
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 Τμήμα Β΄3 



Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΦΑΙΟΤΗΤΑ 



Ο ρόλος ηοσ οίκοσ 

 

 Ο νίθνο ζηελ θιαζζηθή 

πεξίνδν : 

 βαζηθή κνλάδα ηεο πόιεο.  

 Γηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία 

ησλ κειώλ βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. 

 



Η οικογένεια και οι βαζικοί ηης ρόλοι 

 
 Η νηθνγέλεηα:  

 ηα κέιε ελόο κέζνπ 

αζελατθνύ νίθνπ ζηελ 

Κιαζζηθή πεξίνδν. 

 βαζηθνί ξόινη 

 



Οι ζτέζεις ηων μελών ζηην αρταία αθηναϊκή 

οικογένεια 

 

 Καηά θαλόλα αξκνληθέο.  

 Σρέζεηο κεηέξαο  - παηδηώλ  

 παηέξαο - θόξε.  

 παηέξαο  - γηνο  

 άκεζε δεκνθξαηία - 

ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά. 

 



Οι αζτολίες ηων ανδρών 

 
 Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πνιίηε 

θαζόξηδε αλ νη εξγαζίεο ζα γίλνληαλ 

εμ νινθιήξνπ από δνύινπο.  

 Άληξεο εύπνξσλ ζηξσκάησλ: 

πνιηηηθέο εθδειώζεηο ειεύζεξνο 

ρξόλνο  (γπκλαζηήξηα , Αγνξά). 

 Σπκπόζηα. 

 Άληξεο ησλ ιηγόηεξν εύπνξσλ νίθσλ 

αζρνινύληαλ θαη κε ηηο εξγαζίεο ζηα 

ρσξάθηα. Διεύζεξνο ήηαλ πνιπηέιεηα. 

Γηαζθέδαζή  - γηνξηέο 

 



Ο ρόλος ηης γσναίκας 

 

 Δπζύλε ησλ πξαθηηθώλ δεηεκάησλ.  

 Διάρηζηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηε 

δεκόζηα δσή.  

 Κιεηζκέλε ζην ζπίηη (λνηθνθπξηό - 

αλαηξνθή ησλ παηδηώλ).  

 Σπκκεηνρή ζε γηνξηέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο.  

 Απζηεξνί θαλόλεο ζηε ζπκπεξηθνξά. 



Η αγωγή ηων κοριηζιών 

 

 Αγόξηα θαη θνξίηζηα: ίδηνη όξνη ζηελ 

νηθνγέλεηα, έσο επηά ρξνλώλ.  

 Μεηά ηα επηά ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αγνξηώλ –αγσγή θνξηηζηώλ από ηηο 

κεηέξεο ζην ζπίηη. 

 Κνξίηζηα: ζηνηρεηώδεο αλάγλσζε θαη 

γξαθή, κάζαηλαλ  εξγαζίεο λνηθνθπξηνύ  

 Σηε Σπάξηε, ε εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηώλ δελ δηέθεξε από απηή ησλ 

αγνξηώλ. 

 



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ 

ΜΕΣΑΙΩΝΑ 



 

 Θεσξνύληαλ ε γπλαίθα 

θαηώηεξε από ηνλ άλδξα.  

 Οη άλδξεο είραλ ην 

δηθαίσκα λα επηβάιινπλ 

ζσκαηηθέο πνηλέο.  

 Η ζέζε ηεο άιιαδε από 

αηώλα ζε αηώλα θαη από 

ηάμε ζε ηάμε.  

 



 Η αγσγή  κε βαζηθό 

ζηνηρείν ηελ ρξηζηηαληθή 

ηδέα 

 πξνθαηαιήςεηο  

 βαξηέο ηηκσξίεο  ζε όπνηνλ 

είρε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο ή εξσηήκαηα. 



  Οη ζρέζεηο ησλ δύν 

θύισλ πεξηνξίδνληαλ ζην 

πιαίζην ηνπ γάκνπ.  

 Από ην 13ν αηώλα νη 

εμειίμεηο αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ησλ δύν θύισλ 

έμσ από ην πιαίζην απηό. 

Η ηάζε απηή εθθξάδεηαη 

ζηα ινγνηερληθά θείκελα 

ηεο επνρήο (ηππνηηθόο 

έξσηαο). 



 15νο αη.:  

 ζεκαληηθέο αιιαγέο 
ζηελ νηθνγέλεηα 
,ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 
λέεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο.  

Απνκάθξπλζε ηεο 
νηθνγέλεηαο από ην 
δεκόζην θαη 
νξηνζέηεζή ηεο ζην 
εζσηεξηθό ηεο. 
 



 Η κεγαιύηεξε ειηθία 

ζύλαςεο γάκνπ 

 Η επηινγή λέαο θαηνηθίαο 

γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ε 

παξακνλή ησλ παηδηώλ ζε 

άιιε νηθνγέλεηα κέρξη ην 

γάκν ηνπο. 

Νέα ζηνηρεία ζηελ νηθνγέλεηα:  



Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΔΠΟΧΗ  



 Πξηλ από ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε:  

 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

αλζξώπσλ ζηελ ύπαηζξν.  

 Βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο ε 

νηθνγέλεηα.  

 



 

 Βηνκεραληθή επαλάζηαζε:  

-εξγνζηάζηα – εξγνδόηεο 

 -Αζηπθηιία. 

 



 Η νηθνγέλεηα έπαςε λα είλαη 

αλεμάξηεηε κνλάδα παξαγσγήο. 

 Η νηθνγέλεηα δηαηεξήζεθε, γηαηί 

ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ ηζνξξνπία 

ηεο λέαο θνηλσλίαο πνπ 

αλαδπόηαλ.  

 Η πξώηε θνηλσληθνπνίεζε γίλεηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα. 



 

 Η αιιαγή ηεο παξαγσγήο ηεο 

θνηλσλίαο επηθέξεη αιιαγέο θαη 

ζηνλ ηξόπν νξγάλσζήο ηεο.  

 ε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα: 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ θαη ηεο 

γπλαίθαο. 

 



Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ 

ΣΥΓΦΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



 Σηε κεηαβαιιόκελε δηαξθώο 

θνηλσλία καο αλάγθε πξνζαξκνγήο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

θαη ζηα λέα ήζε.  

 Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο 

νηθνγέλεηαο ράλνπλ έδαθνο. 

 Οη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο 

κεηώλνληαη  

 νη κνλνκειείο απμάλνληαη.  

 Μεγάινο αξηζκόο δηαδπγίσλ: 

κνλνγνλετθέο ή αλαζπγθξνηεκέλεο 

νηθνγέλεηεο. 

 



Μονηέλα ζύγτρονης οικογένειας: 

 Η παξαδνζηαθή ππξεληθή νηθνγέλεηα. 

 Η εθηεηακέλε νηθνγέλεηα. 

 Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

 Οη αλαζπγθξνηεκέλεο νηθνγέλεηεο. 

 Οη «ρσιέο» νηθνγέλεηεο. 

 



Η ΘΔΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 

ΣΗ ΗΜΔΡΙΝΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



Η ζέσε τες γσλαίθας στελ 
σεκερηλή εσρωπαϊθή θοηλωλία 

παροσσηάδεη τεράστηες αιιαγές σε 
στέσε κε τα παιαηότερα τρόληα. 

 Ειναι δσναμικόηερη 

 Ειναι ασηόνομη 

 Μορθώνεηαι 

 Εργάζεηαι 

 Διακρίνεηαι ζηις 
επιζηήμες, ηις 
ηέτνες, ηην 
πολιηική 

 Ειναι ιζόηιμη με ηον 
άνηρα 



Επητεύγκατα τες γσλαίθας 
στε σύγτρολε θοηλωλία: 

 Ιζόηεηα επθαηξηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Ιζόηεηα επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ. 

 Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

ηνπ εθιέγεζζαη. 

 Καηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ 

ηεο πξνίθαο. 

 Γηθαίσκα δηαηήξεζεο ηνπ 

παηξηθνύ επσλύκνπ. 



Προβιήκατα ποσ αλτηκετωπίδεη ε 
σύγτρολε γσλαίθα 



Τα εζθαλμένα οικογενειακά 

πρόησπα: 
 Η ιαλζαζκέλε 

νηθνγελεηαθή αγσγή. 

 Γνλείο θαη έιιεηςε 

πλεύκαηνο ηζνηηκίαο. 

 Καηαλνκή ησλ επζπλώλ 

θαη ησλ εξγαζηώλ 

αλάκεζα ζηνπο δύν 

ζπδύγνπο ζύκθσλα κε 

παξαδνζηαθά θαη 

παξσρεκέλα πξόηππα. 



Δμπόδια ζηον επαγγελμαηικό ηομέα: 

 Η επηβίσζε αλαρξνληζηηθώλ, 

παξσρεκέλσλ θαη 

αλδξνθξαηηθώλ αληηιήςεσλ. 

 Σα πςειόηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο. 

 Η δπζκελήο αληηκεηώπηζή ησλ 

εξγαδόκελσλ κεηέξσλ. 

 Οη κεξνιεπηηθέο δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο γπλαηθώλ κε θξηηήξην 

ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. 



Κοινωνικά εμπόδια: 

 Η επηβίσζε 

πεπαιαησκέλσλ 

θνηλσληθώλ 

ζηεξενηύπσλ ζρεηηθά κε 

ηελ θαησηεξόηεηα ηεο 

γπλαίθαο. 

 Η βία θαη ε 

επηζεηηθόηεηα από 

άλδξεο. 



Δμπόδια ζτεηικά με ηη ζσμμεηοτή 

ηης γσναίκας ζηη πολιηική: 

 Γε ζπκκεηέρεη 

ηζόηηκα κε ηνλ 

άλδξα.  

 Μηθξή ε ζπκκεηνρή 

ηεο ζην θνηλνβνύιην.  

 Δθπξνζσπείηαη 

ειάρηζηα ζηα θέληξα 

ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. 



Γιαζηρεβλωμένη εικόνα ηης 

γσναίκας από ηα ΜΜΔ: 

Σα Μ.Μ.Δ., κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο, ππνβαζκίδνπλ 

ηελ αμία ηεο γπλαίθαο, 

αθνύ ηελ εκθαλίδνπλ:   

 λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε. 

 λα απνηειεί ην θαηεμνρήλ 

θαηαλαισηηθό νλ. 



Οι πολλαπλοί ρόλοι ηης 

ζύγτρονης γσναίκας: 

 Έληαμε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία.  

 πξόζζεηνη θαη 

πνιύκνξθνη ξόινη: 

ζύδπγνο, κεηέξα, 

λνηθνθπξά, 

εξγαδόκελε. 
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