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ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια τυπική αστική οικογένεια της επαρχίας της 

δεκαετίας του 1960. Οι γονείς μου, όπως και τα περισσότερα ζευγάρια του οικογενειακού και 
ευρύτερου κοινωνικού μου περιβάλλοντος, είχαν παντρευτεί με συνοικέσιο. Στην ευρύτερη 
οικογένεια υπήρχε μια σαφής ιεραρχική δομή, με τους άνδρες να κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση 
έναντι των γυναικών καθώς και των μεγαλύτερων στην ηλικία μελών έναντι των νεότερων. 
Για τη γενιά των γονιών μου, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας ήταν για τον καθένα, 
ανεξαρτήτως φύλου, μια δεδομένη προοπτική και για τις γυναίκες ίσως η μόνη δυνατή. Την 
εποχή όμως που μεγάλωνα εγώ, ο γάμος άρχιζε να μην είναι πλέον και η μοναδική προοπτική 
για τις γυναίκες, όπως ίσχυε μέχρι τότε.  

 Στην εφηβεία μου άρχισα να αμφισβητώ το αξιακό σύστημα μέσα στο οποίο 
μεγάλωνα και ένιωθα έντονη την ανάγκη η προσωπική μου ζωή να διαφοροποιηθεί από αυτή 
των γονιών μου. Μετά, ως φοιτήτρια, κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών μου στο Οικονομικό 
Τμήμα του Παν/μιου Αθηνών, διάβαζα με πάθος ότι φεμινιστικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου 
και απέναντι στο γάμο τηρούσα μια αμφίθυμη στάση. Παρ’ όλα αυτά, κάποια στιγμή που οι 
συνθήκες της ζωής μου ήταν ώριμες για γάμο, αποφάσισα να παντρευτώ και να κάνω 
οικογένεια.  

Σήμερα, έχοντας την προσωπική εμπειρία ενός εικοσαετούς και πλέον γάμου, καθώς 
και μιας πολυετούς προσωπικής ψυχαναλυτικής εμπειρίας, τα θέματα που αφορούν στον 
γάμο και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, εξακολουθούν να με ενδιαφέρουν 
και να με προβληματίζουν. Τώρα λοιπόν που σε ώριμη πλέον ηλικία ολοκληρώνω ένα 
δεύτερο κύκλο σπουδών, αυτή τη φορά στο τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης, 
αναζητώντας επόπτη και θέμα για την πτυχιακή μου εργασία, απευθύνθηκα στην καθηγήτρια 
μου κ Σοφία Τριλίβα, αφενός γιατί έχω μιαν ιδιαίτερα θετική εμπειρία από εκείνη τόσο ως 
επιστήμονα, όσο και ως διδάσκουσα και αφετέρου γιατί γνώριζα ότι μέσα στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντά της είναι και θέματα που αφορούν στον γάμο.  

Η κ. Τριλίβα μου έκανε τη τιμή να με δεχτεί ως εποπτευόμενή της και γνωρίζοντας το 
οικογενειακό μου ιστορικό και θεωρώντας ότι θα με ενδιέφερε προσωπικά - όπως και την ίδια 
άλλωστε - μού πρότεινε ως θέμα για την διπλωματική μου εργασία την διερεύνηση τού πώς 
αναπτύσσεται η σχέση οικειότητας μεταξύ συζύγων που παντρεύονται με συνοικέσιο. 
Μάλιστα, με προθυμία μου εμπιστεύτηκε ένα πλούσιο και ενδιαφέρον ερευνητικό υλικό που 
είχε συγκεντρώσει η ίδια με αυτόν τον στόχο, μέσω συνεντεύξεων με άτομα που είχαν 
παντρευτεί με συνοικέσιο. Πράγματι, επειδή βρήκα το θέμα αυτό καθ’ εαυτό ενδιαφέρον, 
αλλά και επειδή ένιωσα να με αφορά, συμφώνησα με ενθουσιασμό με την πρότασή της. Έτσι 
λοιπόν, η διπλωματική μου εργασία αφορά στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία του 
ερευνητικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί από την κ. Τριλίβα, το οποίο στην συνέχεια 
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συμπληρώθηκε και με συνεντεύξεις που πήρα εγώ η ίδια, έχοντας ως στόχο την διερεύνηση 
του γάμου με συνοικέσιο μέσα από την εμπειρία των ίδιων των πρωταγωνιστών του. 

Πριν κλείσω αυτό το σημείωμα εν είδει προλόγου, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Σοφία 
Τριλίβα, τόσο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε προσφέροντάς μου γενναιόδωρα το 
ερευνητικό υλικό στο οποίο η ίδια έχει επενδύσει και χρόνο και προσωπικό ενδιαφέρον, όσο 
και για την βοήθεια και καθοδήγησή της καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής 
μου εργασίας καθώς και για όσα έμαθα μέσα από την συνεργασία μας αυτή.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Πολλές έρευνες και βιβλία που αφορούν σε θέματα του γάμου και της οικογένειας 

στην Ελλάδα, αναφέρονται στο συνοικέσιο με τρόπο που θα τον χαρακτηρίζαμε περιθωριακό 
(Μουσούρου 1993α, 1993β, Κατάκη 1984, Campbell 1970, Doumanis 1983). Συνήθως η 
θεώρηση αυτών των ερευνών είναι περισσότερο κοινωνιολογική,  παρά ψυχολογική. Συχνά 
επίσης βλέπουμε να χρησιμοποιείται  ο τρόπος σύναψης του γάμου - από έρωτα, ή 
συνοικέσιο - ως μεταβλητή σε έρευνες που διερευνούν άλλου είδους φαινόμενα1. Δεν 
βρήκαμε να έχουν γίνει έρευνες εστιασμένες στο φαινόμενο του συνοικεσίου στην Ελλάδα, 
παρά το γεγονός ότι το συνοικέσιο ήταν η συνηθέστερη πρακτική σύναψης γάμου στην 
ελληνική κοινωνία μέχρι πολύ πρόσφατα, ώστε ζευγάρια που έχουν παντρευτεί μέσω 
συνοικεσίου να αποτελούν σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των ενεργών σήμερα ζευγαριών 
της ελληνικής κοινωνίας. 

Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα είχε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε το πώς έχουν βιώσει την 
εμπειρία του γάμου τα ίδια τα μέλη των ζευγαριών που έχουν παντρευτεί με συνοικέσιο, όχι 
μόνο επειδή  είναι ποσοστιαία πολλά ακόμα και σήμερα, αλλά και επειδή η εμπειρία τους 
αυτή προφανώς έχει καθορίσει σημαντικά την προσωπική και οικογενειακή τους πορεία, σε 
τρόπον ώστε να αναμένει κανείς την επίδρασή της στις νεότερες γενιές που πλέον  
παντρεύονται με διαφορετικούς τρόπους από ότι οι γονείς τους.  

Επιλέξαμε να προσεγγίσουμε το θέμα του συνοικεσίου βασιζόμενες στις αφηγήσεις 
των εμπειριών που είχαν βιώσει άτομα παντρεμένα με αυτόν τον τρόπο. Η ανάλυση των 
κειμένων που προέκυψαν από τις αφηγήσεις αυτές μας έδωσε μια εικόνα για το πώς τα άτομα 
αυτά έχουν δομήσει και νοηματοδοτήσει την εμπειρία του γάμου τους. Η οργάνωση της 
έρευνας, η παραγωγή των δεδομένων, η ανάλυσή τους και τα σχετικά συμπεράσματα 
αποτελούν το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας,  η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία για τον θεσμό του γάμου, καθώς και στο 
θεωρητικό πλαίσιο και στην μεθοδολογία της έρευνας, Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στα 
δεδομένα της έρευνας και στην ανάλυσή τους. Ειδικότερα, η εργασία δομείται ως εξής:   

  
Μέρος Α΄ 

Στο πρώτο κεφάλαιο τού πρώτου μέρους της εργασίας, θεωρήσαμε σκόπιμο να 
αναφερθούμε στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού του γάμου και να δείξουμε τους λόγους για 
τους οποίους το συνοικέσιο – σε διάφορες εκδοχές του - υπήρξε η κυρίαρχη μορφή γάμου 
στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας. Επίσης θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε στις 
διάφορες μορφές σύναψης γάμου που ισχύουν και σήμερα, ώστε να είναι σαφές τί εννοούμε 
με τον όρο συνοικέσιο στη παρούσα έρευνα και να μην συγχέεται με τις άλλες μορφές γάμου. 

                                                 
1Για παράδειγμα, η έρευνα με τίτλο: «Factors associated with sexuality in later life: An exploratory study in a 
group of Greek married older adults» (Papaharitou & et al., 2008). 
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Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφουμε το πώς γινόταν το συνοικέσιο στην ελληνική 
ύπαιθρο - εν μέρει και στις πόλεις μέχρι περίπου και τα μέσα του 20ου αιώνα – περίοδος κατά 
την οποία παντρεύτηκαν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνά μας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο και στην μεθοδολογία της 
έρευνάς μας. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι έχει 
ενδιαφέρον να εξεταστεί το συνοικέσιο ως βιωματική εμπειρία, προσδιορίζουμε τον σκοπό 
της παρούσας έρευνας και εξηγούμε την λογική με την οποία διαμορφώθηκαν τα επιμέρους 
ερευνητικά μας ερωτήματα. 

Στη συνέχεια εκθέτουμε τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε ως μέθοδο για την 
παραγωγή των δεδομένων της έρευνάς μας την συνέντευξη, καθώς και τους λόγους για τους 
οποίους προσεγγίσαμε το θέμα μας βασιζόμενες στις αρχές της Θεμελιωμένης Θεωρίας, η 
οποία συνίσταται, αφ’ ενός σε μια συγκεκριμένη στρατηγική διεξαγωγής έρευνας και αφ’ 
ετέρου, σε ένα συγκεκριμένο ύφος ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από την 
έρευνα αυτή. 

Εκθέτουμε τους λόγους για τους οποίους, ενώ αρχικά σκοπεύαμε να διερευνήσουμε 
το συνοικέσιο μέσα από την οπτική και των δύο μελών του ζευγαριού, στην πορεία 
αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτήν των γυναικών, αναπροσαρμόζοντας έτσι 
τους ερευνητικούς μας στόχους. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε σε αδρές γραμμές το προφίλ 
των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας και αναφερόμαστε στον τρόπο που τις 
προσεγγίσαμε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι συνεντεύξεις μαζί τους. 

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την περιγραφή της διαδικασίας που 
ακολουθήσαμε κατά την επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προέκυψαν 
από τις συνεντεύξεις αυτές, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την ταξινόμηση των μορφών 
ερωτικής σχέσης που έχει προτείνει ο Sternberg. 

 
Μέρος Β΄  

Στο δεύτερο μέρος της  εργασίας που αφορά στην ίδια την έρευνα, παρουσιάζουμε σε 
τρία κεφάλαια τις θεματικές ενότητες που αναδύθηκαν κατά την πορεία της έρευνάς μας. Ένα 
μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αυτών περιλαμβάνει  μικρότερα, ή μεγαλύτερα αποσπάσματα 
από τις συνεντεύξεις των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Τα αποσπάσματα αυτά 
είναι τόσο εύγλωττα από μόνα τους, που κάποιες φορές, η δική μας αναλυτική και 
ερμηνευτική συμμετοχή περιορίστηκε στην επιλογή και κατηγοριοποίησή τους. Έτσι 
μπορούμε να πούμε ότι οι συμμετέχουσες στην έρευνά μας είναι οι συν-συγγραφείς αυτών 
των κεφαλαίων τα οποία αναφέρονται στην εμπειρία τους από τον γάμο και σε ό,τι σχετίζεται 
με αυτόν, από την εποχή που ήταν νεαρές κοπέλες έως σήμερα που βρίσκονται πλέον σε 
προχωρημένη ηλικία. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις αρχικές ζυμώσεις που προετοιμάζουν τα 
κορίτσια για τον γάμο τους, το δεύτερο στις ακολουθούμενες πρακτικές κατά την διαδικασία 
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του συνοικεσίου, καθώς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνεται τελικά η 
απόφαση για τον γάμο και τέλος το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκ των υστέρων 
νοηματοδότηση της εμπειρίας από τον γάμο των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας.   

 
Η εργασία κλείνει με ένα σύντομο κεφάλαιο στο οποίο συνοψίζονται τα πιο ενδιαφέροντα και 
χαρακτηριστικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη και ανάλυση των δεδομένων 
της παρούσας έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΓΑΜΟΣ:  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΜΟΡΦΕΣ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΓΑΜΟΥ 

 

1.1. Η ιστορική εξέλιξη του γάμου στις δυτικές κοινωνίες 
Ο γάμος είναι μια επινόηση της ανθρώπινης κοινωνίας, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της, με εκατοντάδες θεωρίες, ιστορίες και μύθους να επιχειρούν την περιγραφή, κατανόηση 
και ερμηνεία της προέλευσής του. Σε όλες τις κοινωνίες στην ανθρώπινη ιστορία - με 
εξαίρεση τον λαό των Να στην Κίνα, ο γάμος, ανεξάρτητα από την μορφή του, είχε τον 
χαρακτήρα κοινωνικού θεσμού και ήταν ο βασικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής και 
προσωπικής ζωής των μελών της κάθε κοινωνικής ομάδας. (Coontz, 2008, σελ.45) 

Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής διαδρομής του ανθρώπου, ο θεσμός του γάμου 
δεν είχε πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών και επιθυμιών του 
άντρα, της γυναίκας και των παιδιών που έφερναν στον κόσμο. Είχε πρωτίστως στόχο αφ’ 
ενός μεν να αποκτήσει το κάθε μέλος της κοινωνίας κατάλληλους συγγενείς εξ αγχιστείας και 
να ενισχύσει το οικογενειακό εργατικό δυναμικό και αφ’ ετέρου, να βρει έναν ισόβιο 
σύντροφο και να αναθρέψει τα παιδιά του σε ένα κατά το δυνατόν προστατευμένο 
περιβάλλον. Ο γάμος οργάνωσε την κατανομή εργασίας και εξουσίας κατά φύλο και ηλικία, 
επιβεβαιώνοντας την εξουσία των ανδρών επί των γυναικών, καθορίζοντας τις όποιες 
αξιώσεις των παιδιών στην περιουσία των γονιών τους. Ο γάμος ήταν επίσης η 
σημαντικότερη ένδειξη ενηλικίωσης και κοινωνικής υπόληψης, καθώς και η κύρια πηγή 
κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικής περίθαλψης και ασφάλισης.  

Η Stephanie Coontz στο βιβλίο της «Η ιστορία του γάμου» - από το οποίο 
προέρχονται και τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία που παραθέτουμε στο κεφάλαιο αυτό - 
επανεξετάζει τον ρόλο του γάμου σε διαφορετικές κοινωνίες στο παρελθόν, καθώς και τις 
θεωρίες ανθρωπολόγων και αρχαιολόγων σχετικά με τις ρίζες του και καταλήγει στο να 
απορρίψει δύο διαδεδομένες, παρ’ ότι διαμετρικά αντίθετες θεωρίες σχετικά με την επινόηση 
του θεσμού αυτού από τους προγόνους μας στην Εποχή του Λίθου: την άποψη ότι ο θεσμός 
αυτός γεννήθηκε, ώστε οι άντρες να προστατεύουν τις γυναίκες, καθώς και την αντίθετη 
άποψη, ότι ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε ώστε οι άντρες να εκμεταλλεύονται τις γυναίκες. 
Αντίθετα, σύμφωνα με την Coontz, ο γάμος ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ευρύτερης 
ομάδας. Μετέτρεπε ανθρώπους αρχικά ξένους μεταξύ τους, σε συγγενείς και επέκτεινε τις 
σχέσεις συνεργασίας πέρα από τα όρια της άμεσης οικογένειας, ή της μικρής ομάδας, 
δημιουργώντας εκτεταμένα δίκτυα  συγγενών εξ αγχιστείας.  

Καθώς οι διάφορες πολιτισμικές δομές άρχισαν να γίνονται περισσότερο σύνθετες και 
να αποκτούν μεγαλύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση, ο θεσμός του γάμου ήταν αυτός που 
οργάνωνε την οικονομική και πολιτική ιεραρχία της κοινωνίας. Οι προνομιούχες και 
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ευκατάστατες οικογένειες, συνάπτοντας γάμους στρατηγικής σημασίας ανάμεσα στους γιους 
και τις κόρες τους, ένωναν τα πλούτη τους, συγχώνευαν τους πόρους τους, διαμόρφωναν 
πολιτικές συμμαχίες και έκλειναν συνθήκες ειρήνης. Ο γάμος για τις ανώτερες κοινωνικές 
τάξεις, δια μέσου της ανταλλαγής προίκας, μετατρεπόταν σε μια σημαντική οικονομική 
επένδυση για τους γονείς του ζευγαριού, καθώς επίσης και την ευρύτερη οικογένεια κάθε 
μέλους του ζευγαριού. Ακόμα και στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, ο γάμος αποτελούσε μια 
οικονομική και πολιτική συναλλαγή, αν και σε σαφώς μικρότερη κλίμακα. Αντί να 
συμμαχήσουν με άλλους μεγαλοϊδιοκτήτες ώστε να αποφύγουν τον πόλεμο, οι κοινοί θνητοί 
είχαν πιο άμεσες ανησυχίες: «Να παντρευτώ κάποιον που τα χωράφια μας συνορεύουν;», «Ο 
μελλοντικός σύζυγος θα είναι αποδεκτός από τους γείτονες και συγγενείς από τους οποίους 
εξαρτώμαι;», «Οι συγκεκριμένοι συγγενείς εξ αγχιστείας θα βοηθήσουν την οικογένειά μου, 
ή θα της προκαλέσουν προβλήματα;». Όπως υπογραμμίζει η ιστορικός Margaret Hunt (Hunt 
1996)2, μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, ο γάμος ήταν «το βασικό μέσο μεταφοράς περιουσίας, 
επαγγελματικού status, προσωπικών επαφών, χρημάτων, παραγωγικών μέσων και γυναικών 
δια μέσου των γενεών και των συγγενικών ομάδων». 

Προφανώς, στο πέρασμα όλων αυτών των αιώνων, οι άνθρωποι ερωτεύονταν, μερικές 
φορές μάλιστα και τον ίδιο τον σύζυγό τους, όμως το πρωταρχικό στοιχείο του γάμου δεν 
ήταν ο έρωτας. Ο γάμος ήταν ένας θεσμός με ιδιαίτερα ζωτικό οικονομικό και πολιτικό 
χαρακτήρα, για να μπορεί να στηριχθεί σε κάτι τόσο αστάθμητο όπως ο έρωτας. Επίσης ο 
γάμος ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβόλαιο για να αφεθεί η τύχη του στους δύο 
συζύγους. Ως εκ τούτου, στις γαμήλιες διαπραγματεύσεις ήταν πολύ σύνηθες να εμπλέκονται 
και να παίζουν ουσιώδη ρόλο οι συγγενείς, οι γείτονες, καθώς και άλλοι εξωτερικοί 
παράγοντες, ή θεσμοί, όπως ιερείς, ή κρατικοί αξιωματούχοι. 

Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα συναντά κανείς τόσο την ευρεία εκτεταμένη οικογένεια, 
όσο και την μικρή πυρηνική, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και 
το βαθμό που σταδιακά η οικονομία τους μεταβαίνει από την αγροτική παραγωγή στην 
βιομηχανική παραγωγή. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, μέσα στον 17ο αιώνα η μικρή οικογένεια 
να αρχίσει να αποτελεί σχεδόν τον κανόνα στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης (Νόβα-
Καλτσούνη, 2000α, σελ.59). 

Μετά την Αναγέννηση, κατά την διάρκεια του 17ου  αιώνα, μια σειρά από πολιτικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές στην Ευρώπη άρχισαν να διαβρώνουν τις λειτουργίες 
που είχε ο γάμος στο παρελθόν, ενθαρρύνοντας τα άτομα να επιλέγουν σύντροφο με κριτήριο 
τα προσωπικά τους αισθήματα και επιτρέποντας στα ζευγάρια να αμφισβητούν το δικαίωμα 
τρίτων να επεμβαίνουν στη ζωή τους. Έτσι, προς τα τέλη του 18ου αιώνα και υπό την 
επίδραση των ιδεωδών του Διαφωτισμού για την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και την 
διακήρυξη των αρχών που αναδείχθηκαν και θεσπίστηκαν μέσα από την γαλλική επανάσταση 
στην Ευρώπη και την αμερικανική επανάσταση στην Βόρεια Αμερική, υπήρξε μια έκρηξη 

                                                 
2Όπως αναφέρεται στο (Coontz 2004, p.977). 
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αμφισβήτησης όλων των παραδοσιακών προτύπων για την οργάνωση της κοινωνικής και 
προσωπικής ζωής. Μέσα σε αυτό το κλίμα κοινωνικού μετασχηματισμού, η έννοια της 
ελεύθερης επιλογής και του γάμου από έρωτα εμφανίζεται ως πολιτιστικό ιδεώδες. Αυτό 
όμως το ιδεώδες που υποσχόταν να μετατρέψει τον γάμο σε μια μοναδική και πολύτιμη 
προσωπική σχέση άνοιγε και τον δρόμο ώστε ο θεσμός αυτός να γίνει προαιρετικός και 
εύθραυστος. Μόλις εδραιώθηκε το ιδανικό του γάμου από έρωτα και με σκοπό την ισόβια 
οικειότητα, οι άνθρωποι άρχισαν να απαιτούν το δικαίωμα στο διαζύγιο, αν έσβηνε η αγάπη. 
Για τα επόμενα 150 χρόνια, οι κοινωνίες θα πάλευαν να διατηρήσουν τη σωστή ισορροπία 
ανάμεσα στην εύρεση της ευτυχίας μέσα στο γάμο και στην διατήρηση των ορίων που θα 
εμπόδιζαν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν ένα γάμο, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν στις 
προσδοκίες τους για έρωτα. 

Αυτά τα ιδανικά σχετικά με την προσωπική ζωή και τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, σταδιακά διαμόρφωσαν κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική 
την νέα εικόνα του άντρα-κουβαλητή και της γυναίκας-νοικοκυράς και μητέρας. Όμως μόλις 
στα μέσα του 20ου αιώνα, υιοθετήθηκε τελικά αυτό το συζυγικό μοντέλο στην Δυτική 
Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο γάμος υποτίθεται ότι είναι 
απαλλαγμένος από κάθε μορφή εξαναγκασμού, βίας και ανισότητας μεταξύ των φύλων - 
χαρακτηριστικά που ήταν ανεκτά στο παρελθόν - και οι άνθρωποι προσδοκούσαν μέσω 
αυτού να ικανοποιήσουν περισσότερο τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Κατά τις 
δεκαετίες του 1950 και 1960, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ασπάστηκαν τα ιδανικά της 
αγάπης και της γαμήλιας συντροφικότητας, χωρίς να θεωρείται όμως ότι οι γάμοι χωρίς 
αγάπη έπρεπε αναγκαστικά να καταλήξουν σε διαζύγιο, ή ότι η αληθινή γαμήλια συνεργασία 
έπρεπε να στηρίζεται στην ισότητα ανδρών και γυναικών (Coontz 2008, σελ. 24). 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, τα ιστορικά προηγούμενα που στηριζόταν στον γάμο 
από έρωτα με τον άντρα κουβαλητή τίθενται με την σειρά τους σε αμφισβήτηση. Σήμερα 
εμφανίζεται μια πληθώρα εναλλακτικών λύσεων αντί του γάμου, όμως οι άλλες μορφές 
διαβίωσης εκτός γάμου εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως πρόχειρες, ή προσωρινές, 
όποια και αν είναι η διάρκειά τους και δεν υπάρχει συναίνεση για τους κανόνες που ισχύουν 
σε αυτές τις σχέσεις. Επίσης, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια διεκδικώντας το δικαίωμά τους για 
ίση μεταχείριση από την πολιτεία, έχουν επιτύχει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης και σε 
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, να θεσπιστεί ο γάμος μεταξύ ομοφύλων. 
 
1.2. Η εξέλιξη του γάμου και της οικογένειας στην Ελλάδα 

Οι οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί που σημειώθηκαν στη 
Δυτική Ευρώπη και Βόρειο Αμερική και οι οποίοι επέφεραν τις αλλαγές που αναφέραμε στο 
γάμο καθώς και στην δομή και λειτουργία της οικογένειας, δεν παρατηρούνται ούτε με την 
ίδια μορφή, ούτε με την ίδια αλληλουχία στη ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι 
δημιούργημα ιδιόμορφων ιστορικο-πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, που 
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χαρακτηρίζουν την πορεία της από την συγκρότηση του ελληνικού κράτους και 
προσδιόρισαν αναπόφευκτα τις οικογενειακές δομές. Την εποχή που στην Ευρώπη είχε 
παγιωθεί ο βιομηχανικός –καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, στην Ελλάδα κυριαρχούσαν 
αγροτικές δομές, που φθάνουν σχεδόν αναλλοίωτες μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Η μορφή 
της εκτεταμένης και ιεραρχικά δομημένης οικογένειας, χαρακτήριζε την αγροτική ελληνική 
κοινωνία. Ο πατέρας ήταν ο αρχηγός της οικογένειας που έπαιρνε όλες τις σημαντικές 
αποφάσεις που αφορούσαν είτε σε οικονομικά θέματα, είτε στον γάμο των παιδιών και είχε 
κοινωνική παρουσία και δύναμη, ενώ η μητέρα ήταν το “αφεντικό” του νοικοκυριού χωρίς 
όμως κοινωνική δύναμη (Georgas, 1991). Σε αυτήν την κοινωνική δομή, ο μόνος αποδεκτός 
τρόπος για να παντρευτεί κάποιος ήταν το συνοικέσιο. 

 Μια σημαντική μεταβολή στη φυσιογνωμία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας 
σημειώνεται από το τέλος της δεκαετίας του ’50 με το μεγάλο κύμα εσωτερικής και 
εξωτερικής μετανάστευσης. Η οικογένεια επηρεάζεται αποφασιστικά από αυτό το σχεδόν 
μαζικό φαινόμενο της μετακίνησης του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές προς την 
πόλη. Η οικογένεια από εκτεταμένη αγροτική μετατρέπεται σε αστεακή πυρηνική οικογένεια 
χωρίς να παρατηρούνται ουσιώδεις μεταβολές στην κατανομή των ρόλων και της εξουσίας 
στα πλαίσια της νέας αυτής μορφής της οικογένειας.  

Τα τελευταία χρόνια όμως, παρατηρείται μια άμβλυνση των παραδοσιακών αξιών και 
αποδοχή περισσότερο σύγχρονων αντιλήψεων που αφορούν στον γάμο και την οικογένεια. 
Το παλαιότερο σύστημα του πατριαρχικού γάμου με συνοικέσιο, υποκαθίσταται από τον 
γάμο από έρωτα. Η μεταβολή των κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων των συζύγων για τον 
γάμο έχει ευνοήσει την αύξηση των διαζυγίων ο δείκτης των οποίων είναι σταθερά ανοδικός 
τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στα διάφορα 
επίπεδα της οικογενειακής ζωής δεν μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχες στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια. (Νόβα-Καλτσούνη, 2000, σελ. 228-229, 236). 
 
1.3. Οι βασικές μορφές σύναψης γάμου  

Στην συνέχεια θα παραθέσουμε τις πιο διαδεδομένες μορφές σύναψης γάμου που 
συναντά κανείς ακόμα και σήμερα, χωρίς όμως η παράθεση αυτή να θεωρηθεί ως μια 
εξαντλητική παρουσίαση του εύρους των τύπων σύναψης γάμου.  

1. Γάμος από έρωτα είναι ο γάμος που αποφασίζετε από το ίδιο το ζευγάρι ως τελική 
κατάληξη και θεσμοθέτηση μιας προϋπάρχουσας ερωτικής σχέσης. 

2. Γάμος από συνοικέσιο (προξενιό) είναι ο γάμος που διευθετείται βάσει ενός 
συνόλου συνεννοήσεων και επαφών στις οποίες συμμετέχουν και πρόσωπα άλλα από  το 
ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί, παρακάμπτοντας, ή αποφεύγοντας την διαδικασία μιας 
ερωτικής σχέσης. Τέτοιοι γάμοι έχουν βαθιές ρίζες στις βασιλικές και αριστοκρατικές 
οικογένειες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Ο γάμος από συνοικέσιο 
δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον εξαναγκαστικό γάμο για τον οποίο θα μιλήσουμε 
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παρακάτω. Σήμερα, γάμοι από συνοικέσιο πραγματοποιούνται ακόμα σε κάποιο βαθμό στην 
Νότια Ασία και την Μέση Ανατολή Τους συναντάμε επίσης συχνά στην Ινδία και σε 
Αφρικανικές χώρες, όπου ο γάμος αποφασίζεται από τους γονείς, ή κάποιο ηλικιωμένο μέλος 
της οικογένειας. 

Το συνοικέσιο μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους γονείς, από κάποιο έμπιστο τρίτο 
πρόσωπο, από ένα γραφείο συνοικεσίων, ή μέσω ενός ιστόχωρου συνοικεσίων στο διαδίκτυο. 
Σε πολλές κοινωνίες, ιερείς, ή θρησκευτικοί ηγέτες καθώς και συγγενείς, ή οικογενειακοί 
φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στο συνοικέσιο. 

 
Το πρότυπο του συνοικεσίου, με την έννοια της διαμεσολάβησης τρίτων προσώπων 

εκτός του ζευγαριού, χρησιμοποιείται και σε άλλες μορφές σύναψης γάμου, που όμως έχουν 
αισθητά διαφορετικό χαρακτήρα από τον γάμο με συνοικέσιο (προξενιό). Πρόκειται για 
μορφές σύναψης γάμου που  δεν έχουν τόσο ως στόχο την δημιουργία ενός αρμονικού και 
λειτουργικού ζευγαριού, αλλά εκπορεύονται καθαρά από οικονομικούς, νομικούς, ή 
κοινωνικούς λόγους. Τέτοιου τύπου γάμοι είναι ο «εξαναγκαστικός γάμος» και ο «παιδικός 
γάμος». 

3. Στον εξαναγκαστικό γάμο (forced marriage), οι γονείς επιλέγουν τον ή την 
μελλοντικό/ή σύζυγο της κόρης, ή του γιου τους αντίστοιχα και τους τον επιβάλλουν. Ακόμα 
και αν ο γιος, ή η κόρη διαφωνούν με την επιλογή, ο γάμος πολλές φορές πραγματοποιείται 
παρακάμπτοντας τις όποιες ενστάσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων, και μέσω απειλών με 
τιμωρίες που - αν και σπανίως - μπορεί κάποτε να φτάσουν μέχρι την απειλή αποκλήρωσης, ή 
και θανάτου. Αυτός ο τύπος γάμου συναντάται ακόμα συχνά σε διάφορα μέρη του κόσμου, 
αν και είναι σπάνιος στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Οι λόγοι που ωθούν σε τέτοιους γάμους 
μπορεί να είναι είτε κοινωνικοί, είτε οικονομικοί. Σ’ αυτές της περιπτώσεις του 
εξαναγκαστικού γάμου, υπερτερεί της ατομικής προτίμησης, η εξυπηρέτηση των 
οικογενειακών, ή κοινοτικών στόχων του γάμου.  

Μια μορφή εξαναγκαστικού γάμου είναι ο γάμος υπό πίεση, ή όπως αλλιώς λέγεται, 
«γάμος με το πιστόλι στον κρόταφο» (shotgun wedding). Είναι η περίπτωση στην οποία ο 
γαμπρός υποχρεώνεται να παντρευτεί την νύφη λόγω μιας απρογραμμάτιστης εγκυμοσύνης 
(ή και για άλλους λόγους). Σε ορισμένες κοινωνίες όπως στη Εβραϊκή που περιγράφεται στην 
Παλαιά Διαθήκη, αλλά ακόμα και σήμερα, όταν ένα ζευγάρι έχει προγαμιαίες σχέσεις, η 
γυναίκα μπορεί να πιέσει τον άνδρα να την παντρευτεί, ή να πληρώσει πρόστιμο εν είδει 
αποζημίωσης για τη χαμένη τιμή της, επειδή η γυναίκα η οποία δεν είναι πλέον παρθένα θα 
δυσκολευτεί να βρει άλλον σύζυγο. 

4. Στον γάμο παιδιών (child marriage) οι γονείς παντρεύουν τα παιδιά τους από την 
παιδική, ή ακόμα και την βρεφική τους ηλικία. Τα παντρεμένα παιδιά, συχνά ζουν με την 
οικογένειά τους μέχρι και μετά την εφηβεία τους. Οι παιδικοί γάμοι συνήθως γίνονται για 
οικονομικούς, ή πολιτικούς λόγους. Στην αγροτική Ινδία καθώς και σε άλλες χώρες, η 
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απαίτηση για προίκα αναφέρεται ως παράγοντας για την βρεφοκτονία των κοριτσιών. Στην 
Ανατολική Αφρική ένα είδος συνοικεσίου γνωστού ως absuma πραγματοποιείται μεταξύ 
ξαδέλφων κατά την γέννηση3. 

 
1.4. Ο γάμος από συνοικέσιο στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα μέχρι σχετικά πρόσφατα-τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 
1960- η πλειοψηφία των γάμων γίνονταν με συνοικέσιο, ενώ σήμερα, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές, οι περισσότεροι γάμοι  είναι από έρωτα.  

Δεν έχουμε υπ’ όψη μας κάποια έρευνα με στατιστικά στοιχεία στον Ελληνικό χώρο 
που να επιβεβαιώνει άμεσα τα παραπάνω, όμως αυτό συνάγεται από κοινωνιολογικές μελέτες 
που αναφέρονται σε επί μέρους όψεις του γάμου και της οικογενειακής δομής και ζωής στην 
Ελλάδα και των οποίων οι αναλύσεις λαμβάνουν αυτό ως δεδομένο (Μουσούρου 1993α, 
1993β, Κατάκη 1984, Campbell 1970, Doumanis 1983). 

Πληροφορίες για το συνοικέσιο στην Ελλάδα αντλήσαμε κυρίως από μια μελέτη του  
J. Campbell την οποία έκανε το 1954 και 1955 και αφορούσε στους θεσμούς και τις αξίες σε 
μία ορεινή κοινότητα Σαρακατσάνων (Campbell 1970). Κατά τον Campbell, τα ευρήματα της 
έρευνάς του έχουν ισχύ, όχι μόνο στην κοινότητα των Σαρακατσάνων, αλλά και σε κάθε 
κοινότητα της ελληνικής υπαίθρου– με εξαίρεση ελάχιστων τοπικών ιδιαιτεροτήτων –και 
επίσης σε κάποιο βαθμό είχαν ισχύ και στις κοινωνίες των πόλεων εκείνης της χρονικής 
περιόδου. 

Στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ο γάμος στην συνείδηση 
των ανθρώπων, είχε την έννοια ενός μυστηρίου που με την ευλογία του Θεού ενώνει δύο 
άτομα, αλλά ήταν επίσης και ένα συμβόλαιο μεταξύ των οικογενειών του γαμπρού και της 
νύφης. Και όντως το συνοικέσιο είχε την σημασία ενός αρχικού συμβολαίου μεταξύ 
οικογενειών, δεδομένου ότι η πραγματική αναγνώριση ενός γάμου, ως οντότητα 
οικογενειακή, γινόταν μετά την γέννηση του πρώτου παιδιού.  

Μπορεί τα παραδοσιακά νυφιάτικα τραγούδια να μιλάνε για αγάπη, όμως μια 
ρομαντική σχέση ήταν αδύνατη. Στην πραγματικότητα, όλοι οι γάμοι γίνονταν με συνοικέσιο. 
Θεωρείτο ντροπή για έναν άνδρα, ή μία κοπέλα να εκφράσει την οποιαδήποτε προτίμηση και 
οι νέοι είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν μόνο στην συγκεκριμένη ερώτηση: «Θα 
παντρευτείς αυτόν τον άνδρα, ή αυτήν την κοπέλα;». Ήταν σχεδόν αδύνατο για ένα κορίτσι 
να αρνηθεί τον γαμπρό που επέλεξε και επέμενε να  παντρευτεί η οικογένειά της. Από την μια 
θεωρείτο ότι ένας καλός πατέρας, ή αδερφός δεν θα έπρεπε να πιέζει την κοπέλα για ένα γάμο 
που εκείνη αρνιόταν και από την άλλη θεωρείτο επίσης ότι μια κόρη θα έπρεπε να υπακούει 
στην θέληση και τις επιλογές των γονιών και των αδερφών της. Στον εν δυνάμει γαμπρό ήταν 
δυσκολότερο να υπαγορεύσει και να επιβάλει ένας πατέρας, ή αδερφός ποια θα παντρευτεί, 

                                                 
3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές του γάμου που εκτέθηκαν εν συντομία εδώ, βλ. 
Wikipedia 2009. 
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όμως, και πάλι η γνώμη της οικογένειας τον επηρέαζε και στις περισσότερες περιπτώσεις 
αποδεχόταν την απόφασή τους, εκτός και αν η υποψήφια νύφη του ήταν ιδιαίτερα απεχθής. 
Έτσι ο γάμος στην ουσία διευθετείτο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της 
οικογένειας κι όχι βάσει των προτιμήσεων του νέου άνδρα, ή της νεαρής κοπέλας. 

Το γεγονός ότι ο γάμος ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα συμβόλαιο μεταξύ οικογενειών 
και όπως σε κάθε συμβόλαιο πριν την υπογραφή του προηγείται μια σειρά επαφών και 
διαπραγματεύσεων, έτσι και στο συνοικέσιο, κάποιος συγγενής ή κάποιο έμπιστο πρόσωπο 
διερευνούσε αρχικά το έδαφος και τις προθέσεις και των δύο οικογενειών και στην συνέχεια 
γινόταν οι διαπραγματεύσεις που αφορούσαν κυρίως οικονομικά θέματα (την προίκα). Όλη 
αυτή η διαδικασία συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων γινόταν με μυστικότητα 
προκειμένου να μην πληγεί το γόητρο και η αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων οικογενειών 
στην περίπτωση που οι συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις δεν κατέληγαν σε συμφωνία. Αν 
τελικά κατέληγαν σε συμφωνία, τότε γινόταν ο αρραβώνας μέσω ενός τελετουργικού, κατά 
την διάρκεια του οποίου ανταλλάσσονταν τα δακτυλίδια μεταξύ των μελλονύμφων. Ο γάμος 
γινόταν μετά από κάποιο σύντομο διάστημα μνηστείας, δηλαδή, έως ότου γίνουν οι σχετικές 
γαμήλιες προετοιμασίες .  

Αν η αρχική προσέγγιση για το συνοικέσιο γινόταν από την πλευρά του γαμπρού και 
ο υποψήφιος γαμπρός απορρίπτετο από την πλευρά της οικογένειας της κοπέλας, ή από την 
ίδια την κοπέλα, με τρόπο άμεσο κι εκτός των κοινωνικών συμβάσεων που τηρούνταν 
συνήθως στις διαπραγματεύσεις του συνοικεσίου – πράγμα μη σύνηθες - αυτό θεωρείτο 
προσβλητικό για εκείνον, ιδιαίτερα μάλιστα αν η απόρριψη αυτή αποκτούσε δημοσιότητα. 
Στην περίπτωση αυτή, ορισμένοι γαμπροί, προκειμένου να διασώσουν το γόητρο, τόσο το 
δικό τους, όσο και της οικογένειάς τους, κατέφευγαν στη λύση της απαγωγής.  

Στην απαγωγή, ο άντρας μαζί με ένα, ή δυο έμπιστους συγγενείς, παρακολουθούσαν 
την κοπέλα κι αφού την εντόπιζαν να είναι μόνη και σε απόσταση από το σπίτι της, την 
άρπαζαν, όχι πάντα με τον ευγενέστερο τρόπο και την οδηγούσαν σε μυστικό, προφυλαγμένο 
χώρο που ήδη είχαν προετοιμάσει γι’ αυτόν τον σκοπό. Εκεί, ο γαμπρός την κρατούσε για 
τρία μερόνυχτα και την τέταρτη μέρα έπαιρνε το κορίτσι μαζί του στο πλησιέστερο 
αστυνομικό τμήμα και παραδιδόταν, εξηγώντας στους αστυνομικούς ότι απήγαγε το κοπέλα 
έχοντας την πρόθεση να την παντρευτεί. Οι αστυνομικοί, αφού ειδοποιούσαν τον πατέρα, ή 
τον αδερφό της κοπέλας, παρουσία τους την ρωτούσαν αν δέχεται να παντρευτεί τον 
απαγωγέα της, ή να επιστρέψει στην οικογένειά της. Η ερώτηση αυτή της γινόταν τρεις φορές 
και ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει και τις τρεις. Αν απαντούσε ότι θέλει να τον παντρευτεί, 
τότε πήγαιναν αμέσως στην εκκλησία και γινόταν ο γάμος. Αν επέλεγε να επιστρέψει στο 
σπίτι της, τότε απαγγελλόταν κατηγορία στον απαγωγέα και το δικαστήριο μπορεί να τον 
καταδίκαζε σε πολυετή φυλάκιση. Ο Campbell αναφέρει ως αξιοσημείωτο, ότι από τις πέντε 
περιπτώσεις απαγωγής που συνάντησε κατά την έρευνά του το 1954 και 1955 στην κοινότητα 
των Σαρακατσάνων (Campbell 1970, p. 130) μόνο στη μία η κοπέλα επέλεξε να επιστρέψει 
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στο σπίτι της. Οι εξηγήσεις που δίνει γι’ αυτό το φαινόμενο είναι πρώτον ότι μετά την 
απαγωγή μπορούσε να αμφισβητηθεί ότι η κοπέλα εξακολουθούσε να ήταν παρθένα, οπότε 
θα της ήταν δύσκολο να παντρευτεί μετά απ’ αυτό κάποιον καλό γαμπρό, δεύτερον ότι μετά 
την αποφυλάκιση του απαγωγέα πιθανόν κάποιο από τα αδέρφια της να θελήσει να εκδικηθεί 
και να ανοίξει ένας κύκλος αίματος και τρίτον, παρά την άσχημη εμπειρία η κοπέλα μπορεί 
να ένιωθε κολακευμένη που ο συγκεκριμένος άνδρας ρίσκαρε τη ζωή του προκειμένου να την 
κάνει γυναίκα του. Για τους παραπάνω λόγους και κυρίως για τον πρώτο, το σύνηθες ήταν οι 
απαγωγές να καταλήγουν σε γάμους.  

Από τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές ότι η απαγωγή είχε αποκτήσει θεσμική 
υπόσταση στην περίπτωση που απορρίπτονταν ο υποψήφιος γαμπρός με τρόπο αρνητικό για 
το κοινωνικό του γόητρο. (Campbell 1970, p. 130) 

Αυτή η πρακτική της απαγωγής χρησιμοποιείτο επίσης, κατά περίπτωση, όταν οι 
γονείς της κοπέλας δεν έδιναν την συγκατάθεσή τους για το γάμο της κόρης τους με κάποιον 
που εκείνη μεν ήθελε αλλά εκείνοι δεν θεωρούσαν κατάλληλο. Τότε σκηνοθετείτο η απαγωγή 
κατόπιν συνεννόησης του νεαρού με την κοπέλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έλεγαν ότι το 
ζευγάρι «κλέφτηκε», γεγονός που είχε συχνά επιπτώσεις στην προίκα που θα εδίδετο στη 
συνέχεια στην κοπέλα από την οικογένειά της.  
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
2.1 Η προβληματική της έρευνας 

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας ότι ο θεσμός του γάμου 
λαμβάνει διάφορες μορφές στην ιστορική διαδρομή, παρουσιάζοντας σημαντική ποικιλία, 
ανάλογα με την ιστορική περίοδο και τις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν. 
Όπως έχουμε σχολιάσει ήδη, μια διαχρονικά κυρίαρχη διαδικασία σύναψης γάμου υπήρξε το 
συνοικέσιο στις διάφορες εκφάνσεις του (γάμοι ευγενών για λόγους σκοπιμότητας, γάμοι 
μεταξύ παιδιών που αποφασίζονται από τους γονείς, εξαναγκαστικοί γάμοι κλπ), χωρίς στο 
θέμα αυτό να αποτελεί εξαίρεση η ελληνική κοινωνία, παλαιότερα, αλλά ακόμα και μέχρι 
σήμερα. Το αντίθετο, μάλιστα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στα πλαίσια της παραδοσιακής 
πατριαρχικής οργάνωσης της οικογένειας και γενικότερα της κοινωνίας, και ως σχετικά 
πρόσφατα στην ελληνική πραγματικότητα, η συνηθέστερη πρακτική για την σύναψη γάμου 
ήταν μέσω συνοικεσίου, Παρ’ ότι σήμερα – δηλαδή, τα τελευταία 20-30 χρόνια – η πρακτική 
του συνοικεσίου δεν είναι πια κυρίαρχη στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι η περαιτέρω διερεύνηση 
του συνοικεσίου ως βιωματική εμπειρία έχει εγγενώς ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τους εξής 
λόγους: 

Πρώτον, δεδομένου ότι το συνοικέσιο ήταν η συνηθέστερη πρακτική σύναψης γάμου 
στην ελληνική κοινωνία μέχρι και πρόσφατα και ζευγάρια που έχουν παντρευτεί μέσω 
συνοικεσίου αποτελούν σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των ενεργών σήμερα ζευγαριών 
στην ελληνική κοινωνία, είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί στις λεπτομέρειες της η διαδικασία 
αυτή, όπως έχει βιωθεί από τα μέλη των ζευγαριών αυτών, και ιδιαίτερα των γυναικών που 
αποτελούσαν ανέκαθεν τον «ευαίσθητο» κρίκο στην διαδικασία αυτή. 

Δεύτερον και συμπληρωματικά προς το προηγούμενο, είναι ενδιαφέρον να 
επιχειρήσει κανένας, καταγράφοντας, κατανοώντας και ερμηνεύοντας την διαδικασία 
σύναψης γάμου μέσω συνοικεσίου και πώς αυτή περιγράφεται και νοηματοδοτείται σήμερα 
από τα αντίστοιχα ζευγάρια,  να μπορέσει να ανιχνεύσει επιδράσεις αυτής της μορφής γάμου 
στις νεότερες γενιές που παντρεύονται με διαφορετικούς τρόπους από ότι οι γονείς τους. 

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι, παρά το γεγονός ότι και οι δύο προαναφερθέντες λόγοι 
έχουν σημαντικό βαθύτερο ενδιαφέρον και αποτελούν τα βασικά κίνητρα και την βάση του 
γενικότερου προβληματισμού μας, είναι σαφές ότι ο ένας είναι προϋπόθεση του άλλου. Έτσι 
λοιπόν στην παρούσα εργασία, περιοριζόμαστε στην διερεύνηση όψεων της βιωθήσης 
εμπειρίας γυναικών που έχουν παντρευτεί με συνοικέσιο, έχοντας κατά νου ότι ορισμένα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν, ενδεχομένως να είναι χρήσιμα στην περαιτέρω 
διερεύνηση και εμβάθυνση ζητημάτων που σχετίζονται με την επίδραση που οι 
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σχηματισμένες μέσω συνοικεσίου οικογένειες ασκούν στην επόμενη γενιά, η οποία 
μεγαλώνει σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. 

 
2.2 Ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Στον γάμο από έρωτα, η φυσική έλξη και οι φαντασιώσεις του ενός για τον άλλο 
διευκολύνουν την δημιουργία οικειότητας στο ζευγάρι. Όμως πώς δημιουργείται η σχέση 
οικειότητας ανάμεσα στους συζύγους όταν ο γάμος γίνεται με  συνοικέσιο; Αυτό είναι το 
βασικό ερώτημα της παρούσας έρευνας  και ο σκοπός της είναι να διερευνηθεί το πώς 
αναπτύσσεται η σχέση οικειότητας ανάμεσα στα ζευγάρια που παντρεύονται με συνοικέσιο, 
καθώς και το νόημα που αποδίδουν εκ των υστέρων οι γυναίκες που έχουν παντρευτεί με 
συνοικέσιο στην εμπειρία που έχουν από τον γάμο τους.  

Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης, είναι προφανώς ενδιαφέρον a priori να εξεταστεί 
εξελικτικά η διαδικασία μέσω της οποίας υλοποιείται ένας τέτοιος γάμος. Να εξετάσει 
δηλαδή, πώς το αξιακό σύστημα της κοινωνίας που αφορά τον γάμο και την οικογένεια 
αφομοιώνεται από τα νεότερα μέλη της, τα κίνητρα που υπάρχουν και τα κριτήρια που θέτει 
μια οικογένεια, ή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τον γάμο και την επιλογή του συζύγου, οι 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην διαδικασία προσέγγισης και λήψης τελικής 
απόφασης, τα αρχικά στάδια στη σχέση των εμπλεκομένων και φυσικά το πώς εκ των 
υστέρων οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται την εμπειρία τους αυτή.  

Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τα επί μέρους ερευνητικά 
ερωτήματα που μας απασχόλησαν στην παρούσα έρευνα και τα οποία, εξελικτικά 
διατεταγμένα  έχουν ως εξής: 

 Ποιες είναι οι αρχικές ζυμώσεις που προετοιμάζουν ένα κορίτσι για τον   γάμο;  
 Με ποιόν τρόπο γίνεται η αρχική επαφή  των μελλοντικών συζύγων; 
 Κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζεται ο γάμος; 
 Πώς νοηματοδοτούν οι γυναίκες την εμπειρία του γάμου τους; 

 
2.3 Ο σχεδιασμός της έρευνας 

Το επιστημολογικό υπόβαθρο της προβληματικής μας αποτελεί η θέση ότι η γνώση, 
οι αντιλήψεις οι ερμηνείες, οι εμπειρίες και οι διαδράσεις των ανθρώπων αποτελούν 
σημαντικές  ιδιότητες της κοινωνικής και ψυχολογικής πραγματικότητας (βλ. Mason 2003, 
σελ. 34-35) και βάση αυτής της οντολογικής θέσης άλλωστε σχεδιάστηκαν τα ερευνητικά μας 
ερωτήματα (Mason 1996, σελ.91).  

Επειδή δεν θέλαμε όμως, να μείνουμε σε μια γενική επισκόπηση των επιφανειακών 
κοινωνικών προτύπων που θα μπορούσε να μας παράσχει ένα ερωτηματολόγιο μέσω της 
καταγραφής άμεσα συγκρίσιμων, αλλά περιορισμένου βάθους δεδομένων από ένα μεγάλο 
πληθυσμό, αλλά θέλαμε να δώσουμε - στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων και περιορισμών 
μας - έμφαση στο βάθος, στη περιπλοκότητα και την σφαιρικότητα του φαινομένου της 
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σύναψης γάμου με συνοικέσιο, επιλέξαμε ως κύρια μέθοδο για την παραγωγή των δεδομένων 
τη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξαμε την μορφή της χαλαρά δομημένης συνέντευξης, 
την οποία ο Burges αποκαλεί «συζήτηση με κάποιο σκοπό» (Mason 2006, σελ.89). Αυτή η 
μορφή συνέντευξης ενδείκνυται για την παραγωγή δεδομένων σχετικά με τις οντολογικές 
ιδιότητες που προαναφέραμε και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της έρευνάς μας, γιατί 
μέσω της συνέντευξης έχουμε παραγωγή «λόγου». Πρόκειται για ένα λόγο που δεν 
προκαλείται, ή κατασκευάζεται από «ένα έξωθεν κατασκευασμένο, ολοκληρωμένο 
αντικείμενο» και άρα εκ των πραγμάτων περιορισμένου (όπως στην περίπτωση του 
ερωτηματολογίου, όπου το έξωθεν αυτό αντικείμενο είναι η ερώτηση), αλλά ενός λόγου που 
αποτελεί την προέκταση μιας συγκεκριμένης ή φανταστικής εμπειρίας (Blanchet & Gotman  
2007, p.37). 

Λόγω ακριβώς της φύσης της, η συνέντευξη εμπεριέχει τη διάδραση μεταξύ του 
συνεντευκτή-ερευνητή και του συμμετέχοντα (Seidman 2006, σελ.23). Επομένως το 
ερευνητικό υλικό που προκύπτει από την συνέντευξη είναι σε κάποιο βαθμό προϊόν αυτής της 
διάδρασης. Για τον λόγο αυτό προτιμήσαμε την χρήση του όρου «παραγωγή», αντί του όρου 
«συλλογή» δεδομένων, διότι θεωρούμε ότι έτσι αποδίδεται καλύτερα η ευρύτερη ποικιλία 
σχέσεων μεταξύ του ερευνητή, των υποκειμένων της έρευνας και του ερευνητικού υλικού 
που προκύπτει από αυτήν (Mason, 2006 σελ.83). 

Η συνέντευξη είναι η κατεξοχήν μέθοδος παραγωγής δεδομένων – αν και όχι η 
μοναδική - που χρησιμοποιείται στην προσέγγιση της λεγόμενης Θεμελιωμένης Θεωρίας 
(Grounded Theory) και την οποία προσέγγιση ακολουθήσαμε στην παρούσα έρευνα. Η 
Θεμελιωμένη Θεωρία είναι, αφ’ ενός μεν μια στρατηγική διεξαγωγής έρευνας, αφ’ ετέρου δε 
και ένα συγκεκριμένο ύφος ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα. 
Καθεμιά από αυτές τις πτυχές ενέχει ένα συγκεκριμένο σύνολο διαδικασιών και τεχνικών. 
Στα πλαίσια αυτής της θεωρητικής και ερευνητικής στάσης απουσιάζει μια από τα πριν 
σαφώς διατυπωμένη και δεδομένη θεωρία, δηλαδή ένα a priori συγκεκριμένο θεωρητικό 
υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι αυτή καθεαυτήν μια θεωρία, εκτός ίσως υπό την έννοια ότι 
υποστηρίζει ότι η προτιμώμενη προσέγγιση στην ανάπτυξη θεωρίας είναι μέσω των 
ποιοτικών δεδομένων που παράγονται κατά την έρευνα (Robson 2007 σελ. 226). Η θεωρία 
«αναδύεται» σταδιακά μέσα από τα ποιοτικά δεδομένα και υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση 
και διάδραση μεταξύ θεωρητικών θέσεων και κατασκευών από την μία, και εμπειρικών 
ευρημάτων στο ερευνητικό πεδίο από την άλλη. Η θεωρία δηλαδή «χτίζεται» (theory 
building) σταδιακά μέσα από την διαδικασία παραγωγής των δεδομένων και παίρνει 
ολοκληρωμένη μορφή κατά τα τελευταία στάδια της έρευνας (Ιωσηφίδης 2003, σελ.74). 
Κατά την γνώμη μας, στα προαναφερθέντα, ο όρος «θεωρία» χρησιμοποιείται καταχρηστικά. 
Και τούτο διότι δεν πρόκειται για την οργάνωση ενός σώματος γνώσεων με βάση ένα σύνολο 
αρχών, οι οποίες αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των επί μέρους γνώσεων, εντάσσοντάς τις 
σε ένα ενιαίο ερμηνευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου κατανοούνται και ταυτόχρονα παρέχεται 
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η (έστω σε αδρές γραμμές) δυνατότητα πρόβλεψης του τί μπορεί να συμβεί κάτω από 
παρόμοιες συνθήκες. Μάλλον πρόκειται για μια θέση που επιτρέπει στον ερευνητή να 
διαπιστώσει και να προτείνει διασυνδέσεις και σχέσεις μεταξύ γεγονότων, δομών, ρόλων και 
κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην ζωή και την συμπεριφορά των ανθρώπων 
(Seidman, 2006, p.129). Στην παρούσα εργασία λοιπόν, χρησιμοποιούμε τον όρο «θεωρία» 
με την παραπάνω σημασία. 

Στην προσέγγιση της Θεμελιωμένης Θεωρίας μπορεί να μην υπάρχει αρχικό 
θεωρητικό υπόβαθρο από τον ερευνητή, όμως, μη όντας ο ίδιος απαλλαγμένος από 
προηγούμενες προσωπικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις, έχει μια δική του θεωρητική 
γλώσσα με την οποία σκέφτεται και αντιλαμβάνεται το υπό παρατήρηση φαινόμενο 
(Josselson & Lieblich, 2002, σελ 263). Γι’ αυτόν τον λόγο και επειδή στην ποιοτική έρευνα 
δεν αξιώνεται η “αντικειμενικότητα”, είναι σημαντικό να αναφέρεται η υποκειμενικότητα και 
η συνάφεια του ερευνητή με το θέμα, καθώς επίσης και πώς αυτά διαπλέκονται με το 
αντικείμενο της έρευνας. «Το να προσανατολίζεται κάποιος προς ένα φαινόμενο, 
συνεπάγεται πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια τοποθέτηση, ή μία πλεονεκτική θέση στην 
ζωή» (van Manen, 1990, p.40)4. Στην παρούσα έρευνα, το δικό μας προσωπικό ενδιαφέρον 
ως ερευνητριών για το φαινόμενο του γάμου από συνοικέσιο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
οι γονείς και των δύο μας - όπως και οι περισσότεροι στενοί συγγενείς της γενιάς των γονιών 
μας - παντρεύτηκαν με συνοικέσιο, καθώς και το ότι και οι δύο, αν και όχι παντρεμένες με 
συνοικέσιο, έχουμε την εμπειρία μακρόχρονων γάμων - 17 ετών η μία και 21 ετών η άλλη. 
Προσπαθήσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να ελέγξουμε, να μην προβάλουμε τις 
συγκεκριμένες εμπειρίες της προσωπικής μας ιστορίας στις συμμετέχουσες στην έρευνά μας 
γνωρίζοντας πόσο επίφοβο είναι να συμβεί, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι  οι εμπειρίες αυτές 
συνέβαλλαν μάλλον θετικά στο να ακούσουμε και να ερμηνεύσουμε με σεβασμό, προσοχή 
και ευαισθησία τον λόγο των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Εκείνο που θα 
θέλαμε να επισημάνουμε όμως είναι ότι στην έρευνά μας, τόσο κατά την παραγωγή των 
δεδομένων  κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, όσο επίσης και κατά την μετέπειτα 
ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από αυτές, δεν βασιστήκαμε σε συγκεκριμένο και 
εκ των προτέρων υιοθετημένο φακό σκέψης. Μόνη εξαίρεση στην διαδικασία αυτή αποτελεί 
το γεγονός ότι, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των δεδομένων, εξετάσαμε το προφίλ της 
κάθε σχέσης όπως αναδύθηκε μέσα από την αντίστοιχη συνέντευξη, υπό το πρίσμα της 
κατηγοριοποίησης των μορφών που μπορεί να πάρει μια ερωτική σχέση σύμφωνα με το 
μοντέλο των τριών διαστάσεων της αγάπης το οποίο προτείνει ο Sternberg στην Τριγωνική 
Θεωρία Αγάπης (triangular theory of love) (Sternberg, 1986).  

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αυτή, κάθε ερωτική σχέση αγάπης μπορεί να 
κατανοηθεί μέσω τριών συνιστωσών: α) την συνιστώσα της ψυχολογικής εγγύτητας (intimacy) 
που αναφέρεται στο πόσο δεμένοι και πόσο κοντά νοιώθουν οι σύζυγοι ο ένας με τον άλλο, 

                                                 
4 Όπως αναφέρεται στο (Josselson and Lieblich, 2002, σελ 271). 
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β) την συνιστώσα του πάθους (passion) που αφορά στην φυσική, σεξουαλική έλξη και τέλος 
γ) την συνιστώσα της απόφασης/δέσμευσης (commitment) για την δημιουργία και διατήρηση 
μιας ερωτικής σχέσης. Οι συνιστώσες αυτές δεν αφορούν μόνο ατομικά συναισθήματα ή 
διαθέσεις αλλά εμπεριέχουν και εξηγήσεις που εμπλέκουν διαπροσωπικές και κοινωνικές 
πλευρές.  Αυτές οι τρεις συνιστώσες της αγάπης, είτε μεμονωμένες, είτε σε συνδυασμό ανά 
δύο, ή και όλες μαζί, καλύπτουν όλο το φαινόμενο της ερωτικής σχέσης αγάπης και 
σχηματίζουν οκτώ πιθανούς τύπους ερωτικών σχέσεων οι οποίοι είναι:  

 η  φιλική σχέση (Liking) όταν υπάρχει μόνο ψυχολογική εγγύτητα,  
 ο τρελός έρωτας (Infatuated Love) όταν υπάρχει μόνο πάθος,  
 ο κενός έρωτας (Empty Love) όταν η μόνη συνιστώσα είναι η δέσμευση,  
 ο ρομαντικός έρωτας (Romantic Love) όταν συνδυάζεται η εγγύτητα με το πάθος, 
 η συντροφική ερωτική σχέση (Companionate Love) όταν συνδυάζεται η  εγγύτητα 
με την δέσμευση,  

 ο ανόητος έρωτας (Fatuous Love) όταν συνδυάζεται το πάθος με την δέσμευση,  
 η ολοκληρωμένη ερωτική σχέση (Consumate Love) όταν και οι τρεις συνιστώσες 
είναι παρούσες  

 ο κενός έρωτας (Nonlove, Empty Love) όταν καμιά συνιστώσα δεν υφίσταται. 
(Sternberg, 1988). 

Επιχειρήσαμε λοιπόν να εξετάσουμε την συνάφεια της ταξινόμησης αυτής με το 
προφίλ της σχέσης των δύο συζύγων όπως παρουσιάζεται μέσα από τις συνεντεύξεις που 
πήραμε.   

 
 
2.4 Η παραγωγή των δεδομένων και οι συμμετέχουσες στην έρευνα. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε το 
πώς αναπτύσσεται η σχέση οικειότητας ανάμεσα στα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί με 
συνοικέσιο. Για το λόγο αυτό αρχικά επιδιώξαμε να έχουμε δεδομένα που να προέρχονται 
και από τα δύο μέλη ζευγαριών που είχαν παντρευτεί με τον τρόπο αυτό.  

Για την έρευνά μας, αναζητήσαμε πρόσωπα μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό μας 
περιβάλλον, ή μέσω κοινών γνωστών μας με εκείνα. Τα δεδομένα μας προέκυψαν από τις 
συνεντεύξεις δεκαπέντε γυναικών και μόλις επτά ανδρών. Η σημαντική αυτή διαφορά 
οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις συμμετέχουσες ήταν χήρες, ή διαζευγμένες, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις οι σύζυγοι ορισμένων γυναικών ήταν απρόθυμοι να συμμετάσχουν 
στην έρευνα.  

Δεδομένου ότι αυτό αποτελούσε σημαντικό περιορισμό της έρευνάς μας, 
αποφασίσαμε εν τέλει, κατά την ανάλυση των δεδομένων, να περιοριστούμε στις 15 
συνεντεύξεις που είχαμε από γυναίκες και να αναπροσαρμόσουμε τους ερευνητικούς μας 
στόχους, περιορίζοντάς τους στις αντιλήψεις και ερμηνείες των εμπειριών του γάμου από 
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συνοικέσιο, μόνο από την οπτική των γυναικών. Θεωρήσαμε ότι είναι εγκυρότερη μια τέτοια 
προσέγγιση, δεδομένου ότι η ανάλυση των δεδομένων που είχαμε στην διάθεσή μας σχετικά 
με τις απόψεις και ερμηνείες των ανδρών για τον γάμο τους θα έδινε ενδεχομένως μια 
ανισοβαρή εικόνα καθώς για περίπου το ήμισι των ζευγαριών που συμμετείχαν, θα είχαμε 
εικόνα μόνο της οπτικής των γυναικών. 

Έτσι, η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας προήλθε από τις 
συνεντεύξεις με 15 γυναίκες. Συνοπτικά, το προφίλ του δείγματος έχει ως εξής: 

 Χρόνος σύναψης γάμου: Και οι 15 έχουν παντρευτεί με συνοικέσιο από το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έως το τέλος της δεκαετίας του ’70.  

 Ηλικιακή ζώνη:  Όλες οι γυναίκες ήταν μεταξύ 59 και 82 ετών όταν έδωσαν την 
συνέντευξη.  

 Οικογενειακή κατάσταση: 9 από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνά μας 
ζουν με τον σύζυγό τους, 4 είναι χήρες και 2 έχουν πάρει διαζύγιο μετά από 
μακρόχρονο γάμο.  

                  Όλες έχουν κάνει μόνο ένα γάμο κι όλες έχουν παιδιά από τον γάμο τους.  
 Κοινωνικό προφίλ: 7 από τις συμμετέχουσες προέρχονται από αγροτικό 
περιβάλλον και 8 από αστικό περιβάλλον της επαρχίας.  

 Μορφωτικό επίπεδο: 8 έχουν ολοκληρώσει σπουδές στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για δε τις υπόλοιπες τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, 
αλλά από τα υπόλοιπα δεδομένα φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν 
ολοκληρώσει σπουδές πέραν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Οικονομικό προφίλ: Σχετικά με την οικονομική κατάσταση των συμμετεχουσών 
δεν μπορέσαμε να έχουμε ακριβείς πληροφορίες, και το μόνο που προκύπτει από 
το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι ότι η οικονομική κατάσταση των 
υποκειμένων του δείγματός μας δεν είναι ομοιογενής.  

 
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, απεικονίζονται παραστατικότερα τα ατομικά στοιχεία 

των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Για λόγους τήρησης του απορρήτου των 
προσωπικών δεδομένων, τα ονόματα που αναφέρονται σ’ αυτόν τον πίνακα δεν είναι τα 
πραγματικά.  
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                       Πίνακας 1: Ατομικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας 

*Σημείωση: (α) Όπου δεν αναφέρεται μορφωτικό επίπεδο, φαίνεται από την όλη μορφή της 
συνέντευξης (περιγραφή κοινωνικού περιβάλλοντος, εκφράσεις, λεξιλόγιο κλπ) ότι το υποκείμενο πιθανόν να 
είναι το πολύ επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (β) Όπου αναφέρεται «γυμνάσιο», εννοείται το παλαιού 
τύπου εξατάξιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
Οι έντεκα συνεντεύξεις (Σ1 έως και Σ11) έγιναν από την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

εργασίας κ. Σ. Τριλίβα κατά το χρονικό διάστημα 2004- 2005 και οι περισσότερες εξ αυτών 
έγιναν με γυναίκες προερχόμενες από αγροτικό περιβάλλον. Έτσι θελήσαμε σε μια δεύτερη 
φάση της έρευνας, να συμπληρώσουμε το δείγμα μας με τέσσερις επιπλέον συνεντεύξεις με 
γυναίκες αστικής προέλευσης (Σ12, Σ13, Σ14 και Σ15), οι οποίες έγιναν από την φοιτήτρια 
Μ. Παπαδάκη-Μπάμπουκα στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2009. 
Αρκεστήκαμε σε αυτές τις 15 συνολικά συνεντεύξεις για την έρευνά μας όταν διαπιστώσαμε 
κορεσμό στο είδος των πληροφοριών που παίρναμε. Πιο συγκεκριμένα, στις συνεντεύξεις 
που είχαμε ήδη πάρει, παρατηρήσαμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα αναφορών. Επίσης 

Κωδ. Όνομα έτος 
γέννη- 
σης 

έτος 
γάμου/ 
ηλικία 
γάμου 

οικογενειακή 
κατάσταση 

μορφωτικό 
επίπεδο* 

περιβάλλον 

   Σ1 Βασιλική 1940 1967 / 27 παντρεμένη γυμνάσιο αγροτικό 

   Σ2 Ελένη   παντρεμένη γυμνάσιο αστικό 

   Σ3 Βαγγελιώ 1930 1948 / 18 χήρα  αγροτικό 

   Σ4 Στέλλα 1935 1950 / 15 Παντρεμένη  αγροτικό 

   Σ5 Άννα 1920 1942 / 22 χήρα δημοτικό αγροτικό 

  Σ6 Ιωάννα  1959 παντρεμένη γυμνάσιο αστικό 

  Σ7 Σοφία 1935 1967 / 32 χήρα  αγροτικό 

  Σ8 Χαρούλα   παντρεμένη  αγροτικό 

  Σ9 Αμαλία 1931 1958 / 27 χήρα γυμνάσιο αστικό 

  Σ10 Σταυρούλα 1954 1974 / 20 παντρεμένη  αγροτικό 

  Σ11 Μαρία  1934 1957 / 23 παντρεμένη δημοτικό αγροτικό 

  Σ12 Αλίκη 1946 1964 / 18 διαζευγμένη γυμνάσιο αστικό 

  Σ13 Ειρήνη 1950 1969 / 19 παντρεμένη γυμνάσιο αστικό 

  Σ14 Δώρα 1938 1964 / 26 παντρεμένη γυμνάσιο αστικό 

  Σ15 Κλειώ 1938 1970 / 32 διαζευγμένη γυμνάσιο αστικό 
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θεωρήσαμε ότι από τις συνεντεύξεις αυτές, είχαμε ήδη αρκετές και ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες  που θα άξιζε να καταγραφούν, να αναφερθούν και να σχολιαστούν. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι το πλήθος Ν=15 των συνεντεύξεων της έρευνάς μας, βρίσκεται μέσα στα 
όρια που προτείνουν οι R. Josselson και A. Lieblich για το πλήθος των συνεντεύξεων που 
απαιτούνται στις ποιοτικές έρευνες οι οποίες βασίζονται σε αφηγήσεις μέσω συνεντεύξεων 
και το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 5 κατ’ ελάχιστο και μέχρι 30 το πολύ (Josselson & Lieblich, 
2003, σελ. 268). 

Για την έρευνά μας, αναζητήσαμε πρόσωπα μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό μας 
περιβάλλον, ή μέσω κοινών γνωστών μας με εκείνα. Κατά την αναζήτηση υποψηφίων για να 
συμμετάσχουν στην έρευνα, παρατηρήσαμε την δυσκολία ορισμένων γυναικών που 
προερχόταν κυρίως από αστικό περιβάλλον και ήταν σχετικά νεότερης ηλικίας, να 
αποδεχθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, με την πρόφαση ότι ο γάμος τους δεν ήταν γάμος 
από συνοικέσιο (αν και μερικές εξ αυτών δέχτηκαν τελικά να συμμετάσχουν). Προς τούτο, 
προέβαλαν το επιχείρημα ότι για τον γάμο τούς ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους, ή ότι το 
συνοικέσιο ήταν μονάχα η αφορμή να αναπτυχθεί μια ερωτική σχέση, ή απλώς δεν 
θεωρούσαν ότι ο γάμος τους μπορεί να θεωρηθεί τυπικό δείγμα γάμου από συνοικέσιο. Το 
γεγονός αυτό μας έκανε να αναρωτηθούμε για το περιεχόμενο και την θετικότητα της 
κοινωνικής αναπαράστασης του «γάμου από συνοικέσιο» σήμερα. Η απροθυμία των 
γυναικών αυτών να αποδεχθούν την εικόνα του γάμου τους επί της ουσίας ως γάμου με 
συνοικέσιο, πιθανόν να υποδηλώνει έμμεσα την απορριπτική τους στάση, ακριβώς διότι στην 
συνείδησή τους βαθύτερα, ένας γάμος με συνοικέσιο ταυτίζεται με τον «εξαναγκαστικό 
γάμο». Ή πάλι, θα ήθελαν να αποσιωπήσουν το γεγονός ότι παντρεύτηκαν με συνοικέσιο, 
διότι αυτό θα υποδήλωνε την αδυναμία τους να χτίσουν μία ερωτική σχέση που να οδήγησε 
σε γάμο, γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά την εικόνα τους στη σημερινή κοινωνία που οι 
αξίες έχουν αλλάξει και o έρωτας συνιστά πλέον τον βασικό λόγο για τον γάμο (βλ. Coontz, 
2008, σελ.22).   

Πριν την συνέντευξη, ενημερώναμε τις συμμετέχουσες σχετικά με τον σκοπό και το 
αντικείμενο της έρευνάς μας και τις διαβεβαιώναμε για την ανωνυμία και διαφύλαξη των 
προσωπικών τους δεδομένων σχετικά με τα όσα επρόκειτο να συζητηθούν κατά την 
συνάντησή μας. Οι συνεντεύξεις, οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν, είχαν διάρκεια περίπου μία 
έως μιάμιση ώρα και έγιναν στο σπίτι της κάθε συμμετέχουσας. Οι συνεντεύξεις ήταν χαλαρά 
δομημένες, με την έννοια ότι συζητούσαμε με τις συμμετέχουσες για τον γάμο τους, χωρίς να 
υποβάλουμε από την μεριά μας συγκεκριμένες ερωτήσεις, Είχαμε όμως κατά νου το είδος 
των πληροφοριών που θέλαμε να μάθουμε και φροντίζαμε να κατευθύνουμε την συζήτηση με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχουσες να αναφερθούν στην περίοδο πριν τον γάμο τους, να 
περιγράψουν το πώς τους έγινε το προξενιό, και να μας μιλήσουν για την ζωή τους μέσα στον 
γάμο. Με τον τρόπο αυτό, η κάθε γυναίκα είχε την ελευθερία να μιλήσει με τον δικό της 
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τρόπο για ό,τι εκείνη ήθελε, ή επέλεγε να πει και έτσι οι συνεντεύξεις έπαιρναν την μορφή 
μιας φιλικής συζήτησης μεταξύ γυναικών. 

 
2.5 Η ανάλυση των δεδομένων 

Η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έγινε από εμάς τις ίδιες τις ερευνήτριες που 
πήραμε τις συνεντεύξεις, καταγράφοντας με πιστότητα τον προφορικό λόγο καθώς και τα 
εξωλεκτικά στοιχεία της συνέντευξης. Από τα κείμενα που προέκυψαν από την 
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έγινε στην συνέχεια η περαιτέρω επεξεργασία των 
δεδομένων, κυρίως από την μία εκ των ερευνητριών - την Μ. Παπαδάκη-Μπάμπουκα - υπό 
την επιτήρηση της επιβλέπουσας την εργασία κ. Σ. Τριλίβα και σε στενή συνεργασία μαζί της 
ώστε να επιτύχουμε σύμπτωση απόψεων. 

Τα κείμενα όλων των συνεντεύξεων διαβάστηκαν επανειλημμένα με προσοχή και από 
τις δύο ερευνήτριες, χωριστά η μία από την άλλη για να αποκτήσουμε μια καλή αίσθηση των 
δεδομένων. Κατόπιν συναντηθήκαμε, συζητήσαμε μεταξύ μας και καταλήξαμε στο να 
επιμερίσουμε την ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας με βάση τις θεματικές περιοχές, 
οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα ερωτήματα της έρευνας. Οι θεματικές αυτές 
περιοχές αναδείχθηκαν μέσα από το περιεχόμενο των συνεντεύξεων και είναι οι εξής: 
α. Οι αρχικές ζυμώσεις που προετοιμάζουν τα κορίτσια για τον γάμο. 
β. Η ακολουθούμενες πρακτικές κατά την διαδικασία του συνοικεσίου. 
γ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνεται τελικά η απόφαση για τον γάμο. 
δ. Η εκ των υστέρων νοηματοδότηση της εμπειρίας από τον γάμο. 

Στην συνέντευξη της κάθε συμμετέχουσας δόθηκε ένας κωδικός (από Σ1, μέχρι και 
Σ15). Έχοντας κατά νου κάθε φορά, μια από τις παραπάνω θεματικές, ξαναδιαβάστηκαν τα 
κείμενα από όλες τις συνεντεύξεις, επισημάνθηκαν τα εδάφια των συνεντεύξεων που 
αφορούσαν στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή και στην συνέχεια, αντίγραφά τους 
συνοδευόμενα από τον κωδικό της συνέντευξης επικολληθήκαν σε έναν φάκελο του Word 
που είχε τον τίτλο της θεματικής περιοχής. Ορισμένα από τα εδάφια αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
περισσότερες από μια φορά, επειδή το περιεχόμενό τους ταίριαζε και σε άλλες θεματικές 
περιοχές.  

Κατόπιν διαβάστηκε προσεκτικά ο κάθε θεματικός φάκελος, υπογραμμίζοντας τα 
ενδιαφέροντα εδάφια. Ορισμένα εδάφια αναφέρονταν σε εμπειρίες, ή αντιλήψεις που ήταν 
παρόμοιες σε αρκετές από τις συμμετέχουσες. Αυτή η επανάληψη εμπειριών ήταν από μόνη 
της αξιοπρόσεκτη και θεωρήσαμε την ποσοτική διάσταση του ποιοτικού μας υλικού ως ένα 
επιπλέον στοιχείο στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε. Στις ενδιαφέρουσες περικοπές όπως και 
στις περικοπές με παρόμοιο περιεχόμενο, δόθηκαν ad hoc κωδικοί υπό μορφή σύντομων 
τίτλων και στη συνέχεια κάτω από αυτούς τους τίτλους ταξινομήθηκαν οι περικοπές αυτές 
(Blanchet & Gotman 2007, p.93, 97).  
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα χαρακτηριστικό της προσέγγισης που ακολουθήθηκε 
στην επεξεργασία του υλικού μας, ήταν η συχνή, λεπτομερής και προσεκτική ανάγνωση των 
συνεντεύξεων, προκειμένου η ερευνήτρια, να έχει την πλήρη εικόνα της συνέντευξης, έτσι 
ώστε, αναλύοντας ένα συγκεκριμένο τμήμα, ή θέμα μιας συνέντευξης, να είναι σε θέση 
ταυτόχρονα να το συσχετίζει με το προφίλ της συμμετέχουσας, το γενικότερο πλαίσιο της 
συνέντευξης αυτής, αλλά και να βλέπει την συνάφεια του με τις τέσσερις βασικές θεματικές 
περιοχές που προαναφέραμε. Τούτο επέτρεψε τον προσδιορισμό συσχετίσεων μεταξύ των 
τεσσάρων θεματικών περιοχών, που αναδείχθηκαν είτε στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, 
είτε ως γενικότερο μοτίβο σε πολλές συνεντεύξεις. 

Συχνά, μέσα από τις αφηγήσεις των εμπειριών που είχαν οι συμμετέχουσες 
αναγνωρίζαμε γνωστά σε μας στοιχεία, είτε από την προσωπική μας εμπειρία, είτε από την 
σχετική βιβλιογραφία.  Άλλοτε πάλι, προέκυπταν θέματα τα οποία ήταν μη αναμενόμενα και 
μας γεννούσαν απορίες, γεγονός που μας οδηγούσε στο να διερευνήσουμε  βιβλιογραφικά 
περαιτέρω τα θέματα αυτά. Μέσα από αυτή την διαδικασία ταξινόμησης και περαιτέρω 
μελέτης, το υλικό μάς εμφανίστηκε διαυγέστερα και πιο εύγλωττο. Θεωρούμε δηλαδή ότι 
συνέβη αυτό που ονομάζει ο Rowan (1981) “διαλεκτική” διαδικασία με το υλικό5. Οι 
συμμετέχουσες μας είχαν μιλήσει για τις εμπειρίες τους κι εμείς με την σειρά μας, κατά την 
διαδικασία της ανάλυσης, επιστρατεύοντας την αίσθηση και την αντίληψή μας 
προσπαθήσαμε να δώσουμε την δική μας απάντηση  σε αυτά τα οποία μας είχαν καταθέσει. 
Αυτό που προέκυψε λοιπόν, είναι μια σύνθεση, αφ’ ενός του λόγου των συμμετεχουσών και 
αφ’ ετέρου του τρόπου που εμείς οι ερευνήτριες ανταποκριθήκαμε σε αυτόν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Όπως αναφέρεται στο Seidman, 2006, σελ.126. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ 
 

1.1. Οι αρχικές ζυμώσεις που προετοιμάζουν τα κορίτσια για τον γάμο.  
Σύμφωνα με την κοινωνιολογική θεώρηση, η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι 

ανεξάρτητη από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζεται. 
Η κοινωνία μας επηρεάζει όχι μόνο σχετικά με τον τρόπο που συνάπτουμε σχέσεις, την 
σεξουαλική μας συμπεριφορά, τους ερωτικούς ρόλους και την ανατροφή των παιδιών, αλλά 
ακόμα και τα πιο απόκρυφα σημεία της  προσωπικής μας ζωής. Ακόμα και οι σκέψεις, οι 
επιθυμίες και οι προσδοκίες μας, πράγματα που θεωρούνται αυστηρά προσωπικά, 
διαμορφώνονται απ’ την κοινωνία και το γενικότερο πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε. 
(Henslin 2000α, σελ17) 

Ο άνθρωπος ως υποκείμενο, σύμφωνα με την Λακανική ψυχαναλυτική προσέγγιση, 
μεγαλώνει μέσα στον λόγο των άλλων και κάποια σημαίνοντα συχνά παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη ζωή του.6  Έτσι, το σημαίνον “γάμος” φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο βάρος για τη 
γυναίκα. Τα νεαρά κορίτσια, έχουν από πολύ μικρή ηλικία ακούσματα για τον μελλοντικό 
τους γάμο ως ένα γεγονός θετικό. Ενδεικτικές για το πόσο σημαντικός θα πρέπει να είναι ο 
γάμος για το κορίτσι, είναι οι συνήθεις ευχές που του απευθύνονται, και προεξοφλούν την 
επιθυμία του όπως: «Με το καλό και νυφούλα», «Στις χαρές σου»- εννοώντας τις χαρές της 
τελετής του γάμου- ή η παρηγορητική φράση όταν το κοριτσάκι έχει χτυπήσει: «Μη κλαις, 
μέχρι να παντρευτείς θα έχει γιάνει»  Ο γάμος δεν θεωρείται ως ένας σημαντικός σταθμός στη 
ζωή της γυναίκας αλλά είναι ένα «τέλος», τόσο με την έννοια του σκοπού, όσο και του 
τερματισμού. Αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στα σενάρια των ταινιών της “χρυσής 
εποχής” του ελληνικού κινηματογράφου –δεκαετίες του ‘50, ‘60-, περίοδος κατά την οποία οι 
περισσότερες συμμετέχουσες στην έρευνά μας παντρεύτηκαν. Στις ταινίες αυτές, ο γάμος των 
πρωταγωνιστών είναι το happy end της ταινίας. 

Για τα νεαρά κορίτσια –την εποχή τουλάχιστον που μεγάλωναν οι συμμετέχουσες 
στην έρευνά μας- ο γάμος, πριν ακόμα γίνει πραγματικότητα γι’ αυτές, ήταν παρών στη ζωή 
τους, τόσο σε φαντασιωτικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι γονείς είχαν την έγνοια να 
προικίσουν τις κόρες τους, οι γυναίκες της οικογένειας φρόντιζαν ώστε το κορίτσι να 
αποκτήσει τις δεξιότητες που θα το βοηθούσαν στην ανάληψη του μελλοντικού του ρόλου ως 
συζύγου, νοικοκυράς και μητέρας και οι ίδιες συμμετείχαν στο φτιάξιμο των προικιών τους. 
Το κορίτσι, δηλαδή, προετοιμαζόταν πρωτίστως για να εκπληρώσει την «φυσική» του 

                                                 
6 Ο Lacan με την γνωστή ρήση του: «το ασυνείδητο είναι ο λόγος του Άλλου», οροθετεί το ασυνείδητο ως κάτι 
που συνδέεται με τις συνέπειες που έχει στο υποκείμενο η ομιλία που του απευθύνεται από κάπου αλλού, από 
ένα άλλο υποκείμενο που έχει ξεχαστεί, από μια άλλη ψυχική περιοχή. (Evans, D. σελ.168) 



 31

αποστολή, δηλαδή να αναλάβει το ρόλο του ως συζύγου, νοικοκυράς και μητέρας κι όχι για 
να σπουδάσει, ή να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Ο γάμος ήταν μια κοινωνική επιταγή, ένα 
«πρέπει» το οποίο γινόταν αντιληπτό ως «θέλω» και τελικά ως μέσο ευτυχίας.  

Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια, μας δίνουν 
μια εικόνα  του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και 
κοινωνικοποιήθηκαν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα και το οποίο διαμόρφωσε τις 
προσδοκίες τους αρχικά και στην συνέχεια τις ατομικές επιλογές τους σε σχέση με τον γάμο. 

 Ελένη (Σ2) 
     Από πολύ μικρή σκεφτόμουν τον γάμο. Ο γάμος τότε γινόταν μέσα στο σπίτι. 

Έβλεπα την κάθε κοπέλα που αγωνιζόταν να χτίσει την προίκα... Μου άρεσε ο 
ρομαντισμός, οι ταινίες για το γάμο, οι ιστορίες των κοπελών, πονούσα όταν δεν 
πήγαιναν καλά. Ήθελα να έχουν καλή ζωή και σκεφτόμουν και εγώ να έχω ένα 
καλό γάμο.  Όχι συγκεκριμένα πράγματα όμως, μόνο ρομαντισμός. Τότε οι 
άντρες έβλεπαν πολύ και τα χρήματα, ποια είχε μεγάλη προίκα.  Η προίκα ήταν 
σημαντική. Τότε οι κοπέλες δεν είχαν δουλειές, δεν ήταν και μορφωμένες. Ήταν 
εξαρτημένες από την οικογένεια, τα αδέλφια της, τον άντρα της αργότερα. Οι 
γονείς, τα αδέλφια αποφάσιζαν τί θα δώσουν για προίκα και αν είναι καλός ο 
γαμπρός. [...]Εγώ ήθελα το γάμο αλλά τον ήθελα καλοφτιαγμένο, να είναι ένας 
καλός άνθρωπος που σεβόταν μια μάνα που είχα.  

 Βασιλική (Σ1) 
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που λέγανε οι γυναίκες εκεί στο χωριό για τις 
παντρειές, το κουβεντιάζανε για το γάμο, να φτιάξουμε προικιά, να 
παντρέψουμε τα παιδιά μας, τις κοπέλες μας… είχαμε και μια γειτόνισσα 
ηλικιωμένη που ήταν γεροντοκόρη, αυτή ήταν για την εποχή της πολύ φοβερή 
και την άκουγες που έλεγε θα παντρέψουμε την Ελπίδα και την Κική  πρώτα από 
τις άλλες, οι άλλες είναι όμορφες και θα μας τις κλέψουν (γελά).  Μας έλεγε 
ποια θα παντρευτεί πρώτα ανάλογα με το πώς πλέκαμε.  Θυμάμαι που ήμουν 
κάπου 6-7 χρόνων και μας έδειχνε πώς να κεντάμε, έφτιαχνα ένα πετσετάκι για 
να σκεπάζουμε τον μασταμπά με το νερό, έφτιαχνα πολλά τέτοια πράγματα όταν 
δεν είχα το σχολείο, από τόσο μικρά ασχολούμαστε με τα προικιά. Και παρόλο 
που ήταν δύσκολα χρόνια και δεν επιτρεπόταν πολλά με τα αγόρια, 
κοιταζόμαστε, έβλεπε ο ένας τον άλλον, ή μεταξύ μας φτιάχναμε όνειρα το πώς 
θέλαμε να ζήσουμε και η παντρειά ήταν μέσα σε αυτά. Υπήρχε όμως και 
φόβος… τα μεγαλύτερα αδέλφια, τα αγόρια δεν έπρεπε να μας ακούσουν να λέμε 
τέτοια πράγματα, έπρεπε να προσέχουμε πως ντυνόμαστε… πού τα σορτς που 
φοράνε τα κοριτσάκια σήμερα... Όταν ερχόταν κάποιος ξένος στο σπίτι, εμείς τα 
κορίτσια σχεδόν κρυβόμαστε. Έπρεπε να είμαστε «συμμαζεμένες».  Δεν 
μπορούσαμε να εκφραστούμε, να λέμε τι αισθανόμαστε... [...] 



 32

Επειδή στο χωριό της δεν υπήρχε γυμνάσιο, οι γονείς της την στέλνουν σε 
συγγενείς τους σε κοντινή πόλη για να συνεχίσει το σχολείο. 
- [...] Εκείνα τα χρόνια δεν σκεφτόμουν το γάμο καθόλου θα ήταν μεγάλος 
αποχωρισμός, πιο πολύ το σκεφτόμουν μικρή όταν ήμουν κοντά στους γονείς 
μου.    
-Την εποχή εκείνη υπήρχαν τα φλερτ;   
- Ναι, υπήρχαν φλερτ. Θυμάμαι μια μέρα, καθόμαστε κάτω σ’ ένα  σπίτι στο 
Αγρίνιο και συζητούσαμε πολιτικά.  Η οικογένεια μου ήταν αριστερή. Εκεί ήρθε 
και ένας γείτονας, νεαρός και πρόσεξα πως με κοίταζε με ενδιαφέρον. Την άλλη 
μέρα ξανάρθε και μου είπε αύριο θα σε περιμένω εκεί, δεν του έδωσα σημασία 
όμως... κατά καιρούς τον έβλεπα και με γλυκοκοιτούσε,  δεν έγινε τίποτε άλλο, 
έτσι πέρασε το γυμνάσιο... με κοίταζε.  Ήταν κάποιες κοπέλες από το Αγρίνιο 
που ήταν πιο ζωηρές, φαινόταν, πώς ντύνονταν αλλά εγώ ήμουν πιο μαζεμένη, 
φοβόμουν τα αδέλφια μου, να μην τα ντροπιάσω, θα ήταν ντροπή να κάνω 
κάποια σχέση και να το μάθουν τα αδέλφια μου….να μην ντροπιάσω, και με 
ενδιέφερε να τελειώσω το σχολείο.  Όσο καιρό πήγαινα γυμνάσιο ο γάμος ήταν 
κάτι που δεν με ενδιέφερε καθόλου. 
Τελειώνει το σχολείο και δουλεύει για 9 χρόνια σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. 
- ... Εκεί γνώρισα κόσμο, φλέρταρα και λίγο και άρχισε να με ενδιαφέρει και ο 
γάμος.  Αλλά όχι σχέση με κανέναν.  Δούλευα και τα πήγαινα καλά. 
- Οι γονείς σας τί σας έλεγαν, σ’ αυτήν την φάση που είχατε κάπως 
ταχτοποιηθεί; 
- Δεν μου έλεγαν τίποτα, ποτέ για το γάμο. Έλεγαν θα παντρευτεί όταν έρθει η 
σειρά της.  Η σειρά τότε ήταν σημαντική.  Πρώτα οι μεγάλες αδελφές, μετά οι 
μικρές και μετά τα αγόρια.  [...] 

 Ειρήνη (Σ13) 
      ... καταγόμουνα από ένα χωριό, είχα ένα πατέρα αυστηρών ηθών, πολύ 

αυστηρών... δηλαδή στο χωριό που πήγαινα εγώ όταν είχαμε διακοπές, είχανε 
σε κάποιο καφενείο στη πλατεία του χωριού, κάποιο γλέντι. Κι έρχεται ο πρώτος 
μου ξάδερφος, και λέει: -Θα πάρω την Ειρήνη να πάμε στο γλέντι. –Η Ειρήνη 
αφού δεν έχει αδερφό εδώ, δεν πάει με κανέναν. Δηλαδή ήταν τέτοιος ο πατέρας 
μου. Σου λέω, έλεγα να παντρευτώ να φύγω!  

 Δώρα (Σ14) 
      του ζητάω να πάω να σπουδάσω, γιατί είχα καλή βαθμολογία, ήθελα να μάθω κάτι... 

Εγώ θα σε προικίσω, θα σε αποκαταστήσω, θα βρω έναν καλό γαμπρό και δεν θα πας 
για σπουδές. Κατάλαβες; Όλη η υπόλοιπη οικογένεια απόρησαν πως τόλμησα να το 
πω! 
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Από τα αποσπάσματα αυτά βλέπουμε τον γάμο να είναι περισσότερο υπόθεση της 
οικογένειας και της κοινωνίας παρά της ίδιας της κοπέλας. Οι γονείς όφειλαν να προικίσουν 
τα κορίτσια τους, να προφυλάξουν την “ηθική” τους και να τα αποκαταστήσουν επιλέγοντας 
τον κατάλληλο γαμπρό. Όφειλαν επίσης να τηρούν την σωστή “σειρά” γάμων των παιδιών 
τους: πρώτα οι κόρες κατά σειρά ηλικίας και μετά τα αγόρια. Επίσης βλέπουμε την έγνοια και 
του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου ώστε να παντρευτούν οι λιγότερο εμφανίσιμες κοπέλες 
«...πρώτα από τις άλλες, οι άλλες είναι όμορφες και θα μας τις κλέψουν...». Παρατηρούμε 
επίσης, αφ’ ενός να καθοδηγούνται τα κορίτσια προς τον γάμο και να προετοιμάζονται για 
τον μελλοντικό τους ρόλο και αφ’ ετέρου - σε συνέπεια με αυτήν την προοπτική – να υπάρχει 
προσπάθεια ελέγχου της ερωτικής επιθυμίας. Έτσι όταν κατά την εφηβεία αφυπνίζεται η 
σεξουαλικότητα, μπαίνουν περιορισμοί στην έκφρασή της καθώς και στη δυνατότητα 
επικοινωνίας με το άλλο φύλο. Υπεύθυνοι για την “ηθική” της κοπέλας είναι τα άρρενα μέλη 
της οικογένειάς της.  Το να κάνει μια κοπέλα “ σχέση” θεωρείτο ντροπή, όχι μόνο για την 
ίδια, αλλά και για όλη την οικογένεια. 

 
1.2 Πώς φαντασιώνονταν τα νεαρά κορίτσια τον γάμο τους. 

Τί προσδοκούσαν όμως τα νεαρά κορίτσια από τον μελλοντικό τους γάμο; Πώς 
φαντασιώνονταν τη ζωή τους ως παντρεμένες; Ας δούμε μέσα από τις συνεντεύξεις πώς 
αναφέρονται σήμερα στις προσδοκίες και φαντασιώσεις που είχαν για τον γάμο τότε  που 
ήταν ανύπαντρες. 

 Άννα (Σ5) 
-Θυμάμαι να σκέφτομαι όταν ήμουν τόσο δα μικρή κοπελούδα, ότι όταν θα 
μεγαλώσω θα παντρευτώ. Αισθανόμουν καλά με αυτήν την σκέψη, ήθελα να 
παντρευτώ. Θυμάμαι ότι ονειρευόμουν ότι όταν θα μεγαλώσω και θα παντρευτώ 
θα ζούσα πιο καλά. Έλεγα θα έχω τον άντρα μου, θα κάνω τα παιδάκια μου, θα 
φοράω ωραία ρούχα, παπούτσια, τακούνια… λέγαμε τότε σαν κοπελιές ότι θα 
παντρευτούμε για να φορέσουμε καλά ρούχα. Δεν θυμάμαι να σκεφτόμουν 
κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, απλώς σκέψεις ότι ο γάμος θα ήταν καλό 
πράγμα.  Έλεγα μόνο να πάρω έναν καλό άνθρωπο.  
- Τι ήταν ο «καλός άνθρωπος»; 
-Να έχει χάρες πολλές επάνω του, να αγαπάει, να σέβεται, να συντονιζόμαστε ο 
ένας με τον άλλον ωραία και καλά, τα είχα αυτά όλα μέσα στην σκέψη μου. Θα 
πάρω έναν άντρα, θα τον αγαπήσω, θα μ΄ αγαπάει και θα τον αγαπάω… 

 Στέλλα (Σ4) [αρραβωνιάστηκε σε ηλικία 14 χρόνων]  
Είχα χαρά που μου βάλανε το δαχτυλίδι, ήμουν μικρή κοπέλα και δεν ήξερα 
πολλά πράγματα.  [...] 
Εγώ σαν να μην ξέρω τι γινόταν, ήμουν ένα παιδί, σκεφτόμουν μόνο τα 
φουστάνια και τα στολίδια.  
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 Ειρήνη (Σ13) 
     .... επειδή είχα ένα σπίτι και... επειδή  πολλά πράγματα.., κάπως έλεγα: Θα πάρω 

έναν άντρα εγώ, να ‘ρθει για μένα, να είναι δημόσιος υπάλληλος, ξέρω γω, να 
‘χει κάτι, να ‘ναι μορφωμένος, γιατί νόμιζα εγώ, ότι κάτι ήμουνα. Επειδή είχα 
τελειώσει τα Αγγλικά μου, είχα τελειώσει το γυμνάσιό μου, είχα το σπίτι μου, ο 
πατέρας μου ήτανε εύπορος κι έλεγα θα πάρω έναν άντρα... - στην αρχή, πριν 
παντρευτώ, σαν κοπέλα - ένα παλικάρι που να είναι έτσι, που να μ’ αρέσει, που 
να περάσω ωραία [ο τόνος της φωνής της είναι ειρωνικός] ξέρω γω, πως 
ονειρεύεται... 

 Δώρα (Σ14) 
     Μ’ άρεσε να βλέπω πολλά έργα και... ίσως αυτή η εικόνα που έβλεπα, ήταν ξένα 

όχι Ελληνικά, οι τουαλέτες, τα σπίτια, ο ευθύς τρόπος που μιλούσανε τότε, που 
δεν μιλούσανε τότε οι γυναίκες στους άνδρες “Αυτό θέλω, αυτό κάνω”. 

Μη έχοντας οι ίδιες την δυνατότητα προσωπικής εμπειρίας από μία σχέση, η εικόνα 
που είχαν για τον γάμο όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι μια κοινωνικά κατασκευασμένη, 
παραμυθένια εικόνα με την οποία είχαν ταυτιστεί και αφορούσε το τελετουργικό του γάμου, 
το καινούριο νοικοκυριό, τα ωραία ρούχα και στολίδια που θα δικαιούντο να φορούν στο 
εξής ως παντρεμένες γυναίκες. Είχαν μπει σ’ ένα παραμύθι που τις βοηθούσε να ενταχθούν 
σε μια νέα πραγματικότητα. Περίμεναν, επίσης, μέσω του γάμου να απελευθερωθούν από την 
αυστηρή κηδεμονία της πατρικής οικογένειας και να έχουν πρόσβαση στη κοινωνική ζωή.  
Με άλλα λόγια, ο γάμος ήταν γι’ αυτές το κατώφλι που θα τις οδηγούσε στην ενηλικίωση και 
σε μια γενικώς καλύτερη ζωή.  

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, να φαντασιώνουν τον μελλοντικό τους γάμο πρωτίστως 
ως κατάσταση (status) και δευτερευόντως ως συναισθηματική σχέση. Μόνο δύο γυναίκες 
(Σ9, Σ12) από τις δεκαπέντε, φαίνεται ότι προσδοκούσαν από τον γάμο τους περισσότερο τη 
συναισθηματική σχέση παρά το status της παντρεμένης. Και οι δύο αυτές γυναίκες 
προέρχονται από μεσοαστική οικογένεια, είναι μορφωμένες  και είχαν ως πρότυπο την καλή 
συζυγική σχέση των γονιών τους. Μάλιστα και οι δύο, λένε σήμερα, ότι ως ανύπαντρες ήταν 
ευχαριστημένες από την ζωή τους και δεν είχαν ως στόχο – με την έννοια της προτεραιότητας 
- το γάμο, αν και ονειρεύονταν να αποκτήσουν κάποτε μια οικογένεια σαν την πατρική τους.  

 Αμαλία (Σ9) 
Εγώ είχα την ζωή μου, την δουλειά μου, και δεν είχα στο μυαλό μου να 
παντρευτώ. [...] Δεν είχα φανταστεί τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν είχα σκεφτεί 
ποτέ ότι θα παντρευτώ, και πώς θα ζω, μου άρεσε η ζωή που ζούσα.   
 Σε άλλο όμως σημείο της συνέντευξής της αναφέρει: 

         Και η μαμά μου και ο πατέρας μου είχαν καλή σχέση. Ο πατέρας μου την 
λάτρευε. Αγάπη, σεβασμό, και λατρεία. Ίσως ήθελα και εγώ να σάξω μια 
οικογένεια σαν την πατρική μου.  
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 Αλίκη (Σ12) 
-Καταρχήν επειδή ήμουν μέσα σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ έντονη η 
μάθηση και τα πανεπιστήμια και η μόρφωση κι όλ’ αυτά, διαβάζαμε πολύ, μας 
αγόραζε πολλά βιβλία ο πατέρας μου, η μητέρα μου, κι όλ’ αυτά, δεν είχα 
σκεφτεί καθόλου, μα καθόλου τον γάμο. Δηλαδή ούτε είχα σαν κοριτσάκι 
κούκλες κι αυτά που έπαιζα, που είχα την έννοια πότε θα παντρευτώ, πότε θα 
κάνω παιδιά, πότε... καθόλου, μα καθόλου. Η σκέψη μου ήταν το σχολείο, το 
διάβασμα, τι θα γίνω άμα μεγαλώσω κι όλ’ αυτά. 
 –  Δεν ονειρευόσουν...  
- Καθόλου.. 
- Όχι τον γάμο αλλά να ερωτευτείς.... 
 – Πολύ! Ναι! αλλά ότι θα... 
- Την σχέση την ονειρευόσουν... 
 -Ναι, ονειρευόμουνα τη σχέση, ονειρευόμουν τον καλό μου, που θα μ’ αγαπάει, 
που θα με φροντίζει και που...  ναι, όλ’ αυτά τα ωραία τα ονειρευόμουν. Αλλά 
δεν είχα σαν στόχο, αυτό θέλω να πω, σαν κοριτσάκι, δεν είχα καθόλου σαν 
στόχο τον γάμο. Δεν ήμουν απ’ αυτές που σκεφτόμουν: αυτός είναι ωραίος, θα 
τον παντρευτώ. Σκεφτόμουν: αυτός είναι ωραίος να τον ερωτευτώ. Αυτό το 
σκεφτόμουνα. Τον γάμο, καθόλου. Και ήταν για μένα πολύ μεγάλη πρόκληση το 
ότι παντρεύτηκα μικρή. Δεν το ήθελα να γίνει. 
και σε άλλο σημείο 
... κι επειδή εγώ στην οικογένεια πιστεύω... Γιατί είχα πολύ καλή οικογένεια στα 
παιδικά μου χρόνια, η οικογένεια, οι γονείς μου, αγαπιόταν πάρα πολύ, σεβόταν 
ο ένας τον άλλο πάρα πολύ, η μητέρα μου μέχρι την μέρα που πέθανε, βγήκε από 
την πόρτα και πήρε τον φάκελο του μπαμπά για να τον βάλει μέσα, ο μπαμπάς 
μου δεν έτρωγε αν δεν τράβαγε την καρέκλα της μαμάς να καθίσει να φάει, εε.. 
δηλαδή εγώ εικόνες αγάπης και αφοσίωσης και αυτής, από την οικογένειά μου, 
έχω ζήσει. Και μ’ αρέσανε αυτές οι εικόνες της αγάπης μέχρι το τέλος της μαμάς 
και του μπαμπά. Δεν ήμουν στερημένη από την οικογένειά μου, κι από αγάπη κι 
από αυτή, δηλαδή ήταν μια οικογένεια ρε παιδί μου, ξέρεις, μια οικογένεια... 
όπως οι καλές οικογένειες. Με αγάπη, με παιδιά με αγάπες, με έτσι, ...πού να 
σου πω... 

           Από τα παραπάνω βλέπουμε το πώς μέσα από τον κοινωνικό περίγυρο και την ταύτιση 
με τα οικογενειακά πρότυπα, διαμορφώθηκε η επιθυμία για γάμο, των γυναικών με τις οποίες 
μιλήσαμε, μια επιθυμία που δεν διαχωρίζεται εύκολα από το καθήκον. Όπως αποφατικά μας 
λέει η Άννα (Σ5): «Η ζωή του κάθε ανθρώπου είχε αυτόν τον προορισμό: τον γάμο.» Ο 
άνθρωπος, ιδιαίτερα η γυναίκα που δεν παντρευόταν, θα ήταν “παράξενη” ή  θα είχε κάποιο 
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“κουσούρι”  ή απλώς θα ήταν “άτυχη”. Η μοναχικότητα δεν θεωρείτο φυσιολογική 
κατάσταση και επομένως δεν ήταν μια κοινωνικά αποδεκτή επιλογή.  

Εμφανίζεται εδώ μια σαφής αντίφαση, τουλάχιστον προσεγγίζοντας τα δεδομένα με 
σημερινά κριτήρια: Από την μια έχουμε, μια κοινωνία που επιβάλει στα μέλη της τον γάμο  κι 
από την άλλη, εμφανίζει μια εμμονή στον έλεγχο της ερωτικής επιθυμίας. Η ερωτική 
επιθυμία είναι ιδιαίτερα αστάθμητη και παροδική ώστε να στηρίξει από μόνη της ένα τόσο 
σημαντικό θεσμό όπως ο γάμος.7 Έτσι, οι μορφές επικοινωνίας μεταξύ των δύο φύλων ήταν 
και περιορισμένες και υπό έλεγχο. Επομένως, εφόσον  η  σύναψη μιας ερωτικής σχέσης που 
θα κατέληγε στο γάμο ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί, έπρεπε κάποιος τρίτος να πάρει 
την πρωτοβουλία και να μεσολαβήσει να φέρει σε επαφή το μελλοντικό ζευγάρι. Βλέπουμε 
λοιπόν την πρακτική του συνοικεσίου να είναι σχεδόν μονόδρομος για τις γυναίκες –αλλά και 
για τους άντρες- που ήθελαν/όφειλαν να παντρευτούν. Η δε κοινωνική αναπαράσταση του 
συνοικεσίου δεν είχε την αρνητικότητα που έχει σήμερα όπως διαπιστώσαμε κατά την 
αναζήτηση του δείγματος της έρευνάς μας και το έχουμε ήδη σχολιάσει στο κεφάλαιο της 
Μεθοδολογίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

                                                 
7 Stephanie Coontz Η Ιστορία του Γάμου, (σελ20) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΤΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΟ 

 

2. 1.Η ακολουθούμενες πρακτικές κατά την διαδικασία του συνοικεσίου 
Στην έρευνά μας, στα δέκα από τα δεκαπέντε συνοικέσια, η πρωτοβουλία για το 

συνοικέσιο προέρχεται από την πλευρά του γαμπρού. Ο υποψήφιος γαμπρός είτε έχει δει την 
νύφη και του αρέσει, είτε του υποδεικνύεται η κατάλληλη από το περιβάλλον του και 
ιδιαίτερα από τις γυναίκες της οικογένειάς του.    

 Σοφία (Σ7) 
...Οι αδελφές του λέγανε για μένα: «Ανδρέα αυτή εδώ η κοπελιά είναι καλή, είναι 
άξια»  Αυτός έλεγε: «Εκείνη εδά δεν την παίρνω εγώ, δεν την εθέλω». Μετά έστειλε 
προξενητή.  

 Αμαλία (Σ9) 
Είχα πάει στο Λύκειο Ελληνίδων να πάρω κόκκινα φωτάκια από την μητέρα του. 
Τους είπε [εννοεί τους δύο γιους της]  ότι σήμερα γνώρισα μια κοπέλα που ένας 
από σας πρέπει να την παντρευτεί. Και το σπρώξανε και το κάνανε. 

Σε κάθε περίπτωση, ο γαμπρός δεν απευθύνεται στην ίδια την κοπέλα αλλά είτε την ζητά ο 
ίδιος από τον πατέρα της, είτε αναθέτει σε κάποιον τρίτο να μεσολαβήσει.  

Σε τέσσερεις περιπτώσεις, (Σ1, Σ2, Σ6, Σ15) παίρνουν την πρωτοβουλία και 
μεσολαβούν συγγενικά πρόσωπα, ή κοινοί γνωστοί ώστε να φέρουν σε επαφή το μελλοντικό 
ζευγάρι, και σε δύο μόνο περιπτώσεις συνοικεσίων (Σ13, Σ14) η πρωτοβουλία είναι από την 
πλευρά του πατέρα της νύφης. 

Στις συνεντεύξεις που πήραμε - εκτός από την περίπτωση της Αλίκης (Σ12) - δεν 
διακρίναμε δυσαρέσκεια από την πλευρά των γυναικών για την εμπλοκή των γονιών ή των 
τρίτων στην συμφωνία του γάμου τους, αντιθέτως φαίνεται να ήταν καλοδεχούμενη. Στην 
λήψη της απόφασης για την αποδοχή, ή όχι του προξενιού, εκτός από την υποψήφια νύφη και 
τους γονείς της, συμμετείχαν συχνά και μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Η ευθύνη για μια 
τόσο σοβαρή υπόθεση όπως ο γάμος, ήταν μεγάλη κι έπρεπε να μοιραστεί.  

 Σοφία (Σ7) 
... ο πατέρας μου είπε ότι θα δει, θα το συζητήσει με τα αδέλφια του, τότε δε, γινόταν 
ολόκληρο συμβούλιο γι’ αυτά τα θέματα. Κάλεσε τους αδελφούς του, ήταν 5 αδελφοί 
και είπαν από την πλευρά τους ήταν σύμφωνοι. Μετά απάντησε και αυτό ήταν, 
τελείωσε ο γάμος. 

Θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε βάσει ποιων κριτηρίων λαμβάνονταν οι αποφάσεις 
για την αποδοχή, ή όχι του συνοικεσίου, όμως οι συνεντεύξεις που πήραμε δεν μας 
προσφέρουν ιδιαίτερη πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποιες συμμετέχουσες 
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αναφέρθηκαν, ή υπονόησαν στις συνεντεύξεις τους, ότι στην λήψη της απόφασης μέτρησε η 
«καλή οικογένεια» του γαμπρού (Σ3, Σ9, Σ12, Σ14) χωρίς να διευκρινίζεται το περιεχόμενο 
του όρου αυτού, εκτός από τη περίπτωση της Δώρας, η οποία γίνεται πιο σαφής για τα 
κριτήρια επιλογής του πατέρα της.  

 Δώρα (Σ14) 
Ο πατέρας μου κοίταζε πολύ να μην υπήρχε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα υγείας, 
την κληρονομικότητα φοβότανε... [...] ... Το ίδιο έκανε μ’ εμένα, ήξερε πως δεν 
υπήρχε πρόβλημα στην οικογένεια, ... απλώς ήταν παιδί από οικογένεια, για να ήταν 
σίγουρο ότι το παιδί του, που έχει αρχές, θα περνούσε καλά. Αυτές ήταν οι ιδέες που 
είχανε. Δεν ήταν το οικονομικό τόσο, όσο τον ενδιέφερε η οικογένεια. Αυτό δεν 
μπορείς να το δεις πια, δεν το κοιτάζουνε οι νέοι 

 Στις συνεντεύξεις, οι αναφορές στην οικονομική κατάσταση του γαμπρού, ή στην 
προίκα της νύφης είναι σπάνιες και όταν υπάρχουν φαίνεται να τους αποδίδεται μικρή 
σημασία. Υποθέτουμε ότι το οικονομικό κριτήριο δεν ήταν τόσο δευτερεύον όσο εμφανίζεται 
να είναι στις συνεντεύξεις που πήραμε. Ίσως μετά από τόσα χρόνια γάμου να έχει χάσει την 
βαρύτητά του, ή να μην θέλουν για ευνόητους λόγους να αναφερθούν στις οικονομικές 
συνδιαλλαγές του γάμου και μάλιστα όταν δεν τους γίνεται ευθεία ερώτηση σχετικά με αυτό 
το θέμα από την μεριά των ερευνητριών.  

Από τα δεδομένα της έρευνάς μας, παρατηρήσαμε να υπάρχει διαφοροποίηση στον 
τρόπο που γινόταν το προξενιό, ανάλογα με το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον: Σε αστικό 
περιβάλλον, ο προξενητής φαίνεται να απευθύνεται στην ίδια την υποψήφια νύφη και όχι 
μόνο στην οικογένειά της (Σ1, Σ2, Σ9), ή να σκηνοθετείται μια “τυχαία” συνάντηση του 
ζευγαριού, ώστε οι υποψήφιοι σύζυγοι να έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν ο ένας για 
τον άλλον μια πρώτη εντύπωση και ανάλογα με αυτήν να προχωρήσει, ή όχι το συνοικέσιο 
(Σ12, Σ15). Στο αγροτικό περιβάλλον αντίθετα, φαίνεται το συνοικέσιο να αφορά κυρίως τις 
οικογένειες των υποψηφίων συζύγων και η κοπέλα να εμφανίζεται ως αντικείμενο που οι 
γονείς αποφασίζουν αν θα το “δώσουν”, ή όχι (αυτό το βλέπουμε να διατυπώνεται καθαρά 
στο απόσπασμα από την συνέντευξη της Στέλλας που θα δούμε παρακάτω στην σελίδα 38). 
Ακόμα κι όταν η νύφη και ο γαμπρός έχουν   έστω από μακριά ερωτευτεί ο ένας τον άλλο, 
προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ζευγάρι φροντίζουν να οργανώσουν μια πρακτική 
προξενιού για λόγους προσαρμογής στις ισχύουσες κοινωνικές συμβάσεις. Η γυναίκα ως 
υποκείμενο, παρά το ότι επιθυμεί και επιλέγει τον υποψήφιο σύζυγο, τοποθετεί τον εαυτό της 
στη θέση του αντικειμένου για το οποίο οι άλλοι υποτίθεται ότι θα πρέπει να αποφασίσουν. 

 Σταυρούλα (Σ10) 
      Έμαθα ότι άρεσε και με ήθελε ο σύζυγος μου ένα χρόνο πριν το γάμο μας.  Ήταν 

έρωτας με τα μάτια, μόνο από μακριά. Στην αρχή δεν ήθελα να τον παντρευτώ, ή 
γενικά να παντρευτώ, αλλά μετά το είδα σαν τυχερό να παντρευτούμε και ήθελα. 
Μετά έκανα αμάν πότε θα τον δω να ξανοίγουμε ο ένας τον άλλον. Ήταν τυχερό. Η 
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τύχη είναι στην παντρειά. Ναι, στο γάμο που χορεύαμε ήταν η μοναδική περίπτωση 
να μου πει να τον παντρευτώ και να δει αν τον θέλω εγώ για να μη πουν οι γονείς 
μου το «ναι» για μένα.  Του απάντησα να έρθει στο σπίτι μας να με γυρέψει. Αυτό 
ήταν σαν να του λέω «ναι σε θέλω». Μετά ήρθε στο σπίτι και με ζήτησε  

Από τα ιστορικά των συνοικεσίων που εξετάσαμε, σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε να 
υπάρχει εξαναγκασμός με την έννοια της επιβολής ενός συγκεκριμένου υποψηφίου για τον 
οποίο η νύφη δεν ήταν σύμφωνη. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε αυτό που θα μπορούσε να 
αποκληθεί «υποχρεωτική επιλογή», το οποίο στην πιο ακραία του εκδοχή το συναντάμε στη 
περίπτωση της Στέλλας. Η Στέλλα, όπως θα δούμε στο απόσπασμα που ακολουθεί, 
υπακούοντας στην επιθυμία των γονιών της, λέει το «ναι» στο προξενιό που της γίνεται σε 
ηλικία 14 ετών. Όπως λέει η ίδια: «Εγώ σαν να μην ξέρω τι γινόταν, ήμουν ένα παιδί, 
σκεφτόμουν μόνο τα φουστάνια και τα στολίδια».   

 Στέλλα (Σ4) 
Ο Μανώλης. και η οικογένεια του είχαν ένα κοπάδι και το φέρνανε προς τα δικά 
μας τα μέρη. Με είδε ο Μανώλης και με ρέχτηκε. Πήγε και είπε σε ένα συγγενή του 
πατέρα μου ότι με ήθελε για γυναίκα του και αν μπορούσε να με προξενέψει, αλλά 
αν δεν με δώσουν να μην το πει σε κανέναν, μόνο αυτοί οι δύο να το ξέρουν.8 Αυτός 
ο προξενητής πήγε στον πατέρα μου και το είπε.  Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ήμουν τότε 
14 χρονών. Ο πατέρας μου το είπε στην μάνα μου. Η κακόμοιρα η μάνα μου δεν 
ήθελε γιατί ήμουν μικρή και τη βοηθούσα και με τις δουλειές. Αλλά ο πατέρας μου 
επέμενε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και μια μέρα μου είπε η μάνα μου να ντυθώ και να 
πάμε στο Κατωχώρι. Πήγα και εκεί ήταν και ο Μανώλης. Ήρθε στο σπίτι αλλά εγώ 
δεν ήξερα ούτε ποιος είναι, ούτε τίποτα. Έφτιαξε κάτι η μάνα μου να πιούνε και 
μετά από μέρες μου είπε ο μπάρμπας μου ο Μάρκος: «Σοφία κατέχεις προχθές που 
ήρθε ένας άνθρωπος στο σπίτι σας, σε αυτόν θα σε δώσει ο πατέρας σου.»  Εγώ 
είπα: «Θα με δώσει;» και έβαλα τα κλάματα. Ήρθε η κακόμοιρα η μάνα μου και 
μου είπε ότι αυτή δεν το ήθελ,ε αλλά ο πατέρας μου επέμενε, γιατί ήταν από καλή 
οικογένεια και του άρεσε γιατί ήταν ωραίος και λεβέντης  
Μετά από κάποιες μέρες ξανάρθε ο Μανώλης με τον προξενητή στο σπίτι και μου 
είπε η μαμά να πω αν θέλω τον γαμπρό, ή όχι και αν τον θέλω θα μου βάλουν 
δαχτυλίδι και θα μου τον δώσουν. Εγώ ρώτησα: «Και εγώ ήντα να πω;»  Η μάνα 
μου απάντησε να πω πώς τον θέλω. Και έτσι έκανα. Πήγα τον δίσκο απάνω να 
κεράσω με ρώτησε ο προξενητής αν θέλω τον γαμπρό και είπα αφού τον θέλει η 
μάνα μου και ο πατέρας μου και εγώ τον θέλω. Και έβγαλε ο άνθρωπος ένα 
δαχτυλίδι και μου το φόρεσε. Μου είπε ότι το δαχτυλίδι αυτό ήταν της γυναίκας του 

                                                 
8 Εδώ βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτό που αναφέρθηκε στο Α΄ μέρος της παρούσας εργασίας (σελ16) σχετικά με 
την μυστικότητα και διακριτικότητα με την οποία όφειλαν να γίνονται οι αρχικές διαπραγματεύσεις του 
συνοικεσίου, ώστε στην περίπτωση που το προξενιό δεν ευοδώνετο, να μην εθίγετο το γόητρο και η αξιοπρέπεια 
των εμπλεκόμενων. 
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ως που να φτιάξει ο γαμπρός ένα για μένα. Μετά κάναμε τον αρραβώνα. Ήταν 
εποχή για τρύγο και τρυγούσαμε τα σταφύλια. Μου έστειλε ο Μανώλης ένα μεγάλο 
τσαμπί σταφύλι και ως την αρραβώνα δεν τον ξαναείδα.   
-Ποια ήταν τα συναισθήματά σας αυτόν τον καιρό; 
-Είχα χαρά που μου βάλανε το δαχτυλίδι, ήμουν μικρή κοπέλα και δεν ήξερα πολλά 
πράγματα. Μετά από δυο, ή τρεις μήνες έγινε και ο γάμος και παντρευτήκαμε. Εγώ 
σαν να μην ξέρω τι γινόταν, ήμουν ένα παιδί, σκεφτόμουν μόνο τα φουστάνια και τα 
στολίδια. Εκείνο τον καιρό μου κάνανε και άλλο προξενιό με κάποιον δάσκαλο, 
αλλά δεν χαλάσαμε τον αρραβώνα, γιατί είπε ο πατέρας μου, θύμωσε πάρα πολύ, 
«εγώ έδωκα την κοπελιά, και είναι ο λόγος μου που μετράει, ό,τι και να είναι ο 
γαμπρός δεν κάνω πίσω».  Έτσι γινόταν τότε τα πράγματα, ήταν ο λόγος του πατέρα, 
της οικογένειας.  

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνοικεσίων της έρευνάς μας, η συναίνεση των 
γυναικών στο προξενιό που τους γινόταν ήταν πιο ελεύθερη, αν και στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν υποκειμενικοποιούν την απόφασή τους και αποδίδουν τον γάμο 
τους στην τύχη. Αναφορές στη τύχη όπως: (Σ1) «Είναι σαν να ήταν να γίνει. Κάπως 
πεπρωμένο!», (Σ3) «Με ζητήσανε πολλοί γαμπροί, αλλά η τύχη όπου θεωρήσει. Ο γάμος είναι 
τυχερό, εσμίξαμε τυχαίως ...» (Σ12) «Η ζωή μου ήταν αυτή, έτσι έτυχε να μου τύχει», είναι 
παρούσες στην πλειοψηφία των συνεντεύξεων που πήραμε. Το παρακάτω απόσπασμα από 
την συνέντευξη της Άννας είναι ενδεικτικό του τρόπου που λαμβανόταν η απόφαση για τον 
γάμο. 

 Άννα (Σ5) 
[…] Ήμουν 22 χρονών τότε και πολλά κορίτσια σ΄ αυτήν την ηλικία 
αρραβωνιαζόταν. Ξέραμε το Κώστα και την οικογένεια του, είμαστε μια χούφτα 
άνθρωποι στο νησί, ο Κώστας με ζήτησε σε γάμο, δηλαδή ο μακαρίτης ο πεθερός 
μου το είπε στον πατέρα μου. Τότε ο γάμος ήταν υπόθεση των οικογενειών  
-Εσύ;   
-Εγώ το ήθελα, ήθελα να παντρευτώ και ήθελα και το Κώστα. Είχε χάρες, ήταν 
ωραίος.  Ο πεθερός μου είπε… Ο γάμος είναι τελειωμένος, εμένα με είχε 
ενημερώσει η μάνα μου,  μου είχε πει ότι ήρθε ο τάδε προξενητής και σε πρότεινε να 
πάρεις τον Κώστα του Θοδωρή. Τί να πω εγώ, δεν είμαστε όπως είμαστε τώρα, που 
οι κοπέλες αποφασίζουν. Και έτσι περίμενα και εγώ από εκείνη τη στιγμή· αλλά πώς 
περίμενα, όλο χαρά γεμάτη [...] 
-Άλλα  προξενιά είχες; 
-Ναι, πολλά, αλλά δεν μου άρεσαν και λέγαμε το όχι. Ο ένας ήταν φτωχός, ο άλλος 
άσχημος, είναι και το τυχερό! Όταν ερχόταν προξενιό στο σπίτι το συζητούσαμε όλοι 
και εγώ έλεγα το «όχι». Τα αδέλφια, ο πατέρας μου, η μαμά μου, ήταν όλοι τους 
καλοί και δημοκρατικοί άνθρωποι και λέγανε ας ρωτήσουμε την Άννα. Εγώ όμως 
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τους έλεγα ότι αυτοί ξέρουν τα παιδιά του χωριού. Έτσι αρρεβωνιάστηκα. Μετά από 
τρεις, τέσσαρες μέρες ήρθε ο γαμπρός στο σπίτι· τον ήξερα, τον έβλεπα στο δρόμο, 
αλλά εκείνα τα χρόνια δεν κάναμε παρέες. Ήρθαν οι γονείς του και ο Κώστας στο 
σπίτι και περάσαμε βέρες, ήταν επτά χρόνια πιο μεγάλος από έμενα, ήταν ωραίος 
άντρας και τέλος πάντων μου άρεσε. 

Στο απόσπασμα αυτό, βλέπουμε την  Άννα να λέει ότι στην εποχή της, οι γονείς ήταν 
αυτοί που αποφάσιζαν για τον γάμο κι όχι οι ίδιες οι κοπέλες. Λέει επίσης, ότι εκείνη ήταν 
που έλεγε το «όχι» στα προηγούμενα προξενιά που της είχαν γίνει. Στο συγκεκριμένο 
προξενιό που της γίνεται, οι γονείς ζητάνε την γνώμη της, εκείνη ως υποκείμενο του 
ασυνειδήτου9 αποφασίζει, γιατί ο συγκεκριμένος άντρας “κάτι της λέει”, αλλά την ευθύνη της 
απόφασης αυτής την αποδίδει στους γονείς. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και από την πλευρά 
των γονιών οι οποίοι επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια. Η απόφαση λοιπόν για τον γάμο, 
καταλήγει να είναι συλλογική και περασμένη από διαφορετικά φίλτρα, χωρίς όμως να 
αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη της απόφασης και έτσι ο γάμος αποδίδεται στην τύχη.  

Βέβαια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι στο συνοικέσιο ενυπάρχει και το τυχαίο, με 
την έννοια των συγκεκριμένων και αριθμητικά περιορισμένων προξενιών που γίνονται σε μία 
συγκεκριμένη κοπέλα καθώς και των συγκυριών στις οποίες γίνονται αυτά. Όμως, μέσα σ’ 
αυτήν την τυχαιότητα, το υποκειμενικό στοιχείο έχει την θέση του και παίζει τον δικό του 
ρόλο. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, μέσα από την αφήγηση ορισμένων υποκειμένων της 
έρευνάς μας.  

 
2.2. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνεται η απόφαση για τον γάμο  

Ας δούμε μέσα από την αφήγηση ορισμένων γυναικών που συμμετείχαν στην ερευνά 
μας, το πώς σήμερα, εκ των υστέρων, περιγράφουν τις ιδιαίτερες - αντικειμενικές και 
προσωπικές - συνθήκες κάτω από τις οποίες είπαν το «ναι» για τον συγκεκριμένο υποψήφιο 
σύζυγο. 

 Ειρήνη (Σ13) 
Το παιδί αυτό, το συγκεκριμένο που τώρα είναι άντρας μου, ερχότανε..., - είχε ο 
πατέρας μου πολλά αμπέλια - κι ερχότανε σαν εργάτης στο αμπέλι μας. Και πήγα 
εγώ ένα μεσημέρι να τους στρώσω να φάνε εκεί πέρα και το είδα το παιδί, αλλά εγώ 
δεν έβαζα στο νου μου καθόλου ότι θα πάρω ένα από τους εργάτες μας. [...] Μια 
μέρα μου λέει ο πατέρας μου, δεν ξέρω πως..:  
«Μα είναι καλό παιδί, είν’ αυτός».  
«Άντε μωρέ πατέρα, δεν βρίσκεις κανένα καλύτερο;»  

                                                 
9Με την έννοια ότι το Εγώ του υποκειμένου δεν αποφασίζει συνειδητά. Το υποκείμενο δεν είναι απλώς 
ισοδύναμο με μια συνειδητή αίσθηση δράσης, που δεν είναι παρά μια καθαρή αυταπάτη που παράγεται από το 
εγώ, αλλά συνδέεται με το ασυνείδητο: το «υποκείμενο» του Lacan είναι το υποκείμενο του ασυνειδήτου. Κατά 
τον Lacan, «ο Freud έγραψε το Das Ich und das Es, για να διατηρήσει τη θεμελιακή αυτή διάκριση ανάμεσα στο 
αληθινό υποκείμενο του ασυνειδήτου και το εγώ, όπως συγκροτείται στον πυρήνα του από μια σειρά 
αλλοτριωτικών ταυτίσεων» (Evans D. Εισαγωγικό λεξικό της Λακανικής Ψυχανάλυσης, σελ.293). 
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«Είναι καλό παιδί αυτός, κι αν θέλεις εσύ... Δεν σε βάζω με το ζόρι εγώ σου είπα ότι 
είναι καλό παιδί, ύστερ’ από κει ό,τι θέλεις κάνε.» [...] 
Εγώ τότε, επειδή ο πατέρας μας, μάς είχε πολύ περιορισμένες, είπα το «ναι» μόνο 
για να φύγω, να ελευθερωθώ. 
- Εσείς είχατε τελειώσει το σχολείο τότε, όταν έγινε αυτή η κουβέντα; 
- Όταν έγινε η κουβέντα, ήταν τη χρονιά που τελείωσα, κι έφυγα μετά και πήγα 
Θεσσαλονίκη.  
- Εκείνος φοιτούσε στη Θεσσαλονίκη τότε; 
-Ναι, ναι.. στο Πανεπιστήμιο.. Λοιπόν φύγαμε και πήγαμε Θεσσαλονίκη. Στην αρχή 
βέβαια, η κάθε κοπέλα που δεν γνωρίζει.., τον γνώριζα έτσι, σαν εργάτη... αλλά 
επαφές και τέτοια δεν είχαμε.. 
-Σας άρεσε τότε εκείνος; 
- Εεε.. στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Λέω, έκανα γκάφα. 
- Αφού είχατε αρραβωνιαστεί; Αφού είχατε πει το ναι; 
- Αφού είχα αρραβωνιαστεί, βέβαια! Μετά... είδα ότι... δεν είν’ αυτός που... 
φαινότανε εξωτερικά, μου φερότανε ωραία ας πούμε... αν και τότε ζούσαμε τις πολύ 
φτώχιες μας. Δηλαδή αυτός ήτανε ένας φοιτητής, από φτωχή οικογένεια. Εμένα τ’ 
αδέρφια μου δεν θέλανε... 

Η Ειρήνη μόλις έχει τελειώσει το σχολείο, δεν έχει φιλοδοξίες για περαιτέρω σπουδές 
και η προοπτική είναι να ζήσει με την πατρική οικογένεια έως ότου παντρευτεί. Ο πατέρας 
της Ειρήνης, όπως περιγράφεται καλύτερα σε άλλα σημεία της συνέντευξης της, είναι 
αυταρχικός, σκληρός και έχει ασφυκτικά περιορισμένες τις κόρες του. Για αυτό, όταν ο 
πατέρας της τής προτείνει τον συγκεκριμένο άντρα για σύζυγο, εκείνη λέει το «ναι» 
προκειμένου να φύγει να απελευθερωθεί, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την επιθυμία του πατέρα 
της. Λέει το «ναι» για έναν άντρα που δεν της αρέσει, ο οποίος όμως έχει προοπτικές – έχει 
μόλις περάσει στο Πανεπιστήμιο - και ο οποίος θα την πάρει αμέσως μακριά από το 
ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον και θα ζήσει μαζί του μια φοιτητική ζωή. Η Ειρήνητην 
δεδομένη στιγμή βλέπει τον συγκεκριμένο γάμο ως σανίδα σωτηρίας από τον τυραννικό 
πατέρα. Από την μετέπειτα δε εξέλιξη της σχέσης με τον σύζυγό της, φαίνεται ότι το «ναι» 
για τον συγκεκριμένο άντρα δεν ήταν τόσο τυχαίο όσο αφήνει η ίδια εδώ να εννοηθεί, διότι 
στη πορεία σχημάτισαν μια δυνατή σχέση, στην οποία εκείνος έχει μια θέση αντίστοιχη με 
εκείνη του πατέρα της. 

 
 Βασιλική (Σ1) 
Τότε ήταν ένας άνθρωπος [μιλά πολύ σιγά, σχεδόν ψιθυριστά] που μου είχε 
συστήσει να κάνουμε σχέση. Τον είχα γνωρίσει στο πήγαινε – έλα στην δουλειά. Τον 
έβλεπα και ήταν ωραίος και μου άρεσε. Δεν είχα καταλάβει αν ήταν για γάμο αυτή η 
σχέση, αλλά κάποια στιγμή, κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε και άλλες σχέσεις. 
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Στενοχωρήθηκα πολύ, με απογοήτευσε... Ευτυχώς τότε δεν ήταν και πολλά-πολλά οι 
σχέσεις. Να τον δεις τον άλλον, να πάτε κανένα σινεμά, κανένα καφέ. Μια μέρα 
μαθαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος έπαθε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και έμεινε στο 
δρόμο. Έκλαψα τότε, από μέσα μου...  Στενοχωρήθηκα.  
Μετά από καιρό βρέθηκε ο Γιάννης. Ήρθε στο θείο μου, στο σπίτι που έμενα τότε 
γιατί είμαστε από τα ίδια μέρη και μόλις είχε φτάσει στην Αθήνα για να πάει 
φαντάρος. Η νουνά μου και θεία μου άρχισε να μου λέει γι’ αυτόν και την 
οικογένεια του. Μου έκανε το συνοικέσιο. Αλλά για να πω το «ναι», τους είπα πως 
για δύο μήνες θέλω να καταλάβω τον χαρακτήρα του. Εγώ το σκεφτόμουν από δω 
και από κει. 
- Ποια στοιχεία είδατε ή σας ενδιέφερε να αξιολογήσετε; 
- Να σου πω, δεν το πήρα και πολύ βαθιά τα θέμα, ούτε και επιπόλαια. Ήταν ένα 
συνοικέσιο, μια απόφαση που έπρεπε να παρθεί. Έτσι γινόταν τα πράγματα τότε. 
Δεν ξέρω πώς πήρα την απόφαση και είπα το «ναι»! Δεν έλεγε τίποτα το μέσα μου. 
Σιγά-σιγά τον γνώρισα. Ήταν δύσκολο, πώς να έρθει ο ένας κοντά στον άλλο. 
Δώσαμε λόγο πως θα παντρευτούμε μετά από τους δύο αυτούς μήνες. Δεν μπορώ να 
πω ότι ήμουν ερωτευμένη με τον Γιάννη αλλά αυτός ήταν πολύ ερωτευμένος με 
μένα. Μου το έδειχνε, ήταν τρυφερός μαζί μου, προσεκτικός, ήμουν και δυο χρόνια 
πιο μεγάλη από αυτόν. Ήταν η πρώτη μου σεξουαλική σχέση, δεν ξέρω γι’ αυτόν, 
σαν άντρας, αλλά για μένα ήταν [...] 
Παντρευτήκαμε. Ήμουν 27 χρονών εγώ και ο Γιάννης 25. 

Η Βασιλική έχει περάσει μια συναισθηματική απογοήτευση που φαίνεται να την έχει 
πληγώσει. Είναι μια γυναίκα περισσότερο του καθήκοντος παρά της επιθυμίας, χωρίς 
ιδιαίτερη αυτοεκτίμηση. Στα 27 της χρόνια, που για τα δεδομένα της εποχής εκείνης είναι 
ήδη μεγάλη για γάμο, της γίνεται αυτό το συνοικέσιο με έναν νέο άντρα, ο οποίος είναι πολύ 
ερωτευμένος μαζί της. Βλέπουμε λοιπόν να υφίσταται αφ’ ενός την κοινωνική πίεση ότι 
πρέπει να παντρευτεί γιατί τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αφ’ ετέρου νιώθει την πίεση 
ότι πρέπει να απαντήσει στην επιθυμία του άλλου, γεγονός εξίσου σημαντικό για μια 
προσωπικότητα σαν την δική της, όπως αυτή διαφαίνεται στο σύνολο της συνέντευξης της.  
 

 Αμαλία (Σ9) 
     Εγώ παντρεύτηκα τον άντρα μου χωρίς να τον γνωρίζω σχεδόν. Ήμουνα υπάλληλος 

στην Εθνική Τράπεζα, εργαζόμουν και ήμουν κοντά 24 χρόνων. Μια κυρία από την 
τράπεζα με κάλεσε στο σπίτι της ένα απόγευμα και μου είπε, Αμαλία ξέρεις, είναι 
ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για σένα, να σε παντρευτεί. Είναι κύριος εύπορος, 
όμορφος, μορφωμένος και θέλει να σε παντρευτεί. Την είδα λίγο να κομπιάζει και 
την ρώτησα, ποιος είναι αυτός; Μου απάντησε ότι υπάρχει κάποια διαφορά της 
ηλικίας, την ρώτησα πόσο, και μου είπε καμιά δεκαπενταριά, ή είκοσι χρόνια. Της 
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απάντησα ότι δεν είναι ανάγκη να μου πει ποιος είναι ο κύριος, και να του πει να πα 
να βρει μια νοσοκόμα, να του κάνει το ποδόλουτρο του και να τον φροντίζει γιατί 
εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω αυτή την δουλειά. Εκεί τέλειωσε το πράγμα.  

     Περάσανε δύο χρόνια, ήμουν 26 χρόνων, έτυχε εκείνη την εποχή να είναι άρρωστος 
ο πατέρας μου, να έχει παντρευτεί η αδελφή μου, και ο πατέρας μου στενοχωριόταν 
ότι δεν με είχε παντρέψει. Ήταν η αντίληψη εκείνης της εποχής, ότι ο γονέας έπρεπε 
να έχει τακτοποιήσει [παντρέψει] τα παιδιά του προτού πεθάνει. Εγώ είχα την ζωή 
μου, την δουλειά μου, και δεν είχα στο μυαλό μου να παντρευτώ.  

     Ήρθε ο άντρας της αδερφής μου και μου είπε: «Ξέρεις Αμαλία, ο Θανάσης ο Μ. 
θέλει να σε παντρευτεί». Τον ρώτησα ποιος είναι; Μου είπε ότι είναι από την μεγάλη 
οικογένεια των Μ., και πολλά καλά πράγματα για την οικογένεια αυτή. Του είπα ότι 
ήξερα τον Νίκο Μ. [αδελφό του Θανάση Μ.], ότι ερχόταν στην τράπεζα και τον 
καταλάβαινα ότι θα έμπαινε στην τράπεζα από την πόρτα γιατί είχε ένα άρωμα 
ιδιαίτερο, αλλά δεν γνώριζα τον Θανάση. Μου είπε ότι είναι σοβαρός άνθρωπος και 
ότι η πρόταση του είναι σοβαρή. Μου είπε ότι έχουμε 20 χρόνια διαφορά ηλικίας 
άλλα είναι νέος άνθρωπος στη φύση του και στον τρόπο που ζει την ζωή του. Λέω 
να ρωτήσω τον μπαμπά μου. 

     Πήγα και τον ρώτησα αν ξέρει τον Θανάση Μ. και μου είπε ότι τον ξέρει, ότι είναι 
έμπιστος, είναι τίμιος άνθρωπος, και χαρούμενος, κεφάτος, και έχει και τα 
χρηματάκια του. Του λέω «Ρε μπαμπά, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι θέλει να με 
παντρευτεί, εσύ τί λες;» Ο πατέρας μου μού απάντησε: «Εγώ παιδί μου σου είπα ό,τι 
ξέρω, η απόφαση είναι δικιά σου. Εσύ θα αποφασίσεις». Είπα στον γαμπρό μου, άσε 
να το σκεφτώ. Ένα βράδυ περνά. Εγώ σκεφτόμουν όλα τα λογικά, αλλά δεν τον είχα 
αντικρίσει· περνά ένα βράδυ και δεν κλείνω μάτι· το άλλο πάλι δεν κοιμάμαι. Την 
άλλη μέρα ήρθε η μαμά μου και με ρώτησε τι αποφάσισα· της είπα: «Πέστου ότι θα 
τον πάρω γιατί δεν μπορώ εγώ να ξαναχάσω τον ύπνο μου!» [γελά]. Είναι δηλαδή 
πράγματα όπου σπρώχνει η μοίρα, σπρώχνει ένα χέρι από κάπου αλλού· δεν 
εξηγούνται διαφορετικά.  

     Αμέσως μετά ήρθε ο Θανάσης στο σπίτι και τον γνώρισα. [...] Και εγώ από την 
πρώτη στιγμή ένιωσα αυτός ο άνθρωπος μου ταιριάζει γιατί είναι νέος στην ψυχή, 
και εγώ ήμουν κοπέλα που ήθελα να ζήσω, να χαρώ και αυτό μου το έδινε. 

Η Αμαλία σε ηλικία 24 ετών, απορρίπτει το προξενιό με τον συγκεκριμένο άντρα λόγω της 
μεγάλης διαφοράς ηλικίας. Τον απορρίπτει μη γνωρίζοντας τίποτα άλλο γι’ αυτόν πέρα από 
τα “δημογραφικά” χαρακτηριστικά του. 
Δύο χρόνια αργότερα, ο συγκεκριμένος κύριος επανέρχεται με την πρότασή του, στην οποία 
εκείνη, αυτή τη φορά, απαντά θετικά. Στα δύο αυτά χρόνια, μεσολαβεί ο γάμος της αδερφής 
της – οπότε είναι η σειρά της να παντρευτεί - και η αρρώστια του πατέρα της ο οποίος 
θεωρούσε χρέος του να έχει “τακτοποιήσει” τα παιδιά του προτού πεθάνει. Όμως, πέρα από 
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τις αντικειμενικά ώριμες συνθήκες για γάμο, στην απόφασή της φαίνεται να βαραίνει επίσης 
σημαντικά το γεγονός ότι αυτή τη φορά, μαθαίνει για ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο της 
γίνεται το προξενιό και ότι ο υποψήφιος τύχαινε να είναι αδελφός κάποιου που ήδη γνώριζε 
και την είχε όπως φαίνεται γοητεύσει. Έτσι, ενώ τα “δημογραφικά”, αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά του υποψηφίου παραμένουν τα ίδια όπως την πρώτη φορά, τώρα που έχει 
άλλης ποιότητας υλικό να τροφοδοτεί την φαντασίωσή της, απαντά θετικά στην πρόταση που 
της γίνεται.  
 

Από τις παραπάνω αφηγήσεις, από την μια βλέπουμε την μοναδικότητα και 
ιδιαιτερότητα της κάθε προσωπικής ιστορίας και από την άλλη διαπιστώνουμε ως κοινό 
χαρακτηριστικό τους, ότι για την κάθε μία και  για τους δικούς της λόγους, είχαν ωριμάσει οι 
συνθήκες ώστε να πει το “ναι” στο συνοικέσιο που της γινόταν την δεδομένη στιγμή με τον 
συγκεκριμένο άντρα. Επειδή δε, όπως φαίνεται από τις αφηγήσεις των ίδιων των γυναικών, οι 
σχέσεις που διαμορφώθηκαν στην συνέχεια μέσα στο γάμο υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρές, αν και 
όχι πάντα ευτυχισμένες, μας κάνει να υποθέσουμε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου 
προσώπου ως συζύγου δεν θα πρέπει να ήταν τελείως τυχαία. Αυτό όμως θα το συζητήσουμε 
στη συνέχεια, στην ενότητα που αφορά την σχέση μέσα στον γάμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

Η  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΤΟΥ  ΓΑΜΟΥ 
 
Πριν συνεχίσουμε με την θεματική που αφορά στην εμπειρία μέσα στον γάμο, θα 

πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός, ότι τα δεδομένα μας προέκειψαν από αφηγήσεις 
γυναικών εκ των οποίων  η νεότερη εξ αυτών είναι 59 ετών και η μεγαλύτερη 84. Η αφήγησή 
τους λοιπόν, αφορά μια εκ των υστέρων ερμηνεία του γάμου τους, ο οποίος, για ορισμένες 
απ’ αυτές, έχει, ή είχε διάρκεια πάνω από 50 χρόνια. Πρόκειται λοιπόν, για την υποκειμενική 
νοηματοδότηση της ίδιας τους της ζωής. 
 
3.1. Ο κοινωνικός ρόλος των συζύγων 

Σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις βρήκαμε αναφορές για το αξιοκρατικό σύστημα της 
κοινωνίας απέναντι στο γάμο και το διαζύγιο, το οποίο επέβαλε τη διατήρηση ενός γάμου 
ανεξάρτητα από τα προβλήματά του. Το αξιοκρατικό σύστημα μιας κοινωνίας, 
εσωτερικεύεται από τα μέλη της. Έτσι λοιπόν και οι ίδιες οι γυναίκες έβλεπαν τον γάμο ως 
καθήκον που σε υποχρεώνει να ανεχτείς και τις άσχημες πλευρές του και παρ’ όλες τις 
δυσκολίες να τραβάς μπροστά: «Έτσι ήταν η παντρειά τότε, έπαιρνες τον δρόμο και δεν έκανες 
πίσω» (Σ4). Η δέσμευση στο γάμο οφειλόταν περισσότερο στην αποδοχή των κοινωνικών 
κανόνων, παρά σε ελεύθερη επιλογή. Ας δούμε κάποια σχετικά αποσπάσματα από 
συνεντεύξεις, τα οποία δείχνουν την καθοριστική σημασία των κοινωνικών προσδιορισμών 
του γάμου. 

 Μαρία (Σ11) 
 Τα δικά μας τα χρόνια ο γάμος ήταν ένα κοινωνικό θέμα, ήταν μεγάλη προσβολή να 
χωρίσεις ως και αρραβωνιασμένος. Ιερό θέμα ο γάμος. Εγώ τα είχα πάρει αυτά και από 
την οικογένεια μου.  

 Στέλλα (Σ4)  
      Τότε ο γάμος ήταν κάτι που δεν χάλαγε. Σκεφτόμαστε τα παιδιά, την κοινωνία, άλλα 

πάνω από όλα τα παιδιά, αυτό που λέμε οικογένεια. Σήμερα δεν είναι σταθεροί 
άνθρωποι, [τότε] ήξεραν τί ήθελαν. Δεν υπήρχε θέμα χωρισμού. Ο γάμος ήταν λόγος 
δύο οικογενειών· συμφωνία. Ούτε οι αρραβώνες δεν χάλαγαν.  

 Ιωάννα (Σ6)  
         Είχαμε πάρει το μήνυμα ότι δεν κάνεις πίσω στην παντρειά. Έλεγαν οι γονείς μου: η 

παντρειά δεν είναι μπάλωμα να ξηλωθεί. 
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 Βασιλική (Σ1) 
         Είχαμε πολλές δυσκολίες [...]. Τα ζούσα όλα αυτά, ποτέ όμως δεν σκέφτηκα την λέξη 

“χωρισμός”· δεν είχε περάσει πότε από το μυαλό μου. Ο Γιάννης ήταν και μεγάλος 
χαρτοπαίκτης και θα μπορούσα μόνο και μόνο για αυτόν το λόγο να του πω να τα 
μαζέψει να φύγει. Αλλά αυτό δεν μου άρεσε, δεν ήθελα να πουν: Να το παιδί της 
ζωντοχήρας. Τα έβλεπα διαφορετικά τα πράγματα, μου έκανε την ζωή δύσκολη ο 
Γιάννης, δύο-τρεις φορές τον χρόνο αλλά δεν έδινα σημασία. [...] Από την στιγμή που 
παίρνεις μια απόφαση και κάνεις έναν γάμο, είσαι υποχρεωμένη να ανεχτείς και τις 
άσχημε πλευρές. Αυτά έχω μάθει εγώ από την κοινωνία που ζούσα τότε και από τους 
γονείς μου και ακόμη έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Μένουμε πιστοί, έχουμε σεβασμό στο 
γάμο. Ένα ζευγάρι [εννοώντας τη γυναίκα στην συγκεκριμένη περίπτωση ] είναι 
υποχρεωμένο να κάνει κάποιες υποχωρήσεις».  

 Μαρία (Σ11) 
 Πολλές γυναίκες τότε περνούσαν ζωή μαρτύριο, και οι δύο αδελφές μου και δεν λέγανε 
τίποτα. Και λέω τώρα, καλά κάνουν και χωρίζουν [κλαίει]. Η σιωπή ήταν ο τρόπος της 
γυναίκας τότε. Άσχημα! Εγώ πέρασα ζωή χαρισάμενη. Οι γυναίκες δεν είχαν πού να 
απευθυνθούν. Πού να πάνε, πίσω στον πατέρα τους; Δεν είχαν χρήματα, δουλειά, 
εξαρτημένες... Και εγώ πιστεύω  το ίδιο θα πάθαινα αν δεν ήταν ο Μιχάλης αυτός που 
ήταν. Στα προξενιά ότι σου έτυχε, σου έτυχε· εγώ ευτυχώς ήξερα και αποφάσισα. Η 
αδερφή μου δεν ήξερε.  

 Ειρήνη (Σ13)  
  Και στην αρχή έλεγα: -Έτσι είναι η παντρειά, με τόσα προβλήματα; Και για να είμαι 
ειλικρινής, στην αρχή... δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά ήμουν και πάρα πολύ εγωίστρια 
και δεν ήθελα να γυρίσω πίσω, δεν μπορούσα να πω ότι παραδίδω το όπλο και 
τελείωσε... Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ’ αρέσει να πηγαίνω μπροστά και 
να γυρίζω πίσω. Αφού διάλεξα αυτόν τον δρόμο, θα τον περάσω ότι και να ‘ναι... Ό,τι 
εμπόδιο... […] αλλά όταν είσαι δυνατή, ή όταν έχεις θέληση, τις ξεπερνάς όλες τις 
δυσκολίες» 
Η κάθε γυναίκα βέβαια δίνει την δική της ερμηνεία για την δέσμευση στον γάμο, όπως 

η Ειρήνη στο αμέσως προηγούμενο απόσπασμα, η οποία φαίνεται να βλέπει και να ερμηνεύει 
την δέσμευσή της στο γάμο ως προσωπική απάντηση σε μια πρόκληση, ως απόφαση να 
παλέψει στις δυσκολίες και καμαρώνει για την στάση της, αυτοεπιβεβαιωνώμενη μέσα από 
αυτό το γεγονός, το οποίο συμβάλει στην αυτοεκτίμησή της.  

Από τα παραπάνω αποσπάσματα, βλέπουμε πόσο απαγορευτικό στην διάλυση του 
γάμου ήταν το κοινωνικό πλαίσιο. Στις αφηγήσεις των γυναικών διαπιστώσαμε επίσης, ότι οι 
κοινωνικοί ρόλοι των δύο συζύγων και η μεταξύ τους σχέση, ήταν στα πλαίσια της 
παραδοσιακής πατριαρχικής κοινωνίας. Η πατριαρχική δομή εξουσίας θεωρείτο ο μόνος 
σωστός τρόπος ζωής (Henslin 2000β, σελ. 304). Όπως δε αναφέρει η Λ. Μουσούρου για τον 
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θεσμό του γάμου, όσο πιο παραδοσιακή είναι μια κοινωνία, τόσο πιο άκαμπτη είναι στον 
προσδιορισμό των ρόλων και πιο άτεγκτη στην τήρηση των μεταξύ τους σχέσεων – άρα τόσο 
πιο δυσάρεστες είναι οι επιπτώσεις για το άτομο που, από ανάγκη ή επιθυμία, διαφέρει 
(Μουσούρου 1993α, σελ 16).  Η ανισότητα που χαρακτήριζε τους ρόλους τους όριζε και τα 
πλαίσια μέσα στα οποία κινούντο οι σχέσεις τους, που μπορεί μεν να μην ήταν 
ικανοποιητικές, ήταν όμως αποδεκτές. Οι γυναίκες αναγνώριζαν την εξουσία στον άντρα, αν 
και σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή είχε διαμορφωθεί μια τέτοια ισορροπία μεταξύ εξουσίας 
και δύναμης10, η αναγνώριση αυτή ήταν περισσότερο θέμα τύπων παρά ουσίας.   

 Χαρούλα (Σ8) 
Μετά που παντρευτήκαμε είμαστε αγαπημένοι. Αγαπά η γυναίκα και σέβεται τον άντρα της 
[...]  Είμαστε όλοι αγαπημένοι εδώ μέσα, στην αρχή είμαστε ένα σπίτι. Αρχηγοί ήταν η 
πεθερά μου και ο άντρας μου· το δέχτηκα αυτό [...] 
Πιέστηκα, αλλά όλα καλά, δεν υπήρχε προσβολή ανάμεσα μας, πήγαμε καλά. [...] δεν είχα 
ελευθερία.  Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.[...] 

 Άννα (Σ5) 
Η συχωρεμένη η μάνα μου με ορμήνευε, μου έλεγε εδώ στο σπίτι μας δεν σε παρεξηγεί 
κανένας, αλλά εκεί που θα πας, πρέπει να σεβαστείς τον πεθερό σου. Σεβασμός για όλους, 
και εάν σου πουν και τίποτα μην μιλάς, να είσαι προσεκτικιά παραπάνω από ότι είσαι, να 
μην σε παρεξηγήσουν και να σε αγαπήσουν. Να είμαι ήρεμη και να ελέγχω τον εαυτό μου. 
Να ακούω τον άντρα μου, ότι μου πει να το κάνω «Για να περάσεις καλά, πρέπει να 
συνεννοείσαι με τον άντρα σου. Ο άντρας είναι το στήριγμα του σπιτιού», μας έλεγε. Ήταν 
άλλος κόσμος, άλλες εποχές τότε.   

 
3.2. Κατανομή εργασίας σύμφωνα με το φύλο. - Εργασία γυναικών 

Συνυφασμένη με την ιεράρχηση εξουσιών μέσα στον γάμο, είναι και η κατανομή 
εργασίας ανάλογα με το φύλο. Ο καθένας αναλαμβάνει δραστηριότητες που είναι 
απαραίτητες για την συντήρηση, ύπαρξη και ευημερία του άλλου (ή, όπως λένε οι 
κοινωνιολόγοι, στις παραδοσιακές κοινωνίες, ένα παντρεμένο ζευγάρι ή οικογένεια, 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη συνοχή και αλληλεξάρτηση, Henslin 2000β, σελ. 301). Ακόμα 
και σήμερα στην πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, οι ρόλοι των συζύγων 
διαχωρίζονται ανάλογα με το φύλο. Στον διαχωρισμό αυτόν στηρίζονται – αλλά και τον 
αναπαράγουν -  οι διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου: ο σύζυγος αρχηγός της οικογένειας, 
υπεύθυνος για την συντήρησή της, προμηθευτής και προστάτης της· η σύζυγος υπεύθυνη για 
                                                 
10Εξουσία είναι το κοινωνικά παραδεκτό, το αναγνωρισμένο δικαίωμα να να επιβάλει κανείς την θέλησή του σε 
κάποιον άλλο, ή σε κάποιους άλλους – μια αναγνώριση που είναι συνάρτηση του ρόλου, ένα δικαίωμα που 
εμπεριέχεται σ’ αυτόν. Δύναμη είναι η επιβολή της θέλησης αυτής στην πράξη – μια επιβολή που 
προσδιορίζεται από τις ιδιότητες των προσώπων. Η βιωσιμότητα της οικογένειας ως ομάδας είναι συνάρτηση 
της ισορροπίας ανάμεσα στη δύναμη και την εξουσία των μελών της Η ισορροπία αυτή συνίσταται στην 
δυνατότητα παραδοχής αυτού που είναι (και που μπορεί να είναι), ταυτόχρονα με αυτό που φαίνεται (και που 
πρέπει να φαίνεται) (Μουσούρου Λ. 1993 σελ.34). 
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το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών (Μουσούρου Λ. 1993β). Όμως, μέσα από την 
έρευνά μας, με έκπληξη διαπιστώσαμε το γεγονός ότι τουλάχιστον οι εννέα από τις δεκαπέντε 
συμμετέχουσες στην έρευνα (Σ1, Σ5, Σ9, Σ10, Σ12, Σ13, Σ14, Σ15), τουλάχιστον για κάποιο 
διάστημα, συνεισέφεραν με την εργασία τους στο οικογενειακό εισόδημα, μη περιοριζόμενες 
στις δουλειές του νοικοκυριού και στην φροντίδα των παιδιών ή στην συμμετοχή  στην 
καλλιέργεια της οικογενειακής αγροτικής περιουσίας. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις 
όμως, η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Ίσως γιατί 
εργαζόταν όχι από προσωπική επιλογή ή φιλοδοξία, αλλά από οικογενειακή ανάγκη.  

 
3.3. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα του γάμου  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων είδαμε ότι για πολλές από τις συμμετέχουσες 
(Σ1, Σ4, Σ5, Σ7, Σ8, Σ13) η προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα του γάμου δεν ήταν 
εύκολη. Όπως δείξαμε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας, η κοινωνία από πολύ νωρίς 
προετοίμαζε τα κορίτσια για τον γάμο ως μια διαβατήρια τελετουργία11, καλλιεργώντας τους 
αόριστες προσδοκίες για το ότι «ο γάμος θα ήταν καλό πράγμα» (Σ5). Όμως η νέα 
πραγματικότητα δεν ήταν ρόδινη. Από την μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκαν να συμβιώνουν 
με έναν άγνωστο άνδρα, που τον γνώριζαν «μόνο σαν φιγούρα στην αρχή» (Σ11) και μάλιστα 
ορισμένες απ’ αυτές μέσα στο πλαίσιο της πατρικής οικογένειας του συζύγου τους. Ας δούμε 
πως αφηγούνται την εμπειρία τους από το πρώτο διάστημα της ζωής τους ως παντρεμένες η 
Άννα και η Ειρήνη.  

 Άννα (Σ5) 
   «Μετά πήγα να μείνω με τα πεθερικά μου. Έτσι γινόταν τότε. Με του γονείς του 
γαμπρού.  Είχα τα προικιά μου, τα πήραμε και πήγα να μείνω μαζί τους. Δεν σου κρύβω 
ότι δεν μου καλάρεσε· ήθελα να χαρώ τον άντρα μου, τα ρούχα μου, να είμαστε μόνοι, 
αλλά δεν γινόταν έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν είχα χωράφια και οι γονείς μου μού 
δώσανε προίκα 50.000· αρκετά λεφτά.  Στο σπίτι του γαμπρού ζούσαν πολλοί. Ήταν τα 
πεθερικά μου και όλες οι αδελφές του ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Ήταν πολύ 
δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Κάνανε κουμάντο οι κουνιάδες μου, η Ναυσικά· ότι έλεγαν 
γινόταν. Ήταν μόνο δύο δωμάτια σπίτι, ο ένας έμπαινε ο άλλος έβγαινε, δεν είχαμε τον 
δικό μας χώρο.  Είμαστε  σφιγμένοι, δεν τον χάρηκα τον άντρα μου, πολύ κλεισμένοι, 
δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω με τον άντρα μου». 12  

 Ειρήνη (Σ13) 
«Εε.. ήμουνα λίγο.. ας πούμε.. στην αρχή.. ούτε να... απαντήσω έτσι με ελευθερία. 
Πρόσεχα αυτό που έλεγα, αυτό που έκανα, να μη κάνω κάτι γιατί λέω μπορεί να τον 

                                                 
11 «.....με την οποία συνιστάται και αναγνωρίζεται δημόσια μια νόμιμη, μόνιμη και τυπική γενετήσια ένωση που 
θα οδηγήσει στη δημιουργία οικογένειας» Δ.Γ. Τσαούσης, Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας. όπως αναφέρεται 
στο Μουσούρου, Λ. Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας σελ.37. 
12 Το απόσπασμα αυτό από την συνέντευξη της Άννας, είναι σαν να προέρχεται αυτούσιο από την σελ.25 του 
βιβλίου Mothering in Greece της Μαριέλλα Δουμάνη όπου περιγράφεται το πως η νεαρή νύφη ενσωματώνεται 
στην οικογένεια του συζύγου της. (Doumanis, 1983) 
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πειράξει, ύστερα εγώ καθόμουνα στο σπίτι, πιο πολύ... Μετά εγώ κάτι πάλι μέσα μου 
λέω, εγώ παντρεύτηκα για να περνάω καλύτερα, όχι για να περνάω χειρότερα [...] 
Κι έσαξε η ζωή μας λίγο ύστερα... καλυτέρευσε... και σεξουαλικώς που λένε, ε.. στην 
αρχή, ιδίως όταν δεν γνωρίζεις τον άντρα σου, είσαι λίγο κουμπωμένη, σφιγμένη.., 
νομίζω όλα τα ζευγάρια το περνάνε στην αρχή αυτό το πράγμα.[...] 
Μετά τον γάμο οι δυο σύζυγοι βλέπονται καθημερινά, μοιράζονται το ίδιο σπίτι, 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ρόλων που ο ίδιος ο γάμος τους επιβάλει. Καθώς 
περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, μέρα με τη μέρα αποκτούν οικειότητα στο κρεβάτι, 
και στις καθημερινές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και 
να δένονται, παρά τις μεταξύ τους τριβές.  

 Ιωάννα (Σ6) 
 «Tώρα ξέρει πολύ καλά ο ένας τα κουσούρια του άλλου. Δεν έχουμε άγχος στην ζωή μας, 
ζούμε καλά» 

  Σοφία (Σ7) 
Τώρα το πώς τον γνώρισα, μην το ρωτάς. Στην αρχή πιέζεται η κατάσταση, μετά, σιγά, 
σιγά μαλακώνει, μετά γίνονται μέλι γάλα. [...] Άμα στεφανωθήκαμε, είπα: αυτός είναι, 
άλλος δεν είναι και δεν πρόκειται να υπάρξει και τον ερωτεύτηκα τον άντρα μου. Δεν είχα 
τα μυαλά μου σηκωμένα. Μετά από κει και πέρα όλα τα κάναμε μαζί, είχα και είχε την 
έγνοια του.  Και τα δύσκολα και τα εύκολα.  

 Με την εξοικείωση που φέρνει ο χρόνος και η καθημερινή τριβή, μπορούν να 
ερμηνεύουν τα λόγια, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου τον τόνο της φωνής και 
να προβλέπουν τις σκέψεις και αντιδράσεις, ο ένας του άλλου. Αυτή η προβλεψιμότητα δίνει 
ασφάλεια και αξιοπιστία στη σχέση τους και επίσης βοηθά στην άσκηση της 
ενδοοικογενειακής πολιτικής γιατί «…είναι διπλωματία η συζυγική σχέση» (Υ9). Μέσω αυτής 
της διπλωματίας επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ εξουσίας και δύναμης για την οποία 
μιλήσαμε προηγουμένως. Την ισορροπία αυτή την παρατηρήσαμε σε διάφορες παραλλαγές 
γιατί ο γάμος είναι και μια διαπροσωπική σχέση ανάμεσα σε δυο άτομα, το καθένα με την 
δική του ήδη διαμορφωμένη προσωπικότητα. Ας δούμε μέσα από τα λόγια των γυναικών τον 
τρόπο με τον οποίο ασκούσαν την διπλωματία από την πλευρά τους. 

 Βασιλική (Σ1) 
«Είμαστε πολύ διαφορετικoί άνθρωποι· εγώ ποτέ δεν δίνω αφορμή. Ήμασταν δεμένοι, και 
όσο περνούσαν τα χρόνια τόσο πιο πολύ δεμένοι είμαστε, αλλά είναι οξύθυμος, δύστροπος 
άνθρωπος» [...] Έχουμε και τα νεύρα του Κ., αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά υπάρχουν στη 
ζωή όλων των ζευγαριών. Εγώ τον Γιάννη τον έχω ένα βιβλίο, τον έχω διαβάσει, 
κατανοήσει και εμπεδώσει. Του λέω, «Εσύ για μένα είσαι ένα βιβλίο, όποια να είναι η 
σελίδα στην οποία βρίσκεσαι, είναι γνωστή.» 
-Αυτή η κατανόηση σας έχει βοηθήσει; 
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         -Ναι, γιατί δεν αντιδρούσα ξέροντας ακριβώς τί θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα 
πράγματα.  Έτσι η διαμαρτυρία η δικιά μου ερχόταν μετά που ηρεμούσαν τα πράγματα· 
πιο κατάλληλη στιγμή. Άφηνα να περάσει η κρίση. 

 Ιωάννα (Σ6) 
 «..Είμαστε διαφορετικοί. Εγώ δεν μιλάω όταν θυμώσω, ο Άγγελος φωνάζει και λέει ότι 
θέλει, αλλά έχουμε μάθει ο ένας τον άλλον...» 

 Χαρούλα (Σ8) 
«Οι χαρακτήρες μας ταιριάξανε.  Εγώ δεν του έλεγα τα δύσκολα πράγματα.  Δεν ήθελα να 
τον στενοχωρώ» 

 Αμαλία (Σ9) 
 ...είχαμε και προστριβές, όταν ήταν θυμωμένος δεν μιλούσα, αυτό ευτυχώς δεν διαρκούσε 
πολύ. Όταν ηρεμούσε, του έλεγα ό,τι ήθελα.[...] Είναι διπλωματία, η συζυγική σχέση. 
Η γυναίκα βλέπουμε να υπομένει την συμπεριφορά και τις ιδιοτροπίες του συζύγου, 

προκειμένου να τον κρατά σε ηρεμία. Η ανοχή της γυναίκας απέναντι στη συμπεριφορά του 
συζύγου της δεν σημαίνει και υποταγή. Είναι μάλλον ένας τρόπος διαχείρισης των κρίσεων 
από την πλευρά της, εναρμονισμένος στους κοινωνικούς ρόλους των δύο συζύγων. Σε άλλες 
όμως συνεντεύξεις διακρίναμε διαφορετικούς τρόπους ισορροπίας μεταξύ εξουσίας και 
δύναμης και κατά συνέπεια, λειτουργίας της σχέσης. Και σ’ αυτές όμως τις περιπτώσεις, στις 
οποίες τη δύναμη στη σχέση κατέχει εμφανώς η γυναίκα, την όποια εξουσία διαθέτει εκείνη, 
την εμφανίζει ως παραχώρηση του συζύγου.  

 Στέλλα (Σ4) 
 Όταν δεν μπήκε ο Μιχάλης [γιος] στο Πανεπιστήμιο εδώ και πήγε Ιταλία, πάλι είχαμε 
δυσκολίες. Εγώ έπρεπε να πείσω τον Μανώλη [σύζυγος] να τον αφήσει να πάει. Είχα 
μάθει να τον κουμαντάρω τον Μανώλη. [...] Ήταν και άνθρωπος που δεν μου αρνιόταν 
ποτέ πράγματα που ήθελα.» 

 Σταυρούλα (Σ10) 
«Πρόλαβα και του πάτησα το πόδι στο χορό, και κάνω πολλά που θέλω εγώ [...] Ο άντρας 
μου είναι ήρεμος, εγώ είμαι πιο νευρική. Μοιάζει στον πατέρα μου, ήταν και αυτός 
ήρεμος.  Είναι μαλακός άνθρωπος.  Το μόνο παράπονο που του είχα είναι ότι δεν έχουμε 
βγει· κάνει τι δική του ζωή έξω, εγώ μέσα. Είναι της κοινωνίας αυτό, αλλά εγώ ήθελα να 
βγω..»   

 Δώρα (Σ14) 
Καλά περάσαμε, δεν μπορώ να πω... Ποτέ δεν θα μου χτυπούσε να πει  «αυτό θέλω»   
Δεν μαλώσαμε.. ή και ο τύπος του ήταν έτσι... υποχωρητικός έτσι.. δεν άναβα, δεν άναβε 
κι εκείνος... τα άφηνα, τα άφηνα, ηρεμούσα. Εγώ πάλι, μπορεί να το κοπανούσα ένα μήνα, 
δεν ήταν αυτό βρε παιδάκι μου.. - από τις δουλειές, όχι άλλα θέματα - αλλά δεν... δεν 
καυγαδίζαμε έντονα. 
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 Σοφία (Σ7) 
        -Σαν ζευγάρι ποια γεγονότα σας ένωσαν πιο πολύ; 
        - Ότι μου είχε αυτός την εμπιστοσύνη, ότι με άφηνε να κάνω κουμάντο στο σπίτι και στα 

λεφτά.  Είχαμε μια εμπιστοσύνη, πολεμούσαμε... 
 
3.4. Προσδοκίες και απαιτήσεις από τον γάμο 

Όπως σχολιάσαμε σε προηγούμενη ενότητα, ο γάμος ως διαβατήρια τελετουργία 
έφερνε και το τέλος των υποκειμενικών φιλοδοξιών και επιθυμιών μιας γυναίκας. Οι 
γυναίκες δεν παντρευόντουσαν προσδοκώντας να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ανάγκες 
και επιθυμίες τους,  αλλά για να εκπληρώσουν τον “φυσικό” προορισμό τους, να φτιάξουν 
οικογένεια, να αναθρέψουν μαζί με τον σύντροφο τους με αγάπη τα παιδιά τους. Πέρα από 
τα παραπάνω, δεν προσδοκούσαν κάτι διαφορετικό, το οποίο κατά την γνώμη τους θα 
έπρεπε να χαρακτηρίζει τον γάμο. Το πρωταρχικό στοιχείο του γάμου δεν ήταν ο έρωτας. 
Αν και υποσυνείδητα μπορεί να τον ονειρευόντουσαν, δεν ήταν το στοιχείο που όφειλε να 
χαρακτηρίζει τον γάμο τους. Αν τώρα, στην πορεία του γάμου, ερωτεύονταν τον σύζυγό 
τους, τόσο το καλύτερο. Ο κοινωνικός τους ρόλος, τούς υπαγόρευε να υπηρετούν και να 
εξυπηρετούν ανάγκες και στόχους άλλων, δηλαδή του συζύγου, των παιδιών, των 
ηλικιωμένων συγγενών. Άλλωστε αυτό ήταν το πρότυπο ζωής που είχαν από την πατρική 
τους οικογένεια. Δεν είχαν συγκεκριμένες προσδοκίες που στη συνέχεια η διάψευσή τους 
θα έφερνε απογοήτευση και κατάρρευση της πίστης τους στον γάμο.  

 Μαρία (Σ11) 
      Η ζωή ήταν δύσκολη αλλά δεν είχα προβλήματα με τον άντρα μου. Δεν είχαμε δυσκολίες, 

δεν είχαμε απαιτήσεις τότε… ο Μιχάλης ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλός χαρακτήρας 
και αυτός ήταν ευχαριστημένος.  

 Ειρήνη (Σ13) 
Ερωτικά... όταν περάσεις τόσο... τόσα πολλά στη ζωή σου, δεν έχεις και πολύ κέφι για 
ερωτισμό, στο τέλος[...] 
δεν είχαμε όνειρα για μεγάλη ζωή. [...] 

          Αλλά στη αρχή ήταν λίγο πιεσμένα, και λίγο δυσανασχέτησα έτσι, αλλά... μετά... σιγά -
σιγά προσαρμόζεσαι... Μεγαλώνεις, ωριμάζεις, βλέπεις ότι μέχρι κει είναι, αυτό είναι και 
δεν είν’ άλλο, δεν υπάρχει άλλο... 

 Σοφία (Σ7) 
         Άμα στεφανωθήκαμε, είπα αυτός είναι, άλλος δεν είναι και δεν πρόκειται να υπάρξει και 

τον ερωτεύτηκα τον άντρα μου. Δεν είχα τα μυαλά μου σηκωμένα. 
 Βασιλική (Σ1) 
Αναγνωρίζει (ο σύζυγος) [...] το ότι δούλεψα σκληρά και ότι πρόσφερα στην οικογένεια, 
εκεί που αυτός είχε μείνει και χωρίς δουλειά. Εγώ όμως δεν είχα απαιτήσεις. ¨Ήμουν 
πάντα μετρημένη σε όλα και δεν ήθελα να ξέρει κανένας πώς περνάμε μέσα στο σπίτι μου. 
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 Σταυρούλα (Σ10) 
Δουλεύαμε, εγώ δούλευα τον αργαλειό.  Δεν είχαμε μεγάλες διαφωνίες.  Εγώ μεγάλωνα τα 
παιδιά σχεδόν μόνη το χειμώνα, γιατί ο άντρας μου έλειπε στο χειμαδιό. Δεν είχαμε 
προβλήματα και  παρ’ όλο την απόσταση [...] 
Τα βρήκαμε ίσως γιατί εγώ προσαρμόστηκα, δεν είχα μεγαλομανίες, δεν είχα μεγάλες 
απαιτήσεις, δούλευα και βοηθούσα. Δεν είμαι άνθρωπος της φιγούρας. Είχαμε κοινό 
τρόπο σκέψης. Συνεννοούμαστε. Συμβιβάστηκα. 

«Συμβιβάστηκα...» Ο συμβιβασμός στην προκειμένη περίπτωση, εμπεριέχει και την έννοια 
της παραίτησης από υποκειμενικές επιθυμίες και προσαρμογή στις απαιτήσεις του 
κοινωνικώς αποδεκτού – δηλαδή,  ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των υπολοίπων μελών της 
οικογένειας είναι σημαντικότερες από της αντίστοιχες της γυναίκας - προκειμένου να μείνει 
σταθερό το οικοδόμημα του γάμου. 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω γυναίκες, η Αλίκη η οποία μεγάλωσε σε καλλιεργημένο 
αστικό περιβάλλον και με ιδανικά σχετικά με την προσωπική ζωή  και ανάπτυξη, είχε ως 
βασική προσδοκία από τον γάμο την συναισθηματική εκπλήρωση. Με την διάψευση αυτής 
της προσδοκίας θεώρησε ότι δεν είχε λόγο να μείνει στον γάμο αυτόν. Στην περίπτωση της 
Αλίκης δεν έχουμε απλώς την διάψευση μιας κάποιας προσδοκίας, αλλά την μη εκπλήρωση 
εκείνου του βασικού στοιχείου που κατά την γνώμη της όφειλε να της προσφέρει ο γάμος 
(Henslin, J.2000β, σελ. 305). 

 Αλίκη (Σ12) 
      Αυτή είναι η ζωή, αυτό έπρεπε να κάνω δηλαδή στη ζωή μου; Γιατί, γιατί να μου συμβεί 

εμένα αυτό. Δεν έχουμε ένα γάμο που μ’ αρέσει, δεν έχω ένα γάμο που είναι ευτυχισμένος 
δεν έχω ένα γάμο που είναι αυτό που έπρεπε να σαν άνθρωπος αν θέλεις, δεν έκανα τις 
σπουδές που ήθελα, δεν έκανα αυτό που ήθελα, τίποτα! Δηλαδή ένιωθα ένα... μια 
αποτυχία αν θέλεις [...] 

        ... δεν ένιωθα την αγάπη και την τρυφεράδα που έπρεπε να ζω.  
 
3.5. Η ικανοποίηση από τον γάμο 

Από τις δεκαπέντε γυναίκες που μας μίλησαν για τον γάμο τους, μόνο οι τρεις (Σ1,  
Σ12, Σ15), αναφέρουν ρητά ότι δεν είναι ικανοποιημένες από τον γάμο τους και απ’ αυτές 
μόνο η μία (Σ1) παραμένει παντρεμένη. Οι υπόλοιπες ισχυρίζονται ότι είναι ικανοποιημένες 
από τον γάμο τους κι αυτό είτε το διατυπώνουν  ρητά (Σ2, Σ3, Σ5, Σ6, Σ7, Σ9, Σ11, Σ14 ), είτε 
δεν το διατυπώνουν μεν ρητά – και ως εκ τούτου δεν είναι εντελώς σαφές ότι ισχύει – 
επιχειρούν όμως έμμεσα να δώσουν μια θετική εικόνα για τον έγγαμο βίο τους, με τον τρόπο 
που μιλάνε για την σχέση με τον σύντροφό τους και τον γάμο τους γενικότερα ( Σ4, Σ8, Σ10, 
Σ13). 

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας με κάποιες από τις συμμετέχουσες, είχαμε έντονα 
την αίσθηση της προσπάθειάς τους να δώσουν μια καλή εικόνα για τον γάμο τους. Πρόκειται 
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για μια δική μας υποκειμενική αίσθηση ότι προσπαθούσαν να καλύψουν με ένα πέπλο τα 
υποκειμενικά ελλείμματα του γάμου τους. Έφτιαχναν εικόνες, προσπαθούσαν να βρουν 
πράγματα να αναδείξουν, προκειμένου να ρίξουν ένα πέπλο σ’ αυτό που αισθάνονται. Στα 
κείμενα που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων μπορεί αυτό να μην 
είναι εμφανές σε πρώτη ανάγνωση, όμως πίσω από τα λόγια τους μπορεί κανείς να το 
διακρίνει. Προσπαθούν να τονίσουν με κάποια υπερβολή τα σημεία που θεωρούν ως θετικά, 
αποφεύγοντας παράλληλα, είτε να αναφερθούν στα αρνητικά, είτε να μειώσουν  την σημασία 
τους, δικαιολογώντας τα ως χαρακτηριστικά της κάθε σχέσης, ή ως προερχόμενα απ’ έξω· 
από την κοινωνία, όπως:  

 Βασιλική (Σ1) 
 «Έχουμε και τα νεύρα του Γιάννη αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά υπάρχουν στη ζωή όλων 
των ζευγαριών»  

 Ειρήνη (Σ13) 
«νομίζω όλα τα ζευγάρια το περνάνε στην αρχή αυτό το πράγμα.»  

 Σταυρούλα (Σ10) 
«...κάνει τη δική του ζωή έξω, εγώ μέσα. Είναι της κοινωνίας αυτό, αλλά εγώ ήθελα να 
βγω»  

Αναφορικά με τον παραπάνω προβληματισμό χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
Ειρήνης. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, η Ειρήνη απέφευγε οποιαδήποτε αναφορά στον 
σύζυγό της ως προσωπικότητα, αναφερόμενη σε εκείνον μόνο σε σχέση με τις πρακτικές 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν από κοινού και τις οποίες κατάφεραν να ξεπεράσουν. Όταν η 
συζήτηση ερχόταν σε πιο προσωπικά και συναισθηματικά φορτισμένα θέματα, εκείνη 
προσπαθούσε να τα παρακάμψει επικαλούμενη και πάλι τις δυσκολίες της ζωής. Ας δούμε 
μέσα από αποσπάσματα της συνέντευξής της, την ερμηνεία που δίνει στον γάμο της. 

 Ειρήνη (Σ13) 
Εγώ τότε, επειδή ο πατέρας μας, μάς είχε πολύ περιορισμένες, είπα το «ναι» μόνο για να 
φύγω, να ελευθερωθώ. 
[...] 
Στην αρχή βέβαια, η κάθε κοπέλα που δεν γνωρίζει.., τον γνώριζα έτσι, σαν εργάτη... αλλά 
επαφές και τέτοια δεν είχαμε. Ε ήμουνα λίγο.. ας πούμε.. στην αρχή.. ούτε να... απαντήσω 
έτσι με ελευθερία, πρόσεχα αυτό που έλεγα, αυτό που έκανα, να μη κάνω κάτι γιατί λέω 
μπορεί να τον πειράξει, ύστερα εγώ καθόμουνα στο σπίτι, πιο πολύ... Μετά εγώ κάτι πάλι 
μέσα μου λέω, εγώ παντρεύτηκα για να περνάω καλύτερα, όχι για να περνάω χειρότερα. 
[...] 
 ...αλλά δεν μπορούσα να κουνήσω γιατί... έφυγα και τ’ αδέρφια μου δεν θέλανε... 
 – Νιώθατε ότι είσαστε δεσμευμένη; 
– Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τί να κάνω; Ε.. επειδή είναι ίσως από τον χαρακτήρα 
μου και στάθηκα δυνατή; και περάσανε τα πιο πολλά; 
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 – Με την αρρώστια εννοείτε.. ή και με τη σχέση.. 
– Ναι, γιατί είχαμε τότε πολλή φτώχεια. Πολλή φτώχεια Μαρία είχαμε τότε. Δηλαδή, εγώ 
νόμισα ότι... είμαστε από τα λίγα ζευγάρια που σταθήκαμε πολύ δυνατοί. Και η μεν και ο 
δε. 
 – Είχατε καλή επικοινωνία τότε μεταξύ σας; 
– Ναι, είχαμε. Γι’ αυτό αντέξαμε Μαρία, γι’ αυτό αντέξαμε.. 
– Δηλαδή, οι δυσκολίες οι οικονομικές... 
– Εγώ το πήρα απόφαση, ότι δεν γυρνώ πίσω, και θα ζήσω με τον άντρα που είμαι τώρα, 
κι ό,τι έχω θα το περάσω μ’ αυτόν [...] 
 – Ερωτικά, πώς είσαστε; 
– Ερωτικά... όταν περάσεις τόσο... τόσα πολλά στη ζωή σου, Μαρία, δεν έχεις και πολύ 
κέφι για ερωτισμό, στο τέλος. 
- Μμμ.., αλλά λέω για εκείνη τη περίοδο...  
-Εκείνη τη περίοδο είμαστε πάρα πολύ στριμωγμένοι κι ήταν το τελευταίο πράγμα που 
σκεφτόμαστε. Δηλαδή σκεφτόμαστε πώς θα ζήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε 
έρωτα γιατί... ίσως επειδή είμαι εγωίστρια; και σου λέω, διάλεξα αυτόν τον δρόμο κι 
αυτόν θα περάσω;  
[...] 
 – Εσείς περνούσατε καλά, ή κάτι σας έλειπε τότε; Κάτι δεν πήγαινε καλά; 
 – Για να είσαι ευτυχισμένη μέσα σου, αφού είχα πάρα πολλές δυσκολίες, δεν μπορείς να 
πεις ότι... ήτανε όλα ρόδινα, αφού η ζωή μας είχε πολλές δυσκολίες ( – πρακτικές;) ναι, 
αλλά όταν είσαι δυνατή Μαρία, ή όταν έχεις θέληση, τις ξεπερνάς όλες τις δυσκολίες 
[...] 
Και γιατί όλες αυτές οι ιστορίες και οι δυσκολίες που πέρασα Μαρία μου για να φύγω, 
δεθήκαμε πάρα πολύ, δεθήκαμε οι δυο μας σαν ένας άνθρωπος. 
[...] 
... δεν ξέρω να σου πω γιατί αισθάνθηκα τόσο δυνατή. Ίσως με επηρέασε το ότι πήρα μια 
απόφαση να πάρω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν μ’ αρέσει να γυρίζω πίσω, όπως σου 
είπα. Λέω θα το περάσω... 
 [...] 
Μεγαλώσαμε μαζί, πλαστήκαμε μαζί, ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια μαζί και δεθήκαμε πάρα 
πολύ. Τώρα δεν κάνει ο ένας μακριά απ’ τον άλλο. Δηλαδή μου τυχαίνει εμένα τώρα μια 
δουλειά και του λέω... πηγαίνω σ’ ένα γάμο... -Όχι, αφού δεν έρχεσαι εσύ, δεν πάω ούτ’ 
εγώ. Δηλαδή είμαστε από τα ζευγάρια που λέμε... τώρα είναι η “γιορτή της γυναίκας” 
φερ’ ειπείν έτσι; Θα βγω εγώ, θα καθίσεις εσύ. Όχι, εκεί που θα πάμε θα πάμε μαζί. Στις 
ελιές μαζί, στο μαγαζί μαζί, στο αυτό, μαζί. 
Το μοτίβο, “οι δυσκολίες της ζωής και η δύναμη που χρειάστηκε για να 

αντιμετωπιστούν”, διατρέχει όλη την αφήγηση της Ειρήνης. Μέσα από τις δυσκολίες εκείνη 



 56

θέλει να πιστεύει ότι βγαίνει νικήτρια. Εδώ μπαίνουν κάποια ερωτήματα: Με αυτήν την 
εικόνα της δυνατής, προσπαθεί να καλύψει υποκειμενικά ελλείμματα του γάμου της επειδή 
πάσχει πραγματικά εξ αιτίας τους; ή όντως μέσω της αντιμετώπισης των δυσκολιών 
κατέκτησε μια διαφορετική υποκειμενική θέση και έχει πάρει τη ζωή στα χέρια της; Σε τί 
συνίσταται η δύναμη για εκείνην; Μήπως δύναμη σημαίνει αντοχή και ανοχή στις δυσκολίες; 

Με τον σύζυγό της φαίνεται να έχουν όντως έναν ισχυρό δεσμό. Πόσο ικανοποιημένη 
όμως είναι εκείνη; Αυτό το «μαζί» ενώ το προβάλει σαν θετικό, από τα παραδείγματα που 
χρησιμοποιεί για να το υποστηρίξει, μπορούμε να το ακούσουμε και σαν καλυμμένο 
παράπονο. Είναι τόσο πολύ δεμένοι μεταξύ τους σαν ένας άνθρωπος, που δεν μπορεί ούτε 
στη “γιορτή της γυναίκας” να βγει μόνη της. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ότι η γυναίκα αυτή προσπαθεί 
να καλύψει κάτι προκειμένου να δώσει προς τα έξω μια θετική εικόνα του γάμου της. Αν 
αυτή η υπόθεσή μας ισχύει, δείχνει την σημασία που αποδίδεται στην εικόνα του γάμου προς 
τα έξω, προς την κοινωνία. Μάλιστα μια από τις συμμετέχουσες το δηλώνει ρητά: «Το 
πρόσωπο μας προς την κοινωνία ήταν σημαντικό» (Σ7) Ο γάμος πρέπει να φαίνεται 
ευτυχισμένος. Αν δεν είναι, χρεώνεται ως προσωπική αποτυχία13.  

Την φροντίδα για την θετική προς τα έξω εικόνα του γάμου την συναντήσαμε καθαρά 
διατυπωμένη ακόμα και στις αφηγήσεις των δύο διαζευγμένων γυναικών της έρευνάς μας. 
Και οι δύο αποκάλυψαν ότι μέχρι να πάρουν την απόφαση να χωρίσουν, ως και την τελευταία 
στιγμή, φρόντιζαν ώστε οι δυσκολίες και η κακοποίηση που υφίσταντο μέσα στον γάμο τους 
να μην γίνουν αντιληπτές ακόμα και από το πιο στενό τους περιβάλλον. 

 Κλειώ (Σ15) 
Ο πατέρας μου, μου ‘λεγε: «-Παιδί μου περνάς καλά; Δεν πειράζει που δε με θέλει εμένα. 
[...]Εσύ περνάς καλά;» Τι να του πω του πατέρα μου; «Καλά περνώ!» Δεν ήθελα να τον 
στεναχωρήσω. Μου ‘χε λατρεία! 

 Αλίκη (Σ12) 
Ποτέ  δεν είπα σε κανένα το πρόβλημά μου, που είχα με τον άντρα μου, ποτέ δεν το ‘πα με 
τα παιδιά μου, ποτέ δεν το ‘πα με τους γονείς μου....[...] 
Ναι είχα μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα [αναφέρεται στην σεξουαλική 
σχέση] [...] Αλλά ήταν για μένα πάρα πολύ απαγορευτικό αυτό να το συζητήσω κάπου 
αλλού. Πουθενά δεν το συζητούσα. [...] 
 ...όταν ήρθε ο γιατρός και μου είπε... «Τι έγινε;», λέω: «γλίστρησα κι έπεσα» και γυρίζει 
και μου λέει ο γιατρός: «Κοιτάξτε, μου λέει, κυρία μου, αυτό που θα πείτε τώρα, είναι 

                                                 
13 «Για όσο διάστημα το διαζύγιο ήταν μια σχετικά σπάνια εμπειρία, που αφορούσε ένα μικρό μόνο μέρος του 
ενήλικου πληθυσμού, η αποτυχία ενός γάμου αντιμετωπιζόταν γενικά ως κάτι το κατεξοχήν υποκειμενικό. Ο 
γάμος θεωρείτο ότι αποτυγχάνει γιατί ο ένας - ή και οι δύο - των συντρόφων έχει κάποια συναισθηματικά, 
ψυχολογικά, ή ηθικά μειονεκτήματα ή απλούστατα συμπεριφέρθηκε άσχημα. Η γλώσσα της ενοχής και της 
αθωότητας, της κατηγορίας και της υπεράσπισης χρωμάτιζε τόσο τις δημόσιες, όσο και τις ιδιωτικές περιγραφές, 
καθώς αυτές διαμορφώνονταν από τα ερμηνευτικά σχήματα της εποχής» (Burgoyne, J., Ormond, R. and 
Richards, Divorce Matters, Penguin 1987, sel 18-19 όπως αναφέρεται στο Μουσούρου Λ. 1993α). 
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πάρα πολύ σημαντικό για το διαζύγιό σας. Ξέρω πως δεν γλιστρήσατε κι ότι πρέπει να 
πείτε την αλήθεια» Και λέει η κόρη μου: «Την χτύπησε ο μπαμπάς μου» Και μου λέει ο 
γιατρός: «Θα γράψω αυτό που μου λέει η κόρη σας, γιατί το θεωρώ πιο σωστό». Κι αυτό 
με πλήγωσε αφάνταστα, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ κρατιόμουνα 10 χρόνια... 
Σε αυτά τα αποσπάσματα αφηγήσεων βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ότι «...Η σιωπή 

ήταν ο τρόπος της γυναίκας τότε...!» (Σ11) όπως έχει αναφερθεί ήδη σε προηγούμενο 
απόσπασμα από κάποια άλλη συμμετέχουσα. 
 
3.6. Πώς αναφέρονται οι συμμετέχουσες  στην σχέση με τον σύζυγό τους  

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, οι περισσότερες γυναίκες είναι - ή 
προσπαθούν να φαίνονται ότι είναι - ικανοποιημένες από τον γάμο τους. Ας δούμε λοιπόν 
μέσα από τα λόγια τους ποια είναι, κατά την αντίληψή τους, τα βασικά στοιχεία της σχέσης 
που στήριξαν τον γάμο τους τόσα χρόνια.  

 Βασιλική (Σ1) 
Δεν ξέρω αν είναι η αγάπη, έρωτας ή άλλα συναισθήματα…μπορεί να είναι και ο οίκτος 
που νιώθω για το Γιάννη, πέρασε πολλά, αναρωτιέμαι καμία φορά, μπορεί να στηρίζεται 
ένας γάμος στον οίκτο; Είναι μπλεγμένα τα συναισθήματα για μένα  αλλά αυτά στηρίζουν 
την σχέση. Τα καινούργια ζευγάρια δεν έχουν αυτήν την επιμονή, θέλουν τα στηρίγματα να 
είναι εκεί ολοφάνερα και χωρίς δυσκολίες.  Εμάς μας έδεσαν οι δυσκολίες. [...] 
Ο γάμος ο δικός μου πέρασε διάφορες εποχές, η σεξουαλική σχέση και τα συναισθήματα 
μας ένωσαν..  Εγώ δεν το επιδίωξα ποτέ το σεξ αλλά ο Γιάννης το θέλει, ακόμη και τώρα 
έχουμε καλή σεξουαλική σχέση. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε στην άνοιξη. Νοιαζόμαστε 
ο ένας για τον άλλον, είμαστε δεμένοι. [...] 
- Θα ξαναπαντρευόσαστε τον κ. Γιάννη; 
- Όχι, του το έχω πει πολλές φορές, μ’ έχει πληγώσει, στενοχωρήσει, με στενοχώρησε με 
το παιδί, ήταν σκληρός και έχει πολλές παραξενιές.  Δε ξέρω τι άντρα θα ήθελα, έχω 
αυτόν που έχω.   Είναι σαν να ήταν να γίνει, κάπως πεπρωμένο. 

 Ελένη  (Σ2) 
Οι διαφορές μας δεν έχουν ουσία, δεν είναι σοβαρά θέματα.  Μιλάμε και τσακωνόμαστε 
αλλά δεν κρατάμε κακίες,  είναι καλό να μην κρατάς κακίες στον γάμο.  [...] 
Αλλά αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δεν έχω σκεφτεί πότε να χωρίσω. Υποστηρίζει ο ένας τον 
άλλον. Ο Γιάννης είναι οικογενειάρχης, δουλευταράς, καλός άνθρωπος. Τώρα είμαστε 
μόνο εμείς και νοιαζόμαστε. 

 Βαγγελιώ (Σ3) 
Επέρασα ευτυχισμένα, αγαπούσαμε ο ένας τον άλλο, εκτιμούσαμε... [...] Δεν έκανε τίποτα 
χωρίς να μου το πει  
 
  



 58

 Στέλλα (Σ4) 
Δεν μπορώ να πω για έρωτα, αλλά μετά από τόσα χρόνια νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον, 
έχουμε μάθει να αστειευόμαστε, να περνάμε τις δυσκολίες. 

 Ιωάννα (Σ6) 
Και μαλώσαμε, και λογοφωνήσαμε, και κάναμε μέρες να μιλήσουμε. [...] τώρα γεράσαμε, 
ήμαστε στην εποχή που δεν μαλώνουμε. [...] 
Τώρα ξέρει πολύ καλά ο ένας τα κουσούρια του άλλου. Δεν έχουμε άγχος στην ζωή μας, 
ζούμε καλά.   

 Σοφία (Σ7) 
Εγώ με τον άντρα μου τα βρήκαμε. Μπορούσαμε και συνεννοηθήκαμε, ήταν φιλόξενος, 
δεν είχαμε δυσκολίες, ήθελα να τον ευχαριστήσω και αυτός να ευχαριστήσει εμένα, είναι η 
αλληλεγγύη. Θέλαμε να τονώνει ο ένας τον άλλον. [...] 
Ότι δυσκολίες περάσαμε μας έδεσαν, μας έφεραν πιο κοντά, ήταν η συμπαράσταση 
βλέπεις.  Να στέκεται ο ένας του άλλου. Να δίνει κουράγιο. Όλα περνάνε.   

 Χαρούλα (Σ8) 
Μετά που παντρευτήκαμε είμαστε αγαπημένοι. Αγαπά η γυναίκα και σέβεται τον άντρα 
της.  Κάναμε και 6 μήνες να ιδωθούμε, αλλά όταν βλεπόμαστε ήταν φωτιά, είχαμε καλή 
σχέση, ήταν έρωτας.  [...] 

         - Θα ξαναπαντρευόσαστε τον κ. Βασίλη; 
         - Θα το σκεφτόμουν... Δεν θέλω να ξανασείρω από την αρχή αυτή τη ζωή, γιατί δεν είχα 

ελευθερία. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Οι χαρακτήρες μας ταιριάξανε. Εγώ δεν του 
έλεγα τα δύσκολα πράγματα. Δεν ήθελα να τον στενοχωρώ. Είμαι ευχαριστημένη από τα 
παιδιά μου.   

 Αμαλία (Σ9) 
Ήταν μια σχέση αγάπης, σεβασμός, και βαθιάς αγάπης, όχι έρωτας με λουλούδια. Μου 
έδινε σημασία, με πρόσεχε. Μέσα από τις δυσκολίες της ζωής ήρθε αυτή η αγάπη, είχαμε 
συμπληρωματικούς χαρακτήρας. Μακάρι και άλλα ζευγάρια να έχουν αυτή την σχέση. 
Ύπαρχε μοίρασμα, ζεστασιά, αγάπη, μέσα από τον κόπο.  

 Σταυρούλα (Σ10) 
Μετά με έδεσε ο γάμος, κάναμε οικογένεια, τα παιδιά, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά τα 
βρίσκουμε. [...]  Είχαμε κοινό τρόπο σκέψης.  Συνεννοούμαστε. Συμβιβάστηκα. 

 Μαρία (Σ11) 
- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στη σχέση σας που σας κράτησαν μαζί, που σας βοήθησαν 
σαν ζευγάρι; 
- Η αγάπη και ο σεβασμός. Πρόσφορα ο ένας προς τον άλλον.  Πρώτα ο σεβασμός θα 
έλεγα. Σέβομαι ότι είναι ο άντρας μου, σέβομαι την προσωπικότητα του, τον δέχτηκα 
όπως ήταν και δεν προσπάθησα να αλλάξω τίποτα, τα είχε όλα τα καλά. 
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 Αλίκη (Σ12) 
Αμέσως το είδα που δεν μου πήγαινε καλά με τον άνθρωπο. Δεν μου ήταν αυτός που θα 
θελα να παντρευτώ. Το είδα αμέσως. Κατ’ αρχήν έδειξε το άλλο του πρόσωπό αμέσως 
από την άλλην μέρα. Εγώ εν τω μεταξύ με το που αρραβωνιάστηκα, σαν να ήμουνα 
δεμένη, σαν να ήμουνα... Δεσμεύτηκα και δεσμεύτηκα απέναντι στους γονείς μου κατ’ 
αρχήν τους οποίους δεν ήθελα ποτέ να στεναχωρήσω. 
-Και ερωτικά; 
- Χάλια!  
- Από την αρχή; 
-Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα δεν ήταν καθόλου τρυφερός, δεν ήταν 
καθόλου καλός μαζί μου, ήταν βίαιος, ήτανε... δεν υπήρχε... [...] 
Εν τω μεταξύ εγώ τον ερωτεύτηκα πολύ. Διότι ξέρεις ήτανε ο πρώτος μου άντρας. Που 
αγκάλιασα, που... που ήθελα να τον αγκαλιάσω κι αυτός με τράβαγε..., που ήθελα να τον 
φιλήσω κι αυτός με τράβαγε..., που ήθελα να τον ακουμπήσω κι αυτός με τράβαγε... 

 Ειρήνη (Σ13) 
Όλες αυτές οι ιστορίες και οι δυσκολίες που πέρασα Μαρία μου για να φύγω, δεθήκαμε 
πάρα πολύ, δεθήκαμε οι δυο μας σαν  ένας άνθρωπος. 
Μεγαλώσαμε μαζί, πλαστήκαμε μαζί, ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια μαζί και δεθήκαμε πάρα 
πολύ. Τώρα δεν κάνει ο ένας μακριά απ’ τον άλλο. 

 Δώρα (Σ14) 
....τα βρήκαμε δηλαδή [εννοεί σεξουαλικά]. Δεν έζησα κι άλλον άντρα να δω διαφορά, 
αλλά έζησα όμορφα σ’ αυτό το θέμα Είμαι ικανοποιημένη δεν είχα κενά. Αν είχα κενά... 
[...] μέχρι που σου λέω και τώρα που λέει ο λόγος... [...] Περάσαμε όμορφη ζωή, δεν 
μπορώ να πω, μπορεί να ‘χαμε άλλες δυσκολίες στα οικονομικά, σ’ άλλα πράγματα, αλλά 
είχαμε ωραία σχέση. [...] 
-Τι νομίζετε πως σας κράτησε σαν ζευγάρι, τί ήταν αυτό που διατήρησε την σχέση σας;   
-Ε... να πω πρώτα-πρώτα η αγάπη που ένοιωθα απέναντί του γιατί με εκτιμούσε δεν μου 
‘φερνε ας πούμε ακρότητες δεν με στενοχωρούσε δεν... Συνεννοούμασε πολύ, δηλαδή 
είχαμε πλήρη συνεννόηση είχαμε πλήρη κατανόηση, πως να το πει κανείς, οι σκέψεις 
μας... “Χημεία” το λέτε τώρα.  Έτσι δε το λέτε; 

 Κλειώ (Σ15) 
         ...Ε... κάπου η συμπεριφορά ήτανε κάθε μέρα και χειρότερη. Δεν άντεχα πια.  
        - Εσείς μένατε σ’ αυτή τη σχέση για ποιο λόγο; [ο γάμος κράτησε 20 χρόνια] 
        - Για ποιο λόγο; Διότι είχα κάποιες αρχές, με κάποιες αρχές είχα μεγαλώσει... Ήτανε 

[εννοεί τους γονείς της] άνθρωποι της εκκλησίας, θρήσκοι και δεν θέλανε ρεζιλίκια. 
Κατάλαβες;. [...] 
Βιασμός μετά. Μετά ήτανε ξύλο και βιασμός μετά. Δηλαδή στο σεξ, ήμουνα τελείως α-μέ-
το-χη! Λέμε τώρα πράγματα που... 
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Από τα παραπάνω αποσπάσματα των συνεντεύξεων – εκτός εκείνα των δύο 
διαζευγμένων γυναικών (Σ12, Σ15) - αυτό το οποίο προξενεί εντύπωση είναι το ισχυρό 
δέσιμο των ζευγαριών, το οποίο εκφράζεται μεν εδώ μόνο από την πλευρά των γυναικών, 
εκτιμούμε όμως ότι το ίδιο θα ισχύει και από την πλευρά των συζύγων τους. Το δέσιμο με τον 
σύντροφό τους το οποίο ήρθε με τα χρόνια, το αποδίδουν στις δυσκολίες της ζωής που από 
κοινού αντιμετώπισαν με τον σύζυγό τους (Σ1, Σ4, Σ6, Σ7, Σ13), στην καλή επικοινωνία 
μεταξύ τους – το εκφράζουν σαν κοινό τρόπο σκέψης ή συμπληρωματικότητα χαρακτήρων -  
καθώς και στα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους στην διάρκεια της κοινής τους 
ζωής όπως είναι η αγάπη, η εκτίμηση, ο σεβασμός ή ...ακόμα και ο οίκτος. Τρεις μόνο από τις 
συμμετέχουσες στην έρευνά μας αναφέρθηκαν άμεσα ή υπονόησαν ως βασική συνιστώσα  
της σχέσης με τον σύζυγό τους την καλή σεξουαλική σχέση (Σ1, Σ8, Σ14) 14. 

 
3.7. Η μορφή της σχέσης, σύμφωνα με την προσέγγιση του Sternberg. 

Ας εξετάσουμε τώρα τις συζυγικές σχέσεις των δεκαπέντε γυναικών που συμμετείχαν 
στην έρευνά μας υπό το πρίσμα της κατηγοριοποίησης των μορφών που λαμβάνουν οι 
σχέσεις αγάπης μεταξύ συντρόφων, σύμφωνα με το μοντέλο των τριών διαστάσεων της 
αγάπης το οποίο έχει προτείνει ο Sternberg.15  

Από τους γάμους που εξετάσαμε στην έρευνά μας, μόνο σε εκείνον της Σταυρούλας 
(Σ10)  είδαμε να υπάρχει, σε κάποιο βαθμό, η συνιστώσα του πάθους κατά την αρχή της 
σχέσης. Μαζί με το απόσπασμα από την συνέντευξή της Σταυρούλας που ακολουθεί, μπήκα 
στον πειρασμό να συμπεριλάβω κατ’ εξαίρεση και τμήμα από συνέντευξη με τον σύζυγό της 
διότι σε αυτήν περιγράφεται καθαρά ο τύπος σχέσης που ο Sternberg ονομάζει ανόητο έρωτα. 
(Fatuous Love)16.  

 Λευτέρης -σύζυγος Σταυρούλας (Σ10) 
- Εγώ γνώριζα την γυναίκα μου, έχουμε και διαφορά 14 χρόνια Την είδα μια μέρα σ’ ένα 
γάμο και χόρευε, και απάνω στο χορό τής έκανα πρόταση γάμου.  Αυτή ήταν πονηρή και 
μου είπε άμα με θέλεις έχω και γονείς και αδέλφια.  Και αυτό έκαμα. 
 - Πώς αποφασίσατε να την ζητήσετε σε γάμο; 

                                                 
14Όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα, παντρεμένα ζευγάρια της τρίτης ηλικίας που ήταν παντρεμένα με 
συνοικέσιο είχαν μικρότερη συχνότητα σεξουαλικών επαφών από εκείνα που είχαν παντρευτεί από έρωτα 
(Papaharitou & et al., 2008). 
15Θυμίζουμε ότι κατά τον Sternberg, κάθε ερωτική σχέση αγάπης μπορεί να κατανοηθεί μέσω τριών 
συνιστωσών: α) την συνιστώσα της ψυχολογικής εγγύτητας (intimacy) που αναφέρεται στο πόσο δεμένοι και 
πόσο κοντά νοιώθουν οι σύζυγοι ο ένας με τον άλλο, β) την συνιστώσα του πάθους (passion) που αφορά στην 
φυσική, σεξουαλική έλξη και τέλος γ) την συνιστώσα της απόφασης/δέσμευσης (commitment) για την 
δημιουργία και διατήρηση μιας ερωτικής σχέσης. Αυτές οι τρεις συνιστώσες της αγάπης, είτε μεμονωμένες, είτε 
σε συνδυασμό ανά δύο, ή και όλες μαζί, καλύπτουν όλο το φαινόμενο της ερωτικής σχέσης αγάπης και 
σχηματίζουν οκτώ πιθανούς τύπους ερωτικών σχέσεων. (Οι τύποι αυτοί των ερωτικών σχέσεων περιγράφονται 
στην σελίδα 22 της παρούσας εργασίας)   
16Ο όρος “love” στην Αγγλική γλώσσα είναι δύσκολο να μεταφερθεί στα ελληνικά καθώς εμπεριέχει σημασίες 
όπως: αγάπη, έρωτας, πάθος. Εδώ, εναλλακτικά τον αποδίδουμε σαν έρωτα ή αγάπη 
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- Ήταν μια στιγμή τρέλας μπορούμε να πούμε [γελά].  Έτσι μου μπήκε η ιδέα και δεν 
μπορούσα να κάνω πίσω μετά. Και έτσι πήγα στο σπίτι της και την ζήτησα να την πάρω, 
να την παντρευτώ.  Αυτοί κάνανε οικογενειακό συμβούλιο μετά και αποφάσισαν και ήρθε 
ένας αδερφός της και μου είπε:  «η κοπελιά είναι δική σου» .   
[...] Κάναμε αρραβώνα και μέσα σε τρεις μήνες έγινε και ο γάμος. Πολύ γρήγορα, όταν 
παντρεύτηκα την γνώρισα.  Δεν είχαμε δεσμό, δεν γινόταν αυτό τότε.  Γνωριζόμαστε από 
μακριά.  Για να γνωριστούμε ήταν εύκολο, όσο μπορείς να ξέρεις κάποιον άλλον.  Ακόμη 
προσπαθώ να την καταλάβω, έτσι είναι οι γυναίκες. 

 Σταυρούλα (Σ10) 
Ήταν έρωτας με τα μάτια, μόνο από μακριά. [...] Μετά έκανα αμάν πότε θα τον δω να 
ξανοίγομε ο ένας τον άλλον. [...] ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. 
Μετά με έδεσε ο γάμος, κάναμε οικογένεια, τα παιδιά, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά τα 
βρίσκουμε. [...] 
Είχαμε κοινό τρόπο σκέψης.  Συνεννοούμαστε. Συμβιβάστηκα. Τώρα τα κοπέλια είναι το 
παν για μας.  Τώρα θέλουμε την συντροφιά ο ένας του άλλου.  Ο γάμος είναι 
συντροφικότητα, τιμή, καλή θέληση. Έχουμε 30 χρόνια μαζί τώρα, ο γάμος είναι 
δέσμευση.   
Στην περίπτωση του γάμου της Σταυρούλας βλέπουμε στην αρχή της σχέσης να 

συνυπάρχει η συνιστώσα του πάθους μαζί με εκείνη της δέσμευσης. Τον συγκεκριμένο 
συνδυασμό ο Sternberg τον ονομάζει ανόητο έρωτα με την έννοια ότι η δέσμευση βασίζεται 
στο πάθος, το οποίο είναι παροδικό και σύντομο. Όταν λοιπόν το πάθος καταλαγιάσει, το 
μόνο που απομένει συνήθως είναι μια επιπόλαια δέσμευση, δεδομένου ότι η ψυχολογική 
εγγύτητα χρειάζεται χρόνο να αναπτυχθεί. Στην συγκεκριμένη σχέση όμως και δεδομένου  
ότι η κοινωνική δέσμευση ήταν ισχυρή γιατί «πρέπει να υπάρχουν λόγοι τιμής για να χωρίσει 
αντρόγενο στα Ανώγεια, διαφορετικά δεν χωρίζουν» (Σ10), αναγκάστηκαν να κάνουν τους 
απαραίτητους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις και να τα βρουν μεταξύ τους. Έτσι, με την 
πάροδο του χρόνου, η σχέση  αυτή έχει  πάρει σήμερα την μορφή του συντροφικού έρωτα. 

 
Όταν μια σχέση χαρακτηρίζεται μόνο από την απόφαση για δέσμευση του ενός προς 

τον άλλο, ο Sternberg την ονομάζει κενό έρωτα (Empty Love). Αυτή η μορφή σχέσης 
συναντάται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες ως το τελικό, ή σχεδόν τελικό στάδιο μιας 
μακρόχρονης σχέσης (Sternberg, 1988 σελ.125). Όμως, σε παραδοσιακές κοινωνίες - όπως 
ήταν ακόμα η ελληνική κατά τα μέσα του περασμένου αιώνα - στις οποίες το συνοικέσιο 
είναι η συνηθέστερη μορφή γάμου, συμβαίνει το αντίθετο. Στο συνοικέσιο, ο κενός έρωτας 
είναι η αρχή μιας μακρόχρονης σχέσης, αντί να είναι το τέλος του. Στο συνοικέσιο η μόνη 
συνιστώσα αρχικά είναι εκείνη της απόφασης για δέσμευση. Δηλαδή, η απόφαση να ζήσει 
κάποιος με το συγκεκριμένο άτομο για το υπόλοιπο της ζωής του και μαζί του να αναθρέψει 
με αγάπη τα παιδιά τους. Μάλιστα στις περιπτώσεις των γάμων που είδαμε μέσα από την 
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έρευνά μας, η απόφαση αυτή ήταν απόλυτα δεσμευτική γιατί «Τότε ο γάμος ήταν κάτι που δεν 
χάλαγε. [...] Δεν υπήρχε θέμα χωρισμού. Ο γάμος ήταν λόγος δύο οικογενειών· συμφωνία. Ούτε 
οι αρραβώνες δεν χάλαγαν» (Σ4). Έχοντας την δέσμευση αυτή ως δεδομένη, χτίζεται η σχέση 
σιγά-σιγά και όπως μας είπε η Σοφία (Σ7) «Άμα στεφανωθήκαμε, είπα αυτός είναι, άλλος δεν 
είναι και δεν πρόκειται να υπάρξει και τον ερωτεύτηκα τον άντρα μου. Δεν είχα τα μυαλά μου 
σηκωμένα.  Μετά από κει και πέρα όλα τα κάναμε μαζί, είχα και είχε την έγνοια μου.». 

Έτσι, σύμφωνα  με τα παραπάνω και με τα όσα έχουμε δει και συζητήσει μέχρι τώρα, 
οι σχέσεις που είχαν όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνά μας στην αρχή του γάμου 
τους – εκτός της Σταυρούλας - θα χαρακτηριζόταν ως κενές έρωτα σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση του Sternberg. Στην πορεία του γάμου όμως, μέσα από την καθημερινή 
τριβή, στην συνιστώσα της απόφασης για δέσμευση αναπτύχθηκε και η συνιστώσα της  
ψυχολογικής εγγύτητας. Στην αμέσως προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου αυτού, μέσα από 
τον λόγο των γυναικών αυτών, είδαμε πώς βιώνεται αυτή η ψυχολογική εγγύτητα από την 
κάθε μία. Έτσι οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται πλέον ως συντροφικές ερωτικές σχέσεις 
(Companionate Love) επειδή συνδυάζουν την συνιστώσα της εγγύτητας με αυτήν της 
δέσμευσης. 

Όπως ήδη παρατηρήσαμε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, τρεις από τις 
συμμετέχουσες (Σ1, Σ8, Σ14) αναφέρθηκαν στην καλή σεξουαλική σχέση που έχουν μέχρι 
και σήμερα ακόμα με τον σύζυγό τους.17 Επομένως, επειδή σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις 
σχέσεων, εκτός από τις συνιστώσες της δέσμευσης  και της εγγύτητας υπάρχει και η 
συνιστώσα του πάθους και οι σχέσεις αυτές, σύμφωνα με τον Sternberg, εντάσσονται στην 
κατηγορία της  «ολοκληρωμένης» ερωτικής  αγάπης (Consumate Love).  

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο των τριών διαστάσεων της αγάπης το οποίο έχει 
προτείνει ο Sternberg, το προφίλ της συζυγικής σχέσης αγάπης των δεκαπέντε 
συμμετεχουσών στη έρευνά μας, οι οποίες είχαν ως αφετηρία το συνοικέσιο, κατέληξε να 
είναι μέσα από την πορεία του γάμου το εξής: 
-Δύο σχέσεις (Σ12, Σ15) δεν υφίστανται πλέον γιατί έχουν καταλήξει σε διαζύγιο, οπότε 
κατατάσσονται στην κατηγορία της ανύπαρκτης ερωτικά σχέσης (Nonlove) 
-Δέκα σχέσεις (Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ9, Σ10, Σ11, Σ13,) εξελίχθηκαν σε συντροφική 
ερωτική σχέση (Companionate Love) 
-Τρεις (Σ1, Σ8, Σ14), ανήκουν στην κατηγορία της ολοκληρωμένης αγάπης (Consumate 
Love) 

 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο σε σχέση με την κατηγοριοποίηση 

των σχέσεων που προτείνει ο Sternberg και με αφορμή το προφίλ σχέσεων δύο γυναικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα μας. 

                                                 
17 Βλέπε τα σχετικά αποσπάσματα των συνεντεύξεών τους στις σελ. 56,57,58 ) 
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Οι σχέσεις της Χαρούλας (Σ8) και της Βασιλικής (Σ1) εντάσσονται στην κατηγορία 
της ολοκληρωμένης  αγάπης, επειδή και οι τρεις συνιστώσες της αγάπης είναι παρούσες στις 
σχέσεις τους. Μάλιστα στην συνέντευξη της Βασιλικής οι τρεις συνιστώσες περιγράφονται 
με ιδιαίτερη καθαρότητα. Οι δύο αυτές γυναίκες προς το τέλος των συνεντεύξεών τους, 
ερωτήθηκαν αν θα ξαναπαντρευόντουσαν τον ίδιο άντρα.  
- Η Χαρούλα ήταν πολύ διστακτική στο να απαντήσει θετικά, εκφράζοντας παράπονο για την 
ζωή που έζησε: «Θα το σκεφτόμουν... Δεν θέλω να ξανασύρω από την αρχή αυτή τη ζωή, γιατί 
δεν είχα ελευθερία» (Σ8).  
- Η απάντηση της Βασιλικής ήταν κατηγορηματικά αρνητική: «Όχι, του το έχω πει πολλές 
φορές, μ’ έχει πληγώσει, στενοχωρήσει, με στενοχώρησε με το παιδί, ήταν σκληρός και έχει 
πολλές παραξενιές.  Δε ξέρω τι άντρα θα ήθελα, έχω αυτόν που έχω» ( Σ1).  

Αυτές οι απαντήσεις τους γίνονται απόλυτα κατανοητές λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
συνέντευξη της κάθε μίας στο σύνολό της. Στην συνέντευξη της Βασιλικής περιγράφεται μια 
σαδομαζοχιστική, αλλά ισχυρή σχέση με τον σύζυγό της. Εκείνος είναι οξύθυμος, αυταρχικός 
και νευρικός, ενώ εκείνη έχει πιο ήπιο χαρακτήρα. Όπως η ίδια λέει: «...Τα έβλεπα 
διαφορετικά τα πράγματα, μού έκανε την ζωή δύσκολη ο Γιάννης, δύο-τρεις φορές τον χρόνο 
αλλά δεν έδινα σημασία.» [...] «...δεν το επιδίωξα ποτέ το σεξ αλλά ο Γιάννης το θέλει· ακόμη 
και τώρα έχουμε καλή σεξουαλική σχέση. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε στην άνοιξη. 
Νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είμαστε δεμένοι. Έχουμε και τα νεύρα του Γιάννη αλλά εγώ 
πιστεύω ότι αυτά υπάρχουν στη ζωή όλων των ζευγαριών». Επίσης, με ικανοποίηση αναφέρει 
τα λόγια της κόρης της: «Μαμά, αν ήταν άλλη γυναίκα στην θέση σου θα του είχε δώσει τα 
παπούτσια του μπαμπά στο χέρι». Από τα παραπάνω θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι δεν 
έχουν μια καλή ζωή, όμως, όπως φαίνεται, ο ένας έχει συναντήσει στον άλλο το σύμπτωμά 
του κι εκείνος με την σειρά του έχει απαντήσει σε αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματίσει 
ένα ισχυρό ζευγάρι. 

Με αφορμή τα παραπάνω, βλέπουμε ότι το μοντέλο που προτείνει ο Sternberg για να 
εξηγήσει τις ερωτικές σχέσεις αγάπης, μέσω των συνιστωσών της εγγύτητας, του πάθους και 
της δέσμευσης, είναι μια φαινομενολογικού τύπου θεώρηση, που δεν δίνει ικανοποιητικές 
εξηγήσεις σε σχέση με ατομικά συναισθήματα και διαθέσεις. Κατ’ ουσίαν, ως μοντέλο 
ταξινόμησης των μορφών ερωτικής σχέσης αγάπης εμφανίζεται να έχει μια περιορισμένη 
διακριτική ικανότητα απεικόνισης των λεπτότερων αποχρώσεων της σχέσης ενός ζευγαριού.  
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ΤΕΛΙΚΕΣ  ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Στην εργασία αυτή, προσεγγίσαμε το φαινόμενο του γάμου με συνοικέσιο μέσα από 
την σημερινή ματιά δεκαπέντε γυναικών – ηλικίας 59 έως 82 ετών - που έχουν βιώσει την 
εμπειρία ενός τέτοιου γάμου, ενώ παράλληλα έχουν συνείδηση όλων των σημαντικών 
κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί από την εποχή που εκείνες παντρεύτηκαν. 
Συχνά μάλιστα είδαμε να αναφέρονται στις αλλαγές αυτές, αντιδιαστέλλοντας το τότε με το 
σήμερα και ερμηνεύοντας τις εμπειρίες τους τοποθετώντας τις στο κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο βιώθηκαν.  

Έτσι λοιπόν, μέσα από τον λόγο των δεκαπέντε γυναικών που συμμετείχαν στην 
έρευνά μας, είδαμε το πώς το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και 
κοινωνικοποιήθηκαν, διαμόρφωσε τις επιθυμίες  που είχαν για τη ζωή τους και τις 
προσδοκίες τους από αυτήν. Για τις περισσότερες γυναίκες οι επιθυμίες και προσδοκίες αυτές 
ταυτιζόταν με ένα καλό γάμο και περιοριζόταν σ’ αυτόν· μάλιστα, η επιθυμία τους για τον 
γάμο δεν ήταν εύκολο να διαχωριστεί από το καθήκον, δεδομένου ότι ο γάμος ήταν μια 
απόλυτης προτεραιότητας και σημασίας κοινωνική επιταγή.  

Είδαμε μέσα από τα λόγια τους ότι ως νεαρές κοπέλες φαντασιώνονταν τον γάμο τους 
πρωτίστως ως κατάσταση (status) και δευτερευόντως ως συναισθηματική σχέση και απλώς 
προσδοκούσαν αόριστα ότι μετά τον γάμο θα ζούσαν μια καλή ζωή. Στο κοινωνικό πλαίσιο 
στο οποίο ζούσαν, το συνοικέσιο ήταν σχεδόν ο μόνος τρόπος για να παντρευτούν, οπότε η 
εμπλοκή και διαμεσολάβηση τρίτων για τον γάμο τους ήταν, όχι μόνο αποδεκτή από τις ίδιες 
ως μία απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη διαδικασία, αλλά και ευπρόσδεκτη. Στα 2/3 
των συνοικεσίων της έρευνάς μας, η πρωτοβουλία για το συνοικέσιο ήταν από την πλευρά 
του γαμπρού, η δε απόφαση για την αποδοχή, ή όχι του συνοικεσίου λαμβανόταν από κοινού· 
δηλαδή, τόσο από την ίδια την κοπέλα, όσο και από την οικογένειά της και σε καμία από τις 
δεκαπέντε περιπτώσεις δεν φάνηκε να υπάρχει εξαναγκασμός. Εντύπωση μάς έκανε ότι 
σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις υπάρχουν σαφείς και συχνές αναφορές που υποδηλώνουν ότι 
οι συμμετέχουσες θεωρούν την τύχη ως σημαντικό παράγοντα στην όποια απόφαση πάρθηκε 
και την συνακόλουθη πορεία του γάμου τους.  

Μετά τον γάμο, η προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα δεν ήταν εύκολη για πολλές 
από τις συμμετέχουσες. Το ίδιο αξιοκρατικό σύστημα της κοινωνίας που επέβαλε τον γάμο 
στα μέλη του, επέβαλε και την διατήρηση ενός γάμου ανεξάρτητα από τα προβλήματά του, 
καθώς και την προβολή προς τα έξω μιας εξωραϊσμένης εικόνας του. Μη έχοντας άλλη 
επιλογή, οι γυναίκες αναγκαζόταν να συμβιβαστούν και να επενδύσουν σε αυτόν τον γάμο 
και στην σχέση με τον σύζυγό τους. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια γάμου, εξ αιτίας της 
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καθημερινής τριβής και της από κοινού αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής, έχουμε την 
εξής εικόνα: 
- Οι δέκα από τις δεκαπέντε γυναίκες της έρευνάς μας έχουν διαμορφώσει μια συντροφική 
σχέση αγάπης με τον σύζυγό τους. 
- Τρείς έχουν ολοκληρωμένη σχέση αγάπης σύμφωνα με την τυπολογία των ερωτικών 
σχέσεων αγάπης του Sternberg,  
- Τέλος, οι άλλες δύο δεν έχουν σχέση, δεδομένου ότι έχουν χωρίσει.  

Κατά την διεξαγωγή αυτής της έρευνας, ήταν αναμενόμενο να αναδυθούν οι 
κοινωνικοί παράγοντες ως ιδιαίτερα σημαντικοί για το φαινόμενο του γάμου με συνοικέσιο 
(η άποψη και γνώμη των στενών συγγενών, αλλά και της ευρύτερης οικογένειας, τα 
υπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα για τον ρόλο γυναίκας και άντρα μέσα στον γάμο, οι 
κοινωνικές επιταγές για την αποστολή της γυναίκας κλπ). Μάλιστα δε, αυτό που μας έκανε 
ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι για τις γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε φάνηκε να είναι και οι 
μόνοι καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή συζύγου. Όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως, για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνά μας, το κοινωνικό πλαίσιο, 
ή η τύχη ήταν οι εξηγήσεις που συχνά έδιναν στην εμπειρία του γάμου τους. Πράγματι, οι 
γυναίκες αυτές, μπορεί τόσο κατά την εποχή που τους έγινε το συνοικέσιο, όσο και κατά την 
διάρκειά του γάμου τους, να υπήρξαν αντικείμενα των ειδικών κοινωνικών συνθηκών, όμως 
μέσα από τον λόγο τους διακρίναμε και την θέση στην οποία είχαν επιλέξει ως υποκείμενα να 
τοποθετήσουν τον εαυτό τους μέσα στον γάμο. Αυτό το επισημάναμε ακροθιγώς κατά τη 
παρουσίαση και συζήτηση πάνω στα δεδομένα της έρευνας, όταν συναντούσαμε κάποιες 
εύγλωττες αντιφάσεις μέσα στον λόγο τους. Νομίζουμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να μην μέναμε 
σε μια επιφανειακή επισήμανση, αλλά να διερευνούσαμε σε μεγαλύτερο βάθος σε ποια θέση 
είχαν επιλέξει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους μέσα στον γάμο -  δηλαδή στη θέση του 
ιδιαίτερου, του ξεχωριστού αντικειμένου; ή στη θέση του αντικειμένου της σαδιστικής 
απόλαυσης του άλλου; Για να μπορέσουμε όμως να απαντήσουμε με πειστικότητα σε αυτό το 
ερώτημα θα έπρεπε η παραγωγή των δεδομένων μας να προερχόταν από περισσότερες από 
μια συναντήσεις με την κάθε συμμετέχουσα. Όμως το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο μιας μελλοντικής έρευνας.  

Το ότι η παραγωγή των δεδομένων της έρευνάς μας περιορίστηκε σε μια μόνη 
συνέντευξη με την κάθε συμμετέχουσα, είναι ένας από τους περιορισμούς της έρευνάς μας 
τον οποίο διαπιστώσαμε κατά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων μας. Στην 
αφήγηση των γυναικών υπήρχαν ενδιαφέροντα σημεία τα οποία, αν τα συζητούσαμε στις 
λεπτομέρειές τους κατά την διάρκεια της συνέντευξης, θα μας πληροφορούσαν καλύτερα για 
το συγκεκριμένο επιμέρους θέμα. Όμως, σε μια πρώτη συνάντηση αυτό δεν ήταν δυνατόν να 
γίνει γιατί θα περιόριζε το εύρος του θεματικών που θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα από 
μια χαλαρά δομημένη συνέντευξη. Αν υπήρχε η  δυνατότητα μιας δεύτερης, ή ακόμα και 
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τρίτης συνάντησης με την κάθε μία συμμετέχουσα, η ανάλυση των δεδομένων μας θα 
μπορούσε να είχε προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος.  

Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας αυτής, είναι το μικρό μέγεθος του δείγματος 
(Ν=15) σε συνδυασμό με την ανομοιογένειά του σε ό,τι αφορά την κοινωνική προέλευση των 
συμμετεχουσών. Οι  μισές συμμετέχουσες προέρχονται από αγροτικό και οι υπόλοιπες από 
αστικό περιβάλλον. Κατά την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώσαμε κάποιες 
διαφοροποιήσεις που σχετίζονταν με την κοινωνική προέλευση. Παρ’ ότι οι διαφοροποιήσεις 
αυτές ήταν περιορισμένες, εντούτοις νομίζουμε ότι θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα σε 
περίπτωση που το μέγεθος του δείγματός μας ήταν μεγαλύτερο. 

Τέλος, επισημαίνουμε ως ένα πρόσθετο περιορισμό της έρευνάς μας το γεγονός ότι 
λόγω διαζυγίου, χηρείας, ή άρνησης του συζύγου να συζητήσει μαζί μας, δεν μπορέσαμε να 
έχουμε δεδομένα και από την πλευρά των ανδρών σε σχέση με το συνοικέσιο, γεγονός που 
προφανώς δεν μας επέτρεψε να αποκτήσουμε και να παρουσιάσουμε μια πληρέστερη και 
σφαιρικότερη εικόνα του θέματος.  

Παρά τους προαναφερθέντες περιορισμούς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός της 
απουσίας ανάλογων μελετών για τον ελληνικό χώρο, νομίζουμε ότι η παρούσα έρευνα 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την βαθύτερη, συστηματικότερη και εκτενέστερη μελέτη του 
φαινομένου του συνοικεσίου και των έμμεσων – ή ενίοτε και άμεσων - επιδράσεων που τούτο 
μπορεί να έχει στις νεότερες γενιές που σήμερα κατά κανόνα παντρεύονται με διαφορετικούς 
τρόπους.  
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