Η γαµηλιότητα στην Ελλάδα,
τάσεις και προοπτικές
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Η σύσταση των έγγαµων συµβιώσεων στην Ελλάδα έχει ελάχιστα διερευνηθεί από τους
Eλληνες δηµογράφους1. Το κενό αυτό είναι δύσκολα ερµηνεύσιµο σε µια χώρα όπου το 95%
των γεννήσεων προέρχονται ακόµη (2007) από έγγαµες συµβιώσεις (από τα υψηλότερα της
EE27, όπου το αντίστοιχο µέσο ποσοστό ανέρχεται στο 68%) και όπου οι σχέσεις ανάµεσα στη
γαµηλιότητα και τη γονιµότητα είναι άµεσες και κατ’ επέκταση, αν και σε µικρότερο βαθµό,
ανάµεσα στη διατήρηση των έγγαµων συµβιώσεων και τη γονιµότητα. Ταυτόχρονα,
οφείλουµε να επισηµάνουµε και το οξύµωρο -κατά τη γνώµη µας- σχήµα της ανάδυσης, στη
διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρα µας, ενός εντονότατου ενδιαφέροντος για την
κοινωνιολογία της οικογένειας, ενδιαφέροντος που αντικατοπτρίζεται και στην επιστηµονική
παραγωγή που άπτεται του πεδίου αυτού2. Η παραγωγή όµως αυτή δεν λαµβάνει υπόψη την
ένταση και το ηµερολόγιο της σύστασης-διάλυσης των έγγαµων συµβιώσεων ως και τις
ενδεχόµενες διαχρονικές µεταβολές τους, µεταβολές που αποκρυσταλλώνουν ταυτόχρονα
γενικότερες αλλαγές των δηµογραφικών συµπεριφορών, άµεσα συνδεδεµένες µε τις
κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές ανακατατάξεις της νεοελληνικής κοινωνίας.
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Το άρθρο αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει το προαναφερθέν κενό και προφανώς δεν στοχεύει
στην αναζήτηση και ανάδειξη των προσδιοριστικών παραγόντων της γαµηλιότητας. Η
διερεύνησή τους προϋποθέτει απαντήσεις σε βασικά πρωτογενή ερωτήµατα, στα οποία θα
επιχειρήσουµε να δώσουµε µια πρώτη απάντηση, όπως: έχουν η ένταση και το ηµερολόγιο
των γάµων µεταβληθεί την τελευταία πεντηκονταετία στην χώρα µας; Παντρεύονται οι
διαδοχικές γενεές περισσότερο ή λιγότερο, πιο νέες ή πιο ηλικιωµένες; ∆ιαφοροποιείται η
Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Θα διατηρήσει το κυρίαρχο σήµερα µοντέλο της
πυρηνικής οικογένειας που στηρίζεται στην έγγαµη συµβίωση την καθολικότητά του ή θα
επιβιώσει συνυπάρχοντας µε άλλα µοντέλα, λιγότερο ή περισσότερο περιθωριακά, µε
αποτέλεσµα η ελληνική κοινωνία του εικοστού πρώτου αιώνα να παρουσιάζεται λιγότερο
οµοιογενής;

1. Στην ελληνική βιβλιογραφία διαθέτουµε µόνον τις εργασίες των Μ. Παπαδάκη και Β. Κοτζαµάνη (Μ.
Παπαδάκης, 1980., Β. Κοτζαµάνης, 1997 και 2009, Β. Kotzamanis, 1989 και 1991).
2. Βλέπε ενδεικτικά Χ. Κατάκη (1984), Ρ. Καυτατζόγλου (1989), Λ. Μουσούρου (1981, 1984, 1989, 1999), Λ.
Μουσούρου και Μ. Στρατηγάκη (επιµ, 2005), Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (επιµ, 2002)., Α. Τεπέρογλου (2002).
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Γάµοι και αδροί δείκτες
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Οι αδροί δείκτες γαµηλιότητας (γάµοι επί 1000 κατοίκων ετησίως) µας δίδουν µια πρώτη
εικόνα των εξελίξεων της τελευταίας πεντηκονταετίας (∆ιάγραµµα 1). Ενώ µέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 1980 -µε εξαίρεση τα δίσεκτα έτη3- καταγράφονται ετησίως 7-9 γάµοι επί
1000 κατοίκων, µετά το 1983-1985 οι δείκτες ακολουθούν καθοδική πορεία για να
σταθεροποιηθούν γύρω από το 5‰. Οι µεταβολές αυτές του απόλυτου αριθµού των γάµων
και των αδρών δεικτών αφήνουν µεν να διαφανεί µια τάση αλλά δεν επιτρέπουν την εξαγωγή
σαφών συµπερασµάτων όσον αφορά την ένταση και το ηµερολόγιο της γαµηλιότητας4.
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Η ανάλυση, εποµένως, δεν είναι δυνατόν να βασισθεί στους «αδρούς» δείκτες. Οφείλουµε
να αδρανοποιήσουµε τον “παρείσακτο” παράγοντα «ηλικιακή δοµή» υπολογίζοντας
ετησίως τους συντελεστές γάµου ανά ηλικιακή οµάδα5. Η κατανοµή των νέων αυτών δεικτών
επιτρέπει την συγχρονική ανάλυση της γαµηλιότητας. Μας επιτρέπει, ταυτόχρονα, µε την
αναδιοργάνωση τους, τη µετάβαση από τη συγχρονική στη διαγενεακή ανάλυση και
εποµένως την παρακολούθηση των εξελίξεων της γαµηλιότητας στις διαδοχικές γενεές
(ανάλυση γενεών). Τα συµπεράσµατα τόσο από τη συγχρονική όσο και από τη διαγενεακή
ανάλυση εδράζονται στην ανάλυση των µεταβολών των συντελεστών γαµηλιότητας ανά
ηλικία, συντελεστών που επιτρέπουν και τον υπολογισµό κλασσικών δεικτών όπως της
µέσης ηλικίας που αντικατοπτρίζει το ηµερολόγιο του φαινοµένου και της τελικής έντασης
της γαµηλιότητας στα 50 έτη (αναλογία των ατόµων που έχουν ήδη συνάψει ένα γάµο). Στο
άρθρο αυτό θα περιορισθούµε στη ανάλυση των πρώτων γάµων των γυναικών που στη χώρα
µας υπερβαίνουν το 90% του συνόλου των τελεσθέντων ετησίως ενώσεων (το υψηλότερο
από τις 15 χώρες-µέλη της ΕΕ προ της διεύρυνσής της6).

Ερ

3. Τα φαινόµενο της “δισεκτονίας” είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα -βλ. P. Festy (1983), R. Majakos (1982)-.
4. Το πλήθος των γάµων εξαρτάται από τον αριθµό των ατόµων που δυνητικά υπόκεινται στην πιθανότητα να
παντρευτούν. Ο αδρός δείκτης (λόγος γεγονότων προς τον µέσο ετήσιο συνολικό πληθυσµό), αν και αδρανοποιεί
την επίδραση των µεταβολών του µεγέθους του συνολικού πληθυσµού µε την αναγωγή επί 1000 κατοίκων,
επηρεάζεται άµεσα από την κατανοµή του πληθυσµού ανά ηλικία (δεν παντρευόµαστε προφανώς σε όλες τις
ηλικίες ή δεν παντρευόµαστε εξίσου σε όλες τις ηλικίες), κατανοµή που διαχρονικά µεταβάλλεται σηµαντικά.
Εποµένως, ο δείκτης αυτός είναι επισφαλής για την εξαγωγή συµπερασµάτων, στο βαθµό που οι µεταβολές της
δοµής (της κατανοµής δηλαδή του πληθυσµού ανά ηλικία) µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τις τιµές του,
ακόµη και όταν η ένταση και το ηµερολόγιο της γαµηλιότητας παραµένουν σταθερά.
5. Οι συντελεστές αυτοί υπολογίζονται ως ο λόγος σε ένα ηµερολογιακό έτος, του συνόλου των γάµων ή ακόµη
των πρώτων γάµων γυναικών ηλικίας x προς τον µέσο πληθυσµό των γυναικών ιδίας ηλικίας επί 1000.
6. Eurostat, 2007 και 2008.
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∆ιάγραµµα 1: Ελλάδα, γάµοι (σύνολο, απόλυτες τιµές) και αδροί δείκτες γαµηλιότητας (‰), 1956-2007
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Πηγή: Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπούλου, 2009.
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Η ένταση και το ηµερολόγιο της γαµηλιότητας στη µεταπολεµική περίοδο
(συγχρονική ανάλυση)

Ερ

Έχουν η ένταση και το ηµερολόγιο της γαµηλιότητας µεταβληθεί την τελευταία
πεντηκονταετία στη χώρα µας; Η εξέταση της πορείας των συντελεστών ανά πενταετείς
ηλικιακές οµάδες πρωτο-γαµηλιότητας των γυναικών µας επιτρέπει να απαντήσουµε εν
µέρει στο ερώτηµα αυτό. Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών αυτών
(∆ιαγράµµατα 2 και 3)7 δυνάµεθα να διακρίνουµε ευκρινώς τρεις περιόδους άνισου
7. Τα πρωτογενή δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε για την ανάλυσή µας προέρχονται από την ΕΣΥΕ (πρώτοι γάµοι
γυναικών ανά ηλικία της νύφης και εκτιµώµενος πληθυσµός γυναικών ανά πενταετείς ηλικιακές οµάδες ) για τα
έτη 1956 - 2007.
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εύρους8. Στην πρώτη περίοδο, που διαρκεί περίπου µια δεκαπενταετία (αρχίζοντας
πιθανότατα µετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου και τελειώνοντας στα µέσα της δεκαετίας
του 1960), οι συντελεστές γαµηλιότητας σε όλες τις ηλικίες ακολουθούν ανοδική πορεία, οι
δε ρυθµοί ανόδου είναι ιδιαίτερα υψηλοί στις µικρές ηλικίες (<25 ετών). Οι γυναίκες
παντρεύονται όλο και πιο έντονα στις ηλικίες 15-24 ετών, ενώ οι πλέον ηλικιωµένες (αυτές
που γεννήθηκαν πριν από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο) τείνουν να σταθεροποιήσουν τη
γαµηλιότητα στις ώριµες ηλικίες (>30 έτη). Στη δεύτερη περίοδο, που προεκτείνεται µέχρι τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980, οι νέες γυναίκες (20-24 ετών) συνεχίζουν να
παντρεύονται όλο και εντονότερα, σε αντίθεση µε τις πιο ηλικιωµένες, η γαµηλιότητα των
οποίων, έχει πτωτική πορεία. Τέλος, στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου που
προεκτείνεται µέχρι τα µέσα της τρέχουσας δεκαετίας, οι τάσεις αναστρέφονται: οι
συντελεστές πρωτο-γαµηλιότητας των γυναικών ηλικίας 25-49 ετών ακολουθούν ανοδική
πορεία, ενώ αντιθέτως οι προσερχόµενες στη σύναψη ενός πρώτου γάµου γυναίκες
µικρότερων ηλικιών (<24 ετών) συρρικνώνουν τη γαµηλιότητά τους. Οι αλλαγές αυτές είχαν
προφανώς άµεσες επιπτώσεις και στη µέση ηλικία των γυναικών στον πρώτο γάµο9
(∆ιάγραµµα 4) και η κατανοµή των συντελεστών πρωτο-γαµηλιότητας στα έτη 1957, 1982
και 2007 (∆ιάγραµµα 5) δίδει µια σαφή εικόνα των αλλαγών του ηµερολογίου του
φαινοµένου (και δευτερευόντως της έντασής του) στην πρώτη αυτή µεταπολεµική
πεντηκονταετία.
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Εξετάζοντας, εν συνεχεία, την πορεία του συγχρονικού δείκτη γαµηλιότητας (Σ∆Γ)10 στην
περίοδο 1956-2007, δείκτη που δίδει µια συνθετική εικόνα των µεταπολεµικών µας
εξελίξεων (∆ιάγραµµα 4), διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης αυτός λαµβάνει ιδιαίτερα υψηλές
τιµές µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Η ανοδική πορεία του δείκτη στην πρώτη αυτή
µεταπολεµική περίοδο αποδίδεται εν µέρει, όπως προκύπτει από την πρότερη εξέταση της
πορείας των συντελεστών πρωτο-γαµηλιότητας ανά ηλικία της νύφης, στην ταχεία άνοδο
της έντασης της γαµηλιότητας στις µικρές ηλικίες, η δε κατάρρευσή του µετά το 1983-84
στην ταχύτατη εν συνεχεία πτώση της11. Παράλληλα, είναι προφανές ότι οι ιδιαίτερα

Ερ

8. Οι επιπτώσεις των δίσεκτων ετών αντικατοπτρίζονται σαφώς σε κάθε τέταρτο έτος και οδηγούν αφενός µεν στην
κατάρρευση των ποσοστών γαµηλιότητας σε όλες τις ηλικίες κατά το ηµερολογιακό αυτό έτος, αφ’ετέρου δε στην
επίσπευση των γάµων στο έτος προ του δίσεκτου και στην αναπλήρωσή τους το αµέσως επόµενο. Εξ ου και η
γενική µορφή των καµπυλών που προσοµοιάζει µε αυτήν ενός περίεργου πριονιού. Η επίδραση των πίστεων και
παραδοχών που αναφέρονται στη σύναψη γάµου σε ένα δίσεκτο έτος παραµένει έντονη στην ελληνική κοινωνία
και αποτελεί µια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα.
9. 28,5 έτη την περίοδο 1956-62, 23,3 το 1977-1981 και 28,5 έτη το 2007.
10. Αριθµός πρώτων γάµων που αναµένεται να συναφθούν από µια «πλασµατική» γενεά 1.000 γυναικών, αν
ακολουθήσει το πρότυπο πρωτογαµηλιότητας ενός έτους. Υπολογίζεται ως το άθροισµα των ποσοστών πρωτογαµηλιότητας που προσµετρώνται στη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους.
11. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι η µέση ηλικία στο γάµο µειώνεται σταθερά στην πρώτη περίοδο και αυξάνεται
ταχύτατα στη συνέχεια.
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∆ιάγραµµα 2: Ελλάδα, συντελεστές πρωτο-γαµηλιότητας γυναικών ανά πενταετείς ηλικιακές
οµάδες( ‰), 1956-2007
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Πηγή: ΕΣΥΕ (1956-2007), ιδία επεξεργασία δεδοµένων.

Ερ

υψηλές τιµές του (άνω των 950-960 γάµων ανά 1000 γυναίκες ετησίως)
αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές του ηµερολογίου της γαµηλιότητας (µείωση της ηλικίας
στο γάµο) καθώς είναι πρακτικά αδύνατον να παντρεύεται το σύνολο σχεδόν των
γυναικών. Βάσιµα, εποµένως, υποθέτουµε ότι η κατάρρευση του δείκτη µετά το 1983-84
οφείλεται κυρίως στην αναστροφή των τάσεων του ηµερολογίου της γαµηλιότητας και
λιγότερο στη µείωση της έντασής της. Οι µακροχρόνιες παρατηρήσεις και συσσωρευµένες
γνώσεις στον τοµέα των δηµογραφικών συµπεριφορών δεν επιτρέπουν ιδιαίτερες
αµφιβολίες στο σηµείο αυτό: οι συµπεριφορές µας χαρακτηρίζονται από σχετικές
αδράνειες και οι διαδοχικές γενεές δεν µεταβάλουν ριζικά τον τρόπο που παντρεύονται,
157
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δηλαδή την ένταση και δευτερευόντως την ηλικία στο γάµο, ενώ αντιθέτως, στο βραχύ
χρόνο, οι µεταβολές είναι δυνατόν να είναι έντονες12.
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∆ιάγραµµα 3: Μεταβολές στη µεταπολεµική περίοδο των ειδικών κατά ηλικία συντελεστών
γαµηλιότητας γυναικών -πρώτοι γάµοι (1956=100)

Ερ

Πηγή: ΕΣΥΕ (1956-2007), ιδία επεξεργασία δεδοµένων.

12. Οι ετήσιοι δείκτες επηρεάζονται σε όλες τις χώρες από τη συγκυρία, καθώς αποτυπώνουν, συνθετικά, κάθε
χρονιά τις συµπεριφορές 35 σχεδόν διαφορετικών οµάδων γυναικών (γυναικών ηλικίας από 15 έως 50 ετών)
που έχουν η κάθε µια διαφορετική ηλικία (και ανήκουν εποµένως σε διαφορετικές γενεές), διαφορετικό
παρελθόν και µέλλον αλλά το ίδιο παρόν: όλες διατρέχουν το συγκεκριµένο έτος, µε την πιθανότητα να συνάψουν
έναν πρώτο γάµο ή να παραµείνουν άγαµες το έτος αυτό.
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Οι ετήσιοι όµως δείκτες, καθώς επηρεάζονται από τη συγκυρία και κυρίως από τη µεταβολή
της µέσης ηλικίας στην τέλεση του γάµου, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή σαφών
συµπερασµάτων όσον αφορά την ένταση της γαµηλιότητας των γυναικών που έχουν γεννηθεί
σε διαφορετικά ηµερολογιακά έτη, των γυναικών δηλαδή που ανήκουν σε διαφορετικές
γενεές. Προς τούτο απαιτείται η µετάβαση από τη συγχρονική στη διαγενεακή ανάλυση και
εποµένως η σύσταση της γαµηλιότητας των γενεών. Θα την επιχειρήσουµε παρουσιάζοντας
και τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνάς µας που απαντούν στο δεύτερο ερώτηµα που
θέσαµε στην αρχή του άρθρου αυτού: «Παντρεύονται οι διαδοχικές γενεές των γυναικών
περισσότερο ή λιγότερο, πιο νέες ή πιο ηλικιωµένες;»
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∆ιάγραµµα 4: Συγχρονικός δείκτης πρωτο-γαµηλίοτητας γυναικών (πρώτοι γάµοι επί 100 γυναικών
ετησίως) και µέση ηλικία στον πρώτο γάµο, 1956-2007

Πηγή: Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπούλου, op. cit.

159

Η ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ

ν&

Κο

ινω

νικ

ών

Αν
αλ
ύσ

εω

ν

∆ιάγραµµα 5: Συντελεστές γαµηλιότητας γυναικών ανά πενταετείς ηλικιακές οµάδες (πρώτοι
γάµοι, ‰), έτη: 1957, 1982, 2007 και µέση ηλικία στον πρώτο γάµο
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Πηγή: ΕΣΥΕ (1957, 1982, 2007), ιδία επεξεργασία δεδοµένων.

γρ

∆ιαγενεακή ανάλυση: η ένταση των πρώτων γάµων στις διαδοχικές γενεές των
γυναικών και η µέση ηλικία στο γάµο
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Τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα µας επιτρέπουν να ανασυνθέσουµε τη γαµηλιότητα των
γυναικών των διαδοχικών γενεών, αρχής γενοµένης από αυτές που γεννήθηκαν γύρω στο
1935 και δεν θίχθηκαν ιδιαίτερα στο γαµήλιο κύκλο της ζωής τους από τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, ενώ οι νεότερες γενεές, για τις οποίες είναι δυνατόν να εκτιµήσουµε την τελική
ένταση του φαινοµένου µε σχετικά µικρά περιθώρια απόκλισης (στο βαθµό που το 90%
τουλάχιστον των γάµων τους έχει ήδη συντελεσθεί µέχρι το 2007), είναι αυτές που το 2007
έχουν ήδη συµπληρώσει το 37ο έτος της ηλικίας τους.

Ερ

Η εξέταση της εξέλιξης, κατ’ αρχάς των ειδικών κατά ηλικία συντελεστών γαµηλιότητας στις
γενεές αυτές, (∆ιάγραµµα 6) επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατά µας από τη συγχρονική
ανάλυση, συµπεράσµατα που διατυπώσαµε εξετάζοντας την πορεία των συντελεστών πρωτογαµηλιότητας στην περίοδο 1956-2007. Ειδικότερα, στις γενεές 1935-1955 η γαµηλιότητα
στις ηλικίες >25 ετών συρρικνώνεται προοδευτικά, ενώ αντιθέτως στις ιδιαίτερα µικρές
ηλικίες (<25 έτη) ακολουθεί ανοδική πορεία, µε αποτέλεσµα στις γυναίκες των γενεών
αυτών, επί 100 γάµων οι 35 να έχουν τελεσθεί πριν το 21ο έτος της ηλικίας τους (έναντι µόλις
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17% εκείνων που γεννήθηκαν 20 χρόνια πριν, δηλαδή γύρω στο 1935)13. Οι διαφορές είναι
εποµένως σηµαντικές ανάµεσα στις 40 διαδοχικές γενεές γυναικών που εξετάζουµε και
αποτυπώνονται σαφώς στο ∆ιάγραµµα 7, όπου δίδονται και οι συντελεστές πρωτογαµηλιότητας σε τρεις επιλεγµένες γενεές (1935, 1960 και 1970): όλο και εντονότερη
γαµηλιότητα και προοδευτική πτώση της µέσης ηλικίας χαρακτηρίζουν τις γενεές 19351960, εν αντιθέσει µε τις γυναίκες που γεννήθηκαν µετά το 1960, οι οποίες αφενός µεν
περιορίζουν τους γάµους τους, αφετέρου δε παντρεύονται σε όλο και µεγαλύτερες ηλικίες.
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∆ιάγραµµα 6: Ελλάδα, συντελεστές γαµηλιότητας γυναικών (πρώτοι γάµοι, ‰) ανά πενταετείς
ηλικιακές οµάδες στις γενεές 1935-1970

Πηγή: ΕΣΥΕ (1956-2007), ιδία επεξεργασία δεδοµένων.

Ερ

13. Παρ’ όλα αυτά το µεγαλύτερο τµήµα της γαµηλιότητας συνεχίζει να υλοποιείται στις ηλικίες 20-35 ετών (60%
-75%) και ως εκ τούτου η εξέλιξη της πορείας των γάµων στις ηλικίες αυτές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τα ποσοστά πρωτο-γαµηλιότητας στις ηλικιακές οµάδες 20-24 και 25-29 ετών δεν ακολουθούν ταυτόσηµες
πορείες στις γενεές 1935-1970. Ειδικότερα, η γαµηλιότητα των γυναικών ηλικίας 20-24 ετών ακολουθεί
ανοδική πορεία στις γενεές 1935 - 1945, σταθεροποιείται στις επόµενες 15 γενεές και καταρρέει εν συνεχεία
(γενεές 1960-1970), ενώ αυτή των 25-29 ετών συρρικνώνεται ταχύτατα στις γενεές 1935-1960 και γίνεται όλο
και εντονότερη στις νεότερες γενεές γυναικών.
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∆ιάγραµµα 7: Ελλάδα, συντελεστές γαµηλιότητας γυναικών (πρώτοι γάµοι, ‰) στις γενεές 1935,
1960, 1970 και µέση ηλικία στον πρώτο γάµο

Πηγή: ΕΣΥΕ (1956-2007), ιδία επεξεργασία δεδοµένων.
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Η συνισταµένη των εξελίξεων αυτών αντικατοπτρίζεται και στους δύο κλασσικούς
διαγενεακούς δείκτες, τη µέση ηλικία στην τέλεση του πρώτου γάµου και το ποσοστό των
γυναικών που παντρεύτηκαν για µια τουλάχιστον φορά στις διαδοχικές γενεές (Πίνακας 1
και ∆ιάγραµµα 8). Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µας οδηγούν αβίαστα στα τελικά
συµπεράσµατα που απαντούν και στο αρχικό µας ερώτηµα. ∆ιαπιστώνουµε, κατ’ αρχάς, ότι
όλο και λιγότερες ελληνίδες στις διαδοχικές γενεές 1935-1955 παρέµειναν άγαµες (15%
ανάµεσα σε αυτές που γεννήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του ‘30, 5% µόνον σε αυτές που
γεννήθηκαν τη δεκαετία που ακολούθησε την εµφύλια σύρραξη). Η γαµηλιότητα στη χώρα
µας έτεινε εποµένως να αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται
από την µερική συρρίκνωση της έντασής της στις νεότερες γενεές (1955-1970).
Παράλληλα, η µέση ηλικία στο γάµο µειώνεται συνεχώς για 20 σχεδόν γενεές, καθώς οι
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω από το 1935 τέλεσαν κατά µέσο όρο τον πρώτο γάµο τους
γύρω στα 25, ενώ αυτές που γεννήθηκαν 20 χρόνια αργότερα (1955) παντρεύτηκαν σε πολύ
µικρότερη ηλικία (γύρω στα 22,5 έτη). Αµέσως µετά οι τάσεις αυτές αντιστρέφονται και η
πτώση της έντασης της γαµηλιότητας στις νεώτερες γενεές (1955-1970) συνοδεύεται από
την άνοδο της µέσης ηλικίας στο γάµο (γύρω στα 25 έτη για όσες γεννήθηκαν το 1970). Η
γαµήλια συµπεριφορά εποµένως, του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηριζόταν από την
τάση µείωσης της συχνότητας ισόβιας αγαµίας και την πτώση της µέσης ηλικίας στην τέλεση
του πρώτου γάµου για 20 τουλάχιστον γενεές γυναικών, αρχίζει να αλλάζει προοδευτικά.
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∆ιάγραµµα 8: Ποσοστό άγαµων γυναικών στις γενεές γυναικών 1935-1970 και µέση ηλικία στον
πρώτο γάµο
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Πηγή: Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπούλου, op. cit.

Ερ

Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές είναι σηµαντικές ανάµεσα στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ15,
στο βαθµό που η χώρα µας στη µακρόχρονη δηµογραφική της ιστορία, εκτός µεµονωµένων
περιπτώσεων γενεών που θίχθηκαν από διαδοχικά εξαιρετικά γεγονότα όπως οι βαλκανικοί
πόλεµοι και η µετανάστευση των ανδρών στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, ουδέποτε
γνώρισε υψηλά ποσοστά αγαµίας14.

14. Βλ. ειδικότερα G. Serelea (1977 και 1978), M. Sivignon (1975).
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Πίνακας 1: Ελλάδα, διαγενεακοί δείκτες γαµηλιότητας (πρώτοι γάµοι γυναικών), γενεές 1935-1970
Ένταση της γαµηλιότητας (πρώτοι γάµοι
1000 γυναίκες κάθε γενεάς)
861
900
922
953
965
952
928
869
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*Εκτιµήσεις

Πηγή: ΕΣΥΕ (1956-2007), ιδία επεξεργασία των δεδοµένων.
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1935*
1940
1945
1950
1955
1960
1965*
1970*

Μέση ηλικία των γυναικών σε
στο πρώτο γάµο
25,24
24,47
23,72
23,03
22,68
22,77
23,71
25,04

ών

Γενεές
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Η γαµηλιότητα στην Ελλάδα, µακροχρόνιες τάσεις και συγκριτικά δεδοµένα
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Μια σύντοµη αναδροµή στο απώτερο ευρωπαϊκό παρελθόν και στα πρότυπα γαµηλιότητας
της ηπείρου µας κρίνεται στο σηµείο αυτό αναγκαία, στο βαθµό που θα επιτρέψει την ένταξη
της γαµηλιότητας των ελληνίδων στον ευρωπαϊκό περίγυρό της. Είναι γνωστό, από τη διεθνή
βιβλιογραφία, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα δύο σαφώς διακριτά µοντέλα γαµηλιότητας
απαντώνται στην ήπειρό µας. Το πρώτο χαρακτηρίζεται από χαµηλή ένταση και υψηλή µέση
ηλικία στη τέλεση του γάµου, ενώ το δεύτερο από τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά.
Ακραίες εκφράσεις των διαφοροποιηµένων αυτών συµπεριφορών αποτελούσαν αφ' ενός
µεν η Σουηδία και η Νορβηγία στο βορρά και οι βαλκανικές χώρες στο νότο15, ενώ οι
πληθυσµοί των κεντροευρωπαϊκών χωρών εντάσσονται µάλλον σε µια ενδιάµεση ζώνη
(Eastern European pattern κατά τον J. Hajnal ), προσεγγίζοντας περισσότερο το µοντέλο
γαµηλιότητας της βόρειας Ευρώπης, στο βαθµό που οι διαφορές ανάµεσα στην Ουγγαρία και
τη Γαλλία π.χ. ήταν σηµαντικά µικρότερες από αυτές που χώριζαν την Ουγγαρία από τη
Βουλγαρία. Έτσι, η επικρατούσα κατάσταση γύρω στα 1930 αντικατοπτρίζει σαφώς την
προαναφερθείσα διχοτόµηση της Ευρώπης: οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, των
βαλκανικών συµπεριλαµβανοµένων, διακρίνονται σαφώς από τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά
αγάµων, την εντονότερη γαµηλιότητα των γυναικών εν συγκρίσει µε αυτή των ανδρών και τη
µικρή ηλικία κατά τη σύναψη του γάµου (για το γυναικείο φύλο). Πλέον εξειδικευµένες

15. Βλ. J. Hajnal (1965), J. Kellerhals και P.Y. Troutot (1982), F. Prioux (1977, 1989, 1990), P. Festy (1985),
L. Roussel (1977, 1986, 1987a, 1987b, 1992), J.P. Sardon (1986, 1991,1992), H. Leridon - C. Villeuneve Gokalp (1994)., Th. Hibert - L. Roussel (1991), Β. Κοτζαµάνης (1997).
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αναλύσεις, που δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα, ρίχνουν περισσότερο φως, επιτρέποντας την
ανάδειξη παραλλαγών και νέων οµαδοποιήσεων16, χωρίς να αναιρούν σε αδρές γραµµές τις
διαπιστώσεις του J. Hajnal.17
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Θεωρούµε ότι η σύγκριση των τάσεων της γαµηλιότητας στη χώρα µας µε το δυτικό µοντέλο
της σύστασης της οικογένειας, που έχει ήδη εκτενώς µελετηθεί και είναι γνωστό στις
λεπτοµέρειές του18, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το µοντέλο αυτό υπέστη ριζικές
αλλαγές στη διάρκεια της τελευταίας εκατονταετίας µε αποτέλεσµα στις επτά πρώτες
δεκαετίες του 20ου, ιδιαίτερα δε στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο, να συρρικνωθεί
σηµαντικά το ποσοστό των άγαµων, γεγονός που επέτρεψε σε ορισµένους δηµογράφους να
οµιλήσουν για ένα ''marriage- boom'' και για σύγκλιση της βορειοδυτικής µε την
νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι τάσεις αυτές όµως ανατρέπονται από τα µέσα της δεκαετίας του
196019, η γαµηλιότητα υποχωρεί προοδευτικά παντού, η µέση ηλικία στο γάµο ανέρχεται µε
ταχείς ρυθµούς, οι όλο και λιγότεροι γάµοι γίνονται όλο και πιο εύθραυστοι και οι εκτός γάµου
γεννήσεις αυξάνονται τάχιστα20.
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Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών αντικατοπτρίζονται τόσο στους διαγενεακούς και ετήσιους
δείκτες γαµηλιότητας όσο και στις διακυµάνσεις της µέσης ηλικίας στο γάµο. Έτσι σε 100
γυναίκες που γεννήθηκαν στην δυτική και βόρεια Ευρώπη ανάµεσα στο 1936 και το 1940
λιγότερες από 10 θα µείνουν άγαµες, η µέση ηλικία τους στον πρώτο γάµο τοποθετείται
συνήθως γύρω στα 23 έτη, ενώ παράλληλα οι ετήσιοι δείκτες γαµηλιότητας (πρώτοι γάµοι)
λαµβάνουν ιδιαίτερα υψηλές τιµές ανάµεσα στο 1945 και το 1965 αγγίζοντας ή
υπερβαίνοντας ακόµη και τη µονάδα. Αντιθέτως, οι µετέπειτα γενεές στις χώρες αυτές ζουν
όλο και λιγότερο σε έγγαµες συµβιώσεις τις οποίες δηµιουργούν επί πλέον σε σαφώς
µεγαλύτερη ηλικία, µε αποτέλεσµα αφ' ενός µεν οι ετήσιοι δείκτες να καταρρεύσουν τάχιστα,
αφ' ετέρου δε στις 100 γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1970 µόνον οι 60 (ελάχιστο στη
Σουηδία) έως 75 (µέγιστο στο Βέλγιο και την -∆ανία) να συνάψουν έναν πρώτο γάµο
συνήθως σε ηλικία από 25 -30 ετών (Βέλγιο /Σουηδία), γάµο που έχει υψηλές πιθανότητες

Ερ

16. Βλέπε ενδεικτικά J. Rychtarikova (1993).
17. Οι κυρίαρχες επικρατούσες ερµηνείες για τις διακριτές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης ως προς
τη γαµηλιότητα αναφέρονται συχνότατα στο ρόλο των κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων, τις
διαφοροποιηµένες λειτουργίες και τύπους οικογένειας, το ρόλο των συστηµάτων διαδοχής και κληρονοµιάς της
γης κλπ (βλ. Ε. Todd 1983 και 1990).
18. P. Leslett (1972 και 1979), Ε. Shorter (1977), G.S. Becker (1981), A. Burguiere et alii (1986)., Fr. de Singly
(1991,1992, 1992), M. Flinn (1981), L. Roussel (1989).
19. L. Roussel., P. Festy(1979), J.P. Sardon (1986 και 1992), Α. Monnier (2006).
20. Και το ίδιο συµβαίνει και µε τις εκτός γάµου συµβιώσεις, οι οποίες από προγαµιαίες συµβιώσεις εξελίσσονται
προοδευτικά σε συµβιώσεις λιγότερο ή περισσότερο εύθραυστες που δεν καταλήγουν σε γάµο.
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να διαλυθεί21. Κατ' επέκταση, αν και το µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας παραµένει κατά
το µάλλον ή ήττον ακόµη κυρίαρχο, πληθώρα νέων οικογενειακών τύπων αναδύονται µε
ιδιαίτερο ειδικό βάρος σε κάθε µια από τις βόρειες και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες22.
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Στην Ελλάδα καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις: ο θεσµός του γάµου είναι
κυρίαρχος και ιδιαίτερα ανθεκτικός, τα ποσοστά των άγαµων είναι ακόµη περιορισµένα (αν
και σε ανοδική πορεία) και αυτά των διαζυγίων επίσης (αν και προοδευτικά αυξανόµενα). Η
χώρα µας αποτελεί ακόµη µια εξαίρεση: µη λαµβανοµένων υπ' όψη των δίσεκτων ετών, οι
ετήσιοι δείκτες γαµηλιότητας των γυναικών (πρώτοι γάµοι) µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
1980 δίδουν άνω των 820 γάµων ανά 1000 γυναίκες, ενώ η µέση ηλικία στην τέλεση του
πρώτου γάµου είναι ιδιαίτερα χαµηλή (γύρω στα 23,5 έτη κατά το 1982-1986, έναντι 25,5
ετών πριν από 35 χρόνια). Ταυτόχρονα οι γενεές των γυναικών που γεννήθηκαν ανάµεσα στο
1935 και το 1955/60 χαρακτηρίζονται, όπως διαπιστώσαµε, τόσο από ιδιαίτερα χαµηλά
ποσοστά των αγάµων (14% οι πρώτες, µόλις 5% οι τελευταίες) όσο και από την πτώση της
µέσης ηλικίας στη σύναψη του πρώτου γάµου. Η µείωση της έντασης της γαµηλιότητας και η
µεταβολή του ηµερολογίου στην Ελλάδα, επέρχονται πολύ αργότερα σε σχέση µε τις χώρες
του δυτικού και βορείου τµήµατος της ηπείρου µας, µόλις µε τις νεότερες γενεές γυναικών,
αυτές που γεννήθηκαν µετά το 1960. Αν και οι αλλαγές είναι ταχύτατες και οι τάσεις κοινές
µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαφορές παραµένουν ωστόσο έντονες.
Συγκρίνοντας τόσο την ετήσια όσο και διαγενεακή γαµηλιότητα στην Ελλάδα µε τις χώρες της
Β∆ Ευρώπης, διαπιστώνουµε ότι ουδέποτε προσµετρήθηκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση τα
πρόσφατα τα δίσεκτα έτη, κάτω από 620 πρώτοι γάµοι επί 1000 γυναικών, όταν οι ετήσιοι
αντίστοιχοι δείκτες στις προαναφερθείσες χώρες τοποθετούνται ήδη σταθερά από τις αρχές
της δεκαετίας του ‘90 στους 500-600 γάµους επί 1000 γυναικών23. Παράλληλα, ακόµη και
µε το πλέον απαισιόδοξο σενάριο, µόνο το 20% των γυναικών που γεννήθηκαν λίγο µετά το
1970 θα παραµείνουν άγαµες στην Ελλάδα, όταν στις περισσότερες χώρες της βόρειας και
δυτικής Ευρώπης το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 40%24.
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Η χώρα µας, εποµένως, διαφοροποιείται ακόµη και σήµερα, έχοντας αφενός µεν σχετικά
έντονη γαµηλιότητα, αφετέρου δε χαµηλά ποσοστά διαζυγίων. Τα δεδοµένα αυτά, κοινά µε τις
περισσότερες χώρες του κοινοτικού νότου, συνθέτουν µια εικόνα σαφώς διαφορετική από

21. Εκτιµάται ότι το 1/3 έως 1/4 των γάµων αυτών θα λυθούν.
22. J. Duchesne (199), Fr. De Singly (1992 και 2007), P. Festy (1985), L. Roussel - P. Festy (1979), L. Roussel
(1986και 1992), H.J. Hoffmann-Nowotny (1991), A. Monnier (2006).
23. Conseil de Europe (2006), Eurostat (2007), J.P. Sardon (2006).
24. Conseil de Europe και Eurostat (op. cit.).
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αυτήν που απαντάται στο Βόρειο και ∆υτικό τµήµα της ηπείρου µας25. Οι διαφορές αυτές,
θέτουν το ερώτηµα, ιδιαίτερα σήµερα, των “κοινών τόπων” ένθεν και ένθεν της Ευρώπης.
∆ιαφαίνεται, σε ένα πρώτο επίπεδο, ότι εκείνο κατ’ αρχάς που διαφοροποιεί τις δύο αυτές
ενότητες είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις έναντι του θεσµού του γάµου. Στις
βόρειες και σε µικρότερο βαθµό στις δυτικές χώρες της ηπείρου µας, οι συµπεριφορές στον
τοµέα αυτό θεωρείται ότι αποτελούν τµήµα της σφαίρας του ιδιωτικού βίου και η έννοια της
«νοµιµοποίησης- θεσµοθέτησης» έχει ατονήσει. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι διαφορές
τείνουν να εκλείψουν τόσο ανάµεσα στη συµβίωση, όσο και στις γεννήσεις εντός και εκτός
γάµου σε αντίθεση µε τη Νότια Ευρώπη, όπου σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, παραµένουν
έντονες. Η «αποθεσµοποίηση» της οικογένειας στις χώρες της Βόρειας και ∆υτικής Ευρώπης
που συντελέσθηκε µε διαφορετικούς ρυθµούς και σε διαφορετικούς χρόνους, δεν
συνεπάγεται φυσικά την απουσία κανόνων. ∆εν είναι όµως τόσο ο νόµος, µε τους
καταναγκασµούς και τις απαγορεύσεις του, που ρυθµίζει τις συµπεριφορές, αλλά τα νέα
αναδυόµενα, πλέον του ενός, µοντέλα που επιτρέπουν σαφώς περισσότερες επιλογές απ’ ότι
στο παρελθόν26.
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Φυσικά οι ενοποιητικές τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο παραµένουν ισχυρές. Ήδη, από τα τέλη
της δεύτερης µεταπολεµικής δεκαετίας, προοδευτικά, έντονες κοινωνικές, οικονοµικές και
πολιτισµικές αλλαγές καταγράφονται σε όλες τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες,
µεταβάλλοντας δυναµικά, στη διάρκεια µιας γενεάς, το πλαίσιο εντός του οποίου
δηµιουργούνται και κινούνται οι συµβιούντες. Η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα σε βάρος του
δευτερογενούς και ιδιαίτερα του πρωτογενούς, η ταχεία αστικοποίηση, η αύξηση του µέσου
εισοδήµατος των νοικοκυριών, η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών, η είσοδός
τους στην αγορά εργασίας και η σχετική αυτονόµησή τους, η διάδοση των σύγχρονων µεθόδων
αντισύλληψης η οποία κατέστησε εφικτό το διαχωρισµό ανάµεσα στη σεξουαλικότητα και την
αναπαραγωγή, η διάχυση της πληροφόρησης και η κατάργηση των συνόρων στον τοµέα αυτό,
άλλαξαν ριζικά τις σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν σηµαντικά και
τις σχέσεις των δύο φύλων, και ειδικότερα τους τρόπους συµβίωσης και τη διάρκειά τους, στο
βαθµό που οι προσµονές και επιδιώξεις εκάστου εκ των δύο ετερόφυλων µελών
µεταβάλλονται ριζικά. Οι προσδοκίες, που αναδύονται µέσα από τις νέες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές αλλαγές, εξατοµικεύονται πλέον και οδηγούν, στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, στην υποχώρηση του θεσµού του γάµου και στην ανάδυση νέων µορφών

25. Οι έγγαµες συµβιώσεις αποτελούν πλέον στο τµήµα αυτό µια µικρή µόνον πλειοψηφία και οι εκτός γάµου
σχέσεις και συµβιώσεις είναι συνήθεις -όπως και το διαζύγιο-. Η Βόρεια και ∆υτική Ευρώπη, εποµένως µετά από
µια σύντοµη περίοδο σύγκλισης (1950-1975) µε την νότια-νοτιανατολική, αποµακρύνεται εκ νέου και οι
προϋπάρχουσες του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου διαφορές αναδύονται εκ νέου.
26. Fr. De Singly (1992 και 1997), L. Charton (2006), E. Sullerot (1999).
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συµβίωσης, πλέον ευέλικτων και λιγότερο καταναγκαστικών. Ταυτόχρονα µε την συρρίκνωση
των γάµων, οι έγγαµες συµβιώσεις γίνονται όλο και πιο εύθραυστες, καθώς η συνέχισή τους
συναρτάται όλο και περισσότερο από την ταυτόχρονη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων
εκάστου εκ των δύο συµβαλλοµένων µελών εκτός γάµου, ενώ η σχετική οικονοµική και
κοινωνική αυτονόµηση της γυναίκας, παράλληλα µε τη µείωση του αριθµού των παιδιών, της
επιτρέπει να αντεπεξέλθει στις επιπτώσεις του διαζυγίου.
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Φυσικά και στη χώρα µας, οι στάσεις και οι αντιλήψεις αλλάζουν προοδευτικά και τα νέα
ζευγάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες που γεννήθηκαν µετά το 1965-1970, τείνουν να
υιοθετήσουν, όπως διαπιστώσαµε και από την διαγενεακή ανάλυση των δεδοµένων µας,
διαφορετικές συµπεριφορές από αυτές των προηγούµενων γενεών. Τα νέα αυτά ζευγάρια
ελάχιστα διαφοροποιούνται ως προς τα καταναλωτικά τους πρότυπα από αυτά των
βορειότερων ανεπτυγµένων χωρών της Ευρώπης, η επίδραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας
(πολύ περισσότερο «διακριτικής» στον τοµέα που µας ενδιαφέρει, σε αντίθεση µε τον
Καθολικισµό) ατονεί και η επιρροή της σκοντάφτει στο κατώφλι της ιδιωτικής ζωής. Κατ'
επέκταση, συγκεντρώνονται προοδευτικά και στην χώρα µας οι υλικοί, πολιτισµικοί και
θεσµικοί όροι που επιτρέπουν την ανάδυση, στον τοµέα της οικογένειας, των προτύπων που
έχουν διαχυθεί ταχύτατα σε µία σειρά χώρες της ανεπτυγµένης Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα, η
προωθούµενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύγκλιση
θέσεων, στάσεων και συµπεριφορών σε µία σειρά τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
σφαίρας.
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Εποµένως, στο βαθµό που οι οικονοµικοί, κοινωνικοί, πολιτισµικοί και θεσµικοί παράγοντες
εξελίσσονται ακολουθώντας αργές συγκλίνουσες πορείες στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν είναι
αβάσιµη η υπόθεση ότι και οι δηµογραφικές συµπεριφορές στη χώρα µας (της γαµηλιότητας
συµπεριλαµβανοµένης) δεν θα αποκλίνουν στο µέλλον συνταρακτικά από αυτές που
καταγράφονται σήµερα στην πλειοψηφία των χωρών της ηπείρου µας. ∆εν θα αποκλίνουν
σηµαντικά, στο βαθµό που θα εγγράφονται στο πλαίσιο ενός νέου τύπου οικογένειας προνοµιακού χώρου για την πραγµάτωση µιας απόλυτα απαιτητικής «ευτυχίας» που
διαχέεται και στην Ελλάδα.Η τάση αυτή κερδίζει σταδιακά όλο και ευρύτερες οµάδες του
νεανικού πληθυσµού που βρίσκονται στην αρχή της ενεργής τους ζωής, µε αποτέλεσµα την
ανάδυση και στη χώρα µας, νέων µοντέλων, λιγότερο ή περισσότερο “περιθωριακών”, που
θα κληθούν να συνυπάρξουν µε το κυρίαρχο µοντέλο της εδραζόµενης στον γάµο πυρηνικής
οικογένειας.
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