
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

1 
 

 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγέο 

http://filologikesidees.blogspot.gr/ 

Οηθηαθή νηθνλνκία, α΄γπκλαζίνπ, http://ebooks.edu.gr/ 

Βαζίιεηνο Μπέιηνο, πεξηνδηθφ  My life, ηεχρνο 10 

http://blogs.sch.gr/s 

http://tassos-filologos.blogspot.gr/ 

http://oxynoia.blogspot.gr/ 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

2 
 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΠΑΠΟΤΓΔ-ΓΟΝΔΗ/ΓΔΝΝΖΣΟΡΔ-ΠΑΗΓΗΑ/ΓΟΝΟΗ 

Ρόινο-ιεηηνπξγίεο Απνηειέζκαηα Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 Αλαπαξαγσ γηθφο 

 Φπρνζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζηαζία 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

 Ζζηθνπνίεζε 

 Γηαπαηδαγψγεζε 

 

Κξίζε ηνπ ζεζκνύ-αηηίεο 

 

Γηαδύγηα 

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

Γνλείο 

 Πξνζηαηεπηηθφηεηα 

 ́ Αθξαηνο θηιειεπζεξηζκφο 

 Απηαξρηζκφο-θαηαπίεζε 

 Αηνκηθηζκφο-αλεπζπλφηεηα 

 Αδηαθνξία 

 

Μεηέξα 

 Υεηξαθέηεζε γπλαίθαο 

 Δξγαδφκελε κεηέξα 

 Πνιιαπιφηεηα ξφισλ 

 

Παηδηά 

 Πνιιέο ψξεο ζρνιηθήο θαη 

εμσζρνιηθήο απαζρφιεζεο 

 Απζάδεηα 

 Ακθηζβήηεζε 

 Υάζκα γελεψλ 

 Αληίδξαζε 

 Γηαδίθηπν 

 

Σπλζήθεο  δσήο-πνιηηηζκνύ 

 ́ Δληνλνη ξπζκνί δσήο 

 Καηαλαισηηζκφο 

 Τπεξεξγαζία 

 ́ Διιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 Πξνβαιιφκελα πξφηππα 

 απφ ΜΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα 

 Απνμέλσζε 

 Δπηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 Αδπλακία 

νινθιήξσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο 

 Απνζχλζεζε ηεο 

θνηλσλίαο 

 

 

 

 

 Τπνγελλεηηθφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνλείο 

Ώξηκε επηινγή ζπληξφθνπ 

Τπεπζπλφηεηα 

Αγάπε, ζηνξγή, 

ελδηαθέξνλ, δηάινγνο 

Αιιεινθαηαλφεζε, 

αιιεινυπνζηήξημε 

Αλαζεψξεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ 

δσήο 

Καιιηέξγεηα ζρέζεσλ 

 

 

Φνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο 

 

Πνιηηεία 

πκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί 

γνλέσλ 

Γηεπθφιπλζε γηα ηελ 

εξγαδφκελε κεηέξα 

Παηδηθνί ζηαζκνί 

ηήξημε ησλ πνιχηεθλσλ 

νηθνγελεηψλ 

 

Σρνιείν 

 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

Πξνβνιή ζεηηθψλ 

πξνηχπσλ απφ ΜΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

3 
 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

Οξηζκόο : κηα νκάδα αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θπζηθνχο δεζκνχο θαη δνπλ 

θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. Ζ ι. νηθνγέλεηα πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ην επίζεην 

νηθνγελήο (= απηφο πνπ γελληέηαη ζηνλ νίθν). 

 

  Ιζηνξηθή αλαδξνκή : Ζ νηθνγέλεηα είλαη ε πξψηε θνηλσληθή νκάδα πνπ κε ηε δηαδνρηθή 

δηεχξπλζή ηεο δεκηνχξγεζε ηελ θνηλσλία. O ζρεκαηηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο νθείιεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα θαιχςεη ηηο βηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

 

Μνξθέο νηθνγέλεηαο 

 Δθηεηακέλε νηθνγέλεηα: απνηειείηαη απφ ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο γεληέο πνπ δνπλ ζην ίδην 

ζπίηη (π.ρ. παππνχο-γηαγηά, γνλείο, παηδηά). 

 Ππξεληθή νηθνγέλεηα: απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή νηθνγέλεηαο. Γεκηνπξγείηαη κε ην 

γάκν θαη απνηειείηαη απφ ηνπο ζπδχγνπο κφλν ή απφ ηνπο ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

 Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά θαη ηνλ έλαλ 

γνλέα. ε απηφλ ηνλ ηχπν νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλχπαληξεο κεηέξεο 

κε παηδηά. 

 Oηθνγέλεηα ρσξίο γάκν: απνηειείηαη απφ δεπγάξηα πνπ ζπδνχλ, κε ή ρσξίο παηδηά. 

 

Η αμία ηεο νηθνγέλεηαο 

Σθνπόο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο θαη εζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ζα 

δήζνπλ επηπρηζκέλα φια ηα κέιε ηεο. Σα παηδηά ζα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά, 

ζα θαιιηεξγεζνχλ ςπρηθά, ζα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθφηεηα θαη ζα γίλνπλ ηθαλά λα 

εληαρζνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

 

Βαζηθά επηρεηξήκαηα 

 Απνηειεί ην πξψην πεξηβάιινλ ζην νπνίν γελληέηαη, αλαπηχζζεηαη θαη δηαπαηδαγσγείηαη 

ην άηνκν απφ ηελ βξεθηθή σο ηε λεαληθή ειηθία. 

 Οη γνλείο απνηεινχλ πξφηππα δσήο, ζπκπεξηθνξάο, επηινγψλ, πξνθαηαιήςεσλ θ.ιπ. 

Δπεηδή ην παηδί δελ κπνξεί λα θξίλεη, κηκείηαη φ, ηη βιέπεη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 

πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο, αληηδξάζεηο άθξηηα γηαηί νχηε ην ίδην είλαη νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα κε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, νχηε έρεη θνηλσληθέο εκπεηξίεο απφ άιιεο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

 Δλζαξθψλεη θνηλσληθά πξφηππα (εθεί καζαίλεη ην παηδί ξφινπο) θαη αμίεο ( απφ ηε ζεηηθή 

ή αξλεηηθά ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζε ζεκειηψδε ζέκαηα ηεο δσήο) 

 ηελ νηθνγέλεηα ην παηδί δέρεηαη ηα πξψηα εξεζίζκαηα γηα ηε δσή, ηηο ζρέζεηο, ηελ 

θνηλσλία, ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ςπραγσγία, ηα θαιαηζζεηηθά θξηηήξηα. 

 Μεηαδίδεη ηελ ηδενινγία ηεο, ηελ θνζκνζεσξία ηεο. 

 

 

Μέζα ζ' απηήλ ν άλζξσπνο: 

 

 ηθαλνπνηεί ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ (ηξνθή, αζθάιεηα, πγεία θ.ιπ) 

 Αθφκα θαη ζηε κεηάδνζε θιεξνλνκηθψλ, βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελέρεη επζχλε ε 

νηθνγέλεηα. 
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Πλεπκαηηθά 

Απνηειεί ρψξν κάζεζεο, πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο, πξνβιεκαηηζκνχ, 

 καζαίλεη ηε γιώζζα, απνθηά γλώζεηο θαη ιχλεη ηηο πξψηεο απνξίεο ηνπ. Οη γνλείο  

     θξνληίδνπλ γηα ηελ κφξθσζή ηνπ (βαζηθή εθπαίδεπζε, γισζζνκάζεηα, άιιεο   

     δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.) ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ην άηνκν ζα θαιιηεξγήζεη  

     λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηελ θξίζε, ηε κλήκε, ηε θαληαζία, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ    

     αληίιεςε. 

 Αλαδεηθλχνληαη νη θιίζεηο  θαη νη δεμηόηεηεο  ησλ παηδηψλ,  γίλεηαη πξνζπάζεηα 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.  

 Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα ην παηδί αμηνινγεί θαη αμηνινγείηαη, θξίλεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη 

καζαίλεη λα αγσλίδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ νηθνγέλεηα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζεηηθή ή αξλεηηθή (απηνζπλαίζζεκα, 

απηνπεπνίζεζε). 

 Οη γνλείο θέξλνπλ ζε επαθή  ηα παηδηά κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ αζιεηηζκό, ηνπο παξέρνπλ 

εξεζίζκαηα  γηα ελαζρφιεζε κε δεκηνπξγηθέο κνξθέο ςπραγσγίαο. 

 

Ψπρηθά 

 ηεξίδεηαη ςπρηθά θαη εζηθά ζηηο δπζθνιίεο  (αγάπε, ζηνξγή,  γαιήλε, εξεκία, απνδνρή,   

     ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαηαλφεζε, ζπκπαξάζηαζε ) απαξαίηεηα ζηνηρεία  

      γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ  

 

Κνηλσληθά 

 Κνηλσληθνπνηείηαη  (εθκάζεζε ξφισλ, ζπλεξγαζία, ζπκκεηνρή, επηθνηλσλία, ζεβαζκφο 

θαλφλσλ, αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ άιισλ, δηάινγνο) 

Οη γνλείο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ εθκάζεζε θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο  απέλαληη ζηνπο κεγαιχηεξνπο, ηνπο δαζθάινπο, 

ηνπο παππνχδεο, ηνπο ζπλαλζξψπνπο γεληθφηεξα. 

 

Ηζηθνπνηείηαη 

 αθνχ δηδάζθεηαη εζηθέο αμίεο (φπσο ε εληηκφηεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε  ειεπζεξία, ε 

δηθαηνζχλε , ε αιήζεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε αλεθηηθφηεηα, ε  θηινπαηξία θ.ά.).   

  Γηακνξθψλεη έηζη  θαη θαιιηεξγεί ην ραξαθηήξα ηνπ 

 Δπίζεο, φηαλ πξνσζεί ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκό ζην δηαθνξεηηθό είηε απέλαληη 

ζε άηνκα είηε απέλαληη ζε ιανχο ζπκβάιιεη ηαπηφρξνλα  ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νηθνπκεληθήο  ζπλείδεζεο ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ πνιππνιπηηζκηθψλ θνηλσληψλ. 

 Δλίζρπζε θηινπαηξίαο θαη εζληθνύ θξνλήκαηνο 

 Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ( κέζσ ηεο  

 αλάδεημεο ηεο αμίαο ηεο θχζεο  θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γνλέσλ σο πξνηχπσλ 

νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο) 

 πκβάιιεη ζηε ζπληήξεζε θαη δηαηώληζε εζώλ, εζίκσλ, παξαδόζεσλ, 

 

Πνιηηηθνπνηείηαη 

 Απνθηά δεκνθξαηηθό θξόλεκα (φηαλ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζπιινγηθά, επηθξαηεί ν 

δηάινγνο θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) 
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Δπνκέλσο, ε νηθνγέλεηα είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ 

αλζξψπνπ θαη ν ξφινο ηεο δε ζα αληηθαηαζηαζεί πνηέ κε ηφζε επηηπρία απφ θαλέλα άιιν 

θνξέα. Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο φια απηά, ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. ήκεξα, φκσο, ν νηθνγελεηαθφο ζεζκφο δηέξρεηαη θξίζε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη επεξεάδνπλ γεληθφηεξα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

 

 

Σπκπηώκαηα θξίζεο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζεζκνύ 

 Αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ θαη επνκέλσο, 

 Αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 Απνμέλσζε ησλ κειψλ 

 Αδηαθνξία 

 Δλδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο (κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ) 

 Δλδννηθνγελεηαθή βία (θαθνπνίεζε γπλαηθψλ θαη παηδηψλ) 

 

 

Τα αίηηα ηεο θξίζεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 

Δπηινγή ζπληξόθνπ 

Ζ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο ρσξίο λα 

πξνεγεζεί ψξηκε ζθέςε θαη  λα έρεη 

ππνινγηζηεί ζσζηά ην κέγεζνο ησλ επζπλψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιιαγέο ζηνπο θόιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο  

 ε παξαδνζηαθή (πνιπκειήο) νηθνγέλεηα 

έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ ππξεληθή (γνλείο 

θαη παηδηά). Ζ ζεκεξηλή ειιεληθή 

νηθνγέλεηα είλαη θπξίσο ππξεληθήο κνξθήο 

(γνλείο-παηδηά), ελψ ηα ειηθησκέλα άηνκα 

(παππνχο, γηαγηά) απνκαθξχλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην ίδην ζπίηη. 

 Η αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθώλ ξόισλ 

θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζηεξενηχπσλ κε ηε 

λνκηθή εμίζσζε ησλ δχν θχισλ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο. 

 

Γνλείο 

-λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα άηνκα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο. 

-ζπλαίζζεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ πιεπξάο 

γνλέσλ.   

-Δπηινγή ζπληξφθνπ κε ππεπζπλφηεηα θαη 

πεξίζθεςε 

-Πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 
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 ε γπλαίθα εξγάδεηαη έμσ από ην ζπίηη θαη 

ε αγσγή ησλ παηδηψλ αλαζέηεηαη  ζε 

ηξίηνπο  

 ηα άηνκα ζηηο κέξεο καο 

αλεμαξηεηνπνηνύληαη πην γξήγνξα, έηζη 

απνκαθξχλνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ιφγσ ζπνπδψλ ή 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Η πξνζθόιιεζε ζηα ηερλνινγηθά 

επηηεύγκαηα (ηειεφξαζε, δηαδίθηπν) 

νδεγεί ζηελ απνκφλσζε. 

 Η βαζκηαία ζπξξίθλσζε ησλ 

παξαδνζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο (αγσγή, πεξίζαιςε). 

 Οη ππξεληθέο ή κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο  

δελ έρνπλ ηε βνήζεηα ησλ παππνχδσλ θαη 

ησλ γηαγηάδσλ 

 Ο εγσηζκφο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηαπαηδαγσγνχληαη. 

 νη γνλείο ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο παηδαγσγηθήο θαη 

ςπραλάιπζεο, δελ μέξνπλ πνηα ζηάζε λα 

θξαηήζνπλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, γηα 

λα κελ ηνπο πξνθαιέζνπλ ςπρνινγηθή 

δεκηά, ρσξίο λα ην ζέινπλ. Έηζη, απφ ηε 

κηα ηα ζεσξνχλ αλψξηκα θαη απφ ηελ 

άιιε ηνπο δεηνχλ λα ζπκκεξηζηνχλ ηνλ 

θφζκν ησλ κεγάισλ θαη λα αθνινπζνχλ 

ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. 

 Αληηθάζεηο- ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνληώλ, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο, ε 

θαηαπίεζε, ν ππεξπξνζηαηεπηηζκφο ή ν 

άθξαηνο θηιειεπζεξηζκφο. 

   ε έιιεηςε ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

δπζθνιία επηβίσζεο  πνπ δεκηνπξγνχλ 

θιίκα έληαζεο θαη ππξνδνηνχλ 

ζπγθξνχζεηο. 

 Σν ράζκα γελεψλ θαη ε ηδενινγηθή 

δηάζηαζε αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Απνθπγή ηεο ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηαο,ηεο 

ππεξβνιηθή ζηνξγήο, πνπ αζθνχλ ζην παηδί 

ςπρνινγηθή βία, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ 

εμέγεξζή ηνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ειεπζεξίαο 

 

-επηθξάηεζε ηνπ δηαιφγνπ, ηνπ 

αιιεινζεβαζκνχ πνπ βνεζά ζηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ θαη πξνάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

-επηθξάηεζε ηεο αγάπεο, ηεο εθηίκεζεο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ 

-νξηνζέηεζε απφ ηνπο λένπο ησλ 

δηθαησκάησλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο 

-ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο λα παξνπζηάδνληαη 

ζηα παηδηά κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

δηάζηαζε, γηα λα ηα θαηαλννχλ αξγφηεξα, λα 

αλαπηχμνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ακπληηθνχο 

κεραληζκνχο θαη λα κπνξνχλ λα δίλνπλ 

ιχζεηο 

   

-λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα κέιε φηη δελ 

πξέπεη λα εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο πιηθά ή 

ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αμία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα «ζηέθνπλ ζηα πφδηα 

ηνπο», φηαλ αλαγθαζηνχλ λα κείλνπλ κφλνη. 
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Σπλζήθεο ηεο δσήο 

Οη έληνλνη ξπζκνί ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο,θαη ε έιιεηςε ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ 

 επηβαξχλνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ππνλνκεχνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπο. 

 ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θξαηά ηα 

άηνκα αξθεηέο ψξεο έμσ απφ ην ζπίηη, κε 

απνηέιεζκα ε ζπλχπαξμε ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο λα είλαη ζπάληα. 

Οηθνλνκηθνί ιόγνη 

 ε αλεξγία πνπ πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο, 

ηνπο θάλεη δηζηαθηηθνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη νηθνγέλεηα. 

 

Ηζηθή θξίζε 

 Ζ ειεπζεξηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ε 

ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αγάπεο θαη ηεο 

ζπδπγηθήο πίζηεο  

 Ζ επηθξάηεζε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο 

ηδηνηέιεηαο θαη ε απψιεηα ηνπ ζπιινγηθνχ 

πλεχκαηνο ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία. 

 

ΜΜΔ 

 ε πξνβνιή αξλεηηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ 

ηδενινγηθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

παηδηψλ. 

Σρνιείν 

 Σερλνθξαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο-

απαμίσζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 

 Η πνιηηεία  

-λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ κε 

ελεκέξσζε 

- κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, φηαλ είλαη 

αλαγθαίν θαη εμαζθάιηζε πεξίζαιςεο. 

-Πξφλνηα γηα δεκηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ, 

νινήκεξν ζρνιείν 

-Αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 

 

Σρνιείν-ΜΜΔ-πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

-Αλαδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ 

-Πξνβνιή αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ 

-Αλάπηπμε-θαιιηέξγεηα αξεηψλ ( ζεβαζκφο, 

αλεθηηθφηεηα, δηαιιαθηηθφηεηα, ππνκνλή, 

επηκνλή, πίζηε, αθνζίσζε, εηιηθξίλεηα, 

θαηαλφεζε θ.ιπ.) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ψξηκσλ θαη ππεχζπλσλ 

αλζξψπσλ. 
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Σπλέπεηεο 

 Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

 Αδπλακία θνηλσληθνπνίεζεο 

 Αδπλακία δεκηνπξγηθήο δξάζεο-αλαζθάιεηα 

 Πεξηζσξηνπνίεζε 

 Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ ζεζκνχ 

Οη ζπγθξνχζεηο ησλ γνληψλ κεηαμχ ηνπο δελ απνηειεί ην θαιχηεξν παξάδεηγκα γηα λα 

αγαπήζεη έλα παηδί ηελ νηθνγέλεηα , θπξηαξρνχλ  αληηιήςεηο φπσο:  ν γάκνο ζθνηψλεη ηνλ 

έξσηα, δεκηνπξγεί θιίκα θαηαπίεζεο, ζηεξεί ηελ αηνκηθή ειεπζεξία.  

Απηνί πνπ ακθηζβεηνχλ ηνπο ζεζκνχο ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, επηιέγνπλ έλα λέν 

ηξφπν ζπκβίσζεο απαιιαγκέλν απφ θάζε λνκηθή δέζκεπζε θαη ππνρξέσζε ηε ιεγφκελε 

«ειεχζεξε» ή «εμψγακε» ζπκβίσζε 

 

 

Αληίινγνο: ε νηθνγέλεηα δελ πεξλάεη θξίζε. 

 

Δπηρεηξήκαηα :  κεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε νηθνγέλεηα ζην βάζνο ηεο δελ πεξλάεη θξίζε 

θαη φηη απηή ε θξίζε πνπ δηαβιέπνπλ θάπνηνη είλαη θαηλνκεληθή. Σα επηρεηξήκαηά ηνπο είλαη : 

1)      ν ζεζκφο ηνπ γάκνπ θπξηαξρεί ζηε δσή καο. Οη λένη επηδηψθνπλ λα παληξεπηνχλ, θάησ 

φκσο απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο. 

2)      ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απφ ηα δπν θχια ηεο επζχλεο ηεο νηθνγέλεηαο, γη’ απηφ θαη ην 

απνθαζίδνπλ αθνχ πξψηα ην ζθεθηνχλ πνιχ ζνβαξά  

3)      νη ζρέζεηο ηνπ δεπγαξηνχ είλαη πην ζθιεξέο, αιιά ηαπηφρξνλα πην εηιηθξηλείο απφ ην 

παξειζφλ. 

4)      νη επζχλεο κέζα ζην γάκν είλαη θνηλέο. Ζ γπλαίθα θαηαμηψλεηαη σο θνηλσληθφ κέινο, βνεζά 

ζηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ θαη δε «θνξηψλεη» φια ηα βάξε ζηνλ άλδξα. 

5)      νη άλδξεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ζήκεξα έληνλα ηελ παηξφηεηα θαη ηελ ραίξνληαη αιεζηλά, 

θαζψο εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

6)      ε γέλλεζε ησλ παηδηψλ ζηεξίδεηαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

7)      έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο γνλείο γηα ηε ζσζηή αλαηξνθή θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

παηδηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη. 

8)      πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ παηδηνχ, ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. 

9)      ε απηαξρηθφηεηα θαη ε θαηαπίεζε είλαη πιένλ κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζην 

παξειζφλ.  Γεκνθξαηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. 
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Κξηηήξην  

Η 15ε Ματνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Οηθνγέλεηαο ζύκθσλα κε ηελ ππ” 

αξηζκ. 47/237/20-9-1993 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ελσκέλσλ 

Εζλώλ. 

Κείκελν 
Δίδνο πιεξνθνξηψλ 

πλεθηηθφηεηα-Λνγηθέο 

ζρέζεηο 

Η νηθνγέλεηα, έλαο παλάξραηνο ζεζκόο, απνηειεί ην βαζηθό 

θύηηαξν ηνπ θνηλσληθνύ νξγαληζκνύ, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηελ 

πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Οη 

πξώηεο εκπεηξίεο, πνπ απνθηά ην παηδί κέζα ζ” απηήλ, 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη 

θαζνξίδνπλ αλ ζ’ απνβεί άηνκν κε πξσηνβνπιία ή ζα 

παξακείλεη νπξαγόο, αλ ζα κάζεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

άιισλ θαη λα δεη εηξεληθά ή ζ” αλαπηύμεη ερζξηθή 

ζπκπεξηθνξά. Επίζεο, ε ηδέα πνπ ζρεκαηίδεη ην παηδί γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο θη αλσηεξόηεηαο 

εμαξηώληαη, ζε κεγάιν βαζκό, από ηα ρξόληα ηεο νηθνγελεηαθήο 

ηνπ δσήο. Μέζα ζηελ νηθνγελεηαθή θνηλόηεηα δεκηνπξγείηαη 

θνηλή ζθέςε, θνηλόο θύθινο ζπλαηζζεκάησλ, ην ιεγόκελν 

«πλεύκα ηεο νηθνγέλεηαο», πνπ επηδξά αέλαα θαη ζηαζεξά ζηελ 

αγσγή ηνπ παηδηνύ. Αλ θαη ην πεδίν ηεο είλαη ζηελό, όκσο είλαη 

αξθεηά θαξπνθόξν γηα ό,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Μέζα ζε απηή αλαδεύνπλ νη πην ζπγθηλεηηθνί 

παικνί ηεο ζπκπάζεηαο θαη ηεο ζπκπόλνηαο, θπηξώλνπλ θη 

αλαπηύζζνληαη νη ζπόξνη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο αγάπεο, ηεο 

αιιειεγγύεο, ηεο εκπηζηνζύλεο, ηεο επγλσκνζύλεο θαη ηεο 

αλεθηηθόηεηαο. Σην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ αλαπηύζζεηαη ην 

αίζζεκα ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζηάζεο, 

ώζηε ν λένο λ” απνθηήζεη θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη λα 

εθπιεξώλεη σο κειινληηθόο πνιίηεο ηνπο θνηλσληθνύο ηνπ 

ξόινπο, ηόζν ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, όζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή θη επαγγεικαηηθή δσή ηνπ. Με ηελ ηήξεζε απηώλ ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ, δηεπθνιύλεηεαη ε κεηάβαζε από ην εγώ ζην 

εκείο θαη ε θνηλσληθή απνδνρή ζεσξείηαη βέβαηε. Εύζηνρα ν 

Καλη επηζεκαίλεη: «Η νηθνγέλεηα είλαη ε αηώληα ζρνιή θαη ν 

δάζθαινο ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ». 

Ωζηόζν, ε αζύκκεηξε αλάπηπμε πιηθνηερληθνύ θαη 

εζηθνπλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ, ε έθπησζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, ε 

αζηηθνπνίεζε θαη ε θαηίζρπζε ηνπ αηνκηθηζκνύ, θαζώο θαη ε 

όμπλζε ηνπ ράζκαηνο ησλ γελεώλ ηείλνπλ ζήκεξα ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ θύξνπο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ζεζκνύ θαη ηνλ κεηαβάιινπλ ζε «κεραληζκό 

λεπξώζεσλ», θαηά ηνλ Χ. Ρίρηεξ. Μέζα ζηε ζύγρξνλε 

νηθνγέλεηα έρνπλ αλαπηπρζεί δειεηεξηώδε δηδάληα πνπ 

ζπκπλίγνπλ ηελ ηξπθεξόηεηα: ν εγσηζκόο θαη ε βηαζύλε ησλ 

γνληώλ λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο, εξήκελ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο 

πξνο ηα παηδηά, ε ιαρηάξα ησλ παηδηώλ λα ζπληξίςνπλ ηνπο 
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νηθνγελεηαθνύο πεξηνξηζκνύο θη απνθαξδησκέλα θαη 

πιεγσκέλα λ’ απνζθηξηήζνπλ από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

ην γξεγνξόηεξν δπλαηό. Τα πνξίζκαηα ηεο Ιαηξηθήο Ψπρνινγίαο 

θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο Κιηληθήο Ψπρνινγίαο καο 

δηαβεβαηώλνπλ πσο πνιιέο αξξώζηηεο ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο, πνιιέο δηαζηξνθέο ηνπ ραξαθηήξα θαη 

εγθιεκαηηθέο ηάζεηο νθείινληαη, απνθιεηζηηθά, ζηελ έιιεηςε ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο, ηεο νηθνγελεηαθήο γαιήλεο θαη 

ελόηεηαο. 

Τν γεγνλόο, όκσο, όηη ε θξίζε ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο δελ 

είλαη πξσηνγελήο, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο γεληθόηεξεο θξίζεο 

ηεο θνηλσλίαο, αθήλεη αηζηόδνμα κελύκαηα γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειώλ ηεο. Όινη εκείο, νη γνλείο 

ηνπ 21νπ αηώλα, νθείινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηελ ειιεληθή 

νηθνγέλεηα κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θη σξηκόηεηα θαη λα 

νηθνδνκήζνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο ζ” έλα πιαίζην 

ακνηβαηόηεηαο, εηιηθξίλεηαο θη αιεζηλήο θηιίαο. Γηαηί απηή είλαη 

ε αζθαιέζηεξε νδόο, γηα λα εμαζθαιίδνπκε ην πλεύκα 

νκνςπρίαο θαη παξάιιεια ηελ απηνλνκία ησλ κειώλ ηεο, γηα λα 

ηε ζσξαθίζνπκε κε αγάπε απέλαληη ζ” όιεο εθείλεο ηηο 

επηζέζεηο πνπ απεηινύλ ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ επόδσζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο». 

 

 (κήλπκα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεξεάο Διιάδαο, Γξ. Βάηνπ Εακπεζάλε γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Οηθνγέλεηαο, ηε 

Γεπηέξα 15 Ματνπ) 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80 – 100 ιέμεηο 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζπλνρήο πνπ είλαη γξακκέλεο κε έληνλα 

γξάκκαηα. 

3. Να βξείηε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ 

4. Να γξάςεηε ζπλψλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ 

5. Να εληνπίζεηε ηηο απζεληίεο ζην θείκελν. 

6. Να εληνπίζεηε παξαδείγκαηα ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

7. Να ραξαθηεξίζεηε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. 

8. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. 

9. ειιηπή, ζπλαλαζηξέθεηαη, απόδνζε, ζπκβάιιεη: λα αλαιχζεηε ηηο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά 

ηνπο θαη απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηεο θάζε ιέμεο λα ζρεκαηίζεηε κία δηθή ζαο ζχλζεηε 

ιέμε 

Γ. Παξαγσγή ιφγνπ 

Σν Πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ ηεο πεξηνρήο ζαο δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε αθνξκή ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Οηθνγέλεηαο. Χο εθπξφζσπνο  ηνπ δεθαπεληακεινχο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο, ζα εθθσλήζεηε νκηιία αλαθεξφκελνη ζηελ θξίζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. 


