
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών: 

Επικοινωνία και βοήθεια μεταξύ των ηλικιωμένων γονέων και των ενήλικων παιδιών τους

Θεωρητικό Υπόβαθρο (συνέχεια)

Μαρία Καζαντζίδη



Περιεχόμενα

Ελληνική και Διεθνής (2011-2016) Βιβλιογραφία

Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)



Ελληνική και Διεθνής (2011-2016) Βιβλιογραφία

➔ Εκθετική αύξηση της διεθνούς βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένη τη σταδιακή 

επιτάχυνση στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, τις συνεχείς αλλαγές στις κοινωνικο-

οικονομικές συγκυρίες και τις δημογραφικές εξελίξεις, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 

ανασκόπηση των πιο πρόσφατων μελετών.

➔ Έλλειψη στην ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα αυτό ενώ, στη διεθνή βιβλιογραφία οι 

προσεγγίσεις είναι περισσότερο δημογραφικές – κοινωνιολογικές και λιγότερο γεωγραφικές. 

➔ Στην παρούσα έρευνα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε χωρικές παραμέτρους του φαινομένου όπως 

η εγγύτητα των ενηλίκων παιδιών με της ηλικιωμένους γονείς



Ελληνική και Διεθνής (2011-2016) Βιβλιογραφία

➔ Η πλειοψηφία των προηγούμενων μελετών έχει εξετάσει την υποστήριξη που παρέχετε σε ένα 

μέλος της οικογένειας (γονέας ή ενήλικο τέκνο), ωστόσο οι ανταλλαγές υποστήριξης μεταξύ των 

γονέων και των ενήλικων απογόνων τους ποικίλουν τόσο εντός όσο και μεταξύ των οικογενειών.

➔ Διπλός ρόλος μεσαίας γενιάς: Καλείται από πολλαπλές κατευθύνσεις να προσφέρει βοήθεια. Οι 

μεσήλικες ενήλικοι συνδράμουν περισσότερο τους απογόνους  από ότι τους γονείς τους 

(Fingerman et al., 2011).

➔ Δύο πλευρές των διαγενεακών σχέσεων και της αλληλεγγύης μεταξύ τους:

α) Καθοδικές ανταλλαγές (από τους ηλικιωμένους γονείς στα ενήλικα παιδιά)

β) Ανοδικές ανταλλαγές (από τα ενήλικα παιδιά στους ηλικιωμένους γονείς).



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Παρά τις δομικές και πολιτιστικές εξελίξεις που επηρεάζουν συνεχώς τις οικογένειες, η 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι ακόμα ισχυρή, οι οικογενειακοί δεσμοί είναι «ζωντανοί», 

όπως και ζωτικής σημασίας (Brandt & Deindl, 2013)

➢ Οι διαγενεακές υποχρεώσεις προς την οικογένεια δεν περιορίζονται μόνο στις υποχρεώσεις των 

ενήλικων παιδιών προς τους γονείς τους, αλλά και το αντίθετο. Οι άνθρωποι δεν απαλλάσσονται 

από το ρόλο του γονέα καθώς γερνούν. Ως εκ τούτου, οι γονείς δε σταματούν να παρέχουν 

βοήθεια στα ενήλικα παιδιά τους όταν αυτά ενηλικιωθούν ή όταν ακόμα δημιουργήσουν τα δικά 

τους νοικοκυριά (Kyungmin et al., 2011). 

➢ Πώς διαφέρουν, όμως, οι γονείς ως προς το επίπεδο (ποσότητα ή συχνότητα) της υποστήριξης που 

παρέχουν στα παιδιά τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν αυτή την υποστήριξη 

(π.χ. εξίσου ή άνισα) στα ενήλικα παιδιά τους;



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Παράγοντες διαφορετικών μοτίβων γονικής υποστήριξης: διαθέσιμοι πόροι των γονέων, 

πεποιθήσεις για την παροχή βοήθειας στα παιδιά (π.χ. αισθήματα υποχρέωσης)

➢ Kim et al. (2011):

○ Πολλαπλές σχέσεις σε επίπεδο οικογένειας.

○ Πρότυπα της οικογενειακής στήριξης βάσει του μέσου επιπέδου υποστήριξης των παιδιών 

και της διαφοροποίησης (δηλ., μεταβλητότητα) στην υποστήριξη ανάμεσα σε αυτά 

○ Διαφορές στην υποστήριξη: Διαφοροποίηση ανάμεσα στα παιδιά, παρά στη συνολική 

βοήθεια που παρέχουν διαφορετικές οικογένειες στα παιδιά τους. 

○ Τα 2 από τα 4 πρότυπα που προέκυψαν έδειξαν συνολικά  υψηλά (52% των οικογενειών) και 

χαμηλά (17% των οικογενειών) μέσα επίπεδα στήριξης, αντίστοιχα, χωρίς αξιόλογη 

διαφοροποίηση στην υποστήριξη μεταξύ των τέκνων μιας οικογένειας.



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Kim et al. (2011): (συνέχεια)

○ 31% οικογενειών→ υψηλή (έως πολύ υψηλή) διαφοροποίηση βοήθειας μεταξύ των 

ενήλικων παιδιών μαζί με μεσαία έως χαμηλά μέσα επίπεδα στήριξης, αντίστοιχα. 

○ Παράγοντες μοτίβου “χαμηλή υποστήριξη - υψηλή διαφοροποίηση”: 

■ Γονείς με αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης, καθώς και εκείνοι που είχαν 

ξαναπαντρευτεί ή είχαν πάρει διαζύγιο. 

■ Μεγάλες οικογένειες με έντονα ηλικιακά διαστήματα μεταξύ των τέκνων (ανάγκες 

ενήλικων τέκνων). 

■ Εξαίρεση→ Γονείς με ισχυρά συναισθήματα υποχρέωσης προς τα ενήλικα παιδιά τους 

➢ Όπως, όμως, οι πεποιθήσεις των γονέων, για τις υποχρεώσεις που φέρουν απέναντι στα ενήλικα 

παιδιά τους, μεταβάλλονται εντός αλλά και μεταξύ των οικογενειών, διαφοροποιούνται, επίσης, 

εντός και μεταξύ των χωρών.



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Τα πρότυπα της οικογενειακής αλληλεγγύης δε διακρίνονται αποκλειστικά μεταξύ ενός 

«ατομικιστικού Βορρά» και ενός «οικογενειακο-κεντρικού Νότου», όπως έχει κυριαρχήσει στη 

βιβλιογραφία (Dykstra & Fokkema, 2011).

➢ Ασθενέστερη υποστήριξη σε σχέση με ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες→ Γαλλία, Γερμανία, 

Νορβηγία, Ολλανδία

➢ Γεωργία έχει το υψηλότερο επίπεδο στήριξης

➢ Δεν εντοπίζονται διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, 

αλλά στη Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Ολλανδία, οι γυναίκες φαίνονται να είναι λιγότερο 

υποστηρικτικές από τους άνδρες

➢ Οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι δηλώνουν περισσότερο υποστηρικτικοί από τους νεότερους στη 

Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, όπως και όσοι είναι ήδη γονείς στις προαναφερθείσες 

χώρες, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Πώς αντιλαμβάνεται η κάθε γενιά τις ανταλλαγές βοήθειας;

→ Στάση της οικογένειας για την παροχή βοήθειας στα ενήλικα μέλη ~ Πραγματική βοήθεια που τους 

προσφέρει

➢ Kαθοδική υποστήριξη:  Συνολικά δεν βρέθηκαν σταθερά μοτίβα στις αποκλίσεις αναφορών μεταξύ 

των γονέων και των τέκνων 

➢ Διαφορές ανάλογα με το είδος της βοήθειας: οι γονείς δήλωσαν ότι έδωσαν περισσότερη πρακτική 

βοήθεια και λιγότερη συμβουλευτική από ότι τα παιδιά δήλωσαν ότι έλαβαν

➢ Παράγοντες για τις διαφορές στις αναφορές:

○ οι υποκειμενικές πεποιθήσεις των γονέων για τη σχέση τους με τα ενήλικα παιδιά τους

○ οι ευθύνες που νιώθουν για αυτά σε κάθε ηλικία. Όσο μεγαλώνουν οι γονείς, ίσως, νιώθουν 

λιγότερη συνολική υποχρέωση απέναντι στα παιδιά τους επειδή, μπορεί να έχουν λιγότερους 

πόρους, μεγαλύτερες ανάγκες ή τα παιδιά τους να έχουν «τακτοποιηθεί» και άρα να έχουν 

λιγότερες ανάγκες.



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Μπορεί η αμφιθυμία να αποτελέσει κινητήριο δύναμη των αλλαγών στις οικογενειακές 

σχέσεις;

➢ Οι συγκρούσεις πλήττουν μόνο τις βασικές διαστάσεις της αλληλεγγύης (π.χ. συχνότητα επαφών, 

ανταλλαγή βοήθειας) σε αντίθεση με τη συναισθηματική αλληλεγγύη (θετικό συναίσθημα)

➢ Πιο πρόσφατα, οι διαμάχες μεταξύ των γενεών εντοπίζονται στην κατανομή των κοινωνικών 

πόρων και την πρόσβαση στους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας

➢ Διαφορετικά συστήματα πρόνοιας επηρεάζουν τα πρότυπα της διαγενεακής αλληλεγγύης και της 

υποστήριξης

➢ Όσο πιο γενναιόδωρη είναι η ενίσχυση των πολιτών από το δημόσιο σύστημα, τόσο πιο πιθανό 

είναι οι γονείς να βοηθήσουν τα ενήλικα παιδιά τους οικονομικά και πρακτικά, αν και αυτή η 

βοήθεια είναι λιγότερο έντονη σε όρους ποσότητας χρήματος και διάθεσης χρόνου, αντίστοιχα



Καθοδικές Ανταλλαγές (Από τους Ηλικιωμένους Γονείς στα Ενήλικα Παιδιά)

➢ Η ισχύς των οικογενειακών σχέσεων και η ισορροπία μεταξύ της οικογένειας εξαρτώνται από την 

ενεργητικότητα και δυναμικότητα του κράτους πρόνοιας. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα κράτος 

πρόνοιας αρχίσει να συρρικνώνεται;

➢ Δημοσιονομική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ουσιωδώς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και μεταξύ αυτών και την Ελλάδα 

➢ Το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών για δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, για οικογενειακά και αναπηρικά επιδόματα, για κοινωνική ασφάλιση 

ενώ, παράλληλα, η κατάσταση περισφίγγεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της μείωσης των 

μισθών, της αύξησης της ανεργίας, της γήρανσης του πληθυσμού και της εισφοροδιαφυγής 

➢ Το δίκτυο της οικογένειας λειτουργεί ως δίκτυ προστασίας - «δεξαμενή» πόρων 

➢ Στην Ελλάδα οι δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες ενισχύουν την οικογένεια κυρίως μέσω της 

εξάρτησης των νεότερων γενεών από τις μεγαλύτερες, οι οποίες πλέον υποκαθιστούν το 

ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος 



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Χαρακτηριστικά για την Ελλάδα προκύπτει ότι το 96% των παιδιών που δεν κατοικούν στο ίδιο 

σπίτι με τους ηλικιωμένους γονείς τους έχουν τουλάχιστον μια επαφή την εβδομάδα, και το 60%

έχουν καθημερινή επαφή

➢ Παρά τη μακρά θεωρητική παράδοση που υπογραμμίζει την αποδυνάμωση των διαγενακών 

σχέσεων, η συχνότητα των διαγενεακών δεσμών επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα παιδί διατηρεί 

συχνές επαφές και εμπλέκεται ενεργά στην παροχή φροντίδας στους γονείς σε περίπτωση 

ασθένειας 

➢ Τι συμβαίνει όμως με τις υπόλοιπες πτυχές της αλληλεγγύης προς του ηλικιωμένους γονείς;

➢ Δυτικό πρότυπο υιικής ευθύνης:

○ εγκατάσταση κοντά στους γονείς 

○ παροχή φροντίδας όταν ασθενούν και οικονομικής βοήθειας όταν είναι απαραίτητο

○ τακτικές επισκέψεις και επικοινωνία

○ συναίσθημα ευθύνης προς τους γονείς 



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Ωστόσο, οι παραδοσιακές θεωρήσεις, σχετικά με την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των 

ευθυνών που φέρουν οι νέοι ως προς αυτό, έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια

➢ Το μοτίβο της καθοδικής βοήθειας που ευνοεί τα παιδιά υπερισχύει του μοτίβου της ανοδικής 

βοήθειας 

➢ ΑΛΛΆ, περισσότερη βοήθεια στους ηλικιωμένους γονείς απ’ ότι στα παιδιά τους  σε περίπτωση 

εξασθένησης της υγείας και κρίσεων ή προβλημάτων γονέων (π.χ. οικονομικά προβλήματα, 

εγκληματικότητα)

➢ Fingerman, et al. (2015):

○ το 61% των συμμετεχόντων παρείχαν συναισθηματική και συμβουλευτική υποστήριξη σε ένα 

γονέα εκείνη την εβδομάδα ενώ, σχεδόν οι μισοί (43%) παρείχαν πρακτική βοήθεια. 

○ η υποστήριξη δεν ήταν τόσο συχνή όσο οι επαφές (περίπου 3,18 μέρες) 



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η παροχή φροντίδας ενός τέκνου από τη φροντίδα που παρέχουν 

τα υπόλοιπα αδέρφια του;

➢ Η κοινή ευθύνη και παροχή υποστήριξης στους γονείς διαμορφώνεται από διαφορετικούς 

παράγοντες (μέγεθος οικογένειας, ρόλοι αδερφών, ευκαιρίες για φροντίδα, αδερφική 

αλληλεγγύη)

➢ Tolkacheva (2011):

○ Όταν η ιδεολογία περί ισότητας φύλων διατηρήθηκε σταθερή στο μέσο επίπεδο, 76% των 

θυγατέρων και 22% των υιών παρείχαν υποστήριξη

○ Αλλαγή στις αντιλήψεις περί ισότητας φύλων στην παροχή υποστήριξης. Η πιθανότητα των 

παιδιών να παράσχουν φροντίδα στους γονείς τους αυξήθηκε το 2000 σε σχέση με το 1988, 

όταν η ιδεολογία περί ισότητας των δύο φύλων εδραιώθηκε λόγω αύξησης της γυναικείας 

απασχόλησης και των ανταγωνιστικών υποχρεώσεων μεταξύ των αδερφών



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Dykstra & Fokkema (2011): Τα πρότυπα για τις υποχρεώσεις προς την οικογένεια διαχωρίζουν τις 

οικογένειες από το επίπεδο υποστήριξης ανεξαρτήτως του είδους της υποστήριξης, αλλά όχι από 

το επίπεδο της συχνότητας επικοινωνίας

➢ Διακύμανση στην υποστήριξη μεταξύ των χωρών ως προς τις διαγενεακές υποχρεώσεις των 

οικογενειών

➢ Σε τρεις δυτικές χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένα κράτη πρόνοιας (Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία), η 

περίπτωση να είναι υπέρ της υποχρέωσης υποστήριξης των γονιών είναι μικρή, αλλά πολύ πιο 

μεταβλητή απ’ ότι στις άλλες εξεταζόμενες χώρες

➢ Στις ανατολικές χώρες (δηλ., Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία) με λιγότερο ανεπτυγμένα 

κράτη πρόνοιας το επίπεδο μέριμνας είναι υψηλό με μικρή τυπική απόκλιση υποθέτοντας ότι 

πρόκειται για ένα διαδεδομένο πρότυπο, με μόνη εξαίρεση την Ουγγαρία



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Το κράτος και η οικογένεια επωμίζονται διαφορετικές υποστηρικτικές εργασίες με αποτέλεσμα να 

λειτουργούν συμπληρωματικά. 

➢ Η αύξηση των κοινωνικών υπηρεσιών συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό των γονέων που 

λαμβάνουν βοήθεια από τα ενήλικα παιδιά τους στις καθημερινές οικιακές εργασίες (Deindl & 

Brandt, 2011). Όσο αυξάνονται οι παροχές ενός κράτους πρόνοιας τόσο μειώνεται η οικονομική 

υποστήριξη που καλούνται να παράσχουν τα ενήλικα παιδιά στους γονείς τους

➢ Είναι τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας και ειδικά τα κράτη της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, «υστερόβουλα συστήματα» (Lyberaki & Tinios, 2014);

➢ Δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές (δημογραφική γήρανση), νέοι περιορισμοί που επιβάλει η 

παγκόσμια οικονομία στις κυβερνήσεις (Diamond & Lodge, 2013)



Ανοδικές Ανταλλαγές (Από τα Ενήλικα Παιδιά στους Ηλικιωμένους Γονείς)

➢ Τα παραπάνω επιχειρήματα επιβάλλουν μέτρα λιτότητας στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας, ενώ η 

πρόσφατη οικονομική κρίση δικαιώνει τις όποιες ανακατατάξεις, οι οποίες πλέον αποδίδονται 

στην κρίση της δημόσιας οικονομίας. 

➢ Η λιτότητα δοκιμάζει τη δυνατότητα παροχής της «επίσημης» κοινωνικής πρόνοιας (κράτος) με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ρευστότητα του «ανεπίσημου» συστήματος παροχής 

υποστήριξης (οικογένεια) 

➢ Σύμφωνα με τη μελέτη της Μπουμπουρέση (2013) για την αλληλεγγύη των γενεών και της πιθανής 

υποστήριξης των μεγαλύτερων γενεών στο νομό Τρικάλων, όσο αφορά τη μεταβολή σε σχέση με 

το 2009 και νωρίτερα (προ κρίσης), υπάρχει:

○ Aξιόλογη μεταβολή γιατί η αύξηση καταγράφεται σε ποσοστό 15,9% ενώ, η μείωση σε 

ποσοστό 19,6%

○ Σε ποσοστό 39,2% των ερωτηθέντων, για τη συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης, δεν 

υπάρχει αξιόλογη μεταβολή στη βοήθεια και αλληλεγγύη με τους γονείς
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