
Οικογένεια 





Ορισμός

• Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της 
κοινωνίας και χρειάζεται να προστατεύεται από την 
κοινωνία και το κράτος (Παγκόσμια Διακήρυξη 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, άρθρο 16 (3))



• Σύνολο ατόμων που είναι ενωμένα με δεσμούς του γάμου, 
αίματος ή υιοθεσίας, και τα οποία ζουν μαζί κάτω από την 
ίδια στέγη ή, αν είναι χωριστά, αναγνωρίζουν ένα κοινό 
σπίτι (Sillamy, 1983).


• Η δυτική οικογένεια, η οποία δημιουργείται γύρω από τα 
παιδιά, εμφανίζεται σχετικά πρόσφατα. Το ενδιαφέρον για 
τα παιδιά, το οποίο υπήρχε στην αρχαιότητα, έπαψε να 
υπάρχει στο Μεσαίωνα και δεν επανήλθε παρά στα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα, γύρω στο τέλος του 16ου 
αιώνα (ό.π.).



Αλλαγές στην οικογένεια 

• Αύξηση του αριθμού των μονογονικών οικογενειών.


• Αύξηση του αριθμού των ατόμων που «συζούν χωρίς να 
έχουν δημιουργήσει οικογένεια, ή είχαν οικογένεια στο 
παρελθόν, ή έχουν χωρίσει και ξαναπαντρευτεί, ή των 
οποίων η οικογένεια αποτελείται από θετούς γονείς και 
ετεροθαλή αδέλφια, ή έχουν χηρέψει, ή ζουν σε ομάδες 
ανύπαντρων ατόμων (κοινοβιακή ζωή), ή δημιουργούν 
ομόφιλα ζευγάρια…».



• Μεταβολή των σχέσεων των δύο φύλων, μείωση των μελών της 
οικογένειας (αριθμός), συνεχής μεταβολή της φύσης της εργασίας.


• Συρρίκνωση και μεταφορά στο σχολείο, στο κράτος και την κοινωνία 
πολλών λειτουργιών που παραδοσιακά ανήκαν στην οικογένεια.


• Αλλαγή των αντιλήψεων για τη μητρότητα και τις οικιακές ασχολίες


• Επιστημονικές επεμβάσεις στην αναπαραγωγική διαδικασία 
(τράπεζες σπέρματος, τεχνητή γονιμοποίηση, βρέφη του «σωλήνα», 
κλωνοποίηση, παρένθετες μητέρες) οι οποίες μοιάζει να επιδρούν 
στη σημασία της μητρότητας και της αναπαραγωγής.


• Μερικώς και φαινομενικά οργανωμένη οικογενειακή ζωή 
(στρατιωτικοί, πιλότοι, ναυτικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κλπ.) με 
συνεχή αρκετές φορές απουσία, κυρίως του πατέρα
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Ρόλοι της οικογένειας

• 1. Παροχή τροφής, κατοικίας και υλικών αγαθών για τη διατήρηση της ζωής και 
την προστασία των μελών της από εξωτερικούς κινδύνους.


• 2. Παροχή συντροφικής κοινωνικότητας, υπόβαθρο για τις συναισθηματικές 
σχέσεις.


• 3. Παροχή δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας, συνδεδεμένης 
με την οικογενειακή ταυτότητα.


• 4. Δημιουργία σεξουαλικών προτύπων και ρόλων, που προετοιμάζουν το δρόμο 
για τη σεξουαλική ωρίμανση και ικανοποίηση.


• 5. Κοινωνικοποίηση των παιδιών με την εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς ρόλους 
και την προετοιμασία τους για την αποδοχή κοινωνικών ευθυνών.


• 6. Καλλιέργεια γνώσεων και υποστήριξη της δημιουργικότητας και των 
πρωτοβουλιών κάθε μέλους.



Κύκλος ζωής της οικογένειας

• Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ 


• 1. Επιλογή συντρόφου.


• 2. Γάμος.


• Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ


• Γέννηση παιδιού 


• Γέννηση δεύτερου παιδιού και επόμενων


• Λανθάνουσα περίοδος.


• Εφηβεία.



• Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ


• 1. Απομάκρυνση παιδιών από το σπίτι.


• 2. Δημιουργία νέας οικογένειας.


• Δ. ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ


• 1. Συνταξιοδότηση. Θάνατος του ενός γονέα.


• 2. Θάνατος του άλλου γονέα



• Γονικότητα: η συμπεριφορά που προκύπτει σε έναν 
άνθρωπο από τη στιγμή που γίνεται γονέας ή κηδεμόνας 
ενός παιδιού


• Τρία κανάλια:


• Οι κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές


• Οι συμβουλές των άλλων


• Το προσωπικό βίωμα



• Στην κοινωνία μας, η αντίληψη της γονικής ιδιότητας 
θέλει τους γονείς να είναι υπεύθυνοι για την ανατροφή, τη 
διδασκαλία, την κοινωνικοποίηση και την κηδεμονία των 
παιδιών τους έως την ενηλικίωση τους.



• «Η [συν-]γονικότητα είναι ένα εγχείρημα που υλοποιείται από δύο ή 
περισσότερους ενήλικες οι οποίοι αναλαμβάνουν από κοινού τη 
φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών για τα οποία έχουν κοινή 
ευθύνη» (McHale & Lindahl, 2011) 


• Η συν-γονικότητα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ιδωθεί υπό το πρίσμα 
μιας γονικής δυάδας στην οποία εμπλέκονται δύο γονείς. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο αυτοί οι δύο γονείς δεν κατοικούν πλέον στο ίδιο 
σπίτι ή χρειάζονται συνεχή σοβαρή υποστήριξη για να επιτελέσουν τον 
ρόλο τους ως γονέων, έρχεται στο προσκήνιο η συν-γονικότητα. 


• Με δεδομένες τις όλο και περισσότερες παραλλαγές στη μορφή και τη 
λειτουργία της οικογένειας σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, η 
έννοια της συν-γονικότητας είναι σκόπιμο να επεκταθεί πέρα από τη 
γονική δυάδα, όπως αυτή συναντάται στις πυρηνικές οικογένειες 
(McHale et al., 2012). 


• Οι παράγοντες που αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στη γονικότητα μπορεί 
να είναι οι θετοί γονείς, οι παππούδες, σύντροφοι του ίδιου φύλου, 
άλλοι συγγενείς και άλλα σημαντικά πρόσωπα προσκόλλησης. 



• Η οικογένεια ως σύστημα. Η θεωρία των οικογενειακών συστημάτων 
περιγράφει τη γονική ιδιότητα ως ένα υποσύστημα του ευρύτερου κοι- 
νωνικού συστήματος της οικογένειας και μέσα σε ένα οικολογικό 
πλαίσιο.  

• Αμφίδρομη σχέση. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά συμμετέχουν 
ενεργά σε μια αμφίδρομη συνεργασία με αμοιβαία επιρροή.  

• Αναπτυξιακή και διά βίου. Η γονικότητα είναι ένας αναπτυξιακός 
ρόλος και μια διά βίου άσκηση: τόσο ο γονέας όσο και το παιδί 
υφίστανται αναπτυξιακές αλλαγές συν τω χρόνω και διά βίου. Αυτό 
συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.  

• Κοινωνική κατασκευή. Η γονική ιδιότητα είναι μια κοινωνική 
κατασκευή. Ο γονικός ρόλος είναι ένας κοινωνικός θεσμός που 
βασίζεται σε πολύπλοκες αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες και 
συμπεριφορές. 



• Οι παράγοντες που συνδυάζονται για να επηρεάσουν το στυλ γονικότητας και 
τελικά διαμορφώνουν το πρότυπο γονικότητας είναι οι ακόλουθοι: 


• Επιρροές της οικογένειας προέλευσης. Το μοντέλο γονικής συμπεριφοράς που 
παρατηρείται στην οικογένεια προέλευσης.  

• Κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές. Κοινωνική τάξη, υπόβαθρο, αξίες, 
πεποιθήσεις, εκπαίδευση.  

• Αμφίδρομες επιρροές. Οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά και οι γονείς 
επηρεάζουν ο ένας τον άλλο.  

• Αναπτυξιακός χρόνος. Συγχρονισμός του γονικού στυλ και της αναπτυξιακής 
φάσης του παιδιού.  

• Προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία. Παράγοντες που είναι μοναδικοί για τον γονέα 
και το παιδί.  

• Οικογενειακή δομή. Σύνθεση της οικογένειας και ιδιότητα μέλους. 



• Παραλλαγές τύπων οικογένειας μπορεί να περιλαμβάνουν: 


• Δύο ενήλικες αντίθετου φύλου που συγκατοικούν ή έχουν αδιάσπαστο γάμο και τα 
παιδιά τους. 


•  Δύο ενήλικες ίδιου φύλου, έγγαμους ή σε συγκατοίκηση, και τα παιδιά τους.  

• Ενήλικους μόνους γονείς και τα παιδιά τους.  

• Μεικτές οικογένειες αποτελούμενες από δύο ενήλικες αντίθετου φύλου που έχουν 
ξαναπαντρευτεί και τα παιδιά του ενός ή και των δύο συντρόφων.  

• Ανασυσταθείσες οικογένειες αποτελούμενες από τους ενήλικες γονείς και τα ενήλικα 
παιδιά τους που επέστρεψαν στο σπίτι.  

• Οικογένειες στις οποίες την κηδεμονία των παιδιών ασκούν οι παππούδες (που 
διαμένουν στο ίδιο σπίτι).  

• Οικογένειες επιλογής στις οποίες δεν υπάρχει απαραίτητα βιολογική σχέση αλλά 
συγκατοίκηση. 





Οι γονείς ως δάσκαλοι
• Οι γονείς έχουν την ευθύνη να προβάλλουν τις αξίες που θα φανούν 

σημαντικές και χρήσιμες στα παιδιά τους όταν μεγαλώσουν, ανεξάρτητα 
από τις αλλαγές που θα επέλθουν στην κοινωνία. Τέτοιες αξίες μπορεί να 
είναι: 


• Η ακεραιότητα που διασφαλίζει την κατάλληλη κοινωνική και ηθική 
συμπεριφορά και τη συμμόρφωση με τους νόμους. 


• Η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα επίτευξης στόχων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.  

• 	Οι διαπροσωπικές δεξιότητες και οι δεξιότητες αντιμετώπισης 
προβλημάτων.  

•  Ο σεβασμός στις ανάγκες των άλλων αλλά και του εαυτού.  



• Τα παιδιά θα πρέπει: 


•  Να δουν να αναγνωρίζεται η αξία τους από τους γονείς και άλλους 
σημαντικούς ενήλικες, όπως οι δάσκαλοι ή οι συγγενείς.  

•  Να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές στά- σεις, αξίες και απόψεις 
προκειμένου να γίνουν αυτόνομα.  

• Να αναπτύξουν και να κατακτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που 
εκτιμώνται από την κοινωνία.  

• Να αγαπούν και να είναι ικανά να δέχονται την αγάπη των άλλων, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται τη  
δημιουργία ασφαλών προσκολλήσεων.  



Πειθαρχία
• Να είναι κατάλληλη από αναπτυξιακή άποψη.


• Να προτρέπει τα παιδιά να υιοθετούν τις κατάλληλες επιλογές συμπεριφοράς. 


• Να ενθαρρύνει την εσωτερίκευση κανόνων, αξιών και πεποιθήσεων. 


• Να ενισχύει την αυτορρύθμιση και την αυτοαποτελεσματικότητα. 


• Να καθοδηγεί τις κοινωνικές δεξιότητες, διευκολύνοντας την εργασία και τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 


• Να υπαγορεύει θετικές, λογικές και συγκρατημένες ενέργειες. 


• Να αντιλαμβάνεται ως σημαντικές ιδιότητες τη συνέπεια και την ευελιξία. 


• Να παρέχει στο παιδί δομή και όρια με την ανά- πτυξη κανόνων μέσα στο 
οικογενειακό σύστημα.  















ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

• 	Οι γνωστικές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις (Cognitive 
Behavioral Approaches) χρησιμοποιούν τις αρχές της 
συμπεριφορικής γονικότητας, προσθέτοντας γνωστικά 
στοιχεία για να αναδομήσουν και να αναμορφώσουν τον 
γονικό ρόλο, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν τη 
συμπεριφορά των παιδιών. Οι γνωστικές συμπεριφορικές 
προσεγγίσεις συνδέουν στοιχεία της νόησης (σκέψης) και 
της συμπεριφοράς (εκφραστικές ενέργειες). Είναι μια 
σύνθετη και αποτελεσματική προσέγγιση. 


• Θετική/Αρνητική ενίσχυση, Απόσβεση 



• 	Οι προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης (Social 
Learning Approaches) βασίζονται στις αρχές της 
κοινωνικής μάθησης που περιλαμβάνουν τη χρήση 
θετικών προτύπων, διαπραγμάτευσης και εύρεσης 
εποικοδομητικών και θετικών εναλλακτικών λύσεων στις 
παραδοσιακά τιμωρητικές πρακτικές. Δίνουν έμφαση στη 
μίμηση προτύπων και στην αναγνώριση και ενίσχυση της 
κατάλληλης και επιθυμητής συμπεριφοράς.  

• Μάθηση μέσω παρατήρησης, Εσωτερική ενίσχυση, 
Διεργασία μίμησης προτύπου



• 	Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη σχέση 
(Relationship-based Approaches) εστιάζουν στις 
δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας. Πολλές από τις 
βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται στην παροχή 
συμβουλών εφαρμόζονται στην επικοινωνία γονέων-
παιδιών. Αυτές οι προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από την 
ενεργητική ακρόαση και την άσκηση του γονικού ρόλου με 
σεβασμό και συνεχή διάλογο.  
 

• Ενεργητική ακρόαση, Μηνύματα στο πρώτο ενικό 
πρόσωπο, Διαπραγμάτευση,











• ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:


• Πειθαρχία ή γονικές συμπεριφορές που είναι ασυνεπείς


• Εκρήξεις ή εκνευρισμός, που συνοδεύονται από φωνές 
και απειλές.  

• Ανελαστική, άκαμπτη ή εξαιρετικά αυταρχική πειθαρχία.  

• Μειωμένη γονική εποπτεία και ελάχιστη συμμετοχή, 
παραμέληση.  



• Απαιτητικοί γονείς


• Επικριτικοί


• Υπερπροστατευτικοί


• Αδιάφοροι


• Αναποτελεσματικοί


• Κακοποιητικοί



• Oι γονείς στους λεγόμενους ατομικιστικούς πολιτισμούς 
συνηθίζουν να: 


• Ενθαρρύνουν την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την 
αυτοπεποίθηση των παιδιών. 


• Προάγουν τα προσωπικά επιτεύγματα των παι- διών. 


• Υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των παι- διών. 


• Επιτρέπουν στα παιδιά να αμφισβητούν και να 
διερευνούν. 


• Βοηθούν τα παιδιά να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 




























