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Εισαγωγή: 
 

• Στα πλαίσια της ενότητας Τα  φύλα στη λογοτεχνία, προσεγγίσαμε 
ερμηνευτικά και επεξεργαστήκαμε τα ακόλουθα κείμενα απ’ το 
σχολικό βιβλίο της Α΄ λυκείου: 

• Από τον ενότητα των παραλογών,  «το τραγούδι του νεκρού 
αδερφού» και  

• από τα την κρητική ποίηση  τον «Ερωτόκριτο», του Βιτζέντζου 
Κορνάρου 

 



Σκοπός: 
• Η παραπάνω εργασία είχε σαν 

σκοπό την μελέτη του θεσμού 
της οικογένειας μέσα από  το 
κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο 
της εποχής που γράφτηκε το 
κάθε ποίημα, καθώς επίσης της 
θέσης της γυναίκας, τις 
στερεότυπες αντιλήψεις για τα 
δύο φύλα και την πολύπλευρη 
κατανόηση των ανθρώπινων 
σχέσεων μέσα απ’ την οπτική 
του φύλου: σχέση πατέρα – 
κόρης, μητέρας – γιου, αδελφής 
– αδελφού, και τις ποικίλες 
κοινωνικές συμβάσεις που 
σχετίζονται με το θεσμό του 
γάμου. 

  

 



Τρόπος εργασίας: 
 • Εργαστήκαμε ατομικά, σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια  συνεργατικά. 

Εργαζόμενοι σε ομάδα των τεσσάρων ατόμων, μελετήσαμε όλοι, τα κείμενα και 
στη συνέχεια τα επεξεργαστήκαμε ατομικά, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά 
με συγκεκριμένες ερωτήσεις που δόθηκαν σε κάθε ομάδα. Η παραπάνω εργασία 
μας κινητοποίησε και μας έκανε να ανατρέξουμε στις πηγές, να μελετήσουμε τα 
κείμενα δημιουργικά και να προχωρήσουμε σε μια κριτική ερμηνεία τους. 
Αντλήσαμε πληροφορίες από σχολικά βιβλία και από το διαδίκτυο 
επιτυγχάνοντας τα παρακάτω: 

• Συνειδητοποιήσαμε ότι οι ρόλοι των φύλων συνδέονται στενά με το ιστορικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής. 

• Γνωρίσαμε το θεσμό της οικογένειας μέσα στο πέρασμα των χρόνων, κάναμε 
συγκρίσεις, εντοπίσαμε τις ομοιότητες και τις μεταβολές που επήλθαν.   

• Κατανοήσαμε το θέμα των φύλων μέσα από τους ανθρώπινους τύπους που 
παρουσιάζονται στα δύο έργα. 

• Αιτιολογήσαμε τις απόψεις μας. 

• Ασκηθήκαμε στην διερευνητική, συνεργατική και ομαδική  εργασία 

• Εξοικειωθήκαμε στην χρήση των υπολογιστών και στις διερεύνηση μέσω των 
μηχανών αναζήτησης. 

• Μα περισσότερο απολαύσαμε την συνεργασία. 

•  Οι ατομικές εργασίες κατατέθηκαν στην υπεύθυνη καθηγήτρια, και  τέλος αφού 
εργαστήκαμε ομαδικά καταλήξαμε στην παραγωγή της τρέχουσας εργασίας. 

 



Κύριο θέμα: 
1. Χαρακτηρισμός των κειμένων:  
 
• Ο τραγούδι του νεκρού αδερφού, 

θεωρείται από τα πιο παλιά δημοτικά 
τραγούδια και δημιουργήθηκε πριν 
από τον 9ο αιώνα στην περιοχή της Μ. 
Ασίας. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα επικό 
ποίημα, μια αισθηματική ιστορία που 
ανήκει στα έργα της κρητικής 
λογοτεχνίας (1453-1669) και μάλιστα 
στην περίοδο ακμής (τέλη 16ουαι.-
1669). Το έργο αποπνέει το πνεύμα της 
Αναγέννησης αλλά και το πνεύμα της 
ελληνικής δημοτικής μυθολογίας.  

 



 2. Κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο:  
 Α. Οικονομικά στοιχεία:  

• Η περίοδος αυτή παραπέμπει 
σε  μια Ελλάδα, που κυρίως 
ασχολείτο με την γεωργία ή την 
κτηνοτροφία στα ορεινά ή 
συνδυασμό και των δύο και το 
εμπόριο στα νησιά. Οι  εύπορες 
οικογένειες είχαν την δύναμη 
στα χέρια τους και 
προσπαθούσαν να 
διασφαλίσουν την περιουσία 
τους, συγγενεύοντας με άλλες 
εύπορες οικογένειες. Οι 
οικογένειες από τα χαμηλότερα 
κοινωνικά στρώματα συχνά 
προσπαθώντας να 
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο 
αύριο, επιδίωκαν  έναν «καλό» 
γάμο ή κατέφευγαν στην 
μετανάστευση. 



Β. Επικοινωνία -μετακινήσεις 

• Στην Ελλάδα, τα βουνά, τα νησιά, σχηματίζουν μικρές κοινότητες οι 
οποίες, λόγω των φυσικών συνθηκών, είναι απομονωμένες. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα οι μετακινήσεις και η επικοινωνία, να γίνονται 
με εξαιρετικές δυσκολίες. Στο ποίημα του «Νεκρού αδερφού», η 
κόρη είναι παντρεμένη μακριά και η δυνατότητα να επικοινωνήσουν 
και να βρεθούν είναι αδύνατη. Για τον λόγο αυτόν δεν γνωρίζει και 
τον θάνατο των αδερφών της.  

 



Γ. Η εκπαίδευση  

• Η εκπαίδευση των παιδιών στις 
απομονωμένες ελληνικές κοινότητες, έχει τη 
μορφή της ανατροφής και της γενικότερης 
διαπαιδαγώγησης από τους γονείς και άλλα 
μέλη της οικογένειας σε ό, τι αφορά τους 
ρόλους των γονέων, τους τρόπους 
επιβίωσης, τις εργασίες του σπιτιού, τους 
καλούς τρόπους συμπεριφοράς, τις αξίες, 
κτλ. Οι ρόλοι ποικίλουν αντίστοιχα με το 
φύλο και την ηλικία του παιδιού: 

• Τα αγόρια μαθαίνουν από τον πατέρα, π.χ., 
τους τρόπους καλλιέργειας της γης και  

• τα κορίτσια μαθαίνουν από τη μητέρα να 
μαγειρεύουν, να ασχολούνται με το 
νοικοκυριό, να είναι καλές σύζυγοι και 
μάνες.  

• Στις περισσότερες απομακρυσμένες 
ελληνικές κοινότητες, οι κάτοικοι «δεν 
ήξεραν γράμματα». Η μόρφωση ήταν 
προνόμιο των εύπορων.  

 



Δ. Οικογενειακές αξίες  
Οικογενειακές αξίες αναφέρονται στους Ιεραρχικούς ρόλους του 
πατέρα και της μητέρας.:   

Ο πατέρας πρέπει: 

•  να είναι ο αρχηγός της οικογένειας,  

• να κουμαντάρει τα χρήματα του σπιτιού,  

•να δίνει προίκα στην κόρη του,  

Η μητέρα πρέπει: 

• να ζει για τα παιδιά της,  

• να δέχεται τις αποφάσεις του πατέρα,  

• να συμφωνεί πάντα με τη γνώμη του πατέρα,  

•  Η θέση της μητέρας είναι στο σπίτι.  

 Οικογενειακές αξίες που αναφέρονται στις  υποχρεώσεις παιδιών 
προς οικογένεια και συγγενείς:  

• τα παιδιά έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν τους γονείς όταν 
γεράσουν,  

• να δουλεύουν για να βοηθούν την οικογένεια,  

• να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού,  

• να σέβονται τους παππούδες,  

• να διατηρούν καλές σχέσεις με συγγενείς. 
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Τύπος οικογένειας:   

Στο κείμενο του Ερωτόκριτου και του Νεκρού 
Αδερφού επικρατεί το πρότυπο της πατριαρχικής 
οικογένειας.  

Ειδικότερα στον Ερωτόκριτο ο πατέρας της Αρετούσας 
ο οποίος ήταν και βασιλιάς αποτελούσε την κεφαλή τη 
οικογένειας και έπαιρνε μόνος του τις αποφάσεις που 
αφορούσαν τα πρόσωπα της οικογένειας. Όταν λοιπόν 
η κόρη του αγάπησε κάποιον που δεν ενέκρινε ο 
πατέρας της αυτός την φυλάκισε. Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν ότι η γνώμη του πατέρα είναι πολύ σημαντική 
όσον αφορά τις αποφάσεις της κόρης του  και κανείς 
δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση.  

Στην περίπτωση του Νεκρού Αδερφού δεν φαίνεται 
πουθενά η ύπαρξη του πατέρα-αρχηγού της 
οικογένειας, που πολύ πιθανόν να έχει πεθάνει. Τα 
πολλά αγόρια όμως τον αντικαθιστούν. Αυτά  δίνουν 
άλλο κύρος στην οικογένεια, καθώς προστατεύουν και 
υπερασπίζονται  τα συμφέροντα της. Παρόλα αυτά 
όμως βλέπουμε και τη μητέρα να παίρνει θέση, αφού 
παραβρίσκεται στο συμβούλιο με τους γιούς της  για 
να αποφασιστεί η τύχη της κόρης της και ο λόγος της 
έχει  ιδιαίτερη βαρύτητα . 



 Η θέση της γυναίκας- κοινωνικές προκαταλήψεις και 
στερεότυπα σε σχέση με το σήμερα 

 

 

Και στα δύο κείμενα ο ρόλος της γυναίκας 
είναι περιορισμένος. Για χρόνια οι γυναίκες 
θεωρούνταν υποβαθμισμένες και δεν είχαν τα 
ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. Επίσης  δεν 
είχαν το δικαίωμα να αποφασίζουν μόνες τους 
και φυσικά ο λόγος τους δεν μετρούσε. Οι 
γυναίκες ήταν υπάκουες στον άνδρα τους ή 
στους γιούς τους και έκαναν ό,τι τους έλεγαν 
όπως στον Ερωτόκριτο και στου Νεκρού 
αδερφού. Βέβαια σε σύγκριση με το σήμερα, 
τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ όχι 
όμως σε όλες τις χώρες. Οι γυναίκες έχουν 
δικαιώματα και μπορούν να αποφασίζουν και 
να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να εξαρτώνται  
από τον άνδρα τους . Τέλος δεν υπάρχει 
κοινωνική διάκριση μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε σχέση με παλαιότερα. 

  

 



Σχολιασμός της πατριαρχική οικογένειας  
 

Στο παρελθόν η οικογένεια ήταν κατά 
κανόνα πατριαρχική. Ο άνδρας, 
δηλαδή ο πατέρας ή ο γιος όταν δεν 
υπήρχε πατέρας, ήταν ο αρχηγός της 
οικογένειας. Με τον τίτλο αρχηγός 
εννοούμε ότι ο άνδρας ήταν εκείνος 
που αποφάσιζε για ό,τι αφορούσε τα 
μέλη της οικογένειας ακόμα και αν τα 
ίδια τα μέλη όπως, η γυναίκα, τα 
παιδιά ή και κάποιες φορές 
συγγενείς δευτέρου βαθμού έπρεπε 
να πάρουν αποφάσεις για τις ίδιες τις 
ζωές τους 



ΔΟΜΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
Ο γάμος στηριζόταν στα κοινωνικο-οικονομικά συμφέροντα των δύο 
συμβαλλομένων οικογενειών. Επομένως ο έρωτας ή η ρομαντική 
αγάπη δεν αποτελούσε προϋπόθεση, ούτε υπήρχαν προσδοκίες για 
ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους αγάπης. Η επιλογή συντρόφου γινόταν 
από τους γονείς και οι επιθυμίες του ζευγαριού δε θεωρούνταν 
συνήθως σημαντικές.  

 



 Στερεότυπα για τον ρολό του άνδρα που επικρατούσαν 
παλιότερα και στην εποχή μας 
 
 

• Σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε εποχής ο 
άνδρας έπρεπε να είναι δυνατός γενναίος 
μαχητικός αποφασιστικός τολμηρός πλούσιος 
εργατικός διεκδικητικός, έξυπνος, λογικός, 
ιπποτικός- ευγενικός, υπερήφανος και 
υπερασπιστής της οικογένειας του. 

• Με το πέρασμα των χρονών οι απαιτήσεις, η 
συμπεριφορά και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων 
αλλάζουν. Μερικά χαρακτηριστικά όμως είναι 
διαχρονικά. 

  Στις μέρες μας η εποχή θέλει τον άνδρα : 
• Να έχει τα παραπάνω χαρίσματα αλλά να είναι 

παράλληλα καλός σύζυγος και να συμμετέχει στα 
δρώμενα της οικογένειας από κοινού με την 
γυναίκα του. 

• έξυπνο, εργατικό, οικογενειάρχη, αποφασιστικό, 
λογικό, ευγενικό και  καλό σύζυγo. 

 
  
 



Σχέσεις των μελών της πατριαρχικής 
οικογένειας 

Μέσα στα πλαίσια της οικογένειας 
δημιουργείται μια κοινότητα όπου 
τα μέλη της έχουν κοινούς 
δεσμούς, ψυχικούς και αίματος και 
ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Οι 
σχέσεις των μελών μιας 
οικογένειας παλιά διαφέρει από 
μια οικογένεια του σήμερα. Στα 
«παλιά» ζευγάρια, η μόνη σχέση 
που είχαν μεταξύ τους, ήταν ο 
έγγαμος βίος. 



Αλλαγές στον χρόνο Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 
επιστημών και η εξάπλωση τους σε 
μια μεγάλη μερίδα χωριών ήταν ένας 
από τους πιο σημαντικούς λόγους 
που επηρέασαν τις αξίες, τις 
αντιλήψεις και κατά συνέπεια τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι 
γενικές αυτές κοινωνικο-οικονομικές 
αλλαγές συνοδεύτηκαν από μια 
σειρά αλλαγών στους διάφορους 
κοινωνικούς θεσμούς όπως η 
οικογένεια. Την σημερινή εποχή, η 
δομή της οικογένειας εμφανίζεται 
πολύ πιο διαφορετική απ’ ότι 
παλαιότερα. Η συνηθέστερη 
οικογένεια χαρακτηρίζεται ως 
πυρηνική, δηλαδή αποτελείται από 
τον πατέρα, την μητέρα και τα 
παιδιά. Ο πατέρας και η μητέρα 
έχουν ίσα δικαιώματα μέσα στην 
οικογένεια αλλά και στην κοινωνία.  

 

 



Επίλογος: 
Γενικός σχολιασμός της οικογένειας σαν θεσμός της 

κοινωνίας παλιά και σήμερα 

Η οικογένεια δεν είναι ένας θεσμός στατικός και αμετάβλητος, αλλά 
εξελίσσεται μέσα στο πέρασμα των χρόνων, σε σχέση με τις μεταβολές 
που πραγματοποιούνται  στις κοινωνίες και έχουν να κάνουν με τις 
πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές και ιστορικές συνθήκες που 
επικρατούν. Στην πατριαρχική οικογένεια έχουμε τη κυρίαρχη δύναμη του 
πατέρα και η τυφλή υποταγή όλων των μελών στο πρόσωπό του είναι 
αυτονόητη. Τα ήθη και έθιμα τηρούνται αυστηρά και το αίσθημα της τιμής 
είναι σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας στις πράξεις των ατόμων. Η 
κατανομή των ρόλων, με βασικό κριτήριο την ηλικία, ρυθμίζονται 
σύμφωνα με τις παραδόσεις και αντανακλούν τους μηχανισμούς τις 
ευρύτερης κοινωνίας. Η θέση της γυναίκας είναι υποβαθμισμένη και 
πάντα οφείλει να υποτάσσεται στη θέληση του άνδρα του σπιτιού. 

 

 



Οι κοινωνικές όμως αλλαγές που ακολούθησαν δεν άφησαν 
ανέπαφη την οικογένεια. Η σύγχρονη οικογένεια χαρακτηρίζεται 
από πνεύμα φιλελεύθερο και δημοκρατικό. Επιτρέπει να 
διαμορφωθούν ελεύθερα οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα 
μέλη της. Η επιλογή συντρόφου είναι πια προσωπική υπόθεση των 
νέων και παρατηρείται μεταβολή στα κριτήρια επιλογής. Υποχώρησε 
δηλαδή ο υλικός παράγοντας και υπερίσχυσε η αμοιβαιότητα των 
σχέσεων. Στις σύγχρονες κοινωνίες κατοχυρώνονται τα δικαιώματα 
της γυναίκας, στους βασικούς χώρους, όπως αυτός της παιδείας της 
εργασίας και της οικογένειας. Η κατανομή των ρόλων παύει να 
γίνεται ανδροκρατικά και το οικογενειακό δίκαιο τείνει να 
αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους, με ισότητα και δικαιοσύνη.  

 



Σήμερα οι νέοι δεν απορρίπτουν όλες τις 
παραδοσιακές αξίες της οικογένειας, αλλά 
μόνον αυτές που έχουν σχέση με την 
αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα 
και της μητέρας, με τον απόλυτο έλεγχο 
των οικονομικών του σπιτιού από τον 
άνδρα/πατέρα, τον αυταρχικό ρόλο του 
πατέρα και την υποδεέστερη θέση της 
μητέρας. Απορρίπτονται, δηλαδή, οι 
οικογενειακές αξίες οι οποίες σχετίζονται 
με την κοινωνική δύναμη στην οικογένεια, 
δηλαδή, με την νόμιμη εξουσία του 
πατέρα-άνδρα σε αγροτικές κοινωνίες να 
ελέγχει απόλυτα τη μητέρα-γυναίκα. Όμως 
παραδοσιακές αξίες σχετικές με 
αλληλοβοήθεια, με σεβασμό, με 
υποχρεώσεις προς γονείς και συγγενείς, 
κ.ά. είναι αποδεκτές και σήμερα. Γενικά θα 
λέγαμε ότι υπάρχει μια κοινωνική 
συναισθηματική συνοχή ανάμεσα στα μέλη 
της ελληνικής οικογένειας. 

  

 



Πόσο έχει αλλάξει η ελληνική οικογένεια;  
 • Μελετώντας τη δομή και τη λειτουργία της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας 

καταλήγουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ενδείξεις διάλυσής της, αλλά αντιθέτως 
ενδείξεις εξέλιξης και ωρίμανσης προς ένα πιο ευέλικτο και επικοινωνιακό μοντέλο 
οικογένειας. 

•  Τελικά, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μεταβαλλόμενο σύστημα ελληνικής 
οικογένειας το οποίο δομικά μεν φαίνεται να μοιάζει με πυρηνική οικογένεια, 
λειτουργικά, όμως, εξακολουθεί να διατηρεί βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά της 
εκτεταμένης οικογένειας.  

• Η λειτουργία της ελληνικής οικογένειας του μέλλοντος θα μεταβάλλεται σταδιακά, 
στο βαθμό που οι κοινωνικοί θεσμοί προσαρμόζονται στη δυναμική των διεθνών 
πολιτικών, οικονομικών και άλλων εξελίξεων. Μία από τις βασικές αρχές της 
ψυχολογίας είναι η παραδοχή της ποικιλομορφίας της συμπεριφοράς και της 
προσωπικότητας, καθώς και άλλων ψυχολογικών φαινόμενων. Πιστεύουμε ότι η ίδια 
δυναμική της ποικιλομορφίας ισχύει για την εξέλιξη και τη λειτουργία της οικογένειας 
σε οποιαδήποτε χώρα. 

 


