην ιστορία οι γυναίκες µαζικά απαιτούν ισότητα µε τους άνδρες.
Και στη φάση της νεωτερικοτητας υψώνονται γυναικείες φωνές που διεκδι�
κούν την ισότητα αλλά το φαινόµενο χαρακτηρίζει κυρίως αγωνιστικές φεµι�
νιστικές οµάδες ενώ στην ύστερη νεωτερικότητα το αίτηµα γενικεύεται.

Οι ρόλοι των φυλών, στη φάση της παραδοσιακής οικογένειας ή ακόµα
και σε αυτή της νεωτερικοτητας, νοούνται ως γενικές, αφηρηµένες έννοιες
που στην οικογένεια της ύστερης νεωτερικοτητας χάνουν το νόηµα τους και
καταλήγουν σε δυσλειτουργίες στην οικογενειακή ζωή. Στην τρίτη αυτή
φάση οι ίδιοι οι άνδρες και οι γυναίκες προσδιορίζουν το περιεχόµενο των
εναλλασσόµενων ρόλων τους που είναι προϊόντα κάθε φορά της ιδιαίτερης
µεταξύ τους συναλλαγής7.

∆εν είναι πρόθεση µας σε αυτό το κεφάλαιο να αναφερθούµε στις µεγά�
λες ακόµη ανισότητες που επικρατούν στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο,

Η ανάλυση της δυναµικής της οικογένειας από τη Συστηµική Θεωρία (βλ. ]3οκχοη
1967, ^αΓζΙαννκΙί & ^Χ^ακίαηα1 1977) θα µπορούσε να µεταφερθεί µε επιτυχία στη
σύγχρονη ανάλυση των ρόλων των φυλών στην οικογένεια της ύστερης νεωτερικο�
τητας. Οι θεωρητικοί της Συστηµικής Θεωρίας φθάνουν στο σηµείο να αρνούνται
την έννοια «ρόλος» διότι θεωρούν ότι στη σηµερινή οικογένεια παραµένει «αδειανό
πουκάµισο» αν δεν του προσδώσουν περιεχόµενα τα ίδια τα υποκείµενα µέσα στο
επικοινωνιακό πλαίσιο.



στις θέσεις ευθύνης που ακόµη καταλαµβάνουν οι γυναίκες σε συντριπτικά
µικρότερο αριθµό απ' ό,τι οι άνδρες ή στις χαµηλότερες αµοιβές στον χώρο
της εργασίας8. Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι κυρίως το συναισθηµατι�
κό πεδίο και το αίτηµα των γυναικών, των καθηµερινών γυναικών αλλά και
των αγωνιστριών φεµινιστριών, για οικειοποίηση των σεξουαλικών επιθυ�
µιών και διαπραγµάτευση των συναισθηµατικών αναγκών τους.

Η δηµιουργία δεσµών γάµου καθοδηγείται µε βάση την προσωπική επι�
λογή που διαµορφώνεται από τη σεξουαλική έλξη ή τον ροµαντικό έρωτα.
Όπως υποστηρίζει και ο Οϊα.α'εηδ (1992), αυτό το καινούργιο στοιχείο στις
σχέσεις των φύλων έχει τεράστιες προεκτάσεις στη µέχρι σήµερα έµφυλη
κατανοµή εξουσίας. Ο ροµαντικός έρωτας είναι µια ενεργητική και ριζο�
σπαστική προσέγγιση της «αρρενωπότητας» των νεωτερικών κοινωνιών.
Προϋποθέτει ότι µπορεί κανείς να συνάψει µια σχέση ανθεκτική στον χρόνο
µε βάση ενδογενή χαρακτηριστικά της σχέσης και όχι εξωτερικές επιταγές.

Το αίτηµα για σεξουαλική απόλαυση είναι συστατικό της γυναικείας χει�
ραφέτησης διότι αποσυνδέει τη σεξουαλικότητα από την αναπαραγωγή.
Αυτή η επανάσταση στις σχέσεις των φύλων που στον πυρήνα της έχει τη
διεκδίκηση των γυναικών να διαχειρίζονται οι ίδιες τη σεξουαλικότητα τους
έχει πολλαπλές επιπτώσεις όχι µόνο στην αναπαραγωγή µε την αντισύλλη�
ψη και τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά βαθύτερες στην ισορροπία των
σχέσεων.

Η έµφαση στην ικανοποίηση από τη σχέση δηµιουργεί προσδοκίες που
µερικές φορές δεν ικανοποιούνται, πράγµα που µπορεί να θεωρηθεί υπεύ�
θυνο για την αύξηση του αριθµού των διαζυγίων. Ο ρυθµός αύξησης των
διαζυγίων στην Ελλάδα είναι χαµηλότερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
(όπου όµως έχει µειωθεί σηµαντικά και η γαµηλιότητα) αλλά είναι παρ' όλα
αυτά σταθερός. Το ποσοστό των γάµων που κατέληξαν στο δεύτερο µισό
της δεκαετίας του 1990 σε διαζύγιο ήταν 6% για τους γάµους που τελέστη�
καν το 1960, 8% για αυτούς που έγιναν το 1970 και 13% για αυτούς που έγι�
ναν ακόµη αργότερα, το 1983. Η µέση διάρκεια γάµου µειώθηκε από 14,6
χρόνια για τους γάµους που έγιναν το 1960, σε 14,3 χρόνια το 1970 και σε
12,1 το 1983 (Μπάγκαβος, στο Μουσούρου 2005). Σε σύγκριση µε τα ευρω�
παϊκά δεδοµένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος, µε την
Ιρλανδία και την Ιταλία να έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά διαζυγίου. Στην

Ενδεικτικά, η θέση της Ελλάδας στη Ευρώπη των 27 ως προς τη συµµετοχή των

γυναικών στο Εθνικό Κοινοβούλιο είναι 20ή, ως προς τον αριθµό των γυναικών που

κατέχουν υπουργικό αξίωµα 23η, ως προς τον αριθµό γυναικών µε θέση ευθύνης σε

δηµόσιους οργανισµούς 21η, ως προς τη διαφορά στις αµοιβές ανδρών και γυναικών

19η (Κεροπ: ΓΓΟΓΠ πΚε ΟοπΐΓηΐ55ΐοη ϊο ϋΗε ΕυΓορεαη Ρ^ΓΚαπιεπί, 2009).



Ευρώπη των 259 σχεδόν ένας στους δυο γάµους καταλήγει σε διαζύγιο. Στην
Ελλάδα, το 2004 το ποσοστό των διαζυγίων ήταν 1,1 ανά χίλιους κατοίκους
(ΕιΐΓθ5Γ«, 2006).

Αν τα αυξανόµενα ποσοστά διαζυγίου είναι ένδειξη µεγάλης απογοήτευ�
σης από τον γάµο αυτόν καθαυτόν ή αποτέλεσµα µιας βαθύτερης πρόθεσης
η σχέση να ικανοποιεί και να ανταµείβει πραγµατικά, δεν έχουµε ερευνητι�
κές αποδείξεις. Είναι όµως ενδεικτικό ότι καθώς αυξάνονται τα διαζύγια
παράλληλα αυξάνονται και οι δεύτεροι γάµοι, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαί�
νει ότι δεν υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός διαζευγµένων που δεν προβαί�
νει σε επόµενο γάµο (Μουσούρου 2005). Οπωσδήποτε όµως το διαζύγιο
σήµερα δεν αποτελεί κοινωνικό στίγµα όπως συνέβαινε κατά κανόνα στην
προηγούµενη φάση της νεωτερικότητας.

Νέες µορφές οικογένειας

Οι δεύτεροι γάµοι συνεπάγονται νέες µορφές οικογένειας. Οι συµβαλλόµε�
νοι µπορεί να έχουν παιδιά από προηγούµενο γάµο τα οποία µοιράζονται το
ίδιο σπιτικό µε τον νέο ή τη νέα σύζυγο. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίζει
στη ζωή του παιδιού, εκτός από τον βιολογικό γονιό, ο κοινωνικός γονιός
που αναλαµβάνει τη φροντίδα του. Το καινούργιο ζευγάρι είναι πιθανό να
αποκτήσει δικά του παιδιά. Έτσι νέοι συνδυασµοί συνιστούν τη νέα ανασυ�
στηµένη οικογένεια. Το φαινόµενο είναι αρκετά πρόσφατο στην ελληνική
πραγµατικότητα και δεν διαθέτουµε ούτε έγκυρα στατιστικά στοιχεία για
τον αριθµό των ανασυστηµένων οικογενειών ούτε αποτελέσµατα µακρόπνοων
διαχρονικών µελετών γύρω από τη δυναµική της οικογένειας ή την ψυχο�
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Εξάλλου στη φάση της ύστερης νεωτερικότητας λόγω της ρευστότητας
στην οποία αναφερθήκαµε δεν υπάρχουν πια µονοσήµαντες εκδοχές προ�
σωπικής και οικογενειακής ζωής. Το πλαίσιο χρειάζεται να το κατασκευά�
σει το ίδιο το υποκείµενο, να «συγγράψει τη δική του βιογραφία» όπως λέει
ο Οίάάεηδ. Ο γάµος δεν είναι πια η µοναδική επιλογή συµβίωσης δυο
ανθρώπων. Η συχνότητα του γάµου (δηλαδή η γαµηλιότητα) µειώνεται.

Το φαινόµενο στην Ελλάδα είναι λιγότερο έντονο απ' ό,τι σε χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τη µείωση αυτή η Μουσούρου (2005) τη
συνδέει περισσότερο µε αναβολή του γάµου παρά µε άρνηση του. Η ηλικία
που προβαίνουν σε γάµο οι νέοι άνθρωποι έχει αυξηθεί οε όλες τις ευρω�
παϊκές χώρες της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένης. Ο µέσος όρος ηλικίας
του πρώτου γάµου στην Ελλάδα το 2000 ήταν 27 για τις γυναίκες και 30,8

9. Τα δεδοµένα δεν περιλαµβάνουν την Ευρώπη των 27 του 2009.



για τους άνδρες, ενώ το 2006 ανέβηκε στα 28,3 για τις γυναίκες και 31,9 για

τους άνδρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ο µέσος όρος το ίδιο έτος

ήταν 28,1 και 30,6 αντίστοιχα, µε χώρες όπως η Σουηδία να ανέρχεται στα

31,3 για τις γυναίκες και 33,9 για τους άνδρες. Επίσης έχει ανέβει και η ηλι�
κία απόκτησης του πρώτου παιδιού. Στην Ελλάδα ο µέσος όρος ηλικίας της
γυναίκας κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού το 2000 ήταν 28 και πέντε
χρόνια αργότερα, το 2005, ήταν 28,5 ενώ για παράδειγµα στη Μεγάλη Βρε�

τανία ήταν 29,1 και ανέβηκε στα 30 (ΕιίΓΟδΕα:, 2008).

Η συγκατοίκηση/ελεύθερη συµβίωση για κάποιο µικρό ή µεγαλύτερο διά�

στηµα γίνεται όλο και συχνότερη. Στην Ελλάδα 8% ζευγαριών ηλικίας 16�29
ετών συγκατοικούν εκτός γάµου, ενώ για παράδειγµα στη Φινλανδία ο αριθ�

µός τους ανέρχεται σε 61%. Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 33% (ΕαΓορ!&η
(Ιοπιιτιίδδϊοη, 2003). Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο θρη�

σκευτικός γάµος στην Ελλάδα παρά τη σχετική αύξηση συνεχίζει να «κυ�

ριαρχεί» σε σχέση µε τον πολιτικό. Το 1991, σχεδόν δέκα χρόνια µετά την
αλλαγή του νόµου, τον θρησκευτικό γάµο επέλεγαν ένας στους δέκα ενώ το
2005 το ποσοστό ανέβηκε στους τρεις στους δέκα, ακόµη όµως αρκετά χα�
µηλό (Κέζα 2009).

Άλλη εναλλακτική εκδοχή οικογενειακής οργάνωσης είναι οι µονογονι�

κές οικογένειες που επίσης αυξάνονται εντυπωσιακά. Στην Ελλάδα 9,6%

του συνόλου των νοικοκυριών είναι µονογονικές οικογένειες. Ο µόνος γο�

νιός είναι είτε διαζευγµένος είτε άγαµος. Στη πλειονότητα τους οι µόνοι γο�
νείς είναι γυναίκες. Μεταξύ των ετών 1970 και 2000 οι γεννήσεις εκτός γά�
µου από 1,1% ανήλθαν σε 4,1%. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά χαµηλότε�

ρα απ' ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι περισσότερες από τις µισές γυ�

ναίκες που αποκτούν παιδί εκτός γάµου έχουν µεγαλύτερη ηλικία και υψη�

λότερο µορφωτικό επίπεδο, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η απόκτη�

ση παιδιού εκτός γάµου ήταν αποτέλεσµα ενεργητικής επιλογής. Ωστόσο η
µονογονική οικογένεια (και κατά κανόνα είναι η µητέρα που µεγαλώνει ένα
παιδί µόνη της) συγκαταλέγεται µεταξύ των οικογενειών υψηλού κινδύνου

για κοινωνικό αποκλεισµό. Οι µόνες µητέρες δεν ανήκουν σε µια µόνο κοι�

νωνική κατηγορία και τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα που έχουν να

χειριστούν εξαρτώνται αφενός από το πόσο ηθεληµένη υπήρξε η απόκτηση

του παιδιού και αφετέρου από την αδυναµία της οικογενειακής και κοινωνι�
κής πολιτικής να αντιµετωπίσει οικονοµικές και άλλες δυσκολίες που συναρ�

τώνται µε τις ιδιαιτερότητες αυτού του σχήµατος (Κογκίδου 1995, Μουσού�
ρου 2005).

Τέλος, στη ρευστότητα της ύστερης νεωτερικότητας στην Ελλάδα θα

πρέπει να συµπεριλάβουµε τις αλλαγές στην οικογενειακή σύνθεση και

οργάνωση που οφείλονται αφενός στην ταχύτατη αλλαγή της σύνθεσης του



πληθυσµού λόγω του µεταναστευτικού φαινοµένου και αφετέρου στην αυξα�
νόµενη εξωστρέφεια της ελληνικής κοινωνίας. Συναντάµε ολοένα και
συχνότερα οικογένειες που προκύπτουν µε την ένωση συντρόφων διαφορε�
τικής εθνικής και πολιτισµικής καταγωγής. Πρόκειται για µια ακόµα εναλ�
λακτική εκδοχή στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, µε τα δικά της διλήµµα�
τα και την ανάγκη για δικές της διαπροσωπικές και ενδοψυχικές διευθετή�
σεις (Τσέλιου και ΕίδΙεΓ 2005, Ανδρουτσοπούλου και Θανοπούλου 2005). Το
µεταναστευτικό φαινόµενο έχει όµως και µια επιπλέον επίπτωση για την
οργάνωση των σύγχρονων οικογενειών. Η σχετικά φτηνή και ευέλικτη
παροχή οικιακής βοήθειας και φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων από
γυναίκες�µετανάστριες έχει συµβάλει στην αύξηση µετά το 1990 της συµµε�
τοχής των Ελληνίδων στη µισθωτή αγορά εργασίας. Η Ι_,γΒεΓθ1α (2008) περι�
γράφει τις µετανάστριες ως «από µηχανής θεές» που ήρθαν να καλύψουν τις
ανάγκες της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωµένων σε µια εποχή που
η βοήθεια για την εργαζόµενη γυναίκα από µέλη της οικογένειας της προη�
γούµενης γενιάς φθίνει σηµαντικά.

Εκτός όµως από τις παραπάνω εναλλακτικές µορφές υπάρχουν και άλλα
πολλά σενάρια ανάλογα µε την ευρηµατικότητα που έχουν τα άτοµα και τα
ζευγάρια να «συγγράφουν την ατοµική τους βιογραφία». Ένα πρόσφατο
προσωπικό µας παράδειγµα είναι ένα ζευγάρι διανοουµένων που βιώνει
πολύ ευτυχισµένη οικογενειακή ζωή, ενώ µοιράζονται την κοινή τους ζωή
ζώντας τον περισσότερο χρόνο σε διαφορετικές ηπείρους, η µητέρα µεγα�
λώνει το παιδί µόνη της και η οικογένεια περνάει πολλές ώρες την ηµέρα
συνοµιλώντας µε τη βοήθεια της τεχνολογίας µέσω χΐίνρε στο διαδίκτυο.

Μεταβαλλόµενοι ρόλοι των φύλων και συµφιλίωση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής

Ας δούµε όµως τις νέες ψυχοκοινωνικές ανάγκες διαπραγµάτευσης που γεν�
νιούνται στην «οικογένεια» της ύστερης νεωτερικότητας. Στο σύγχρονο
πλαίσιο οι παράγοντες που στο παρελθόν αποτελούσαν εγγύηση για την
ψυχοκοινωνική λειτουργία µετατρέπονται συχνά σε αίτια ενδοπροσωπικής
και διαπροσωπικής σύγκρουσης. Αναπόφευκτες αναθεωρήσεις οδηγούν σε
διεργασίες αποδόµησης και αναδόµησης της έµφυλης ταυτότητας. Έτσι οι
νέοι άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα δύσκολο αλλά προκλητικό
έργο: να ξεχωρίσουν από την οικογένεια καταγωγής, να επιλέξουν σύντρο�
φο και να δηµιουργήσουν οικογένεια σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανά�
γκες και προτεραιότητες, ώστε µέσα από λειτουργικά δυαδικά και τριαδικά
σχήµατα, διαχειριζόµενοι ένα καινούργιο δίκτυο σχέσεων αλληλεξάρτησης,
να επιτύχουν την προσωπική τους ολοκλήρωση.



Οι δυσκολίες του έργου αυτού προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από το
γεγονός ότι οι πολιτισµικοί ορισµοί του καινούργιου ρόλου του άνδρα δεν
είναι ξεκάθαροι. Η αποδέσµευση από µια διαφορετική, µακρά παράδοση σε
σχέση µε το κοινωνικό φύλο δεν είναι απλή υπόθεση. «Όσο αποµακρυνό�
µαστε από τον ανδροκρατούµενο λόγο, τόσο αναγκαζόµαστε, όσο και αν
φαίνεται παράδοξο, να ασχοληθούµε περισσότερο µε τους άνδρες» υποστη�
ρίζει η ΌαοίδΗ (1986). Πρόκειται όµως για µια άλλη πλευρά του άνδρα από
αυτήν µε την οποία ήταν ταυτισµένος στη φάση της νεωτερικότητας. Σήµε�
ρα, όσο ο ρόλος του άνδρα προϋποθέτει µεγαλύτερη ένταξη στον οικιακό
χώρο και ο ρόλος του πατέρα µεγαλύτερη εµπλοκή, τόσο οι ορισµοί άνδρα/
πατέρα διευρύνονται και απαιτείται µεγαλύτερη διαφοροποίηση όχι µόνο
από τη µεριά εκείνου αλλά και από τη µεριά των συστηµάτων µε τα οποία
συναλλάσσεται. Ο συγκερασµός του «δηµόσιου» µε το «ιδιωτικό» δεν αφορά
πλέον µόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες, και φέρνει στο προσκήνιο
τον επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας.

Σε µια προσπάθεια πριν λίγα χρόνια να εξιχνιάσουµε τη µετάβαση των
ελλήνων ανδρών στην πατρότητα µέσα από κλινικού τύπου συνεντεύξεις έγινε
φανερό ότι η κατάληψη του συζυγικού και στη συνέχεια του πατρικού πεδίου
προϋποθέτει πρώτον την επαρκή διαχείριση των συγκρούσεων που πηγάζουν
από τις σχέσεις των φύλων, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα από αντιφατι�
κές κοινωνικές επιρροές, και δεύτερον την απεµπλοκή των νέων ανδρών από
την οικογένεια καταγωγής τους (∆ραγώνα και Ναζίρη 1995).

Ερευνητικά δεδοµένα των αρχών της δεκαετίας του '90 γύρω από τη
συµµετοχή των ελλήνων νέων πατέρων στη φροντίδα του βρέφους δείχνουν
ότι η συµµετοχή στη φροντίδα συναρτάται ευθέως µε την απόλαυση που
αντλεί ο άνδρας από το παιδί του. Ωστόσο, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά
ανδρών εξέφρασαν την επιθυµία να µπορούσαν να περνάνε περισσότερη
ώρα στο σπίτι µε το παιδί τους και σχεδόν το σύνολο δήλωσε ότι χαίρεται
πολύ να γυρίζει σπίτι να βλέπει τη γυναίκα και το παιδί του, οι µισοί απο�
κάλυψαν ότι όταν γυρίζουν σπίτι είναι πολύ κουρασµένοι και δεν αναλαµ�
βάνουν τη φροντίδα του παιδιού ώστε η γυναίκα τους να ξεκουραστεί και να
ασχοληθεί µε κάτι δικό της. Εξάλλου λιγότεροι από το 1/3 θεωρούσαν ότι
αναµένεται από αυτούς µια τέτοια συµπεριφορά. Ενώ λοιπόν διαπιστώθηκε
ότι ο παραδοσιακός τύπος της πατρότητας τείνει να αντικατασταθεί από
περισσότερες εκδοχές πατρότητας, είναι εµφανής η απόσταση ανάµεσα
στην αλλαγή στις στάσεις και στη συµπεριφορά (ΌΐΆξοηζζ 1992).

∆εκαπέντε χρόνια αργότερα από την παραπάνω έρευνα στο πλαίσιο του
Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ, 2007) ερευνήθηκε µε ερωτη�
µατολόγιο ο ρόλος των πατέρων στην Ελλάδα και η εξισορρόπηση ανάµεσα
στην επαγγελµατική και στην οικογενειακή�προσωπική ζωή τους. Και σε



αυτή τη µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι στάσεις των ανδρών απέναντι στη φρο�
ντίδα των παιδιών γίνεται προοδευτικότερη, ενώ διατηρούνται αρκετά
παραδοσιακά πρότυπα στην καθηµερινή οικογενειακή ζωή. Η γυναίκα είναι
αυτή που αναλαµβάνει το κύριο βάρος των οικιακών εργασιών. Οι µόνες
δουλειές στις οποίες αφιερώνουν χρόνο οι άνδρες είναι εκτός σπιτιού, όπως
ψώνια ή πληρωµή λογαριασµών. Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήµατα παλαιό�
τερης έρευνας της Μαράτου�Αλιµπράντη (1995) για τα οικογενειακά πρό�
τυπα και τις συζυγικές πρακτικές στην Αθήνα. Μολονότι οι άνδρες, όταν
ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι έχουν από κοινού µε τη γυναίκα τους την ευθύνη
του παιδιού, όταν το περιεχόµενο αυτής της ευθύνης εξειδικεύτηκε, η γυναί�
κα αποδείχτηκε ότι είναι αυτή που αναλαµβάνει την ευθύνη να κάνει για
παράδειγµα ενηµερωτική επίσκεψη στο σχολείο ή να πάει το παιδί στον για�
τρό. Αντίστοιχα είναι τα ευρήµατα και σε σχετικές διεθνείς έρευνες. Ενδια�
φέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι άνδρες δεν βιώνουν την επαγγελµα�
τική τους ενασχόληση συγκρουσιακά µε τον πατρικό ρόλο, ενώ ισχύει ακρι�
βώς το αντίθετο για τις γυναίκες. Αλλο ενδιαφέρον στοιχείο, ενδεχοµένως
όχι αναµενόµενο, είναι ότι οι άνδρες στην επαρχία δήλωσαν µεγαλύτερη
ενασχόληση µε τη φροντίδα του παιδιού απ' ό,τι οι Αθηναίοι καθώς και οι
άνδρες χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου ή αυτοί που είναι χαµηλότερα
στελέχη στον ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. Με άλλα λόγια οι Αθηναίοι οι πιο
απασχοληµένοι σε επαγγελµατικές θέσεις ευθύνης είναι αυτοί που δίνουν
µεγαλύτερη προτεραιότητα στην εργασία και έχουν λιγότερα αποθέµατα για
την οικογενειακή ζωή. Στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 27 σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς την ώρα
που διαθέτουν οι πρώτες για οικιακές εργασίες και απασχόληση µε την
οικογένεια η Ελλάδα είναι στην 24η θέση, µε την Κύπρο στην τελευταία
(Κεροιτ ίτοιη τΗε Οσπιπιίδδϊοη ΓΟ τΗο ΕαΓορεαη Ρ^Ηϊ̂ ηιεηι:, 2009).

Η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, κατά τη σύγχρο�
νη πολιτική τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτελεί λοιπόν εύκολη
υπόθεση. Στη χώρα µας καταγράφεται το χαµηλότερο ποσοστό ικανοποίη�
σης από την ισορροπία επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής που ανέρ�
χεται µόλις σε 13% σε σύγκριση µε 40% που κατά µέσο όρο συναντάµε στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει συνδεθεί µε τον
υψηλό αριθµό ωρών απασχόλησης και µε τη σοβαρή έλλειψη υπηρεσιών
φροντίδας και εργασιακών πρακτικών που να είναι φιλικές προς την οικο�
γένεια, γεγονότα που καθιστούν τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογε�
νειακής ζωής αγώνα για την ικανοποίηση αλληλοαναιρούµενων στόχων. Και
ενώ ερευνητικά δεδοµένα µιας δεκαετίας πριν έδειχναν ότι οι άνδρες, αντί�
θετα από τις γυναίκες, δεν βιώνουν συγκρουσιακά την επαγγελµατική τους
ζωή µε τη γονική τους ιδιότητα, δέκα χρόνια αργότερα βλέπουµε τα συναι�



σθήµατα ανδρών και γυναικών να συγκλίνουν και οι άνδρες να δείχνουν τα
ίδια ή και µεγαλύτερα ποσοστά δυσφορίας µε τις γυναίκες (Αργυρού 2006).

Καθώς λοιπόν οι γυναίκες συνεχίζουν να επιφορτίζονται µε το µεγαλύτε�

ρο µερίδιο ευθύνης της ανατροφής των παιδιών, η συµφιλίωση οικογενεια�

κής και επαγγελµατικής ζωής γίνεται ακόµα πιο πιεστική για τις άγαµες µη�
τέρες (Μουσούρου 20θ4β). Σε προηγούµενη έρευνα (Τσονίδης 1998) διερευ�
νήθηκαν οι επιπτώσεις της ανάληψης πολλαπλών κοινωνικών ρόλων (εργα�
σιακού, συζυγικού, µητέρας, νοικοκυράς) στην ψυχική υγεία και συγκεκριµέ�

να στην εκδήλωση κατάθλιψης µικρού δείγµατος ελληνίδων γυναικών. Είναι

ενδιαφέρον ότι η έρευνα αυτή αποκάλυψε πως δεν είναι η ανάληψη των

πολλαπλών ρόλων αυτή καθαυτήν που επιβαρύνει την ψυχική υγεία των
γυναικών, όπως αρχικά είχαν υποθέσει παλαιότερες έρευνες, αλλά ο βαθµός
ικανοποίησης ή όχι από τον συγκεκριµένο ρόλο και τα ποιοτικά χαρακτηρι�

στικά των ρόλων, ιδιαίτερα του συζυγικού.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
Σκεφτείτε τη συµµετοχή του πατέρα σας στη δική σας φροντίδα και στις δουλειές του
σπιτιού όταν ήσαστε παιδί. Βλέπετε τους νέους άνδρες στο περιβάλλον σας να έχουν
αλλάξει ως προς αυτή τη συµµετοχή τους και να διαφέρουν από τους άνδρες της προη�
γουµένης γενιάς;

Καταγράψτε µερικές από τις διαφορές (αν υπάρχουν).

Η ανακατανοµή της ισχύος µέσω των σαρωτικών αλλαγών στους ρόλους

των δύο φύλων και η δραστηριοποίηση των φεµινιστικών οργανώσεων συνέ�
βαλαν στο να αρχίσει να αποκαλύπτεται και µια από τις «σκοτεινές» πλευ�
ρές της οικογένειας: η ενδοοικογενειακή βία. Καθώς η οικογένεια της ύστε�

ρης νεωτερικότητας αποδοµείται και βγαίνει από τη σφαίρα του «ιερού» και

του «απαραβίαστου», ολοένα και πιο ανησυχητικά στοιχεία έρχονται στο

φως για τη βία µέσα στους κόλπους της. Πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι

η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη συχνότερη µορφή βίας κατά των γυναι�
κών. Σε πανελλαδική έρευνα του ΚΕΘΙ (κατά το χρονικό διάστηµα 2002�
2003) στην οποία πήραν µέρος 1.200 γυναίκες βρέθηκε ότι 56% των ερωτώ�

µενων βιώνει λεκτική ή/και ψυχολογική βία, 3,6% υφίσταται σωµατική βία

και 3,5% εξαναγκάζεται σε σεξουαλική επαφή. Παρ' όλα αυτά το 91,3% δεν

χαρακτηρίζει ως βίαιη τη συµπεριφορά του συζύγου/συντρόφου τους. Σύµ�

φωνα µε την έρευνα, η αντίφαση εξηγείται µε την υπόθεση ότι οι Ελληνίδες
υφίστανται συγκεκριµένες µορφές βίας τις οποίες παρ' όλα αυτά δεν ανα�
γνωρίζουν ως βίαιη συµπεριφορά (Αρτινοπούλου και Φαρσεδάκης 2003).

Στη σφαίρα της επαγγελµατικής ζωής τώρα, σε πρόσφατη έρευνα των Αρτι�

νοπούλου και Παπαθεοδώρου (2004) 10% των ερωτώµενων γυναικών ανέ�



φεραν προσωπική εµπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργα�
σίας τους από άνδρες ιεραρχικά ανώτερους.

Φυσικά το θέµα της ενδοοικογενειακής βίας δεν εξαντλείται εδώ. Είναι
τόσο σηµαντικό και περίπλοκο που µια εµπεριστατωµένη προσέγγιση του θα
ξεπερνούσε κατά πολύ τον ελάχιστο χώρο που του αφιερώνουµε εδώ, µε
αποκλειστική πρόθεση να επισηµάνουµε ότι οι «σκοτεινές» πλευρές της οικο�
γένειας είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται στην όποια ανάλυση της.

Σεξοναλικότητα και οικογένεια της ύστερης νεωτερικότητας

Τέλος, θα θέλαµε να σταθούµε λίγο και στο ζήτηµα της σεξουαλικότητας σε
σχέση µε την οικογένεια της ύστερης νεωτερικότητας. Η σεξουαλική επα�
νάσταση και η αποδέσµευση της σεξουαλικότητας από την αναπαραγωγή
στη φάση αυτή δεν εκφράστηκε µόνο µέσα από το αίτηµα των γυναικών για
σεξουαλική αυτονοµία. Η επίπτωση ήταν τεράστια και στη σεξουαλικότητα
των ανδρών µέσα από το αίτηµα τους να βιώνουν τις οµόφυλες επιθυµίες
τους ως ανοικτό και νοµικά κατοχυρωµένο τρόπο ζωής. Πολλοί οµοφυλόφι�
λοι άνδρες αλλά και γυναίκες εκφράζονται µέσα από κινηµατικού τύπου
δραστηριότητες και απαιτούν η συµβίωση τους να αναγνωρίζεται νοµικά.
Με αφορµή το σύµφωνο συµβίωσης που νοµοθετήθηκε από την ελληνική
Βουλή τον ∆εκέµβριο του 2008 το αίτηµα αυτό έγινε αντικείµενο δηµόσιου
διαλόγου µε ατελέσφορα αποτελέσµατα. Η θέση ενός παιδιού στο πλαίσιο
µιας οµοφυλόφιλης οικογένειας είναι αντικείµενο συζήτησης που δεν έχει
ακόµη διατυπωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο σε άλλες ευρω�
παϊκές χώρες το θέµα έχει τεθεί πιο ρητά τόσο µε τη µορφή της επιµέλειας
τέκνου σε γονείς που ζουν σε οµοφυλοφιλική σχέση όσο και µε την απόκτη�
ση παιδιών µε νέες τεχνικές τεχνητής αναπαραγωγής.

Οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής έχουν αλλάξει ακόµα περισσότερο το
τοπίο στο πεδίο των οικογενειακών σχηµατισµών. Σήµερα είναι πλέον
δυνατό να αποκτηθεί ένα παιδί µε διαδικασίες της υποβοηθούµενης αναπα�
ραγωγής, δηλαδή µε εξωσωµατική γονιµοποίηση, ενώ στην περίπτωση που
υπάρχει πρόβληµα στειρότητας σε ένα ζευγάρι µπορεί να χρησιµοποιηθεί
είτε δότης σπέρµατος είτε δότρια ωαρίου είτε δότες εµβρύου. Επίσης µπο�
ρεί να αποκτηθεί παιδί µέσω του θεσµού της υποκατάστατης µητέρας,
δηλαδή της περίπτωσης όπου µια γυναίκα κυοφορεί το µωρό µιας άλλης.
Μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις στις επιστήµες της γενετικής και της
ιατρικής µπορούν, µε άλλα λόγια, να χτιστούν νέα µορφώµατα οικογενεια�
κών σχέσεων µε περίπλοκους συσχετισµούς βιολογικών και συναισθηµατι�
κών δεσµών, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση που µια γυναίκα απο�
κτά παιδί µε δότρια ωαρίου την αδερφή της. Η περιοχή της υποβοηθούµε�



νης αναπαραγωγής και η σύνδεση της µε τις κοινω νιο ψυχολογικές συνιστώ�
σες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας αποτελεί ερευνητικά ακόµη σχε�
τικά καινούργιο έδαφος. Το ερευνητικό εύρηµα ότι το στρες που µπορεί να
συνδέεται µε διαδικασίες υποβοηθούµενης αναπαραγωγής δεν παρεµποδί�
ζει την επικοινωνία µεταξύ µητέρας�βρέφους αλλά αντίθετα µπορεί να τη
βελτιώνει (Ρ^ρι1ί§οιΐΓ& & Τι�εν&ΓίΗεη 2001) µας υπενθυµίζει ότι τα νέα µορ�
φώµατα οικογενειακών σχέσεων δεν συνοδεύονται, όπως συχνά συζητιέται,
µόνο ή κυρίως από δυσκολίες και προβλήµατα. Από την άλλη πλευρά ενέ�
χουν πολυπλοκότητες που συνιστούν πρόκληση όταν κανείς επιχειρεί µια
κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση τους (Παπαληγούρα 2007).

Η αυξανόµενη χρήση των µεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής φαίνεται
ότι επαναφέρει στο προσκήνιο την έµφαση στο παιδί µε έναν τρόπο συνε�
πή µε τον συναισθηµατικό ατοµισµό που σχολιάσαµε ότι διακρίνει τη συγκε�
κριµένη φάση. Η απόκτηση παιδιού φαίνεται να συνδέεται µε τη διασφάλι�
ση της προσωπικής συναισθηµατικής ευτυχίας του ατόµου. Ταυτόχρονα, οι
νέες µέθοδοι τεχνητής αναπαραγωγής και η συµβολή τους στην εξέλιξη της
οικογένειας παρακολουθούν τη ρευστότητα και την πολυπλοκότητα αυτής
της φάσης που επιτρέπει στα άτοµα να συγγράφουν τα δικά τους, προσω�
πικά σενάρια.

Συµπερασµατικά, πολλά από τα σενάρια που συναντούµε γύρω µας είναι
τόσο διαφορετικά από ό,τι µπορεί να αντιλαµβανόµαστε ως οικεία µορφή
οικογένειας, που συχνά συνταράσσουν συθέµελα ιστορικά θεµελιωµένους ή
«συλλογικά αυτονόητους» ορισµούς για το τι συνιστά οικογένεια. Από την
άλλη πλευρά τα σενάρια αυτά συνυπάρχουν µε άλλα που συνεχίζουν να απο�
τυπώνουν στατικότερες µορφές της ελληνικής οικογένειας, όπως τις σχο�
λιάσαµε στις προηγούµενες φάσεις εξέλιξης. Στην επόµενη ενότητα θα στα�
θούµε για µια ακόµα φορά στον λόγο του νοµοθέτη, αναζητώντας παραλλη�
λισµούς ή/και αποκλίσεις µε αυτήν ή και µε άλλες αντιφάσεις.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6
Αναλογιστείτε τις τρεις φάσεις εξέλιξης της ελληνικής οικογένειας που περιγράφονται
στο κεφάλαιο.

" Σε ποια από τις τρεις φάσεις εξέλιξης θα τοποθετούσατε τη δική σας οικογένεια;
• Γνωρίζετε «οικογένειες» που επιλέγουν εναλλακτικές µορφές συµβίωσης, όπως

αυτές που περιγράφονται παραπάνω; Αν ναι, πώς νοµίζετε ότι τις αντιµετωπίζουν οι
άλλοι γύρω τους; Τι συνέπειες πιστεύετε ότι έχει για τα µέλη τους αυτή η αντιµετώπιση;

• Σκεφτεΐτε κάποια από τα αγαπηµένα σας σίριαλ στην τηλεόραση ή κάποια ελλη�
νική ταινία. Τι µορφές οικογένειας παρατηρείτε; Μπορείτε να εντοπίσετε τα διλήµµα�
τα και τις αντιφάσεις που µπορεί να συνοδεύουν την κάθε µορφή συµφωνά µε αυτά που
περιγράφονται στο κεφάλαιο;



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7
Μελετήστε το παρακάτω κείµενο. Ποια από τα διλήµµατα που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο
σχετικά µε τις σύγχρονες, εναλλακτικές µορφές οικογενείας εντοπίζετε στα επιχειρήµα�
τα που αναφέρονται στο κείµενο υπέρ και κατά των γάµων µεταξύ οµόφυλων ζευγαριών;

Γεγονός οι δύο πρώτοι πολιτικοί γάµοι µεταξύ οµόφυλων ζευγαριών στην Τήλο
Αθήνα, ∆ιαδικτυακός τόπος ϊη.£Γ, 3.6.2008,

Νωρίς το πρωί της Τρίτης έγιναν οι δυο πρώτοι γάµοι οµόφυλων ζευγαριών στο νησί
της Τήλου. Οι πολιτικοί γάµοι έγιναν από τον δήµαρχο του νησιού Τάσο Αλιφέρη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο δήµαρχος Τήλου διάβασε στα ζευγάρια γνωµοδό�
τηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, στην οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι «δεν
υπάρχει ρητή αναφορά στον νόµο και το Σύνταγµα µε την οποία να απαγορεύεται η
τέλεση γάµου µεταξύ οµοφύλων».

Μάρτυρες στην τελετή, µέλη των Οµοφυλοφιλικών Οργανώσεων, όπως επίσης
εκπρόσωπος του ραδιοσταθµού Στο Κόκκινο, της εφηµερίδας Η Εποχή και της ΑΚΟΑ
(Ανανεωτική Κοµουνιστική Οικολογική Αριστερά).

Ήδη, από το βράδυ της προηγούµενης µέρας είχαν φτάσει στην Τήλο τα δύο ζευ�
γάρια, συνοδευόµενα από µέλη των Οµοφυλοφιλικών Οργανώσεων.

Κατά την άφιξη των µελών των Οργανώσεων δεν υπήρξε η παραµικρή αντίδραση
εκ µέρους των πολλών κατοίκων του νησιού που βρίσκονταν στο λιµάνι.

Ο ίδιος ο δήµαρχος σε δηλώσεις του αµφισβήτησε την ορθότητα των απόψεων του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως επίσης και τη σκοπιµότητα της παρέµβασης του.

Πάντως, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου θα εξετάσει αν στοιχειοθετείται το αδί�
κηµα της παράβασης καθήκοντος για τον δήµαρχο της Τήλου, τον οποίο κάλεσε στη
Ρόδο για να καταθέσει.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Σανιδάς απέστειλε
νέα εγκύκλιο προς όλους τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας, προειδοποιώντας
δηµάρχους και ληξίαρχους µε ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος εάν τελέσουν
ή καταχωρήσουν αντίστοιχα γάµους οµοφυλοφίλων.

Η νέα εγκύκλιος
«Στην υπ' αριθµ. 2223/30.5.2008 παραγγελία µας προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου, µε αφορµή την ανακοίνωση περί τελέσεως γάµου ενώπιον του δηµάρχου Τήλου
µεταξύ οµοφυλοφίλων, σηµειώναµε, µεταξύ των άλλων, ότι ως γάµος νοείται η νόµιµη
ένωση και συµβίωση ζευγαριού, ήτοι η σύσταση οικογένειας µεταξύ ενός άνδρα και µιας
γυναίκας. Γάµος µεταξύ οµοφυλοφίλων, υπό την έννοια που προστατεύεται από το
Σύνταγµα και επιτρέπεται η τέλεση του από τη διάταξη του άρθρου 1367 ΑΚ, δεν είναι
νοητός» αναφέρει η εγκύκλιος του κ. Σανιδά.

«Σε συµπλήρωση των διαλαµβανοµένων στην ως άνω παραγγελία µας κρίνουµε
αναγκαίο να τονίσουµε και τα ακόλουθα: Η διαφορά φύλου για έγκυρη σύσταση γάµου
αποτελεί τη βασική και αυτονόητη προϋπόθεση για την έγκυρη σύσταση γάµου. Γάµος
µεταξύ προσώπων του αυτού φύλου είναι ανυπόστατος.

»Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι στην περίπτωση εµφανίσεως ενώπιον του δηµάρ�
χου ατόµων του ίδιου φύλου (οµοφυλοφίλων), προκειµένου να δηλώσουν ότι συµφωνούν
στην τέλεση γάµου, ο δήµαρχος οφείλει να µη δεχθεί τέτοια δήλωση, παραβιάζοντας



στην αντίθετη περίπτωση το καθήκον του, ενώ περαιτέρω δεν είναι επιτρεπτή από τον
ληξίαρχο στα οικεία βιβλία του ληξιαρχείου η καταχώριση βεβαιώσεως του δηµάρχου
περί τελέσεως γάµου µεταξύ οµοφυλοφίλων...»

Οι αντιδράσεις
Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είναι παρά�
νοµη και ανυπόστατη, ενώ χαρακτηρίζει αυθαίρετες και πραξικοπηµατικές αυτού του
είδους τις συµπεριφορές (την κίνηση του δηµάρχου). Ο ίδιος συµπλήρωσε ακόµα ότι το
σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης δεν αφορά τα οµόφυλα ζευγάρια ούτε είχε πρόθεση να
τα συµπεριλάβει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρέπεµψε στο πρό�
γραµµα του ΠΑΣΟΚ στο οποίο γίνεται αναφορά στα ατοµικά δικαιώµατα και στον
σεβασµό της διαφορετικότητας, όπως επίσης και στο σύµφωνο συµβίωσης για τα οµό�
φυλα ζευγάρια.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε µε τον δήµαρχο της
Τήλου για να του εκφράσει τη συµπαράσταση του στην προληπτική δίωξη που άσκησε
εναντίον του ο Γιώργος Σανιδάς.

Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΝ χαιρετίζει και βρίσκεται στο πλάι του δηµάρχου Τήλου,
που τέλεσε σήµερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολιτικό γάµο µεταξύ ατόµων του
ίδιου φύλου.

«Ο γάµος αυτός έγινε παρά τις απειλές υπερσυντηρητικών κύκλων που εκφράστη�
καν µέσω του κ. Σανιδά και αποτελεί µια σηµαντική πράξη που ανοίγει δρόµους για την
επίτευξη της ισότητας όλων των πολιτών της χώρας» σηµειώνει ο ΣΥΝ και καλεί την
Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καταδικάσει έµπρακτα τα συντη�
ρητικά αντανακλαστικά και τις διακρίσεις που γεννούν αναγνωρίζοντας, µέσα από τις
δηµόσιες υπηρεσίες, όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τον γάµο αυτό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος δήλωσε: «Νοµίζω
ότι όλα αυτά τα θέµατα πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µε ηρεµία, µε σοβαρότητα και
µε σοφία. Σε µια εποχή που σφραγίζεται από τον ατοµισµό, από τη µοναξιά των ατό�
µων, πρέπει να στηρίζουµε κάθε προσπάθεια η οποία δηµιουργεί τις δυνατότητες σε
δύο άτοµα, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού, να ζήσουν µαζί και
να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, µε την αναγνώριση της κοινωνίας».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συγχαίρουν τον δήµαρχο Τήλου, τόσο για το οικολογικό
του έργο όσο και για τη γενναία του απόφαση να υπερασπιστεί και στην πράξη τα κοι�
νωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα.

«∆εν µπορούµε βέβαια να εκφράσουµε κατανόηση για τη στάση του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, που αντί να υπερασπιστεί το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ζήτησε από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδι�
κών Ρόδου να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του δηµάρχου» συµπληρώνουν.

Σε διαφορετικό µήκος κύµατος ο ΛΑΟΣ αναφέρει µεταξύ άλλων: «Το είδαµε και
αυτό. Το επόµενο βήµα είναι να καταργηθεί ως ρατσιστικός ο γάµος ετερόφυλων, ως
προϊόν καταπίεσης του ενός φύλου από το άλλο εδώ και 30 αιώνες».

«Ο ρόλος των δηµάρχων δεν είναι να νοµοθετούν, αλλά να εφαρµόζουν χωρίς
παρεκκλίσεις τους νόµους της Πολιτείας. Οφείλει εποµένως η Πολιτεία να ξεκαθαρί�
σει το τοπίο είτε θεσµικά είτε ερµηνευτικά. Η σύγχυση δεν ωφελεί κανέναν» δήλωσε ο
πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ και δήµαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαµάνης.



2.1.2. Με έµφαση στη νοµοθεσία: Οι αλλαγές από τη δεκαετία
του 1990 έως σήµερα

Στην πιο πρόσφατη γενιά νοµοθετικών ρυθµίσεων (δεκαετία του '90 έως
σήµερα) φαίνεται να αποτυπώνονται οι µετασχηµατισµοί που σχολιάσαµε
στην προηγουµένη ενότητα, καθώς η ελληνική οικογένεια πορεύεται προς
την ύστερη νεωτερικότητα. Συγκεκριµένα, διακρίνεται η µετακίνηση της
έµφασης στην ατοµικότητα και στην προσωπική επιλογή σε αντιδιαστολή προς
τη ουλλογικότητα της πρώτης φάσης, αλλά και η µετακίνηση προς τη ρευ�
στότητα και την πολυπλοκότητα των νέων, σύγχρονων µορφών οικογένειας.

Η δεύτερη µετά τον νόµο 1329/1983 αλλαγή του οικογενειακού δικαίου
επιχειρήθηκε µε τον νόµο 2447/1996 που στόχευε στην αντικατάσταση ανα�
χρονιστικών διατάξεων σχετικά µε την υιοθεσία και την επιτροπεία ανηλί�

κων (Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998(3, Παπαχρίστου 1999). Η προσπάθεια
ήταν να διασφαλιστεί η όσο γίνεται µεγαλύτερη προστασία των παιδιών
όπως φαίνεται από ρυθµίσεις που εισήγαγαν την αναµόρφωση της επιτρο�
πείας ανηλίκου και την κατάργηση της υιοθεσίας ενηλίκων, αλλά και την
καθιέρωση του θεσµού του οικογενειακού δικαστηρίου, το οποίο ορίστηκε
ως αρµόδιο για όλα τα θέµατα του οικογενειακού δικαίου. Παράλληλα προ�
τάθηκε η σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας και έργο της ορίστηκε η επισκό�
πηση της κάθε υιοθεσίας, η οποία θα αποτελεί οδηγό για την απόφαση του
δικαστηρίου, ώστε κάθε φορά να διασφαλίζεται το συµφέρον του παιδιού
(Σπυριδάκης 1997, Παπαβασιλείου 2007). Αυτή η ιδιαίτερη έµφαση στην
προστασία του παιδιού που επισηµαίνουν και τα ίδια τα νοµικά κείµενα
(Παπαχρίστου 1999, Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998β) ακολουθεί το πνεύ�
µα που είχαν εισαγάγει και οι µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του '80, αλλά
και το πνεύµα των ∆ιεθνών Συµβάσεων. Ήδη ο στόχος της προστασίας των
παιδιών εκφραζόταν στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 1967 «για την υιοθεσία
παιδιών» η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον νόµο 1049/1980. ∆υστυ�
χώς στην πλειονότητα τους οι διατάξεις αυτές παραµένουν ακόµα και σήµε�
ρα ανεφάρµοστες µε αποτέλεσµα οι υιοθεσίες να είναι µια πολύ χρονοβόρα
διαδικασία και να ευνοείται η εµπορία βρεφών. Στον δηµόσιο διάλογο έχει
εκφραστεί η βούληση της Πολιτείας να βελτιώσει το νοµοθετικό πλαίσιο.

Η τρίτη και τελευταία µετά τον νόµο 1329/1983 αλλαγή του οικογενεια�
κού δικαίου περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για την υποβοήθηση της ανθρώπι�
νης αναπαραγωγής (ν. 3089/2002 και 3305/2005), για την ενδοοικογενειακή
βία (ν. 3500/2006) και τις πολύ πρόσφατες ρυθµίσεις για το σύµφωνο ελεύ�
θερης συµβίωσης (ν. 3719/2008). Οι αλλαγές αυτές σηµατοδοτούν µια αυξα�
νόµενη έµφαση στην προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων αλλά και στην
ελεύθερη επιλογή του ατόµου που ανταποκρίνονται στις αλλαγές των οίκο�



γενειακών αξιών από τον ετεροκαθορισµό των µελών από την ευρύτερη
οικογένεια στον αυτοπροσδιορσµό τους.

Σε κάθε περίπτωση, νοµίζουµε ότι αυτές οι νοµοθετικές αλλαγές εισά�
γουν µε πιο εµφατικό αυτή τη φορά τρόπο τον προβληµατισµό του κατά
πόσο τα ζητήµατα της οικογένειας θα πρέπει να προσεγγίζονται µε βάση
την προώθηση της ιδιωτικής αυτονοµίας ή κατά πόσο το οικογενειακό
δίκαιο θα πρέπει να διατηρήσει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα.

Νοµοθεσία και εξελίξεις στην ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής

Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη
αναπαραγωγή φέρνουν στο προσκήνιο πολύ ενδιαφέροντα ζητήµατα που
συνδέονται τόσο µε τη ρευστότητα των νέων µορφωµάτων οικογένειας όσο
και µε τις αλλαγές στη διαχείριση της σεξουαλικότητας και των δυο φυλών
έτσι όπως τις αναλύσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Ίσως το πιο ενδιαφέ�
ρον ζήτηµα να αποτελεί η «πρόσκληση» για έναν καινούργιο ορισµό της συγ�
γένειας, κάτι που τέθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1990, µε συγκεκριµένα
περιστατικά δικαστικών υποθέσεων. Αξίζει να αναφέρουµε το παράδειγµα
της απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (31/5803/176/
1999) που έκρινε ότι τα µέλη ενός άτεκνου ζευγαριού για να θεωρηθούν
γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν µε δικό τους γεννητικό υλικό από µια
άλλη γυναίκα όφειλαν να καταφύγουν σε υιοθεσία (Στουφή 2006, Ροµπό�
κου�Καραγιάννη 2003). Βάσει του άρθρου 1463 του Αστικού Κώδικα, η συγ�
γένεια µε τη µητέρα και τους συγγενείς της καθοριζόταν µόνο µε βάση τη
γέννηση: κυοφορία µπορούσε να προκύψει µόνο στην περίπτωση που γονι�
µοποιούνταν ένα ωάριο της µητέρας που στη συνέχεια γεννούσε το παιδί.
Οι σύγχρονες όµως εξελίξεις στις επιστήµες της γενετικής και της ιατρικής
ανέτρεψαν το µέχρι πρότινος αυτονόητο δεδοµένο, καθώς δηµιούργησαν
την πραγµατικότητα της πιθανότητας να υπάρχουν δύο µητέρες, µια βιολο�
γική και µια κυοφορούσα. Με αυτόν τον τρόπο στον ορισµό των νοµοθετι�
κών κειµένων για τη συγγένεια που προαναφέραµε αντιπαρατέθηκε µια νέα
έννοια της συγγένειας, που χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικοσυναισθηµατική.
Πρόκειται για τη συγγένεια που στηρίζεται σε συναισθηµατικούς και όχι
βιολογικούς δεσµούς (Στουφή 2006, Κουνουγέρη�Μανωλεδάκη 1998β).

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8
Μελετήστε το παρακάτω κείµενο. Τι είδους προκλήσεις αλλά και διλήµµατα φαντάζε�
στε ότι µπορεί να αντιµετωπίσουν τα µέλη αυτής της οικογένειας;



Γυναίκα στην Κρήτη γέννησε τα δίδυµα... ανιψάκια της
∆ιαδικτυακός τόπος ΪΠ.§Γ

Νεαρή γυναίκα έφερε στον κόσµο τα δίδυµα... ανιψάκια της στη Μαιευτική Κλινική του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.

Η παρένθετη µητέρα γέννησε, µε καισαρική τοµή, τα παιδιά της αδελφής της, ενώ
η ίδια έχει ήδη δυο παιδιά.

Η κανονική µητέρα αντιµετώπιζε προβλήµατα υγείας που δεν της επέτρεπαν να
τεκνοποιήσει. Έτσι, υστέρα από αλλεπάλληλες αποτυχηµένες προσπάθειες εξωσωµα�
τικής γονιµοποίησης, αποφάσισε να απευθυνθεί στην αδελφή της για να γεννήσει τα
δικά της παιδιά, κάτι που η αδελφή της δέχθηκε µε χαρά.

Τα δυο νεογέννητα υγιέστατα κοριτσάκια θα παραµείνουν για λίγες ηµέρες στις
θερµοκοιτίδες του νοσοκοµείου. Συµφωνα µε τους γιατρούς, τόσο τα µωρά όσο και η
µητέρα είναι πολΰ καλά στην υγεία τους.

Η διατύπωση των βασικών αρχών του νόµου 3305/2005 για την τεχνητή
αναπαραγωγή επίσης αποτυπώνει την αποσύνδεση της αναπαραγωγής από
το πλαίσιο της πυρηνικής οικογενείας και από τη σεξουαλικότητα. Στις
αρχές αυτές συµπεριλαµβάνονται ο σεβασµός της ελευθερίας του ατόµου
και της δυνατότητας του για προσωπική επιλογή στο θέµα της απόκτησης
παιδιού, η έµφαση στην προστασία του συµφέροντος του παιδιού, αλλά και
η µέριµνα σχετικά µε ζητήµατα βιοηθικής. Η µέριµνα αυτή είναι εµφανής
ήδη από τις ρυθµίσεις του νόµου 3089/2002 σύµφωνα µε τις οποίες η τεχνη�
τή γονιµοποίηση επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι ιατρικά αναγκαία (στειρό�
τητα ή κίνδυνος µετάδοσης σοβαρής ασθένειας) (άρθρο 1455 ΑΚ), και µόνο
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας10. Επίσης απαγορεύεται
ρητά η κλωνοποίηση και η επιλογή φύλου (εκτός από την περίπτωση της
αποφυγής σοβαρής κληρονοµικής ασθένειας), ενώ επιτρέπονται υπό προϋ�
ποθέσεις η µεταθανάτια γονιµοποίηση (άρθρο 1457 ΑΚ), αλλά και η παρέν�
θετη µητρότητα µέσω δανεισµού µήτρας (άρθρο 1458 ΑΚ) (Στουφή 2006).
Έτσι, για µια ακόµα φορά φαίνεται να ανακύπτει η δυναµική µεταξύ της
ιδιωτικής διάστασης που µπορεί να έχει το ζήτηµα της επιθυµίας για ένα
παιδί και της ταυτόχρονης σύνδεσης της µε το θέµα της συγγένειας που ρυθ�
µίζεται µε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Νόµος για την ενδοοικογενειακή βία

Ο πιο πρόσφατος νόµος για την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα ακόµα
παράδειγµα επαναφοράς του προβληµατισµού κατά πόσο οι οικογενειακές

10. Σΰµφωνα µε τον νόµο 3305/2005 (άρθρο 4) ορίστηκε ως όριο το 50ό έτος ηλικίας.



σχέσεις εµπίπτουν στην ιδιωτική ή στη δηµόσια σφαίρα. Αξίζει να σηµειώ�
σουµε κατ' αρχάς ότι µέχρι την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την ενδοοικο�
γενειακή βία, στην Ελλάδα η συζυγική βία διωκόταν µόνο ως κοινή σωµατι�
κή βλάβη, ενώ ένας µεγάλος αριθµός περιστατικών συζυγικής βίας βρισκό�
ταν χωρίς νοµική κάλυψη (βλ. Στρατηγάκη 2007 για µια εκτενέστερη συζή�
τηση).

Από την άλλη πλευρά ενδιαφέρον παρουσιάζει, κατά τη γνώµη µας, η

τοποθέτηση του Παπαθεοδώρου (2007) που σχολιάζει την αντίστιξη του
νόµου µε το δίκαιο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως επισηµαίνει, ενώ
στα ευρωπαϊκά δίκαια η προστασία ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία έχει
ως αφετηρία το ζευγάρι και στοχεύει στην προστασία της γυναίκας ανεξάρ�
τητα από το πλαίσιο της σχέσης στην οποία βρίσκεται (γάµος, ελεύθερη
ένωση, συγκατοίκηση), η ελληνική νοµοθεσία προτάσσει το ζήτηµα των οικο�
γενειακών σχέσεων και δεσµών ως κυρίαρχο στην αντιµετώπιση του φαινο�

µένου. Μ' αυτόν τον τρόπο ο νόµος φαίνεται να τοποθετεί τις οικογενειακές
σχέσεις στη δηµόσια σφαίρα. Ταυτόχρονα, όπως επίσης επισηµαίνει ο Πα�
παθεοδώρου, επιδεικνύει και µια µάλλον αναχρονιστική αντίληψη περί οικο�
γενειακών συνθηκών, καθώς προτάσσει οικογενειακές µορφές προηγούµενων
φάσεων εξέλιξης χωρίς να λαµβάνει υπόψη πιο σύγχρονες εκδοχές.

Σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης

Στην εισαγωγή του κεφαλαίου επισηµάναµε πως ακόµα και η απόπειρα
αποτύπωσης της εξέλιξης της ελληνικής οικογένειας δεν µπορεί παρά να
έχει ρευστό, δυναµικό προσανατολισµό. Ίσως το καλύτερο παράδειγµα γι'
αυτό το επιχείρηµα αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συγγρα�
φής αυτού του κεφαλαίου, µόλις τον ∆εκέµβριο του 2008, η ψήφιση ενός
ακόµα νοµοσχεδίου, του νόµου 3719/08 για το σύµφωνο ελεύθερης συµβίω�
σης11, εισήγαγε µια νέα σελίδα στο ελληνικό οικογενειακό δίκαιο. Με το
νοµοσχέδιο δόθηκε η δυνατότητα σε ετερόφυλους ενήλικες να επικυρώνουν
νοµικά τη συµβίωση τους µε την κατάρτιση µιας απλής συµβολαιογραφικής
πράξης. Σε σχέση µε τις ρυθµίσεις που παρέχουν δικαιώµατα αντίστοιχα µε

αυτά που παρέχει η έγγαµη συµβίωση (αν και υπολείπονται ουσιωδώς) ο
νοµοθέτης υποστηρίζει ότι το καινούργιο στοιχείο που φέρνει το σύµφωνο
συµβίωσης είναι οι διαδικασίες σύναψης και λύσης του που στηρίζονται
στην αρχή της προώθησης της ιδιωτικής αυτονοµίας. Για µια ακόµα φορά,
ο σύγχρονος προβληµατισµός σε νοµοθετικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπε�

11. Έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί εδώ πως ο όρος που τελικά προκρίθηκε στο ψηφισθέν

νοµοσχέδιο είναι «σύµφωνο συµβίωσης» και όχι «σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης».



5ο αποτελεί ένα καλό παράδειγµα ανάδειξης διληµµάτων που συνδέονται µε

το δίπολο «εκσυγχρονισµός έναντι παράδοσης». Αυτό καταδεικνύεται άλλω�

στε και στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευσε το σχέδιο νόµου. Από τη

µια πλευρά τονίζεται εµφατικά η µεγάλη τοµή που συντελείται για το Οικο�
γενειακό ∆ίκαιο µε την έννοια του πολλαπλασιασµού των ελευθεριών επιλο�
γής για τους σύγχρονους άνδρες και γυναίκες. Από την άλλη όµως ο απο�
κλεισµός των οµοφυλόφιλων ζευγαριών δηµιουργεί σοβαρά ερωτήµατα για

το «καινοτόµο» και «σύγχρονο» πνεύµα της νοµοθετικής ρύθµισης, όπως

τόνισαν το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, ο

Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και πολλοί άλλοι12. Η αναχρο�
νιστική της διάσταση είναι εµφανής σε διατυπώσεις στην αιτιολογική έκθε�
ση όπως «η αξία του θρησκευτικού γάµου είναι και παραµένει µεγάλη και

ασύγκριτη και µαζί µε τον πολιτικό γάµο αποτελούν πλέον την καλύτερη
επιλογή για τα ζευγάρια που θέλουν να δηµιουργήσουν οικογένεια» ή «µεί�

ζονα προβλήµατα [...] αποτελούν οι απροστάτευτες γυναίκες µετά από

χρόνια ελεύθερης συµβίωσης». Όµως και οι ίδιες οι διατάξεις του συµφώνου
αντιµετωπίζουν την ελεύθερη συµβίωση υποβαθµισµένα σε σύγκριση µε τον
γάµο, όταν για παράδειγµα, ενώ δεν επιτρέπεται να συναφθεί σύµφωνο
ελεύθερης συµβίωσης στην περίπτωση που υπάρχει προηγούµενος γάµος ή

προηγούµενο σύµφωνο, το αντίστροφο είναι εφικτό και µάλιστα τότε το

σύµφωνο συµβίωσης λύνεται αυτοδικαίως.

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως σ' αυτή τη γενιά

των µεταρρυθµίσεων φαίνεται πιο έντονο το στοιχείο της προσπάθειας
εναρµονισµού µε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Επιπλέον, κεντρικό ζήτηµα
φαίνεται να αποτελεί αντίστοιχα η προσπάθεια συντονισµού µε τις σαρωτι�

12. Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβεί οε κάποιας µορφής
νοµική αναγνώριση της συµβίωσης ατόµων του ιδίου φύλου. Η δυνατότητα σύνα�
ψης συµφώνου ελεύθερης συµβίωσης προβλέπεται στην Ολλανδία, τη ∆ανία, τη
Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Φινλανδία, το Λουξεµβούργο, τη Μ. Βρετα�
νία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, ενώ στο Βέλγιο, την Ολλανδία και
την Ισπανία αναγνωρίζεται στα ζευγάρια ιδίου φύλου το δικαίωµα σύναψης γάµου.
Περιορισµένης έκτασης νοµική αναγνώριση των οµοφυλόφιλων ζευγαριών προβλέ�

πεται και στην Πορτογαλία και την Αυστρία. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ που έχει
θεσµοθετηθεί, το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης αφορά κατά βάση τα οµοφυλόφιλα
ζευγάρια και σε κάποιες επεκτείνεται και στα ετεροφυλόφιλα. Υπό αυτήν την έννοια
το ελληνικό σύµφωνο αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Βλ. σχετικά τον δικτυακό
τόπο της µη κυβερνητικής οργάνωσης ΙηιεΓπαήοηδΙ ίεχοΐαη ^ηά Οαν Αχχοααηοη
(ΙΙΧ5Α)�Εαπ>ρε που παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το νοµικό καθεστώς ανα�
γνώρισης των σχέσεων µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες: Ηΐ[ρ://\ν\ν\ν.ί1§3�εαΓθρ6.θΓ§.



κές αλλαγές στη δοµή της οικογένειας αλλά και στις σχέσεις µεταξύ των δύο
φύλων που σχολιάσαµε στην τρίτη φάση εξέλιξης της οικογένειας. Σχετικά
µ' αυτό, παραµένει ως ζητούµενο το πώς σε νοµοθετικό επίπεδο µπορεί να
αποτυπωθεί ο µετασχηµατισµός της οικογένειας και η ποικιλία των σύγχρο�
νων εναλλακτικών µορφών της, χωρίς κάποιες µορφές να αποκλείονται από
τη νοµοθεσία και µ' αυτήν την έννοια να περιθωριοποιούνται. Για µια ακόµα
φορά, οι αντιφάσεις είναι αυτές που διαµορφώνουν το τοπίο στα νοµικά κεί�
µενα. Για παράδειγµα, ο Παπαθεοδώρου (2007) επισηµαίνει ότι, παρά την
απουσία στον Αστικό Κώδικα συγκεκριµένου ορισµού της οικογένειας, είναι
ευρύτερα διαπιστωµένο ότι ως οικογένεια νοείται η «νόµιµη οικογένεια»,
δηλαδή εκείνη που στηρίζεται στον γάµο. Ένα άλλο παράδειγµα, όπως επι�
σηµαίνεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ13, αποτελεί το γεγονός πως η νοµική
έννοια της µονογονικης οικογένειας συναντάται µόνο σε νοµικά κείµενα που
προβλέπουν ειδικά επιδόµατα (ττ.χ. οικογενειακό επίδοµα για γονέα µονο�
γονικης οικογένειας που απασχολείται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, επί�
δοµα κοινωνικής πρόνοιας για γονέα µονογονικης οικογένειας). Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η ένταξη της µονογονικης οικογένειας
και των οικογενειών χωρίς παιδιά στις «µη άρτιες ή ατελείς µορφές οικογέ�
νειας», δηλαδή εκείνες τις µορφές οικογένειας που τους λείπει κάποιο µέλος
σε αντίστιξη µε τις «άρτιες ή ολοκληρωµένες µορφές οικογένειας» (Κουνου�
γέρη�Μανωλεδάκη 1998α, σ. 22).

Είναι δύσκολο σ' αυτό το σηµείο να αποφύγουµε να συνδέσουµε το δίπο�
λο περί «αρτιότητας�µη αρτιότητας» µε το δίπολο περί «φυσιολογικής�µη
φυσιολογικής» οικογένειας. ∆υστυχώς, η διαφορά φαίνεται να συναρτάται
κατά κανόνα µε τη «µη φυσιολογικότητα» και ως εκ τούτου οι σύγχρονες
εναλλακτικές µορφές οικογένειας υφίστανται µια µορφή αποκλεισµού.
Βέβαια η όλη προβληµατική έχει εµφανείς προεκτάσεις στο κατά πόσο η
νοµοθεσία µπορεί να «παρακολουθήσει και να στηρίξει ή όχι τη σύγχρονη
τάση και δυνατότητα των ατόµων να επιλέγουν "οικογενειακά" σχήµατα και
σχέσεις» (Μουσούρου 2004α).

θέµατα οικογενειακής πολιτικής

Τα ζητήµατα οικογενειακής και κοινωνικής πολιτικής άπτονται µιας πλη�
θώρας ρυθµίσεων που υπερβαίνουν τα όρια του οικογενειακού δικαίου.
Όπως έχει επισηµανθεί (Μουσούρου 2005), η οικογενειακή πολιτική στην
Ελλάδα είναι κυρίως σιωπηρή και έµµεση. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέτρα που

13.

Ιϋειηκ1=40.



λαµβάνονται έχουν να κάνουν µε ζητήµατα που µόνο έµµεσα ή άµεσα αφο�
ρούν και την οικογένεια (όπως για παράδειγµα στεγαστική, εργασιακή,
φορολογική, δηµογραφική πολιτική). Επιπλέον, τα περισσότερα µέτρα επι�
χειρούν να ενισχύσουν το άτοµο, µε αποτέλεσµα η οικογένεια να επωφελεί�
ται µόνο έµµεσα, ενώ δεν υπάρχουν µέτρα που να αφορούν άµεσα την ίδια.

Τα µέτρα οικογενειακής πολιτικής14 περιλαµβάνουν είτε µέτρα υλικής
βοήθειας, όπως είναι τα επιδόµατα, οι φοροαπαλλαγές κ.λπ., αλλά και µέ�
τρα µη υλικής βοήθειας, όπως είναι οι διάφορες υπηρεσίες, για παράδειγµα
οι βρεφονηπιακοί σταθµοί ή οι συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.

Η πρώτη κατηγορία των βασικότερων µέτρων οικογενειακής πολιτικής
αφορούν διευκολύνσεις των εργαζόµενων γονέων ως προς το ωράριο εργα�
σίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα µέτρα που αφορούν τις άδειες πατρότη�
τας και µητρότητας, το µειωµένο ωράριο των µητέρων, τη γονική άδεια και
τις άλλες άδειες και για τους δύο γονείς. Στην Ελλάδα προβλέπεται άδεια
µητρότητας 17 εβδοµάδων µε πλήρεις αποδοχές στον ιδιωτικό τοµέα και 5
µηνών µε πλήρεις αποδοχές στον δηµόσιο τοµέα. Επίσης παρέχεται άδεια
πατρότητας 5 ηµερών στον δηµόσιο τοµέα µε την προϋπόθεση να εγκριθεί
από την υπηρεσία, ενώ στον ιδιωτικό προβλέπεται άδεια 2 ηµερών µε απο�
δοχές. Στον δηµόσιο τοµέα παρέχεται επίσης η δυνατότητα µειωµένου ωρα�
ρίου κατά 2 ώρες την ηµέρα στις µητέρες που έχουν παιδιά µέχρι 2 ετών και
κατά Ι ώρα σε εκείνες που έχουν παιδιά 2�4 ετών ή εναλλακτικά εννιάµηνη
άδεια µε πλήρεις αποδοχές. Όσον αφορά τη γονική άδεια, αυτή στην Ελλά�
δα είναι µη αµειβόµενη και κυµαίνεται από τρεισήµισι µήνες µέχρι την ηλι�
κία των τρεισήµισι χρόνων του παιδιού (ιδιωτικός τοµέας) έως δύο χρόνια
µέχρι την ηλικία των έξι ετών (δηµόσιος τοµέας). Στις άλλες άδειες συµπε�
ριλαµβάνονται η άδεια σε περίπτωση ασθένειας των µελών της οικογένειας,
η άδεια για επίσκεψη στο σχολείο και η πρόσθετη άδεια για τους µόνους
γονείς. Στην πλειοψηφία τους οι άδειες αυτές στην πράξη λαµβάνονται
µόνο από τις µητέρες, γεγονός που αποτυπώνει εν µέρει την «πραγµατικό�
τητα» του καταµερισµού στους ρόλους των δύο φύλων που συζητήσαµε στην
προηγούµενη ενότητα. Τέλος, στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθού�
µε και στις πρόσφατες αλλαγές στο Σύστηµα Ασφάλισης (Νόµος 3655/

14. Βασικές πηγές της ενότητας που περιγράφει τα βασικότερα µέτρα οικογενειακής
πολιτικής αποτελούν τα 5ϋΓ2Π§α1π 2008, Στρατηγάκη 2007, Μουσούρου 2005, Χα�
τζηβαρνάβα�Καζάση 2004 και Ματσαγγάνης και Πετρόγλου 2001. Ειδικότερα για
µια εκτενέστερη συζήτηση της κοινωνικής πολιτικής µε άξονα το φΰλο και µε βάση
µια φεµινιστική οπτική, βλ. Στρατηγάκη 2007. Βλ. επίσης Ματσανγάνης και Πετρό�
γλου 2001 για µια ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής µε εστίαση στη θέση των
γυναικών.



2008) σύµφωνα µε τις οποίες επιχειρείται µια µετακίνηση προς την εξίσωση
της ηλικίας συνταξιοδότησης µεταξύ γυναικών και ανδρών. Συγκεκριµένα,
ορίζεται σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης όλων των γυναικών
µέχρι τα 60 χρόνια για τις γυναίκες που είχαν ασφαλιστεί µέχρι το 1993.
Προβλέπεται όµως ευνοϊκότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς για κάποιες
µητέρες υπό προϋποθέσεις και προστίθενται αντισταθµιστικά µέτρα που
στοχεύουν στη βελτίωση της θέσης τους στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλι�
σης (για παράδειγµα, προσθήκη στις ισχύουσες άδειες ειδικής άδειας προ�
στασίας της µητρότητας 6 µηνών καθώς και µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών για 12 µήνες µετά τη γέννηση του παιδιού).

Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία µέτρων αφορά τη δηµιουργία υποδοµών
φροντίδας για παιδιά, ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες και αντανακλά
και την κυρίαρχη τάση για την προστασία τους που επικρατεί στην Ευρω�
παϊκή Ένωση. Στις πιο σηµαντικές υποδοµές φροντίδας των παιδιών
συµπεριλαµβάνονται οι δηµοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, τα
δηµόσια νηπιαγωγεία, τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ∆ΑΠ), τα ολοήµερα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία, οι παιδικές κατα�
σκηνώσεις και οι παιδικοί σταθµοί των προνοιακών οργανισµών και των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παι�
δικοί σταθµοί που λειτουργούν µε άδεια της νοµαρχίας. Ίσως έχει ενδιαφέ�
ρον εδώ να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών έως
τριών ετών από τον παιδικό σταθµό η Ελλάδα κατέχει τη 18η θέση στην
κατάταξη της Ευρώπης των 25 (Κ.£ροπ ίτοιη ίΗε ΟοπίΓηίδδίοη ΓΟ ιΗε ΕΙΙΓΟ�
ρεαη ΡαΗίίΐιηεηι, 2009), µε τη φροντίδα των παιδιών να παραµένει εντός του
κύκλου των συγγενών, των φίλων ή άλλων µελών του νοικοκυριού. Στις υπο�
δοµές φροντίδας για τους ηλικιωµένους συµπεριλαµβάνονται τα Κέντρα
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), τα Κέντρα Ηµερήσιας Φρο�
ντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ), ενώ το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι»
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης κατ' οίκον σε ηλικιωµένους και σε
άτοµα µε αναπηρίες. Τα τελευταία αφορούν και τα Κέντρα Κοινωνικής
Υποστήριξης και Κατάρτισης για ΑΜΕΑ (Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες).

Μια τρίτη κατηγορία συµπεριλαµβάνει ρυθµίσεις για υπηρεσίες στήριξης
των οικογενειακών δεσµών και σχέσεων, όπως για παράδειγµα συµβουλευ�
τικές και κοινωνικές υπηρεσίες ή σχολές γονέων. Οι υπηρεσίες αυτές ενι�
σχύουν τον ρόλο των εξωοικογενειακών θεσµών και του κράτους και «παρεµ�
βαίνουν» στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηµάτων. ∆εν
παρέχουν επιδόµατα αλλά υπηρεσίες µε την προϋπόθεση της συναίνεσης
των γονιών. Μ' αυτήν την έννοια έχουν επικουρικό χαρακτήρα στην άσκη�
ση του γονικού ρόλου και παρέχονται σε επίπεδο της τοπικής κοινότητας.
Η προϋπόθεση της συναίνεσης των γονιών αποτελεί ενδιαφέρουσα συνι�



στώσα των προγραµµάτων αυτών καθώς επιχειρείται η άρση του παράδοξου
από τη µια πλευρά να προωθείται µεγαλύτερη κρατική παρεµβατικότητα και
από την άλλη να δίνεται έµφαση στην ιδιωτικότητα και στην αυτονοµία.

Μια τέταρτη µεγάλη κατηγορία αφορά µέτρα για την οικονοµική στήρι�
ξη της οικογένειας, όπως τα οικογενειακά επιδόµατα (µηνιαίο επίδοµα
γάµου και παιδιών), οι φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. µειώσεις φόρου για
τα παιδιά ανάλογα µε τον αριθµό τους, έκπτωση δαπάνης για ενοίκιο,
έκπτωση φόρου για ανάπηρα µέλη της οικογένειας κ.λπ.), ρυθµίσεις της στε�
γαστικής πολιτικής (π.χ. στεγαστικά δάνεια, επιδότηση ενοικίου κ.λπ.), της
εργασιακής πολιτικής (προσπάθεια για τη µείωση της ανεργίας) και της µε�
ταναστευτικής πολιτικής (µέτρα για την είσοδο και παραµονή µεταναστών).

Τέλος, άλλα επιµέρους µέτρα συµπεριλαµβάνουν ρυθµίσεις για την προ�
στασία των πολυτέκνων, µέτρα για τη νοµιµοποίηση της άµβλωσης, η οποία
µέχρι το 1986 ήταν παράνοµη, µέτρα που αφορούν ζητήµατα παραµέλησης
ή κακοποίησης παιδιών ή µέτρα που αποσκοπούν στην προστασία παιδιών
και εφήβων σε κίνδυνο (π.χ. παιδική επαιτεία ή πορνεία).

Σνντοµη κριτική αποτίµηση των µέτρων οικογενειακής πολιτικής

Πριν ολοκληρώσουµε την ανασκόπηση µας θα θέλαµε να σταθούµε σε µια
σύντοµη κριτική αποτίµηση ζητηµάτων που άπτονται της οικογενειακής�
κοινωνικής πολιτικής.

Η σχετική βιβλιογραφία αναγνωρίζει την απουσία εµπεριστατωµένων
µελετών γύρω από την οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα (Μουσούρου
20θ4β). Παρ' όλα αυτά αποτελεί κοινή διαπίστωση η ύπαρξη µιας ελλειµ�
µατικής κρατικής πολιτικής η οποία όχι µόνο βασίζεται στα επιδόµατα αλλά
είναι και κατακερµατισµένη, αµφιλεγόµενη και αντιφατική (Μουσούρου
2005, Ροµπόκου�Καραγιάννη 2003, Κογκίδου 2004).

Το ελλειµµατικό κράτος πρόνοιας συνδέεται µε το θέµα των ισχυρών
οικογενειακών δεσµών που συχνά προστατεύουν τα µέλη της οικογένειας
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η Ελλάδα κατατάσσεται
µεταξύ των τελευταίων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου µαζί µε την Ιταλία,
Ισπανία και Πορτογαλία, ως προς τη συνολική δαπάνη για τη στήριξη της
οικογένειας (φοροαπαλλαγές, επιδόµατα κ.λπ.) και τα συστήµατα κοινωνι�
κής προστασίας. Οι χώρες αυτές όµως επιδεικνύουν ισχυρότατους οικογε�
νειακούς δεσµούς µε αποτέλεσµα η ανάγκη στήριξης της οικογένειας να
φαίνεται µικρότερη (Ματσαγγάνης και Πετρόγλου 2001, Μουσούρου
2004α). Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον ότι πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα
που αφορούν την ελληνική πραγµατικότητα αναδεικνύουν και µια αντίφαση
από την πλευρά των µελών των οικογενειών, σχετικά µε το κατά πόσο επί�



θυµούν ή όχι µεγαλύτερη κρατική παρεµβατικότητα. Συγκεκριµένα, τα ερευ�
νητικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα µέλη της οικογένειας είναι αρνητικά απέ�
ναντι στην κρατική παρέµβαση σε ζητήµατα αποφάσεων όπως ο γάµος ή η
απόκτηση παιδιών και δυσκολεύονται να αποδεχτούν βοήθεια ή λύσεις
«εκτός οικογένειας». Παράλληλα όµως υπάρχει µεγάλη αποδοχή της κρατι�
κής παρέµβασης σε ζητήµατα στήριξης του οικογενειακού εισοδήµατος
(όπως φοροαπαλλαγές ή επιδόµατα) (Μουσούρου 2005, Στρατηγάκη 2007).
∆ηλαδή ενώ επικρατεί η αντίληψη ότι η οικογενειακή ζωή θα έπρεπε να
αποτελεί προσωπικό θέµα, την ίδια στιγµή στον τοµέα των οικονοµικών
παροχών υπάρχει η προσδοκία κρατικής παρέµβασης.

Αδιαµφισβήτητα όµως αποτελεί κοινή επισήµανση ότι η υπάρχουσα κοι�
νωνική πολιτική ενισχύει ανισότητες µεταξύ των φύλων, µεταξύ διαφορετι�
κών µορφών οικογένειας, αλλά και µεταξύ αυτών που είναι ενταγµένοι στο
σύστηµα και αυτών που δεν είναι. Για παράδειγµα, όσον αφορά το ζήτηµα
των οικογενειακών επιδοµάτων, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για δυσµενείς
διακρίσεις σε βάρος των εργαζόµενων παντρεµένων γυναικών µε απόφαση
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (28.10.1999, !-187/98),
επειδή δεν κατήργησε εθνικές διατάξεις που όριζαν προϋποθέσεις για τις
έγγαµες εργαζόµενες γυναίκες σε σχέση µε τη χορήγηση επιδοµάτων και τον
υπολογισµό των αποδοχών τους κατά τη σύνταξη, που δεν προβλέπονταν
όµως για τους άνδρες εργαζόµενους (Ροµπόκου�Καραγιάννη 2003). Επίσης,
έχει διαπιστωθεί ότι ενώ η ελληνική οικογενειακή πολιτική περιλαµβάνει
επιδόµατα καθώς και υπηρεσίες για κάποιες οικογενειακές µορφές (π.χ.
µονογονικές οικογένειες), δεν συµβαίνει το ίδιο µε οικογένειες υψηλού κιν�
δύνου (π.χ. µεταναστών) ή µε οικογένειες σε κρίση (π.χ. σε ανεργία ή µε µέ�
λος µε αναπηρία) (Μουσούρου 2005). Τέλος, παραµένουν σηµαντικές δια�
κρίσεις, όσον αφορά τα επιδόµατα, µεταξύ των εργαζοµένων στον δηµόσιο
και στον ιδιωτικό τοµέα (Χατζηβαρνάβα�Καζάση 2004).

Θα λέγαµε λοιπόν ότι η οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα αδυνατεί να
εναρµονιστεί µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες οικογενειακής οργάνωσης,
ενώ δεν διασφαλίζει στα άτοµα το δικαίωµα να επιλέξουν ελεύθερα τη
µορφή οικογενειακής οργάνωσης που επιθυµούν σε βαθµό που να ακυρώνε�
ται στην πράξη το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής της οργάνωσης του ιδιωτι�
κού βίου (Κογκίδου 2004). Μ' αυτήν την έννοια, τα όποια κενά στην κοινω�
νική και οικογενειακή πολιτική διαµορφώνουν συγκεκριµένες «πραγµατικό�
τητες» για συγκεκριµένες οικογένειες.



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9
Σκεφτείτε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που καλεί την Ελλά�
δα να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης των γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων και να το
εξισώσει µε αυτό των ανδρών. Ποια θα λέγατε ότι θα είναι η φεµινιστική θέση; Κατά�
γράψτε επιχειρήµατα υπέρ και κατά της παραµονής των γυναικών στην εργασία αντί�
στοιχο χρόνο µε αυτόν των ανδρών.

Κλείνοντας θα σηµειώναµε ότι τα κεντρικά ζητήµατα προβληµατισµού

παραµένουν: Πώς µπορεί να συνδεθεί το θεσµικό επίπεδο µε τη «βιωµένη
πραγµατικότητα» των συγχρόνων οικογενειών; Σε ποιο βαθµό οι νοµοθετι�

κές ρυθµίσεις όχι µόνο «παρακολουθούν» αλλά µπορούν και να επηρεάσουν

τις ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις σε ζητήµατα που αφορούν την οικογένεια
και τις εναλλακτικές µορφές συµβίωσης; Σε ποιο βαθµό διασφαλίζεται η

ισότητα των φύλων και πώς το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο µπορεί να
«συνδιαλέγεται» µε το ευρωπαϊκό, αλλά και µε ευρύτερα ζητήµατα οικογε�
νειακής�κοινωνικής πολιτικής; Τέλος, σε ποιο βαθµό οι µεταρρυθµίσεις ακο�

λουθούν µια εξελικτική εκσυγχρονιστική πορεία ή/και σε ποιο βαθµό σύγ�

χρονες ρυθµίσεις µπορεί να επαναφέρουν αναχρονιστικές πρακτικές ή ιδεο�
λογίες προγενέστερων εποχών;

3. Επίλογος

Στις σελίδες αυτού του κεφαλαίου επιχειρήσαµε να αποτυπώσουµε τους

µετασχηµατισµούς της ελληνικής οικογένειας µέσα στον χρόνο και τις διά�
φορες εκδοχές της όπως αυτές αναδεικνύονται µέσα από τη συνάρθρωση
του θεσµικού µε το κοινωνιοψυχολογικό πεδίο. Συζητήσαµε πώς οι νοµοθε�

τικές µεταρρυθµίσεις του οικογενειακού δικαίου σε διαφορετικές χρονικές

περιόδους µπορεί να συνδέονται µε τις κοινωνιοψυχολογικές µεταβολές της

ελληνικής οικογένειας και επισηµάναµε τη σχέση συνεξάρτησης µεταξύ των

δύο. Σηµειώσαµε τέλος τη δυναµική κίνηση που θεωρούµε ότι διακρίνει
αυτήν τη σχέση και που καθιστά δύσκολη κάθε απόπειρα στατικής αποτύ�

πωσης της. Αναπόφευκτα, όπως µας έχει προειδοποιήσει ο ΒαΓεδοη (1979),
είναι δύσκολο �εάν όχι αδύνατο� να αιχµαλωτιστούν µέσα στον λόγο οι δυ�
ναµικές διεργασίες φαινοµένων όπως για παράδειγµα εδώ η περίπλοκη, δυ�

ναµική σχέση µεταξύ της «καθηµερινής βιωµένης πραγµατικότητας» ανδρών

και γυναικών και η νοµοθεσία για τις οικογενειακές σχέσεις.

Οι βασικοί άξονες της ανασκόπησης µας ήταν ο ορισµός της οικογένειας
ως θεσµού, η δοµή και οι λειτουργίες της, η σχέση των δύο φύλων και η θέση



του παιδιού σε σχέση µε τις διαφορετικές µορφές της οικογένειας στην πο�
ρεία από την παραδοσιακή εκδοχή έως αυτήν της ύστερης νεωτερικότητας.

Η προσέγγιση της θεµατικής της ισότητας ανέδειξε πως κάποιες φορές
το πνεύµα της νοµοθεσίας µπορεί να προηγείται της καθηµερινής βιωµένης
πραγµατικότητας και να επιχειρεί τοµές που απέχουν πολύ από αυτήν.
Παρά τις ριζοσπαστικές προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ισότητας
µεταρρυθµίσεις, υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικών ανισοτήτων µεταξύ των
δύο φύλων, καθώς, για παράδειγµα, οι Ελληνίδες εξακολουθούν να αντιµε�
τωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, να πληρώνονται λιγότερο από τους
άνδρες και να αντιπροσωπεύονται λιγότερο στο πολιτικό σύστηµα.

Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση του ορισµού της οικογένειας στις
διαφορετικές µορφές της, ανέδειξε ακριβώς το αντίστροφο, πως δηλαδή
συχνά το πνεύµα της νοµοθεσίας υπολείπεται της βιωµένης πραγµατικότη�
τας και δεν αντιστοιχεί στις εξελίξεις που βιώνουν µέρη του κοινωνικού
συνόλου. Για παράδειγµα, παρά την ύπαρξη εναλλακτικών µορφών συµβίω�
σης στη σύγχρονη Ελλάδα, όπως οι σχέσεις συµβίωσης µεταξύ οµοφυλοφί�
λων, αυτές εξακολουθούν να µη λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της πιο
πρόσφατης γενιάς µεταρρυθµίσεων (σύµφωνο συµβίωσης). Το ζητούµενο
λοιπόν είναι να προσεγγίζουµε αναλυτικά αυτήν την απόσταση µεταξύ
νοµοθεσίας και πραγµατικότητας, χωρίς να καταφεύγουµε σε γραµµικές
τοποθετήσεις που προτάσσουν τη διαµορφωτική δύναµη της µίας ή της
άλλης, αλλά συνεκτιµούν µια δυναµική σχέση συνεξάρτησης.

Σε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς παρά τις «καλές προθέ�
σεις» των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων για την ισότητα των δύο φύλων η
ανισότητα παραµένει, η Ι_νΙ)£ηι1ίΐ (2009) επιχειρεί µια πολυεπΐπεδη ανάλυση
επισηµαίνοντας ένα πλέγµα θεσµικών (τυπικών και άτυπων), αλλά και κοι�
νωνικοοικονοµικών παραγόντων που θεωρεί ότι δεν συνυπολογίστηκαν στον
σχεδιασµό των µεταρρυθµίσεων. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι τα ιδιαίτε�
ρα οικογενε ίο κεντρικά συστήµατα πρόνοιας, παραγωγής και αξιών που υπο�
νοµεύουν το απελευθερωτικό δυναµικό της σύγχρονης νοµοθεσίας. Όπως
έχει επισηµανθεί και αλλού (Ματσαγγάνης και Πετρόγλου 2001, Κετσετζο�
πούλου και Συµεωνίδου 2002) η ιστορικά θεµελιωµένη έµφαση στην οικογέ�
νεια και ταυτόχρονα η µη ενδυνάµωση του κράτους πρόνοιας ουσιαστικά
«εγκλωβίζουν» τις γυναίκες στον ρόλο εκείνης που φροντίζει τα εξαρτηµένα
µέλη της οικογένειας, θέση που επιτείνει τη δυναµική της ανισότητας. Ένας
άλλος παράγοντας που δεν βοηθάει στην εδραίωση της ισότητας είναι για τη
Λυµπεράκη ο φορµαλιστικός�νοµικίστικος χαρακτήρας των αντιπαραθέσεων
που συσκοτίζει το πραγµατικό διακύβευµα. ∆ανείζεται το επιχείρηµα του
Μουζέλη ότι ο φορµαλισµός αυτός είναι αποτέλεσµα της σύγκρουσης ανά�
µεσα σε εισαγόµενους και σε εθνικούς ιδεολογικοπολιτικούς θεσµούς.



Η ιδιαίτερη ανθεκτικότητα της σηµασίας της οικογένειας είναι εντυπω�

σιακή και επικυρώνεται σε ένα πλήθος ερευνών και δηµοσκοπήσεων. Σε

αυτήν οφείλεται σε µεγάλο βαθµό η συνύπαρξη παραδοσιακών προτύπων
οικογενειακής ζωής µε µετασχηµατισµούς νεωτερικού και µετανεωτερικοΰ

τύπου καθώς και η παρεπόµενη δυσκολία της νοµοθεσίας να παρακολουθή�
σει σύγχρονες εξελίξεις µορφών συµβίωσης. Συζητήσαµε, για παράδειγµα,

πώς οι εναλλακτικές µορφές συµβίωσης συχνά εξοβελίζονται στη σφαίρα

της «παρανοµίας» και της «µη κανονικότητας».

Αντίστοιχη είναι και η προσφυγή στην προβληµατική της «κρίσης» που
βιώνει η σύγχρονη οικογένεια. Οι κοινωνικές αλλαγές και κατ' επέκταση
αυτές που επηρεάζουν την οικογένεια προσεγγίζονται µέσα από µια κινδυ�

νολογική ρητορεία περί επικείµενης διάλυσης της. Ο άρρητος ή ρητός θρή�

νος για την παραδοσιακή οικογένεια που χάθηκε, για τους τριγµούς που

δέχεται η «στερεή» νεωτερικότητα και για την ανασφάλεια που ενυπάρχει

στη «ρευστή» νεωτερικότητα (για να χρησιµοποιήσουµε όρους του Β^αΐΏαη)
εξιδανικεύει την οικογένεια του παρελθόντος. Με ψυχραιµία ο Οΐα'άεηχ (2002)
υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή οικογένεια δεν συνιστά µια τρέχουσα δυνα�

τότητα όχι µόνο διότι η παραδοσιακή οικογένεια δεν υπήρξε έτσι όπως τη
βλέπουµε εκ των υστέρων µε τα µάτια του σήµερα, όχι µόνο διότι αποσιω�

πώνται οι καταπιεστικές όψεις της ώστε να µην την καθιστούν πρότυπο για

το σήµερα, αλλά και διότι οι κοινωνικές µεταβολές που µεταµόρφωσαν τις
προηγούµενες µορφές γάµου και οικογένειας είναι ως επί το πλείστον αµε�

τάκλητες.
Ωστόσο όπως επίσης επισηµαίνει ο Οϊάα'εηδ (2002) δεν µπορούµε να

αρνηθούµε ότι η σύγχρονη οικογένεια βρίσκεται σε σταυροδρόµι και είναι

δύσκολο να πει κανείς µε βεβαιότητα ποια θα είναι η µελλοντική εξέλιξη της

οικογένειας � θα µειωθούν περαιτέρω οι µακροχρόνιοι γάµοι, µιας και το
ποσοστό των διαζυγίων δεν πέφτει παρά το γεγονός ότι έχει σταθεροποιη�
θεί µετά από απότοµη αύξηση, θα αυξάνονται οι «σκοτεινές πλευρές» της

οικογένειας, θα γίνουµε όλο και ευρηµατικότεροι σε εναλλακτικές µορφές
συµβίωσης, θα αυξηθεί ο αριθµός των ανδρών που θα µεγαλώνουν µόνοι

τους τα παιδιά τους;

Το κινεζικό ιδεόγραµµα για την έννοια της «κρίσης».



Όσο µας αφορά, η έννοια της κρίσης που µας εκφράζει είναι αυτή που
χρησιµοποιούσε ο οικογενειακός θεραπευτής 5α1νασ.θΓ ΜίηαοΗίη όταν έβλε�
πε οικογένειες που βρίσκονταν σε κρίσιµη καµπή. Τους υπενθύµιζε ότι το
κινεζικό ιδεόγραµµα για την έννοια της «κρίσης» αποτελείται από τις έννοιες
«κίνδυνος» και «ευκαιρία». Η ευκαιρία για κάποιους είναι η λήψη µέτρων
κοινωνικής πολιτικής για την προστασία της οικογένειας (Μουσούρου 2005).
Για άλλους η ευκαιρία συνίσταται στον συµβιβασµό ανάµεσα στην ατοµική
ελευθερία η οποία έχει µεγάλη αξία για την προσωπική ζωή και στην ανάγκη
για δηµιουργία σταθερών και µόνιµων σχέσεων (Οΐάάεη$ 2002). Για µας η
ευκαιρία συνίσταται στην πολλαπλότητα εκδοχών συµβίωσης που εκτείνο�
νται σε ένα µεγάλο φάσµα από τις οικογένειες µε µια εξωτερικά συµβατική
µορφή έως τις πλέον εναλλακτικές µορφές σχέσης. Αυτό όµως που διαχω�
ρίζει όλες αυτές τις µορφές «οικογένειας» από την οικογένεια του παρελθό�
ντος είναι η παραδοχή ότι η οικογένεια αποτελεί ένα επικοινωνιακό σύστη�
µα ιδεών και λόγων µε ιστορικότητα και µε αντίστοιχες πρακτικές.

Μέσα από µια τέτοια οπτική, ακόµα και ο όρος «οικογένεια» µπορεί να
χρειάζεται να αντικατασταθεί από διατυπώσεις σαν αυτή της ΟοΓεΙΙ�Β^πιεδ
(1998) που µιλά για «σχέσεις εγγύτητας» ή όπως αυτή που θα λέγαµε εµείς
«σχέσεις του ανήκειν που διαµεσολαβούνται από συναισθηµατική εγγύτητα».

Η υιοθέτηση ενός τέτοιου επικοινωνιακού�συστηµικού παραδείγµατος

(Τσιβάκου 2003, Τσέλιου και Ψαρόπουλος 2003) επιτρέπει να συνδέσουµε
«βιωµένη πραγµατικότητα» και θεσµικό επίπεδο καθώς παρέχει τη δυνατό�
τητα να προσεγγίσουµε όλες τις επικοινωνιακές πρακτικές στις οποίες
εµπλέκονται τα ανθρώπινα υποκείµενα ως µέρη ενός διασυνδεδεµένου όλου,
από το επίπεδο της καθηµερινότητας έως αυτό των θεσµών. ∆ιευκολύνει να
µετακινηθούµε από περιγραφές «κρίσης» σε δυνατότητα νέων προοπτικών

που εµπεριέχουν µεν διλήµµατα και αντιφάσεις αλλά και την ευκαιρία για
διαφοροποιηµένες σχέσεις που θα απαντούν στις εξελικτικές ανάγκες τόσο
των ατόµων όσο και της «οικογένειας» ως συστήµατος. Έργο δύσκολο αλλά
και γεµάτο προκλήσεις.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10
Στο κλείσιµο του κεφαλαίου διατυπώνουµε την ιδέα ότι κάθε κρίση αποτελεί ταυτό�
χρονα κίνδυνο αλλά και ευκαιρία για αλλαγή. Σκεφτείτε µια στιγµή στην πορεία της
δικής σας οικογένειας που µια κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για αλλαγή. Πώς ήταν αυτό
για τα µέλη της οικογένειας σας και τι άλλαξε από εκεί και µετά;

Θάλεια ∆ραγώνα

&
Ελευθερία Τσέλιου
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