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«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου 

Βασίλης Γ. Παυλόπουλος 

Οι µύθοι για την οικογένεια και το γάµο ορίζονται ως κοινά αποδεκτές 

πεποιθήσεις αναφορικά µε τους συγκεκριµένους θεσµούς, οι οποίες δεν στηρίζονται 

σε πραγµατικά γεγονότα (Larson, 1988). Οι µύθοι, γενικά, αποτελούν πρώτη ύλη των 

στερεοτύπων και, όπως αυτά, αξιώνουν συσχετίσεις που βασίζονται στη γνωστική 

κατηγοριοποίηση, την υπεραπλούστευση και την αυθαίρετη γενίκευση (Tajfel, 1981). 

Για παράδειγµα, η αντίληψη ότι «τα παιδιά φέρνουν ευτυχία» αναµένεται να ισχύει 

και να είναι διαχρονικά έγκυρη, ανεξάρτητα από άλλες παραµέτρους (π.χ., ποιότητα 

της συζυγικής σχέσης, επαγγελµατική-οικονοµική κατάσταση των γονέων). Επίσης, 

στην πρόταση αυτή υπονοείται λανθασµένα ότι η ευτυχία είναι µια κατηγορική 

µεταβλητή διωνυµικού τύπου, η οποία είτε υπάρχει είτε όχι. Η µελέτη παρόµοιων 

πεποιθήσεων εµπίπτει στο πεδίο της κοινωνικής γνώσης (social cognition), η οποία 

παρέχει στην κοινωνικοψυχολογική έρευνα ένα σύνολο υποθέσεων εργασίας για την 

κατανόηση της ανθρώπινης κοινωνικής συµπεριφοράς και των παρεµβαλλόµενων 

ενδοατοµικών, γνωστικο-συναισθηµατικής φύσης, παραγόντων που την καθορίζουν 

(Fiske & Taylor, 1991).  

Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση, οι µύθοι για την οικογένεια και το γάµο 

είναι ενσωµατωµένοι στις κοινωνικές αναπαραστάσεις (social representations) των 

θεσµών αυτών, δηλαδή ουσιαστικά αφορούν συστήµατα αξιών, πεποιθήσεων και 

πρακτικών, τις οποίες οι άνθρωποι χρησιµοποιούν για να κατανοήσουν τον κόσµο και 

να επικοινωνήσουν (Lawes, 1999). Πρόκειται για σηµεία αναφοράς, µε βάση τα 

οποία ένα άτοµο ή µια οµάδα παρατηρεί και ερµηνεύει τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις. Στο παράδειγµά µας, η πρόταση «τα παιδιά φέρνουν ευτυχία» 

ενεργοποιεί ορισµένες κοινωνικές αναπαραστάσεις στον αποδέκτη της σχετικά µε το 
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τι σηµαίνει παιδική ηλικία και τι ευτυχία, υπονοώντας ότι αµφότερα τα µέρη της 

επικοινωνίας συµµερίζονται ως ένα βαθµό κοινές βασικές γνώσεις για το κοινωνικό 

νόηµα των παραπάνω εννοιών.  

Μια διαφορά ανάµεσα στην προσέγγιση της κοινωνικής γνώσης και σε αυτή 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων είναι ότι, στη µεν πρώτη, το περιεχόµενο των 

πεποιθήσεων διαχωρίζεται από τις γνωστικές διαδικασίες της επεξεργασίας του, ώστε 

αυτές να διερευνηθούν ως οικουµενικές ψυχολογικές ιδιότητες, ενώ στη δεύτερη δεν 

υφίσταται τέτοια διάκριση1. Και οι δύο προσεγγίσεις, ωστόσο, αποκαλύπτουν πώς η 

κατηγοριοποίηση µπορεί να ερµηνεύσει την πρόσληψη και τη διαιώνιση των µύθων 

του γάµου µε µηχανισµούς, όπως η ενσωµάτωση των νέων πληροφοριών στα ήδη 

υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα (η οποία καταλήγει στη σταδιακή «εξοικείωση µε το 

ανοίκειο») και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν οι 

προσλαµβανόµενες πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ασαφείς (Semin, 1995).  

Λειτουργίες των µύθων του γάµου 

Το περιεχόµενο των µύθων του γάµου συχνά αντανακλά παραδοσιακές 

οικογενειακές αξίες (Larson, 1988). Ως έκφραση αξιών, οι µύθοι του γάµου 

αποτελούν µια νοερή σύλληψη του κοινωνικά επιθυµητού. Σκιαγραφούν τον «ιδανικό 

γάµο», ο οποίος λειτουργεί ως πρότυπο, ως σηµείο αναφοράς και µέτρο σύγκρισης. Η 

εκδήλωση συµπεριφορών που είναι συµβατές µε τις αξίες, προσδίδει ικανοποίηση 

στο άτοµο. Έχει επισηµανθεί εξάλλου ο λειτουργικός ρόλος των στάσεων ως 

προεκτάσεων των αξιών (Katz, 1960). Σύµφωνα µε τη θεωρία της προσδοκίας-αξίας 

(expectancy-value), η ελκυστικότητα µιας συµπεριφοράς και, συνακολούθως, η 

πιθανότητα δραστηριοποίησης του ατόµου εξαρτάται από τις αξίες που αναµένεται να 

                                                
1 Για να κατανοήσουµε την οπτική των κοινωνικών αναπαραστάσεων, αρκεί να αναλογιστούµε πόσο 

διαφορετικό νόηµα αποκτά η άποψη ότι «τα παιδιά φέρνουν ευτυχία» εφόσον διατυπωθεί στην 

αίθουσα αναµονής ενός µαιευτηρίου ή ενός δικαστηρίου. 
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προαγάγουν ή να υπονοµεύσουν οι συνέπειες τις συγκεκριµένης συµπεριφοράς 

(Feather, 1990). Η υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών σχετικά µε την οικογένεια 

και το γάµο, οι οποίες αντανακλούν ενσωµατωµένους µύθους στο αξιοκρατικό 

σύστηµα του ατόµου, συµβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση και διαιώνιση των 

αντιλήψεων αυτών.  

Γιατί όµως οι αξίες συνδέονται µε µύθους, δηλ. γενικές πεποιθήσεις που δεν 

συνάδουν µε την πραγµατικότητα; Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες οικονοµικές και 

κοινωνικές αλλαγές επηρέασαν τη δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας, στην 

Ελλάδα (Georgas, 1989) και διεθνώς (Morris & Carter, 1999). Ως αποτέλεσµα, 

ορισµένες παραδοσιακές αξίες απώλεσαν το λειτουργικό χαρακτήρα τους και 

επιβιώνουν πλέον ως µύθοι, εφόσον η αλλαγή των αξιών συντελείται µε βραδύτερο 

ρυθµό από ό,τι οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις (Μουσούρου, 1999).  

Ένας άλλος ρόλος των γενικών πεποιθήσεων για το γάµο είναι ο γνωστικός 

και προέρχεται, επίσης, από το λειτουργικό µοντέλο των στάσεων (Katz, 1960). Οι 

µύθοι χρησιµεύουν ως στρατηγικές αντιµετώπισης προβληµάτων. Σε γνωστικό 

επίπεδο, ενισχύουν τις «δυνάµεις έλξης» και αντιµάχονται τα «εµπόδια», δηλ. τα 

κόστη που συνεπάγεται µια σχέση, σύµφωνα µε την ορολογία του Levinger (1999), 

το µοντέλο του οποίου προέρχεται από τις θεωρίες της κοινωνικής ανταλλαγής (social 

exchange). Σε συναισθηµατικό επίπεδο, οι µύθοι του γάµου τροφοδοτούν τους 

συζύγους µε θετικά συναισθηµατικά αποθέµατα. Σε πρακτικό επίπεδο, αποτελούν 

χρηστικούς «οδηγούς συµπεριφοράς» που αναπληρώνουν την έλλειψη εµπειρίας και 

τα κενά γνώσεων των συζύγων. Είναι ακριβώς η αναγνώριση της απουσίας σχετικής 

προετοιµασίας των νέων ζευγαριών, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

συστηµατικών προγραµµάτων εκπαίδευσης για το γάµο, ως ενδεικνυόµενη µορφή 

πρόληψης, σε αντιδιαστολή µε τις παρεµβάσεις «εκ των υστέρων», όπως η 
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οικογενειακή θεραπεία και η συµβουλευτική ζευγαριών (Hawkins, Carroll, Doherty 

& Willoughby, 2004).   

Η πολιτισµική διάσταση των αντιλήψεων για το γάµο συνδέεται µε το 

γενικότερο αξιοκρατικό σύστηµα και τη δοµή της οικονοµικής-κοινωνικής 

οργάνωσης, εφόσον η κοινωνική αναπαράσταση του γάµου και η θεσµική 

αντιµετώπισή του αναµένεται να διαφέρουν διαπολιτισµικά. Έρευνα του Levine και 

των συνεργατών του σε 11 χώρες αποκάλυψε ότι οι ατοµικιστικές κοινωνίες, 

συγκριτικά µε τις κοινωνίες συλλογικότητας, τείνουν να αποδίδουν µεγαλύτερη 

έµφαση στον έρωτα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σύναψη του γάµου (Levine, Sato, 

Hashimoto & Verma, 1995). Η ίδια η έννοια του έρωτα φαίνεται ότι ορίζεται µε 

διαφορετικό τρόπο µεταξύ πολιτισµών. Οι Smith και Bond (2005) συνοψίζουν τα 

αποτελέσµατα ερευνών που δείχνουν ότι ο έρωτας συνδέεται διαπολιτισµικά µε µία 

τόσο ευρεία γκάµα συναισθηµάτων, η οποία κυµαίνεται από την ευτυχία µέχρι τη 

θλίψη. Οι Simmons, Von Kolke και Shimizu (1986, αναφ. στο Smith & Bond, 2005) 

βρήκαν ότι ορισµένες πεποιθήσεις για τον έρωτα σε κάποιες χώρες αποτελούν µύθους 

(δηλ. υιοθετούνται από τη µεγάλη πλειοψηφία των ατόµων) ενώ σε άλλες όχι. Για 

παράδειγµα, η πρόταση «οι ερωτευµένοι πρέπει να λένε στο σύντροφό τους οτιδήποτε 

είναι σηµαντικό γι’ αυτούς» συνάντησε την αποδοχή του 75% των Γερµανών, του 

53% των Αµερικανών και µόνο του 25% των Ιαπώνων. Η συσχέτιση των αντιλήψεων 

για την οικογένεια και το γάµο µε πολιτισµικές παραµέτρους αποτελεί αξιόλογη 

συνεισφορά της διαπολιτισµικής έρευνας στη µελέτη των στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων (Dion & Dion, 1996).  

Συναφής µε την πολιτισµική διάσταση των µύθων του γάµου είναι η 

αναπαραγωγή τους µέσω των µηχανισµών της κοινωνικοποίησης και του 

επιπολιτισµού. Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία πολιτισµικής µάθησης. Η 
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πρόσληψη των κοινωνικών αναπαραστάσεων για ζητήµατα ηθικής, γενικά, είναι 

αποτέλεσµα της επαναλαµβανόµενης εµπλοκής των παιδιών σε σχετικές συζητήσεις 

µε ενήλικες, οι οποίοι «χαράσσουν τα όρια µιας κανονιστικής πραγµατικότητας και 

βοηθούν [τα παιδιά] να ενταχθούν εντός του πλαισίου της» (Shweder, 1991, σελ. 

191). ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να εντοπίσει δείγµατα αναπαραγωγής 

– µη συστηµατικής, έστω, αλλά πάντως όχι γι’ αυτό λιγότερο αποτελεσµατικής – των 

µύθων του γάµου από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και τη βιοµηχανία της 

διασκέδασης (ας θυµηθούµε εδώ το γνωστό κινηµατογραφικό happy end!). 

Συνέπειες των µύθων του γάµου 

Οι µύθοι του γάµου έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον από κοινωνικοψυχολογική 

άποψη εξαιτίας των συνεπειών τους. Στο βαθµό που προϋπάρχουν µιας στενής 

διαπροσωπικής σχέσης, δηµιουργούν µη ρεαλιστικές προσδοκίες στα άτοµα (π.χ., ότι 

ο/η σύζυγος µπορεί να είναι συγχρόνως έµπιστος φίλος, τρυφερός εραστής, σοφός 

σύµβουλος και στοργικός γονέας). Αποτελεί εδραιωµένο εµπειρικό εύρηµα η 

διαπίστωση ότι οι αρχικές προσδοκίες επηρεάζουν τη µελλοντική πορεία µιας στενής 

διαπροσωπικής σχέσης µε πολλούς τρόπους (Berscheid & Reis, 1998): κατευθύνουν 

την προσοχή προς τις επιβεβαιωτικές πληροφορίες και την αποµακρύνουν από τις µη 

επιβεβαιωτικές, προκαλούν µεροληπτικές αιτιακές αποδόσεις της συµπεριφοράς του 

συντρόφου και επηρεάζουν την ανάσυρση των πληροφοριών από τη µνήµη µε 

επιλεκτικό τρόπο. Η, συχνά αναπόφευκτη, διάψευση των ανεδαφικά υψηλών 

προσδοκιών που θέτουν οι µύθοι του γάµου, επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο 

ικανοποίησης των συζύγων, δυσχεραίνει την προσπάθεια για ορθολογική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και συνδέεται µε τον αυξανόµενο αριθµό των 

διαζυγίων (Crosby, 1985).  

Η εγκαθίδρυση της ταυτότητας της δυαδικής σχέσης, ως ξεχωριστής 
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οντότητας από το «εγώ» και το «εσύ», διαµορφώνεται µε την επίτευξη συµφωνίας 

γύρω από τις προτεραιότητες και τις αξίες που προάγει η σχέση αυτή (Morris & 

Carter, 1999). Η συµφωνία υπονοµεύεται από τις διαφορετικές, ακόµα και 

αντικρουόµενες, προσδοκίες που ενδέχεται να εκδηλώσουν τα δύο µέρη, ως απόρροια 

της υιοθέτησης µη ρεαλιστικών πεποιθήσεων για τη σχέση. Τέτοιες είναι, π.χ., οι 

προσδοκίες που βασίζονται στο µύθο της ροµαντικής αγάπης ή στους συζυγικούς 

ρόλους των δύο φύλων (Larson, 1988).  

Μια άλλη διάσταση των αρνητικών επιπτώσεων των µύθων του γάµου είναι η 

διαµόρφωση αντιφατικών προσδοκιών σε ενδοατοµικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι το 

άτοµο υιοθετεί στάσεις που δεν συµβαδίζουν µεταξύ τους, όπως ο σύζυγος που 

επιθυµεί η γυναίκα του να εργάζεται έξω από το σπίτι, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να 

αναλαµβάνει και τις οικιακές εργασίες. Οι αλληλοσυγκρουόµενες στάσεις 

υπονοµεύουν την αυτοαντίληψη του ατόµου και την επικοινωνία µε τον/τη σύντροφό 

του (Feather, 1990).  

Εφόσον οι γενικές πεποιθήσεις για το γάµο συνδέονται µε τη λειτουργία της 

κατηγοριοποίησης, είναι πιθανό ότι ενθαρρύνουν τη χρήση στερεοτύπων. Τα 

σύγχρονα µοντέλα της κοινωνικής γνώσης έχουν δείξει ότι όσο περισσότερο τα 

άτοµα επιδιώκουν να δηµιουργήσουν ακριβείς εντυπώσεις κατά την επικοινωνιακή 

διαδικασία, τόσο πιο πολύ τείνουν να στηρίζονται σε πραγµατικές πληροφορίες, παρά 

σε κατηγοριακές γενικεύσεις (Fiske & Taylor, 1991). Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει 

την εγκατάλειψη των µύθων του γάµου ή άλλων στερεοτύπων, και την αιτιακή 

απόδοση της συµπεριφοράς µε βάση τα αντιλαµβανόµενα χαρακτηριστικά του/της 

συντρόφου. 

Ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη των µη ρεαλιστικών 
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πεποιθήσεων για το γάµο και την οικογένεια, οι οποίες είναι γνωστές ως µύθοι του 

γάµου. Τα ερευνητικά ερωτήµατα διαµορφώθηκαν ως εξής: (α) ποιες συγκεκριµένες 

πεποιθήσεις είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία του δείγµατος, ώστε να µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως µύθοι; (β) Ποιοι δηµογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, 

επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση) συνδέονται µε το βαθµό αποδοχής 

των µύθων του γάµου; (γ) Πώς σχετίζονται οι µύθοι του γάµου µε ψυχολογικές 

µεταβλητές, όπως οι οικογενειακές αξίες και το επίπεδο ικανοποίησης από την 

οικογένεια; 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επανειληµµένως αναφερθεί ότι το φύλο 

διαφοροποιεί τη συµφωνία µε µύθους του γάµου, αν και µε αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα. Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι υπερέχουν οι γυναίκες (Larson, 1988) 

και άλλοι ότι υπερέχουν οι άνδρες (Barrón, Martínez-Íñigo, de Paúl & Yela, 1999). Οι 

πρώτοι τονίζουν την παραδοσιακή κοινωνικοποίηση των γυναικών, η οποία τις 

προετοιµάζει καλύτερα για τους ρόλους που θα αναλάβουν στο γάµο, σε σύγκριση µε 

τους άνδρες. Οι δεύτεροι επισηµαίνουν το αυξηµένο επίπεδο ροµαντισµού των 

γυναικών, δηλ. την τάση να υπερεκτιµούν τη σηµασία των συναισθηµάτων και να 

υποβαθµίζουν το ρόλο του γνωστικού παράγοντα. Τα ροµαντικά άτοµα διατηρούν 

περισσότερες ανεδαφικές προσδοκίες για την αγάπη, τον έρωτα και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

Η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης αναµένεται να συνδέονται αρνητικά µε 

τους µύθους του γάµου (Barrón et al., 1999). Αυτό σηµαίνει ότι µεγαλύτερη 

συµφωνία µε ανεδαφικές αντιλήψεις για το γάµο θα έχουν τα άτοµα µικρότερης 

ηλικίας και χαµηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι, 

ενδεχοµένως, η θετική συσχέτιση των µύθων του γάµου µε τις παραδοσιακές 

οικογενειακές αξίες, για τις οποίες έχει βρεθεί ότι υιοθετούνται σε µεγαλύτερο βαθµό 
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από τους ηλικιωµένους (συγκριτικά µε τους νεότερους) και από τους λιγότερο 

µορφωµένους (παρά από τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης) (Γεώργας, 1986, 

2000). ∆εν διαµορφώθηκαν συγκεκριµένες υποθέσεις για την επίδραση της 

οικογενειακής κατάστασης. Ενδέχεται τα έγγαµα άτοµα να µη συµφωνούν µε τους 

µύθους του γάµου, λόγω της προσωπικής εµπειρίας που έχουν στο µεταξύ αποκτήσει, 

αλλά και το αντίθετο δεν θα ήταν απροσδόκητο εύρηµα, δεδοµένου ότι τα έγγαµα 

άτοµα είναι συνήθως µεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι τα άγαµα. Τέλος, έχει βρεθεί ότι η 

ικανοποίηση από την οικογένεια τείνει να µειώνεται, καθώς αυξάνεται η αποδοχή των 

µύθων του γάµου (Crosby, 1985).  

Μέθοδος 

Συµµετέχοντες 

Η επιλογή των υποκειµένων έγινε µε τυχαίο τρόπο σε διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές της Ελλάδας. Συνολικά, στην έρευνα συµµετείχαν 230 άτοµα, 117 (50.9%) 

άνδρες και 113 (49.1%) γυναίκες, από την Αττική (38.7%), τη νότια (Στερεά Ελλάδα 

και Πελοπόννησος: 14.3%), την κεντρική (Θεσσαλία και Ήπειρος: 5.7%), τη βόρεια 

(Μακεδονία και Θράκη: 20.9%) και τη νησιωτική χώρα (Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη: 

20.4%). 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, 79 (34.3%) συµµετέχοντες ήταν άγαµοι 

και διέµεναν µαζί µε τους γονείς τους, 56 (24.3%) ήταν άγαµοι και ζούσαν µόνοι, ενώ 

95 (41.3%) ήταν έγγαµοι για διάστηµα µεγαλύτερο από 3 χρόνια. Άτοµα που είτε 

συµβίωναν µε τον/τη σύντροφό τους χωρίς γάµο (n = 19) είτε ήταν διαζευγµένα (n = 

23), αποκλείστηκαν από την έρευνα εξαιτίας του ιδιαίτερα χαµηλού µεγέθους των 

οµάδων αυτών. 

Η ηλικία των συµµετεχόντων κυµαινόταν από 18 έως 65 έτη. Ωστόσο, όπως 

ήταν αναµενόµενο, ο µέσος όρος ηλικίας των έγγαµων ατόµων (Μ = 43.9) ήταν 
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σηµαντικά µεγαλύτερος από το µέσο όρο ηλικίας των άγαµων που ζούσαν µόνοι (Μ = 

27.6) και των άγαµων που διέµεναν µε τους γονείς τους (Μ = 25.0), F(2, 226) = 

114.32, p < .001 (Scheffé).   

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, 19 (8.3%) άτοµα ήταν απόφοιτοι ∆ηµοτικού, 

24 (10.4%) ήταν απόφοιτοι 3τάξιου Γυµνασίου, 49 (21.3%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου 

ή 6τάξιου Γυµνασίου, 29 (12.6%) είχαν λάβει ειδίκευση σε Ινστιτούτο 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή σε άλλη µεταλυκιακού τύπου επαγγελµατική σχολή, 

25 (10.9%) ήταν απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και 84 (36.5%) 

ήταν απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών.   

Μέσα συλλογής των δεδοµένων 

Οι συµµετέχοντες, πέραν της καταγραφής των δηµογραφικών τους στοιχείων, 

κλήθηκαν να συµπληρώσουν τρία ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς, ως εξής:  

(α) το Ερωτηµατολόγιο του Γάµου (Marriage Quiz. Larson, 1988) περιλαµβάνει 

20 προτάσεις. Οι 17 από αυτές συνιστούν γενικές πεποιθήσεις για το γάµο, οι οποίες 

θεωρούνται αναληθείς («µύθοι») µε βάση τα δεδοµένα εµπειρικών ερευνών (Larson, 

1988), π.χ., «η ροµαντική αγάπη είναι το κλειδί της επιτυχίας στο γάµο», «η 

ικανοποίηση από το γάµο αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου», κ.ά. Υπάρχουν, 

επίσης, 3 προτάσεις ελέγχου που αντιστοιχούν σε έγκυρες διαπιστώσεις για το γάµο, 

π.χ., «παρατηρείται αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια». Η 

κλίµακα βαθµολόγησης κάθε πρότασης είναι διωνυµικού τύπου: «σωστό»-«λάθος». 

Η βαθµολογία του ερωτηµατολογίου προκύπτει από το άθροισµα των «σωστών» 

απαντήσεων στις 17 προτάσεις-«µύθους», ενώ η αξιοπιστία του κυµαίνεται σε 

αποδεκτά επίπεδα (δείκτης Kuder-Richardson 20 = .60). Όσο υψηλότερη η 

βαθµολογία, τόσο µεγαλύτερη η τάση των ατόµων να υιοθετούν τους µύθους του 

γάµου. 
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(β) Η Κλίµακα Οικογενειακών Αξιών (Γεώργας, 1986. Georgas, 1991) 

αποτελείται από 18 προτάσεις που αναφέρονται σε παραδοσιακές οικογενειακές 

αξίες. Η κλίµακα βαθµολόγησης είναι πενταβάθµια, τύπου Likert, από 1=«διαφωνώ» 

µέχρι 5=«συµφωνώ». Οι παραγοντικές αναλύσεις έχουν επανειληµµένως αναδείξει 

τρεις παράγοντες: «Ιεραρχικοί ρόλοι του πατέρα και της µητέρας» (π.χ., «ο πατέρας 

πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειας», «η θέση της µητέρας είναι στο σπίτι»), 

«Υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά» (π.χ., «οι γονείς πρέπει να µαθαίνουν στα 

παιδιά να φέρονται σωστά») και «Καθήκοντα των παιδιών προς την οικογένεια και 

τους συγγενείς» (π.χ., «πρέπει να διατηρούµε καλές σχέσεις µε τους συγγενείς µας»). 

Υψηλότερη βαθµολογία δηλώνει µεγαλύτερη συµφωνία µε τις παραδοσιακές 

οικογενειακές αξίες. Η αξιοπιστία των παραγόντων της κλίµακας είναι ικανοποιητική 

(Cronbach alpha µεταξύ .66-.81).  

(γ) Η Κλίµακα Ικανοποίησης από την Οικογένεια (Family Satisfaction Scale. 

Fowers & Olson, 1993) αποτελείται από 14 ερωτήσεις που βαθµολογούνται µε 

πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert, από 1=«καθόλου» µέχρι 5=«πάρα πολύ». Η 

ανάλυση κύριων συνιστωσών ανέδειξε τρεις παράγοντες: «Προσαρµοστικότητα-

επικοινωνία» (π.χ., «έχετε τη δυνατότητα να λέτε ανοιχτά αυτό που σκέφτεστε;»), 

«Όρια και ρόλοι» (π.χ., «πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό που η οικογένειά σας περιµένει 

από σας;») και «Συνοχή» (π.χ., «πόσο χρόνο περνάτε µαζί µε την οικογένειά σας;»). 

Η αξιοπιστία των παραγόντων αυτών βρέθηκε ότι είναι αρκετά καλή (Cronbach alpha 

µεταξύ .74-.86). Υψηλότερη βαθµολογία δηλώνει µεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης. 

Υπενθυµίζεται ότι οι απαντήσεις των συµµετεχόντων αναφέρονται στην πατρική τους 

οικογένεια, ώστε να προκύψουν συγκρίσιµες µετρήσεις για έγγαµους και άγαµους. 

Εξάλλου, η συγκεκριµένη κλίµακα µετρά το επίπεδο ικανοποίησης από τη σκοπιά 

των νεότερων µελών (παιδιών) της οικογένειας και δεν περιλαµβάνει τοµείς 
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ικανοποίησης που σχετίζονται µε τον συζυγικό και τον γονεϊκό ρόλο.  

∆ιαδικασία 

 Η συµµετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυµη και εθελοντική, ενώ δεν δόθηκε 

καµίας µορφής αµοιβή πέρα από απλές ευχαριστίες. Τα ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν σε ατοµική βάση µε τη διακριτική παρουσία του βοηθού-ερευνητή. 

Η όλη διαδικασία είχε διάρκεια περίπου 15-20 λεπτά της ώρας. Στη συλλογή των 

δεδοµένων επικούρησαν 10 φοιτήτριες/ές ψυχολογίας, αφού προηγουµένως 

εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό. 

Αποτελέσµατα 

Συχνότητα αποδοχής των µύθων του γάµου. Ο Πίν. 1 δείχνει την κατανοµή των 

ατόµων του δείγµατος στις προτάσεις του Ερωτηµατολογίου του Γάµου, οι οποίες 

αναφέρονται σε µύθους. Υπενθυµίζεται ότι υψηλότερο ποσοστό «σωστών» 

απαντήσεων δηλώνει µεγαλύτερη αποδοχή κάθε µύθου. Από την επισκόπηση του 

πίνακα αυτού προκύπτει ότι δηµιουργήθηκαν τρεις οµάδες πεποιθήσεων για το γάµο, 

οι οποίες διαφοροποιήθηκαν ως προς την αντιλαµβανόµενη ορθότητα του 

περιεχοµένου τους.  

----------------------------- 

Πίνακας 1 περίπου εδώ 

----------------------------- 

Η πρόταση µε την οποία συµφώνησαν σχεδόν οµόφωνα οι συµµετέχοντες 

(97.0%) είναι ότι «για να µπορέσει ο ένας σύζυγος να αλλάξει συµπεριφορά απέναντι 

στον/στη σύντροφό του και να γίνει καλύτερος, πρέπει πρώτα να νιώσει άνετα µαζί 

του/της». Ακολούθησαν δύο προτάσεις που αναφέρονται στα παιδιά και 

συγκέντρωσαν, επίσης, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συµφωνίας: «τα παιδιά είναι πιο 

ευτυχισµένα όταν οι γονείς ζουν µαζί παρά όταν οι γονείς χωρίσουν» (92.2%) και «η 
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απόκτηση παιδιού αυξάνει την ικανοποίηση και των δύο συζύγων» (88.3%). Αµέσως 

µετά ταξινοµήθηκαν δύο ζητήµατα που σχετίζονται µε την επικοινωνία των συζύγων: 

«όσο περισσότερα στοιχεία για τον εαυτό του, θετικά ή αρνητικά, φανερώνει ο ένας 

σύντροφος στον άλλο, τόσο αυξάνεται η ικανοποίηση και των δύο από το γάµο» 

(86.5%) και «αν υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι, ο ένας σύντροφος γνωρίζει από ένστικτο 

τις ανάγκες και τις επιθυµίες του άλλου» (86.5%). 

Οι επόµενες δύο προτάσεις αναφέρονται στο ρόλο της γυναίκας ως 

εργαζόµενης και σηµατοδότησαν µια πτώση στην καµπύλη αποδοχής των µύθων του 

γάµου, εφόσον η µεταξύ τους απόσταση όσον αφορά το βαθµό συµφωνίας άγγιξε τις 

20 ποσοστιαίες µονάδες. Η αντίληψη ότι «η γυναίκα είναι πιο ευχαριστηµένη από το 

γάµο όταν εργάζεται παρά όταν είναι µόνο νοικοκυρά» (85.2%) συνάντησε εµφανώς 

ευρύτερη αποδοχή από την πεποίθηση ότι «όταν η γυναίκα εργάζεται, τις µισές 

δουλειές του σπιτιού τις αναλαµβάνει ο σύζυγος» (65.7%). 

Άλλες τρεις προτάσεις έγιναν αποδεκτές από την οριακή πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων: «η ικανοποίηση από το γάµο αυξάνεται σταδιακά στο πέρασµα του 

χρόνου» (59.1%), «τα ζευγάρια που συζούσαν πριν το γάµο είναι πιο ικανοποιηµένα 

από ό,τι είναι τα ζευγάρια που δεν συζούσαν πριν» (58.3%) και «η ροµαντική αγάπη 

είναι το κλειδί της ευτυχίας στο γάµο» (56.5%). Οι επόµενες επτά προτάσεις δεν θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν στην έρευνα αυτή ως µύθοι εφόσον απότυχαν να 

συγκεντρώσουν την αποδοχή άνω του 50% των ατόµων του δείγµατος.  

Η συνολική βαθµολογία στο Ερωτηµατολόγιο του Γάµου κυµάνθηκε από 4 

µέχρι 16, µε µέσο όρο 10.43 και τυπική απόκλιση 2.55. Εφόσον η βαθµολογία 

προκύπτει από το άθροισµα των «σωστών» απαντήσεων, αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

τα άτοµα του δείγµατος αυτής της έρευνας, κατά µέσο όρο, αποδέχονταν 

περισσότερους από τους µισούς µύθους του γάµου, για τους οποίους ρωτήθηκαν. 
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Ωστόσο, όπως θα δούµε αµέσως παρακάτω, το αποτέλεσµα αυτό διαφοροποιήθηκε 

υπό την επίδραση ανεξάρτητων δηµογραφικών παραγόντων.  

Φύλο. Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι η κύρια επίδραση του φύλου ήταν 

στατιστικώς σηµαντική. Οι άνδρες (Μ = 11.09) έτειναν να συµφωνούν µε 

περισσότερους µύθους του γάµου από ό,τι οι γυναίκες (Μ = 9.75), F(1, 228) = 16.78, 

p < .001 (βλ. Πίν. 2).  

----------------------------- 

Πίνακας 2 περίπου εδώ 

----------------------------- 

Ηλικία. Αρχικά, η διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας µε τη βαθµολογία του 

Ερωτηµατολογίου του Γάµου έγινε µε τον υπολογισµό του συντελεστή συνάφειας r 

του Pearson. Το αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης ήταν στατιστικώς ασήµαντο (r = 

.10, p > .05). Ωστόσο, η µελέτη του διαγράµµατος σκεδασµού έδειξε ότι η συνάφεια 

της ηλικίας µε τους µύθους του γάµου δεν είναι ακριβώς ευθύγραµµη. Εποµένως, οι 

συµµετέχοντες εντάχθηκαν σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες και η νέα µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε ως ανεξάρτητος παράγοντας σε ανάλυση διακύµανσης. Το 

αποτέλεσµα παρουσιάζεται στον Πίν. 2. Βρέθηκε ότι η κύρια επίδραση της ηλικιακής 

οµάδας στο βαθµό συµφωνίας µε τους µύθους του γάµου ήταν οριακά σηµαντική, 

F(3, 221) = 2.80, p < .05. Τον υψηλότερο µέσο όρο σηµείωσαν τα άτοµα άνω των 45 

ετών (Μ = 11.25) και τον µικρότερο τα άτοµα 25-34 ετών (Μ = 9,89). Οι 

συµµετέχοντες 18-24 ετών (Μ = 10.52)  και 35-44 ετών (Μ = 10.26) τοποθετήθηκαν 

σε ενδιάµεσο επίπεδο, που δεν τους διαφοροποίησε σηµαντικά από τις ηλικιακές 

οµάδες µε το χαµηλότερο και τον υψηλότερο µέσο όρο (Scheffé). Τα ευρήµατα αυτά 

καταγράφουν µια τάση για µικρότερη αποδοχή των µύθων του γάµου κατά τη 

µετάβαση από τα 18-24 έτη στα 25-34 έτη, αλλά στη συνέχεια παρατηρείται σταθερή 
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αύξηση του βαθµού συµφωνίας µε τους µύθους του γάµου από τα άτοµα ηλικίας 35-

44 ετών και άνω των 45 ετών.  

--------------------------- 

Σχήµα 1 περίπου εδώ 

--------------------------- 

Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση της ηλικιακής 

οµάδας και του φύλου πάνω στους µέσους όρους βαθµολογίας στο Ερωτηµατολόγιο 

του Γάµου, F(3, 221) = 2.74, p < .05. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1, η παραπάνω 

περιγραφή αναφορικά µε την επίδραση της ηλικίας στο βαθµό συµφωνίας µε τους 

µύθους του γάµου ισχύει µόνο για τους άνδρες, εφόσον η σχέση αυτή παρουσιάζει 

γραµµικά αυξητική τάση για τις γυναίκες. ∆ηλαδή, ενώ οι άνδρες σηµείωσαν 

υψηλότερους µέσους όρους από ό,τι οι γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, η 

διαφορά αυτή ήταν πολύ πιο έντονη στην ηλικιακή οµάδα 18-24 ετών και πιθανώς 

αυτό να ερµηνεύει το στατιστικώς ασήµαντο αποτέλεσµα του αριθµητικού δείκτη 

συνάφειας που υπολογίστηκε αρχικά, ανάµεσα στην ηλικία και τη βαθµολογία του 

Ερωτηµατολογίου του Γάµου.  

Επίπεδο εκπαίδευσης. Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης των 

συµµετεχόντων στο βαθµό αποδοχής των µύθων του γάµου ήταν στατιστικώς 

σηµαντική, F(3, 226) = 11.08, p < .001. Η συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών 

παρουσιάζεται γραµµική: τον υψηλότερο µέσο όρο είχαν οι απόφοιτοι ∆ηµοτικού ή 

Γυµνασίου (Μ = 11.86)  και τον χαµηλότερο οι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής (Μ = 

9.40). Οι απόφοιτοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Μ = 10.32)  και οι απόφοιτοι 

Λυκείου (Μ = 10.98)  βρέθηκαν σε ενδιάµεσο επίπεδο, µε τους πρώτους να µη 

διαφέρουν σηµαντικά από τους πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής και τους δεύτερους να 

µη διαφέρουν σηµαντικά από τους αποφοίτους ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου (Scheffé). Θα 
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λέγαµε ότι, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο µικρότερη συµφωνία 

παρατηρήθηκε µε τους µύθους του γάµου (βλ. Πίν. 2).  

Οικογενειακή κατάσταση. Σύµφωνα µε την ανάλυση διακύµανσης, η κύρια 

επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στους µέσους όρους του Ερωτηµατολογίου 

του Γάµου ήταν στατιστικώς σηµαντική, F(2, 227) = 3.46, p < .05. Από τις πολλαπλές 

συγκρίσεις µε το κριτήριο του Scheffé βρέθηκε ότι οι έγγαµοι (Μ = 10.72)  

συµφώνησαν µε τους περισσότερους µύθους του γάµου, οι άγαµοι που ζουν µόνοι 

συµφώνησαν µε λιγότερους (Μ = 9.66), ενώ οι άγαµοι που διαµένουν µε τους γονείς 

τους δεν διέφεραν σηµαντικά από καµία από τις παραπάνω δύο οµάδες (Μ = 10.63) 

(βλ. Πίν. 2). 

----------------------------- 

Πίνακας 3 περίπου εδώ 

----------------------------- 

Στατιστική πρόβλεψη της συµφωνίας µε µύθους του γάµου. Η συσχέτιση του 

βαθµού αποδοχής των µύθων του γάµου µε ψυχολογικές µεταβλητές (οικογενειακές 

αξίες, ικανοποίηση από την οικογένεια) έγινε µέσω της συναφειακής προσέγγισης 

εξαιτίας της φύσης των δεδοµένων (αριθµητικά). Οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν ότι οι 

συντελεστές συνάφειας του Ερωτηµατολογίου του Γάµου µε τους παράγοντες των 

οικογενειακών αξιών, «Ιεραρχικοί ρόλοι του πατέρα και της µητέρας» (r = .42, p < 

.001), «Υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά» (r = .20, p < .01) και «Καθήκοντα 

των παιδιών προς την οικογένεια και τους συγγενείς» (r = .38, p < .001), ήταν 

στατιστικώς σηµαντικοί, θετικής κατεύθυνσης και µέτριου προς χαµηλού βαθµού. Το 

ίδιο, στατιστικώς σηµαντικό αποτέλεσµα, αλλά µε χαµηλότερου µεγέθους δείκτες, οι 

οποίοι δεν ξεπερνούσαν την τιµή .24, βρέθηκε από τη συσχέτιση του 

Ερωτηµατολογίου του Γάµου µε την Κλίµακα Ικανοποίησης από την Οικογένεια.  



 16

Για να διαπιστωθεί ποιες ψυχολογικές µεταβλητές είναι σε θέση να εξηγήσουν 

σηµαντικό ποσοστό διασποράς του βαθµού συµφωνίας µε τους µύθους του γάµου, 

πέρα και πάνω από την επίδραση δηµογραφικών παραγόντων, τα δεδοµένα 

υποβλήθηκαν σε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης, ως εξής: Στο πρώτο βήµα 

µεταβλητή πρόβλεψης ήταν η οικογενειακή κατάσταση, εξαιτίας της οικολογικής 

εγγύτητας µε την εξαρτηµένη µεταβλητή (βαθµός αποδοχής των µύθων του γάµου). 

Στο δεύτερο βήµα έγινε η προσθήκη των υπολοίπων δηµογραφικών µεταβλητών: 

φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Στο τρίτο βήµα συµπεριλήφθηκαν οι 

παράγοντες των οικογενειακών αξιών, οι οποίοι προηγήθηκαν των παραγόντων 

ικανοποίησης από την οικογένεια (τέταρτο βήµα) λόγω µεγαλύτερης συνάφειας µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή, αλλά και επειδή οι αξίες αναφέρονται σε υψηλότερο 

επίπεδο αφαίρεσης, άρα είναι πιθανότερο αυτές να επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη 

οικογενειακή ικανοποίηση, παρά να ισχύει το αντίστροφο. 

 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίν. 3. Μετά 

το τέταρτο βήµα, βρέθηκε ότι πέντε από τις ανεξάρτητες µεταβλητές (κατά σειρά 

εµφάνισης, το επίπεδο εκπαίδευσης, οι «Ιεραρχικοί ρόλοι του πατέρα και της 

µητέρας», τα «Καθήκοντα των παιδιών προς την οικογένεια και τους συγγενείς», η 

ικανοποίηση από τη «Συνοχή» και την «Προσαρµοστικότητα-επικοινωνία» της 

οικογένειας) συνέβαλαν σηµαντικά στη στατιστική πρόβλεψη του βαθµού αποδοχής 

των µύθων του γάµου. Ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού (adjusted R2) 

ήταν .30, δηλ. 30% της διασποράς των µύθων του γάµου ερµηνεύτηκε από την 

επίδραση των παραπάνω προβλεπτικών παραγόντων. Από την επισκόπηση των 

προσαρµοσµένων συντελεστών παλινδρόµησης (τιµές beta) προέκυψε ότι οι 

συµµετέχοντες είχαν την τάση να αποδέχονται περισσότερους µύθους του γάµου όσο 

χαµηλότερο ήταν το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, όσο περισσότερο συµφωνούσαν µε 
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τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες για τους ιεραρχικούς ρόλους των γονέων και τα 

καθήκοντα των παιδιών, όσο µεγαλύτερη ικανοποίηση ένιωθαν από τη συνοχή της 

πατρικής τους οικογένειας και όσο µικρότερη ικανοποίηση ένιωθαν από την 

προσαρµοστικότητα και την επικοινωνία µε την πατρική τους οικογένεια. 

 Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε τις µεταβολές που 

καταγράφηκαν στα διαφορετικά βήµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης. Η επίδραση 

της οικογενειακής κατάστασης έπαψε να είναι στατιστικώς σηµαντική όταν 

εισαγάγαµε στην εξίσωση το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλο. Το επίπεδο 

εκπαίδευσης συνέχισε να συνεισφέρει σηµαντικό ποσοστό εξηγούµενης διασποράς 

στα άλλα δύο βήµατα και αναδείχτηκε ως ένας από τους πιο σταθερούς παράγοντες 

πρόβλεψης της συµφωνίας µε τους µύθους του γάµου. Αντίθετα, το φύλο 

αποκλείστηκε από την ανάλυση όταν προσθέσαµε τις οικογενειακές αξίες. Από τις 

οικογενειακές αξίες, ο παράγοντας «Υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά» ήταν 

οριακά µόνο σηµαντικός όταν εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση, ενώ στα 

επόµενα βήµατα έµεινε εκτός. Σηµειώνεται, τέλος, ότι διαφορετικοί παράγοντες 

ικανοποίησης από την πατρική οικογένεια (συνοχή και προσαρµοστικότητα) 

επέδρασαν µε διαφορετικό τρόπο στο βαθµό αποδοχής των µύθων του γάµου (θετικά 

και αρνητικά, αντίστοιχα), όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω.  

Συζήτηση 

Η έρευνα αυτή είχε σκοπό να µελετήσει τις µη ρεαλιστικές πεποιθήσεις για το 

γάµο, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως µύθοι. ∆ιερευνήθηκε τόσο η καταγραφή του 

επιπέδου αποδοχής κάθε πεποίθησης ξεχωριστά, όσο και ο αριθµός των µύθων µε 

τους οποίους συµφωνούσαν οι συµµετέχοντες συνολικά, και ως προς την επίδραση 

ανεξάρτητων µεταβλητών.  

Από την επισκόπηση των ευρηµάτων προκύπτει ότι όλες οι προτάσεις του 
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Ερωτηµατολογίου του Γάµου δεν έγιναν δεκτές στον ίδιο βαθµό. Σχεδόν καθολική 

συµφωνία συγκέντρωσε η άποψη ότι η αλλαγή συµπεριφοράς του ενός συζύγου 

προϋποθέτει την προηγούµενη ευνοϊκή στάση του/της συντρόφου του. Θα λέγαµε ότι 

τα άτοµα του δείγµατος τείνουν να αποδίδουν τη δική τους συµπεριφορά σε 

εξωτερικά αίτια και τη συµπεριφορά του συντρόφου σε εσωτερικά αίτια. Η 

αναντιστοιχία αυτή είναι γνωστή στην κοινωνικοψυχολογική έρευνα σχετικά µε το 

«θεµελιώδες σφάλµα» της κοινωνικής απόδοσης και ερµηνεύεται µε βάση τη 

διαφορετική οπτική γωνία, από την οποία αναπόφευκτα προσεγγίζουν οι άνθρωποι τα 

γεγονότα, ως αυτουργοί ή ως παρατηρητές (Jones & Nisbett, 1972). Από το άλλο 

µέρος, η αντίληψη περί προηγούµενης ενεργοποίησης του/της συντρόφου πριν την 

ατοµική δράση, πιθανόν να εκφράζει την ανάγκη των ατόµων για ισοτιµία στις στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, η οποία έχει βρεθεί ότι επηρεάζει θετικά το επίπεδο της 

ικανοποίησής τους (Van Yperen & Buunk, 1990).  

Η απόκτηση παιδιών αποτελεί, κατά παράδοση, ζήτηµα κεντρικής σηµασίας 

στο γάµο. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σε έρευνες µε ζευγάρια που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα γονιµότητας (Benazon, Wright & Sabourin, 1992). Εποµένως, είναι 

αναµενόµενο ότι τα παιδιά αναδεικνύονται σε παράγοντα-κλειδί για την ικανοποίηση 

και τη συνοχή του ζεύγους, ακόµα και ανεξάρτητα από την ποιότητα της σχέσης. 

Αυτό φάνηκε στην έρευνά µας από τον υψηλό βαθµό συµφωνίας (περίπου 90%) µε 

τις δύο προτάσεις σχετικά µε την απόκτηση παιδιών. 

Στην οµάδα των µύθων µε ευρεία αποδοχή (άνω του 80% του συνολικού 

δείγµατος) εντάχθηκαν δύο προτάσεις που προσεγγίζουν µε ροµαντικό τρόπο τη 

διαπροσωπική επικοινωνία του ζεύγους: η αγάπη αρκεί για την κατανόηση µεταξύ 

των συζύγων, ενώ η αυτοαποκάλυψη των συζύγων αξιολογείται πάντα θετικά. 

Υπενθυµίζεται εδώ ότι το µη ρεαλιστικό στοιχείο στις προτάσεις αυτές, όπως και 



 19

στους υπόλοιπους µύθους του γάµου, δεν βρίσκεται στο περιεχόµενό τους καθεαυτό 

(εξάλλου όλα τα στερεότυπα βασίζονται σε έναν πυρήνα αλήθειας), όσο στη 

γενικευτική, άνευ όρων ισχύ που αναµένεται να έχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

αλλαγή παρόµοιων αντιλήψεων και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η 

ενσυναίσθηση, αποτελούν κεντρικούς στόχους των παρεµβάσεων σε ζευγάρια 

(Hawkins et al., 2004).  

Τέσσερις προτάσεις σχετικά µε τους συζυγικούς ρόλους των δύο φύλων 

περιείχε το Ερωτηµατολόγιο του Γάµου, οι οποίες εντάχθηκαν σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα συµφωνίας (40%, 65% και 85%, περίπου). Αυτή η διασπορά των 

απαντήσεων δηλώνει ενδεχοµένως µία σύγκρουση αξιών που επισυµβαίνει κατά τη 

µετάβαση της ελληνικής οικογένειας από την παράδοση στον εκσυγχρονισµό 

(Georgas, 1989, 1991), αποτέλεσµα της οποίας είναι, µεταξύ άλλων, η αλλαγή των 

ρόλων που αναλαµβάνουν τα µέλη της, ιδιαίτερα δε η γυναίκα.  

Άλλες προτάσεις, οι οποίες υπονοούν έντονα δυσλειτουργική αντιµετώπιση 

της διαπροσωπικής σχέσης («τα προβλήµατα λύνονται µόνα τους…», «η αγάπη είτε 

υπάρχει είτε όχι…») συγκέντρωσαν µεγαλύτερη απόρριψη παρά αποδοχή. Ωστόσο, 

το ποσοστό των ατόµων που τις υιοθέτησαν κάθε άλλο παρά αµελητέο ήταν (25% και 

37%, αντίστοιχα). Η διαπίστωση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για 

επεξεργασία εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε σκοπό την προετοιµασία για το γάµο 

στη χώρα µας, αντίστοιχων µε αυτά που εφαρµόζονται διεθνώς (Hawkins et al., 

2004).  

Κατά µέσο όρο, οι συµµετέχοντες αποδέχθηκαν περισσότερους από τους 

µισούς µύθους για τους οποίους ρωτήθηκαν. Σε παρόµοιο συµπέρασµα κατέληξε 

αµερικάνικη έρευνα, όπου χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ερωτηµατολόγιο (Larson, 1988). 

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε υπό την επίδραση δηµογραφικών µεταβλητών. 
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Ως προς το φύλο, ήταν σαφής η τάση των ανδρών να υιοθετούν περισσότερους 

µύθους του γάµου από ό,τι οι γυναίκες. Σχετικά µε το εύρηµα αυτό, έχει προταθεί η 

άποψη ότι οι πρακτικές των φορέων κοινωνικοποίησης προετοιµάζουν τις γυναίκες 

για την έγγαµη ζωή σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο από ό,τι τους άνδρες (Larson, 1988). 

Από το άλλο µέρος, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε, δεν περιείχε µεγάλο 

αριθµό ροµαντικών µύθων, οι οποίοι τείνουν να γίνονται αποδεκτοί περισσότερο από 

τις γυναίκες, παρά από τους άνδρες (Barrón et al., 1999). 

Τα ευρήµατα που αφορούν στην επίδραση της ηλικίας επιβεβαίωσαν µερικώς 

µόνο τις ερευνητικές υποθέσεις, εφόσον εντοπίστηκε καµπυλόγραµµη συσχέτιση της 

µεταβλητής αυτής µε τους µύθους του γάµου, αν και µόνο για τους άνδρες 

συµµετέχοντες. ∆ηλαδή, οι νεαροί άνδρες συµφώνησαν περίπου µε τον ίδιο αριθµό 

µύθων που υιοθετούσαν και οι ηλικιωµένοι, ενώ στις µεσαίες ηλικίες (25-44 ετών) 

παρατηρήθηκε µικρότερος βαθµός συµφωνίας. Οι γυναίκες, από την άλλη µεριά, 

εµφάνισαν σταθερά ανοδική τάση αποδοχής των µύθων του γάµου παράλληλα µε την 

αύξηση της ηλικίας. Τα παραπάνω µπορεί να δηλώνουν είτε ελλιπή κοινωνικοποίηση 

των νέων ανδρών, όπως ήδη αναφέρθηκε, είτε µια τάση επιστροφής σε πιο 

συντηρητικές αντιλήψεις για το γάµο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα 

µελέτησε την ηλικία συγχρονικά, σε άτοµα διαφορετικής ηλικίας, και όχι διαχρονικά, 

στα ίδια άτοµα, συνιστά µεθοδολογικό περιορισµό που µας αναγκάζει να είµαστε 

επιφυλακτικοί ως προς τις προτεινόµενες ερµηνείες µας.  

Αντίθετα, η εικόνα από τη συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης µε τους 

µύθους του γάµου δεν αφήνει περιθώρια για εναλλακτικές υποθέσεις και συνάδει µε 

τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ., Barrón et al., 1999): υψηλότερη µόρφωση συνδέθηκε µε 

χαµηλότερο βαθµό αποδοχής των µύθων του γάµου, ανεξάρτητα από την ηλικία και 

το φύλο. Υπενθυµίζεται εδώ ότι οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης 
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εκπαίδευσης συµφωνούν λιγότερο και µε τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, από 

ό,τι οι απόφοιτοι χαµηλότερων εκπαιδευτικών βαθµίδων, σύµφωνα µε προηγούµενα 

ερευνητικά δεδοµένα (Γεώργας, 1986. Georgas, 1991). Η κοινωνικοποίηση µέσα από 

το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι πιθανόν ότι συνιστά παράγοντα εκσυγχρονιστικής 

τάσης, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση σε αυτό είναι ισότιµη για τα δύο φύλα.  

Συστηµατική διαφοροποίηση όσον αφορά τον αριθµό των µύθων του γάµου 

που αποδέχονται τα άτοµα προέκυψε και ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, 

αν και το γιατί συνέβη αυτό, είναι λιγότερο προφανές. Καταρχήν, θα µπορούσε 

κανείς να ισχυριστεί ότι ένας παράγοντας που συνέβαλε ώστε τα έγγαµα άτοµα να 

συµφωνήσουν περισσότερο µε τους µύθους του γάµου από ό,τι οι άγαµοι 

συµµετέχοντες, ήταν η ηλικία. Ωστόσο, όταν η ανάλυση διακύµανσης επαναλήφθηκε 

περιλαµβάνοντας την ηλικία ως συµµεταβλητή, η κύρια επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή, παραµένοντας στατιστικώς 

σηµαντική.  

Μια υπόθεση για το παραπάνω εύρηµα είναι ότι οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των στενών διαπροσωπικών σχέσεων και του γάµου έχουν 

µεταβληθεί στο πέρασµα του χρόνου ή, ακόµα, ότι το περιεχόµενό τους διαφέρει 

εξαιτίας και µόνο της διαφορετικής οπτικής γωνίας υπό την οποία οι έγγαµοι και οι 

άγαµοι καλούνται να απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων, το περιεχόµενο δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη 

γνωστική επεξεργασία του (Semin, 1995). Μια εναλλακτική ερµηνεία προέρχεται από 

τη θεωρία της γνωστικής ασυµφωνίας (Festinger, 1957): η σύναψη γάµου αποτελεί 

δεσµευτικό παράγοντα, εποµένως τα έγγαµα άτοµα αλλάζουν τη στάση τους – 

εφόσον δεν µπορούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους – και υιοθετούν µια πιο 

εξιδανικευµένη εικόνα για το γάµο, ώστε να διατηρήσουν την ισορροπία σε γνωστικό 



 22

επίπεδο.  

Είναι ενδιαφέρον ότι, σύµφωνα µε την ανάλυση παλινδρόµησης, η επίδραση 

της οικογενειακής κατάστασης προέκυψε οριακά µόνο σηµαντική και, µάλιστα, 

αποκλείστηκε από την ανάλυση µετά την προσθήκη του επιπέδου εκπαίδευσης και 

του φύλου (αλλά όχι της ηλικίας). Παρόλα αυτά, ο συγχρονικός µεθοδολογικός 

σχεδιασµός της έρευνας συνιστά κι εδώ περιορισµό. Σε µια διαχρονική µελέτη θα 

ήταν δυνατή η αποσαφήνιση της οικογενειακής κατάστασης από άλλες δηµογραφικές 

µεταβλητές (ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο), ώστε να προκύψουν σαφέστερα 

συµπεράσµατα.  

Τα αποτελέσµατα από τη συσχέτιση των µύθων του γάµου µε ψυχολογικές 

µεταβλητές µπορούν να θεωρηθούν αναµενόµενα. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη 

βιβλιογραφία ότι ο βαθµός αποδοχής των µύθων του γάµου συνδέεται θετικά µε το 

βαθµό συµφωνίας µε παραδοσιακές οικογενειακές αξίες (π.χ., Larson, 1988). Το νέο 

στοιχείο εδώ είναι ότι η συσχέτιση αυτή ερµηνεύει ανεξάρτητο ποσοστό διασποράς 

των µύθων του γάµου, πέρα και πάνω από αυτό που εξηγούν δηµογραφικοί 

παράγοντες. Μάλιστα, µετά την είσοδο των οικογενειακών αξιών στο µοντέλο 

πρόβλεψης, η επίδραση του φύλου κατέστη στατιστικώς ασήµαντη, εύρηµα που 

δηλώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα του ρόλου του φύλου.  

Στην παρούσα έρευνα, διαφορετικοί παράγοντες ικανοποίησης από την 

πατρική οικογένεια βρέθηκε να συνδέονται µε διαφορετικό τρόπο µε τους µύθους του 

γάµου. Όσο µεγαλύτερη η ικανοποίηση από την οικογενειακή συνοχή και όσο 

µικρότερη η ικανοποίηση από την προσαρµοστικότητα και επικοινωνία της 

οικογένειας, τόσο περισσότερους µύθους είχαν την τάση να αποδέχονται οι 

συµµετέχοντες. Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι η πατρική οικογένεια, ως φορέας 

κοινωνικοποίησης, συµβάλλει στη διαµόρφωση γενικών πεποιθήσεων για το γάµο, οι 
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οποίες µπορεί να κινούνται προς ρεαλιστική ή µη κατεύθυνση, ανάλογα µε τις 

εµπειρίες και τα πρότυπα που αποκοµίζει το αναπτυσσόµενο άτοµο στο πλαίσιο αυτό 

(Morris & Carter, 1999).  

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι οι µύθοι του γάµου εντάσσονται σε ένα 

ροµαντικό ερµηνευτικό ρεπερτόριο, όπου ο επιτυχηµένος γάµος θεωρείται ως 

συνδυασµός προσωπικής ευτυχίας και αµοιβαίας ανιδιοτελούς συνεισφοράς. Σε 

αντιδιαστολή, η υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού ερµηνευτικού ρεπερτορίου 

αντιµετωπίζει την έγγαµη σχέση ως πιο απελευθερωµένη από θεσµικές συµβάσεις, 

αλλά ταυτόχρονα γι’ αυτό ως περισσότερο εύθραυστη και ασταθή. Η 

κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση των µύθων του γάµου δείχνει ότι τα δύο παραπάνω 

ερµηνευτικά πλαίσια βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης, εφόσον το ένα καλείται 

να «διορθώσει» τα κενά και τις ανεπάρκειες του άλλου (Lawes, 1999). Αυτή η 

συµπληρωµατικότητα, κάτω από την επιφανειακή αντίφαση, είναι σηµαντική γιατί 

δεν περιγράφει απλώς, αλλά αποτελεί την ίδια την ουσία µιας σχέσης τόσο 

πολύπλοκης, από ψυχολογική, κοινωνική και θεσµική άποψη, όπως ο γάµος.  
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Πίνακας 1. 

Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των συµµετεχόντων 

στις ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου του Γάµου, οι οποίες δηλώνουν «µύθους» 

«Σωστό» «Λάθος»  

Συχνότητα % Συχνότητα % 

Για να αλλάξει ένας σύζυγος τη συµπεριφορά 
του, πρέπει πρώτα να νιώσει άνετα 

223 97.0     7   3.0 

Τα παιδιά είναι πιο ευτυχισµένα όταν οι γονείς 
είναι µαζί παρά όταν χωρίσουν 

212 92.2   17   7.4 

Η απόκτηση παιδιού αυξάνει την ικανοποίηση 
και των δύο συζύγων  

203 88.3   26 11.3 

Όσο περισσότερα στοιχεία φανερώνει ο ένας 
σύντροφος στον άλλο, τόσο το καλύτερο 

199 86.5   30 13.0 

Αν υπάρχει αγάπη, ο ένας σύντροφος γνωρίζει 
από ένστικτο τις ανάγκες του άλλου 

199 86.5   30 13.0 

Η γυναίκα είναι πιο ικανοποιηµένη όταν 
εργάζεται παρά όταν είναι µόνο νοικοκυρά 

196 85.2   33 14.3 

Όταν η γυναίκα εργάζεται, τις µισές δουλειές του 
σπιτιού αναλαµβάνει ο σύζυγος  

151 65.7   78 33.9 

Η ικανοποίηση από το γάµο αυξάνεται σταδιακά 
στο πέρασµα του  χρόνου 

136 59.1   91 39.6 

Τα ζευγάρια που συζούσαν πριν το γάµο είναι 
πιο ικανοποιηµένα 

134 58.3   93 40.4 

Η ροµαντική αγάπη είναι το κλειδί της ευτυχίας 
στο γάµο 

130 56.5 100 43.5 

Ο ένας σύντροφος µπορεί να αλλάξει τον άλλο 
επισηµαίνοντας τα λάθη του 

110 47.8 120 52.2 

Πρέπει να υπάρχει αγάπη µεταξύ των συζύγων, 
ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά 

106 46.1 123 53.5 

Πιο βασικός παράγοντας για ένα ευτυχισµένο 
γάµο είναι η σεξουαλική ζωή  

  97 42.2 133 57.8 

Μετά το γάµο οι άντρες αλλάζουν πιο πολύ την 
καθηµερινή ζωή τους 

  95 41.3 134 58.3 

Ο άντρας είναι πιο ικανοποιηµένος όταν η 
γυναίκα είναι µόνο νοικοκυρά 

  88 38.3 140 60.9 

Η αγάπη είτε υπάρχει είτε όχι . δεν µπορεί κανείς 
να κάνει κάτι για να την κερδίσει 

  86 37.4 143 62.2 

Πολλά προβλήµατα λύνονται αν το ζευγάρι 
απλώς αφήνει το χρόνο να κυλάει 

  59 25.6 171 74.3 

Σηµείωση. Οι «σωστές» απαντήσεις δηλώνουν συµφωνία µε τους «µύθους» του γάµου.  
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Πίνακας 2. 

Μέσοι όροι, τυπικό σφάλµα και ανάλυση διακύµανσης της βαθµολογίας στο 

Ερωτηµατολόγιο του Γάµου ως προς το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και την οικογενειακή κατάσταση  

 Μ.O. T.Σ. N F-τιµή p 

Φύλο      

Άνδρας 11.09 .23 117 16.78 < .001 

Γυναίκα   9.75 .23 113   

Ηλικιακή οµάδα      

18-24 ετών 10.52α,β .29 75   2.80 < .05 

25-34 ετών   9.89α .32 62   

35-44 ετών 10.26α,β .38 43   

Άνω των 45 ετών 11.25β .36 49   

Επίπεδο εκπαίδευσης      

∆ηµοτικό/Γυµνάσιο 11.86γ .37 43 11.08 < .001 

Λύκειο 10.98β,γ .34 49   

ΙΕΚ/ΤΕΙ 10.39α,β .33 54   

ΑΕΙ   9.40α .26 84   

Οικογενειακή κατάσταση      

Άγαµοι ζουν µόνοι   9.66α .34 56   3.46 < .05 

Άγαµοι ζουν µε γονείς 10.63α,β .28 79   

Έγγαµοι 10.72β .26 95   

Σηµείωση. Υψηλότεροι µέσοι όροι δηλώνουν µεγαλύτερη συµφωνία µε τους µύθους του γάµου. Μέσοι 

όροι που µοιράζονται κοινό αλφαβητικό δείκτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους σύµφωνα µε το 

post hoc κριτήριο του Scheffé για p < .05.  
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Πίνακας 3.  

Ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης για τη στατιστική πρόβλεψη των µύθων του 

γάµου από δηµογραφικές και ψυχολογικές µεταβλητές 

 Συντελεστής β t-τιµή p 

Βήµα 1: Οικογενειακή κατάσταση   

Οικογενειακή κατάσταση  .15   2.31 < .05 

Βήµα 2: ∆ηµογραφικά στοιχεία   

Επίπεδο εκπαίδευσης -.31 -4.57 < .001 

Φύλο   .19   3.03 < .01 

Βήµα 3: Οικογενειακές αξίες (ΟΑ)   

Επίπεδο εκπαίδευσης -.20 -2.89 < .01 

Ιεραρχικοί ρόλοιΟΑ  .20  2.70 < .001 

Καθήκοντα παιδιώνΟΑ  .18  2.71 < .01 

Υποχρεώσεις γονέωνΟΑ  .13  1.99 < .05 

Βήµα 4: Ικανοποίηση από την οικογένεια (ΙΟ)   

Επίπεδο εκπαίδευσης -.21 -3.08 < .01 

Ιεραρχικοί ρόλοιΟΑ  .20  2.65 < .01 

Καθήκοντα παιδιώνΟΑ  .17  2.42 < .05 

ΣυνοχήΙΟ .17  2.26 < .05 

ΠροσαρµοστικότηταΙΟ -.12 -2.02 < .05 

Σηµείωση. Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολικός βαθµός στο Ερωτηµατολόγιο Γάµου. Βήµα 1: ∆R2 = 

.02, F(1, 228) = 5.35, p < .05, Βήµα 2: ∆R2 = .15, F(3, 225) = 14.05, p < .001 (αποκλείστηκαν: 

οικογενειακή κατάσταση, ηλικία), Βήµα 3: ∆R2 = .10, F(3, 222) = 10.15, p < .001 (αποκλείστηκαν: 

οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, φύλο), Βήµα 4: ∆R2 = .02, F(3, 219) = 2.77, p < .05 

(αποκλείστηκαν: οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, φύλο, υποχρεώσεις γονέωνΟΑ, ρόλοι-όριαΙΟ, 

Σύνολο: R2 = .30, F(10, 219) = 9.38, p < .001.  
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18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45 ετών και άνω

Ηλικιακή οµάδα
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Άνδρες Γυναίκες

 

Σχήµα 1. Μέσοι όροι της βαθµολογίας στο Ερωτηµατολόγιο του Γάµου ως προς την 

ηλικιακή οµάδα και το φύλο. 


