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ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

•

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ

•

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ

•

ΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Γάμος ονομάζεται η τελετή με την
οποία συνιστάται και
αναγνωρίζεται μια νόμιμη
γενετήσια ένωση που θα οδηγήσει
στη δημιουργία μιας
οικογένειας. Ο γάμος είναι ένας
ζωτικός θεσμός για την κοινωνία:
οι άγαμοι και τα άτεκνα ζευγάρια
λίγο πολύ περιθωριοποιούνταν και
περιθωριοποιούνται ή δεν χαίρουν
καμίας εκτίμησης σε διάφορες
κοινωνίες.

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
Σε παλαιότερες εποχές ο γάμος
αποτελούσε το σημαντικότερο
γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας.
Ωστόσο η επιλογή της γυναίκας
δεν γινόταν από την ίδια, αλλά από
τον πατέρα της, ο οποίος μάλιστα
δεν επέτρεπε στο παιδί του να
παντρευτεί άτομο από κατώτερη
κοινωνική τάξη.

Ακόμα και σε πιο πρόσφατες εποχές, όταν λειτούργησε ο
θεσμός της προίκας, η γυναίκα δεν είχε άποψη. Ο άντρας
επέλεγε τη σύντροφο έπειτα από <<αγοραπωλησία>> με
τους γονείς της γυναίκας. Επιβεβαιώνεται λοιπόν πως το
κορίτσι αναγκάζεται να ακολουθήσει τη μοίρα που του
επέβαλε το οικογενειακό του περιβάλλον και οι
αντιλήψεις της εποχής.

Ακόμη και μετά το γάμο, ο σύζυγος παραμελούσε συνήθως
και δεν σεβόταν τη σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να
αντιμετωπίζεται ως υπηρέτρια, ως δούλα. Ακόμα κι αν
αντιμετώπιζε προβλήματα, δεν μπορούσε να θέσει θέμα
χωρισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΖΥΓΩΝ
Κείμενο : Ερωτόκριτος:
Η κοινωνική τάξη κι η οικονομική
κατάσταση αποτελούν στις
περισσότερες περιπτώσεις το
κυριότερο κριτήριο στην επιλογή
του/της συζύγου.
Βέβαια, στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο Ερωτόκριτος δείχνει
αποφασισμένος να κάνει τα πάντα,
ώστε να διεκδικήσει την Αρετούσα
από τον αυταρχικό βασιλιά.

Κείμενο : Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς:

 Ο άντρας επιλέγει τη σύζυγο τοποθετώντας πάνω απ’ όλα το
προσωπικό του συμφέρον, ενώ το συναίσθημα, σχεδόν πάντοτε, δε
λαμβάνεται υπ’ όψιν στη λήψη απόφασης του γάμου.
Οι γονείς της γυναίκας επιλέγουν το σύζυγο, στηριζόμενοι καθαρά
σε οικονομικά κριτήρια
Η ίδια η γυναίκα γνώριζε πως αργότερα θα βρεθεί σε μειονεκτική
θέση, αφού ο γάμος αποτελούσε ουσιαστικά αλλαγή δουλείας, μιας
και ο σύζυγος την επέλεγε πρωτίστως για να αποκτήσει περιουσία.

ΠΡΟΙΚΑ
Ο θεσμός της προίκας
είναι εκείνος που
διαφθείρει την κοινωνία
και κάνει(και στη
συγκεκριμένη περίπτωση)
το ανύπαντρο κορίτσι και
γενικότερα την γυναίκα να
είναι εμπορεύσιμο είδος
χωρίς γνώμη και
προσωπικές ανάγκες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι γονείς κάνουν ότι περνά από
το χέρι τους για να
συγκεντρώσουν προίκα και να
παντρέψουν τα κορίτσια τους
Οι γονείς θυσιάζουν και τα ίδια
τα κορίτσια για να μαζευτεί η
προίκα
Η προίκα είναι απαραίτητη
,καθώς ο γαμπρός ζητά κυρίως
την περιουσία
Το κορίτσι ,αφού παντρευτεί θα
γίνει δούλα του άντρα της

O γάμος στηριζόταν στα
κοινωνικο-οικονομικά συμφέροντα
των δύο συμβαλλομένων
οικογενειών· Επομένως ο έρωτας ή
η ρομαντική αγάπη δεν αποτελούσε
προϋπόθεση, ούτε υπήρχαν
προσδοκίες για ανάπτυξη ενός
τέτοιου είδους αγάπης. H επιλογή
συντρόφου γινόταν από τους γονείς
και οι επιθυμίες του ζευγαριού δε
θεωρούνταν συνήθως σημαντικές.

Για παράδειγμα, όταν κάποιο
άτομο βρισκόταν σε ηλικία
γάμου, η επιλογή συντρόφου
γινόταν από τους γονείς στη
βάση συγκεκριμένων
κοινωνικο-οικονομικών
δεδομένων ενώ τα δύο
υποψήφια άτομα παρέμεναν,
στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, αμέτοχα στην
όλη διαδικασία.

Όπως φαίνεται και στο κείμενο, ο Λασκαράτος μα παρουσιάζει τις αντιλήψεις περί του γάμου που επικρατούν την εποχή αυτή αλλά και με σατυρικό τρόπο τονίζει

ΔΙΑΦ ΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Τότε: Το προικιό ήταν αιτία της θυσίας του κοριτσιού και οι
γονείς καταπίεζαν ψυχολογικά τα κορίτσια.Οι γαμπροί που
επιθυμούσαν προίκα ήταν κερδοσκόποι. Οι γαμπροί διάλεγαν
τη νύφη από τα χρήματα και την περιουσία που είχε και έτσι
όλοι την αντιμετώπιζαν ως εμπόρευμα. Τα κορίτσια ήθελαν να
απελευθερωθούν από την τυραννία και την καταπίεση των
γονιών τους.

Σήμερα: οι αντιλήψεις
γύρω από το θεσμό της
προίκας και η εφαρμογή της,
έχουν οριστικά εκλείψει
στην Ελλάδα. Επιβεβαίωση
της έκλειψης ήταν ο νόμος
που θεσπίστηκε επί
Κυβέρνησης Α. Παπανδρέου
το 1983 που κατάργησε τον
θεσμό της προίκας.
Ωστόσο σε κάποιες χώρες
ή περιοχές της γης, όπως
στην Ινδία, τηρείται ο
θεσμός αυτός ακόμα και
σήμερα.

:

Γενικότερα, οι σημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην
προίκα, καθώς υποστηρίζει τον υποβιβασμό της θέσης της
γυναίκας και την απόλυτη εξάρτησή της από τον σύζυγό της.
Επιπλέον, δηλώνεται έτσι η κατώτερη θέση της,
καταρρίπτεται η ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα και
χαρακτηρίζεται η γυναίκα ως δεύτερης κατηγορίας
άνθρωπος.

