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Γενικό πλαίσιο (1/2)
 Η συχνότητα των επαφών με την οικογένεια και η 

αλληλοβοήθεια αποτελούν δείκτες της δύναμης μεταξύ της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών καθώς και των 
δυνατοτήτων υποστήριξης των ηλικιωμένων ανθρώπων από 
τα ενήλικα παιδιά τους.

 Παρά το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα παιδιών αυξάνει την 
πιθανότητα αλληλεπίδρασης και υποστήριξης που 
λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι γονείς από αυτά, η αλληλεγγύη 
εξαρτάται και από άλλους παράγοντες εκτός από τη 
δημογραφική διαθεσιμότητα.

 Όσο μεγαλύτερα είναι τα ενήλικα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη 
βοήθεια παρέχουν στους γονείς τους (βέβαια μεγαλύτερα 
παιδιά σημαίνει και γηραιότεροι γονείς και άρα γονείς που 
χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη). 
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Γενικό πλαίσιο (2/2)
 Τα παιδιά είναι περισσότερο προστατευτικά εάν η μητέρα 

είναι χήρα ή ανύπαντρη. 

 Η υποστήριξη αυτή αναμένεται να αυξηθεί, καθώς μέχρι το 
2030 ο αριθμός των έγγαμων γυναικών αλλά και των 
γυναικών σε κατάσταση χηρείας αναμένεται να μειωθεί 
(Kalogirou et al., 2006).

 Η επαφή με τους γονείς μειώνεται σε μεγάλο βαθμό τη 
στιγμή που αποκτούν δικά τους παιδιά και γενικότερα η 
επαφή με τους γονείς μεταβάλλεται μετά από μια μεγάλη 
αλλαγή (πχ γάμος, διαζύγιο). 

 Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην επικοινωνία ενός 
ατόμου με τους συγγενείς πρώτου βαθμού και στην 
επικοινωνία με τους συγγενείς δεύτερου βαθμού. 
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Διαφορά Βόρειων και Νότιων χωρών (1/2)

 Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της κατοικίας των γονιών και 
των παιδιών στη Βόρεια Ευρώπη, 

 Στη Νότια η απόσταση μικραίνει αισθητά αυξάνοντας την 
επικοινωνία και την προσωπική επαφή. (Hank, 2005) 

 Διαφοροποίηση της υποστήριξης των ενήλικων παιδιών 
προς τους γονείς τους, ανάλογα με τη χώρα από την οποία 
προέρχονται. 

 Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης αλλά και στις 
γερμανόφωνες χώρες παρουσιάζονται μεγάλα ποσοστά 
ενήλικων παιδιών που διαμένουν στο ίδιο σπίτι με τους 
γονείς τους ή στο ίδιο κτίριο, γεγονός σπάνιο σε χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης όπως η Σουηδία. 
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Διαφορά Βόρειων και Νότιων χωρών (2/2)

 Η βοήθεια που παρέχεται από τα ενήλικα παιδιά δε 
διαφέρει στη Νότια Ευρώπη περισσότερο από ότι στη 
Βόρεια με μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα που έχει τα 
μεγαλύτερα ποσοστά. 

 Ωστόσο στις μεσογειακές χώρες εξακολουθούν να είναι 
πολύ πιο ισχυροί οι οικογενειακοί δεσμοί σε σχέση με 
τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά.

 Η βοήθεια που παρέχουν οι γυναίκες στους γονείς τους 
περιλαμβάνει και την αφιέρωση περισσότερου χρόνου.
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Τρίτη ηλικία (1/5)
 Το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 30 έτη τον 

τελευταίο μισό αιώνα και η ανοδική πορεία του αναμένεται να 
συνεχιστεί. 

 Η δημογραφική γήρανση είναι ένα φαινόμενο που ολοένα και 
διογκώνεται με επίκεντρο τις χώρες της νότιας Ευρώπης και την 
Ιαπωνία οι οποίες θεωρούνται οι γηραιότερες περιοχές του 
πλανήτη. (Tomassini et al. 2009)

 Λόγω της δημογραφικής γήρανσης και την αύξηση του 
προσδόκιμου όρου ζωής στην Ευρώπη, έχει αυξηθεί σημαντικά ο 
αριθμός ανθρώπων μέσης και τρίτης ηλικίας που χρήζουν 
κάποιας μορφής βοήθεια. 
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Τρίτη ηλικία (2/5)
 Άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλού εισοδήματος, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τους επιβάλλονται πολλοί 
περιορισμοί ιδιαίτερα όταν ανήκουν στην Τρίτη ηλικία.

 Σε αρκετές χώρες υπάρχουν προγράμματα για τη στήριξή τους, 
όμως ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης βαραίνει τους κοντινούς 
τους συγγενείς. (Grundy, 2006) 

 Περίπτωση Ισπανίας, Αγγλίας και Κόστα Ρίκα (Glaser et al. 2007):
 Στην Ισπανία και στην Κόστα Ρίκα οι γονείς και τα ενήλικα παιδιά 

αλληλοϋποστηρίζονται ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο 
υπάρχει πραγματική ανάγκη. 

 Τα παιδιά μένουν με τους γονείς για λόγους διαθεσιμότητας ακόμα κι 
όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο λόγω των εκάστοτε συνθηκών. 

 Στην Αγγλία υπάρχει μεν μεγάλη υποστήριξη προς τους γονείς αλλά 
μόνο όταν αυτοί τη χρειάζονται.
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Τρίτη ηλικία (3/5)
 Γενικά η καθημερινότητα ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας από διαφορετικές οπτικές γωνίες συνοψίζεται ως εξής: 

 Από την πλευρά των ίδιων των ηλικιωμένων συχνά αναγκάζονται να 
δεχτούν βοήθεια ακόμη κι αν δεν το επιθυμούν και προσπαθούν να 
διατηρήσουν τις καθημερινές τους συνήθειες. 

 Η αλληλεγγύη πλέον επηρεάζεται μεταξύ άλλων από τον αριθμό των 
παιδιών και το κατά πόσο έχουν με τη σειρά τους δικά τους παιδιά να 
φροντίσουν. Σε αυτή την περίπτωση τίθενται προτεραιότητες που 
συνήθως δεν ευνοούν τους ηλικιωμένους γονείς. 

 Συχνά εκτός από συγγενείς υπάρχουν και φίλοι ή γείτονες που 
παρέχουν αυτή τη βοήθεια και οι ηλικιωμένοι έχουν συχνή 
επικοινωνία μαζί τους σε αντίστοιχο επίπεδο με την επικοινωνία που 
έχουν με τους πιο κοντινούς τους συγγενείς (πχ παιδιά). 
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Τρίτη ηλικία (4/5)
 Από τη στιγμή που θα χηρέψουν αυξάνονται κατακόρυφα οι 

πιθανότητες να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε 
κάποιο ίδρυμα. 

 Για τους άνδρες τα ποσοστά που καταλήγουν σε κάποιο 
γηροκομείο είναι διπλάσια από αυτά των γυναικών.

 Από την πλευρά τους οι άνθρωποι που δουλεύουν σε γραφεία 
που παρέχουν βοήθεια σε ηλικιωμένους έχουν τη δύναμη να 
κρίνουν εάν όντως ο ηλικιωμένος χρήζει βοήθειας ή όχι. 

 Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες -ειδικά στα άτομα που 
απορρίπτονται.

 Όσο θα αυξάνεται πέρα από τον αριθμό και η ηλικία των 
ηλικιωμένων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερες δομές 
υποστήριξης και περισσότερες αλλαγές στο εσωτερικό της 
οικογένειας ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα 
γηραιότερα μέλη. 
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Τρίτη ηλικία (5/5)
 Σε αρκετούς πληθυσμούς, χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με σπανιότερη επαφή μεταξύ γονέων και παιδιών (διαζύγιο, 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κλπ) εμφανίζονται σε πολύ 
μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με παλαιότερα.

 Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η κατάσταση δε γίνεται να 
αντιστραφεί.

 Οι γονείς προσφέρουν όλα τα είδη βοήθειας και 
υποστήριξης στα παιδιά τους ακόμη και μετά την 
ενηλικίωσή τους. (Grundy 2007)

 Για να μη διακοπεί λοιπόν ο κύκλος αλληλοβοήθειας τα 
παιδιά έχουν χρέος να βοηθήσουν με τη σειρά τους όταν οι 
γονείς το χρειαστούν. 
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Παράγοντες (1/3)
 Εκπαίδευση:

 Σχέσεις μεταξύ των ενήλικων αδελφών και σχέσεις των ενήλικων 
παιδιών με τους γονείς τους στην Ολλανδία. 

 Τα παιδιά που μένουν κοντά στους γονείς και στα αδέλφια τους έχουν 
συχνότερη επαφή (και συχνότερη με τους γονείς σε σχέση με τα 
αδέλφια). 

 Όταν η εκπαίδευση αφορά πανεπιστημιακό ή ανώτερο επίπεδο, η 
επικοινωνία με τους γονείς και τα αδέλφια πέφτει κατακόρυφα. 

 Όταν υπάρχουν αδέρφια και μένουν σε κοντινή απόσταση τείνουν να 
έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους από ότι με τους γονείς 
τους. 

 Στην Ιταλία όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί είναι πιθανότερο να μένει με 
τους γονείς για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ όταν υπάρχουν 
περισσότερα φεύγουν από το σπίτι σε μικρότερη ηλικία. 
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Παράγοντες (2/3)
 Υγεία γονέων:

 Ο αριθμός των παιδιών συνδέεται άμεσα με την υγεία των 
γονέων στη Γερμανία. (Hank, 2010)

 Γονείς με τέσσερα παιδιά δηλώνουν καλύτερη υγεία σε 
σύγκριση με όσους έχουν δύο ή ένα παιδί. 

 Οι γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποκτούν 
λιγότερα ή και καθόλου παιδιά επιλέγοντας να αφοσιωθούν 
στη δουλειά και την προσωπική τους ανέλιξη. 

 Ωστόσο οι γυναίκες αυτές κινδυνεύουν περισσότερο από 
σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος σε σχέση με γυναίκες με 
περισσότερα από τρία παιδιά. 

 Άτεκνες γυναίκες και γυναίκες με ένα μόνο παιδί είναι αυτές με 
τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας.
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Παράγοντες (3/3)
 Δομή οικογένειας:

 Η ύπαρξη ή μη και των δύο γονέων καθώς και η ύπαρξη ενός 
διαζυγίου συμβάλλουν σημαντικά στη διαφοροποίηση των 
οικογενειακών σχέσεων. 

 Τη δεκαετία του ’50 τα ποσοστά των παιδιών στη Γερμανία που 
μεγάλωναν χωρίς κανένα από τους δύο γονείς τους ολοένα και 
μειωνόταν. 

 Τη δεκαετία του ΄60 οι στατιστικές ανεστράφησαν και τα ποσοστά 
παιδιών που μεγάλωναν χωρίς τον ένα από τους δύο γονείς (κυρίως 
τον πατέρα) άρχισαν να αυξάνονται. 

 Ενώ παλαιότερα η απουσία των γονέων οφειλόταν σε θάνατο, πλέον 
οφείλεται κυρίως στα διαζύγια. 

 Οι μητέρες κατέληξαν να έχουν κεντρικότερο ρόλο στην οικογένεια.
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Περιπτώσεις διαζυγίου (1/2)
 Ο πατέρας έχει διαφορετική σχέση με τα παιδιά σε σύγκριση με 

τη μητέρα. 

 Τάση για σπανιότερη επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά του εάν 
ο πατέρας ήταν ανύπαντρος, διαζευγμένος ή χωρισμένος (στη 
Φιλανδία παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και για τις 
μητέρες). 

 Σε περίπτωση που ξαναπαντρευτεί και δημιουργήσει καινούρια 
οικογένεια ο αρνητικός αντίκτυπος διογκώνεται σε ότι αφορά την 
επικοινωνία με τα παιδιά από τον πρώτο του γάμο. 

 Αυτό συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό ή και καθόλου σε ό,τι
αφορά τις μητέρες. 

 Η επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά του μεταβάλλεται έπειτα 
από ένα διαζύγιο -και με δεδομένο το γεγονός ότι τα ανήλικα 
παιδιά συνήθως μένουν με τη μητέρα.
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Περιπτώσεις διαζυγίου (2/2)
 Οι διαζευγμένοι άνδρες έχουν λιγότερη επαφή με τα ενήλικα 

παιδιά τους σε σχέση με τους παντρεμένους. 

 Ένα ασταθές λόγω διαζυγίου οικογενειακό περιβάλλον 
μακροπρόθεσμα  επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά και τα 
απομακρύνει από τους γονείς τους.

 Σε περιπτώσεις διαζυγίων όπου οι γονείς ξαναφτιάχνουν τη 
ζωή τους, τα ενήλικα παιδιά από τον πρώτο τους γάμο έχουν 
να διατηρήσουν επαφή με τέσσερα άτομα (αντί για δύο σε 
μια τυπική οικογένεια). 

 Επομένως η επικοινωνία σε εβδομαδιαία βάση με τους 
γονείς μπορεί να θεωρηθεί αρκετά μεγάλη συχνότητα 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτόν τον παράγοντα.
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Οι γηραιότεροι της οικογένειας
 Οι γονείς δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη 

φροντίδα του παιδιού η οποία με την πάροδο του χρόνου 
τείνει να αυξάνεται και να γίνεται πιο απαιτητική. 

 Στις περισσότερες οικογένειες που υπάρχει παιδί με ειδικές 
ανάγκες, συνεισφέρουν στη φροντίδα του σε μεγάλο βαθμό 
παραμερίζοντας συχνά προσωπικά προβλήματα υγείας για 
να βοηθήσουν τη οικογένεια να επιβιώσει. (Mitchell 2007) 

 Στηρίζουν οικονομικά τα εγγόνια τους τόσο με άμεση 
οικονομική βοήθεια σε αυτά όσο και στην οικογένεια 
γενικότερα (μέσω των γονιών). (Hoff 2007) 

 Σε περιπτώσεις διαζυγίου των γονιών βοηθάνε τα παιδιά να 
συνηθίσουν τη νέα κατάσταση και αποτελούν μεγάλο 
στήριγμα για τον γονιό που αναλαμβάνει την κηδεμονία -
κρατάνε την οικογένεια ενωμένη. (Soliz, 2008) 
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Μετανάστευση
 Περίπτωση ΗΠΑ και Γαλλίας, δυο χωρών με συνεχή και 

αυξανόμενη ροή μεταναστών κάθε χρόνο. (Silverstein et al., 2010)

 Σε περίπτωση που οι οικογένεια βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, 
τα παιδιά (ή οι γονείς ανάλογα με το ποιος αναγκάστηκε να 
μεταναστεύσει), προσπαθούν σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσουν 
την επαφή μέσω του διαδικτύου και όπου είναι δυνατό γίνονται 
προσπάθειες για επανένωση της οικογένειας. 

 Το μέλος που μετακομίζει σε άλλη χώρα συνήθως το κάνει και για 
να στηρίξει την οικογένειά του επομένως η βοήθεια και η 
αλληλεγγύη είναι μεγαλύτερες από κάθε απόσταση.

 Συχνά η μετανάστευση προκαλεί οικονομικό πρόβλημα στις 
χώρες υποδοχής με απότοκο την υπογεννητικότητα. (Azarnert, 
2010)
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