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LIFE

Ο

ι γυναίκες παντρεύονται πλέον σε µεγαλύτερες ηλικίες, ο
αριθµός των διαζυγίων αυξάνεται κάθε χρόνο που
περνάει και ο θεσµός της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας
βάλλεται απ’ όλες τις κατευθύνσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι Ελληνες
είναι πιο σταθεροί στο γάµο από
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους
και εµφανίζουν από τα µικρότερα
ποσοστά διαζυγίων σε ολόκληρη
τη «γηραιά ήπειρο».
«Οι Ελληνίδες είχαν και εξακολουθούν να έχουν σχετικά έντονη γαµηλιότητα, ενώ οι γάµοι που
πραγµατοποιούνται παραµένουν
σχετικά σταθεροί, σε σχέση µε τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης», λέει στον «ΤτΚ» ο καθηγητής Βύρωνας Κοτζαµάνης από
το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο της
Θεσσαλίας. Η επιβεβαίωση των
λεγοµένων του καθηγητή έρχεται
µέσα από έρευνα που διεξήγαγε
µε τη συνεργασία της κυρίας Κάκιας Σοφιανοπούλου. Μέσω αυτής
φαίνονται οι διαφοροποιήσεις στις
γαµήλιες συνήθειες του ελληνικού
πληθυσµού από τη δεκαετία του
1950 και µετά. «Η Ελλάδα έχει
ένα από τα µικρότερα ποσοστά
στα διαζύγια», αναφέρει ο κ. Κοτζαµάνης και συνεχίζει: «Τόσο οι
γάµοι που τελέστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια όσο και εκείνοι
που έγιναν πριν από 40 χρόνια
δεν έχουν -στην πλειοψηφία- τους
διαλυθεί, σε αντίθεση µε την κατάσταση που επικρατεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης».

∆ώδεκα χωρισµοί

Στους 100 γάµους που πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές του 1960
στη χώρα µας, µόλις 6-8 έχουν
διαλυθεί, όταν στη ∆ανία και τη
Σουηδία έχει καταλήξει στις αίθουσες των δικαστηρίων το 1/3.
Από τους 100 γάµους που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα από
το 1970 και έπειτα, οι 12 αναµένεται να οδηγηθούν σε διαζύγιο,
όταν στη ∆ανία και τη Σουηδία
την κατάληξη αυτή θα έχουν πιθανότατα οι 40. Σε Γαλλία, Αυστρία,
Γερµανία και Ελβετία αναµένεται
να λυθούν οι 25 έως 30 γάµοι.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του ’60, µόλις πέντε ή έξι γάµοι
στους 100 κατέληγαν σε διαζύγιο.
Με τη βοήθεια των υπόλοιπων
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, η
Ελλάδα κρατούσε χαµηλά το ποσοστό των αποτυχηµένων γάµων
της υπόλοιπης ηπείρου. Σήµερα,
πενήντα χρόνια αργότερα, η χώρα
µας συνεχίζει να εµφανίζει χαµηλά ποσοστά διαζυγίων – παρά το
γεγονός ότι ο δείκτης διαζυγίων
έχει τριπλασιαστεί. Ταυτόχρονα, ο
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σύγχρονος δείκτης γαµηλιότητας
-δηλαδή ο αριθµός των γαµήλιων τελετών διαιρούµενος µε το
µέσο όρο του πληθυσµού εκείνη
τη χρονική περίοδο- δείχνει ότι
από τις 100 γυναίκες, οι 60-70
αποφασίζουν να παντρευτούν. Το
ποσοστό αυτό είναι για άλλη µια
φορά ένα από τα υψηλότερα της
Ευρώπης.

Μεγαλύτερες νύφες

Το στοιχείο ότι οι Ελληνίδες αποφασίζουν να παντρευτούν όλο και
σε µεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα
δεν εντυπωσιάζει κανέναν. Αυτό
που έχει ενδιαφέρον, όµως, είναι
το πόσο ακριβώς έχει διαφοροποιηθεί ο µέσος όρος ηλικίας
από το 1956.
«Ο µέσος όρος ηλικίας των
φύλων που συνάπτουν γάµο
παρουσιάζει ανοδική πορεία
σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Οι Ελληνίδες σήµερα συνάπτουν
ένα πρώτο γάµο όλο και
σε µεγαλύτερη ηλικία. Οι
γυναίκες, που γεννήθηκαν
στη χώρα µας τη δεκαετία του 1950, παντρεύονταν για πρώτη φορά
γύρω στα 23,5 έτη, ενώ
οι νεότερες γενεές, που
γεννήθηκαν λίγο πριν από
τα τέλη της δεκαετίας του
‘70, συνάπτουν τον πρώτο γάµο τους σε ηλικία 24,5
ετών. Η ανοδική αυτή τάση
δεν αναµένεται να ανακοπεί
σύντοµα», σηµειώνει ο κ. Κοτζαµάνης. Τα τελευταία στατιστικά
στοιχεία δείχνουν ότι σήµερα οι
γυναίκες αποφασίζουν να παντρευτούν µετά το 28ο έτος
της ηλικίας τους.
Από τις 100 γυναίκες που
γεννήθηκαν ανάµεσα στο
1959 και το 1968, 90 έως
95 γυναίκες από τη χώρα
µας έπαιρναν την απόφαση
να «δέσουν» τη ζωή τους µε
αυτή του συντρόφου τους.
Στοιχεία από τη Σουηδία δείχνουν ότι εκπρόσωποι του
«ασθενούς» φύλου της αντίστοιχης ηλικίας έµειναν άγαµες σε ποσοστό 30-40%.
Ελαφρώς χαµηλότερο είναι

Ο δίσεκτος φόβος...
Η ΕΡΕΥΝΑ των δύο καθηγητών δείχνει επίσης ότι οι Ελληνες δεν έχουν ακόµα ξεχάσει δεισιδαιµονίες των παραδόσεων,
οι οποίες φαίνεται ότι έχουν ριζώσει µέσα µας. Τα δίσεκτα έτη,
δηλαδή κάθε τέσσερα χρόνια, ο αριθµός των γάµων µειώνεται,
ενώ τα ποσοστά είναι ελαφρώς αυξηµένα τον προηγούµενο και
τον αµέσως επόµενο χρόνο. Αρκετά, λοιπόν ζευγάρια, δεν το…
ρισκάρουν και προτιµούν να επισπεύσουν ή να καθυστερήσουν
το γάµο τους για να αποφύγουν τη γρουσουζιά! Το τελευταίο δίσεκτο έτος ήταν το 2008 όταν τελέστηκαν 21.120 γάµοι. ■

το ίδιο ποσοστό σε Γαλλία, Φινλανδία, Αυστρία και Γερµανία,
όπου στατιστικά στοιχεία δείχνουν
ότι το 25-30% αποφάσισε να µην
επισηµοποιήσει τη σχέση του.
«Στη χώρα µας ο θεσµός του
γάµου παίζει ακόµα πολύ σηµαντικό ρόλο και για την απόκτηση
παιδιού», αναφέρει ο κ. Κοτζαµάνης.
Το 95% των γεννήσεων
προέρχεται ακόµα και σήµερα από έγγαµες συµβιώσεις και πρόκειται για
ένα από τα υψηλότερα

της Ευρώπης, όπου το µέσο ποσοστό κυµαίνεται στο 68%. Επίσηµα
στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης που είδαν το φως της δηµοσιότητας τον Απρίλιο προβληµάτισαν την κοινή γνώµη της χώρας.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά, το
45% των βρεφών προερχόταν
από άγαµα ζευγάρια. Από αυτά,
το 30% αφορούσε παιδιά που οι
γονείς τους συζούσαν αλλά δεν
ήταν επίσηµα παντρεµένοι, ενώ
το 15% ερχόταν στον κόσµο από
ανύπαντρες µητέρες. Οι ειδικοί
επισηµαίνουν ότι δεν αποκλείεται
µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια
το ποσοστό αυτό να αγγίξει το
50%. Αντίστοιχα αυξηµένο είναι
και το ποσοστό στις ΗΠΑ, όπου
οι γονείς του 41% των νεογνών
δεν είναι παντρεµένοι. ■
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