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• ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
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• ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:

1. ΒΑΣΩ ΒΑΛΣΑΜΗ

2. ΕΥΑ ΖΙΓΚΑ-ΚΑΛΔΕΛΗ

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΙΟΒΡΕΚΗΣ 

4. ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΚΟΥ



Ορισμός οικογένειας

Η οικογένεια, είναι ένας 
θεμελιώδης κοινωνικός 
θεσμός που συνιστά τον 
πρώτο χώρο ύπαρξης του 
ανθρώπου. Είναι η πρώτη 
και μικρότερη μορφή 
κοινωνικής οργάνωσης 
και συμβίωσης των 
ανθρώπων. Προσφέρει 
απαραίτητα στοιχεία για 
την ισορροπημένη 
ανάπτυξη του ατόμου και 
την κοινωνική του εξέλιξη.



Λειτουργίες οικογένειας

 Καλλιεργεί την αίσθηση ασφάλειας, 

στοργής, γαλήνης και αγάπης. 

 Ενδυναμώνει τη συλλογικότητα, τη 

συνεργασία, την ανάληψη ευθυνών και την 

τήρηση κανόνων. 

 Είναι χώρος μάθησης, πνευματικής 

αναζήτησης, προβληματισμού, 

ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου και 

διεύρυνσης των νοητικών οριζόντων. 

 Φορέας ηθικής διάπλασης με τη μετάδοση 

ηθικών αξιών, όπως η εντιμότητα, η 

αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η αλήθεια.



Σύγχρονες μορφές οικογένειας

 Εκτεταμένη Οικογένεια

 Πυρηνική Οικογένεια



Εκτεταμένη οικογένεια 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες 

συναντάμε τη μορφή της εκτεταμένης 

οικογένειας, που συνήθως είναι 

πατριαρχική, δηλαδή αρχηγός της είναι 

ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
άνδρας.Περιλαμβάνει πολλές 

μικρότερες οικογένειες, συνήθως 

αδελφών, οι οποίες συγκατοικούν με 

τους γονείς.Οι δεσμοί των μελών είναι 

ισχυροί, εφόσον η οικογένεια έχει 

πολλές λειτουργίες: παράγει, εκπαιδεύει 

επαγγελματικά τα νέα μέλη, φροντίζει 
τα ασθενή, ανάπηρα και ηλικιωμένα 
μέλη της.



Πυρηνική οικογένεια 

Στις σύγχρονες κοινωνίες και στα 

αστικά κέντρα η κύρια μορφή της 

οικογένειας είναι η πυρηνική 

οικογένεια. Η πυρηνική οικογένεια 

αποτελείται από τους συζύγους και τα 
παιδιά και κύριες λειτουργίες της είναι 

η ανατροφή και κοινωνικοποίηση των 

νέων σε συνθήκες ασφάλειας, 

φροντίδας και αγάπης αλλά και η 
συναισθηματική στήριξη των 

συζύγων. 



Μονογονεϊκή οικογένεια

Συχνή μορφή πυρηνικής 

οικογένειας στις σύγχρονες 

κοινωνίες είναι η 
μονογονεϊκή οικογένεια, 

στην οποία τα παιδιά ζουν 

με τον ένα γονέα, εξαιτίας 

χηρείας, διαζυγίου ή μερικές 
φορές προσωπικής 

επιλογής.



Ο θεσμός της οικογένειας 

κινδυνεύει

Ζούμε σε μια εποχή μεταβολών. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει τρομακτικές 

αλλαγές στη δομή της οικογένειας και στο 

ρόλο της μητέρας και του πατέρα, 

αντίστοιχα. Η παλιά γνωστή μορφή της 

εκτεταμένης οικογένειας δεν είναι πια ο 

κανόνας. Οι αξίες και τα ιδανικά έχουν 

αντικατασταθεί με υλικά αγαθά. Υπάρχουν 

γονείς ίδιου φύλου με αποτέλεσμα να 

συγχέονται οι ρόλοι μέσα στο σπίτι. Η 

παιδεία (δια)φθείρεται καθημερινά όλο και 

περισσότερο και τα ΜΜΕ προσφέρουν 

πλύση εγκεφάλου. 



Πώς θα επιζήσει η οικογένεια ως 

θεσμός;

Η σημερινή οικογένεια βρίσκεται εν μέσω 
κρίσης και ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης 
της είναι καλλιεργώντας εθνική συνείδηση. 
Μόνο έτσι η οικογένεια ως θεσμός θα 
επιζήσει και δεν θα κλονιστεί περαιτέρω. Δεν 
θα αλλάξει μορφή και θα καταφέρει 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης ζωής. Και αυτό γιατί είναι 
αναντικατάστατη στον τομέα της αγωγής, 
στη συναισθηματική κάλυψη και την ηθική 
επένδυση των παιδιών. Άνθρωπος 
μεγαλωμένος σ’ ένα υγιές οικογενειακό 
περιβάλλον, σημαίνει άνθρωπος δίχως 
ανασφάλειες, επιθετικότητες, συμπλέγματα 
και απωθημένα.



Ρητά για την οικογένεια 

 ‘’Τι πιο τίμιο και αγνό από το να προστατεύεις την οικογένεια σου, τη φυλή 

σου και την πατρίδα σου, αίμα - τιμή, οι πιο ιερές έννοιες σε αυτή τη ζωή. 

Όποιος πάει κόντρα σε αυτές, πάει κόντρα στην ίδια του τη φύση’’.

 “Οικογένεια χωρίς αγάπη, δέντρο χωρίς ρίζες.”

 “Ευτυχισμένο σπίτι εκείνο, μέσα στο οποίο βρίσκονται ενωμένα η κούνια του 

παιδιού και η πολυθρόνα της γιαγιάς.”



Πηγές Εργασίας

 http://antepithesi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=232

0:o-thesmos-tis-oikogeneias&Itemid=303

 https://www.tsemperlidou.gr/basiliki-fatourou/inspiration-

spirituality/10-rita-gia-tin-ikogenia

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/533,2

183/

http://antepithesi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2320:o-thesmos-tis-oikogeneias&Itemid=303
https://www.tsemperlidou.gr/basiliki-fatourou/inspiration-spirituality/10-rita-gia-tin-ikogenia
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/533,2183/


Τέλος Εργασίας

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!!!


