
Οι μορφές της 

σύγχρονης οικογένειαςσύγχρονης οικογένειας



Τύποι Οικογενειών

• Οικογένεια προσανατολισμού.

• Οικογένεια αναπαραγωγής.



Με βάση τα κοινωνικά δεδομένα 

δημιουργούνται τα εξής πρότυπα.

• Παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια.

• Εκτεταμένη οικογένεια.

• Μονογονεϊκές οικογένειες.• Μονογονεϊκές οικογένειες.

• Ανασυγκροτημένες οικογένειες.

• «Χωλές» οικογένειες.



Η παραδοσιακή πυρηνική 

οικογένεια:

�Στην πυρηνική οικογένεια ένα 

μέλος, το παιδί, αποκτά πρωταρχικό 

ρόλο, αποτελεί σκοπό και πάνω σε ρόλο, αποτελεί σκοπό και πάνω σε 

αυτό βασίζεται ο γάμος και η 

δημιουργία της οικογένειας.



Η εκτεταμένη οικογένεια:

�Η οικογένεια αυτή αποτελείται όχι 

μόνο από τους δύο συζύγους και τα 

παιδιά τους, αλλά περιλαμβάνει και παιδιά τους, αλλά περιλαμβάνει και 

άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως 

είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι 

θείοι ή οι θείες και τα ξαδέρφια.



Μονογονεϊκές Οικογένειες:

�Στην μορφή της μονογονεϊκής 

οικογένειας καταλήγουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό γονείς μεγαλύτερο βαθμό γονείς 

διαζευγμένοι όπου τα παιδιά 

συνήθως ζουν καθημερινά με τον 

ένα γονέα και βλέπουν τον άλλο 

περισσότερο ή λιγότερο τακτικά.



Ανασυγκροτημένες Οικογένειες:

�Οι ανασυγκροτημένες οικογένειες 

είναι αυτέ που δημιουργούνται από 

τον δεύτερο γάμο του ενός ή και των τον δεύτερο γάμο του ενός ή και των 

δύο συζύγων μετά από ένα διαζύγιο 

ή μία περίπτωση χηρείας.



«Χωλές» Οικογένειες:

�Πρόκειται για συζυγικές οικογένειες 

που έχουν διασπαστεί σε δυο 

τμήματα, όχι γιατί οι σύζυγοι δεν 

επιθυμούν να ζουν μαζί αλλά γιατί επιθυμούν να ζουν μαζί αλλά γιατί 

μη οικογενειακοί λόγοι τους 

οδήγησαν σ' αυτό. Η κατάσταση 

αυτή οφείλεται κυρίως σε 

κοινωνικοοικονομικούς λόγους.



Συμπεράσματα:

�Αναμφισβήτητα η οικογένεια 

βρίσκεται στο κέντρο του ευρύτερου 

συνόλου της ανθρωπότητας και συνόλου της ανθρωπότητας και 

πρέπει να αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη μονάδα αυτοτελή για 

να ζήσει και να αναπτυχθεί το άτομο. 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ



• Στο μεσαίωνα οι βιοτικές συνθήκες δεν

επέτρεπαν τη σωστή διαπαιδαγώγηση των

παιδιών αλλά ούτε καν την επιβίωσή τους.

• Στην αναγέννηση παρέχονται περισσότερες

ευκαιρίες μόρφωσης στα παιδιάευκαιρίες μόρφωσης στα παιδιά

• Την περίοδο της Τουρκοκρατίας επικρατούσαν

άσχημες συνθήκες εξαιτίας του πολέμου που

επηρέαζαν άμεσα την οικογένεια



• Στη σημερινή εποχή , πλέον , και

οι δύο γονείς συμβάλλουν στη

διαπαιδαγώγηση των παιδιών

τους, η οποία δεν περιορίζεταιτους, η οποία δεν περιορίζεται

μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά

και στη διαμόρφωση

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.



Οικογενειακές σχέσεις 

στην εφηβεία



Ο ρόλος της οικογένειας

Αν οι σχέσεις ανάμεσα σε μια οικογένεια δεν είναι 

σωστές…

Οι γονείς δεν εδραιώνουν καλή σχέση με τα παιδιά.

Δεν εντάσσονται στη κοινωνία με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο.  

Αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν μπορούν να 

λύσουν.



�Οι οικογενειακές σχέσεις για άλλη μια 

φορά αλλάζουν και πρέπει όλοι να 

εξελιχθούν ταυτόχρονα, ώστε η 

μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ομαλή για τα παιδιά.



Οικογενειακό περιβάλλον-σχέσεις μεταξύ 

μελών της οικογένειας του εφήβου.

Συμβουλές …για μητέρες:

�Δείτε το παιδί σαν ισότιμο μέλος της οικογένειας.

�Να επιστρατεύσει όλη της την ψυχραιμία.�Να επιστρατεύσει όλη της την ψυχραιμία.

�Να είστε πρόθυμη να τον ακούσετε, όταν ο νέος 

είναι έτοιμος να σας μιλήσει.

�Αποδεχτείτε το με τα όποια χαρίσματα έχει.



Συμβουλές …για τους πατέρες:

�Να αποδεχθεί το γεγονός ότι το παιδί μεγάλωσε.

�Να αποδεχθεί το γεγονός τι ο γιος του ή η κόρη του 

ετοιμάζονται να φύγουν.ετοιμάζονται να φύγουν.

�Να επιτρέψει στο παιδί να συμμετέχει στα

οικογενειακά και όχι μόνο θέματα.

�Να αποδεχθεί τα όνειρα του παιδιού.



Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ‘‘Σχέσεις γονέων και 

παιδιών’’ που διεξάχθηκε στα τμήματα Β2 και Β3 

βγήκαν τα εξής συμπεράσματα:

�Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών στη σημερινή εποχή 

είναι πολύ καλές.

� Επιπρόσθετα, από τους γονείς των δύο παιδιών συνήθως 

εργάζεται ο πατέρας και σπανιότερα η μητέρα.εργάζεται ο πατέρας και σπανιότερα η μητέρα.

� Επίσης, τα παιδιά συζητούν συχνά τα προβλήματά τους με 

τους γονείς τους.

�Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η σημερινή ελληνική οικογένεια,



ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ



Η θέση του διαζυγίου στην 

κοινωνία

• Διαχρονικά.

• Διατοπικά. 

• Θρησκευτικά.  • Θρησκευτικά.  



Πρωτόγονος άνθρωπος 

• Δεν υπάρχει όρος γάμος ούτε διαζύγιο 

υπάρχει υποχρέωση.

• Πριν την εμφάνιση του αρότρου η                          
γυναίκα:

– Ηγετική θέση

– Λατρεύτηκε ως θεά-Μητέρα

– Ο άνδρας φρόντιζε τα παιδιά 



•Με την εμφάνιση του αρότρου…

–Η εξουσία περνά στον άντρα.

–Η γυναίκα γίνεται σκλάβα. 

Αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα λόγω 
αλλαγής υποχρεώσεων αλλά η οικογένεια 

παραμένει



• Αρχαία Αθήνα ο γάμος… 

– Είναι θεσμός ενώ το διαζύγιο είναι 

αποδεκτό μόνο κάτω από πολύ ιδιαίτερες 

συνθήκες.

–Πολύ απλό μόνο για τον άνδρα.

• Στην αρχαία Σπάρτη

– Το διαζύγιο ήταν άγνωστη λέξη.



Ελληνιστική περίοδος 

Ρώμη  

• Διαζύγιο μετά από κοινή απόφαση.

• Προϋπόθεση, η μοιχεία.

Μοιχεία = δημόσιο έγκλημα. 



Βυζάντιο

• Ίσχυε το «συναινετικό» διαζύγιο, το οποίο με ρυθμίσεις 

το απαγόρευαν ή το επανέφεραν.

• Επεδίωκαν την ενίσχυση των οικογενειακών θεσμών και 

τον περιορισμό του διαζυγίου.

• Η σχέση της γυναίκας με τον άντρα της ήταν σχέση 

δούλου προς τον αφέντη του.

• Στο βυζάντιο δικαιολογούνταν το διαζύγιο για 

παλλακεία.



• Ρουμανία: «Δωμάτιο Διαζυγίου».

• Γαλλία: οι σύζυγοι είχαν το 
δικαίωμα να δολοφονούν τις 
συζύγους.

• Βρετανία: πώληση της γυναίκας σε • Βρετανία: πώληση της γυναίκας σε 
δημοπρασία.

• Μεσαιωνική Γερμανία: το 
οπλισμένο το αντρόγυνο κλεινόταν 
σε μια αρένα με σκοπό να μείνει 
μόνο ένας! 



Τουρκοκρατία

• Οι Ελληνίδες παντρευόντουσαν Έλληνες.

• Οι γάμοι σπάνια διαλύονταν.

• Λόγοι διαζυγίου:

– Πνευματική ασθένεια, άμβλωση, ζήτημα – Πνευματική ασθένεια, άμβλωση, ζήτημα 

παρθενίας .

– Περίπτωση διαζυγίου για τη γυναίκα μετά από 

απουσία  συζύγου επτά χρόνων.



Στους Καθολικούς

• Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει 

το διαζύγιο.

• Ο Πάπας «διευκολύνει» την ακύρωση των 

γάμων.γάμων.

• Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, δεν 

αναγνωρίζεται το διαζύγιο.



Ινδία

• Ο γαμπρός μπορεί να κάψει τη σύζυγό του

• Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα

• Δια «ασήμαντον αφορμή»

• Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, δεν • Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, δεν 

αναγνωρίζεται το διαζύγιο



Ισλάμ

• Η αγαμία θεωρείται αμαρτία. 

• Υποχρεωτικός ο γάμος, διαζύγιο δίνεται 
κάτω από συγκεκριμένες  προϋποθέσεις:

• Η πρώτη μορφή (ta laaq), ασκείται μόνο 
από το σύζυγο

• Η πρώτη μορφή (ta laaq), ασκείται μόνο 
από το σύζυγο

• Η δεύτερη (khula), γνωστό ως διαζύγιο 
άνευ πταίσματος 

• Η τρίτη είναι το (tafriq), στηρίζεται σε 
απόφαση του δικαστηρίου 



Ιουδαϊσμός (O γάμος στην Παλαιά 

Διαθήκη)

• Όταν ένα ζευγάρι τελεί Εβραϊκή, γαμήλια 

τελετή, οι ψυχές του γίνονται ένα.

• Η Εβραϊκή διαδικασία διαζυγίου είναι η 

αντίστροφη της προηγούμενης.αντίστροφη της προηγούμενης.

• Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, αποτροπή των 

διαζυγίων.



Στο Αφγανιστάν

• Οι γυναίκες  δεν έχουν ταυτότητα ή tazkera. 

• Βασική προϋπόθεση για την έκδοση 

διαζυγίου είναι η ταυτότητα.

• Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, δύσκολο να • Ισχυρός ο θεσμός του γάμου, δύσκολο να 

υπάρξει διαζύγιο διότι η γυναίκα δεν έχει 

δικαιώματα.



Στην Ελλάδα

• Ο θεσμός του γάμου είναι ισχυρός. 

• Το διαζύγιο υπάρχει στην 
καθημερινότητα.καθημερινότητα.

• Τα διαζύγια αυξάνονται κάθε χρόνο. 

• Μείωση των θρησκευτικών γάμων.

• Συναινετικό Διαζύγιο.



Οι αιτίες διαζυγίου στην Ελλάδα

• Ασυμφωνία χαρακτήρα.

• Ύπαρξη τρίτων προσώπων. 

• Παραμέληση του ατόμου, βίαιη • Παραμέληση του ατόμου, βίαιη 
συμπεριφορά.

• Οικονομικές διαφορές. 

• Κοινωνικά προβλήματα, ανεργία.



Ε Ρ Ε Υ Ν Α



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ

Σε μαθητές Α΄ & Β΄ τάξης

143

ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ 135ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ 135

61 από άνδρες,  74 από γυναίκες
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Πυρινικές 113

Διαζευγμένοι 18

Διάσταση 4



ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ

1ΧΡΟΝΟ -5ΧΡΟΝΙΑ 16 72,72%

5ΧΡΟΝΙΑ-10 ΧΡΟΝΙΑ 3 13,63%5ΧΡΟΝΙΑ-10 ΧΡΟΝΙΑ 3 13,63%

10ΧΡΟΝΙΑ-15 ΧΡΟΝΙΑ 0 0%

15ΧΡΟΝΙΑ-20 ΧΡΟΝΙΑ 1 4,54%

20ΧΡΟΝΙΑ-25ΧΡΟΝΙΑ 1 4,54%

25ΧΡΟΝΙΑ-30ΧΡΟΝΙΑ 1 4,54%



ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ;

ΑΣΧΗΜΕΣ 3 13,63%

ΜΕΤΡΙΕΣ 7 31,81%

ΤΥΠΙΚΕΣ 6 27,27%

ΚΑΛΕΣ 5 22,72%

ΆΡΙΣΤΕΣ 1 4,54%



ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ;

ΜΗΤΕΡΑ 16 72,73%

ΠΑΤΕΡΑΣ 6 27,27%



ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ
8,14%
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Γ΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Φέτα 4



Συμπεράσματα!!!!!



Ενδοοικογενειακή βία

�Στην Ελλάδα η βία μέσα στην  

οικογένεια είναι ένα φαινόμενο οικογένεια είναι ένα φαινόμενο 

διαπολιτισμικό, διαχρονικό και δεν 

διαλέγει κοινωνικές τάξεις. 



Το προφίλ των κακοποιημένων 

γυναικών

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση.

• Παθητική συμπεριφορά.

• Ανασφάλεια και αναξιότητα.• Ανασφάλεια και αναξιότητα.

• Ενοχές.

• Ψυχοσωματικά συμπτώματα

• Αίσθημα αβοηθησίας.



Το προφίλ του άνδρα-θύτη

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση.

• Παραδοσιακές αντιλήψεις γύρω από το ρόλο 

τους.τους.

• Έλλειψη αυτοελέγχου και επίγνωσης των πράξεών 

τους και προβολή της ευθύνης σε άλλους.



Από την άλλη το παιδί μπορεί να 

βιώνει τη βία μέσα στην οικογένειά 

του μέσα από διάφορες θέσεις:

Α) Ως θύμα…

Β) Ως θεατής…



Μορφές βίας στις οποίες 

εκτίθεται το παιδί.

�Ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση.

�Παραμέληση.�Παραμέληση.

�Σωματική βία.

�Σεξουαλική βία.



Σας ευχαριστούμε για τη 

προσοχή σας!προσοχή σας!

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Β’2

Έτος: 2016-2017


