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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια διερεύνησης και ανάδειξης των 

ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του αθλήματος της κολύμβησης. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, διεξήχθη μια εθνογραφικού και φαινομενολογικού-αφηγηματικού τύπου έρευνα κατά 

την οποία επιχειρήθηκε η εις βάθος μελέτη της περίπτωσης μιας κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στα πλαίσια του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου 

(Ν.Ο.Ρ.).  

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στη βάση της μελέτης σε βάθος δύο περιπτώσεων 

έφηβων αθλητών και του προπονητή τους κάνοντας χρήση ποικίλων ερευνητικών εργαλείων, 

όπως είναι η συμμετοχική παρατήρηση, η τήρηση ερευνητικού ημερολογίου, η ημιδομημένη 

κλινική συνέντευξη, οι βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις και τα ιχνογραφικά και τα 

φωτογραφικά έργα. Στη βάση των ερευνητικών αυτών εργαλείων, περιγράφεται αρχικά, ο 

υλικός χώρος του Ν.Ο.Ρ. και η σπουδαιότητά του ως πεδίο ψυχολογικών, κοινωνικών και 

ψυχοπαιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πρακτικές που 

επιτελούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινότητας. Διερευνώνται επίσης οι τρόποι κατά 

τους οποίους τα υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν τη συμμετοχή 

τους στην συγκεκριμένη κοινότητα, αναλύονται η καθημερινή ζωή και το βίωμά τους και 

περιγράφονται οι διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ο ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος 

των σημαντικών άλλων στη συγκρότηση της ταυτότητας των υποκειμένων της έρευνας στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. 

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων υπό το πρίσμα 

της πλαισιοθετημένης μάθησης κατά τον τρόπο που ορίζεται από τους Lave και Wenger, είναι 

ότι μέσα από τη συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. εκπληρώνονται στόχοι και λειτουργίες κοινωνικο-ψυχολογικής 

φύσης, γεγονός το οποίο προσδίδει στη συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης ενδιαφέρουσες ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αντιλήψεις αθλητών, Αντιλήψεις προπονητή, Βιογραφική-αφηγηματική 

συνέντευξη, Εθνογραφική μεθοδολογία, Φαινομενολογία, Κολύμβηση, Μελέτη περίπτωσης, 

Πλαισιοθετημένη μάθηση, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας.  
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ABSTRACT OF MASTER THESIS 
 

PSYCHOPEDAGOGICAL DIMENSIONS AND LEARNING AND DEVELOPMENTAL 

PROCESSES OF THE SPORTS OF SWIMMING IN THE PERSPECTIVE OF 

SITUATED THEORY:  

CASE STUDIES OF ADOLESCENT ATHLETES AND THEIR COACH BASED ON 

THE ETHNOGRAPHICAL AND PHENOMENOLOGICAL-NARRATIVE 

METHODOLOGY 

  

The aim of the present study is to investigate the psycho-educational dimensions and 

the learning and developmental processes of the sports of swimming. In order to achieve the 

aims of the present study we conducted an ethnographical and phenomenological-narrative type 

of research during which we attempted an in-depth case study of a community of practice of the 

sports of swimming in the Nautical Group of Rethimnon.  

The research data comes from a case study of two adolescent athletes and their coach 

based on qualitative methodologies, namely ethnographic approach combined with the 

phenomenological-narrative approach. The procedure was performed using methodological 

tools of these approaches and more specifically participatory observation and field notes, semi-

structured interviews, biographical-narrative interviews and free discussions of the athlete’s 

concerning their drawings and photographic tasks. During the present research, were studied 

the following issues: the material world of the specific community of practice and its 

importance as a field of psychological, communicative and psycho-educational interactions, the 

ways that the subjects experience their participation in the specific community of practice, the 

practices that are taking place in the specific community, the ways that the subjects perceive 

and give meaning to their experience of participating in the community, the everyday life and 

the ways in which they experience their participation and, also, the ways that learning is taking 

place in the context of the specific community and the psycho-educational role of the 

significant others in the formation of the identity of the subjects in the context of the specific 

community of practice of swimming.  

 The main conclusion from data analysis in the context of the theory of situated learning 

in the way that it is meant by Lave and Wenger, is that through the participation in the 

community of practice of swimming in the Nautical Group of Rethimnon goals of social and 

psychological nature can be accomplished, a fact that gives psycho-educational dimensions to 

the participation in the certain community.   

 

Key words: Athletes’ perceptions, Biographical-narrative interview, Case study, Coach’s 

perceptions, Ethnographic methodology, Phenomenology, Qualitative research methods, 

Sports, Swimming, Situated learning. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας έλαβε χώρα εντός του πλαισίου εκπόνησης 

ερευνητικής διπλωματικής για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσέφερε το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατεύθυνση των Εφαρμογών της Ψυχολογίας 

στην Εκπαίδευση με Ειδίκευση στις Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Κατά τη 

διάρκεια του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας δόθηκε η δυνατότητα 

να εντρυφήσουμε στις εναλλακτικές ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι 

οποίες κυρίως πηγάζουν από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

επιστημών, για την κατανόηση και τη μελέτη της ψυχοπαιδαγωγικής πράξης (Πουρκός, 2006). 

Προσεγγίσεις του είδους αυτού διευρύνουν τα όρια και τις δυνατότητες μεθοδολογικού και 

ερευνητικού σχεδιασμού για τη διερεύνηση πτυχών της ψυχοπαιδαγωγικής διάστασης 

φαινομένων που μελετώνται σε έρευνες που στοχεύουν στη μελέτη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου των παιδιών (Barone, 2000).   

Η θέση των παιδιών στις σημερινές δυτικές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα εξέχουσα εξαιτίας 

της αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους και των μοναδικών τους αναπτυξιακών αναγκών. 

Παρόλο που δεν συνέβαινε και κατά το παρελθόν, η παιδική ηλικία τώρα αντιμετωπίζεται ως 

ένα ξεχωριστό στάδιο της ζωής στο οποίο οι εμπειρίες της νεαρής ηλικίας σχηματίζουν τα 

θεμέλια, επηρεάζοντας τα κατοπινά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, σημαντική 

προσοχή και πόροι έχουν αφιερωθεί στην ενίσχυση της ποιότητας των παιδικών εμπειριών 

μέσα από πολιτικές και νόμους που καθορίζουν πράγματα όπως η υγειονομική περίθαλψη και 

η υποχρεωτική εκπαίδευση. Με τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών που συμμετέχουν σε οργανωμένα 

αθλήματα, αποτελεί μια πιθανώς σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη των παιδιών και ως εκ 

τούτου θα έπρεπε επίσης να μπει στο στόχαστρο της επιστημονικής έρευνας (Kerr & Stirling, 

2013).  

Κατά την παρούσα εργασία, εστιάζοντας στην περίπτωση δύο έφηβων αθλητών και του 

προπονητή τους, διερευνάται ο ρόλος του αθλήματος της κολύμβησης στην ανάπτυξη των 

παιδιών που συμμετέχουν σε κοινότητες πρακτικής εξάσκησης του συγκεκριμένου αθλήματος. 

Παρά το ότι το άθλημα της κολύμβησης ανήκει στα πιο δημοφιλή αθλήματα με τα οποία 

ασχολούνται τα παιδιά, η επιλογή της μελέτης του συγκεκριμένου φαινομένου 

πραγματοποιήθηκε μετά από τη διαπίστωση έλλειψης τόσο στον ελληνικό, όσο και στον διεθνή 

επιστημονικό χώρο, σχετικών επιστημονικών αναφορών, οι οποίες βασίζονται σε έρευνα 

σχετικά με την κατανόηση της προσωπικής, ηθικής και κοινωνικής μάθησης που απορρέει από 

τη συμμετοχή των παιδιών σε κοινότητες πρακτικής εξάσκησης αθλημάτων, πόσο μάλλον 

συγκεκριμένα από τη συμμετοχή στις κοινότητες πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης. 

Η έλλειψη αυτή μάλιστα παρατηρείται ενώ συγχρόνως την ίδια στιγμή το φαινόμενο 

της συμμετοχής στη συγκεκριμένη μορφή άθλησης αποκτά στην χώρα μας μεγαλύτερη έκταση 

και ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 131179/Δ5/8/8/2016, 140766/Δ5/2-9-2016, 

153230/Δ5/20-9-2016, 159897/Δ5/28-9-2016 και 166515/Δ5/07-10-2016 εγκυκλίους, η 

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μετά από την 

εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-2016, 

αποφάσισε την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα 

από το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος (εθνικά, δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά 

κολυμβητήρια, κ.α.) για το σχολικό έτος 2016-2017 κατά προτεραιότητα σε όλους τους 

μαθητές/μαθήτριες της τρίτης (Γ) τάξης και της τετάρτης (Δ) τάξης σε ειδικές περιπτώσεις. 
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Επίσης,  συγχρόνως, η ίδια η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού στην υπ’ αριθμό 131179/Δ5/8/8/2016 εγκύκλιο κατά την οποία θεσπίζει τη 

διδασκαλία του αθλήματος της κολύμβησης στα σχολεία συμπεριλαμβάνει στους σκοπούς της 

διδασκαλίας του προσωπικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως 

την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση 

της προσωπικότητας των μαθητών (Παντής, 2016). 

Εντός του πλαισίου της παραπάνω προβληματικής και μιας προοπτικής υπέρβασης της 

αδυναμίας περιγραφής και κατανόησης της φύσεως της ενασχόλησης με το άθλημα της 

κολύμβησης ως δραστηριότητας που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, η οποία 

διακατέχεται από ψυχοπαιδαγωγικό ενδιαφέρον, προβήκαμε στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

της παρούσας μελέτης. Στην κατεύθυνση αυτή, για την υποστήριξη του συγκεκριμένου 

ερευνητικού εγχειρήματος, κατά τη συγκεκριμένη εργασία αναζητήθηκαν τα κατάλληλα 

ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία. Κατά τον τρόπο αυτό λοιπόν, στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης, για τη διερεύνηση των ωφελειών στα πολλαπλά επίπεδα της προσωπικής, 

κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης που προκύπτουν από την συμμετοχή στις κοινότητες 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, επιλέχθηκε η θεωρία της 

πλαισιοθετημένης μάθησης όπως αυτή διατυπώνεται και εκφράζεται από τους Lave και 

Wenger (2005). Οι αντιλήψεις των Lave και Wenger για την πλαισιοθετημένη μάθηση και τις 

κοινότητες πρακτικής συγκεκριμένα, υπαινίσσονται μια οικολογική προσέγγιση στη μάθηση, 

προτείνοντας ότι η μάθηση είναι μια εγγενής διάσταση της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή 

που συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το άτομο και το περιβάλλον του. Αυτή η εστίαση στην 

κεντρικότητα του σώματος στη μάθηση μέσω της πράξης κάνει την πλαισιοθετημένη μάθηση 

έναν πολύτιμο τρόπο θέασης της μάθησης μέσα και μέσω της συμμετοχής στη φυσική αγωγή 

και τον αθλητισμό (David Kirk & Macphail, 2002∙ Richard Light, 2006∙ David Kirk, 2003 στο 

Light, 2013: 93).  

Η προσφυγή στην προκειμένη θεωρία τεκμηριώνεται και εκτενέστερα σε επόμενη 

ενότητα μέσω της αναλυτικής παρουσίασης των θεωρητικών μας εργαλείων και ακολούθως 

κατά την αξιοποίηση των εννοιών και των θεωρητικών σχημάτων των Lave και Wenger στην 

προσπάθεια περιγραφής του ρόλου της άθλησης στον τομέα των εναλλακτικών 

ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων μέσω των πολυεπίπεδων αναπτυξιακών ωφελειών που 

απορρέουν από την συμμετοχή στις κοινότητες πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης αναδεικνύοντάς την κατά τον τρόπο αυτό ως μια κοινωνική πρακτική με 

διαμορφωτική για το άτομο ψυχοσωματική επίδραση. Η αξιοποίηση των εννοιολογικών 

εργαλείων της πλαισιοθετημένης μάθησης σε συνδυασμό με τα ερευνητικά εργαλεία που 

διαθέτει η εθνογραφική μεθοδολογία μας παρείχε τη δυνατότητα κατανόησης της συμμετοχής 

στην κοινότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας ως μέσο για την διαμόρφωση του εαυτού 

που αποκτά χαρακτήρα αγωγής και από την βάση αυτή προχωρήσαμε περαιτέρω στην 

αναζήτηση διαστάσεων της ψυχοπαιδαγωγικής της λειτουργίας μέσα από την αναλυτική 

εξέταση των πρακτικών που εντοπίζονται στην κοινότητα, του λόγου και των ιχνογραφικών 

και φωτογραφικών έργων των εμπλεκομένων στο πεδίο εξάσκησης, των αθλητών και του 

προπονητή του αθλήματος της κολύμβησης.  

Αρχικά λοιπόν, κατά το πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας, παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο όπου στηρίζεται. Στο πρώτο κεφάλαιο, μέσα από την παράθεση μιας 

σύντομης ιστορικής αναδρομής, των κινήτρων που ωθούν την έναρξη, τη συνέχιση και τη 

διακοπή της συμμετοχής στον αθλητισμό, των οφελών που απορρέουν από τη συμετοχή σε 

αυτόν και του ρόλου-συμβολής των σημαντικών άλλων -των γονέων και του προπονητή-  

επιχειρείται μια θεωρητική διερεύνηση του ρόλου της φυσικής αγωγής στη ζωή του ανθρώπου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφότου πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση του αθλήματος της 

κολύμβησης και της επικρατούσας πραγματικότητας σχετικά με το συγκεκριμένο άθλημα στα 
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πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας, παρουσιάζονται οι ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του 

αθλήματος της κολύμβησης μέσα από τα ευρήματα των μέχρι τώρα σχετικών ερευνών. Κατά 

το τρίτο κεφάλαιο, έπειτα, πραγματοποιείται προσπάθεια για εξοικείωση με το θεωρητικό 

σχήμα και τις βασικές θεωρητικές έννοιες της προοπτικής των Lave και Wenger, όπως η 

νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, η μάθηση, η ταυτότητα και η κοινωνική πρακτική και η 

συνέχεια και η αντικατάσταση στα πλαίσια των κοινοτήτων.  

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης, το οποίο αποτελεί το επιστημολογικό-

μεθοδολογικό της τμήμα, το τέταρτο κεφάλαιο, κατ’ αρχήν, αφιερώνεται στην παρουσίαση των 

ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Αρχικά, 

πραγματοποιείται μια εισαγωγή και μια γενική αναφορά στις μεθόδους της ποιοτικής 

μεθοδολογίας και, στη συνέχεια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε, στην εθνογραφική μεθοδολογία, στη φαινομενολογική μέθοδο και στη 

μελέτη περίπτωσης, καθώς και στη διαδικασία αξιοποίησης των επιμέρους μεθοδολογικών 

εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά την παρούσα έρευνα, της ημιδομημένης κλινικής 

συνέντευξης, της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης, του ιχνογραφήματος και της 

φωτογραφίας. Ακολούθως, στο πέμπτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στον 

ερευνητικό σχεδιασμό αναλύοντας την στοχοθεσία, τη δειγματοληψία, τον χώρο και τον χρόνο 

διεξαγωγής της έρευνας, τη διαδικασία και τα εργαλεία της έρευνας, καθώς και ζητήματα που 

αφορούν την ηθική δεοντολογία της παρούσας μελέτης. 

 Ακολούθως, κατά το τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται και 

αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας και δίνονται απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα 

τα οποία σχετίζονται με τις ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις και τις διαδικασίες μάθησης και 

ανάπτυξης στο πλαίσιο του αθλήματος της κολύμβησης. Κατά τις απαντήσεις που 

παρουσιάζονται, υποστηρίζεται η αντίληψη της κολύμβησης ως μια ενασχόληση με 

πολυεπίπεδα οφέλη τα οποία, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, δεν περιορίζονται σε 

αυτά αλλά εκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά φτάνοντας σε ανώτερες ψυχολογικές 

λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών-

κολυμβητών. Έτσι, μέσα από τα κεφάλαια του συγκεκριμένου τμήματος, διακρίνονται οι 

πολυδιάστατες ψυχωφελείς πτυχές της συμμετοχής των παιδιών στη συγκεκριμένη κοινότητα 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, οι οποίες υποστηρίζονται συστηματικά 

μέσα από αναφορές στα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν τόσο από τη παρατήρηση, όσο 

και από τον λόγο των ίδιων των αθλητών και του προπονητή τους κατά το σύνολο των 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν.  

Κατά τον τρόπο αυτό, στο έκτο κεφάλαιο, περιγράφοντας τη σχέση ατόμου και 

περιβάλλοντος, τις χωρικές λειτουργικές υποδομές του Ν.Ο.Ρ. και το ψυχοκοινωνικό 

περιβάλλον των υποκειμένων, περιγράφεται διεξοδικά ο υλικός χώρος του Ν.Ο.Ρ. και η 

σπουδαιότητά του ως πεδίο ψυχολογικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών 

αλληλεπιδράσεων. Στο έβδομο κεφάλαιο, έπειτα, παρουσιάζονται οι πρακτικές που 

εντοπίζονται στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.. Συγκεκριμένα, αφού γίνει μια αρχική παρουσίαση των 

μαθητευόμενων κολυμβητών και του προσωπικού της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης στον 

Ν.Ο.Ρ., αναλύονται οι πρακτικές της προπόνησης, του ανταγωνισμού, της συμμετοχής σε 

αγώνες κολύμβησης, της τελετής βράβευσης αθλητών εντός του Ν.Ο.Ρ. και του εορτασμού για 

τη λήξη του κολυμβητικού έτους, οι οποίες εντοπίζονται, και αναλύεται η ιδιαιτερότητα της 

έννοιας του χρόνου στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας.  

Στο όγδοο κεφάλαιο, στη συνέχεια, μέσα από την παρουσίαση των υποκειμένων της 

έρευνας, των απόψεων και των αντιλήψεών τους για τη φυσική αγωγή γενικότερα και για το 

άθλημα της κολύμβησης ειδικότερα, των αιτίων έναρξης, συνέχισης και διακοπής της 

συμμετοχής στην κοινότητα, αναλύεται εκτενώς ο τρόπος κατά τον οποίο τα υποκείμενα της 

έρευνας αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν τη συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη 
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κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Ακολούθως, κατά το ένατο 

κεφάλαιο, μέσα από την παρουσίαση του βιώματος των υποκειμένων της έρευνας στην 

καθημερινή τους ζωή στη βάση της συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, του βιώματός τους σε σχέση με τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα και του νοήματος της κολύμβησης στη ζωή τους μέσα από τη χρήση 

ιχνογραφικών και φωτογραφικών έργων, παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή και το βίωμα των 

υποκειμένων της έρευνας στο πλαίσιο της εν λόγω κοινότητας.  

Συνεχίζοντας, στο δέκατο κεφάλαιο, επεξηγούνται οι διαδικασίες μάθησης και 

ανάπτυξης και ο ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος των σημαντικών άλλων στη συγκρότηση της 

ταυτότητας των υποκειμένων της έρευνας στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, επεξηγώνται οι δομές της μάθησης μέσα από την πρακτική, η θέση της γνώσης, το 

πρόβλημα της πρόσβασης, ο λόγος και η πρακτική, τα αποτελέσματα της συμμετοχής, ο 

τρόπος επίτευξης της συνέχειας και της αντικατάστασης, ο ρόλος και η συμβολή των 

σημαντικών άλλων και ο τρόπος διαμόρφωσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των 

διαπροσωπικών σχέσεων στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης. 

 Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και συζήτηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν, ενώ στο δωδέκατο κεφάλαιο, 

περιγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες αποτελεί μια από τις πιο κοινές 

ενασχολήσεις των σημερινών παιδιών και εφήβων η οποία κυρίως λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 

αθλητικών ομίλων και της σχολικής εκπαίδευσης. Ερευνητές στον τομέα της φυσικής αγωγής 

έχουν αφιερώσει αξιόλογη προσοχή στην εκμάθηση και στην σημασία της φυσικής αγωγής στα 

σχολεία και αθλητικοί κοινωνιολόγοι έχουν ταυτοποιήσει μεγάλης κλίμακας κοινωνικές και 

οικονομικές αλλαγές και εξελίξεις που έχουν επιπτώσεις στην εξάσκηση της φυσικής αγωγής 

και του παιδικού αθλητισμού (Light, 2008: 2). Στις επιστήμες της υγείας και της φυσικής 

αγωγής, η προσοχή επικεντρωθεί, λόγω πρόσφατων ευρημάτων περί επιδημίας της 

παχυσαρκίας, στην ανάγκη για συστηματική φυσική δραστηριότητα στα παιδιά ως μια 

στρατηγική πρόληψης νοσημάτων.  

Παρόλο που το γεγονός αυτό έχει μια θετική διάσταση στην προσφορά μιας λογικής για 

τη φυσική αγωγή στα σχολεία, στους ομίλους και για τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, 

ωστόσο, υποβιβάζει τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων ανθρώπων στον αθλητισμό σε 

¨συνταγογραφημένη άσκηση¨ με λίγες μελέτες να ψάχνουν για τα περαιτέρω οφέλη που 

απορρέουν (Light, 2008: 3). Όσο σημαντική και αν είναι η σωματική υγεία, υπάρχουν και άλλα 

σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων ανθρώπων που έχουν 

παραβλεφθεί σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιείται σταδιακή εμφάνιση νέων 

ερευνών οι οποίες αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή με πιο ανθρωπιστικούς 

τρόπους (Kidman, 2005∙ Light, 2003∙ Pope, 2005) με κάποιες από τις έρευνες αυτές να κάνουν 

αναφορά σε σημαντικές επιπτώσεις για την κοινωνική, ηθική, πολιτισμική, προσωπική και 

διανοητική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων ανθρώπων (Light, 2008: 4).  

Ωστόσο, τόσο από τα μέσα ενημέρωσης, όσο και μέσα από τις επιστήμες και τη 

γενικότερη γραμματεία περί φυσικής αγωγής, οι διαστάσεις αυτές του αθλητισμού έχουν 

παραβλεφθεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως ένας διαγωνισμός 

σωματικών ικανοτήτων και να αντανακλάται μια αντίληψη του σώματος ως μια αμιγώς 

βιοσωματική ενότητα που αποτυγχάνει να αναγνωριστεί ως εξίσου κοινωνικά και πολιτισμικά 

δομημένο. Παρά την ανάπτυξη ιδιαίτερα εκλεπτυσμένων προοπτικών της μάθησης που την 

αντιμετωπίζουν ως μια δια βίου συνεχιζόμενη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ολόκληρο το 

άτομο, φαίνεται να υπάρχει ένα κενό στο ενδιαφέρον στη μάθηση που προκύπτει από και μέσω 

της συμμετοχής στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Στο παρόν κεφάλαιο 

πραγματοποιείται προσπάθεια υπέρβασης της δυσκολίας αυτής μέσα από την ανάδειξη του 

ρόλου της φυσικής αγωγής στη ζωή του ανθρώπου και των ψυχοπαιδαγωγικών της 

διαστάσεων.    
 

1.2. Ιστορική αναδρομή και η σημασία της φυσικής αγωγής - αθλητισμού 

 

Ένας ορισμός της γενικής ισχύος της έννοιας του αθλητισμού είναι πολύ δύσκολο να 

αποδοθεί, διότι παρατηρείται διαφορετική νοηματοδότησή του ανάλογα με το πλαίσιο εντός 

του οποίου χρησιμοποιείται (αθλητική εξάσκηση, επιστήμη, εκπαίδευση, εξάσκηση σε 

σύλλογο κ.λπ.) (Ζαρώτης, Tokarski, Κοντάκος, & Κατσαγκόλης, 2008). Ως εκ τούτου, από τον 

Digel (1990), υποστηρίζεται ότι η σημασία της έννοιας αθλητισμός συνάγεται κυρίως από τη 
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χρήση της. Ωστόσο, σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του καταστατικού χάρτη του συμβουλίου 

της Ευρώπης (2001), η έννοια του αθλητισμού συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής 

δραστηριότητας οι οποίες, είτε μέσω πρόχειρης, είτε μέσω συστηματικής συμμετοχής, 

σκοπεύουν στην έκφραση ή στη βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας και της πνευματικής 

ευρωστίας, σχηματίζοντας σχέσεις ή σημειώνοντας επιτυχίες σε διαγωνισμούς σε όλα τα 

επίπεδα.  

Όσον αφορά, έπειτα, τον όρο της φυσικής αγωγής, πρόκειται για οικειοποίηση του 

αγγλικού όρου physical education (Γιάτσης, 2006) και στην έννοια αυτήν εμπεριέχεται μια 

ευρύτερη θεώρηση κατά την οποία η εστίαση πραγματοποιείται σε ολόκληρο το άτομο 

λαμβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τις γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές πτυχές 

του (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2017). Αναφορές σε μορφές αθλητισμού εντοπίζονται ήδη στην ελληνική 

μυθολογία και στα ομηρικά έπη, καθώς οι Έλληνες είχαν έρθει σε επικοινωνία με τους 

αρχαίους πολιτισμούς των Κινέζων και των Ινδών και αντάλλαξαν ιδέες πάνω σε μορφές 

σωματικών ασκήσεων (Γιάτσης, 2006: 32). Παρά το γεγονός όμως, ότι ο αθλητισμός 

εντοπίζεται ήδη στους πολιτισμούς των αρχαιότερων λαών, όπως στον πολιτισμό των Αρχαίων 

Αιγυπτίων, των Ινδουιστών, των Κινέζων κ.λπ., στην πιο πλήρη, αγνή και την πιο υγιή 

αγωνιστική μορφή του, εμφανίζεται στους χρόνους της κλασσικής ελληνικής αρχαιότητας, 

γεγονός το οποίο επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση του λαμπρού αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό, την Ελλάδα σε κοιτίδα της γυμναστικής 

(Σαϊτάκης, 2006: 23). Η σημασία του αθλητισμού στην αρχαία Ελλάδα καταδεικνύεται και από 

την πληθώρα εννοιών που εντοπίζονται στο πεδίο «αθλητισμός» το οποίο οδήγησε στην 

ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης ορολογίας.  

Όσον αφορά, έπειτα, τον ρωμαϊκό πολιτισμό, παρά του ότι εκκινούν από το ελληνικό 

πρότυπο «νους υγιής, εν σώματι υγιεί», η θεωρητική σκέψη που επικράτησε για το ζήτημα της 

φυσικής αγωγής ήταν αυτή του θεάματος των σκλάβων στις αρένες (Σαϊτάκης, 2006: 52). 

Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, στη συνέχεια, η γενικότερη επιμέλεια του σώματος, 

συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης, εθεωρείτο αξιόποινο αμάρτημα από την αγωγή των 

Μοναστηρίων. Η αντίληψη αυτή ανετράπη κατά την περίοδο της Αναγέννησης, οπότε και 

προβάλλεται η αναγκαιότητα περί αγωγής του σώματος αποσκοπώντας στην υγεία η οποία 

καταστρέφεται από την ακινησία που επιβάλλεται μέσω της μελέτης και του θρανίου με τους 

Remple, Montenie, Βολταίρο, Pestalozzi και Mercurialis να αναδεικνύονται ως οι κυριότεροι 

εκφραστές της αγωγής του σώματος. Η πνευματική κίνηση του Διαφωτισμού, που 

εμφανίστηκε στην Ευρώπη του 17ου και 18ου αιώνα, συνέβαλε στην εξέλιξη της αντίληψης 

σχετικά με τη φυσική αγωγή μέσα από τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα που προέκυψαν κατά 

τη διάρκειά της. Τη μεγαλύτερη επιρροή σχετικά με το ζήτημα άσκησαν οι αντιλήψεις του 

John Locke περί προαγωγής της υγείας των νέων και των πνευματικών τους δυνατοτήτων από 

πολύ μικρή ηλικία μέσω των ασκήσεων και του Jean Jacques Rousseau περί συμβάδισης της 

σωματικής με την πνευματική υγεία.  

Ως προς την ανάπτυξη του σύγχρονου αθλητισμού, υπό τη σημερινή του μορφή, 

καθοριστική ήταν η επίδραση της βιομηχανικής επανάστασης, καθώς ο αθλητισμός άρχισε να 

χρησιμοποιείται, από τα σχολεία των μεσαίων τάξεων της Αγγλίας του 19
ου

 αιώνα, ως μέσο για 

την κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη των παιδιών που προορίζονταν να αποτελέσουν τους 

μελλοντικούς ηγέτες της κοινωνίας (Mangan, 1981). Έτσι, καθώς τα δημόσια ιδρύματα 

οργάνωσαν τα λαϊκά ομαδικά παιχνίδια με σκοπό την παροχή αγωγής, απέδωσαν αθλήματα, 

όπως το ράγκμπι και το ποδόσφαιρο, με τη σημερινή τους μορφή και καθιέρωσαν, κατά τις 

αγωνιστικές εκδηλώσεις, την ηθική αντίληψη του τίμιου παιχνιδιού (fair play), κατά την οποία 

προωθείται ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και προς τους κανονισμούς των αγώνων και η 

αποδοχή του τελικού αποτελέσματος (Σαϊτάκης, 2006: 57).   

Ο θεσμικός χαρακτήρας του πρώτου αθλητικού συλλόγου, που συστάθηκε το 1850 από 

το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και της πρώτης ομοσπονδίας αθλητικών συλλόγων, που 
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δημιουργήθηκε το 1855, συνεισέφεραν στην προσάρτηση του αθλητισμού στον πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό άξονα των συμφερόντων της αστικής τάξης. Η αντίληψη αυτή δεν 

άργησε να διαδοθεί σε διεθνές επίπεδο, με αποκορύφωμα την απόφαση του Διεθνούς 

Αθλητικού Συνεδρίου που έγινε το έτος 1894 στο Παρίσι, για καθιέρωση των σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων στην ιδεολογική βάση των αντιλήψεων του Pierre De Coubertin. Η 

μετέπειτα ανάπτυξη αθλητικών σωματείων και εθνικών και διεθνών αθλητικών ενώσεων και 

ομοσπονδιών προς τα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, όπως η ίδρυση της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Γυμναστικής (Federation Internationale de Gymnastique – F.I.G.) το 1897, η 

ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαιρικών Συνδέσμων (Federation Internationale de 

Football Association – F.I.F.A.), η ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Κολύμβησης 

(Federation Internationale de Natation Amateur – F.I.N.A.) κ.ά., μαρτυρούν μια εντυπωσιακή 

ανάπτυξη του αθλητισμού.  

Η ανάπτυξη στην παιδαγωγική σκέψη και η διατύπωση καινοτόμων αντιλήψεων για τις 

ανάγκες των παιδιών και των νέων, που σημειώθηκαν μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 

όπως η αντίληψη πως οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της διανοητικής 

αγωγής επηρεάζουν τη φυσική ανάπτυξη και το αντίστροφο, σήμαναν την συμπερίληψη της 

φυσικής αγωγής ως ισότιμο μέρος της γενικής αγωγής των παιδιών και την έναρξη της 

επιστημονικής εποχής για την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό στηριζόμενα στις αρχές του 

ανθρωπισμού και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών (Σαϊτάκης, 2006: 59). Στον αντίποδα, 

κατά την ίδια χρονική περίοδο, στη Γερμανία, η φυσική αγωγή αναπτύσσεται στο πνεύμα του 

μιλιταρισμού και του σωβινισμού επιδιώκοντας την προώθηση της φασιστικής 

διαπαιδαγώγησης των νέων προετοιμάζοντας, κατά τον τρόπο αυτό, την επερχόμενη κατάληψη 

της εξουσίας από το ναζιστικό κόμμα.  

Κατά την εποχή αυτή, λόγω της εκμετάλλευσης των αθλητικών επιτυχιών ως μέσων 

πολιτικής προπαγάνδας, ο χώρος του αθλητισμού σημείωσε ιδιαίτερη ανάπτυξη η οποία 

φανερώνεται μέσα από την ενίσχυση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων και την περαιτέρω 

ανάπτυξη αθλητικών σωματείων και εθνικών και διεθνών αθλητικών ενώσεων και 

ομοσπονδιών (Σαϊτάκης, 2006: 60).  Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, η συστηματική 

άσκηση σε ένα υγιές περιβάλλον έχει πλέον καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση, γεγονός που 

οδήγησε στην  ανάπτυξη των σπουδών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και στην 

καθιέρωση της φυσικής αγωγής στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών 

του σύγχρονου κόσμου.  

 Όσον αφορά την ελληνική κοινωνία, έπειτα, έτος σταθμός, ως προς την πορεία της 

Φυσικής Αγωγής, μπορεί να θεωρηθεί το 1821 καθώς, με την έναρξη του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, εκφράστηκαν οι γενικότερες αντιλήψεις περί της 

νεοελληνικής εκπαίδευσης (Σαϊτάκης, 2006: 45). Η πρώτη επίσημη θεσμοθέτηση της 

γυμναστικής στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε το έτος 1862, οπότε 

και εισήχθη η στρατιωτική γυμναστική στη μέση εκπαίδευση, με υπεύθυνους διδάσκαλους 

αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (Σαϊτάκης, 2006: 46). Η καθιέρωση της γυμναστικής ως 

υποχρεωτικό μάθημα πραγματοποιήθηκε το 1880 μέσω ειδικού διατάγματος (Σαϊτάκης, 2006: 

47). Άλλο ένα σημαντικό έτος-σταθμό στην ιστορία της θέσης της γυμναστικής στην 

εκπαίδευση αποτελεί το έτος 1907 οπότε και καθιερώθηκε το σουηδικό μοντέλο γυμναστικής 

στόχος του οποίου ήταν η μύηση των μαθητών στην στρατιωτική ζωή (Σαϊτάκης, 2006: 48). 

Κατά την περίοδο αυτή, η γυμναστική επιδιώκει μόνο τη διαμόρφωση των σωματικών 

ικανοτήτων και την καλλιέργεια της πειθαρχίας. 

Επί της δικτατορίας του Μεταξά, η φυσική αγωγή καθιερώθηκε ως πρωτεύον μάθημα 

στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, με κύρια αποστολή την προετοιμασία των μαθητών για 

πραγματοποίηση θεαματικών επιδείξεων και παρελάσεων (Σαϊτάκης, 2006: 48). Από την 

περίοδο της μεταπολίτευσης και έπειτα, άρχισε μια πιο δημοκρατική περίοδος στην πολιτική 

σκηνή της Ελλάδος η οποία άσκησε και ανάλογη επιρροή ως προς την αντίληψη περί της 
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φύσης και της σκοπιμότητας της φυσικής αγωγής. Σήμερα, η φυσική αγωγή είναι συστατικό 

της δομής του σχολείου και της παιδείας η οποία «αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και 

έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων» 

(Σύνταγμα Ελλάδος, Άρθρο 16, παρ. 2). 

Θέση όμως επί του ζητήματος έχουν λάβει και παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η 

Panathlon International, η οποία διακηρύττει το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν 

σε αθλήματα κάτω από ασφαλείς συνθήκες και να προπονούνται και να καθοδηγούνται από 

ικανούς ανθρώπους. Το παιδί θα πρέπει να επιτρέπεται να επιλέγει με ποιο άθλημα θα 

ασχοληθεί και με τι απώτερους σκοπούς (Panathlon International, 2004). Γενικότερα, το 

ποσοστό άθλησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα υψηλό∙ με χώρες όπως η Γερμανία, η 

Φινλανδία, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Σουηδία να σημειώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επί 

του συνολικού πληθυσμού τους (Decker, 2004: 30). Παρατηρείται λοιπόν, ότι η άθληση έχει 

φτάσει να αποτελεί ένα πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο που 

προωθείται και προστατεύεται τόσο από διεθνείς οργανισμούς, όσο και από τα κράτη και ο 

τρόπος κατά τον οποίο διενεργείται συνδέεται στενά με το σύστημα και τη δομή της κοινωνίας, 

όπου πραγματοποιείται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η άθληση έχει 

ταυτοποιηθεί ως ένας μηχανισμός για την προαγωγή και την υιοθέτηση θετικής νεανικής 

ανάπτυξης μέσω της άθλησης και, μέσω αυτής, η πολιτεία επιδιώκει την καταπολέμηση ενός 

εύρους κοινωνικών δεινών, όπως η αποξένωση και η αντικοινωνική συμπεριφορά στους νέους 

ανθρώπους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η ανατροφή καλών πολιτών είναι ένα από 

τους τρεις κύριους στόχους της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Στρατηγικής για τους 

Νέους Ανθρώπους (Physical Education and Sport Strategy for Young People), που ιδρύθηκε 

από εκατομμύρια λιρών δημοσίου χρήματος, με τους άλλους δύο στόχους να είναι η παραγωγή 

επιτυχημένων διεθνών αθλητικών ομάδων και η καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Το 

ενδιαφέρον αυτό εκ μέρους της πολιτείας για τον νεανικό αθλητισμό έχει ενθαρρύνει 

φιλόδοξους στόχους για τη συμμετοχή των νέων στην άθληση όλων των επιπέδων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές άλλες χώρες, εξέλιξη που υποδεικνύει ότι, στις αρχές του 

21
ου

 αιώνα, η άθληση έχει γίνει ένα σημαντικό στοιχείο της νεανικής κουλτούρας (Green, 

Smith, & Roberts, 2005), όπως επίσης και ότι τα νοήματα που παράγονται από τον αθλητισμό, 

και η επιρροή που έχει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων καθώς προχωρούν προς τον κόσμο 

των ενηλίκων, είναι πολύ πιο περίπλοκη και γεμάτη πιέσεις και αντιφάσεις από ό,τι ήταν στα 

σχολεία των τελών του 19
ου

 αιώνα της Αγγλίας.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, στις πιο 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, σημειώθηκε μια ραγδαία αύξηση στην συμμετοχή των 

παιδιών από την ηλικία των πέντε ετών σε αθλητικές δραστηριότητες κατά τα πρότυπα των 

αθλητικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες. Με πρώτη χώρα στην οποία 

σημειώθηκε τις Η.Π.Α., η επιρροή του επαγγελματικού αθλητισμού των ενηλίκων στην 

άθληση των νέων, πλέον αναγνωρίζεται ως παγκόσμια πραγματικότητα. Παρατηρείται, λοιπόν, 

μια τάση για αύξηση των οργανωμένων από τους ενήλικες αθλητικών προγραμμάτων στα 

οποία τα παιδιά εντάσσονται από νωρίς για να ακολουθήσουν μια αθλητική καριέρα σε μια 

ποικιλία από ανταγωνιστικά αθλήματα υψηλών προσδοκιών που διεξάγονται σε εθνικό και σε 

διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται πιο εμφανώς από τη θέσπιση το 2010 στη 

Σιγκαπούρη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, με αγωνιζόμενους 3500 αθλητές από 

δεκατεσσάρων έως δεκαοχτώ ετών από 205 χώρες οι οποίοι ανταγωνίζονταν στα ίδια 26 

αθλήματα που είχαν προγραμματισθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. 

Από το 2012 και έπειτα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, θα διεξάγονται ανά τέσσερα έτη, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  
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1.3. Κίνητρα έναρξης και συνέχισης της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες   

 

Ο τρόπος κατά τον οποίο τα κίνητρα λειτουργούν ως προς την άθληση διαφέρει 

ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται. Έτσι, παρατηρείται η ύπαρξη 

διαφορετικών κινήτρων τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη της ενασχόλησης, και 

διαφορετικών που λειτουργούν για τη μακροπρόθεσμη συνέχισή της, γεγονός που επιτάσσει 

μια ανάλογη εξέταση αυτών (Nitsch, 1988). Στην επιστήμη, είναι αναμφισβήτητη η «πολλαπλή 

παρακίνηση», η οποία διαμορφώνεται από πολυδιάστατα κίνητρα (Ζαρώτης, Tokarski, 

Κοντάκος & Κατσαγκόλης, 2008: 146). Έτσι, η επιθυμία για ένταξη σε μία κοινότητα μπορεί 

να αποτελέσει το πρωταρχικό κίνητρο για την έναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων, λόγω του 

ότι το άτομο αναζητά κοινωνική επαφή με άτομα με τα οποία θα συνδέεται με έναν κοινό 

τρόπο σκέψης. Έπειτα, η συντροφικότητα που αναπτύσσεται κατά την άθληση στο πλαίσιο 

μιας ομάδας, για πολλούς αθλούμενους, συγκαταλέγεται στα κίνητρα για συνέχιση της 

άθλησης.  

Ο συνδυασμός κινήτρων αθλητικής ενέργειας μπορεί να διαφέρει πολύ στο ίδιο το 

άτομο λόγω της ετερογένειας φυσικών, ψυχοκοινωνικών και κοινωνικο-οικονομικών 

προϋποθέσεων, ενώ υπόκειται και σε ορισμένες αλλαγές που υφίσταται το ίδιο το άτομο 

(Poelzer, 1989). Έτσι, κατά την έναρξη μίας αθλητικής δραστηριότητας μπορεί να είναι 

κυρίαρχο ένα κίνητρο, όμως στην πορεία της αθλητικής δραστηριότητας η σημασία του να 

υποχωρήσει έναντι άλλων κινήτρων. Επομένως, τα κίνητρα έναρξης και συνέχισης της 

αθλητικής δραστηριότητας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ταυτόσημα και μπορούν να 

επηρεάζονται από τη μεταβολή των προσωπικών αναγκών (Abele-Brehm & Brehm, 1990∙ 

Hackfort, 1993). Ως προς την επιλογή, έπειτα, του συγκεκριμένου αθλήματος με το οποίο τα 

παιδιά επιλέγουν να ασχοληθούν, γενικά, παρατηρείται ότι τείνουν να έλκονται προς περιοχές 

όπου αντιλαμβάνονται ότι είναι ικανοί και να μένουν μακριά από περιοχές όπου αισθάνονται 

αποτυχημένοι (Weiss & Williams, 2004 στο Crane & Temple, 2015). 

Όσον αφορά λοιπόν, αρχικά, τα κίνητρα έναρξης της ενασχόλησης, οι αλλαγές στις 

αξίες και στα πρότυπα της κοινωνίας, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές οι οποίες εκφράζονται με 

διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τον αθλητισμό και επηρεάζουν τόσο τις μορφές άθλησης 

με τις οποίες οι άνθρωποι επιλέγουν να ασχοληθούν, όσο και τα κίνητρα που τους ωθούν προς 

την ενασχόλησή τους. Έτσι, ενώ παλαιότερα, στο χώρο του αθλητισμού κυριαρχούσαν έννοιες 

όπως η επίδοση, ο πρωταθλητισμός ή το ρεκόρ και ως κεντρικά κίνητρα για άθληση 

εμφανίζονταν η απόδοση και ο ανταγωνισμός και, με την έννοια αυτή, η επιβεβαίωση, τη θέση 

τους σήμερα έχουν αντικαταστήσει κίνητρα όπως η υγεία, η καλή φυσική κατάσταση, η 

ψυχαγωγία, η ψυχική ισορροπία, η ευημερία, η καλή εξωτερική εμφάνιση, η κοινωνική 

αλληλεπίδραση και η ευεξία, το καλοσχηματισμένο σώμα και η εξισορρόπηση του άγχους από 

την εργασία (Ζαρώτης et al., 2008).  

Πέρα όμως από το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, σημαντικός παράγοντας ο οποίος 

μέσα από ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι ασκεί επιρροή ως προς 

τα κίνητρα ενασχόλησης με τον αθλητισμό, αποτελεί η ηλικία (Ζαρώτης et al., 2008: 154). Οι 

λόγοι για τους οποίους τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν στον αθλητισμό, παρατηρείται, 

επίσης, ότι είναι διαφορετικοί από τα οφέλη του αθλητισμού. Αρχικά, λοιπόν, παράγοντες που 

ασκούν σημαντικές επιρροές για την έλξη των παιδιών προς τη φυσική δραστηριότητα 

αποτελούν οι γονικές κατευθύνσεις, τα επίπεδα ενθάρρυνσης από τους γονείς, το φύλλο του 

παιδιού και η προσλαμβάνουσα αίσθηση φυσικής ικανότητας (Brustad, 1993). Τα παιδιά και οι 

νέοι από διαφορετικούς πολιτισμούς (Longhurst & Spink, 1987∙ Sit, 1998∙ Yan & McCullagh, 

2004) με και χωρίς ειδικές ανάγκες (Sit, 1998) άνδρες και γυναίκες (Sirard, Pfeiffer, & Pate, 

2006∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990) αναφέρουν ότι η επιθυμία τους για συμμετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες επηρεάζεται, ως επί το πλείστο, από ενδογενή κίνητρα, με τη 

διασκέδαση να είναι ο πιο κοινός ενδογενής παράγοντας που αναφέρεται (Gould, Feltz & 
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Weiss, 1985∙ Sirard et al., 2006∙ Sit, 1998∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990∙ Whitehead & 

Biddle, 2008∙ Yan & McCullagh, 2004).  

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε σε παιδιά επτά έως 15 ετών, 

καταδεικνύουν τη διασκέδαση ως μια θετική διάσταση η οποία συνδέεται με την προσωπική 

επιτυχία και τις αντιλήψεις των παιδιών ότι διέθεταν ικανότητες που τους καθιστούσαν ικανούς 

να ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικές προκλήσεις (Wankel & Sefton, 1989). Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σύμφωνα με ένα μεγαλύτερο εύρος ερευνών που δείχνουν ότι η πρόκληση και ο 

ενθουσιασμός του συναγωνισμού και των ευκαιριών για τη δοκιμασία ικανοτήτων είναι 

σημαντικοί ενδογενείς παράγοντες, ειδικά για τα αγόρια (Gould, Feltz & Weiss, 1985∙ Sirard et 

al., 2006∙ Wankel & Kreisel, 1985∙ Yan & McCullagh, 2004).  

Η σύναψη φιλικών σχέσεων και η συνεύρεση με φιλικά πρόσωπα (Gould, Feltz & 

Weiss, 1985∙ Sirard et al., 2006∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990∙ Wankel & Kreisel, 

1985∙ Whitehead & Biddle, 2008) και η ένταξη σε μια ομάδα (Gould, Feltz & Weiss, 1985∙ 

Sirard et al., 2006∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990∙ Wankel & Kreisel, 1985) είναι 

σημαντικοί κινητήριοι ενδογενείς παράγοντες, αλλά αποτελούν επίσης λόγους για τους οποίους 

τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον αθλητισμό ως διασκεδαστικό (Whitehead & Biddle, 2008). Τα 

παιδιά και οι νέοι επίσης αναφέρουν ότι συμμετέχουν στον αθλητισμό επειδή θέλουν να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μάθουν νέες (Gould, Feltz & Weiss, 1985∙ Longhurst & 

Spink, 1987∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990∙ Wankel & Kreisel, 1985∙ Yan & 

McCullagh, 2004) και επειδή επιδιώκουν ευκαιρίες για παιχνίδι, για άσκηση και για βελτίωση 

της φυσικής τους κατάστασης (Gould, Feltz & Weiss, 1985∙ Longhurst & Spink, 1987∙ Sirard 

et al., 2006∙ Stern, Bradley, Prince, & Stroh, 1990∙ Yan & McCullagh, 2004∙ Brustad, 1993∙ 

Light & Curry, 2009∙ Light & Lemonie, 2010).  

Εξωτερικοί παράγοντες όπως η επίτευξη κοινωνικής θέσης, η νίκη, η ευχαρίστηση των 

προπονητών συγκαταλέγονται στα λιγότερο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή στον 

αθλητισμό ανάμεσα στα παιδιά και τη νεολαία (Gould, Feltz & Weiss, 1985∙ Wankel & 

Kreisel, 1985). Όταν τα παιδιά ερωτώνται για τους λόγους συμμετοχής τους στον αθλητισμό, 

παρατηρείται εμφανής απουσία της έννοιας της νίκης από τις αναφορές τους. Παρά του ότι οι 

ενήλικες συνήθως σχηματίζουν στο μυαλό τους τα ανταγωνιστικά αθλήματα των παιδιών γύρω 

από την έννοια της νίκης, η επιθυμία ή η ανάγκη για νίκη ήταν ο λιγότερο αναφερόμενος λόγος 

που αναφέρθηκε από τα παιδιά-αθλητές για τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό σε μια έρευνα 

που διενεργήθηκε από το Αγγλικό Αθλητικό Συμβούλιο (English Sports Council 1998 στο Kerr 

& Stirling, 2013a: 29) με τη διασκέδαση να αποτελεί τον πιο δημοφιλή παράγοντα ο οποίος 

συνδέεται με το κίνητρο για την έναρξη της συμμετοχής (Mccarthy & Jones, 2007). 

Αυτή η υπερίσχυση των ενδογενών κινήτρων, που παρατηρείται, συμβαίνει λόγω του 

ότι η εσωτερική κινητοποίηση παρέχει την περισσότερη αμοιβή για το παιδί καθώς παράγει μία 

δέσμευση που είναι πιο ευεργετική και έχει μια πιο ισχυρή, θετική κινητήρια δύναμη. Ιδανικά, 

εάν ήταν δυνατή η αφαίρεση της χειριστικής ποιότητας της εξωτερικής κινητοποίησης, θα 

μπορούσαμε να βρούμε το παιδί να συμμετέχει για την χαρά και την ικανοποίηση που η 

δραστηριότητα προσφέρει (Ogilvie, 1979: 53). Ωστόσο, είναι αναμενόμενο για τα παιδιά να 

ανταποκρίνονται και σε εξωτερικούς παράγοντες όπως τα δώρα, η αναγνώριση, η επιβράβευση 

γιατί η κοινωνική θέση και το γόητρο είναι σημαντικά για κάθε παιδί. Το παιδί, όμως, δεν 

πρέπει να επιτρέπεται να αποκλίνει από τον κύριο στόχο του που ουσιαστικά είναι μια 

ανανεωμένη αίσθηση ελέγχου επί του κόσμου του, καθώς το κυνήγι της αριστείας έχει την 

ισχυρότερη κινητήριο δύναμη όταν βρίσκεται σε συνάρτηση με την προσωπική βελτίωση 

(Ogilvie, 1979: 53).  

Τυπικά, ένα άτομο το οποίο συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα αξιολογήσει 

τις εμπειρίες του και έπειτα θα πάρει μια απόφαση για τη μελλοντική συμμετοχή του (Crane & 

Temple, 2015). Όσον αφορά όμως τη συνέχιση της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 

συγκεκριμένα, οι αυτοαντιλήψεις των αθλητών σχετικά με τις ικανότητές τους αποτελούν 
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παράγοντα ο οποίος μπορεί να την προβλέψει (Boiché & Sarrazin, 2009). Ως τον πιο 

καθοριστικό παράγοντα, όμως, που συμβάλει ως προς τη συνέχιση της ενασχόλησης των 

παιδιών και των εφήβων με τον αθλητισμό πολλές μελέτες σε όλον τον κόσμο συνεχώς 

αναγνωρίζουν την πρωταρχική σημασία της ευχαρίστησης (Scanlan, Carpenter, Schmidt, 1993∙ 

Weiss & Ferrer-Caja, 2002).  

Μια ευρεία έρευνα σε νέους ανθρώπους στην Αυστραλία που διεξήχθη από την 

Australian Sports Commission (1991), αναγνώρισε την ευχαρίστηση και τη φιλία ως τους 

κύριους λόγους για τη συμμετοχή σε αθλήματα, προτείνοντας την παροχή περισσότερων 

ευκαιριών για παιχνίδι με τους φίλους κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι Cote, Baker και 

Abernethy (2003), επίσης, υποστηρίζουν ότι η διασκέδαση και ο ενθουσιασμός σε ποικίλες 

αθλητικές εμπειρίες μεταξύ των ηλικιών έξι και δεκατριών είναι πολύ σημαντικές για τη 

συνεχιζόμενη συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Σε μια άλλη έρευνα, έπειτα,  υποστηρίζεται ότι 

για να κάνουν τους παίκτες να συνεχίσουν να προπονούνται, τα προγράμματα έπρεπε να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στα παιχνίδια και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που 

υιοθετούν την ευχαρίστηση και την απόλαυση αντί της ρουτίνας έντονης προπόνησης που 

επικεντρώνεται στην αθλητική ετοιμότητα (Wall & Côté, 2007: 86).  

 

1.4. Αίτια διακοπής της συμμετοχής στον αθλητισμό 

 

Παρά την ευρεία δημοτικότητα του αθλητισμού και τα δυνητικά οφέλη που μπορούν να 

προκύψουν, περισσότερο από το 35% των παιδιών και των εφήβων στη Βόρεια Αμερική, σε 

ετήσια βάση, εγκαταλείπουν τον αθλητισμό (Patriksson, 1988). Σε σχετική έρευνα των Crane 

& Temple (2015), τα περισσότερα ερευνητικά υποκείμενα τα οποία διέκοπταν τη συμμετοχή 

τους το απέδιδαν σε προσωπικούς παράγοντες όπως η απόλαυση, οι αντιλήψεις ικανότητας, οι 

κοινωνικές πιέσεις, οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες και οι σωματικοί παράγοντες, παρά σε 

παράγοντες που σχετίζονταν με τη δομή του αθλήματος, με τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 

για τη σωματική και την αθλητική τους ικανότητα και την απόλαυση του αθλητισμού να 

κυριαρχούν.  

Έτσι, προκύπτει, λοιπόν, ότι ο κυρίαρχος λόγος που τα περισσότερα παιδιά και οι νέοι 

αποφασίζουν να διακόψουν τη συμμετοχή τους από τον αθλητισμό είναι η έλλειψη 

διασκέδασης (Crane & Temple 2015∙ Butcher et al., 2002). Όταν γινόταν αναφορά στον λόγο 

αυτό, τα αίτια που αναφέρονταν ήταν η έλλειψη αρκετών δυνατοτήτων για παιχνίδι, η 

δυσαρέσκεια με τον προπονητή και ο υπερβολικά πολύς χρόνος προπόνησης. Παρατηρείται, 

συνεπώς, μια περιπλοκότητα ως προς την έννοια της διασκέδασης η οποία μπορεί να παρέχει 

αξιόλογες πληροφορίες για την παραίτηση των παιδιών από τον αθλητισμό καθώς μπορεί να 

πυροδοτείται από διάφορους επί μέρους παράγοντες. Για παράδειγμα, από τους Mccarthy & 

Jones (2007), κατά την εξέταση της γενικότερης διάστασης της διασκέδασης εντόπισαν εννέα 

διακριτούς παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη διασκέδασης στον αθλητισμό. Τα 

θέματα που ανέδειξαν αφορούν γονείς που υπερ-εμπλέκονται, την υπερ-προπόνηση, τους 

τραυματισμούς και την έλλειψη ικανότητας.  

Ο δεύτερος πιο συχνά αναφερόμενος παράγοντας που σχετιζόταν με την διακοπή της 

συμμετοχής στον αθλητισμό στην έρευνα των Crane & Temple (2015), ήταν οι αντιλήψεις περί 

ικανότητας. Αισθήματα που σχετίζονται με έλλειψη ικανότητας εκφράζονταν με ποικίλους 

τρόπους συμπεριλαμβάνοντας: το να μην είναι κάποιος αρκετά καλός, όχι τόσο καλός όσο θα 

ήθελε να είναι και έλλειψη βελτίωσης δεξιοτήτων. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με 

προηγούμενες έρευνες που καταδείκνυαν συσχέτιση μεταξύ της χαράς του αθλητισμού και των 

αντιλήψεων των παιδιών και των νέων για την αθλητική ικανότητα (Cairney et al., 2012∙ 

Mccarthy & Jones, 2007∙ Ommundsen & Vaglum, 1992). Τα ευρήματα των Mccarthy & Jones 

(2007) υποδεικνύουν ότι οι θετικές αντιλήψεις για τη σωματική ικανότητα είναι μια πηγή 
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απόλαυσης του αθλητισμού και, συνεπώς, οι αντιλήψεις για έλλειψη σωματικής ικανότητας 

είναι ένδειξη έλλειψης ευχαρίστησης.  

Ένας βαθμός άγχους σχετικά με τον αθλητισμό ή πίεση μπορεί να είναι υγιής και 

μπορεί να προάγει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση και τη γενικότερη απόδοση (Patel, 

Omar, & Terry, 2010). Ωστόσο, τα ευρήματα των Crane & Temple (2015) καταλήγουν ότι τα 

παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να νιώσουν αυτές τις πιέσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

συμβάλουν σε αποχώρηση από τον αθλητισμό. Οι Fraser-Thomas, Côté, & Deakin (2008a∙ 

2008b) συμπέραναν ότι οι έφηβοι αισθάνονται πίεση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και της 

οικογένειάς τους και των φίλων τους. Οι έφηβοι ανέφεραν πιέσεις να παραστούν σε πάρτι και 

άλλες κοινωνικές συναθροίσεις αυτής της φύσεως ενώ, συγχρόνως, προσπαθούν να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αθλητισμού.  

Η εγκατάλειψη του αθλητισμού, επίσης, συνδεόταν με την αίσθηση των εφήβων ότι  

δέχονταν πιέσεις τόσο από τους προπονητές, όσο και από τους γονείς, οι οποίοι παρέμβαιναν 

υπερβολικά συχνά ασκώντας τους πίεση για να επιτύχουν και κάνοντας πράγματα όπως η 

βιντεοσκόπηση και η κριτική των επιδόσεών τους, η προσφορά αμοιβών και η τοποθέτησή 

τους σε πολλούς αθλητικούς συλλόγους (Crane & Temple, 2015∙ Fraser-Thomas et al., 2008b).

 Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας εξαιτίας του οποίου τα παιδιά και οι έφηβοι 

διακόπτουν τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό, είναι προκειμένου να επιδιώξουν να 

ασχοληθούν με κάποιο άλλο άθλημα (Butcher et al., 2002∙ Coté, Horton, & Wilkes, 2009∙ 

Strachan, Coté, & Deakin, 2009). Στην έρευνα των Butcher et al. (2002), για παράδειγμα,  

βρέθηκε ότι το 55% παιδιών ηλικίας επτά έως οκτώ χρόνων που είχαν αποσυρθεί από ένα 

άθλημα εγγράφηκαν σε άλλο κατά τον ίδιο ή σε επόμενο χρόνο.  

Καθώς ο αθλητισμός είναι το κύριο αίτιο τραυματισμών στα παιδιά και στους εφήβους 

(Bienfeld, Pickett, & Carr, 1996∙ Keats, Emery, & Finch, 2012∙ King, Pickett, & King, 1998), 

το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η διακοπή 

της ενασχόλησης με τον αθλητισμό δεν προκαλεί έκπληξη (DuRant, Pendergrast, Donner, 

Seymore, & Gaillard, 1991∙ Johns, Lindner, & Wolko, 1990). Ακόμα ένας παράγοντας 

σχετικός με το σώμα στον οποίο επίσης αποδίδεται  η διακοπή της ενασχόλησης με τον 

αθλητισμό είναι η σωματική ωρίμανση (Crane & Temple, 2015∙ Koukouris, 2005). Ακόμα, 

κάποιες περιπτώσεις εγκατάλειψης του αθλητισμού σημειώνονται, επίσης, εξαιτίας 

ενδεχόμενων αρνητικών εμπειριών που μπορεί να προκύψουν (Crane & Temple, 2015).  Όσον 

αφορά συγκεκριμένα το άθλημα της κολύμβησης, η πλειονότητα των νέων κολυμβητών που 

διακόπτουν τη συμμετοχή τους το πράττουν λόγω ενδιαφέροντος προς άλλες δραστηριότητες 

και όχι λόγω εκτεταμένης πίεσης ή έλλειψης διασκέδασης ή υπερέμφασης στη νίκη (Daniel 

Gould, Feltz, Horn, & Weiss, 1982). 

 

1.5. Οφέλη από την ενασχόληση με τη φυσική αγωγή - αθλητισμό 

 

Η αξία του αθλητισμού ως μια ιδιαίτερα επωφελής ενασχόληση με διάχυτα οφέλη, τόσο 

ως προς το σώμα των ασχολούμενων, όσο και ως προς το πνεύμα, αναγνωρίζεται ήδη από τους 

χρόνους της ελληνικής αρχαιότητας, γεγονός το οποίο φανερώνεται μέσα από τη φράση «Νοῦς 

ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ». Η ίδια αυτή αντίληψη, συναντάται και στον λατινικό πολιτισμό μέσα 

από την μετάφρασή της ως «mens sana» και ξαναέρχεται στο προσκήνιο στις ευρωπαϊκές 

χώρες κατά τη δεκαετία του 1860 (Hargreaves, 1986: 41). Την αντίληψη αυτή, σήμερα, έρχεται 

να την επιβεβαιώσει πλήθος επιστημονικών ερευνών οι οποίες κάνουν αναφορά σε πλήθος 

σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών οφελών που απορρέουν από τη συμμετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες (Bailey et al., 2009∙ Fox, Barr-Anderson, Nieumark-Sztainer, & 

Wall, 2010∙ Krustrup, Dvorak, Junge, & Bangsbo, 2010). 

Ως προς τα οφέλη που αφορούν το σώμα, αρχικά, διαπιστώνεται ότι η συστηματική 

συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον οργανωμένο αθλητισμό προάγει την υιοθέτηση 
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θετικών συμπεριφορών υγείας, όπως η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και η αποχή από 

το κάπνισμα (Annesi, Faigenbaum, Westcott, Ymca, & Smith, 2007) Taliaferro, Rienzo, & 

Donovan, 2010). Οι παθήσεις που οφείλονται στον τρόπο ζωής ξεκινούν ήδη από την παιδική 

και την εφηβική ηλικία. Καθώς τα παιδιά και νέοι που συμμετέχουν στον οργανωμένο 

αθλητισμό είναι πιο πιθανό να σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, 

γενικότερα στη ζωή τους, από ό,τι αυτοί που δεν συμμετέχουν (Pfeiffer et al., 2006), η 

συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλει στην πρωτογενή πρόληψη των 

καρδιοκυκλοφορικών παθήσεων, του μεταβολικού συνδρόμου, της υπέρτασης, του 

σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, των διαταραχών μεταβολισμού του λίπους και της 

παχυσαρκίας (Ζαρώτης et al., 2008∙ Liu, Probst, Harun, Bennett, & Torres, 2009)  και σε 

πλήθος οφελών γενικότερα ως προς την υγεία τους (Krustrup et al., 2010∙ Vandendriessche et 

al., 2012).  

Πιο αναλυτικά, η πρώιμη και συνεχιζόμενη συμμετοχή στον αθλητισμό συνδέεται με 

αύξηση στην καρδιαγγειακή και μυοσκελετική υγεία (Krustrup et al., 2010∙ Vandendriessche, 

Vandorpe, Malina, & Lefevre, 2012), με αυξημένο κινητικό συντονισμό (Vandendriessche et 

al., 2012), με ενισχυμένη σωματική ανάπτυξη για τα παιδιά (Bar-Or, 1983), με ισχυρό 

ανοσολογικό σύστημα (Ζαρώτης et al., 2008), με υψηλότερα ποσοστά σωματικής 

δραστηριότητας (Debate, Pettee Gabriel, Zwald, Huberty, & Zhang, 2009∙ Sirard et al., 2006∙ 

Taliaferro, Rienzo, & Donovan, 2010), και με τη δαπάνη λιγότερου χρόνου για 

παρακολούθηση τηλεόρασης (Sirard et al., 2006), χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος και 

ποσοστό λίπους (Vandendriessche et al., 2012). Επίσης, η συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες μειώνει τις ασθένειες της καρδιάς και ένα σύνολο σωματικών και πνευματικών 

δυσλειτουργιών που συνδέονται με το στρες (Ogilvie, 1979: 57). 

 Όσον αφορά τα ψυχικά οφέλη της φυσικής αγωγής, έπειτα, αρχικά, αξίζει να αναφερθεί 

ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο βίωμα για τους 

συμμετέχοντες καθώς βελτιώνει τη διάθεσή τους και αυξάνει τη γενικότερη χαρά που 

αποκομίζουν από τη ζωή τους όπως και τη γενικότερη ποιότητά της καθώς καθίστανται ικανοί 

να ορίζουν την επιτυχία με τους δικούς τους προσωπικούς όρους (Ζαρώτης et al., 2008: 197∙ 

Ogilvie, 1979: 58). Επιπλέον, οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 

για περαιτέρω κοινωνικές και σωματικές εμπειρίες, ή εμπειρίες που προέρχονται από την 

επαφή με τη φύση, βελτιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την ψυχική και κοινωνική ευεξία, 

μειώνοντας το άγχος και δρώντας κατά τον τρόπο αυτό προληπτικά ή και κατασταλτικά 

ενάντια σε ψυχικές ασθένειες, όπως η κατάθλιψη ή άλλες ψυχοσωματικά προερχόμενες 

ασθένειες (Brehm & Kurtz, 1988 στο Ζαρώτης et al., 2008: 197∙ Gore, Farrell, & Gordon, 

2001∙ Smith, Smoll, & Cumming, 2007). 

Τα άτομα που συμμετέχουν στον οργανωμένο αθλητισμό σημειώνουν πιο θετικές 

αντιλήψεις όσον αφορά τις ικανότητές τους (McCarthy, Jones, & Clark-Carter, 2008∙ Boiché & 

Sarrazin, 2009) και την αντίληψη που έχουν για την εικόνα του σώματός τους (Ogilvie, 1979: 

58), υψηλότερη αυτοεκτίμηση (Findlay & Coplan, 2008∙ Marsh & Kleitman, 2003), πιο θετικές 

συναισθηματικές καταστάσεις διάθεσης, ικανότητα άσκησης ελέγχου επί των συναισθημάτων 

τους (Griffiths, Dowda, Dezateux, & Pate, 2010∙ Marsh & Kleitman, 2003) και αυξημένη 

κοινωνικότητα (Griffiths et al., 2010∙ Snyder et al., 2010∙ Findlay & Coplan, 2008). Τα 

αποτελέσματα αυτά, υποστηρίζονται από τα ευρήματα μιας πειραματικής έρευνας η οποία, 

μέσα από ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής, σχεδιασμένο ώστε να προάγει θετική 

συναισθηματική, κοινωνική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη, στόχευε στη μελέτη της επιρροής 

ενός αναπτυξιακού αθλητικού προγράμματος στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των κοριτσιών 8 

έως 15 ετών (Debate et al., 2009).  

Θετικές επίσης, αναφορές για τις επιπτώσεις του αθλητισμού αναφέρονται, μέσα από 

πλήθος ερευνών, ως προς τη γνωστική λειτουργία και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Ζαρώτης et 

al., 2008∙ Bailey et al., 2009∙ Fox, Barr-Anderson, Nieumark-Sztainer, & Wall, 2010 
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Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008∙ Becker, McClelland, Loprinzi, & Trost, 2014).  

Υφίσταται ένας εκτεταμένος όγκος στοιχείων που αποτυπώνει τους πιθανούς 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δείκτες θετικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τη 

συμμετοχή σε αθλήματα για νέους, οι οποίοι αναφέρονται σε βελτιωμένα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα, στη σχολική αφοσίωση, σε ακαδημαϊκές επιδόσεις, στις κοινωνικές 

συμπεριφορές και στην ψυχολογική προσαρμοστικότητα, σε μειωμένα ποσοστά εγκατάλειψης 

του σχολείου και σε χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας (Larson, 2000∙ Mahoney, 2000∙ 

Eccles, Barber, Stone, & Hunt, 2003∙ Fredricks & Eccles, 2006), όπως επίσης και σε μειωμένη 

υπερκινητικότητα (Griffiths et al., 2010). Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Ινστιτούτο 

Ιατρικής της Αμερικής (NRCIM, 2002) έχει καθορίσει τους κύριους τομείς νεανικής 

ανάπτυξης ως σωματικός, διανοητικός, ψυχολογικός και κοινωνικός και υπάρχουν ενδείξεις 

που υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικών συνεισφορών της συμμετοχής στον αθλητισμό σε κάθε 

έναν από αυτούς (Fredricks & Eccles, 2006).   

 Σημαντική, επίσης, αναδεικνύεται και η παιδαγωγική λειτουργία του αθλητισμού,  μέσα 

από τους κανόνες στους οποίους οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται (Fraser‐Thomas et 

al., 2005∙ Burnett, 2006). Τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να δέχονται 

κανόνες, να δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους, να διαχειρίζονται τις ικανότητες και τα όριά 

τους και να συγκρίνουν τα κατορθώματά τους με τα κατορθώματα των άλλων με πολύ άμεσο 

τρόπο (Bardel, Fontayne, Colombel, & Schiphof, 2010). Μεταφορικά, ο αθλητισμός μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα ιδανικό και τυπικά αξιοκρατικό σύστημα (Hilvoorde, 2004). Ο αθλητισμός 

αντικατοπτρίζει και προετοιμάζει για μια κοινωνία που, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι δομημένη 

και οργανωμένη βάσει επιτευγμάτων που εξαρτώνται από τις προσπάθειες του ατόμου 

(Schipper-Van Veldoven, 2013: 127). Η παιδαγωγική λειτουργία του αθλητισμού έγκειται στην 

καλλιέργεια αξιών, σεβασμού, ικανοτήτων σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, στην ενίσχυση της αυτό-εκτίμησης και στην εδραιοποίηση της συνολικής 

προσωπικής και οικολογικής συνειδητότητας (Schipper-Van Veldoven, 2013: 127∙ De 

Martelaer, De Bouw, & Struyven, 2013: 60). 

Επίσης, ο αθλητισμός αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό παιδαγωγικό μέσο 

για την επίτευξη της πολιτισμικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης (Fitzgerland, 2013: 190∙ 

Mcconkey, Dowling, Hassan, & Menke, 2013∙ Kelly, 2011∙ Richard Bailey, 2005∙ Eime, 

Young, Harvey, Charity, & Payne, 2013∙ Vandermeerschen, Vos, & Scheerder, 2015), η 

έκκληση για την οποία, λόγω της παγκόσμιας αύξησης της πολυπολιτισμικότητας, συνιστά ένα 

φλέγον παιδαγωγικό αίτημα σε διεθνές επίπεδο (Rioux & Pinto, 2010: 622) το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται ξεκάθαρα στην Διεθνή Παναθλητική Διακήρυξη για την Ηθική στον 

Νεανικό Αθλητισμό (Panathlon International, 2004). 

Η ενσωμάτωση έχει τεθεί στο επίκεντρο πλήθους ερευνών, σε όλον τον κόσμο, 

ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι Ηνωμένες πολιτείες (Hastie, 1998a), η Αυστραλία (Pill, 

2015) και η Αγγλία (Kinchin, Wardle, Roderick, & Sprosen, 2004). Η ισότητα μεταξύ αρρένων 

και θήλεων μαθητών (Alexander, Taggart, & Medland, 1993∙ Alexander et al., 1993), οι 

δυνατότητες ανταπόκρισης στο παιχνίδι (Carlson, 1995∙ Hastie, 1998b∙ Hastie & Sinelnikov, 

2006), η συμμετοχή και η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ιεραρχίες εξουσίας (Ennis, 1999∙ 

Brunton, 2003), ο ανταγωνισμός (Grant, Treddinick, & Hodge, 1992) και η συμμετοχή 

λιγότερο ικανών μαθητών (Hastie, 1998a∙ Clarke & Quill, 2003), αποτελούν τομείς στους 

οποίους η έρευνα έχει καταδείξει θετικά αποτελέσματα.  

Γενικότερα, η παιδαγωγική αξία του οργανωμένου αθλητισμού αποτελεί μια ιδιότητά 

του η οποία αναγνωρίζεται καθώς αποκαλείται ως το τρίτο παιδαγωγικό περιβάλλον (Cotterell, 

1996∙ Dekovic, 1999 στο Schipper-Van Veldoven, 2013: 122) το οποίο συνιστά ένα σημαντικό 

κοινωνικοποιητικό πλαίσιο για τα παιδιά και τους εφήβους (Kay, 2009∙ Light, 2010) εντός του 

οποίου μπορούν να αναδυθούν θετικές αξίες, όπως η ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας, 

δεξιότητες συνεργασίας, το αίσθημα της ομάδας και η συνείδηση των άγραφων κανόνων και 
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των αξιών (Shields & Bredemeier, 2001∙ Richard Bailey, 2006∙ Findlay & Coplan, 2008∙ 

Schipper-Van Veldoven, 2013: 124).  

Επίσης, από τον Kirk (1992) γίνεται λόγος για κρυμμένο πρόγραμμα σπουδών στην 

φυσική αγωγή, όπου, με τον όρο αυτό, εννοείται το εύρος της μάθησης που λαμβάνει χώρα 

έμμεσα, χωρίς να υπάρχει συνειδητή πρόθεση. Σε πιο πρόσφατες έρευνες, ακόμα, γίνεται λόγος 

για σιωπηρή μάθηση (Nash & Collins, 2006), η οποία αναφέρεται στη μάθηση που δεν είναι 

άμεσα εμφανής ή μετρήσιμη και η οποία τυπικά προκύπτει σε ένα μη συνειδητό επίπεδο που 

διαφεύγει της συνειδητής προσπάθειας (Light, 2013: 93). Καθώς η μάθηση αυτή που 

προκύπτει επηρεάζει την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως 

η υπευθυνότητα (Hastie, 1996∙ Bennett & Hastie, 1997∙ MacPhail, Kirk, & Kinchin, 2004∙ 

Grant, 1992∙ Hastie & Carlson, 1998 στο Harvey et al., 2013: 110), η ηγετική ικανότητα, η 

εμπιστοσύνη και η συνεργασία (Kinchin et al., 2004∙ Pope & Grant, 1996), μπορεί να 

διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων 

(Fraser‐Thomas, Cote, & Deakin, 2005∙ Danish, Forneris, Hodge, & Heke, 2004) 

διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα τους (Shields & Bredemeier, 2001).  

Για παράδειγμα, στην έρευνα της Ennis (1999), με το μοντέλο της «Αθλητισμός για την 

Ειρήνη», επέτυχε να επεκτείνει την αθλητική αγωγή ώστε να περιλαμβάνει ζητήματα εαυτού 

και κοινωνικής υπευθυνότητας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών και φροντίδας και 

μέριμνας για τους άλλους. Σε μια άλλη μελέτη, οι Hastie & Buchanan (2000), εισάγουν το 

μοντέλο για τη φυσική αγωγή με τη διδασκαλία κοινωνικής και προσωπικής υπευθυνότητας το 

οποίο αποδείχτηκε αποτελεσματικό στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας, στην 

εμψύχωση των μαθητών και στην επίλυση προβλημάτων. Γενικά, η ιδέα της αξιοποίησης του 

αθλητισμού ως ενός μέσου για την ανάπτυξη του χαρακτήρα και την επίτευξη θετικής 

κοινωνικής μάθησης, όπως η εκμάθηση του να δουλεύεις σε ομάδα, έχει αποτελέσει μια 

μακρόχρονη αιτιολογία για την παροχή άθλησης στους νέους στα σχολεία και σε αθλητικούς 

ομίλους τόσο σε χώρες του δυτικού όσο και του μη δυτικού κόσμου (Light & Harvey, 2013: 1).  

Ακόμα, πλήθος μελετών έχουν καταδείξει τη θετική συνεισφορά της συμμετοχής στον 

οργανωμένο αθλητισμό ως προς την ηθική ανάπτυξη των συμμετεχόντων (Holt, 2008∙ Light, 

2008a) με τους Shields & Bredemeier (2000) να τονίζουν τη σημασία της χρόνιας συμμετοχής 

για την επίτευξή της. Το γεγονός ότι ο αθλητισμός μπορεί να συνεισφέρει θετικά προς την 

κατεύθυνση αυτή καταδεικνύεται εμφανώς από την αξιοποίησή του ως μέσο σε προγράµµατα 

παρέµβασης για την ηθική ανάπτυξη σε παιδιά και νέους με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 

(Μπαλασάς, 2003∙ Stoll & Beller, 2000∙ Hansen, Stoll, & Beller, 2000∙ Μπαλασάς, 2003 στο 

Μπαλασάς, Πρώιος, Δογάνης, & Μπαλασάς, 2006: 232) καθώς παρέχει τη δυνατότητα για 

απόκτηση ικανότητας για ηθικές κρίσεις, ανάληψη ρόλων, αίσθηση ευθύνης και ανάπτυξη της 

στοργής για τους άλλους ανθρώπους (Telama, 1999 στο  Μπαλασάς, Πρώιος, Δογάνης, & 

Μπαλασάς, 2006: 226). 

Όπως αναφέρει ο McFee (1995: xxviii), κατά τον αθλητισμό προκύπτουν περιστάσεις 

κατά τις οποίες προκύπτουν ηθικά ζητήματα και, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, μπορεί να 

προάγει την ηθική ανάπτυξη (Mouratidou, Goutza, & Chatzopoulos, 2007). Η συγκεκριμένη 

παραδοχή, ότι ο αθλητισμός προσφέρει μια βάση για την εξάσκηση της ηθικής συμπεριφοράς, 

σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι έχει εφαρμογές  και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του 

ατόμου, αποτέλεσε την αιτία για την οποία ο αθλητισμός  εντάχθηκε στα δημόσια σχολεία της 

Αγγλίας, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (McIntosh, 1979: 27). Η δυνατότητα αυτή 

επιβεβαιώνεται μέσα και από σύγχρονες μελέτες κατά τις οποίες υποστηρίζεται ότι το 

αντίκτυπο της συμμετοχής των παιδιών στα αθλήματα δεν τελειώνει με το σφύριγμα του 

διαιτητή, ούτε περιορίζεται μόνο εντός των ορίων του αγωνιστικού χώρου (Cook & Cole, 

2001), αλλά οι πολιτισμικές, προσωπικές και κοινωνικές αξίες που αποκτώνται μέσω του 

αθλητισμού μεταφέρονται σε άλλες πτυχές της ζωής (Sage, 1988).  
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Ο αθλητισμός αποτελεί μια εγγενώς κοινωνική πρακτική (Schipper-Van Veldoven, 

2013: 123) η ομαλή διεξαγωγή της οποίας στηρίζεται στον σεβασμό σε κάποιους κανόνες οι 

οποίοι συνιστούν κώδικες συμπεριφοράς που στηρίζονται σε ηθικές αρχές που αναδεικνύουν 

την αξία του αγαθού βίου (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2013: 26) ενώ, συγχρόνως, προστατεύουν 

τους συμμετέχοντες από τους εγγενείς κινδύνους πρόκλησης σοβαρής σωματικής, κοινωνικής 

και ψυχολογικής βλάβης συνιστώντας την πηγή της θετικής επιρροής του αθλητισμού ως προς 

την ηθική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων (Maesschalk & Auweele, 

2013: 10∙ Ogilvie, 1979: 49). Υπό την επίδραση, λοιπόν, ενός συνόλου παραγόντων που 

υπάρχουν στον αθλητισµό και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον, παρέχονται στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για βιωματική εκμάθηση της 

τιμιότητας, της ακεραιότητας και της γενικότερης ηθικής συμπεριφοράς (Sabock, 1985∙ 

Shields & Bredemeier, 2001∙ Harvey et al., 2013: 109). Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η φυσική 

αγωγή είναι, πιθανώς, το σημαντικότερο πλαίσιο σωµατικής δραστηριότητας για την ανάπτυξή 

της (Shields & Bredemeier, 2001∙ Light Shields & Light Bredemeier, 1995). 

Η συµβολή του αθλητισµού στην ηθική ανάπτυξη έχει συζητηθεί αρκετά από ψυχολόγους, 

φιλοσόφους και κοινωνιολόγους σε όλον τον κόσμο και συμπεριλαμβάνεται στους στόχους 

των αναλυτικών προγραµµάτων της φυσικής αγωγής στα Ελληνικά σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ, 2001). Από την προηγούμενη δεκαετία, σημειώνεται 

αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο εθνικών όσο και παγκόσμιων αθλητικών οργανισμών,  για την 

προαγωγή άριστου ηθικά αθλητισμού, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα προβλήματα που 

σχετίζονται με τον νεανικό αθλητισμό και τους κώδικες δεοντολογίας μέσα από καμπάνιες για 

το δίκαιο παιχνίδι και τις καλές πρακτικές στην πολιτική για τον νεανικό αθλητισμό (De 

Martelaer et al., 2013).  

Για την προώθηση της καλλιέργειας της ηθικής στον αθλητισμό πολύτιμη κρίνεται η 

αναγνώριση της ηθικής ως μια από τις βασικότερες αρχές στον καταστατικό χάρτη των 

Ολυμπιακών Αγώνων (Naul, 2003) και η συνεισφορά διακηρύξεων όπως η Παναθλητική 

Διακήρυξη για την Ηθική στον Νεανικό Αθλητισμό (Panathlon International, 2004) και 

καταστατικών χαρτών όπως ο Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης και ο Κώδικας Ηθικής 

Δεοντολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Διεθνής Χάρτης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, ο οποίος εγκρίθηκε από την 20ή Γενική Διάσκεψη της UNESCO στις 21 

Νοεμβρίου 1978 στο Παρίσι. Κατά τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προωθείται η αθλητική 

πρακτική με βάση την σωματική και ψυχική υγεία και επιβάλλονται κανόνες ηθικής που 

στηρίζονται στην εντιμότητα, την ισότητα των ευκαιριών, την άμιλλα που στηρίζεται στις 

φυσικές ικανότητες των αθλητών, οι οποίοι πρέπει να διδαχθούν από μικρή ηλικία για να 

συντελέσουν σε μια εκπαίδευση της κοινωνίας που θα αναδεικνύει την αξία του αγαθού βίου 

που επιβάλλει την απόρριψη των ωφελιμιστικών υπολογισμών, τον έλεγχο ή την αμφισβήτηση 

των προτιμήσεων και των επιθυμιών που εισάγονται στη δημόσια ζωή και την επιδίωξη του 

αγαθού βίου (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2013: 26). Η υιοθέτησή τους από πολλούς αθλητικούς 

οργανισμούς και σωματεία υποδεικνύει την ευρεία αποδοχή του περιεχομένου τους 

(Maesschalk & Auweele, 2013: 10).  

Τέλος, από τους De Martelaer et al. (2013: 57)  πραγματοποιείται αναφορά στη σχέση 

μεταξύ σωματικού γραμματισμού και ηθικής. Κατά τον Whitehead (2010: 11-12) ο σωματικός 

γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κινητρο, η αυτοπεποίθηση, η σωματική ικανότητα, 

η γνώση και η κατανόηση διατήρησης της σωματικής δραστηριότητας καθ’ όλη διάρκεια της 

ζωής. Η έννοια αυτή συγκροτείται από τρία αμοιβαία ενισχυόμενα βασικά χαρακτηριστικά:  

κίνητρο, αυτοπεποίθηση και σωματική ικανότητα και πλούσια αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον. Καθώς, ως ενσώματα όντα, ‘ζούμε μέσω’ της ενσώματης διάστασής μας και η 

ενσώματη αλληλεπίδραση με με το περιβάλλον μας είναι η βάση για την ανάπτυξή μας, οι 

σωματικά εγγράμματοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι προικισμένοι με προσαρμοστικότητα, 

αυτοπεποίθηση και ικανότητα με σεβασμό στην σωματικότητά τους, είναι σε πιο προνομιακή 
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θέση ως προς τη βίωση, έκφραση και εκτίμηση διαφορετικών συναισθημάτων και επίσης  στην 

κατεύθυνση και τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και στη συμμόρφωση στις πολιτισμικές 

προσδοκίες. Συσσωρευμένες εμπειρίες κίνησης εγκαθιδρύουν μια τράπεζα κινητικών 

αναμνήσεων που διευκολύνουν την αποτελεσματική διαπροσωπική αλληλεπίδραση, με το 

ρεπερτόριο των κινήσεων να υποστηρίζει την ευαίσθητη επίγνωση της μη λεκτικής 

επικοινωνίας με τους άλλους, όπως, επίσης,  και αυτή που επιδεικνύεται από τα ίδια τα άτομα. 

Η ενσυναίσθηση, συνεπώς, που προκύπτει, κατά τη θεώρηση αυτή, αποτελεί ένα απαραίτητο 

προσόν το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη κοινωνικά κατάλληλης αλληλεπίδρασης με τους 

άλλους.  

 Οι σωματικά εγγράμματοι αθλούμενοι κατανοούν και μένουν πιστοί στους κανόνες, τις 

παραδόσεις, τις ιεροτελεστίες και τις αξίες του αθλητισμού και έχουν μάθει να ξεχωρίζουν 

μεταξύ καλών και κακών πράξεων και διαδικασιών εντός ενός αθλήματος (Siedentop, 2002). 

Εν ολίγοις, ο σωματικός γραμματισμός αναφέρεται στην κοινωνικά αποδεκτή αλληλεπίδραση 

εντός του αθλητισμού (De Martelaer et al., 2013: 57). Τα σωματικά εγγράμματα άτομα είναι 

ικανά, όχι απλά να κινηθούν, αλλά να κινούνται και με περισσότερο ενθουσιασμό, πιο 

δημιουργικά, πιο ολοκληρωμένα και ηθικά με κοινωνικά υπεύθυνους τρόπους (Penney & 

Chandler, 2000∙ Margaret Whitehead & Whitehead, 2007). Κατά τον τρόπο αυτό, λοιπόν, 

γίνεται φανερό ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο το οποίο συνεισφέρει στη σφαιρική και 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. 

 

1.6. Ο ρόλος-συμβολή των σημαντικών άλλων 

 

Ο αθλητισμός αποτελεί μια εγγενώς κοινωνική πρακτική (Schipper-Van Veldoven, 

2013: 123). Ειδικότερα, εντός του νεανικού αθλητικού πλαισίου, οι προπονητές, οι γονείς, τα 

αδέλφια, οι φίλοι και οι λοιποί λειτουργοί σχηματίζουν ένα πολυπαραγοντικό και περίπλοκο 

κοινωνικό δίκτυο, το οποίο επηρεάζει τις εμπειρίες που αποκομίζουν οι νέοι αθλητές από τη 

συμμετοχή τους στον αθλητισμό (Babkes & Weiss, 1999∙ Côté, 1999). Από τους 

Csiksentmihalyi, Rathunde & Whalen (1997) τονίζεται, μάλιστα, ότι η ικανότητα των 

ανθρώπων να αναπτύξουν ταλέντο στη μουσική, στην τέχνη ή στον αθλητισμό σχετίζεται με το 

άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον (Jowett & Timson-Katchis, 2005). 

Σύμφωνο με το πνεύμα αυτό, βρίσκεται πλήθος ερευνών, μέσα από το οποίο καθίσταται 

φανερό ότι από μόνη της η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν επαρκεί για να οδηγήσει 

αυτομάτως σε θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα (Shields, Gardner, Bredemeier, & Bostrom, 

1995∙ Tod & Hodge, 2001∙ Coakley, 1997). Αντιθέτως, αυτή η θετική ανάπτυξη καθίσταται 

δυνατή όταν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί είναι κατάλληλο (Weiss & Smith, 

2002), παρέχοντας το σωστό συναισθηματικό και υποστηρικτικό κλίμα κατά τη διάρκεια του 

αθλητισμού (Krouwel, Boonstra, Duyvendak, & Veldboer, 2006∙ Stegeman, 2007∙ Schipper-

Van Veldoven, 2013). Σημαντικός ως προς αυτό κρίνεται ο ρόλος, τόσο των γονέων, όσο και 

του προπονητή, οι οποίοι συνεισφέρουν στον τρόπο κατά τον οποίο σχηματίζεται η ιδιαίτερη 

μικροκοινωνία που αναπτύσσεται σε κάθε αθλητική κοινότητα (Light Bredemeier & Light 

Shields, 2006: 4). Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι ελλείψει ενός κατάλληλου πλαισίου, ο 

αθλητισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει και στα αντίθετα αποτελέσματα καλλιεργώντας 

εγωισμό, υπεροψία, εκφοβισμό, διακρίσεις και οδηγώντας σε τραυματισμούς (Schipper-Van 

Veldoven, 2013). 

Μέσα από την επιστημονική έρευνα, έχει επανειλημμένως αποδειχθεί ότι η τριάδα 

προπονητή-αθλητή-γονέα σχηματίζει ένα σημαντικό σύστημα όπου, η φύση της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης, καθορίζει τις αθλητικές εμπειρίες των αθλητών οδηγώντας σε αντίστοιχα 

αναπτυξιακά αποτελέσματα (Jowett & Timson-Katchis, 2005∙ Schipper-Van Veldoven, 2013). 

Πλαίσια τα οποία ενθαρρύνουν θετικές εμπειρίες χαρακτηρίζονται από διασκέδαση, ποικιλία, 

και τη συμμετοχή όλων και καθοδηγούνται από καθορισμένους έμπιστους και καλά 
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εκπαιδευμένους προπονητές και υποστηρικτικούς και καλά πληροφορημένους γονείς  

(Stegeman, 2007 στο Schipper-Van Veldoven, 2013: 124), ο βαθμός της υλικής και 

συναισθηματικής στήριξης των οποίων καθορίζει τον χρόνο και την προσπάθεια που οι νέοι 

αθλητές είναι ικανοί να αφιερώσουν στην προπόνηση και τον συναγωνισμό (Bloom, 1985∙ 

Brustad, 1993∙ Scanlan & Lewthwaite, 1988∙ Weiss & Hayashi, 1995 στο Jowett & Timson-

Katchis, 2005).  

 

1.6.1. Ο ρόλος-συμβολή των γονέων 

 

Αρχικά, όσον αφορά τον ρόλο των γονέων, είναι αυτοί από τους οποίους εξαρτάται η 

συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό, μέσα από την παροχή ευκαιριών για να τον 

δοκιμάσουν και να τον βιώσουν (Côté, 1999). Ο ρόλος των γονέων, όμως, δεν περιορίζεται 

απλά στην εξασφάλιση της αρχικής συμμετοχής των τέκνων τους, αλλά εκτείνεται πολύ πέρα 

από αυτήν την αρχική βάση και, όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τους, τόσο πιο καθοριστικός 

αναδεικνύεται για τη συνολική αθλητική τους εξέλιξη και τη διαμόρφωση των  αντιλήψεών 

τους για την ικανότητά τους (Fredricks & Eccles, 2004∙ Lauer, Gould, Roman, & Pierce, 2010).  

Αφού, λοιπόν, αρχικά, εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, η ποιότητα των 

συμπεριφορών που θα επιδείξουν σε διάφορα ζητήματα σχετικά με αυτήν, θα επηρεάσουν 

καθοριστικά τη διαμόρφωση του βιώματός τους. Κεντρικής σημασίας ως προς αυτό 

αναδεικνύονται ο τρόπος κατά τον οποίο προσανατολίζουν τα παιδιά τους και το κατά πόσον 

τα ενθαρρύνουν, καθώς επηρεάζουν σημαντικά την έλξη τους προς τη φυσική αγωγή (Brustad, 

1993), όπως, επίσης, και η στήριξη την οποία θα παρέχουν προς τα παιδιά τους, τόσο σε υλική, 

όσο και σε συναισθηματική βάση, η οποία λαμβάνει πολλές διαστάσεις (Gould, Lauer, Rolo, 

Jannes, & Pennisi, 2006). Η σημασία των υποστηρικτικών γονικών συμπεριφορών, 

συγκεκριμένα, αυτών που αφορούν την αντίληψη της χαράς, της απόδοσης και της 

αυτοεκτίμησης, μια επαρκή γνώση για το άθλημα, η αποφυγή της σύγκρισης των παιδιών τους 

με άλλα παιδιά, η επικέντρωση της προσοχής τους στο τι θα μπορούσε να ελέγξει το παιδί 

τους, αντί του αποτελέσματος και η θέσπιση της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού τους ως 

μια προτεραιότητα έχουν τονισθεί μέσα από πολλές έρευνες (Daniel Gould, Lauer, Rolo, 

Jannes, & Pennisi, 2008∙ Stephen & Rick, 1995). 

Επίσης, όπως υποστηρίζεται μέσα από σχετικές έρευνες, η διαμόρφωση του βιώματος 

της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό εξαρτάται από την στήριξη των γονέων για την 

παροχή μετακίνησης προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους αγώνες, του 

απαραίτητου εξοπλισμού, ένδυσης, διατροφής και στην γενικότερη προσήλωση στις ανάγκες 

των προπονήσεων (Lee & MacLean, 1997). Μελέτες σε ταλαντούχους νέους σε ποικίλους 

αθλητικούς τομείς έχουν αποκαλύψει ότι η επένδυση των γονέων είναι πολύ σημαντική για 

τους ίδιους ως προς την ανάπτυξη του ταλέντου τους, καθώς οι γονείς τους, στην πλειονότητά 

τους, ήταν υποστηρικτικοί και ενθαρρυντικοί και τους παρείχαν ένα σταθερό και ασφαλές 

περιβάλλον φροντίζοντας για τη μετάβασή τους από και προς τις προπονήσεις και τους αγώνες 

και παρέχοντας την οικονομική υποστήριξη που χρειάζονταν για να διατηρήσουν την 

μακρόχρονη προσπάθειά τους να αναπτύξουν το ταλέντο τους (Bloom, 1985 στο Lauer et al., 

2010: 488∙ Hemery, 1986 στο Lee & MacLean, 1997).  

Καθοριστικός αναδεικνύεται, επίσης, ο ρόλος των γονέων ως προς την ανάπτυξη του 

αισθήματος στρες, στους αθλητές, καθώς, μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα, την εκτίμηση των 

ικανοτήτων του παιδιού, την καθοδήγηση με τη μορφή της συμβουλής και την ενθάρρυνση 

μπορούν να αμβλύνουν τη βίωση αυτού του αισθήματος και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα 

των παιδιών τους ως προς αυτό, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν και να την οξύνουν 

(Gribble et al., 1993). Άλλος ένας τρόπος κατά τον οποίο η συμπεριφορά των γονέων μπορεί 

να επηρεάσει το αίσθημα του άγχους, του στρες, της πνευματικής εξάντλησης και της πίεσης 

στους νέους αθλητές, είναι μέσα από τις πεποιθήσεις τους και τον βαθμό των προσδοκιών τις 
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οποίες τρέφουν για τα παιδιά τους, πιθανώς, ως αποτέλεσμα της επίγνωσης της αφοσίωσης των 

γονέων τους (Brustad, 1996 στο Lauer et al., 2010: 488∙ Scanlan & Lewthwaite, 1986). Οι 

κατευθυντήριες ή ελεγκτικές συμπεριφορές από την πλευρά των γονέων (Lee & MacLean, 

1997), ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τις αθλητικές περιστάσεις, όπως η αποτυχία, το λάθος, 

και γενικά τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αθλητών και προπονητή, έχουν επίσης 

ταυτοποιηθεί ως αίτια δημιουργίας στρες και άγχους για τους νέους αθλητές (Abrams, 2012).  

Σημαντική, επίσης, κρίνεται η ποιότητα των σχέσεων που οι γονείς αναπτύσσουν με τα 

παιδιά τους, καθώς, όσο πιο θετικές είναι, τόσο πιο πιθανός καθίσταται ο σχηματισμός 

ενδογενών κινήτρων για τους αθλητές (Ullrich-French & Smith, 2006). Επιπλέον, ο τρόπος 

κατά τον οποίο οι γονείς αντιδρούν σε διάφορες περιστάσεις, όπως επίσης, και η συνειδητή 

υπόδειξη συμπεριφορών, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς, μέσα από το παράδειγμά 

τους, μπορούν να επηρεάσουν την αθλητική συμπεριφορά των παιδιών παρέχοντάς τους 

πρότυπα αντιδράσεων σε καταστάσεις, επηρεάζοντας μέχρι και την ποιότητα της σχέσης που 

τα παιδιά τους αναπτύσσουν με τον προπονητή και τους συναθλητές τους (Fish & Magee, 2003 

στο Lauer et al., 2010: 488∙ Jowett & Timson-Katchis, 2005). Γενικά, οι πρακτικές που 

υιοθετούν οι γονείς, οι οποίοι, μέσω των καθημερινών αλληλεπιδράσεων, είναι οι πρώτοι 

παράγοντες κοινωνικοποίησης των παιδιών τους, και οι τρόποι κατά τους οποίους 

ανταποκρίνονται στην αποτυχία τους, όπως η τιμωρητική και ελεγκτική συμπεριφορά και οι 

υψηλές προσδοκίες επιτυχίας, μπορούν να συνεισφέρουν ακόμα και στην καλλιέργεια του 

φόβου στα παιδιά για την αποτυχία (Sagar & Lavallee, 2010).  

 Άλλες συμπεριφορές των γονέων οι οποίες συνδέονται με αρνητικά αναπτυξιακά 

αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επικέντρωση στο αποτέλεσμα, το να εκλαμβάνουν πολύ 

σοβαρά τη συμμετοχή στο άθλημα αποτρέποντας, παραδείγματος χάριν, το παιδί από το να 

κοινωνικοποιείται κατά τους αγώνες, η άσκηση ελέγχου στην εμπειρία των παιδιών όπως, 

μέσω της άσκησης πίεσης στο παιδί για να συμμετέχει, το να ντροπιάζουν το παιδί κατά τους 

αγώνες, με την αποχώρησή τους, για παράδειγμα, από τον χώρο διεξαγωγής κατά τη διάρκεια 

των αγώνων και το να τους φωνάζουν και να τα χτυπούν μετά τον αγώνα (DeFrancesco & 

Johnson, 1997 στο Lauer et al., 2010: 488). Επιπλέον αρνητικές συμπεριφορές εκ μέρους των 

γονέων, με αρνητικό αντίκτυπο προς τα παιδιά, συμπεριλαμβάνουν το να είναι αρνητικοί και 

να υιοθετούν κριτική στάση, να ασκούν υπερβολική πίεση, η υπερέμφαση στη νίκη και στην 

ανάπτυξη ταλέντου εις βάρος άλλων τομέων της ζωής του παιδιού, η χρησιμοποίηση 

ελεγκτικών συμπεριφορών για την επίτευξη αθλητικών στόχων (Lauer et al., 2010) και η 

υπέρμετρη εμπλοκή τους (Hellstedt, 1987).  

 

1.6.2. Ο ρόλος-συμβολή του προπονητή 

 

 Όσον αφορά, έπειτα, τον ρόλο των προπονητών, καθώς είναι επιφορτισμένοι με τον 

συντονισμό και την εποπτεία των αθλητικών πρακτικών, των οποίων η ποιότητα επηρεάζει 

καθοριστικά τόσο την αθλητική, όσο και την προσωπική ανάπτυξη των αθλητών, 

αναδεικνύονται σε ένα κρίσιμο τμήμα του περιβάλλοντός τους. Αρχικά, σημαντικός, εκ μέρους 

τους, κρίνεται ο σχεδιασμός αθλητικών εμπειριών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αρμόζει στο 

αναπτυξιακό επίπεδο των αθλητών, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να συσχετιστεί με 

αρνητικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για την υγεία και την ευεξία τους (Kerr & Stirling, 2013: 

27). Ενδεικτικά παραδείγματα πιθανών παραβιάσεων των αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών 

στον αθλητισμό, συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υπερβολικά έντονη προπόνηση, την 

πρώιμη εξειδίκευση, την πρώιμη ανάκαμψη από τραυματισμό, την ανεπαρκή πρόσληψη 

τροφής, τη σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση αθλητών, τη συναισθηματική 

κακοποίηση και τη λήψη σκευασμάτων αύξησης των επιδόσεων (Donelly, 1993∙ Brackenridge, 

1997∙ Brackenridge, 2005∙ Kidd & Donnelly, 2000∙ Bringer, Brackenridge, & Johnston, 2006∙ 

Stirling & Kerr, 2008b∙ Stirling & Kerr, 2008a), όπως επίσης και την κατάχρηση εξουσίας από 
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τον προπονητή (Kidd & Donnelly, 2000∙ Burke, 2001∙ Stirling & Kerr, 2009) την υπερβολική 

έμφαση στη νίκη, τις μη ρεαλιστικές αξιώσεις, και την άσκηση κριτικής και πίεσης στους 

αθλητές (Lauer et al., 2010: 488).  

 Σημαντική, επίσης, κρίνεται η συνεισφορά του προπονητή ως προς τη συγκρότηση, 

κατά τη διεξαγωγή των προπονήσεων, μιας συναισθηματικά ενθαρρυντικής ατμόσφαιρας, 

εντός της οποίας θα προάγεται η ανάπτυξη θετικών αξιών (Vanden Auweele, Vande Vliet, & 

Delvaux, 2001 στο Schipper-Van Veldoven, 2013: 124). Ιδιαίτερης σημασίας, επίσης, είναι η 

διαμόρφωση ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους αθλητές, οι οποίες είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη συμπεριφορά των έφηβων αθλητών (Dirks, Stams, Biestra, 

Schuengel, & Hoeksma, 2003), όπως και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της συμπεριφοράς 

τους, καθώς, κατά τον τρόπο αυτό, οι προπονητές μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση 

των αθλητών τους (Σαϊτάκης, 2006: 229).  

 Άλλος ένας κρίσιμος άξονας στον οποίο καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος του προπονητή, 

είναι η ηθική ανάπτυξη των αθλητών (Cassidy, 2013: 149), την οποία, εφόσον το επιθυμούν, 

έχουν τη δυνατότητα να την προάγουν (Bredemeier, Weiss, Shields, & Shewchuk, 1986∙ 

Romance, Weiss, & Bockoven, 1986 στο Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4). Όπως 

υποστηρίζεται, μέσα από τις διατιθέμενες ενδείξεις στη βιβλιογραφία, οι καθηγητές φυσικής 

αγωγής φιλοδοξούν να αναπτύξουν αθλητικά εγγράμματους αθλητές που κατανοούν και είναι 

γνώστες των κανόνων, των παραδόσεων και των αξιών που σχετίζονται με συγκεκριμένα 

αθλήματα, και που μπορούν να διακρίνουν μεταξύ καλών και κακών αθλητικών πρακτικών 

(Harvey et al., 2013: 116). 

 Το γεγονός αυτό, φανερώνει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση των καθηγητών 

φυσικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση, να προωθούν την ηθική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 

του χαρακτήρα των παιδιών (Μπαλασάς, Πρώιος, Δογάνης, & Μπαλασάς, 2006: 233). Προς 

την κατεύθυνση αυτή, έχει προταθεί η εμπλοκή, από πλευράς του προσωπικού στα 

τριτοβάθμια ιδρύματα, των φοιτητών σε συζητήσεις σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές των 

ηθικών ζητημάτων (Amade-Escot, 2006∙ Morgan, 2007∙ Jones, 2008∙ McNamee, 2008∙ 

Hardman, Jones, & Jones, 2010∙ Telfer, 2010∙ Denison & Avner, 2011∙ Hardman & Jones, 

2011∙ Harvey et al., 2011 στο Cassidy, 2013: 149). 

 Πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί από χώρες όπως ο 

Καναδάς, όπου όλοι οι προπονητές κατά την εκπαίδευσή τους στο Coaching Association of 

Canada  εκπαιδεύονται στο National Coaching Certification Program (NCCP), το οποίο 

περιλαμβάνει την ‘ηθική λήψη αποφάσεων και την ασφάλεια στον αθλητισμό’ (CAC, 2017). 

Για τη διεκπεραίωση της εκπαίδευσής τους πρέπει να συμπληρώσουν τη διδακτική ενότητα 

‘Διάπραξη Ηθικών Αποφάσεων’ (Make Ethical Decisions) κατά την οποία εξασκούνται στη 

χρήση του κώδικα ηθικής όπως αυτός αναγράφεται στο NCCP, ο οποίος ορίζει τι θεωρείται ως 

καλή και ορθή συμπεριφορά και ορίζει τα στάνταρ της συμπεριφοράς που αναμένονται από τα 

μέλη. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση, οι προπονητές είναι πλήρως καταρτισμένοι για τη 

διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού που αφορά κάποιο ηθικό ζήτημα με αυτοπεποίθηση και 

σιγουριά και να αναγνωρίζουν τις ηθικές, νομικές και δεοντολογικές συνέπειες δύσκολων 

περιστάσεων που προκύπτουν στον αθλητισμό (Cassidy, 2013: 151). Ανάλογη πρωτοβουλία 

έχει παρθεί και από τη Βρετανία, όπου μέσα από τη σύσταση του BISC (British Institute of 

Sports Coaches) έχει δημιουργηθεί ένας ηθικός κώδικας για τους προπονητές (Tomlinson & 

Fleming, 1995: 37).  

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο προπονητής, οφείλει να αντιπροσωπεύει το παράδειγμα του 

‘παιδαγωγικά κατάλληλου’ προπονητή, , όπως αναφέρεται από τον Westcombe-Down (2009: 

20), ο οποίος  ‘δημιουργεί και διατηρεί ένα θετικό, ασφαλές περιβάλλον μάθησης που δεν 

αποκλείει κανέναν’, αναγνωρίζει και σέβεται τις δυνατότητες του κάθε ενός ξεχωριστά και 

επίσης είναι προσεκτικός στο να παρέχει και μια ηθική εκπαίδευση σε αυτούς που προπονεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η ύπαρξη συγκεκριμένων κοινών στοιχείων στα διάφορα είδη αθλητισμού καθιστά 

χρήσιμη την αναφορά στον γενικότερο ρόλο της φυσικής αγωγής στη ζωή του ανθρώπου, όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παραδείγματος χάριν, σε όλα τα αθλήματα 

παρέχεται η δυνατότητα επιδίωξης της αριστείας, τόσο ως προς την σωματική απόδοση, όσο 

και ως προς γνωρίσματα του χαρακτήρα, σε όλα τα ανταγωνιστικά αθλήματα, οι 

συμμετέχοντες θα βιώσουν κάποιον πειρασμό να παρεκκλίνουν από τους κανόνες και να 

κερδίσουν πλεονέκτημα και, εικονικά, όλες οι αθλητικές ομάδες μπορούν να μετατραπούν σε 

μικρές στοργικές κοινωνίες όπου η ανάπτυξη προωθείται μέσω αμοιβαίας ενθάρρυνσης, 

πρόκλησης και υποστήριξης (Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4).  

Σύμφωνα, όμως, με τον MacIntyre (2007), υποστηρίζεται ότι κοινωνικές πρακτικές, 

όπως ο αθλητισμός, χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από αγαθά που απορρέουν από το κυνήγι 

της αριστείας και αρετές όπως η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη και το κουράγιο, που είναι 

απαραίτητα για κατάκτηση αυτών των αγαθών. Τα αγαθά αυτά μπορούν να είναι είτε 

εσωτερικά, είτε εξωτερικά προς μια πρακτική. Τα εσωτερικά αγαθά, συγκεκριμένα, είναι 

μοναδικά προς την ίδια την πρακτική και δεν μπορούν να κατακτηθούν με κανέναν άλλον 

τρόπο, παρά μόνο με εγκάρδια συμμετοχή, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε άθλημα έχει τα δικά 

του ξεχωριστά εσωτερικά αγαθά τα οποία αποκομίζουν όσοι εγκάρδια ασχολούνται με αυτό. 

Επίσης, ακόμα και εντός της ίδιας αθλητικής περιοχής και αναπτυξιακού επιπέδου, οι ομάδες 

των αθλημάτων διαφέρουν λόγω του ότι σε κάθε ομάδα, μέσω της επιρροής συγκεκριμένων 

προπονητών, αθλητών, φιλάθλων, γονέων και προγραμμάτων, αναπτύσσεται μια μοναδική 

ηθική μικροκοινωνία (Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4) και, καθώς κάθε σύστημα 

συγκροτείται από συγκεκριμένα μέλη, έχει μια δομή, μια ιστορία, έναν τρόπο που κατανοεί τον 

κόσμο και έναν ιδρυματικό πολιτισμό (Langer, 1992: 72).  

Κατά τον τρόπο αυτό, γίνεται φανερό ότι είναι σημαντικό να μην κατατάσσονται μαζί 

όλα τα αθλήματα ή όλοι οι συμμετέχοντες καθώς, οι ευρείες γενικεύσεις σχετικά με τον 

αθλητισμό είναι πιθανό να μην είναι επιτυχείς. Κατά πρώτον, οι δομές των κανόνων των 

ποικίλων αθλημάτων προάγουν διαφορετικούς τύπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ως εκ 

τούτου, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αναπτυξιακές δυνατότητες που 

παρέχονται από έναν αγώνα ποδοσφαίρου και στις αντίστοιχες από έναν αγώνα κολύμβησης. 

Πρόσθετα, κάθε άθλημα τείνει να έχει τη δική του υποκουλτούρα και τους άγραφους κανόνες 

(Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4). Η κουλτούρα του ράγκμπι, επί παραδείγματι, 

είναι διαφέρει αρκετά από αυτήν της αγωνιστικής κολύμβησης. Διαφορές, επίσης, εντοπίζονται 

βάσει της ηλικίας και του επιπέδου ανταγωνισμού. Ακόμα και εντός της ίδιας αθλητικής 

περιοχής και αναπτυξιακού επιπέδου, λόγω του ότι σε κάθε ομάδα, υπό την επιρροή 

συγκεκριμένων προπονητών, αθλητών, φιλάθλων, γονέων και προγραμμάτων αναπτύσσεται 

μια μοναδική ηθική μικροκουλτούρα, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ως προς τις ομάδες 

των αθλημάτων (Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4). Επιπλέον, ακόμα και εντός της 

ίδιας ομάδας, οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εμπειρία τους μπορούν να 

παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές (Vallerand & Losier, 1994∙ Weiss & Bredemeier, 1986∙  

1991 στο Light Bredemeier & Light Shields, 2006: 4).  
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Κατά το παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στην κολύμβηση 

κάνοντας, αρχικά, μια αναφορά στην κολύμβηση ως άθλημα. Στη συνέχεια, καθώς η φυσική 

αγωγή και ο αθλητισμός συνιστούν πολύ σημαντικά μέσα για την παιδεία και την αγωγή, μέσω 

των οποίων παρέχεται στον άνθρωπο η δυνατότητα κατάκτησης ανωτέρων ορίων των 

δυνατοτήτων του και επίτευξης υψηλότερων επίπεδων πολιτισμού, στοιχεία τα οποία τον 

ανάγουν σε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο, κατά την εξέτασή του, πρέπει συγχρόνως να 

λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι (Σαϊτάκης, 2006: 63), θα προχωρήσουμε 

αναφερόμενοι στο γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι σχετικά με το συγκεκριμένο άθλημα στην 

συγκεκριμένη κοινωνία που εξετάζεται, την ελληνική. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με παρουσίαση των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του αθλήματος της 

κολύμβησης, μέσα από την παρουσίαση ευρημάτων σχετικών ερευνών.  

 

2.2. Το άθλημα της κολύμβησης 

 

Παρόλο που υπάρχουν αναφορές στην κολύμβηση ήδη από τα έργα του Ομήρου και 

παρά το γεγονός ότι εθεωρείτο από τους προγόνους μας σχεδόν ως "υποχρέωση" το να ξέρει 

κάποιος να κολυμπά, ως άθλημα, δεν προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Εντούτοις, η 

συμπερίληψή της στο αγωνιστικό πρόγραμμα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων μετά την 

αναβίωσή τους στην σύγχρονη εποχή που έλαβαν χώρα στην Αθήνα το 1896 θεωρήθηκε ως 

αυτονόητη, όπως και η απρόσκοπτη παραμονή της σε αυτό μέχρι και σήμερα (Κρεκούκιας, 

2016). Όπως κάθε άθλημα, έτσι και η κολύμβηση, κατέχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, με 

ανάλογες τεχνικές και τις αντιστοίχως κατάλληλες μορφές οργάνωσης και προετοιμασίας και 

για τις ανάγκες διεξαγωγής της απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων. Ως άθλημα, 

διαθέτει το πλεονέκτημα της διαφορετικότητας και της ποικιλίας στα αγωνίσματά της με 

ιδιαίτερη κινησιολογική εκτέλεση ή, διαφορετικά, στιλ που προσδίδουν στο άθλημα δυναμισμό 

και θεαματικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο βασικών 

πυλώνων που στηρίζουν το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η κολύμβηση 

(Κρεκούκιας, 2016). 

Προκειμένου ο αναγνώστης της παρούσας έρευνας να μπορέσει να αναπτύξει μια 

πλήρη κατανόηση των νοημάτων της, χρήσιμο κρίνεται, προτού παρουσιαστεί η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν, να παρατεθεί μια περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής του 

αθλήματος κατά τα ολυμπιακά πρότυπα, στα οποία αγωνίζονται οι αθλητές που αποτέλεσαν τα 

υποκείμενα της παρούσας έρευνας. Όπως περιγράφεται από τον Κρεκούκια (2016), κατά τα 

ολυμπιακά πρότυπα, στο άθλημα της κολύμβησης περιλαμβάνονται 34 αγωνίσματα, 17 εκ των 

οποίων απευθύνονται σε άνδρες και 17 σε γυναίκες, αφορώντας και στις δυο κατηγορίες, 

ακριβώς τα ίδια αγωνίσματα με μόνη διαφορά ότι οι άντρες στην αντοχή του ελεύθερου 

διανύουν 1500 μέτρα, ενώ οι γυναίκες 800. Στην κολύμβηση περιλαμβάνονται τα περισσότερα 

αγωνίσματα στο ολυμπιακό πρόγραμμα, μετά τον στίβο, και μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες, αναλόγως του στιλ που οι κολυμβητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν. 

Κατά τον τρόπο αυτό, εντοπίζεται το ελεύθερο, το ύπτιο, το πρόσθιο και η πεταλούδα, ενώ, σε 

κάποιες περιπτώσεις, εντοπίζεται και συνδυασμός των τεσσάρων διαφορετικών στιλ, είτε 

ατομικά, είτε ομαδικά.  

Το ελεύθερο στυλ αφορά αγώνες 50μ., 100 μ., 200 μ., 400 μ., 800 μ. (μόνο για 

γυναίκες), 1500 μ. (μόνο για άνδρες), το ύπτιο 100 μ. και 200 μ., το πρόσθιο 100 μ. και 200 μ., 

η πεταλούδα 100 μ. και 200 μ., η μικτή ατομική 200 μ. και 400 μ., οι σκυταλοδρομίες 4 Χ 100 

μ. ελεύθερο, 4 Χ 200 μ. ελεύθερο και 4 Χ 100 μ. μικτή ομαδική και μαραθώνιο 10 

χιλιομέτρων. Τα τέσσερα στιλ που εντοπίζονται στην κολύμβηση, πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην ακριβή τεχνική που ο 

κολυμβητής πρέπει να υιοθετήσει και, φυσικά, υφίστανται και ευρύτεροι κανόνες οι οποίοι 

απευθύνονται σε όλα τα αγωνίσματα. Ως νικητής κατά την κολύμβηση αναδεικνύεται πάντοτε 
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ο αθλητής ή η ομάδα που θα επιτύχει τον συντομότερο χρόνο. Οι κολυμβητικοί αγώνες 

διεξάγονται σε πισίνα μήκους 50 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων, ολυμπιακών διαστάσεων, 

όπως συνηθίζεται να αναφέρεται. 

Η ανάπτυξη της κολυμβητικής τεχνικής δεν είναι μια απλή διαδικασία όπου ο 

κολυμβητής αναπαράγει καθορισμένες κινήσεις αλλά, επίσης, περιλαμβάνει την αντίληψη και 

την προσαρμογή της τεχνικής εντός του ρευστού περιβάλλοντος εντός του οποίου ο 

κολυμβητής μαθαίνει (Light & Wallian, 2008). Αυτό σημαίνει ότι η κολύμβηση δεν είναι ένα 

τόσο αυστηρά καθορισμένο άθλημα, όπως έχει κυριαρχήσει στη συλλογική συνείδηση. Παρά 

του ότι οι κανονισμοί της FINA (Fédération Internationale de Natation) περιορίζουν την 

ποικιλία στον τρόπο εκτέλεσης των διαφορετικών στυλ κολύμβησης και την συνεχή ανάπτυξη 

των περισσότερο βιο-μηχανικά επαρκών κινήσεων στην κολύμβηση, οι τεχνικές δεν είναι 

εντελώς καθορισμένες και σχηματίζονται σύμφωνα με την προσωπική διερμηνεία από τους 

κολυμβητές. Για να το αντιληφθεί αυτό κάποιος, αρκεί να αναλογισθεί τα ξεχωριστά στυλ 

κάποιων από τους πιο καταξιωμένους κολυμβητές όπως της Janet Evans (USA), του Michael 

Klim (Australia) και της Laure Manaudou (France), τα οποία δεν είναι συμβατά με τον σωστό 

τρόπο κολύμβησης. Εν ολίγοις, δηλαδή, η κολύμβηση συνιστά ένα άθλημα το οποίο, παρά του 

ότι, ως άθλημα τεχνικής, διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς, εντούτοις, παρέχει στους 

ασχολούμενους ορισμένα περιθώρια αυτενέργειας κατά την προσωπική διερμηνεία του τρόπου 

εκτέλεσης των διαφορετικών κολυμβητικών στυλ. 

 

2.3. Η κολύμβηση στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερα τουριστική και ιστορικά ναυτική χώρα με 16.000 χλμ. 

ακτογραμμής, εκ των οποίων 3.000 χλμ. είναι παραλίες. Εξαιτίας της ευρείας διαθεσιμότητας 

προσβάσιμων ακτών, το 99,4% των υδάτων εκ των οποίων αξιολογείται σύμφωνα με την 

σχετική Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ως εξαιρετικής ποιότητας (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2015), η κολύμβηση αποτελεί ένα 

άθλημα με το οποίο ο ελληνικός λαός είναι, σε γενικές γραμμές αρκετά εξοικειωμένος. Παρά 

το γεγονότος αυτό, όμως, η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε πνιγμούς στην Ευρώπη και δεύτερη 

παγκοσμίως (“Στατιστικά πνιγμών,” 2016). Πέρα από τη δυνατότητα για περιστασιακή 

ενασχόληση με την κολύμβηση, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και η πλειονότητα των 

ανθρώπων κολυμπάει στη θάλασσα, προσφέρεται, επίσης, και η δυνατότητα πιο συστηματικής 

ενασχόλησης με το άθλημα στα δημόσια/δημοτικά κολυμβητήρια ανά την επικράτεια, όπως 

και στα κατά τόπους ιδιωτικά.  

Σε χώρες όπου η κολύμβηση αξιολογείται ως σημαντικό άθλημα, είναι πολύ κοινή η 

προπόνηση σε ομάδες (Light & Wallian, 2008), γεγονός το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα. 

Η πρώτη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια για την προαγωγή των ναυτικών 

αγωνισμάτων και την εξυπηρέτηση του αθλητικού αυτού κλάδου στον ελληνικό χώρο 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 1927 με την ίδρυση της Ελληνικής 

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ.), με έδρα την Αθήνα, η οποία, μετέπειτα, 

μετονομάστηκε σε Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) (Διαθεσόπουλος & 

Σαρακατσάνης, 2010). Υπό την επιμέλεια και την εποπτεία της Κ.Ο.Ε. βρίσκονται τέσσερα 

ολυμπιακά αθλήματα: η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η οργανωμένη κολύμβηση και οι 

καταδύσεις. Με πρωτοβουλία των κατά τόπους κολυμβητηρίων διοργανώνονται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα αγώνες και πρωταθλήματα τοπικού ή και ευρύτερου χαρακτήρα και, υπό 

την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος διεξάγεται σε ετήσια βάση η μεγαλύτερη 

διοργάνωση του αθλήματος της κολύμβησης στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κολύμβησης OPEN. 

Οι διατιθέμενες εγκαταστάσεις των δημόσιων σχολείων, δυστυχώς, δεν υποστηρίζουν 

την δυνατότητα συμπερίληψης της κολύμβησης στα διδασκόμενα αθλήματα και, μέχρι 
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πρότινος, δεν υπήρχε και καμία μέριμνα για τη διδασκαλία της ακόμα και σε εγκαταστάσεις 

εκτός των σχολικών εγκαταστάσεων, παρόλο που συμπεριλαμβάνεται στα αντικείμενα του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για 

την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πριν από δύο σχολικά έτη, όμως, και, 

συγκεκριμένα, από το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-2016, άρχισαν να 

πραγματοποιούνται προσπάθειες προς την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Μετά την 

επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης, στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, άνοιξε ο δρόμος για την καθολική υλοποίηση του 

προγράμματος. Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης των 

Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας, που απέχουν μέχρι και 25 χιλιόμετρα από το χώρο 

διεξαγωγής του μαθήματος και, σε ειδικές περιπτώσεις, και της Δ' τάξης έχουν την ευκαιρία να 

διδαχθούν το αντικείμενο της κολύμβησης.  

Ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι δέκα έως δώδεκα εντός του σχολικού έτους και τα 

μαθήματα θα ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο εκτός και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, για 

παράδειγμα λόγω καιρικών συνθηκών, οπότε παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε 

περισσότερο από ένα τρίμηνο. Η διδασκαλία της κολύμβησης, όπως αναφέρεται στη σχετική 

εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, αποσκοπεί στην απόκτηση κολυμβητικής 

παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα, στην απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων 

ασφαλείας και υγιεινής, στον χειρισμό έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο 

περιβάλλον, στην αποφυγή του πνιγμού, στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, 

στην εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, στην εξοικείωση των παιδιών με το 

υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία και στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των 

μαθητών (Παντής, 2016). 

Η δραστηριότητα της συμμετοχής στις κοινότητες πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης αποτελεί, λοιπόν, μια δραστηριότητα που, στην Ελλάδα, ανήκει 

στο φάσμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και η οποία, αρχής γενομένης από το τρέχον 

σχολικό έτος, σταδιακά εντάσσεται και στο φάσμα των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων. Η 

κολύμβηση είναι μια πολύ προσφιλής δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και στις μέρες μας 

απασχολεί συστηματικά ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών όλων των ηλικιών, τόσο 

προσχολικής, όσο και σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Ο λόγος που την καθιστά ίσως τόσο 

δημοφιλή έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το άθλημα με το οποίο "ταυτίζεται" το μεγαλύτερο 

μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, ξεπερνώντας στον τομέα αυτό ακόμα και τον στίβο, διότι 

σε γενικές γραμμές είναι πολύ πιο σύνηθες για οποιονδήποτε η κολύμβηση στη θάλασσα ή σε 

λίμνη ή σε ποτάμι από την ρήψη ακοντίου ή την υπερπήδηση εμποδίων (Κρεκούκιας, 2016). Η 

επίσημη θεσμική οργάνωση για την προαγωγή των ναυτικών αγωνισμάτων και την 

εξυπηρέτηση του αθλητικού αυτού κλάδου στον ελληνικό χώρο, υπό την αιγίδα της οποίας 

πραγματοποιούνται το εθνικό και τα κατά τόπους πρωταθλήματα και εκπροσωπείται η χώρα 

μας στους διεθνείς αγώνες είναι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) με έδρα την 

Αθήνα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα υπεύθυνος φορέας είναι η FINA  (Fédération Internationale 

de Νatation) με έδρα την Λωζάννη της Ελβετίας. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία που μας παρείχε σε προσωπική επικοινωνία ο 

πρόεδρος της Κ.Ο.Ε., ο κύριος Δημήτριος Σαρακατσάνης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά 

για την προθυμία του και την άμεση ανταπόκρισή του, ο αριθμός των κολυμβητηρίων, 

ιδιωτικών και δημοσίων, όπου γίνεται εκμάθηση του αθλήματος, ανέρχεται περίπου στα 160 σε 

κάποια εκ των οποίων το μήκος της δεξαμενής διαφοροποιείται σε σχέση με τις κλασικές 

δεξαμενές (50, 33 & 25μ.). Οι εγγεγραμμένοι ενεργοί κολυμβητές-τριες στο μητρώο της 

Ομοσπονδίας ανέρχονται περίπου στα 24.000 άτομα, περίπου 7.000 εκ των οποίων είναι 
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ηλικίας τεσσάρων έως επτά ετών, ενώ, τα εγγεγραμμένα σωματεία στην Ομοσπονδία 

ανέρχονται σε 476, εκ των οποίων, ενεργά είναι τα 350. 

 

2.4. Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του αθλήματος της κολύμβησης 

 

Παρά του ότι το άθλημα της κολύμβησης ανήκει στα πιο δημοφιλή αθλήματα με τα 

οποία ασχολούνται τα παιδιά και οι έφηβοι, στον ελληνικό χώρο δεν έχει πραγματοποιηθεί έως 

τώρα άλλη έρευνα η οποία να διερευνά τις επιπτώσεις της ενασχόλησης με αυτό στην 

κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών. Όπως διαπιστώνουν και οι Macphail, 

Gorely, και Kirk (2003), υφίσταται μια γενικότερη έλλειψη εμπειρικών μελετών σχετικά με 

την προσωπική, ηθική και κοινωνική μάθηση που προκύπτει από τη συμμετοχή των παιδιών 

στα αθλήματα και στη φύση των εμπειριών τους από την ενασχόλησή τους με αυτά σε διεθνές 

επίπεδο, πόσο μάλλον σε εθνικό και πόσο μάλλον, συγκεκριμένα, σε σχέση με το άθλημα της 

κολύμβησης. Παρά, όμως, την γενικότερη έλλειψη που σημειώνεται, εντοπίσαμε κάποιες 

έρευνες οι οποίες αναφέρονται στις ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του αθλήματος της 

κολύμβησης, τα αποτελέσματα των οποίων παρατίθενται στην παρούσα ενότητα.   

Αρχικά, προτού αναφερθούμε στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα 

σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης, αξίζει να αναφερθεί ότι το γεγονός ότι η φυσική 

αγωγή και ο αθλητισμός χρησιμοποιούνται από τα εκάστοτε πολιτικά καθεστώτα για την 

προώθηση και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων λειτουργιών και των κοινωνικο-οικονομικών 

αναγκών τα ανάγει σε συστατικά τμήματα της διαμόρφωσης του πολιτισμού και του τρόπου 

ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Το γεγονός αυτό, σημαίνει ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός 

αποτελούν παράγοντες που στοχεύουν σκόπιμα στη βελτίωση της ανθρώπινης ύπαρξης και, 

εξαιτίας τούτου, συνιστούν «σύνθετη και συγχρόνως αυτοτελή παιδαγωγική διαδικασία» 

(Σαϊτάκης, 2006: 18), το οποίο, κατ’ επέκταση, ισχύει και για την κολύμβηση, ως είδος 

φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Επίσης, εφαρμόζοντας την αντίληψη του MacIntyre (2007) 

στο άθλημα της κολύμβησης προκύπτει ότι ένας κολυμβητής ο οποίος ασχολείται εγκάρδια με 

το άθλημα της κολύμβησης, κατακτά εσωτερικά αγαθά όπως, όχι μόνο οι δεξιότητες και οι 

τεχνικές που μαθαίνονται, αλλά και την κατανόηση των εθιμοτυπιών, τους κανόνες και τις 

παραδόσεις της κολύμβησης, όπως είναι η εκτίμηση για τους αντίπαλους. Μπορούν σαφώς να 

προκύψουν και εξωτερικά αγαθά όπως αναγνωρισιμότητα, κύρος ή και χρήματα από το 

άθλημα, αλλά αυτά τα εξωτερικά αγαθά δεν είναι μοναδικά στην κολύμβηση υπό την έννοια 

που είναι οι δεξιότητες, οι στρατηγικές, η γνώση των παραδόσεων και η πολιτισμική του 

γνώση.  

Όσον αφορά, έπειτα, συγκεκριμένα το άθλημα της κολύμβησης, αρχικά, αξίζει να 

αναφερθεί ότι, όπως υποστηρίζεται από τον Tuffey (1996 στο Gould et al., 2001), τον 

σημαντικότερο λόγο για τον οποίο οι νέοι συνεχίζουν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

άθλημα αποτελεί η διασκέδαση και, αντίστροφα, η έλλειψη διασκέδασης, αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους λόγους για τον οποίο οι νέοι διακόπτουν τη συμμετοχή τους σε αυτό. Οι 

κορυφαίοι πέντε παράγοντες που καθιστούν την κολύμβηση διασκεδαστική σχετίζονται με 

τους κοινωνικούς λόγους, εννοώντας το να βρίσκονται με φίλους, με την αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα, κατά την οποία εννοείται ο έπαινος από τον προπονητή και το να είναι κάποιος 

γνωστός ως ένας καλός κολυμβητής, με λόγους που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, δηλαδή 

το να αναδεικνύεται κάποιος νικητής, όπως και με λόγους υγείας και ευεξίας, το οποίο 

αναφέρεται στο να βρίσκεται κάποιος σε καλή φυσική κατάσταση (Daniel Gould et al., 2001). 

Κατά την ίδια έρευνα, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που 

προκαλούν δυσαρέσκεια και προέκυψε ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι πάντα οι αντίθετοι 

των παραγόντων που προκαλούν ευχαρίστηση. Συγκεκριμένα, το να μην καταφέρνουν τους 

προσωπικούς τους στόχους, το να επιτυγχάνουν δηλαδή χρόνους πιο αργούς από αυτούς στους 

οποίους στοχεύουν, παράγοντες που σχετίζονται με τον προπονητή, όπως το να μιλάει πολύ 
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έντονα στον κολυμβητή φωνάζοντας και αίτια που σχετίζονται με τους γονείς, όπως το να 

επιμένουν να ρωτούν σχετικά με τους κακούς αγώνες και να υπερηφανεύονται μόνο για τις 

καλές επιδόσεις, εντοπίστηκαν ως σημαντικοί παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια.  

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από τον Light 

(2008a), κατά τον οποίο οι κοινωνικές διαστάσεις της συμμετοχής στον όμιλο κολύμβησης, 

όπως και η συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι 

παράγοντες ως προς την παροχή κινήτρων για συνέχιση της συμμετοχής. Οι παράγοντες αυτοί, 

ωστόσο, αλληλεπιδρούν με πιο ατομικές εμπειρίες όπως η κιναισθητική εμπειρία της 

κολύμβησης και τα προσωπικά επιτεύγματα. Πιο αναλυτικά, παρά, του ότι κάποια κίνητρα για 

την κολύμβηση σχετίζονταν με τα προσωπικά επιτεύγματα, αυτά γίνονταν σημαντικά και 

αποκτούσαν νόημα από το κοινωνικό τους συγκείμενο. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας καταλήγουν στο ότι ο ισχυρότερος παράγοντας που παρέχει κίνητρα 

στους κολυμβητές για να συνεχίσουν να κολυμπούν είναι η κοινωνική όψη του να βρίσκεται 

κάποιος στην ίδια ομάδα και στον ίδιο όμιλο με φιλικά προς τον ίδιο πρόσωπα. Όπως 

συμπεραίνεται, παρά του ότι η κολύμβηση αντιμετωπίζεται γενικά ως ένα ατομικό άθλημα, το 

να αποτελεί κάποιος μέλος ενός αθλητικού ομίλου είναι μια κοινωνική εμπειρία και, παρά τη 

συμβολή των ατομικών κιναισθητικών εμπειριών της κολύμβησης προς την απόλαυσή της, τη 

μεγαλύτερη συμβολή προς την κινητοποίηση των κολυμβητών, ώστε να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στον όμιλο, την παρέχει η κοινωνική φύση της συμμετοχής σε αυτόν και στη 

συγκεκριμένη ομάδα στην οποία συμμετέχουν.  

Σημαντικός παράγοντας αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία που αποδίδεται στα 

προσωπικά επιτεύγματα από το άμεσο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας και του ομίλου, όπως και 

από την ευρύτερη κουλτούρα της κολύμβησης, που τα κάνει να έχουν νόημα, όπως, επίσης, και 

η ανταγωνιστική δομή που εγγενώς εμπεριέχεται στον αθλητισμό. Από το γεγονός αυτό 

καταδεικνύεται ότι προβλήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό στον παιδικό και εφηβικό 

αθλητισμό δεν οφείλονται στον ίδιο τον ανταγωνισμό, αλλά στη συγκεκριμένη έμφαση που 

δίνεται στα αποτελέσματα και στις δυνατότητες που παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες 

να θέσουν στόχους και να καταφέρουν και να γευθούν την επιτυχία. Ενώ η έμφαση στον 

ανταγωνισμό με άλλους μπορεί να οδηγήσει στην αντίληψη σε αυτούς που δεν επιτυγχάνουν 

ότι η προσπάθεια δεν θα αποδώσει καρπούς, η έμφαση στην επίτευξη προσωπικών στόχων, 

όπως γίνεται στην κολύμβηση, ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους να πιστέψουν 

ότι η προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία (Light, 2008a: 145).  

Όπως επισημαίνουν οι Light και Wallian (2008), η κολύμβηση μπορεί λανθασμένα να 

ιδωθεί ως ένα μοναχικό άθλημα το οποίο δομείται από ατελείωτη επανάληψη και επανάληψη 

ώρα με την ώρα της ακολούθησης της διαδρομής της πισίνας. Κατά την έρευνα που 

διεξήγαγαν, μελετώντας τον τρόπο που οι νεαροί κολυμβητές συστηματικά αλληλεπιδρούν 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση, υπογραμμίζουν τις κοινωνικές διαστάσεις του 

να αποτελεί κάποιος μέλος ενός κολυμβητικού ομίλου και ενός τμήματος προπόνησης. Όπως 

διαπιστώνουν, η αλληλεπίδραση που συμβαίνει μεταξύ του προπονητή και των κολυμβητών 

δεν περιορίζεται σε έναν μονόλογο μετωπικής διδασκαλίας, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, 

διάλογο που εμπλέκει τους κολυμβητές διανοητικά, ο οποίος καθιστά τη συμμετοχή σε έναν 

κολυμβητικό όμιλο και σε ένα τμήμα προπόνησης μια πολύ κοινωνική εμπειρία (Light, 2010).  

Ακόμα και στα ανώτερα επίπεδα για τους νέους, η προπόνηση δεν περιορίζεται στην 

εκλέπτυνση της τεχνικής και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά περιλαμβάνει και 

εξερεύνηση και πειραματισμό από την πλευρά του κολυμβητή και διαπραγμάτευση μεταξύ 

προπονητή και κολυμβητή στην οποία ο κολυμβητής είναι κάτι περισσότερο από απλά μια 

άφωνη μηχανή (Light & Fawns, 2001). Συνεπώς, η σκέψη και η αλληλεπίδραση αποτελούν 

συστατικά της κολύμβησης και, παρά την επικέντρωση των στόχων της αγωνιστικής 

κολύμβησης στην επίτευξη αθλητικών επιδόσεων, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υφίσταται 

ανάγκη για διανοητική διεργασία ή κατανόηση κατά την προπόνηση/μάθηση, ούτε ότι η 
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διδασκαλία περιορίζεται σε έναν μονόλογο μετωπικής διδασκαλίας προς τους κολυμβητές ως 

παθητικούς δέκτες της γνώσης (Light & Wallian, 2008). Συμπερασματικά, λοιπόν, μέσα από 

τις παραπάνω έρευνες επιβεβαιώνεται ότι, όπως ισχυρίζεται και ο Light (2010), από τη 

συμμετοχή στις αθλητικές πρακτικές των ομίλων κολύμβησης προκύπτει ένα εύρος 

σημαντικής κοινωνικής και πολιτισμικής μάθησης, η οποία διαμορφώνει εν τέλη και την 

ανάπτυξη της ταυτότητας των συμμετεχόντων υποκειμένων. 

 Τέλος, όσον αφορά την ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ προπονητή και 

κολυμβητών, τα αποτελέσματα της έρευνας των Jowett και Timson-Katchis (2005), έδειξαν ότι 

η ποιότητα της σχέσης, όπως αυτή αναφερόταν από την πλειονότητα των προπονητών και των 

αθλητών, ήταν υψηλά αλληλοεξαρτώμενη, γεγονός το οποίο αντανακλόταν στον υψηλό βαθμό 

εγγύτητας (εμπιστοσύνης, σεβασμού, πεποίθησης), δέσμευσης (αφοσίωσης, θυσίας, 

ικανοποίησης), και συμπληρωματικότητας (συνεργασίας, υποστηρικτικών ρόλων, 

συμπληρωματικών καθηκόντων) που τόσο ο προπονητής, όσο και ο κολυμβητής προέκυπτε ότι 

βίωναν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Όντας επηρεασμένοι, οι Lave και Wenger, από τη Θεωρία της Εγκαθίδρυσης κατά την 

οποία υποστηρίζεται ότι η συμπεριφορά, η οποία είναι προϊόν μάθησης, είναι εγκαθιδρυμένη 

στις αλληλεπιδράσεις του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου τα 

άτομα ενεργούν, εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και στις κοινωνικές καταστάσεις 

στις οποίες αυτή πραγματοποιείται. Κατά τον τρόπο αυτό, η μάθηση τοποθετείται σε 

συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής αλληλοδιαδραστικής συμμετοχής και διερευνώνται τα είδη 

κοινωνικών συναναστροφών που παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για να λάβει χώρα η 

μάθηση. Αποτελεί μια θεώρηση με ενδιαφέρουσες συνέπειες οι οποίες συνδέονται με ένα 

ευρύτερο σύνολο διεπιστημονικών θεμάτων.  

Σύμφωνα με τη θεώρηση της Εγκαθίδρυσης, ο εγκαθιδρυμένος χαρακτήρας μιας 

δραστηριότητας λαμβάνει διαστάσεις μιας γενικής θεωρητικής προοπτικής, αποτελώντας τη 

βάση μιας θέσης που υποστήριζε τη συσχέτιση της γνώσης και της μάθησης για τον 

αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του νοήματος και για τη σύνθετη φύση της μαθησιακής 

δραστηριότητας για τους συμμετέχοντες. Κατά την άποψη αυτή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

δεν υπάρχει δραστηριότητα μη εγκαθιδρυμένη και δίνεται έμφαση στη συνολική κατανόηση 

που αναφέρεται στο άτομο ως σύνολο, αντί στην απλή αποδοχή ενός σώματος 

πραγματολογικής γνώσης για τον κόσμο, εντός της κάθε δραστηριότητας η οποία συμβαίνει 

μέσα και με τον κόσμο και στην άποψη ότι ο δράστης – το δρων υποκείμενο, η δραστηριότητα 

και ο κόσμος καθορίζονται μέσα από τη σχέση και την αλληλεπίδρασή τους (Lave & Wenger, 

2005: 27).  

Η άποψη αυτή, συνεπάγεται ότι ακόμα και οι λεγόμενες γενικές γνώσεις ισχύουν μόνο 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και το γενικό συχνά συνδέεται με αφηρημένες αναπαραστάσεις, 

με την αποστασιοποίηση από το συγκείμενο. Μολαταύτα, οι αφηρημένες αναπαραστάσεις 

αποκτούν νόημα μόνο όταν μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συν τοις 

άλλοις, η διαμόρφωση ή η απόκτηση μιας αφηρημένης αρχής συνιστά η ίδια συγκεκριμένο 

γεγονός, το οποίο συμβαίνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αποκλειστικά και μόνο από τη 

γνώση ενός γενικού κανόνα δεν διασφαλίζεται ότι τα γενικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν 

εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις που εμπίπτουν σε αυτόν.  

Υπό την έννοια αυτή, η «ισχύς της αφαίρεσης» είναι πλήρως εγκαθιδρυμένη στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων όπως και στον πολιτισμό ο οποίος την καθιστά δυνατή. 

Αφετέρου, ο κόσμος είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο, ώστε στο γενικό, το οποίο δεν πρέπει 

να συγχέεται με το αφηρημένο, εμπεριέχεται το συγκεκριμένο. Οι αναφερόμενες ως γενικές 

γνώσεις δεν είναι ανώτερες από τα άλλα «είδη» γνώσης καθώς ακόμα και αυτές αποκτώνται 

και βρίσκουν εφαρμογή εντός συγκεκριμένων περιστάσεων. Ο γενικός χαρακτήρας 

οποιασδήποτε μορφής γνώσης έγκειται στη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του νοήματος 
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του παρελθόντος και του μέλλοντος μέσα από την ερμηνεία του νοήματος των περιστάσεων 

του παρόντος.  

Η θεωρία των Lave και Wenger για τη μάθηση πρόκειται για μια κονστρουκτιβιστική 

θεωρία η οποία υπογραμμίζει την έμμεση μάθηση που προκύπτει από τη συμμετοχή στην 

πράξη. Η εστίασή τους αυτή στην πράξη στοχεύει σε ένα εύρος πολιτισμικής μάθησης που 

εγείρεται από την συμμετοχή στις πρακτικές μιας κοινότητας πρακτικής πολύ πέρα από την 

εμφανή εκμάθηση δεξιοτήτων και τεχνικής. Τα αναλυτικά σκεπτικά τους για την 

πλαισιοθετημένη μάθηση, τις κοινότητες πρακτικής και τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή 

υπονοούν το εύρος της έμμεσης μάθησης που προκύπτει από τη συμμετοχή στην πράξη όπως 

επίσης τη διάρκεια και τη σημασία της.  

Η πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε να γίνει στην προοπτική της 

πλαισιοθετημένης θεωρίας καθώς οι αντιλήψεις των Lave και Wenger για την πλαισιοθετημένη 

μάθηση και τις κοινότητες πρακτικής συγκεκριμένα, υπαινίσσονται μια οικολογική προσέγγιση 

στη μάθηση προτείνοντας ότι η μάθηση είναι μια εγγενής διάσταση της συμμετοχής στην 

κοινωνική ζωή που συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το άτομο και το περιβάλλον του. Όπως όλα τα 

οικολογικά μοντέλα της μάθησης, υπογραμμίζει τη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη 

πολλαπλά επίπεδα επιρροών και η επιρροή του περιβάλλοντος στην συμπεριφορά (Ward, 

Saunders, & Pate, 2007). Η πλαισιοθετημένη μάθηση περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 

κατανοήσεις του κόσμου εντός του οποίου ο μαθητής ζει, συμπεριλαμβάνοντας όχι απλά τη 

γνώση για αυτόν αλλά το επεκτείνει στην ύπαρξη εντός αυτού (Lave & Wenger, 1991). Αυτή η 

εστίαση στην κεντρικότητα του σώματος στη μάθηση μέσω της πράξης κάνει την 

πλαισιοθετημένη μάθηση έναν πολύτιμο τρόπο θέασης της μάθησης μέσα και μέσω της 

συμμετοχής στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό (David Kirk & Macphail, 2002∙ Richard 

Light, 2006∙ David Kirk, 2003 στο Light, 2013: 93).  

Επηρεασμένοι από τη φαινομενολογία του Heidegger (1978) και του Merleau-Ponty 

(1991), οι Lave και Wenger χρησιμοποιούν τον όρο «άτομο στον κόσμο» για να συλλάβουν το 

αδιαχώριστο μεταξύ του μαθητή και του κόσμου του. Η μάθηση είναι επομένως περισσότερο 

από απλά να γνωρίζεις σχετικά με τον κόσμο. Είναι ένας τρόπος να είσαι μέσα στον κόσμο και 

να προσαρμόζεσαι σε αυτόν. Όπως προτείνει ο Μερλώ-Ποντύ (1991), ο κόσμος δεν είναι 

μπροστά μου, αλλά αντιθέτως είναι τριγύρω μου. Από την προοπτική αυτή, η σύλληψη της 

πλαισιοθετημένης μάθησης υπονοεί ευρείς κατανοήσεις που περιλαμβάνουν ολόκληρο το 

άτομο και τον κόσμο εντός του οποίου ζουν καθώς εμπλέκονται σε «δραστηριότητα με και 

εντός του κόσμου» (Lave & Wenger, 2005: 33). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους Lave 

& Wenger και από οικοδομιστές στην εκπαίδευση όπως οι Davis και Sumara (1997 & 2003) 

αντανακλά μια θέαση της μάθησης ως μια ολιστική διαδικασία που περιλαμβάνει ολόκληρο το 

άτομο και όχι απλά ένα μυαλό το οποίο, κατά κάποιο τρόπο, δουλεύει ανεξάρτητα από το 

σώμα (Light, 2013: 93). 

Αυτό το ρεύμα σκέψης προϋποθέτει τη σημασία του πλαισίου για τη μάθηση. Για τους 

Lave και Wenger η μάθηση που προκύπτει από τη συμμετοχή στην πράξη είναι συγκεκριμένη 

προς την κοινότητα της πρακτικής εντός της οποίας λαμβάνει χώρα. Τονίζουν τη σημασία της 

συμμετοχής σε πρακτικές συγκεκριμένων κοινωνιών, όπως ένας αθλητικός όμιλος, ένα σχολείο 

ή το εργασιακό περιβάλλον, ως ένα μέσον μάθησης και τελειοποίησης των κατανοήσεων και 

των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να ζεις μέσα σε αυτά. Για τους Lave και Wenger αυτό 

περιλαμβάνει μάθηση του «πώς να κάνεις» πρακτικές μέσω της συμμετοχής σε αυτές και είναι 

αδιαχώριστη από το κοινωνικό, πολιτισμικό και σωματικό περιβάλλον.  

Η μάθηση συμπεριλαμβάνει συμμετοχή με άλλους και εξαρτάται από την ικανότητα 

πραγματοποίησης εργασιών παρά από τη μάθηση σε εκπαιδευτικούς χώρους αποκομμένους 

από την πραγματική πρακτική και εξάσκηση. Η φιλοσοφική αντίληψη της πρακτικής που 

χρησιμοποιείται από τους  Lave και Wenger, τον Bourdieu (Bourdieu, 2006) και άλλους όπως 

τον Marx υπογραμμίζει και την μεταμορφωτική φύση της δράσης και την σημασία της δράσης 
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σε σχέση με τη σκέψη. Ως μια διάσταση της πράξης, η μάθηση απαραίτητα περιλαμβάνει 

ολόκληρο το άτομο και όχι απλά το μυαλό. Η αποδοχή ότι η μάθηση είναι μια σύνθετη, 

πολύπλευρη και συνεχιζόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής διαδικασία μας επιτρέπει να 

δούμε πώς η μάθηση είναι αδιαχώριστη από το σχηματισμό της ταυτότητας ενός ανθρώπου και 

από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής του. Υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο που η συμμετοχή 

στον νεανικό αθλητισμό μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό που ο Dewey αναφέρεται ως η 

«ανθρώπινη ανάπτυξη» των νέων ανθρώπων (Light, 2013: 94). 

 

3.2. Νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή 

 

 Η Νόμιμη Περιφερειακή Συμμετοχή (Legal Peripheral Practice) αποτελεί κεντρικό όρο 

της θεώρησης. Με τον συγκεκριμένο όρο εννοείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η 

ένταξη των αρχάριων σε μια κοινότητα πρακτικής και αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης των 

σχέσεων μεταξύ των αρχάριων και των πρεσβυτέρων και δυνατότητα αναφοράς σε 

δραστηριότητες, ταυτότητες, αντικείμενα και κοινότητες γνώσης και πρακτικής (Lave & 

Wenger, 2005: 23). Καθώς το άτομο προχωρά προς την πλήρη συμμετοχή σε μια 

κοινωνιοπολιτισμική πρακτική, διαμορφώνεται τόσο η πρόθεση του ατόμου να μάθει, όσο και 

το νόημα της μάθησης αυτής, μια κοινωνιοπολιτισμική διαδικασία στην οποία εμπεριέχεται ή, 

μάλλον, απαιτείται η εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων. 

Κατά την προσπάθειά τους οι Lave και Wenger να διαφωτίσουν την έννοια της 

εγκαθιδρυμένης μάθησης, οδηγήθηκαν σε κριτικές της θεωρίας και σε περαιτέρω 

αναθεωρήσεις της, οι οποίες τους οδήγησαν στην άποψη ότι η κοινωνική όψη της μάθησης 

συνιστά ένα εννιαίο και αδιάσπαστο τμήμα της κοινωνικής πρακτικής. Η έννοια της μάθησης 

ως νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή λαμβάνει μεταβατικό χαρακτήρα αποτελώντας μια 

νοητική γέφυρα που συνδέει την άποψη ότι οι γνωσιακές διαδικασίες –επομένως και η 

μάθηση- είναι πρωταρχικής σημασίας, υπό την έννοια ότι η κοινωνική πρακτική αποτελεί το 

πρωταρχικό παραγωγικό φαινόμενο και η μάθηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της (Lave 

& Wenger, 2005: 28).  

Πρόκειται για μια θεωρία μάθησης που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως αδιάσπαστο τμήμα 

της (ανα)παραγωγικής κοινωνικής πρακτικής (με την ιστορική παραγωγική έννοια). Η Νόμιμη 

Περιφερειακή Συμμετοχή προτείνεται ως τρόπος περιγραφής της συμμετοχής στην κοινωνική 

πρακτική, της οποίας η μάθηση θεωρείται αδιάσπαστο τμήμα. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα 

της έννοιας και του γεγονότος ότι εύκολα μπορούν να αντιπροταθούν απόψεις για το 

περιεχόμενό της, φαίνεται δόκιμη η αντικατάσταση του όρου με ένα σύνολο τριών αντιθετικών 

ζευγών: «νόμιμη ή άνομη», «περιφερειακή ή κεντρική», «συμμετοχική ή απουσία 

συμμετοχής» (Lave & Wenger, 2005: 29). Η έννοια αυτή πρέπει να εξετάζεται συνολικά καθώς 

καθένα από τα χαρακτηριστικά της ζεύγη και τα επιμέρους στοιχεία τους θεωρούνται 

απαραίτητα για τον ορισμό των άλλων δύο και είναι αδύνατο να εξεταστεί ξεχωριστά. 

Επιπλέον, κάθε ένα εκ των συστατικών της συνεισφέρει τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία 

μέσω του συνδυασμού τους προσδιορίζεται το «τοπίο», εννοώντας το σχήμα, τον βαθμό και 

την υφή της ένταξης του καθενός ως μέλος σε μια κοινότητα.  

Συνεπώς, με την προτεινόμενη ορολογία καθίσταται ανέφικτη η ύπαρξη κάποιου 

«άνομου περιφερειακού συμμετέχοντα». Από τη μορφή που λαμβάνει η νομιμότητα της 

συμμετοχής καθορίζεται χαρακτηριστικά ο τρόπος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η ένταξη 

κάποιου κάπου και, συνεπώς, δεν συνιστά μόνο απαραίτητη συνθήκη για τη διαδικασία της 

μάθησης, αλλά και καθοριστικό στοιχείο του περιεχομένου της. Κατά τον ίδιο τρόπο, όσον έχει 

να κάνει με την «περιφερειακότητα», δεν είναι δυνατή η ύπαρξη «κεντρικής συμμετοχής» 

εντός μιας κοινότητας πρακτικής. Κατά την έννοια της περιφερειακότητας υποστηρίζεται ότι οι 

δυνατοί τρόποι για την ένταξη κάποιου εντός των πλαισίων της συμμετοχής που ορίζονται από 

την κοινότητα είναι πολλαπλοί, ποικίλοι και ενδεχομένως να απαιτούν λιγότερα ή περισσότερα 
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άτομα. Η περιφερειακή συμμετοχή αναφέρεται στην τοποθέτηση του ατόμου στον «κοινωνικό 

κόσμο». Ενδεχόμενη αλλαγή στη θέση και στην προοπτική ενός ατόμου συνιστά τμήμα της 

μαθησιακής πορείας, της αναπτυσσόμενης ταυτότητας και της μορφής της ιδιότητάς του ως 

μέλος της κοινότητας.  

Επίσης, η νόμιμη περιφερειακότητα, αναφέρεται στις κοινωνικές δομές που αφορούν 

σε σχέσεις εξουσίας. Καθώς αυξάνεται ο χώρος εντός του οποίου παρέχεται στον 

συμμετέχοντα η δυνατότητα για ενεργητικότερη συμμετοχή, αυξάνονται οι δυνατότητες και η 

εξουσία του δρώντος υποκειμένου. Κατά την περίπτωση, όμως, που αντιμετωπιστεί ως χώρος 

στον οποίο παρεμποδίζεται η πληρέστερη συμμετοχή κάποιου – συχνά με νόμιμο τρόπο, από 

την οπτική γωνία της ευρύτερης κοινωνίας – οδηγεί σε περιορισμό της εξουσίας του δρώντος 

υποκειμένου. Πέραν τούτου, η νόμιμη περιφερειακότητα δύναται να συντελέσει στη 

διαμόρφωση συγγενών ταυτοτήτων. Υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητα, η έννοια της 

περιφερειακότητας μπορεί να αποτελεί συγχρόνως πηγή τόσο εξουσίας, όσο και αδυναμίας, 

καθώς καθιστά δυνατή ή αδύνατη τη διαμόρφωση και τις συνδιαλλαγές μεταξύ των 

κοινοτήτων πρακτικής. Οι παρεχόμενες δυνατότητες της νόμιμης περιφερειακότητας 

επαληθεύουν το ρόλο της στην παροχή δυνατοτήτων πρόσβασης σε ένα δίκτυο σχέσεων που 

είναι αδύνατο να συνδεθούν με κάποιον άλλον τρόπο.  

Εντός μιας κοινότητας δεν υπάρχει κανένας χώρος ο οποίος να χαρακτηρίζεται ως 

«περιφέρεια», όπως ούτε και υπάρχει κάποιος μοναδικός πυρήνας ή κέντρο. Συνεπώς, ως 

πλήρης συμμετοχή ονομάζεται το προϊόν της περιφερειακής συμμετοχής και είναι όρος που 

αντανακλά την ποικιλομορφία των σχέσεων ένταξης σε μια κοινότητα. Η περιφερειακότητα 

είναι μια δυναμική έννοια, τα καταλληλότερα αντώνυμα της οποίας είναι η έλλειψη σχέσης ή η 

έλλειψη συνάφειας με την τρέχουσα δραστηριότητα. Η μερική συμμετοχή των αρχαρίων δεν 

είναι σε καμία περίπτωση «ασύνδετη» με την πρακτική που τους ενδιαφέρει. Η 

περιφερειακότητα είναι μια δυναμική έννοια, επίσης, διότι συνιστά μια είσοδο, έναν τρόπο 

απόκτησης πρόσβασης σε πηγές κατανόησης μέσω της σταδιακής και αυξανόμενα ενεργητικής 

συμμετοχής. Έτσι, οτιδήποτε αμφιλεγόμενο εμπερικλείεται στην έννοια της περιφερειακής 

συμμετοχής πρέπει να συσχετιστεί με το ζήτημα της νομιμότητας των πηγών, για να αναπτύξει 

πλήρως την αναλυτική δυναμική της.  

Η νόμιμη περιφερειακή μάθηση δεν αποτελεί η ίδια μορφή εκπαίδευσης, ούτε και 

παιδαγωγική στρατηγική ή διδακτική τεχνική. Πρόκειται για μια αναλυτική οπτική της 

μάθησης, έναν τρόπο κατανόησής της. Η μάθηση μέσα από τη νόμιμη περιφερειακή 

συμμετοχή εμφανίζεται ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μορφή του πλαισίου της, ή ακόμα 

και όταν δεν υπάρχει κάποια συγκροτημένη εκπαιδευτική μορφή. Η οπτική των Lave & 

Wenger για τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή διαχωρίζει θεμελιωδώς τη μάθηση από τη 

σκόπιμη διδασκαλία. Με αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούνται τη δυνατότητα η μάθηση να λάβει 

χώρα όπου υπάρχει διδασκαλία, αλλά ότι η σκόπιμη διδασκαλία δεν αποτελεί η ίδια την πηγή ή 

την αιτία της μάθησης. Τέλος, η έννοια της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής συνιστά μια 

έννοια η οποία αποκτά το νόημά της μέσα από την πολυδιάστατη και θεωρητικά παραγωγική 

της σχέση αλληλεξάρτησης με τα άτομα, τις δραστηριότητες, τη γνώση και τον κόσμο.  

   

3.3. Μάθηση, ταυτότητα και κοινωνική πρακτική 

 

Η έννοια της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη 

συγχώνευση θεωριών της δραστηριότητας που ανάγεται στην εγκαθιδρυμένη μάθηση με 

θεωρίες για τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών ομάδων. Παρόλο που αυτές οι θεωρίες 

συνηθίζεται να εξετάζονται ξεχωριστά, μέσα από διαφορετικές θεωρητικές παραδόσεις, 

εντούτοις, αλληλεπικαλύπτονται αρκετά, ώστε να καθίσταται δυνατή η διερεύνηση των 

ενιαίων συστατικών τους σχέσεων, των συνεπειών και των επιδράσεων τους στο πλαίσιο της 

θεωρίας της κοινωνικής πρακτικής, στην οποία η δημιουργία, η διαμόρφωση και η αλλαγή της 
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ταυτότητας των ατόμων, δηλαδή η πρακτική γνώση  που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

μάθησης, και οι κοινότητες πρακτικής γίνονται αντιληπτές στον εμπειρικό κόσμο, εντός του 

πλαισίου των καθημερινών δραστηριοτήτων (Lave & Wenger, 2005: 37).   

Κατά τις συμβατικές θεωρήσεις, η μάθηση συνιστά μια διαδικασία κατά την οποία η 

γνώση εσωτερικεύεται από τους μαθητές με διάφορους τρόπους: είτε «ανακαλύπτοντάς» την, 

είτε καθώς τους «μεταδίδεται» από τρίτους. Μέσα από την έμφαση στην εσωτερίκευση όμως, 

αφήνεται ανεξερεύνητη  η φύση του μαθητή, του κόσμου και των μεταξύ τους σχέσεων, όπως 

επίσης αντανακλάται και η υιοθέτηση σημαντικών υποθέσεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, 

καθώς καθιερώνεται μια αυστηρή διχοτομία μεταξύ του «μέσα» και του «έξω» 

αντιμετωπίζοντας τη γνώση ως μια καθαρά εγκεφαλική λειτουργία και θεωρώντας ότι το 

άτομο συνιστά μονάδα η οποία δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Πρόσθετα, η μάθηση ως 

εσωτερίκευση μπορεί αρκετά εύκολα να αποδοθεί ως απλή διαδικασία εσωτερίκευσης των 

δεδομένων μέσω της απλής μεθόδου της μετάδοσης και της αφομοίωσης.  

Η εσωτερίκευση βρίσκεται σε κεντρική θέση ακόμα και σε μελέτες της μάθησης οι 

οποίες εστιάζουν κυρίως στον κοινωνικό της χαρακτήρα, όπως συμβαίνει και με τις έρευνες 

του Vygotsky. Είναι γνωστό ότι η έννοια της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης», που εισήχθη 

από τον Vygotsky, έχει αποτελέσει αντικείμενο ποικίλων ερμηνειών, σε κάθε μια εκ των 

οποίων η έννοια της εσωτερίκευσης διαδραματίζει διαφορετική λειτουργία. Οι ερευνητές οι 

οποίοι υιοθετούν τις διάφορες κοινωνικές ερμηνείες της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» 

τείνουν να εστιάζουν στις διαδικασίες του κοινωνικού μετασχηματισμού. Παρόλο που 

μοιράζονται το ενδιαφέρον των Lave και Wenger για την επέκταση της μελέτης της μάθησης 

πέραν του πλαισίου της παιδαγωγικής διαμόρφωσης, εμπερικλείοντας και τη δομή του 

κοινωνικού κόσμου στην ανάλυσή τους και λαμβάνοντας υπόψη την αντιθετική φύση της 

κοινωνικής πρακτικής, εντούτοις, οι Lave και Wenger δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση 

των θεμάτων που αφορούν στον κοινωνικοπολιτισμικό μετασχηματισμό με τις εξελισσόμενες 

σχέσεις ανάμεσα στους αρχάριους και στους πρεσβύτερους-ειδήμονες, εντός του πλαισίου της 

εξελισσόμενης κοινής πρακτικής. Παρατηρείται λοιπόν επιρροή από τη θεώρηση του 

Bourdieu, η οποία παρέχει μια ματιά εκ των έσω για τον τρόπο κατά τον οποίο μη συνειδητή 

γνώση κατακτάται μέσω της εμπειρίας και του τρόπου κατά τον οποίο αυτό σχηματίζει την 

πρακτική (Hassanin & Light, 2012: 1)  η οποία μεσολαβεί μεταξύ του habitus και του field 

(Bourdieu, 1984). 

Γενικότερα, το ρεύμα του κοινωνιοπολιτισμικού κονστρουκτιβισμού, υπογραμμίζει τη 

σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τη μάθηση, με τους  Lave και Wenger να 

τονίζουν το αδιαχώριστο μεταξύ της πράξης και της μάθησης (Δασκαλάκη, 2010: 489). 

Αντίθετα με τη μάθηση ως εσωτερίκευση, η μάθηση ως αυξανόμενη συμμετοχή σε κοινότητες 

πρακτικής αναφέρεται στο άτομο ως όλον που δρα εντός του κόσμου (Lave & Wenger, 2005: 

39). Όταν η μάθηση ορίζεται βάσει της συμμετοχής, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι 

συνιστά ένα εξελισσόμενο και διαρκώς ανανεώσιμο σύνολο σχέσεων, θεώρηση η οποία αφορά 

αναμφισβήτητα στα άτομα, στη δράση τους και στον κόσμο ως σχέσεις-χαρακτηριστικά της 

θεωρίας της κοινωνικής πρακτικής. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη θεωρία, δίνεται έμφαση 

στην αλληλεξάρτηση του δρώντος υποκειμένου και του κόσμου, της δραστηριότητας, του 

νοήματος, της νόησης, της μάθησης και της γνώσης κατανοώντας τες, στο σύνολό τους, ως 

σχέσεις. Δίνεται επίσης έμφαση στον εγγενώς κοινωνικά διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα του 

νοήματος και στο σύνθετο και αφοσιωμένο χαρακτήρα της σκέψης και της δράσης των ατόμων 

που μετέχουν και συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα.  

Κατά την άποψη αυτή, υποστηρίζεται, ότι η μάθηση η σκέψη και η γνώση συνιστούν 

ουσιαστικά σχέσεις μεταξύ των ατόμων, τα οποία συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα η οποία 

αφορά, σχετίζεται και προκύπτει από τον κοινωνικά και πολιτισμικά κατασκευασμένο κόσμο. 

Πολλές είναι εξάλλου οι έρευνες οι οποίες συνηγορούν στο ότι τα παιδιά είναι ενεργοί 

συμμετέχοντες στα κοινωνικά δρώμενα και στις διαδικασίες της πολιτισμικής κατασκευής 
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(Christensen, 1993∙ Hall, 1995∙ Stephens, 1995∙ Stephens, 1997∙ Toren, 1993) και, ως ένα 

βαθμό τουλάχιστον, ενεργοί διαμορφωτές των πλαισίων δράσης τους ακόμα και σε συνθήκες 

που περιορίζουν σημαντικά τις κινήσεις τους (Alanen, 1988∙ Christensen, 1998∙ Hutchby & 

Moran-Ellis, 1998∙ James, Jenks, & Prout, 1998 στο Δασκαλάκη, 2010: 489). Η κατανόηση της 

ατομικής μάθησης σε αλληλεπίδραση με συνομήλικους πραγματοποιείται στη βάση τριών 

αξιωμάτων της μετα-Βυγκοτσκιανής θεωρίας που σχετίζονται με τη Ζώνη της Εγγύτερης 

Ανάπτυξης και συγκεκριμένα, ότι σε καταστάσεις μάθησης: 1. Τα μέλη της κοινότητας 

εμπλέκονται σε επικοινωνία 2. Ειδικευμένες-αρχάριες σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να 

αλλάξουν κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων και 3. Η δόμηση της γνώσης μπορεί να 

κατανοηθεί ως επίτευξη συμφωνίας (Barker, Quennerstedt, & Annerstedt, 2015).   

Σύμφωνα με τη θεώρηση των Lave και Wenger υποστηρίζεται ότι ο κόσμος είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένος. Οι αντικειμενικές μορφές και τα συστήματα δραστηριότητας 

δηλαδή, αφενός, και η υποκειμενική και διυποκειμενική κατανόησή τους από τα δρώντα 

υποκείμενα, αφετέρου, καθορίζονται αμοιβαία, συγκροτώντας μέσω του συγκεκριμένου 

αλληλοκαθορισμού, τόσο τον κόσμο, όσο και τις μορφές με τις οποίες τον βιώνουν. Ως εκ 

τούτου, η γνώση για τον κοινωνικά κατασκευασμένο κόσμο είναι κοινωνικά διαμορφωμένη 

και ατελής. Το νόημα που αποκτά η γνώση για τα υποκείμενα-δράστες, τα εφόδια που τους 

παρέχει και οι σχέσεις των ανθρώπων με και μέσα σε αυτήν παράγονται, αναπαράγονται και 

μετατρέπονται κατά την πορεία της δραστηριότητας, η οποία, παρά του ότι περικλείει την 

ομιλία και τη σκέψη, δεν έχει τη δυνατότητα να εξισωθεί με αυτές. Κατά τη θεωρία της 

πρακτικής, η νόηση και η επικοινωνία, με και μέσα στον κοινωνικό κόσμο, είναι ενταγμένες 

στην ιστορική εξέλιξη της διαδοχικής δράσης, γεγονός που την καθιστά κριτική θεωρία.  

Ένας τρόπος προσέγγισης της μάθησης είναι η θεώρηση ότι αποτελεί την ιστορική 

παραγωγή, τη διαμόρφωση και την αλλαγή των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία της. 

Διαφορετικά, αντιμετωπίζεται ως μια συνεκτική ιστορική θεωρία της κοινωνικής πρακτικής, 

όπου ο ιστορικός χαρακτήρας της συγκρότησης των ατόμων θα έπρεπε να αφορά, κατά κύριο 

λόγο, την ανάλυση των διαδικασιών της. Η συμμετοχή πάντοτε βασίζεται στη διαπραγμάτευση 

και επαναδιαπραγμάτευση ενός νοήματος που συναντάται στον κόσμο, γεγονός το οποίο 

συνεπάγεται ότι η κατανόηση και η εμπειρία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και, 

μάλιστα, καθορίζονται αμοιβαία. Κατά τον τρόπο αυτό, η έννοια της συμμετοχής 

απομακρύνεται από τη διχοτομική θεώρηση, κατά την οποία η εγκεφαλική δραστηριότητα 

διακρίνεται από τη σωματική, η παρατήρηση από την ενεργή συμμετοχή και το αφηρημένο 

από την εμπειρία. Τα άτομα, οι πράξεις και ο κόσμος εμπλέκονται σε κάθε σκέψη, ομιλία, 

γνώση και μάθηση.   

Εστιάζοντας στη δομή της κοινωνικής πρακτικής και στη συμμετοχή, η θεώρηση των 

Lave και Wenger επικεντρώνεται ρητά στο άτομο, διότι καθώς επιμένουν να αρχίζουν από την 

κοινωνική πρακτική, να θεωρούν ότι η συμμετοχή συνιστά τη σημαντικότερη διαδικασία και 

να συμπεριλαμβάνουν τον κοινωνικό κόσμο στον πυρήνα της ανάλυσής τους, αντιμετωπίζουν 

το άτομο κάθε άλλο παρά επιφανειακά. Η συμμετοχή στην κοινωνική πρακτική, τόσο η 

υποκειμενική, όσο και η αντικειμενική, επικεντρώνεται σαφέστατα στο άτομο, αλλά στο άτομο 

μέσα στον κόσμο, ως μέλος μιας κοινωνιο-πολιτισμικής κοινότητας το οποίο, με τη σειρά του, 

προωθεί μια θεώρηση της γνώσης ως δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν συγκεκριμένα 

άτομα και συγκεκριμένες περιστάσεις.   

Η μάθηση, ως πτυχή της κοινωνικής πρακτικής, αναφέρεται στο άτομο ως όλον και 

συνεπάγεται, όχι μόνο τη σχέση του ατόμου με συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά και με 

κοινωνικά σύνολα το οποίο σημαίνει ότι το άτομο μετατρέπεται σε πλήρη συμμετέχοντα, σε 

μέλος, σε «συγκεκριμένο άτομο με συγκεκριμένες δεξιότητες». Οι δραστηριότητες, οι 

δοκιμασίες, οι λειτουργίες και η κατανόηση αποτελούν τμήμα ευρύτερων συστημάτων 

σχέσεων, εντός των οποίων αποκτούν νόημα. Αυτά τα συστήματα σχέσεων προκύπτουν, 

αναπαράγονται και αναπτύσσονται εντός κοινωνικών συνόλων, τα οποία εν μέρει συνιστούν 
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συστήματα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Οι σχέσεις αυτές ορίζονται από το άτομο, αλλά 

συγχρόνως το άτομο ορίζεται και μέσα από αυτές. Συνεπώς, η μάθηση απαιτεί από το άτομο να 

διαμορφωθεί σε σχέση με τις δυνατότητες που του προσφέρονται εντός αυτών των 

συστημάτων σχέσεων. Κατά την περίπτωση που αυτή η πτυχή της μάθησης αγνοηθεί, τότε θα 

παραβλεφθεί το γεγονός ότι η μάθηση αφορά και στην κατασκευή της ταυτότητας του ατόμου.  

Η θεώρηση της μάθησης ως νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής σημαίνει κάτι 

περισσότερο από το ότι η μάθηση συνιστά απαραίτητη συνθήκη για την απόκτηση της 

ιδιότητας του μέλους μιας κοινότητας. Σημαίνει ότι η μάθηση συγχρόνως συνιστά η ίδια μια 

εξελισσόμενη μορφή της συγκεκριμένης ιδιότητας. Μέσω της σταδιακής συμμετοχής του το 

άτομο στις κοινότητες πρακτικής, καθώς εξελίσσεται και μαθαίνει εντός αυτών, αποκτά την 

«ταυτότητα» μέλους (Lave & Wenger, 2005: 43). Οι ταυτότητες κατά τη θεώρηση των Lave 

και Wenger γίνονται αντιληπτές ως μακροπρόθεσμες ζωντανές σχέσεις μεταξύ ατόμων και της 

θέσης και της συμμετοχής τους σε κοινότητες πρακτικής, το οποίο συνεπάγεται ότι η 

ταυτότητα, η γνώση και η ιδιότητα του μέλους της κοινωνίας βρίσκονται σε σχέση 

αλληλεξάρτησης.  

Το γεγονός ότι η συμμετοχή στην κοινωνική πρακτική συνιστά τη θεμελιώδη μορφή 

της μάθησης καθιστά πολύ σημαντική την έννοια του «κοινωνικού κόσμου», ο οποίος 

διαδραματίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στις διαδικασίες της μάθησης, καθώς η εξέταση του 

τρόπου με τον οποίο τα πολιτισμικά συστήματα νοημάτων διαπλέκονται με τις 

οικονομικοπολιτισμικές δομές, τόσο σε γενικότερο επίπεδο, όσο και ως προς τη συνεισφορά 

τους στον καθορισμό της μάθησης σε κοινότητες πρακτικής, θεωρείται πολύ σημαντική. Η 

νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή αναφέρεται τόσο στη συγκρότηση ταυτοτήτων στη βάση 

πρακτικών ικανοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μάθησης, όσο και στην 

αναπαραγωγή και στη διαμόρφωση των κοινοτήτων της πρακτικής διαδικασίας. Η 

αναπαραγωγή και η διαμόρφωση των κοινοτήτων της πρακτικής διαδικασίας ισχύει καθώς οι 

κοινότητες πρακτικής αποτελούνται και εξαρτώνται από τα μέλη τους, συμπεριλαμβάνοντας 

τις χαρακτηριστικές τους βιογραφίες/πορείες, σχέσεις και πρακτικές.  

Η νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή λειτουργεί ως εννοιολογική γέφυρα καθώς, 

προβάλλοντας την άποψη των εξελισσόμενων ατόμων και των εξελισσόμενων κοινοτήτων 

πρακτικής, αποτελεί μια κοινή διαδικασία διαμόρφωσης. Η προτεραιότητα αυτή που δίνεται, 

μέσα από τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, στη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στη 

δημιουργία ταυτοτήτων γνώσης και στη συγκρότηση κοινοτήτων πρακτικής παρέχει τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης της μάθησης ως ενσωμάτωση, αν και με διαφοροποιημένη μορφή, 

των δομικών χαρακτηριστικών των κοινοτήτων πρακτικής. 

 

3.4. Αντιφάσεις και αλλαγή: συνέχεια και αντικατάσταση στα πλαίσια των κοινοτήτων  

 

Για τη δικαιολόγηση της περιπλοκότητας της συμμετοχής στην κοινωνική πρακτική, 

από τους Lave και Wenger, θεωρείται απαραίτητη η απόδοση ξεχωριστής σημασίας στη 

διδασκαλία και στη μάθηση ως αναλυτικές έννοιες. Θεωρείται ότι εάν η έρευνα αναφορικά με 

το τι αποτελεί μάθηση θεμελιωθεί, αρχικά, στην έννοια του σχεδιασμού και της δόμησης της 

διδασκαλίας, θα καταστεί αδύνατη η διατύπωση υποθέσεων αναφορικά με το τι αποτελεί 

διδασκαλία, τον τρόπο κατά τον οποίο γίνεται αντιληπτή, και, κατ’ επέκταση, του τρόπου κατά 

τον οποίο επηρεάζει τη μάθηση.  

Στις περισσότερες αναλύσεις της σχολικής εκπαίδευσης υποτίθεται η ύπαρξη 

ομοιομορφίας ως προς τα κίνητρα των δασκάλων και των μαθητών, καθώς υποτίθεται ότι οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές μοιράζονται κοινό στόχο ως προς την κύρια μαθησιακή 

δραστηριότητα (Davydov & Markova, 1983). Σύμφωνα με τους Lave και Wenger, από τη 

συγκεκριμένη υπόθεση κατά πρώτον, παραβλέπονται οι αντιτιθέμενες οπτικές γωνίες που 

αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση, αντίστοιχα, και επισκιάζονται οι διαστρεβλώσεις που 
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απορρέουν. Επίσης, αντανακλάται μια υπερβολικά περιορισμένη και ορθολογιστική θεώρηση 

του ατόμου και των κινήτρων του. Οι πολλαπλές οπτικές γωνίες που διέπουν τη συμμετοχή σε 

μια κοινότητα πρακτικής, και επομένως και τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, εμφανίζονται 

σε περιπλοκότερες θεωρίες για το άτομο εντός της κοινωνίας, όπως αυτής της Κριτικής 

Ψυχολογίας. Επιπροσθέτως, η εξήγηση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι διαδικασίες 

αλλαγής και διαμόρφωσης στις κοινότητες πρακτικής διαπλέκονται εγγενώς με τις μαθησιακές 

διαδικασίες καθίσταται δύσκολη από τις υποθέσεις ομοιομορφίας.  

Καθώς από τους Lave και Wenger, η μάθηση θεωρείται ως τμήμα της κοινωνικής 

πρακτικής, η προσοχή τους επικεντρώνεται στη δομή της κοινωνικής πρακτικής, αντί της 

απόδοσης στη δομή της παιδαγωγικής διαδικασίας το προνόμιο της πηγής της μάθησης. Ακόμα 

και κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παιδαγωγικοί στόχοι και η παιδαγωγική διαδικασία 

φαίνονται να συνιστούν κεντρικό παράγοντα, η μάθηση, ως νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, 

δεν εξαρτάται άμεσα ή απαραίτητα από αυτές. Σύμφωνα με τους ίδιους, το διδακτικό 

αναλυτικό πρόγραμμα δεν περικλείει το σύνολο της έκθεσης στις δομές-πηγή της μάθησης και 

ο τρόπος που η διδακτική βοήθεια ερμηνεύεται δεν είναι πάντοτε ως καθαρά προσωπικό 

φαινόμενο (Lave & Wenger, 2005: 93).  

Αντιθέτως, η μάθηση οφείλει να γίνεται κατανοητή σε σχέση με την πρακτική  ως 

σύνολο και το σύνολο της περιπλοκότητας των σχέσεών της, περιλαμβάνοντας τόσο τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται εντός των πλαισίων της κοινότητας, όσο και εκείνες με τον κόσμο 

γενικότερα. Η αποσύνδεση της μάθησης από τις «παιδαγωγικές προθέσεις» ενδέχεται να 

αποτελέσει κακό συνδυασμό ή και να επιφέρει σύγκρουση ανάμεσα στις οπτικές γωνίες των 

συμμετεχόντων σε καταστάσεις που λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης. Ο ρόλος των 

διαφορών αυτών συχνά θεωρείται καθοριστικός ως προς το περιεχόμενο της μάθησης.  

Μέσα από θεωρήσεις όπως των Fortes (1938) και Goody (1989), οι οποίοι έχουν κάνει 

αναφορά σε σύγκρουση μεταξύ συνέχειας και αντικατάστασης, εντάσσοντας τη στη διαδικασία 

της μάθησης θεωρώντας την ως θεμελιώδη και ως βασική αντίφαση της κοινωνικής 

αναπαραγωγής, διαμόρφωσης και αλλαγής αναδύεται κάποια θεμελιώδης αντίφαση στη 

θεώρηση των Lave και Wenger. Η αντίφαση αυτή εντοπίζεται ανάμεσα στη νόμιμη 

περιφερειακή συμμετοχή ως τρόπος επίτευξης της συνέχειας της κοινότητας πρακτικής σε 

διαφορετικές γενιές και στην αντικατάσταση που εμπεριέχεται στην ίδια διαδικασία, καθώς οι 

πλήρεις συμμετέχοντες της κοινότητας πρακτικής αντικαθίστανται από τους αρχάριους που 

γίνονται πρεσβύτεροι (Lave & Wenger, 2005: 93).  

Πιο σύγχρονες περιγραφές της διαδικασίας της μάθησης όπως αυτή του Engeström 

(1987), αναγνωρίζουν την εμπορευματοποίηση ως την κυρίαρχη αντίφαση η οποία ασκεί 

επιρροή στην ιστορική εξέλιξη της μάθησης, αντίφαση η οποία θεωρείται θεμελιώδης για την 

ιστορική διαμόρφωση τόσο της κοινωνικής αναπαραγωγής, όσο και της καθαυτής 

παραγωγικής διαδικασίας. Εντούτοις, από τους Lave και Wenger (2005: 94), υποστηρίζεται ότι 

εξίσου θεμελιώδους σημασίας για τις κοινωνικές σχέσεις της παραγωγής και για την κοινωνική 

αναπαραγωγή της εργασίας είναι μια δεύτερη αντίφαση η οποία λαμβάνει χώρα ανάμεσα στη 

συνέχεια και στην αντικατάσταση.  

Από τους ίδιους θεωρείται ότι η συμπερίληψη της εξέτασης του πεδίου των σχέσεων το 

οποίο συνιστά προϊόν αυτών των αλληλένδετων αντιθέσεων είναι αναγκαία για την  βελτίωση 

των μελετών της διαδικασίας της μάθησης, διότι κατά την περίπτωση που η παραγωγή και η 

κοινωνική αναπαραγωγή των ατόμων περιλαμβάνονται εξίσου στην αναπαραγωγή του 

κοινωνικού πλαισίου δραστηριοτήτων, οι αντιφάσεις από τις οποίες χαρακτηρίζεται η 

αναπαραγωγή ατόμων εντός των κοινοτήτων πρακτικής αναδιαμορφώνονται και δεν 

εξαφανίζονται όταν αλλάζει η μορφή της παραγωγής. Συνεπώς, ο τρόπος κατά τον οποίο 

μπορεί να γίνει χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων αντιθέσεων των εξελισσόμενων μορφών 

παραγωγής αποτελεί το βασικό προβληματισμό για την ιστορική κατανόηση της κοινότητας 

πρακτικής.   
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Η αντίθεση μεταξύ της συνέχειας και της αντικατάστασης εμφανίζεται, όπως 

υποστηρίζεται από την Goody (1982), επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

μαθητευόμενος και ο ειδικός ενδιαφέρονται από κοινού για τις γνώσεις του μαθητευόμενου 

που αυξάνονται και στηρίζονται σε γνώσεις ή κατά την περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της 

επιθυμίας του ειδικού για εργασία και της επιθυμίας του μαθητευόμενου για απόκτηση γνώσης. 

Τα διάφορα μέσα που μεταχειρίζονται για τη συγκρότηση και τη διατήρηση της ταυτότητάς 

τους από τους αρχάριους και τους εμπειρότερους, έρχονται σε σύγκρουση και οδηγούν σε 

αντίθετες οπτικές γωνίες, σχετικά με την πρακτική και την εξέλιξή της. Ως εκ τούτου, οι 

αρχάριοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ενασχόλησης με την υφιστάμενη και 

εξελισσόμενη με το χρόνο πρακτική, στοχεύοντας στην κατανόησή της, της συμμετοχής σε 

αυτή με απώτερο στόχο να καταστούν πλήρη μέλη της κοινότητας και του ενδιαφέροντος για 

την εξέλιξή της, καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το μέλλον της ως τμήμα της προσωπικής 

τους ταυτότητας.   

Από τους Lave και Wenger όμως, υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη της ταυτότητας του 

μέλους συνιστά κυρίαρχο ζήτημα για τη σταδιοδρομία των αρχάριων σε κοινότητες πρακτικής, 

και, συνεπώς, και για την έννοια της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής. Μάλιστα, σύμφωνα 

με την οπτική που παρουσιάζουν, η μάθηση και η αίσθηση της ταυτότητας θεωρούνται 

αδιαχώριστες, καθώς συνιστούν όψεις του ίδιου φαινομένου.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συγκρούσεις όπου παρατηρείται η αντίθεση 

συνέχειας και αντικατάστασης, σχετίζονται με την εξουσία, ο τρόπος εξέλιξης αυτής της 

αντίθεσης διαφοροποιείται σε συνάρτηση με την μεταβολή των σχέσεων εξουσίας. Οι 

συγκρούσεις μεταξύ μαθητευόμενων και ειδικών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

καθημερινής συμμετοχής. Η κοινή συμμετοχή συνιστά το στάδιο, κατά το οποίο «οι παλιοί και 

οι νέοι, οι γνωστοί και οι άγνωστοι και οι καταξιωμένοι και οι φιλόδοξοι επιλύουν τις διαφορές 

τους, ανακαλύπτουν τις ομοιότητές τους, εκφράζουν τις αμοιβαίες ανησυχίες τους και 

αποδέχονται την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ τους» (Lave & Wenger, 2005: 95). 

Κάθε ομάδα συνιστά την επίτευξη του σκοπού της άλλης και συγχρόνως είναι και αναγκαία 

για την άλλη ομάδα, καθώς βιώνουν και επεξεργάζονται την τρέχουσα σύγκρουση μέσα από 

την κοινή καθημερινή τους πρακτική, όπου οι διαφορετικές οπτικές τους γωνίες έρχονται σε 

αλληλεπίδραση με τα κοινά τους ενδιαφέροντα.  

Εντούτοις, ακόμα και κατά την περίπτωση που η μάθηση προκύψει μέσα από «εκούσια 

μίμηση», πάντοτε υπερβαίνει τη «μετάδοση» της γνώσης και την «απόκτηση» ικανοτήτων 

(Lave & Wenger, 2005: 95). Η εμφάνιση προβλημάτων στην ταυτότητα σε σχέση με την 

πρακτική, και συνεπώς και στις γνώσεις και στις ικανότητες, αλλά και στη σημασία τους για το 

υποκείμενο συνεισφέρει στην εξήγηση της ύπαρξης πολλών ειδών μαθητείας. Όλες οι εντάσεις 

που επιφέρονται από την αντίθεση συνέχειας και αντικατάστασης, οι οποίες ενδέχεται να 

εξαλείφονται από τις διαφορές εξουσίας που σημειώνονται μεταξύ των πρεσβύτερων και των 

αρχαρίων, εισάγονται σε μια κοινότητα πρακτικής από την αποδοχή της νόμιμης συμμετοχής 

των αρχάριων και της οπτικής γωνίας που διακρίνει τον καθένα. Η νόμιμη περιφερειακή 

συμμετοχή αναφέρεται σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια απλή μαθησιακή διαδικασία. Ως 

τρόπος επεξεργασίας των σχετικών συγκρούσεων στην πρακτική διαδικασία, συνιστά αμοιβαία 

σχέση μεταξύ των προσώπων και της πρακτικής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η πορεία 

των μαθητών προς την πλήρη συμμετοχή τους στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής συνιστά 

κάθε άλλο παρά μια στατική διαδικασία.  

Η αλλαγή λοιπόν συνιστά μείζονος σημασίας γνώρισμα των κοινοτήτων πρακτικής και 

των δραστηριοτήτων τους, καθώς η δραστηριότητα και η συμμετοχή των ατόμων στην 

πρακτική διαδικασία, οι γνώσεις τους και οι οπτικές τους είναι καθοριστικές η μια για την 

άλλη. Η νόμιμη περιφερειακότητα προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής «εποικοδομητικά 

αφελών» ερωτήσεων και οπτικών, γεγονός το οποίο καθιστά την απειρία  εκμεταλλεύσιμο 

προσόν (Lave & Wenger, 2005: 96). Παρ’ όλα, αυτά, μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο εντός των 
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πλαισίων της συμμετοχής, κατά την περίπτωση που στηριχθεί από έμπειρους επαγγελματίες 

που βρίσκονται σε θέση να αντιληφθούν τους περιορισμούς που τίθενται από αυτή την απειρία 

και να εκτιμήσουν τον ρόλο της.  

Καθώς η νομιμότητα της περιφερειακής συμμετοχής παρέχει τη δυνατότητα 

συλλογιστικών διαδικασιών σε σχέση με την τρέχουσα δραστηριότητα, θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική. Η συμμετοχή όλων είναι νόμιμα περιφερειακή από κάθε άποψη, στον βαθμό που η 

συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων θεωρήσεων δικαιολογείται, το οποίο σημαίνει ότι ο 

οποιοσδήποτε μπορεί να θεωρηθεί, ως έναν βαθμό, «αρχάριος» ως προς το μέλλον μιας 

κοινότητας η οποία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.  

Παρά του ότι η διαπραγμάτευση του νοήματος είναι κάτι το οποίο πραγματοποιείται 

αβίαστα, αποτελεί μια συνειδητή δραστηριότητα των ανθρώπων κατά την εμπλοκή τους στις 

δραστηριότητες της ζωής. Η χρήση του όρου διαπραγμάτευση πραγματοποιείται για την 

έκφραση μιας διαρκούς διαδικασίας της «συνεχιζόμενης επίτευξης ευσυνειδητότητας» και έχει 

να κάνει με πολλά περισσότερα από την κατασκευή νοήματος μέσω της γλώσσας (Lave & 

Wenger, 2005: 97). Εφόσον αυτή η συγκρότηση νοήματος συμβαίνει από το οτιδήποτε 

κάνουμε, μπορεί να περικλείει τη γλώσσα, πηγαίνοντας όμως συγχρόνως και πέρα από αυτήν 

(Tusting, 2005: 38). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Αφότου λοιπόν παρουσιάστηκαν τα θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα 

της εργασίας, ακολουθεί, στο παρόν κεφάλαιο, η παρουσίαση των ποιοτικών μεθόδων που 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας. Συνήθως, κίνητρο για τη διενέργεια μιας έρευνας 

παρέχεται στον ερευνητή ή από κάποιον επιστημονικό προβληματισμό ή από μια ανησυχία που 

διακατέχει τον ίδιο ή από κάποιον προβληματισμό που έχει εντοπίσει κατά τη βίωση της 

καθημερινής του εμπειρίας. Κατά την παρούσα εργασία, μπορεί να ειπωθεί ότι συνέδρασαν, ως 

ένα βαθμό, και οι τρεις αναφερθέντες παράγοντες. Την επιλογή του θέματος ακολουθεί 

πάντοτε η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου. Κατά τον τρόπο αυτό, προχωρήσαμε στην 

επιλογή της μεθοδολογίας αφού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι στόχοι που είχαν τεθεί και αφού 

εξετάσθηκαν οι στόχοι που η κάθε μεθοδολογία είναι σε θέση να υπηρετήσει.  

Έτσι, καθώς οι στόχοι που είχαμε θέσει αφορούσαν τη διερεύνηση της ιδιαιτερότητας 

του τρόπου κατά τον οποίο η ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα της κολύμβησης επιδρά 

στην γενικότερη ψυχολογία των παιδιών, την εκπόνηση μιας σε βάθος, λεπτομερούς μελέτης 

για την κατανόηση των επιμέρους πτυχών και διαστάσεων του φαινομένου, τη διαμόρφωση 

μιας γνήσιας, αυθεντικής, πλαισιοθετημένης και ολιστικής προσέγγισης του, την υιοθέτηση 

ενός αφηγηματικού ύφους, την περιγραφή με πιο εκφραστικούς όρους της εμπειρίας των 

υποκειμένων για το φαινόμενο και, μέσα από τη διάθεση αρκετού χρόνου και μέσων, τη 

συλλογή πλούσιων ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο της έρευνας, προκειμένου να 

προσεγγισθεί καλύτερα η πολύπλοκη, δυναμική και ολιστική φύση του, ως καταλληλότερη 

μεθοδολογία για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων στόχων επιλέχθηκε η ποιοτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική έρευνα επιδιώκει την ανακάλυψη των απόψεων του υπό 

διερεύνηση πληθυσμού, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα 

υποκείμενα βιώνουν και αισθάνονται τα γεγονότα (Birdetal., 1999: 320) όπως και το γεγονός 

ότι ο σημαντικότερος κοινός τόπος των ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι το 

ενδιαφέρον των ερευνητών όσον αφορά τον πλούτο, την ποικιλία και την πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης εμπειρίας (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010: 22), καθίσταται αμέσως φανερό ότι η 

εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων σκοπών δεν θα ήταν εφικτή με κανέναν άλλο τρόπο, παρά 

μόνο από μια μεθοδολογία η οποία ανήκει στο φάσμα των ποιοτικών προσεγγίσεων.  

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος ποιοτικών προσεγγίσεων στους 

κλάδους της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης, οι οποίες, λόγω της φύσεως των παραδοχών στις 

οποίες εδράζονται, εντάσσονται στο ανθρωπιστικό «παράδειγμα» (Πουρκός & Δαφέρμος, 

2010: 21).  Όπως πληροφορούμαστε από τον Πουρκό (2010: 185), η επιστήμη της Ψυχολογίας 

είναι στενά συνυφασμένη με την ποιοτική έρευνα, καθώς ήδη από τις απαρχές της 

ψυχολογικής σκέψης, οπότε και η σκέψη αυτή εμπεριείχε έναν γενικότερο ανθρωπολογικό 

στοχασμό, η Ψυχολογία αξιοποιούσε και βασιζόταν σε ποιοτικά προσανατολισμένες 

μεθοδολογίες. Η κατάσταση αυτή άλλαξε μετά την απόσπαση της Ψυχολογίας από τη 

Φιλοσοφία, οπότε και το ενδιαφέρον για την ποιοτική μεθοδολογία σταδιακά περιορίστηκε. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, βέβαια, η κατάσταση αυτή τείνει πάλι να ανατραπεί, καθώς 

παρουσιάζεται αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και 

γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες. 
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Ο ευκολότερος τρόπος για την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της ποιοτικής μεθοδολογίας 

είναι συγκρίνοντας την με την ποσοτική καθώς πρόκειται για δύο μεθοδολογίες με διαφορετική 

σκοπιμότητα. Η ποσοτική μέθοδος αφενός, η οποία χρησιμοποιείται από τις φυσικές κυρίως 

επιστήμες, στοχεύει στην εξήγηση των φαινομένων, όπου η εξήγηση βασίζεται στην 

ανακάλυψη των αντικειμενικών, ανεξάρτητων από το υποκείμενο, αιτιών ενός φαινομένου και 

στη διατύπωση γενικών νόμων που το διέπουν. Η ποιοτική μέθοδος αφετέρου, η οποία 

χρησιμοποιείται από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στοχεύει στην κατανόηση 

των φαινομένων, όπου κατά την κατανόησή του ένα φαινόμενο περιγράφεται, ερμηνεύεται ο 

ρόλος, η θέση και η λειτουργία του στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ολότητας. Συνοψίζοντας, θα 

μπορούσε, συνεπώς, να ειπωθεί ότι στόχος των ποσοτικών μεθόδων έρευνας είναι η μελέτη 

των αιτιωδών σχέσεων και συναφειών των φαινομένων, ενώ στόχο των ποιοτικών μεθόδων 

αποτελεί η μελέτη των επιμέρους στοιχείων και μερών στο πλαίσιο της ευρύτερης ολότητας, 

στην οποία αυτά εντάσσονται.  

Την επιλογή της μεθοδολογίας ακολουθεί η επιλογή του δείγματος, το οποίο στην 

παρούσα έρευνα αποτελούν δύο έφηβοι κολυμβητές και ο προπονητής τους. Βασιζόμενοι στην 

ποιοτική μεθοδολογία λοιπόν, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουμε μια εις βάθος έρευνα με 

δείγμα δύο έφηβους αθλητές και τον προπονητή τους, δε θα μπορούσαμε να την 

πραγματοποιήσουμε καλύτερα παρά με τα ερευνητικά εργαλεία που διαθέτει η εθνογραφική 

μεθοδολογία τα οποία παρείχαν στην ερευνήτρια τη δυνατότητα να εισέλθει  στο ερευνητικό 

πεδίο και μέσα από την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα ιχνογραφήματα και τις φωτογραφίες, 

να συλλέξει πλούσιο και έγκυρο υλικό στο οποίο στηρίζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της.   

 

4.2. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας 

 

Παρόλο που μέχρι προσφάτως η ποιοτική έρευνα ήταν στο περιθώριο, τόσο στο πεδίο 

της Ψυχολογίας, όσο και της Παιδαγωγικής, λόγω της κυριαρχίας του θετικισμού, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για την ποιοτική έρευνα και τις μεθόδους της. 

Η αρχική εισαγωγή καθώς και η καθιέρωση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στον χώρο των 

κοινωνικών επιστημών πραγματοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1920 από τους 

κοινωνιολόγους της Σχολής του Σικάγου καθώς στόχευαν στη μελέτη της κοινωνικής ζωής 

(Denzin & Lincoln, 1994). Αντικείμενο του ενδιαφέροντος αποτελούσε η διερεύνηση της 

καθημερινής ζωής των μετεχόντων, η δράση και οι τρόποι κατά τους οποίους τα υποκείμενα 

διαπραγματεύονται τα νοήματα στις καθημερινές περιστάσεις και κατασκευάζουν την 

πραγματικότητα. Κατά τον τρόπο αυτό, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας συνιστούν μία συνεχή 

κριτική στην πολιτική και στις μεθόδους του θετικισμού, και συγκεκριμένα στις ποσοτικές 

μεθόδους και στις στατιστικές αναλύσεις της κοινωνικής ζωής και της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων. Ο όρος ποιοτικός, δηλαδή, εστιάζεται στις διαδικασίες και στα νοήματα που 

μοιράζονται τα δρώντα υποκείμενα και τα οποία δεν εκτιμώνται με όρους ποσοτήτων, αριθμών 

και συχνοτήτων (Τσίγκρα, 2010: 448).   

Ορισμένες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις ή παραδόσεις στη βάση των οποίων 

αναπτύχθηκε η ποιοτική έρευνα είναι η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, ο 

δομολειτουργισμός, η εθνομεθοδολογία, η κριτική θεωρία, η φεμινιστική θεωρία κ.ά. 

(Atkinson, Delamont & Hammersley, 1988∙ Wollcot, 1992 στο Πουρκός & Δαφέρμος, 2010: 

40). Σε αντίθεση με την ποσοτική μέθοδο η οποία αποσκοπεί στην εξήγηση των φαινομένων, 

σκοπός της ποιοτικής μεθοδολογίας είναι η κατανόηση των φαινομένων η οποία συνιστά την 

περιγραφή του υποκειμένου, την ερμηνεία του ρόλου του, της θέσης ή λειτουργίας του στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης ολότητας μελετώντας επιμέρους στοιχεία και μέρη εντός του πλαισίου 

της ευρύτερης ολότητας στην οποία αυτά εντάσσονται αποτελώντας κατά τον τρόπο αυτό μια 

περιγραφική, κατανοούσα, ιδιογραφική ή ερμηνευτική μέθοδο (Πουρκός, 2010b). Όπως 

υποστηρίζεται από τον Freebody (2003 στο Πουρκός & Δαφέρμος, 2010: 38), την ποιοτική 
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έρευνα διακρίνει η παροχή μιας πιο ολιστικής θεώρησης της πραγματικότητας, σημειώνει 

ιδιαίτερη ευαισθησία για την επίδραση που μπορεί να ασκηθεί από τον ερευνητή στον 

χαρακτήρα της έρευνας, προτιμά τις «φυσικές» πηγές συλλογής ερευνητικών δεδομένων, 

ενδιαφέρεται για οπτική των υποκειμένων, την εσωτερική ζωή τους και όχι μόνο τις 

εξωτερικές εκδηλώσεις τους και έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό.  

Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθείται κατά την ποιοτική έρευνα είναι επαγωγική, 

γεγονός το οποίο την καθιστά ως κατάλληλη μεθοδολογία όταν υπάρχει ένα κενό στη γνώση ή 

όταν η γνώση γύρω από ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, εμπειρία ή έννοια είναι λίγα 

(Driessnack, Sousa & Mendes, 2007), όπως συμβαίνει και με το υπό διερεύνηση φαινόμενο το 

οποίο διερευνά η παρούσα έρευνα. Ο τρόπος διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας θα πρέπει να 

είναι συστηματικός, αυστηρός και με στρατηγική και παράλληλα ευπροσάρμοστος 

λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα απαιτώντας την κριτική 

λεπτομερή αυτοεξέταση ή τον ενεργό αναστοχασμό από μέρους του ερευνητή. Κατά την 

ποιοτική έρευνα επίσης, πρέπει να παράγονται κοινωνικές εξηγήσεις για νοητικούς γρίφους και 

εξηγήσεις που κατά κάποιον τρόπο να έχουν τη δυνατότητα γενίκευσης ή να έχουν ευρύτερη 

απήχηση χωρίς να θεωρείται ως ενιαίο σώμα φιλοσοφίας και πρακτικής χρησιμοποιώντας 

μεθόδους που μπορούν να συνδυάζονται. Συμπερασματικά, ο τρόπος διενέργειας μιας 

ποιοτικής έρευνας θα πρέπει να παραπέμπει σε μια δεοντολογική πρακτική κατά την οποία 

λαμβάνεται υπόψη το πολιτιστικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίσσεται (Ιωσηφίδης, 2003). 

Τα βασικότερα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται κατά την ποιοτική 

ερευνητική μεθοδολογία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, συνιστούν η συμμετοχική παρατήρηση, 

η συνέντευξη έρευνας, η βιογραφική ανάλυση, η ιστορική συγκριτική μέθοδος, η ανάλυση 

περιεχομένου, οι μελέτες περίπτωσης, η έρευνα με την βοήθεια ομάδων (όπου εντάσσονται και 

οι ομάδες εστίασης) και άλλες. Ο τρόπος αξιοποίησής τους εξαρτάται από παράγοντες που 

αφορούν στο είδος και στη φύση του ερευνητικού προβλήματος και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ερευνώμενου πληθυσμού (Ιωσηφίδης, 2003). 

 

4.3. Εθνογραφική μεθοδολογία 

 

Όπως γίνεται κατά τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας, έτσι και στην παρούσα, η επιλογή 

των μεθοδολογικών εργαλείων και των ερευνητικών πρακτικών πραγματοποιήθηκε 

λαμβάνοντας πρώτα υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται, τα οποία με τη σειρά τους, 

εξαρτώνται από το συνολικό ερευνητικό πλαίσιο και το ερευνητικό αντικείμενο. Κατά τον 

τρόπο αυτό, καταλήξαμε στην επιλογή της εθνογραφικής παρατήρησης η οποία θεωρείται η 

ποιοτικότερη και ενδεχομένως και η βασικότερη τεχνική συλλογής δεδομένων καθώς παρέχει 

τη δυνατότητα ανάμειξης με άλλες τεχνικές, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτόν την παροχή 

όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων.  

Η εθνογραφική-ανθρωπολογική μεθοδολογική προσέγγιση έκανε για πρώτη φορά την 

εμφάνισή της στις κοινωνικές επιστήμες κατά το τέλος του 19
ου

 αιώνα και κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού. Πρωτοπόροι στον τομέα αυτό ήταν οι επιστήμονες Boas, Mead, 

Malinowski και Evans-Pritchard οι οποίοι πραγματοποίησαν μακροχρόνιες μελέτες της 

κουλτούρας «άγνωστων», μη δυτικών κοινωνιών. Την ίδια περίπου χρονική περίοδο, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, ξεκίνησαν επίσης στον χώρο της Κοινωνιολογίας, οι εργασίες 

της Σχολής του Σικάγου με κυριότερους εκπροσώπους τους Robert Ezra Park, Ernest Burgess, 

Everett Hughes, Herbert Blumer και Howard S. Becker. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί η διενέργεια επιτόπιας έρευνας ή έρευνας πεδίου η οποία 

οδηγεί στη συστηματική ή λιγότερο συστηματική αλλά σε κάθε περίπτωση αναλυτική 

καταγραφή των παρατηρήσεων μέσα από την μακρόχρονη συμβίωση του παρατηρητή με τους 

ερευνώμενους. Παρά του ότι στις αρχές η μέθοδος αυτή χρησιμοποιούνταν για την ερμηνεία 

ξένων προς την επιστημονική κοινότητα κοινωνικών μορφωμάτων, στη συνέχεια, η έρευνα 
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μέσω της μεθόδου αυτής προσανατολίστηκε προς τα κοινωνικά αυτονόητα και οικεία, διότι 

διαπιστώθηκε ότι το οικείο συνιστά συγχρόνως δυσερμήνευτο ή παρερμηνευμένο, ηθελημένα 

ή αθέλητα, φαινόμενο (Βεκρής, 2013: 426).   

Κατά τον Brower η εθνογραφία ορίζεται ως η μελέτη ανθρώπων σε φυσικά 

περιβάλλοντα ή «πεδία», με μεθόδους συλλογής δεδομένων που συλλαμβάνουν τα κοινωνικά 

τους νοήματα και τις καθημερινές τους δραστηριότητες, εμπλέκοντας τον ερευνητή, ο οποίος 

συμμετέχει άμεσα στο περιβάλλον, αν όχι και στις δραστηριότητες, προκειμένου να συλλέξει 

δεδομένα με έναν συστηματικό τρόπο, χωρίς όμως το νόημα να του επιβάλλεται εξωτερικά 

(Brewer, 2000: 6). Ενώ, όπως συμπληρώνεται από την Πηγιάκη (1988: 65), εθνογραφία είναι η 

συστηματική ερευνητική προσέγγιση ακέραιων κοινωνικών σκηνών και ομάδων, που έχει 

σκοπό την αναλυτική περιγραφή των τρόπων που τα δρώντα πρόσωπα δημιουργούν τα 

κοινωνικά φαινόμενα της ομάδας τους μέσα από το νόημα που αποκτά γι’ αυτά η κοινωνική 

ζωή τους και ο κόσμος τους.  

Η εθνογραφία αποτελεί μια ανθρωπολογική μέθοδο κοινωνικής έρευνας η οποία 

αξιοποιείται στις επιστήμες της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής 

ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Κατά την ερευνητική αυτή μέθοδο, ο ερευνητής, όντας 

παρών στον χώρο όπου τα υπό μελέτη κοινωνικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, στρέφεται προς 

συγκεκριμένους, μικρότερους χώρους της κοινωνίας και επιζητεί να κατανοήσει σε βάθος τη 

λειτουργία τους (Πηγιάκη, 1988: 13). Προσεγγίζοντας τα φαινόμενα εκ των έσω και 

αναζητώντας να ανακαλύψει ‘τι πραγματικά συμβαίνει’ στην δεδομένη κοινωνική σκηνή 

διεισδύοντας στο βαθύτερο νόημα αυτής της συμπεριφοράς, καθιστά ως σημείο εξέτασης για 

την εθνογραφική έρευνα οτιδήποτε αφορά τα κίνητρα της κοινωνικής πράξης, τον τρόπο 

σκέψης των μελών της κοινωνικής σκηνής, το είδος της κοινωνικής επικοινωνίας, το είδος της 

κοινωνικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά της. Η εθνογραφική έρευνα αποτελείται 

κυρίως από μια περιγραφή γεγονότων που συμβαίνουν εντός της ζωής μιας ομάδας, με ειδική 

αναφορά στις κοινωνικές δομές και τη συμπεριφορά των ατόμων με σεβασμό στη συμμετοχή 

τους στην ομάδα και μια ερμηνεία του νοήματος αυτών για τον πολιτισμό της ομάδας (Taft, 

1988: 59).  

Η ανθρωπολογική διάσταση της εθνογραφίας αποδίδεται από την αποδοχή της αξίας 

των ανθρώπινων συναισθημάτων και του ιδιαίτερου νοήματός τους στη δημιουργία 

κοινωνικών φαινομένων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών της 

ανθρώπινης επικοινωνίας για τη δημιουργία των κοινωνικών φαινομένων. Έτσι, αντικείμενο 

μελέτης της εθνογραφίας, γίνεται οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζει ένα μέλος μιας ομάδας για να 

μπορεί να ενεργεί με έναν τρόπο που του επιτρέπει να γίνεται αποδεκτός από την ομάδα και να 

εκτελεί το ρόλο που εκείνη προσδιορίζει για το κάθε μέλος της. Κατά τον τρόπο αυτό, 

διαμορφώνεται η εθνογραφία της επικοινωνίας, αντικείμενο της οποίας είναι, όπως αναφέρεται 

από τον D. Hymes, η εθνογραφική ανάλυση του συνόλου των τρόπων επικοινωνίας μιας 

ομάδας οι οποίοι καθορίζουν τι θεωρείται ως γεγονός επικοινωνίας και τι θεωρείται ως 

επιμέρους στοιχεία του γεγονότος, με την έννοια ότι καμία κοινωνική συμπεριφορά δεν είναι 

ανεξάρτητη από το πλαίσιο που οριοθετείται από κάποια κατάσταση ή εσωτερική ερώτηση 

(Ginglioli, 1972: 22 στο Πηγιάκη, 1988: 27). 

Οι αρχές της συμβολικής αλληλεπίδρασης, της φαινομενολογίας και της 

εθνομεθοδολογίας αποτελούν τη βάση της εθνογραφίας και εντός του πλαισίου αυτού μονάδα 

ανάλυσης συνιστούν η δράση των ερευνητικών υποκειμένων, η αλληλεπίδραση και οι 

ερμηνείες αυτών. Οι εθνογράφοι ερευνητές επιχειρούν να αναπτύξουν έναν τρόπο κατανόησης 

της λειτουργίας ενός πολιτισμού, έναν τρόπο κατανόησης της καθημερινής πραγματικότητας 

μέσω της κατανόησης των νοημάτων που τα υποκείμενα αποδίδουν στις περιστάσεις και σε 

αυτή την αναζήτηση, όπως επισημαίνεται από τον Lutz (1986: 108), αξιοποιείται πλήθος 

μεθόδων και τεχνικών. Η συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, η χαρτογράφηση και η 

κατάρτιση διαγραμμάτων, η ανάλυση της αλληλεπίδρασης, η μελέτη των ιστορικών αρχείων 
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και των σημερινών δημόσιων εγγράφων, η χρήση των δημοσιογραφικών δεδομένων, οι 

σημειώσεις πεδίου, οι κατευθυνόμενες και άτυπες συνεντεύξεις, οι ανοικτές συζητήσεις, η 

χρήση τεχνολογικών μέσων όπως το μαγνητόφωνο και η κάμερα, τα κείμενα και τα 

ντοκουμέντα αποτελούν κάποιες από τις μεθόδους που αξιοποιούνται για τη συλλογή 

δεδομένων σε μια εθνογραφική έρευνα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι η πραγματικότητα 

εντός του πεδίου της έρευνας είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη καθώς εμφανίζονται 

συμβάντα, ερμηνεύονται καταστάσεις, εξελίσσονται ιστορίες και σχηματίζονται πρακτικές.  

Όπως αναφέρεται και από τους Willis και Trondman, η εθνογραφική προσέγγιση 

αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων στις οποίες περιλαμβάνονται μια άμεση και μακρόχρονη επαφή 

και σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας οι οποίες καταλήγουν στην πυκνή αποτύπωση και 

ανάλυση αυτής της εμπειρίας, που προσπαθεί να αποδώσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

και σεβασμό, την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας, αναδεικνύοντας την προοπτική 

των ίδιων των ερευνητικών υποκειμένων και τους τρόπους κατά τους οποίους βιώνουν το 

πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι δράσεις τους (Willis & Trondman, 

2000). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνογραφική έρευνα δεν αποτελείται απλά 

από ένα σύνολο τεχνικών μέσω των οποίων συλλέγονται δεδομένα, αλλά συνιστά μια 

διαδικασία στοχασμού και αναστοχασμού σε συνεργασία με τα άλλα υποκείμενα της έρευνας 

με τα οποία διαλέγεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωσή της (Guthrie & Hall, 2002). 

Έτσι, παρ’ όλο που η δέσμευση σε μια συγκεκριμένη μονάδα παρατήρησης 

παρουσιάζει μεθοδολογική σημασία, εντούτοις, συχνά υποβαθμίζει την ποικιλότητα των 

καθημερινών αλληλεπιδράσεων. Ως εκ τούτου, κατά την εθνογραφική προσέγγιση 

υιοθετούνται μεθοδολογικά εργαλεία τέτοια που καθιστούν την έκπληξη εφικτή, επιτρέπουν 

την ανάδειξη του μη-αναμενόμενου, για φαινόμενα, πρακτικές και εξηγήσεις που δεν έχουν και 

δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί εκ των προτέρων (Becker, 1996).  Η αντίληψη αυτή 

για τη φύση της εθνογραφικής μεθοδολογίας συνεπάγεται ότι έρευνες βασισμένες στην 

εθνογραφική μεθοδολογία μπορούν να διεξαχθούν και σε «τόπους» πέραν των κλειστών 

απομονωμένων εξω-δυτικών κοινωνικών σχηματισμών, όπως είναι τα σχολεία, οι χώροι 

παιδικού παιχνιδιού και άθλησης, όπως γίνεται και κατά την παρούσα έρευνα, αυλές κ.ά.   

Προεξέχουσα θέση ανάμεσα σε όλες τις μεθόδους που αξιοποιούνται κατά την 

εθνογραφική έρευνα κατέχει η συμμετοχική παρατήρηση καθώς επιτρέπει, όσο είναι δυνατόν, 

στους ερευνητές να μοιραστούν τις ίδιες εμπειρίες με τα υποκείμενα, να κατανοήσουν 

καλύτερα γιατί δρουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να δουν τα πράγματα όπως τα βλέπουν 

όσοι συμμετέχουν (Denscombe, 1998: 69). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την 

Πηγιάκη, η παρατήρηση είναι η καρδιά της εθνογραφίας (Πηγιάκη, 1988: 90). Αξίζει επιπλέον 

να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη ερευνητική σημασία παρουσιάζει η παρατήρηση και η καταγραφή 

όχι μόνο αυτών που λέγονται ρητά, αλλά και αυτών που γίνονται χωρίς να λέγονται. Έτσι, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο γλωσσοκεντρικός προσανατολισμός των μικρο-κοινωνιολογικών 

προσεγγίσεων υποβαθμίζει άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως η σωματική κίνηση και η 

σιωπηρή συγκατάβαση από τις οποίες προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις των 

παιδιών και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε μια εθνογραφική έρευνα. 

Μεταξύ ερευνητή και συμμετεχόντων υφίσταται μια «αμοιβαία διαμόρφωση και 

αλληλεπίδραση» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Lincoln & Guba (1985: 155 στο Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007: 237), μέσω της οποίας ο ερευνητής μετατρέπεται, όπως άλλωστε 

εξ αρχής ήταν, σε ένα «ανθρώπινο εργαλείο» το οποίο δραστηριοποιείται εντός της έρευνας. Η 

χρήση του «ανθρώπινου εργαλείου» προσφέρει το πλεονέκτημα της δυνατότητας προσαρμογής 

και ανταπόκρισης, της γνώσης, της ικανότητας χειρισμού ευαίσθητων θεμάτων, της σύλληψης 

της συνολικής εικόνας των πραγμάτων και της διευκρίνησης, της σύνοψης, της διερεύνησης, 

της ανάλυσης και της εξέτασης μη τυπικών ή ιδιοσυγκρασιακών αντιδράσεων. Από τις James 

και Prout, τις εισηγήτριες των βασικών θεωρητικών αρχών του νέου ή αναδυόμενου 

«παραδείγματος», η ερευνητική μέθοδος της εθνογραφίας προβάλλεται ως η καταλληλότερη 
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μέθοδος για τη μελέτη της παιδικής ηλικίας καθώς παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα για μία 

πιο άμεση φωνή και συμμετοχή στην παραγωγή των κοινωνιολογικών δεδομένων (James & 

Prout, 1990: 8).   

 Κάθε προσπάθεια για κατανόηση του «άλλου» μέσω της έρευνας πεδίου δεν γίνεται να 

αποτελεί μια απλή συνεύρεση δύο ανεξάρτητων υποκειμένων, του ερευνητή και του 

ερευνώμενου. Η γνώση προκύπτει ως αποτέλεσμα της δημιουργίας μίας σχέσης. Μίας σχέσης 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα μία ζύμωση κατά την οποία ο ερευνητής στοχάζεται τόσο για αυτά 

που λαμβάνουν χώρα, όσο και για τον ίδιο τον τρόπο κατά τον οποίο κατανοεί τους ανθρώπους 

που μελετά και συνδέεται με αυτούς. Εξαιτίας τούτου λοιπόν, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της 

κατανόησης του εαυτού ως μια καίρια παράμετρο της ερευνητικής διαδικασίας 

(Κανελλόπουλος, 2010: 516). Όπως μάλιστα σημειώνεται από τους Vidich και Lyman (1994: 

24), κατά την προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι ο ερευνητής διαθέτει μια ταυτότητα του εαυτού, 

την οποία εξ ορισμού αναδημιουργεί μέσω της σχέσης με τον/την παρατηρούμενο.  

Ο ερευνητής είθισται να παρουσιάζεται στο πεδίο έρευνας ως ξένος και μέσα από 

κατάλληλες στρατηγικές επιχειρεί να οικειοποιηθεί αυτό το ξένο περιβάλλον ούτως ώστε να 

μπορέσει να συλλάβει την «οπτική του παρατηρούμενου» (Τσίγκρα, 2010: 461). Ως εκ τούτου, 

κατά τη διεξαγωγή μίας εθνογραφικού τύπου έρευνας, ο εθνογράφος ερευνητής, ως προς τη 

συμμετοχή του, έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικούς ρόλους. Οι 

ρόλοι αυτοί που μπορεί να λάβει είναι: α) ολοκληρωτικά μετέχων ή πλήρες μέλος της υπό 

μελέτη κοινότητας, β) μετέχων-παρατηρητής, όπου μετέχει και επίσης παρατηρεί 

αναπτύσσοντας σχέσεις με τους μετέχοντες, γ) παρατηρητής-μετέχων, όπου οι σχέσεις του 

παρατηρητή με τους μετέχοντες είναι σύντομες και τυπικές, και δ) ολοκληρωτικά 

παρατηρητής, όπου αποκλείει παντελώς την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους μετέχοντες. Ο 

ρόλος που ο εθνογράφος θα διαλέξει να λάβει εντός της κοινωνικής σκηνής εξαρτάται από την 

ιδιαίτερη φύση του εκάστοτε χώρου. Η πλήρης συμμετοχικότητα επιλέγεται σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες τα ερευνητικά υποκείμενα θα μπορούσαν πολύ δύσκολα να αποδεχθούν τον 

ερευνητή (Πηγιάκη, 1988: 113).   

Ο ρόλος που ο εθνογράφος θα αποφασίσει να αναλάβει στον κοινωνικό χώρο της 

μελέτης του δεν υπόκειται σε συνταγές αλλά είναι θέμα προσωπικής απόφασης του ερευνητή. 

Παρ’ όλο που ένας ερευνητής δε μπορεί να λάβει όλους τους ρόλους συγχρόνως, προσπαθεί να 

λάβει όσο περισσότερους μπορεί, καθώς η διαδικασία αυτή ενισχύει την ανάπτυξη σχέσεων με 

τους συμμετέχοντες που θα τον βοηθήσουν κατά τον κύριο ρόλο του (Gold, 1958: 219). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα του εθνογράφου να αναπτύσσει εποικοδομητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί εγγύηση για την έρευνα (Πηγιάκη, 1988: 122), γίνεται 

κατανοητό πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία.  

Η έννοια του ρόλου αποδίδεται με διαφορετικό όρο εντός διαφορετικού παραδείγματος. 

Στο μετα-στρουκτουραλιστικό παράδειγμα, η έννοια αυτή αποδίδεται με τους όρους 

θέση/τοποθέτηση/ενεργητική τοποθέτηση δηλώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την 

πολυπλοκότητα και τη ροϊκή κατάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας. Τα υποκείμενα 

τοποθετούνται στο πλαίσιο πρακτικών και λόγων ως συγκεκριμένα υποκείμενα, παιδιά, 

δάσκαλοι, ερευνητές, και συγχρόνως τοποθετούνται ενεργά στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων 

απέναντι στους λόγους αυτούς και απέναντι στην καθημερινή δράση. Η ενεργή αυτή 

τοποθέτηση των υποκειμένων σημαίνει ανάληψη διαφορετικών θέσεων που ένα δρών 

υποκείμενο δύναται να λάβει και από τις οποίες μπορεί να αναλάβει δράση. Η πολλαπλότητα 

των θέσεων των ερευνητικών υποκειμένων συνεπάγεται και πολλαπλότητα των θέσεων του 

ερευνητή, ο οποίος καθώς εμπλέκεται στη σκηνική δράση του πεδίου, αλληλεπιδρά με τα 

διάφορα υποκείμενα και ως ενεργητικό υποκείμενο και ο ίδιος προσαρμόζει τη θέση του ως 

προς τα υπόλοιπα αναλόγως.  

Έτσι, σε μια εθνογραφικού τύπου έρευνα, από τη στιγμή που ο ερευνητής εισέρχεται 

στο ερευνητικό πεδίο, δεν είναι μόνο ερευνητής αλλά είναι συγχρόνως και παρατηρούμενος, το 
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οποίο γίνεται κατανοητό αν λάβει κανείς υπόψη το ότι τα υποκείμενα της έρευνας τον 

παρατηρούν, ότι διαχειρίζονται την παρουσία του στο πεδίο της έρευνας προς όφελος των 

δικών τους ενδιαφερόντων και ότι μεταβάλλουν τα μέσα και τους τρόπους παρατήρησης, 

πρακτικές που συνιστούν σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα. Καθίσταται κατά τον τρόπο 

αυτό εμφανές ότι τα υποκείμενα της έρευνας κάθε άλλο παρά παθητικά δεν είναι κατά τη 

θεωρητική ανακατασκευή του προς διερεύνηση κόσμου τους. Αντιθέτως, συμμετέχουν ενεργά 

καθώς διαχειρίζονται και διαπραγματεύονται τις σχέσεις τους με τον ερευνητή 

«αποκρύπτοντας» στοιχεία ή αρνούμενα να απαντήσουν στις ερωτήσεις του,  προσδιορίζοντας 

κατά τον τρόπο αυτό τις συνθήκες έρευνας και θέτοντας τους όρους στη θεωρητική 

ανασυγκρότηση του λόγου γι’ αυτά.  

Ο λόγος που εκφέρεται από τα υποκείμενα μίας εθνογραφικής έρευνας θεωρείται 

πολυφωνικός, ότι είναι προϊόν πολύπλοκων σχέσεων και εμπειριών και λαμβάνεται υπόψη η 

ποιότητα της φωνής και όχι η δομή, ο επιτονισμός, ο οποίος κατά τον Denzin (1997: 38), 

παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να διεισδύει από τα ορατά στοιχεία της επικοινωνίας 

στα μη ορατά. Έτσι, στα αντικείμενα παρατήρησης εντάσσονται ο τρόπος αφήγησης, τα 

σχήματα λόγου, οι κυρίαρχοι ρηματικοί σχηματισμοί στην αλληλεπίδραση της εθνογραφικής 

επικοινωνίας, οι υπολειμματικοί σχηματισμοί με υπόρρητα ή άρρητα νοήματα αποκτώντας 

μάλιστα ιδιαίτερη σημασία. (Βεκρής, 2013: 429).  Για τη διάκριση των παραπάνω στοιχείων 

εντός του εθνογραφικού κειμένου, χρειάζεται ένας ρόλος παρατηρητή ο οποίος δεν είναι 

αντικειμενικός κριτής, αλλά αυτός που διαλέγεται με τα ερευνητικά υποκείμενα και 

οικειοποιείται τις έννοιες με τις οποίες παράγεται η γνώση, δηλαδή το εθνογραφικό κείμενο. 

Από τις έννοιες αυτές μπορεί να συντίθεται η ταυτότητα των υποκειμένων και μέσα από τις 

έννοιες αυτές που τα ίδια τα υποκείμενα χρησιμοποιούν, ο ερευνητής αφηγείται την 

εθνογραφία (Βεκρής, 2013: 429).  

Από τους επικριτές της εθνογραφικής προσέγγισης αποδίδεται σε αυτήν προβολή των 

ερευνητικών δεδομένων με υποκειμενικότητα η οποία εντοπίζεται στην παρουσίαση της 

οπτικής γωνίας των ερευνητικών υποκειμένων καθιστώντας την κατά τον τρόπο αυτό μια 

λιγότερο επιστημονική μέθοδο. Κατά τη συγκεκριμένη κριτική όμως παραβλέπονται οι 

σύγχρονες παραδοχές της εθνογραφίας και το γεγονός ότι αποτελεί μια διαφορετική μέθοδο 

επιστημονικής σκέψης (Thomas, 1993: 16-17 στο Βεκρής, 2013: 430). Η εθνογραφία αποτελεί 

μια ανακαλυπτική διαδικασία μέσω της οποίας ο ερευνητής γνωρίζεται με τα υποκείμενα της 

έρευνας και μέσα από τον διάλογο αποκαλύπτονται σε αυτόν στοιχεία του πολιτισμού τους 

όπως κοινωνικές πρακτικές που ακολουθούν, προσωπικές εμπειρίες, αλλά και οι συνθήκες από 

τις οποίες επηρεάζονται οι πρακτικές και οι ατομικές εμπειρίες, μια διαδικασία που θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια πορεία από τον μονόλογο του ερευνητή στον διάλογο με 

τους άλλους (Βεκρής, 2013: 432).  

Ο πολυφωνικός αυτός λόγος που αρθρώνουν τα ερευνητικά υποκείμενα καταγράφεται 

με τη μορφή συνεντεύξεων. Η φιλοσοφία της συνέντευξης πηγάζει από τις θεωρητικές πηγές 

της εθνογραφίας κατά τις οποίες θεωρείται ότι οι κοινωνικές ομάδες συνιστώνται από άτομα, 

τα οποία αποτελούν πολλαπλές πραγματικότητες της κοινωνικής ζωής. Κατά την περίπτωση 

που στόχος είναι η κατανόηση της ποιοτικής υφής των κοινωνικών φαινομένων, απαραίτητη 

προϋπόθεση που τίθεται είναι η μελέτη του περιεχομένου της πολλαπλής και συχνά 

διαφορετικής πραγματικότητας των δρώντων προσώπων. Στις πολλαπλές περιγραφές 

εμπεριέχονται κοινά ενορατικά στοιχεία τα οποία περικλείουν την αξία της κοινής αλήθειας 

(Denton, 1974: 193 στο Πηγιάκη, 1988: 98). Οι εμπειρίες αυτές έπειτα των δρώντων 

προσώπων αντιμετωπίζονται ως ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένες και 

πλαισιοθετημένες και για τον λόγο αυτό η εθνογραφική σκηνή με τη συμμετοχή του ερευνητή 

τοποθετείται εντός των κοινωνικών και ιστορικών συμφραζόμενων (Βεκρής, 2013: 430).    

Γενικότερα, ως γνήσιο εθνογραφικό υλικό θεωρείται ό,τι γενικά λέγεται από τα 

ερευνητικά υποκείμενα κατά τις μεταξύ τους κοινές συζητήσεις ή σε προσωπικές συζητήσεις 
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τους με τον ερευνητή. Το αυθόρμητο χαρακτηριστικό του υλικού αυτού είναι το στοιχείο το 

οποίο αποτελεί εγγύηση για την αυθεντικότητά του και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 

συνιστά δια λόγου έκφραση στοιχείων για τα οποία δεν υφίσταται άλλος τρόπος ανίχνευσης 

πέραν του λόγου. Τα αυθόρμητα λόγια των ερευνητικών υποκειμένων φανερώνουν αισθήματα, 

κρίσεις, αντιλήψεις, αναφορές για πράγματα και πρόσωπα και συνιστούν γνήσια ποιοτικά 

ερευνητικά δεδομένα. Οι απαιτήσεις όμως που υφίστανται σε μια εθνογραφικού τύπου έρευνα 

κατά την οποία επιδιώκεται διείσδυση στο βάθος των φαινομένων δεν γίνεται να 

ικανοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα δεδομένα που προκύπτουν με φυσικό τρόπο.  

Ως εκ τούτου, ο εθνογράφος οφείλει και ο ίδιος να δημιουργεί ευκαιρίες για ανάβρυση 

εθνογραφικού υλικού μέσα από άτυπες και τυπικές συνεντεύξεις. Κατά το πρώτο είδος 

συνέντευξης, ο εθνογράφος παρεμβαίνει στην κοινωνική σκηνή για να θέσει κάποιες 

ερωτήσεις στη διάρκεια μιας κοινής συζήτησης των ερευνητικών υποκειμένων ή στη διάρκεια 

προσωπικής συζήτησής του με κάποιο μέλος της ομάδας και κατά το δεύτερο είδος, 

παρεμβαίνει για να καλέσει ερευνητικά υποκείμενα σε συνέντευξη έχοντάς τους 

γνωστοποιήσει τον σκοπό της, δηλαδή την πληροφόρησή του ως ερευνητή, από εκείνα τα 

πρόσωπα σε θέματα που η γνώμη τους τροφοδοτεί με σημαντικό υλικό την έρευνα (Πηγιάκη, 

1988: 101).  

Επειδή η εγκυρότητα των απαντήσεων που θα λάβει ο εθνογράφος δεν είναι δεδομένη 

καθώς πολλοί παράγοντες, όπως η λανθασμένη διατύπωση των ερωτήσεων εκ μέρους του 

ερευνητή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

προκαλώντας τες, η πιθανότητα ο ερωτώμενος να ήθελε να προβάλει μια ορισμένη εικόνα για 

τον ίδιο, η καλοπροαίρετη διάθεση για σύμπλευση με τα γενικά παραδεκτά ή για αποφυγή 

πρόκλησης αναταραχής και σχολίων ή παράγοντες που σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία του 

ατόμου, όπως η αυταπάτη της μνήμης, ο επιλεκτικός χαρακτήρας της προσοχής, η 

αντιφατικότητα στα λόγια του ίδιου ανθρώπου για το ίδιο γεγονός, μπορούν να δράσουν κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να αλλοιώσουν την εγκυρότητά τους, ο ερευνητής οφείλει να μεριμνά για 

τον εντοπισμό πιθανής λειτουργίας αυτών των παραγόντων και να θεωρήσει την ύπαρξή τους 

ως στοιχεία της έρευνας που δεν πρέπει να αποβληθούν, αλλά αντίθετα πρέπει να ανακαλυφθεί 

ο λόγος που τα δημιουργεί (Πηγιάκη, 1988: 105). Όπως καθίσταται φανερό, η συνέντευξη από 

μόνη της δεν βρίσκεται σε θέση να δώσει άρτιο ερευνητικό υλικό, όπως και η παρατήρηση από 

μόνη της δεν μπορεί να φανερώσει την καρδιά των κοινωνικών φαινομένων, όλα τα παραπάνω 

συνεπώς καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αξιοποίησης ποικίλων πηγών για τη συλλογή 

εθνογραφικού υλικού.  

 

4.3.1. Το ημερολόγιο του παρατηρητή 

 

 Κατά την εθνογραφική έρευνα, ο ερευνητής για να συλλέξει ερευνητικά δεδομένα, 

προβαίνει σε συμμετοχική παρατήρηση κατά την οποία συμμετέχει στην καθημερινή ζωή των 

υπό μελέτη δρώντων προσώπων, ούτως ώστε να μπορεί να ακούει, να παρατηρεί, να ρωτάει 

και να καταλαβαίνει -ή να προσπαθεί έστω να καταλάβει- τη ζωή των ερευνητικών 

υποκειμένων. Η συμμετοχική παρατήρηση μπορεί να αποφέρει πολύτιμα δεδομένα καθώς 

μέσω αυτής προσφέρεται στους ερευνητές η δυνατότητα να παρατηρήσουν αλλαγές για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα και για την ανακάλυψη του αν οι άνθρωποι κάνουν ό,τι λένε πως 

κάνουν, ή αν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που ισχυρίζονται ότι συμπεριφέρονται (Bell, 

2007: 241).  

Αντί η έρευνα να εξαρτάται από παρατηρήσεις που γίνονται μόνο μια φορά, ή στην 

καλύτερη περίπτωση από παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, ο συμμετοχικός παρατηρητής μπορεί να μοιραστεί τη ζωή και τις δραστηριότητες 

άλλων ανθρώπων, να μάθει τη γλώσσα τους και να ερμηνεύσει τα νοήματά τους, να θυμηθεί 

τις πράξεις και τα λόγια τους και να αλληλεπιδράσει μαζί τους στο δικό τους περιβάλλον 
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(Burgess, 1982). Ακούγοντας και βιώνοντας παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή να 

δημιουργήσει εντυπώσεις, να εξετάσει τις θεωρίες, να τις συλλογιστεί, να τις αναπτύξει και να 

τις τροποποιήσει.     

 Παράλληλα, όλα αυτά που διαδραματίζονται, τα αποτυπώνει σε σημειώσεις υπό τη 

μορφή ημερολογίου. Το ημερολόγιο αυτό του παρατηρητή αποτελεί ένα ημερολόγιο 

αφηγηματικής μορφής στο οποίο ο παρατηρητής καταγράφει όσα βλέπει και κατανοεί ότι 

διαδραματίζονται στο πεδίο της έρευνας την ώρα που αυτά λαμβάνουν χώρα ή όσο το δυνατόν 

συντομότερα. Οι εν λόγω σημειώσεις που ο εθνογράφος κρατά ενόσω βρίσκεται στο πεδίο της 

έρευνας και παρατηρεί τα συμβαίνοντα λέγονται εθνογραφικές σημειώσεις και αποτελούν τον 

γραπτό κορμό της εθνογραφικής έρευνας.  

Η διατήρηση των εθνογραφικών σημειώσεων αποσκοπεί στην πιστή, ακριβή και 

λεπτομερή περιγραφική απεικόνιση των συμβάντων και του πλαισίου στο οποίο έλαβαν χώρα 

τα γεγονότα (Πηγιάκη, 1988: 125). Η περιγραφή του ερευνητή είναι συγκεκριμένη, ακριβής, 

λεπτομερής περικλείοντας, μαζί με τα γεγονότα και τις δραστηριότητες, όλα τα στοιχεία που 

δομούν το πλαίσιο, όπως ημερομηνία, χρονική στιγμή διάρκεια, τόπο, αντικείμενα, πρόσωπα, 

συνθήκες, όπως και πιθανές ερμηνείες τις οποίες συνδέει άμεσα με τα γεγονότα της σκηνής και 

συναισθήματα που τυχόν θεωρεί ότι βιώνουν τα υποκείμενα τη στιγμή της δράσης τους.  

Αφότου συμπληρωθούν οι σημειώσεις της κάθε ημέρας, ακολουθεί η καταγραφή 

αναλυτικών υπομνημάτων και η κωδικοποίηση των ερευνητικών δεδομένων. Τα αναλυτικά 

υπομνήματα αποτελούν το καταστάλαγμα μίας διαδικασίας στοχασμού και αναστοχασμού 

κατά το τέλος της εθνογραφικής ημέρας και από αυτά αναδύονται οι αναλυτικές υποθέσεις για 

την ερμηνεία του φαινομένου, βάσει αυτών εκπονείται το πρόγραμμα έρευνας της επόμενης 

ημέρας.  Από το σημείο αυτό έπειτα, ξεκινάει η διαδικασία της κωδικοποίησης βάσει των 

τόπων, των αντικειμένων, των προσώπων, των γεγονότων, των αποτελεσμάτων και των 

σκοπών, τα οποία αποτελούν τις πρώτες δομικές θεματικές κατηγορίες (Πηγιάκη, 1988: 135).  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ανιχνεύονται οι σχέσεις μεταξύ των πρώτων θεματικών 

κατηγοριών για την ανακάλυψη της λογικής των γεγονότων, των δραστηριοτήτων, των 

σκοπών, των αποτελεσμάτων, των αισθημάτων και της αλληλεπίδρασης αυτών. Έτσι, 

προκύπτουν οι λειτουργικές θεματικές κατηγορίες οι οποίες συνιστούν βάσεις θεωρητικής 

ανάλυσης των εθνογραφικών δεδομένων.  Ακολούθως, καθώς μελετάται η λειτουργία μεταξύ 

των κατηγοριών, ερευνάται συγχρόνως και ο τρόπος που η λειτουργία τους διαφοροποιείται 

και δημιουργεί είδη λειτουργιών, συγκροτώντας κατά τον τρόπο αυτό την κατηγορία των 

τύπων, η οποία προκύπτει από τον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών κατά τη 

σύγκριση των λειτουργιών.  

 Σειρά έπειτα, στην προσπάθεια για τη συγγραφή της κοινωνικής θεωρίας που εν τέλει 

θα προκύψει από την έρευνα, έχει η ανάλυση των εθνογραφικών δεδομένων που έχουν 

προκύψει κατά τα προηγούμενα στάδια. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται στη βάση της 

πραγματιστικής, είτε στη βάση της γενικής θεωρίας. Οι θεωρίες αυτές δηλώνουν δύο επίπεδα 

θεωρητικής ανάλυσης ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων. Κατά το πρώτο είδος, η αναφορά 

πραγματοποιείται στην περιοχή της εμπειρίας και οι κατηγορίες ανάλυσης που αναζητούνται 

εντοπίζονται στον εμπειρικό κόσμο της κοινωνικής έρευνας, ενώ κατά το δεύτερο, η αναφορά 

πραγματοποιείται σε μια αφαιρετική, τυπική, εννοιολογική περιοχή της κοινωνικής έρευνας 

και οι κατηγορίες ανάλυσης που αναζητούνται είναι αφαιρετικές. Μέσω της μετέπειτα 

συγκριτικής ανάλυσης διαφορετικών εμπειρικών περιοχών που κατατάσσονται στην ίδια 

γενική κατηγορία, των ποιοτικών δηλαδή στοιχείων των θεματικών κατηγοριών, 

μεταβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό από το πρώτο επίπεδο ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

στο δεύτερο, οι δομικές κατηγορίες της κοινωνικής σκηνής μετατρέπονται εν τέλει σε 

κοινωνική θεωρία.   
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4.3.2. Ανάλυση και ερμηνεία εθνογραφικών ερευνητικών δεδομένων 

 

Πολύς λόγος γίνεται σχετικά με τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της 

εθνογραφικής έρευνας ως μια ποιοτική μεθοδολογία. Μελετώντας τη βιβλιογραφία 

διαπιστώνεται η διατύπωση πλήθους και συχνά αντιθετικών απόψεων. Αφενός, εκφράζονται 

απόψεις όπως των Geoffrey Walford και LeCompte & Preissle οι οποίοι αντιτίθενται στη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της εθνογραφικής έρευνας εντοπίζοντας τη χρησιμότητα των 

εθνογραφικών ερευνών στη μοναδικότητά τους και στο κατά πόσο βοηθούν στην κατανόηση 

ενός φαινομένου και όχι στο αν και κατά πόσο μπορούν να γενικευθούν (Walford, 2007). 

Συμπληρώνεται επιπλέον από τους LeCompte & Preissle ότι αντικείμενο της εθνογραφικής 

προσέγγισης συνιστά περισσότερο η περιγραφή παρά η πρόβλεψη, η επαγωγή παρά η εξαγωγή 

συμπερασμάτων, η παραγωγή παρά η επαλήθευση μιας θεωρίας, η δόμηση παρά η 

απαρρίθμηση και τέλος, οι διάφορες υποκειμενικότητες παρά η αντικειμενική γνώση 

(LeCompte & Preissle, 1992 στο Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 235). 

 Αφετέρου όμως, οι θέσεις αυτές, όπως συμφωνεί και ένα μεγαλύτερο πλήθος 

επιστημόνων, απορρίπτονται καθώς δημιουργείται το ζήτημα ότι η ποιοτική έρευνα 

περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο εκάστοτε ερευνητικό πεδίο 

καταλήγοντας σε μια ολοκληρωτική αποκέντρωση δρώντων προσώπων και θεσμών, χωρίς 

τελικά να υφίσταται ούτε θεωρητικός αλλά ούτε και μεθοδολογικός σύνδεσμος.  Έτσι, 

θεωρώντας υπερβολικές έως και ακραίες τις διαφορές που προβάλλονται μεταξύ ποιοτικών και 

ποσοτικών προσεγγίσεων, εκφράζονται διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Από 

τον  Woods (1992) αρχικά, υποστηρίζεται ότι οι ποιοτικές τεχνικές έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν τόσο για την παραγωγή όσο και για τον έλεγχο θεωριών. Κατά τον Maxwell 

έπειτα, αυτό που έχει σημασία στην ποιοτική έρευνα δεν είναι γενίκευση με όρους ποσοτικής 

έρευνας, αλλά η «γενικευσιμότητα», εννοώντας με τον όρο αυτό το βαθμό κατά τον οποίο τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από μία έρευνα βοηθούν στην κατανόηση άλλων παρόμοιων 

φαινομένων (Maxwell, 1992).   

Στο ίδιο πνεύμα, από τους Dobbet και Kurth-Schai (1992 στο Cohen, Manion, & 

Morrison, 2007: 235) τονίζεται η ανάγκη οι εθνογραφικές προσεγγίσεις να γίνουν 

συστηματικότερες και να μελετούν και να πραγματεύονται τις κανονικότητες της κοινωνικής 

συμπεριφοράς και δομής. Έργο των εθνογράφων, όπως αναφέρεται από τους ίδιους, αποτελεί η 

εξισορρόπηση της υποχρέωσής τους να συλλάβουν τη διαφορετικότητα, την ποικιλία, τη 

δημιουργικότητα, την ατομικότητα, τη μοναδικότητα και τον στιγμιαίο χαρακτήρα της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενθυμούμενοι συνεχώς τη δέσμευσή τους ως κοινωνικοί 

επιστήμονες να επιδιώκουν την εύρεση των κανονικοτήτων, της τάξης και των σχημάτων εντός 

αυτής της ποικιλότητας.  

Παραμένοντας στην ίδια λογική, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εθνογραφικού 

τύπου έρευνα δύναται να αξιοποιηθεί για τη μελέτη θεμάτων που απαιτούν γενικευσιμότητα, η 

οποία συνιστά αξίωμα της θετικιστικά προσανατολισμένης έρευνας, σε τέτοιο επίπεδο, ώστε η 

γενικευσιμότητα να μπορεί να ερμηνευθεί ως «συγκρισιμότητα» και «μεταφρασιμότητα» 

(LeCompte & Preissle, 1992 στο Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 235). Με τον όρο 

«συγκρισιμότητα» οι LeCompte & Preissle εννοούν ότι τα χαρακτηριστικά της υπό μελέτη 

ομάδας πρέπει να είναι τόσο σαφή ώστε οι αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

σύγκριση αυτών με άλλες παρόμοιες ή ανόμοιες ομάδες, ενώ με τον όρο «μεταφρασιμότητα», 

εννοούν τις αναλυτικές κατηγορίες που θα αξιοποιηθούν στην έρευνα όπως και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ομάδων που οφείλουν να είναι σαφή ώστε να είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση σημαντικών συγκρίσεων με άλλες ομάδες ή και με άλλους επιστημονικούς 

κλάδους.  

Έτσι, αν η μελέτη δομηθεί και πραγματοποιηθεί σωστά, και δεν προβάλλει ισχυρισμούς 

που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν, τότε κάλλιστα μπορεί να συσχετιστεί έτσι ώστε να 
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καταστεί δυνατή η αναγνώριση ομοιοτήτων και αναλογιών σε μέλη παρεμφερών ομάδων. Στις 

εθνογραφικές έρευνες όμως καμία γενίκευση δε μπορεί να θεωρηθεί ως τελική, μόνο ως μια 

ενεργή υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση. Η περαιτέρω αυτή διερεύνηση μπορεί να γίνει είτε 

με την εθνογραφική μέθοδο ή μπορεί να διερευνηθεί μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων ή 

τεστ καθώς όταν, κατά την εθνογραφική μέθοδο, συνδυάζονται και αντικειμενικές μέθοδοι 

τότε  η μέθοδος κερδίζει αξιοπιστία (Taft, 1988: 63).  

 

4.4. Φαινομενολογική μέθοδος 

 

 Η φαινομενολογία έχει τις ρίζες της στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία των αρχών του 20ού 

αιώνα με κύριους εισηγητές της τον Husserl, τον Heidegger και τον Merleau-Ponty 

(Nakayama, 1994). Η φαινομενολογία συνιστά μια θεωρητική οπτική κατά την οποία 

υποστηρίζεται η μελέτη της άμεσης εμπειρίας αντιμετωπίζοντας τη συμπεριφορά ως κάτι που 

καθορίζουν περισσότερο τα εμπειρικά φαινόμενα, παρά η εξωτερική και αντικειμενική 

πραγματικότητα που κάποιος περιγράφει (English & English, 1958 στο Cohen et al., 2007: 37).  

Πολύ απλά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι η μελέτη ενός περιβάλλοντος από μια 

χωροθετημένη τοποθεσία στην πραγματική εμπειρία και προσανατολισμένη προς 

συγκεκριμένα ζητήματα του φάσματος της ανθρώπινης δραστηριότητας (Langsdorf, 1994). 

Περιλαμβάνει τη χρήση πυκνής περιγραφής και βαθιάς ανάλυσης της βιωμένης εμπειρίας για 

την κατανόηση του τρόπου που το νόημα δημιουργείται μέσω της ενσώματης αντίληψης 

(Sokolowski, 2006) και συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση βιωμένων εμπειριών εκθέτοντας 

τις δεδομένες θεωρήσεις για τους τρόπους γνώσης (Starks & Brown Trinidad, 2007). Όπως 

συγκεκριμένα αναφέρεται από τον Sokolowski (2006: 57), οι φαινομενολογικές ρήσεις, όπως 

και οι φιλοσοφικές, δηλώνουν το εμφανές και το αναγκαίο. Μας λένε αυτό που ήδη είναι 

γνωστό. Δεν είναι νέες πληροφορίες, αλλά ακόμα και αν δεν είναι νέες, μπορούν να είναι 

σημαντικές και διαφωτιστικές, διότι συχνά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ ασημαντοτήτων και 

αναγκαιοτήτων. 

Στη φαινομενολογία, λοιπόν, η πραγματικότητα γίνεται κατανοητή μέσω της 

ενσώματης εμπειρίας. Μέσω στενής εξέτασης των εμπειριών των υποκειμένων οι 

φαινομενολογικοί αναλυτές επιδιώκουν να συλλάβουν το νόημα και κοινά χαρακτηριστικά, ή 

ουσίες, μιας εμπειρίας ή ενός γεγονότος. Η αλήθεια του γεγονότος, ως μια αφηρημένη 

οντότητα, είναι υποκειμενική και γίνεται κατανοητή μόνο μέσω της ενσώματης αντίληψης 

καθώς η παραγωγή του νοήματος προκύπτει μέσω της εμπειρίας της κίνησης στον χώρο και 

στον χρόνο (Starks & Brown Trinidad, 2007). Η φαινομενολογική οπτική συλλαμβάνεται πολύ 

εύστοχα σε μια ρήση που αποδίδεται στον Einstein η οποία εκφράζει τη διαφορά μεταξύ 

ενσώματου χρόνου και χρονολογικού χρόνου κατά την οποία αναφέρεται: Βάλε το χέρι σου επί 

ένα λεπτό μέσα σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό - θα σου φανεί μια ώρα. Κάθισε δίπλα σε μια 

γοητευτική γυναίκα επί μία ώρα - θα σου φανεί ένα λεπτό. Αυτό θα πει σχετικότητα!  

 

4.5. Η μελέτη περίπτωσης  

 

Στην μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνονται η εντατική, η λεπτομερής και σε βάθος 

μελέτη ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Σύμφωνα με τους Nisbet και Watt (1984), 

αποτελεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα του οποίου ο σχεδιασμός συχνά 

πραγματοποιείται για τη σκιαγράφηση μιας γενικότερης κατάστασης, ενώ κατά τον Adelman 

(1980), την μελέτη ενός περιστατικού εν τη εξελίξει του, το οποίο είναι τμήμα ενός ευρύτερου 

συστήματος. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να αξιοποιηθεί ένα ευρύτατο 

φάσμα μεθόδων και τεχνικών έρευνας (McKernan, 1996).  

Γενικά, είναι πολλαπλά τα οφέλη που προσφέρονται μέσα από την αξιοποίηση της 

συγκεκριμένης μεθόδου. Αρχικά, καθώς συνιστά ένα μοναδικό παράδειγμα πραγματικών 
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προσώπων, σε πραγματικές καταστάσεις, παρέχεται στους αναγνώστες η δυνατότητα πιο 

ξεκάθαρης κατανόησης εννοιών. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα διείσδυσης σε καταστάσεις με 

τρόπους που δεν επιδέχονται πάντα αριθμητική ανάλυση και, επιπλέον, μέσα από τη μελέτη 

περίπτωσης παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης των παραγόντων που επιδρούν σε 

πραγματικά περιβάλλοντα, αναγνωρίζοντας το πλαίσιο ως μια καθοριστική παράμετρο τόσο 

των αιτίων όσο και των αποτελεσμάτων, το οποίο κατ’ επέκταση της παρέχει τη δυνατότητα 

προσδιορισμού τόσο του αιτίου όσο και του αιτιατού (Cohen et al., 2007: 310).  

 

4.6. Η ημιδομημένη κλινική συνέντευξη 

 

 Η συνέντευξη συνιστά μια διυποκειμενική διαδικασία παραγωγής γνώσης κατά την 

οποία η γνώση προσεγγίζεται ως προϊόν των συμμετεχόντων το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή δεδομένων. Μέσω της ερευνητικής αυτής μεθόδου παρέχεται στα υποκείμενα η 

δυνατότητα συζήτησης των ερμηνειών τους αναφορικά με τον κόσμο που βιώνουν και 

έκφρασης του τρόπου κατά τον οποίο προσεγγίζουν ποικίλες καταστάσεις μέσα από το 

προσωπικό τους πρίσμα. Υπό την έννοια αυτή, ο σκοπός της συνέντευξης επεκτείνεται πέραν 

της συλλογής δεδομένων για διάφορα θέματα σχετικά με τη ζωή, καταλήγοντας να αποτελεί 

τμήμα της ίδιας της ζωής στο οποίο η παρείσφρηση του ανθρώπινου στοιχείου είναι 

αναπόφευκτη (Cohen et al., 2007: 449). 

 Ως ερευνητική μέθοδος, αναφέρεται στη συλλογή ερευνητικών στοιχείων μέσα από την 

άμεση λεκτική συναλλαγή μεταξύ του συνεντευκτή και του συνεντευξιαζόμενου, η οποία 

ξεκινάει από τον συνεντευκτή και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων. 

Αρχικά, η άμεση αυτή αλληλεπίδραση που επιτρέπει, παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο 

βάθος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους και για καλύτερο χειρισμό δυσκολότερων και ανοικτού 

τύπου ερωτήσεων (Cohen et al., 2007: 453). Επιπλέον, λόγω του ότι οι συνεντευξιαζόμενοι 

εμπλέκονται περισσότερο κατά τη διάρκειά τους, κινητοποιούνται περισσότερο, με 

αποτέλεσμα να παρέχουν περισσότερα ερευνητικά δεδομένα εν συγκρίσει με άλλες μεθόδους, 

όπως η χρήση ερωτηματολογίου (Oppenheim, 1992: 81- 2).    

  

4.7. Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 

 

Η βιογραφική προσέγγιση έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της ως μέθοδος 

συλλογής επιστημονικών δεδομένων πριν από τον 20ό αιώνα με σκοπό την ανάδειξη του 

υποκειμενικού νοήματος που αποδίδεται στις πράξεις των υποκειμένων (Σαββάκης, 2013: 

257). Η βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη συνιστά ένα οργανωμένο «γλωσσικό συμβάν» 

(Mishler, 1997), κατά το οποίο ο συνεντευξιαζόμενος καλείται να προβεί σε μια 

απροσχεδίαστη αφήγηση της ιστορίας της ζωής του ή ενός τμήματος αυτής, παρέχοντας, κατά 

τον τρόπο αυτό, πρόσφορο έδαφος για τη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωμένης εμπειρίας, της 

διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό και του τρόπου συγκρότησης της 

ταυτότητας (Τσιώλης, 2014). Μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συνοψίζει 

πολύ εύστοχα τον πυρήνα της βιογραφικής-αφηγηματικής μεθόδου αποτελεί η εξής: «Για να 

καταλάβουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους, πρέπει να κατανοήσουμε τις ιστορίες μας και 

πώς φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε» (Chamberlayne, Bornat, & Wengraf, 2000: 7).  

Η βιογραφική-αφηγηματική μέθοδος μέσω της ιδιαίτερης μεθοδολογίας της κατά την 

συλλογή ερευνητικών δεδομένων, διαθέτει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία 

αξιοποιούνται κατά την κοινωνική και ψυχολογική έρευνα. Όπως μας παρουσιάζονται λοιπόν 

από τον Σαββάκη (2013: 259), παρατηρείται αρχικά, ότι εντός των πλαισίων των 

κατακερματισμένων δυτικών κοινωνιών, μέσα από τη βιογραφική έρευνα, παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης στις καθημερινές ατομικές και κοινωνικές πρακτικές, στη ρουτίνα της 

καθημερινότητας, στις ασυνέχειες, αλλά και στις αθέατες πλευρές της κοινωνικής ζωής, 
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κομίζοντας ως πρωτογενή εμπειρική γνώση τη βίωση της πραγματικότητας από την πλευρά 

του ίδιου του δρώντος υποκειμένου, το οποίο καθιστά δυνατή την ανάδειξη των λανθανουσών 

και αφανών διαστάσεων των διυποκειμενικών νοημάτων. Πρόσθετα, καθώς η αφήγηση 

συνιστά έναν επιτελεστικό τρόπο αναδημιουργίας του βίου ενός υποκειμένου, έχει, μεταξύ 

άλλων, τη δυνατότητα συμπύκνωσης μη ορατών αντιλήψεων του εαυτού και μέσω της 

πλαστικότητας της βιογραφικής μεθόδου παρέχεται η δυνατότητα διείσδυσης σε ευαίσθητα 

ψυχολογικά και κοινωνικά φαινόμενα που μέσα από στατικούς ή ποσοτικούς τρόπους η σε 

βάθος προσπέλασή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμα, η ευελιξία και ο σχετικά χαλαρός 

χαρακτήρας της παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής διαφορετικής τάξεως πληροφοριών που 

μπορούν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους.   

 

4.8. Το ιχνογράφημα ως εργαλείο ποιοτικής έρευνας 

 

 Η ανάλυση ιχνογραφημάτων συνιστά ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο έρευνας στον 

κλάδο της Ψυχολογίας. Η χρήση τους καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της διαδικασίας 

απόδοσης οριστικής μορφής στην εμπειρία και τα βιώματα των ερευνητικών υποκειμένων και 

των αναπαραστάσεων που έχουν σχηματίσει μέσω αυτών, η οποία συνιστά μια διαδικασία 

εξωτερίκευσης που παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα παρακολούθησης και έρευνας του 

προϊόντος της δραστηριότητας του υποκειμένου.   

 Η αξιοποίηση των ιχνογραφημάτων ως ερευνητική μέθοδο, δεν δύναται να αποτελέσει 

από μόνη της αυτοτελές εργαλείο (Μεταξάς, 2010: 325).  Το σημείο αυτό χρίζει ιδιαίτερης 

προσοχής, καθώς η ερευνητική αυτή μέθοδος σχετίζεται άμεσα με το φιλοσοφικό και 

μεθοδολογικό πρίσμα του εκάστοτε ερευνητή. Η αυτοτελής αξιοποίηση των ιχνογραφικών 

έργων οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία στηρίζονται σε τεκμήρια αξιολόγησης 

τα οποία είναι ανυπόστατα, καθώς εκμηδενίζουν τον παράγοντα της υποκειμενικότητας και της 

επίδρασης που ασκείται σε αυτή μέσω των προσωπικών κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών 

βιωμάτων.  

Σε αντίθεση με τέτοιου τύπου αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις, τα αποτελέσματα των 

ιχνογραφημάτων, συνηθίζουν να υποδεικνύουν τον πλούτο των απεικονίσεων, τη λειτουργική 

πολυτροπικότητα και τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου 

(Μεταξάς, 2010: 326). Εξαιτίας τούτου λοιπόν, η επίτευξη μιας εύστοχης εξαγωγής 

συμπερασμάτων μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο «μέσα 

από την πλαισιοθέτησή τους στον βιωματικό κόσμο των δημιουργών τους, ως δραστήριων 

δρώντων υποκειμένων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Μεταξά (2010: 327). 

  

4.9. Η φωτογραφία ως μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισαγάγει στις ζωές μας μεθόδους απεικόνισης όπως η 

φωτογραφία και το βίντεο οι οποίες προσφέρουν στις επιστήμες νέες μεθοδολογίες έρευνας. Oι 

πρώτες προσπάθειες από την πλευρά των κοινωνιολόγων για αξιοποίηση οπτικών 

μεθοδολογιών για την καταγραφή κοινωνικών συμβάντων, γεγονότων ή φαινομένων με 

φωτογραφική κάμερα παρατηρούνται προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Byers, 1964∙ 

Collier, 1967∙ Becker, 1974). Η αξιοποίηση τεκμηρίων του είδους αυτού διευκολύνθηκε από 

τον εμπειρισμό και τον μπιχεβιορισμό που επικρατούσαν στην αμερικανική κοινωνιολογία στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Η μετάβαση που παρατηρείται τα τελευταία έτη από τη μελέτη των συστημάτων στην 

κατανόηση της εμπειρίας, μέσα από τη σωματικότητα, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα, 

επέφερε την υιοθέτηση μιας πιο φαινομενολογικής προοπτικής (Banks, 1998: 9). Αυτή η 

μετάβαση, οδηγεί, κατά τον Banks, σε νέες εθνογραφικές προσεγγίσεις, ιστορικά εδραιωμένες 

και πολιτικά συνειδητοποιημένες, οι οποίες αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα αλλά 
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και την ικανότητα του υποκειμένου να εισέλθει στο λόγο που αφορά στην κατασκευή του βίου 

του.  

Καθώς οι φωτογραφίες αντιμετωπίζονται ως στοιχεία, θεωρείται ότι αναπαράγουν την 

πραγματικότητα μέσω των φακών της κάμερας αποδίδοντας μια αβίαστη οπτική αναφορά 

(Schwartz, 1989). Από τον Byers (1964), η φωτογραφία περιγράφεται ως ένα ακατέργαστο 

υλικό για απεριόριστα μηνύματα τα οποία ο κάθε θεατής μπορεί να παράγει για τον εαυτό του. 

Αυτή η τάση αντιμετώπισης των φωτογραφιών ως αντικειμενικά στοιχεία, συμπληρώνει ότι 

αγνοεί τις διαδικασίες της δημιουργίας εικόνων και αντίληψής τους, οι οποίες διέπονται από 

κάποιες συμβάσεις και προκειμένου να η κοινωνική έρευνα να είναι επωφελής, η χρήση 

φωτογραφικών μεθόδων πρέπει να είναι προσγειωμένη στο αλληλεπιδραστικό πλαίσιο στο 

οποίο οι φωτογραφίες νοηματοδοτούνται καθώς η θέαση φωτογραφικών απεικονίσεων είναι 

μια κοινωνική δραστηριότητα που διαμορφώνεται από το κοινωνικό συγκείμενο και τις 

πολιτισμικές συμβάσεις.  

Έρευνες κατά τις οποίες στα υποκείμενα προβάλλονται φωτογραφίες για εκμαίευση 

πληροφοριών από αυτά, χρειάζονται κάποια σχετική γνώση εκ των προτέρων ώστε οι 

μεθοδολογικές στρατηγικές να μπορούν να σχεδιαστούν και τα αποτελέσματα να 

αξιολογηθούν εντός του πλαισίου της πραγματικότητας των υποκειμένων (Schwartz, 1989: 

121). Όπως αναφέρεται από τον Musello (1980: 39), «τα νοήματα και οι κατανοήσεις πιο συχνά 

βασίζονται στην πεποίθηση ότι η φωτογραφία έχει αξία ως ένα στοιχείο φυσικών γεγονότων και 

στην αναγνώριση των εικονικών τους αναφορών. Η φωτογραφική μνεία επεκτείνεται κατά πολύ 

καθώς οι θεατές αλληλεπιδρούν με τα φυσικά γεγονότα που απεικονίζονται και αντλούν 

αναφορές και σημασίες από ένα εύρος γεγονότων, εμπειριών, ανθρώπων, και απαντήσεων που 

ανακαλούν, εξάγουν, συσχετίζουν και αποδίδουν στα απεικονιζόμενα περιεχόμενα. […] Οι 

φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε άλλους είναι συνήθως ενσωματωμένες σε ένα γλωσσικό 

συγκείμενο που προσδιορίζει σε τι θα έπρεπε να δοθεί προσοχή και τι νοήματα εντοπίζονται στη 

φωτογραφία, και παρέχει δεδομένα του πλαισίου που χρειάζονται για την κατανόησή τους». 

Για τη διατήρηση της διαλεκτικής μεταξύ της χρήσης φωτογραφιών για τη μελέτη της 

ανθρώπινης δραστηριότητας απαιτείται μια δέσμευση εκ μέρους αυτών που εμπλέκονται ότι θα 

χρησιμοποιήσουν εικόνες, όπως επίσης και ότι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με αυτά 

που εννοούν (Wagner, 1979: 294 στο Schwartz, 1989: 152). Συνεπώς, οι φωτογραφίες από 

μόνες τους δεν βρίσκονται σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες, αλλά, περισσότερο, η 

ανάλυσή τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

5.1. Εισαγωγή 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία του ερευνητικού σχεδιασμού, τα 

ερευνητικά ερωτήματα, ο τόπος-χρόνος της έρευνας, το δείγμα της και η διαδικασία και τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Βασικό στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί 

η διερεύνηση και η ανάδειξη των σχεδόν ανεξερεύνητων ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων και 

των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του αθλήματος της κολύμβησης στην 

προοπτική της πλαισιοθετημένης θεωρίας μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων εφήβων αθλητών 

και του προπονητή τους με βάση την εθνογραφική και φαινομενολογική-αφηγηματική 

μεθοδολογία.  

Με την έρευνα αυτή ευελπιστούμε να εμπλουτίσουμε τον επιστημονικό διάλογο 

σχετικά με τις ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις και τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης που 

λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του αθλήματος της κολύμβησης. Κατά την έρευνα αυτή το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο κατά τον οποίο τα υποκείμενα της έρευνας 

αντιλαμβάνονται και βιώνουν την ενασχόλησή τους με τις πρακτικές του αθλήματος της 

κολύμβησης διερευνώντας και ανιχνεύοντας, μεταξύ άλλων, τους τρόπους κατά τους οποίους 

αυτή επιδρά στη γενικότερη ψυχολογία τους, στην ψυχολογική τους ευεξία και κατ’ επέκταση 

και στην ψυχοσωματική τους υγεία.  

Στη συνέχεια, περιγράφονται ένα προς ένα όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν στη 

διαδικασία της έρευνας.  

 

5.2. Στόχοι της έρευνας 

 

 Οι βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται μέσα από τα πιο κάτω 

ερευνητικά ερωτήματα:  

 

1. Πώς είναι διαμορφωμένο δομικά-υλικά και λειτουργικά το χωρικό και χρονικό πλαίσιο 

του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου όπου δραστηριοποιούνται, αθλούνται, μαθαίνουν και 

αναπτύσσονται τα υποκείμενα της έρευνας; 

2. Τι πρακτικές ευνοούνται και ακολουθούνται από τα υποκείμενα στο συγκεκριμένο 

χωρικό πλαίσιο και ποια είναι η σπουδαιότητά τους ως πεδίο ψυχολογικών, κοινωνικών 

και ψυχοπαιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων;  

3. Τι αντιλήψεις έχουν τα υποκείμενα της έρευνας για τη φυσική αγωγή και τον 

αθλητισμό γενικά και το άθλημα της κολύμβησης ιδιαίτερα; 

4. Ποια κίνητρα ώθησαν τα υποκείμενα της έρευνας στο να ασχοληθούν και να 

συνεχίσουν να ασχολούνται με το άθλημα της κολύμβησης; 

5. Ποιο ρόλο διαδραματίζουν σ’ αυτή τη διαδικασία παρώθησης τα σημαντικά πρόσωπα 

(γονείς, προπονητής, φίλοι); 

6. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας βιώνουν τη συμμετοχή τους στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου;  

7. Πώς είναι η καθημερινή ζωή και το βίωμα των υποκειμένων της έρευνας στο πλαίσιο 

του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου μέσα από τη χρήση συνεντεύξεων και ιχνογραφικών 

και φωτογραφικών έργων;  
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8. Με ποιον ή ποιους τρόπους λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της μάθησης και ανάπτυξης 

εντός των πλαισίων της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.;  

9. Ποιος είναι ο ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος των σημαντικών άλλων στις διαδικασίες 

μάθησης και ανάπτυξης και γενικότερα συγκρότησης της ταυτότητας των υποκειμένων 

της έρευνας στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου; 

 

5.3. Δείγμα της έρευνας 

 

 Δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν δύο έφηβοι αθλητές και ο προπονητής τους. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών υποκειμένων προέκυψε από την εκτίμησή μας ως 

καταλληλότερους πληροφοριοδότες. Αρχικά, όσον αφορά τον προπονητή, είναι πτυχιούχος 

καθηγητής φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές που του παρέχουν εξειδίκευση πάνω 

στο αντικείμενο της προπονητικής της κολύμβησης και δεν παύει μέσα από ειδικά σεμινάρια 

να εμπλουτίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του. Προτού ασχοληθεί με την προπονητική ήταν 

και ο ίδιος αθλητής της κολύμβησης και επιπλέον, διαθέτει μακρόχρονη πείρα στην 

προπονητική της κολύμβησης. Όσον αφορά τους κολυμβητές, η επιλογή τους 

πραγματοποιήθηκε με κριτήρια την πολυετή ενασχόληση με το άθλημα της κολύμβησης, όπως 

επίσης και την προθυμία και τη διαθεσιμότητά τους να συνεργαστούν με την ερευνήτρια και να 

παρέχουν μέσα από τις συνεντεύξεις και τα υπόλοιπα ερευνητικά εργαλεία τα απαραίτητα για 

τη μελέτη ερευνητικά δεδομένα.  

 Η επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών υποκειμένων πραγματοποιήθηκε ως εξής. 

Αρχικά, έγινε συνεννόηση με τη Γραμματέα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου η οποία 

μεσολάβησε για τον ορισμό συνάντησης με τον προπονητή και τα παιδιά-αθλητές. Κατά τη 

συνάντηση αυτή έγινε συμφωνία με τον προπονητή και τα παιδιά για τον τρόπο διεξαγωγής της 

έρευνας. Προτού προχωρήσουμε στην έρευνα, ζητήσαμε και τη συναίνεση των γονέων των 

παιδιών εγγράφως, το οποίο και πραγματοποιήθηκε άμεσα. Από τους τριάντα οχτώ έφηβους 

αθλητές που συμμετέχουν στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος 

της κολύμβησης, απάντησαν θετικά οι γονείς των δεκατεσσάρων εξ αυτών. Αφού ήλθαμε σε 

μια πρώτη επαφή με αυτά τα δεκατέσσερα υποψήφια ερευνητικά υποκείμενα, κάνοντας μια 

σύντομη διερευνητική συνέντευξη, καταλήξαμε στην επιλογή των δύο συγκεκριμένων 

υποκειμένων, ενός αγοριού δώδεκα ετών και ενός κοριτσιού δεκαπέντε ετών που, εν τέλει, μαζί 

με τον προπονητή τους, αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνάς μας. Λεπτομερής περιγραφή των 

ερευνητικών μας υποκειμένων, καθώς και των λόγων που μας οδήγησαν στην επιλογή των 

συγκεκριμένων ακολουθεί σε επόμενη ενότητα.  

   

5.4. Χώρος και χρόνος της έρευνας 

 

Κύριο χώρο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι εγκαταστάσεις του 

Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου, και πιο συγκεκριμένα, ο χώρος της εσωτερικής πισίνας του 

Ομίλου, όπου λαμβάνουν χώρα οι προπονήσεις των υποκειμένων της παρούσας έρευνας στο 

άθλημα της κολύμβησης, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η εθνογραφική παρατήρηση. Πέρα 

όμως από την εσωτερική πισίνα, για τις ανάγκες των συνεντεύξεων, αξιοποιήθηκε ο χώρος του 

γυμναστηρίου όπως επίσης και το σπίτι του ενός ερευνητικού υποκειμένου, του Παύλου, όπου 

πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις, και το γραφείο του προπονητή στα γραφεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, όπου έλαβε χώρα μία συνέντευξη.  

 Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων ξεκίνησε την 1/11/2016 και ολοκληρώθηκε 

την 08/08/2017. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν εθνογραφικές παρατηρήσεις 

πεδίου, ελεύθερες συζητήσεις, βιογραφικές-αφηγηματικές και ημιδομημένες κλινικές 
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συνεντεύξεις, παρήχθηκαν ιχνογραφικά και φωτογραφικά έργα και ελήφθη φωτογραφικό και 

ηχογραφημένο υλικό.  

 

5.5. Διαδικασία και εργαλεία της έρευνας 

 

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την παρούσα έρευνα εντάσσεται στο σκεπτικό 

και τη φιλοσοφία μιας ευρύτερης ποιοτικής πολυμεθοδολογικής και πολυτροπικής έρευνας 

κατά τον τρόπο που είθισται να διεξάγεται η επιστημονική έρευνα στην Εργαστηριακή Μονάδα 

Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής 

Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω από την εποπτεία του καθηγητή κ. Μάριου Πουρκού. Πηγή άντλησης 

έμπνευσης του όλου σκεπτικού της έρευνάς μας αποτέλεσαν τα σχετικά σεμινάρια που μας 

δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μας 

προγράμματος σπουδών με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μάριο Πουρκό στα οποία μας δόθηκε η 

δυνατότητα να εντρυφήσουμε στις ποιοτικές μεθοδολογίες/μεθόδους έρευνας προχωρημένου 

επιπέδου, στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο των οικολογικών, κοινωνικο-

ιστορικο-πολιτισμικών, διαλογικών, ενσώματων, αφηγηματικών και πολυτροπικών 

προσεγγίσεων και το παιχνίδι ως εναλλακτικό ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Πουρκό για την ουσιαστική του βοήθεια και τη 

δυνατότητα που μας παρείχε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο ερευνητικών εργαλείων, 

ημιδομημένες κλινικές και βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις, ιχνογραφικά και 

μεταφορικά έργα, η μάθηση των οποίων είχε γίνει πρωτογενώς στα προαναφερθέντα σεμινάρια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  

Η πολυσύνθετη φύση των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων και των διαδικασιών 

μάθησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του αθλήματος της κολύμβησης, καθώς και των 

αντιλήψεων, των συναισθημάτων, των συμπεριφορών-ρουτινών-πρακτικών κ.ά. που 

λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης, που επιχειρείται να ανιχνευθούν στην παρούσα έρευνα, απαιτούσε την υιοθέτηση 

συμπληρωματικών μεταξύ τους μεθόδων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα και 

συνθετικά. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε πρωτίστως στην εθνογραφική και 

φαινομενολογική-αφηγηματική μεθοδολογική προσέγγιση, αξιοποιώντας ως μεθόδους-τεχνικές 

έρευνας τις ημιδομημένες κλινικές και τις βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις, τη 

συμμετοχική παρατήρηση και τα ιχνογραφικά και φωτογραφικά έργα. Η πολυδιάστατη και 

συνθετική-πολυτροπική αυτή μεθοδολογία στόχευε στην ανάδειξη των βαθύτερων 

ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων που μπορεί να έχει για τον ψυχισμό των ερευνητικών 

υποκείμενων η συμμετοχή τους στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η όλη έρευνα διήρκησε εννέα μήνες, από 1/11/2016 έως 

08/08/2017. Στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιήθηκε πλήθος εθνογραφικών 

παρατηρήσεων (παρατηρήσεις και σημειώσεις πεδίου) και συνεντεύξεων με τα ερευνητικά 

υποκείμενα, από τα οποία επίσης ζητήθηκε και παραγωγή ιχνογραφικού και μεταφορικού 

έργου μέσω φωτογραφιών. Βασισμένοι στις αρχές της εθνογραφικής μεθοδολογίας, 

εισερχόμασταν στο πεδίο της έρευνας ως μετέχοντες παρατηρητές μετέχοντας και επίσης 

παρατηρώντας ενώ, παράλληλα, αναπτύσσαμε σχέσεις με τους μετέχοντες για να γνωρίσουμε 

καλύτερα τον ιδιαίτερό τους οικο-σωματικο-βιωματικό κόσμο που αφορά την άθληση της 

κολύμβησης.    

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν μαζί με το σκεπτικό τους και τη διαδικασία. 

 

 



67 
 

5.5.1. Συμμετοχική παρατήρηση, σημειώσεις πεδίου και ερευνητικό ημερολόγιο  

 

 Μια από τις μεθόδους συλλογής δεδομένων που αξιοποιήθηκε κατά τη παρούσα έρευνα 

αποτελεί η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης η οποία συνιστά την κατεξοχήν μέθοδο 

της εθνογραφικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Κατά τον τρόπο αυτό, για να συλλέξουμε τα 

ερευνητικά μας δεδομένα, συμμετείχαμε στο πλαίσιο της καθημερινότητας των ερευνητικών 

μας υποκειμένων ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε, να ρωτάμε, να 

συμμετέχουμε σε συζητήσεις, να καταλαβαίνουμε –ή να προσπαθούμε έστω να καταλάβουμε- 

και προβήκαμε σε προσεκτική παρακολούθηση και καταγραφή των λεκτικών και μη λεκτικών 

συμπεριφορών των υποκειμένων της έρευνας, των αντιδράσεών τους, των ρουτινών, των 

συνηθειών, των πρακτικών και οτιδήποτε σχετιζόταν με τους στόχους της έρευνας. Παρόλο 

που δεν συμμετείχαμε ενεργά στις συνδιαλλαγές και στις πρακτικές των μελών, ως 

παρατηρητές, δεν ήμασταν πλήρως αποστασιοποιημένοι, καθώς πάντοτε προσπαθούσαμε να 

συμμετέχουμε στα γεγονότα μέσω της ενεργούς προσοχής μας και της ενσυναίσθησης.  

Η διαδικασία της παρατήρησης μας έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε 

γεγονότα και να διαπιστώσουμε, κατά τον τρόπο αυτό, την αλήθεια των δηλώσεων των 

ερευνητικών υποκείμενων κατά τις συνεντεύξεις. Ακούγοντας και βιώνοντας λοιπόν, είχαμε τη 

δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις, εντυπώσεις και κρίσεις των υποκειμένων, 

να εξετάσουμε τις θεωρήσεις, να τις συλλογιστούμε και να αναστοχαστούμε, να τις 

αναπτύξουμε και να τροποποιήσουμε τις δικές μας διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Όλα αυτά 

που διαδραματίζονταν εντός του πλαισίου του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου, τα καταγράφαμε 

σε σημειώσεις υπό τη μορφή ημερολογίου (βλ. ενδεικτικό παράδειγμα στο παράρτημα). Το 

ημερολόγιο αυτό που διατηρούσαμε αποτελεί ένα ημερολόγιο αφηγηματικής μορφής στο οποίο 

ως παρατηρητής καταγράφαμε όσα βλέπαμε και κατανοούσαμε ότι διαδραματίζονται στο πεδίο 

της έρευνας την ώρα που αυτά λάμβαναν χώρα κάνοντας τις αναγκαίες συμπληρώσεις αμέσως 

μετά.  

Οι εν λόγω εθνογραφικές σημειώσεις που διατηρούσαμε ενόσω βρισκόμασταν στο 

πεδίο της έρευνας και παρατηρούσαμε τα συμβαίνοντα γίνονταν με ελεύθερο, μη δομημένο 

τρόπο και αποτελούν τον γραπτό κορμό της εθνογραφικής έρευνας αποσκοπώντας στην όσο 

πιο πιστή, ακριβή και λεπτομερή περιγραφική απεικόνιση των συμβάντων και του πλαισίου 

στο οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Έγινε προσπάθεια ώστε η περιγραφή να είναι όσο πιο 

συγκεκριμένη, ακριβής και λεπτομερής, περικλείοντας, μαζί με τα γεγονότα και τις 

δραστηριότητες, όλα τα στοιχεία που δομούν το πλαίσιο, όπως ημερομηνία, χρονική στιγμή, 

διάρκεια, τόπο, αντικείμενα, πρόσωπα, συνθήκες, όπως και πιθανές ερμηνείες τις οποίες 

συνδέσαμε άμεσα με τα γεγονότα της σκηνής και συναισθήματα που τυχόν θεωρήσαμε ότι 

βιώνουν τα υποκείμενα τη στιγμή της δράσης τους.  

   

5.5.2. Ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις  

 

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του φαινομένου της συμμετοχής σε κοινότητες πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, χρησιμοποιήσαμε ως επικουρικό ερευνητικό 

εργαλείο την ημιδομημένη κλινική συνέντευξη (βλ. ενδεικτικό παράδειγμα στο παράρτημα). Ο 

λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ότι επέτρεψε τη δημιουργία ενός πλάνου 

διερεύνησης συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένους άξονες που 

επιθυμούσαμε να διερευνηθούν. Συγχρόνως, μας παρείχε τη δυνατότητα, μέσα από ανοικτές 

ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε έναν προπονητή του αθλήματος της κολύμβησης και δύο 

έφηβους αθλητές, να έχουμε παράλληλα την ευχέρεια για διατύπωση νέων ερωτήσεων ή 

αλλαγής της σειράς ή της διατύπωσης των ερωτήσεων, κατά το δοκούν, όπου αυτό κρινόταν 

απαραίτητο, για την ομαλή συνέχιση της συνέντευξης.    
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 Παρακάτω, παρατίθεται ο σχεδιασμός διενέργειας των ημιδομημένων κλινικών 

συνεντεύξεων με τον προπονητή και με τους αθλητές της παρούσας έρευνας.  

 

Α. Ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις με τον προπονητή 

 

Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη Ι: Ερωτήσεις γνωριμίας και οι πρώτες βασικές 

πληροφορίες  

 

Πρώτη φάση 

1. Πώς λέγεστε;  

2. Πόσων ετών είστε και πότε ακριβώς έχετε γεννηθεί; 

3. Πού μένετε; 

4. Είστε παντρεμένος;  

5. Έχετε αποκτήσει παιδιά; Αν ναι, τι ηλικίες έχουν τα παιδιά σας;  

6. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την προπόνηση παιδιών; 

7. Εργαζόσασταν πάντοτε σε αυτό το κολυμβητήριο ή έχετε δουλέψει και αλλού;  

8. Πόσο καιρό προπονείτε τη συγκεκριμένη ομάδα; 

9. Προπονείτε και άλλες ομάδες; 

10. Προπονείτε και επαγγελματίες αθλητές; Αν ναι, πόσο καιρό ασχολείστε με την 

προπόνηση επαγγελματιών κολυμβητών; 

11. Προηγουμένως ήσασταν ο ίδιος αθλητής; Αν ναι, για πόσα χρόνια; 

12. Έχετε ασχοληθεί και με άλλα αθλήματα πέραν της κολύμβησης; 

13. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την προπόνηση κολυμβητών; 

14. Έχετε ασχοληθεί με την προπόνηση και άλλων αθλημάτων; 

15. Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζεστε; Την ημέρα; 

16. Πέραν των προπονήσεων, ασχολείστε επαγγελματικά και με κάτι άλλο; 

17. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ενασχόληση με την προπόνηση των παιδιών; 

18. Όταν ετοιμάζεστε να έρθετε στην εργασία σας πώς νιώθετε; 

18α. Γιατί νιώθετε έτσι;  

19. Νιώθετε ποτέ να σας κουράζει; Αν ναι, πότε; 

20. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψετε το συγκεκριμένο επάγγελμα και να 

ακολουθήσετε κάποιο άλλο; Αν ναι, τι είναι αυτό που σας απέτρεψε; 

21. Τι είναι αυτό που σας κρατάει στο επάγγελμα; 

22. Πώς αισθάνεστε όταν φεύγετε από την προπόνηση;  

23. Γιατί νιώθετε έτσι; 

 

Δεύτερη φάση 

1. Γενικά στο κολυμβητήριο πόσα παιδιά είναι εγγεγραμμένα;  

2. Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά που έρχονται στο κολυμβητήριο; 

3. Πόσα τμήματα λειτουργούν; 

4. Πόση ώρα διαρκεί η κάθε προπόνηση; 

5. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αλλαγές στον αριθμό των εγγραφών;  

6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο, η εκάστοτε ιστορική 

στιγμή μπορούν να επιδράσουν στη συμμετοχή των παιδιών και στις επιδόσεις τους; 

Μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία σας το έχετε παρατηρήσει να συμβαίνει; Εξηγήστε 

μου. 

7. Από τα παιδιά που εγγράφονται πόσα είναι αυτά που στην πορεία τα παρατούν και 

πόσα είναι αυτά που συνεχίζουν;  

8. Αυτά που τα παρατούν για ποιους λόγους συνηθίζουν να το κάνουν;  
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9. Η ταξινόμηση των αθλητών σε ομάδες πραγματοποιείται βάσει ηλικίας, πιστεύετε ότι 

είναι ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσατε να ταξινομήσετε τα παιδιά/αθλητές; 

10. Περιγράψτε μου τα στάδια που διαπιστώνετε από την εμπειρία σας ότι περνούν τα 

παιδιά μέχρι να γίνουν ώριμοι αθλητές της κολύμβησης. 

11. Τι είδους εμπόδια και δυσκολίες διαπιστώνετε ότι υπάρχουν σ’ αυτή τη διαδικασία 

ανάπτυξης των παιδιών σε ώριμους αθλητές-κολυμβητές; 

12. Πώς είναι η συνεργασία σας με τους γονείς (πατέρα και μητέρα) των παιδιών; 

Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

13. Τι εμπόδια και δυσκολίες συναντάτε συνήθως με τους γονείς των παιδιών; 

14. Τι άλλα εμπόδια και δυσκολίες υπάρχουν στο επάγγελμά σας ως προπονητής του 

αθλήματος της κολύμβησης; 

 

Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη ΙΙ: Το βίωμα του χρόνου στην καθημερινή ζωή και στις 

ώρες της προπόνησης σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης 

 

1. Περιγράψτε μου τις αναμνήσεις σας από όταν πρωτοξεκινήσατε να ασχολείστε με το 

άθλημα της κολύμβησης. 

2. Όταν ακούτε τις λέξεις κολύμβηση, κολυμβητήριο και άθλημα της κολύμβησης ποια 

είναι τα πρώτα πέντε πράγματα που σας έρχονται στο μυαλό; Αναφέρετέ μου τα με τη 

σειρά που σας έρχονται στο μυαλό. Περιγράψτε μου τώρα τι σημασία έχει για σας το 

κάθε πράγμα που μου αναφέρατε. 

3. Ποια πρόσωπα (π.χ. γονείς, φίλοι, κ.ά.) και τι καταστάσεις έπαιξαν ρόλο στο να 

ασχοληθείτε με το άθλημα της κολύμβησης; 

4. Πώς βιώνετε το χρόνο σας στην καθημερινή σας ζωή; 

5. Είσαστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που βιώνετε το χρόνο σας στην καθημερινή 

σας ζωή; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

6. Πώς βιώνετε το χρόνο σας στις ώρες που κάνετε προπόνηση όσον αφορά το άθλημα 

της κολύμβησης; 

7. Είσαστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που βιώνετε το χρόνο σας στις ώρες που 

κάνετε προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

8. Ποιές διαφορές διαπιστώνετε ότι υπάρχουν μεταξύ του τρόπου που βιώνετε το χρόνο 

σας στην καθημερινή σας ζωή και του τρόπου που βιώνετε το χρόνο σας στις ώρες που 

κάνετε προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης; 

9. Αποχωρείτε από το κολυμβητήριο αμέσως μετά το τέλος των προπονήσεων;  

10. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στο άθλημα της κολύμβησης; Περιγράψτε 

μου αναλυτικά. 

11. Γιατί σας αρέσει αυτό ή αυτά περισσότερο; 

12. Τι δεν σας αρέσει από το άθλημα της κολύμβησης; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

13. Γιατί δεν σας αρέσει αυτό ή αυτά που μου είπατε; 

14. Πώς βιώνετε την κάθε προπόνηση; (Ευχάριστα ή σας αγχώνει; Νιώθετε ότι είναι πολύ 

απαιτητική ή σκληρή; Σας χαλαρώνει ή σας γεμίζει ενέργεια;) 

15. Έχετε νιώσει ποτέ να πιέζετε κάποιον για να κατορθώσεις καλύτερες επιδόσεις; 

Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

16. Έχετε νιώσει ποτέ να σας εξαντλούν σωματικά ή και ψυχικά οι προπονήσεις; 

Περίγραψέ μου. 

17. Πέρα από τις προπονήσεις στο άθλημα της κολύμβησης, τον υπόλοιπο χρόνο σας πώς 

τον αξιοποιείτε;  

18. Πώς βιώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας αυτόν τον καιρό; 

19. Τι γνώμη έχετε γενικά για τον ελεύθερο χρόνο του σημερινού ανθρώπου; 
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20. Τι θα θέλατε να αλλάξετε στην καθημερινή σας ζωή για να έχει για σας περισσότερο 

νόημα και να είσαστε πιο ευχαριστημένος;  

21. Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σας; 

22. Από πού αντλείτε δύναμη και ευτυχία στη ζωή σας; 

23. Τι είναι η ευτυχία για εσάς; 

24. Είσαστε ευτυχισμένος; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

25. Τι θα θέλατε ή επιθυμούσατε να αλλάξετε ή να κάνετε για να είναι η ζωή σας γεμάτη ή 

πλήρη νοήματος; 

26. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείτε ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείτε ή ότι αξίζει να 

αναφερθεί σε σχέση με το βίωμα του χρόνου στην καθημερινή σας ζωή και στις ώρες 

της προπόνησης σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης;  

 

Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη ΙΙΙ: Στόχοι, οράματα, διαδικασίες και πρακτικές 

εκπαίδευσης 

1. Αν προσπαθούσατε να εξηγήσετε σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για την κολύμβηση 

τι θα του λέγατε για να τον προσανατολίσετε κατάλληλα; 

2. Τι είναι η κολύμβηση γενικά; 

3. Τι είναι το άθλημα της κολύμβησης; 

4. Ποια είναι η διαφορά του αθλήματος της κολύμβησης από τα άλλα αθλήματα; 

5. Σε ποιο βαθμό το άθλημα της κολύμβησης συνιστά ένα είδος φυσικής αγωγής; Γιατί 

ναι ή γιατί όχι; Επεξηγήστε μου αναλυτικά. 

6. Τι είναι γενικά η φυσική αγωγή και ποιος είναι ο ρόλος της στη ζωή μας; 

7. Τι σημαίνει για εσάς κολύμβηση;  

8. Τι σημαίνει για εσάς προπονώ; 

9. Τι θεωρείτε ότι κάνει έναν αθλητή σπουδαίο; 

10. Ποιες αρετές θεωρείτε ότι πρέπει να διέπουν έναν αθλητή;  

11. Στις προπονήσεις σας ενθαρρύνετε και προωθείτε την ανάπτυξη και την καλλιέργειά 

των αρετών αυτών; Αν ναι, με ποιον ή ποιους τρόπους;  

12. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα παιδιά που προπονείτε; Μπορείτε να μου τους θέσετε 

σε σειρά προτεραιότητας από τον πιο σημαντικό στον λιγότερο σημαντικό;  

13. Τρέφετε κάποιο όνειρο για τα παιδιά που προπονείτε; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

14. Το όνειρο αυτό και τους στόχους σας τους μοιράζεστε και με τα παιδιά; Αν ναι, τα 

παιδιά πώς το εκλαμβάνουν;  

15. Αναφέρετε ότι επιτύχατε την κατάκτηση ενός μεταλλίου και ότι αυτό είναι σημαντικό 

για εσάς διότι το καταφέρατε χάρη στην προσωπική σας προσπάθεια και όχι χάρη σε 

σωματικές ικανότητες. Θεωρείτε ότι ένας αθλητής μπορεί να υπερβεί τις δυνατότητες 

που του προσφέρει το σώμα του; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

16. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση μεταξύ σωματικών ικανοτήτων και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών όπως η πειθαρχία, η επιμονή και τυχόν άλλων αρετών έτσι ώστε ένας 

αθλητής να μπορεί να είναι καλός; 

17. Πώς βιώνετε τις προπονήσεις;  

18. Σε τι πνεύμα γίνονται οι προπονήσεις σας;  

19. Ο ανταγωνισμός τι θέση έχει στις προπονήσεις σας;  

20. Με ποιο τρόπο τον προωθείτε ή τον αποτρέπετε; 

21. Περισσότερο θεωρείτε ότι τα παιδιά ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή τον ίδιο τον εαυτό 

τους; 

22. Η συνεργασία τι θέση έχει στις προπονήσεις σας; Θεωρείτε ότι την προωθείτε ή την 

αποτρέπετε; Με ποιον τρόπο; 

23. Πώς οργανώνετε τις προπονήσεις σας;  
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24. Θεωρείτε ότι οι αθλητές πρέπει να κάνουν το οτιδήποτε, ανεξαρτήτως κόστους, για να 

επιτύχουν τους αθλητικούς τους στόχους;  

25. Υπάρχουν κάποια όρια σε αυτά που πρέπει να κάνουν οι αθλητές για να επιτύχουν τους 

στόχους τους; Αν ναι, πού τα εντοπίζετε;  

26. Υπάρχουν μήπως κάποιοι κανόνες τους οποίους οι αθλητές σας οφείλουν να 

υπακούουν; Αν ναι, μπορείτε να μου περιγράψετε;  

27. Οι κανόνες αυτοί πώς θεσπίστηκαν;  

28. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η τήρηση των κανόνων;  

29. Πόσο συνεπή είναι τα παιδιά στην τήρηση των κανόνων; 

30. Αν τα παιδιά παραβούν κάποιον κανόνα τότε υπάρχει κάποια πρόβλεψη;  

31. Πόσο συνεπής θεωρείτε ότι είστε στην εφαρμογή αμοιβών και τιμωριών;  

32. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παιδιά που αγωνίζονται στο ίδιο τμήμα διακατέχονται 

από ένα ομαδικό πνεύμα; Αν ναι, με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται αυτό;    

33. Κατά τις προπονήσεις τα παιδιά αλληλεπιδρούν; Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

34. Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά στις προπονήσεις τους στο 

άθλημα της κολύμβησης; Αν ναι, πώς φαίνεται ή διαπιστώνεται η συνεργασία αυτή; 

35. Σε ποιο βαθμό έχετε παρατηρήσει εάν υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ της 

προσπάθειας που καταβάλουν τα παιδιά και του συναισθηματικού δεσίματος που 

επέρχεται με την υπόλοιπη ομάδα;  

36. Όταν ένα παιδί τα πηγαίνει καλά σε έναν αγώνα, ποια είναι η στάση σας;  

37. Όταν ένα παιδί δεν τα έχει πάει καλά σε έναν αγώνα, τότε ποια είναι αντίστοιχα η 

στάση σας;  

38. Όταν γενικά ως ομάδα τα έχετε πάει καλά σε κάποιον αγώνα, τότε ποια είναι η στάση 

σας; Επακολουθεί κάποια αντίδραση, κάποιος πανηγυρισμός ίσως; Περιγράψτε μου. 

39. Όταν αντίστοιχα δεν τα έχετε πάει καλά ως ομάδα, τότε τι επακολουθεί; 

40. Παρέχετε στα παιδιά συμβουλές σχετικά με τη διατροφή τους; Αν ναι, πόσο αυστηρές ή 

περιοριστικές θεωρείτε ότι είναι;  

41. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στα διαφόρων τύπων σκευάσματα που κυκλοφορούν 

για την αύξηση των αθλητικών επιδόσεων; 

42. Έχετε ποτέ προτείνει σε κάποιον αθλητή να κάνει χρήση κάποιου τέτοιου είδους 

σκευάσματος;  

43. Έχετε χορηγούς;  

44. Οι χορηγοί ασκούν πιέσεις προβάλλοντας κάποιες απαιτήσεις; 

45. Μπορείτε να μου πείτε τον ακριβή τίτλο της διπλωματικής σας εργασίας στο 

μεταπτυχιακό που κάνατε; Τι ακριβώς πραγματεύεται, με ποια μεθοδολογία 

εργαστήκατε και τι αποτελέσματα είχατε; 

46. Όταν λέτε ότι ως προπονητής ορισμένες φορές αναλαμβάνετε κατά κάποιον τρόπο τον 

ρόλο του «ψυχολόγου» τι ακριβώς εννοείτε; Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για 

αυτό το ζήτημα;  

47. Έχετε παρατηρήσει ποτέ συμπεριφορές σε παιδιά που ίσως δεν σας άρεσαν ή που σας 

προβλημάτισαν; Αν ναι, μπορείτε να μου πείτε περισσότερα; 

48. Έχετε παρατηρήσει περιστατικά βίας ή εκφοβισμού;  

49. Αναλαμβάνετε κάποια δράση για την πρόληψη ή και την καταστολή τέτοιων 

συμπεριφορών;  

50. Όταν συνταξιοδοτηθείτε τι σκοπεύετε να κάνετε; 

51. Αναφέρετε ότι πλέον όταν ετοιμάζεστε να έρθετε στην προπόνηση δεν νιώθετε κάποιο 

άγχος ή κάτι διαφορετικό, αυτό είναι κάτι που επήλθε με τον χρόνο; Στα πρώτα σας 

βήματα στον χώρο της προπονητικής αισθανόσασταν διαφορετικά;  

52. Πέρα από το άγχος, τι άλλα συναισθήματα μπορείτε να αναφέρετε ότι βιώνατε καθώς 

ετοιμαζόσασταν να έρθετε; 



72 
 

53. Γενικά, αναλογίζεστε ποτέ το παρελθόν; Αν ναι, σε ποιες περιστάσεις συνήθως;   

54. Γενικά, όταν αναλογίζεστε τη σταδιοδρομία σας στον χώρο τι συναισθήματα σας 

έρχονται στο μυαλό;  

55. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείτε ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείτε ή ότι αξίζει να 

αναφερθείτε σε σχέση με τους στόχους, το ρόλο, τα οράματα και τις διαδικασίες και 

πρακτικές σας ως προπονητής και δάσκαλος παιδιών σε σχέση με το άθλημα της 

κολύμβησης;  

 

Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη ΙV: Τα πλεονεκτήματα της φυσικής αγωγής και του 

αθλήματος της κολύμβησης  
 

1. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από τη φυσική αγωγή των 

παιδιών; 

2. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη των παιδιών από την ενασχόλησή τους με τον 

αθλητισμό;  

3. Ποια ιδιαίτερα οφέλη θεωρείτε ότι αποκομίζουν τα παιδιά από την ενασχόλησή τους 

συγκεκριμένα με το άθλημα της κολύμβησης;  

4. Τι θεωρείτε ότι κερδίζει κάποιος μέσα από την ενασχόλησή του με το άθλημα της 

κολύμβησης σε σχέση με άλλα αθλήματα;   

5. Τι θεωρείτε ότι κερδίζει κάποιος που ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης σε 

σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν ασχολούνται με αυτό;   

6. Υπάρχει κάτι που χάνει κανείς όταν ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης και αν 

ναι τι είναι αυτό που χάνει;  

7. Τι θεωρείτε ότι κερδίζει κάποιος που ασχολείται γενικά με κάποιο άθλημα σε σχέση με 

τα παιδιά που δεν ασχολούνται καθόλου;   

8. Υπάρχει κάτι που χάνει κανείς όταν ασχολείται με κάποιο άθλημα και αν ναι τι είναι 

αυτό που χάνει;  

9. Θεωρείτε ότι μαθαίνει κανείς κάποια πράγματα περισσότερα ή λιγότερα ή διαφορετικά 

από άλλα παιδιά που ασχολούνται με άλλα αθλήματα;  

10. Τι πέρα από την κολύμβηση μαθαίνει κανείς από την ενασχόλησή του με το άθλημα της 

κολύμβησης; Περιγράψτε μου. (Ή τι άλλο μαθαίνει κανείς στην άθληση της 

κολύμβησης πέρα από το να κολυμπά;) 

11. Τι αλλαγές βλέπετε ότι έχουν συμβεί στον εαυτό των παιδιών από τότε που άρχισαν να 

ασχολούνται με το άθλημα της κολύμβησης;  

12. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή των παιδιών με το άθλημα της κολύμβησης θεωρείτε ότι 

έχει επηρεάσει τις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά και τους 

ανθρώπους γενικά; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

13. Σε ποιους άλλους τομείς θεωρείτε ότι η ενασχόλησή των παιδιών με την κολύμβηση τα 

βοηθάει στην ανάπτυξή τους; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

14. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει τις διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης των παιδιών; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

15. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει ζητήματα που 

αφορούν την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψη των παιδιών; Περιγράψτε μου 

αναλυτικά. 

16. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει ζητήματα που 

αφορούν τη διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

17. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει ζητήματα που 

αφορούν την ευεξία και την ενέργεια των παιδιών; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

18. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει την υγεία των 

παιδιών; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 
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19. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει τους τρόπους που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά το άγχος τους; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

20. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει τις επιδόσεις των 

παιδιών στα μαθήματα του σχολείου; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

21. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορούν να προκύψουν και ηθικοπλαστικά οφέλη από την 

ενασχόληση με τον αθλητισμό; Αν ναι, πώς θεωρείτε ότι προκύπτουν; 

22. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη των παιδιών από τη συμμετοχή τους σε αγώνες;  

23. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος που μπορεί να προκύψει από τη 

συμμετοχή των παιδιών σε αγώνες εκτός έδρας;  

24. Σε ποιο βαθμό στο άθλημα της κολύμβησης υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τα παιδιά; Αν ναι, εσείς τα παροτρύνεται; Αν ναι, με ποιόν τρόπο;  

25. Υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο; Πού εντοπίζεται;   

26. Πώς θεωρείτε ότι οι αγώνες εκτός έδρας επιδρούν στα παιδιά; Θεωρείτε ότι 

προσφέρουν δυνατότητες για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη σχέσεων εντός ή και 

εκτός της ομάδας; 

27. Σε ποιο βαθμό στους αγώνες υπάρχουν περιθώρια για κοινωνική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των παιδιών της ομάδας; Περιγράψτε μου. 

28. Σε ποιο βαθμό στους αγώνες υπάρχουν περιθώρια για κοινωνική αλληλεπίδραση των 

παιδιών της ομάδας σας και με παιδιά από άλλες ομάδες; Περιγράψτε μου. 

29. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή των παιδιών με την κολύμβηση επιβαρύνει τα παιδιά με 

περισσότερο άγχος ή τα απαλλάσσει από το ήδη υπάρχον άγχος; 

30. Υπάρχει κάτι αυτό το διάστημα που σας προκαλεί άγχος σε σχέση με την προπόνηση 

των παιδιών στο άθλημα της κολύμβησης; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

31. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παιδιά πιέζονται πολύ ή ότι η ενασχόλησή τους με το 

άθλημα της κολύμβησης τα στερεί χρόνο από την ενασχόληση με άλλες ίσως 

περισσότερο ενδιαφέρουσες ασχολίες; Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παιδιά θα 

προτιμούσαν να περνούν τον χρόνο τους διαφορετικά; 

32. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο σώμα των παιδιών που θεωρείτε ότι σχετίζονται με 

την ενασχόλησή τους με την κολύμβηση (μυϊκή ενδυνάμωση, απώλεια περιττού 

βάρους); Αν ναι, πώς θα σχολιάζατε αυτό το γεγονός;  

33. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παιδιά έχουν κάποιους αθλητές τους οποίους θαυμάζουν 

ιδιαίτερα; Έχουν κάποιους αθλητές ως πρότυπο; Περιγράψτε μου αναλυτικά. 

34. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείτε ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείτε μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθείτε σε σχέση με το τι έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στα 

παιδιά στη ζωή τους το άθλημα της κολύμβησης;  

 

Β. Ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις με τους αθλητές 

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη Ι: Ερωτήσεις γνωριμίας και οι πρώτες βασικές πληροφορίες  

Πρώτη φάση 

1. Πώς λέγεσαι;  

2. Πότε ακριβώς έχεις γεννηθεί;  

3. Πού μένεις;  

4. Σε ποια τάξη πηγαίνεις;  

5. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα της κολύμβησης;  

6. Πόσες φορές προπονείσαι κάθε εβδομάδα; 

7. Έχεις ασχοληθεί και με κάποιο άλλο άθλημα;  

8. Πέρα από τον αθλητισμό, ασχολείσαι και με άλλου είδους εξωσχολικές 

δραστηριότητες; 
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9. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση; Πώς έγινε και ξεκίνησες το 

άθλημα της κολύμβησης; 

10. Τι σημαίνει για εσένα κολύμβηση;  

11. Θεωρείς ότι έχεις κάνει ή ότι κάνεις ακόμα και τώρα κάποιες θυσίες ούτως ώστε να 

μπορείς να συνεχίζεις να ασχολείσαι με την κολύμβηση;   

12. Τι είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίζεις και να μην τα παρατάς;  

13. Πόσο σημαντική για εσένα θεωρείς την ενασχόλησή σου με το άθλημα;  

14. Όταν ετοιμάζεσαι να έρθεις για προπόνηση πώς νιώθεις;  

15. Νιώθεις ποτέ να σε κουράζει;  

16. Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις; Αν ναι, τι είναι αυτό που σε απέτρεψε; 

17. Πώς αισθάνεσαι όταν φεύγεις από την προπόνηση;  

 

Δεύτερη φάση 

1. Περίγραψε μου τις αναμνήσεις σου από όταν πρωτοξεκίνησες το άθλημα της 

κολύμβησης. 

2. Όταν ακούς τις λέξεις κολύμβηση, κολυμβητήριο και άθλημα της κολύμβησης ποια 

είναι τα πρώτα πέντε πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό; Ανάφερέ μου τα με τη 

σειρά που σου έρχονται στο μυαλό. Περίγραψε μου τώρα τι σημασία έχει για σένα το 

κάθε πράγμα που μου ανάφερες. 

3. Ποια πρόσωπα (π.χ. γονείς, φίλοι, κ.ά.) και τι καταστάσεις έπαιξαν ρόλο στο να 

ξεκινήσεις το άθλημα της κολύμβησης; 

4. Αν προσπαθούσες να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για την κολύμβηση τι 

θα του έλεγες για να τον προσανατολίσεις κατάλληλα; 

5. Τι είναι η κολύμβηση γενικά; 

6. Τι είναι το άθλημα της κολύμβησης; 

7. Ποια είναι η διαφορά του αθλήματος της κολύμβησης από τα άλλα αθλήματα; 

8. Σε ποιο βαθμό το άθλημα της κολύμβησης συνιστά ένα είδος φυσικής αγωγής; Γιατί 

ναι ή γιατί όχι; Επεξήγησέ μου αναλυτικά. 

9. Τι είναι γενικά η φυσική αγωγή και ποιος είναι ο ρόλος της στη ζωή μας; 

10. Περιέγραψε μου σε παρακαλώ μια τυπική σου ημέρα από την καθημερινότητά σου 

(από το πρωί που ξυπνάς μέχρι την ώρα που πας για ύπνο). 

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη ΙΙ: Το βίωμα του χρόνου στην καθημερινή ζωή στο σχολείο και 

στις ώρες του αθλήματος της κολύμβησης 

 

1. Πως βιώνεις το χρόνο σου στην καθημερινή σου ζωή στο σχολείο; 

2. Είσαι ευχαριστημένος/η από τον τρόπο που βιώνεις το χρόνο σου την καθημερινή σου 

ζωή στο σχολείο; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

3. Πως βιώνεις το χρόνο σου στις ώρες που έχεις προπόνηση του αθλήματος της 

κολύμβησης; 

4. Είσαι ευχαριστημένος/η από τον τρόπο που βιώνεις το χρόνο σου στις ώρες που κάνεις 

προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

5. Ποιές διαφορές διαπιστώνεις ότι υπάρχουν μεταξύ του τρόπου που βιώνεις το χρόνο 

σου στην καθημερινή σου ζωή στο σχολείο και του τρόπου που βιώνεις το χρόνο σου 

στις ώρες που κάνεις προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης;  

6. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο από το άθλημα της κολύμβησης; Περίγραψε 

μου αναλυτικά. 

7. Γιατί σου αρέσει αυτό ή αυτά περισσότερο; 

8. Τι δεν σου αρέσει από το άθλημα της κολύμβησης; Περίγραψε μου αναλυτικά. 

9. Γιατί δεν σου αρέσει αυτό ή αυτά που μου είπες; 
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10. Όταν τελειώνει η προπόνηση, τι κάνεις; 

11. Συνήθως βιάζεσαι να φύγεις και κάνεις ένα μπάνιο στα γρήγορα ή πλένεσαι χαλαρά και 

ετοιμάζεσαι μιλώντας με τα άλλα παιδιά;  

12. Γενικά, πώς αισθάνεσαι όταν κολυμπάς;  

13. Πώς βιώνεις την κάθε προπόνηση; (Ευχάριστα ή σε αγχώνει; Νιώθεις ότι είναι πολύ 

απαιτητική ή σκληρή; Σε χαλαρώνει ή σε γεμίζει ενέργεια;) 

14. Έχεις νιώσει ποτέ να πιέζεσαι από κάποιον ή κάτι για να κατορθώσεις καλύτερες 

επιδόσεις;  

15. Αν ναι, από ποιον ή τι καταστάσεις; 

16. Έχεις νιώσει ποτέ να σε εξαντλούν σωματικά ή και ψυχικά οι προπονήσεις; Περίγραψε 

μου. 

17. Πέρα από τις προπονήσεις στο άθλημα της κολύμβησης, τον υπόλοιπο χρόνο σου πώς 

τον αξιοποιείς;  

18. Βλέπεις τηλεόραση; Αν ναι, περίπου πόση ώρα την ημέρα ή την εβδομάδα αφιερώνεις 

σε τέτοιου είδους δραστηριότητες; 

19. Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; Αν ναι, περίπου πόση ώρα την ημέρα ή την εβδομάδα 

αφιερώνεις σε τέτοιου είδους δραστηριότητες;  

20. Πώς βιώνεις τον ελεύθερο χρόνο σου αυτόν τον καιρό; 

21. Τι γνώμη έχεις γενικά για τον ελεύθερο χρόνο του σημερινού ανθρώπου; 

22. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στην καθημερινή σου ζωή για να έχει για σένα περισσότερο 

νόημα και να είσαι πιο ευχαριστημένος/η;  

23. Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σου; 

24. Από πού αντλείς δύναμη και ευτυχία στη ζωή σου; 

27. Τι είναι η ευτυχία για σένα; 

28. Είσαι ευτυχισμένος/η; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

29. Τι θα ήθελες ή επιθυμούσες να αλλάξεις ή να κάνεις για να είναι η ζωή σου γεμάτη ή 

πλήρη νοήματος; 

30. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς ή ότι αξίζει να 

αναφερθεί σε σχέση με το βίωμα του χρόνου στην καθημερινή σου ζωή στο σχολείο 

και στις ώρες του αθλήματος της κολύμβησης;  

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη ΙΙΙ: Τα πλεονεκτήματα της φυσικής αγωγής και του αθλήματος 

της κολύμβησης γενικά 
 

1. Ποια θεωρείς ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από τον αθλητισμό και τη 

φυσική αγωγή γενικότερα; 

2. Ποια θεωρείς ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από την ενασχόλησή του με το 

άθλημα της κολύμβησης;  

3. Τι θεωρείς ότι κερδίζει κάποιος μέσα από την ενασχόλησή του με το άθλημα της 

κολύμβησης σε σχέση με άλλα αθλήματα;   

4. Τι θεωρείς ότι κερδίζει κάποιος που ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης σε 

σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν ασχολούνται με αυτό;   

5. Υπάρχει κάτι που χάνει κανείς όταν ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης και αν 

ναι τι είναι αυτό που χάνει;  

6. Τι θεωρείς ότι κερδίζει κάποιος που ασχολείται γενικά με κάποιο άθλημα σε σχέση με 

τα παιδιά που δεν ασχολούνται καθόλου;   

7. Υπάρχει κάτι που χάνει κανείς όταν ασχολείται με κάποιο άθλημα και αν ναι τι είναι 

αυτό που χάνει;  

8. Θεωρείς ότι μαθαίνει κανείς κάποια πράγματα περισσότερα ή λιγότερα ή διαφορετικά 

από άλλα παιδιά που ασχολούνται με άλλα αθλήματα;  
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9. Τι πέρα από την κολύμβηση μαθαίνει κανείς από την ενασχόλησή του με το άθλημα της 

κολύμβησης; Περίγραψε μου. (Ή τι άλλο μαθαίνει κανείς στο άθλημα της κολύμβησης 

πέρα από το να κολυμπά;) 

10. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς ή ότι αξίζει να 

αναφερθεί σε σχέση με τα πλεονεκτήματα ή/και τα μειονεκτήματα της φυσικής αγωγής 

και του αθλήματος της κολύμβησης στη ζωή του ανθρώπου;  

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη ΙV: Οι επιδράσεις του αθλήματος της κολύμβησης προσωπικά 
1. Ποια θεωρείς ότι είναι τα οφέλη που προσωπικά αποκομίζεις εσύ από τον αθλητισμό 

γενικότερα; 

2. Ποια θεωρείς ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζεις από την ενασχόλησή σου 

συγκεκριμένα με το άθλημα της κολύμβησης;  

3. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο σχετικά με την κολύμβηση; 

4. Τι είναι αυτό το παραπάνω που θεωρείς ότι κέρδισες με την ενασχόλησή σου με το 

συγκεκριμένο άθλημα που θεωρείς ότι με κάποιο άλλο δεν θα το πετύχαινες;  

5. Ποιοι συγκεκριμένα είναι οι στόχοι σου σχετικά με την κολύμβηση; 

6. Τι θεωρείς ότι κερδίζεις μέσα από την ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης 

σε σχέση με άλλα αθλήματα;   

7. Εντοπίζεις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον χαρακτήρα και στην προσωπικότητα τη δική 

σου που ασχολείσαι με το άθλημα της κολύμβησης και των παιδιών που ασχολούνται 

με άλλα αθλήματα; Εξήγησέ μου.  

8. Εδώ στο άθλημα της κολύμβησης τι ακριβώς θεωρείς ότι μαθαίνεις;  

9. Τι πέρα από την κολύμβηση θεωρείς ότι έχεις μάθει από την ενασχόλησή σου με το 

άθλημα της κολύμβησης; Περίγραψε μου. (Ή τι άλλο έχεις μάθει στο άθλημα της 

κολύμβησης πέρα από το να κολυμπάς;) 

10. Τι αλλαγές βλέπεις ότι έχουν συμβεί στον εαυτό σου από τότε που άρχισες να 

ασχολείσαι με το άθλημα της κολύμβησης;  

11. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει τις 

σχέσεις σου με τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου, αλλά και τους ανθρώπους γενικά; 

Περιέγραψε μου αναλυτικά (με λεπτομέρειες). 

12. Πριν αρχίσεις να ασχολείσαι με το άθλημα, θεωρείς ότι οι σχέσεις σου με τα άλλα 

παιδιά και τους ανθρώπους γενικότερα ήταν εξίσου καλές;  

13. Θεωρείς ότι σε σέβονται το ίδιο όπως πριν ή τώρα περισσότερο;  

14. Θα έλεγες ότι η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης σε έχει κάνει πιο 

δημοφιλή ή πιο αναγνωρίσιμο ανάμεσα στους συνομήλικους σου; Αν ναι, είναι κάτι το 

οποίο το απολαμβάνεις και το οποίο το επιδιώκεις κατά κάποιον τρόπο;  

15. Η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση σε ποιους άλλους τομείς θεωρείς ότι σε έχει 

βοηθήσει; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με λεπτομέρειες). 

16. Αν ναι, κατά την προσπάθειά σου αυτή, θεωρείς ότι σε βοήθησαν κάποιες γνώσεις ή 

δεξιότητες που απέκτησες κατά την ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης; 

Περιέγραψε/προσδιόρισέ μου αναλυτικά (με λεπτομέρειες).  

17. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει τις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης σου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με λεπτομέρειες). 

18. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει 

ζητήματα που αφορούν την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψή σου; Περιέγραψε μου 

αναλυτικά (με λεπτομέρειες). 

19. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει 

ζητήματα που αφορούν τα συναισθήματά σου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με 

λεπτομέρειες). 
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20. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει 

ζητήματα που αφορούν την ευεξία και ενέργειά σου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με 

λεπτομέρειες). 

21. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει την 

υγεία σου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με λεπτομέρειες). 

22. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης έχει επηρεάσει τους 

τρόπους που αντιμετωπίζεις το άγχος σου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με 

λεπτομέρειες). 

23. Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει τις 

επιδόσεις σου στα μαθήματα του σχολείου; Περιέγραψε μου αναλυτικά (με 

λεπτομέρειες). 

24. Νιώθεις η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση να σε επιβαρύνει με περισσότερο άγχος 

ή νιώθεις να σε απαλλάσσει από το ήδη υπάρχον άγχος; 

25. Υπάρχει κάτι αυτό το διάστημα που σου προκαλεί άγχος σε σχέση με το άθλημα της 

κολύμβησης; Περιέγραψέ μου. 

26. Έχεις νιώσει ποτέ ότι πιέζεσαι πολύ ή ότι η ενασχόλησή σου με το άθλημα της 

κολύμβησης σου στερεί χρόνο από την ενασχόληση με άλλες ίσως περισσότερο 

ενδιαφέρουσες ασχολίες; Θα προτιμούσες μήπως να περνάς τον χρόνο σου 

διαφορετικά; 

27. Έχεις παρατηρήσει αλλαγές στο σώμα σου που θεωρείς ότι σχετίζονται με την 

ενασχόλησή σου με την κολύμβηση (μυϊκή ενδυνάμωση, απώλεια περιττού βάρους); 

Αν ναι, πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό το γεγονός;  

28.  Δέχεσαι συμβουλές σχετικά με τη διατροφή σου; Αν ναι, από ποιον; 

29. Έχεις νιώσει ποτέ να περιορίζεσαι από τις συμβουλές σχετικά με τη διατροφή σου; Αν 

ναι, σε τι βαθμό το έχεις βιώσει;  

30. Σου έχει προταθεί ποτέ να κάνεις χρήση κάποιου σκευάσματος το οποίο θα σε 

βοηθήσει να αυξήσεις τις επιδόσεις σου; Αν ναι, από ποιον σου προτάθηκε;  

31. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις χρήση κάποιου τέτοιου είδους σκευάσματος; Έχει 

περάσει ως ιδέα από το μυαλό σου; Αν ναι, έλαβες κάποιο τέτοιο συμπλήρωμα; 

32. Για να επιτύχεις τους στόχους σου σχετικά με την κολύμβηση, θα έκανες τα πάντα; Θα 

έκανες και πράγματα που ενδεχομένως να σε βλάψουν; Θα αξιοποιούσες μήπως ακόμα 

και αθέμιτα μέσα;   

33. Υπάρχει κάποιος αθλητής τον οποίο να θαυμάζεις ιδιαίτερα; Έχεις κάποιον αθλητή ως 

πρότυπο; Αν ναι, ανάφερε το όνομά του, πώς έμαθες για αυτόν και γιατί είναι για σένα 

πρότυπο.  

34. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθείς σε σχέση με το τι σου έχει προσφέρει και συνεχίζει να σου 

προσφέρει στη ζωή σου το άθλημα της κολύμβησης;  

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη V: Σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα 

 

Σχέσεις με τους γονείς: 

1. Πώς νιώθεις την συμβολή και συμπεριφορά των γονέων σου σε όλη σου την 

προσπάθεια σε σχέση με τον αθλητισμό και το άθλημα της κολύμβησης ιδιαίτερα; 

Περίγραψε μου αναλυτικά. 

2. Σε πιο βαθμό ήταν και είναι σε σχέση με την προσπάθειά στο άθλημα της κολύμβησης 

υποστηρικτικοί, ενθαρρυντικοί ή αρνητικοί, ουδέτεροι, αδιάφοροι, ή ακόμη πιεστικοί 

και αγχωτικοί; 
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3. Σε πιο βαθμό υπάρχει διαφορά στον τρόπο που βλέπουν και προσεγγίζουν την 

προσπάθειά σου στο άθλημα της κολύμβησης ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα σου; 

Περίγραψε μου αναλυτικά. 

4. Σε πιο βαθμό συζητούν με τον προπονητή σου για την πρόοδό σου;  

5. Σε πιο βαθμό σου κάνουν σχόλια σχετικά με τις επιδόσεις σου;  

6. Σε πιο βαθμό έχουν οι γονείς σου προσδοκίες από εσένα σχετικά με τις επιδόσεις σου 

στην κολύμβηση; Περίγραψε μου αναλυτικά. 

7. Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα ποια είναι η στάση τους;  

8. Όταν δεν τα έχεις πάει καλά ποια είναι η στάση τους;  

9. Σε έχουν συγκρίνει ποτέ οι γονείς σου ή ο προπονητής σου με κάποιον άλλο 

συναθλητή/-τριά σου; Περίγραψε μου αναλυτικά για την κατάσταση και για τα 

συναισθήματά που είχες.  

10. Σε πιο βαθμό σου αναφέρουν ποτέ οι γονείς σου σχόλια σχετικά με τον προπονητή σου; 

Αν ναι, τι είδους σχόλια;  

11. Γενικά, οι γονείς σου τι άποψη έχουν σχετικά με τον προπονητή σου;  

12. Σε πιο βαθμό σου σχολιάζουν ποτέ τα άλλα παιδιά που προπονείστε μαζί; Αν ναι, με 

ποιο τρόπο;  

13. Φροντίζουν οι ίδιοι για τη μεταφορά σου από και προς το κολυμβητήριο;  

14. Σε ποιο βαθμό παρακολουθούν τις προπονήσεις σου;  

15. Όταν οι γονείς σου παρακολουθούν τις προπονήσεις σου πώς αισθάνεσαι; 

16. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθείς σε σχέση με το ρόλο και τη συμβολή των γονιών σου στο άθλημα 

της κολύμβησης που ασχολείσαι;  

 

Σχέσεις με τον προπονητή: 

1. Πώς θα χαρακτήριζες τις σχέσεις σου με τον προπονητή;  

2. Θεωρείς ότι είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για εσένα ο προπονητής σου;  

3. Πόσο καιρό σε προπονεί ο συγκεκριμένος προπονητής;  

4. Αν άλλαζε κάποια στιγμή ο προπονητής πώς θα αισθανόσουν;  

5. Ο προπονητής σας δείχνει ενδιαφέρον και για τη ζωή σας εκτός κολυμβητηρίου; Π.χ. 

δείχνει να ενδιαφέρεται για τις σχολικές σας επιδόσεις ή επικοινωνεί μαζί σας ή με τους 

γονείς σας κατά τις περιόδους διακοπών;  

6. Πόσο σημαντική είναι για εσένα η γνώμη του προπονητή; 

7. Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, η συμπεριφορά του προπονητή πώς είναι; (σου 

λέει κάτι; Δείχνει να χαίρεται; Αντιδρά με κάποιον τρόπο;) 

8. Όταν δεν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, τότε πώς είναι η συμπεριφορά του 

προπονητή;  

9. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθεί σε σχέση με το ρόλο και τη συμβολή του προπονητή σου στο 

άθλημα της κολύμβησης που ασχολείσαι;  

 

Σχέσεις με τους συνομηλίκους: 

1. Πώς θα χαρακτήριζες τις σχέσεις σου με τα άλλα παιδιά της ομάδας;  

2. Έχεις αναπτύξει στενές φιλίες με κάποια παιδιά; Περίγραψε μου. 

3. Πιο δυνατές φιλίες έχεις κάνει στο κολυμβητήριο ή στο σχολείο; Περίγραψε μου. 

4. Σε ποιο βαθμό συναντιέστε και εκτός προπονήσεων με κάποια παιδιά από το 

κολυμβητήριο; Περίγραψε μου. 

5. Σε ποιο βαθμό ως κολυμβητική ομάδα δραστηριοποιείστε και με τρόπους που δεν 

σχετίζονται άμεσα με την κολύμβηση; (π.χ. να συμμετέχετε όλοι μαζί στο καρναβάλι, 

να κάνετε κάποιους χορούς, κάποια καθιερωμένη γιορτή, αν έχετε κάποιες συναντήσεις 
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που δεν αποσκοπούν στην προπόνηση, κόβετε κάποια πίτα μήπως την πρωτοχρονιά, κ. 

ά.). Περίγραψε μου. 

6. Σε πιο βαθμό υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας;  

7. Σε πιο βαθμό υπάρχει ανταγωνισμός με άλλες ομάδες;  

8. Πώς βιώνεις τον ανταγωνισμό; Ευχάριστα; Νιώθεις να σου παρέχει κίνητρο για να 

βελτιωθείς; Σε αγχώνει μήπως; Περίγραψε μου. 

9. Τι αισθάνεσαι ότι σε δένει με την υπόλοιπη ομάδα; Περίγραψε μου. 

10. Σε πιο βαθμό στην κολύμβηση έχεις περιθώρια να αναλάβεις κάποια πρωτοβουλία; Αν 

ναι, σε ποιες περιστάσεις; Μπορείς να αναφέρεις κάποιο παράδειγμα;  

11. Σε πιο βαθμό στην κολύμβηση έχεις περιθώρια να πάρεις κάποια ρίσκα; Αν ναι, σε 

ποιες περιπτώσεις;  

12. Στην ομάδα υπάρχει κάποιος συναθλητής/τρια που προσδιορίζεται τυπικά ή μη ως ο 

«αρχηγός» της ομάδας; 

13. Αισθάνεσαι ότι υπάρχουν πράγματα που σας ενώνουν με την υπόλοιπη ομάδα;  

14. Υπάρχει μεταξύ σας το αίσθημα της ομάδας; Αν ναι, πώς εκδηλώνεται;   

15. Μετά το τέλος ενός αγώνα πώς αισθάνεσαι; Αν τα έχεις πάει καλά ή αν όχι.  

16. Σε πιο βαθμό υπάρχει συνεργασία στο άθλημα της κολύμβησης; Αν ναι, σε ποιους 

τομείς την εντοπίζεις;  

17. Με ποιους τρόπους θεωρείς ότι η κολύμβηση καλλιεργεί και προωθεί την συνεργασία;  

18. Τι θεωρείς ότι σε συνδέει με τα παιδιά στο κολυμβητήριο;  

19. Θεωρείς ότι με τα παιδιά που προπονείστε μαζί υπάρχει κάτι που σε συνδέει 

περισσότερο από ότι με άλλα παιδιά που γνωρίζεις από άλλο πλαίσιο, το σχολείο ή το 

φροντιστήριο ας πούμε; Αν ναι, περίγραψε μου και πες μου γιατί. 

20. Έχεις νιώσει ποτέ να σε κοιτάει κάποιος/-α συναθλητής ή συναθλήτρια ή ο προπονητής 

ή κάποιος άλλος στον χώρο του κολυμβητηρίου με τρόπο που δεν σου αρέσει; 

21. Σου έχει μιλήσει ποτέ κάποιος/-α συναθλητής/-τρια ή ο προπονητής ή κάποιος άλλος 

στον χώρο του κολυμβητηρίου με τρόπο που δεν σου άρεσε; 

22. Έχει ειπωθεί ποτέ από κάποιον κάποιο ανέκδοτο ή κάποιο αστείο το οποίο σε 

αφορούσε και σε έκανε να αισθανθείς άσχημα; Αν ναι, από ποιον και πόσες φορές; 

23. Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κάποια χειρονομία από κάποιον προς εσένα που σε έκανε 

να αισθανθείς άσχημα ή άβολα; 

24. Σε έχει χτυπήσει ποτέ κάποιος-α συναθλητής/-τρια ή ο προπονητής ή κάποιος άλλος 

στον χώρο του κολυμβητηρίου; 

25. Έχεις κάνει εσύ κάτι από αυτά σε κάποιον/-α άλλον/-η συναθλητή/-τριά σου; 

26. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθεί σε σχέση με το ρόλο και τη συμβολή των συνομιλήκων σου στο 

άθλημα της κολύμβησης που ασχολείσαι;  

 

Ημιδομημένη Συνέντευξη VI: Η εμπειρία της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης 

1. Συμμετέχεις σε αγώνες; Αν ναι, σε πόσους έχεις συμμετάσχει; 

2. Σου αρέσει να συμμετέχεις σε αγώνες; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

3. Περίγραψε μου αναλυτικά την εμπειρία της συμμετοχής σου στους αγώνες.   

4. Πώς αισθάνεσαι όταν τα πηγαίνεις καλά σε έναν αγώνα; Γιατί αισθάνεσαι έτσι; 

5. Σε πιο βαθμό εκφράζεις ή εξωτερικεύεις κατά κάποιον τρόπο αυτά σου τα 

συναισθήματα; 

6. Πώς αισθάνεσαι όταν δεν τα πηγαίνεις καλά σε έναν αγώνα; Γιατί αισθάνεσαι έτσι; 

7. Σε ποιο βαθμό εκφράζεις ή εξωτερικεύεις κατά κάποιον τρόπο αυτά σου τα 

συναισθήματα; 
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8. Όταν τα πηγαίνετε γενικότερα ως ομάδα καλά σε έναν αγώνα επακολουθεί κάτι την 

επιτυχία αυτή; Σε ποιο βαθμό εκφράζετε κατά κάποιον τρόπο τα συναισθήματά σας; Αν 

ναι, πώς ακριβώς;  

9. Όταν αντίστοιχα δεν τα πηγαίνετε καλά ως ομάδα; 

10. Συμμετέχεις και σε αγώνες εκτός Ρεθύμνου; Αν ναι, ανάφερε κάποιες πόλεις στις 

οποίες έχετε ταξιδέψει με την ομάδα.  

11. Όταν έχετε αγώνα εκτός έδρας, πού μένετε;  

12. Όταν έχετε αγώνα εκτός έδρας, ποιος σας συνοδεύει; Σας συνοδεύουν και γονείς; 

13. Αν μένετε σε ξενοδοχείο, μοιράζεστε το ίδιο δωμάτιο και με άλλα παιδιά; Αν ναι, με 

πόσα συνήθως; 

14. Στους αγώνες με άλλες ομάδες γνωρίζεστε με τα παιδιά των άλλων ομάδων;  

15. Έχετε χρόνο να γνωριστείτε καλύτερα;  

16. Έχεις αναπτύξει κάποια πιο στενή σχέση με κάποια παιδιά; Έχεις κρατήσει επαφές με 

παιδιά από άλλες ομάδες; Περίγραψε μου. 

17. Οι αγώνες εκτός έδρας νιώθεις να σε φέρνουν πιο κοντά με τα παιδιά της υπόλοιπης 

ομάδας; Περίγραψε μου. 

18. Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείς μαζί μου ή ότι 

αξίζει να αναφερθεί σε σχέση με τη συμμετοχή σου σε αγώνες κολύμβησης;  

 

5.5.3. Βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις 

 

  Αποσκοπώντας στην ανάδειξη της φωνής των υποκειμένων της παρούσας έρευνας και 

στην κατανόηση της πραγματικότητας από τη δική τους προσωπική σκοπιά, στα πλαίσια των 

αναγκών της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκαν με τον προπονητή και τους αθλητές  

συνεντεύξεις βιογραφικού-αφηγηματικού τύπου, οι οποίες είχαν ως αφόρμιση την εξής 

ερώτηση:  

 
Ας υποθέσουμε ότι η ζωή σας σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερο της νόημα στη ζωή 

σας είναι ένα βιβλίο, το οποίο αρχίσατε να γράφετε από την αρχή της ζωής σας και συνεχίζετε να 

το γράφετε μέχρι σήμερα. Κάθε κομμάτι της ζωής σας σε σχέση με την κολύμβηση και το 

βαθύτερο της νόημα στη ζωή σας αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αναφέρετε και περιγράψετέ 

μου σας παρακαλώ αναλυτικά όλα τα κεφάλαια της δικής σας ζωής σε σχέση με την κολύμβηση 

και το βαθύτερο της νόημα στη ζωή σας, όπως εσείς τα βιώνετε. Στην αφήγησή σας μπορείτε να 

συμπεριλάβετε και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς ότι σχετίζεται με το θέμα μας και που στη ζωή σας 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να ασχολείστε τώρα με το άθλημα της κολύμβησης.  

 

5.5.4. Ιχνογραφικά και φωτογραφικά έργα  
 

 Για τις ανάγκες της έρευνας ζητήθηκε από τα ερευνητικά υποκείμενα η 

πραγματοποίηση και των ακόλουθων ιχνογραφικών και φωτογραφικών έργων:  

1. Για κάθε κεφάλαιο που έχετε διακρίνει και περιγράψει σε σχέση με την κολύμβηση και 

το βαθύτερο της νόημα στη ζωή σας κάντε μου σας παρακαλώ μια ζωγραφιά. Κάντε 

μου επίσης ζωγραφιές για τα κεφάλαια της ζωής σας που νομίζετε ότι θα 

ακολουθήσουν στο μέλλον σε σχέση με την κολύμβηση.  

2. Σας παρακαλώ να επιλέξετε 10 φωτογραφίες, τις οποίες μπορείτε είτε να τραβήξετε 

εσείς ο/η ίδιος/-α, είτε να τις διαλέξετε από αυτές που ήδη διαθέτετε, στις οποίες θα 

απεικονίζεται το βαθύτερο νόημα της κολύμβησης σε σχέση με τη ζωή σας.    

Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώσαμε τα υποκείμενα ότι δεν πρόκειται για 

δραστηριότητες με καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο 

τρόπος σκέψης. Στην περίπτωση των ιχνογραφημάτων μάλιστα, αναφέραμε ότι μπορούσε να 
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γίνει ελεύθερη χρήση μολυβιού και χρωμάτων κατά το δοκούν. Η παράκληση για τα 

φωτογραφικά έργα πραγματοποιήθηκε σε επόμενη φάση.  

Αφού δίναμε τις οδηγίες στα ερευνητικά μας υποκείμενα, τους αφήναμε όσο χρόνο 

θεωρούσαν ότι χρειάζονται στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τα έργα τους και 

καθορίζαμε νέα συνάντηση σε τόπο και χρόνο που τα βόλευε για να μας τα δείξουν και να τα 

συζητήσουμε. Η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να αποφευχθεί η άσκηση ψυχολογικής πίεσης 

στα υποκείμενα, όπως επίσης και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγωγής πρόχειρων 

έργων υπό την πίεση του χρόνου.  

Όσον αφορά τα ιχνογραφήματα, αφού τα ολοκλήρωναν, καλούσαμε το υποκείμενο να 

δώσει έναν τίτλο στη ζωγραφιά του και έπειτα, υπό τη μορφή κλινικής συνέντευξης, το 

καλούσαμε να μας περιγράψει αναλυτικά το τι έχει ζωγραφίσει, τι συμβολίζουν τα διάφορα 

στοιχεία του ιχνογραφικού έργου του και πώς τα κατανοεί ή τα ερμηνεύει. Ανάλογη διαδικασία 

ακολουθήθηκε και για τα φωτογραφικά έργα. Συγχρόνως, τις συνομιλίες αυτές, τις 

μαγνητοφωνούσαμε και σε δεύτερο χρόνο τις απομαγνητοφωνούσαμε αυτούσιες.  

 

5.6. Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας 

 

Στην παρούσα έρευνα λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη τα ζητήματα της ηθικής 

δεοντολογίας, ούτως ώστε να προστατευθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ερευνητικά 

υποκείμενα και μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα να συνεργαστούν χωρίς φόβους και αναστολές 

παρέχοντας όσο το δυνατόν πιο πλούσιο και αυθεντικό εθνογραφικό υλικό. Στα ζητήματα 

ηθικής δεοντολογίας τα οποία λήφθηκαν υπόψη συμπεριλαμβάνονται οι βασικές αρχές του 

τυποποιημένου κώδικα ηθικής δεοντολογίας: η ανωνυμία, η ειλικρίνεια και η συγκατάθεση. 

Κατά τον τρόπο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας παραμείναμε πιστοί στις αρχές του 

κώδικα ηθικής δεοντολογίας, όντας ειλικρινείς, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, διασφαλίζοντας 

την ανωνυμία, την εμπιστοσύνη και τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων στην έρευνα. Εξ 

αρχής, γνωστοποιήθηκαν και διασαφήθηκαν στα υποκείμενα οι σκοποί της έρευνας, καθώς και 

οι τρόποι και τα μέσα μέσω των οποίων αυτή θα πραγματοποιούνταν διαρκώς, σε όλη τη 

διάρκεια της έρευνας και σε όλα τα στάδια στα οποία εμπλέκονται τα υποκείμενα και 

γνωστοποιήσαμε στα ερευνητικά μας υποκείμενα ότι είχαν το δικαίωμα να αποσυρθούν από 

την έρευνα ανά πάσα στιγμή.  

Προτού ξεκινήσει η έρευνα, συνάψαμε με τα ερευνητικά μας υποκείμενα, τους αθλητές 

και τον προπονητή τους, ένα είδος «συμβολαίου» στο οποίο ορίστηκαν και συμφωνήθηκαν τα 

στοιχεία που επρόκειτο να εξετασθούν, οι χώροι στους οποίους θα είχε πρόσβαση η 

ερευνήτρια, το πότε μπορούσε να παρευρεθεί, το ποιος θα έχει πρόσβαση στις σημειώσεις από 

το πεδίο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να εκδοθούν. Επιπλέον, λάβαμε την 

ενήμερη συγκατάθεση των ερευνητικών υποκειμένων και των γονέων τους για να υποβάλουμε 

ερωτήσεις, να πάρουμε συνεντεύξεις, να παρατηρήσουμε και να αντλήσουμε υλικό και 

συμφωνήσαμε για τη χρήση των δεδομένων και για τον τρόπο κατά τον οποίο θα αναφερθεί 

και θα διοχετευθεί η ανάλυσή τους και θα εξασφαλισθεί η εχεμύθεια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Ο γεωγραφικός και κοινωνικός χώρος εντός του οποίου τα υποκείμενα της έρευνας 

ζουν και δραστηριοποιούνται θεωρείται σημαντικό μέρος της ζωής τους. Εξαιτίας τούτου, 

ακολουθώντας το σκεπτικό της εθνογραφικής μεθοδολογίας, ως ένας από τους βασικότερους 

ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν κατά την παρούσα μελέτη τέθηκε η περιγραφή του 

χωρικού πλαισίου στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνά μας. Βασικός μας στόχος είναι η κατά το 

δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της οικο-σωματικο-βιωματικής πραγματικότητας των 

υποκειμένων (βλ. Πουρκός, 2016), η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χωρικό πλαίσιο, 

τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου, όπως επίσης και με το 

ψυχοκοινωνικό περιβάλλον που συγκροτείται εντός τους. 

 

6.2. Η σχέση ατόμου και περιβάλλοντος 
 

Καθώς ο χώρος συνδέεται με την ανθρώπινη παρουσία, συνιστά μια σύνθετη υλική 

πραγματικότητα η οποία υπερβαίνει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Γερμανός, 2006: 14). Οι 

συνέπειες και οι εφαρμογές που μπορεί το πλαίσιο να έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη 

μάθηση έχουν σχεδόν αγνοηθεί και περιφρονηθεί εξαιτίας της επικράτησης του γνωστικισμού 

κατά τον οποίο, τα νοητικά φαινόμενα μελετώνται ως αφαιρέσεις. Το λάθος στο οποίο 

υποπίπτουν οι γνωστικιστικού και τεχνοκρατικού τύπου θεωρήσεις είναι ότι θεωρούν τις 

αφαιρέσεις αυτές ως τη μοναδική αληθινή πραγματικότητα, αδιαφορώντας για το ζωντανό 

πλαίσιο εμπειριών μέσα από το οποίο αυτές αναδύονται (Πουρκός, 2003: 49).  

Κατά τις προσεγγίσεις αυτές, ο χώρος χαρακτηρίζεται μόνο από γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, κυρίως αμετάβλητα, και παρουσιάζεται ως μια αδιάλλακτη αντικειμενική 

πραγματικότητα η οποία επιβάλλεται στον άνθρωπο. Έχοντας ως βάση την συγκεκριμένη 

αντίληψη, οδηγούμαστε στην «τυποποίηση» του σχεδιασμού και της χρήσης του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου 

παράγοντα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητά του με συνέπεια την αποκοπή του 

χώρου από τις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ζωής (Γερμανός, 2006: 21).  

Η υιοθέτηση της τεχνοκρατικής προσέγγισης από τις έρευνες που διερευνούν 

εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιβάλλοντα, έχει ως αποτέλεσμα την αδιαφορία για το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εμπειρίες των υποκειμένων και την αντιμετώπιση 

του χώρου σαν ένα απλό περίβλημα των υπό διερεύνηση φαινομένων. Κατά τον τρόπο αυτό, 

οδηγούμαστε στην απώλεια σημαντικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να προσφερθούν 

από το υλικό περιβάλλον και από την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει με τα υποκείμενα που 

δραστηριοποιούνται εντός αυτού. Παρομοίως, έρευνες που στοχεύουν στη μελέτη μεταβλητών 

του περιβάλλοντος, αποκομμένες από το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, καταλήγουν σε 

απλουστευτικές θεωρήσεις και συμπεράσματα για την σχέση του χώρου με τα υποκείμενα 

(Γερμανός, 2006: 48). 
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Μια πληρέστερη αντίληψη του ρόλου του περιβάλλοντος των ερευνητικών 

υποκειμένων, βασισμένη στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αντιλαμβάνει τον χώρο ως 

συνδεδεμένο με τα κοινωνικά, ψυχολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου 

και τον διερευνά ως ένα περιβάλλον ζωής με την δική του δυναμική. Κατά την προσέγγιση 

αυτή, ο χώρος συνιστά έναν πολυδύναμο παράγοντα με υλική και κοινωνική υπόσταση και 

αυτή του η διπλή ποιότητα είναι που τον καθιστά σημαντικό ως προς την μελέτη ενός 

περιβάλλοντος και, κυρίως, όταν πρόκειται για ένα περιβάλλον εκπαιδευτικής φύσεως. 

Επιπλέον, κατά την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το υποκείμενο όχι μόνο διαμορφώνει, αλλά 

και διαμορφώνεται από τον χώρο εντός του οποίου δραστηριοποιείται και βιώνει. Κατά τον 

τρόπο αυτό, γίνεται αμέσως κατανοητή η συνεισφορά της μελέτης του χώρου εντός του οποίου 

τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας δραστηριοποιούνται και βιώνουν για μια πιο εν τω βάθει 

κατανόηση του βιώματος των υποκειμένων και την ανάδειξη των ψυχοπαιδαγωγικών 

διαστάσεων του αθλήματος της κολύμβησης.  

 

6.2.1. Ο χώρος ως πεδίο ψυχολογικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων 

 

Εφόσον, κατά τις σύγχρονες προσεγγίσεις, ο χώρος προσεγγίζεται ως ένα πεδίο 

αλληλεπίδρασης όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες ανταλλαγής και αλληλοπροσδιορισμού 

μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, η μελέτη της σχέσης αυτής υλικού 

και κοινωνικού κόσμου καθίσταται αμέσως αναγκαία. Από διάφορους μελετητές έχει 

πραγματοποιηθεί κατά καιρούς προσπάθεια προσδιορισμού της σχέσης και του τρόπου 

ενσωμάτωσης των υλικών στοιχείων, ανάμεσα στο υποκείμενο και το περιβάλλον του, 

κοινωνικό και υλικό. Παρακάτω, πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στις προσπάθειες 

αυτές.  

Μια εξαιρετικά εύστοχη αναφορά στην πραγματική ποιότητα του χώρου 

πραγματοποιείται από τον Γάλλο ψυχολόγο Henri Wallon, κατά τον οποίο ο χώρος αποτελεί 

μια ποιότητα των πραγμάτων η οποία σχετίζεται με τα ίδια τα άτομα και όχι απλά μια τάξη 

ανάμεσα στα πράγματα. Στη σχέση αυτή, κεντρικής σημασίας είναι το συναίσθημα, η αίσθηση 

ότι ανήκεις, ότι πλησιάζεις ή απομακρύνεσαι, ότι βρίσκεσαι ήδη κοντά ή μακριά (Wallon, 

1978: 184).  

Υπό το πρίσμα μιας ψυχολογικού τύπου θεώρησης, ο χώρος μπορεί να οριστεί ως ένα 

πεδίο πρακτικών και βιωμάτων του ατόμου. Μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης της διάστασης 

αυτής του χώρου πραγματοποιήθηκε, κατά τη δεκαετία του ’30, από τον Jacob von Uexkull, ο 

οποίος επεσήμανε την σχέση υποκειμένου και περιβάλλοντος ως μια σχέση «εύρυθμης 

λειτουργίας», η οποία συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και των δύο πλευρών (Γερμανός, 

2006a: 24). Ο χώρος διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και 

οι δυνατότητες διαφορετικών ατόμων αποτελούν παράγοντες με τους οποίους βρίσκεται σε 

λειτουργική αλληλεξάρτηση, με αποτέλεσμα η δράση, η αφή και η όραση να μεταβάλλουν και 

να διαμορφώνουν αυτή τη σχέση αλληλεξάρτησης.   

Κινούμενος στην ίδια κατεύθυνση, ο Γερμανός ψυχολόγος Kurt Koffka προχώρησε σε 

διάκριση δύο τύπων χώρου: του γεωγραφικού και του χώρου συμπεριφοράς. Κατά τον ίδιο, ο 

πρώτος αναφέρεται στην υλική διάσταση του χώρου περιλαμβάνοντας εσωτερικούς και 

υπαίθριους χώρους, αντικείμενα, βλάστηση, κ.ά. και ο δεύτερος, επιφορτίζεται με 

συμβολισμούς και αξίες και αναφέρεται στα βιώματα του ατόμου τα οποία λαμβάνουν χώρα 

στον συγκεκριμένο «γεωγραφικό χώρο» (Koffka, 1935). Εξαιτίας τούτου, υποστηρίζει ότι 

εκτός από την υλική ποιότητα, τον χώρο τον διακρίνει και μια ψυχολογική ποιότητα. 

Αναλυτικότερα, η υλική διάσταση του χώρου συνυπάρχει με τα δεδομένα της συμπεριφοράς 

του ατόμου, καθώς οι δυο «χώροι» συνδέονται με σχέσεις αλληλεξάρτησης, όπου το άτομο, 

αρχικά, επηρεάζεται από το ερέθισμα που δέχεται από τα υλικά στοιχεία και, έπειτα, αντιδρά 

και επιδρά επάνω σε αυτά.  
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Κατά τον Edward Hall έπειτα, θεωρείται ότι δημιουργείται από το άτομο μια νοητή 

σφαίρα γύρω από το σώμα του, η οποία κυριαρχείται από τα συναισθηματικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του ιδίου. Η νοητή αυτή σφαίρα συνιστά τον προσωπικό χώρο του ατόμου ο 

οποίος του παρέχει τη δυνατότητα να αισθάνεται ασφάλεια και να οργανώνει τις σχέσεις του 

με τους άλλους. Σε επάλληλες ζώνες γύρω από αυτή τη σφαίρα, συγκροτείται ο χώρος της 

κοινωνικής ζωής του ατόμου (Hall, 1990). Κατά τον τρόπο αυτό, διακρίνονται τέσσερις 

αποστάσεις: η απόσταση οικειότητας, η οποία, σε μια διαπροσωπική σχέση, συνιστά το 

ελάχιστο μέγεθος χώρου και είναι μικρότερη από την ακτίνα της νοητής σφαίρας που 

περιβάλλει το σώμα, η προσωπική απόσταση, η οποία προκύπτει από το άνοιγμα των χεριών 

και σχηματίζει τη νοητή σφαίρα γύρω από το σώμα του ατόμου και οργανώνει, παραδείγματος 

χάριν, μια συζήτηση μεταξύ φίλων, η κοινωνική απόσταση, η οποία στο πλαίσιο μιας 

κοινωνικής συναναστροφής ή μιας επαγγελματικής συναλλαγής, σχηματίζει το νοητό όριο του 

προσωπικού χώρου και η δημόσια απόσταση, η οποία διακρίνεται κατά τις δημόσιες 

εκδηλώσεις και, γενικότερα, σε περιπτώσεις επικοινωνίας σε δημόσιο χώρο και ως προς το 

μέγεθος μεταβάλλεται αναλόγως της σχέσης του ατόμου με τον συνομιλητή του. Οι διαστάσεις 

των αποστάσεων αυτών, υπογράμμισε ότι επηρεάζονται από τις σχέσεις και την κουλτούρα του 

ατόμου.  

Μια διαφορετική θεώρηση για τον χώρο εκφράζεται από τους Abraham Moles και 

Elisabeth Rohmer, κατά τους οποίους ο χώρος οργανώνεται από το άτομο θέτοντας στο 

επίκεντρο τον εαυτό του και την έννοια του χώρου μέσα από το σχήμα «Εγώ – Εδώ – Τώρα» 

καθώς, στη διαδικασία αυτή, κρίνονται ως σημαντικές οι δικές του πράξεις («Εγώ») στον χώρο 

που το περιβάλλει άμεσα («Εδώ») τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζει («Τώρα») (Moles 

& Rohmer, 1998). Κατά τη θεώρησή τους, ο προσωπικός χώρος απαρτίζεται από ένα σύνολο 

από χώρους, οι οποίοι οριοθετούνται νοητά από το άτομο γύρω από το σώμα του, σαν μια 

σειρά από επάλληλους όγκους, τα «κελύφη του ανθρώπου». Τα «κελύφη» αυτά χρησιμεύουν 

δημιουργώντας συμβολικά όρια που ενισχύουν το αίσθημα ασφαλείας του ατόμου και 

συμβάλλοντας στη ρύθμιση των σχέσεών του με τους άλλους. Αντίθετα με τις απόψεις του 

Hall, τα «κελύφη» δεν χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά προκύπτουν από 

μια «υποκειμενική γεωμετρία» που το άτομο αξιοποιεί για την οργάνωση της σχέσης του με 

τους άλλους.  

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στη θεώρηση του Kurt Lewin (1976), κατά τον οποίο 

υποστηρίζεται ότι το άτομο συνδέει τα βιώματά του με τα χαρακτηριστικά του χώρου. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρείται ότι ο χώρος μετατρέπεται σε ένα πεδίο εμπειριών μέσα από την 

πολύπλοκη σχέση των βιωμάτων του ατόμου με τον χώρο. Το στοιχείο αυτό προσδίδει στον 

χώρο μια ποιότητα σε σχέση με τα άτομα η οποία χαρακτηρίζεται από αξίες, πρότυπα και άλλα 

χαρακτηριστικά της σχέσης με το περιβάλλον τα οποία συνδέουν τον χώρο με τη διαμόρφωση 

της συμπεριφοράς του ατόμου. 

Εξετάζοντας τις παραπάνω θεωρήσεις, καθίσταται φανερό ότι ο χώρος αποτελεί μια 

υλική πραγματικότητα που δομείται ψυχολογικά έχοντας ως βάση την αλληλεξάρτηση που 

υφίσταται μεταξύ των χαρακτηριστικών του ατόμου και εκείνων του περιβάλλοντός του. Σε 

αυτή τη σχέση σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πρακτικές χώρου που αναπτύσσονται 

από το άτομο, οι οποίες αποτελούν την άρθρωση γύρω από την οποία αναπτύσσεται η 

αλληλεπίδραση που συνδέει το άτομο με το περιβάλλον του. Εξαιτίας τούτου, όταν 

πραγματοποιείται από ένα άτομο αναφορά στο χώρο πραγματοποιείται αναφορά και στον 

εαυτό του (Γερμανός, 2006: 32).  

Άλλο ένα ζήτημα που απασχόλησε ήδη από τη δεκαετία του ’30 ήταν η κοινωνική 

διάσταση του χώρου. Απάντηση στο ερώτημα αυτό επιχείρησε να δώσει η «Σχολή του 

Σικάγου», από την οποία διερευνήθηκε ως ένα πεδίο όπου αλληλεπιδρούν υλικοί, κοινωνικοί 

και πολιτισμικοί παράγοντες. Στις μελέτες της «Σχολής του Σικάγου» ο χώρος θεωρείται ως 

μια «αντανάκλαση» και ένα «προϊόν» των κοινωνικών διεργασιών που ερευνούν. Ο κτισμένος 
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χώρος, ειδικότερα, συνιστά την «υλική μορφή της κοινωνίας»1 καθώς εκφράζει τις κυρίαρχες 

κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις και η οποία θα μπορούσε, υπό όρους, να αποτελέσει 

εμπόδιο στην ανάπτυξη άλλων, εναλλακτικών πρακτικών και μορφών συμπεριφοράς του 

υποκειμένου (Γερμανός, 2006: 34).  

Εξετάζοντας το ζήτημα από μια άλλη οπτική, ο Chombart de Lauwe, έκανε αναγωγή 

των φαινομένων που σχετίζονται με τον χώρο στο πλαίσιο της σχέσης «άτομο-ομάδα-

κοινωνία». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υποκείμενο βρίσκεται ενώπιον δύο μορφών κοινωνικής 

οργάνωσης,  την οργανωμένη μορφή της κοινωνίας και τα φαινόμενα και τις μορφές της 

καθημερινής ζωής, τις οποίες συνδέει μια «πολιτισμική δυναμική». Εντός του πλαισίου αυτού, 

τον χώρο συναποτελούν τρεις ποιότητες: ο χώρος-αντικείμενο, στον οποίο εμπεριέχονται τα 

υλικά στοιχεία οργανωμένα σε σύνολα γεωμετρικών συνόλων και κοινωνικών σημασιών, ο 

χώρος-αναπαράσταση, όπου περιλαμβάνονται οι σημασίες και τα σύμβολα που παρέχουν στο 

υποκείμενο τη δυνατότητα νοητικής ανασύνθεσης της πραγματικότητας του χώρου-

αντικειμένου και ο χώρος δράση, ο οποίος απαρτίζεται από τα στοιχεία του χώρου-

αντικειμένου επενδεδυμένα με τις ταυτότητες και τις σημασίες που αποκτούν μέσω των 

πράξεων του υποκειμένου (Γερμανός, 2006: 36). Ο κτισμένος χώρος εμπεριέχεται στον χώρο-

αντικείμενο με δύο όψεις. Η πρώτη αναφέρεται στον τρόπο συγκρότησης ενός περιβάλλοντος 

κοινωνικής δραστηριότητας και η δεύτερη στον τρόπο κατά τον οποίο γίνεται αντιληπτή από 

το υποκείμενο. Μέσα από το έργο του Chombart de Lauwe αναπτύχθηκε ο προβληματισμός 

που είχε ξεκινήσει από τις μελέτες της «Σχολής του Σικάγου».  

Συνεπώς, η έννοια του χώρου συντίθεται από δύο ποιότητες, τον χώρο των 

αντικειμένων και τον βιωματικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Οι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες που περικλείει προβάλλονται 

στον χώρο μέσα από πρακτικές και σύμβολα. Από το γεγονός αυτό απορρέει η παιδαγωγική 

διάσταση του χώρου, καθώς μέσα από την πολιτισμική σημασιοδότηση των πρακτικών και των 

συμβόλων το υποκείμενο γίνεται δέκτης πληροφοριών και διαμορφώνει ανάλογα τη 

συμπεριφορά και τις πρακτικές του. Συγχρόνως, παρέχει στο υποκείμενο την υλική βάση για 

την αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό του περιβάλλον βάσει των δικών του υποκειμενικών 

χαρακτηριστικών, μέσα από τα οποία διυλίζει τα ερεθίσματα των οποίων γίνεται αποδέκτης 

από τον χώρο και ακολούθως επιδρά σε αυτό. Μια σχηματική αναπαράσταση της σχέσης 

αυτής θα μπορούσε να είναι ως εξής:  

 
Υποκείμενο ← ΧΩΡΟΣ ← κοινωνικό περιβάλλον 

 

και: 
 

Υποκείμενο → ΧΩΡΟΣ → κοινωνικό περιβάλλον 

 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι πρόκειται για μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία η 

οποία ενώνει τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου με τις επιδράσεις του περιβάλλοντός του, το 

οποίο συνιστά μια σύνθετη διαδικασία αγωγής για το υποκείμενο. Η παιδαγωγική διάσταση 

του χώρου δημιουργεί τις βάσεις για την μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την 

υιοθέτηση πρακτικών και την απόκτηση εμπειριών στον υλικό τους περίγυρο. Κατά τον τρόπο 

αυτό, τα παιδιά, έχοντας ελευθερία στις πρακτικές τους στον χώρο και εκμεταλλευόμενα τις 

δυνατότητες που προσφέρει για ενεργητική μάθηση, οδηγούνται στον σχηματισμό νοητικών 

αναπαραστάσεων.   

 

 

                                                           
1
 Όρος που εκφράστηκε από τον Maurice Halbwachs. 
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6.2.2. Η πολυδύναμη υλική πραγματικότητα του χώρου και η σπουδαιότητά του στη 

συμπεριφορά των υποκειμένων 

 

Στην προηγούμενη ενότητα, αναλύθηκε με όρους περιβαλλοντικής ψυχολογίας, 

κοινωνιολογίας και παιδαγωγικής ο τρόπος κατά τον οποίο οι αλληλεπιδράσεις με τον χώρο 

εμπεριέχουν μια κοινωνικο-ψυχο-παιδαγωγική δυναμική. Στην παρούσα ενότητα θα 

πραγματοποιηθεί προσπάθεια προσέγγισης της προαναφερθείσας δυναμικής κάνοντας χρήση 

όρων του χώρου βασιζόμενοι σε δύο έννοιες, την οργάνωση και τη χρησιμοποίηση του χώρου, 

που, κατά τον Γερμανό (2006: 42), αναφέρονται συγχρόνως τόσο στο υλικό περιβάλλον, όσο 

και στις ψυχοκοινωνικές διεργασίες και τα παιδαγωγικά δρώμενα, το οποίο και κρίνεται ως 

απαραίτητο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Αρχικά, όσον αφορά την οργάνωση του χώρου, έχει να κάνει με την επικρατούσα τάξη 

των πραγμάτων και αντικατοπτρίζει τις αποδεκτές από το εκάστοτε περιβάλλον αξίες και τα 

πρότυπα συμπεριφοράς. Η αρχιτεκτονική, η διαρρύθμιση και η αισθητική του χώρου είναι οι 

κύριοι άξονες που περιλαμβάνει, μέσω των οποίων μεταδίδονται πληροφορίες για τον 

προβλεπόμενο τρόπο ζωής, τις συμπεριφορές, τους τρόπους αλληλεπίδρασης και μεταξύ τους 

ιεράρχησης, καθώς και τις κυρίαρχες αξίες σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, αντίστοιχα. Η 

χρησιμοποίηση του χώρου, έπειτα, αναφέρεται στην δυναμική η οποία λαμβάνει χώρα στο 

επίπεδο του «βιωμένου κόσμου» και έχει να κάνει με την επικρατούσα πραγματικότητα σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον η οποία είναι αρκετά πιο σύνθετη από ό,τι οι τυποποιημένες εκδοχές 

του τρόπου ζωής που προτείνονται από την οργάνωση του υλικού περιβάλλοντος.  

Ο χώρος, συνεπώς, έχει καθοριστική σημασία ως προς τη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων και τη συγκρότηση του γενικότερου τρόπου ζωής τους. Αυτό 

συμβαίνει καθώς ο χώρος, μέσα από τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να δράσει υποβοηθητικά 

στην υλοποίηση ή την αποτροπή ορισμένων πρακτικών, καθώς επίσης και διότι κατά τη 

χρησιμοποίησή του μπορούν να εμφανιστούν εναλλακτικές μορφές των κυρίαρχων αξιών και 

προτύπων. Η οργάνωση και η χρησιμοποίηση του χώρου, λοιπόν, αποτελούν έννοιες οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεξάρτησης, στις οποίες συγχρόνως εμπεριέχεται 

έντονο το στοιχείο της αντίθεσης, μιας αντίθεσης η οποία οδηγεί σε σύνθεση διαμορφώνοντας 

μορφές συμπεριφοράς που στοχεύουν στην κριτική εναρμόνιση του υποκειμένου με το 

περιβάλλον του.  

Κατά τον τρόπο αυτό, ο χώρος αναδεικνύεται σε μια πολυδύναμη υλική 

πραγματικότητα που παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα συνολικής προσέγγισης της 

αναπτυσσόμενης στο συγκεκριμένο περιβάλλον δυναμικής μεταξύ του χώρου, του κοινωνικού 

περιβάλλοντος και των υποκειμένων. Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε, κάνοντας χρήση τριών 

δεικτών που εμπλέκουν όλα τα στοιχεία της οργάνωσης και της χρησιμοποίησης του χώρου, 

της διαρρύθμισης, της αισθητικής και των πρακτικών, να αναδείξουμε την αλληλεπίδραση 

υλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του πλαισίου της παρούσας έρευνας.  

 

6.3. Περιγραφή των χωρικών λειτουργικών υποδομών του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου 

 

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 

Ρεθύμνου (Ν.Ο.Ρ.), ο οποίος αποτελεί ένα αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που διοικείται από ένα δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο περιλαμβάνονται 

πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, έφορος κολύμβησης, έφορος υδατοσφαίρισης 

και αναπληρωματικά μέλη. Ο Ν.Ο.Ρ. δημιουργήθηκε επίσημα το 1963 οπότε και ενώθηκαν 

υπό τον Γεώργιο Φραγκάκη τα δύο κολυμβητικά σωματεία του Αστέρα Ρεθύμνου και του 

Κεραυνού. Στις εγκαταστάσεις του, που κατασκευάστηκαν με προσωπικά έξοδα των 

ιθυνόντων και έχουν περάσει από αρκετά στάδια μέχρι να λάβουν τη σημερινή τους μορφή,  
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λειτουργούν ακαδημίες εκμάθησης κολύμβησης, αγωνιστικά τμήματα, όπως και τμήματα 

υδατοσφαίρισης.  

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται σε ένα σημείο πολύ κοντά στο κέντρο της 

πόλης του Ρεθύμνου, δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή Κουμπές. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

κατασκευάστηκαν με προσωπικά έξοδα των ιθυνόντων, γεγονός το οποίο διαδραμάτισε 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου καθώς μεγάλος αριθμός παιδιών 

στράφηκε προς την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση με αποτέλεσμα ήδη από την δεκαετία 

του ’70 πολλοί Ρεθυμνιώτες αθλητές να αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες.  

Ωστόσο, η ομάδα του Ν.Ο.Ρ., λόγω των μικρών της εγκαταστάσεων, κρατήθηκε στην 

αφάνεια μέχρι το 1983 οπότε και δημιουργήθηκε ένα μικρό κολυμβητήριο δύο διαδρομών το 

οποίο έδωσε μια μικρή ανάπτυξη στην ομάδα. Η «ακμή» για τον Ναυτικό Όμιλο ήρθε μετά το 

1998 όταν με πολλές προσπάθειες από τη διοίκηση του συλλόγου και μια μικρή στήριξη – 

χρηματοδότηση, δημιουργήθηκε κλειστό κολυμβητήριο μήκους 25 μέτρων, το οποίο κυρίως 

λειτουργεί ως προπονητικό κέντρο. Το γεγονός αυτό συνεισέφερε καταλυτικά στην άνοδο των 

ομάδων του Ν.Ο.Ρ. σε επαγγελματικό επίπεδο, με την γυναικεία ομάδα του ομίλου, αγωνίζεται 

τα τελευταία χρόνια στην Α1 κατηγορία της υδατοσφαίρισης, έχοντας πολύ καλή πορεία.  

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ν.Ο.Ρ., αποτελεί τον πιο οργανωμένο όμιλο 

στην πόλη του Ρεθύμνου. Το 2012, η ομάδα της υδατοσφαίρισης στέφθηκε πρωταθλήτρια 

Ευρώπης και στις εγκαταστάσεις του εκκολάπτονται αθλητές αξιώσεων. Διακαή πόθο των 

ιθυνόντων του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου αποτελεί η δημιουργία ενός κλειστού 

κολυμβητηρίου που θα μπορέσει να στεγάσει τα τμήματα του συλλόγου. Σήμερα, η αγωνιστική 

και προ-αγωνιστική κατηγορία αριθμεί περί τους 100 αθλητές, ενώ γενικότερα, στα 

κολυμβητικά τμήματα του Ομίλου, ανάλογα την χρονική περίοδο, η συμμετοχή κυμαίνεται στα 

300 με 500 άτομα. 

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να πραγματοποιήσουμε μια όσο τον δυνατόν 

πληρέστερη απεικόνιση της διαρρύθμισης του χώρου σε μεσαία κλίμακα, εννοώντας τη 

διάταξη των αιθουσών και τη σύνδεσή τους μέσα στο κτίριο, αλλά και σε μικρή κλίμακα, 

εννοώντας τον χώρο της εσωτερικής πισίνας πιο συγκεκριμένα. Κατά τον τρόπο αυτό θα γίνει 

ανάδειξη των λειτουργικών χαρακτηριστικών του χώρου και των πρακτικών που ευνοούνται 

από αυτά. Δυστυχώς, παρά του ότι μετά από σχετικό μας αίτημα πραγματοποιήθηκε 

προσπάθεια από τον πρόεδρο του Ν.Ο.Ρ. για εύρεση του τοπογραφικού διαγράμματος του 

χώρου, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Για τον λόγο αυτό θα κάνουμε προσπάθεια να παραθέσουμε 

όσο κατά το δυνατόν πιο παραστατικές περιγραφές και φωτογραφίες του χώρου.   

 

6.3.1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου 

 

Στον κτισμένο χώρο περικλείονται όλα τα στοιχεία από τα οποία συντίθεται το κτίριο 

και οι χώροι που αυτά διαμορφώνουν. Τα στοιχεία αυτά είναι τα σταθερά χαρακτηριστικά του 

χώρου, όπως το σχήμα του κτιρίου, το μέγεθος των αιθουσών κ.ά., τα οποία από τη στιγμή που 

δεν μεταβάλλονται ή μεταβάλλονται εξαιρετικά δύσκολα, αποτελούν τη βάση της οργάνωσης 

του χώρου.  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. εκτείνονται σε μια έκταση τριών περίπου 

στρεμμάτων στις οποίες περιλαμβάνεται ένα κυρίως κτίσμα τριών επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο 

και έναν όροφο), μια εξωτερική πισίνα με κερκίδες και μια εσωτερική πισίνα η οποία έχει 

κατασκευαστεί σε προέκταση του κυρίως κτίσματος.  
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Εικόνα 1. Εξωτερική όψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Ρ. 

 

Αρχικά, όσον αφορά το κύριο κτίσμα, πρόκειται, όπως προαναφέρεται, για ένα κτίσμα 

τριών επιπέδων στα οποία περιλαμβάνονται το υπόγειο, το ισόγειο και ένας όροφος, τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας εσωτερικής σκάλας. Εξωτερικά, το κτίριο είναι χρώματος 

μπεζ, ενώ εσωτερικά, στους τοίχους, κυριαρχεί το λευκό και όλα του τα κουφώματα είναι 

χρώματος μπλε (Εικόνα 1).  

Καθώς εισέρχεται κάποιος στο κτίριο, στο επίπεδο του ισογείου, το πρώτο που 

αντικρίζει  είναι η σκάλα που ενώνει τα τρία επίπεδα η οποία καλύπτεται από πλακίδια 

χρώματος γκρι-μπεζ. Στην δεξιά πλευρά, έπειτα, βρίσκεται η πόρτα του χώρου της 

γραμματείας ο οποίος αποτελεί μια αίθουσα 25 τετραγωνικών μέτρων με ξύλινο πάτωμα και 

παράθυρα κυκλικού σχήματος τα οποία παραπέμπουν σε φινιστρίνια πλοίου (Εικόνα 5). Ο 

χώρος αυτός, πέρα από το γραφείο της γραμματέως και ορισμένες ντουλάπες για φύλαξη 

εγγράφων, δεν περιέχει άλλα έπιπλα παρά μόνο ορισμένες πλαστικές καρέκλες κοντά στο 

γραφείο. Ο τοίχος που βρίσκεται στην πλευρά της εισόδου είναι διακοσμημένος με παιδικές 

ζωγραφιές, ενώ στη γωνία είναι τοποθετημένα διάφορα πράγματα τα οποία έχουν κατά καιρούς 

ξεχαστεί στα αποδυτήρια.  
 

  
          Εικόνα 2. Η σκάλα που ενώνει τα τρία επίπεδα.                      Εικόνα 3. Ο χώρος της γραμματείας. 
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Ο τοίχος, έπειτα, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά αξίζει να αναφερθεί ότι καλύπτεται 

από καθρέφτη ύψους ενός μέτρου και 80 εκατοστών ο οποίος έως τη μέση είναι 

ζωγραφισμένος από παιδιά που συμμετείχαν παλιότερα στις αθλητικές πρακτικές του Ν.Ο.Ρ. 

σαν ένας βυθός με ψάρια (Εικόνα 4). Στο υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα του υπάρχουν σποραδικά 

αναρτημένες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στον τύπο σχετικά με τις διακρίσεις των μελών και 

των ομάδων του Ν.Ο.Ρ., όπως επίσης και δύο διαφημιστικές αφίσες για τα τμήματα του 

Ομίλου και μια που πληροφορεί τα μέλη για δικαίωμα έκπτωσης σε τοπικό κατάστημα με 

αθλητικά είδη το οποίο είναι και χορηγός του Ομίλου. 

  
 

      
                 Εικόνα 4. Ο βόρειος τοίχος του χώρου της γραμματείας.               Εικόνα 5. Εικόνα παραθύρου. 

 

Ακριβώς απέναντι από την πόρτα της εισόδου βρίσκεται μια άλλη πόρτα μπροστά από 

την οποία υπάρχει μια κούτα που περιέχει ποδονάρια τα οποία πρέπει απαραίτητα να φορέσουν 

όσοι επιθυμούν να εισέλθουν. Η πόρτα αυτή οδηγεί σε έναν διάδρομο ο οποίος αποτελεί το 

ενδιάμεσο στάδιο για την είσοδο σε διάφορους άλλους λειτουργικούς χώρους. Καθώς κάποιος 

εισέρχεται στον διάδρομο, εάν στρίψει προς τα αριστερά, στην ευθεία υπάρχει μια πόρτα η 

οποία οδηγεί στον χώρο της εξωτερικής πισίνας, στην αριστερή του πλευρά θα δει έναν χώρο 

10 τετραγωνικών μέτρων όπου οι άνδρες μπορούν να αφήσουν τα πράγματά τους και να 

αλλάξουν ρούχα και στη δεξιά πλευρά τα ανδρικά αποδυτήρια. Εάν όμως καθώς κάποιος 

εισέρχεται στον διάδρομο στρίψει δεξιά, στη δεξιά του πλευρά θα βρίσκεται η είσοδος για τα 

αποδυτήρια των γυναικών, ενώ στην ευθεία μια έξοδος από τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ..  

Εάν, έπειτα, κάποιος θελήσει να κατευθυνθεί προς τον πρώτο όροφο του κτιρίου, 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν μόνο μέσω της σκάλας η οποία βρίσκεται στην είσοδο του 

κτιρίου. Καθώς λοιπόν κάποιος ανεβαίνει μέσω της σκάλας στον πρώτο όροφο, στη δεξιά 

πλευρά θα αντικρίσει τις τουαλέτες, ίσια μπροστά του το γραφείο του προέδρου, έξω από το 

οποίο βρίσκεται ένας καναπές, και στην αριστερή πλευρά μια μεγάλη αίθουσα 70 

τετραγωνικών μέτρων. Η αίθουσα αυτή, στην ανατολική και στη βόρεια πλευρά της 

καλύπτεται από τζαμαρία και μεγάλα παράθυρα τα οποία προσφέρουν θέα προς την εσωτερική 

και την εξωτερική πισίνα αντίστοιχα, γεγονός που παρέχει στους γονείς και σε όποιον άλλον 

ενδιαφερόμενο, τη δυνατότητα παρακολούθησης των προπονήσεων. Ο χώρος αυτός 

αξιοποιείται επίσης για την προβολή εκπαιδευτικών βίντεο και αγώνων και για διάφορες 

εκδηλώσεις όπως η τελετή βράβευσης αθλητών εντός του Ν.Ο.Ρ. και είναι διακοσμημένος με 

παιδικές ζωγραφιές. 
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Εικόνα 6. Χώρος πρώτου ορόφου. 

 

Ο χώρος του υπογείου, έπειτα, είναι επίσης προσβάσιμος μόνο μέσω της κεντρικής 

σκάλας. Καθώς κάποιος κατεβαίνει, στην δεξιά πλευρά αντικρίζει έναν αποθηκευτικό χώρο 

ενώ στην αριστερή μια αίθουσα η οποία αποτελεί το γυμναστήριο του Ν.Ο.Ρ.. Αποτελεί έναν 

χώρο, 30 περίπου τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με κάποια όργανα 

γυμναστικής (βαράκια, πάγκους, μπάρες, στρώματα, λάστιχα κ.ά.) τα οποία δεν κρίνονται 

ικανά στον αριθμό και επίσης δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση λόγω εμφανούς 

παλαίωσης.  
 

 
Εικόνα 7. Αίθουσα γυμναστηρίου. 

 

Ο χώρος της εξωτερικής πισίνας, έπειτα, είναι προσβάσιμος είτε από την αριστερή 

πλευρά της κεντρικής εισόδου, είτε μέσα από το κτίριο, μέσω του διαδρόμου που περνάει 

μπροστά από τα αποδυτήρια, είτε από την είσοδο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του 

κτίσματος της εσωτερικής πισίνας. Κεντρικό στοιχείο του χώρου αυτού, φυσικά, αποτελεί η 

ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, η οποία είναι μήκους 50 μέτρων, πλάτους 20 μέτρων και 

βάθους 5 μέτρων. Η πισίνα αυτή λειτουργεί με θαλασσινό νερό και από την δυτική και τη 

βόρεια πλευρά της  περιβάλλεται από κερκίδες.   
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Εικόνα 8. Η εξωτερική πισίνα. 

 

6.3.2. Ο χώρος της εσωτερικής πισίνας 

 

Κατά την παρούσα εθνογραφική μελέτη το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε, ως 

επί το πλείστο, στον χώρο όπου προπονούνται τα ερευνητικά υποκείμενα, τον χώρο της 

εσωτερικής πισίνας. Πρόκειται για μια μεγάλη αίθουσα μήκους 32 μέτρων και πλάτους 15 στο 

ύψος δύο ορόφων, με μεταλλική οροφή στην οποία παρεμβάλλονται κάποια ημιδιαφανή 

τμήματα τα οποία, όταν ο καιρός το επιτρέπει, επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό της αίθουσας. 

Ο φυσικός φωτισμός της αίθουσας επιτυγχάνεται επίσης μέσω της τζαμαρίας η οποία καλύπτει 

το μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας πλευράς της αίθουσας. 

 

 
Εικόνα 9. Ο χώρος της εσωτερικής πισίνας. 
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Η πρόσβαση στον χώρο της πισίνας επιτυγχάνεται μέσω των αποδυτηρίων. Έτσι, εάν 

κάποιος θελήσει να εισέλθει στον χώρο της εσωτερικής πισίνας, ανάλογα με το φύλο του 

επιλέγει την οδό που θα ακολουθήσει. Καθώς η συγγραφέας της παρούσας έρευνας είναι 

γυναίκα, για την είσοδο στον χώρο της εσωτερικής πισίνας ακολουθήθηκε η διαδρομή μέσω 

των γυναικείων αποδυτηρίων. Τα γυναικεία αποδυτήρια αποτελούν έναν χώρο περίπου 20 

τετραγωνικών μέτρων ο οποίος διαχωρίζεται κατά μήκος από έναν επενδεδυμένο με λευκό 

πλακάκι τοίχο ύψους 2 μέτρων.  

 

 
Εικόνα 10. Ο χώρος των γυναικείων αποδυτηρίων. 

 

Από τη δεξιά πλευρά υπάρχει ένας νιπτήρας, δύο τουαλέτες με ενδιάμεσο διαχωριστικό 

και τέσσερις ντουζιέρες χωρίς διαχωριστικό. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται πάγκοι 

παράλληλα στους τοίχους όπου μπορούν να αφήσουν οι αθλήτριες τα προσωπικά τους 

αντικείμενα ή να καθίσουν και κρεμάστρες όπου μπορούν να κρεμάσουν τα πανωφόρια τους ή 

οτιδήποτε άλλο. Ο χώρος αυτός αξιοποιείται επίσης για το άλλαγμα ρούχων. Στην ανατολική 

πλευρά του χώρου υπάρχει μια πόρτα η οποία, αφού πρώτα πατήσεις εντός μιας κοιλότητας με 

νερό, για τον καθαρισμό των ποδιών, οδηγεί στον χώρο της εσωτερικής πισίνας.   
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Η δημιουργία του χώρου της εσωτερικής πισίνας συνέβη σε μεταγενέστερο χρόνο σε 

σχέση με το κύριο κτίσμα των εγκαταστάσεων και την εξωτερική πισίνα και συγκεκριμένα, 

κατά το έτος 1998. Το γεγονός ότι σε αντίθεση με την εξωτερική πισίνα η οποία λειτουργεί με 

θαλασσινό νερό, ενώ η εσωτερική με γλυκό, όπως επίσης και το ότι είναι θερμαινόμενη και 

προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες προσφέρουν τη δυνατότητα η εσωτερική να 

λειτουργεί ως το κύριο προπονητικό κέντρο όπου λαμβάνουν χώρα οι προπονήσεις των 

ομάδων και των ακαδημιών καθ’ όλο το έτος. Η εξωτερική χρησιμοποιείται μόνο κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως για τις ανάγκες των προπονήσεων των ακαδημιών εκμάθησης 

και των τμημάτων της υδατοσφαίρισης.   

Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό και διαθέτει τις απαραίτητες 

υποδομές για την επιτυχή προπόνηση των αθλητών. Όσον αφορά αρχικά τις υποδομές, στο 

κέντρο της αίθουσας βρίσκεται σαφώς η πισίνα, η οποία με μήκος 25 μέτρων, πλάτος 12 

μέτρων 2,5 και μέτρα βάθος, γίνεται φανερό ότι καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της 

αίθουσας. Όλος ο κτισμένος χώρος της αίθουσας, συμπεριλαμβανομένου και του τοίχου, έως 

το ενάμιση μέτρο ύψος, καλύπτεται από πλακάκι. Πιο συγκεκριμένα, εξαιρουμένων κάποιων 

πλακιδίων χρώματος μπλε, τα οποία χαράζουν τις πορείες των πέντε διαδρομών της πισίνας, 

όλα τα υπόλοιπα πλακάκια που καλύπτουν το πάτωμα και τα πλαϊνά της είναι χρώματος 

γαλάζιου.  

Ο υπόλοιπος χώρος του πατώματος καλύπτεται από λευκά πλακίδια, όπως επίσης και 

από φρεάτια χρώματος μπλε τα οποία περιβάλλουν όλη την πισίνα. Οι τοίχοι, εν συνεχεία, στο 

κατώτερο σημείο τους καλύπτονται από πλακίδια χρώματος μπλε τα οποία οριοθετούν το πού 

αρχίζει να υψώνεται ο τοίχος και η υπόλοιπη έκτασή τους έως ενάμιση μέτρο ύψος καλύπτεται 

από πλακίδια χρώματος κίτρινου. Η υπόλοιπη έκταση του τοίχου, έως ένα μέτρο παραπάνω, 

καλύπτεται από λευκό τσιμεντένιο τοίχο και από εκεί και πάνω αποτελεί μεταλλική 

κατασκευή. Στην βορειοδυτική γωνία της πισίνας υπάρχουν τοποθετημένα σκαλοπάτια τα 

οποία επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο προς και από την πισίνα και στο τέλος κάθε 

διαδρομής της πισίνας, στην ανατολική της πλευρά, υπάρχουν βατήρες.  

 

 
Εικόνα 11. Ο χώρος της εσωτερικής πισίνας όπως φαίνεται από τη τζαμαρία του 1ου ορόφου. 
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στην νότια πλευρά του τοίχου, επάνω στα πλακίδια, 

είναι ζωγραφισμένα με μπλε χρώμα δύο τέρματα και μέσα σε αυτά δύο ανθρώπινες φιγούρες, 

όπως επίσης και ότι μπροστά από τη μεταλλική επιφάνεια, στο κέντρο της ανατολικής πλευράς 

του τοίχου κρέμονται δύο πανό χορηγών της ομάδας. Το ένα εκ των πανό αυτών, απεικονίζει 

κολυμβητές που μόλις έχουν βουτήξει σε πισίνα και αναφέρεται σε κατάστημα αθλητικών 

ειδών και το άλλο πανό απεικονίζει το λογότυπο μιας ναυτιλιακής εταιρίας. Στην ανατολική 

πλευρά επίσης υπάρχει και μια πόρτα η οποία αποτελεί έξοδο κινδύνου.  

 

 
Εικόνα 12. Η δυτική πλευρά του χώρου της εσωτερικής πισίνας. 

 

Στη δυτική πλευρά του χώρου της πισίνας υπάρχουν από την αριστερή και τη δεξιά 

πλευρά οι είσοδοι από τα αποδυτήρια των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα και στο κέντρο 

υπάρχει μια πόρτα η οποία οδηγεί σε έναν βοηθητικό χώρο και την προσωπική τουαλέτα του 

προπονητή. Στην πλευρά αυτή, βρίσκονται και οι τζαμαρίες του πρώτου ορόφου από τις οποίες 

ο χώρος καθίσταται ορατός στους εξωτερικούς παρατηρητές. Όσον αφορά έπειτα τον 

εξοπλισμό που διατίθεται στον χώρο, αυτός περιλαμβάνει δύο τέρματα, μπάλες, σανίδες, 

μακαρόνια, βατραχοπέδιλα, λάστιχα, χεράκια, τουβλάκια διαχωριστικά διαδρομών πισίνας, 

έναν πίνακα στον οποίο αναγράφεται το ημερήσιο πρόγραμμα κ.ά. τα οποία βρίσκονται σε 

πολύ καλή κατάσταση και δείχνουν να είναι σχετικά καινούργια και καλοδιατηρημένα.  

 

6.3.3. Σχετικά με την αισθητική του χώρου  

 

Το κοινωνικό περιβάλλον επιτάσσει το τι είναι ωραίο διαμορφώνοντας κατά τον τρόπο 

αυτό κάποια πρότυπα τα οποία ακολουθούνται για τη διαμόρφωση των υλικών στοιχείων του 

χώρου. Η αισθητική του χώρου δεν αφορά απλά και μόνο το «ντύσιμο» του χώρου, αλλά 

δύναται να γίνει φορέας κάποιων «αντικειμενικών» αξιών της κοινωνίας γενικά και πιο ειδικά, 

αλλά και προσδοκιών του υποκειμένου πιο συγκεκριμένα.  

Γενικά, ο χώρος των εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Ρ. δεν μπορεί να ειπωθεί ότι 

χαρακτηρίζεται από κάποιον ιδιαίτερο στολισμό ή ότι δίνεται κάποια έμφαση ή προσοχή σε 

αυτό το ζήτημα. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία προδίδουν την έντονη 

παρουσία παιδιών και εφήβων στον χώρο και τον καθιστούν ευχάριστο και φιλικό προς τα ίδια. 

Τέτοιου είδους στοιχεία αποτελούν ο στολισμός με παιδικές ζωγραφιές ενός τοίχου της 

γραμματείας και ενός τοίχου στον πρώτο όροφο, όπως επίσης και το γεγονός του ότι μόλις 
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κάποιος εισέρχεται στον χώρο της γραμματείας, τον πρώτο χώρο που αναγκαστικά κάποιος 

πρέπει να εισέλθει για να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, το πρώτο πράγμα που 

αντικρίζει είναι ο ζωγραφισμένος σαν βυθός καθρέφτης από παιδιά που παλιότερα 

συμμετείχαν στις πρακτικές του Ομίλου.  

Αυτό το τελευταίο γεγονός σε συνδυασμό με τα παράθυρα που παραπέμπουν σε 

φινιστρίνι πλοίου ή υποβρυχίου όπως και οι εναλλαγές του μπλε και του λευκού χρώματος 

μεταφέρουν το υποκείμενο σε μια άλλη διάσταση πιο ευχάριστη και παιγνιώδη σαν να του 

λένε: «τώρα εδώ που ήρθες παίζουμε το παιχνίδι της θάλασσας». Γενικά, το μπλε και το λευκό 

είναι τα χρώματα που κυριαρχούν και εναλλάσσονται σε όλη την έκταση του κυρίως 

κτίσματος. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα κουφώματα είναι χρώματος μπλε και παρόλο που οι 

εγκαταστάσεις εξωτερικά είναι χρώματος ανοιχτού μπεζ, εσωτερικά όλοι οι τοίχοι είναι 

λευκοί, όπως λευκά είναι και τα πλακάκια με τα οποία επενδεδυμένοι οι τοίχοι των 

αποδυτηρίων.   

Όσον αφορά τον χώρο της εσωτερικής πισίνας έπειτα, πρόκειται για έναν ζωντανό, 

πολύχρωμο, ζεστό και φωτεινό χώρο όπου το μπλε των κουφωμάτων, των κάτω πλακιδίων του 

τοίχου και των πλακιδίων που χαράζουν τις διαδρομές εντός της πισίνας εναλλάσσεται με το 

γαλάζιο των υπόλοιπων πλακιδίων της πισίνας, το κόκκινο των διαχωριστικών των διαδρομών, 

το έντονο, ζωηρό και ζεστό κίτρινο των πλακιδίων του τοίχου και το λευκό του υπόλοιπου των 

τοίχων. Αυτή η εναλλαγή των ζωηρών φωτεινών χρωμάτων που κυριαρχούν, η πλαϊνή μεγάλη 

τζαμαρία και η λευκή οροφή με τα διάφανα τμήματα επιτρέπουν τον άπλετο φυσικό φωτισμό 

του χώρου  καθιστώντας τον ιδιαίτερα φωτεινό. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. σε 

σχέση με το γεγονός ότι δεν είναι καινούργιες και το ότι γίνεται συνεχής χρήση τους από νωρίς 

το πρωί έως αργά το βράδυ σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κυρίως από παιδιά και 

εφήβους, όπως επίσης και το ότι δεν φαίνεται να γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες από πλευράς 

της διοίκησης για συντήρηση και για βελτίωση αυτών,  μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ένας χώρος 

ιδιαίτερα καλοδιατηρημένος. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι τα παιδιά και 

οι έφηβοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. μετά από δική τους επιθυμία διότι 

βιώνουν ευχάριστα την παραμονή τους σε αυτές γεγονός που τα κάνει να αγαπούν τον χώρο 

και να τον σέβονται.   

 

6.4. Το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον των υποκειμένων  

 

Τα υποκείμενα και ο κοινωνικός τους περίγυρος βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

και αλληλεξάρτηση με τον υλικό κόσμο του περιβάλλοντός τους, ο οποίος αποτελεί το πεδίο 

όπου πραγματοποιείται η σύνθεση μεταξύ των χαρακτηριστικών των υποκειμένων και του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται και από τον Γερμανό (2006: 43), η δυναμική που 

αναπτύσσεται στον «βιωμένο χώρο» εκφράζεται από την χρησιμοποίησή του και σχετίζεται με 

την επικρατούσα πραγματικότητα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, σημαντική 

κρίνεται η εξέταση της χρησιμοποίησης του χώρου της έρευνας, ως χώρου εκπαίδευσης, 

προπόνησης και αγωγής των νεαρών αθλητών.  

Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τμήμα της παρούσας 

έρευνας κατά την προσπάθεια να καταστεί βαθύτερα κατανοητή η ζωή των νεαρών αθλητών 

εντός του πλαισίου του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου και να εντοπιστεί η σημασία και ο τρόπος 

που βιώνεται η συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης. Στον χώρο, συμπεριλαμβάνοντας τόσο το έμψυχο, όσο και το 

άψυχο υλικό του, ουσιαστικά οργανώνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση και βάσει αυτού 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

υποκειμένων, του προπονητή και των δομών. Αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια εξήγησης του 

ζητήματος της πολυπλοκότητας των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του περιβάλλοντος 
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και των αλληλεπιδρώντων με αυτό ενσώματων υποκειμένων θα αποτελέσει η έννοια των 

προσφερόμενων δυνατοτήτων (affordances), όπως αυτή εισάγεται από τον J. Gibson.  

Η έννοια των προσφερόμενων δυνατοτήτων αποτελεί κεντρική έννοια της οικολογικής 

ψυχολογίας για την παρατήρηση και την μελέτη των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 

στο σώμα του υποκειμένου και στο άμεσο περιβάλλον του. Αναφέρεται στην εναρμόνιση 

μεταξύ των δυνατοτήτων ενός υποκειμένου για δράση και των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος 

που παρέχουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με αυτό, καταλήγοντας σε μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει αντικείμενα, τόπους, επιφάνειες ή συμβάντα 

που μπορεί να είναι φυσικά ή κοινωνικά (Πουρκός, 2005: 109). Κατά τον τρόπο αυτό, γίνεται 

φανερό ότι οι προσφερόμενες δυνατότητες σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον, όσο και με τα 

ίδια τα υποκείμενα που αλληλεπιδρούν με αυτό. Το γεγονός αυτό τις καθιστά σχεσιακές 

ιδιότητες του συστήματος υποκείμενο-περιβάλλον και σημαίνει ότι κατά τη διαδικασία 

αξιοποίησης των προσφερόμενων δυνατοτήτων ενός χώρου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη και οι βιωματικές και συμπεριφορικές δυνατότητες των υποκειμένων, δηλαδή το 

ενσώματο βίωμα ή η ενσώματη υποκειμενικότητα και επενέργειά τους, το οποίο αποτελεί και 

βασική θέση της οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής (Πουρκός, 2015: 285).  

Συνεπώς, την περιγραφή του «τοπολογικού» χώρου και της διαρρύθμισής του, θα 

ακολουθήσει η εξέταση των υπόλοιπων δεικτών αλληλεπίδρασης υλικών και μη υλικών 

δεδομένων, η αισθητική που προάγεται από τον χώρο και οι πρακτικές που αναπτύσσονται 

μέσα σε αυτόν από τους αθλούμενους και τον προπονητή. Για την ύπαρξη μιας πλήρους 

εικόνας του πλαισίου απαραίτητη κρίνεται η κατανόηση του είδους των υποκειμένων που 

προπονούνται και δρουν μέσα στον χώρο αυτό, τις πρακτικές που εφαρμόζουν, αλλά και τις 

μεταξύ τους σχέσεις. Το έμψυχο υλικό της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης αποτελούν οι μαθητευόμενοι κολυμβητές και το προσωπικό 

που απασχολείται: ο προπονητής, η γραμματέας, οι υπόλοιποι προπονητές και μέλη της 

διοίκησης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 
7.1. Εισαγωγή 

 

 Βασική αντίληψη του θεωρητικού σχήματος των Lave και Wenger, στη βάση του 

οποίου διενεργείται η παρούσα έρευνα, αποτελεί ότι η μάθηση προκύπτει μέσα από τη 

συμμετοχή σε συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες πραγματώνονται στα πλαίσια των 

κοινοτήτων πρακτικής εξάσκησης του εκάστοτε αντικειμένου, εν προκειμένω της κολύμβησης. 

Ως εκ τούτου, μια αναφορά στις πρακτικές που εντοπίζονται στα πλαίσια της υπό μελέτη 

κοινότητας δεν θα μπορούσε να παραληφθεί. Αφού, λοιπόν, παραθέτουμε, αρχικά, μια 

παρουσίαση των μαθητευόμενων κολυμβητών και του προσωπικού της κοινότητας, στη 

συνέχεια, αναλύουμε τις πρακτικές που εντοπίσαμε ότι λαμβάνουν χώρα στα πλαίσιά της και 

ολοκληρώνουμε το παρόν κεφάλαιο επεξηγώντας την ιδιαίτερη διάσταση που λαμβάνει η 

έννοια του χρόνου στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής. 

 

7.2. Μαθητευόμενοι κολυμβητές και προσωπικό της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στα τμήματα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου 

εγγράφηκαν συνολικά περίπου 500 άτομα από την ηλικία των τεσσάρων ετών και άνω τα 

οποία συμμετείχαν στις πρακτικές των ακαδημιών εκμάθησης, του προ-αγωνιστικού τμήματος 

κολύμβησης, του αγωνιστικού τμήματος, όπως επίσης και των τμημάτων της υδατοσφαίρισης. 

Πιο συγκεκριμένα, όμως, στις πρακτικές των τμημάτων που απασχόλησαν την παρούσα 

έρευνα, το β’ προαγωνιστικό τμήμα και το αγωνιστικό, συμμετείχαν δεκαπέντε μαθητευόμενοι 

κολυμβητές ηλικίας δώδεκα ετών και εικοσιτέσσερις κολυμβητές από την ηλικία των δώδεκα 

έως των εικοσιένα ετών, αντίστοιχα.  

Τα κίνητρα που ωθούν το κάθε παιδί να ξεκινήσει τη συμμετοχή του στις πρακτικές της 

κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης διαφέρουν για το κάθε ένα. 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, κάποια παιδιά αναφέρουν ότι η επαφή 

τους με το άθλημα ξεκίνησε είτε με πρωτοβουλία των γονέων τους με στόχο την εκμάθηση 

κολύμβησης για λόγους ασφαλείας, την εκγύμναση και τη δημιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου τους, είτε λόγω οικογενειακής παράδοσης, καθώς είχε προηγηθεί 

ενασχόληση είτε των γονέων τους, είτε των μεγαλύτερων αδελφών τους, είτε μετά από 

εκδήλωση δικής τους επιθυμίας. Όλα πάντως τα παιδιά με τα οποία μπορέσαμε να μιλήσουμε 

δήλωσαν ότι συνεχίζουν να συμμετέχουν στις πρακτικές της κοινότητας μετά από δική τους 

επιθυμία, η οποία πηγάζει από την ευχαρίστηση που αντλούν μέσα από τη συμμετοχή τους στις 

πρακτικές του αθλήματος, όπως επίσης και λόγω των προσωπικών σχέσεων που έχουν 

αναπτύξει τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον προπονητή.  

 Στις αθλητικές δραστηριότητες του Ν.Ο.Ρ. συμμετέχουν κυρίως παιδιά, από όλα τα 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, τα οποία διαμένουν είτε εντός της πόλης, είτε στα προάστιά 

της, είτε ακόμα και σε σχετικά κοντινά χωριά.  Με δεκατέσσερα από τα παιδιά-αθλητές που 
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αγωνίζονται σε προαγωνιστικό και σε αγωνιστικό επίπεδο, που καταφέραμε να μιλήσουμε, όλα 

απαριθμούν τουλάχιστον έξι έτη συμμετοχής και δήλωσαν ότι παράλληλα με την συμμετοχή 

τους στο άθλημα της κολύμβησης ασχολούνται και με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που 

αφορούν τη φοίτησή τους σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και φροντιστηριακά μαθήματα 

ενισχυτικά προς τα σχολικά.   

 

7.3. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται εντός της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου 
 

Κατά την παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρακτικές της προπόνησης, 

του ανταγωνισμού, της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης, της τελετής βράβευσης αθλητών 

εντός του Ν.Ο.Ρ. και του εορτασμού για τη λήξη του κολυμβητικού έτους, οι οποίες 

αναδύονται μέσα από την εξέταση του ερευνητικού υλικού που προέκυψε κατά την παρούσα 

μελέτη.  

 

7.3.1. Προπόνηση 

 

Η πρώτη από τις πρακτικές που εντοπίζεται στο πλαίσιο της συμμετοχής στις πρακτικές 

της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. είναι 

φυσικά η πρακτική της προπόνησης. Όπως συμβαίνει με όλους τους αθλητές που συμμετέχουν 

στις πρακτικές του κολυμβητικού ομίλου του Ν.Ο.Ρ. σε επίπεδο προ-αγωνιστικής και 

αγωνιστικής κατηγορίας, έτσι και με τα ερευνητικά μας υποκείμενα, η ενασχόλησή τους στο 

συγκεκριμένο επίπεδο πρακτικών προπόνησης, όπου βρίσκονται, προέκυψε αφού πρώτα 

συμμετείχαν με επιτυχία στα πέντε επίπεδα ακαδημιών καθώς και στα υπο-επίπεδα αυτών τα 

οποία αντιστοιχούν σε καθορισμένο επίπεδο εκπραγμάτωσης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Έτσι λοιπόν, αρχικά, στην ηλικία των τεσσάρων ετών, όπως μας πληροφορούν, 

ξεκίνησαν να συμμετέχουν στις πρακτικές της ακαδημίας με τα κόκκινα σκουφάκια. Αφού, 

μέσα από τη συμμετοχή τους στις πρακτικές της συγκεκριμένης ακαδημίας κατόρθωσαν να 

εκπραγματώσουν το προαπαιτούμενο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο 

επίπεδο, εκλεπτύνοντας τις κολυμβητικές τους δεξιότητες και βελτιώνοντας κατά τον τρόπο 

αυτό τις επιδόσεις τους, κατόρθωσαν να επιτύχουν στα καθορισμένα τεστ επιδόσεων με 

αποτέλεσμα την ένταξή τους και τη συμμετοχή στις πρακτικές της προπόνησης της επόμενης 

κατά σειρά ακαδημίας, στην ακαδημία με τα άσπρα σκουφάκια. Ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία κατάφεραν την εκπραγμάτωση του απαιτούμενου σώματος γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στις επόμενες κατά σειρά ακαδημίες, στην ακαδημία με τα 

πράσινα, στην ακαδημία με τα μπλε και τέλος, στην ακαδημία με τα κίτρινα σκουφάκια, η 

οποία στην ουσία αποτελεί τον προ-θάλαμο της προαγωνιστικής ομάδας, φτάνοντας κατά τον 

τρόπο αυτό να βρίσκονται σήμερα σε θέση να συμμετέχουν στις πρακτικές της προπόνησης 

της προαγωνιστικής και της αγωνιστικής ομάδας.   

Η συμμετοχή των παιδιών στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης οδηγεί σε μετασχηματισμό των εμπειριών των αθλούμενων σε αντικείμενα 

γνώσεων γύρω από το άθλημα της κολύμβησης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ανέλιξη των 

παιδιών σε ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα συμμετοχής στις πρακτικές του Ομίλου. Όπως 

αναφέρει η Σταυρούλα: «Γενικά όσο περνούν τα χρόνια τόσο πιο απαιτητικό γίνεται το άθλημα 

της κολύμβησης. Μαθαίνεις όχι απλά να κολυμπάς, μαθαίνεις να πατάς για να τραβάς πίσω το 

νερό και να κολυμπάς πιο γρήγορα. Γενικά, πέρα από το πώς να κολυμπάς, την τεχνική κι όλα τα 

σχετικά, μαθαίνεις...».  

Όλη αυτή η διαδικασία συνεχούς αποκόμισης νέων γνώσεων και εκλέπτυνσης της 

τεχνικής της κολύμβησης, η οποία οδηγεί σε συνεχώς εξελισσόμενο τρόπο εμπλοκής στις 

πρακτικές της κοινότητας, δηλαδή σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση του τρόπου συμμετοχής, 
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του τρόπου διαπραγμάτευσης του νοήματος και του τρόπου που αποκτούν εμπειρίες εντός του 

συγκεκριμένου πλαισίου, βιώνοντας εν τέλει σε έναν κόσμο εντός του οποίου η συμμετοχή 

τους είναι πλήρης νοήματος, ακολούθως, παρέχει στους αθλούμενους περαιτέρω κίνητρο για 

περαιτέρω συμμετοχή, για συνέχιση δηλαδή της συμμετοχής στην κοινότητα της πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν επετύγχαναν την εκπραγμάτωση του 

απαιτούμενου επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων που ορίζεται για κάθε επίπεδο συμμετοχής 

στις πρακτικές προπόνησης του κολυμβητικού ομίλου, τότε δεν θα ακολουθούσαν την ίδια 

ανέλιξη και με τον ίδιο ρυθμό καθώς η ανέλιξη στα τμήματα αυτά δεν πραγματοποιείται με 

μόνο κριτήριο την ηλικία στην οποία αντιστοιχούν. Επιπλέον, από τον κολυμβητικό όμιλο, 

προσφέρεται η δυνατότητα ανέλιξης σε ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα συμμετοχής στις 

προπονητικές πρακτικές της κοινότητας σε παιδιά-αθλητές που κατακτούν τη δυνατότητα 

εκπραγμάτωσης των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε ανώτερα 

επίπεδα.  

 Το κολυμβητικό έτος ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο και διαρκεί όλον τον χρόνο έως τον 

Αύγουστο, οπότε και το κολυμβητήριο κλείνει για τρεις εβδομάδες διακοπών. Η συχνότητα και 

η διάρκεια των προπονήσεων εξαρτώνται από το τμήμα στο οποίο συμμετέχει ο κάθε αθλητής. 

Εν προκειμένω, ο Παύλος που συμμετέχει στο β’ προαγωνιστικό τμήμα, προπονείται 

καθημερινά επί δύο ώρες, από 16:30 έως 18:30 τα απογεύματα και το Σάββατο το πρωί κατά 

τις 11:00. Όλες οι καθημερινές προπονήσεις λαμβάνουν χώρα στον χώρο της εσωτερικής 

πισίνας εκτός μιας, αυτής που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, κατά την οποία προπονείται 

στον χώρο του γυμναστηρίου του Ν.Ο.Ρ.. Η Σταυρούλα έπειτα, η οποία συμμετέχει στο 

αγωνιστικό τμήμα, προπονείται καθημερινά επί δύο ώρες κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 

20:30, όπως επίσης και κάθε Σάββατο πρωί. Επιπλέον, κάθε Τρίτη και Πέμπτη το τμήμα της 

προπονείται και πρωί από τις 6:30 έως τις 8:00 και μετά την απογευματινή προπόνηση στην 

πισίνα ακολουθεί και μια ώρα προπόνηση στο γυμναστήριο του Ομίλου.  

Πέρα από τις τρεις εβδομάδες διακοπών τον Αύγουστο, η προπόνηση δεν παύει ποτέ 

άλλοτε παρά για δύο ημέρες την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων και άλλες δύο 

για το Πάσχα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών γίνονται διπλές 

προπονήσεις, δύο ώρες το πρωί και δύο ώρες το απόγευμα στην πισίνα και άλλη μια ώρα 

γυμναστήριο μετά την απογευματινή προπόνηση. Παρά την φανερή δυσκολία που απορρέει 

από τη συμμετοχή σε τόσο εντατικές προπονήσεις, όπως δηλώνουν τα ερευνητικά μας 

υποκείμενα βιώνουν τη συμμετοχή τους σε αυτές με ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο: 

 
Ερευνήτρια: Γενικά πώς θα περιέγραφες το αίσθημα της συμμετοχής στις προπονήσεις;  

Σταυρούλα: Μοναδικό ίσως, είναι εξωπραγματικό, δεν ξέρω.  

 

Παύλος: η προπόνηση μου είναι κάτι αρκετά ευχάριστο, αρκετά δύσκολο αλλά ευχάριστο. 

 

Η τυπική περίοδος εγγραφών για τη συμμετοχή στις πρακτικές του Ομίλου και για τον 

σχηματισμό των τμημάτων είναι κατά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και η συνήθης ηλικία κατά 

την οποία ξεκινάει η συμμετοχή των παιδιών στις πρακτικές του Ομίλου είναι η ηλικία των 

τεσσάρων ετών. Εντούτοις, ο Όμιλος, όπως μας πληροφορεί ο προπονητής αναγνωρίζει ως 

αναφαίρετο το δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετέχει στις πρακτικές του και έτσι υπάρχει 

πρόβλεψη για τον τρόπο ένταξης στις πρακτικές του των παιδιών που αποφασίζουν να 

ξεκινήσουν τη συμμετοχή τους σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς και παιδιών που αποφασίζουν να 

ξεκινήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνηθίζεται, όπως μας πληροφορεί ο προπονητής, 

οι εγγραφές των παιδιών να αυξάνονται προς το καλοκαίρι οπότε και ο καιρός γίνεται πιο 

ζεστός.  
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Κάθε τμήμα, κατά την ώρα της προπόνησης στον χώρο της πισίνας, επιβλέπεται από 

έναν υπεύθυνο προπονητή ο οποίος είναι είτε καθηγητής φυσικής αγωγής με πείρα και γνώσεις 

σχετικά με το άθλημα της κολύμβησης, είτε εάν πρόκειται για την ακαδημία με τα κόκκινα 

σκουφάκια, την πρώτη κατά σειρά ακαδημία, η οποία στοχεύει σε μια πρώτη επαφή με τις 

πρακτικές του Ομίλου και περισσότερο στην εκμάθηση και εκπραγμάτωση των βασικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων κολύμβησης σε ένα φιλικό και ευχάριστο πλαίσιο, από έναν πρώην 

αθλητή/-τρια του Ομίλου με χρόνια πείρα και συμμετοχή στις πρακτικές του. Όπως 

πληροφορούμαστε από την Σταυρούλα: «Αρχίζοντας από τα πιο μικρά τμήματα, τα παιδιά 

μαθαίνουν να επιπλέουν με σωσίβια μέχρι να ξεπεράσουν τον φόβο του νερού και να αρχίσουν 

να μαθαίνουν να κολυμπάνε». Επίσης, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στον χώρο του 

γυμναστηρίου τον υπεύθυνο προπονητή συνδράμει ένας βοηθός ο οποίος είναι επίσης 

καθηγητής φυσικής αγωγής. 

Τα παιδιά-αθλητές που συμμετέχουν στην κοινότητα, αφού φτάσουν στον χώρο των 

εγκαταστάσεων, συνηθίζουν να εισέρχονται στον χώρο των αποδυτηρίων, όπου εναποθέτουν 

τα σακίδιά τους και βάζουν τα μαγιό τους και έπειτα προσέρχονται στον χώρο της εσωτερικής 

πισίνας. Οι κολυμβητές που συμμετέχουν συγκεκριμένα στα επίπεδα του προαγωνιστικού και 

του αγωνιστικού τμήματος οφείλουν, μετά από σχετική οδηγία του προπονητή τους, να 

φθάνουν 15 λεπτά προτού ξεκινήσει η προπόνηση στον χώρο της εσωτερικής πισίνας για να 

κάνουν διατάσεις, τις οποίες έχουν μάθει και εκπραγματώνουν μόνα τους, χωρίς την 

καθοδήγηση και την επίβλεψη του προπονητή.  

Καθώς τα παιδιά κάνουν το αρχικό τους ζέσταμα, ο προπονητής αναγράφει σε έναν 

πίνακα το πρόγραμμα της ημέρας. Μέχρι να τελειώσει ο προπονητής την αναγραφή του 

προγράμματος της ημέρας τα παιδιά συνήθως έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους και ο 

προπονητής, παρόλο που τα παιδιά πλέον έχουν μάθει να αποκωδικοποιούν τους 

συμβολισμούς με τους οποίους το αναγράφει, τους δείχνει και τους εξηγεί το πρόγραμμα 

αναλυτικά. Έπειτα, τα παιδιά βουτάνε στην πισίνα και ξεκινούν την εκπραγμάτωση του κύριου 

μέρους της προπόνησης, πάντοτε υπό την συνεχή καθοδήγηση και την επίβλεψη του 

υπεύθυνου προπονητή.  

Κάθε μέρα, ο προπονητής φροντίζει να έχει ετοιμάσει ένα διαφορετικό σύνολο 

ασκήσεων, σετ όπως το αποκαλούν, στην τήρηση του οποίου ο προπονητής δεν είναι 

αδιάλλακτος, καθώς δηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις που παρέχεται στα παιδιά η 

ευχέρεια να κάνουν για εναλλακτικούς τρόπους εκπραγμάτωσης του σετ, με την προϋπόθεση 

ότι θα είναι εξίσου επωφελείς για τα παιδιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπραγμάτωσης της 

προπόνησης ο προπονητής είναι συνεχώς σε εγρήγορση και συνεχώς είναι με το χρονόμετρο 

στο χέρι και ενημερώνει τα παιδιά για τους χρόνους τους.  

Με όρεξη, χιούμορ, επιμονή και υπομονή είναι συνεχώς δίπλα στα παιδιά, τα 

ενθαρρύνει, τα υποστηρίζει, τα παρηγορεί σε στιγμές συναισθηματικής φόρτισης και τα 

εμψυχώνει, τους αφηγείται αστείες ιστορίες από προσωπικά του βιώματα στον χώρο της 

κολύμβησης, παίζει μαζί τους, επεξηγεί τον τρόπο εκπραγμάτωσης του προγράμματος, 

παρατηρεί τυχόν σφάλματα στην τεχνική και τα επισημαίνει και σε περίπτωση που τα παιδιά 

παρουσιάσουν δυσκολία στην κατανόηση του σφάλματός τους ο προπονητής χρησιμοποιεί το 

σώμα του για να τους υποδείξει ποιο ακριβώς ήταν το σφάλμα τους καθώς και τον τρόπο για 

να το διορθώσουν. Ενδεικτικά στιγμιότυπα από προπονήσεις είναι τα ακόλουθα: 

 
Προπονητής: Σαν σήμερα, αν διαβάζετε ιστορία, το 1822 έγινε η σφαγή του Δράμαλη που 

σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί κάτι κολυμβητές.  

Τα παιδιά δυσανασχετούν και γελούν συγχρόνως. (Σημειώσεις πεδίου 12/04/2017) 

 

Ο προπονητής απευθύνεται στα παιδιά και λέει με χιούμορ: Σήμερα η κυρία Μαρία ήρθε να 

μας κάνει παρατήρηση, που σημαίνει ότι θα γίνετε αντικείμενο έρευνας. Αυτά δηλαδή που 
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κάνετε σήμερα μπορεί να τα δείτε στο star, στο YouTube, στον συνήγορο του πολίτη… Τα 

παιδιά γελούν. (Σημειώσεις πεδίου 12/04/2017) 

 

Προπονητής: Ευθυμία, πόσα κοτόπουλα έχεις φάει στη ζωή σου;  

Η Ευθυμία τον κοιτάζει με απορία, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία τον κοιτούν με 

περιέργεια και περιμένουν να καταλάβουν πού το πάει.  

Προπονητής: Βάλε τα όλα μαζί σε ένα κοτέτσι. Είναι πολλά;  

Ευθυμία: Ναι.  

Προπονητής: Έτσι θα είναι και η σημερινή προπόνηση! 

Τα παιδιά δυσανασχετούν και γελούν συγχρόνως.  

Πάμε! Λέει δυνατά ο προπονητής. Πρώτος ο Στράτος γιατί έχει τύψεις που δεν ήρθε το πρωί. 

(Σημειώσεις πεδίου 12/04/2017) 

 

Η Έλενα τελείωσε ένα σετ και ο προπονητής την ενημέρωσε για τον χρόνο της. Μόλις τον 

άκουσε έβαλε τα κλάματα γιατί δεν την ικανοποίησε. Ο προπονητής την βλέπει, την πλησιάζει 

και της λέει: Μπορείς να στεναχωρηθείς, να κλάψεις, αλλά θα τα κάνεις. Χαμηλώνει τη φωνή του 

και της λέει κάπως πιο κατ’ ιδίαν: Δεν πειράζει, τσαλακώσου. Εγώ είμαι εδώ να σε βλέπω. Θα τα 

καταφέρουμε. (Σημειώσεις πεδίου 12/04/2017) 

 

Προπονητής: Όταν είχα πάει στο Βέλγιο, στους αγώνες, φορούσα μια μπλούζα που έγραφε 

Σουηδία. Πάω στο κολυμβητήριο, φοράω το διαπιστευτήριο, ξεκινάω να προπονώ την αθλήτριά 

μου και βλέπω τους Σουηδούς να με κοιτούν απορημένοι και συνειδητοποιώ ότι φοράω τη 

φανέλα της Σουηδίας και με κοιτούσαν κι έλεγαν «Ποιος είν’ αυτός; Δικός μας δεν είναι». Τα 

παιδιά γελούν. (Σημειώσεις πεδίου 28/07/2017) 

 

Τα παιδιά μαζεύονται γύρω από τον προπονητή και καθώς ξεκινάει ο προπονητής να πει το 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν τα παιδιά, ο Σταύρος τον διακόπτει.  

Σταύρος: Κύριε, να βάλουμε το καλάθι στη μέση της πισίνας και αν βάλετε καλάθι με τρεις 

προσπάθειες να κάνουμε προπόνηση και αν δεν βάλετε να παίξουμε όλοι; 

Προπονητής: Ακούσατε τι είπε ο Σταύρος;  

Παιδιά: Όχι.   

Προπονητής: Πες το δυνατά.  

Σταύρος: Να βάλουμε το καλάθι στη μέση της πισίνας και αν βάλει ο κύριος με τρεις 

προσπάθειες καλάθι, θα κάνουμε προπόνηση. Αν δεν βάλει, θα παίξουμε όλοι.  

Τα παιδιά γελούν και δείχνουν να συμφωνούν και ο Σταύρος πάει αμέσως και φέρνει το καλάθι 

και το πάει στο κέντρο της πισίνας. Τα παιδιά φέρνουν στον προπονητή μπάλες και ο προπονητής 

αρχίζει τις βολές. Όλα τα παιδιά έχουν τεταμένη την προσοχή τους και παρακολουθούν με 

αγωνία χωρίς να μιλούν καθόλου. Ο Σταύρος βρίσκεται στην πισίνα, δίπλα στο καλάθι. Οι δύο 

πρώτες βολές ήταν άστοχες και σε κάθε άστοχη βολή τα παιδιά έδειχναν την χαρά τους. Η τρίτη 

όμως παραλίγο να μπει αλλά τελικά δεν μπήκε και τα παιδιά πανηγυρίζουν.  

Προπονητής προς Νικόλα: Είδες πώς ήταν το πρόσωπο του Σταύρου στην τρίτη βολή; Έτσι 

έκανε! (και αναπαράστησε το πώς έκανε το πρόσωπο του στο οποίο φαινόταν έντονη η αγωνία 

και ο φόβος μήπως ευστοχήσει ο προπονητής). (Σημειώσεις πεδίου 08/08/2017)  

 

Μόλις παρέλθουν οι δύο ώρες προπόνησης, ο προπονητής σημαίνει το τέλος και οι 

αθλητές εξέρχονται από την πισίνα. Μόλις βγουν, άλλοι κατευθύνονται αμέσως προς τα 

σακίδιά τους, τα οποία άλλοι τα έχουν κρεμασμένα μέσα στον χώρο της πισίνας και άλλοι στα 

αποδυτήρια, από όπου βγάζουν κάποια δοχεία στα οποία έχουν φρούτα ή παστέλια ή μπάρες 

δημητριακών και κολατσίζουν και άλλοι κατευθύνονται αμέσως προς τις ντουζιέρες των 

αποδυτηρίων.   

Στις πρακτικές της προπόνησης επίσης συμπεριλαμβάνονται η προβολή εκπαιδευτικών 

βίντεο με σημαντικούς αγώνες κολύμβησης και επίδειξη ιδιαίτερων τεχνικών κολύμβησης 

σπουδαίων αθλητών. Επιπλέον, ο προπονητής έχει φροντίσει και έχει προμηθευτεί μια 

αδιάβροχη κάμερα. Με αυτήν την κάμερα τραβάει βίντεο τα παιδιά ορισμένες φορές την ώρα 
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που κολυμπούν και έπειτα τους τα προβάλλει. Με τον τρόπο αυτόν, καθώς οι κολυμβητές την 

ώρα που κολυμπούν δεν δύνανται να έχουν εικόνα του τρόπου κατά τον οποίο χρησιμοποιούν 

τα σώματά τους για την εκπραγμάτωση των εκάστοτε τεχνικών κολύμβησης, αποτυπώνει σε 

βίντεο ορισμένα στιγμιότυπα τα οποία έπειτα τους τα προβάλλει για να μπορούν να έχουν μια 

εικόνα και να συνειδητοποιήσουν πιο ολοκληρωμένα τυχόν σφάλματα τα οποία πράττουν και 

με τον τρόπο αυτόν να μπορέσουν να βελτιώσουν τον τρόπο εκπραγμάτωσης των τεχνικών 

κολύμβησης και εν τέλει να επιτύχουν ανώτερα επίπεδα επιδόσεων. Σχετικά αναφέρει ο 

Παύλος: 

 
Φέτος πήρε και μια αδιάβροχη κάμερα και μας πήρε βίντεο κάτω από το νερό για να δούμε την 

τεχνική μας και ίσως λάθη που όταν μας έκανε παρατήρηση ίσως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει 

πώς ακριβώς είναι το σωστό και τι κάναμε εμείς. 

 

Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, όπως αναφέρεται και από τον προπονητή, 

λαμβάνουν χώρα πολύ σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τόσο του προπονητή και των 

παιδιών, όσο και των παιδιών μεταξύ τους. Η Σταυρούλα αναφέρει σχετικά: «Μετά, έκτη 

δημοτικού, η τελευταία χρονιά στο προ-αγωνιστικό, ήμασταν οι μεγάλοι της ομάδας και 

αισθανόμουν υπεύθυνη γιατί έπρεπε, ας πούμε, να τους συμβουλέψω ίσως ή να τους πω κάτι». 

Αυτή η συμβουλευτική και η καθοδήγηση από τον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο προς τον πιο 

νέο και πιο άπειρο είναι κάτι το οποίο γενικότερα προωθείται εντός της κοινότητας του 

Ομίλου. Είναι κάτι το οποίο είχε βιώσει και η ίδια ως μικρότερη και, έπειτα, ως μεγαλύτερη 

και πιο έμπειρη, αισθάνεται μέσα της την ευθύνη, χωρίς να της επιβάλλεται άμεσα από 

κάποιον εξωτερικό παράγοντα, καθώς δεν είναι κάτι το οποίο της υποδεικνύεται από κάποιον, 

ότι ήρθε η σειρά της να εκπληρώσει το "χρέος" της καθοδηγώντας τους "νεοσσούς" της ομάδας 

συνεισφέροντας κατά τον τρόπο αυτό στην βελτίωση του συνόλου της ομάδας. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων για τα τμήματα της προαγωνιστικής και 

της αγωνιστικής κατηγορίας διατίθενται μόλις τρεις διαδρομές τις οποίες μοιράζονται 24 

παιδιά. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η κάθε διαδρομή αντιστοιχεί σε οκτώ παιδιά, γεγονός 

το οποίο δημιουργεί έναν συνωστισμό. Παρ’ όλη αυτή τη δυσκολία που δημιουργείται εξαιτίας 

του συνωστισμού, τα παιδιά καταφέρνουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να συνυπάρχουν 

αρμονικά σεβόμενα τις ανάγκες των συναθλητών τους. Όπως σχετικά αναφέρει η Σταυρούλα: 

«εγώ κολυμπάω και δεν κοιτάω μπροστά τόσο, κοιτάω κάτω και μπορεί να είναι κάποιος 

μπροστά μου και να κάνει πρόσθιο και να ακουμπήσω τα πόδια του και να πάω να περάσω από 

πάνω του, αλλά αυτό επειδή δεν τον βλέπω. Τέλος πάντων, δηλαδή υπάρχουν και τέτοια, αλλά 

πιστεύω ότι ‘ντάξει, ο ένας θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον». 

Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι, μέσα από τη συμμετοχή στις προπονήσεις, τα παιδιά 

μαθαίνουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται να εκπραγματώνουν 

για να μπορούν να συνεχίζουν να συμμετέχουν στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Οι γνώσεις και οι πρακτικές αυτές αφορούν τόσο 

την κολύμβηση ως άθλημα, όσο και τις υπόλοιπες γνώσεις και δεξιότητες απορρέουν από τη 

συμμετοχή στις πρακτικές του Ομίλου. Γνώσεις που, όπως μαρτυρούν και τα τρία μας 

ερευνητικά υποκείμενα, δεν αφορούν μόνο γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη βελτίωση των 

κολυμβητικών επιδόσεων. Για να μπορέσουν τα παιδιά-αθλητές να συνεχίσουν με επιτυχία την 

συμμετοχή τους στις πρακτικές της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης, μαθαίνουν τόσο γνώσεις και πρακτικές που αφορούν την κολύμβηση ως άθλημα, 

αλλά και γνώσεις και πρακτικές που αφορούν την κολύμβηση ως μια κοινότητα, η οποία όπως 

δηλώνεται από την Σταυρούλα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και η συμμετοχή της στην 

κοινότητα αυτή δηλώνει ότι την εφοδιάζει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 

να μπορέσει να συμμετέχει με επιτυχία στην κοινωνία των ενηλίκων. Ενδεικτικά, όπως η ίδια 

αναφέρει:  
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Γενικά, πέρα από το πώς να κολυμπάς, την τεχνική κι όλα τα σχετικά, μαθαίνεις.. είναι μια 

κοινωνία στην ουσία, μια προετοιμασία για την κοινωνία αργότερα ίσως. Όπως για παράδειγμα, 

μια δουλειά στο μέλλον, θα πρέπει να είσαι συνεπής και να ξέρεις ότι θα πρέπει να είμαι στη 

δουλειά μου τέτοια ώρα γιατί έτσι γίνεται, έτσι πρέπει. Μαθαίνεις να υπακούς κάποιον, ότι «το 

είπε ο προπονητής, πρέπει να το κάνουμε» ας πούμε. Όπως το αφεντικό σου αργότερα ή όπως το 

σχολείο θα σου πει κάποιος κάτι ένας καθηγητής κι αυτό πρέπει να είναι δεδομένο, ας πούμε. 

Γενικά μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, μαθαίνεις να ελέγχεις τον χρόνο σου και πέρα απ’ αυτό 

μαθαίνεις πάρα πολλές εμπειρίες. Είτε από αγώνες, μαθαίνεις πολλά παιδιά εκεί, γιατί εντάξει 

κολυμπάτε σε μια διαδρομή, λίγο πριν πέσετε σίγουρα θα μιλήσεις με κάποιον, δε θα κάθεσαι και 

θα περιμένεις. Όλο και κάποιον θα βρεις να μιλήσεις. Μετά.. ναι, είναι όλα αυτά που παίρνεις. Η 

φιλία, αποκτάς αγάπη για τους φίλους σου και για τον προπονητή. Ναι, αυτά είναι νομίζω που 

μαθαίνει κάποιος από την κολύμβηση.  

 

7.3.2. Ανταγωνισμός 

 

Άλλη μια μείζονος σημασίας πρακτική που εντοπίζεται στο πλαίσιο της πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. συνιστά η πρακτική του 

ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός εντός του συγκεκριμένου πλαισίου κατέχει μια ιδιαίτερη θέση 

και διαχέεται σε όλο το φάσμα της συμμετοχής στην συγκεκριμένη κοινότητα και εντοπίζεται 

τόσο μεταξύ των μελών της ίδιας της ομάδας, όσο και με άλλες ομάδες. Ο τρόπος δε που 

βιώνεται είναι πολύ ιδιαίτερος και ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξη της κοινότητας. 

 Η όλη ιδιαιτερότητα στον τρόπο που βιώνεται ο ανταγωνισμός στην συγκεκριμένη 

κοινότητα εντοπίζεται στο ότι είναι πάρα πολύ στενά συνυφασμένος με μια άλλη πρακτική με 

την οποία, σε άλλα πλαίσια, είθισται να βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, με την πρακτική της 

συνεργασίας. Είναι τόσο στενά συνυφασμένες αυτές οι δύο έννοιες-πρακτικές στη νόηση των 

υποκειμένων της παρούσας έρευνας, ώστε στις δηλώσεις τους δεν δείχνουν να τις διαχωρίζουν, 

ούτε καν να τρέφουν ανταγωνιστικά συναισθήματα προς άλλους αθλητές. Αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας του ότι στο πλαίσιο της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. ο ανταγωνισμός αξιοποιείται από τους αθλητές για τη βελτίωσή τους, 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται μια άλλη διάσταση στον ανταγωνισμό η οποία τον 

καθιστά να παραπέμπει περισσότερο σε συναγωνισμό.   

 Στο πλαίσιο της υπό διερεύνηση κοινότητας ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο 

προωθείται από τον προπονητή και επιδιώκεται και από τους ίδιους τους αθλητές. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Παύλο: «Γενικά μ’ αρέσει να συναγωνίζομαι με άλλους και 

να συγκρίνομαι με άλλους, διότι όταν κάποιος προσπαθεί να φτάσει κάποιον άλλον, βοηθάει 

γενικότερα πολύ να έχει κάποιος πρότυπο κάποιον, είτε συναθλητή του ή κάποιον από άλλη 

ομάδα ή κάποιον άλλον πιο μεγάλο που να μην είναι στο περιβάλλον του και μας το έχει πει και ο 

προπονητής μας αυτό, όταν κάποιος κυνηγάει κάποιον άλλον, μόλις τον φτάσει θα θέλει να πάει 

ακόμα πιο ψηλά, μετά ο άλλος θα θέλει πάλι να τον περάσει, σε λογικά πλαίσια φυσικά όλα αυτά, 

και νιώθω ότι είναι πολύ καλό κάτι τέτοιο».  

Κατά τις προπονήσεις, μάλιστα, οι αθλητές συνήθως έχουν συγκεκριμένους 

συναθλητές που συνηθίζουν να «πέφτουν», όπως οι ίδιοι αναφέρουν, μαζί ακριβώς για να 

ανταγωνίζονται και, κατά τον τρόπο αυτό, να βελτιώνονται οι ίδιοι βελτιώνοντας τις επιδόσεις 

τους. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ως απαραίτητη και αναπόσπαστη πρακτική της κοινότητας 

και ως μια πρακτική που ενώνει την ομάδα και την κρατάει ενωμένη. Και τα δύο ερευνητικά 

μας υποκείμενα δηλώνουν ότι οι επιδόσεις τους θα ήταν διαφορετικές, και όχι προς το 

καλύτερο, ελλείψει του ανταγωνισμού και ο προπονητής προσθέτει ότι ενδεχομένως οι αθλητές 

του να επιτύγχαναν ακόμα καλύτερες επιδόσεις εάν υπήρχε η δυνατότητα επιπλέον 

ανταγωνισμού, όχι μόνο μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας, αλλά και με άλλες ομάδες, όπως 

συμβαίνει σε άλλες πόλεις, κάτι για το οποίο αναφέρει ότι δυστυχώς δεν παρέχεται η 
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δυνατότητα καθώς στα πλαίσια του νομού δεν υπάρχει άλλος εξίσου οργανωμένος όμιλος. 

Ενδεικτικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις των υποκειμένων στα οποία φανερώνονται οι 

αντιλήψεις τους και ο τρόπος που βιώνουν τον ανταγωνισμό στα πλαίσια της κοινότητας του 

Ν.Ο.Ρ. είναι τα ακόλουθα:   

 
Ερευνήτρια: Ο ανταγωνισμός τι θέση έχει στις προπονήσεις σας;  

Προπονητής: Έχουμε ένα μειονέκτημα, ότι είμαστε μια ομάδα. Αν λοιπόν, την ώρα που 

κολυμπούσαμε εμείς, δίπλα είχαν άλλες δύο ομάδες προπόνηση, όπως στο Ηράκλειο, ας πούμε, 

ίσως αυτός ο ανταγωνισμός: όχι αυτοί κάνανε πρωινή, εμείς δεν κάναμε, αυτός κολυμπάει 

γρήγορα, εγώ δεν κολυμπάω, θα ήταν διαφορετικά. Μέσα στη βδομάδα, επειδή έχουμε λίγα 

άτομα από κάθε ηλικία, υπάρχει ένας συναγωνισμός-ανταγωνισμός τέλος πάντων, ο οποίος είναι 

απαραίτητος. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Αν εγώ βαριέμαι σήμερα και η τάδε πάει πιο 

γρήγορα, εγώ θέλω να την περάσω, πρέπει να αναγκαστώ κι εγώ να κολυμπήσω γρήγορα και 

κάποια στιγμή βρίσκω κι εγώ την όρεξη κι έτσι τραβάω μετά και την άλλη που κουράστηκε. 

Είναι σημαντικό να υπάρχουν αθλητές ίδιου επιπέδου και να μπορούν να κοντράρουν ο ένας τον 

άλλον. Δηλαδή ένα αγοράκι ήταν μόνο του μέχρι πέρυσι και ξαφνικά ένα άλλο παιδάκι δούλεψε 

πολύ καλά και άλλαξε πολύ και αυτή τη στιγμή αυτοί οι δύο νομίζω τραβάνε όλο το κουπί της 

ομάδας. Είναι σημαντικό.  

Ερευνήτρια: Εσείς με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι τον προωθείτε ή τον αποτρέπετε;  

Προπονητής: Την ώρα της προπόνησης, κάποια σετ τα βάζω με σκοπό να γίνει αυτό και βάζω 

έτσι τα παιδιά ώστε να μπορεί να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Είναι περισσότερο ανταγωνιστικό, 

πώς βάζεις τον κάθε αθλητή να κολυμπάει.  

 

Προπονητής: […] …όσο περνάει ο καιρός και ο τρόπος που τους δίνω κάποια χαρτιά, κάποιες 

ζώνες να συμπληρώσουν είναι τέτοιες που αναγκάζονται και που πρέπει να ασχοληθούν με τον 

εαυτό τους περισσότερο. Απλά οι άλλοι είναι το όχημα που θα κάνει αυτούς να πάνε 

γρηγορότερα…  

 

Ερευνήτρια: Κατά τις προπονήσεις τα παιδιά αλληλεπιδρούν;  

Προπονητής: Ναι, φυσικά. Αυτό που σου είπα, ότι το ένα ανταγωνίζεται το άλλο, πολλές φορές 

όταν βαριέται κάποιος, του λέω πήγαινε δίπλα σε αυτόν, κολύμπα μαζί του, ξαφνικά τον βλέπεις 

ότι παίρνει μπρος κι αλληλεπιδρούν σε πολλά επίπεδα και στο επίπεδο της φόρτισης. Δηλαδή αν 

μαλώσω έναν, θα στεναχωρηθεί κι άλλος, αν χαρεί κάποιος μπορεί να χαρεί κι ένας άλλος. Αν 

κάνει κάποιος κάτι καλό, μπορεί και οι υπόλοιποι να νιώσουν την ευθύνη να το κάνουν καλύτερα 

κι αυτοί. Στα πιο μικρά βέβαια κάνω το εξής: βγάζω το πρότυπο και λέω: κοιτάξτε σήμερα την 

τάδε τι ωραία που κολυμπάει! Αυτό ανεβάζει τη Μαρία μεν, αλλά αναγκάζει και τους άλλους να 

κολυμπήσουν καλά.  

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά;  

Προπονητής: Κοίταξε, η συνεργασία με την έννοια ότι κάνουμε κάτι κοινό δεν υπάρχει, με την 

έννοια ότι δεν είναι ομαδικό άθλημα, πολλοί όμως επιλέγουν συγκεκριμένες διαδρομές με 

συγκεκριμένα άτομα γιατί ξέρουν τις συνήθειές τους. Δηλαδή ξέρουν ότι όταν ανταμώσουν 

«αυτός θα περάσει δεξιά κι εγώ θα κάνω αυτό από την άλλη», γενικά βλέπω κάποιους που έχουν 

αρχίσει να συνεργάζονται στο κομμάτι της προπόνησης για να βγάζουν την προπόνησή τους 

καλά χωρίς πρόβλημα ακριβώς γιατί συνυπάρχουν αρκετό καιρό στην ίδια διαδρομή. Δεν 

υπάρχει συνεργασία άμεση στο κολύμπι με την έννοια.. γενικά αυτό που είπα, ότι ο 

ανταγωνισμός δηλαδή βοηθάει, ίσως και ο τρόπος που τους βάζουμε στην πισίνα να κολυμπάνε 

γρήγορα και να το πεις έτσι συνεργάζονται, να γίνονται καλύτεροι όλοι τους.   

 

Ερευνήτρια: Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας;  

Σταυρούλα: Νομίζω υπάρχει με κάποια παιδιά. Εγώ προσωπικά είμαι εντελώς μόνη μου από την 

ηλικία μου, δεν υπάρχει άλλο κορίτσι στην ηλικία μου. Υπάρχουν μεγαλύτερα κορίτσια στα 

οποία εγώ προσωπικά φέτος δεν ανταγωνίζομαι κάποια γιατί δεν είναι στην κατηγορία μου. 

Όμως γενικά μέσα στην προπόνηση ο κύριος επιλέγει να βάζει σε κάποιες διαδρομές κάποια 

παιδιά που ξέρει ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ας πούμε τους τρεις μεγάλους προτιμάει να τους 
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βάζει σε τρεις διαδρομές ώστε να φεύγουν μαζί. Αυτοί έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, κυρίως 

δύο παιδιά γιατί ο άλλος είναι ύπτιος. 2 παιδιά έχουν ανταγωνισμό στη μικτή. Επίσης, νομίζω 

τώρα πια υπάρχει και στην ηλικία μου στα αγόρια ανταγωνισμός, αν και κολυμπάνε διαφορετικά 

μέτρα, είναι και οι δύο ελεύθεροι, αλλά ο ένας είναι σπρίντερ και ο άλλος αποστάσεις. Γενικά, 

είναι αθλητές που όλοι έχουμε κάτι κοντινό, ο καθένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλο και να 

φύγει κοντά του. Γενικά, υπάρχει ανταγωνισμός και όσο περνάνε τα χρόνια και οι κατηγορίες 

είναι πιο κοντά, δηλαδή του χρόνου εγώ θα, αν η Έλενα κολυμπάει 400 ελεύθερο και είναι καλή 

και κολυμπάω και εγώ 400, στην ουσία θα ανταγωνιστούμε για να πάρουμε κάποια θέση. Τώρα 

τυχαία τα λέω αυτά. 

 

Ερευνήτρια: Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας;  

Παύλος: Ναι.  

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό θα έλεγες;  

Παύλος: Σε βαθμό που βοηθάει.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή με ποιον τρόπο τον βιώνεις τον ανταγωνισμό;  

Παύλος: Αθλητές που είναι «χειρότεροι» από εμένα, προσπαθούν να γίνουν σαν εμένα και ίσως 

κάποιες φορές αντιδρούν λίγο άσχημα, όχι στην προπόνηση, αλλά γενικότερα στο πώς με 

αντιμετωπίζουν σαν χαρακτήρα, όχι σε ενοχλητικό βαθμό και πιστεύω ότι ο καθένας είναι καλός 

σε μερικά αγωνίσματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός σε σημείο που βοηθάει. Εγώ τον 

βιώνω ως.. ότι κι εγώ προσπαθώ να φτάσω μεγαλύτερους από εμένα και κάποιοι στην ηλικία μου 

ή μικρότεροι προσπαθούν να φτάσουν στο δικό μου επίπεδο και όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι 

κάτι τέτοιο είναι καλό.  

Ερευνήτρια: Υπάρχει ανταγωνισμός με άλλες ομάδες;  

Παύλος: Ναι, στους αγώνες. Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να βοηθήσει τόσο πολύ όσο 

βοηθάει ο ανταγωνισμός μεταξύ εμάς που είμαστε στην ίδια ομάδα, ας πούμε, γιατί δεν τους 

βλέπουμε κάθε μέρα, τους βλέπουμε στους αγώνες. Αλλά είμαστε και φίλοι με πολλά παιδιά από 

άλλες ομάδες που πέφτουν μαζί μας σε κάποια αγωνίσματα, οπότε ναι, ανταγωνισμός σίγουρα 

υπάρχει.  

Ερευνήτρια: Ο ανταγωνισμός νιώθεις να σου παρέχει κίνητρο για να βελτιωθείς; Νιώθεις μήπως 

να σε αγχώνει;  

Παύλος: Ο ανταγωνισμός με άλλες ομάδες ίσως να με αγχώνει λίγο, αλλά ακόμα και αυτό σε 

βαθμό που με κάνει ίσως να πηγαίνω πιο γρήγορα μέσα στο αγώνισμα γιατί πιστεύω ότι όλοι 

μας, όταν έχουμε κάποιον δίπλα μας ο οποίος προσπαθεί να μας περάσει είναι ένα κίνητρο για να 

πηγαίνουμε ακόμα πιο γρήγορα και όταν βλέπουμε ότι κάποιος είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς και 

διεκδικεί κι αυτός όπως κι εμείς έναν καλύτερο χρόνο ή και την πρώτη θέση πηγαίνουμε πιο 

γρήγορα. Τώρα, ο ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων της ίδιας ομάδας σίγουρα βοηθάει. Γενικά ο 

ανταγωνισμός βοηθάει όταν είναι σε λογικά πλαίσια όπως είναι στην ομάδα μας. 

  

Ερευνήτρια: Έχεις αναπτύξει κάποια στενή σχέση με κάποια παιδιά;  

Παύλος: Με φίλους μου.. με 2 άτομα που πέφτουμε μαζί πολύ συχνά είναι πλέον φίλοι μου πολύ 

καλοί, σχεδόν όπως είναι και οι φίλοι μου από το κολύμπι. 

Ερευνήτρια: Όταν λες πέφτω μαζί;  

Παύλος: Αγωνιζόμαστε στα ίδια αγωνίσματα. 

 

Ερευνήτρια: Υπάρχει συνεργασία στο άθλημα της κολύμβησης;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. Ας πούμε, έχει τύχει να είμαστε εγώ και η Έλενα και να είναι και 

άλλα 2 άτομα και να είναι να πέσουμε 200 μικτή και να πούμε «έλα να κολυμπήσουμε δίπλα-

δίπλα για να τα πάμε καλά». Γενικά και μέσα επιλέγουμε να μπαίνουμε καμιά φορά σε διπλανές 

διαδρομές για να πηγαίνουμε μαζί αν δεν μας αλλάξει ο κύριος. Αν έχουμε μια σκυταλοδρομία, 

θα μας αφήσει ο κύριος να συνεργαστούμε έτσι ώστε.. ό,τι έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε, 

ας πούμε. 

  

Ερευνήτρια: Γενικά, αν κάποιο παιδί έχει πάει καλά, ως ομάδα χαίρεστε μαζί του;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. 

Ερευνήτρια: Το εκδηλώνετε; 



107 
 

Σταυρούλα: Ναι, του λέμε όλοι μπράβο. Γενικά, όταν βλέπω ένα παιδί να κολυμπάει, ακόμα και 

μόνη μου να ‘μια, θα του πω «πάμε!». Ένα παιδί που στους χειμερινούς αγώνες δεν ήρθε γιατί 

δεν κατάφερε να πιάσει το όριο και στους προηγούμενους αγώνες έπιασε το όριο και με το που 

ήρθε του κάναμε όλοι «κόλλα πέντε και μπράβο σου και τα κατάφερες» και γενικά όλοι 

χαρήκαμε που θα έρθει ένα παραπάνω παιδί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι 

ευχάριστο. Δηλαδή και ανταγωνιστής μου να ήταν, θα χαιρόμουν αν ερχόταν.   

 

Ο τρόπος λοιπόν που εκφράζονται για τους ανταγωνιστές τους καθιστά φανερό ότι τους 

αντιλαμβάνονται περισσότερο ως συναγωνιστές παρά ως ανταγωνιστές, ότι τους σέβονται και 

ότι εκτιμούν την ύπαρξή τους διότι χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν ίδιο, ούτε καν οι ίδιοι. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό με τις άλλες ομάδες, είναι κάτι το οποίο εντοπίζεται μόνο στα 

πλαίσια της συμμετοχής σε κολυμβητικούς αγώνες, πρακτική στην οποία θα αναφερθούμε 

λεπτομερώς στην αμέσως επόμενη υποενότητα.    

 

7.3.3. Συμμετοχή σε αγώνες κολύμβησης 

 

 Μία ακόμα πρακτική που εντοπίζεται στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., με εξέχουσα θέση στα πλαίσια της 

συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας, αποτελεί η πρακτική της συμμετοχής σε αγώνες 

κολύμβησης. Ο Προπονητής αναφέρει χαρακτηριστικά: «[...] Ο προπονητής συνήθως 

αγχώνεται τις περιόδους που δεν έχει αγώνες. Αν δηλαδή θα πάει καλά η προετοιμασία, αν θα 

βγουν καλά τα σετ κ.λπ.…». Από τα λόγια του αυτά φανερώνεται ότι όλη η κολυμβητική 

περίοδος περιστρέφεται γύρω από τους αγώνες περιλαμβάνοντας την περίοδο προετοιμασίας 

για τους αγώνες και την περίοδο των αγώνων. Η θέση λοιπόν της συγκεκριμένης πρακτικής 

είναι τόσο σημαντική, ώστε θα μπορούσε, χωρίς υπερβολή, να ειπωθεί ότι βρίσκεται στο 

επίκεντρο, καθώς οτιδήποτε συμβαίνει στα πλαίσια των δύο προηγούμενων πρακτικών, των 

πρακτικών της προπόνησης και του ανταγωνισμού, φαίνεται να συμβαίνει με κεντρικό άξονα 

τη συμμετοχή στους αγώνες, που αποτελεί τον τελικό σκοπό. Σχετικά, αναφέρεται από τον 

προπονητή:  

 
Είναι αναπόφευκτο για ένα παιδί που θέλει να ξεπεράσει τα όριά του. Το να μπορέσει να 

κολυμπήσει, γιατί το πανελλήνιο πρωτάθλημα διαρκεί τρεις μέρες, στις οποίες ένα παιδί πρέπει 

να κάνει, σε ιδανικές συνθήκες, εννέα κούρσες: προκριματικά, το απόγευμα τελικά και το βράδυ 

σκυταλοδρομία και όλο αυτό να γίνει επί τρεις φορές. Για να μπορέσει ένα παιδί λοιπόν να κάνει 

μέσα σε τρεις μέρες, σε δυόμιση εικοσιτετράωρα στην ουσία, όλες αυτές τις κούρσες, πρέπει να 

έχει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσαρμοσμένο στα 

επίπεδα της ομοσπονδίας, αν ήτανε ένα αγώνισμα σήμερα, ένα αγώνισμα σε τρεις μέρες, ένα 

αγώνισμα σε άλλες τρεις μέρες θα ήταν εντελώς διαφορετική η μορφή της προπόνησης. 

Αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και στις απαιτήσεις του αγώνα.   

  

Η εξέχουσα σημασία που κατέχει η συγκεκριμένη πρακτική γίνεται εμφανής και από 

αρκετά άλλα σημεία. Κατ’ αρχάς, γίνεται εμφανής από την ονοματοδοσία των δύο κορυφαίων 

τμημάτων της κοινότητας, του προαγωνιστικού και του αγωνιστικού, των οποίων η ονομασία 

έχει κοινή ρίζα τη λέξη αγώνας. Εμφανής επίσης γίνεται η εξέχουσα σημασία της πρακτικής 

της συμμετοχής στους αγώνες από το γεγονός ότι ο Όμιλος έχει αναθέσει την ευθύνη για την 

προπόνηση των τμημάτων αυτών αποκλειστικά στον προπονητή ο οποίος διαθέτει την 

περισσότερη κατάρτιση και ειδίκευση στην προπονητική της κολύμβησης, όπως επίσης και την 

περισσότερη πείρα πάνω στο αντικείμενο. Μάλιστα, όχι μόνο έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε 

αυτόν η ευθύνη για την προπόνηση των τμημάτων αυτών, αλλά η προπόνηση των 

συγκεκριμένων τμημάτων συνιστά και τη μοναδική του ενασχόληση στα πλαίσια της 

συνεργασίας του με τον Όμιλο.   
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 Όπως φανερώνεται μέσα από τις δηλώσεις και τα έργα των αθλητών και του προπονητή 

της παρούσας έρευνας, η σημαίνουσα αξιολόγηση της εν λόγω πρακτικής δεν είναι κάτι το 

οποίο συμβαίνει μόνο από την πλευρά του Ομίλου. Παρατηρείται λοιπόν, ότι και τα τρία 

ερευνητικά υποκείμενα της παρούσας έρευνας, τόσο ο προπονητής, όσο και οι αθλητές, από τα 

πρώτα πράγματα που δηλώνουν ότι τους έρχονται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη κολύμβηση 

είναι οι αγώνες, η συμμετοχή στους οποίους συνιστά μια προτεραιότητα πιο σημαντική κι από 

τα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπως πληροφορούμαστε από τη Σταυρούλα: «…μόνο όταν έχω 

κάποιους αγώνες θα χάσω το μάθημα που έχω στα μαθηματικά, που είναι το Σάββατο για να 

συμμετέχω σε αγώνες».   

Επίσης, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι οι αγώνες κατέχουν σημαντική θέση 

ανάμεσα στα έργα των αθλητών. Συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία κεφάλαια της ζωής και των 

δύο αθλητών, αυτό που αναφέρεται στο παρόν και αυτό που αναφέρεται στο μέλλον τους σε 

σχέση με την κολύμβηση, σχετίζονται με αγώνες, κάτι το οποίο γίνεται φανερό και στα 

αντίστοιχα ιχνογραφήματά τους. Ακόμα, όλες οι φωτογραφίες που επέλεξαν οι αθλητές να μας 

παρουσιάσουν σε σχέση με το βαθύτερο νόημα της κολύμβησης για τη ζωή τους αποτελούν 

στιγμιότυπα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες.  

Η βαρύνουσα σημασία της συγκεκριμένης πρακτικής γίνεται φανερή επίσης και από το 

γεγονός ότι για την επίτευξη της συμμετοχής στην συγκεκριμένη πρακτική πραγματοποιείται 

μακρόχρονη προετοιμασία η οποία απευθύνεται τόσο σε σωματικό επίπεδο, μέσα από τις 

καθημερινές απαιτητικές προπονήσεις, όσο και σε ψυχολογικό. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται από τον προπονητή: «Τον ρόλο του «ψυχολόγου» τον παίζει καθημερινά ο 

προπονητής. Κάνω κάποιες συνομιλίες με τα παιδιά, κάποια πολύ απλά πράγματα, κάποιες 

θεωρίες των στόχων, κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, κάποια τρικάκια, όπως τα λέω εγώ, αλλά 

είναι στο δικό μου καθαρά το επίπεδο και έχει να κάνει με την προ-αγωνιστική τους 

προετοιμασία. Δηλαδή το κάθε παιδί λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες πριν από τους αγώνες σαν 

κομμάτι της συνολικής τους προετοιμασίας». 

Η εξέχουσα σημασία της πρακτικής της συμμετοχής στους αγώνες φαίνεται να είναι 

κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από τους γονείς. Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό καθώς, παρά 

την οικονομική κρίση, λόγω της οποίας όχι μόνον έχουν περικοπεί οι χορηγίες, αλλά και έχουν 

μειωθεί και τα εισοδήματα, η συμμετοχή των αθλητών δεν έχει μειωθεί. Από το γεγονός αυτό 

φανερώνεται ότι και οι γονείς αντιλαμβάνονται και συμμερίζονται τη σημασία των αγώνων 

καθώς, παρά τη μείωση των εισοδημάτων τους, αποδέχονται να επιβαρύνονται οι ίδιοι τα 

έξοδα προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να συμμετέχουν. Το συγκεκριμένο γεγονός 

αποκαλύπτεται στα συγκεκριμένα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του προπονητή:  

 
Ερευνήτρια: Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αλλαγές στην αριθμό των εγγραφών;  

Προπονητής: […] Θεωρώ ότι τα νούμερα δεν έχουν αλλάξει παρά ελάχιστα, κατά τη γνώμη μου, 

έτσι όπως βλέπω τα στατιστικά τα τελευταία χρόνια,  και δεν έχει να κάνει με την οικονομική 

κατάσταση του καθενός. […] Θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει σε επίπεδο που να μπορούμε να το 

θεωρήσουμε στατιστικά σημαντικό.  

Ερευνήτρια: Έχετε χορηγούς;  

Προπονητής: Τους γονείς. Παλιά, όταν ήμουν εγώ αθλητής ή και κάποια χρόνια μετά, όταν 

πηγαίναμε σε κάποιους αγώνες έλεγε η ομάδα: «Α, πάμε εκεί», τίποτα άλλο. Μετά κάποια στιγμή 

μας λέγανε, αντί για να πάμε με καράβι, θα πάμε με αεροπλάνο και αντί για 100.000 θα μας 

έβγαινε 150.000, θέλετε να το κάνουμε έτσι; Λέγανε όλοι θέλουμε. Γενικά, η συνεισφορά ήταν 

μικρή. Υπήρχαν χορηγοί που κάνανε μπλουζάκια, υπάρχουν ακόμα, είναι λιγότεροι, 

καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο τώρα ο αθλητισμός να είναι 

χορηγία των γονέων. Ένας γονιός ο οποίος πληρώνει 30 – 40 το μήνα το πολύ στο κολυμβητήριο 

μπορεί να τα δώσει, αλλά οι γονείς αυτοί θα δώσουν και τουλάχιστον 1.000 ευρώ το χρόνο για το 

παιδί τους για να λάβει μέρος σε αγώνες. 
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 Η συμμετοχή στους αγώνες αποτελεί μια πρακτική η οποία περιλαμβάνει πολλά 

ιεραρχικά δομημένα στάδια από τα οποία ο αθλητής εξελίσσεται εφόσον καταφέρει 

εκπραγματώσει με επιτυχία τα προαπαιτούμενα του εκάστοτε σταδίου. Κατά τον τρόπο αυτό, 

το κάθε στάδιο από το οποίο περνάει ο κάθε αθλητής του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του για το 

επόμενο ιεραρχικά ανώτερο στάδιο, καθώς πιστοποιεί την ικανότητά του να εκπραγματώσει 

ένα απαραίτητο σώμα δεξιοτήτων το οποίο αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι αθλητές 

αποκομίζουν το όφελος ότι μαθαίνουν να θέτουν στόχους: 

 
Ερευνήτρια: Τι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις;   

Σταυρούλα: Εδώ πέρα, στο πρώτο κουτάκι, έχω κάνει κάποια σύμβολα, είναι πιο πολύ το νόημά 

τους μεταφορικό ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ολυμπιακοί αγώνες, ας πούμε, το πρώτο μετάλλιο, όλα αυτά 

είναι σαν το τρόπαιο, δηλαδή να καταφέρω στόχους, αν καταφέρω να φτάσω πολύ ψηλά σε 

κάποιους μεγαλύτερους αγώνες κάποτε.  

  

Πιο αναλυτικά, η πρακτική της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης ξεκινάει από πολύ 

νωρίς, ήδη από τη συμμετοχή στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. σε επίπεδο ακαδημιών. Στο επίπεδο αυτό, οι αγώνες 

διενεργούνται σε ετήσια βάση σε επίπεδο Ομίλου με τη λήξη του κολυμβητικού έτους. Στο 

επόμενο επίπεδο συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας, στο επίπεδο της προαγωνιστικής 

κατηγορίας, η πρακτική της συμμετοχής στους αγώνες αρχίζει να γίνεται πλέον συστηματική, 

καθώς τότε διευρύνεται το φάσμα των αγώνων στο οποίο παρέχεται στους αθλητές η 

δυνατότητα συμμετοχής και όπως μας πληροφορεί ο Παύλος: «…ουσιαστικά από αυτήν την 

κατηγορία ξεκινάνε οι αγώνες επίσημα…». 

Συγκεκριμένα, τότε παρέχεται στους αθλητές η δυνατότητα συμμετοχής σε ημερίδες ή 

αγώνες ορίων οι οποίοι διεξάγονται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης μία φορά τον μήνα με 

σκοπό «…να πιάσεις τα όρια για τους αγώνες αλλά και να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι…» 

όπως πληροφορούμαστε από τον προπονητή. Οι αγώνες ορίων δηλαδή διεξάγονται για την 

εξυπηρέτηση διπλού σκοπού: την διαπίστωση της τρέχουσας φυσικής κατάστασης των 

αθλητών και την κατοχύρωση των απαιτούμενων χρόνων για την εξασφάλιση της συμμετοχής 

τους στα πρωταθλήματα που απευθύνονται στην κατηγορία τους. Πρωταθλήματα διεξάγονται 

δύο φορές τον χρόνο και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σε πρωταθλήματα άλλων 

περιφερειών που απευθύνονται συγκεκριμένα στην προαγωνιστική κατηγορία. Έτσι, είθισται 

να συμμετέχουν και σε άλλα δύο περιφερειακά πρωταθλήματα, ένα χειμερινό και ένα θερινό.  

Η απόφαση για τη συμμετοχή τους λαμβάνεται από τον προπονητή αφού πρώτα λάβει 

υπόψη παράγοντες όπως η συμμετοχή, η οποία όσο πιο ευρεία είναι τόσο περισσότερες 

πιθανότητες υπάρχουν για να συμμετάσχουν και το οικονομικό κόστος. Όταν οι αθλητές 

ενταχθούν στο επόμενο επίπεδο συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., στο επίπεδο της αγωνιστικής 

κατηγορίας, τότε συμμετέχουν στους αντίστοιχους αγώνες ορίων και στα πρωταθλήματα που 

διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, στο χειμερινό και στο θερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα 

κολύμβησης. Κατά τον τρόπο αυτό, οι αθλητές προάγονται σε πλήρεις συμμετέχοντες στις 

πρακτικές της κοινότητας.  

Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι η δυνατότητα συμμετοχής στην πρακτική των αγώνων 

αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα που καθορίζει την κατάταξη των αθλητών και ότι η 

διαδικασία ανέλιξης στα τμήματα της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης αποτελεί μια διαδικασία μετακίνησης σε επίπεδα αυξανόμενης συμμετοχής, μια 

διαδικασία δηλαδή εξέλιξης του τρόπου συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας, έως ότου 

επιτευχθεί το επίπεδο της πλήρους συμμετοχής το οποίο επιτυγχάνεται με την συμμετοχή στις 

πρακτικές της κοινότητας σε αγωνιστικό επίπεδο.  
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Η πρακτική της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης συνιστά μια πρακτική η οποία, 

τόσο για τα προαγωνιστικά τμήματα, όσο και για το αγωνιστικό, επαναλαμβάνεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο προπονητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα 

τρία τμήματα, τα δύο της προαγωνιστικής και το τμήμα της αγωνιστικής κατηγορίας, «…πάρα 

πολλά Σαββατοκύριακα, γύρω στα 20-25 το χρόνο, έχουμε αγώνες… […] …το κάθε γκρουπ έχει 

αγώνες γύρω στις κάθε 3-4 βδομάδες…». Και όπως αναφέρουν και οι αθλητές:  

 
Ερευνήτρια: Περίπου τον χρόνο σε πόσους συμμετέχεις;  

Παύλος: 10 περίπου, οπότε μέσο όρο γύρω στους 40 αγώνες. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή κάθε πότε αγωνίζεστε;  

Παύλος: Μία φορά το μήνα περίπου.  

Ερευνήτρια: Και κάθε φορά είναι και σε άλλο επίπεδο; Τη μια είναι τοπικό, την άλλη..   

Παύλος: Όχι, όχι. Συνήθως είναι ημερίδες, συμβαίνουν στην Κρήτη εδώ. Έχουμε μια ημερίδα 

κάθε μήνα και υπάρχουν και παραπάνω ημερίδες στις οποίες δεν πάμε σε όλες γιατί μπορεί να 

έχουν μικρότερη συμμετοχή και να κρίνει ο προπονητής μας ότι δεν αξίζει να πάμε και γίνονται 

και δύο Παγκρήτια πρωταθλήματα. Εμείς συμμετέχουμε και σε εκτός Κρήτης, όπως θα πάμε στη 

Θεσσαλονίκη στις 13 του Μάη και πάμε και στην Αθήνα μια φορά το χρόνο, είχαμε πάει και 

στην Αλεξανδρούπολη, αυτά. Κι αυτά είναι σαν πρωταθλήματα απλά σε ευρύτερο… 

 

Σταυρούλα: Υπάρχουν οι αγώνες ορίων που ξεκινάνε από τέλη Οκτωβρίου ή ίσως και αρχές 

Νοεμβρίου, δεν είμαι σίγουρη, και γίνονται αρκετοί μέχρι και τον Ιανουάριο με σκοπό να 

πιάσουμε τα όρια που χρειαζόμαστε για να πάμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που στην ουσία 

και αυτό χωρίζεται σε βορείου και νοτίου Ελλάδος. Μετά το πρωτάθλημα το χειμερινό (αυτοί 

που τα έχουν ήδη πιάσει πριν το χειμερινό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να τα ξαναπιάσουν και 

απλά πηγαίνουν στους αγώνες για να βελτιώσουν την επίδοσή τους ή πιάνουν όρια που δεν έχουν 

πιάσει σε διαφορετικά στυλ εάν τους ενδιαφέρει να κολυμπήσουν αυτό το συγκεκριμένο 

αγώνισμα στο θερινό πρωτάθλημα) και το καλοκαίρι που γίνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα 

όπου μαζεύονται όλοι οι αθλητές που έχουν όρια από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και 

αγωνίζονται όλοι μεταξύ τους.  

 

 Οι τρόποι με τους οποίους κάποιος αθλητής μπορεί να λάβει μέρος στους τελικούς 

αγώνες ποικίλουν. Κατ’ αρχάς, γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός των αθλητών με βάση το 

φύλο τους. Έτσι, στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης, πραγματοποιούνται διαφορετικοί αγώνες 

για τις γυναίκες και διαφορετικοί για τους άντρες για τα ίδια αγωνίσματα. Έπειτα, υπάρχουν 

διάφορα επιμέρους αγωνίσματα-στυλ στα οποία κάποιος αθλητής μπορεί να συμμετέχει, τα 

οποία είναι το ελεύθερο, η πεταλούδα, το ύπτιο και το πρόσθιο. Όσον αφορά το ελεύθερο στυλ, 

διεξάγονται αγώνες στους οποίους οι αθλητές κολυμπούν 50, 100, 200, 400, 800 και 1500 

μέτρα και όσον αφορά τα υπόλοιπα στυλ, τα αγωνίσματα αφορούν τα 200 και 400 μέτρα.  

Επίσης, υπάρχει και η μικτή κατηγορία στην οποία η απόσταση διανύεται κολυμπώντας 

και τα τέσσερα στυλ εξίσου από το ίδιο άτομο και διενεργείται στα 4*50 μέτρα, στην 

προαγωνιστική κατηγορία και στα 4*100 μέτρα στην αγωνιστική. Ακόμα, υπάρχουν και οι 

σκυταλοδρομίες στις οποίες η απόσταση μοιράζεται εξίσου σε τέσσερις αθλητές και διεξάγεται 

σε 4*50 σε στυλ ελεύθερο και μικτή και απευθύνεται στην προαγωνιστική κατηγορία και σε 

4*100 και 4*200 μέτρα ελεύθερο και μικτή και απευθύνεται στην αγωνιστική. Κάθε αθλητής 

έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όσα αθλήματα έχει κατοχυρώσει κατά τους αγώνες ορίων ότι 

διαθέτει τα απαιτούμενα για αυτά προσόντα.  

 Η πρακτική της συμμετοχής στους αγώνες συνιστά, όπως αναδεικνύεται από τα 

λεγόμενα των ίδιων των υποκειμένων, μια πρακτική με πολλαπλά οφέλη για τους 

συμμετέχοντες, τόσο σε αθλητικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό. Κατ’ αρχάς, συνιστά μια 

πρακτική την οποία, όπως οι ίδιοι οι αθλητές δηλώνουν, τη βιώνουν ευχάριστα αποκομίζοντας 

συναισθήματα απόλαυσης, χαράς και υπερηφάνειας:  
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Παύλος: […] οι αγώνες είναι μια πρόκληση. 

 

Ερευνήτρια: Σου αρέσει να συμμετέχεις σε αγώνες;  

Παύλος: Ναι και θεωρώ αν κάποιος κάνει ένα άθλημα χωρίς να του αρέσει να συμμετέχει σε 

αγώνες δεν αξίζει να το κάνει ουσιαστικά… ας πούμε, στο κολύμπι πρέπει ο καθένας να 

συμμετέχει στους αγώνες, ακόμα κι αν δεν είναι τόσο καλός αθλητής, γιατί κατ’ αρχάς είναι μια 

εμπειρία πολύ ωραία που βλέπεις, φτάνεις στα όριά σου, κουράζεσαι, οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι 

πολύ καλό να συμμετέχει σε αγώνες και αν κάποιος ενδιαφέρεται για ένα άθλημα πρέπει να 

συμμετέχει σε όλους σχεδόν ή σε όσους αγώνες μπορεί. 

 

Ερευνήτρια: Συμμετέχεις σε αγώνες; 

Σταυρούλα: Ναι, κάθε φορά. 

Ερευνήτρια: Σου αρέσει να συμμετέχεις σε αγώνες;  

Σταυρούλα: Ναι. […] Γενικά είναι ωραία αυτή η διαδικασία: μπαίνω για ζέσταμα, βάζω τον 

καρχαρία, ετοιμάζομαι. Είναι ευχάριστο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα γιατί είναι στάνταρ 

ότι θα πάμε να φάμε και ξέρω ότι εκεί θα μιλήσουμε όλοι μαζί, θα παίξουμε χαρτιά και ο 

γυρισμός όπου θα μιλήσουμε.. δηλαδή είναι πολύ ωραία πάντα, είναι φορές που ξέρω ότι σε αυτά 

τα κομμάτια θα περάσω πολύ καλά». 

Σταυρούλα: […] Μ’ αρέσει, πώς να το πω.. Μ’ αρέσει να ανεβαίνω επίπεδο, να κολυμπάω, να 

πηγαίνω σε αγώνες, να περνάω, να βελτιώνομαι και είναι.. δεν ξέρω.. δε μπορώ να το εξηγήσω 

τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένο αλλά το θέλω πολύ. Δηλαδή δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου 

χωρίς αυτό. 

 

Σταυρούλα: […] μπορείς να συμμετέχεις σε αγώνες και να… εθίζεσαι σε αυτό. 

  

Σταυρούλα: […] Είναι διαφορετικό (σε σχέση με άλλα αθλήματα)… δηλαδή και σε αγώνες που 

πάμε είναι συγκεκριμένα μαγιό που πρέπει να βάζεις. Είναι άλλη εμπειρία… 

 

Ερευνήτρια: Τι είναι η ευτυχία για εσένα;  

Σταυρούλα: […] μ’ αρέσει τόσο πολύ η διαδικασία στους αγώνες, το πριν πέσω να βάλω 

καρχαρία, να ετοιμαστώ, να είναι όλα έτοιμα και όταν έρθει η ώρα να ανέβω στον βατήρα και να 

κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Γενικά, μετά από αγώνες, μετά από ένα πρωτάθλημα έρχομαι εδώ και 

βάζω το κανονικό μου μαγιό και μου φαίνεται παράξενο που δεν βάζω καρχαρία ξαφνικά μετά 

από τόσες μέρες που είχα συνηθίσει. Γενικά, θα ήθελα πάρα πολύ να ανέβω κάποια στιγμή στο 

πανελλήνιο και να έχω μια σημαντική θέση στην οκτάδα, όπως τα είχα πάει πάρα πολύ καλά στο 

Ηράκλειο πέρυσι, ήμουν 4
η
, 6

η
 και 8

η
 το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και του χρόνου θα 

είναι διπλή κατηγορία, οπότε θα είναι πάλι δύσκολο γιατί θα είναι μεγαλύτερα άτομα που θα 

είμαστε στην ίδια κατηγορία και γενικά πιστεύω ότι αυτό είναι η ευτυχία: το να έρθω προπόνηση, 

το να μιλήσω με τον κύριο, να πάω στους αγώνες, όλο αυτό. Αποτελείται από όλα αυτά.  

Σταυρούλα: Παρά τις δυσκολίες, όπως, ας πούμε, τα δύσκολα σετ, οι εντατικές προπονήσεις, το 

να χάσω κάποια πράγματα, κάποιες βόλτες ίσως.. γενικά τέτοιου είδους πράγματα, με 

ανταμείβουν συνήθως. Δηλαδή, πέρσι είχα πάει πολύ καλά στο καλοκαιρινό, αλλά δύο 

εβδομάδες πριν προσπαθούσα να είμαι σε ένα πρόγραμμα. Να κοιμάμαι λίγο νωρίτερα, να 

ξυπνάω λίγο νωρίτερα λόγω προπονήσεων, η προσαρμογή μου γιατί ήθελα να είμαι 

προετοιμασμένη. Και πήγα στο χειμερινό και ανταμείφθηκα για τους κόπους μου και είναι ωραίο 

συναίσθημα αυτό, αισθάνομαι υπερήφανη. 

 

Λόγω του ότι οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Ν.Ο.Ρ. δεν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές για την διενέργεια αγώνων, οι αθλητές του αναγκάζονται συνεχώς να ταξιδεύουν 

στους γειτονικούς νομούς και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Παρά αυτή τη διαρκή 

διαδικασία των μετακινήσεων, δεν αναφέρθηκε ούτε υπαινίχθη ποτέ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

έρευνας, από κανένα ερευνητικό υποκείμενο, κάποια δυσφορία ή πρόκληση κούρασης. 

Αντιθέτως, από τα λεγόμενά τους προκύπτει ότι η πρακτική στης συμμετοχής σε αγώνες 
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αποτελεί μια διαδικασία την οποία βιώνουν ευχάριστα και από την οποία αποκομίζουν πολλά 

και σημαντικά οφέλη.  

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. από την πρακτική της συμμετοχής 

στους αγώνες πηγάζουν τόσο από την καθεαυτή πρακτική της συμμετοχής στους αγώνες, όσο 

και από τα παρελκόμενά της. Κατά τον τρόπο αυτό, στα οφέλη της συμμετοχής σε αγώνες που 

πραγματοποιούνται εκτός έδρας συμπεριλαμβάνονται, κατ’ αρχάς, η ικανότητα για διαχείριση 

του άγχους, η ανάπτυξη της ικανότητας για προσαρμοστικότητα, η υπευθυνότητα, η 

σκληραγώγηση, η εξοικείωση με την πρακτική του να ταξιδεύουν και η προετοιμασία για την 

αντιμετώπιση δυσκολιών που ενδεχομένως θα κληθούν να έλθουν αντιμέτωποι κατά την 

ενήλικη ζωή.  

Το γεγονός ότι ταξιδεύουν ως αποστολές ομαδικά, το ότι περνάνε πολύ χρόνο μαζί κατά 

τη διάρκεια τόσο των αγώνων, αλλά και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών με τα διάφορα μέσα 

(πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία), το ότι μοιράζονται κοινά δωμάτια στα ξενοδοχεία, όπως 

επίσης και το ότι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε κοινές δυσκολίες και να διαχειριστούν μαζί 

τα συναισθήματα που επιφέρει η όποια επιτυχία ή αποτυχία, αποτελούν βιώματα που 

επιφέρουν πολλαπλά οφέλη. Όλα αυτά τα κοινά βιώματα, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

δυνατών μεταξύ τους προσωπικών σχέσεων τόσο σε φιλικό επίπεδο, αναπτύσσοντας ένα 

ισχυρό αίσθημα ομάδας, όσο και σε πιο προσωπικό, στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της 

συμπόνιας, της ενσυναίσθησης, της ικανότητας για συμπαράσταση, για συνεργασία και 

συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους, όπως και της προσωπικής αυτονομίας και της ανεξαρτησίας.  

Επιπλέον, τα συνεχή ταξίδια που πραγματοποιούν σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα, σε 

συνάρτηση με το γεγονός ότι κατά τους αγώνες δεν βρίσκονται σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, 

αλλά τους παρέχεται και κάποιος ελεύθερος χρόνος και το ότι, κατά περιπτώσεις, μπορεί να 

τύχει ακόμα και να φιλοξενηθούν από άλλους αθλητές, παρέχουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη 

της κοινωνικοποίησης των αθλητών και διεύρυνση των οριζόντων τους καθώς γνωρίζουν 

συνεχώς νέα άτομα από διάφορα μέρη, ακόμα και εκτός συνόρων, και συνδιαλέγονται μαζί 

τους, παίζουν, αλληλεπιδρούν, και αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις. Ακόμα και ο χρόνος που 

διαθέτουν για την ώρα του ντουζ, όπου βρίσκονται και συνομιλούν με διάφορους συναθλητές 

επιδρά προς την ίδια κατεύθυνση. Ενδεικτικά αποσπάσματα από τα οποία προκύπτουν τα 

ανωτέρω αναφερθέντα αποτελούν τα ακόλουθα:   

 
Ερευνήτρια: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη των παιδιών από τη συμμετοχή τους σε αγώνες;  

Προπονητής: Αυτό που σου είπα, ότι από μια πρώιμη ηλικία μαθαίνουν να μπαίνουν σε μια 

διαδικασία υπευθυνότητας. Αφήνονται μόνοι τους στο βατήρα, πλέον «να κολυμπήσω εγώ, όλοι 

οι άλλοι με βλέπουν», νιώθουν ότι ό,τι κάνουν το βλέπουν όλοι, μπορεί να τους κοιτάνε 10 ή 2 

μάτια μαζί με τον προπονητή τους και των γονιών τους 4 κι όλοι οι άλλοι να μην τους κοιτάνε, 

αυτοί όμως νιώθουν ότι τους κοιτάνε εκατομμύρια μάτια. Είναι μια διαδικασία στην οποία αργά 

ή γρήγορα θα μπεις και όσο πιο εξοικειωμένος είσαι, αγώνας είναι και η ζωή, τόσο πιο καλά θα 

είναι και όπως είπα πριν, αν αφαιρέσεις το ταλέντο, μένει ο αγώνας κι αν κάνεις καλά τον αγώνα 

σου θα εκτιμηθεί αυτό αργά ή γρήγορα.   

Ερευνήτρια: Πώς θεωρείτε ότι οι αγώνες εκτός έδρας επιδρούν στα παιδιά;  

Προπονητής: Είναι πολύ σημαντικοί και παρά το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε αγώνες στην έδρα 

μας, δεν ξέρω τι θα κάναμε αν είχαμε μια πενηντάρα στην οποία προπονούμασταν καθημερινά 

και ξαφνικά θα κάναμε και αγώνες, αλλά νομίζω ότι το να βγαίνεις εκτός έδρας, και το παρατηρώ 

στα παιδιά κυρίως του Ηρακλείου, που οι περισσότεροι αγώνες γίνονται εκεί, ενώ λοιπόν έχει 

κρύο, φυσάει, είμαστε σε ένα ανοιχτό κολυμβητήριο, κάνει ένα παιδί ένα λεπτό κι ένας δικός μου 

κάνει 1:02, πάμε στην Αθήνα, που είναι ένα κλειστό κολυμβητήριο, ζέστη, ξεκούραστα τα 

παιδιά, πάει ο Ηρακλειώτης, πάλι ένα λεπτό, ο δικός μου 59’’. Τι σημαίνει αυτό; Ότι επηρεάζει 

το γεγονός, πέρα το ότι, προπονητικά κάνουμε την ίδια δουλειά, μπορεί και αυτό να μη 

συμβαίνει, αλλά το βάζουμε ως σταθερά, ένας ο οποίος βγαίνει από το σπίτι του και δεν έχει 

μάθει να βγαίνει από το σπίτι τού στοιχίζει, του κοστίζει. Ενώ ένας άλλος ο οποίος έχει μάθει να 



113 
 

ζει έξω από το σπίτι του, ίσως να έχει μάθει να του είναι μικρότερη η διαδικασία προσαρμογής 

στα νέα δεδομένα και να προσαρμόζεται πιο εύκολα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αλλάζουμε 

παραστάσεις, εικόνες, κ.λπ., όπως επίσης λέω και στα παιδιά, ας πούμε, «όταν θα πάμε σε εκείνο 

το κολυμβητήριο, googlάρετέ το». Τους έδωσα μια εβδομάδα πριν ότι «στην Αθήνα θα κάνει 

αυτόν τον καιρό, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε το άλλο. Φανταστείτε ότι όταν θα κολυμπάτε έξω θα 

βρέχει, θα έχει χιόνια έξω ή θα έχει ήλιο ή θα έχει αέρα, προσέξτε μην.. ξέρω ‘γω». Δηλαδή 

προσπαθώ να τους βάλω λίγο στο τριπάκι ότι εκτός έδρας πρέπει να το γνωρίζουμε πώς είναι για 

να είμαστε σαν στο σπίτι μας. Κάποια παιδιά που δεν προετοιμάζονται γι’ αυτό ίσως να τους 

στοιχίσει περισσότερο. 

   

Προπονητής: […] υπάρχουν και οι αγώνες όπως τα πανελλήνια ή στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε 

που είναι απ’ όλη την Ελλάδα και μπορεί να έρθουν και παιδιά από την Τουρκία. 

 

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης επηρεάζει τις διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης των παιδιών; 

Προπονητής: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατ’ αρχήν, ένα ευχάριστο που συμβαίνει σε μένα ακόμα, 

αλλά το βλέπω και στα παιδιά, αλλά το είχα ζήσει κι εγώ σαν αθλητής και ήταν ένας από τους 

λόγους που μου άρεσε αυτό το πράγμα, είναι ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πρόσωπα 

και καταστάσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή με το να βρίσκονται 2-3 φορές το 

χρόνο με κάποιους από την Αθήνα, κάποιους από τη Λάρισα, κάποιους από την 

Αλεξανδρούπολη, να πηγαίνουμε στα σπίτια τους, να έρχονται, να.. να.. να.. τα παιδιά έχουν 

ανοίξει τους ορίζοντές τους. Και δε μιλάω για το «έχω 2.000 φίλους στο facebook και δεν ξέρω 

κανέναν από αυτούς», μιλάω για το ότι «γνωρίζω 10 άτομα στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρρες, 

στην Κομοτηνή στα οποία μπορώ να πάω να μείνω σπίτι τους» και αυτό νομίζω είναι πολύ 

σημαντικό στην κοινωνικοποίησή τους. Ο κοινός στόχος ή η κοινή ενασχόληση με το κολύμπι, 

τους κάνει ακόμα και στο ντουζ να βρίσκονται και να βρεθούν «γεια σου πώς σε λένε; Μαρία. Τι 

κολυμπάς; Πρόσθια. Α, είσαι η τάδε! Α! σε έχω ακούσει» μετά τους κάνεις φίλους για πάντα. 

Ανοίγει ο κύκλος. Έχει πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε αγώνες και κάνουν 2 μέρες να μιλήσουν 

με  τα δικά μας γιατί συνέχεια βρίσκουν κάποιους φίλους και μιλάνε κι αυτό είναι καλό. Όχι με 

την έννοια ότι σνομπάρουν τους δικούς μας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. 

  

Παύλος: Μόνο στους αγώνες αγχώνομαι, όσο πρέπει ώστε να με βοηθάει γιατί το άγχος βοηθάει, 

τουλάχιστον εμένα. 

  

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό έχει επηρεάσει τον τρόπο που 

αντιμετωπίζεις το άγχος σου;  

Παύλος: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου εξηγήσεις;  

Παύλος: Αναμφίβολα, δεν έχω αγχωθεί ποτέ περισσότερο στη ζωή μου από τις δύσκολες 

κούρσες εδώ στο κολύμπι, στους αγώνες. Στο σχολείο κάνουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα 

με το δάσκαλό μας ο οποίος μας έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό, το είχα πει και την προηγούμενη 

φορά ότι κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, συμμετείχαμε στον τέταρτο πανελλήνιο διαγωνισμό 

ραδιοφώνου, βγήκαμε πρώτοι, και ενώ παρατηρούσα συμμαθητές μου που μου έλεγαν: 

«ακούμπα με εδώ» και έβλεπα ότι η καρδιά τους χτυπούσε με τρελό ρυθμό ενώ εγώ ήμουν 

ήρεμος γιατί σκεφτόμουν πόσο είχα αγχωθεί αρκετές φορές και πόσο είχα κουραστεί και στην 

προπόνηση, οπότε μου φαινόταν κάτι εύκολο. Και σε συναυλίες πιάνο που κάνω θεωρώ ότι με 

βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.  

Ερευνήτρια: Πώς νιώθεις ότι σε βοηθάει;  

Παύλος: Όταν, ας πούμε, κάνω κάτι το οποίο μπορεί να με αγχώσει δεν με αγχώνει τόσο γιατί 

στο κολύμπι αγχώνομαι περισσότερο, οπότε σκέφτομαι το κολύμπι. Το μυαλό μου έχει συνηθίσει 

να αγχώνεται πολύ περισσότερο, οπότε δεν μου φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πιστεύω ότι 

εξαρτάται και λίγο από το πώς θέλει ο καθένας και αφήνει τον εαυτό του να αγχωθεί, αλλά ναι, 

το κολύμπι βοηθάει πολύ και γενικότερα ο αθλητισμός. 
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Ερευνήτρια: Όταν σε κάποιον αγώνα ως ομάδα πηγαίνετε καλά επακολουθεί κάτι την επιτυχία 

αυτή;  

Παύλος: Μόνο οι πανηγυρισμοί μας στο λεωφορείο ή στο χώρο του κολυμβητηρίου. 

Ερευνήτρια: Όταν αντίστοιχα δεν τα πηγαίνετε καλά;  

Παύλος: Σπάνια δεν τα πηγαίνουμε καλά, αλλά θεωρώ ότι εντάξει απλά.. πάλι σίγουρα κάποιος 

θα τα ‘χει πάει καλά οπότε θα λέει εντάξει, δεν πειράζει την επόμενη φορά.. δεν ξέρω. Δεν έχω 

αισθανθεί ποτέ ότι η πλειοψηφία της ομάδας δεν τα πηγαίνει καλά.  

Ερευνήτρια: Όταν τα έχετε πάει καλά οι περισσότεροι και κάποιο παιδί δεν τα έχει πάει καλά 

του συμπαραστέκεστε κατά κάποιο τρόπο;  

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή;  

Παύλος: Του λέμε ότι δεν πειράζει, ένας αγώνας είναι.. βέβαια θεωρώ ότι παιδιά που δεν τα 

έχουν πάει καλά σπάνια θα κλάψουν, δηλαδή έχουν τύχει ελάχιστα τέτοια περιστατικά ή θα 

παραπονεθούν ή θα σταματήσουν την κολύμβηση, αυτό δεν έχει τύχει ποτέ αλλά ναι, τους 

συμπαραστεκόμαστε. 

 

Ερευνήτρια: Συμμετέχεις είπες σε αρκετούς αγώνες εκτός Ρεθύμνου. 

Παύλος: Ναι. Βασικά όλοι οι αγώνες είναι εκτός Ρεθύμνου.  

Ερευνήτρια: Μου ανέφερες πριν και κάποιες πόλεις στις οποίες πάτε. 

Παύλος: Ναι. Συνήθως γίνονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά μερικές φορές.  

Ερευνήτρια: Εδώ πέρα γίνονται;  

Παύλος: Όχι.  

Ερευνήτρια: Όταν έχετε έναν αγώνα εκτός έδρας πού μένετε;  

Παύλος: […] μένουμε σε ξενοδοχείο… 

Ερευνήτρια: Αν μένετε σε ξενοδοχείο μοιράζεστε το ίδιο δωμάτιο και με άλλα παιδιά; 

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Περίπου πόσα παιδιά κοιμάστε στο ίδιο δωμάτιο συνήθως;  

Παύλος: Από 2 μέχρι και 4. 

Ερευνήτρια: Στους αγώνες με άλλες ομάδες γνωρίζεστε με τα παιδιά των άλλων ομάδων;  

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Έχετε χρόνο να γνωριστείτε καλύτερα;  

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Έχεις αναπτύξει κάποια στενή σχέση με κάποια παιδιά;  

Παύλος: Με φίλους μου.. με 2 άτομα που πέφτουμε μαζί πολύ συχνά είναι πλέον φίλοι μου πολύ 

καλοί, σχεδόν όπως είναι και οι φίλοι μου από το κολύμπι. 

Ερευνήτρια: Όταν λες ότι έχετε χρόνο να γνωριστείτε καλύτερα, πού εντοπίζεται; 

Παύλος: Εκεί που περιμένουμε για να πέσουμε, έχουμε κάνει και ομάδα στο viber που είναι όλα 

τα παιδιά από την Κρήτη, όλοι οι αθλητές, δε συμμετέχω πολύ σε αυτό, αλλά συναντιόμαστε 

αρκετά στους αγώνες γιατί αγώνες γίνονται κάθε μήνα, οπότε γενικά έχουμε χρόνο. Και όταν 

είχαμε πάει στην Αλεξανδρούπολη είχε φροντίσει να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Μας είχαν 

φιλοξενήσει παιδιά εκεί. Είχαμε πάει σε οικογένειες και κάποια παιδιά είχαν μείνει σε ξενοδοχείο 

μαζί με τον προπονητή μας. 

  

Ερευνήτρια: Έχεις κρατήσει επαφές με παιδιά από άλλες ομάδες;  

Παύλος: Ναι. Νομίζω με 5-6 παιδιά που πέφτουμε μαζί αρκετές φορές, επικοινωνούμε κάθε 

μήνα στους αγώνες συναντιόμαστε και μετά μόλις τελειώσουμε τα αγωνίσματά μας, πάμε, έχει 

αρκετό χώρο πίσω και μιλάμε, άμα έχει φέρει κάποιος μπάλα παίζουμε ποδόσφαιρο. Είναι 5-6 

αγόρια που είμαστε φίλοι. 

  

Ερευνήτρια: Ποια θεωρείς ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από τον αθλητισμό και τη 

φυσική αγωγή γενικότερα;  

Σταυρούλα: […] τα παιδιά που θα γνωρίσεις και τους αγώνες που θα πας, θα αποκτήσεις 

εμπειρία, νέες εμπειρίες, φίλους, πολύ καλές σχέσεις και στο τέλος θα είσαι καλύτερο άτομο. 

[…] Γενικά μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα… είτε από αγώνες, μαθαίνεις πολλά παιδιά εκεί, 
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γιατί εντάξει κολυμπάτε σε μια διαδρομή, λίγο πριν πέσετε σίγουρα θα μιλήσεις με κάποιον, δε 

θα κάθεσαι και θα περιμένεις. Όλο και κάποιον θα βρεις να μιλήσεις. 

 

Ερευνήτρια: Υπάρχει μεταξύ σας το αίσθημα της ομάδας;  

Σταυρούλα: Ναι, αισθανόμαστε όλοι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Γενικά είμαστε πολύ 

τυχεροί γιατί είναι όλα τα παιδιά τόσο καλά. Δηλαδή, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και είμαστε 

τόσο δεμένοι. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε, τουλάχιστον μέχρι και παλαιότερα γιατί τώρα όχι τόσο, 

σε αγώνες φωνάζαμε συνθήματα για τον Ν.Ο.Ρ., ακόμα όταν βλέπουμε κάποιον προσπαθούμε να 

φωνάξουμε γι’ αυτόν, να τον ενθαρρύνουμε. Γενικά ενθαρρύνουμε πολύ ο ένας τον άλλον, 

πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Πειράγματα υπάρχουν σίγουρα. Είμαστε αρκετά ομάδα μεταξύ μας 

και δεμένοι. 

  

Ερευνήτρια: Γενικά, αν κάποιο παιδί έχει πάει καλά, ως ομάδα χαίρεστε μαζί του;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. 

Ερευνήτρια: Το εκδηλώνετε; 

Σταυρούλα: Ναι, του λέμε όλοι μπράβο. Γενικά, όταν βλέπω ένα παιδί να κολυμπάει, ακόμα και 

μόνη μου να ‘μια, θα του πω «πάμε!». Ένα παιδί που στους χειμερινούς αγώνες δεν ήρθε γιατί 

δεν κατάφερε να πιάσει το όριο και στους προηγούμενους αγώνες έπιασε το όριο και με το που 

ήρθε του κάναμε όλοι «κόλλα πέντε και μπράβο σου και τα κατάφερες» και γενικά όλοι 

χαρήκαμε που θα έρθει ένα παραπάνω παιδί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι 

ευχάριστο. Δηλαδή και ανταγωνιστής μου να ήταν, θα χαιρόμουν αν ερχόταν.   

Ερευνήτρια: Αν δεν τα πάει καλά κάποιο παιδί;  

Σταυρούλα: Σίγουρα θα του πω κάτι για να τον κάνω να νιώσει καλύτερα, θα τον πειράξω ίσως 

λίγο παραπάνω και θα τον κάνουμε να ξεχαστεί ίσως. 

  

Ερευνήτρια: Σε ποιες άλλες πόλεις έχεις πάει;  

Σταυρούλα: Για αγώνες έχω πάει στο Ηράκλειο, στον Βόλο, στα Χανιά, στην Αθήνα σε 4 

διαφορετικά κολυμβητήρια, έχω πάει στο Βόλο για αγώνες, στην Καβάλα, στην 

Αλεξανδρούπολη, επίσης τα άλλα παιδιά έχουν πάει Πάτρα και Θεσσαλονίκη. 

  

Ερευνήτρια: Όταν μένετε σε ξενοδοχείο, μοιράζεσαι το ίδιο δωμάτιο και με άλλα παιδιά;  

Σταυρούλα: Ναι, με άλλα δύο συνήθως, εκτός του καραβιού που είναι άλλα 3 μαζί μου. Στο 

ξενοδοχείο προτείνουμε συνήθως οι ίδιοι στον κύριο πώς θα κοιμηθούμε και αυτός δεν έχει 

πρόβλημα και σχεδόν πάντα το εγκρίνει. Μοιραζόμαστε έτσι ώστε να είναι όλα τα άτομα 

ευχαριστημένα. Γενικά, δεν υπάρχει πρόβλημα στην συγκατοίκηση. Εγώ συνήθως μένω με τη 

Σόνια και κάποιον άλλον, οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το ποιον κοιμήθηκα ή με τον ποιον 

θα κοιμηθώ για να πω ότι δεν θα ξανακοιμηθώ μαζί του. 

  

Ερευνήτρια: Στους αγώνες με άλλες ομάδες μιλάτε με άλλα παιδιά;  

Σταυρούλα: Υπάρχουν παιδιά που ξέρω από πάντα, δηλαδή δεν ξέρω, ξέρω ήδη κάποιες ομάδες 

είτε τις έχω γνωρίσει τις κοπέλες από αγωνίσματα που ήταν να πέσουμε μαζί και μιλήσαμε πριν 

απ’ αυτό, είτε μου έστειλε μήνυμα πριν από κάποιους αγώνες να με γνωρίσει και να μου πει ότι 

πέφτω και από κει γίναμε φίλες, είτε από γνωστό σε γνωστό. Δηλαδή, αν η Σόνια γνωρίσει 

κάποια κοπέλα, θα τύχει να είμαι δίπλα και να μου τη γνωρίσει. Από εδώ από Κρήτη ξέρω 

κάποια παιδιά γιατί έχει τύχει να κάνουμε κάποιες προπονήσεις μαζί ή έχει τύχει να είμαστε μαζί 

σε κάποιο λεωφορείο. Είναι κάποια παιδιά που απλώς τα ξέρω και με ξέρουν δεν είναι ότι κάνω 

πολύ παρέα μαζί τους.  

Ερευνήτρια: Έχετε χρόνο να γνωριστείτε καλύτερα;  

Σταυρούλα: Γενικά με τις προπονήσεις τις κοινές που γίνονται μιλάμε, γνωρίζουμε όλοι ο ένας 

τον άλλον. Δηλαδή και να μη μιλήσουμε, σίγουρα θα μάθουμε τα ονόματα κάποιων. Γενικά 

έχουμε χρόνο. Δηλαδή με άτομα που γνωρίζουμε σε αγώνες, όταν πάμε σε πρωτάθλημα, στην 

Αθήνα, ας πούμε, είναι πολλά άγνωστα παιδιά. Πρέπει ή σιγά-σιγά να πάω εγώ να το γνωρίσω ή 

να με πλησιάσει αυτός ή να πλησιάσω εγώ αυτό το άτομο. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. 

Δηλαδή, αν έχουμε περισσότερο χρόνο, έχει τύχει να κάνω μια πάρα πολύ καλή φίλη η οποία 

πέφτει ημι-αποστάσεις και έτυχε να πέσουμε μαζί 400 και νομίζω να είμαστε μαζί ή να την 
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περάσω, κάτι τέτοιο και τέλος πάντων, αυτή την είχα γνωρίσει από πέρυσι το χειμερινό, κάναμε 

πολύ παρέα στο καλοκαιρινό στο Βόλο γιατί τότε έτρωγε εκεί που τρώγαμε κι εμείς κι έμενε 

πολύ κοντά και γενικά ήταν τρομερή κοπέλα. Δηλαδή ακόμα και τώρα μου στέλνει μήνυμα και 

μπορεί να της στείλω κι εγώ. Δηλαδή έχω κάνει καλές φιλίες απ’ αυτό.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή έχεις αναπτύξει κάποιες πιο στενές σχέσεις με κάποια παιδιά;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα από άλλες ομάδες, αλλά αυτή η συγκεκριμένη η κοπέλα είναι από την 

Αθήνα, αλλά καταγωγή έχει από Σέρρες.  

Ερευνήτρια: Και έχεις κρατήσει επαφές;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. Έχω ανταλλάξει και σκουφάκι και μου έχει μείνει το σκουφάκι της 

ομάδας να τη θυμάμαι για πάντα. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν έχουμε ανταλλάξει ακόμα. 

Δηλαδή πάντα το λέγαμε και πάντα κάτι τύχαινε, αλλά γενικά έχω 2 σκουφάκια από ομάδες της 

Αθήνας, από μια ομάδα των Ιωαννίνων, της Αλεξανδρούπολης.. γενικά είναι ενθύμια που τα 

κρατάω και μ’ αρέσουν.  

Ερευνήτρια: Με πόσα άτομα θα έλεγες ότι έχεις αναπτύξει πιο στενές σχέσεις;  

Σταυρούλα: Τότε που είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη και.. Α! αυτό δεν το είπα! Στην 

Αλεξανδρούπολη που είχαμε πάει, είχαμε μείνει σε παιδιά, σε αθλητές. Δηλαδή η 

Αλεξανδρούπολη είχε 10 αθλητές, εμείς είχαμε πάει, ας πούμε, 8, μοιραστήκαμε σε κάποια 

σπίτια των παιδιών έμπιστων, που ξέραμε ότι θα πάμε και όλα θα είναι καλά, είχαμε από πριν 

μιλήσει με τους γονείς τους και με τα ίδια τα παιδιά και ξέραμε ποιοι θα μας αναλάβουν, θα μας 

ταΐζουν δηλαδή, και γενικά μέσα από αυτό έκανα πολύ δυνατές φιλίες, δηλαδή σε σημείο που 

ήταν να φύγουμε και κλαίγαμε όλοι μαζί γιατί εκτός από τους αγώνες που ήταν τότε, είχαμε βγει 

και μαζί βόλτα, είχαμε κάνει και κοινές προπονήσεις. Δηλαδή από εκεί είναι τουλάχιστον 2 

κορίτσια, μαζί και μια μεγαλύτερη, που ήταν αδελφή μιας που με φιλοξένησε, 2 βασικά, άρα 

κάπου τέσσερις-πέντε. Είναι άλλα 3 κορίτσια από στενές φιλίες. Γύρω στις 10 φίλες πρέπει να 

έχω κάνει, τις οποίες τη μια κοπέλα έχω να τη δω από πέρυσι το Πάσχα που είχα πάει γιατί 

δυστυχώς αυτή ξεκίνησε τεχνική κολύμβηση, μια κατηγορία με πέδιλα, ενώ τις άλλες τις είδα το 

καλοκαίρι. Δηλαδή με τις περισσότερες βλεπόμαστε συχνά, με κάποιες έχω χαθεί λίγο, όχι όμως 

ότι δε μιλάμε πια.  

Ερευνήτρια: Οι αγώνες εκτός έδρας, θεωρείς ότι επιδρούν κατά κάποιο τρόπο στις σχέσεις με τα 

άλλα παιδιά της ομάδας;  

Σταυρούλα: Σίγουρα, επειδή είναι ένα άλλο κολυμβητήριο, άλλες εγκαταστάσεις κλπ. Σίγουρα 

με τη Σόνια θα πούμε ότι: έχε το νου σου μην απομακρυνθείς από μένα και δεν έχω με ποιον να 

μιλήσω, ας πούμε. Γενικά φροντίζουμε να είμαστε όλοι μαζί κάπου. Διαλέγουμε ένα σημείο που 

είτε είναι κλειστός χώρος καμιά φορά είτε, αν κάνει κρύο, να είναι σκεπαστό. Γενικά, ναι, επειδή 

κάποιος, ας πούμε, θα πάει πρώτος στην τουαλέτα, στα αποδυτήρια δηλαδή, και θα πει ότι: 

παιδιά, να ξέρετε ότι τα αποδυτήρια είναι εκεί στην άκρη και θα συνεργαστούμε όλοι μαζί και θα 

πούμε ότι: το 4, ο βατήρας λίγο κουνάει, πρόσεξέ το. Ναι, είναι περιπτώσεις που 

συνεργαζόμαστε.  

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν τα ερευνητικά υποκείμενα ερωτώνται για τυχόν 

ύπαρξη περιθωρίων ανάληψης ρίσκου και πρωτοβουλιών, αναφέρουν ότι αυτά εντοπίζονται 

κατά την πρακτική των αγώνων.   
 

Ερευνήτρια: Υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο;  

Προπονητής: Καμιά φορά παίρνουμε ρίσκο στους αγώνες. Δηλαδή λέμε «θα πέσεις εσύ πρώτος 

σκυταλοδρομία κι αυτός τελευταίος γι’ αυτό το λόγο» ή «θα πας την κούρσα σου έτσι, παρά του 

ότι έχουμε δουλέψει κάτι άλλο γι’ αυτό το λόγο» αλλά το ρίσκο νομίζω στο κολύμπι είναι 

περιορισμένο. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο πολύ. Ρίσκο μπορεί να είναι η απόφαση του προπονητή 

να χρησιμοποιήσει κάποιος τη σκυτάλη αντί για κάποιον άλλο, αλλά δεν είναι σε επίπεδα που να 

θεωρείται κάτι ψυχοφθόρο ή κάτι δεν ξέρω. 

  

Ερευνήτρια: Στην κολύμβηση έχεις περιθώρια να αναλάβεις κάποια πρωτοβουλία και αν ναι, 

τότε σε ποιες περιστάσεις; 
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Παύλος: Έχω. Όλοι έχουμε. Προτείνουμε ο προπονητής μας όποτε είναι να πάμε σε αγώνες μας 

ζητάει να του προτείνουμε αγωνίσματα που θέλουμε εμείς να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, τα 

συζητάει μαζί μας και βρίσκουμε μια λύση η οποία να ικανοποιεί και τις 2 πλευρές κατά κάποιο 

τρόπο. 

Ερευνήτρια: Υπάρχουν περιθώρια για να πάρεις κάποιο ρίσκο;  

Παύλος: […] Ναι, υπάρχουν περιθώρια. Μπορεί κάποιος να δοκιμάσει κάτι στις ημερίδες για να 

κατοχυρώσει ένα χρόνο καλό και ναι γενικότερα ο προπονητής μας δοκιμάζει σε όλα.   

 

Ερευνήτρια: Έχεις περιθώριο να πάρεις κάποιο ρίσκο;  

Σταυρούλα: Νομίζω πως, αν κατάλαβα καλά, να ρισκάρω να κάνω κάτι που μπορεί να μην πάω 

καλά; Νομίζω πως ναι, δηλαδή πάντα ο κύριος και να μας έχει δηλωμένα κάποια αγωνίσματα, ότι 

χωρίς να μας έχει πει τι αγωνίσματα έχει σαν ιδέα στο μυαλό του, θα μας ρωτήσει «τι 

σκέφτεσαι;». Αν του πούμε κάποια κοινά, θα πέσουμε σίγουρα τα κοινά, αλλιώς αν του πω εγώ 

50 και μου πει αυτός 200 ύπτιο, θα το συζητήσουμε και θα καταλήξουμε κάπου. Τώρα άλλο 

ρίσκο δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη.  

 

7.3.4. Τελετή βράβευσης αθλητών εντός του Ν.Ο.Ρ. 
 

 Άλλη μία πρακτική που εντοπίζεται εντός των πλαισίων της υπό μελέτη κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, αποτελεί η τελετή βράβευσης των 

αθλητών εντός του Ν.Ο.Ρ.. Η πρακτική αυτή συμβαίνει στα πλαίσια μιας εκδήλωσης η οποία 

λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση, εντός των εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Ρ.. Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται συνήθως γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, 

πραγματοποιείται και η κοπή της χριστουγεννιάτικης πίτας και πραγματοποιείται και 

αντίστοιχη βράβευση των αθλητών που συμμετέχουν στα τμήματα της υδατοσφαίρισης.  

  Κατά τη βράβευση αυτή, η οποία αποτελεί μια εσωτερική βράβευση, που γίνεται 

παρουσία των μελών όλων των τμημάτων του Ν.Ο.Ρ., τόσο της κολύμβησης, όσο και της 

υδατοσφαίρισης, των γονέων και των προπονητών τους και των μελών της διοίκησης, 

βραβεύονται οι αθλητές με κριτήριο, όχι τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά τη συνέπεια και 

την εξέλιξη. Αφού γίνουν πρώτα κάποιες ομιλίες από τα μέλη της διοίκησης και τον 

προπονητή οι οποίοι κάθονται σε κεντρικό σημείο της αίθουσας, ο προπονητής συγχαίρει τα 

παιδιά που διακρίνονται βάσει των παραπάνω κριτηρίων, τα καλεί και τους απονέμει το 

βραβείο το οποίο συνήθως αποτελείται από κάτι συμβολικό, όπως ένα γούρι με το σήμα του 

Ομίλου.   

Έπειτα, ακολουθεί η κοπή της χριστουγεννιάτικης πίτας, κομμάτια της οποίας 

μοιράζονται σε όλους και πραγματοποιείται κλήρωση με μικρά δώρα. Συγχρόνως, στον πάγκο 

που βρίσκεται πιο πίσω προφέρονται μεζέδες και ποτά στους προπονητές και τα διοικητικά 

μέλη και τους γονείς που κάθονται προς τα εκεί σε παρέες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 

από τη Σταυρούλα: 

 
Σταυρούλα: Συνήθως γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, γίνεται στον πάνω όροφο κοπή της πίτας όπου 

βραβεύονται κάποια παιδιά για τις επιδόσεις τους. Βραβεύεται καλύτερος αθλητής και αθλήτρια 

προ-αγωνιστικού τμήματος για τη συνέπεια, την εξέλιξη, εγώ θυμάμαι έχω πάρει 3 βραβεία, και 

γενικά βραβεύονται παιδιά όπως η ομάδα του πόλο, αν είχε κάποια πρόκριση,  αθλητές 

ξεχωριστά και από σκυταλοδρομίες. Το λένε σε όλους, μαζεύονται όλα τα παιδιά, γίνεται και μια 

κλήρωση για ένα δώρο το οποίο είναι ένα δώρο, συνήθως ένα γουράκι με το σήμα του Ν.Ο.Ρ. 

πάνω, κόβουν την πίτα και μετά μοιράζουν κομμάτια σε όλους. Γίνονται κάποιες ομιλίες, ο 

προπονητής συγχαίρει τα παιδιά, τους δίνει τα βραβεία τους και η βράβευση γίνεται.. ας πούμε 

είναι το τραπέζι μπροστά με τον προπονητή που κάθεται, τον πρόεδρο, τον έφορο και εκεί 

γίνονται κάποιες ομιλίες, βγάζουν λόγο και μετά φωνάζουν κάποια παιδιά, τους δίνουν τα 

βραβεία τους και μετά ακολουθεί το κόψιμο της πίτας και η κλήρωση. Πίσω στον πάγκο 
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υπάρχουν μεζέδες για τους μεγάλους που κάθονται σε παρέες και πίνουν ρακή και τρώνε 

παξιμάδι ή οτιδήποτε. Ναι, νομίζω έτσι γίνεται κάθε χρόνο.  

  

7.3.5. Εορτασμός για τη λήξη του κολυμβητικού έτους 

 

 Την τελευταία πρακτική που εντοπίζεται εντός των πλαισίων της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο. Ρεθύμνου αποτελεί ο εορτασμός για τη 

λήξη του κολυμβητικού έτους. Ο εορτασμός αυτός αποτελεί μια πρακτική η οποία λαμβάνει 

χώρα μέσω δύο εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, κατά την πρώτη 

εβδομάδα του Αυγούστου, σηματοδοτώντας κατά τον τρόπο αυτό την λήξη των πρακτικών του 

Ομίλου για το εκάστοτε έτος.  

Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις αποτελεί μια ανοικτή εκδήλωση η οποία 

απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες στα τμήματα του Ομίλου, ακόμα και σε φίλους 

τους, στους γονείς τους, στο προσωπικό του Ομίλου και τα διοικητικά του μέλη και λαμβάνει 

χώρα στον χώρο της εξωτερικής πισίνας. Ο εορτασμός αυτός αρχίζει συνήθως πρωινές ώρες 

και διαρκεί μέχρι το βράδυ. Έως τις έξι η ώρα το απόγευμα περίπου, λαμβάνουν χώρα οι 

αγώνες-κολυμβητικές επιδείξεις από τα τμήματα των ακαδημιών κατά τις οποίες τα παιδιά που 

συμμετέχουν σε αυτές επιδεικνύουν όσα έμαθαν να εκπραγματώνουν κατά τη διάρκεια του 

έτους που πέρασε.  

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ξεκινά ένα πάρτι με μουσική στο οποίο παρέχεται σε 

όλους (γονείς, αθλητές, φίλους και προπονητές) η δυνατότητα να παίζουν ελεύθερα στην 

πισίνα και στους γύρω χώρους και όποιος το επιθυμεί προσκομίζει τρόφιμα, ποτά και κρέατα 

των οποίων το ψήσιμο αναλαμβάνουν τα πρεσβύτερα μέλη του συλλόγου μαζί με προπονητές 

και κάποιους γονείς. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των συμμετεχόντων, μετά την 

κατανάλωση τροφίμων, η κολύμβηση απαγορεύεται.  

 Η δεύτερη εκδήλωση συνιστά μια πιο κλειστή εκδήλωση, καθώς σε αυτήν δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο τμήμα της αγωνιστικής κατηγορίας και οι 

προπονητές τους. Αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο επί 

σειρά ετών από τα μέλη της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης 

λίγες μέρες μετά το μεγάλο πρωτάθλημα και πριν την τελική μεγάλη εορτή που αναφέρεται πιο 

πάνω. Κατά την εορτή αυτή τα μέλη της κοινότητας μαζεύονται κατά τις έξι η ώρα το 

απόγευμα σε κάποιο σημείο της παραλίας της πόλης του Ρεθύμνου, κολυμπούν στη θάλασσα 

και κατά το βράδυ παραγγέλνουν, συνήθως πίτσες, κάθονται στην παραλία, συζητούν και εάν 

κάποιος γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο, το φέρνει μαζί του και παίζει. Σχετικά, αναφέρει η 

Σταυρούλα:    

 
Ερευνήτρια: Εδώ ο Όμιλος είπες οργανώνει κάποιες εκδηλώσεις;  

Σταυρούλα: Ναι, διοργανώνει κάθε χρόνο όταν τελειώνει η σεζόν. Εμάς η σεζόν τελειώνει όταν 

πηγαίνουμε στο πρωτάθλημα και γυρίζουμε. Μετά ερχόμαστε, κολυμπάμε κάποια μέτρα και μετά 

παίζουμε. Τέλος πάντων, όταν τελειώνουν και οι ακαδημίες, πριν τον δεκαπενταύγουστο συνήθως 

γίνεται αυτό. Εκείνη τη μέρα γίνονται κάποιες επιδείξεις στο τι μάθανε τα παιδιά τη χρονιά που 

κάνανε μάθημα. Μετά που τελειώσει αυτό, κατά τις 18:00 συνήθως, πηγαίνει όποιος θέλει 

πατατάκια, τρόφιμα, οτιδήποτε, ποτά. Ψήνουνε σουβλάκια, διάφορα και είναι ένα πάρτι στο οποίο 

βουτάνε στην πισίνα, μετά τρώνε. Όσοι τρώνε δεν πρέπει να ξαναβουτάνε αλλά εμείς συνήθως δεν 

τρώμε, δηλαδή μπορεί να φάμε κανένα τυροπιτάκι και μετά στο τέλος κυρίως. Γενικά, αυτό το πάρτι 

είναι ανοιχτό για όλους, από μεγάλα παιδιά του πόλο έως παιδιά που άρχισαν να κολυμπάνε εκείνο 

το καλοκαίρι. Επίσης, μπορεί κάποιος να πει σε καμιά φίλη του να έρθει. Αυτό είναι για όλους στην 

ουσία και ένα που γίνεται μόνο για το αγωνιστικό, το οργανώνουμε εμείς. Πριν γίνει αυτό το μεγάλο 

πάρτι, κανονίζουμε και λέμε σε προπονητές εκείνη τη μέρα να μην κάνουμε προπόνηση και 

συναντιόμαστε όλοι κάπου, δίνουμε κάποια χρήματα ανάλογα πόσα άτομα είμαστε, πέντε ευρώ το 

άτομο και παραγγέλνουμε πίτσες. Πηγαίνουμε στις 18:00 η ώρα, βουτάμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, 

τρώμε αργότερα και μετά το βράδυ καθόμαστε μιλάμε, παλαιότερα κάποιοι έπαιζαν μουσική και μας 
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έπαιζαν κάτι, ας πούμε. Αυτό το ξέρω από την αδερφή μου γιατί εγώ τώρα είναι η δεύτερη φορά που 

θα πάω και γενικά είναι ωραίες στιγμές. Όλοι μετά το πρωτάθλημα λέμε να το κανονίσουμε και 

φροντίζουμε μια μέρα για να βολεύει να μπορούν να έρθουν όλοι και οι προπονητές μας.   

Ερευνήτρια: Από τι ώρα ξεκινάει δηλαδή περίπου;  

Σταυρούλα: Τα μικρά παιδιά κάνουν κάτι σαν αγώνες για να επιδείξουν τι έμαθαν σε τμήματα από 

το πρωί μέχρι τις πέντε-έξι περίπου και μετά από αυτό αρχίζουν να ψήνουν κι εμείς παίζουμε στην 

πισίνα. 

Ερευνήτρια: Ποιος αναλαμβάνει το ψήσιμο που γίνεται στο πάρτι στην πισίνα;  

Σταυρούλα: Κάποιοι του πόλο άντρες οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι.  

Ερευνήτρια: Προπονητές;  

Σταυρούλα: Είναι κάπως προπονητές. Δηλαδή πήγαιναν πόλο, συνεχίζουν, είναι και προπονητές. 

Μετά υπάρχουν κι άλλα άτομα. Δηλαδή παιδιά που πάνε πόλο, αλλά είναι 27 χρονών. Γενικά, 

αναλαμβάνουν το ψήσιμο πρόθυμα. Και από κρέατα κανονίζουν να παραγγείλουμε ποσότητα και 

κανονίζουν και μοιράζονται το ποσό.  

Ερευνήτρια: Συμμετέχετε κι εσείς;  

Σταυρούλα: Εμείς όχι. Εμείς, αν θέλουμε, κρατάμε πατατάκια. Δεν πληρώνουμε κάτι.  

Ερευνήτρια: Ο σύλλογος δηλαδή τα διαθέτει. 

Σταυρούλα: Ναι.  

Ερευνήτρια: Οι γονείς βοηθάνε καθόλου;  

Σταυρούλα: Ναι, οι γονείς κάθε χρόνο προσπαθούν και πάνε. Δηλαδή θυμάμαι ότι η μαμά μου 

μέχρι πριν τέσσερα χρόνια, έψηνε όλη μέρα. Έψηνε πιτάκια κυρίως και πηγαίναμε μετά. Έκανε και 

η αδερφή μου κάποιο γλυκό, όπως κορμό και μετά το κόβαμε και το πηγαίναμε και ίσως πατατάκια.  

Ερευνήτρια: Και οι γονείς παρευρίσκονται;  

Σταυρούλα: Ναι, κάποιοι βουτάνε αν θέλουν. Αν και όχι όλοι. Επίσης είναι κάποιοι γονείς που 

βοηθάνε και στο ψήσιμο. Δεν βουτάνε αναγκαστικά στην πισίνα, αλλά κάνουν παρέες έξω και καμιά 

φορά γίνεται κάποια πλάκα και ρίχνουν ο ένας τον άλλο στην πισίνα.   

 

7.4. Η έννοια του χρόνου στο επίκεντρο των πρακτικών της κοινότητας 

 

Ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο αναδύθηκε τόσο μέσα από την παρατήρηση, κατά τη 

διάρκεια των προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ., όσο και μέσα από τις 

ημιδομημένες και τις αφηγηματικές-βιογραφικές συνεντεύξεις με τα υποκείμενα της έρευνας, 

αποτελεί ο χρόνος και η αίσθησή του εντός του πλαισίου της συμμετοχής στις πρακτικές της 

συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Όπως 

παρατηρείται, η έννοια του χρόνου διαδραματίζει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο εντός των 

πλαισίων της συγκεκριμένης κοινότητας, καθώς βάσει αυτής πραγματοποιούνται ο καθορισμός 

της εύρυθμης λειτουργίας της, η οργάνωση των διάφορων πρακτικών που λαμβάνουν χώρα 

τόσο εντός, όσο και εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων, η οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων και η αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι αθλητές η 

οποία οδηγεί στην κατάταξή τους.  

 Αρχικά λοιπόν, η λειτουργία του Ν.Ο.Ρ. οργανώνεται βάσει ενός ωρολογίου 

προγράμματος το οποίο ακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις 

πρακτικές του προαγωνιστικού και του αγωνιστικού τμήματος της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, οι προπονητικές τους πρακτικές στον χώρο της 

εσωτερικής πισίνας πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία 

επαναλαμβάνονται καθημερινά από τις 16:15 έως τις 18:30 και από τις 18:15 έως τις 20:30, για 

το κάθε τμήμα αντίστοιχα. Η συνέπεια ως προς την προσέλευση στα συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα είναι κάτι στο οποίο ο προπονητής επιμένει και το επαναλαμβάνει συνεχώς κατά 

τις συνεντεύξεις και επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχες δηλώσεις των αθλητών. Ενδεικτική 

σχετική αναφορά του προπονητή αποτελεί η εξής:   
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Πάνω άμα θα ‘ρθεις θα δεις τι λέει: «Δέκα πράγματα που απαιτούν μηδέν ταλέντο» και το πρώτο 

είναι να είσαι στην ώρα σου. 

   

Όπως πληροφορούμαστε από τον προπονητή των τμημάτων, οι πρακτικές της 

κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. είναι 

οργανωμένες βάσει των προτύπων και των οδηγιών που τίθενται από την Κολυμβητική 

Ομοσπονδία Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο προπονητής αναφέρει: «Αυτό το οποίο κάνουμε είναι 

προσαρμοσμένο στα επίπεδα της Ομοσπονδίας».  Το πρόγραμμα της κάθε προπόνησης ξεκινάει 

με ένα ζέσταμα ένα τέταρτο της ώρας προτού ξεκινήσει το κύριο μέρος της προπόνησης, το 

οποίο πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 16:15 έως 16:30 και 18:15 έως 18:30 για το 

προαγωνιστικό και το αγωνιστικό τμήμα αντίστοιχα. Κατά τις 16:28 και τις 18:28, ο 

προπονητής αναγράφει τον πίνακα το πρόγραμμα της ημέρας. Κατά τις 16:30 και 18:30, το 

ζέσταμα έχει ολοκληρωθεί, ο προπονητής σφυρίζει και οι αθλητές μαζεύονται τριγύρω του και 

ακούν την επεξήγηση του προγράμματος που αναγράφεται στον πίνακα και ερωτούν για τυχόν 

σχετικές απορίες και διευκρινήσεις. Η πρακτική αυτή διαρκεί περίπου τρία λεπτά της ώρας και 

αμέσως μετά οι αθλητές βουτούν στην πισίνα και εκτελούν το πρόγραμμα κατά τις υποδείξεις 

του προπονητή.  

Με την ολοκλήρωση του μισού προγράμματος της προπόνησης, μετά από μια ώρα, ο 

προπονητής δίνει σήμα για μια μικρή διακοπή για τουαλέτα και οι αθλητές βγαίνουν γρήγορα, 

τρέχοντας, από την πισίνα για ένα πολύ σύντομο διάλλειμα δύο λεπτών, ίσα για να πάνε στην 

τουαλέτα, και επιστρέφουν αμέσως, όπου με το σφύριγμα του προπονητή, ξεκινούν το 

υπόλοιπο πρόγραμμα της προπόνησης.  

 
Προπονητής: Τουαλέτα και συνεχίζουμε! Λέει απευθυνόμενος στους αθλητές.  

Οι αθλητές βγαίνουν γρήγορα από την πισίνα και πάνε τρέχοντας προς τα αποδυτήρια. Σε 2’ τα 

παιδιά γύρισαν, βούτηξαν αμέσως και ο προπονητής άρχισε κατευθείαν να σφυρίζει και να 

φεύγουν διαδοχικά. (Σημειώσεις πεδίου 12/04/2017) 

 

Μόλις παρέλθουν οι δύο ώρες προπόνησης, ο προπονητής σημαίνει το τέλος και οι 

αθλητές του εκάστοτε τμήματος εξέρχονται από την πισίνα και τη θέση τους παίρνουν οι 

αθλητές του επόμενου τμήματος. Το γεγονός, όμως, ότι ο χρόνος βρίσκεται στο επίκεντρο των 

πρακτικών της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης φανερώνεται 

από το ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των προπονήσεων, οι αθλητές βρίσκονται σε μια διαρκή μάχη 

με τον χρόνο, εφόσον ο κυρίαρχος στόχος τους είναι η διάνυση συγκεκριμένων αποστάσεων 

μέσα στο νερό επιδιδόμενοι σε συγκεκριμένα στιλ κολύμβησης σε κατά το δυνατόν 

συντομότερο χρονικό διάστημα. Ο σκοπός αυτός αποτελεί τον κεντρικό σκοπό γύρω από τον 

οποίο έχουν δομηθεί όλες οι πρακτικές της κοινότητας. Πρόκειται για μια διαρκή μάχη με τον 

χρόνο στην οποία μείζονος αξίας είναι ακόμα και τα εκατοστά του δευτερολέπτου, καθώς οι 

αθλητές αγωνίζονται σε επίπεδα πρωταθλητισμού και, παρά του ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των 

προπονήσεων ασχολούνται συνεχώς με τον χρόνο, τα ερευνητικά μας υποκείμενα αναφέρουν 

ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο γρήγορα περνάει. Όπως σχετικά αναφέρεται από τον  Stager 

(2001), η αγωνιστική κολύμβηση δεν είναι να ξέρεις τι ώρα είναι, η ανταγωνιστική κολύμβηση 

είναι να ξέρεις πόση ώρα χρειάζεται.  

Ως εκ τούτου, κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων, παρατηρείται συνεχώς το εξής επαναλαμβανόμενο μοτίβο: ο προπονητής 

αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων σετ, σφυρίζει και οι αθλητές ξεκινούν να 

εκπραγματώνουν το σετ κατά τον τρόπο που τους έχει υποδείξει, ενώ ο ίδιος βρίσκεται 

συνεχώς με δύο χρονόμετρα ανά χείρας με τα οποία διαρκώς μετράει τον χρόνο που οι αθλητές 

χρειάζονται για την εκπραγμάτωση των εκάστοτε σετ που τους αναθέτει. Σε κάθε ένα από τα 

χρονόμετρα που κρατάει, όπως μας πληροφορεί, μετράει συγχρόνως τους χρόνους πολλών 

αθλητών. «Δουλεύω με δύο χρονόμετρα, το κάθε χρονόμετρο έχει μέσα πολλούς χρόνους», 
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αναφέρει σχετικά. Μόλις οι αθλητές ολοκληρώσουν την εκπραγμάτωση των σετ κολύμβησης 

που τους έχουν ανατεθεί, ο προπονητής τους ενημερώνει αμέσως, έναν προς έναν, για τον 

χρόνο που χρειάστηκαν αναφέροντας τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα δέκατα των 

δευτερολέπτων όπως, επίσης, ακόμα και τα εκατοστά των δευτερολέπτων. Ενδεικτικά 

παραδείγματα από τις εθνογραφικές παρατηρήσεις αποτελούν τα εξής: 

 
Ο προπονητής σφυρίζει διαδοχικά και σε κάθε σφύριγμά του φεύγει ένα παιδί σε κάθε διαδρομή. 

Κατά τον τερματισμό έκανε παρατήρηση σε ένα παιδί επειδή τερμάτισε με τεντωμένο χέρι: «Έτσι 

έχουμε πει» και υποδεικνύει με το χέρι του τον σωστό τρόπο. Σφυρίζει πάλι και ξαναφεύγουν με 

τον ίδιο τρόπο. Καθώς τερματίζουν τους λέει χρόνους. Σε ένα παιδί λέει: 1΄:10΄΄ μπορείς κι άλλο. 

Σε ένα άλλο 1΄:46΄΄:24΄΄΄. Σε ένα άλλο: 1΄:18΄΄:36΄΄΄ Ναι! Σε ένα άλλο λέει: 1:37:05». (Σημειώσεις 

πεδίου 12/04/2017) 

 

Προπονητής: Όσοι είναι για ελεύθερο. 

Τα παιδιά που έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν τα σπριντ σε ελεύθερο στιλ κατευθύνονται προς 

την απέναντι πλευρά της πισίνας και ανεβαίνουν στους βατήρες.  

Προπονητής: Λάβετε θέσεις! Σφύριγμα. 

Με το σφύριγμα του προπονητή φεύγει ένα παιδί από κάθε διαδρομή. Ο προπονητής χρονομετρά 

και μόλις τελειώνει ο καθένας του λέει τον χρόνο του. Όση ώρα τα παιδιά κολυμπούν, τα υπόλοιπα 

στέκονται όλα μαζί συγκεντρωμένα στο άλλο άκρο της πισίνας και παρακολουθούν με αφοσίωση 

τον αγώνα τους». (Σημειώσεις πεδίου 21/07/2017)  

Ανεβαίνουν τρία παιδιά στους βατήρες και κοιτούν τον προπονητή. Ο προπονητής τα βλέπει, 

σφυρίζει και φεύγουν ενώ αυτός κρατάει χρόνους. Μόλις τελειώνουν τα παιδιά τους λέει τους 

χρόνους τους. «18:55, 18:19, 16:26» Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου κάνουν όλα τα 

παιδιά. (Σημειώσεις πεδίου 28/07/2017) 

  

Η αξία του χρόνου στα πλαίσια της συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας 

αναδεικνύεται και μέσα από τις δηλώσεις των υποκειμένων αναφορικά με τους στόχους που 

επιδιώκουν κατά τη συμμετοχή τους σε αγώνες κολύμβησης. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός 

ότι δηλώνουν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι η επίτευξη της πρώτης 

θέσης κατά τον τερματισμό, αλλά η βελτίωση της απόδοσής τους, εννοώντας με τον όρο 

απόδοση τον χρόνο τον οποίο θα χρειαστούν για να διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση 

εντός του νερού επιδιδόμενοι σε ένα συγκεκριμένο κολυμβητικό στιλ. Κορυφαία ένδειξη του 

γεγονότος αυτού αποτελεί η δήλωση του Παύλου κατά την οποία αναφέρει ένα περιστατικό 

που συνέβη σε έναν αγώνα όπου, παρόλο που κατάφερε να τερματίσει πρώτος, εντούτοις, 

αναφέρει ότι αισθανόταν ιδιαίτερα απογοητευμένος, καθώς δεν πέτυχε μια καλή απόδοση από 

άποψη χρόνου. Ενδεικτικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των υποκειμένων αποτελούν τα 

ακόλουθα:  

 
Προπονητής: Γενικά, εμένα ο στόχος μου είναι τα παιδιά να κολυμπάνε σωστά και να 

βελτιώνονται. Γιατί τους λέω ότι επικεντρωνόμαστε στην απόδοση και όχι στη θέση γιατί στις 9 

στις 10 απ’ ό,τι λέμε στην ψυχολογία, η απόδοση θα σου δώσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι 

απαραίτητο ότι το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι θέμα συγκυριών, κάποιοι δεν πέσαν, κάποιοι 

ακυρώθηκαν, κάτι συνέβη, κάποιοι δεν ήρθαν, δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκες δεύτερος είσαι 

καλός. Αν όμως κάνεις αυτόν τον χρόνο, είτε βγεις 1
ος

, είτε βγεις 8
ος

 σημαίνει ότι πήγες καλά και 

συνήθως οι πιθανότητες είναι μαζί σου να έχεις πάρει μια καλή θέση. 

  

Ερευνήτρια: Γενικά, όταν κολυμπάς, πώς νιώθεις; 

Παύλος: Νιώθω μια τρομερά ευχάριστη αίσθηση, σίγουρα κούραση και μερικές φορές ένα 

άγχος. 

Ερευνήτρια: Άγχος; 

Παύλος: Όταν κάνουμε σπριντ και πρέπει να πιάσω συγκεκριμένους χρόνους. 
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Παύλος: Τότε, το 2015, που ήμουν κατηγορία 10 ετών, είχα πρωτοξεκινήσει να μαθαίνω για την 

κατάταξη πανελλαδικά και είχα κολυμπήσει τότε πολύ καλά, είχα κάνει καλό τερματισμό γιατί 

την πρώτη φορά που έπεσα ελεύθερο, από το άγχος μου για να με πιάσει το χρονόμετρο στο 

τέλος, μια πλάκα που είναι, κίτρινη, είχα τερματίσει έτσι για να το κοπανίσω σωστά και αυτό με 

είχε βασανίσει αρκετά στο μυαλό μου τότε γιατί έχασα αρκετά κλάσματα και είδα τότε που 

ξεκίνησα να τα μαθαίνω αυτά ότι κρίνονται πάρα πολλές θέσεις από αυτό. Οπότε το σκεφτόμουν 

συνέχεια, το βελτίωνα και στην προπόνηση. 

 

Παύλος: Εδώ είναι στο χειμερινό το 2015 στα 50 πεταλούδα που είχα βγει πρώτος, αλλά δεν τα 

είχα πάει καλά και εντάξει, ήταν μια από τις φορές που είχα απογοητευτεί πολύ.  

Ερευνήτρια: Γιατί; 

Παύλος: Δεν ξέρω. Παλιά απογοητευόμουν περισσότερο όταν δεν τα πήγαινα καλά από τώρα, 

ενώ συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, δεν ξέρω γιατί.  

Ερευνήτρια: Δεν τα είχες πάει καλά δηλαδή εκεί πέρα;  

Παύλος: Όχι. 

Ερευνήτρια: Από άποψη χρόνου ή σειράς;  

Παύλος: Από άποψη χρόνου. Είχα βγει πρώτος.  

Ερευνήτρια: Και παρόλα αυτά ήσουν απογοητευμένος;  

Παύλος: Ναι, δεν είμαι ακόμα στην ηλικία και στο επίπεδο του αθλητή..  

Ερευνήτρια: Δηλαδή το ότι βγήκες πρώτος δεν σου..  

Παύλος: Ναι, σίγουρα με.. βασικά, δεν είχα κάποιον να με πιέσει, αλλιώς θα τα πήγαινα 

καλύτερα. Τώρα δεν χρειάζομαι τόσο πολύ τον ανταγωνισμό από κάποιον δίπλα μου για να πάω 

καλά. 

 

Ερευνήτρια: Τώρα στο πρωτάθλημα πώς τα πήγες;  

Σταυρούλα: Δεν τα πήγα πολύ καλά.. Δηλαδή, δεν πήγα τους χρόνους μου, απλά πήγα όσο 

μπορούσα. 

 

Σταυρούλα: Έχασα εκεί την τέταρτη θέση για 20 εκατοστά. Θυμάμαι ότι είχα γλιστρήσει εκεί σε 

μια στροφή που μάλλον από εκεί το ‘χασα γιατί ήταν τοίχος όπως εδώ μέσα. Δηλαδή μπορείς να 

πιάσεις, αλλά επειδή εγώ φοβήθηκα να μην ακυρωθώ πήγα να κάνω έτσι, αλλά γλίστρησα και 

έφυγα κάπως και με την πέμπτη είχα πολύ μικρή διαφορά και με περνούσε και πήγα να την 

περάσω, αλλά κοιτούσα μόνο αυτήν, δεν κοιτούσα την άλλη κοπέλα που μπορεί να μου ‘φευγε 

και έτσι για 20 εκατοστά ήμουν 4
η
. 

 

Σταυρούλα: Οι φετινοί μου στόχοι είναι να ξεπεράσω τον εαυτό μου και στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα, που είναι σε εκατόν δώδεκα μέρες, να ξεπεράσω κατά πάρα πολύ τα όριά μου. 

Είναι μια ημερίδα που είναι σε δυόμιση εβδομάδες από τώρα στην οποία θα ήθελα να πάω καλά, 

να πιάσω τα όριά μου, που αυτά θα τα πιάσω εύκολα πιστεύω. Είναι γενικά να φτάσω έναν 

ικανοποιητικό χρόνο και εν τέλει τη θέση δεν με ενδιαφέρει αν κάνω έναν πάρα πολύ καλό χρόνο 

και είμαι 9
η
 ή αν δεν κάνω έναν τόσο καλό χρόνο και είμαι 4

η
 ή 3

η
. Ο στόχος μου είναι να φτάσω 

εκεί που μπορώ. 

  

Άλλο ένα γεγονός από το οποίο αναδεικνύεται η κεντρικότητα της έννοιας του χρόνου 

στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, αποτελεί 

το ότι η συμμετοχή στους αγώνες ανωτέρου επιπέδου, αυτούς που διεξάγονται σε εθνικό 

επίπεδο, στους πανελλήνιους δηλαδή, εξασφαλίζεται μέσα από την επιτυχία σε 

προπαρασκευαστικούς αγώνες ορίων κατά τους οποίους οι αθλητές πρέπει να επιτύχουν 

απόδοση μικρότερη από τα ανώτερα χρονικά όρια που τίθενται. «Υπάρχουν οι αγώνες ορίων 

που ξεκινάνε από τέλη Οκτωβρίου ή ίσως και αρχές Νοεμβρίου, δεν είμαι σίγουρη, και γίνονται 

αρκετοί μέχρι και τον Ιανουάριο με σκοπό να πιάσουμε τα όρια που χρειαζόμαστε για να πάμε 

στο πανελλήνιο πρωτάθλημα», πληροφορούμαστε σχετικά από τη Σταυρούλα. Μάλιστα, σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σε διαφορετικά φύλα και σε διαφορετικά στιλ ισχύουν 

διαφορετικά χρονικά όρια.  
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Επίσης, η σημασία της έννοιας του χρόνου φανερώνεται ακόμα και από τον τρόπο που 

μιλούν όταν αναφέρονται στους χρόνους που επιτυγχάνουν οι ίδιοι όπως και σπουδαίοι 

αθλητές. «Θυμάμαι κάθε χρονιά τι έκανα, θυμάμαι όλα μου τα ρεκόρ. Έχουν περάσει πάνω από 

30 χρόνια και πάλι θυμάμαι τι έκανα το ’83, το ’84, τι χρόνο έκανα, τι θέση πήρα. Είναι 

πράγματα, είναι εμπειρίες τις οποίες εγώ τις βίωσα πάρα πολύ έντονα και μου τη δίνει κάποιοι οι 

οποίοι έχουν πάρει μετάλλιο στους πανελλήνιους ή έχουν πολλές επιτυχίες να λένε «Ε, πόσα είχα 

στα 100; Ααα.. 100 έπεφτα ή 200;»» και «Κατ’ αρχήν, είμαι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει 

ιστορία, ξέρει ιστορία της κολύμβησης, δηλαδή μου αρέσει να ανακαλώ κούρσες αθλητών, είχα 

όλους τους αγώνες σε βίντεο: τους δικούς μου, των μεγάλων αθλητών, των μεγάλων 

πρωταθλημάτων, ήξερα χρόνους», αναφέρεται ενδεικτικά από τον προπονητή και «Έκανα πολύ 

καλούς χρόνους, στο πενηντάρι ελεύθερο πήγα 29:99. Βέβαια, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε 

ακριβώς τώρα, δεν ξέρω αν έχετε ψάξει τους χρόνους στην ηλικία μας, και πήγα και ένα 7:100 

ελεύθερο!» αναφέρεται από τον Παύλο. 

Ως κεντρικά χρονικά σημεία αναδεικνύονται οι αγώνες τους οποίους οι αθλητές 

περιμένουν με ανυπομονησία, γεγονός το οποίο φανερώνεται από το ότι μετράνε τις μέρες 

μέχρι την επόμενη διοργάνωση. Σχετικά, αναφέρει η Σταυρούλα:  

 
 […] …στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, που είναι σε εκατόν δώδεκα μέρες […]. 

 

Άλλη μια εκδήλωση της δεσπόζουσας σημασίας του χρόνου στα πλαίσια της 

κοινότητας συνιστά το γεγονός ότι σε κάθε ευκαιρία κατά την οποία παρασχεθεί η δυνατότητα 

για διάθεση περισσότερου χρόνου για τις πρακτικές της κοινότητας, αυτή δεν μένει 

ανεκμετάλλευτη. Έτσι, παρατηρείται ότι οι προπονήσεις κατά τα διαστήματα των διακοπών 

και στις αργίες, όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά συνεχίζονται με εντατικότερους ρυθμούς, 

καθώς τότε πραγματοποιούνται καθημερινά διπλές προπονήσεις, πρωινές και απογευματινές, 

καθώς και προπονήσεις στον χώρο του γυμναστηρίου. Όπως επί παραδείγματι αναφέρει ο 

προπονητής: «Τα Χριστούγεννα, ας πούμε, κολυμπάμε 4 ώρες και μια ώρα κάνουμε γυμναστήριο, 

5 ώρες καθημερινά». 

Ο χρόνος, συνεπώς, αναδεικνύεται σε μια εξίσου σημαντική παράμετρο με τον χώρο 

καθώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο ως προς τη λειτουργία του πλαισίου και ασκεί 

σημαντική επιρροή στα υποκείμενα που δρουν εντός του, πιθανώς, διότι διαδραματίζει τον πιο 

σημαντικό παράγοντα ως προς την κολυμβητική επίδοση  (Stager, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
8.1. Εισαγωγή 

 

 Αφού παρουσιάστηκε ο τρόπος κατά τον οποίο διαμορφώνεται και συγκροτείται ο 

βιωματικός χώρος των υποκειμένων της παρούσας έρευνας, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά 

στον τρόπο κατά τον οποίο τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, πράγμα το οποίο 

θα επιχειρηθεί κατά το παρόν κεφάλαιο. Για την παρουσίαση του τρόπου που τα ερευνητικά 

μας υποκείμενα αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν τη συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη 

κοινότητα, αναγκαία κρίναμε την ανάλυση ποικίλων αξόνων που άπτονται του συγκεκριμένου 

ζητήματος.  

Κατά τον τρόπο αυτό, λοιπόν, επιδιώκοντας να αποδώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα, αρχικά παρουσιάζουμε τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην παρούσα 

έρευνα, την ανάλυση του τρόπου κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται τόσο τη φυσική αγωγή 

γενικότερα, όσο και το άθλημα της κολύμβησης ειδικότερα και ολοκληρώσαμε 

παρουσιάζοντας τα αίτια που βρίσκονται πίσω από την έναρξη, τη συνέχιση και τη διακοπή της 

συμμετοχής στην κοινότητα. 

 

8.2. Τα υποκείμενα της έρευνας  

 

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκαν τρία ερευνητικά 

υποκείμενα που ασχολούνται με το άθλημα της κολύμβησης. Τα υποκείμενα αυτά δεν είναι 

άσχετα μεταξύ τους καθώς το πρώτο ερευνητικό υποκείμενο αποτελεί τον προπονητή των 

άλλων δύο τα οποία είναι κολυμβητές που συμμετέχουν στα τμήματα που προπονεί. Η επιλογή 

των συγκεκριμένων ερευνητικών υποκειμένων πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα διαπιστώθηκε 

σχετική πείρα στο υπό διερεύνηση αντικείμενο και προθυμία συμμετοχής στις ανάγκες της 

έρευνας, γεγονότα που τα κατέστησαν κατάλληλα να μας παρέχουν πλούσιο ερευνητικό υλικό.  

 Όσον αφορά τον προπονητή, κατ’ αρχάς, πρόκειται για έναν άνδρα 45 ετών, 

παντρεμένο, με ένα παιδί, ο οποίος κατάγεται από μια επαρχιακή ελληνική πόλη, την Καβάλα. 

Έχει φοιτήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από όπου παρέλαβε το 

πρώτο του πτυχίο ως γυμναστής και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης από όπου, 

μετά από παρακολούθηση σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, απέκτησε την 

ειδικότητα του προπονητή κολύμβησης. Η επιθυμία του όμως για περαιτέρω απόκτηση 

γνώσεων σχετικά με το αντικείμενό του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ακόμα και κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, όπως αναφέρει, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας του, καθώς 

ασχολείται με δύο δουλειές οι οποίες τον απασχολούν από πολύ νωρίς το πρωί έως αργά το 

βράδυ και πολύ συχνά και τα σαββατοκύριακα, παρακολουθεί μια επιμόρφωση που 

διοργανώνεται από τον   ASCA (American Swimming Coach Association) κατά το οποίο 
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πρόκειται να λάβει διεθνή πιστοποίηση για τα προσόντα του στην προπονητική της 

κολύμβησης.  

Πρόκειται για έναν προπονητή του αθλήματος της κολύμβησης ο οποίος είναι 

διορισμένος καθηγητής φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο σημαίνει ότι 

τα πρωινά απασχολείται στην συγκεκριμένη εργασία και κατά την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας, συγκεκριμένα, ήταν αποσπασμένος στο γραφείο της τοπικής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η προπονητική της κολύμβησης αποτελεί τη δεύτερη του εργασία, η οποία στη 

συνείδησή του φαίνεται να βρίσκεται σε αντίστοιχο αν όχι και σε ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο 

από την πρώτη καθώς, αν και παρεμφερής, αποτελεί την ενασχόληση που δείχνει να αγαπάει 

ιδιαίτερα καθώς αποτελεί την ειδίκευσή του στην οποία έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα, όπως ο ίδιος 

δηλώνει «…είμαι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει ιστορία, ξέρει ιστορία της κολύμβησης, 

δηλαδή μου αρέσει να ανακαλώ κούρσες αθλητών, είχα όλους τους αγώνες σε βίντεο: τους 

δικούς μου, των μεγάλων αθλητών, των μεγάλων πρωταθλημάτων, ήξερα χρόνους. Μπορώ να 

πω ότι έχω γίνει κάπου κάτι σαν θεωρητικός της κολύμβησης…» και στην οποία αφιερώνει τις 

περισσότερες από τις ώρες που εργάζεται αν και ο ίδιος αναφέρει ότι τις αγαπάει και τις 

απολαμβάνει εξίσου.  

Συγκεκριμένα, στην πρώτη εργασία εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 

8:30 έως τις 14:00 ενώ στην προπονητική εργάζεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 17:00 έως τις 21:00, συν δύο φορές κάθε εβδομάδα από τις 6:30 έως τις 8:00 και τα 

Σαββατοκύριακα, όπου κάθε Σάββατο 11:00-14:00 έχει προπόνηση και τις Κυριακές συνήθως 

συνοδεύει τα παιδιά σε αγώνες οι περισσότεροι εκ των οποίων γίνονται σε διπλανές πόλεις. 

Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνοδεύει τα παιδιά σε αγώνες σε άλλες πόλεις ανά 

την Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Με την προπονητική της κολύμβησης ασχολείται 

αισίως επί 27 συναπτά έτη και παρά το φόρτο εργασίας του αναφέρει ότι το κάνει με ιδιαίτερη 

όρεξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει : «…αυτό που λέμε ότι την Κυριακή το βράδυ περνάς μια 

μικρή κατάθλιψη γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα πας στη δουλειά, έχω πολλά χρόνια να το νιώσω… 

Δηλαδή δεν νιώθω αυτό το «Πω πω θα πάω στη δουλειά»… Και στο κολυμβητήριο και στο 

σχολείο θεωρώ κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό…». 

 Το δεύτερο υποκείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί ένα κορίτσι δεκαπέντε ετών, η 

Σταυρούλα, τρίτο παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας με άλλες δύο αδελφές, το οποίο κατά τη 

διάρκεια της έρευνας φοιτούσε στη δευτέρα τάξη του γυμνασίου. Ο πατέρας της είναι 

εργολάβος οικοδομών, ενώ η μητέρα της ξενοδοχοϋπάλληλος. Το κορίτσι αυτό ασχολείται με 

το άθλημα της κολύμβησης από πριν κλείσει τα τέσσερα έτη και επί έντεκα συναπτά έτη δεν 

έχει διακόψει ποτέ την ενασχόλησή της με αυτήν. Όπως αναφέρει, είναι το μοναδικό άθλημα 

με το οποίο ασχολείται και δεν έχει ασχοληθεί μέχρι στιγμής ποτέ με κάποιο άλλο. Η 

κολύμβηση μαζί με το φροντιστήριο αγγλικών, γερμανικών και μαθηματικών αποτελούν τις 

εξωσχολικές της δραστηριότητες. Βρίσκεται στο αγωνιστικό τμήμα του ομίλου κολύμβησης 

όπου η κάθε προπόνηση διαρκεί δύο ώρες και προπονείται καθημερινά, συν τα Σάββατα και 

δύο φορές την εβδομάδα μάλιστα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχει και πρωινή προπόνηση κατά τις 

6:15 έως τις 8:00. Όπως αναφέρει, προσπαθεί να μη χάνει καμία από τις προπονήσεις αυτές. 

Επιπλέον, συμμετέχει περίπου έξι φορές τον χρόνο σε αγώνες, τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

πανελλήνιο επίπεδο, στους οποίους έχει σημειώσει πλήθος διακρίσεων οι οποίες έχουν 

αποδώσει πέντε κύπελλα, τρία χρυσά μετάλλια και μια τέταρτη θέση σε πανελλήνιο επίπεδο. 

 Το τρίτο ερευνητικό υποκείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί ένα αγόρι δώδεκα 

ετών, ο Παύλος, μοναδικό παιδί μιας οικογένειας όπου ο πατέρας είναι φιλόλογος και 

δάσκαλος με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και η μητέρα επίσης φιλόλογος. Το 

συγκεκριμένο αγόρι βρίσκεται στο προαγωνιστικό τμήμα του Ομίλου. Προσπαθώντας να είναι 

συνεπής, προπονείται έξι φορές την εβδομάδα και ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης 

από τεσσάρων ετών. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που διαθέτει περισσότερο χρόνο, 

ασχολείται και με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και, πέρα από τον αθλητισμό, ασχολείται 
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και με αγγλικά, γαλλικά, πιάνο και θεωρία για το πιάνο. Επιπλέον, περίπου μία φορά κάθε 

μήνα, λαμβάνει μέρος σε αγώνες κολύμβησης στους οποίους ο προπονητής του αναφέρει ότι 

επιτυγχάνει υψηλές διακρίσεις και αποτελεί έναν αθλητή υψηλών αξιώσεων.  

 

8.3. Απόψεις και αντιλήψεις των υποκειμένων για τη φυσική αγωγή  

 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι απαντήσεις των υποκειμένων σχετικά με τον 

τρόπο κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη φυσική αγωγή. Μέσα από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν προς τα υποκείμενα της έρευνας, 

η φυσική αγωγή παρουσιάζεται ως ένα μέσο απολαβής οφελών. Οι αναφορές των υποκειμένων 

στα οφέλη από τη φυσική αγωγή πραγματοποιούνται και από τα τρία ερευνητικά υποκείμενα 

πρώτα ως προς το πνεύμα και έπειτα ως προς το σώμα. Πιο συγκεκριμένα: 

 

8.3.1. Η φυσική αγωγή ως μέσο απολαβής ψυχικών οφελών.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν τη φυσική αγωγή ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν ψυχικά οφέλη και θετικά 

συναισθήματα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Προπονητής: […] …έχεις μια ευεξία και πειθαρχία… έχεις αυτοκυριαρχία, μπορείς να 

πειθαρχήσεις μέσω του σώματός σου το μυαλό σου, το πνεύμα σου κ.λπ. μπορείς και να κάνεις 

ό,τι θες στη ζωή σου […].  

 

[…] Υπάρχουν άτομα τα οποία αγαπάνε την φυσική αγωγή, δηλαδή τους αρέσει αυτό που 

κάνουν…, ακόμα κι εμένα μ’ αρέσει…, μ’ αρέσει να γυμνάζομαι. Προσφέρει πάρα πολλά […]. 

(Σταυρούλα) 

 

Σταυρούλα: […] …αισθάνεσαι ωραία με τον εαυτό σου…, σου προσφέρει ευχαρίστηση. Είναι 

πολύ ωραίο συναίσθημα […].  

 

Σταυρούλα: […] …υπάρχουν πολλά συναισθήματα που μπορεί να σου προσφέρει…, πειθαρχία.. 

σε κάνει πιο καλό άνθρωπο, δηλαδή… αισθάνεσαι σπουδαίος […].  

 

Παύλος: […] …μειώνει τον εκνευρισμό πιστεύω… […].  

 

Παύλος: […] Τα παιδιά γενικά που αθλούνται είναι πολύ μετρημένα… […].  

 

8.3.2. Η φυσική αγωγή ως μέσο απολαβής σωματικών οφελών.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν τη φυσική αγωγή ως μια 

δραστηριότητα η οποία συντηρεί ή και βελτιώνει τη σωματική υγεία. Όπως αναφέρουν: 

 
Προπονητής: […] …έχεις καλό σώμα, με την έννοια γερό σώμα… […]. 

 

Σταυρούλα: […] Προσφέρει πάρα πολλά. Προσφέρει ένα υγιές σώμα και μπορεί να αποτρέψει 

ίσως προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως βοηθάει την καρδιά 

σου να λειτουργεί καλύτερα, τα πνευμόνια σου είναι πιο καθαρά. Προσφέρει πάρα πολλά η 

φυσική αγωγή. […].  

 

Παύλος: […] …πρέπει να ασχολείται κάθε άνθρωπος με αυτό για να έχει καλύτερη υγεία… 

λύνεται κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα της παχυσαρκίας κ.λπ. […].  

 

 



127 
 

 

8.4. Απόψεις και αντιλήψεις των υποκειμένων σχετικά με την κολύμβηση  

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι απαντήσεις των υποκειμένων σχετικά με τον 

τρόπο κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν το άθλημα της κολύμβησης. Όλα τα 

υποκείμενα της έρευνας όταν ερωτήθηκαν σχετικά με την κολύμβηση το πρώτο πράγμα το 

οποίο ανέφεραν και οι τρεις για να την ορίσουν ήταν ότι είναι ένα άθλημα και συνέχισαν να 

αναφέρονται σε αυτήν απαριθμίζοντας τα οφέλη που απορρέουν από την ενασχόληση με 

αυτήν. Άξιο αναφοράς είναι ότι αναφέρθηκαν πρώτα στα ψυχικά οφέλη και έπειτα στα 

σωματικά.  

Πιο συγκεκριμένα, στα λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων εντοπίστηκαν οι εξής 

αντιλήψεις σχετικά με το άθλημα της κολύμβησης:  

 

8.4.1. Η κολύμβηση ως ένα άθλημα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία συνιστά ένα είδος άθλησης. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Προπονητής: […] Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα […]. 

 

Σταυρούλα: […] …είναι ένα άθλημα […].  

 

Παύλος: […] …είναι ένα άθλημα […].  

 

8.4.2. Η κολύμβηση ως πηγή ευχαρίστησης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν και βιώνουν θετικά 

συναισθήματα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Προπονητής: […] …την κολύμβηση την αγάπησα […].  

 

Σταυρούλα: […] …νιώθω αγάπη για την κολύμβηση […].  

 

Σταυρούλα: […] …είναι πολύ σημαντική γιατί μ’ αρέσει, δηλαδή το κάνω γιατί το θέλω.. Μ’ 

αρέσει, πώς να το πω.. Μ’ αρέσει να ανεβαίνω επίπεδο, να κολυμπάω, να πηγαίνω σε αγώνες, να 

περνάω, να βελτιώνομαι και είναι.. δεν ξέρω.. δε μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Είναι λίγο 

μπερδεμένο αλλά το θέλω πολύ […].  

 

Σταυρούλα: […] Είναι σημαντικό για όλα τα παιδιά να έχουν και κάτι που τους αρέσει 

πραγματικά να κάνουν […].  

 

Σταυρούλα: …χαίρομαι γιατί… περνάω την πόρτα και σαν να ξεχνάω τα πάντα: προβλήματα, 

σχολείο, τα πάντα και είναι ωραίο συναίσθημα να εκτονώνομαι γιατί όταν κολυμπάω και 

σκέφτομαι κάθε φορά ή μου ‘ρχεται ένα τραγούδι είναι ωραίο να ξεφεύγω για λίγο ίσως […].  

 

Σταυρούλα: […] Καμιά φορά μου κολλάνε τραγούδια πριν την προπόνηση και όταν θέλω να 

έχω έναν ρυθμό σκέφτομαι τους στίχους. Οπότε όταν έχω κάποιο πολύ σοβαρό σετ ίσως, που 

θέλω να πάω καλά, τότε μπορεί να συγκεντρωθώ λίγο περισσότερο αλλά όχι ότι δε θα μου 

περάσει από το μυαλό ο στίχος ή όλο αυτό […].  

 

Σταυρούλα: […] Πάντα μου ήταν ευχάριστο… τραγουδάω κιόλας μέσα στην πισίνα… η 

κολύμβηση είναι από τα ωραιότερα αθλήματα που θα μπορούσα να πω […].  
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Παύλος […] …από οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου το κολύμπι το βλέπω πιο σοβαρά. Δεν ξέρω, μ’ 

αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον… είναι κάτι που μ’ αρέσει… είναι 

αυτό που μου αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε κάνω […].  

 

Ερευνήτρια: Όταν φεύγεις από την προπόνηση πώς αισθάνεσαι; 

Παύλος: Όταν έχω μια δραστηριότητα μετά συνήθως δεν μου αρέσει γιατί είναι βαρετή. 

 

Παύλος: […] … (όταν κολυμπάω) νιώθω μια τρομερά ευχάριστη αίσθηση… την προπόνηση την 

κατατάσσω σε κάτι πιο ευχάριστο από τον ελεύθερό μου χρόνο[…].  

 

Ερευνήτρια: Από πού αντλείς δύναμη και ευτυχία στη ζωή σου;  

Παύλος: Από το κολύμπι. 

 

8.4.3. Η κολύμβηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του βίου τους και η 

ενδεχόμενη διακοπή της οποίας θα ήταν ανεπιθύμητη: Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 

Προπονητής: […] Με την προπονητική της κολύμβησης ασχολούμαι από όσο θυμάμαι τον 

εαυτό μου… Είμαι στην ευχάριστη θέση από τα 11 μου να μην έχω φύγει από την πισίνα… Η 

ζωή μου όμως δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι εκτός της κολύμβησης… για μένα πλέον είναι ο 

τρόπος ζωής μου… Δηλαδή, κι αν ξαφνικά τώρα για καλό λόγο, όχι για κακό, σταματήσω να 

είμαι προπονητής, τι θα κάνω εκείνη την ώρα; Δηλαδή καμιά φορά δίνω στα παιδιά ρεπό και 

κάθομαι σπίτι από τις 4-8 και δε με χωράει το σπίτι […].  

 

Σταυρούλα: […] …δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Σκέφτομαι αν δεν πάω μία 

προπόνηση και αισθάνομαι τεμπέλα, αισθάνομαι πολύ παράξενα. Μου είναι πολύ παράξενο 

χωρίς αυτό…[…].  

 

Σταυρούλα: […] …κάποιος που θα σταματήσει το κολύμπι σταματάει το κολύμπι αλλά ξεκόβει 

λίγο από όλο το χώρο και είναι πολύ παράξενο… Το κολύμπι γενικά για εμένα έχει γίνει τρόπος 

ζωής. Δηλαδή αν κάποια μέρα δεν έρθω στην προπόνηση, θα αισθάνομαι άσχημα με τον εαυτό 

μου, θα αισθάνομαι ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη…[…].  

Σταυρούλα: […] …εθίζεσαι σε αυτό…[…].  

 

Σταυρούλα: […] Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με κάτι άλλο ή χωρίς αυτό. Παίζει μεγάλο 

ρόλο στη ζωή μου, πολύ σημαντικό ρόλο και αλήθεια, μ’ αρέσει τόσο πολύ που μπορώ να το 

κάνω… Γενικά, είναι πολύ σημαντικό για μένα και ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει όταν φτάσω σε 

μεγαλύτερες ηλικίες που το σχολείο θα γίνει πιο απαιτητικό, φροντιστήρια, πανελλήνιες 

αργότερα λύκειο, δύσκολα τα πράγματα θα μπορέσω να συνεχίσω μέχρι ένα σημείο και μου 

φαίνεται κάπως που θα πρέπει να σταματήσω κάποια στιγμή […].  

 

Παύλος: […] Δεν θέλω να χάνω προπονήσεις… νιώθω ότι (μέσα στο νερό) είμαι μέσα στο 

στοιχείο μου […].  

 

8.4.4. Η κολύμβηση ως μέσο απολαβής ηθικοπλαστικών οφελών και διαμόρφωσης 

χαρακτήρα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν ψυχικά οφέλη τα οποία 

αντανακλώνται στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  
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Προπονητής: […] …ο καλός κολυμβητής είναι και δίκαιος. Δηλαδή, αποδίδει δικαιοσύνη στον 

εαυτό του και στους άλλους… Γενικά, είναι δίκαιοι με τον εαυτό τους, είναι αυστηροί με τον 

εαυτό τους, είναι ηθικοί, τους αρέσει να κάνουν το σωστό, καμιά φορά τους πνίγει το δίκιο κι 

έχουν δίκιο να το παθαίνουν αυτό, γενικά νομίζω όμως είναι ένα άθλημα το οποίο αναπτύσσει 

πολύ τις αρετές της ισονομίας, της δικαιοσύνης […].  

 

Προπονητής: […] …Τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα, πιο σοβαρά, πιο μετρημένα και από κει 

και πέρα είναι το θέμα ότι μαθαίνουν να βάζουν στόχους στη ζωή τους […].  

 

Προπονητής: […] …το κολύμπι εξημερώνει κατά τη γνώμη μου. Γιατί δουλεύεις με πολλούς 

σφυγμούς πολλή ώρα χωρίς να μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Και να θες, κολυμπάς, 

δεν μπορείς να μιλάς. Σε κάνει λοιπόν πιο μοναχικό τύπο, πιο ήρεμο… […].  

 

Προπονητής: […] …δεν έχω πολλά παιδιά που αντιμιλούν. Ίσως επειδή το κολύμπι είναι τέτοιο 

που δεν μπορείς να αντιμιλήσεις πολύ μέσα στο νερό […].  

 

Προπονητής: […] …Αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό, το να μπορούν τα παιδιά να αλλάξουν 

τον εαυτό τους εξαιτίας των δικών τους θέλω και όχι κάποιων άλλων: «πάρε ένα πτυχίο για να 

είσαι καλός, πέρασε εκεί γιατί έχει λεφτά κ.λπ.» από τους περισσότερους γονείς […].  

 

Προπονητής: […] …κουράζεσαι, δουλεύει η καρδιά σου, αλλά νομίζω ότι αποκτάς μια καλή 

ευρωστία και μια καλή έτσι ευεξία, μια θεώρηση των πραγμάτων που νομίζω σου κάνει καλό και 

σαν χαρακτήρα... […].  

 

Προπονητής: […] …δεν έχεις οπτική επαφή με τους άλλους… Αναγκάζεσαι λοιπόν να 

πειθαρχήσεις εκ των έσω… […].  

 

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σας;  

Προπονητής: Η ελπίδα. 

Ερευνήτρια: Ως προς τι;  

Προπονητής: Η ελπίδα ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, είναι ηθικό.  

 

Προπονητής: […] …Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα (εκφοβισμού), άλλωστε το κολύμπι 

εξημερώνει κατά τη γνώμη μου. Γιατί δουλεύεις με πολλούς σφυγμούς πολλή ώρα χωρίς να 

μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Και να θες, κολυμπάς, δεν μπορείς να μιλάς. Σε κάνει 

λοιπόν πιο μοναχικό τύπο, πιο ήρεμο, δεν νομίζω όμως ότι.. κι αυτά τα παιδιά που μένουν στο 

κολύμπι σε μεγάλη ηλικία δεν είναι παιδιά τα οποία θέλουν να δείξουν ότι επιβάλλονται στους 

άλλους με αυτόν τον τρόπο… […].  

 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει για εσάς προπονώ;  

Προπονητής: Σημαίνει 2 πράγματα: 1
ον

 κάνω κάποιον στο κολύμπι καλύτερο και 2
ον

 χωρίς να 

ξέρω σε τι βαθμό, μοιραία επεμβαίνω στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς 

του. Δεν το λέω με την έννοια ότι σήμερα ήρθες εδώ και θα επέμβω, αλλά με το να του πω κάνε 

αυτό και να του εξηγήσω γιατί να το κάνει κι αν αυτός το κάνει και σε τι βαθμό θα το κάνει, 

αντιστοιχεί στο πόσο έχω αλλάξει ή διαμορφώσει τον χαρακτήρα του. Και λέω διαμορφώσει 

γιατί τα παιδιά είναι ακόμα μικρά τα περισσότερα, οπότε ίσως να είναι πιο σημαντική η επιρροή 

που δέχονται από τον δάσκαλο γενικά.  

Ερευνήτρια: Τι θεωρείτε ότι κάνει έναν αθλητή σπουδαίο;  

Προπονητής: Το πάντρεμα των ψυχικών με τα σωματικά χαρίσματα και λέω πρώτα των 

ψυχικών γιατί ξέρω πάρα πολλούς κολυμβητές, πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν τρομερά σωματικά 

προσόντα αλλά δεν έχουν τα ψυχικά χαρίσματα. Ακριβώς το ίδιο, χωρίς τα σωματικά προσόντα, 

έναν κολυμβητή τον κάνει σπουδαίο άνθρωπο. Δηλαδή, ένας κολυμβητής που δε θα μάθεις ποτέ 

ή δε θα μάθει κανένας ποτέ το όνομά του, αλλά δούλευε σαν το σκύλο εδώ μέσα δείχνοντας 

αυταπάρνηση, επιμονή, προσπάθεια, κ.λπ. αλλά είχε μηδέν ταλέντο, αυτός θα γίνει σπουδαίος 

άνθρωπος και αυτό για εμένα νομίζω ότι μου φτάνει.  
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Ερευνήτρια: Ποιες αρετές θεωρείτε ότι πρέπει να διέπουν έναν αθλητή;  

Προπονητής: Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνω εγώ ή 

προσπαθώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το κάνω, να είμαι δίκαιος. Δεύτερο για μένα, πρέπει να 

είναι αυστηρός κυρίως με τον εαυτό του. Αυτό που λέμε, να έχει εσωτερική εστία ελέγχου, 

δηλαδή ό,τι συμβαίνει να βάζει ένα μεγάλο κομμάτι του γιατί συνέβη αυτό; Στο: εγώ φταίω. Όχι 

για να φταίξει όντως, αλλά για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τον εαυτό του ούτως, ώστε να μην 

ξανασυμβεί ή να μπορέσει από την πλευρά του να περιορίσει όλες τις πιθανότητες ώστε να 

ξανασυμβεί. Πρέπει να έχει αρετή, δηλαδή να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει 

να κάνει. Πρέπει να έχει απίστευτη πειθαρχία η οποία όμως πειθαρχία, κάποια στιγμή επιστρέφει 

πίσω. Όταν κάποια στιγμή δηλαδή πειθαρχείς μετά από ένα σημείο δεν σου κάνει κόπο, δεν 

νιώθεις ότι καταπιέζεσαι. Λες αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου, το κάνω έτσι. Ίσως να κάνω αυτό 

εγώ μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή το ότι αύριο θα κάνω αυτό και το άλλο και το άλλο δεν το 

θεωρώ σαν ατυχία. Θα το κάνω, τελείωσε. Δηλαδή έχω να πάω πρωινή, θα πάω πρωινή. Δηλαδή 

το να μπορεί να είναι ένας αθλητής ταλέντο ή όχι δεν μπορεί να το επηρεάσει, αλλά το να μπορεί 

να είναι εδώ στην ώρα του, το να προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, το να είναι δίκαιος στον 

τρόπο που συμπεριφέρεται στον εαυτό του και στους υπόλοιπους, το να είναι αυστηρός με τον 

εαυτό του, το να πειθαρχεί σ’ ό,τι του λένε, όπως πολλές φορές λέω στα παιδιά μου: η ελευθερία 

ενός ατόμου βρίσκεται στο όχι. Όχι, δεν θα πάω να ξενυχτήσω σήμερα με τους φίλους μου, όχι, 

δεν θα φάω παγωτό, όχι, δεν θα χάσω προπόνηση, όχι, δεν θα αργήσω. Αν λένε: «έλα μωρέ, ας 

αργήσω, έλα μωρέ ας φάω σήμερα, δεν πειράζει». όχι, η ελευθερία βρίσκεται στο όχι. Η 

ελευθερία και η πειθαρχία.  

Ερευνήτρια: Στις προπονήσεις σας ενθαρρύνετε και προωθείτε την ανάπτυξη και την 

καλλιέργεια των αρετών αυτών;  

Προπονητής: Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ δε λες: θέλω αυτό, θέλω το άλλο, αλλά στην ουσία αυτό 

απαιτείς και φαίνεται. 

Ερευνήτρια: Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι το κάνετε;  

Προπονητής: Δεν υπάρχει καλούπι του στυλ, τώρα θα κάνουμε κάτι για την πειθαρχία μας. Ό,τι 

κάνεις πρέπει να είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να έρθεις στην ώρα σου, πρέπει να 

κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο. Βέβαια, η τιμωρία, είναι κάτι το οποίο έχω εδώ και χρόνια 

εγκαταλείψει. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι, συνειδητά όμως το κάνω, 

…αλλά νομίζω ότι.. δηλαδή ένα παράδειγμα: αν πω ότι 4:00 κλείνει η πόρτα, από τα 30 παιδιά θα 

μου έρθουν τα 7-8, τα άλλα 7-8 που έρχονται αργότερα δεν θα μου έρθουν και έτσι με αυτόν τον 

τρόπο θα δουλεύω κάθε μέρα με 10 άτομα. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους 

συνετίσεις, θα τους φτάσεις σε ένα επίπεδο να το πάρουν σοβαρά…  

 

Προπονητής: […] Τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα, πιο σοβαρά, πιο μετρημένα και από κει και 

πέρα είναι το θέμα ότι μαθαίνουν να βάζουν στόχους στη ζωή τους, μαθαίνουν δηλαδή αυτοί για 

πρώτη φορά ίσως, εγώ την πρώτη φορά που έβαλα στόχο στη ζωή μου ήταν στο κολύμπι και από 

κει και πέρα ό,τι στόχο έχω βάλει στη ζωή μου, τον έχω βάλει με τον τρόπο και τη μέθοδο που 

ακολούθησα στο κολύμπι […].  

 

Προπονητής: […] …πολλές φορές τους δίνεις μια αυτενέργεια του στιλ: θα κάνετε δύο 

χιλιόμετρα και κάντε τα ή με αυτόν τον τρόπο ή αυτόν ή αυτόν και λέει ο άλλος «να το κάνω έτσι 

αλλά να βάλω κι εκείνο;» «Ναι» κάτι τέτοιο πράγμα. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, κι αποκτάς 

εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα κάνουν… Γενικά αυτό λίγο το κάνουμε, το δουλεύουμε, αλλά η 

πρωτοβουλία είναι κάτι που το κερδίζει ο αθλητής με την εμπιστοσύνη που του έχεις. Δηλαδή 

λες «αφού το κάνεις έτσι, δεν με πειράζει, κάνε το έτσι» […].  

 

Σταυρούλα: […] …είναι ένα άθλημα από το οποίο μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα, 

πάν’ απ’ όλα αποκτάς πειθαρχία […].  

 

Σταυρούλα: […] …έχω πάρει πολλά μαθήματα ζωής, έχω μάθει στην κοινωνία πώς να βγαίνω 

ως άνθρωπος […].  
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Σταυρούλα: […] …γενικά με έχει βοηθήσει και σαν άνθρωπο πιστεύω, σαν παιδί. Να έχω 

πειθαρχία, να έχω κάποιους τρόπους, δηλαδή μου ‘χει δώσει κάποια πράγματα, έχω πάρει πολλά 

μέσα απ’ αυτό […].  

 

Σταυρούλα: […] Παρ’ όλο που είναι ατομικό το άθλημα, δηλαδή η συνεργασία, τα ταξίδια που 

έχουμε πάει, το δέσιμο, η παρέα είναι όλα.. είναι σημαντικά. Γενικά, πιστεύω ότι είναι ένα 

άθλημα από το οποίο μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα… με έχει βοηθήσει στο να 

οργανώνω τον χρόνο μου, ξέρω πότε να σταματάω, πότε να διαβάζω, ξέρω δηλαδή πώς να 

οργανώνω τον χρόνο μου. Οπότε είναι ένα άθλημα που σε βοηθάει δηλαδή και σε διάρκεια 

χρόνου. Δηλαδή κολυμπάω τώρα.. αν αποφασίσω ότι δεν θέλω να το ακολουθήσω αργότερα έχω 

ήδη πάρει πράγματα που χρειάζομαι για τη ζωή μου …έχω μάθει να ζω αρμονικά με άλλα άτομα, 

να συνεργάζομαι και θεωρώ έχω γίνει πιο υπεύθυνη […].  

 

Παύλος: […] …είναι ένα ατομικό άθλημα στο οποίο για τα πάντα είναι υπεύθυνος ο εαυτός 

σου… κερδίζεις την πειθαρχία πιο πολύ με την έννοια της αυτοκυριαρχίας… […].  

 

Παύλος: […] …όλα εξαρτώνται από εσένα, δεν έχει την ευθύνη για εσένα κάποιος παίκτης 

άλλος, δεν μπορεί να σε καταστρέψει κάποιος παίκτης άλλος ή δεν μπορεί να σε βοηθήσει 

κάποιος άλλος, οπότε αγωνίζεσαι μόνος σου, οι συναθλητές σου μπορούν μόνο να σε 

εμψυχώσουν και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι καλό γιατί μου αρέσει να έχω τον έλεγχο της δικής 

μου κούρσας… […].  

 

Παύλος: […] …βοηθάει στο να έχει κάποιος αυτοπεποίθηση… […].  

  

Παύλος: […] …θεωρώ ότι παιδιά που ασχολούνται με την κολύμβηση είναι πιο ήρεμα, ενώ 

παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ίσως πιο φανατισμένα και γενικά θεωρώ ότι, και ίσως 

αυτό είναι κάτι που προσφέρει το κολύμπι, δίνει μια ηρεμία, δεν είναι κάτι.. δεν ξέρω, πάντως 

παρατηρώ ότι παιδιά από την τάξη μου, ας πούμε, που πηγαίνουν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ δεν 

είναι τόσο ήρεμοι, τους αρέσει να φωνάζουν και να τσακώνονται, ενώ ακόμα κι εδώ παιδιά που 

παίζουν ποδόσφαιρό ή κάνουν άλλα αθλήματα και τα συνδυάζουν με το κολύμπι, αλλά 

ασχολούνται κυρίως με το κολύμπι, έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ πιο ήρεμοι […].  

 

Παύλος: […] …άλλα πράγματα που ίσως θα μου φαίνονταν πιο δύσκολα, μου φαίνονται πιο 

εύκολα, το είπα πριν ότι σκέφτομαι πολλές φορές «Έχω κάνει αυτό στο κολύμπι, δεν μπορεί αυτό 

να είναι πιο δύσκολο» […].  

 

Παύλος: […] …θεωρώ ότι τα αθλήματα γενικά, αλλά και το άθλημα της κολύμβησης, κάνει 

έναν άνθρωπο πιο ώριμο και πιο λογικό… και σε παρέες μπορεί να γίνει πιο φιλικός με τα παιδιά 

και σε συζητήσεις να δώσει πιο σωστές απόψεις, πιο ψαγμένες […].  

 

Παύλος: […] Η έμμεση βοήθεια της κολύμβησης είναι κυρίως στο να χτίσω μια πιο ισχυρή 

προσωπικότητα […].  

 

Παύλος: […] …με σέβονται και το κολύμπι έχει βοηθήσει έμμεσα σε αυτό, στο να δημιουργήσω 

μια πιο ισχυρή προσωπικότητα […].  

 

8.4.5. Η κολύμβηση ως μέσο ανάδειξης της προσωπικότητας.  
Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση και την προβολή κάποιων εγγενών 

χαρακτηριστικών των υποκειμένων. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Προπονητής: […] …την κολύμβηση την αγάπησα γιατί ήταν ίσως το μέσο να αναδειχτώ εγώ 

σαν προσωπικότητα απέναντι στις δικές μου δυνάμεις […].  
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8.4.6. Η κολύμβηση ως μέσο εκτόνωσης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία αισθάνονται ότι συνεισφέρει στην αποβολή αρνητικών και 

στρεσσογόνων συναισθημάτων. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Σταυρούλα: […] …χαίρομαι γιατί εκτονώνομαι κατά κάποιον τρόπο… και είναι ωραίο 

συναίσθημα να εκτονώνομαι γιατί… είναι ωραίο να ξεφεύγω για λίγο ίσως […].  

 

Σταυρούλα: […] Μπορεί πριν έρθω στην προπόνηση να έχω μαλώσει με τη μαμά μου, ας πούμε, 

και μετά να εκτονωθώ πάνω σε αυτό […].  

 

8.4.7. Η κολύμβηση ως μέσο απολαβής σωματικών οφελών και υγείας.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν οφέλη σε σωματικό 

επίπεδο τα οποία επιδρούν στην κατάσταση της υγείας τους. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Προπονητής: […]…μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο είναι κατά βάση αερόβιο και τα παιδιά 

δουλεύουν με την καρδιά τους, με το να δουλεύει η καρδιά σε αρκετούς παλμούς, είναι πάρα 

πολύ ευεργετικό […].  

 

Προπονητής: Το κολύμπι είναι ένα άθλημα το οποίο σε κρατάει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο 

ευεξίας, ευρωστίας σωματικής, χωρίς να νιώθεις ιδιαίτερα γυμνασμένος σε κάποιο σημείο του 

σώματός σου, με την έννοια να έχεις εξειδίκευση, νιώθεις όμως όλο το σώμα σου να κυριαρχεί, 

να είσαι δηλαδή πολύ καλά και να κάνεις πολλά πράγματα και να μη σε νοιάζει γιατί έχεις 

πραγματικά γενική εκγύμναση. Νομίζω ότι είναι από τα πιο καλά αθλήματα από την άποψη της 

διαμόρφωσης της σωματικής […].  

 

Προπονητής: […] …τα παιδιά που κολυμπάνε πραγματικά και κανονικά γίνονται αστέρια… και 

όσο μεγαλώνουν και συνεχίζουν να λειτουργούν βλέπεις άλλο παιδί. Μεγαλώνει ο θώρακας, οι 

πλάτες τους, λεπταίνει η μέση τους, χάνουν το λίπος το παραπάνω από αυτό που πρέπει, 

αποκτούν μυϊκό τόνο και γενικά αλλάζουν […].  

 

Σταυρούλα: […] …αποκτάς ένα υγειές σώμα… […].  

 

Σταυρούλα: […] …Σε βοηθάει πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση, σου προσφέρει αντοχή, 

αναπνευστικά πλεονεκτήματα δηλαδή η αναπνοή σου βελτιώνεται σίγουρα […].  

 

Παύλος: […] Αρχικά είναι υγεία, πάνω απ’ όλα γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία κυρίως. Μετά 

είναι ωραίο σώμα, ίσως δύναμη σε αρκετές περιπτώσεις […].  

 

Ερευνήτρια: Έχεις παρατηρήσει αλλαγές στο σώμα σου που θεωρείς ότι σχετίζονται με την 

ενασχόλησή σου με την κολύμβηση;  

Παύλος: Ναι. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά γυμνασμένος από κάποιον που δεν ασχολείται με τον 

αθλητισμό. Το κολύμπι θεωρώ ότι διαμορφώνει, αυτό νομίζω ξέχασα να το πω πριν, ένα πιο 

ωραίο σώμα σε σχέση με τα άλλα αθλήματα, αλλά αυτό είναι πάντα υποκειμενικό.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή σε έχει κάνει πιο δυνατό, πιο μυώδη;  

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Στη δομή του σώματός σου;  

Παύλος: Αρχικά, υπάρχουν αθλήματα που βοηθάνε κάποιον να ψηλώσει και που εμποδίζουν 

κάποιον να ψηλώσει. Το κολύμπι το κατατάσσω στο πρώτο, ότι βοηθάει κάποιον να ψηλώσει, 

όπως το μπάσκετ. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια αθλήματα, όπως η άρση βαρών, τα οποία 

επιβαρύνουν τη σωματοδομή κάποιου και γενικά είναι πιο εύκολο να τραυματιστεί κάποιος 

κάνοντας κάποιο τέτοιο άθλημα απ’ ό,τι το κολύμπι.  
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Παύλος: […] …το κολύμπι νομίζω περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα (βοηθάει να ανοίξουν οι 

πλάτες). Το κολύμπι και το τένις βοηθάνε στο να ανοίξουν οι πλάτες, επίσης αρκετές φορές έχω 

νιώσει να κουράζομαι στους ώμους, όπως και το μπάσκετ κουράζει τους ώμους, στα πόδια όχι 

και τόσο αλλά ναι, έχω νιώσει και στα πόδια να κουράζομαι […].  

 

8.4.8. Η κολύμβηση ως ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο άθλημα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

αθλητική δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με 

ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες: Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Προπονητής: […] …είσαι στο υγρό στοιχείο, αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Ακόμα και αυτοί 

που κάνουν άθλημα πάνω στο υγρό στοιχείο δεν είναι μέσα σε αυτό… Το να προωθείς το σώμα 

σου στο νερό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο... […].  

 

Σταυρούλα: […] …είναι ένα ωραίο άθλημα να ακολουθήσει ένα παιδί γιατί είναι διαφορετικό 

απ’ όλα τα άλλα. Δηλαδή είσαι μέσα στο νερό, βρέχεσαι, είναι αλλιώς… μέσα στο νερό και να 

διψάσεις δεν θα το καταλάβεις τόσο έντονα […]. 

 

Παύλος: […] …διαφέρει με τα άλλα πολύ γιατί βρίσκεσαι στο νερό …η κολύμβηση διαφέρει 

από τα άλλα αθλήματα […].  

 

Παύλος: […] Μου αρέσει γιατί είναι στο νερό, είναι κάτι διαφορετικό […].  

 

8.4.9. Η κολύμβηση ως μέσο σωματικής κούρασης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη βιώνουν αίσθημα σωματικής κόπωσης. 

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Προπονητής: […] Ο πρωταθλητής πρέπει να κολυμπάει 12 ώρες την εβδομάδα, να κάνει και 

γυμναστήριο και να τον πιέζεις στα όριά του και αν είναι κουρασμένος, να τον πιέζεις παραπάνω 

[…].  

 
Σταυρούλα: […] Νιώθω κουρασμένη κάποιες φορές, ίσως μετά την προπόνηση, αλλά είναι ότι 

σκέφτομαι ότι πήγα καλά και ότι μετά συνεχίζω και δεν είναι ότι μετά με τα κορίτσια ή όλους θα 

είμαι στεναχωρημένη ή δεν θα ‘χω όρεξη, αλλά σίγουρα θα είμαι χαρούμενη, θα χαμογελάσω με 

κάτι που θα πούμε.. Είναι κούραση, αλλά δεν με καταβάλει …κυρίως η κούραση είναι σωματική 

[…].  

 

Ερευνήτρια: Γενικά νιώθεις να σε κουράζει; 

Παύλος: Η κολύμβηση; 

Ερευνήτρια: Ναι. 

Παύλος: Αρκετά. 

Ερευνήτρια: Σωματικά ή ψυχολογικά θα το προσδιόριζες; 

Παύλος: Σωματικά κυρίως.  

 

8.4.10. Η κολύμβηση ως κεντρικός άξονας οργάνωσης του χρόνου στην καθημερινότητα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία συνιστά μια σταθερά εντός της καθημερινότητάς τους βάσει της οποίας 

ρυθμίζουν τη διαχείριση του υπολειπόμενου διαθέσιμου χρόνου τους. Όπως οι ίδιοι 

αναφέρουν:  
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Προπονητής: […] Όλες μου οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με το κολύμπι. Δηλαδή το αν θα πάω 

διακοπές, το αν θα λείψω, το αν θα κοιμηθώ νωρίς, το αν θα βγούμε, όλα έχουν να κάνουν με το 

κολύμπι […]. 

 
Σταυρούλα: […] αν κάποια μέρα δεν έρθω στην προπόνηση, θα αισθάνομαι ότι η μέρα είναι 

πάρα πολύ μεγάλη κι ότι..  αν έχω πάρα πολύ χρόνο, δεν τον οργανώνω σωστά τον χρόνο μου. 

Δηλαδή, αν έχω να κάνω πέντε πράγματα για το σχολείο και δύο για το φροντιστήριο, αν έχω 

κολυμβητήριο ξέρω τον χρόνο που έχω και θα τα οργανώσω σωστά έτσι ώστε να τα τελειώσω. 

Ενώ αν έχω πάρα πολύ χρόνο μπροστά μου, θα τα κάνω χειρότερα παρ’ όλο που έχω πολύ 

περισσότερο χρόνο. 

Ερευνήτρια: Είναι σαν να οργανώνεις τον χρόνο σου με κεντρικό άξονα το κολυμβητήριο κατά 

κάποιον τρόπο;   

Σταυρούλα: Ναι, δηλαδή πάντα κάθε χρόνο με ρωτάνε, επειδή με έχουν μάθει από το 

φροντιστήριο, τι ώρες έχω προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να με βάλουν σε τμήμα που θα 

είναι ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα είμαι στο κολυμβητήριο και ναι.. η βάση είναι αυτό, ως 

βάση έχω αυτό. …Γενικά, ακόμα και οι φίλες μου, μου λένε ότι «βάζεις πρώτα απ’ όλα το 

κολυμβητήριο», ότι «όταν έχεις προπόνηση δεν θέλεις να συναντηθούμε» δηλαδή μου το λένε 

κιόλας, συχνά ότι πρώτα είναι το κολυμβητήριο. 

 

8.4.11. Η κολύμβηση ως προτεραιότητα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

ενασχόληση η οποία προηγείται έναντι των υπολοίπων ενασχολήσεων ή υποχρεώσεών τους. 

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Προπονητής: […] Όλες μου οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με το κολύμπι. Δηλαδή το αν θα πάω 

διακοπές, το αν θα λείψω, το αν θα κοιμηθώ νωρίς, το αν θα βγούμε, όλα έχουν να κάνουν με το 

κολύμπι […]. 

 
Σταυρούλα: […] είναι πρώτο. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Θα προτιμήσω, ας πούμε, να πάω 

κολυμβητήριο και να μην πάω μάθημα κάποια φορά.  

Ερευνήτρια: Τι μάθημα;  

Σταυρούλα: Αγγλικά ας πούμε. Είναι πιο ευχάριστο (γέλιο). Ας πούμε όταν είμαι άρρωστη το 

πρωί και το απόγευμα νιώθω καλύτερα, θα θέλω να πάω προπόνηση. 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου πεις τι δεν σου αρέσει από το άθλημα της κολύμβησης; 

Σταυρούλα: Νομίζω το ότι ίσως πρέπει να κάνω κάποιες «θυσίες». Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, 

κάποιες φορές να σταματάω τον εαυτό μου αν.. ας πούμε, τώρα με τη διατροφή προσπαθώ να 

μην τρώω γλυκά και πράγματα που δεν είναι καλά, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι που δεν μου 

αρέσει γιατί μετά μου αρέσει που αντιστέκομαι και ίσως και το ότι μπορεί να χάσω κάποια βόλτα 

ή να τύχει να έχω εγώ κάποιους αγώνες και να τύχει να κάνουν κάποια παιδιά ένα πάρτι ή και 

στα αγγλικά μου να γίνεται κάποια γιορτή, που έχει γίνει κι αυτό. Ίσως αυτό, αλλά είναι μικρό 

πιστεύω. 

 

Παύλος: Λοιπόν, από οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου το κολύμπι το βλέπω πιο σοβαρά 

[…]. 

 

8.4.12. Η κολύμβηση ως ασφαλές και μη βίαιο άθλημα.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

αθλητική δραστηριότητα η οποία δεν προάγει πράξεις βίαιου χαρακτήρα και δεν ενέχει 

κινδύνους για τη σωματική τους υγεία. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Σταυρούλα: […] …είναι ασφαλές, δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που μπορεί να χτυπήσεις ή να 

σε χτυπήσουν. Είναι ένα ασφαλές άθλημα …δηλαδή είναι πολύ πιο σπάνιοι οι τραυματισμοί […]. 
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Σταυρούλα: Δεν είναι καθόλου βίαιο, με την άποψη ότι δεν μπορείς να τραυματιστείς ή να 

τραυματίσεις κάποιον […]  

 

Παύλος: […] …είναι και πιο ακίνδυνο σε σχέση με άλλα αθλήματα… Το κολύμπι θεωρώ ότι 

είναι ένα ακίνδυνο άθλημα όσον αφορά τους τραυματισμούς […].  

 

8.4.13. Η κολύμβηση ως ένα άθλημα με εναλλαγές.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

αθλητική δραστηριότητα η διεξαγωγή της οποίας δεν ακολουθεί γραμμική και 

επαναλαμβανόμενη πορεία. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Σταυρούλα: […] …κάθε προπόνηση είναι σημαντική, γιατί ποτέ δεν κάνεις το ίδιο πράγμα. 

Μπορεί σήμερα να κάνεις ένα διαφορετικό σετ από ό,τι έκανες χθες […].  

 

8.4.14. Η κολύμβηση ως ένα άθλημα το οποίο αποτελείται από στάδια εξέλιξης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

αθλητική δραστηριότητα η οποία δομείται συγκεκριμένες μορφές συμμετοχής στις οποίες ο 

αθλητής καλείται να  ανταπεξέλθει. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Σταυρούλα: […] …αποτελείται από διάφορα στάδια που μπορεί να βρίσκεται κάποιος. Δηλαδή 

για να φτάσει κάποιος το στόχο του πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια, πρέπει να αποτύχει, 

πρέπει να.. δεν είναι πάντα στα καλύτερά μας, δηλαδή έχει πισωγυρίσματα […].  

 

8.4.15. Η κολύμβηση ως μέσο βίωσης πλήθους συναισθημάτων.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν και βιώνουν 

πολυποίκιλα συναισθήματα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Προπονητής: [...] Τα πρώτα χρόνια, νομίζω ότι βοήθησε πολύ το γεγονός ότι ενώ ήμουν στα 11, 

σχετικά μεγάλη ηλικία, μετά από τρεις μήνες τέσσερις πήγαμε από την Καβάλα στην Καλαμάτα. 

Περάσαμε όλη την Ελλάδα με λεωφορείο και πήγαμε σε αγώνες. Εγώ μαγεύτηκα με το να πάω 

σε μια τόσο μακρινή πόλη, από κει και πέρα μπήκε στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου και 

οφείλω τα πάντα στο κολύμπι […]. 

 
Σταυρούλα: […] όταν πρωτοξεκίνησα να κολυμπάω …αρχικά δεν ξετρελάθηκα γιατί 

φοβόμουνα. Τώρα, όσο περνούσαν τα χρόνια, ήταν διαφορετικά. Δηλαδή άρχισαν να με 

επιλέγουν πρώτη ή δεύτερη, ώστε να φεύγω πιο μπροστά και να κολυμπάω πρώτη και γενικά 

πάντα μου άρεσε να κολυμπάω. Ερχόμουν πάντα ευχάριστα στο κολυμβητήριο… πάντα ήθελα 

να έρθω. Είχα πάθος νομίζω από πιο παλιά… Μετά, θυμάμαι το προ-αγωνιστικό …ξεκίνησα 

φοβισμένη… ήμουν αρκετά αγχωμένη… Μετά, τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά, θυμάμαι ότι τη 

δεύτερη χρονιά είχα πάει στο πρωτάθλημα και τα είχα πάει πολύ καλά και ήμουν πολύ 

χαρούμενη… και αισθανόμουν πολύ υπερήφανη. Μετά έκτη δημοτικού, η τελευταία χρονιά στο 

προ-αγωνιστικό, ήμασταν οι μεγάλοι της ομάδας και αισθανόμουν υπεύθυνη γιατί έπρεπε, ας 

πούμε, να τους συμβουλέψω ίσως ή να τους πω κάτι […].  

 

Ερευνήτρια: Η κολύμβηση, σου προκαλεί συναισθήματα;  

Σταυρούλα: Σίγουρα, γενικά μ’ αρέσει να κολυμπάω, δηλαδή αυτή η αίσθηση μου προκαλεί 

ευχαρίστηση. Ναι, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα συναισθήματα μου. Γενικά, αγχώνομαι εύκολα 

πριν από κάποιον αγώνα. Ή ότι δεν θα προλάβω να πάω, ή το ότι μπορεί να σκιστεί το μαγιό μου 

όταν κάνω μια κίνηση αλλά όταν κολυμπάω γενικά θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, 

οπότε είναι συναισθήματα χαράς και ότι δεν θα ικανοποιηθώ, δηλαδή πάντα υπάρχει ο φόβος ότι 

δεν θα τα καταφέρω. Γενικά, με έχει βοηθήσει να είμαι ένα πάρα πολύ χαρούμενο άτομο. 

Δηλαδή, θα ‘μαι ευχάριστη ίσως σε μια παρέα ή κάτι σχετικό. Έχω μάθει να είμαι περήφανη για 
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τον εαυτό μου κάποιες φορές, δηλαδή θα πω στον εαυτό μου «Μπράβο Σταυρούλα!». Ναι, 

γενικά έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα συναισθήματά μου, τα έχει κάνει πιο έντονα. 

Ερευνήτρια: Έχει κάνει πιο έντονο τον τρόπο που τα βιώνεις;  

Σταυρούλα: Ναι, ίσως, ας πούμε, πιο εύκολα μπορεί να το πάρω αυτό ή πιο υπερβολικά, σε 

μεγαλύτερη ποσότητα… 

 

Σταυρούλα: […] Είχα στεναχωρηθεί πολύ στα 800 ελεύθερο γιατί είχα πάει νομίζω 10:30 και 

είχα ανέβει με 10:20 και περιμέναμε άλλα πράγματα, δηλαδή να κατεβάσω αρκετά γιατί είχα 

δουλέψει γι’ αυτό και είχα απογοητεύσει πολύ τον εαυτό μου. (Σταυρούλα) 

Παύλος: Αυτή εδώ είναι η πρώτη επαφή και είμαι ουσιαστικά εγώ, βλέπω την πισίνα για πρώτη 

φορά, κοιτάζω με δέος και λέω: Ωωω! Ήταν μια σημαντική μέρα για εμένα. Μετά είναι η 

εξοικείωση. 

 

Παύλος: […] …γενικά μου άρεσε όλο και περισσότερο όσο περνούσαν τα χρόνια […].  

 

8.4.16. Η κολύμβηση ως μέσο κοινωνικοποίησης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα κατά την οποία στα συμμετέχοντα μέλη παρέχεται η δυνατότητα διεύρυνσης 

του κοινωνικού κύκλου συναναστροφών και σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων με άλλα 

άτομα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το άθλημα της κολύμβησης θεωρείτε ότι επηρεάζει τις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης των παιδιών; 

Προπονητής: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατ’ αρχήν, ένα ευχάριστο που συμβαίνει σε μένα ακόμα, 

αλλά το βλέπω και στα παιδιά, αλλά το είχα ζήσει κι εγώ σαν αθλητής και ήταν ένας από τους 

λόγους που μου άρεσε αυτό το πράγμα, είναι ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πρόσωπα 

και καταστάσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή με το να βρίσκονται 2-3 φορές το 

χρόνο με κάποιους από την Αθήνα, κάποιους από τη Λάρισα, κάποιους από την 

Αλεξανδρούπολη, να πηγαίνουμε στα σπίτια τους, να έρχονται, να.. να.. να.. τα παιδιά έχουν 

ανοίξει τους ορίζοντές τους. Και δε μιλάω για το «έχω 2.000 φίλους στο facebook και δεν ξέρω 

κανέναν από αυτούς», μιλάω για το ότι «γνωρίζω 10 άτομα στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρρες, 

στην Κομοτηνή στα οποία μπορώ να πάω να μείνω σπίτι τους» και αυτό νομίζω είναι πολύ 

σημαντικό στην κοινωνικοποίησή τους. Ο κοινός στόχος ή η κοινή ενασχόληση με το κολύμπι, 

τους κάνει ακόμα και στο ντουζ να βρίσκονται και να βρεθούν «γεια σου πώς σε λένε; Μαρία. Τι 

κολυμπάς; Πρόσθια. Α, είσαι η τάδε! Α! σε έχω ακούσει» μετά τους κάνεις φίλους για πάντα. 

Ανοίγει ο κύκλος. Έχει πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε αγώνες και κάνουν 2 μέρες να μιλήσουν 

με  τα δικά μας γιατί συνέχεια βρίσκουν κάποιους φίλους και μιλάνε κι αυτό είναι καλό. Όχι με 

την έννοια ότι σνομπάρουν τους δικούς μας, καταλαβαίνεις τι εννοώ.  

 

Προπονητής: […] Πριν από 2 χρόνια τέτοιο καιρό είχα πάρει από εδώ 23 παιδιά και τα πήγα 

στην Αλεξανδρούπολη. Μείναμε 5 βραδιές στα σπίτια άλλων συναθλητών μας, τα παιδιά δηλαδή 

σε άλλων συναθλητών τους, κι εμείς οι προπονητές σε ένα ξενοδοχείο. Τους συναντήσαμε στην 

πισίνα, κάναμε 3 μέρες προπόνηση, 2 μέρες αγώνες και επιστρέψαμε. Μιλάνε ακόμα τα παιδιά 

μεταξύ τους, βρίσκονται και περιμένουμε τώρα μήπως το καλοκαίρι έρθουν και τους 

ανταποδώσουμε τη φιλοξενία  […]. 

 

Προπονητής: […] Αν και το κολύμπι δεν είναι ομαδικό άθλημα, υπάρχει ομαδικό πνεύμα και 

αυτή τη στιγμή στην ομάδα μου, τους μεγάλους που είναι γύρω στα 12- 13 άτομα, νομίζω ότι 

όλοι μεταξύ τους έχουν μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταξύ τους σχέση […]. 

 

Σταυρούλα: […] …στο προ-αγωνιστικό τμήμα ήταν και οι μεγάλοι και μπαίναμε ανακατεμένα. 

Μετά έκτη δημοτικού, η τελευταία χρονιά στο προ-αγωνιστικό, ήμασταν οι μεγάλοι της 

ομάδας… […]. (Σταυρούλα) 

 



137 
 

Παύλος: […] …νομίζω ότι ήμουν λίγο ντροπαλός πριν αρχίσω το κολύμπι. Βασικά, ήμουν λίγο 

πιο εσωστρεφής. Το κολύμπι και το σχολείο βοήθησε.. αλλά και το κολύμπι ενίσχυσε την 

προσπάθεια του σχολείου… το κολύμπι με έφερε αναγκαστικά σε επαφή με άλλο κόσμο και 

τώρα κατέληξα να κάνω παρέα με πολύ κόσμο και γενικότερα να είμαι και πιο κοινωνικός από 

άτομα τα οποία ίσως να μην είχαν το ίδιο θέμα αρχικά  […].  

 

Παύλος: […] …είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου δίνει την ευκαιρία, όπως όλα τα 

αθλήματα, να γνωρίσεις φίλους και γενικά ανθρώπους […].  

 

8.4.17. Η κολύμβηση ως ενασχόληση με πολυδιάστατα οφέλη με εφαρμογές γενικότερα 

στη ζωή.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

ενασχόληση κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη απολαμβάνουν οφέλη με διάχυτες 

εφαρμογές στον γενικότερο βίο τους. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  
 

Προπονητής: …μπορείς να πειθαρχήσεις μέσω του σώματός σου το μυαλό σου, το πνεύμα σου 

κ.λπ. μπορείς και να κάνεις ό,τι θες στη ζωή σου. Γι’ αυτό βλέπεις άτομα τα οποία δεν 

ασχολήθηκαν ποτέ σε επίπεδο πρωταθλητισμού με τον αθλητισμό έχουν μια λαμπρή καριέρα 

στην ζωή τους και βάζουν και τη φυσική αγωγή στο καθημερινό τους πρόγραμμα και βλέπεις στο 

βλέμμα τους ότι γυμνάζονται και ότι γνωρίζουν τι κάνουν […]. 

 

Παύλος: […] …θεωρώ ότι βοηθάει γενικά και στο να κάνει και τα υπόλοιπα πράγματα καλύτερα 

[…]. (Παύλος) 

 

Παύλος: […] …ότι το κολύμπι βοηθάει εξίσου και στον τομέα των μαθημάτων και στον τομέα 

της αυτοπεποίθησης και στο πώς κάποιος θα διαχειριστεί μια κατάσταση […].  

 

8.4.18. Η κολύμβηση ως μέσο γνωστικής ανάπτυξης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η οποία επιδρά θετικά ως προς την βελτίωση των σχολικών/ακαδημαϊκών 

επιδόσεων των μελών που συμμετέχουν. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν:  

 
Προπονητής: […] …τα περισσότερα παιδιά είναι και καλοί μαθητές, πολύ καλοί μαθητές γιατί 

ακριβώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους σε όλα τα πράγματα και τα κάνουν σωστά, 

έχουν αποκτήσει μια μεθοδικότητα οι περισσότεροι […].  

 

Προπονητής: […] …και στο μαθησιακό, δηλαδή μπορούν να μαθαίνουν πράγματα πιο εύκολα, 

δηλαδή να συγκεντρώνονται και στο ψυχολογικό. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι νιώθουν μια 

πληρότητα, ότι έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης από την άποψη ότι έχουν βάλει ένα στόχο σε μια 

ηλικία και γενικά μαθαίνουν την εναλλαγή των συναισθημάτων […]. 

 

Σταυρούλα: […] Γενικά, όταν κολυμπάω, σκέφτομαι, ας πούμε, πως πέρα από ότι μου λέει ο 

προπονητής, πώς αν αλλάξω κάτι ίσως βελτιωθώ κι αυτό γενικά με έχει βοηθήσει και στο 

σχολείο, ας πούμε… […]. (Σταυρούλα) 

 

Παύλος: […] …θεωρώ ότι το κολύμπι βοηθάει εξίσου και στον τομέα των μαθημάτων […].  

 

Παύλος: […] …δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά καλοί αθλητές είναι και καλοί μαθητές […].  

 

8.4.19. Η κολύμβηση ως μέσο ηθικής ανάπτυξης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα που συνεισφέρει θετικά ως προς την ανάπτυξη χαρακτηριστικών ιδιοτήτων οι 

οποίες εμπίπτουν στο φάσμα της ηθικής. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 
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Προπονητής: […] καταλαβαίνουν ότι στο τέλος επέρχεται δικαιοσύνη. Γενικά είναι δίκαιοι με 

τον εαυτό τους, είναι αυστηροί με τον εαυτό τους, είναι ηθικοί, τους αρέσει να κάνουν το σωστό, 

καμιά φορά τους πνίγει το δίκιο κι έχουν δίκιο να το παθαίνουν αυτό, γενικά νομίζω όμως είναι 

ένα άθλημα το οποίο αναπτύσσει πολύ τις αρετές της ισονομίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά 

που είπαμε […].  

 

8.4.20. Η κολύμβηση ως μέσο ανάπτυξης αυτογνωσίας και την αυτο-αντίληψης.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία επιδρά θετικά ως προς την ανάπτυξη της 

συναίσθησης του εαυτού των υποκειμένων που λαμβάνουν μέρος. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση έχει επηρεάσει ζητήματα που 

αφορούν την αυτογνωσία και την αυτο-αντίληψή σου; Έχεις μάθει καλύτερα τον εαυτό σου; Σε 

έχει βοηθήσει η κολύμβηση σε αυτό ή όχι;  

Σταυρούλα: Μ’ έχει βοηθήσει. Με έχει βοηθήσει να μάθω ποια είμαι γιατί εγώ προσπαθώ, όσο 

γίνεται, να είμαι με ό,τι αποτέλεσμα κι αν φέρνω χαρούμενη. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά όσο 

μπορώ προσπαθώ. Δηλαδή, έχω μάθει τον εαυτό μου. Δηλαδή ξέρω ότι ξέρω τα όριά μου, 

νομίζω, αλλά δεν ξέρω να τα εκφράσω δεν μπορώ, δεν μου ‘ρχονται οι λέξεις. 

 

Ερευνήτρια: Έχει επηρεάσει η κολύμβηση ζητήματα που αφορούν την αυτογνωσία και την 

αυτό-αντίληψή σου;  

Παύλος: Ναι.  

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου εξηγήσεις;  

Παύλος: Οτιδήποτε κάνει κάποιος, στο οποίο διδάσκεται από κάποιον άλλο, τον βοηθάει στο να 

μαθαίνει… σε βοηθάει στο να σχηματίσεις μια αυτογνωσία και στο να ξέρεις τι είσαι κι όπως 

οτιδήποτε κάνει κάποιος στο οποίο διδάσκεται από κάποιον άλλον βοηθάει, έτσι και το κολύμπι 

βοηθάει.   

 

8.4.21. Η κολύμβηση ως μέσο διαχείρισης συναισθημάτων.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία επιδρά θετικά ως προς την ανάπτυξη της 

ικανότητας άσκησης ελέγχου στον τρόπο κατά τον οποίο τα συμμετέχοντα μέλη βιώνουν και 

αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα που βιώνουν. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

Προπονητής: […] Πιστεύω ότι μαθαίνουν να διαχειρίζονται πολύ περισσότερο το άγχος τους… 

αναγνώριζα τον τρόπο που θα λειτουργούσε το άγχος πάνω μου και το καταπολεμούσα πριν αυτό 

συμβεί, ίσως και από αυτές τις ψυχολογικές τεχνικές που λέγαμε, αλλά γνωρίζοντας ότι έχω 

πάθει στη ζωή μου πολλά πράγματα με το κολύμπι, οπότε μπορώ να ανιχνεύσω μια από αυτές τις 

πιθανές καταστάσεις στις οποίες θα συμβεί στις πανελλαδικές. Τη λύπη, τη χαρά τους, όλα αυτά 

να μπορούν να τα κουμαντάρουν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία όταν ασχολείσαι με κάτι 

σοβαρά το κάνεις, το μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα  […]. 

 

Σταυρούλα: Νιώθω ότι με απαλλάσσει από το ήδη υπάρχον (άγχος) […]. 
 

Παύλος: […] …βοηθάει στο πώς κάποιος θα διαχειριστεί μια κατάσταση… […]. 

 

Ερευνήτρια: Σε ποιο βαθμό η ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό έχει επηρεάσει τον τρόπο που 

αντιμετωπίζεις το άγχος σου;  

Παύλος: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου εξηγήσεις;  

Παύλος: Αναμφίβολα δεν έχω αγχωθεί ποτέ περισσότερο στη ζωή μου από τις δύσκολες 

κούρσες εδώ στο κολύμπι, στους αγώνες. Στο σχολείο κάνουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα 

με το δάσκαλό μας ο οποίος μας έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό, το είχα πει και την προηγούμενη 
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φορά ότι κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, συμμετείχαμε στον τέταρτο πανελλήνιο διαγωνισμό 

ραδιοφώνου, βγήκαμε πρώτοι και ενώ παρατηρούσα συμμαθητές μου που μου έλεγαν: «ακούμπα 

με εδώ» και έβλεπα ότι η καρδιά τους χτυπούσε με τρελό ρυθμό ενώ εγώ ήμουν ήρεμος γιατί 

σκεφτόμουν πόσο είχα αγχωθεί αρκετές φορές και πόσο είχα κουραστεί και στην προπόνηση, 

οπότε μου φαινόταν κάτι εύκολο. Και σε συναυλίες πιάνο που κάνω θεωρώ ότι με βοηθάει πάρα 

πολύ σε αυτό.  

Ερευνήτρια: Πώς νιώθεις ότι σε βοηθάει;  

Παύλος: Όταν, ας πούμε, κάνω κάτι το οποίο μπορεί να με αγχώσει δεν με αγχώνει τόσο γιατί 

στο κολύμπι αγχώνομαι περισσότερο, οπότε σκέφτομαι το κολύμπι. Το μυαλό μου έχει συνηθίσει 

να αγχώνεται πολύ περισσότερο, οπότε δεν μου φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πιστεύω ότι 

εξαρτάται και λίγο από το πώς θέλει ο καθένας και αφήνει τον εαυτό του να αγχωθεί, αλλά ναι, 

το κολύμπι βοηθάει πολύ και γενικότερα ο αθλητισμός. 

 

8.4.22. Η κολύμβηση ως κριτήριο επιλογής συναναστροφών.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία επιδρά στον τρόπο κατά τον οποίο τα 

συμμετέχοντα μέλη επιλέγουν τα άτομα του κοινωνικού τους κύκλου. Όπως οι ίδιοι 

αναφέρουν: 

 
Προπονητής: […] …κάποιος ασχολείται σοβαρά με την κολύμβηση τον κάνει να επιλέγει 

κάποιους φίλους κυρίως από το σινάφι του. Είναι και με τους άλλους φίλος στο σχολείο αλλά δεν 

αποδέχεται ίσως κάποια πράγματα που κάνουν γιατί δεν έχει τον χρόνο ίσως να τα αποδεχθεί ή 

ίσως και τη φιλοσοφία… […].  

 

Σταυρούλα: […] Οι δυνατότερες φιλίες μου είναι στο κολυμβητήριο. Δηλαδή, χωρίς να μειώνω 

κατά κάποιον τρόπο τη δύναμη των φιλιών του σχολείου, αλλά κυρίως στο γυμνάσιο έκανα 

καλύτερες φιλίες απ’ ό,τι στο δημοτικό. […] Νομίζω είναι ότι έχουμε κάτι κοινό που είναι η 

πισίνα, δηλαδή το κολυμβητήριο, είναι άτομα τα οποία αν τους πω το πρόγραμμά μου με 

καταλαβαίνουν απόλυτα […]. 

 

Παύλος: […] …αυτό που παρατηρώ σε παιδιά που γνωρίζω εδώ από παιδιά στο σχολείο είναι 

ότι έχουν πιο έντονο το ομαδικό πνεύμα και μπορούμε πιο εύκολα να βρεθούμε σαν φίλοι, ακόμα 

κι αν βλεπόμαστε λιγότερες ώρες απ’ ό,τι στο σχολείο […].  

 

8.4.23. Η κολύμβηση ως μέσο ανάπτυξης συνεργασίας.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία επιδρά θετικά ως προς την ανάπτυξη της 

ικανότητας συντονισμού με άλλα άτομα για την επίτευξη κοινού στόχου. Όπως οι ίδιοι 

αναφέρουν: 

Προπονητής: […] Νομίζω ότι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται στο άθλημα αυτό μέσα 

στην πισίνα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Δηλαδή έχει μια ομαδική υφή 

κάποιες φορές, αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα για τον εαυτό του, μόνο για τον εαυτό 

του… […].  

 

Σταυρούλα: […] Παρ’ όλο που είναι ατομικό το άθλημα, δηλαδή η συνεργασία, τα ταξίδια που 

έχουμε πάει, το δέσιμο, η παρέα είναι όλα.. είναι σημαντικά. Γενικά, πιστεύω ότι είναι ένα 

άθλημα από το οποίο μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα… Δηλαδή κολυμπάω τώρα.. αν 

αποφασίσω ότι δεν θέλω να το ακολουθήσω αργότερα έχω ήδη πάρει πράγματα που χρειάζομαι 

για τη ζωή μου …έχω μάθει να ζω αρμονικά με άλλα άτομα, να συνεργάζομαι… […].  

 

Παύλος: […] …αυτό που παρατηρώ σε παιδιά που γνωρίζω εδώ από παιδιά στο σχολείο είναι 

ότι έχουν πιο έντονο το ομαδικό πνεύμα […].  
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8.4.24. Η κολύμβηση ως μέσο επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία επηρεάζει τον τρόπο που τα συμμετέχοντα μέλη 

επιλέγουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

 
Σταυρούλα: […] …σε βοηθάει αργότερα και στον επαγγελματικό σου προσανατολισμό… 

μπορεί να αποφασίσω να το ακολουθήσω και αργότερα, ας πούμε, ως καριέρα ή να σπουδάσω 

κάτι πάνω σε αυτό και εκεί δεν θα τελειώσει… […].  

 

Παύλος: Ουσιαστικά, θέλω να κερδίσω κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς στα 200 μικτή 

[…]. 

 

8.4.25. Η κολύμβηση ως απαραίτητη ικανότητα για τη ζωή.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

ικανότητα η ανάπτυξη της οποίας είναι μείζονος σημασίας για τη ζωή των ανθρώπων 

γενικότερα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

Σταυρούλα: […] Σίγουρα ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει να κολυμπάει και να μην έχει το φόβο 

ότι με το που μπω σε πισίνα ή σε νερό ότι «μπορεί να βουλιάξω ή να πνιγώ» ή το οτιδήποτε.  

 

8.4.26. Η κολύμβηση ως μέσο βίωσης σπουδαίων εμπειριών.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως μια 

δραστηριότητα η ενασχόληση με την οποία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη που συμμετέχουν 

να βιώσουν σημαντικές εμπειρίες.  Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

Προπονητής: […] Γενικά οι εμπειρίες μου ήταν εμπειρίες ζωής… […].  

 

Σταυρούλα: […] Στο άλλο κεφάλαιο θα αναφέρω εμπειρίες ίσως, θα αναφέρω όλα όσα έχω 

πάρει από το κολύμπι. Είναι τόσα πολλά πράγματα που μου έχει προσφέρει […]. 

 

Ερευνήτρια: Οι αναμνήσεις σου από όταν πρωτοξεκίνησες το άθλημα, πώς είναι; 

Πώς θα τις περιέγραφες;  

Παύλος: Ως τις καλύτερες που έχω ζήσει νομίζω.  

 

8.4.27. Η κολύμβηση ως ένα άθλημα το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη.  

Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείμενα ορίζουν την κολύμβηση ως ένα 

άθλημα το οποίο αποδίδει σε κάθε αθλητή αυτό ακριβώς το οποίο αρμόζει στην επίδοσή του.  

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν: 

Προπονητής: …είναι ένα άθλημα το οποίο, αν τα καταφέρεις, τα κατάφερες μόνος σου. Δηλαδή, 

μαγκιά σου. Δεν έχει βοήθεια από πουθενά, ούτε από διαιτησίες, ούτε από κριτές, ούτε από 

οτιδήποτε […]. 

 

Παύλος: […] (Σε έναν αγώνα κολύμβησης) Αν κερδίσει πάλι (κάποιος) αυτός έχει κερδίσει 

χωρίς τη βοήθεια κάποιου παρά μόνο του προπονητή […]. 
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Πίνακας 1. Κατηγορίες που αφορούν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

υποκειμένων σχετικά με την κολύμβηση. 

Απόψεις και αντιλήψεις των υποκειμένων σχετικά με την κολύμβηση 

Κατηγορίες 
                                    Υποκείμενα 

 Προπονητής    Σταυρούλα          Παύλος 

Άθλημα       

Πηγή ευχαρίστησης       

Αναπόσπαστο κομμάτι  

της ζωής 
      

Μέσο απολαβής  

ηθικοπλαστικών  

οφελών και διαμόρφωσης 

χαρακτήρα 

      

Μέσο ανάδειξης της  

προσωπικότητας 
    

Μέσο εκτόνωσης     

Μέσο απολαβής  

σωματικών οφελών και  

υγείας 

      

Ξεχωριστό και ιδιαίτερο  

άθλημα 
      

Μέσο σωματικής  

κούρασης 
      

Κεντρικός άξονας  

οργάνωσης του χρόνου  

στην καθημερινότητα 

     

Προτεραιότητα       

Ασφαλές και μη βίαιο  

άθλημα 
     

Άθλημα με εναλλαγές     

Άθλημα το οποίο  

αποτελείται από στάδια  

εξέλιξης 

    

Μέσο βίωσης πλήθους 

συναισθημάτων 
      

Μέσο κοινωνικοποίησης       

Ενασχόληση με  

πολυδιάστατα οφέλη με  

εφαρμογές γενικότερα  

στη ζωή 

     

Μέσο γνωστικής ανάπτυξης       

Μέσο ηθικής ανάπτυξης     

Μέσο ανάπτυξης  

αυτογνωσίας και την αυτο-

αντίληψης 

     

Μέσο διαχείρισης  

συναισθημάτων 
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Κριτήριο επιλογής  

συναναστροφών 
      

Μέσο ανάπτυξης  

συνεργασίας 
      

Μέσο επαγγελματικού 

προσανατολισμού 
      

Απαραίτητη ικανότητα για  

τη ζωή 
     

Μέσο βίωσης σπουδαίων  

εμπειριών 
      

Άθλημα το οποίο αποδίδει  

δικαιοσύνη 
     

 

 Παρατηρώντας τον πίνακα, διαπιστώνεται, κατ’ αρχάς, ένα μεγάλο εύρος ως προς τους 

τρόπους κατά τους οποίους τα υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν 

την κολύμβηση. Απαριθμούνται εκοσιεπτά διαφορετικοί τρόποι για την ακρίβεια. Το δεύτερο 

πιο θεαματικό γεγονός, το οποίο διαπιστώνεται, αποτελεί μια θεαματική σύγκλιση των 

απόψεων των υποκειμένων, καθώς οι δεκαέξι, από τις εικοσιεπτά συνολικά απόψεις που 

εκφράζονται, εκφράζονται και από τα τρία ερευνητικά υποκείμενα, έξι από αυτές εκφράζονται 

μόνο από τα δύο και μόλις πέντε εκφράζονται μόνο από ένα.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι οι κατηγοριοποιήσεις αυτές, εκμαιεύθηκαν 

μέσα από το σύνολο των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν, τόσο των κλινικών ημιδομημένων, 

όσο και των αφηγηματικών-βιογραφικών και των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για 

την ανάλυση των ιχνογραφικών και φωτογραφικών έργων και όχι μόνο από στοχευμένες 

ερωτήσεις για την απάντηση του συγκεκριμένου ζητήματος. Συνεπώς, το γεγονός ότι κάποιες 

αντιλήψεις δεν εκφράζονται και από τα τρία ερευνητικά υποκείμενα, δεν μπορεί να αποκλείσει 

το ενδεχόμενο συμφωνίας και των υπολοίπων, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να συμμερίζονται 

κάποια άποψη, απλά να μην έτυχε η σκέψη τους να οδηγηθεί ώστε να εκφραστεί και από τα 

υπόλοιπα υποκείμενα, καθώς δεν ερωτήθηκαν ευθέως.  

 Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνας, η 

κολύμβηση, για τους ίδιους, αποτελεί ένα άθλημα μέσα από το οποίο κάποιος μαθαίνει μια 

απαραίτητη ικανότητα για τη ζωή και το οποίο, ως άθλημα, είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο, 

ασφαλές και μη βίαιο, αποτελείται από εναλλαγές και εξελικτικά στάδια και, στο τέλος, 

αποδίδει δικαιοσύνη. Επίσης, αποτελεί για τους ίδιους μια ενασχόληση από την οποία, με μόνη 

εξαίρεση τη σωματική κούραση, αντλούν πολλά θετικά και χρήσιμα οφέλη εξαιτίας των 

οποίων αναδεικνύεται σε προτεραιότητα, αναπόσπαστο τμήμα της ζωής τους και κεντρικός 

άξονας βάσει του οποίου οργανώνουν την καθημερινότητά τους. Παρατηρείται λοιπόν ότι, από 

τα υποκείμενά μας, η κολύμβηση παρουσιάζεται ως μια πηγή ευχαρίστησης και μια 

ενασχόληση με πολυδιάστατα οφέλη με εφαρμογές γενικότερα στη ζωή, τα οποία την 

καταστούν μέσο απολαβής σωματικών οφελών και υγείας, μέσο απολαβής ηθικοπλαστικών 

οφελών και διαμόρφωσης χαρακτήρα, μέσο ανάδειξης της προσωπικότητας, εκτόνωσης, 

βίωσης πλήθους συναισθημάτων, κοινωνικοποίησης, γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης, μέσο 

ανάπτυξης αυτογνωσίας και την αυτο-αντίληψης, διαχείρισης συναισθημάτων, ανάπτυξης 

συνεργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και βίωσης σπουδαίων εμπειριών καθώς και 

κριτήριο επιλογής συναναστροφών. 
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8.5. Αίτια έναρξης της συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου 
 

 Σύμφωνα με τον προπονητή, τα παιδιά, σε πρώτο επίπεδο, ξεκινούν την ενασχόλησή 

τους με το άθλημα της κολύμβησης διότι τους επιβάλλεται από τους γονείς «Στο πρώτο επίπεδο 

το παιδί έρχεται γιατί του το λένε», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στο ίδιο πνεύμα, η 

απάντηση της Σταυρούλας φαίνεται να επιβεβαιώνει την κρίση του προπονητή της, καθώς, με 

τον τρόπο που απαντάει, εννοεί ότι η ενασχόλησή της ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία των 

γονέων της, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της θάλασσας με ασφάλεια και 

συνεχίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την οικογενειακή «παράδοση» κατά την οποία τα παιδιά 

της οικογένειάς της ασχολούνται με την κολύμβηση. Συγκεκριμένα αναφέρει σχετικά: 

 
Ερευνήτρια: Η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση πώς προέκυψε;   

Σταυρούλα: Οι μεγαλύτερες αδελφές μου είχαν ξεκινήσει και αυτές […] οπότε ξεκίνησα κι εγώ 

μετά από λίγο καιρό, όταν ήμουν τεσσάρων και, δεν ξέρω, συνέχισα γιατί μου άρεσε.   

 

Ερευνήτρια: Ποια πρόσωπα και τι καταστάσεις έπαιξαν ρόλο στο να ξεκινήσεις το άθλημα της 

κολύμβησης;  

Σταυρούλα: Γενικά είμαστε τρεις αδερφές. Και οι τρεις έχουμε περάσει από το στάδιο του να 

μάθουμε να κολυμπάμε. […] Εγώ δεν έχω ρωτήσει τους γονείς μου ποτέ πώς.. απλά ήμουν το 

παιδί που συνέχισε για να μάθει να κολυμπάει. Νομίζω αυτός ήταν ο σκοπός από την αρχή, ότι 

να πάμε να μάθουμε στη θάλασσα πώς να είμαστε και γενικά είναι γνώσεις που πρέπει να τις έχει 

ένα παιδί. 

  

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος ο προπονητής άρχισε την 

ενασχόλησή του με το άθλημα της κολύμβησης, το αποδίδει στην ανάγκη για εκμάθηση 

κολύμβησης, προφανώς για λόγους ασφάλειας «Ξεκίνησα όπως όλα τα παιδιά να μάθω κολύμπι 

στα 8 μου», στις γεωγραφικές συνθήκες του τόπου όπου μεγάλωσε, όπως αναφέρει: «η Καβάλα 

είναι ναυτική πόλη… σε μια παραθαλάσσια πόλη ήταν εύκολο 3-4 μήνες το καλοκαίρι να κάνω 

μπάνιο, αγάπησα τη θάλασσα, ε.. κι από κει και πέρα..», στα ενδιαφέροντα του πατέρα του ο 

οποίος ήταν και ο ίδιος κολυμβητής «Εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια από την οποία ο 

πατέρας μου ήταν κολυμβητής και πολίστας», όπως, επίσης, και σε κοινωνικούς λόγους, καθώς 

ξεκίνησε να ασχολείται με την κολύμβηση ο κολλητός του φίλος «εξαιτίας του κολλητού μου, 

πήγε αυτός, πήγα εγώ, έμεινα εγώ, έφυγε αυτός». 

Η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο προπονητής εντοπίζει αυτόβουλη έκφραση 

επιθυμίας από τα ίδια τα παιδιά να ξεκινήσουν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές του 

αθλήματος της κολύμβησης, είναι η περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά τυγχάνει να έχουν 

μεγαλύτερα αδέλφια, ή κάποιον φίλο ο οποίος έχει ήδη  ξεκινήσει και έρθει, κατά τον τρόπο 

αυτό, μέσα από κάποιο άλλο άτομο, σε μια πρώτη επαφή με το άθλημα «Τα παιδιά που το 

ζητάνε συνήθως είναι αδέλφια που έχουν έρθει εδώ και βλέπουν από εδώ από τη τζαμαρία τα 

αδελφάκια τους και λένε: θέλω κι εγώ», αναφέρει συγκεκριμένα ο προπονητής. 

Γενικότερα, ο προπονητής υποστηρίζει ότι υπάρχει δυσκολία για αυτόβουλη έκφραση 

επιθυμίας από τα παιδιά για ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα, καθώς η διαρρύθμιση 

του χώρου του κολυμβητηρίου είναι τέτοια που δεν προσφέρει τη δυνατότητα στον εξωτερικό 

παρατηρητή να αντιληφθεί τι ακριβώς υπάρχει και τι ακριβώς συμβαίνει εντός του 

συγκεκριμένου χώρου. Όπως αναφέρει:   

 
Ίσως τα παιδιά να μη γνωρίζουν ότι υπάρχει κολύμπι σαν άθλημα, ίσως να γνωρίζουν ότι υπάρχει 

το μπάνιο και οπωσδήποτε αν δεν τους κάνει ο μπαμπάς την πρόταση: «θέλω να πάμε εκεί». Το 

κολυμβητήριο δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις 

στο κέντρο της πόλης και περνάς από δίπλα. Δεν είναι ανοικτό. Είναι ένα κτίριο που μπορεί το 
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παιδί να μένει απέναντι και να μην ξέρει τι έχει εδώ πέρα μέσα. Δύσκολα λοιπόν, στο Ρέθυμνο, 

κάποιο παιδί να πει μόνο του ότι θέλω να πάω στο κολυμβητήριο αν δεν έχει ακούσει ότι πάει 

κάποιος φίλος του, ότι κάποιος άλλος από το σχολείο του ή ο αδερφός του. Αλλιώς δεν υπάρχει 

περίπτωση.  

 

Ο Παύλος αφετέρου, κάνει τη διαφορά, δηλώνοντας σε σχετική ερώτηση της 

ερευνήτριας ότι η ενασχόλησή του με την κολύμβηση προέκυψε με δική του πρωτοβουλία, 

καθώς επιθυμούσε να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα και η κολύμβηση του ήταν το πιο αρεστό, 

μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε, λόγω του ότι αποτελεί ένα ατομικό άθλημα. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετικά: 

 
Ερευνήτρια: Η ενασχόλησή σου με την κολύμβηση πώς προέκυψε;  

Παύλος: Λοιπόν, ξεκίνησα στα 4 πρώτη φορά, όταν ήμουν τεσσάρων, ήθελα να ασχοληθώ με 

κάποιο άθλημα, έβλεπα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γενικά παρακολουθούσα αρκετά αθλήματα 

και νομίζω ότι το κολύμπι μου άρεσε περισσότερο γιατί είναι κυρίως ατομικό άθλημα και 

εξαρτάται ο αγώνας μόνο από εμένα. Αυτό. Μου άρεσε, ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα.  

Ερευνήτρια: Εσύ το ζήτησες;  

Παύλος: Ναι. 

 

Κατά τον τρόπο αυτό, στις απαντήσεις των ερευνητικών υποκειμένων  εντοπίζονται οι 

εξής κατηγορίες κινήτρων έναρξης ενασχόλησης με το άθλημα της κολύμβησης: για την 

εκμάθηση κολύμβησης για λόγους ασφάλειας, ως αποτέλεσμα επιρροής γεωγραφικών 

συνθηκών, ως εξωτερική επιβολή από τους γονείς, ως αυτόβουλη επιθυμία επειδή κάποιος 

αρέσκεται σε αυτό, για λόγους όπως του ότι αποτελεί ατομικό άθλημα, και για κοινωνικούς 

λόγους.  

 

8.6. Αίτια συνέχισης της συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου 

 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στις δηλώσεις των υποκειμένων, παρατηρείται ένα σύνολο 

κινήτρων τα οποία προωθούν την συνέχιση της συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο. Ρεθύμνου. Ως προς τα κίνητρα αυτά, 

παρατηρείται μια διαφοροποίηση μεταξύ προπονητή και αθλητών.  

 

8.6.1. Αίτια συνέχισης της συμμετοχής του προπονητή 

 

Αρχικά, λοιπόν, όσον αφορά τον προπονητή, από τις δηλώσεις του φανερώνεται ότι οι 

λόγοι για τους οποίους συνεχίζει να ασχολείται με την προπονητική της κολύμβησης είναι η 

χαρά της προσφοράς, η απόκτηση υστεροφημίας, η ικανοποίηση από την θετική 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους αθλητές του, τόσο ως προς τη συμβολή του για τις 

αθλητικές τους επιδόσεις, όσο και ως προς τη συμβολή του ως προς τη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα τους, όπως επίσης και η προσωπική ευτυχία από την ενασχόληση με το αντικείμενο 

που τον κάνει ευτυχισμένο. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε παράγοντας πηγάζει από τις εξής 

δηλώσεις του προπονητή:  

 

8.6.1.1. Η χαρά της προσφοράς: 

 

 […] εμείς οι καθηγητές, κατ’ αρχήν χαιρόμαστε όταν προσφέρουμε στα παιδιά κάτι… 
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8.6.1.2. Η απόκτηση υστεροφημίας:  

 

[…] μέσα από αυτό αποκτούμε κι εμείς μια υστεροφημία…»  

 

8.6.1.3. Η ικανοποίηση από την θετική ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους αθλητές 

του, τόσο ως προς τη συμβολή του για τις αθλητικές τους επιδόσεις, όσο και ως προς τη 

συμβολή του ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους:  

 
Χαιρόμαστε γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά, κατά τη γνώμη μας και χαιρόμαστε γιατί 

επεμβαίνουμε στην φιλοσοφία τους, στην ψυχοσύνθεσή τους, σε όλα αυτά και μπορούμε να τους 

κάνουμε αυτό που λέμε σοφότερους, καλύτερους ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσο πλέον, γιατί όσο 

περνούν τα χρόνια νιώθεις όλο και πιο γραφικός, πώς αυτά συμβαίνουν και στην εποχή μας, 

θεωρώ ότι συμβαίνουν, γι’ αυτό πιστεύω ότι είμαι εδώ. 

 

8.6.1.4. Η προσωπική ευτυχία από την ενασχόληση με το αντικείμενο που τον κάνει 

ευτυχισμένο: 

 
Εκείνο που νιώθω σίγουρα εγώ και το πιστεύω πολύ, είναι ότι δεν νιώθω σε καμία περίπτωση 44 

χρονών. Το να βρίσκεσαι κάθε μέρα για τόσα χρόνια με παιδιά ξαφνικά κοιτάς την ταυτότητά 

σου και λες: Μα είναι δυνατόν να γεννήθηκα πριν από τόσα χρόνια; Εγώ νιώθω ακόμα 20-25 

χρονών κι αυτό το πιστεύω και το λέω τουλάχιστον στην ψυχολογία τη δικιά μου κι αν ποτέ 

σταματήσω το κολύμπι, κάτι το οποίο δεν εύχομαι, πιστεύω ότι θα μεγαλώνω 5-5 χρόνια, όχι 

ένα-ένα. Αυτά που δεν έχω μεγαλώσει μέχρι τώρα θα τα μεγαλώνω 5-5 και θα ωριμάσω ή θα 

γεράσω, γιατί πλέον αυτό πρέπει να λέμε, απότομα.   

 

8.6.2. Αίτια συνέχισης της συμμετοχής των αθλητών 

 

Όσον αφορά, έπειτα, τους λόγους οι οποίοι συντελούν στη συνέχιση της συμμετοχής 

των αθλητών στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον 

Ν.Ο.Ρ., από τα λεγόμενα των αθλητών, προκύπτει ότι συμβαίνει για κοινωνικούς λόγους, λόγω 

προσωπικής αρέσκειας, λόγω συναισθηματικής προσκόλλησης που έχει επέλθει με την πάροδο 

του χρόνου, λόγω ηλικίας, καθώς πλέον είναι αργά, στην ηλικία που έχουν φτάσει, να 

ξεκινήσουν να ασχολούνται με κάποιο άλλο άθλημα, προ πάντων όμως, προκύπτει ότι το 

σημαντικότερο κίνητρο για τη συνέχιση της συμμετοχής τους το παρέχουν τα επιτεύγματά τους 

από τη συμμετοχή τους σε αγώνες. Πιο αναλυτικά:  

 

8.6.2.1. Κοινωνικοί λόγοι: 

 
Προπονητής: Στο δεύτερο επίπεδο έρχεται γιατί κάνει καλή παρέα με κάποιους άλλους.  

 

Προπονητής: Πολλά παιδιά μέσα από τον αθλητισμό, το κολύμπι, έχουν γνωρίσει τα ταίρια 

τους, τους κουμπάρους τους, τους κολλητούς τους, τους φίλους τους, τους ανθρώπους με τους 

οποίους μεγαλώνουν για μια ενήλικη ζωή. 

 

Ερευνήτρια: Αν δεν έπαιρνες μετάλλια (ποιο θα ήταν το κίνητρό σου που συνέχιζες);  

Σταυρούλα: Είχα διάφορες φίλες και τότε οπότε ήταν κίνητρο […]. 

 
Παύλος: […] έκανα και φιλίες εδώ, έχω περισσότερους φίλους εδώ απ’ ό,τι στο σχολείο. Αυτά.  
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8.6.2.2. Λόγω των επιτευγμάτων από τη συμμετοχή σε αγώνες:  

 
Προπονητής: […] Στο τρίτο επίπεδο έρχεται γιατί νοιώθει ότι είναι ανταγωνιστικός και νοιώθει 

ανταγωνιστικός κάπου. Από εκεί και πέρα όμως ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία περισσότερο 

ε.. είναι ένα μείγμα μάλλον ατομικών επιτευγμάτων και κοινωνικότητας […].  

 

Σταυρούλα: …και εντάξει, συνεχίζοντας και μεγαλώνοντας, άρχισα να παίζω σε αγωνιστικό 

επίπεδο. Οπότε κι αυτό με παρακίνησε να συνεχίσω στην ουσία γιατί ήμουν αρκετά καλή από 

μικρή. 

Σταυρούλα: …με ρωτούσαν κάθε χρόνο «Θες να συνεχίσουμε για τη νέα χρονιά;» και απάνταγα 

ναι κάθε χρονιά. Ε, μετά ήταν και οι αγώνες που πηγαίναμε και έβλεπα ότι είμαι καλή, έπαιρνα 

μετάλλια.. μου λέγαν’ όλοι συγχαρητήρια για τον χρόνο μου κι ότι ήταν πάρα πολύ καλό, οπότε 

ήταν ένα κίνητρο για να συνεχίσω. Αν ας πούμε δεν ήμουν τόσο καλή.. και εντάξει τώρα για ένα 

παιδί είναι σημαντικές οι θέσεις, αν πάρει ας πούμε ένα μετάλλιο. Μου άρεσε που είχα θέση ας 

πούμε, που έπαιρνα το μετάλλιο τότε. Οπότε ήθελα να συνεχίσω. 

 

Ερευνήτρια: Οπότε αυτό είναι το κίνητρό σου που συνεχίζεις; Τα μετάλλια;  

Σταυρούλα: (Γέλιο)  

Ερευνήτρια: Αν δεν έπαιρνες μετάλλια;  

Σταυρούλα: Είχα διάφορες φίλες και τότε οπότε ήταν κίνητρο. Τώρα πια όμως είναι κίνητρο ότι 

θέλω να μάθει ο κόσμος ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή στο καλοκαιρινό τα πήγα 

πολύ καλά. Στο χειμερινό, μέχρι τώρα δεν έχω ξεκλειδώσει πλήρως τις ικανότητές μου για ό,τι 

μπορώ να κάνω, οπότε θα ήθελα να μάθω μέχρι πού μπορώ να φτάσω». 

 

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει από το να περάσει από το μυαλό σου (το να 

σταματήσεις να συμμετέχεις); 

Σταυρούλα: Είναι το ότι, είναι αυτό το ότι έρχομαι εδώ, είμαι χαρούμενη που είμαι σε ένα 

επίπεδο που κολυμπάω και έχω επιδόσεις γιατί εντάξει, αν ξέρεις ότι κολυμπάς και δεν έχεις 

κάποια καλή πανελλήνια επίδοση εε.. εντάξει, είναι ένα κίνητρο κι αυτό μαζί με όλα τ’ άλλα. 

Αλλά είναι όλο αυτό δηλαδή το κλίμα ίσως το ότι το νερό.. είναι η αίσθηση που.. τα 

συναισθήματα που μου προσφέρει που είναι τόσο ευχάριστο και ωραίο όλο αυτό».   

Σταυρούλα: […] Όσο όμως ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω θα συνεχίζω και θα προσπαθώ να 

φτάσω μέχρι εκεί που μπορώ.   
 
Παύλος: […] Ε.. τώρα.. αρχικά δεν ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά όταν είδα ότι μου αρέσει 

πολύ κι ότι το ‘χω κιόλας, άρχισε να μ’ αρέσει περισσότερο, δεν ήθελα να χάνω προπονήσεις 

[…]. 

 

Παύλος: […] Μετά, εδώ είναι οι πρώτοι μου αγώνες, δεν ήξερα πολύ πώς να το κάνω, οπότε 

έκανα ένα λεωφορείο κι εδώ πέρα έχω γράψει μερικά από τα συνθήματα που λέμε μέχρι ένα 

σημείο, που πηγαίνουμε ουσιαστικά στους αγώνες.. κι εδώ είναι επιτέλους προ-αγωνιστική.  

Ερευνήτρια: Ήθελες πολύ να μπεις στην προ-αγωνιστική;  

Παύλος: Ναι, το περίμενα πώς και πώς γιατί ουσιαστικά από αυτήν την κατηγορία ξεκινάνε οι 

αγώνες επίσημα, οπότε ναι. Αυτή είναι η ζωγραφιά για το μέλλον. […] Ουσιαστικά, θέλω να 

κερδίσω κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς στα 200 μικτή και μετά να πάω στο σπίτι του 

Michael Phelps, να κολυμπήσουμε λίγο μαζί, λογικά θα έχει πισίνα σπίτι του, και να μιλήσουμε 

και να γνωριστούμε. 

 

8.6.2.3. Λόγω προσωπικής αρέσκειας και άντλησης ευχαρίστησης:  

 
Προπονητής: […] Το τελευταίο επίπεδο του ώριμου κολυμβητή: κολυμπάω μόνο για εμένα, για 

τον εαυτό μου, το κάνουν πολύ λίγοι. 
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Σταυρούλα: …συνέχισα γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε το να έρχομαι εδώ και να βουτάω, εντάξει 

στην αρχή όχι τόσο επειδή είχε να κάνει με κάποια θέση, με κάποια επίδοση, επειδή το ήθελα.   

 

Παύλος: Κατ’ αρχάς για να φτάσει κάποιος σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να του αρέσει, όπως και σε 

οτιδήποτε άλλο. 

 

Ερευνήτρια: Τι ήταν αυτό που σε απέτρεψε (από το να τα παρατήσεις); 

Παύλος: Το ότι είναι κάτι που μ’ αρέσει… […] Πώς να το πω; Έχει γίνει… Όπως είπα, είναι 

αυτό που μου αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε κάνω. 

Ερευνήτρια: Και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το παρατήσεις;  

Παύλος: Δεν ξέρω, δεν θέλω καν να το σκεφτώ. 

 

8.6.2.4. Λόγω συναισθηματικής προσκόλλησης που έχει επέλθει με την πάροδο του 

χρόνου: 
 

Ερευνήτρια: Τι ήταν αυτό που σε απέτρεψε (από το να τα παρατήσεις); 

Παύλος: …γενικά έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι εύκολο να το παρατήσω. Και 

ψυχολογικά. 

 

8.6.2.5. Λόγω ηλικίας:  

 

Ερευνήτρια:  Τι ήταν αυτό που σε απέτρεψε (από το να τα παρατήσεις); 

Παύλος: Το ότι είναι κάτι που μ’ αρέσει, το ότι αν το παρατήσω θα είναι καλό να ξεκινήσω 

κάποιο άλλο άθλημα και πιστεύω ότι είναι λίγο αργά πλέον γι’ αυτό […]. 

 

8.7. Αίτια διακοπής της συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης 

 

Στα λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων εντοπίζονται επίσης αρκετά αίτια τα 

οποία οδηγούν κάποιους κολυμβητές που συμμετέχουν στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. να διακόψουν τη συμμετοχή τους. Τα αίτια αυτά 

εντοπίζονται, συγκεκριμένα, στα λεγόμενα του προπονητή και της Σταυρούλας καθώς ο 

Παύλος αναφέρει ότι δεν θέλει καν να περάσει αυτό το ενδεχόμενο από το μυαλό του  «Δεν 

ξέρω, δεν θέλω καν να το σκεφτώ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Έτσι, στα λεγόμενα των 

υπόλοιπων ερευνητικών μας υποκειμένων εντοπίζονται τα εξής αίτια:  

 

8.7.1. Λόγω απερισκεψίας (έλλειψη κινήτρων για συνέχιση εξαιτίας μειωμένης κρίσης). 

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: Εξαρτάται από την ηλικία. Κατ’ αρχήν, να ξέρεις ότι τα παιδιά, ακόμα και τα 

παιδιά της αγωνιστικής ομάδας, δεν έχουν κρίση. […] Αποφασίζουν ότι θα κάνουν κάτι χωρίς 

καν να το έχουν σκεφτεί […]. 

 

8.7.2. Λόγω εξωτερικής επιβολής:   

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: …μπορεί και να μην το έχουν αποφασίσει αυτά και να τους το επιβάλλουν κάποιοι 

άλλοι και το παιδί μπορεί να είναι αμέτοχο χωρίς να έχει καθόλου καν συμμετοχή […].  
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8.7.3. Λόγω αρνητικών συναισθημάτων που ενδεχομένως προκαλούνται κατά τις πρώτες 

επαφές με το άθλημα:  

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: […] Ένα παιδί που σταματάει στα 7 ή στα 8 είναι σχεδόν πάντα αδυναμία να 

εκφράσει, αν είναι από την πλευρά του παιδιού, το πώς νιώθει. Μπορεί δηλαδή το παιδί να ήρθε 

κάποιες φορές και να ήπιε νερό ή να βρήκε κρύο το νερό και να μη μπορεί να καταλάβει για ποιο 

λόγο, αλλά προκαλεί αρνητικά συναισθήματα το να μπαίνει να περνάει αυτή την πόρτα. Το 

καταλαβαίνει στα 15. Λέει εκεί εγώ ήμουν καλός αλλά έπινα νερό και το έκοψα γιατί φοβόμουν.  

 

8.7.4. Λόγω επίτευξης του αρχικού στόχου ο οποίος ήταν η εκμάθηση κολύμβησης: 

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: […] Σε περίπτωση που είναι από την πλευρά του γονιού, που και αυτό καμιά φορά 

συμβαίνει, σημαίνει ότι εκπληρώθηκε ο στόχος, ο οποίος είναι να μάθουμε κολύμπι […]. 

 

8.7.5. Λόγω διαφορετικών προσδοκιών των γονέων: 

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: …γιατί και οι γονείς έχουν την πετριά τους. Άλλος λέει εγώ θέλω να τον κάνω 

ποδοσφαιριστή, εγώ θέλω να τον κάνω βολεϊμπολίστα, εγώ θέλω να τον κάνω μαραθωνοδρόμο. 

Το κολύμπι απλά είναι για την ασφάλεια.  

 

8.7.6. Λόγω χαμηλών επιδόσεων: 

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: […] Αν σταματάνε στα 10, 11, 12 μπορεί να είναι επειδή νιώθουν ότι δεν 

κολυμπάνε καλά και ότι θέλουν να δοκιμάσουν κάποιο άλλο άθλημα […]. 

 

8.7.7. Λόγω ανυπομονησίας όσον αφορά τις επιδόσεις: 

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: […] Αν σταματάνε μετά τα 13, 14, 15, είναι γιατί πλέον δεν τους γεμίζει, δεν 

νιώθουν ότι έχουν πλέον μέλλον, παρά το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές έχουν αυτά τα 

παιδιά μέλλον, αλλά δεν έχουν μάθει να κάνουν υπομονή μακροχρόνια, δηλαδή να πουν έξι 

μήνες πρέπει να ξεχάσω τις επιδόσεις μου, πρέπει να κάνω υπομονή γιατί αλλάζει το σώμα μου, 

γιατί αυτό γιατί το άλλο […].  

 

8.7.8. Λόγω αλλαγών στο σώμα και στη φυσική κατάσταση:  

 
Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν; 

Προπονητής: […] Επίσης, να ξέρεις ότι αυτή η στιγμή για τα κορίτσια είναι πιο επικίνδυνη στα 

14-15 τους που αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους σαν γυναίκες και αυτή η αλλαγή στο κορμί 

τους μπορεί να μην είναι εύκολα διαχειρίσιμη… […].   

 

Προπονητής: Χθες, ήρθε ένας αθλητής μου ο οποίος πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη για να 

σπουδάσει γύρισε προχθές και είχε βάλει 10 κιλά και μου λέει το κολύμπι δεν το σκέφτομαι καν 

[…]. 

 

Σταυρούλα: Δηλαδή, αν εγώ έχω στόχους τους οποίους βλέπω και το αισθάνομαι ότι δεν μπορώ 

να τους καταφέρω επειδή είτε αργότερα μπορεί να μεγαλώσω, είτε να πάθω κάτι και να μην είμαι 

σε τόσο καλή φυσική κατάσταση και δω ότι δε μπορώ τότε λογικά θα σταματήσω αν ξέρω ότι αν 

συνεχίσω δε θα έχω αποτέλεσμα. 
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8.7.9. Λόγω έλλειψης χρόνου:  
 

Ερευνήτρια: Αυτά που τα παρατούν, συνήθως για ποιους λόγους το κάνουν;  

Προπονητής: ...στα αγόρια, έχει να κάνει περισσότερο με την ώρα που πάνε και δίνουν 

πανελλήνιες, δηλαδή 16, 17, 18 που θέλουν να διαβάσουν.  

 

Σταυρούλα: Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να σταματήσω. Στο μυαλό μου το έχω στη δευτέρα 

λυκείου ή πρώτη λυκείου που είναι τα φροντιστήρια, οι πανελλήνιες κι όλα αυτά τώρα αν δεν 

γίνει εκεί, τότε εντάξει, δεν το ‘χω σκεφτεί. 

 

8.7.10. Λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος:  

 
Προπονητής: Μπορεί να βαρεθούν […]. 

 

8.7.11. Λόγω άλλων προτεραιοτήτων: 
 

Προπονητής: …μπορεί να ερωτευθούν, μπορεί να θέλουν να δώσουν έμφαση στο διάβασμα… 

[…]. 
 

Σταυρούλα: Δε θα ‘θελα να σταματήσω επειδή μπορεί να μείνω πίσω στα μαθήματα.  

Σταυρούλα: Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να σταματήσω. Στο μυαλό μου το έχω στη δευτέρα 

λυκείου ή πρώτη λυκείου που είναι τα φροντιστήρια, οι πανελλήνιες κι όλα αυτά τώρα αν δεν 

γίνει εκεί, τότε εντάξει, δεν το ‘χω σκεφτεί. 
 

8.7.12. Λόγω προσωπικής διαμάχης: 

 
Προπονητής: …μπορεί να τους στραβώσει κάτι στις μεταξύ τους σχέσεις, στη σχέση τους με 

‘μένα.  

 

8.7.13. Λόγω αλλαγής νοοτροπίας:  
 

Προπονητής: Δηλαδή τα παιδιά δύσκολα όταν είναι σε ένα περιβάλλον που δεν τους προσφέρει 

πολλά πράγματα κάθονται να ασχοληθούν πάρα πολύ. Η νοοτροπία γενικά όλων μας έχει αλλάξει 

περισσότερο.  
 

8.7.14. Λόγω έλλειψης ξεκάθαρων στόχων:  
 

Προπονητής: […] Πρόβλημα είναι η ίδια μας η αποχή, αυτό που σου είπα. Δηλαδή πλέον επειδή 

είναι ένα δύσκολο και μονότονο άθλημα, δεν έχει μπάλα, δεν είναι ομαδικό, δεν έχει περιπέτεια 

με την έννοια της εναλλαγής καταστάσεων. Κολυμπάς, ή κολυμπάς καλά ή δεν κολυμπάς καλά. 

Τα παιδιά ίσως αυτά που δεν έχουν ξεκάθαρους στόχους χάνονται εύκολα. 
 

 Η απερισκεψία, λοιπόν, η εξωτερική επιβολή, τα αρνητικά συναισθήματα που 

ενδεχομένως προκαλούνται κατά τις πρώτες επαφές με το νερό, η επίτευξη του αρχικού 

στόχου, ο οποίος ήταν η εκμάθηση της κολύμβησης,  οι διαφορετικές προσδοκίες των γονέων, 

οι χαμηλές επιδόσεις, η ανυπομονησία όσον αφορά τις επιδόσεις, η έλλειψη ενδιαφέροντος, 

τυχόν προσωπική διαμάχη που μπορεί να προκύψει με τον προπονητή, η αλλαγή στην 

επικρατούσα νοοτροπία και η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων, οι αλλαγές στο σώμα και στη 

φυσική κατάσταση, η έλλειψη χρόνου και οι διαφορετικές προτεραιότητες αποτελούν τα αίτια 

που ταυτοποιούνται για τη διακοπή της συμμετοχής στην κοινότητα. Όλα αυτά τα αίτια, 

αναδύονται μέσα από τις δηλώσεις του προπονητή και στα τρία τελευταία γίνεται αναφορά και 

από τη Σταυρούλα, ενώ, ο Παύλος, όπως αναφέραμε, αρνείται να μπει καν στη διαδικασία να 

σκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

9.1. Εισαγωγή 

 

Από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας προκύπτει ότι βιώνουν μια αυστηρά 

δομημένη καθημερινότητα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου, η οποία 

αποτελείται από συγκεκριμένες ρουτίνες τις οποίες ακολουθούν καθημερινά. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζουμε τα βιώματα των υποκειμένων αυτών στην καθημερινή τους ζωή από τη 

συμμετοχή τους στα δρώμενα της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.   

 

9.2. Το βίωμα των υποκειμένων της έρευνας στην καθημερινή τους ζωή στη βάση 

της συμμετοχής τους στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 
 

9.2.1. Η καθημερινή ζωή του προπονητή  

 

Όσον αφορά τον προπονητή, αρχικά, αναφέρει ότι αισθάνεται ότι ο τρόπος που βιώνει 

τη ζωή του προσομοιάζει σε μια επίπεδη καθημερινότητα, κατά την οποία ακολουθεί ένα πολύ 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση. Κατά τον τρόπο 

αυτό, όπως μας το περιγράφει, οι ημέρες του συνήθως ξεκινούν από τις 7:30 οπότε και 

αποχωρεί από το σπίτι του με κατεύθυνση τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ρεθύμνου, όπου εργάζεται ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός κατά το παρόν έτος. Αξίζει να 

αναφέρουμε, επίσης, ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη η ημέρα του ξεκινάει από τις 6:15, καθώς 

προηγουμένως πραγματοποιεί και πρωινή προπόνηση με το αγωνιστικό τμήμα έως τις 8:00.  

Έως τις 13:30 λοιπόν, που εργάζεται στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας, αναφέρει ότι 

κάποιες μέρες ο φόρτος εργασίας είναι πιο αυξημένος, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο χαλαρός, το 

οποίο του παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης κάποιων εργασιών που σχετίζονται με την 

ενασχόλησή του ως προπονητής κολύμβησης. Από τις δηλώσεις του αναφορικά με την πρωινή 

εργασία του στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτει ότι βιώνει μια μέτρια 

κατάσταση η οποία αφενός μεν, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και αφετέρου δε, δεν του 

προσφέρει κάποια ιδιαίτερη ικανοποίηση ή συγκίνηση, με αποτέλεσμα να καταλήγει κάπως 

δυσάρεστη και, ως εκ τούτου, να αναπολεί τις εποχές κατά τις οποίες αναλάμβανε 

ενεργητικότερο ρόλο στην εργασία του στα σχολεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «[…] 

προσπαθώ να είμαι σωστός κι εκεί, να κάνω τυπικά τα πράματα, δεν νοιώθω καταπίεση […]» 
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και «[…] η δουλειά του γραφείου πλέον δεν μου αρέσει και λέω να γυρίσω στο σχολείο μου να 

κάνω και λίγο γυμναστική».  

Μετά το πέρας του ωραρίου του, μεταβαίνει στο σπίτι του, για μεσημεριανό γεύμα και 

ξεκούραση έως τις 15:30, οπότε και αναχωρεί με τα πόδια του για τις εγκαταστάσεις του 

Ν.Ο.Ρ.. Εκεί, θα παραμείνει έως τις 20:30, εκτός Τρίτης και Πέμπτης, οπότε και αποχωρεί 

κατά τις 21:30, καθώς εκείνες τις ημέρες πραγματοποιείται συμπληρωματική προπόνηση στον 

χώρο του γυμναστηρίου. Αφού φτάσει εκείνη η ώρα λοιπόν, εάν δεν συντρέχει κάποια 

συνάντηση με μέλη της διοίκησης, αναχωρεί για την οικία του όπου μετά το βραδινό γεύμα και 

λίγη συζήτηση με τη σύζυγό του, εάν δεν θα εκκρεμεί κάποια εργασία σχετικά με το 

κολυμβητήριο, σειρά θα έχει η βραδινή κατάκλιση λόγω της σωματικής, όπως την 

προσδιορίζει, κούρασης που έχει επέλθει. Επιπλέον, πραγματοποιεί προπονήσεις και κάθε 

Σάββατο πρωί, από τις 7:45 έως τις 12:00.  

Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, αναφέρει ότι εάν άλλαζε κάτι στην 

καθημερινότητά του, αυτό που θα επέλεγε για να την κάνει πιο ευχάριστη θα ήταν να 

μπορούσε να διέθετε ελεύθερο χρόνο τον οποίο θα αφιέρωνε στην οικογένειά του, καθώς, 

λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας, αναφέρει ότι δεν έχει στην διάθεσή του καθόλου ελεύθερο 

χρόνο. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου αναφέρει ότι αποτελεί ένα γεγονός το οποίο το βιώνει 

δυσάρεστα, αλλά μετριάζεται από τη σκέψη ότι στα πλαίσια της παρούσας δυσχερούς 

οικονομικής συγκυρίας, αφενός, έχει δύο εργασίες μέσω των οποίων μπορεί να εξασφαλίσει 

τον βιοπορισμό της οικογένειάς του και, αφετέρου, και οι δύο αποτελούν εργασίες, οι οποίες 

σχετίζονται με αυτό που του αρέσει, γεγονός που συνεισφέρει στο ότι εν τέλει, η μέρα του, 

παρ’ όλη την κούραση, καταλήγει να κλείνει με θετικό πρόσημο.  

Συγκεκριμένα αποσπάσματα των δηλώσεών του από όπου πηγάζουν οι ως άνω 

διαπιστώσεις, αποτελούν τα εξής:  
 

Προπονητής:  Όλη μου η λειτουργία έχει να κάνει νομίζω με το ίδιο πράγμα. Δηλαδή προσπαθώ 

να είμαι σωστός κι εκεί (στην Δευτεροβάθμια), να κάνω τυπικά τα πράματα, δεν νοιώθω 

καταπίεση […]. Το ότι φέτος είμαι σε γραφείο το πρωί μου δίνει το δικαίωμα να κάνω πάρα 

πολλά πράγματα για το κολυμβητήριο, που αλλιώς θα ερχόμουν νωρίτερα εδώ ή αργότερα, αλλά 

επειδή δεν έχω εδώ την έννοια του γραφείου. Εδώ με το που τελειώνει η προπόνηση τα παιδιά 

μπαίνουν στα αποδυτήρια, εγώ φεύγω, πάω σπίτι μου κουρασμένος να κοιμηθώ και ή να κάνω τις 

δουλειές που πρέπει να κάνω. Δηλαδή το γραφείο μου είναι το σπίτι ή το γραφείο στη 

Δευτεροβάθμια.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή στο γραφείο σας στη Δευτεροβάθμια μπορείτε να κάνετε κάποιες 

γραφειοκρατικές δουλειές που έχετε να κάνετε για το κολυμβητήριο; 

Προπονητής: Ναι. Όταν είσαι σε ένα γραφείο στο οποίο γραφείο στο δημόσιο, ειδικά στη 

δουλειά μας, έχει μέρες που είναι πάρα πολύ δύσκολες, έχει και μέρες που είναι πάρα πολύ 

εύκολες. Λες «α, ωραία. Τώρα που είμαι εδώ για να δω τα αποτελέσματα των αγώνων. Ωραία. 

Για να δω, τι θα τους δηλώσω; Να ψάξω τους αντιπάλους τους. Για να δω κάποια βιντεάκια, για 

να κάνω τις δηλώσεις συμμετοχής, για να τους βγάλω κάποιες ζώνες, κάποια τεστ. Γενικά, φέτος 

ήταν μια καλή χρονιά από άποψη οργάνωσης αν και η δουλειά του γραφείου πλέον δεν μου 

αρέσει και λέω να γυρίσω στο σχολείο μου να κάνω και λίγο γυμναστική. 

   

Ερευνήτρια: Μετά το τέλος των προπονήσεων τι κάνετε;  

Προπονητής: Το τέλος των προπονήσεων είναι αργά το βράδυ. Φεύγω και πάω σπίτι μου.  

Ερευνήτρια: Αποχωρείτε αμέσως; Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να κάνετε εδώ 

πέρα;  

Προπονητής: Αμέσως, σχεδόν αμέσως εκτός αν έχουμε γυμναστήριο όπως χθες κάθομαι μετά 

και τους κάνω γυμναστήριο. Αν φυσικά έχω κάποιες μέρες να κάνω κάποιο ραντεβού, κάποιο 

meeting με τον έφορο ή ξέρω ‘γω να κάνω.. […] …στο κολυμβητήριο είμαι.., δηλαδή μπορεί να 

φύγω από εδώ 9, 9:30, να πάω σπίτι και να καθίσω άλλη μια ώρα στον υπολογιστή και να κάνω 

δηλώσεις. Το ότι φέτος είμαι σε γραφείο το πρωί μου δίνει το δικαίωμα να κάνω πάρα πολλά 

πράγματα για το κολυμβητήριο που αλλιώς θα ερχόμουν νωρίτερα εδώ ή αργότερα, αλλά επειδή 
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δεν έχω εδώ την έννοια του γραφείου. Εδώ με το που τελειώνει η προπόνηση τα παιδιά μπαίνουν 

στα αποδυτήρια, εγώ φεύγω, πάω σπίτι μου κουρασμένος να κοιμηθώ και ή να κάνω τις δουλειές 

που πρέπει να κάνω. Δηλαδή το γραφείο μου είναι το σπίτι ή το γραφείο στη Δευτεροβάθμια. 

  

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείτε ότι θα ήταν σημαντικό να μοιραστείτε ή ότι αξίζει 

να αναφερθεί σε σχέση με το βίωμα του χρόνου στην καθημερινή σας ζωή και στις ώρες της 

προπόνησης σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης;  

Προπονητής: Όχι, είναι φλατ νομίζω η ζωή μου σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κολυμβητήριο – 

σπίτι, σπίτι – κολυμβητήριο, απλά αλλάζουν οι μέρες. Δύο μέρες την εβδομάδα έρχομαι και στις 

6:15 το πρωί, δύο μέρες φεύγω 9:30 το βράδυ που κάνω και γυμναστήρια. Αυτά μόνο αλλάζουν. 

Δηλαδή, να σ’ το πω αλλιώς. Σήμερα που είναι μια χαλαρή μέρα, είναι γιατί το πρωί δεν είχα 

πρωινή και το βράδυ δεν κάνω γυμναστήριο. Αυτή τη βδομάδα Δευτέρα και Τετάρτη ήμουν εδώ 

στις 6:15, Τρίτη και Πέμπτη έφυγα από εδώ στις 9:30 το βράδυ. Δηλαδή χαλαρή είναι η μέρα που 

έφυγα από το σπίτι στις 7:30 και θα γυρίσω στις 20:30. Όχι δεν έχω κάτι διαφορετικό, δεν έχει 

ενδιαφέρον η ζωή μου, εννοώ για να γίνει σειρά (γέλιο). 

 

Ερευνήτρια: Γενικά, ποια είναι η γνώμη σας για τον ελεύθερο χρόνο του σημερινού ανθρώπου;  

Προπονητής: Δεν υπάρχει για εμένα. Δηλαδή, αν μου έλεγες «τι θέλεις να αγοράσεις;», θα σου 

έλεγα ελεύθερο χρόνο εγώ, προσωπικά. Από την άλλη, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, που 

λόγω του ότι δεν έχουν δουλειές, όπως θα ‘θελαν ή αυτή που θα ‘θελαν ή καθόλου δουλειά, 

δυστυχώς, συνάνθρωποί μας, θα έδιναν τα πάντα για να μην έχουν ελεύθερο χρόνο και να 

μπορούν να δουλεύουν. Όταν κατέβηκα εδώ στην Κρήτη, δούλευα και συνεχίζω να δουλεύω, 

πολύ. Νομίζω τώρα περισσότερο. Και έλεγα από μέσα μου και το πίστευα και το πιστεύω, είναι 

μόνο σωματική κούραση. Είναι σημαντικό να μην έχεις ψυχική φθορά όταν δεν έχεις ελεύθερο 

χρόνο. Κι όταν βρίσκεις λίγο, να ξέρεις πού θα τον εκμεταλλευτείς ποιοτικά. Όταν όμως έχεις 

πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν 

ελεύθερο χρόνο. Νομίζω ότι είναι πολύ ιδεατό πλέον για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, 

κάποιος να μπορεί να δουλεύει μέχρι τις 3-4 μια καλή δουλειά και να παίρνει τόσα, να βάζει 

μέσα στο σπίτι του τόσα όσα χρειάζεται για να ζει αξιοπρεπώς και να έχει ελεύθερο χρόνο. 

Μακάρι να συμβεί, αλλά αυτό στην Ελλάδα νομίζω θα πάει στα δύο άκρα. Ή θα δουλεύουμε όλη 

μέρα για να βγάλουμε ίσα-ίσα αυτά που μπορούμε, βλέπε εγώ είμαι μια περίπτωση πιστεύω, ή 

χειρότερα, δεν θα δουλεύουμε καθόλου και θα έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο ο οποίος δεν θα έχει 

καμία αξία.  

Ερευνήτρια: Τι θα θέλατε να αλλάξετε στην καθημερινή σας ζωή για να έχει για εσάς 

περισσότερο νόημα και να είστε πιο ευχαριστημένος;  

Προπονητής: Αυτό που μόλις είπα. Θα ήθελα να έχω ελεύθερο χρόνο […]. 

  

[…] Το βράδυ με βρίσκει κουρασμένο, χωρίς χρόνο να πάω να πιω έναν καφέ ή κάτι άλλο. 

Σκέψου ότι εμείς εδώ βιώνουμε μια κατάσταση την οποία είμαστε εδώ με το γιο μας εδώ 5 

χρόνια και δεν έχουμε ένα βράδυ ελεύθερο με τη γυναίκα μου. Δηλαδή δεν είναι ακόμα σε ηλικία 

να πεις αυτός βγαίνει με τους φίλους του, εμείς είμαστε χαλαροί ή αυτός πήγε διακοπές κ.λπ. 

οπότε και αυτό ακόμα επιτείνει την κατάσταση. Αλλά γενικά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από 

τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν έχω χαμηλώσει τόσο πολύ τα στάνταρ που να μου φαίνεται πλέον ότι 

είμαι εντάξει, αλλά εγώ νιώθω πολύ καλά […]. 

 

[…] Πλέον, και σε αυτή τη φάση της ζωής που βρίσκομαι, τον χρόνο τον μοιράζω ανάμεσα σε 

δουλειά, δουλειά και οικογένεια. Ελεύθερος χρόνος με την έννοια του να κάνω κάτι ίσως είναι να 

περπατήσω να πάω σπίτι, να πιω έναν καφέ με τη γυναίκα μου στα κλεφτά ας πούμε και μέχρι 

εκεί. Είναι τόσο μικρά τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν, του ελεύθερου χρόνου, που δεν 

έχω ελεύθερο χρόνο για να μπορώ να απαντήσω σε αυτό που μου λες […].  

 

[…] Και στο κολυμβητήριο και στο σχολείο θεωρώ κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. 

Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πληρώνομαι από αυτό. Και σε μια εποχή κρίσης, δόξα τω Θεώ 

πληρώνομαι καλά παρά το γεγονός ότι στο δημόσιο υπήρχαν δραματικές μειώσεις. Αλλιώς τα 

περιμέναμε φυσικά τα πράγματα στη ζωή κι αλλιώς μας ήρθαν. Αλλά στο κομμάτι του «θέλω να 
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γίνω αυτό και να μπορέσω» και με έναν Α.Σ.Ε.Π. πέρασα που περνούσαμε ένας στους 35 

διάβασα και πέρασα και στο κολύμπι το να είμαι τόσα χρόνια σημαίνει ότι κάτι κάνω, οπότε 

νιώθω ευλογημένος από τον Θεό […]. 

 

9.2.2. Η καθημερινή ζωή των αθλητών 

 

9.2.2.1. Η περίπτωση του Παύλου 
 

Όσον αφορά τον Παύλο, στη συνέχεια, η μέρα του συνήθως ξεκινάει με το πρωινό 

ξύπνημα το οποίο συμβαίνει στις 7:30 το πρωί. Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία του πρωινού 

γεύματος και η λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής που του συνέστησε ο γιατρός που 

εξετάζει τους αθλητές της ομάδας. Στη συνέχεια, σειρά έχουν τα σχολικά μαθήματα τα οποία 

παρεμβάλλονται από κάποια διαλείμματα. Γενικά, αναφέρει ότι, παρόλο που έχουν υπάρξει 

κάποιοι τσακωμοί με κάποιους συμμαθητές του και ορισμένους δεν τους συμπαθεί, καθώς 

εκλαμβάνει εκ μέρους τους κάποια ζήλεια, εντούτοις, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι 

συμμαθητές του με τους οποίους διατηρεί φιλικές σχέσεις, όπως επίσης και το ότι τα πηγαίνει 

αρκετά καλά στα μαθήματα και βρίσκει ενδιαφέρον σε αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

τυχαίνει να έχει, όπως αναφέρει, έναν ιδιαίτερα δραστήριο δάσκαλο, κάνουν την παραμονή του 

στο σχολείο αρκετά ευχάριστη.  

Τα σχολικά διαλείμματα, αναφέρει ότι τα περνάει παρέα με τους φίλους του με τους 

οποίους συνηθίζει να συζητάει, καθώς αισθάνεται ότι πλέον είναι μεγάλος για να επιδίδεται σε 

δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο, «στα διαλείμματα με τους φίλους μου περνάμε αρκετά 

ευχάριστα, συζητάμε.. τώρα είμαστε και μεγάλοι, δεν τρέχουμε, δεν πολύ..», όπως αναφέρεται 

από τον ίδιο, και συνηθίζει να τρέφεται με ένα υγιεινό σνακ, όπως αναφέρει, το οποίο 

συνίσταται από αυγό ή παστέλι, παπάγια και αμύγδαλα, ώστε να έχει «την απαραίτητη ενέργεια 

που χρειάζεται στην προπόνηση». Την λήξη των μαθημάτων ακολουθεί η επιστροφή στο σπίτι 

για μεσημεριανό γεύμα και σχολική μελέτη έως ότου έρθει η ώρα της προπόνησης.  

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, αναχωρεί για το κολυμβητήριο, ώστε να είναι εκεί 

λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση για να ετοιμαστεί και να κάνει το ζέσταμά του. Δύο ώρες 

μετά, κατά τις 18:30, οπότε και τελειώνει η προπόνηση, αφού κάνει ένα ντουζ και 

καταναλώσει κάποιο σνακ, κάποιο φρούτο ή κάποια μπάρα δημητριακών, αναχωρεί για τις 

λοιπές εξωσχολικές του δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται μαθήματα αγγλικών, 

γαλλικών, πιάνου και αρμονίας. Μετά το τέλος των μαθημάτων αυτών, το οποίο συνήθως 

συμβαίνει κατά τις 20:00, επιστρέφει σπίτι, όπου μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνει το 

βραδινό του γεύμα και αφού δουν κάποια ταινία, κατά τις 22:30, και αφού πιει λίγη αλόη, 

πέφτει για ύπνο. Επιπλέον, στο πρόγραμμά του, περιλαμβάνεται προπόνηση κολύμβησης και 

κάθε Σάββατο πρωί κατά τις 9:45 έως τις 12:00. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις εξής 

δηλώσεις κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων:  

 
Παύλος: Το πρωί στις 7:30 ξυπνάω, τρώω το πρωινό μου συν, τώρα που ήρθε ο γιατρός, πριν 

ενάμιση μήνα, μας έδωσε κάποια συμπληρώματα, μετά πηγαίνω στο σχολείο όπου κι εκεί τρώω 

υγιεινά σχετικά, για να έχω την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται στην προπόνηση, μετά 

γυρνάω σπίτι, μεσημεριανό, διάβασμα. Συνήθως το κολύμπι είναι η πρώτη δραστηριότητα που 

έχω και μετά ό,τι άλλο έχω να κάνω.  

Ερευνήτρια: Και μετά τι ώρα τελειώνεις τις όποιες δραστηριότητές σου;  

Παύλος: Σήμερα ας πούμε, που είναι Τρίτη, τελειώνω κατά τις 9:30. Συνήθως κατά τις 8. 

Ερευνήτρια: Και μετά; Όταν τελειώσεις τις δραστηριότητές σου, τι κάνεις; 

Παύλος: Τρώω με την οικογένειά μου, βλέπουμε λίγο από μια ταινία ή κάτι τέτοιο και μετά 

ύπνος κατά τις 10:30.  

Ερευνήτρια: Συνήθως, το πρωινό σου γεύμα, το δεκατιανό σου, από τι αποτελούνται;  

Παύλος: Τρώω ή δημητριακά με γάλα με καρότα αλατισμένα ή ταχίνι με μέλι και βούτυρο.  



154 
 

Ερευνήτρια: Και για δεκατιανό στο σχολείο;  

Παύλος: Υπάρχουν μέρες που παίρνω αυγό ή παστέλι, παπάγια και αμύγδαλα. 

Ερευνήτρια: Τα συμπληρώματα που είπες ότι παίρνεις τι είναι;  

Παύλος: Είναι φουμαρικός σίδηρος, πρωτόγαλα και το βράδυ, 5’ πριν τον ύπνο αλόη. 

  

Ερευνήτρια: Πώς βιώνεις τον χρόνο σου στην καθημερινή σου ζωή στο σχολείο;  

Παύλος: Στα μαθήματα πιστεύω ότι τα πάω αρκετά καλά και στα διαλείμματα με τους φίλους 

μου περνάμε αρκετά ευχάριστα, συζητάμε.. τώρα είμαστε και μεγάλοι, δεν τρέχουμε, δεν πολύ.. 

Αυτό. 

Ερευνήτρια: Είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που βιώνεις τον χρόνο σου στην καθημερινή 

σου ζωή στο σχολείο;  

Παύλος: Απόλυτα. 

Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο;  

Παύλος: Θεωρώ ότι έχω αρκετούς φίλους, αγαπώ πολύ τους συμμαθητές μου και γενικά οι επτά 

ώρες κυλούν αρκετά ευχάριστα. 

  

Παύλος: …Στην τάξη μου υπάρχουν παιδιά που δεν συμπαθώ […].  

 

Παύλος: …Ξέρω παιδιά από την τάξη μου που με ζηλεύουν αρκετά. 

 

Παρά το αυστηρά δομημένο πρόγραμμά του το οποίο αποτελείται από πολλές 

δραστηριότητες, ο Παύλος αναφέρει ότι αισθάνεται ότι διαθέτει αρκετό ελεύθερο χρόνο, τον 

οποίο περνάει κυρίως διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας ταινίες και συνομιλώντας με τους γονείς 

του. Κατά τα σαββατοκύριακα, επίσης, συνηθίζει να προσκαλεί στο σπίτι κάποιον φίλο του για 

παιχνίδι. Η παρακολούθηση τηλεόρασης αναφέρει ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν τον 

ελκύει. Έναντι αυτής, αναφέρει ότι προτιμάει να δει κάποια ταινία, δραστηριότητα η οποία 

συμβαίνει μία φορά την εβδομάδα. Μέρα παρά μέρα, επίσης, αναφέρει ότι μπορεί να παίξει και 

κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, στο οποίο συνήθως αφιερώνει περίπου 20 λεπτά της ώρας. Όπως 

ο ίδιος δηλώνει: 

 
[…] διαβάζω βιβλία, κάνω τα μαθήματα του σχολείου, βλέπω ταινίες, μιλάω με τους γονείς μου 

και τα σαββατοκύριακα καλώ κανέναν φίλο μου να παίξουμε. Αυτά.  

Ερευνήτρια: Βλέπεις τηλεόραση;  

Παύλος: Τηλεόραση με την έννοια ότι θα κάτσω, θα ανοίξω ένα κανάλι να δω τι έχει ή ότι βλέπω 

κάποια σειρά όχι. Αν θέλω να δω κάτι θα το κατεβάσω, θα δω κάποια ταινία στον υπολογιστή, 

αυτό.  

Ερευνήτρια: Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια;  

Παύλος: Ναι, αλλά σπάνια.  

Ερευνήτρια: Περίπου πόση ώρα αφιερώνεις;  

Παύλος: 20’ μέρα παρά μέρα.  

Ερευνήτρια: Και αυτές οι ταινίες που λες ότι βλέπεις; 

Παύλος: Ταινίες βλέπω κυρίως τα σαββατοκύριακα και ηλεκτρονικά παιχνίδια τα 

σαββατοκύριακα παίζω. Ντάξει, ταινίες, ο μέσος όρος είναι δύο – δυόμισι ώρες. Ή θα δω τη μισή 

ή, αν έχω χρόνο, θα τη δω όλη.  

Ερευνήτρια: Θα δεις για παράδειγμα, μια ταινία την εβδομάδα; Μισή ταινία; Δύο ταινίες;  

Παύλος: Μια ταινία, στις διακοπές μπορεί να δω και λίγο παραπάνω.  

Ερευνήτρια: Πώς βιώνεις τον ελεύθερο χρόνο σου αυτό το διάστημα;  

Παύλος: Κάνοντας τα πράγματα που ανέφερα μόλις και συναισθηματικά ευχάριστα. Αλλά πλέον 

πιστεύω ότι την προπόνηση την κατατάσσω σε κάτι πιο ευχάριστο από τον ελεύθερό μου χρόνο.   

Ερευνήτρια: Τι γνώμη έχεις γενικά για τον ελεύθερο χρόνο του σημερινού ανθρώπου;  

Παύλος: Πιστεύω ότι είναι μειωμένος σε σχέση με παλαιότερα. Εμένα μου φαίνεται αρκετός ο 

δικός μου αν και συζήτησα με αρκετούς συμμαθητές μου και πιστεύουν ότι ο δικός μου είναι 

πολύ λίγος. Πλέον, νομίζω ότι είναι συνήθεια. Συνηθίζει κανείς το πόσο ελεύθερο χρόνο έχει και 
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τον κανονίζουμε σχεδόν πάντα εμείς τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάλογα με αυτά που 

θέλουμε να κάνουμε.  

 

9.2.2.2. Η περίπτωση της Σταυρούλας 
 

Όσον αφορά το επόμενο ερευνητικό μας υποκείμενο, τη Σταυρούλα, οι ημέρες της 

συνήθως ξεκινούν στις 7:20 το πρωί, οπότε, αφού φάει πρωινό το οποίο συνήθως αποτελείται 

από γάλα με δημητριακά ή φυσικό χυμό και ένα τοστ ή και γιαούρτι με μέλι και κάποια 

δημητριακά, αναχωρεί για το σχολείο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη όμως, οι ημέρες της ξεκινούν 

από τις 5:55, οπότε, αφού ντυθεί και πάρει το πρωινό της γεύμα, αναχωρεί για το 

κολυμβητήριο, καθώς έχει πρωινή προπόνηση κατά τις 6:30 έως τις 8:00 και πρέπει να έχει 

προσέλθει για διατάσεις στον χώρο του κολυμβητηρίου κατά τις 6:15.  

Τα σχολικά μαθήματα, έπειτα, ξεκινούν καθημερινά κατά τις 8:30 και τελειώνουν κατά 

τις 13:20. Κατά την περίπτωση που προηγουμένως έχει πρωινή προπόνηση, αναφέρει ότι κατά 

τις πρώτες ώρες αισθάνεται ότι διακατέχεται από έντονη ενέργεια «δηλαδή, όταν έχω πρωινές 

τις πρώτες ώρες είμαι πολύ.. έχω πολλή ενέργεια», όπως επί λέξει αναφέρει, η οποία όμως 

συνηθίζει να κάμπτεται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας. Ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, 

αναφέρει ότι υπάρχουν φορές που στο σχολείο αισθάνεται ότι δεν περνάει με τίποτα η μέρα 

της. Ανάμεσα στα σχολικά μαθήματα παρεμβάλλονται κάποια διαστήματα διαλειμμάτων τα 

οποία όπως αναφέρει τα βιώνει αρκετά ευχάριστα καθώς κατά την ώρα εκείνη ξεκουράζεται 

καθώς συνηθίζει να κατευθύνεται στο προαύλιο, να κάθεται σε κάποιο παγκάκι και να 

συζητάει με τις φίλες της. Ως προς τις επιδόσεις της στο σχολείο, αναφέρει ότι κινούνται σε 

πολύ καλά επίπεδα και ότι είναι συνεπής ως προς την παράδοση των εργασιών της.  

Αφού τελειώσουν τα μαθήματα, αναφέρει ότι επιστρέφει στο σπίτι της. Συνήθως, την 

παραλαμβάνουν οι γονείς της, αλλά ενίοτε διανύει τη διαδρομή και με τα πόδια, πράγμα το 

οποίο, όπως δηλώνει την κουράζει όταν συμβαίνει. Έπειτα, συνήθως απολαμβάνει το 

μεσημεριανό της γεύμα και λίγο πριν τις 15:30 αναχωρεί για το φροντιστήριο ξένων γλωσσών, 

το οποίο βρίσκεται κοντά στον χώρο του κολυμβητηρίου. Αφού τελειώσει το μάθημα, κατά τις 

17:00, αναφέρει ότι αξιοποιεί τον χρόνο της μέχρι τις 18:00 μελετώντας σε μια αίθουσα που 

της παραχωρείται από το φροντιστήριο, καθώς έχει ενημερώσει τους καθηγητές της ότι σε 

σύντομο χρονικό διάστημα έχει προπόνηση στο κολυμβητήριο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση, ενώ συγχρόνως το σπίτι της βρίσκεται πιο μακριά.  

Κατά τον τρόπο αυτό, κατά τις 17:00, αποχωρεί από το φροντιστήριο και φτάνει στον 

χώρο του κολυμβητηρίου όπου αλλάζει ενδυμασία και στις 18:15 αναφέρει ότι εισέρχεται στον 

χώρο της εσωτερικής πισίνας για διατάσεις. Κατά τις 18:30, έπειτα, ξεκινάει η προπόνηση η 

οποία διαρκεί έως τις 20:30 και, σε περίπτωση η μέρα είναι Παρασκευή, ακολουθεί, από τις 

20:45 έως τις 21:15, συμπληρωματική προπόνηση στον χώρο του γυμναστηρίου. Μετά το 

πέρας της προπόνησης, την παραλαμβάνουν οι γονείς της και τη μεταφέρουν στο σπίτι με το 

αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αναφέρει ότι καταναλώνει κάποιο σνακ, όπως 

κάποιο φρούτο ή μια μπάρα δημητριακών. Ακολούθως, όταν φτάσει στο σπίτι, σειρά έχει το 

βραδινό γεύμα, σχολική μελέτη ή παρακολούθηση τηλεόρασης έως τις 10:15 και μετά 

ακολουθεί η βραδινή κατάκλιση. Επιπλέον, στο πρόγραμμά της συμπεριλαμβάνεται και άλλη 

μια προπόνηση κολύμβησης, κάθε Σάββατο πρωί από τις 7:45 έως τις 10:00. Συγκεκριμένα 

αποσπάσματα από όπου προκύπτουν τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα εξής:  

 
Σταυρούλα: Μια Δευτέρα για μένα είναι: ξυπνάω το πρωί συνήθως κατά τις 7:20, μου μιλάει η 

μαμά μου, δεν είμαι και πολύ πρωινός τύπος γενικά. Δηλαδή, αν έχω μια πρωινή προπόνηση, ας 

πούμε μια Τρίτη, όλη την υπόλοιπη μέρα θα το έχω σαν βάρος πάνω μου, θα αισθάνομαι 

κουρασμένη που ξύπνησα τόσο νωρίς και ταλαιπωρήθηκα στην ουσία, δηλαδή το πρωινό 

ξύπνημα με βασανίζει όταν είναι πολύ πρωινό. Μετά τρώω πρωινό, κάθε μέρα τρώω πρωινό. 

Ερευνήτρια: Το οποίο αποτελείται συνήθως;  
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Σταυρούλα: Από γάλα με δημητριακά ή φυσικό χυμό και ένα τοστ ή και γιαούρτι με μέλι και 

κάποια δημητριακά από πάνω. Μετά ετοιμάζω τα πράγματά μου και πηγαίνω στο σχολείο για έξι 

ώρες συνήθως μάθημα, δηλαδή τελειώνω συνήθως 13:20, πάω σπίτι με τα πόδια, που είναι γύρω 

στα 15-20 λεπτά, θα φάω κάθε φορά ό,τι φαγητό κι αν είναι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη 

προτίμηση. Γενικά είμαι καλόφαγη. Θα έχω μάθημα 15:30 με 17:00 αγγλικά τα οποία είναι εδώ 

από πάνω, σχετικά κοντά, και μετά τις 17:00 μπορεί να κρατάω μαζί μου μαθήματα και μου 

επιτρέπουν, αν θέλω, να κάτσω εκεί σε έναν χώρο που υπάρχουν αίθουσες, να διαβάσω επειδή 

ξέρουν ότι είμαι εδώ κοντά που θα κολυμπήσω απευθείας για να μην έρχεται η μαμά μου να με 

πάρει για μισή ώρα. Μετά, γύρω στις 17:55 με 18:00 θα κατέβω εδώ, θα βάλω το μαγιό μου, θα 

αλλάξω και θα πάω μέσα γύρω στις 18:15 για διατάσεις. Μετά την προπόνηση, που είναι δίωρη, 

μπορεί να κρατάω μαζί μου κάποια μπάρα να φάω, ή στο αυτοκίνητο ή στο γυρισμό, κάποιο 

φρούτο η μαμά μου, κάποια μπανάνα και αφού φτάσω σπίτι, συνήθως στις 21:00, θα φάω 

κανονικά το φαγητό μου, αν έχω διάβασμα συνήθως θα διαβάσω μέχρι να πάει 22:15, αλλιώς θα 

επιλέξω να ξυπνήσω λίγο νωρίτερα την άλλη μέρα που να τα κάνω κάπως πιο περιεκτικά γιατί το 

βράδυ είμαι κουρασμένη και δεν μου βγαίνουν τόσο εύκολα. Κατά μέσο όρο κοιμάμαι οκτώμισι 

ώρες κάθε μέρα. Τώρα, αν είναι λιγότερες, θα το αισθανθώ την επόμενη μέρα. Δηλαδή, θα 

κουβαλάω μαζί μου την έλλειψη του ύπνου και γενικά έχω Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 

15:30 μάθημα αγγλικών, Τρίτη και Πέμπτη αντί για αγγλικά έχω 16:00 με 17:30 γερμανικά και 

έχω και μαθηματικά τρεις φορές τη βδομάδα, την Τρίτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, οι 

οποίες είναι ώρες πάλι που δεν ενοχλούν την προπόνηση και το κολυμβητήριο, παρά μόνο όταν 

έχω κάποιους αγώνες θα χάσω το μάθημα που έχω στα μαθηματικά, που είναι το Σάββατο, για να 

συμμετέχω σε αγώνες.    

Ερευνήτρια: Είναι λιγότερες οι ώρες που κοιμάσαι όταν έχεις πρωινή προπόνηση;  

Σταυρούλα: Προσπαθώ, οι γονείς μου με παροτρύνουν, ώστε να κοιμάμαι νωρίτερα όταν έχω 

πρωινή προπόνηση. Δηλαδή συνήθως, κοιμάμαι γύρω στις 23:00 – 23:15. Τώρα, αν έχω κάποιο 

πρωί προπόνηση, οι γονείς θα αρχίσουν να μου λένε να πάω για ύπνο από τις 22:15 και 20:00 

δηλαδή, αλλά συνήθως εκεί. Δηλαδή θέλω να κοιμάμαι 22:30 γιατί και ο μπαμπάς μου με 

λυπάται να μου μιλάει τόσο νωρίς να με πάει γιατί δεν το ‘χω με τις πρωινές.  

Ερευνήτρια: Όταν έχεις πρωινή τι ώρα ξυπνάς;  

Σταυρούλα: Πρέπει να είμαστε εδώ 6:15 για διατάσεις, οπότε θα μου μιλήσει ο μπαμπάς μου 

5:55 γιατί είμαι γρήγορα εδώ πέρα, αν έχω φτιάξει και τα πράγματά μου από την προηγούμενη 

βραδιά, θα μου πάρει 10’ να ντυθώ και να φύγουμε απευθείας να με φέρει εδώ.  

Ερευνήτρια: Εδώ πέρα στο κολυμβητήριο μόλις φτάσει η ώρα που τελειώνει η προπόνηση, 

μπορείς να μου περιγράψεις ακριβώς τι κάνεις;  

Σταυρούλα: Βγαίνω από την πισίνα, κάνω μπάνιο, μιλάμε, βάζω τα ρούχα μου, ντύνομαι και 

βγαίνω έξω. Συνήθως μπορεί να περιμένω κάποια φορά τη μαμά μου να έρθει ή συνήθως με 

περιμένει αυτή. Μετά, η διαδρομή για το σπίτι είναι γύρω στο τέταρτο και ενδιάμεσα στο 

αυτοκίνητο τρώω κάποια μπανάνα, φρούτα, ή κάποια μπάρα, πάω σπίτι, θα ανοίξουμε την 

τηλεόραση, αν δεν είναι ήδη ανοιχτή, θα κάτσω να φάω με τηλεόραση, συνήθως έχω διαβάσει 

μέχρι τότε το βράδυ, με εξαίρεση κάποιες φορές αν έχω να γράψω κάτι ή να κάνω κάποια 

επανάληψη, και αφού ετοιμαστεί το φαγητό, κάθομαι και τρώω, βλέπω survivor και κοιμάμαι 

γύρω στις 23:00.  

 

Παρά το ότι παρατηρεί ότι γενικά τα σημερινά παιδιά, υπό το βάρος των εξωσχολικών 

υποχρεώσεων, δεν διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, με αποτέλεσμα να χάνουν την παιδική τους 

ηλικία, αναφέρει ότι αισθάνεται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βίωσε η ίδια. Παρά ταύτα 

όμως, αναφέρει ότι θα επιθυμούσε η μέρα να ήταν μεγαλύτερη, ώστε να μην είναι τόσο 

συμπιεσμένο το πρόγραμμά της.  

Τον χρόνο που της απομένει από τις δραστηριότητες που ακολουθεί στην 

καθημερινότητά της, αναφέρει ότι επιλέγει να τον περνάει μελετώντας τα μαθήματά της, 

παρακολουθώντας μιάμιση με δύο ώρες καθημερινά τηλεόραση, ακούγοντας μουσική 

ξαπλωμένη πάνω από το πάπλωμά της, λίγη ώρα προτού πέσει για ύπνο ή και σε όποια άλλη 

δραστηριότητα μπορεί να το κάνει παράλληλα, και φροντίζοντας τα σκυλάκια της οικογένειάς 

της. Δραστηριότητες, όπως το να παίξει κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ή η ενασχόληση με τα 
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι δεν την συγκινούν ιδιαίτερα, όπως επίσης αναφέρει 

ότι δεν συγκινείται ούτε από την παρακολούθηση τηλεόρασης, αλλά είναι μια δραστηριότητα η 

οποία συμβαίνει αναπάντεχα κατά την ώρα του φαγητού και την επιδιώκει μόνο για να 

παρακολουθήσει το αγαπημένο της reality. Όπως αναφέρει και η ίδια: 

 
Ερευνήτρια: Πέρα από τις προπονήσεις στο άθλημα της κολύμβησης, πώς αξιοποιείς τον 

υπόλοιπό σου χρόνο;  

Σταυρούλα: […] …μπορεί το σαββατοκύριακο ίσως ή και τις καθημερινές, να κάτσω πριν 

κοιμηθώ 10 λεπτά και να ακούσω μουσική πάνω από το πάπλωμα, ας πούμε, χωρίς να είμαι από 

κάτω έτοιμη να κοιμηθώ. Επίσης, γενικά δεν ασχολούμαι πολύ με το κινητό μου. Δηλαδή, όταν 

πρωτοπήρα κινητό, πριν από κανέναν χρόνο, ασχολούμουν πάρα πολύ με αυτό, ήμουν λίγο 

εξαρτημένη. Δηλαδή, τα πάντα τα έκανα μέσω του τηλεφώνου. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι πολύ 

πιο κουλ, δεν δίνω τόσο σημασία, έχω αλλάξει τη γνώμη μου για το facebook κι όλα αυτά, αλλά 

μπορώ να πω ότι θα ανοίξω και τον υπολογιστή, αν έχω χρόνο, τις καθημερινές είτε για να δω 

κάποιες ενημερώσεις, είτε για να δω αν έχω κάποιο e-mail, μήνυμα ή κάτι, μπορεί να δω κάποια 

ταινία το σαββατοκύριακο στον υπολογιστή, Σάββατο, αν δεν έχουμε αγώνες, κατεβαίνω βόλτα. 

Κατά τ’ άλλα είναι το κολύμπι πιο πολύ που κάνω.  

Ερευνήτρια: Βλέπεις τηλεόραση; 

Σταυρούλα: Ναι, μπορώ να πω ότι βλέπω, αν και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που θα 

δω καθημερινά. Προτιμώ να δω πράγματα που ήδη έχω ξαναδεί ή που τα ξέρω. Δεν μ’ αρέσει τόσο 

το καινούργιο. Ας πούμε, αν είναι μια καινούργια σειρά, δεν θα κάτσω να δω αν με ενδιαφέρει 

εκτός και αν μου την προτείνει κάποιος. Κατά τ’ άλλα και να μη δω τηλεόραση δεν έχω κάποιο 

πρόβλημα. 

Ερευνήτρια: Περίπου πόση ώρα την ημέρα ή την εβδομάδα αφιερώνεις στην τηλεόραση; 

Σταυρούλα: Την ημέρα, συνήθως με το φαγητό μου, επειδή το τραπέζι είναι κοντά στην 

τηλεόραση, θα ανοίξουμε την τηλεόραση και θα κοιτάω όταν τρώω. Κατά τ’ άλλα, πάλι το βράδυ 

αν κάτσω να δω και ίσως μετά το μάθημα της Τρίτης και της Πέμπτης, που έχω Γερμανικά, 20’ 

λεπτά πριν φύγω για την προπόνηση. Άρα υπολογίζω μιάμιση ώρα τη μέρα και αν είναι και το 

survivor, ίσως 2.   

Ερευνήτρια: Ηλεκτρονικά παιχνίδια παίζεις; 

Σταυρούλα: Όχι βασικά, ούτε έχω κάποιο παιχνίδι στο κινητό μου. Πιο παλιά, ένα καλοκαίρι 

έτυχε να παίξω 2 φορές για μια εβδομάδα από μια ώρα ένα παλιό play station, αλλά γενικά δεν 

ενδιαφέρομαι τόσο για ένα παιχνίδι. 

Ερευνήτρια: Γενικότερα αυτόν τον καιρό πώς βιώνεις τον ελεύθερο χρόνο σου;  

Σταυρούλα: Τώρα βασικά, μόλις ξεκινήσουν οι διακοπές του Πάσχα, θα αρχίσω να κάνω 

επαναλήψεις για τις εξετάσεις μου, αλλά προς το παρόν κυρίως διαβάζω επιπλέον μαθήματα ή 

μπορεί να κάνω για ενδιάμεσα της βδομάδας. Γενικά, θα ακούσω μουσική πάρα πολύ, μ’ αρέσει σε 

ό,τι κάνω να ακούω μουσική και θα φτιάξω το δωμάτιό μου ή θα παίξω με τα σκυλάκια μας, θα 

αφιερώσω κι εκεί χρόνο. 

Ερευνήτρια:  Τι γνώμη έχεις γενικά για τον ελεύθερο χρόνο του σημερινού ανθρώπου;  

Σταυρούλα: Γενικά, πιστεύω ότι με τα σημερινά δεδομένα, έχει χαθεί ο ελεύθερος χρόνος των 

παιδιών. Δηλαδή παιδιά μικρότερα από εμένα δεν βιώνουν την ίδια παιδική ηλικία που βίωναν τα 

παιδιά παλαιότερα γιατί είναι πιο φορτωμένα με σχολικά μαθήματα, είναι πάρα πολύ φορτωμένα 

με εξωσχολικές δραστηριότητες, είναι και τα αγγλικά που ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία τα 

παιδιά και πιστεύω ότι ναι, θα περάσουν καλά, δηλαδή πρέπει να βγουν στο δρόμο να βρουν έναν 

φίλο τους να παίξουν. Κι εγώ το έκανα μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά μεγάλωσαν τα άλλα παιδιά, 

γιατί εγώ ήμουν η μικρότερη, και πιστεύω ότι έχει χαθεί λίγο ο παιδικός χρόνος, δηλαδή έχει 

μειωθεί λίγο ο ελεύθερος χρόνος του παιδιού: οι πολλές δραστηριότητες, η προπόνηση, το πολύ 

αυστηρό πρόγραμμα. Γενικά δεν το βιώνουν τόσο όσο τα παιδιά παλαιότερα.  

Ερευνήτρια: Εσύ μεγαλώνοντας είχες ελεύθερο χρόνο για να παίξεις; 

Σταυρούλα: Γενικά πιστεύω ότι πριν αρχίσω τα αγγλικά μου, δηλαδή γύρω στην τετάρτη 

δημοτικού και πίσω, επειδή υπάρχει μια κεντρική αυλή πίσω από 3-4 πολυκατοικίες εκεί που μένω, 

που τις ενώνει, μαζευόμασταν παιδιά από όλες τις πολυκατοικίες. Εγώ ήμουν 6-7 χρονών, οι άλλοι 

θα ήταν 10-12 και πάνω. Αργότερα, όταν εγώ ήθελα ακόμα να μαζευόμαστε, οι άλλοι είχαν 
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μεγαλώσει ή είχαν άλλες υποχρεώσεις να κάνουν και μέχρι και τα 10 μου περνούσα πολύ καλά. 

Δηλαδή, ό,τι κι αν γινόταν, θα έβγαινα έξω, θα χτυπούσα τα κουδούνια και θα έλεγα «θέλετε να 

παίξουμε;», αλλά αργότερα είχα λιγότερο ελεύθερο χρόνο εγώ, σταματήσαμε να μαζευόμαστε και 

γενικά δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα παιδική ηλικία ή πολύ ελεύθερο χρόνο και ήταν 

καταπληκτικό.  

Ερευνήτρια: Τι θα ήθελες να αλλάξει στην καθημερινή σου ζωή για να έχει περισσότερο νόημα 

για εσένα και να είσαι πιο ευχαριστημένη;  

Σταυρούλα: Θα ήθελα ίσως λιγότερες ώρες σχολείου. Δηλαδή, όχι με την έννοια ότι κουράζομαι, 

με την έννοια του να ήταν πιο μεγάλη η μέρα ίσως και να μου έμενε πιο πολύς χρόνος. Δηλαδή, μ’ 

αρέσει να κάνω ό,τι κάνω το πρωί αλλά να τα συνδυάζω μαζί. Δηλαδή να ήταν τόσες ώρες το 

σχολείο, απλά να τελείωνα άλλο ωράριο ίσως. Δηλαδή αν ήταν μεγαλύτερη η μέρα, θα επέλεγα να 

τελείωνα με εφτάωρο πάλι το πρωί, δηλαδή 12 η ώρα και να είχα πιο πολύ ελεύθερο χρόνο 

ενδιάμεσα από τις δραστηριότητές μου. Έτσι πιστεύω θα ήμουν πιο ικανοποιημένη γιατί πέφτουν 

όλα πολύ κοντά και απευθείας ίσως και αυτό. Θα ήθελα να μεγαλώσει η μέρα, να έχει πιο πολλές 

ώρες, όχι 24. 

 

9.3. Το βίωμα των υποκειμένων της έρευνας σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην 

κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβηση στον Ν.Ο.Ρ. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, ενδιαφέρουσα κρίθηκε και η διερεύνηση του 

τρόπου κατά τον οποίο τα υπό διερεύνηση υποκείμενα βιώνουν τη συμμετοχή τους στα 

πλαίσια των πρακτικών της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης 

στον Ν.Ο.Ρ., από τη θέση που βρίσκεται το κάθε ξεχωριστό υποκείμενο.  

 

9.3.1. Το βίωμα από τη συμμετοχή του προπονητή 

 

Όσον αφορά αρχικά τον προπονητή, αναφέρει ότι από την ηλικία των έντεκα ετών, 

οπότε και ξεκίνησε η συστηματική του ενασχόληση με το άθλημα της κολύμβησης, έχει τη 

χαρά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε ως αθλητής, είτε ως προπονητής, να μην έχει 

διακόψει ποτέ την επαφή του με το άθλημα, «Είμαι στην ευχάριστη θέση από τα 11 μου να μην 

έχω φύγει από την πισίνα. Δεν ξέρω πώς είναι να μην είμαι στην πισίνα», αναφέρει 

χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο ασκώντας επιρροή σε 

ζητήματα που αφορούν ολόκληρη τη ζωή του. Μέσω αυτής αναφέρει ότι του προσφέρθηκε η 

δυνατότητα να βιώσει εμπειρίες ζωής που άσκησαν επιρροή στη γενικότερη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του, καθώς μέσω αυτών αναφέρει ότι έμαθε να βάζει στόχους και να προσπαθεί να 

τους επιτύχει με επιμονή και πειθαρχία. Επιρροή επιπλέον ασκήθηκε και σε διάφορα άλλα 

καθοριστικά ζητήματα, όπως επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού και η διαμόρφωση 

των σημαντικότερων διαπροσωπικών σχέσεων της ζωής του όπως είναι οι σχέσεις του με τους 

κοντινότερούς του φίλους και τη σύζυγό του, άτομα τα οποία τα γνώρισε μέσω αυτής. Όπως ο 

ίδιος αναφέρει σχετικά:  

 
[…] οφείλω τα πάντα στο κολύμπι από την άποψη ότι έμαθα να βάζω στόχους. Έμαθα να 

κουράζομαι, να τους πραγματοποιώ.. Θυμάμαι κάθε χρονιά τι έκανα, θυμάμαι όλα μου τα ρεκόρ. 

Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια και πάλι θυμάμαι τι έκανα το ’83, το ’84, τι χρόνο έκανα, τι 

θέση πήρα. Είναι πράγματα, είναι εμπειρίες τις οποίες εγώ τις βίωσα πάρα πολύ έντονα […]. 

 

[…] εγώ τα έζησα όλα: αποστολές, παρέες, αγάπες, μακρινές αποστολές. Μέχρι τα 23 μου, μέχρι 

που τελείωσα το πανεπιστήμιο δηλαδή κολυμπούσα. Πήγαινα σε επαρχιακούς αγώνες που 

γινόταν ένα πρωτάθλημα τότε και πραγματικά το έψαχνα, μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. 

Γενικά οι εμπειρίες μου ήταν εμπειρίες ζωής… […]. 
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[…] Ο κουμπάρος μου είναι κολυμβητής, οι κολλητοί μου οι περισσότεροι είναι από το 

κολυμβητήριο. Θέλω να πω, οι φιλίες εκείνες είναι απλά.. Το κολύμπι το σταμάτησα στα 17 μου 

για να διαβάσω κλαίγοντας, αλλά ήταν απόφαση που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω μίας 

ανώτερης ανάγκης έπρεπε να γίνει. Οι παρέες συνέχισαν να υπάρχουν. Το κολύμπι για μένα είναι 

πολλά, αλλά πάνω από όλα σε όλα μου είχα μια καθαρή κρίση ότι πρέπει να κάνω αυτό φέτος και 

αυτό του χρόνου…» 

 

[…] …όταν μου λένε γιατί πέρασες τις εξετάσεις με καλό βαθμό; Λέω: «Το οφείλω στο κολύμπι 

γιατί το κολύμπι μου έμαθε πειθαρχία, μου έμαθε αυτοέλεγχο, να μπορώ να κουμαντάρω τις 

δυνάμεις μου, τον χρόνο μου και να διαχειριστώ τα πάντα και πραγματικά οφείλω πολλά στο 

κολύμπι […]. 

 

Η ενασχόλησή του με την προπονητική της κολύμβησης συνιστά μια ενασχόληση η 

οποία καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του χρόνου του, τόσο μεγάλο ώστε αναφέρει ότι 

αποτελεί μια ενασχόληση η οποία δεν σταματάει ποτέ από τη ζωή του, γεγονός το οποίο έχει 

αποδεχθεί η οικογένειά του από την οποία βρίσκει ιδιαίτερη στήριξη. Παρόλο που αναφέρει 

ότι το μόνο πράγμα που θεωρεί ότι αισθάνεται ότι του λείπει από τη ζωή του είναι ο ελεύθερος 

χρόνος, τον οποίο, αν μπορούσε, θα αγόραζε για να το προσφέρει στην οικογένειά του, 

εντούτοις, όταν στη συνέχεια δηλώνει ότι στην περίπτωση ακύρωσης κάποιας προπόνησης, 

αισθάνεται ότι δεν τον χωράει το σπίτι του, καταλήγει να αυτοαναιρείται.  

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του προπονητή, η ενασχόληση με το άθλημα της 

κολύμβησης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και από τα κύρια συστατικά που δίνουν χαρά 

και νόημα στη ζωή του, αποτελώντας πλέον τρόπο ζωής για τον ίδιο με τον οποίο έχει 

ταυτιστεί και δεν μπορεί ούτε καν να φανταστεί τη ζωή του χωρίς αυτήν. «Δεν ξέρω πώς θα 

μπορέσω να το διαχειριστώ κι αυτό είναι ίσως κάτι που με φοβίζει», απαντάει σε σχετική 

ερώτηση. Όπως αναφέρει, αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία τον γεμίζει ζωντάνια και τον 

διατηρεί νέο. Όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται στην πραγματική του 

ηλικία, αισθάνεται πολύ νεότερος από ό,τι πραγματικά είναι, σχεδόν 20 με 25 ετών, και σε 

περίπτωση που σταματήσει την ενασχόλησή του με την κολύμβηση, θεωρεί ότι τότε ο χρόνος 

θα αρχίσει να τρέχει πολύ γρηγορότερα για τον ίδιο. «Εκείνο που νιώθω σίγουρα εγώ και το 

πιστεύω πολύ είναι ότι δεν νιώθω σε καμία περίπτωση 44 χρονών. Το να βρίσκεσαι κάθε μέρα 

για τόσα χρόνια με παιδιά ξαφνικά κοιτάς την ταυτότητά σου και λες: Μα είναι δυνατόν να 

γεννήθηκα πριν από τόσα χρόνια; Εγώ νιώθω ακόμα 20-25 χρονών κι αυτό το πιστεύω και το 

λέω τουλάχιστον στην ψυχολογία τη δικιά μου κι αν ποτέ σταματήσω το κολύμπι, κάτι το οποίο 

δεν εύχομαι, πιστεύω ότι θα μεγαλώνω 5-5 χρόνια, όχι ένα-ένα. Αυτά που δεν έχω μεγαλώσει 

μέχρι τώρα θα τα μεγαλώνω 5-5 και θα ωριμάσω ή θα γεράσω, γιατί πλέον αυτό πρέπει να λέμε, 

απότομα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, δεν έχει περάσει από το μυαλό του ποτέ, 

ούτε ως ιδέα, η περίπτωση του να την διακόψει και εκφράζει μάλιστα και την επιθυμία, ακόμα 

και αργότερα στη ζωή του, να συνεχίσει να προσφέρει τις γνώσεις του ακόμα και με κάποιον 

άλλον, διαφορετικό έστω, τρόπο.  

Πέραν των καθημερινών απογευματινών προπονήσεων και των προπονήσεων του 

Σαββάτου, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι προπονήσεις δεν σταματούν ούτε κατά τη 

διάρκεια των διακοπών, ούτε στις αργίες. Αντιθέτως, κατά τις περιόδους αυτές, οι προπονήσεις 

συνεχίζονται με εντατικότερους ρυθμούς κάνοντας διπλές, όπως τις αναφέρουν, προπονήσεις 

και συμπληρωματική προπόνηση στο γυμναστήριο οι οποίες φτάνουν τις πέντε ώρες 

καθημερινά. Επιπλέον, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, συνοδεύει αθλητές του σε εκτός έδρας 

αγώνες και οι προπονήσεις δεν διακόπτονται παρά μόνο για διάστημα τριών εβδομάδων κατά 

τα μέσα Αυγούστου. Παρόλα αυτά, δηλώνει ότι αισθάνεται περισσότερο ευχαριστημένος όταν 

βρίσκεται στον χώρο του κολυμβητηρίου, παρά κατά την υπόλοιπη καθημερινή του ζωή και 

ότι όταν κάνει προπονήσεις δεν καταλαβαίνει το πώς περνάει ο χρόνος.  
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Αποτελεί λοιπόν, μια ενασχόληση η οποία δεν συμβαίνει μόνο για λόγους βιοπορισμού, 

αλλά μια ενασχόληση την οποία ο προπονητής δείχνει να την αγαπάει με πάθος. Πέραν των 

ωρών που αναφέρει ότι τον απασχολεί για τις ανάγκες των προπονήσεων και των αγώνων, ο 

προπονητής αναφέρει ότι απασχολείται σε ζητήματα σχετικά με την κολύμβηση και με άλλους 

τρόπους, καθώς επιδιώκει να επιμορφώνεται σχετικά μέσα από την παρακολούθηση σχετικών 

σεμιναρίων, βίντεο, αγώνων κ.λπ. τόσο, ώστε να έχει φτάσει στο επίπεδο να δηλώνει ότι 

αισθάνεται πλέον σαν να έχει γίνει κάτι σαν θεωρητικός της κολύμβησης. Αυτό το αίσθημα 

πληρότητας που αισθάνεται μέσα από την ενασχόλησή του με το άθλημα της κολύμβησης στο 

τέλος της ημέρας, η πρόκληση και η ελπίδα ότι μέσω της συνεισφοράς του κάποιος αθλητής θα 

καταφέρει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα αθλητικής καταξίωσης ξανά και ξανά, υπό 

διαφορετικές συνθήκες, σαν η κάθε φορά να είναι η πρώτη φορά, όπως επίσης και η ελπίδα ότι 

αυτό που κάνει είναι σωστό και ηθικό και επωφελές για την οικογένειά του αποτελούν τους 

παράγοντες που αναφέρει ότι του παρέχουν κίνητρο να συνεχίζει.  

Συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του προπονητή από τα οποία 

πηγάζουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται αποτελούν τα εξής:  

 
[…] Όταν είμαι εγώ αυτός που κάνει την προπόνηση δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος… 

 

Ερευνήτρια: Πιο ευχαριστημένος νιώθετε όταν βρίσκεστε εδώ πέρα ή έξω, στην καθημερινή σας 

ζωή;  

Προπονητής: Νομίζω εδώ και επίσης, ξέχασα να το πω αυτό πριν, έχω την ευτυχία, πολλά 

χρόνια τώρα, να νιώσω αυτό το συναίσθημα «Πω ρε γαμώτο, Κυριακή βράδυ, πώς ξεκινάει 

αύριο η κωλοβδομάδα;» πραγματικά το ότι είναι αυτό που λέμε ότι την Κυριακή το βράδυ 

περνάς μια μικρή κατάθλιψη γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα πας στη δουλειά, έχω πολλά χρόνια να 

το νιώσω. […] Δηλαδή δεν νιώθω αυτό το «Πω πω θα πάω στη δουλειά». Πραγματικά νομίζω 

αυτό λέει πολλά. 

 

Ερευνήτρια:  Μπορείτε να μου πείτε πώς βιώνετε την κάθε προπόνηση;  

Προπονητής: Η προπόνηση της αγωνιστικής ομάδας, που κολυμπάνε δύο ώρες τη μέρα, μπορεί 

να διαρκέσει στο μυαλό ενός προπονητή από 20 λεπτά μέχρι και 5 ώρες. Δηλαδή, αν το σετ είναι 

ελκυστικό, αν τα παιδιά συνεργάζονται, αν κολυμπάνε σωστά, αν έχεις να ασχοληθείς με κάτι 

τέλος πάντων, η ώρα περνάει γρήγορα. Όταν υπάρχουν κάποια σετ βαρετά, τα παιδιά δεν 

συνεργάζονται ή όπως εχθές που είχα τους μισούς άρρωστους, η προπόνηση περνάει πολύ πιο 

βασανιστικά. Τις περισσότερες φορές όμως θεωρώ ότι περνάει γρήγορα. Δηλαδή, όποτε κάτσω 

απ’ έξω να δω την προπόνηση κάποιου άλλου λέω: πώς γίνεται να κάθεται εκεί πέρα; Πώς 

αντέχει; Όταν είμαι εγώ αυτός που κάνει την προπόνηση δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος. 

  

Σου είπα, για μένα πλέον είναι ο τρόπος ζωής μου. Καμιά φορά, αυτό που σου έχω πει κι άλλη 

φορά, ότι.. σου έχω μιλήσει για τον ιδρυματισμό. Δηλαδή, κι αν ξαφνικά τώρα για καλό λόγο, όχι 

για κακό, σταματήσω να είμαι προπονητής, τι θα κάνω εκείνη την ώρα; Δηλαδή καμιά φορά δίνω 

στα παιδιά ρεπό και κάθομαι σπίτι από τις 4-8 και δε με χωράει το σπίτι. Σίγουρα μετά από λίγο 

καιρό θα βρεις πράγματα να κάνεις, αλλά είναι τόσες πολλές οι ώρες και τόσα πολλά τα χρόνια 

που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να μη δουλεύει μόνο όταν ήμουν φαντάρος δόκιμος κάποια 

απογεύματα που είχα ελεύθερα. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε στη ζωή μου να μην είχα πρωί – βράδυ 

κάτι να ασχοληθώ. 

 

[…] αυτό που κάνω στο τέλος της μέρας με γεμίζει, μου δίνει ζωή και με κάνει να νιώθω 

σημαντικός. Όσο περνούν τα χρόνια, στην εκπαίδευση αυτό πέφτει, μειώνεται. Στο κολύμπι 

επίσης πέφτει, αλλά σε πολύ λιγότερο, αργότερο βαθμό. Θέλω να πω, θέλω να νιώθω ότι έκανα 

κάτι εκείνη τη μέρα…[…]. 

  

Ερευνήτρια: Όταν φεύγετε από το κολυμβητήριο, πώς αισθάνεστε μετά το τέλος της 

προπόνησης;  
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Προπονητής: Ότι φεύγω για λίγο γιατί σε λίγες ώρες ή την άλλη μέρα το πρωί θα ξανάρθω. Δεν 

νιώθω ότι η πορεία σταματάει και ξεκινάει. Αντίθετα, από το σχολείο λες σταματάω 15 μέρες τα 

Χριστούγεννα και δεν σκέπτεσαι αυτές τις 15 μέρες καθόλου το σχολείο. Στο κολυμβητήριο 

όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Από το κολυμβητήριο δε φεύγεις ποτέ. Θα πας σπίτι θα κάνεις 

δηλώσεις για τους αγώνες, θα κάνεις κάποια τηλέφωνα, θα κάνεις το πρόγραμμα της ομάδας, θα 

ψάξεις να βρεις κάτι στο ίντερνετ θα, θα οτιδήποτε. Οπότε για μένα το κολύμπι, ειδικά τα 

τελευταία χρόνια που αποφάσισα μόνος μου να επιμορφωθώ και κάνω κάτι σεμινάρια με την 

αμερικάνικη ομοσπονδία, δε σταματάει ποτέ. Δηλαδή, δεν με κουράζει, δεν νιώθω ποτέ ότι: Πω 

ρε γαμώ το έχω δύο ώρες δουλειά! Ίσως να στεναχωρώ με αυτό την οικογένειά μου, αλλά μέχρι 

και η οικογένειά μου έχει μάθει να ζει με αυτό και ξέρει πώς λειτουργώ και όλα περιστρέφονται 

γύρω από το κολύμπι. 

   

[…] Κατ’ αρχήν, είμαι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει ιστορία, ξέρει ιστορία της κολύμβησης, 

δηλαδή μου αρέσει να ανακαλώ κούρσες αθλητών, είχα όλους τους αγώνες σε βίντεο: τους 

δικούς μου, των μεγάλων αθλητών, των μεγάλων πρωταθλημάτων, ήξερα χρόνους. Μπορώ να πω 

ότι έχω γίνει κάπου κάτι σαν θεωρητικός της κολύμβησης…[…]. 

 

[…] θα φτάσει Σάββατο βράδυ και θα κοιμηθώ 21:30-22:00 λιώμα γιατί κάνω αυτό που μου 

αρέσει περισσότερο… […].  

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σας;  

Προπονητής: Η ελπίδα. 

Ερευνήτρια: Ως προς τι;  

Προπονητής: Η ελπίδα ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, είναι ηθικό, βοηθάει την οικογένειά 

σου κι ότι κάποια στιγμή θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα.  

Ερευνήτρια: Από πού αντλείτε δύναμη και ευτυχία στη ζωή σας;  

Προπονητής: Από το γεγονός ότι είμαι σημαντικός για τους άλλους και οι άλλοι είναι η 

οικογένειά μου. Ότι έχω την αναγνώριση της προσπάθειας και της κούρασης και του έργου που 

κάνω και από το γεγονός ότι κάνω κάτι αρκετά καλά. Δεν έχω ούτε υλικά αγαθά που 

απολαμβάνω λόγω του ότι δουλεύω, πλέον, δεν έχω απολαβές άλλου είδους, αλλά τα έχω καλά 

με τον εαυτό μου και κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ. Οπότε νομίζω από εκεί.  

 

Ερευνήτρια: Εσείς νιώθετε ευτυχισμένος;  

Προπονητής: Ναι. Νιώθω ότι επειδή όλα τα παίρνω τοις μετρητοίς, εύκολα κάποιος μπορεί να 

με κάνει να μη νιώθω ευτυχισμένος, αλλά το ξεπερνάω πιστεύω εύκολα. Έχω καιρό τώρα που 

νιώθω καλά, δηλαδή δεν έχω κάποιο θέμα να με απασχολεί. 

 

[…] Θα ήθελα όμως να αγοράσω πολύ, πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο που δεν έχω…[…]. 

 

Ερευνήτρια: Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σας να εγκαταλείψετε το συγκεκριμένο 

επάγγελμα; 

Προπονητής: Δόξα τω Θεώ, όχι. Και λέω δόξα το Θεό γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα 

τελευταία χρόνια, το καταλαβαίνεις κι εσύ από την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει η χώρα, θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι δεν χρειάζομαι αυτή τη δουλειά για να μπορώ 

να ζήσω την οικογένειά μου. Από την άλλη βέβαια, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό κίνητρο 

για μένα το γεγονός ότι με γεμίζει αυτό που κάνω και ότι μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι 

αυτός θα είναι και ο λόγος που κάποτε, αν αυτό συμβεί, θα σταματήσω…[…].  

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που σας κρατάει στο επάγγελμα; 

Προπονητής: Πιο παλιά έλεγα ότι όταν θα φτάσω σε μια ηλικία που θα μπορώ να προσφέρω τις 

γνώσεις μου λίγο διαφορετικά ίσως να κάνω πέρα. Ακόμα θεωρώ ότι δεν έχει έρθει αυτή η 

στιγμή. Ξαναλέω από τη δικιά μου την άποψη. Με κρατάει λοιπόν το γεγονός ότι όπως ένας 

μεγάλος παίκτης έχει κερδίσει το champion’s league και βλέπεις ότι την άλλη χρονιά ξαναβάζει 

στόχο πάλι να το κερδίσει και όταν το κερδίζει πανηγυρίζει σαν την πρώτη φορά. Δόξα το Θεό 

είμαι ευλογημένος γιατί έχω κάνει, είχα αθλητές, πραγματικά μεγάλους αθλητές που κάναν πολύ 

καλά πράγματα, για μένα χτίσαν ένα βιογραφικό το οποίο το εξαργυρώνουν κάθε μέρα, αλλά 
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πάντα σε εξιτάρει το γεγονός να μπορέσεις να το ξανακάνεις με έναν άλλον αθλητή, υπό άλλες 

συνθήκες, σε μια άλλη εποχή, με άλλους αντιπάλους, αυτό πιστεύω ότι με κρατάει.  

Ερευνήτρια: Όταν φεύγετε από το κολυμβητήριο, πώς αισθάνεστε μετά το τέλος της 

προπόνησης;  

Προπονητής: Ότι φεύγω για λίγο γιατί σε λίγες ώρες ή την άλλη μέρα το πρωί θα ξανάρθω. Δεν 

νιώθω ότι η πορεία σταματάει και ξεκινάει. Αντίθετα, από το σχολείο λες σταματάω 15 μέρες τα 

Χριστούγεννα και δεν σκέπτεσαι αυτές τις 15 μέρες καθόλου το σχολείο. Στο κολυμβητήριο 

όμως δεν συμβαίνει αυτό. Από το κολυμβητήριο δε φεύγεις ποτέ. Θα πας σπίτι θα κάνεις 

δηλώσεις για τους αγώνες, θα κάνεις κάποια τηλέφωνα, θα κάνεις το πρόγραμμα της ομάδας, θα 

ψάξεις να βρεις κάτι στο ίντερνετ θα, θα οτιδήποτε. Οπότε για μένα το κολύμπι, ειδικά τα 

τελευταία χρόνια που αποφάσισα μόνος μου να επιμορφωθώ και κάνω κάτι σεμινάρια με την 

αμερικάνικη ομοσπονδία, δε σταματάει ποτέ. Δηλαδή δεν με κουράζει, δεν νιώθω ποτέ ότι: Πω 

ρε γαμώ το έχω δύο ώρες δουλειά! Ίσως να στεναχωρώ με αυτό την οικογένειά μου, αλλά μέχρι 

και η οικογένειά μου έχει μάθει να ζει με αυτό και ξέρει πώς λειτουργώ και όλα περιστρέφονται 

γύρω από το κολύμπι. 

   

[…] Τα Χριστούγεννα, ας πούμε, κολυμπάμε 4 ώρες και μια ώρα κάνουμε γυμναστήριο, 5 ώρες 

καθημερινά.  

 

Είμαι στην ευχάριστη θέση από τα 11 μου να μην έχω φύγει από την πισίνα. Δεν ξέρω πώς είναι 

να μην είμαι στην πισίνα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ κι αυτό είναι ίσως κάτι 

που με φοβίζει. […] Κατ’ αρχήν, είμαι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει ιστορία, ξέρει ιστορία της 

κολύμβησης, δηλαδή μου αρέσει να ανακαλώ κούρσες αθλητών, είχα όλους τους αγώνες σε 

βίντεο: τους δικούς μου, των μεγάλων αθλητών, των μεγάλων πρωταθλημάτων, ήξερα χρόνους. 

Μπορώ να πω ότι έχω γίνει κάπου κάτι σαν θεωρητικός της κολύμβησης…[…]. 

  

Διάβασα σήμερα τη δήλωση ενός προπονητή ότι από τη στιγμή που μπλέκεις με τον 

πρωταθλητισμό παραιτείσαι από τα πάντα. Εμένα, εδώ και για πολλά χρόνια.. Κατ’ αρχήν έχω 

την τύχη η γυναίκα μου να γνωρίζει τι ακριβώς κάνω γιατί ήταν κολυμβήτρια. Το έχει ζήσει και 

αυτή σε αυτή τη σκληρή μορφή γιατί ήταν κολυμβήτρια, με έχει γνωρίσει μέσα από τον χώρο, 

οπότε γνωρίζει αυτά που κάνω. Αν ήταν μια άλλη κοπέλα, θα έλεγε «Είσαι τρελός! Τι είναι αυτά; 

Δεν γίνεται!». Όλες μου οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με το κολύμπι. Δηλαδή το αν θα πάω 

διακοπές, το αν θα λείψω, το αν θα κοιμηθώ νωρίς, το αν θα βγούμε, όλα έχουν να κάνουν με το 

κολύμπι. Πιστεύω ότι σου απαντάω. Δηλαδή, την Καθαρά Δευτέρα έχω προπόνηση. Αυτό δεν 

αλλάζει. Αλλάζει η ώρα που θα φύγουμε για να πάμε έξω. Δηλαδή μπορεί να μην πάμε έξω, 

μπορεί να πάμε στις 11 αλλά 9-11 έχω προπόνηση. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Ποτέ, και πιστεύω το 

πρώτο σημάδι ότι ήρθε η ώρα για να τα μαζεύω και να φύγω είναι αυτό, ποτέ δεν θυμάμαι να έχω 

πει «Πω ρε γαμώ το, σήμερα βαριέμαι. Ενώ θέλω να τους κάνω προπόνηση, ενώ πρέπει, δεν 

θέλω. Θα την ακυρώσω». Πάντα, όταν βρίσκω πρόσφορο έδαφος, μπορεί να είμαι λιώμα, αλλά 

θα κάνω το κάτι παραπάνω. Δεν νοιώθω ποτέ ότι κρέμασα αθλητή μου, ότι ένας τουλάχιστον με 

είπε τεμπέλη. Το πρόβλημά τους εδώ είναι ότι δουλεύω πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει. 

Ακόμα και τις διακοπές που έφευγα τα Χριστούγεννα, έφευγα 24 μεσημέρι, αφού έκανα 

προπόνηση, και γύριζα 26 βράδυ, όχι 28 γιατί 27 το πρωί είχα προπόνηση που είναι και η γιορτή 

μου. Θέλω να σου πω παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχει 

κάτι αν πρέπει να κάνω προπόνηση. 

 

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ενασχόληση με την προπόνηση των παιδιών;  

Προπονητής: Εγώ νιώθω ότι.. όπως έλεγα και το πρωί στα παιδιά, ότι εμείς οι καθηγητές, κατ’ 

αρχήν χαιρόμαστε όταν προσφέρουμε στα παιδιά κάτι και μέσα από αυτό αποκτούμε κι εμείς μια 

υστεροφημία κ.λπ. Χαιρόμαστε γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά, κατά τη γνώμη μας 

και χαιρόμαστε γιατί επεμβαίνουμε στην φιλοσοφία τους, στην ψυχοσύνθεσή τους, σε όλα αυτά 

και μπορούμε να τους κάνουμε αυτό που λέμε σοφότερους, καλύτερους ανθρώπους.  

Ερευνήτρια: Πώς βιώνετε τον χρόνο σας τις ώρες που κάνετε προπονήσεις;  

Προπονητής: Αυτό που σου είπα. Αν σταματήσω την κολύμβηση επίσης δεν θα μπορέσω να 

καταλάβω πώς είναι δυνατόν να καθόμουν εκεί τόσες πολλές ώρες. Δηλαδή χθες ήρθα 4:00 και 
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έφυγα 9:30. Σερί 5μιση ώρες. Σήμερα είναι light, 17:00 με 20:30 (γέλιο) θέλω να πω. Είναι 

πολλές ώρες. Αν τις μετατρέψεις σε ώρες σχολείου, χωρίς διάλειμμα, οι ώρες που δουλεύω εδώ 

είναι ένα συνεχόμενο 7ωρο χωρίς διάλειμμα. Εξάωρο οι τέσσερις ώρες, εφτάωρο οι πέντε ή 

πεντέμισι ώρες. Δηλαδή, αν τη βδομάδα δουλεύεις στο σχολείο 20 ώρες, εδώ δουλεύεις 40, να το 

πω έτσι. Κι όμως, έχει μέρες και φορές που ο χρόνος περνάει σαν νερό, δεν καταλαβαίνω δηλαδή 

πώς πέρασε. […] Τις περισσότερες φορές ο χρόνος περνάει πάρα πολύ εύκολα κι αυτό το 

καταλαβαίνω όταν καμιά φορά κάθομαι από πάνω, παρακολουθώ 10 λεπτά και νομίζω ότι 

πέρασαν 2 ώρες. Ενώ όταν είμαι κάτω, περνάνε ανάποδα. Οι 2 ώρες για 10 λεπτά.  

Ερευνήτρια: Όταν είστε πάνω εννοείτε; 

Προπονητής: Να παρακολουθήσω, να ανέβω λίγο πάνω και βλέπω την προπόνηση κάποιων 

άλλων ας πούμε. 

Ερευνήτρια: Γενικά νιώθετε ευχαριστημένος; Είναι θετικό το πρόσημο από τον τρόπο που 

βιώνετε τον χρόνο σας εδώ πέρα;  

Προπονητής: Ναι, ναι, ναι, ναι.  

 

 Άξιο προσοχής είναι επίσης το γεγονός ότι παρόλο που ο προπονητής (όσο και τα δύο 

παιδιά της έρευνάς μας, όπως θα δούμε πιο κάτω) επιθυμεί, ίσως όσο τίποτε άλλο, την 

βελτίωση των αθλητικών του επιδόσεων, εντούτοις, είναι κάθετα αρνητικός στην αξιοποίηση 

για τον σκοπό αυτό οποιουδήποτε είδους αθέμιτου μέσου. Ο προπονητής αναφέρει ότι δεν έχει 

προτείνει, και ούτε σκοπεύει να προτείνει ποτέ, τη χρήση κάποιου σκευάσματος για τον σκοπό 

αυτό, το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από τις δηλώσεις των αθλητών ότι ουδέποτε καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις πρακτικές της κοινότητας δεν τους έχει προταθεί κάτι 

τέτοιο, όπως και ότι ούτε σκοπεύουν ποτέ να προβούν στη χρήση τέτοιου είδους μέσων καθώς 

επιθυμούν ό,τι επιτύχουν να το κατορθώσουν βασισμένοι στις δικές τους δυνάμεις και μόνο. 

Για τον σκοπό αυτό προτίθενται να μεταχειριστούν κάθε θεμιτό μέσο, όπως η σωστή διατροφή, 

η φροντίδα της υγείας τους, η συμμετοχή στις προπονήσεις με ό,τι κόπο ή θυσία συνεπάγονται. 

Όπως δηλώνει ο ίδιος ο προπονητής:   

 
Προπονητής: […] Η προπόνηση από μόνη της έχει έναν κόφτη και αυτό είναι τα λειτουργικά 

συστήματα του οργανισμού. Εγώ μπορώ μέχρι εδώ, ο άλλος μπορεί παραπάνω. Αυτό είναι ίσως 

που κάποιοι γονείς δεν καταλαβαίνουν: γιατί το παιδί τους πάει μέχρι ένα σημείο; Πηγαίνει μέχρι 

ένα σημείο γιατί μέχρι εκεί είναι η φύση του και φυσικά εμείς προσπαθούμε με ΝΟΜΙΜΟ τρόπο 

να μπορέσουμε να κάνουμε το παιδί δυνατότερο, ταχύτερο, γρηγορότερο, με μεγαλύτερη αντοχή 

κ.λπ. Όλα όμως είναι μέχρι ένα σημείο. Ο παράνομος τρόπος είναι αυτός που μπερδεύει, με τον 

οποίο εμείς δεν ασχολούμαστε ποτέ. Το να το παιδί: Θα πάρεις ντόπες, θα πάρεις αναβολικά, θα 

πάρεις αυτά τα οποία εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία […]. 

 

Ερευνήτρια: Θα έκανες χρήση κάποιου σκευάσματος που θα σε βοηθούσε να αυξήσεις τις 

επιδόσεις σου;  

Παύλος: Όχι.  

Ερευνήτρια: Για να επιτύχεις τους στόχους σου σχετικά με την κολύμβηση θα έκανες τα πάντα;  

Παύλος: Σχεδόν, ναι. 

Ερευνήτρια: Σχεδόν; Δηλαδή τι δεν θα έκανες; Μέχρι πού θα έφτανες;  

Παύλος: Δεν θα σκότωνα κάποιον, ας πούμε. Όχι, δεν θα έκανα τα πάντα, αλλά θα έκανα 

αρκετά.  

Ερευνήτρια: Θα έκανες αυτά τα αρκετά, μέχρι πού δηλαδή;  

Παύλος: Ίσως μέχρι το σημείο να μειώσω αρκετά ό,τι άλλο κάνω.  

Ερευνήτρια: Πράγματα που ενδεχομένως να σε έβλαπταν, θα τα έκανες;   

Παύλος: Εξαρτάται από το πόσο θα με έβλαπταν.  

Ερευνήτρια: Αθέμιτα μέσα θα χρησιμοποιούσες;  

Παύλος: Όχι.  
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9.3.2. Το βίωμα από τη συμμετοχή των παιδιών 

 

9.3.2.1. Η περίπτωση του Παύλου 
 

Όσον αφορά τον Παύλο, προκύπτουν ιδιαίτερα θετικές αναφορές σχετικά με τον τρόπο 

που βιώνει τη συμμετοχή του στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης. Αρχικά, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι κατά τις ώρες που 

συμμετέχει στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης, αναφέρει ότι βιώνει μόνο θετικά συναισθήματα, ότι αισθάνεται τον χρόνο κυλάει 

πολύ γρήγορα, γρηγορότερα από όταν βρίσκεται στο σχολείο και ότι αποτελεί μια τόσο 

ευχάριστη ενασχόληση, ώστε φτάνει στο σημείο να την κατατάσσει σε κάτι πιο ευχάριστο 

ακόμα και από τον ελεύθερο χρόνο του «…πιστεύω ότι την προπόνηση την κατατάσσω σε κάτι 

πιο ευχάριστο από τον ελεύθερό μου χρόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Σε ερώτηση σχετική με το αν εντοπίζει κάτι που τον δυσαρεστεί σε σχέση με την 

ενασχόλησή του με το άθλημα, δεν φαίνεται να εντοπίζει κάτι. Αυτό που του αρέσει 

περισσότερο σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης είναι το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα 

εντός του νερού, το οποίο πλέον το θεωρεί ως το στοιχείο του. Η ενασχόλησή του με το 

άθλημα, αναφέρει ότι αποτελεί ένα από τα στοιχεία που του δίνουν δύναμη και νόημα στη ζωή 

του και ότι πάντοτε, όταν κολυμπάει, τόσο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, όσο και κατά 

τη διάρκεια των αγώνων, αναφέρει ότι αισθάνεται υπέροχα και τους υπόλοιπους συναθλητές 

του να τον εμψυχώνουν και ότι η όποια κούραση ή δυσκολία έγκειται μόνο σε σωματικό 

επίπεδο και όχι σε ψυχικό.  

Μετά το πέρας των αγώνων, αναφέρει ότι η προσπάθειά του και μόνο αποτελεί από 

μόνη της ένα γεγονός το οποίο είναι ικανό να τον γεμίζει με χαρά. Όταν βέβαια έχει επιτύχει 

και μια καλή επίδοση, αναφέρει ότι είναι ακόμα πιο χαρούμενος, αλλά και τις αποτυχίες 

φαίνεται να τις χειρίζεται σωστά και να τις αξιοποιεί δημιουργικά, καθώς αξιοποιεί τα λάθη 

του ως μαθήματα για μελλοντική βελτίωση. Επιπλέον, αναφέρει ότι στα πλαίσια της 

συμμετοχής στην κοινότητα βιώνει και στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού, οι οποίες 

εντοπίζονται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από την 

εθνογραφική έρευνα. Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του από όπου προκύπτουν τα 

αποτελέσματα αυτά, αποτελούν τα εξής:  

 
Ερευνήτρια: Γενικά, όταν κολυμπάς, πώς νιώθεις; 

Παύλος: Νιώθω μια τρομερά ευχάριστη αίσθηση, σίγουρα κούραση και μερικές φορές ένα 

άγχος. 

Ερευνήτρια: Άγχος; 

Παύλος: Όταν κάνουμε σπριντ και πρέπει να πιάσω συγκεκριμένους χρόνους. 

Ερευνήτρια: Πώς βιώνεις την κάθε προπόνηση;  

Παύλος: Πάνω – κάτω με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πολύ ευχάριστα σε συνδυασμό με μια κούραση 

η οποία όμως υπάρχει σε κάθε άθλημα. 

Ερευνήτρια: Έχεις νιώσει ποτέ να πιέζεσαι από κάποιον ή κάτι για να κατορθώσεις καλύτερες 

επιδόσεις;  

Παύλος: Να πιέζομαι από τον προπονητή με την καλή έννοια πάντα.  

Ερευνήτρια: Μόνο από τον προπονητή;  

Παύλος: Ναι, οι φίλοι μου περισσότερο με εμψυχώνουν. Αλλά και ο προπονητής μου 

περισσότερο με την καλή έννοια της πίεσης. 

  

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι που χάνει κανείς όταν ασχολείται με το άθλημα της κολύμβησης και 

αν ναι τι είναι αυτό που χάνει;  

Παύλος: Όσον αφορά το κομμάτι ότι του αφαιρεί κάποιες ώρες ελεύθερου χρόνου από τη ζωή 

του, σε όλους το κολύμπι, μία, μιάμιση, δύο, τρεις ώρες καθημερινά τις αφαιρεί από την 

υπόλοιπη ζωή τους. Τώρα εξαρτάται κάποιος πώς το βλέπει. Αν έρχεται στην προπόνηση γιατί 
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είναι κάτι που του αρέσει, αλλά όχι πάρα πολύ, τότε χάνει ελεύθερο χρόνο. Εγώ όταν έρχομαι 

εδώ περνάω καλύτερα απ’ ό,τι θα περνούσα αν καθόμουν σπίτι μου και διάβαζα ένα βιβλίο ή 

έβλεπα τηλεόραση. 

  

Ερευνήτρια: Ποιες διαφορές διαπιστώνεις ότι υπάρχουν μεταξύ του τρόπου που βιώνεις τον 

χρόνο σου στην καθημερινή σου ζωή στο σχολείο και του τρόπου που βιώνεις τον χρόνο σου στις 

ώρες που κάνεις προπόνηση στο άθλημα της κολύμβησης;  

Παύλος: Κατ’ αρχάς, οι ώρες του σχολείου είναι πολύ περισσότερες, αλλά στην προπόνηση 

περνάνε, αυτή η μιάμιση ώρα περίπου, περνάει πιο ωραία για εμένα και πιο κουραστικά. Γενικά, 

το σχολείο μπροστά στο κολύμπι το θεωρώ κάτι εύκολο πλέον. 

Ερευνήτρια: Εύκολο αλλά ποιο θα χαρακτήριζες πιο ευχάριστο; Πού περνάει πιο γρήγορα η 

ώρα;  

Παύλος: Εδώ πιο γρήγορα. 

 

Ερευνήτρια: Από πού αντλείς δύναμη και ευτυχία στη ζωή σου;  

Παύλος: Από το κολύμπι, τους γονείς μου και από οτιδήποτε με ευχαριστεί, αλλά και από 

πράγματα που με δυσαρεστούν, αλλά προσπαθώ να τα νιώσω και να τα αποδεχθώ αν είναι κάτι 

το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει.  

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σου;  

Παύλος: Πέρα από τους συγγενείς μου και τους φίλους μου, οι δραστηριότητές μου, κυρίως το 

κολύμπι, και γενικά αρκετά πράγματα. 

  

Παύλος: …η προπόνηση μου είναι κάτι αρκετά ευχάριστο, αρκετά δύσκολο αλλά 

ευχάριστο. 

 

Ερευνήτρια: Την ώρα που κολυμπάς πώς αισθάνεσαι;  

Παύλος: Είναι διαφορετικό το συναίσθημα της προπόνησης και του αγώνα. Και στα δύο κατ’ 

αρχάς αισθάνομαι υπέροχα, αλλά στην προπόνηση δεν αγχώνομαι τόσο και σκέφτομαι το πώς θα 

βελτιωθώ, ενώ στον αγώνα σκέφτομαι το πώς θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω κάνει στην προπόνηση 

για να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό και να πιάσω τις επιδόσεις που πρέπει, τους χρόνους που 

πρέπει. 

  

Ερευνήτρια: Μετά το τέλος ενός αγώνα πώς αισθάνεσαι αν τα έχεις πάει καλά ή αν δεν τα έχεις 

πάει καλά;  

Παύλος: Είτε έχω πάει καλά, είτε δεν έχω πάει καλά, είμαι χαρούμενος γιατί έχω προσπαθήσει. 

Επίσης, έχω δει τα λάθη μου και ελπίζω την επόμενη φορά να τα βελτιώσω. Όταν τα έχω πάει 

καλά είμαι ακόμα πιο χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος, πάλι σκέφτομαι τι λάθη έκανα και τι 

μου είπε ο προπονητής μου ότι μπορώ να διορθώσω. 

  

…μας αφήνει χαλαρούς σε κάποιες προπονήσεις να βουτήξουμε και να κάνουμε ό,τι βλακείες 

θέλουμε…[…]. 

 

Ερευνήτρια: Είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που βιώνεις τον χρόνο σου κατά την ώρα που 

κάνεις προπόνηση; 

Παύλος: Η ώρα είναι κουραστική, φυσικά, αλλά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. 

Ερευνήτρια: Τον βιώνεις δηλαδή ευχάριστα;  

Παύλος: Ναι. 

 

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο από το άθλημα της κολύμβησης;  

Παύλος: Το ότι είμαι μέσα στο νερό.  

Ερευνήτρια: Γιατί σου αρέσει αυτό περισσότερο;  

Παύλος: Δεν ξέρω, απλά.. Είναι κάτι διαφορετικό. 

Ερευνήτρια: Η επαφή με το νερό πώς σε κάνει να αισθάνεσαι;  

Παύλος: Παλιότερα δεν μου άρεσε τόσο. Τώρα νιώθω ότι είμαι μέσα στο στοιχείο μου. 

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει στο άθλημα της κολύμβησης;  
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Παύλος: … 

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει; Ας ξεκινήσουμε από εκεί. 

Παύλος: Ίσως υπάρχει, αλλά πρέπει να σκεφτώ πολύ για να το βρω. 

 

9.3.2.2. Η περίπτωση της Σταυρούλας 

 

Όσον αφορά, στη συνέχεια, το επόμενο ερευνητικό μας υποκείμενο, τη Σταυρούλα, ο 

τρόπος που βιώνει τη συμμετοχή της στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστος. Μοναδικός και 

εξωπραγματικός είναι συγκεκριμένα οι όροι τους οποίους η ίδια επιλέγει για να τον 

περιγράψει. Σε ερώτηση σχετικά με το τι αποτελεί ευτυχία για την ίδια, το πρώτο πράγμα που 

αυθόρμητα αναφέρει είναι οι πολύ πρωινές προπονήσεις, καθώς απολαμβάνει το αίσθημα που 

της δημιουργείται ενώ κολυμπάει κατά την ώρα που ο ήλιος ανατέλλει και το ζεστό ντουζ που 

ακολουθεί και αμέσως μετά αναφέρει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη συμμετοχή 

στην πρακτική των αγώνων. 

Πέρα από τις ευθείες δηλώσεις της περί του θέματος, το γεγονός αυτό πηγάζει και από 

πιο έμμεσους τρόπους στους οποίους συγκαταλέγονται το ότι αναφέρει ότι συχνά, κατά τη 

διάρκεια των προπονήσεων τραγουδάει, ότι τις περισσότερες φορές αισθάνεται τον χρόνο να 

κυλάει γρηγορότερα και το μυαλό της να αδειάζει ή να σκέφτεται ευχάριστα πράγματα, καθώς 

και από το ότι δηλώνει ότι ανυπομονεί να προσέλθει για προπόνηση και μετά το πέρας αυτής 

αισθάνεται όμορφα και δεν βιάζεται να φύγει. Ως συντελεστές του ευχάριστου αυτού βιώματος 

που είναι σε θέση να απολαμβάνει, μέσα από τις δηλώσεις της, αναδύονται τόσο η απόλαυση 

που αποκομίζει από την ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα, όσο και ο προπονητής, τα 

πειράγματα και τα αστεία του οποίου δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα, και οι φιλίες που έχει 

δημιουργήσει κατά τη συμμετοχή της στις πρακτικές της κοινότητας. Σχετικές δηλώσεις στις 

οποίες φανερώνονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συνιστούν οι ακόλουθες: 

 
Ερευνήτρια: Τι είναι η ευτυχία για εσένα;  

Σταυρούλα: Ευτυχία είναι οι πολύ πρωινές προπονήσεις ίσως, όταν μετά έχει ζεστό νερό στο 

ντουζ και μ’ αρέσει τόσο πολύ η διαδικασία στους αγώνες, το πριν πέσω να βάλω καρχαρία, να 

ετοιμαστώ, να είναι όλα έτοιμα και όταν έρθει η ώρα να ανέβω στον βατήρα και να κάνω ό,τι 

πρέπει να κάνω. Γενικά, μετά από αγώνες, μετά από ένα πρωτάθλημα έρχομαι εδώ και βάζω το 

κανονικό μου μαγιό και μου φαίνεται παράξενο που δεν βάζω καρχαρία ξαφνικά μετά από τόσες 

μέρες που είχα συνηθίσει. Γενικά, θα ήθελα πάρα πολύ να ανέβω κάποια στιγμή στο πανελλήνιο 

και να έχω μια σημαντική θέση στην οκτάδα, όπως τα είχα πάει πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο 

πέρυσι, ήμουν 4
η
, 6

η
 και 8

η
 το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και του χρόνου θα είναι διπλή 

κατηγορία, οπότε θα είναι πάλι δύσκολο γιατί θα είναι μεγαλύτερα άτομα που θα είμαστε στην 

ίδια κατηγορία και γενικά πιστεύω ότι αυτό είναι η ευτυχία: το να έρθω προπόνηση, το να 

μιλήσω με τον κύριο, να πάω στους αγώνες, όλο αυτό. Αποτελείται από όλα αυτά. 

  

Καμιά φορά μου κολλάνε τραγούδια πριν την προπόνηση και όταν θέλω να έχω έναν ρυθμό 

σκέφτομαι τους στίχους. Οπότε, όταν έχω κάποιο πολύ σοβαρό σετ ίσως, που θέλω να πάω καλά, 

τότε μπορεί να συγκεντρωθώ λίγο περισσότερο αλλά όχι ότι δε θα μου περάσει από το μυαλό ο 

στίχος ή όλο αυτό. 

 

…κυρίως είμαι χαρούμενη όταν έρχομαι εδώ. Σπάνια έρχομαι με το σκεπτικό ότι «προπόνηση 

τώρα, πω πω και τι θα ‘χουμε;». Το σκέφτομαι κι αυτό αλλά δε με ενοχλεί τόσο όσο θα 

μπορούσε…[…].  

 

Ερευνήτρια: Γενικά, ο τρόπος που περνάς τον χρόνο που περνάς εδώ πέρα πώς θα τον 

περιέγραφες;  
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Σταυρούλα: Ευχάριστο και γενικά πιστεύω ότι.. κάθε φορά ανυπομονώ να έρθω στο 

κολυμβητήριο. Δηλαδή το πρωί μπορεί να σκέφτομαι ότι θέλω να έρθω εδώ, να κάνω τις 

διατάσεις μου και να μπω στο νερό…[…]. 

  

Ερευνήτρια: Αισθάνεσαι να περνάει γρήγορα ή αργά ο χρόνος;  

Σταυρούλα: Άλλες κι άλλες φορές. Δηλαδή μπορεί να μπω στην πισίνα να ‘ναι κάποια σετ και 

να μου φανεί ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η προπόνηση, αλλά μπορεί ας πούμε να έχει 

περάσει μια ώρα και να δω το ρολόι και να λέω άλλη μία ώρα, ας πούμε; Μου φαίνεται πάρα 

πολύ. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες φορές που αισθάνομαι ότι περνάει γρήγορα ή αργά.  

Ερευνήτρια: Πιο πολλές φορές τι αισθάνεσαι; 

Σταυρούλα: Όταν είμαι στα καλά μού φαίνεται πάρα πολύ στον τρόπο που συμπεριφέρομαι, 

φαίνεται πολύ έντονα το πώς αισθάνομαι όταν πάω καλά στην προπόνηση. Δηλαδή θα μπω, θα 

χαμογελάσω, θα γελάσω μόνη μου, θα μιλήσω πιο ευχάριστα. 

Ερευνήτρια: Τότε αισθάνεσαι τον χρόνο να κυλάει πιο γρήγορα ή πιο αργά;  

Σταυρούλα: Πιο γρήγορα. 

  

Ερευνήτρια: Οπότε συνήθως, απ’ ό,τι κατάλαβα, δεν βιάζεσαι να φύγεις. 

Σταυρούλα: Όχι, ίσα – ίσα. Παλιά ειδικά μου φώναζαν οι γονείς μου γιατί είχα φτάσει σε σημείο 

να κάνω μια ώρα μπάνιο, όταν ήμουν πιο μικρή, αλλά πάντα.. Δηλαδή, εγώ και άλλη μια κοπέλα 

παλιά αργούσαμε πάρα πολύ, δηλαδή έφευγαν όλες και αν, ας πούμε τελειώναμε 6 η ώρα την 

προπόνηση ήμασταν μέχρι και 7 και εμείς στα ντουζ, ούτε καν ντυμένες.  

Ερευνήτρια: Οπότε κάθεσαι, ετοιμάζεσαι χαλαρά 

Σταυρούλα: Ναι, πολύ χαλαρά. 

 

Ερευνήτρια: Αισθάνεσαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που βιώνεις τον χρόνο σου τις ώρες που 

κάνεις προπόνηση;  

Σταυρούλα: Συνήθως είναι ευχάριστος γιατί, ας πούμε, τελειώνω την προπόνηση και 

χαμογελάω, θα μιλήσω με τα κορίτσια, θα πούμε διάφορα πράγματα, θα γελάσω, θα 

τραγουδήσω. Καμιά φορά μπορεί να με επηρεάσει κάποια προπόνηση, αν ας πούμε δεν πάω τόσο 

καλά ή είναι ένα σετ που πήγα πολύ πάνω ή μπορεί κι ο κύριος να πει κάτι, ας πούμε: «έλα 

Σταυρούλα, μπορείς παραπάνω» ή κάτι τέτοιο, μπορεί μετά που θα τελειώσω να είμαι λίγο πιο 

συγκρατημένη και απλά να πάω να κάνω το μπάνιο μου, να μιλήσω λίγο και να φύγω. 

  

Ερευνήτρια: Γενικά όταν κολυμπάς πώς αισθάνεσαι;  

Σταυρούλα: […] Συνήθως βγαίνω και αν, ας πούμε, μου πει κάτι ο κύριος εγώ μπορεί να το 

πάρω ως αστείο και να γελάσω πιο πολύ. Γενικά, ναι, είναι ευχάριστο σαν συναίσθημα.  

 

Ερευνήτρια: Την κάθε προπόνηση, πώς θα έλεγες ότι τη βιώνεις; 

Σταυρούλα: […] Γενικά, αισθάνομαι καλά. Μου αρέσει το αίσθημα όταν τερματίζω από κάτι 

γρήγορο και μετά μου αρέσει να κολυμπάω για να χαλαρώνω στο νερό. Η αναπνοή μου μετά 

φτιάχνει και αισθάνομαι πολύ χαλαρή. Εντάξει, είναι η πίεση στα πιο απαιτητικά μέτρα, τα πιο 

γρήγορα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε σημείο να μη μπορώ να αναπνεύσω ή κάτι.  

Ερευνήτρια: Οπότε γενικά πώς θα περιέγραφες το αίσθημα;  

Σταυρούλα: Μοναδικό ίσως, είναι εξωπραγματικό, δεν ξέρω.  

Ερευνήτρια: Μοιάζεις σαν να είσαι ερωτευμένη με το άθλημα. 

Σταυρούλα: Ναι, θα μπορούσε. Ναι, πιστεύω ότι ισχύει αυτό. 

  

Ερευνήτρια: Σκέφτεσαι και ευχάριστα και δυσάρεστα πράγματα κατά τη διάρκεια που 

κολυμπάς; 

Σταυρούλα: Ευχάριστα πιο πολύ… […] Διάφορα γενικά.. ευχάριστα.. σκέφτομαι αν είναι 

Σάββατο τη βόλτα του απογεύματος. Μπορεί να σκέφτομαι πώς θα ξαναπάω ή πώς θα ξυπνήσω 

για την πρωινή, είναι διάφορα. Ή όπως το γυμναστήριο μετά, πώς θα.. ξανά και είναι λίγο 

κουραστικό ίσως αλλά είναι ωραίο το συναίσθημα όλο αυτό. 
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Σταυρούλα: …οι σκέψεις μου είναι τελείως άδειο καμιά φορά επειδή συνήθως όταν κολυμπάω 

αποστάσεις, όταν κολυμπάω 800 ή και στους αγώνες, είναι άδειο […]. 

  

Ερευνήτρια: Όταν φεύγεις από την προπόνηση, πώς αισθάνεσαι;  

Σταυρούλα: Τις περισσότερες φορές αισθάνομαι.. μπορεί και να χασκογελάω καμιά φορά, 

μπορεί να με πιάσουν διάφορα. […] Αλλά είναι οι φορές που υπερισχύουν νομίζω που βγαίνω 

και περνάω την πόρτα της πισίνας και θα χαμογελάσω, δεν είναι ότι θα είμαι στεναχωρημένη. 

Όταν θα έχω πάει καλά μπορεί να μη μιλήσω γι’ αυτό γιατί πιστεύω ότι θα το γρουσουζέψω στο 

τέλος αλλά όχι, θα ‘μαι καλά, δε θα με πάρει από κάτω. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να 

στεναχωρηθώ, αλλά θα συνεχίσω, δεν θα μείνω σε αυτό. 

  

…μου αρέσουν και τα παιδιά, ας πούμε, μου είναι πολύ ευχάριστο. Έχω κάνει φιλίες, έχω 

περάσει πολύ καλά με τα παιδιά που κολυμπάω μαζί τους. 

 

Ερευνήτρια: Εδώ πέρα στο κολυμβητήριο μόλις φτάσει η ώρα που τελειώνει η προπόνηση, 

μπορείς να μου περιγράψεις ακριβώς τι κάνεις;  

Σταυρούλα: Βγαίνω από την πισίνα, κάνω μπάνιο, μιλάμε, βάζω τα ρούχα μου, ντύνομαι και 

βγαίνω έξω. Συνήθως μπορεί να περιμένω κάποια φορά τη μαμά μου να έρθει ή συνήθως με 

περιμένει αυτή. Μετά, η διαδρομή για το σπίτι είναι γύρω στο τέταρτο και ενδιάμεσα στο 

αυτοκίνητο τρώω κάποια μπανάνα, φρούτα, ή κάποια μπάρα. 

 

 Πέρα από μια πηγή άντλησης ευτυχίας στη ζωή της, η συμμετοχή της  στις πρακτικές 

της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης αναφέρει ότι είναι 

τρόπος ζωής και πηγή άντλησης νοήματος για τη ζωή της, τόσο πολύ, ώστε αναφέρει ότι δεν 

μπορεί να φανταστεί της ζωής της χωρίς αυτή και φτάνει μάλιστα σε σημείο να την ταυτίζει με 

την ίδια της τη ζωή, λέγοντας ότι είναι η ζωή της. Ενδεικτικό επίσης του πόσο σημαντική τη 

θεωρεί, είναι το γεγονός πως δηλώνει ότι η συμμετοχή της στις πρακτικές αποτελεί 

προτεραιότητα, θέτοντάς τη ως βασικό άξονα οργάνωσης της καθημερινότητάς της και χάρη 

στην οποία διατίθεται να κάνει θυσίες στερώντας από τον εαυτό της άλλα πράγματα και να 

ακυρώσει μέχρι και την παρακολούθηση των φροντιστηριακών της μαθημάτων. Σχετικές 

αναφορές αποτελούν οι εξής: 

 
Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σου;  

Σταυρούλα: Αγαπώ την οικογένειά μου. Είμαστε όλοι πολύ δεμένοι και μεγάλη οικογένεια και 

γενικά πιστεύω ότι το κολύμπι είναι πολύ σημαντικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. 

Πολλοί με ρωτάνε πόσα χρόνια κολυμπάω και τους λέω 10-11 και εκπλήσσονται πάρα πολύ που 

συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια και μου λένε «Δεν κουράστηκες; Δεν βαρέθηκες;» 

αλλά θεωρώ ότι δεν μπορώ να το σταματήσω γιατί η ζωή μου είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό 

για εμένα. Και ναι, πιστεύω ότι είναι η ζωή μου αυτό. Προς το παρόν. 

 

Σταυρούλα: Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με κάτι άλλο ή χωρίς αυτό. Παίζει μεγάλο 

ρόλο στη ζωή μου, πολύ σημαντικό ρόλο και αλήθεια, μ’ αρέσει τόσο πολύ που μπορώ να το 

κάνω. 

 

Ερευνήτρια: Είναι σαν να οργανώνεις τον χρόνο σου με κεντρικό άξονα το κολυμβητήριο κατά 

κάποιον τρόπο;   

Σταυρούλα: Ναι, δηλαδή πάντα κάθε χρόνο με ρωτάνε, επειδή με έχουν μάθει από το 

φροντιστήριο, τι ώρες έχω προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να με βάλουν σε τμήμα που θα 

είναι ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα είμαι στο κολυμβητήριο και ναι.. η βάση είναι αυτό, ως 

βάση έχω αυτό. Υπάρχουν κάποιες βόλτες που μπορεί να μην πήγα επειδή πήγα προπόνηση. 

Γενικά, ακόμα και οι φίλες μου μου λένε ότι «βάζεις πρώτα απ’ όλα το κολυμβητήριο», ότι «όταν 

έχεις προπόνηση δεν θέλεις να συναντηθούμε» δηλαδή μου το λένε κιόλας, συχνά ότι πρώτα 

είναι το κολυμβητήριο. 
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Ερευνήτρια: Για σένα πόσο σημαντική είναι η ενασχόλησή σου με το άθλημα της κολύμβησης; 

Πόσο σημαντική τη θεωρείς;  

Σταυρούλα: Είναι σημαντική γιατί έχω σκεφτεί τι θα γίνει σε λίγο καιρό αν σταματήσω ή αν 

ζοριστώ και σταματήσω γιατί και οι γονείς μού είχαν πει ότι αν δω και ζοριστώ μέσα στη χρονιά 

με τα μαθήματα και όλα αυτά μπορεί να μειώσω κάποιες ώρες, αλλά είναι σημαντικό για μένα 

γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικό γιατί μ’ αρέσει, δηλαδή το κάνω γιατί το θέλω.. Μ’ αρέσει, 

πώς να το πω.. Μ’ αρέσει να ανεβαίνω επίπεδο, να κολυμπάω, να πηγαίνω σε αγώνες, να περνάω, 

να βελτιώνομαι και είναι.. δεν ξέρω.. δε μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένο αλλά 

το θέλω πολύ. Δηλαδή, δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Σκέφτομαι αν δεν πάω 

μία προπόνηση και αισθάνομαι τεμπέλα, αισθάνομαι πολύ παράξενα. Μου είναι πολύ παράξενο 

χωρίς αυτό.   

 

Σταυρούλα: Δέθηκα με την ομάδα, δηλαδή προσαρμόστηκα πολύ εύκολα, όπως και τ’ άλλα 

παιδιά. […] Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με κάτι άλλο ή χωρίς αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο 

στη ζωή μου, πολύ σημαντικό ρόλο και αλήθεια, μ’ αρέσει τόσο πολύ που μπορώ να το κάνω 

γιατί υπάρχουν και παιδιά που μένουν μακριά, που δεν μπορούν να τους φέρνουν οι γονείς τους 

κι είναι πολύ δύσκολα και χαίρομαι που μένω σχετικά κοντά. Παρά τις δυσκολίες, όπως, ας 

πούμε, τα δύσκολα σετ, οι εντατικές προπονήσεις, το να χάσω κάποια πράγματα, κάποιες βόλτες 

ίσως.. γενικά τέτοιου είδους πράγματα, με ανταμείβουν συνήθως. […] Και πήγα στο χειμερινό 

και ανταμείφθηκα για τους κόπους μου και είναι ωραίο συναίσθημα αυτό, αισθάνομαι 

υπερήφανη. 

 

Σταυρούλα: Το κολύμπι γενικά για εμένα έχει γίνει τρόπος ζωής. Δηλαδή αν κάποια μέρα δεν 

έρθω στην προπόνηση, θα αισθάνομαι άσχημα με τον εαυτό μου, θα αισθάνομαι ότι η μέρα είναι 

πάρα πολύ μεγάλη κι ότι.. αν έχω πάρα πολύ χρόνο, δεν τον οργανώνω σωστά τον χρόνο μου. 

Δηλαδή, αν έχω να κάνω πέντε πράγματα για το σχολείο και δύο για το φροντιστήριο, αν έχω 

κολυμβητήριο ξέρω τον χρόνο που έχω και θα τα οργανώσω σωστά έτσι ώστε να τα τελειώσω. 

Ενώ αν έχω πάρα πολύ χρόνο μπροστά μου, θα τα κάνω χειρότερα παρ’ όλο που έχω πολύ 

περισσότερο χρόνο. Μετά, την πισίνα όταν σκέφτομαι, μου ‘ρχονται στο μυαλό κάποια δύσκολα 

σετ ίσως, κάποιες απογευματινές προπονήσεις, καμιά φορά μου έρχεται στο μυαλό, επειδή 

τραγουδάω κιόλας μέσα στην πισίνα, κάποιο πάτημα, τεχνική που μου ‘χει πει ο προπονητής.. 

[…]. 

 

 Σε σχέση με το θέμα της χρήσης αθέμιτων μέσων για την αύξηση των επιδόσεων της, 

που αναφερθήκαμε πιο πάνω, η Σταυρούλα αναφέρει:  
 

Ερευνήτρια: Σου έχει προταθεί ποτέ να κάνεις ποτέ χρήση κάποιου σκευάσματος το οποίο θα σε 

βοηθήσει να αυξήσεις τις επιδόσεις σου;  

Σταυρούλα: Όχι, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό και δεν θέλω βασικά. Δηλαδή θα το απορρίψω αν 

ποτέ μου γίνει αυτή η πρόταση γιατί γενικά θέλω να στηριχθώ στις δικές μου δυνατότητες. Δε θα 

‘θελα να γίνω ταλέντο αλλά τεχνητά.  

Ερευνήτρια: Έχει περάσει από το μυαλό σου να κάνεις χρήση κάποιου σκευάσματος;  

Σταυρούλα: Όχι, δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου γιατί όπως είπα και πριν είμαι υπέρ 

των δικών μου δυνατοτήτων. Δεν θα ‘θελα να το κάνω αυτό ποτέ.  

Ερευνήτρια: Για να επιτύχεις τους στόχους σου σχετικά με την κολύμβηση, θα έκανες τα πάντα;  

Σταυρούλα: Θα έκανα τα πάντα εκτός από το να κάνω χρήση κάποιας ουσίας, θα έκανα τα 

πάντα. Δηλαδή, θα έκανα θυσίες, θα ρίσκαρα, αλλά σε επίπεδο που δεν βλάπτει τον οργανισμό 

μου.  
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9.4. Το νόημα της κολύμβησης στη ζωή των υποκειμένων της έρευνας μέσα από τη χρήση 

ιχνογραφικών και φωτογραφικών έργων 

 

9.4.1. Το νόημα της κολύμβησης στη ζωή των υποκειμένων της έρευνας μέσα από τη 

χρήση ιχνογραφικών έργων  

 

Η οδηγία που δόθηκε στους αθλητές για τη δημιουργία των ιχνογραφικών έργων ήταν η 

εξής: 

 
Για κάθε κεφάλαιο που μου περιέγραψες σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερο της 

νόημα στη ζωή σου κάνε μου σε παρακαλώ μια ζωγραφιά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι 

χρώμα επιθυμείς και μη σε αγχώνει το αποτέλεσμα, καθώς δεν πρόκειται για καλλιτεχνικούς 

σκοπούς. Αφού τις ολοκληρώσεις θα ήθελα να δώσεις έναν τίτλο στην κάθε ζωγραφιά και να 

μου τη σχολιάσεις όπως πιστεύεις. 

 

9.4.1.1. Η περίπτωση της Σταυρούλας  

 

 Παρόλο που, αρχικά, σε προφορικό επίπεδο, η Σταυρούλα ανέφερε ότι το βιβλίο της 

ζωής της σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερό της νόημα για την ίδια αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια, επέλεξε να δημιουργήσει τρία ιχνογραφήματα, όπου το δεύτερο εξ αυτών 

αναφέρεται, όπως μας πληροφορεί, τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο κεφάλαιο της ζωής 

της. Αρχικά, όσον αφορά το πρώτο ιχνογράφημα, φέρει τον τίτλο «Η πρώτη μου επαφή με το 

νερό – οι φοβίες που ξεπέρασα». Το παρόν ιχνογράφημα απεικονίζει μια σκηνή από τις πρώτες 

μέρες επαφής του ερευνητικού υποκειμένου με το άθλημα της κολύμβησης. Στο κέντρο του 

ιχνογραφήματος, και στο κέντρο της εικονιζόμενης πισίνας, απεικονίζεται το ερευνητικό μας 

υποκείμενο σε μικρή ηλικία να κολυμπάει φορώντας σωσίβιο και μπρατσάκια. Από την 

έκφραση του προσώπου της δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Μάλλον θα λέγαμε ότι 

απεικονίζεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φαίνεται να δυσκολεύεται. Παρά ταύτα όμως, 

φαίνεται να μην το βάζει κάτω, καθώς βρίσκεται στο μέσον της πισίνας και κοιτάζει προς την 

απέναντι πλευρά της, όπου και κατευθύνεται, όπως μαρτυρούν οι ροές του νερού που την 

ακολουθούν.  

Παρόλο που η πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής σε μια 

κοινότητα υπό την καθοδήγηση μιας υπεύθυνης προπονήτριας, όπως μας πληροφορεί σε 

σχετική συνέντευξη, η Σταυρούλα επιλέγει να απεικονίσει στο στιγμιότυπο αυτό μόνο τον 

εαυτό της και κανέναν άλλον, ούτε συναθλητή, ούτε την προπονήτρια. Το γεγονός αυτό, 

μπορεί να οφείλεται  σε διάφορους λόγους. Μια πρώτη εκδοχή θα μπορούσε να αποτελέσει  ότι 

επιθυμεί να επικεντρωθεί στον τρόπο που η ίδια βίωσε την πρώτη της επαφή με το νερό. 

Ενδεχομένως, επίσης, να οφείλεται στο γεγονός ότι δηλώνει πως δεν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη 

συμπάθεια προς την πρώτη της προπονήτρια, όπως ακόμα και στο ότι έχουν παρέλθει αρκετά 

χρόνια από τη στιγμή εκείνη, το οποίο σε συνδυασμό με το ότι ήταν μόλις τεσσάρων ετών, 

δικαιολογεί την απώλεια σχετικών αναμνήσεων.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο ιχνογράφημα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Η πορεία 

και το ταξίδι προς την επιτυχία» και αντιστοιχεί στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο της ζωής 

της Σταυρούλας σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερό της νόημα σε σχέση με αυτή. 

Στο εν λόγω ιχνογράφημα, απεικονίζεται, σε κεντρική θέση, μια γυναικεία φιγούρα, η οποία 

συμβολίζει το ερευνητικό μας υποκείμενο, να βρίσκεται σχεδόν στο μέσον μιας ανοδικής 

πορείας σε μια σκάλα. Το γεγονός ότι το δεξί πόδι της φιγούρας είναι λυγισμένο σε συνδυασμό 

με το ότι η φιγούρα αυτή είναι προσανατολισμένη προς την δεξιά πλευρά, συμβολίζει ότι 

βρίσκεται σε κίνηση, και μάλιστα ανοδική, καθώς φαίνεται να κοιτάζει προς τα πάνω. Στην 

κορυφή της σκάλας βρίσκεται ένα μεγάλο τρόπαιο πρώτου νικητή, όπως υποδεικνύει η ένδειξη 
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«1
st
» εντός του, το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα μεγάλο αστέρι. Το τρόπαιο αυτό, φαίνεται να 

είναι και ο τελικός προορισμός της πορείας που ακολουθεί η φιγούρα-Σταυρούλα. Το γεγονός 

ότι το τρόπαιο απεικονίζεται τόσο μεγάλο, πιο μεγάλο και από τη φιγούρα της Σταυρούλας, σε 

συνδυασμό με την μεγάλη ένδειξη «1
st
», το χρυσό χρώμα και το ότι απεικονίζεται πάνω από 

ένα μεγάλο λαμπερό αστέρι, ενδεχομένως να συμβολίζει την ένταση στην επιθυμία απόκτησής 

του, το πόσο σπουδαίο το αξιολογεί καθώς, επίσης, και το πόσο μακρινό.  

Βέβαια, το γεγονός ότι, παρά τη δυσκολία αυτή που απορρέει, η φιγούρα συνδέεται με 

αυτό μέσω της σκάλας και συνεχίζει μέσω αυτής την πορεία της προς το τρόπαιο, ενδεχομένως 

να υποδεικνύει ότι, αφενός το θεωρεί ως κάτι δύσκολο και μακρινό, αφετέρου, όμως, όχι κάτι 

ακατόρθωτο και, για τον λόγο αυτό, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσπαθώντας να 

ανέβει τη σκάλα και να το πλησιάσει. Το γεγονός επίσης ότι η φιγούρα απεικονίζεται να 

βρίσκεται στο τέταρτο σκαλί από τα εννέα συνολικά, σχεδόν στη μέση δηλαδή, ενδεχομένως, 

συμβολίζει ότι αναγνωρίζει τη μέχρι τώρα πορεία της ως τα σημαντικά πρώτα βήματα που 

θέτουν τις βάσεις σε αυτήν της την πορεία. Ακόμα, το γεγονός ότι το υποκείμενο απεικονίζεται 

μόνο του, ενδεχομένως να συμβολίζει τη μοναχικότητα της πορείας και το ότι η πορεία αυτή 

εξαρτάται από την ίδια και μόνο. 

Το τρίτο ιχνογράφημα, έπειτα, το οποίο αφορά το τέταρτο κεφάλαιο του νοητού 

βιβλίου της ζωής της Σταυρούλας σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερό της νόημα σε 

σχέση με αυτήν, φέρει τον τίτλο «Τα οφέλη και τα μαθήματα ζωής που μου προσέφερε ο 

αθλητισμός (κολύμπι)» και συμβολίζει το μέλλον του ερευνητικού μας υποκειμένου σε σχέση 

με την ενασχόλησή του με το άθλημα της κολύμβησης. Στο ιχνογράφημα αυτό, απεικονίζεται 

μια γυναικεία φιγούρα η οποία συμβολίζει το ερευνητικό μας υποκείμενο, με μακριά μαλλιά, 

πιασμένα με ένα λάστιχο και μπλούζα κίτρινου χρώματος. Η παρουσίαση της φιγούρας αυτής 

ως σκυμμένη, με το κεφάλι πάνω στα χέρια της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από αριστερά 

και από δεξιά από το κεφάλι της απεικονίζονται να αναδύονται κάποια σύννεφα, μας 

παραπέμπει στο ότι η φιγούρα σκέπτεται και ότι το περιεχόμενο των σκέψεών της αποτελείται 

από αυτά που συμβολίζονται και αναγράφονται εντός των σύννεφων.  

Όπως φανερώνεται μέσα από το περιεχόμενο των συννέφων, αφενός το υποκείμενο 

φαίνεται να σκέπτεται αυτά που της έχει ήδη προσφέρει η ενασχόλησή της αυτή: πειθαρχία, 

σωματική υγεία, μαθήματα ζωής και βελτίωση, και τα συναισθήματα που βιώνει: αγάπη, 

νοσταλγία, χαρά, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, και αφετέρου, να σκέπτεται και αυτά τα 

οποία είναι σε θέση να της προσφέρει η συνέχιση της ενασχόλησης αυτής: μια ενδεχόμενη 

συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου της πρώτης 

θέσης και σκέπτεται την επιλογή που πρέπει να κάνει.  Το γεγονός ότι το ερευνητικό 

υποκείμενο απεικονίζει τον εαυτό του να σκέπτεται με το κεφάλι σκυμμένο, ενδεχομένως 

συμβολίζει τη δυσκολία μιας ενδεχόμενης μελλοντικής απόφασης διακοπής.  

 

9.4.1.2. Η περίπτωση του Παύλου 

 

Ο Παύλος, με τη σειρά του, αφού ανέφερε τέσσερα σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, 

τα οποία έχει ήδη ζήσει, σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερό της νόημα για τον ίδιο, 

αφιέρωσε και άλλο ένα σε σχέση με τον τρόπο που επιθυμεί να εξελιχθεί η μελλοντική του 

πορεία σε σχέση με την κολύμβηση. Κατά τον τρόπο αυτόν, λοιπόν, στο πρώτο του 

ιχνογράφημα, στο οποίο έχει δώσει τον τίτλο «Η πρώτη επαφή», αποδίδεται ο τρόπος κατά τον 

οποίο έχει αποτυπωθεί στην ανάμνησή του Παύλου η πρώτη του επαφή με το άθλημα της 

κολύμβησης. Στην πάνω αριστερή γωνία του συγκεκριμένου ιχνογραφήματος είναι 

ζωγραφισμένη μια ανθρώπινη μορφή η οποία συμβολίζει το ερευνητικό μας υποκείμενο να 

κοιτάει προς την μεγάλη μπλε πισίνα με τα χιλιάδες πλακάκια και να αναφωνεί «ωωωωωω». 

Μέσα από τον τρόπο αυτό, ο Παύλος αποδίδει το αίσθημα δέους και τον θαυμασμού τα οποία 

ένιωσε όταν πρωτοαντίκρισε την πισίνα, το οποίο είναι και το σημαντικότερο πράγμα που, 
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όπως φαίνεται, θυμάται από τότε. Παρά του ότι η επαφή αυτή συνέβη στα πλαίσια της 

συμμετοχής σε μια κοινότητα και υπό την καθοδήγηση ενός προπονητή, εντούτοις, ο Παύλος 

επιλέγει να επικεντρωθεί στον εαυτό του αποτυπώνοντας στη στιγμή αυτή μόνο τον ίδιο. 

Στο δεύτερο ιχνογράφημα που δημιούργησε ο Παύλος, απεικονίζεται, από την αριστερή 

πλευρά, μια γυναικεία φιγούρα η οποία συμβολίζει τη μητέρα του Παύλου, να βρίσκεται 

καθισμένη στον καναπέ του σπιτιού της και από τη δεξιά πλευρά, απεικονίζεται ο Παύλος να 

ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και κρατώντας το σακίδιο με τα πράγματά του να καλεί τη 

μητέρα του επιτακτικά να τον πάει στο «κολύμπι», όπως αναφέρει. Το ιχνογράφημα αυτό 

φέρει τον τίτλο «Η εξοικείωση» και πράγματι, μέσα από αυτό φανερώνεται ευδιάκριτα μια 

εξοικείωση του Παύλου με το άθλημα, όπως και ανυπομονησία, καθώς φαίνεται να έχει 

απομνημονεύσει ακριβώς τις ώρες των προπονήσεων και να εκδηλώνει αυθόρμητη και πηγαία 

επιθυμία να πάει στην προπόνηση υπενθυμίζοντας ο ίδιος στη μητέρα του ότι ήρθε η ώρα να 

πάει, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι είναι κάτι το οποίο επιθυμεί καθώς το απολαμβάνει.    

Στο τρίτο ιχνογράφημα, έπειτα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Οι πρώτοι μου αγώνες» 

απεικονίζεται από τον Παύλο ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο από την πρακτική της συμμετοχής 

στους κολυμβητικούς αγώνες, το οποίο συνιστά το ταξίδι για την πόλη όπου πρόκειται να 

διεξαχθούν. Το γεγονός ότι ο Παύλος από όλα αυτά που αναφέρθηκαν αναλυτικά σε 

προηγούμενη ενότητα ότι περιλαμβάνονται στην πρακτική της συμμετοχής σε αγώνες 

κολύμβησης, επιλέγει να αποτυπώσει ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους με το 

λεωφορείο κατά τη διάρκεια του οποίου τραγουδάνε τα συνθήματα της ομάδας, αποτελεί 

ένδειξη ότι για τον ίδιο τα ταξίδια που πραγματοποιούν με την κοινότητα στα πλαίσια της 

συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σπουδαίο αλλά και ευχάριστο 

βίωμα. Το γεγονός, επίσης, ότι δεν αναφέρεται γενικά σε κάποιο ταξίδι το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρακτικής της συμμετοχής στους αγώνες κολύμβησης, 

αλλά προσδιορίζει χρονικά συγκεκριμένα τους πρώτους του αγώνες, είναι ενδεικτικό της 

ποιότητας και της ισχύος των συναισθημάτων που γεννήθηκαν μέσα από την πρώτη αυτή 

εμπειρία που βίωσε, ώστε φτάνουν σε σημείο να χαραχθούν ανεξίτηλα στη μνήμη του και να 

ανακαλεί τη συγκεκριμένη εμπειρία ως μια από τις σπουδαιότερες που έχει βιώσει. 

Συνεχίζοντας, στο κέντρο του τρίτου ιχνογραφήματος, απεικονίζεται μια πισίνα εντός 

της οποίας εικονίζεται να βρίσκεται ο Παύλος, ο οποίος αναφωνεί «Επιτέλους προαγωνιστική» 

το οποίο αποτελεί και τον τίτλο του συγκεκριμένου ιχνογραφήματος, ενώ ,συγχρόνως, έξω από 

την πισίνα απεικονίζονται άλλες τρεις ανθρώπινες φιγούρες. Στο συγκεκριμένο ιχνογράφημα, 

σε αντίθεση με το πρώτο, ο Παύλος δεν απεικονίζει μόνο τον εαυτό του στο ιχνογράφημά του, 

αλλά εντάσσει σε αυτό και άλλα άτομα τα οποία αποτελούν οι συναθλητές και ο προπονητής 

του. Επίσης, στο συγκεκριμένο ιχνογράφημα, η πισίνα αποδίδεται πολύ μικρότερη και ο 

Παύλος πολύ μεγάλος μέσα σε αυτήν, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στην εξοικείωση που 

πλέον έχει επέλθει. Ακόμα, το γεγονός ότι το υποκείμενο παρουσιάζεται να αναφωνεί 

«Επιτέλους προαγωνιστική» φανερώνει το μέγεθος της επιθυμίας του για συμμετοχή στις 

πρακτικές της κοινότητας στο συγκεκριμένο επίπεδο.   

Τέλος, στο πέμπτο ιχνογράφημα απεικονίζεται το μέλλον του ερευνητικού μας 

υποκειμένου σε σχέση με το άθλημα της κολύμβησης όπως επιθυμεί αυτό να είναι. Το 

ιχνογράφημα αυτό, φέρει τον τίτλο «Το μέλλον μου όπως ΘΕΛΩ να είναι σε ό,τι αφορά το 

κολύμπι». Το μέλλον αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα ένδοξο, καθώς περιλαμβάνει την επίτευξη 

μιας πρώτης θέσης σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και, έπειτα, τη γνωριμία και την επίσκεψη 

στο σπίτι του ινδάλματός του. Το γεγονός ότι αναγράφει το ρήμα θέλω στον τίτλο του 

ιχνογραφήματος με κεφαλαία γράμματα, ενώ οι υπόλοιπες λέξεις της πρότασης είναι σε πεζά, 

μαρτυρά το μέγεθος της επιθυμίας του αυτής.  

Μέσα από την ανάλυση των ιχνογραφημάτων, διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι, και για τα 

δύο υποκείμενα, η ενασχόλησή τους με την κολύμβηση νοηματοδοτείται ποικιλοτρόπως, ότι 

τους προσφέρει τη δυνατότητα βίωσης πλήθους εμπειριών και συγκινήσεων, ότι συνιστά μέσο 
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άντλησης ευχαρίστησης και πλήθους ωφελειών για τις ζωές τους, ότι μέσω αυτού και σχετικά 

με αυτό κάνουν όνειρα και τρέφουν φιλοδοξίες και ότι σχηματίζουν μια ταυτότητα ως μέλη της 

συγκεκριμένης κοινότητας. Κατά τους τρόπους αυτούς, καθίσταται, συνεπώς, φανερό, παρά τις 

όποιες δυσκολίες, το μέγεθος της σπουδαιότητας της συμμετοχής των υποκειμένων της 

παρούσας έρευνας στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον 

Ν.Ο.Ρ. για τις ζωές τους.  

 

9.4.2. Το νόημα της κολύμβησης στη ζωή των υποκειμένων της έρευνας μέσα από τη 

χρήση φωτογραφικών έργων 

 

Κατά την συγκεκριμένη φάση διεξαγωγής της έρευνας, ζητήθηκε από τους αθλητές, οι 

οποίοι αποτέλεσαν τα ερευνητικά μας υποκείμενα, να μας προσκομίσουν δέκα φωτογραφίες 

σχετικές με την κολύμβηση στις οποίες να απεικονίζεται το βαθύτερο νόημα της σε σχέση με 

τη ζωή τους, να μας τις βάλουν σε μια σειρά και να μας μιλήσουν έπειτα γι’ αυτές. Στο σημείο 

αυτό να αναφέρουμε ότι η Σταυρούλα επιθυμούσε να παρουσιάσει μια παραπάνω φωτογραφία 

και, ως εκ τούτου, αντί για δέκα, μας παρουσίασε, τελικά, έντεκα φωτογραφίες. Παρόλο που 

τους δόθηκε ρητά η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τόσο φωτογραφίες που ήδη έχουν όσο 

και νέες φωτογραφίες που θα μπορούσαν να τραβήξουν οι ίδιοι, εντούτοις, το σύνολο των 

φωτογραφιών που μας προσκόμισαν αποτελούνταν από φωτογραφίες τις οποίες ήδη είχαν στην 

κατοχή τους και μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία τους, αποτελείται από φωτογραφίες οι 

οποίες έχουν τραβηχτεί στα πλαίσια της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης και, ως επί το 

πλείστο, απεικονίζουν στιγμές βράβευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, οι οκτώ από τις συνολικά έντεκα φωτογραφίες που μας 

παρουσιάστηκαν από τη Σταυρούλα και εννέα από τις δέκα φωτογραφίες που μας 

παρουσιάστηκαν από τον Παύλο, έχουν τραβηχτεί στα πλαίσια αγώνων, γεγονός το οποίο 

καταδεικνύει το πόσο σημαντική είναι για τους ίδιους η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη 

πρακτική, καθώς και την κεντρικότητά της ανάμεσα στις υπόλοιπες πρακτικές που 

εντοπίζονται στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.. Επίσης, το γεγονός ότι οι μισές από τις φωτογραφίες της 

Σταυρούλας, που είναι τραβηγμένες στα πλαίσια αγώνων, απεικονίζουν στιγμές βράβευσης, 

όπως επίσης είναι και οι επτά από τις εννέα φωτογραφίες του Παύλου, καταδεικνύει 

επιπροσθέτως, το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους το γεγονός ότι έχουν κατορθώσει να 

βραβευθούν για τις επιδόσεις τους, καθώς και τα συναισθήματα χαράς και υπερηφάνειας που 

απορρέουν από το γεγονός.  

Παρόλο που στην συντριπτική πλειοψηφία των φωτογραφιών που προσκόμισαν 

απεικονίζονται μόνοι τους, συγκεκριμένα σε επτά από τις φωτογραφίες της Σταυρούλας 

απεικονίζεται μόνη της και σε έξι από τις φωτογραφίες του ο Παύλος, ανάμεσα στις 

σημαντικότερες φωτογραφίες τους δεν παραλείπουν να συμπεριλάβουν και φωτογραφίες στις 

οποίες απεικονίζονται και μαζί με άλλους συναθλητές και φίλους που έχουν δημιουργήσει στα 

πλαίσια της συμμετοχής στην κοινότητα, όπως και με τον προπονητή τους. Με τον τρόπο αυτό 

καταδεικνύουν ότι αφενός το άθλημα της κολύμβησης αποτελεί ένα ατομικό άθλημα το οποίο 

τους επιτρέπει να αναδείξουν τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, όπως δηλώνεται και από 

τους ίδιους, συγχρόνως όμως, καταδεικνύουν και ότι η ενασχόληση με το συγκεκριμένο 

άθλημα, συμβαίνει στα πλαίσια της συμμετοχής σε μια κοινότητα η οποία αποτελείται από 

έναν προπονητή και κάποιους συναθλητές, οι οποίοι επίσης αναγνωρίζουν ότι αποτελούν ένα 

αρκετά σημαντικό τμήμα του βιώματος της συμμετοχής τους, καθώς και την ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν συνάψει με τα μέλη αυτά της κοινότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 

10.1. Εισαγωγή 

 

 Βασικό τμήμα της παρούσας έρευνας συνιστά η εξήγηση του τρόπου κατά τον οποίο 

λαμβάνει χώρα, εντός των πλαισίων της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., το φαινόμενο της μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών-αθλητών. Για 

την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, ως καταλληλότερη θεωρήθηκε η αξιοποίηση της θεωρίας 

της πλαισιοθετημένης μάθησης, κατά τον τρόπο που αυτή ορίζεται από τους Lave και Wenger. 

Στο παρόν κεφάλαιο λοιπόν, επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου που η μάθηση 

και η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., όπως, επίσης, και του ρόλου που οι σημαντικοί άλλοι 

διαδραματίζουν ως προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας, για τον σκοπό αυτό, τα 

εννοιολογικά εργαλεία της θεωρητικής προσέγγισης των Lave και Wenger. 

 Οι δομές της μάθησης μέσα από την πρακτική εντός του πλαισίου της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., η θέση της γνώσης, το 

πρόβλημα της πρόσβασης, ο λόγος και η πρακτική εντός του πλαισίου της κοινότητας, οι 

τρόποι κινητοποίησης και διαμόρφωσης της ταυτότητας, οι αντιφάσεις που παρουσιάζονται, ο 

τρόπος που πραγματοποιείται η αλλαγή στα πλαίσιά της, όπως, επίσης, και ο ρόλος-συμβολή 

των σημαντικών άλλων για τους αθλητές, των γονέων και του προπονητή τους, αποτελούν τους 

κεντρικούς άξονες στη βάση των οποίων πραγματοποιείται η αναλυτική παρουσίαση του 

τρόπου κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της μάθησης και ανάπτυξης στα πλαίσια 

της υπό εξέταση κοινότητας.   

 

10.2. Δομές της μάθησης μέσα από την πρακτική εντός του πλαισίου της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου 

 

Ένα από τα πρώτα πράγματα για τα οποία διερωτάται κάποιος όταν γίνεται αναφορά 

στον όρο μαθητεία, η οποία είναι κεντρικός όρος της θεώρησης των Lave και Wenger, είναι η 

σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητευόμενου και ειδικού. Όπως οι ίδιοι σημειώνουν 

σχετικά, στην πράξη οι ρόλοι των ειδικών διαφοροποιούνται ιδιαίτερα αναλόγως του τόπου και 

του χρόνου (Lave & Wenger, 2005: 73). Κατά τον τρόπο αυτό, παρατηρείται ότι οι αρχάριοι 

κολυμβητές του Ν.Ο.Ρ. έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τον συγκεκριμένο προπονητή, ο 

οποίος αποτελεί τον ειδικό που τους έχει αναλάβει. Ο συγκεκριμένος προπονητής-ειδικός 

πρέπει να αναλαμβάνει τους μαθητευόμενους κολυμβητές προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν 

νόμιμη πρόσβαση συμμετοχής στις παραγωγικές δραστηριότητες της κοινότητας του Ν.Ο.Ρ., η 
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οποία αποτελεί μια κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Εν 

συντομία, ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται μια τέτοια νόμιμη πρόσβαση για τους 

μαθητευόμενους κολυμβητές εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καταμερισμού των 

αθλημάτων στο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη κοινότητα 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης.  

Τοιουτοτρόπως, ο κολυμβητής του Ν.Ο.Ρ. μαθαίνει ένα άθλημα το οποίο συμβαδίζει με 

τον καταμερισμό των αθλημάτων κατά τον τρόπο που ορίζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Κολύμβησης (FINA), υπό μια διαφορετική μορφή, η οποία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες 

διαδεδομένες και συνήθεις αθλητικές δραστηριότητες. Η νόμιμη συμμετοχή αποκτάται 

αόριστα μέσα από την ιδιότητα που αποκτά κάποιος ως μέλος του Ομίλου και του 

συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο συμμετέχει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου οι 

μαθητευόμενοι μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο άθλημα, η χορηγία στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης αποκτά μεγάλη σημασία. Οι σκόπιμες σχέσεις, και 

ακόμα και οι σχέσεις βάσει συμφωνίας με έναν συγκεκριμένο ειδικό, τον προπονητή, είναι κάτι 

αναγκαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ του ειδικού-

προπονητή και των μαθητευόμενων, το θέμα της παραχώρησης νομιμότητας είναι 

σημαντικότερο από εκείνο της παροχής διδασκαλίας.  

Είναι ο ειδικός-προπονητής που καθορίζει και οργανώνει τις δυνατότητες που 

προσφέρονται στον μαθητευόμενο κολυμβητή ώστε να μάθει και να αναπτυχθεί. Όπως 

προκύπτει κατά την εθνογραφική παρατήρηση, ο προπονητής είναι ιδιαίτερα προσιτός 

εμπνέοντας παράλληλα εξαιρετικό σεβασμό και συνδράμει τον κολυμβητή στις αδέξιες 

προσπάθειές του για την εκμάθηση εκτέλεσης ενός στυλ κολύμβησης. Μέσα από την πρακτική 

της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης δημιουργείται το 

δυνητικό «αναλυτικό πρόγραμμα», το οποίο αποτελεί το αντικείμενο μάθησης των αρχάριων 

κολυμβητών με νόμιμη περιφερειακή πρόσβαση. Η μαθησιακή δραστηριότητα εντός του 

πλαισίου του Ν.Ο.Ρ. φαίνεται να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Υπάρχουν ισχυροί 

μαθησιακοί στόχοι, καθώς οι κολυμβητές, ως περιφερειακοί συμμετέχοντες, έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν άποψη για το νόημα του Ομίλου και για το αντικείμενο μάθησης. 

Η ίδια η μάθηση δεν αποτελεί πρακτική αυτοσχεδιασμού, καθώς το μαθησιακό αναλυτικό 

πρόγραμμα εκτυλίσσεται μέσα από τις δυνατότητες που εμφανίζονται για συμμετοχή στην 

πρακτική και, συγχρόνως, ορίζεται ως σύνολο που υπαγορεύει ποια συγκεκριμένη πρακτική 

είναι η σωστή.     

Στη συγκεκριμένου είδους μαθητεία, οι δυνατότητες για μάθηση δομούνται τόσο μέσα 

από τις σχέσεις κολυμβητή-προπονητή, όσο και μέσα από τις προπονητικές πρακτικές στις 

οποίες οι κολυμβητές έχουν έναν χώρο «καλοπροαίρετης κοινοτικής αμέλειας», προκειμένου 

να μπορέσουν να διαμορφώσουν τις δικές τους μαθησιακές σχέσεις με άλλους κολυμβητές. Οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους μαθητευόμενους κολυμβητές, από τη μια πλευρά, 

και οι σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στους κολυμβητές και στον προπονητή, από την άλλη, είναι 

εξίσου συνδεδεμένες. Το ότι οι μαθητευόμενοι μαθαίνουν και μέσα από τις σχέσεις τους με 

τους άλλους μαθητευόμενους, εν προκειμένω κολυμβητές, αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό 

της μαθητείας, σύμφωνα με τη θεώρηση των Lave και Wenger (2005: 75). Η 

αποτελεσματικότητα της διάδοσης της μάθησης ανάμεσα σε συνομήλικους αποτελεί ένδειξη, 

ότι η συμμετοχή στην πρακτική διαδικασία δεν είναι τόσο το αντικείμενο, όσο η απαραίτητη 

συνθήκη για την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν και τα 

ίδια τα ερευνητικά τα υποκείμενα στις συνεντεύξεις τους καθώς δηλώνουν ότι θεωρούν ότι δεν 

θα επιτύγχαναν τόσο καλές επιδόσεις στο αγώνισμα της κολύμβησης σε περίπτωση που 

μαθήτευαν χωρίς συναθλητές-συναγωνιστές με τους οποίους αναφέρουν ότι συνεργάζονται 

καθώς ανταγωνίζονται, όσο οξύμωρο και αν αυτό ακούγεται, επιτυγχάνοντας κατά τον τρόπο 

αυτό την προσωπική τους βελτίωση.  
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Κατά τον τρόπο αυτό, αποδεικνύονται τα αξιώματα ότι η αυθεντία των ειδικών και η 

συμμετοχή τους στη μαθητεία διαφοροποιείται σε διαφορετικές κοινότητες πρακτικής, όπως 

και ότι οι «δομικοί μαθησιακοί πόροι» προέρχονται από διάφορες πηγές και όχι μόνο από την 

παιδαγωγική δραστηριότητα (Lave & Wenger, 2005: 75). Βάσει αυτού, υποστηρίζεται ότι μια 

συνεκτική εξήγηση αυτών των παρατηρήσεων εξαρτάται από τη μετατόπιση του κέντρου 

βάρους σε σχέση με κλασικές απόψεις για τη δεξιοτεχνία και την παιδαγωγική. Μια τέτοιου 

είδους στρατηγική, μάλιστα, ταιριάζει απόλυτα στην προσέγγισή τους για την εγκαθιδρυμένη 

μάθηση, καθώς η μετατόπισή τους από την έννοια του μαθητή-μονάδα στην έννοια της 

νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής σε κοινότητες πρακτικής είναι αυτή που απαιτείται για την 

ανάλυση της μάθησης.  

Η υιοθέτηση μιας ανάλογης άποψης των σχέσεων μαθητευόμενου-ειδικού έχει ως 

αποτέλεσμα την κατανόηση ότι η απόκτηση της ιδιότητας του ειδικού από τον προπονητή δεν 

παρέχεται από τον ίδιο, αλλά από τον τρόπο οργάνωσης της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης. Άλλωστε, ο ειδικός, ως πηγή αυθεντίας, προκύπτει από τις 

συμβατικές θεωρίες της μάθησης, κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και με τον μαθητή-

μονάδα. Ομοίως, η μετατόπιση του ειδικού-προπονητή στη θέση του παιδαγωγού απομακρύνει 

το επίκεντρο της ανάλυσης από τη διδασκαλία και το μεταθέτει στις περίπλοκες δομές των 

μαθησιακών δομών της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης.  

 

10.3. Η θέση της γνώσης εντός του πλαισίου της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου 

 

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητευόμενων στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης στο άθλημα της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. μεταβάλλονται μέσα από την άμεση 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της άμεσης 

συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της κοινότητας αναπτύσσεται η κατανόηση και οι 

πρακτικές ικανότητες του μαθητευόμενου κολυμβητή, οι οποίες, στο σύνολό τους, μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μάθησης. Η νόμιμη περιφερειακότητα των αρχάριων κολυμβητών 

τους παρέχει εφόδια με σημαντικότερο χαρακτηριστικό της την αντίληψη της συμμετοχής ως 

τρόπου μάθησης, με τον οποίο οι αρχάριοι κολυμβητές, εννοώντας τους κολυμβητές που 

συμμετέχουν στις πρακτικές των τμημάτων των ακαδημιών και των προαγωνιστικών 

τμημάτων, όπως και τους νεότερους του αγωνιστικού, αφομοιώνουν και ενσωματώνονται σ’ 

αυτή την «κουλτούρα της πρακτικής». Μια εκτεταμένη περίοδος νομιμοποιημένης 

περιφερειακής παρουσίας και συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής παρέχει στους 

μαθητευόμενους κολυμβητές τη δυνατότητα κατάκτησης αυτής της κουλτούρας.  

Μέσα από μια τέτοια προοπτική, οι μαθητευόμενοι κολυμβητές δομούν σταδιακά μια 

γενική αναπαράσταση σχετικά με το τι αποτελεί την πρακτική της κοινότητας του αθλήματος 

της κολύμβησης. Στο γενικό πλάνο, που διατίθεται μόνο αν υπάρχει νόμιμη πρόσβαση στις 

πρακτικές τις κοινότητας, περιγράφονται τα άτομα τα οποία συμμετέχουν, η δράση τους, η 

καθημερινή τους ζωή, ο τρόπος ομιλίας τους, ο τρόπος που προπονούνται, που αγωνίζονται και 

γενικότερα διεξάγουν τη ζωή τους οι κολυμβητές, ο τρόπος που αλληλεπιδρούν με την 

κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης τα άτομα που δεν ανήκουν σε 

αυτήν, τι κάνουν οι άλλοι μαθητευόμενοι κολυμβητές και τι πρέπει να μάθουν οι 

μαθητευόμενοι κολυμβητές προκειμένου να γίνουν άρτιοι και κατάλληλοι αθλητές της 

κολύμβησης. Οι μαθητευόμενοι κολυμβητές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο το πώς, 

πότε και για ποια θέματα συνεργάζονται ή και συγκρούονται οι πρεσβύτεροι, και τι 

απολαμβάνουν, αντιπαθούν, σέβονται ή θαυμάζουν. Συγκεκριμένα, προσφέρει πρότυπα 

παραδείγματα, τα οποία συνιστούν αιτία και κίνητρο της μαθησιακής δραστηριότητας, όσον 

αφορά στους ειδικούς, στα τελικά προϊόντα και στους άλλους μαθητευόμενους, που έχουν 

προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία που τους μετατρέπει σε άρτιους αθλητές.   
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Εντούτοις, μια τέτοια γενική άποψη δεν μπορεί να παγιωθεί στις αρχικές εντυπώσεις. 

Οι οπτικές γωνίες, κάτω από τις οποίες παρέχεται σε κάποιον η δυνατότητα κατανόησης της 

πρακτικής διαδικασίας, εξελίσσονται, καθώς εξελίσσεται ταυτόχρονα η συμμετοχή στις 

πρακτικές του αθλήματος, η σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές της κοινότητας και το σύνολο 

των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν. Η μάθηση μέσω της μαθητείας, 

κατά την ορολογία των Lave και Wenger, δίπλα στον ειδικευμένο προπονητή δεν είναι 

προσανατολισμένη προς τον αθλητισμό της κολύμβησης, κατά τον τρόπο που υπονοείται από 

τα στερεότυπα της ανεπίσημης μάθησης, εξαιτίας του ότι η διάταξη της μάθησης και εκείνη 

της καθημερινής πρακτικής δεν συμπίπτουν. Οι μαθητευόμενοι πρέπει να μάθουν τα τμήματα 

της κολύμβησης με διαφορετική σειρά από την ακολουθία με την οποία εξελίσσεται συνήθως η 

διαδικασία της κολύμβησης, από τη στιγμή που μαθαίνουν τις περιφερειακές (λιγότερο 

έντονες, λιγότερο περίπλοκες και λιγότερο ζωτικές) ασκήσεις κατά τη φοίτησή τους στις 

ακαδημίες, πριν από τις πιο κεντρικές και σημαντικές πλευρές της πρακτικής τις οποίες 

μαθαίνουν κατά τη φοίτησή τους στο προ-αγωνιστικό και στο αγωνιστικό τμήμα. Αυτά που 

μαθαίνουν και οι πολλές και εξελισσόμενες οπτικές γωνίες που υιοθετούν οι μαθητευόμενοι 

μπορούν να συσχετισθούν με τους τρόπους που διαμορφώνουν σταδιακά την κατανόηση αυτής 

της δομής.  

Η καθοδηγητική διδασκαλία, υπό τη μορφή επιταγών για τη σωστή πρακτική, παράγει 

μια οριοθετημένη και συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής στον όμιλο κολύμβησης. Υπό το 

πρίσμα αυτό, η συμμετοχή στην τρέχουσα πρακτική στην κοινότητα του Ν.Ο.Ρ. κατανοείται, 

κατά τον Bourdieu (2006), ως νόμιμη πηγή δυνατοτήτων για μάθηση που ορίζει η διδασκαλία 

γεννώντας μια πρακτική διαφορετική από την επιθυμητή. Κατά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

παρά του ότι  η παιδαγωγική δομή των συνθηκών της μάθησης απομακρύνεται από την αρχή 

της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής, όσον αφορά στην επιθυμητή πρακτική, η νόμιμη 

περιφερειακή συμμετοχή εξακολουθεί να συνιστά το κέντρο της μάθησης, γεγονός που οδηγεί 

στη διάκριση μεταξύ του «μαθησιακού αναλυτικού προγράμματος» και του «διδακτικού 

αναλυτικού προγράμματος» (Lave & Wenger, 2005: 78). Το μαθησιακό αναλυτικό πρόγραμμα, 

αποτελείται από ευκαιρίες που προκύπτουν από την πρακτική μέσα στην κοινότητα του 

Ν.Ο.Ρ., συμπεριλαμβάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο διάφορα είδη πρότυπων παραδειγμάτων, τα 

οποία συχνά, κατά τον Lave (1989), αποκαλούνται «στόχοι», για μια αυτοσχεδιαστική 

διαχείριση της αναπτυξιακής διαδικασίας των νέων πρακτικών, με αποτέλεσμα να αποτελεί 

πεδίο μαθησιακών δομών στην καθημερινή πρακτική, όπως φαίνεται από την οπτική γωνία των 

μαθητευόμενων κολυμβητών.  

Το διδακτικό αναλυτικό πρόγραμμα, αντιθέτως, δομείται για τη διδασκαλία των 

αρχάριων. Όταν το διδακτικό αναλυτικό πρόγραμμα παρέχει, και επομένως περιορίζει, τις 

δομές της μάθησης, τότε το νόημα του αντικειμένου της μάθησης (και ο έλεγχος της 

πρόσβασης σε αυτό, τόσο στις περιφερειακές, όσο και στις μετέπειτα πιο περίπλοκες και 

εντατικοποιημένες, αν και πιθανότατα πιο διασπασμένες μορφές) μεταδίδεται με τη 

μεσολάβηση της συμμετοχής ενός διδάσκοντα από μια εξωτερική οπτική γωνία, σχετικά με το 

τι συνιστά η μάθηση (Lave & Wenger, 2005: 79). Το μαθησιακό πρόγραμμα σε καταστάσεις 

διδασκαλίας, λοιπόν, υλοποιείται μέσα από τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κοινότητα 

πρακτικής, όπου γεννήθηκε μέσα από τις παιδαγωγικές σχέσεις και την επιτακτική θεώρηση 

της επιθυμητής πρακτικής ως γνωστικού αντικειμένου, καθώς επίσης και μέσα από τις πολλές 

και ποικίλες σχέσεις, οι οποίες συνδέουν τους συμμετέχοντες τόσο με το θεσμό στον οποίο 

ανήκουν, τον Ν.Ο.Ρ., όσο και με τους άλλους θεσμούς της Κ.Ο.Ε..  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μαθησιακού αναλυτικού προγράμματος συντιστά η 

ένταξη. Αφορά κάτι η εξέταση του οποίου δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, να χειριστεί με 

αυθαίρετο διδακτικό τρόπο ή να αναλυθεί ανεξάρτητα από τις κοινωνικές σχέσεις που 

διαμορφώνουν τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή (Lave & Wenger, 2005: 79). Ως εκ τούτου, 

η κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, χαρακτηρίζεται από το 
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μαθησιακό αναλυτικό πρόγραμμά της. Όταν γίνεται χρήση του όρου «κοινότητα» υποτίθεται 

ότι τα μέλη της έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους στη 

γενικότερη δραστηριότητα και υιοθετούν πολλαπλές οπτικές γωνίες. Η συμμετοχή σε 

πολλαπλά επίπεδα συνιστά χαρακτηριστική ιδιότητα του μέλους μιας κοινότητας πρακτικής, 

χωρίς να εννοείται ότι συνεπάγεται απαραίτητα συνύπαρξη ή μια σαφώς καθορισμένη και 

αναγνωρίσιμη ομάδα ή ορατά κοινωνικά όρια. Εντούτοις, συνεπάγεται τη συμμετοχή σε ένα 

σύστημα δραστηριοτήτων, κατά το οποίο οι πράξεις και η σημασία τους για τη ζωή και την 

κοινότητά τους κατανοούνται με κοινό τρόπο από τους συμμετέχοντες.  

Η έννοια της κοινότητας, στην οποία θεμελιώνεται η έννοια της νόμιμης περιφερειακής 

συμμετοχής και, συνεπώς, της «γνώσης» και της «θέσης» της στον βιωμένο κόσμο, είναι 

κριτικής σημασίας αλλά και ιδιαίτερης φύσης, στη θεώρηση της πλαισιοθετημένης μάθησης. Η 

κοινότητα της πρακτικής του αθλήματος της κολύμβησης δεν αφορά απλώς τις τεχνικές 

ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την κολύμβηση με σωστή τεχνική. Συνιστά ένα 

σημαντικό σύνολο σχέσεων ανάμεσα σε άτομα, δραστηριότητες και τον κόσμο, μέσα στο 

χρόνο, και σε σχέση με άλλες κοινότητες πρακτικής τις οποίες προσεγγίζει και με τις οποίες 

αλληλεπικαλύπτεται. Επιπλέον, αποτελεί εγγενή προϋπόθεση για την ύπαρξη της γνώσης, 

κυρίως εξαιτίας του ότι παρέχει την απαραίτητη ερμηνευτική υποστήριξη για την επεξεργασία 

του νοήματος της κληρονομιάς της. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στην πολιτισμική πρακτική 

στην οποία υφίσταται η γνώση του αθλήματος της κολύμβησης, συνιστά «επιστημολογική 

αρχή της μάθησης» του εν λόγω αθλήματος. Συνεπώς, η κοινωνική δομή της πρακτικής 

εξάσκησης της κολύμβησης, οι σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται εντός του πλαισίου της 

και οι προϋποθέσεις της για νομιμότητα είναι τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τις δυνατότητες 

για μάθηση, δηλαδή για νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή εντός των πλαισίων της.  

Μέσα από την ανάλυση των κύκλων αναπαραγωγής όσων κοινοτήτων φαίνεται να 

εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα σκιαγράφησης της 

κοινότητας που συνιστά τον χώρο της μαθησιακής διαδικασίας, όπως και τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιό τους (Lave & Wenger, 2005: 80). Για τους κολυμβητές, ο κύκλος 

της πρακτικής εξάσκησης στο άθλημα της κολύμβησης είναι από αρκετά εκτενής έως και 

αρκετά σύντομη. Η συνήθης πλήρης αναπαραγωγή της πρακτικής ενός κολυμβητή ο οποίος 

κολυμπάει σε αγωνιστικό επίπεδο διαρκεί εννέα χρόνια, από την ηλικία των τεσσάρων ετών, 

οπότε και είθισται να συμβαίνει η πρώτη επαφή με το άθλημα, έως την ηλικία των δεκατριών, 

οπότε και εντάσσεται στην αγωνιστική κατηγορία. Η πορεία αυτή που μόλις περιγράφηκε είναι 

η συνήθης. Η εξέλιξη ενός κολυμβητή έως ότου φτάσει να κολυμπά σε αγωνιστικό επίπεδο 

όμως, όπως πληροφορούμαστε από τον προπονητή, δεν είναι ίδια για όλους και επηρεάζεται 

από παράγοντες όπως η έναρξη της συμμετοχής στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος, καθώς ορισμένα παιδιά ξεκινούν την συμμετοχή τους και μετά την ηλικία των 

τεσσάρων ετών, η διανοητική ωρίμανση για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αθλήματος, 

όπως και οι ιδιαίτερες ικανότητες-ταλέντο του εκάστοτε αθλητή οι οποίες μπορούν να του 

επιτρέπουν μια γρηγορότερη ανέλιξη στα επίπεδα κολύμβησης. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο ίδιος Προπονητής:  

 
Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα, τουλάχιστον έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα, στο οποίο η 

ηλικία αγωνιστικής κορύφωσης είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν, όπως είπα πριν, μικρές αθλήτριες 

13 – 14 χρονών που μπορεί να κάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από ότι αν συνεχίσουν στα 16, 

17, 18, 20, 25. […] Είναι πολλά τα παραδείγματα αθλητών που έχουν πάει Ολυμπιακούς Αγώνες, 

αναφέρω δύο τα οποία έχω προσωπική πληροφόρηση και άποψη: ο Μελαδίνης μέχρι τα 15 του 

δεν ήξερε πού είναι το κολυμβητήριο στην Καβάλα. Κωλοβαρούσε εντελώς. Ήταν στον κόσμο 

του. Ο Golomev που πήγε πήρε μετάλλια σε ευρωπαϊκούς κ.λπ. ακόμα χειρότερος. Δεν ήθελε να 

μπει μες’ στην πισίνα. Αυτό ίσως ήταν και μια μορφή προστασίας γιατί όταν πραγματικά ήταν 

διανοητικά έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτό το πακέτο της επιβάρυνσης γιατί δεν ήταν επιλογή 

τους, δεν ήταν δικό τους, δεν το έκαναν. Όταν όμως μεγαλώνοντας είδαν ότι μπορούν να το 
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κάνουν να το αντέξουν, ότι είναι καλοί σε αυτό, πήραν μόνοι τους πάλι την απόφαση να γίνουν 

αθλητές. 

 

Η παρατήρηση όμως της διάρκειας ζωής του αναπτυξιακού κύκλου της κοινότητας των 

κολυμβητών αποτελεί μόνο την αρχή μιας τέτοιας ανάλυσης και ταυτόχρονα μια προσέγγιση 

που δεν λαμβάνει υπόψη τη διαμόρφωση και την αλλαγή που εμπεριέχονται στην τρέχουσα 

πρακτική, καθώς ο κάθε κύκλος έχει τη δική του πορεία, σημεία αναφοράς, πρότυπα και 

σταδιοδρομίες (Stack, 1989 στο Lave & Wenger, 2005: 80). Η μάθηση εντός της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, επιτυγχάνεται μέσα από την 

κεντρομόλο συμμετοχή στο μαθησιακό αναλυτικό πρόγραμμα της περιβάλλουσας κοινότητας. 

Από τη στιγμή που η θέση της γνώσης λαμβάνει χώρα εντός μιας κοινότητας πρακτικής, τα 

ερωτήματα που αφορούν στη μάθηση θεωρείται ότι πρέπει να αναλύονται εντός του πλαισίου 

των κύκλων ανάπτυξης της συγκεκριμένης κοινότητας, μια συμβολή που δημιουργεί τα 

κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία για τη διάκριση ανάμεσα στις κοινότητες πρακτικής (Lave & 

Wenger, 2005: 81).  

 

10.4. Το πρόβλημα της πρόσβασης: διαφάνεια και διαχωρισμός 
 

Κεντρικό άξονα για τη νόμιμη περιφερειακότητα στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης αποτελεί η πρόσβαση των αρχάριων στην κοινότητα της 

πρακτικής διαδικασίας και σε όλα όσα συνεπάγεται η συγκεκριμένη ένταξή τους. Για να γίνει 

κανείς πλήρες μέλος στην συγκεκριμένη κοινότητα, πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων στο οποίο συγκαταλέγονται οι τακτικές προπονήσεις και η συμμετοχή 

σε αγώνες, με ό,τι αυτά συνεπάγονται, η πρόσβαση στους πρεσβύτερους και σε άλλα μέλη της 

κοινότητας, όπως ο έφορος, η γραμματέας, ο βοηθός του προπονητή και τα διοικητικά μέλη 

του Ν.Ο.Ρ., όπως επίσης, πρέπει να έχει πρόσβαση και σε πληροφορίες, πόρους και 

δυνατότητες συμμετοχής. Το ζήτημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για την απόκτηση της 

ιδιότητας του μέλους, που, από μια άποψη, τα πάντα εν τέλει σχετίζονται με τη δυνατότητα 

πρόσβασης.  

Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση της πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης, η τεχνολογία της πρακτικής, παρέχουν ένα πεδίο, το οποίο 

προσφέρεται για την ανάλυση του προβλήματος της πρόσβασης στην κατανόηση. Η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν είναι δεδομένη και σχετίζεται με άλλες πλευρές της 

κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Όταν κάποιος γίνεται 

πλήρης συμμετέχων, ασφαλώς ασχολείται με τις τεχνολογίες της καθημερινής πρακτικής, ενώ 

παράλληλα συμμετέχει στις κοινωνικές σχέσεις, στις παραγωγικές διαδικασίες και σε άλλες 

δραστηριότητές της. Ενδεικτικό παράδειγμα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας της πρακτικής 

περιγράφεται κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις όπου:  

 
Η Ευρυδίκη πάει και παίρνει και δένει γύρω από τη μέση της ένα λάστιχο το οποίο έχει ένα 

σχοινί πάνω, έτσι δεμένη όπως είναι κολυμπάει έως την άλλη άκρη της πισίνας και καθώς 

κολυμπάει για να επιστρέψει ένα άλλο αγόρι τραβάει συγχρόνως το σχοινί με το οποίο είναι 

δεμένη.  Το ίδιο κάνουν και άλλα δύο παιδιά παράλληλα εναλλάξ, αφού τελειώσει το ένα, 

λύνεται και δένεται και κάνει και το άλλο. (Σημειώσεις πεδίου 4/07/2017) 

 

 Ωστόσο, το επίπεδο κατανόησης που μπορεί να επιτύχει κανείς μέσα από την 

ενασχόληση με την τεχνολογία ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη μορφή 

συμμετοχής που του επιτρέπει η χρήση της. Σύμφωνα με τους Lave και Wenger (2005: 82), η 

συμμετοχή που συμπεριλαμβάνει την τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί τα 

αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας πολιτισμικής πρακτικής είναι φορείς 

σημαντικού τμήματος της κληρονομιάς της πρακτικής. Ως εκ τούτου, η κατανόηση της 
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τεχνολογίας της πρακτικής ανάγεται σε τρόπο μέσω του οποίου αναπτύσσεται σύνδεση μεταξύ 

των συμμετεχόντων και της ιστορίας της πρακτικής διαδικασίας και συμμετέχουν πιο άμεσα 

στην πολιτισμική της διάσταση χωρίς να περιορίζεται απλά και μόνο στην εκμάθηση της 

χρήσης κάποιων εργαλείων.  

Χρησιμοποιώντας των όρο διαφάνεια, κατά τους Lave και Wenger (2005: 82) εννοείται 

ότι οι εσωτερικές λειτουργίες ενός αντικειμένου είναι ανοιχτές για παρατήρηση από τον κάθε 

μαθητή και θεωρείται επίσης ότι αποτελεί τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε 

το νόημά τους να είναι ορατό. Κατά τον τρόπο αυτό, η σημασία των αντικειμένων ως προς την 

πλήρη περιπλοκότητα των σχέσεών τους με την πρακτική διαδικασία είναι πλήρως διαφανής 

στους συμμετέχοντες στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. 

Η διαφάνεια αυτή καθίσταται φανερή καθώς, όπως παρατηρείται μέσω των εθνογραφικών 

παρατηρήσεων, όπου οι αθλητές κάνουν άμεση χρήση των τεχνολογιών του αθλήματος, όποτε 

αυτό καταστεί αναγκαίο, χωρίς να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, όπως 

επίσης απαντούν άμεσα στις ερωτήσεις της ερευνήτριας σχετικά με τη χρησιμότητά τους. Οι 

εσωτερικές λειτουργίες των αντικειμένων τους είναι ανοιχτές για παρατήρηση και γνωρίζουν 

πολύ καλά τους σκοπούς που εξυπηρετούν, όπως επίσης και τον τρόπο κατά τον οποίο να 

κάνουν χρήση αυτών.  

Η γνώση που ενυπάρχει στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης και οι χαρακτηριστικοί τρόποι των πρακτικών της για την αντίληψη και τον 

χειρισμό των αντικειμένων είναι κωδικοποιημένοι μέσα στα αντικείμενα. Επίσης, το σύστημα 

δραστηριοτήτων και ο κοινωνικός κόσμος που ανήκουν τα αντικείμενα αντανακλώνται 

πολλαπλά στο σχεδιασμό και στη χρήση τους και μπορούν να αποτελέσουν περαιτέρω πεδία 

διαφάνειας η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες μορφές συμμετοχής, για τις οποίες λειτουργεί 

διαμεσολαβητικά. Οι μαθητευόμενοι κολυμβητές, δηλαδή, δεν έχουν πρόσβαση μόνο στις 

φυσικές δραστηριότητες που διεξάγονται γύρω τους και στα εργαλεία του αθλήματός τους, 

αλλά συμμετέχουν, επίσης, και σε «ροές» πληροφοριών και συζητήσεις που συνθέτουν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να ερμηνεύσουν τα ερεθίσματα που δέχονται. Όταν 

πραγματοποιείται εστίαση στον επιστημολογικό ρόλο των αντικειμένων εντός των πλαισίων 

της κοινωνικής οργάνωσης της γνώσης, η έννοια της διαφάνειας συνιστά, ουσιαστικά, την 

πολιτισμική οργάνωση της πρόσβασης (Lave & Wenger, 2005: 83). Συνεπώς, ισχύει για όλες 

τις μορφές της πρόσβασης στην πρακτική διαδικασία και όχι μόνο για την τεχνολογία.  

Η παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή η εξάσκηση στις πρακτικές του αθλήματος της 

κολύμβησης, και η κατανόηση δεν διαχωρίζονται και ούτε δύνανται να διαχωριστούν. 

Αντιθέτως, υφίσταται διαλεκτική σύνδεση μεταξύ αυτών. Συνεπώς, όταν γίνεται χρήση του 

όρου της διαφάνειας σε σχέση με την τεχνολογία, γίνεται αναφορά στον τρόπο κατά τον οποίο 

αλληλεπιδρά η χρήση των αντικειμένων με την κατανόηση της σημασίας τους συνθέτοντας τη 

μαθησιακή διαδικασία. Αντίστοιχα με την έμφυτη σχέση μεταξύ της χρήσης και της 

κατανόησης των αντικειμένων, στην έννοια της διαφάνειας εμπεριέχεται μια δυάδα στην οποία 

συνδυάζονται δύο χαρακτηριστικά, η «αφάνεια», ως ρητή ερμηνεία και ένταξη στην 

δραστηριότητα και η «ορατότητα», ως εκτεταμένη πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά βρίσκονται σε μια κατάσταση σύνθετης αλληλεπίδρασης και η σχέση τους 

συμπεριλαμβάνει τόσο τη σύγκρουση, όσο και τη συνεργία (Lave & Wenger, 2005: 83).  Η 

αφάνεια των διαμεσολαβητικών τεχνολογιών θεωρείται αναγκαία, καθώς καθιστά εφικτή την 

«απροβλημάτιστη» αόρατη χρήση της. Το παιχνίδι αυτό μεταξύ της σύγκρουσης και της 

συνεργίας είναι κεντρικό για κάθε πλευρά της σωστής ισορροπίας μεταξύ αυτών των 

αλληλεπιδρώντων αιτημάτων (Wenger, 1990). 

Ο έλεγχος και η επιλογή, όπως επίσης και η ανάγκη πρόσβασης, αποτελούν έμφυτα 

συστατικά στοιχεία στις κοινότητες πρακτικής διαδικασίας (Lave & Wenger, 2005: 84). Κατά 

τον τρόπο αυτό, η πρόσβαση ενδέχεται να υποστεί πιέσεις και χειρισμούς παρέχοντας 

αμφιλεγόμενο κύρος στη νόμιμη περιφερειακότητα, καθώς η νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή 
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προωθείται ή παρεμποδίζεται αναλόγως της οργάνωσης της πρόσβασης. Κατά τη μελέτη των 

μαθητευόμενων κολυμβητών παρατηρείται ότι κατά την εξάσκηση στο κολυμβητήριο 

εξομοιώνονται οι βασικές πρακτικές της κολύμβησης στους αγώνες, καθιστώντας τες κατά τον 

τρόπο αυτό προσβάσιμες στους μαθητευόμενους αθλητές και η εκπαίδευση μέσα από την 

εξάσκηση του αθλήματος συμβάλει σε μεγάλη βελτίωσή τους. Ο εξειδικευμένος προπονητής 

προωθεί τους μαθητευομένους του σε συμμετοχή σε περιφερειακές δραστηριότητες χωρίς να 

απομονώνεται κανένας αθλητής εντός της κοινότητας και όλοι ενθαρρύνονται σε περιφερειακή 

συμμετοχή. Ο ίδιος ο προπονητής αναφέρει ότι δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν λόγο, γεγονός 

το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο και από τους αθλητές κατά τις συνεντεύξεις, όσο και μέσα από 

την εθνογραφική παρατήρηση. Ο προπονητής φαίνεται να φέρεται αποδίδοντας ισότητα σε 

όλους προσπαθώντας να μην αδικεί κανέναν και προσφέροντας συγχρόνως στον καθένα ό,τι 

είναι καλύτερο για τον ίδιο. Οι αθλητές στο πλαίσιο της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης μαθαίνουν νόμιμα και περιφερειακά, καθώς όχι μόνο τους 

επιτρέπεται, αλλά και ενθαρρύνονται σε παραγωγική πρόσβαση και συμμετοχή σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης.   

 

10.5. Λόγος και πρακτική εντός του πλαισίου της κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 
 

Ο τρόπος κατά τον οποίο χαρακτηρίζεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τη 

διαδικασία της μάθησης, στα πλαίσια συζητήσεων για τις συμβατικές αντιθέσεις μεταξύ της 

επίσημης και της ανεπίσημης μάθησης, θεωρείται πολύ σημαντικός ως προς την 

κατηγοριοποίηση των τρόπων κατάκτησης της γνώσης. Στην προφορική διδασκαλία 

αποδίδονται εξαιρετικές και ιδιαίτερα αποτελεσματικές ιδιότητες ως προς τη γενικότητα και το 

ποσοστό της κατανόησης που επιτυγχάνονται από τους μαθητές, ενώ κατά τη διδασκαλία μέσω 

επίδειξης, η μάθηση μέσα από την «παρατήρηση και τη μίμηση», θεωρείται ότι οδηγεί στην 

περιορισμένη και κυριολεκτική κατανόηση (Lave & Wenger, 2005: 85).  

Μέσα από τις εθνογραφικές παρατηρήσεις, διαπιστώνεται συνδυασμός των δύο αυτών 

μεθόδων διδασκαλίας με σαφή υπερίσχυση της δεύτερης μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

μαρτυρεί το υλικό που προέκυψε μέσα από τις εθνογραφικές παρατηρήσεις, ο προπονητής, 

αρχικά, συνηθίζει να εξηγεί προφορικά τη γνώση που επιθυμεί οι αθλητές να κατανοήσουν και, 

ακολούθως, χρησιμοποιεί το σώμα του για να κάνει επίδειξη της γνώσης αυτής ενώ, 

συγχρόνως, δεν σταματά να εξηγεί και προφορικά. Αναλογιζόμενης της φύσης της γνώσης που 

επιθυμείται να επιτευχθεί, η οποία είναι πιο πρακτική καθώς αφορά την τεχνική εκτέλεσης 

αθλητικών κινήσεων, ο τρόπος αυτός φαίνεται να είναι από τους πλέον κατάλληλους. Βέβαια, 

οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς τους δύο καθώς ο προπονητής για 

τις ανάγκες της εκμάθησης του αθλήματος της κολύμβησης επιστρατεύει και άλλες μεθόδους 

και μέσα όπως είναι η λήψη βίντεο των αθλητών και η μετέπειτα προβολή τους στους αθλητές, 

ούτως ώστε να δουν και να κατανοήσουν καλύτερα τυχόν σφάλματα και να μπορέσουν να τα 

επιδιορθώσουν, όπως επίσης και η προβολή αγώνων και τεχνικών κολύμβησης καταξιωμένων 

αθλητών και η πραγματοποίηση συνεδριών κατά τις οποίες συζητούν, αναλογίζονται πάνω σε 

αυτά που κάνουν και τα αναπαριστούν νοερά.  

Σίγουρα, όσον αφορά τη μάθηση, το σημαντικότερο είναι η πρόσβαση στην πρακτική 

ως μέσο της μάθησης, και όχι τόσο η διδασκαλία, η γλώσσα όμως δεν παύει παράλληλα να 

αποτελεί τμήμα της πρακτικής διαδικασίας, μέσα από την οποία τα μέλη της κοινότητας 

μαθαίνουν (Lave & Wenger, 2005: 69). Τα ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα, όπως και 

εκείνα που αφορούν τον ρόλο των ειδικών, πιθανώς να σχετίζονται περισσότερο με τη 

νομιμότητα της συμμετοχής και την πρόσβαση στην περιφερειακότητα, παρά με τη μετάδοση 

των γνώσεων (Lave & Wenger, 2005: 86). Μάλιστα, κατά την Jordan (1989), «για να μάθει 
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κανείς πώς να γίνει νόμιμος συμμετέχων σε μία κοινότητα, πρέπει πρώτα να μάθει πώς να μιλά 

αλλά και να σιωπά, όπως και οι πλήρεις συμμετέχοντές της». Το θέμα αυτό είναι ένα αρκετά 

σημαντικό ζήτημα κατά την περίπτωση της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος 

της κολύμβησης, τόσο όσον αφορά στην ομιλία, όσο και στην σιωπή.  

Κατ’ αρχήν, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες-αθλητές, ομιλούν και εκφράζονται 

κάνοντας συνεχώς χρήση της ιδιαίτερης ορολογίας της κοινότητάς τους, καταδεικνύει την 

μετακίνησή τους από την περιφερειακή συμμετοχή προς την κεντρική, διότι καθώς κατανοούν 

και κάνουν κτήμα τους τις έννοιες της κοινότητας, μετατρέπονται σε πιο πλήρεις 

συμμετέχοντες. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική, όπως καταδεικνύεται και μέσα από τις 

δηλώσεις του προπονητή, για τη συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης, είναι και η σιωπή η οποία κυριαρχεί στη συγκεκριμένη κοινότητα 

κατά τη διάρκεια εκπραγμάτωσης των προπονήσεων. Κατ’ αρχάς, το άθλημα της κολύμβησης 

συνιστά ένα ατομικό άθλημα τεχνικής φύσεως το οποίο στα πλαίσια της κοινότητας διεξάγεται 

σε επίπεδα πρωταθλητισμού. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι κατά τη διάρκεια που οι 

αθλητές επιδίδονται σε αυτό χρειάζεται να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν 

γεγονός το οποίο αμέσως αποκλείει τη δυνατότητα παράλληλης ομιλίας. Επίσης, λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης του αθλήματος κατά το οποίο οι αθλητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

βρίσκονται εντός του υδάτινου στοιχείου, οι αθλητές, όπως δηλώνει και ο προπονητής, ακόμα 

και να το επιθυμούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλούν.  

Όπως παρατηρείται κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις, οι ομιλίες λαμβάνουν χώρα 

και περιορίζονται σε πολύ συγκεκριμένα  χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, περιθώρια για 

συνομιλία υπάρχουν κατά την αρχή της προπόνησης, στο ενδιάμεσο μεταξύ των σετ, καθώς 

και μετά το πέρας της προπόνησης. Κατά την ώρα διεξαγωγής της προπόνησης, δικαίωμα και 

δυνατότητα ομιλίας έχει μόνο ο προπονητής ο οποίος μιλάει για να καθοδηγεί και να 

διορθώνει. Αναλυτικότερα, κατά την αρχή της προπόνησης, όπως και κατά τα διαστήματα 

μεταξύ των σετ, ο προπονητής εξηγεί τον τρόπο διεξαγωγής της εκάστοτε προπόνησης και οι 

αθλητές εκείνη την ώρα έχουν το περιθώριο να διατυπώσουν την όποια απορία, διευκρίνηση ή 

αντιπρόταση έχουν να κάνουν ή να ρωτήσουν τον προπονητή.  

Επίσης, προτού αρχίσει η προπόνηση, κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφιερώνεται 

για την πραγματοποίηση του ζεστάματος, όπως και στο ενδιάμεσο μεταξύ των σετ, οι 

κολυμβητές έχουν σημαντικά περιθώρια για γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση και 

συνομιλία, τόσο μεταξύ τους, όσο και με παιδιά και προπονητές άλλων τμημάτων που εκείνη 

την ώρα είτε κάνουν παράλληλα προπόνηση, είτε είναι η ώρα που η επόμενη ομάδα διαδέχεται 

την προηγούμενη. Αλλά και μετά το τέλος της προπόνησης, παρέχονται σημαντικά περιθώρια 

για συνομιλία και κοινωνική αλληλεπίδραση τόσο στα αποδυτήρια, καθώς κάνουν ντουζ και 

ετοιμάζονται να φύγουν, όσο και σε έναν χώρο έξω από το κολυμβητήριο στον οποίο κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες κάποια παιδιά συνηθίζουν να μένουν και να κάνουν παρέα και να 

παίζουν διάφορα παιχνίδια.  

Πολύ σημαντικές δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση παρέχονται επίσης στους 

αθλητές και κατά την πρακτική της συμμετοχής στους αγώνες κολύμβησης. Οι δυνατότητες 

αυτές παρέχονται σε ποικίλες περιστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής στην 

συγκεκριμένη πρακτική: κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κατά τη διάρκεια της αναμονής στον 

αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια των ντουζ στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τόσο μεταξύ 

των συναθλητών του ίδιου ομίλου, όσο και με αθλητές άλλων κολυμβητικών σωματείων, όπως 

επίσης και κατά την φιλοξενία τους από συναθλητές, όποτε αυτό συμβαίνει.  

Η διδακτική καθοδήγηση θεωρείται ότι οδηγεί στη δημιουργία ανεπιθύμητων 

πρακτικών. Η σύγκρουση πηγάζει από το γεγονός ότι η ομιλία για μια πρακτική εκτός αυτής 

διαφοροποιείται από την ομιλία μέσα από την καθαυτή πρακτική. Συνεπώς, από τη διδακτική 

χρήση της γλώσσας, και όχι από τον ίδιο τον λόγο της πρακτικής, δημιουργείται μια νέα 

γλωσσολογική πρακτική, με την ιδιαίτερή της υπόσταση. Η νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή 
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σε μια τέτοια γλωσσολογική πρακτική συνιστά μορφή μάθησης, αλλά δεν σημαίνει ότι οι 

αρχάριοι μαθαίνουν την πραγματική πρακτική, στην οποία φέρεται να αναφέρεται η γλώσσα.  

Στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες μορφές λόγου που να απευθύνονται στους μαθητευόμενους κολυμβητές ή να είναι 

σημαντικές για τη μετακίνησή τους προς το κέντρο, προς την πλήρη συμμετοχή, και να 

αντιστοιχούν στο σαφές γλωσσολογικό είδος, όπου κατατάσσεται η μορφή της ερώτησης-

απάντησης-αξιολόγησης της διδασκαλίας στον Όμιλο. Εντούτοις, η Jordan (1989 στο Lave & 

Wenger: 88) προβαίνει σε άλλη μια εύστοχη παρατήρηση για τη γλώσσα, αναφερόμενη αυτή 

τη φορά στον ρόλο των «ιστοριών» στη μαθητεία, επισημαίνοντας ότι οι ιστορίες είναι 

μείζονος σημασίας όσον αφορά την λήψη αποφάσεων, γεγονός το οποίο έχει επιρροές στο 

αντικείμενο και στον τρόπο μάθησης των αρχάριων, καθώς η μάθηση μέσα από τη μαθητεία 

συνοδεύεται από συζητήσεις και ιστορίες για προβληματικές και εξαιρετικά δύσκολες 

περιπτώσεις. Ενδεικτικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η αφήγηση εκ μέρους του προπονητή 

ιστοριών από προηγούμενες εμπειρίες του γύρω από κάποιες δύσκολες καταστάσεις που έχει 

βιώσει σε αγώνες κολύμβησης ή σε προπονήσεις. Αυτές οι ιστορίες αποτελούν σημαντικό 

τμήμα του εντοπισμού των σφαλμάτων και δύσκολων καταστάσεων και της ανάληψης δράσης 

και μέτρων πρόληψης και αποφυγής αντίστοιχων συμβάντων.  

Κατά τον τρόπο αυτό, διακρίνονται δύο είδη ομιλίας εντός της κοινότητας:  η ομιλία 

«εντός» και η ομιλία «εκτός» της πρακτικής, όπως αποδίδεται από τους Lave και Wenger 

(2005: 89). Η ομιλία αυτή καθαυτή αναφέρεται τόσο στην ομιλία «από μέσα», η οποία αφορά 

την ανταλλαγή των πληροφοριών που χρειάζονται για τη διεξαγωγή της τρέχουσας 

δραστηριότητας, όσο και στην ομιλία για την πρακτική, η οποία αφορά τις ιστορίες και τις 

παραδόσεις της κοινότητας. Εντός των πλαισίων της κοινής πρακτικής, και οι δύο μορφές 

ομιλίας εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Αφενός, παρατηρείται ότι εφιστούν, 

επικεντρώνουν και μετατοπίζουν την προσοχή και συνδράμουν στον συντονισμό της 

κοινότητας, και αφετέρου, ότι υποστηρίζουν τις συλλογικές μορφές μνήμης και συλλογισμού 

της κοινότητας συνιστώντας, ταυτόχρονα, ένδειξη της ιδιότητας του μέλους. Οι αρχάριοι, 

επομένως, αποσκοπούν στην εκμάθηση της ομιλίας που τους παρέχει πρόσβαση στη νόμιμη 

περιφερειακή συμμετοχή.  

 

10.6. Κινητοποίηση και ταυτότητα: αποτελέσματα της συμμετοχής στην κοινότητα 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 
 

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής 

που χαρακτηρίζει την ενασχόληση με το άθλημα της κολύμβησης, οι αρχάριοι συμμετέχουν 

τόσο σε μια κοινότητα κολυμβητών, όσο και σε μια σειρά παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η 

νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή αποτελεί αρχική μορφή της ιδιότητας του μέλους που 

χαρακτηρίζει αυτήν την κοινότητα. Η αποδοχή από τους πρεσβύτερους και εμπειρότερους 

κολυμβητές και η αλληλεπίδραση με αυτούς και με τους υπόλοιπους της ίδιας κατάταξης, όπως 

και με τον προπονητή, διαμορφώνουν τη νόμιμη μάθηση και της δίνουν αξία στα μάτια των 

μαθητευόμενων αθλητών της κολύμβησης. Γενικότερα, καθώς μαθαίνουν μέσα από την 

πρακτική διαδικασία, οι αρχάριοι μαθητευόμενοι αθλητές της κολύμβησης  γνωρίζουν ότι 

υφίσταται ένα πεδίο για την ώριμη πρακτική στην οποία μαθητεύουν, η κολύμβηση σε επίπεδο 

πρωταθλητισμού. Η κοινότητα των κολυμβητών και οι παραγωγικές σχέσεις τους με τον 

κόσμο προσφέρουν στους μαθητευόμενους το «μέλλον» που βασίζεται στη συνέχεια.  

Οι αρχάριοι κολυμβητές, οι κολυμβητές δηλαδή που αγωνίζονται στις ακαδημίες και 

στα προαγωνιστικά τμήματα και οι νεότεροι του αγωνιστικού τμήματος, έχουν ευρεία 

πρόσβαση σε χώρους ώριμης πρακτικής, σε προπονήσεις εντός του πλαισίου του Ν.Ο.Ρ., σε 

προπονήσεις που συνδιοργανώνονται με άλλους κολυμβητικούς ομίλους και σε αγώνες 

κολύμβησης σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, γεγονός το οποίο καθιστά τη συμμετοχή τους 
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νόμιμα περιφερειακή. Συγχρόνως, οι απαιτήσεις της παραγωγικής περιφερειακότητας ως προς 

το χρόνο, το μόχθο και την ευθύνη τους για το αποτέλεσμα είναι λιγότερες από αυτές που 

αντιμετωπίζουν οι πλήρεις συμμετέχοντες, οι κολυμβητές που αγωνίζονται στο αγωνιστικό 

επίπεδο. Οι υποχρεώσεις των κολυμβητών που αγωνίζονται στις ακαδημίες και στα 

προαγωνιστικά τμήματα είναι συγκριτικά λιγότερες και συντομότερες καθώς για τα τμήματα 

αυτά δεν προβλέπονται πρωινές προπονήσεις και οι απογευματινές προπονήσεις στα υπόλοιπα 

τμήματα, εκτός του προαγωνιστικού, έχουν μικρότερη διάρκεια σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

του αγωνιστικού. Οι απαιτήσεις, επίσης, ως προς τις επιδόσεις των κολυμβητών στα 

προαγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται στα όρια των αγωνιστικών αξιώσεων και όχι στα ίδια 

επίπεδα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν για την αγωνιστική κατηγορία.  

Στην παρούσα εμπειρική μελέτη που πραγματοποιείται υπό το πρίσμα της θεώρησης 

των Lave και Wenger, έννοιες όπως η «εσωτερική ανταμοιβή» θα μπορούσαν να λαμβάνουν 

υπόψη τις δραστηριότητες με σκοπό τη μάθηση, κυρίως, ως αθλητικές γνώσεις και ικανότητες 

που αποκτώνται μέσω των ασκήσεων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις θεωρούνται αναμφισβήτητα 

σημαντικές. Ωστόσο, η βαθύτερη συνειδητοποίηση της αξίας της συμμετοχής από την οπτική 

της κοινότητας και του κολυμβητή έγκειται στο γεγονός ότι ο κολυμβητής γίνεται μέλος της 

κοινότητας. Για παράδειγμα, κατά τον τρόπο αυτό, η επιτυχής κολύμβηση εντός των 

απαιτούμενων χρονικών ορίων αποτελεί απόδειξη ότι ο κολυμβητής διαμορφώνεται σε 

«επίδοξο πρωταθλητή».  

Ωστόσο, μπορεί, επίσης, να κριθεί με πιο ωφελιμιστικά κριτήρια ως προς την 

ανταμοιβή ή ακόμα και την αξία. Με παρόμοιο τρόπο, η επιτυχία στα τεστ ορίων ενός 

κολυμβητή του προσφέρει την αίσθηση ότι αυτό το μέλος ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει 

στην ομάδα. Η πορεία ενός αρχάριου προς την πλήρη συμμετοχή του στην πρακτική 

διαδικασία δεν προϋποθέτει από τον ίδιο απλώς να αφιερώσει περισσότερο χρόνο, να 

καταβάλει εντονότερες προσπάθειες και να εκτελέσει τις προπονήσεις σε λιγότερο χρόνο και 

με πιο άρτια τεχνική. Προϋποθέτει, επίσης, το οποίο θεωρείται και σημαντικότερο, μια 

αυξημένη αίσθηση της ταυτότητάς του ως εξειδικευμένου κολυμβητή διότι καθώς οι 

κολυμβητές κινούνται προς ανώτερα-κεντρικότερα επίπεδα συμμετοχής, παράλληλα αποκτούν 

εξειδίκευση σε κάποιο συγκεκριμένο στιλ κολύμβησης το οποίο και τους χαρακτηρίζει ως 

κολυμβητές. Η Σταυρούλα επί παραδείγματι, όπως μας πληροφορεί η ίδια, είναι κολυμβήτρια 

αποστάσεων.  

Υφίστανται περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία της αυξανόμενης συμμετοχής δεν 

συνιστά το πρωταρχικότερο κίνητρο της μάθησης, και αυτό συμβαίνει συχνά, όταν ο 

προπονητής αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει, μέσω της διδασκαλίας, κίνητρα στους 

αθλητές, ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται σε προαγωνιστικό επίπεδο. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η προσοχή εστιάζεται στην κινητοποίηση του ατόμου και όχι στην ομαδική συμμετοχή. 

Η παράβλεψη της σημασίας της νόμιμης συμμετοχής των αρχάριων κολυμβητών στην 

επιθυμητή πρακτική διαδικασία οδηγεί στην μετατροπή της ταυτότητας των κολυμβητών σε 

ρητό αντικείμενο αλλαγής. Κατά την περίπτωση του αθλήματος της κολύμβησης, όπου η 

κεντρική συμμετοχή αποτελεί το υποκειμενικό κίνητρο της μάθησης, οι αλλαγές στην 

πολιτισμική ταυτότητα και στις κοινωνικές σχέσεις γίνονται αναπόφευκτα τμήμα της 

διαδικασίας.  

 

10.7. Αντιφάσεις και αλλαγή: συνέχεια και αντικατάσταση στα πλαίσια της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 

 

Στο θεωρητικό τμήμα, είδαμε ότι η διδασκαλία και η μάθηση, ως αναλυτικές έννοιες, 

κατέχουν ξεχωριστή σημασία στη θεώρηση των Lave και Wenger. Όπως προκύπτει από τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας, ο προπονητής και οι αθλητές μοιράζονται κοινό στόχο ως 

προς την κύρια μαθησιακή δραστηριότητα το οποίο σημαίνει ότι υφίσταται ομοιομορφία ως 
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προς τα κίνητρά τους. Η μάθηση όμως, ως νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, ακόμα και σε 

αυτές τις περιπτώσεις που οι παιδαγωγικοί στόχοι και η παιδαγωγική διαδικασία φαίνονται να 

συνιστούν κεντρικό παράγοντα, δεν εξαρτάται άμεσα ή απαραίτητα από αυτές.  

Προσαρμόζοντας τη θεώρηση της πλαισιοθετημένης μάθησης στην πραγματικότητα 

της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, προκύπτει ότι η μάθηση 

στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας αποτελεί τμήμα της κοινωνικής πρακτικής, ότι η 

έκθεση στις δομές-πηγή της μάθησης δεν περιορίζεται στο πρόγραμμα εκμάθησης των 

διαφόρων τεχνικών κολύμβησης και ότι η διδακτική βοήθεια δεν ερμηνεύεται πάντα ως 

καθαρά προσωπικό φαινόμενο. Αντιθέτως, η μάθηση κατανοείται σε σχέση με την πρακτική  

ως σύνολο και το σύνολο της περιπλοκότητας των σχέσεών της, τόσο τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται εντός των πλαισίων της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης, όσο και εκείνες που αναπτύσσονται με τον κόσμο γενικότερα.  

Κατά τη θεώρηση των Lave και Wenger, εμφανίζεται κάποια θεμελιώδης αντίφαση 

ανάμεσα στη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή ως τρόπος επίτευξης της συνέχειας της 

κοινότητας πρακτικής σε διαφορετικές γενιές και στην αντικατάσταση που εμπεριέχεται στην 

ίδια διαδικασία, καθώς οι πλήρεις συμμετέχοντες της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης, οι αθλητές που συμμετέχουν στις πρακτικές της σε αγωνιστικό 

επίπεδο, αντικαθίστανται από τους αρχάριους, αυτούς που αγωνίζονται σε επίπεδο ακαδημιών 

και προαγωνιστικής, που γίνονται πρεσβύτεροι. Η αντίφαση αυτή αναδύεται μέσα από 

θεωρήσεις όπως των Fortes (1938) και Goody (1989) οι οποίοι έχουν κάνει αναφορά σε 

σύγκρουση μεταξύ συνέχειας και αντικατάστασης, εντάσσοντάς την στη διαδικασία της 

μάθησης καθώς τη θεωρούν ως θεμελιώδη και ως βασική αντίφαση της κοινωνικής 

αναπαραγωγής, διαμόρφωσης και αλλαγής.  

Προσαρμόζοντας της θεώρηση της Goody (1989), η αντίθεση μεταξύ της συνέχειας και 

της αντικατάστασης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είτε όταν ο πιο αρχάριος 

κολυμβητής και ο εμπειρότερος μοιράζονται το ενδιαφέρον για τις αυξανόμενες και 

βασισμένες σε γνώση ικανότητες του πιο αρχάριου, είτε όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα 

στην επιθυμία του εμπειρότερου για προπόνηση και στην επιθυμία του πιο αρχάριου να μάθει. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αναφέρεται από τη Σταυρούλα, η οποία 

δηλώνει ότι όταν ήταν η πιο έμπειρη στο προαγωνιστικό τμήμα, αναφέρει ότι ένιωθε υπεύθυνη 

για να συμβουλέψει τους πιο αρχάριους. Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι αρχάριοι 

και οι πιο έμπειροι συγκροτούν και διατηρούν την ταυτότητά τους, συγκρούονται και οδηγούν 

σε αντίθετες οπτικές γωνίες, όσον αφορά στην πρακτική και στην εξέλιξή της. Οι αρχάριοι 

βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δίλημμα κατά το οποίο αφ’ ενός, επιθυμούν να ασχοληθούν με 

την υπάρχουσα και εξελισσόμενη με το χρόνο πρακτική, με σκοπό να την κατανοήσουν, να 

συμμετέχουν σε αυτή και να γίνουν πλήρη μέλη της κολυμβητικής κοινότητας και αφετέρου, 

ενδιαφέρονται για την εξέλιξή της, καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το μέλλον της ως 

στοιχείο της δικής τους ταυτότητας.  

Εντούτοις, από τους Lave και Wenger, υποστηρίζεται ότι εξίσου θεμελιώδους σημασίας 

για τις κοινωνικές σχέσεις της παραγωγής και για την κοινωνική αναπαραγωγή της εργασίας 

είναι μια δεύτερη αντίφαση η οποία λαμβάνει χώρα ανάμεσα στη συνέχεια και στην 

αντικατάσταση. Το πεδίο των σχέσεων συνιστά προϊόν αυτών των αλληλένδετων αντιθέσεων 

και η εξέτασή του είναι αναγκαία για την  βελτίωση των μελετών της διαδικασίας της μάθησης 

διότι, κατά την περίπτωση που η παραγωγή και η κοινωνική αναπαραγωγή των ατόμων 

περιλαμβάνονται εξίσου στην αναπαραγωγή του κοινωνικού πλαισίου δραστηριοτήτων, τότε οι 

αντιφάσεις από τις οποίες χαρακτηρίζεται η αναπαραγωγή ατόμων εντός της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, δεν εξαφανίζονται όταν αλλάζει η 

μορφή της παραγωγής, αλλά απλώς διαμορφώνονται. Συνεπώς, ο τρόπος κατά τον οποίο 

μπορεί να γίνει χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων αντιθέσεων των εξελισσόμενων μορφών 

παραγωγής αποτελεί το βασικό προβληματισμό για την ιστορική κατανόηση της κοινότητας 
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της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης και των ψυχοπαιδαγωγικών της 

μεθόδων. Η ανάπτυξη της ταυτότητας του μέλους συνιστά κυρίαρχο ζήτημα για τη 

σταδιοδρομία των αρχάριων στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης, και, συνεπώς, και για την έννοια της νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής. 

Μάλιστα, η μάθηση και η αίσθηση της ταυτότητας στην υπό εξέταση κοινότητα, θεωρούνται 

αδιαχώριστες, καθώς συνιστούν όψεις του ίδιου φαινομένου.  

Όσον αφορά έπειτα τις συγκρούσεις ως προς την εξουσία, στα πλαίσια της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. δεν παρατηρήθηκε η 

ύπαρξη συγκρούσεων με κανέναν από τους τρόπους έρευνας που αξιοποιήθηκαν. Η διάρκεια 

της καθημερινής συμμετοχής συνιστά το πεδίο όπου εάν συνέβαιναν συγκρούσεις αυτές θα 

ελάμβαναν χώρα, καθώς αποτελεί το στάδιο, κατά το οποίο «οι παλιοί και οι νέοι, οι γνωστοί 

και οι άγνωστοι και οι καταξιωμένοι και οι φιλόδοξοι επιλύουν τις διαφορές τους, 

ανακαλύπτουν τις ομοιότητές τους, εκφράζουν τις αμοιβαίες ανησυχίες τους και αποδέχονται 

την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ τους» (Lave & Wenger, 2005: 95). Κάθε ομάδα 

συνιστά την επίτευξη του σκοπού της άλλης και συγχρόνως είναι και αναγκαία για την άλλη 

ομάδα, καθώς βιώνουν και επεξεργάζονται την τρέχουσα σύγκρουση μέσα από την κοινή 

καθημερινή τους πρακτική, όπου οι διαφορετικές οπτικές τους γωνίες έρχονται σε 

αλληλεπίδραση με τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Εντούτοις, ακόμα και κατά την περίπτωση που 

η μάθηση προκύψει μέσα από «εκούσια μίμηση», όπως συμβαίνει κατά τις περιπτώσεις που ο 

προπονητής υποδεικνύει στους αθλητές τον σωστό τρόπο εκτέλεσης κάποιας τεχνικής, πάντοτε 

υπερβαίνει τη «μετάδοση» της γνώσης και την «απόκτηση» ικανοτήτων (Lave & Wenger, 

2005: 95).  

Όλες οι ενδεχόμενες εντάσεις που επέρχονται από την αντίθεση συνέχειας και 

αντικατάστασης, εισάγονται στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης από την αποδοχή της νόμιμης συμμετοχής των αρχάριων και της οπτικής γωνίας 

που διακρίνει τον καθένα. Η νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή, ως τρόπος επεξεργασίας των 

σχετικών συγκρούσεων στην πρακτική διαδικασία, συνιστά αμοιβαία σχέση μεταξύ των 

προσώπων και της πρακτικής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η πορεία των κολυμβητών 

προς την πλήρη συμμετοχή τους στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής συνιστά κάθε άλλο 

παρά μια στατική διαδικασία.  

Η αλλαγή λοιπόν συνιστά μείζονος σημασίας γνώρισμα της κοινότητας πρακτικής και 

των δραστηριοτήτων της, καθώς η δραστηριότητα και η συμμετοχή των ατόμων στην πρακτική 

διαδικασία, οι γνώσεις τους και οι οπτικές τους είναι καθοριστικές η μια για την άλλη. Η 

νόμιμη περιφερειακότητα προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής «εποικοδομητικά αφελών» 

ερωτήσεων και οπτικών, γεγονός το οποίο καθιστά την απειρία  εκμεταλλεύσιμο προσόν (Lave 

& Wenger 2005: 96). Παρ’ όλα, αυτά, μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο εντός των πλαισίων της 

συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας, κατά την περίπτωση που στηριχθεί από τον 

προπονητή ο οποίος, ως έμπειρος επαγγελματίας, βρίσκεται σε θέση να αντιληφθεί τους 

περιορισμούς που τίθενται από αυτή την απειρία και να εκτιμήσει τον ρόλο της.  

Η νομιμότητα της περιφερειακής συμμετοχής παρέχει τη δυνατότητα στους κολυμβητές 

για συλλογιστικές διαδικασίες σε σχέση με την τρέχουσα δραστηριότητα. Η συμμετοχή όλων 

είναι νόμιμα περιφερειακή από κάθε άποψη, στον βαθμό που η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ 

των νέων θεωρήσεων δικαιολογείται, το οποίο σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να 

θεωρηθεί, ως έναν βαθμό, «αρχάριος» ως προς το μέλλον της κοινότητας η οποία βρίσκεται σε 

διαρκή εξέλιξη.  

Παρά του ότι η διαπραγμάτευση του νοήματος είναι κάτι το οποίο πραγματοποιείται 

αβίαστα, αποτελεί μια συνειδητή δραστηριότητα των κολυμβητών κατά την συμμετοχή τους 

στις πρακτικές της κοινότητας. Η χρήση του όρου διαπραγμάτευση πραγματοποιείται για την 

έκφραση μιας διαρκούς διαδικασίας της «συνεχιζόμενης επίτευξης ευσυνειδητότητας» και έχει 

να κάνει με πολλά περισσότερα από την κατασκευή νοήματος μέσω της γλώσσας (Lave & 
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Wenger, 2005: 97). Εφόσον αυτή η συγκρότηση νοήματος συμβαίνει από το οτιδήποτε κάνει 

κάποιος, μπορεί να περικλείει τη γλώσσα, πηγαίνοντας, όμως, συγχρόνως και πέρα από αυτήν, 

όπως αναφέρεται από τον Tusting (2005: 38). 

 

10.8. Ο ρόλος-συμβολή των σημαντικών άλλων στις διαδικασίες μάθησης και 

ανάπτυξης των υποκειμένων της έρευνας 
 

10.8.1. Ο ρόλος-συμβολή του προπονητή 

 

 Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και συγκρότηση της ταυτότητας και των 

διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών της έρευνάς μας στο πλαίσιο του Αθλητικού 

Ομίλου Κολύμβησης Ρεθύμνου, έχει διαδραματίσει ο προπονητής τους. Ο προπονητής των 

παιδιών αποτελεί ένα κεντρικό μέλος της κοινότητας το οποίο φέρει την ευθύνη για τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν όλο το φάσμα των πρακτικών της και με τη στάση του, τις 

αντιλήψεις και τη συμπεριφορά του επηρεάζει καθοριστικά το σύνολο των παραμέτρων της. 

Ως εκ τούτου, σκόπιμη κρίνεται η πραγματοποίηση σχετικής αναφοράς.  

 Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο προπονητής αποτελεί ένα άτομο ο οποίος ως 

άνθρωπος διέπεται από αρχές όπως η δικαιοσύνη, η συνέπεια, η αυτοκυριαρχία και η 

εργατικότητα. Επιμένει σε αυτές και αναφέρεται σε αυτές επανειλημμένως. Αποτελούν αρχές 

που εφαρμόζει πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του και στον τρόπο που ζει και, μέσα από το 

προσωπικό του παράδειγμα, τα διδάσκει και στους αθλητές του. Αξιώνει αντίστοιχη 

συμπεριφορά και από εκείνους και επιμένει σε αυτό σε μεγάλο βαθμό, πράγμα το οποίο οι 

αθλητές δείχνουν να το εκλαμβάνουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό, καθώς αποτελούν από τα 

πρώτα πράγματα που επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά ότι έμαθαν και συνεχίζουν να μαθαίνουν 

μέσα από τη συμμετοχή τους στις πρακτικές της κοινότητας έχοντας ως προπονητή τον κύριο 

Στράτο.  

 Πέρα από προπονητή, ορίζει τον εαυτό του και ως παιδαγωγό και ως σημαντικότερο 

στόχο, δηλώνει ότι αξιολογεί την επίτευξη της «νουθεσίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η 

επίτευξη των στόχων αυτών είναι κάτι για το οποίο εργάζεται συνειδητά και με έμμεσο τρόπο 

κατά τον συντονισμό του τρόπου διεξαγωγής και συμμετοχής  σε όλο το φάσμα των πρακτικών 

της κοινότητας. Κατά καιρούς μάλιστα, συμβαίνει να αναγνωρίζεται σε αυτόν η θετική του 

αυτή επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των αθλητών του, πράγμα το οποίο τον 

χαροποιεί ιδιαίτερα, του παρέχει μία ηθική δικαίωση και αισθάνεται σαν να έκανε το 

σημαντικότερο πράγμα που μπορούσε να κάνει για τους αθλητές του, όπως δηλώνει.  

Μέσα από την πολυετή παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο, έχει γίνει γνωστός 

πλέον στην τοπική κοινωνία για την ποιότητα του χαρακτήρα του, γεγονός που θεωρεί ότι 

συνεισφέρει στη σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους γονείς και τους 

αθλητές. Η σύναψη αγαστών διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από 

συνεργατικότητα είναι κάτι που αναφέρει ότι τον απασχολεί και το επιδιώκει, όχι μόνο με τους 

γονείς, αλλά και μεταξύ του ίδιου και των αθλητών και των αθλητών μεταξύ τους, καθώς 

θεωρεί ότι αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για τη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού 

κλίματος κατά τη συμμετοχή στις πρακτικές της κοινότητας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση 

για να προκύψουν όλοι οι υπόλοιποι στόχοι που θέτει. Η συνεισφορά του αυτή στη δημιουργία 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των αθλητών είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και 

από τους αθλητές. Ενδεικτική του γεγονότος αυτού είναι η εξής αναφορά εκ μέρους του 

Παύλου: «θεωρώ ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, και λόγω του προπονητή μας, 

ο οποίος συμβάλει σημαντικά στο να είμαστε ομάδα, θεωρώ ότι οι σχέσεις μου με τα παιδιά από 

το κολυμβητήριο είναι πάρα πολύ καλές». 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους στόχους του οποίους θέτει, αναφέρει συγκεκριμένα, ότι 

τρέφει όνειρα για το κάθε ένα παιδί που προπονεί ξεχωριστά τα οποία τα μοιράζεται με τα 
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παιδιά με σκοπό να τα «εμπνεύσει» και να τα «πείσει», όπως επί λέξει αναφέρει, προς την 

κατεύθυνση αυτή. Εργάζεται πολύ και αδιάκοπα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου 

καταφέρει να εκπληρώσει τον κάθε έναν από αυτούς τους στόχους, οι οποίοι, μόλις 

επιτευχθούν, αμέσως θέτει νέους, πράγμα το οποίο οι αθλητές το εκλαμβάνουν και το 

αναγνωρίζουν και το αναφέρουν οι ίδιοι από μόνοι τους κατά τις συνεντεύξεις: «…προσπαθεί, 

ψάχνει, βρίσκει χρόνους συναγωνιστών μας από άλλες ομάδες, ψάχνει να βρει σε ποιους αγώνες 

θα μας πάει, πού θα έχει καλύτερους αθλητές για να πέσουν μαζί μας για να γνωριστούμε. Φέτος, 

πήρε και μια αδιάβροχη κάμερα και μας πήρε βίντεο κάτω από το νερό για να δούμε την τεχνική 

μας και ίσως λάθη που, όταν μας έκανε παρατήρηση, ίσως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πώς 

ακριβώς είναι το σωστό και τι κάναμε εμείς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος.  

Πρόσθετα, αρχής γενομένης από την φετινή χρονιά, ύστερα από πρωτοβουλία του 

προπονητή, ο Ν.Ο.Ρ. άρχισε να συνεργάζεται με έναν γιατρό ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα 

που σχετίζονται με αθλητές της κολύμβησης. Ανά διαστήματα, κανονίζονται συναντήσεις με 

αυτόν τον γιατρό, ο οποίος έρχεται από την Αθήνα, με σκοπό την εξέταση των αθλητών. Αφού 

ο γιατρός εξετάσει το κάθε παιδί, με τα ειδικά μηχανήματα που διαθέτει, και διενεργήσει και 

εξετάσεις αίματος, εντοπίζει τυχόν ελλείψεις και ανάγκες του οργανισμού του κάθε αθλητή 

και, μέσα από τη συνταγογράφηση κατάλληλων σκευασμάτων, προσπαθεί να τα αναπληρώσει 

και να τα αποκαταστήσει προς όφελος του αθλητή, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει 

σωματικά στις απαιτήσεις του αθλήματος της κολύμβησης. 

Πέρα όμως από την σωματική ανθεκτικότητα των αθλητών του, ο προπονητής 

επιδεικνύει αντίστοιχο ενδιαφέρον και για την ψυχική τους και, πέρα από τη συνεργασία με 

τον ειδικευμένο γιατρό, αναφέρει ότι, και πάλι, με δική του πρωτοβουλία, διατηρεί συνεργασία 

και με ειδικευμένο ψυχολόγο. Πρόκειται για έναν αθλητικό ψυχολόγο τον οποίο εκτιμά και 

εμπιστεύεται, καθώς τον γνώρισε κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, όπου 

τον είχε καθηγητή. Ο ψυχολόγος αυτός, έπειτα από σχετικό αίτημα του προπονητή, 

πραγματοποιούσε κάποιες συναντήσεις με τον προπονητή και τους αθλητές κατά τις οποίες 

συνομιλούσε μαζί τους, τους παρείχε κάποια σχετικά ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση και 

παρείχε κάποια συμβουλευτική.  

Εξαιτίας όμως της οικονομικής δυσπραγίας των ημερών, οι επισκέψεις αυτές έχουν 

πλέον διακοπεί και τον ρόλο του ψυχολόγου, όπως δηλώνει ο προπονητής, αναγκάζεται να τον 

αναλαμβάνει ο ίδιος εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές και κάποια μέσα με τα οποία τον έχει 

εφοδιάσει ο ψυχολόγος. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι του έχει παραχωρήσει αντίτυπα των 

ερωτηματολογίων, του έχει δώσει οδηγίες για την εφαρμογή κάποιων τεχνικών, όπως η νοερή 

απεικόνιση, και του έχει δώσει επίσης και κάποιες οδηγίες για την παροχή συμβουλευτικής, 

πράγματα τα οποία εφαρμόζει με συχνότητα γύρω στις 10 φορές τον χρόνο, όπως αναφέρει.   

 
Ερευνήτρια: Το πρωί είχατε πάλι προπόνηση;  

Προπονητής: Ναι και μετά την πρωινή κάνανε και γυμναστήριο και μετά κάνανε και νοερή 

απεικόνιση. Τους είπα: φανταστείτε όταν ήσασταν μικρά και πηγαίνατε στο σχολείο και διάφορα 

άλλα και μετά φανταστείτε ότι είσαστε στο κολυμβητήριο και ανεβαίνετε πάνω στον βατήρα. 

Εκεί τους έκοψα και έφυγα και μετά σηκώθηκαν και έλεγαν το ένα στο άλλο πώς ένιωσαν. Αν 

ήμουν εγώ μπροστά δεν τα έλεγαν. (Σημειώσεις πεδίου 12/4/2017) 

 

Παρατηρείται λοιπόν, έντονη επιθυμία από την πλευρά του προπονητή για πρόοδο και 

καταξίωση των αθλητών του, για την επίτευξη της οποίας εργάζεται και κοπιάζει σε μεγάλο 

βαθμό μεταχειριζόμενος κάθε δυνατό μέσο και τεχνική που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

επίτευξή τους. Συγχρόνως, αναφέρει ρητά, και είναι κάθετος και απόλυτος σε αυτό το ζήτημα, 

ότι θέτει σαφή όρια στα μέσα που είναι διατεθειμένος να αξιοποιήσει. Τα όρια αυτά, τα θέτει 

στη χρησιμοποίηση πάσης φύσεως αθέμιτων μέσων. «Προτιμώ κι ας είναι και κακό, το νόμιμο, 

το ηθικό και το σωστό με μια μικρότερη επιβράβευση, παρά κάτι που ξεφεύγει από τη σφαίρα της 



189 
 

ηθικής» και «Για μένα τα όριά μου είναι ότι εγώ δεν δίνω τίποτα στον αθλητή, παρά μόνο 

προπόνηση και παιδεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Πέρα από την ψυχολογική αυτή προσέγγιση που επιχειρεί κατά τον τρόπο που 

αναφέρθηκε, ο προπονητής επιδεικνύει και καθημερινά έμπρακτο ενδιαφέρον και για την 

συναισθηματική υπόσταση των αθλητών του το οποίο φανερώνεται μέσα από τον τρόπο που 

τους μιλάει και τους συμπεριφέρεται. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται μέσα από το υλικό των 

συνεντεύξεων, τόσο του προπονητή και των αθλητών, όσο και μέσα από το υλικό που 

συλλέχθηκε κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις. Όπως προκύπτει λοιπόν, ο προπονητής είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο κατά τον οποίο απευθύνεται στους αθλητές του, 

επιδεικνύοντας διαρκώς ενσυναίσθηση, κατανόηση, υπομονή και αγάπη.  

 Όπως δηλώνει ο ίδιος και όπως επιβεβαιώνεται μέσα από τις δηλώσεις των αθλητών 

και από το υλικό που προκύπτει από τις εθνογραφικές παρατηρήσεις, σε κάθε ευκαιρία, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των προπονήσεων, αλλά και στους αγώνες, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές 

που προκύπτουν, επενδύει τον λόγο του με χιούμορ και πειράγματα. Το χιούμορ του, τα αστεία 

που λέει και τα πειράγματα που με χιουμοριστική διάθεση πραγματοποιεί προς τους αθλητές, 

αποτελούν από τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου κατά τον οποίο διεξάγει και κατευθύνει 

τις προπονήσεις του, καθώς παρατηρούνται άφθονα σε κάθε εθνογραφική παρατήρηση που 

πραγματοποιήθηκε. Όταν μάλιστα το επιτρέπουν οι περιστάσεις, όπως έγινε μετά την 

επιστροφή από το πανελλήνιο πρωτάθλημα λίγο πριν τη λήξη του κολυμβητικού έτους, δεν 

διστάζει να υλοποιήσει αυτήν την παιγνιώδη διάθεση και να παίξει με τους αθλητές.  

Ούτε προς στιγμήν, δεν παρατηρήθηκε να χάνει τον έλεγχο τον συναισθημάτων του, να 

υψώνει τον τόνο της φωνής του ή να απευθύνεται με τυχόν αγενές ή άκομψο τρόπο προς τους 

αθλητές του. Όπως δηλώνουν και οι αθλητές, δεν τους αποπαίρνει ποτέ και ποτέ δεν έχει 

προσβάλει κανέναν και μάλιστα, δηλώνουν ότι θεωρούν ότι δεν θα το έκανε και ποτέ. 

Αντιθέτως, βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους και, ακόμα και σε στιγμές απογοήτευσης, δεν παύει 

να τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και επιείκεια και να προσπαθεί να τους φτιάχνει τη 

διάθεση. Δεν παραλείπει ποτέ να τους επαινεί για την προσπάθειά τους, να τους παρηγορεί, να 

τους ενθαρρύνει, να τους εμψυχώνει και να τους παρέχει συμβουλές. Χωρίς αυταρχικότητα και 

με υπομονή, εξηγεί στους αθλητές του ποια είναι τα λάθη τους, όπως και τον λόγο για τον 

οποίο είναι λάθη, και με τον λόγο του και το παράδειγμά του, χρησιμοποιώντας πολλές φορές 

το σώμα του για τον σκοπό αυτό, τους εξηγεί πώς να τα διορθώσουν και να κάνουν το σωστό.  

Παράλληλα, όταν χρειάζεται, τους επαναφέρει στην τάξη με διακριτικότητα και με 

κομψό τρόπο, χωρίς να στοχοποιεί συγκεκριμένα άτομα και χωρίς να χρειαστεί να πει πολλά 

λόγια ή λόγια που μπορεί να πληγώσουν ή να προσβάλουν αθλητές. Ενδεικτική, είναι η 

περίπτωση κατά την οποία κάποιοι αθλητές οι οποίοι είχαν ξεφύγει στο βάρος τους, τους 

κάλεσε, τον κάθε έναν ξεχωριστά, τους ζήτησε να ανέβουν στη ζυγαριά και απλά τους κοίταξε 

στα μάτια και τους άφησε να αποχωρήσουν χωρίς να τους πει τίποτα, όπως επίσης και το ότι 

πραγματοποιεί παρατηρήσεις και περνάει μηνύματα απευθυνόμενος γενικά σε όλη την ομάδα 

χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα.  

Όπως προκύπτει επιπλέον, από την αντιπαραβολή του υλικού των συνεντεύξεων και 

των παρατηρήσεων, ο προπονητής παραμένει σταθερός και συνεπής στην συμπεριφορά του 

επιδεικνύοντας αντιστοιχία λόγων και έργων. Αναφέρει επίσης ότι οργανώνει τις προπονήσεις 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραμελείται κανένας αθλητής του, ανεξάρτητα από τις 

επιδόσεις του, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθεια ώστε να είναι δίκαιος προς όλους 

παρέχοντας σε κάθε αθλητή ό,τι έχει ανάγκη για την εξέλιξη και την πρόοδό του, γεγονός το 

οποίο παρατηρείται και κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις, αλλά και εκλαμβάνεται και 

αναγνωρίζεται από τους αθλητές οι οποίοι το δηλώνουν αυτοβούλως, χωρίς καν να υποβληθεί 

σχετική ερώτηση. Αποσπάσματα από τις δηλώσεις των υποκειμένων από τα οποία πηγάζουν 

όσα αναφέρθηκαν αποτελούν τα ακόλουθα:  
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Προπονητής: Δε μου αρέσει από το άθλημα της κολύμβησης το γεγονός ότι μπορεί κάποιος για 

πάρα πολύ καιρό, για χρόνια ίσως, να προσπαθεί, να δίνει τα πάντα και να μην παίρνει σε επίπεδο 

επιδόσεων αυτό που πραγματικά αξίζει με όλη μου την καρδιά να του δώσω. Αντίστροφα, 

αθλητές με περίσσιο ταλέντο οι οποίοι δεν δουλεύουν κερδίζουν εύκολα πράγματα και 

συγχύζουν και μπερδεύουν αυτούς οι οποίοι τα δίνουν όλα και δεν κερδίζουν τίποτα. Τι εννοώ; 

Ένα παιδί που δεν έχει ταλέντο και κάνει έξι προπονήσεις την εβδομάδα κατεβάζει μισό 

δευτερόλεπτο και άλλος που έρχεται δύο φορές την εβδομάδα κατεβάζει τρία. Απ’ τη μια λοιπόν 

η αλήθεια είναι ότι αν εσύ ερχόσουν κάθε μέρα, θα κατέβαζες 10 δευτερόλεπτα, αυτή όμως είναι 

η δική μου η αλήθεια και για εμένα είναι η σωστή αλλά ο άλλος σου λέει: «Αφού αυτός με λίγες 

προπονήσεις κατέβασε, τότε κι εγώ που κάνω όλες ας σταματήσω τις μισές για να κατεβάσω κι 

εγώ». Φυσικά, το παιδί αυτό δεν μπορεί μετά να κερδίσει. Τι θέλω να πω; Το κολύμπι σε θέμα 

επιδόσεων δεν αποδίδει πάντα δικαιοσύνη. Μακροπρόθεσμα, αν όμως έχουν την υπομονή, που 

δεν την έχουν οι περισσότεροι να παραμείνουν στο χώρο, αποδίδεται δικαιοσύνη σε όλα τα 

επίπεδα. Αποδίδεται όμως δικαιοσύνη σε αυτό που λέω εγώ «αν αφαιρέσουμε το ταλέντο, όλα τα 

άλλα είναι δουλειά και εγώ έχω αθλητές οι οποίοι ποτέ δε θα μάθει κανείς το όνομά τους στο 

κολυμβητικό στερέωμα, τους οποίους ευχαρίστως θα τους έπαιρνα στη δουλειά μου. Πάνω άμα 

θα ‘ρθεις θα δεις τι λέει: «Δέκα πράγματα που απαιτούν μηδέν ταλέντο» και το πρώτο είναι να 

είσαι στην ώρα σου. Έλεγε ένας διάσημος αμερικάνος: «Να σας πω τα τρία πιο σημαντικά 

πράγματα για να γίνει κάποιος ολυμπιονίκης: «First: Show up» Να εμφανιστείς στο χώρο. Ό,τι 

και να γράψω εγώ στο χαρτί μου, αν δεν είσαι εδώ για να κάνεις προπόνηση, δεν γίνεται τίποτα. 

Οπότε αυτό δε μ’ αρέσει στο κολύμπι, ότι δεν υπάρχει άμεση απόδοση δικαιοσύνης ανάλογα με 

την απόδοση του καθενός. […] …μ’ αρέσει η δικαιοσύνη. Θέλω αυτός που έκανε 50 χιλιόμετρα 

την εβδομάδα σωστά να κάνει 1’:10’’ – 1’:5’’ κι αυτός που έκανε 20 χιλιόμετρα να κάνει από 

1’:10’’ – 1’:8’’ για να μάθει ότι πρέπει να κάνει 50 χιλιόμετρα. […] Για να πάρει τη νουθεσία 

που λέμε. Να πει: αυτό συνέβη, δυστυχώς όμως, ο ένας είναι 1,80, ο άλλος είναι 1,60, το ένα 1,60 

είναι σκυλί, είναι αυτό που λέμε ο Θεός τα θέλει μοιρασμένα.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή δε στοχεύετε μόνο στο να γίνουν καλύτεροι στις επιδόσεις τους.. 

Προπονητής: Όχι.  

Ερευνήτρια: Αλλά και ως άνθρωποι; 

Προπονητής: Έτσι πιστεύω. 

 

Προπονητής: […] Μάλιστα, διάβαζα ένα γράμμα που μου είχε στείλει ένας αθλητής μου ο 

οποίος μου λέει ότι είμαι στα 23 μου, τότε που το ‘γραψε, φεύγω φαντάρος και ήθελα να σας πω 

ένα ευχαριστώ για το τι συνέβη, όχι στο κολύμπι μέσα, αλλά στη ζωή μου. Αυτό το γράμμα για 

μένα δείχνει ότι και τίποτα άλλο να μην έκανα, κάτι έκανα. 

 

Προπονητής: …για κάθε παιδί έχω όνειρο και το όνειρο του προπονητή εξανεμίζεται ή 

εξαργυρώνεται σε ένα δευτερόλεπτο αν πετύχεις και βάζεις άλλο. Διαρκεί 1, 2, 3 χρόνια να το 

πετύχεις κι όταν το πετύχεις, δεν κάνεις 1, 2, 3 χρόνια να το χαρείς, κάνεις 1 δευτερόλεπτο και 

μετά βάζεις κάτι άλλο. Συνέβη κι αυτό φέτος, συμβαίνει κάθε χρόνο, είναι ωραίο να συμβαίνει, 

μου αρέσει, μου προσφέρει πολύ ενδιαφέρον αυτό κι αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτό που 

κάνω. Δηλαδή: εγώ εσένα θα σε κάνω πρωταθλήτρια Ελλάδος. Σιγά κύριε. Όταν την κάνω λέω: 

είδες που σ’ το ‘πα; Και λέω τώρα εσένα θα σε κάνω αυτό […]. 

Ερευνήτρια: Το όνειρο αυτό και τους στόχους σας, τα μοιράζεστε με τα παιδιά;  

Προπονητής: Ναι, βέβαια. Αν δεν εμπνεύσεις τα παιδιά, αν δεν το πείσεις ότι αυτό που κάνεις το 

κάνεις για αυτό και το κάνεις γιατί έχω αυτή τη χαρά γιατί αυτή τη στιγμή τους λέω: πως θα 

βάλω εσένα στον τελικό, δεν το χρειάζομαι, έχω βάλει άλλους 47, στην ουσία εσύ το χρειάζεσαι, 

αλλά εγώ θέλω να σε βάλω σαν να μην έχω βάλει κανέναν. Αν τους πεις αυτό το πράγμα, θεωρώ 

ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το κάνεις και είναι πολύ διαφορετικό το να πιστεύει ο 

άλλος γιατί τον πιέζεις από το να μην καταλαβαίνει το γιατί το κάνει. Γενικά, τα παιδιά που 

ασχολούνται σοβαρά έχουν αναπτύξει πολύ καλά τα στοιχεία της συνεργασίας γιατί γνωρίζουν 

ότι εγώ αυτό το κάνω για κάποιο λόγο. Εδώ είναι που σε βοηθάει η εμπειρία γιατί σου λέει αφού 

το έκανε με άλλους και ξέρει πώς να το κάνει, μπορεί να το κάνει και μαζί μας. Άρα πρέπει κι 

εγώ ό,τι μου πει να το κάνω. 
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Ερευνήτρια: Οι προπονήσεις σας σε τι πνεύμα θα λέγατε ότι γίνονται;  

Προπονητής: Καρότο και μαστίγιο. Δηλαδή λίγο παίζεις, λίγο αυτοσαρκάζεσαι, λίγο 

κοροϊδεύεις, λίγο προσβάλεις, λίγο χαλαρώνεις, λίγο λες ένα ανέκδοτο. Είναι θέμα του τι 

βρίσκεις απέναντί σου. Προσπαθώ πολλές φορές να κάνω αστεία, να είμαι φίλος με τα παιδιά, 

έχω 2-3 που το θέλουν το πείραγμά τους, οπότε αμέσως χαλαρώνουν όλοι. 

  

Ερευνήτρια: Εσείς την προωθείτε (τη συνεργασία) ή την αποτρέπετε με κάποιον τρόπο;  

Προπονητής: Φυσικά την προωθώ. Εννοείται ότι όταν ένα περιβάλλον είναι συνεργατικό και 

όταν σε ένα περιβάλλον θες να πας γιατί περνάς καλά ή γιατί έχεις να μοιραστείς κάτι και με 

έναν άλλον σε προδιαθέτει να πας να παλέψεις εκεί πέρα. Ένα περιβάλλον εχθρικό δεν σου 

αρέσει.  

Ερευνήτρια: Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι την προωθείτε;  

Προπονητής: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος που το κάνω. Βγαίνει από μόνο του στην πορεία. 

Δηλαδή τα παιδιά ξέρουν ότι πρέπει να συνεργαστούν στο γυμναστήριο για να κάνουν μια 

άσκηση, πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει κάτι που κάνω, δεν έχω την αμεσότητα του 

ομαδικού που πρέπει να συνεργαστεί ο ένας με τον άλλο γιατί εξαρτάται ο ένας από τον άλλο. 

Στα ατομικά δεν είναι τόσο. Στο κομμάτι του να περνάω καλά εκεί που πηγαίνω. 

Προπονητής: …Προτιμώ κι ας είναι και κακό, το νόμιμο, το ηθικό και το σωστό με μια 

μικρότερη επιβράβευση, παρά κάτι που ξεφεύγει από τη σφαίρα της ηθικής και δεν μιλάω μόνο 

για το να κλέψει, να ακυρωθεί και να μην ακυρωθεί, αλλά μιλάω και για το θέμα του doping που, 

όπως ξέρουμε, ζορίζει την κατάσταση τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. […] Για μένα τα όριά μου 

είναι ότι εγώ δεν δίνω τίποτα στον αθλητή, παρά μόνο προπόνηση και παιδεία. Αν το παιδί έχει 

κάποιο θέμα υγείας, από φέτος κάνουμε μια καινοτομία, φέρνουμε έναν γιατρό από την Αθήνα ο 

οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Ο γιατρός εξετάζει το παιδί και του προτείνει σίδηρο, βιταμίνη c, 

αν και οι βιταμίνες δεν έχουν καμία σχέση με το doping κι από κει και πέρα εγώ δεν εξετάζω καν 

αν το παιδί τα πήρε. Το λέω αυτό γιατί 1
ον

 ξέρω ότι είναι νόμιμα, κάνουν καλό στην υγεία, 

δηλαδή το να έχεις έλλειψη σε βιταμίνες σημαίνει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να την πάρεις για 

να είσαι καλά στην υγεία σου, όχι γιατί με αυτόν τον τρόπο θα περάσεις κάποιον αθλητή, ενώ αν 

είσαι καλά στην υγεία σου και παίρνεις κάτι για να αυξήσεις την απόδοσή σου παράνομα αυτό 

είναι το όριο. Προσπαθώ λοιπόν τα παιδιά να ξέρουν ότι αυτό που τους κάνω τους κάνει καλό. 

Ακόμα κι εκεί δεν εξετάζω αν πήρε ή δεν πήρε αυτά που πρέπει. Σου είπε ο γιατρός να πάρεις 

αυτό για το καλό σου, όχι σαν κολυμβητής, αλλά σαν άνθρωπος. Από κει και πέρα...  

 

Προπονητής: Φυσικά, υπάρχουν κανόνες και το πώς ερχόμαστε εδώ και το πώς 

συμπεριφερόμαστε και το πώς κολυμπάμε, αλλά απλά σου είπα ότι κάποιοι απ’ αυτούς είναι πιο 

ελαστικοί από κάποιους άλλους, αλλά γενικά θεωρούμαι ένας προπονητής τον οποίο τον 

φοβούνται, τον σέβονται. Ξέρω ‘γω πώς να το πω; 

 

Ερευνήτρια: Όταν ένα παιδί τα πηγαίνει καλά σε έναν αγώνα, ποια είναι η στάση σας;  

Προπονητής: […] Έρχεται ένας αθλητής και του λέω συγχαρητήρια, τον φιλάω, του λέω μπράβο 

και κάθομαι και του εξηγώ κάποια πράγματα γιατί θεωρώ και στην επιτυχία, αλλά και στην 

αποτυχία τα πέντε πρώτα λεπτά που μιλάς με τον αθλητή σου είναι τα πιο σημαντικά και ίσως 

μετά δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο για πολύ καιρό. Λέω λοιπόν: έκανες αυτό, έκανες το άλλο, 

το άλλο μπορεί να λέω 10 πράγματα και του λέω αν έκανες κι αυτό, αφήνω πάντα ένα 

παραθυράκι, όχι γιατί απαραίτητα συνέβη, αλλά για να νιώθει κι αυτός ότι υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης. Αυτή είναι η αντιμετώπισή μου συνήθως και νομίζω ότι μιλώ πιο λίγο σε έναν 

αθλητή που πήγε καλά παρά σε έναν αθλητή που δεν πήγε καλά.   

Ερευνήτρια: Όταν ένα παιδί δεν τα έχει πάει καλά σε έναν αγώνα;  

Προπονητής: Προσπαθώ πρώτα να το ηρεμήσω, να του εξηγήσω τι είναι αυτό το οποίο συνέβη, 

να καταλάβει το ένα ή τα πολλά λάθη που έκανε με τη σειρά ή απλά συνέβη επειδή είναι 

άρρωστο, είναι σε μια κατάσταση λάθος τέλος πάντων που δεν θα ‘πρεπε να είναι, ότι δεν 

οφείλεται σε αυτόν αλλά οφείλεται στην κατάσταση. 

  

Συνέχεια κάνω πλάκες με τα παιδιά, είτε πάνε καλά, είτε όχι. Νομίζω έχω φτάσει σε ένα επίπεδο 

στο οποίο θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει μπορώ να τους βγάλω μια καλή διάθεση για την επόμενη 
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στιγμή. Δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ η συμπεριφορά μου εξωτερικά. Εσωτερικά εντάξει, είναι 

αλλιώς, είμαι πιο ήρεμος, πιο σίγουρος για το έργο μου και αυτά που σκέφτομαι για μετά είναι 

πιο καλά πράγματα, με την έννοια ότι δεν είναι ούτε αυστηρά, ούτε καινοτόμα, ούτε πρέπει να 

αλλάξω κάτι στη δουλειά μου. Καλά πήγαμε, πρέπει να αλλάξουμε μόνο αυτό και τίποτα άλλο. 

Κάπως έτσι. 

 

Αυτό τους το λέω και γενικά, δηλαδή να πανηγυρίζεις και να δέχεσαι την αποτυχία με μέτρο, 

ούτε να φτάνεις στο να ανοίξουμε σαμπάνιες, ούτε στο να «θέλω να αυτοκτονήσω γιατί δεν πήγα 

καλά».  

 

Ερευνήτρια: Παρέχετε στα παιδιά συμβουλές για τη διατροφή τους;  

Προπονητής: Σου είπα μέχρι ποιο σημείο. Στο σημείο που σαν προπονητής λες: θέλω να τρως 

αυτό, θέλω να τρως εκείνο. Τους δίνω κατά καιρούς κάποια ερωτηματολόγια, κάποια φυλλάδια, 

αλλά σε ένα επίπεδο περισσότερο να δώσω το αρχικό ερέθισμα γιατί και οι γνώσεις μου είναι 

τέτοιες που μπορώ να πω 5 πράγματα, αλλά μέχρι εκεί κι από κει και πέρα να το κάνουν μόνοι 

τους, με την έννοια να συναισθανθούν ότι αυτό που τρώνε είναι λάθος, να γνωρίζουν ότι είναι 

λάθος και να μην το φάνε. Δεν μπορείς να είσαι μέσα στο σπίτι τους. Γι’ αυτό ακριβώς βάλαμε 

και τον γιατρό, για να μπορέσει να πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο η συμβουλή. Προχθές, ας πούμε, 

έφερα τη ζυγαριά εκτάκτως στο κολυμβητήριο και είπα: ανέβα απάνω. Ανέβασα τρία παιδιά, 

είχαν πάρει από 2,5 κιλά. Εγώ το έβλεπα στο μάτι, τους έβαλα μάλιστα σε έναν κλειστό χώρο, 

για να μην τους βλέπουν οι άλλοι και τους κοίταξα στα μάτια. Δεν χρειάστηκε να πω τίποτα 

άλλο. Με την έννοια ότι ελέγχω ότι κάνεις κάτι λάθος, ψάξε το βρες το χωρίς να το μάθουν όλοι 

οι άλλοι.  

Ερευνήτρια: Αυτά τα παιδιά τα πήρατε και τα τρία μαζί;  

Προπονητής: Το καθένα ξεχωριστά. 

 

Προπονητής: Ένα βασικό κομμάτι της παιδαγωγικής, το οποίο στα πανεπιστήμια το ‘χουμε 

συζητήσει με συναδέλφους, με έναν καλό συνάδελφο ο οποίος τώρα είναι συνταξιούχος, 

προπονητή εννοώ, τον κύριο Περικλή στον Άγιο Νικόλαο, ότι σπουδάζουμε τόσα χρόνια, 

προπονούμε τόσα χρόνια τους αθλητές και τελικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να 

πάρουμε ένα έστω δίπλωμα επάρκειας ψυχολόγου, με την έννοια ότι αυτό που περισσότερο απ’ 

όλα κάνουμε κάθε μέρα είναι να μιλάμε με τους αθλητές μας ή να πρέπει να μιλάμε με τους 

αθλητές μας. Πέρα λοιπόν από το κομμάτι του να μιλάμε με τους αθλητές, επανέρχομαι σε αυτό 

που σου είπα: το πρωτογενές ερέθισμα όπως και στη διατροφή έτσι και στην ψυχολογία. Εγώ στο 

μεταπτυχιακό είχα τον Πάρη τον Σεβαστό, έναν πολύ καλό αθλητικό ψυχολόγο στην Κομοτηνή, 

τον οποίο τον έφερα και στην ομάδα, τον έφερνα καμιά δεκαριά φορές στην Καβάλα. Ερχόταν 

ένα Σάββατο, μιλούσε στα παιδιά, τους έκανε κάποια ερωτηματολόγια ή τους εξηγούσε κάποια 

πράγματα κ.λπ. για να μπορούμε λοιπόν να.. τι κάνουμε στο κολύμπι; Προσπαθώ, έχω μια σειρά 

από φυλλάδια από τον Πάρη, τα εφαρμόζω εδώ και πολλά χρόνια, κάνουμε τεχνικές χαλάρωσης 

στο γυμναστήριο κάτω. Τους αρέσει πολύ να ξαπλώνουν, μετράνε μέχρι το δέκα, ηρεμούν, μιλάω 

εγώ με έναν ήρεμο τρόπο, χαλαρώνουν, όποτε λέω «κατεβείτε κάτω, κλείστε τα φώτα» κάνουν 

έτσι κατευθείαν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Χαλαρώνουμε το σώμα, κάνουμε κάποιες τεχνικές 

νοερής απεικόνισης, άσχετες με το κολύμπι για να ακονίζουν τη φαντασία τους για να μπορούν 

λίγο να έχουν τα παιδιά την έννοια του αγώνα. Δηλαδή, ένας αθλητής μπορεί να κάνει δέκα 

φορές στην προπόνηση, στη διάρκεια της χρονιάς το τεστ του αγώνα, αλλά μπορεί να το κάνει 

και εκατομμύρια φορές στο μυαλό του. Εμένα τουλάχιστον με έχει βοηθήσει πολύ η νοερή 

απεικόνιση. […] Γενικά, έχουμε μια σειρά από πραγματάκια, κάνουμε καμιά 10αριά το χρόνο 

κάποιες έτσι κουβεντούλες και νομίζω ότι τους αρέσει και τους κάνει καλό. 

  

Ερευνήτρια: Αναλαμβάνετε ποτέ κάποια δράση για την πρόληψη ή και την καταστολή 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών;  

Προπονητής: Ναι. Πολλές φορές ακούω από κάποιους γονείς «Ξέρεις, στα αποδυτήρια 

φωνάζουν, ράνουν, αυτό, μιλάνε έτσι, κάνουν αυτό» αμέσως μαζεύω τα παιδιά και χωρίς να 

καταλάβουν αυτοί που δεν τους αφορά και χωρίς να προσβάλω και να στοχοποιώ αυτούς που 

τους αφορά, περνάω κάποια μηνύματα, κοιτάω κάποιον στα μάτια, καταλαβαίνουν αυτοί τι θέλω 
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να πω, οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν γιατί το είπα αλλά καταλαβαίνουν ότι κάτι συνέβη και 

τέλος πάντων προσπαθώ να τα αποτρέψω. Αλλά κυρίως περισσότερο είναι πιο αθώα πράγματα 

σε πιο μικρά παιδιά. 

 
Σταυρούλα: …όταν τον βλέπω, γιατί είναι στο πλάι, πάντα με υποστήριζε και πάντα με 

υποστηρίζει… […]. 

 

Σταυρούλα: Ο προπονητής σίγουρα θα συγχαρεί το παιδί, είτε έχει πάει καλά είτε όχι. Η πρώτη 

λέξη που θα του πει μόλις μας δει είναι σίγουρα μπράβο. Μετά θα αρχίσει να λέει τι δεν έκανες 

καλά ή τι έκανες καλά ή ήσουν τέλειος, το οποίο είναι σπάνιο γιατί εντάξει τώρα, σε έναν αγώνα 

γίνονται σίγουρα κάποια λάθη. Τώρα, σίγουρα στο λεωφορείο αργότερα μπορεί να αναφέρει 

κάποια ονόματα ότι, ας πούμε, σήμερα πολύ καλά ως τέλεια μπορεί να τα πήγαν αυτά τα παιδιά, 

ότι αυτός, αυτός κι η άλλη τα πήγαν σήμερα πολύ καλά. Ο ένας έπιασε όριο, ο άλλος έπεσε 

πρώτη φορά και πήγε πολύ καλά.. Δηλαδή πάντα μπορεί να πει κάποια άτομα ότι μπράβο σας. 

Υπάρχουν και άτομα που μπορεί να πει ότι δεν ήταν η μέρα του ή μπορεί να πει ότι είχε δουλέψει 

και να μην έβγαλε αυτό που είχε δουλέψει. Γενικά, κάποια επιβράβευση για κάποιον αγώνα δεν 

νομίζω ότι υπάρχει κάτι υλικό που μας δίνεται. Αν είναι πρωτάθλημα ή αγώνες μπορεί να 

πάρουμε ένα μετάλλιο, ένα δίπλωμα, κάτι τέτοιο. Πάντως, ο προπονητής πάντα συγχαίρει τα 

παιδιά για ό,τι κι αν είναι αυτό που έχουν καταφέρει.  

Ερευνήτρια: Αν δεν τα έχετε πάει καλά;  

Σταυρούλα: Θα του πει «Μπράβο, καλή προσπάθεια» και θα αρχίσει να του λέει προσωπικά τα 

λάθη που έκανε, τις ελλείψεις του και που πρέπει να βελτιωθεί. Γενικά, δεν θα φωνάξει σε 

κάποιον να του πει «γιατί έκανες αυτό, ενώ είχαμε πει να κάνεις αυτό». Δηλαδή πιστεύει ότι ό,τι 

έγινε τώρα έγινε και ότι απλά πρέπει να του πει τι να προσέξει την επόμενη φορά. 

  

Σταυρούλα: Δεν τα πήγα πολύ καλά (στους αγώνες) αλλά εντάξει, ο κύριος μου έχει πει ότι έτσι 

κι αλλιώς θα δουλέψουμε και να μην αγχώνομαι, είναι κάτι λογικό για την ηλικία μου και ότι 

όλοι κάνουν κάποια κοιλιά στο κολύμπι κάποια στιγμή κι ότι θα κάνω εγώ πρωτάθλημα στις 

τρεις Απριλίου που θα είναι μια ημερίδα και θα είμαι προετοιμασμένη σαν να είναι το 

πρωτάθλημά μου. …αλλά εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Στράτο και 

μ’ αρέσει πάρα πολύ όταν μου μιλάει, με ανεβάζει ψυχολογικά.  

 

Σταυρούλα: Γενικά, το καλοκαίρι είχα πολύ καλές θέσεις, ήμουν 8
η
, 5

η
 και 4

η
 πανελλήνια και 

γενικά ο κύριος μου είπε ότι στα 400 ελεύθερο που ήμουν 4
η
 θα μπορούσα άνετα να είμαι στην 

τριάδα. …εγώ πήγα 2 μέρες νωρίτερα από τους αγώνες μου με τον προπονητή. Ο σκοπός ήταν να 

είμαι στον Βόλο Τετάρτη μεσημέρι και εκείνη τη μέρα κολύμπησα, έκανα μια προπόνηση στην 

πισίνα του Βόλου και την Παρασκευή το πρωί ήρθα τα παιδιά τα υπόλοιπα. Αυτό έγινε με σκοπό 

να πάω να είμαι ξεκούραστη, να γνωρίσω λίγο την πισίνα και τη μέρα που θα πέσω να μην έχω 

το βάρος του ταξιδιού και να πάω καλά. Εκείνη τη μέρα λοιπόν που ήταν να πέσω, λίγο πριν, 

ήμουν πολύ φορτισμένη ψυχολογικά. Δηλαδή αισθανόμουν ότι ό,τι έχω δουλέψει κι έχω κάνει δε 

θα μου βγει, ότι θα πατώσω. Τέλος πάντων, αυτό το κατάλαβε ο κύριος και μετά από λίγο άρχισα 

να ξεσπάω και να κλαίω. Δηλαδή να μου φεύγουν αρκετά δάκρυα και μετά να κλαίω με λυγμούς. 

Μετά μου μίλησε ο κύριος, μου είπε να μην αφήσω το άγχος να με κυριεύσει, με ενθάρρυνε πάρα 

πολύ, αλλά επίσης μου είπε ότι «πήγαινε, θέλω να πας εκεί και να σε δω να χαμογελάς» κι ότι 

πάνω απ’ όλα να το ευχαριστηθώ. Δηλαδή μου έδωσε κάποιες συμβουλές και αυτός περίμενε ότι 

μετά από αυτό το ξέσπασμα θα πήγαινα χειρότερα απ’ ό,τι πήγα. Αυτός το πρωί είχε πει ότι αν 

πάω κάτω από 50΄΄ ανάβει τούρτα και κερνάει όλους… […]. 

 

Σταυρούλα: Ο κύριος πάντα θα καταλάβει αν έρθω κι έχω όρεξη και πότε θα έρθω και θα 

βαριέμαι λίγο. Στους αγώνες επίσης, μας έχει πει ο κύριος ότι από το ζέσταμα ενός παιδιού θα 

καταλάβει αν θα πάει καλά στον αγώνα ή όχι. Τώρα αυτό πιστεύω ότι όντως το καταλαβαίνει 

γιατί εμένα προσωπικά με καταλαβαίνει τι νιώθω.   

 

Σταυρούλα: έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Στράτο και μ’ αρέσει πάρα πολύ 

όταν μου μιλάει, με ανεβάζει ψυχολογικά.  
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Σταυρούλα: είναι και ωραία η σχέση που έχω με τον προπονητή και μας λέει να του μιλάμε και 

προσπαθώ να του μιλάω, να του εξηγώ τι με προβληματίζει, να του μιλάω. Είναι ωραία η σχέση 

μας. Αν δεν αισθανθώ καλά θα του μιλήσω, θα του εξηγήσω γιατί… […].  

 

Σταυρούλα: …ο κύριος πριν πάμε εκεί με πείραζε ότι θα μαγειρεύω εγώ […]. 

 

Σταυρούλα: …έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Στράτο και μ’ αρέσει πάρα πολύ 

όταν μου μιλάει, με ανεβάζει ψυχολογικά […].  

 

Σταυρούλα: …ο κύριος Στράτος μου ‘χε πει «ντάξει, δεν σου βγήκε, όμως αύριο έχεις μικτή και 

πρέπει να δείξεις ποια είσαι […]. 

 

Ερευνήτρια: Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, πώς είναι η συμπεριφορά του προπονητή;  

Σταυρούλα: Είτε τα πάω καλά, είτε όχι, ο προπονητής, αν τα πάω καλά, θα μου πει μπράβο, θα 

μου πει ότι «μ’ άρεσε αυτό που έκανες στη στροφή, που πήγες γρήγορα, που δεν έπεσες» και θα 

μου πει ακριβώς τι έκανα. Τώρα, αν δεν τα πάω τόσο καλά, πιστεύω ότι θα μου πει «ξέρεις τι; 

Αυτό ίσως δεν ήταν σωστό, ίσως πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω το δεύτερο 75άρι, να 

προσέξουμε λίγο, να φτιάξουμε τη χεριά, ήσουν πολύ ανοιχτή», ας πούμε. Γενικά, δεν θα με 

κρίνει, αν όμως κάποια φορά πάω πολύ χάλια ή ανεβάσω πάρα πολύ, θα μου πει «Σταυρούλα τι 

έχεις; Είσαι καλά; Πώς νιώθεις;». Μπορεί να τύχει να πονάει η μέση μου, μπορεί να του πω ότι 

απλώς δεν μπορούσα, ότι κουράστηκα πολύ. Δεν με έχει προσβάλει ποτέ. Ίσα ίσα όταν πηγαίνω 

καλά, χαίρεται κι αυτός, χαίρομαι κι εγώ. Ναι, είναι ωραία.   

 

Σταυρούλα: …ο προπονητής γενικά, δεν θα ασχοληθεί μόνο με παιδιά που ξέρει ότι έχουν 

κάποιες προοπτικές ή ίσως κάτι παραπάνω από τους άλλους, περισσότερο ταλέντο ή κάτι τέτοιο 

στην κολύμβηση. Δεν θα παραμελήσει κάποιο παιδί. Δηλαδή, αν ένα παιδί δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στην προπόνηση, ίσως του πει να κάνει αντί για οχτώ, έξι αλλά σε αυτά τα έξι θα 

το βοηθήσει να κάνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, θα τους πιάσει όλους, δεν θα τους πιάσει 

επιλεκτικά. Γενικά, ο κύριος ίσως έχει και, όχι αγαπημένους, είναι τρεις που δουλεύουν ίσως λίγο 

περισσότερο, αλλά χωρίς να παραμελεί τους άλλους. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα 

μπορούσε να έχει κάποια ξεχωριστή διαδρομή για κάποια παιδιά και να τους λέει, ας πούμε, 

κολυμπήστε ένα 800άρι και μετά κάντε αυτό και μόλις τελειώσετε πείτε μου να σας πω κάτι 

άλλο. Δηλαδή, φροντίζει να προσέχει όλα τα παιδιά, δεν κάνει κάποιες διακρίσεις.  

 

Ερευνήτρια: Δέχεσαι συμβουλές σχετικά με τη διατροφή σου;  

Παύλος: Δέχομαι από οποιονδήποτε συμβουλές για οποιονδήποτε τομέα, για οτιδήποτε, αλλά 

ξέρω από ποιους να πάρω πιο σοβαρά τις συμβουλές, ποιες να σκεφτώ παραπάνω και ναι, 

δέχομαι συμβουλές για τη διατροφή μου κυρίως από άτομα που γνωρίζουν, όπως ο γιατρός και ο 

προπονητής μου ή και οι γονείς μου θα έλεγα ότι με έχουν συμβουλέψει σωστά. 

  

Ερευνήτρια: Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σου με τον προπονητή;  

Παύλος: Όσο καλύτερη μπορεί να είναι η σχέση ενός αθλητή με τον προπονητή του. Ένας 

προπονητής δεν πρέπει να δείχνει ότι ασχολείται παραπάνω με έναν αθλητή παρά με κάποιους 

άλλους και θεωρώ ότι δεν κάνει κάτι τέτοιο ο προπονητής μου. Θεωρώ ότι έχω πάρα πολύ καλή 

σχέση με τον προπονητή μου, όποτε μου κάνει παρατηρήσεις εξηγεί πάρα πολύ καλά πώς είναι 

το λάθος και το πώς είναι το σωστό. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. 

   

Παύλος: Μετά από έναν αγώνα πάω κατευθείαν και βρίσκω τον προπονητή μου –μας έχει πει να 

τον βρίσκουμε πριν πάμε στους γονείς μας και γενικά στους συγγενείς μας, αν μας 

παρακολουθούν κι αυτοί- πρώτα μου λέει τα λάθη μου, μετά μου λέει μπράβο για τον χρόνο μου 

και μου λέει συχνά όταν έχω κάνει καλούς χρόνους «αν έκανες κι αυτό θα πήγαινες ακόμα 

καλύτερα, αλλά είτε όταν πηγαίνω καλά, είτε δεν πηγαίνω και όχι μόνο εγώ αλλά και 

οποιοδήποτε παιδί, δεν πρόκειται να το προσβάλει σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα, όταν 

κάποιος δεν πηγαίνει καλά, του λέει, ας πούμε, ότι αν πηγαίνει ζικ ζακ, ας πούμε, στη διαδρομή 
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ότι πρέπει να πάει σε συνεργείο αυτοκινήτων, κάτι τέτοιο. Γενικά, με αστείο τρόπο προσπαθεί να 

του πει τα λάθη του. Αλλά γενικά όποιος αξίζει να του πει μπράβο του το λέει.    

Ερευνήτρια: Όταν δεν τα έχεις πάει καλά σε κάποιον αγώνα;  

Παύλος: Αν τύχει να μην έχω πάει καθόλου καλά, το χειρότερο που μου έχει πει είναι «τι είναι 

αυτά τα πράγματα; Δε σου αξίζει να κολυμπάς έτσι» όταν θα μπορούσα να τα πάω αρκετά 

καλύτερα, μου λέει τα λάθη μου αλλά συνήθως ακόμα και όταν δεν τα πάω καλά, οι χρόνοι μου 

είναι αρκετά καλοί, οπότε μου λέει ότι: έκανες ένα σοβαρό χρόνο ή τον έκανες με λάθος τρόπο ή 

αν είχες κάνει και αυτά θα πήγαινες πολύ καλύτερα.  

  

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των αθλητών, ο προπονητής έχει κατορθώσει να 

αναπτύξει με αυτούς, μέσα από τον τρόπο που τους συμπεριφέρεται, πολύ καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες διέπονται από επικοινωνία και αποδοχή. Οι αθλητές 

αναφέρουν ότι ο προπονητής τους ενθαρρύνει να μιλάνε μαζί του και να μοιράζονται μαζί του 

ό,τι τους απασχολεί, το οποίο και πράττουν. Όπως αναφέρουν, τον θεωρούν ως το πλέον 

κατάλληλο άτομο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν, καθώς θεωρούν ότι γνωρίζει τα πάντα 

για τους ίδιους, αισθάνονται ότι θα τους καταλάβει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και τα 

λόγια του τους προσφέρουν ανακούφιση και παρηγοριά.  

Οι αθλητές του φαίνονται, όχι μόνο να τον σέβονται και να τον εκτιμούν, αλλά 

δηλώνουν επίσης ότι τον αγαπούν και ότι τον νιώθουν σαν οικογένεια. Δηλώνουν ότι ο 

προπονητής τους είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο για τους ίδιους, γεγονός το οποίο 

καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τα πρώτα πράγματα που αναφέρουν ότι τους 

έρχονται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη κολύμβηση, είναι ο προπονητής τους. Ο προπονητής 

τους αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο το εμπιστεύονται, καθώς δηλώνουν ότι η γνώμη του είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τους ίδιους το οποίο φανερώνεται και από το ότι αναφέρουν ότι μόλις 

τελειώσουν τον αγώνα τους ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επιζητούν να μιλήσουν είναι ο 

προπονητής τους. 

 Αισθάνονται ότι βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τους και τους στηρίζει και 

αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή του τόσο στην αθλητική τους εξέλιξη, όσο και στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Μάλιστα, παρουσιάζονται τόσο αρνητικοί στο ενδεχόμενο 

να αλλάξουν προπονητή, ώστε φτάνουν σε σημείο να δηλώνουν ότι σε περίπτωση που 

διέκοπτε τη συνεργασία του με τον Ν.Ο.Ρ., ότι θα τον ακολουθούσαν στη νέα του 

επαγγελματική στέγη και εάν κάτι τέτοιο δεν θα καθίστατο δυνατό, τότε ο Παύλος δηλώνει ότι 

πιθανώς να έφτανε στο σημείο μέχρι και να διακόψει την ενασχόλησή του με το άθλημα της 

κολύμβησης.   

Επιπλέον, ο προπονητής φαίνεται να επιδεικνύει γνήσιο ενδιαφέρον προς τους αθλητές 

του, το οποίο εκλαμβάνεται από τους αθλητές του οι οποίοι του το αναγνωρίζουν. Το 

ενδιαφέρον του προπονητή προς τους αθλητές του φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Εν 

πρώτοις, το ενδιαφέρον του προς τους αθλητές του φανερώνεται από τη συνέπειά του και την 

οργάνωσή του, από τον τρόπο που προσπαθεί να οργανώνει το πρόγραμμα, ούτως ώστε να 

βολεύονται όλοι, καθώς και από το ότι σε περίπτωση απουσίας κάποιου αθλητή πάντοτε 

ρωτάει επιθυμεί να ενημερώνεται για τον λόγο της απουσίας του και σε περίπτωση που 

κάποιος αρρωστήσει, επιδιώκει να μαθαίνει για την εξέλιξη της υγείας του και εάν αυτό έχει 

επίπτωση στις επιδόσεις του αθλητή, όπως είχε συμβεί με την Σταυρούλα, τότε προγραμματίζει 

συναντήσεις με τους γονείς για να ενημερωθεί και να αποφασίσουν από κοινού για τον τρόπο 

που θα ενεργήσουν.  

Το ενδιαφέρον του προπονητή φανερώνεται επιπλέον και από το ότι επιδεικνύει 

ενδιαφέρον ακόμα και για θέματα που απασχολούν τους αθλητές του τα οποία αφορούν θέματα 

της ζωής τους εκτός του πλαισίου της κοινότητας του Ν.Ο.Ρ., όπως είναι οι σχολικές τους 

επιδόσεις. Ενδεικτικό, είναι το γεγονός ότι ο Παύλος δηλώνει ότι, παρόλο που διακόπτουν τις 

προπονήσεις μόλις για διάστημα τριών εβδομάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο 
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προπονητής επικοινωνεί με τον πατέρα του για να μάθει νέα του.  Ενδεικτικά αποσπάσματα 

από το ερευνητικό υλικό από τα οποία πηγάζουν όσα αναφέρθηκαν αποτελούν τα ακόλουθα: 

 
Παύλος: Τα παιδιά γενικά που αθλούνται είναι πολύ μετρημένα και έχει βοηθήσει και αρκετά και 

ο προπονητής μας σε αυτό. Μας μιλάει συνέχεια για την πειθαρχία, να είμαστε μετρημένοι. 

 

Παύλος: Κερδίζεις την πειθαρχία, την οποία το αν θα την κερδίσεις και σε τι βαθμό εξαρτάται κι 

αυτό από τον προπονητή σε μεγάλο βαθμό.  

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ πέρα με τον προπονητή σας;  

Παύλος: Ναι. 

Ερευνήτρια: Σε τι βαθμό θα έλεγες;  

Παύλος: Ο προπονητής μας, μας τονίζει συχνά ότι πάνω απ’ όλα θέλει να φύγουμε από εδώ και 

να μπορούμε να λέμε μεγαλώνοντας ότι ο κύριος Στράτος πάνω απ’ όλα μας έμαθε πειθαρχία, να 

είμαστε πειθαρχημένοι και γενικά, όπως και στο σχολείο προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα, 

άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το να γίνουμε καλοί άνθρωποι… […].  

 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για εσένα ο προπονητής σου;  

Παύλος: Ναι, πολύ. 

Ερευνήτρια: Αν άλλαζε ο προπονητής πώς θα αισθανόσουν; 

Παύλος: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σταματούσα το κολύμπι, αλλά ανάλογα με το ποιος θα 

ήταν ο επόμενος. 

  

Ερευνήτρια: Ο προπονητής σας δείχνει ενδιαφέρον και για τη ζωή σας εκτός κολυμβητηρίου;  

Παύλος: Ναι.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή;  

Παύλος: Πέρα από το ότι μας παροτρύνει στο να κάνουμε καλή διατροφή, να κοιμόμαστε 

περίπου 9 ώρες, γενικότερα να προσέχουμε, να μην κάνουμε επικίνδυνες δραστηριότητες γιατί 

υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούμε, επίσης, αν θυμάμαι ένα περιστατικό, βασικά δεν είχα 

εμπλακεί εγώ, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα μεταξύ.. γενικότερα είχε ασχοληθεί με προβλήματα 

που δεν ήταν μέσα στην προπόνηση, βασικά είχε ασχοληθεί με τσακωμό αθλητών εκτός του 

κολυμβητηρίου, αλλά αθλητών του κολυμβητηρίου και ναι, θεωρώ ότι είναι σαν ένας δάσκαλος 

και πρέπει πάνω απ’ όλα να μάθει το παιδί πειθαρχία, όπως έχω ξαναπεί, και ασχολείται αρκετά 

νομίζω και με τη ζωή μας εκτός του κολυμβητηρίου.  

Ερευνήτρια: Ενδιαφέρεται για τις σχολικές σας επιδόσεις;  

Παύλος: Μας έχει πει ότι συνήθως οι πολύ καλοί αθλητές είναι και πολύ καλοί μαθητές, αλλά δε 

ρωτάει για το πόσο καλός μαθητής είναι κάποιος. Δεν ξέρω αν στους μεγάλους κάνει τέτοιες 

ερωτήσεις, αλλά σε εμάς όχι.  

Ερευνήτρια: Σε περιόδους που κάνει καιρό να σας δει επικοινωνεί για να μάθει τι κάνετε;  

Παύλος: Ναι, αν κάποιος είναι άρρωστος θα μάθει σίγουρα τι έχει και προσπαθεί να μάθει τι 

έχει. Προχθές έλειπε ένας φίλος μου και μας ρωτούσε αν ξέρουμε τι έχει ή πού είναι και 

επικοινωνεί για να δει αν είναι καλά.  

Ερευνήτρια: Σε περιόδους διακοπών;  

Παύλος: Στις διακοπές πάντα κάνουμε προπονήσεις. Ακόμα και το καλοκαίρι μόνο ένα μήνα 

έχουμε ελεύθερο με το κολύμπι και με τον μπαμπά μου, που έχουν μια αρκετά καλή σχέση 

επικοινωνεί. Δεν ξέρω αν με άλλους γονείς, αλλά με τον μπαμπά μου ναι. 

  

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντική είναι για εσένα η γνώμη του προπονητή;  

Παύλος: Όσον αφορά το κολύμπι, όσο πιο σημαντική γίνεται και γενικότερα πιστεύω ότι είναι 

πολύ σημαντική. 

  

Παύλος: Ο προπονητής μου είναι ένα άτομο το οποίο εκτιμώ. 

 

Ερευνήτρια: Όταν έχετε αγώνα εκτός έδρας, ποιος σας συνοδεύει;  
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Σταυρούλα: Μας συνοδεύει πάντα ο κύριος Στράτος και έχουν έρθει μαζί μας ο βοηθός 

προπονητή, μια άλλη προπονήτρια, ένας άλλος προπονητής και ο κύριος έφορος. 

  

Σταυρούλα: Είναι πολύ σημαντική φωτογραφία γιατί είναι ο κύριος Στράτος, που τον αγαπάμε 

και οι δύο πάρα πολύ, που κάθε καλό, κάθε άσχημο, όλα τα περνάμε μαζί του, είμαστε πολλές 

ώρες μαζί, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις αργίες.. είναι οικογένεια τώρα πια ο κύριος Στράτος 

και είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Η συγκεκριμένη βρίσκεται και στο κλείδωμα της οθόνης μου, 

στο κινητό μου, στο laptop.. κανονικά είναι 180 μοίρες, αλλά τώρα όπως στάλθηκε κόπηκε και 

είναι πολύ ωραία φωτογραφία γιατί όλες οι αναμνήσεις κοιτώντας τον κύριο Στράτο έρχονται και 

τον αγαπάω. 

 

Σταυρούλα: Γενικά, μιλάω με τον κύριο και του λέω τι με απασχολεί και του λέω: σε αυτούς 

τους αγώνες, ας πούμε, το Σάββατο, δεν αισθάνομαι τόσο έτοιμη, αλλά μίλησα με τον κύριο 

προχθές το βράδυ και του είπα ότι σε αυτούς τους αγώνες δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο καλοί για 

εμένα και μου είπε να χαλαρώσω και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, μου είπε να 

επικεντρωθώ στις προπονήσεις και στους αγώνες θα πάμε για να δούμε τι μπορώ να κάνω 

προσωρινά, για να δω ίσως σε τι επίπεδο βρίσκομαι. […] Και γενικά δεν με πιέζει ο κύριος, ίσα – 

ίσα με ενθαρρύνει πάρα πολύ. Δεν θα το έλεγα πίεση. 

   

Σταυρούλα: Πάντα όταν λείπω τον ενημερώνω ότι «κύριε, μου συμβαίνει αυτό και δεν θα 

μπορέσω να ‘ρθω». Πάντα αγχωνόμουν για το τι θα πει ο προπονητής, αν δεν καταλάβει ότι η 

δικαιολογία μου είναι όντως αλήθεια. 

 

Ερευνήτρια:  Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σου με τον προπονητή;  

Σταυρούλα:  Νομίζω ότι είμαι σε θέση να λέω ότι τον αγαπάω. Γενικά είναι ο μόνος προπονητής 

που έχω ζήσει, αλλά με έχει αγγίξει. Ειδικά τώρα τελευταία του λέω τα πάντα. Δηλαδή θα 

σηκωθώ να του πω «Κύριε, να σας μιλήσω; Να σας πω κάτι που με ενοχλεί;». Στους αγώνες της 

Αθήνας, στο πρωτάθλημα, μετά το αγώνισμά μου είχα βουρκώσει λίγο γιατί ήξερα ότι δεν θα τα 

πάω καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι αλλιώς να το ζω απ’ ό,τι όταν το έχω σκεφτεί και μου 

μίλησε πάρα πολύ ωραία. Μου είπε ότι το περίμενε αυτό κι ότι δεν μου είχε πει κάτι από πριν 

γιατί ήθελε να συμβεί. Δηλαδή, να δω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά να μη μείνω σε αυτό, να το 

αντιμετωπίσω. Και ήταν η πρώτη φορά που με αγκάλιασε και τον αγκάλιασα κι εγώ και ήταν όλο 

το συναίσθημα. Δηλαδή τον αγκάλιασα τόσο έντονα για πρώτη φορά. Και γενικά θεωρώ ότι 

είμαστε τυχεροί που είναι προπονητής μας γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις προπονητών 

που είναι πιο αυστηροί, που είναι διαφορετικοί και εγώ αυτό ξέρω και αυτό είναι που μ’ αρέσει. 

Είναι πιο οικείο για εμένα. Γενικά, υπάρχουν και φορές που σε μια προπόνηση να πω «Σήμερα 

αυτό έχουμε; Αχ κύριε! Αχ» αν έχουμε κάτι πιο δύσκολο. Κατά τ’ άλλα ναι, μπορώ να πω ότι τον 

αγαπώ τον κύριο Στράτο και ότι δεν θα ‘θελα να έχω κάποιον άλλο για προπονητή. Είναι ο 

κατάλληλος για μένα.  

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι σημαντικό πρόσωπο για εσένα;  

Σταυρούλα: Ναι, είναι σημαντικό πρόσωπο γιατί του μιλάω για τα πάντα. Δηλαδή, όσο μπορώ, 

του λέω ό,τι με απασχολεί και μ’ αρέσει που με καταλαβαίνει γιατί είναι άτομο που ξέρει 

ακριβώς τι κάνω στην προπόνηση. Δε θα ‘λεγα ένα πρόβλημα ή ένα δίλλημα που έχω σχετικά με 

την προπόνηση με μια κοπέλα από το σχολείο μου γιατί δεν ξέρει ακριβώς το πώς νιώθω ή την 

κατάσταση που βρίσκομαι, ενώ ο κύριος Στράτος ξέρει ακριβώς, δηλαδή ξέρει τα πάντα. Και ναι, 

είναι σημαντικός για μένα, είναι σημαντικό πρόσωπο.   

Ερευνήτρια: Αν άλλαζε κάποια στιγμή ο προπονητής πώς θα αισθανόσουν;  

Σταυρούλα: Δεν είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Αν ο κύριος Στράτος άλλαζε και πήγαινε σε έναν άλλο 

όμιλο και άλλαζε ο προπονητής και πήγαινε εντός Κρήτης, πιστεύω ότι ίσως θα τον 

ακολουθούσα. Τώρα αν έφευγε ο κύριος (εκτός Ρεθύμνου) θα ήταν σίγουρα δύσκολο γιατί και 

για τον άλλο προπονητή.. με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, θα μου 

φαινόταν πολύ παράξενο ένα νέο πρόσωπο γιατί θα έχει σίγουρα έναν δικό του τρόπο να κάνει τη 

δουλειά του και εντάξει, και συναισθηματικά αυτό θα μου ήταν παράξενο. Δηλαδή θα ήταν ένας 

άνθρωπος που δεν τον ήξερα από την αρχή, γιατί από μικρή που ήμουν αυτόν ήξερα, δηλαδή 

μεγαλώνοντας ήξερα τον κύριο Στράτο. Τώρα, επειδή θα άλλαζε απότομα αυτό, μέχρι να φτάσω 
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στο σημείο να τον μάθω, να τον εμπιστεύομαι, να μπορώ να του μιλήσω ελεύθερα θα περνούσε 

πολύς καιρός πιστεύω.   

Ερευνήτρια: Ο προπονητής σας δείχνει ενδιαφέρον και για τη ζωή σας εκτός κολυμβητηρίου;  

Σταυρούλα: Ναι, πάντα. Δηλαδή αυτό το τετράμηνο ο κύριος ρώτησε σε όλα τα παιδιά τους 

βαθμούς τους. Όλοι είχαν πολύ καλούς βαθμούς και ήταν ευχάριστο γι’ αυτόν να ξέρει ότι όλοι 

έχουν καλούς βαθμούς στο σχολείο. Γενικά κάθε χρόνο όταν αρχίζει η σχολική χρονιά, μας 

ζητάει να του φέρουμε σε χαρτάκι τι ώρες έχουμε μαθήματα όλη τη βδομάδα. Τώρα αυτό είναι 

για να βολέψει, για να ξέρει τι ώρες έχουμε προπόνηση, πριν και μετά και να ξέρει, ας πούμε ότι 

αν έχω μάθημα πριν τελειώσει η προπόνηση ότι θα φύγω ένα τέταρτο νωρίτερα για να μπορώ να 

είμαι στην ώρα μου κι εκεί. Γενικά ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Θα ρωτήσει, ας πούμε στο 

Ατσιπόπουλο όταν έχει γιορτή η προστάτιδα που είναι μέρα που δεν έχουν σχολείο, θα ρωτήσει, 

ας πούμε, «εσείς δεν έχετε σχολείο, άρα δεν θα σας βάλω εσάς προπόνηση γιατί οι άλλοι δεν θα 

μπορούν. Αντίστοιχα με την αγία Βαρβάρα, όταν εμείς δεν θα κάνουμε μάθημα αυτοί δεν θα 

μπορούν, οπότε δεν θα βάλει προπόνηση. Γενικά μας λέει το πρόγραμμα, δηλαδή και του Πάσχα 

το πρόγραμμα θα μας το δώσει νωρίτερα για να ξέρουμε τι γίνεται. Δε θα μας λέει κάθε μέρα 

«Αύριο προπόνηση ή και γυμναστήριο». Γενικά θέλει να ξέρουμε τι γίνεται γενικά. 

 

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντική είναι για σένα η γνώμη του προπονητή;  

Σταυρούλα: Με επηρεάζει. Είναι σημαντικό να ξέρω τι πιστεύει ο κύριος Στράτος. Κάθε φορά 

που θα έχω λόγο να λείψω θα του στείλω ένα μήνυμα ή θα πω στη μαμά μου να τον πάρει 

τηλέφωνο και να μην του στείλει μήνυμα για να καταλάβει ακριβώς. Γενικά, αν έχω λείψει μέρες 

επειδή ήμουν άρρωστη μετά θα έρθω και θα αισθάνομαι άσχημα που έχασα αυτές τις 

προπονήσεις. Μετράει πολύ η γνώμη του.  

 

Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των 

δηλώσεων του προπονητή και των δηλώσεων των αθλητών, όπως και με τα ευρήματα που 

προέκυψαν κατά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις και από τις αναλύσεις των ιχνογραφικών και 

φωτογραφικών τους έργων, τα οποία επιβεβαιώνουν στο ακέραιο τα ανωτέρω αποτελέσματα 

που προκύπτουν για τον ρόλο του και τη συμβολή του προπονητή. 

Ακόμα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή, παρόλο που εντός του πλαισίου των 

προπονήσεων πραγματοποιείται συνεχώς προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων, η 

επίδοση όπως αναφέρει, είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα ξεχνιέται. Έτσι, αυτό που τον 

απασχολεί περισσότερο είναι πράγματα τα οποία αναφέρει ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν, 

πράγματα τα οποία φαίνονται σε βάθος χρόνου και που επιθυμεί να μάθουν οι αθλητές και, 

παρόλο που δεν στοχεύει άμεσα σε αυτά, δηλώνει ότι αυτά μόνο αν καταφέρουν να μάθουν θα 

είναι ικανοποιημένος. Τα πράγματα αυτά στα οποία αναφέρεται είναι ηθικοπλαστικά οφέλη 

όπως η δικαιοσύνη, η αρετή, η αυτοκυριαρχία, η πειθαρχία, η φιλία, η αλληλεγγύη, η 

ομαδικότητα, η συνεργατικότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων της επιτυχίας, της 

αποτυχίας, του άγχους, η ανάπτυξη μιας εσωτερικής εστίας ελέγχου, τα οποία εν τέλει 

διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του αθλητή και αποτελούν ένα εφόδιο 

το οποίο θα τους συντροφεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Χαρακτηριστικά, όπως ο 

ίδιος ο προπονητής αναφέρει:  

 
…η επίδοση αργά ή γρήγορα ξεχνιέται, άσχετα αν οι περισσότεροι για την επίδοση παλεύουμε 

και φτιαχνόμαστε αλλά υπάρχουν και άλλες παράπλευρες σημαντικές έτσι.. αλληλεπιδράσεις οι 

οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν… 

 

…μαθαίνουν να γίνονται άνθρωποι. Εγώ όπως λέω: το κολύμπι είναι μια μικρογραφία της ζωής 

στην οποία τρίβεσαι, μπλέκεσαι, μπερδεύεσαι, …βιώνεις πολύ διαφορετικά, ανάλογα με τον 

συναισθηματικό σου κόσμο, την επιτυχία, την αποτυχία, τη συνεργασία, τη φιλία. Γενικά, αν 

αφαιρέσεις το ταλέντο, ό,τι προσπάθεια κάνεις εκεί, σου μαθαίνει τον τρόπο να λειτουργείς στη 

ζωή σου… 
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Δε θα ξεχάσω ένα γράμμα, ένα μέιλ ενός αθλητή μου ο οποίος μου λέει: «Με είχατε 12 με 14 

χρονών και μετά 17 με 18. Τώρα είμαι 23, τελειώνω το πανεπιστήμιο, φεύγω φαντάρος και θέλω 

να σας πω αυτά. Αν εκείνο το γράμμα το τυπώσω και μου πει κάποιος «Πόσα χρόνια είσαι 

προπονητής;» 40 Εύχομαι «Τι έκανες στο κολύμπι;» Θα του πω: «Κοίτα αυτό το mail, αφού 

έκανα αυτό, τίποτα άλλο να μην έκανα δεν με πειράζει… 

 

[…] θα ήθελα αυτός που δουλεύει πολύ να πάρει περισσότερα απ’ αυτόν που δουλεύει λίγο. 

 

Ερευνήτρια: Νιώθετε ότι υπάρχει κάποια αδικία; Γι’ αυτό;  

Προπονητής: Όχι, μ’ αρέσει η δικαιοσύνη. Θέλω αυτός που έκανε 50 χιλιόμετρα την εβδομάδα 

σωστά να κάνει 1’:10’’ – 1’:5’’ κι αυτός που έκανε 20 χιλιόμετρα να κάνει από 1’:10’’ – 1’:8’’ 

για να μάθει ότι πρέπει να κάνει 50 χιλιόμετρα.  

Ερευνήτρια: Για να έχει όφελος… 

Προπονητής: Για να πάρει τη νουθεσία που λέμε 

 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει για εσάς προπονώ;  

Προπονητής: Σημαίνει δύο πράγματα: 1
ον

 κάνω κάποιον στο κολύμπι καλύτερο και 2
ον

 χωρίς να 

ξέρω σε τι βαθμό, μοιραία επεμβαίνω στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς 

του. Δεν το λέω με την έννοια ότι σήμερα ήρθες εδώ και θα επέμβω, αλλά με το να του πω κάνε 

αυτό και να του εξηγήσω γιατί να το κάνει κι αν αυτός το κάνει και σε τι βαθμό θα το κάνει, 

αντιστοιχεί στο πόσο έχω αλλάξει ή διαμορφώσει τον χαρακτήρα του. Και λέω διαμορφώσει 

γιατί τα παιδιά είναι ακόμα μικρά τα περισσότερα, οπότε ίσως να είναι πιο σημαντική η επιρροή 

που δέχονται από τον δάσκαλο γενικά.  

Ερευνήτρια: Τι θεωρείτε ότι κάνει έναν αθλητή σπουδαίο;  

Προπονητής: Το πάντρεμα των ψυχικών με τα σωματικά χαρίσματα και λέω πρώτα των ψυχικών 

γιατί ξέρω πάρα πολλούς κολυμβητές, πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν τρομερά σωματικά 

προσόντα αλλά δεν έχουν τα ψυχικά χαρίσματα. Ακριβώς το ίδιο, χωρίς τα σωματικά προσόντα, 

έναν κολυμβητή τον κάνει σπουδαίο άνθρωπο. Δηλαδή, ένας κολυμβητής που δε θα μάθεις ποτέ 

ή δε θα μάθει κανένας ποτέ το όνομά του, αλλά δούλευε σαν το σκύλο εδώ μέσα δείχνοντας 

αυταπάρνηση, επιμονή, προσπάθεια, κ.λπ. αλλά είχε 0 ταλέντο, αυτός θα γίνει σπουδαίος 

άνθρωπος και αυτό για εμένα νομίζω ότι μου φτάνει.  

Ερευνήτρια: Ποιες αρετές θεωρείτε ότι πρέπει να διέπουν έναν αθλητή;  

Προπονητής: Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνω εγώ ή 

προσπαθώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το κάνω, να είμαι δίκαιος. Δεύτερο για μένα, πρέπει να 

είναι αυστηρός κυρίως με τον εαυτό του. Αυτό που λέμε, να έχει εσωτερική εστία ελέγχου, 

δηλαδή ό,τι συμβαίνει να βάζει ένα μεγάλο κομμάτι του γιατί συνέβη αυτό; Στο: εγώ φταίω. Όχι 

για να φταίξει όντως, αλλά για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τον εαυτό του ούτως, ώστε να μην 

ξανασυμβεί ή να μπορέσει από την πλευρά του να περιορίσει όλες τις πιθανότητες ώστε να 

ξανασυμβεί. Πρέπει να έχει αρετή, δηλαδή να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει 

να κάνει. Πρέπει να έχει απίστευτη πειθαρχία η οποία όμως πειθαρχία, κάποια στιγμή επιστρέφει 

πίσω. Όταν κάποια στιγμή δηλαδή πειθαρχείς μετά από ένα σημείο δεν σου κάνει κόπο, δεν 

νιώθεις ότι καταπιέζεσαι. Λες αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου, το κάνω έτσι. Ίσως να κάνω αυτό 

εγώ μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή το ότι αύριο θα κάνω αυτό και το άλλο και το άλλο δεν το 

θεωρώ σαν ατυχία. Θα το κάνω, τελείωσε. Δηλαδή έχω να πάω πρωινή, θα πάω πρωινή. Δηλαδή 

το να μπορεί να είναι ένας αθλητής ταλέντο ή όχι δεν μπορεί να το επηρεάσει, αλλά το να μπορεί 

να είναι εδώ στην ώρα του, το να προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, το να είναι δίκαιος στον 

τρόπο που συμπεριφέρεται στον εαυτό του και στους υπόλοιπους, το να είναι αυστηρός με τον 

εαυτό του, το να πειθαρχεί σ’ ό,τι του λένε, όπως πολλές φορές λέω στα παιδιά μου: η ελευθερία 

ενός ατόμου βρίσκεται στο όχι. Όχι, δεν θα πάω να ξενυχτήσω σήμερα με τους φίλους μου, όχι, 

δεν θα φάω παγωτό, όχι, δεν θα χάσω προπόνηση, όχι, δεν θα αργήσω. Αν λένε: «έλα μωρέ, ας 

αργήσω, έλα μωρέ ας φάω σήμερα, δεν πειράζει». όχι, η ελευθερία βρίσκεται στο όχι. Η 

ελευθερία και η πειθαρχία.  

Ερευνήτρια: Στις προπονήσεις σας ενθαρρύνετε και προωθείτε την ανάπτυξη και την 

καλλιέργεια των αρετών αυτών;  



200 
 

Προπονητής: Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ δε λες: θέλω αυτό, θέλω το άλλο, αλλά στην ουσία αυτό 

απαιτείς και φαίνεται. 

Ερευνήτρια: Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι το κάνετε;  

Προπονητής: Δεν υπάρχει καλούπι του στυλ, τώρα θα κάνουμε κάτι για την πειθαρχία μας. Ό,τι 

κάνεις πρέπει να είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να έρθεις στην ώρα σου, πρέπει να 

κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο. Βέβαια, η τιμωρία, είναι κάτι το οποίο έχω εδώ και χρόνια 

εγκαταλείψει. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι, συνειδητά όμως το κάνω, 

…αλλά νομίζω ότι.. δηλαδή ένα παράδειγμα: αν πω ότι 4:00 κλείνει η πόρτα, από τα 30 παιδιά θα 

μου έρθουν τα 7-8, τα άλλα 7-8 που έρχονται αργότερα δεν θα μου έρθουν και έτσι με αυτόν τον 

τρόπο θα δουλεύω κάθε μέρα με 10 άτομα. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους 

συνετίσεις, θα τους φτάσεις σε ένα επίπεδο να το πάρουν σοβαρά…»  

 

10.8.2. Ο ρόλος-συμβολή της οικογένειας 

 

Καθώς οι συμμετέχοντες στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., σχεδόν κατά απόλυτη πλειοψηφία, είναι ανήλικοι, 

σκόπιμη κρίνεται η εξέταση του ρόλου-συμβολής της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα, των 

γονέων τους. Το γεγονός, κατ’ αρχάς, ότι συμμετέχουν συνεπάγεται αυτομάτως ότι διαθέτουν 

την σύμφωνη γνώμη και την συγκατάθεση των γονέων τους. Εξάλλου, όπως διαπιστώνεται σε 

προηγούμενη ενότητα, ένα από τα σημαντικότερα αίτια έναρξης της συμμετοχής των αθλητών 

στις πρακτικές της κοινότητας αποτελεί η επιθυμία των γονέων τους.  

Επίσης, όπως αναφέρει ο προπονητής, η ηλικία των παιδιών αποτελεί τον πρώτο 

παράγοντα ο οποίος ασκεί επιρροή και στη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ αυτού και των 

γονέων, καθώς η ηλικία των αθλητών τους παρέχει το περιθώριο να γίνονται παρεμβατικοί ως 

προς το έργο του, γεγονός το οποίο αποτελεί πηγή μεταξύ τους έριδων. Βέβαια, αναγνωρίζει 

ότι οι γονείς που το πράττουν αυτό δεν αποτελούν τον κανόνα, καθώς υπάρχουν διάφοροι 

τύποι γονέων ως προς την παρεμβατικότητά τους στο έργο του, από παρεμβατικοί έως και 

αδιάφοροι. Ως ιδανικό, θεωρεί τον γονέα ο οποίος δεν πραγματοποιεί παρεμβάσεις στο έργο 

του, αλλά αρκείται στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων και συνθηκών για την επιτυχή 

συνέχιση της πορείας του παιδιού του στις πρακτικές της κοινότητας. Όπως αναφέρεται και 

από τον ίδιο:   

 
Είναι μια σχέση (ενν. η σχέση μεταξύ προπονητή και γονέων) που πολλές φορές γίνεται και 

σχεδόν ισότιμη, όχι ότι το θέλουμε ή το επιδιώκουμε αυτό, με τη σχέση αθλητή-προπονητή. Και 

λέω γίνεται ή, τέλος πάντων, συμβαίνει γιατί τα παιδιά είναι μικρά τα περισσότερα οπότε οι 

γονείς θεωρούν ότι πρέπει να έχουν αυτοί λόγο σε κάποια πράγματα. Γενικά, είναι μια σχέση 

αγάπης και μίσους, μίσους και αγάπης τέλος πάντων γιατί υπάρχουν λογιών λογιών γονείς. 

Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι εντελώς αδιάφοροι, υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι 

υπερπροστατευτικοί. Γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν τα πάντα εντελώς μόνα τους 

χωρίς να τα συμβουλέψουν ακόμα και για κάποια που χρειάζεται και γονείς οι οποίοι δεν 

αφήνουν τα παιδιά τους να αναπνεύσουν αν δεν τους κουνήσουν αυτοί το στήθος. Μέσα σε αυτά 

τα δύο άκρα καταλαβαίνεις ότι στα τόσα χρόνια έχω δει πολλούς γονείς. Γενικά, τα τελευταία 

χρόνια, επειδή είμαι πολλά χρόνια εδώ, η φήμη μου, δεν κρίνω αν είναι καλή ή κακή, αλλά το 

πώς λειτουργώ με συντροφεύει, οπότε οι περισσότεροι γνωρίζουν πριν έρθουν σε ‘μένα πώς 

λειτουργώ. Από κει και πέρα έχουμε και τις κοντρίτσες μας, έχουμε και τις διαφωνίες μας, 

έχουμε και τις συγκλίσεις μας. […] Γενικά, είναι μία σχέση η οποία περνάει από όλες τις φάσεις 

χωρίς να σημαίνει ότι επιδιώκω κάτι τέτοιο. Εγώ θα επεδίωκα ο γονιός να είναι αυτός ο οποίος 

θα αναλαμβάνει το παιδί από εδώ και πέρα στην τομέα της ξεκούρασης, της διατροφής, της 

υποστήριξης της ψυχολογικής μέχρι του σημείου: «είσαι καλά; Χρειάζεσαι κάτι;» και όχι να 

μπαίνει σε λεπτομέρειες και να αντικαθιστά τον ρόλο των προπονητών. Δεν θα διαφωνήσω ότι 

υπάρχουν μερικοί γονείς που είναι καλύτεροι από τους προπονητές, αλλά δεν μπορείς να 

διαχειριστείς τα πράγματα έτσι όπως πρέπει όπως κι εγώ δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον 

δάσκαλο στο σχολείο κ.λπ. 
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…Για εμάς ο γονιός αυτός είναι ιδανικός. Μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας, είναι δίπλα 

μας σε επίπεδο «ό,τι χρειαστεί και, αν χρειαστεί, καλέστε με» αλλά δεν είναι ποτέ μπροστά, 

εννοώ με την έννοια να τραβάει το παιδί, να σέρνει αυτός το παιδί. 

 

 Συγχρόνως, αναφέρει ότι παρατηρεί εκ μέρους των γονέων μια αδιαφορία, όσον αφορά 

τη συνέπεια στη συμμετοχή στις προπονήσεις, σε συνδυασμό, εντούτοις, με μια παράλληλη 

επιθυμία για καταξίωση των παιδιών και ταύτιση με αυτήν. Όπως παρατηρεί, αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει μόνο στα πλαίσια του Ν.Ο.Ρ. και το αποδίδει στην επίδραση των νέων τεχνολογιών, 

οι οποίες έχουν καταστήσει τη ζωή παραγωγικότερη με λιγότερη προσπάθεια, όπως επίσης και 

στην τοπική νοοτροπία. Σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, προσπαθεί, όσο μπορεί, 

να προσαρμόσει τη στάση του διατηρώντας κάποιες σταθερές προκειμένου να μην αποβληθεί 

από αυτό.  

Δυσκολίες επίσης υψώνονται στο έργο του και από άλλα ζητήματα που αφορούν τους 

γονείς. Άλλη μια σημαντική παρατήρηση που πραγματοποιεί, αναφέρεται στη δυσκολία που 

φαίνεται να παρουσιάζεται εκ μέρους των γονέων ως προς την κατανόηση του τρόπου κατά 

τον οποίο πραγματοποιείται η αθλητική πρόοδος, καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται. Επιπλέον, σημαντική δυσκολία στο έργο του προπονητή πηγάζει από την 

προσήλωση των γονέων στο καθαρά αθλητικό τμήμα της συμμετοχής τους. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει μια δυσκολία εκ μέρους τους να αντιληφθούν το γεγονός ότι με τη συμμετοχή 

τους στις πρακτικές του Ομίλου, τα παιδιά τους συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο φάσμα 

πρακτικών μιας κοινότητας από τη συμμετοχή στις οποίες πηγάζουν εξίσου σημαντικά οφέλη. 

Την δυσκολία αυτή την αποδίδει στην πιθανή έλλειψη ανάλογου βιώματος από τους ίδιους και, 

ως προς τον γενικότερο παρεμβατισμό που επιδεικνύουν οι γονείς, σημαντικό ρόλο αποδίδει 

και στο γεγονός ότι μέσω της τζαμαρίας παρέχεται συνεχώς στους γονείς η δυνατότητα θέασης 

προς τον χώρο της πισίνας, γεγονός που αισθάνεται ότι εκθέτει και τον ίδιο. Χαρακτηριστικές 

αναφορές από τις οποίες πηγάζουν όσα αναφέρθηκαν συνιστούν οι ακόλουθες:  

 
Οι γονείς στο πέρασμα του χρόνου έχουν αλλάξει. Βαριόνται πιο εύκολα, ψάχνουν τις αργίες, δεν 

κάνουν πρωταθλητισμό με την έννοια να τα δώσουν όλα ή θέλουν να ταυτιστούν με το παιδί 

αλλά χωρίς να υπάρξει κόπος. Πιο παλιά υπήρχαν γονείς που ήθελαν να προοδεύσει το παιδί 

τους, αλλά ήταν και πιο «αυστηροί» όσον αφορά την προπόνηση.  

Οι γονείς έχουν γίνει πιο αδιάφοροι όπως είπα. Δηλαδή σαν γονείς βαριούνται πιο εύκολα, έχουν 

γίνει τεμπέληδες. Οι ανέσεις γενικά της εποχής μας έχουν κάνει κι εμάς.. δηλαδή, αν έρθεις εδώ 

την Τσικνοπέμπτη θα δεις εδώ ένα 30% κάτω. Γιατί; Για ποιο λόγο; Το βράδυ θα βγούμε. Ναι. 

Το μεσημέρι έχει το παιδί προπόνηση. Γιατί; Όλη μας η ζωή έχει γίνει έτσι. Και επειδή όπως σου 

είπα εδώ κινούμαστε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, με την έννοια όχι να βγει πρώτος στην 

Ελλάδα, αλλά το ότι ασχολείται με κάτι σοβαρά 24 7 που λέμε. Εγώ την Καθαρά Δευτέρα είχα 

προπόνηση το πρωί. Ήρθε μια ομάδα από το Ηράκλειο και τραβούσε τα μαλλιά της που εγώ είχα 

8 παιδιά και αυτοί ήρθαν 10 Καθαρά Δευτέρα. Για να είναι αυτοί εδώ στις 8:15 έπρεπε να 

φύγουν από το Ηράκλειο από τις 7. Οι γονείς σε αυτό δε βοηθάνε, στο μέσο όρο τους. Θέλουν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τον λιγότερο δυνατό κόπο, και τον δικό τους και των 

παιδιών. Αυτό εννοώ έχουν αλλάξει.  

Το αποδίδω σε αυτό ακριβώς που σου είπα, στο ότι η κοινωνία μας είναι που έχει αλλάξει πλέον 

και μας έχει κάνει να είμαστε πιο απαιτητικοί, πιο τεμπέληδες.. […] Εκείνο που ξέρω εγώ είναι 

σαν καθηγητής, σαν εκπαιδευτικός και σαν προπονητής είναι το γεγονός ότι όλοι σε αυτό το 

διαδραστικό περιβάλλον πρέπει να ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Εγώ πλέον το κρασί μου έχει 

γίνει νερό και ρίχνω λίγο κρασί. Απογοητεύομαι, αλλά αν δεν προσαρμοστώ στα δεδομένα της 

εποχής μου, θα θεωρηθώ παρωχημένος, γραφικός και αργά ή γρήγορα θα με αποβάλει το 

σύστημα.  

…οι γονείς θέλουν να περπατάνε όλα τα παιδιά με τον ίδιο ρυθμό, να βελτιώνονται συνέχεια, 

κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι λογικό, και αν είναι δυνατόν να είναι ο πρώτος της 

πόλης, δηλαδή ο πρώτος του χωριού που λέμε, δηλαδή να είναι ο πρώτος. Σπάνια της αρχής της 

προπόνησής τους ασχολούνται με τους χρόνους και κυρίως ασχολούνται με τις θέσεις. Αν λοιπόν 
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προκύψει, και είναι ευλογία για εμάς, ένα παιδί το οποίο είναι τρίτο μεσ’ στην πόλη και πάρα 

πολύ καλό, γι’ αυτούς δεν είναι τίποτα. Αντίστροφα, ένα παιδί το οποίο δεν είναι τίποτα 

ιδιαίτερο, αλλά ελλείψει άλλων θεωρείται ο καλύτερος μέσα στην πόλη, γι’ αυτούς είναι τα 

πάντα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένα 

παιδί μπορεί να είναι 13 μαζί με ένα άλλο, το άλλο να έχει τρίχες, μουστάκι και αυτό ακόμα να 

παίζει με τα αυτοκινητάκια. Οπότε, λογικό είναι ότι το δεύτερο παιδάκι θα πρέπει να κάνει 

υπομονή για να μπορέσει όταν μεγαλώσει να πάρει τα οφέλη της εφηβείας κι ο άλλος δίπλα του 

έχει πάρει κάποια πράγματα και γι’ αυτό τώρα κολυμπάει και καλύτερα. Αύριο φεύγουμε σε 

αγώνες με εξηντατόσα παιδιά, τα περισσότερα παιδάκια της Αρετής έχουν ενστάσεις οι γονείς. 

Γιατί να μείνει το βράδυ αφού δεν θα κολυμπήσει; Να το πάρω, να το φέρω νωρίτερα. Δηλαδή, 

αυτό το πάμε σε μια αποστολή σαν μια ομάδα, την έννοια της ομάδας, και ασχολούμαστε και με 

το τι κάνει ο άλλος, είμαστε μαζί στο λεωφορείο, έχουμε την παρέα μας και τα ανέκδοτά μας και 

τους έρωτές μας και τις πλάκες μας και τα πειράγματα και όλα αυτά. Αυτό είναι αποστολή. Ο 

γονιός δεν το καταλαβαίνει. Λέει το παιδί πέφτει στις πέντε, εγώ έχω μια υποχρέωση, θα το φέρω 

στις 4 και θα το πάρω στις 5:15 και θα το ξαναφέρω αύριο το πρωί. Δηλαδή, ίσως κάποιοι δεν 

ήταν αθλητές και δεν έχουν καταλάβει κάποια οφέλη, κάποιους δορυφόρους της διαδικασίας, δεν 

είναι μόνο το ότι έκανα 1:10 είχα 1:20 άρα είμαι καλύτερος, άρα όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά 

έτσι. Επεμβαίνουν στο έργο μας πολλές φορές. Παίζει ρόλο και ο τρόπος που λειτουργούμε εδώ 

με τη τζαμαρία είσαι εκτεθειμένος… […]. 

 

 Καθώς στην κοινωνία του Ρεθύμνου είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από κάποια 

περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης αθλητών από τους προπονητές τους, 

σκόπιμη θεωρήθηκε η πραγματοποίηση σχετικού ερωτήματος στον προπονητή. Παρόλο που ο 

ίδιος θεωρεί ότι πλέον, μετά από τόσα χρόνια στον Ν.Ο.Ρ. έχει γίνει γνωστός στην τοπική 

κοινωνία για την ποιότητα του χαρακτήρα του καθώς και για τον τρόπο κατά τον οποίο 

λειτουργεί, και παρόλο που δεν έχει αφεθεί ποτέ ούτε καν κάποια σχετική υπόνοια από τους 

γονείς, εντούτοις, αναφέρει ότι μετά από τα περιστατικά αυτά τείνει να είναι πιο προσεκτικός 

στον τρόπο που αλληλεπιδρά με τα παιδιά υπό τον φόβο του ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο 

υπήρξε τυχόν εμπλοκή της οικογένειας κάποιου αθλητή του το οποίο θα τους κάνει ίσως να 

είναι πιο καχύποπτοι. Συγκεκριμένα αναφέρει:  

 
[…] ένα πράγμα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και ακόμα και τώρα, πέντε χρόνια μετά 

έχουν μείνει κατάλοιπα. Πολλές φορές θέλεις να αστειευτείς με έναν αθλητή σου, να τον 

αγκαλιάσεις, να τον πειράξεις, να του τραβήξεις τ’ αυτιά και πλέον και ειδικά με μικρά παιδάκια, 

ας πούμε εγώ τώρα, περνάνε από δίπλα μου παιδάκια που είναι έξι χρονών, ενώ τα έπαιρνα 

αγκαλιά, τα κουνούσα, τα έκανα βλακείες, ξέρω ‘γω, τώρα σκεφτόμενος αυτή τη διαδικασία, 

αποφεύγω να τα ακουμπήσω ή προσπαθώ να τα ακουμπώ στο κεφάλι και αποφεύγω κάποιες 

κινήσεις που ήταν πιο διαχυτικές, που τα παιδιά δεν τις παρεξηγούσαν και, τέλος πάντων, οι 

γονείς νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί, αλλά δεν ξέρουμε πόσο και ποιοι. Ανάλογα με το πόσο 

συγγενικό ή γνωστό ήταν το περιβάλλον αυτό που βίωσε την κατάσταση. Γιατί για κάποιους που 

δεν είχαν καμία επαφή, έστω και με κάποιον συγγενή, με κάποιον γνωστό γνωστού κ.λπ. είναι 

μια ιστορία όπως τη βλέπουμε στις ειδήσεις, αλλά όταν ακούς για κάποιον γείτονά σου, για τον 

αδερφό σου, τον ξάδερφό σου, για το παιδί σου, για το ανίψι σου ότι συνέβη κάτι, οπωσδήποτε 

αλλάζουν τα δεδομένα και επίτρεψέ μου να πω κάτι, το ότι ακόμα να μη συζητάμε την υπόθεση 

ανοιχτά και να φοβόμαστε δείχνει αφενός, το βάθος της για τόσο μικρή κοινωνία, από την άλλη 

όμως δείχνει και τον πουριτανισμό μας, την ιδεοληψία μας τέλος πάντων και την προσπάθεια να 

κουκουλώσουμε το γεγονός το οποίο συνέβη πραγματικά. […] Οι γονείς, λοιπόν, δεν νομίζω ότι 

με βλέπουν καχύποπτα, δε νομίζω ότι έχουν αλλάξει απέναντί μου ίσως γιατί με τα χρόνια αυτά, 

συμπληρώνω κοντά μια δεκαετία εδώ, οπότε με γνωρίζουν και πλέον κάποιοι αθλητές μου έχουν 

γίνει πλέον 24 – 25 χρονών και έχουν πλέον την κρίση να πουν και τι επίδραση είχα εγώ με τον 

τρόπο συμπεριφοράς μου και διδασκαλίας μου σε αυτούς. Οπότε, δε νομίζω ότι εγώ έχω κάποια 

τέτοια θέματα. Ίσως κάποιοι άλλοι έχουν, εγώ δεν νομίζω ότι έχω.  
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 Μέσα από τα λεγόμενα των αθλητών, έπειτα, ο ρόλος-συμβολή της οικογένειας, ως 

προς τη συμμετοχή τους στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος 

της κολύμβησης, καταδεικνύεται ως ιδιαίτερα θετικός, καθώς με διάφορους τρόπους 

παρουσιάζονται, και από τους δύο, ως ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και ενθαρρυντικοί. Εν 

πρώτοις, οι γονείς και των δύο αθλητών φαίνονται να μεριμνούν για την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων και μέσων για την επιτυχή συνέχιση της συμμετοχής των τέκνων τους σε 

όλο το φάσμα των πρακτικών της κοινότητας καλύπτοντας όλες τις οικονομικές δαπάνες που 

απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι μηνιαίες 

συνδρομές, οι ιατρικές δαπάνες, τα έξοδα εξοπλισμού: αθλητικά μαγιό, σκουφάκια, γυαλάκια, 

μπουρνούζι, σακίδια, ταξιδιωτικές δαπάνες οι οποίες υπολογίζονται περίπου 1.000 ευρώ 

ετησίως κ.ά.      

  Επιπλέον, οι αθλητές δηλώνουν ότι οι γονείς τους δείχνουν ενδιαφέρον για την 

αθλητική πρόοδο και την εξέλιξή τους, καθώς φροντίζουν να ενημερώνονται σχετικά από τον 

προπονητή, τον οποίο δείχνουν να σέβονται και να τον εκτιμούν τόσο σε προσωπικό, όσο και 

σε επαγγελματικό επίπεδο, και με τον οποίο διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και 

δεν αμελούν να παρακολουθούν περιστασιακά και κάποιες από τις προπονήσεις τους. 

Επιπροσθέτως,  αναφέρουν ότι οι γονείς τους μεριμνούν συστηματικά για την ασφαλή 

μετακίνησή τους από και προς τον χώρο του Ν.Ο.Ρ., ότι επιθυμούν και τους παροτρύνουν να 

συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις και τους αγώνες, όπως επίσης, και ότι παρίστανται στους 

αγώνες που συμμετέχουν, τόσο εντός Κρήτης, όσο και σε κάποιους που διενεργούνται εκτός 

Κρήτης. Μέσα από τα λεγόμενά τους, παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και 

ενθαρρυντικοί κατά την παρουσία τους στους αγώνες, καθώς καταβάλλουν προσπάθειες να 

τους εμψυχώνουν και να τους δίνουν ψυχική δύναμη, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

και παραμένουν εξίσου υποστηρικτικοί και ενθαρρυντικοί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.  

Ιδιαίτερη στήριξη η Σταυρούλα αναφέρει ότι λαμβάνει από το γενικότερο οικογενειακό 

της περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών της, ακόμα και της νονάς της η οποία 

έχει παραστεί και σε αγώνα της. Οι αδελφές της, οι οποίες παλαιότερα ήταν και οι ίδιες 

αθλήτριες, είναι στο πλευρό της με κάθε δυνατό τρόπο. Όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, 

διευρύνουν τον κύκλο τον γνωριμιών της μέσα από τις δικές τους γνωριμίες με άτομα του 

χώρου, παρευρίσκονται σε αγώνες και της παρέχουν συμβουλές, ψυχολογική υποστήριξη, 

εξοπλισμό που προηγουμένως κατείχαν οι ίδιες, αλλά και από αυτόν που κατέχουν τώρα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι το πρώτο αγωνιστικό μαγιό καρχαρίας 

που χρησιμοποιούσε η Σταυρούλα προηγουμένως ήταν της αδελφής της, όπως και το ότι η 

αδιάβροχη κάμερα την οποία χρησιμοποιούσε για την λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών κατά 

την λήξη του κολυμβητικού έτους, ανήκει επίσης σε εκείνη.  

Άλλα στοιχεία που μαρτυρούν θετική στάση και συνεισφορά της οικογένειας, 

αποτελούν το γεγονός ότι οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον και ρωτούν για την πρόοδο και τις 

επιδόσεις του συνόλου της ομάδας και το γεγονός ότι, παρόλο που οι γονείς του Παύλου δεν 

διέθεταν πρότερες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της κολύμβησης, μετά την έναρξη της 

ενασχόλησής του, ενδιαφέρθηκαν και έμαθαν σχετικά, ώστε να αναπτύξουν ένα επαρκές 

κριτήριο για να σχηματίσουν εικόνα για την πρόοδό του και να του παρέχουν σωστή 

καθοδήγηση. Οι γονείς του επίσης δηλώνει ότι πιστεύουν σε αυτόν και τρέφουν προσδοκίες τις 

οποίες μοιράζονται μαζί του και μεριμνούν για τη σωστή διατροφή του παρέχοντάς του 

σχετικές συμβουλές. Στο ίδιο πνεύμα, οι γονείς της Σταυρούλας αναφέρει ότι έχουν κάνει 

πίνακα, ο οποίος κοσμεί το σπίτι τους, ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της αθλητικής 

της καριέρας.  

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αθλητές δηλώνουν πως αισθάνονται αμέριστη 

συμπαράσταση και στήριξη από την πλευρά των γονέων τους με όλους τους προαναφερθέντες 

τρόπους, χωρίς παράλληλα να αισθάνονται εκ μέρους τους κάποια πίεση για το οτιδήποτε που 

αφορά τη συμμετοχή τους στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος 
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της κολύμβησης. Σχετικά αποσπάσματα από τα οποία απορρέουν όσα αναφέρθηκαν αποτελούν 

τα ακόλουθα:  

 
Παύλος: …δέχομαι συμβουλές για τη διατροφή μου κυρίως από άτομα που γνωρίζουν, όπως ο 

γιατρός και ο προπονητής μου ή και οι γονείς μου θα έλεγα ότι με έχουν συμβουλέψει σωστά.  

 

Παύλος: Φυσικά οι γονείς μου με στηρίζουν, χαίρονται όταν κάνω κάτι καλό, ασχολούνται κι 

αυτοί αρκετά, όσο χρειάζεται, […] με εμψυχώνουν, έρχονται στους αγώνες, κάτι το οποίο δεν 

έχει μεγάλη σημασία για εμένα, αλλά γενικότερα ναι, το αναγνωρίζουν, το σέβονται και είναι 

υπέρ του να πηγαίνω σε όλες τις προπονήσεις. 

 

Παύλος: Πιεστικοί, αγχωτικοί και αδιάφοροι δεν ήταν ποτέ. Επίσης αρνητικοί δεν ήταν ποτέ. 

Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τους αρέσει αυτό που κάνω και ξέρω ότι αν σκεφτόμουν ποτέ να το 

σταματήσω δεν θα με παρότρυναν σε κάτι τέτοιο, ούτε με έχουν παροτρύνει ποτέ.  

Ερευνήτρια: Συζητούν με τον προπονητή σου για την πρόοδό σου;  

Παύλος: Ναι, κυρίως ο μπαμπάς.  

Ερευνήτρια: Περίπου πόσο συχνά;  

Παύλος: Αν τον συναντήσουμε κάποια στιγμή στο δρόμο.. γενικότερα περίπου μια φορά το 

μήνα.  

Ερευνήτρια: Κάνουν σχόλια σχετικά με τις επιδόσεις σου;  

Παύλος: Ναι.  

Ερευνήτρια: Τι σχόλια συνήθως;  

Παύλος: Έχουν αναπτύξει γνώμη, οπότε αν ένας χρόνος μου δεν είναι καλός, ή δεν τα πάω καλά 

κάπου, θα καταλάβουν ότι δεν τα πήγα καλά, θα καταλάβουν και από τη δική μου αντίδραση 

αλλά και μόνοι τους, έχουν αρχίσει να παρατηρούν και λάθη στην τεχνική μου ή αν σε κάποιους 

αγώνες ξεχάσω κάτι να κάνω ή.. γενικότερα ό,τι παρατηρήσεις μου κάνει ο κύριος τους τα λέω, 

οπότε μπορούν να αντιληφθούν αν κάτι κάνω λάθος.  

Ερευνήτρια: Έχουν οι γονείς σου προσδοκίες από εσένα σχετικά με τις επιδόσεις σου στην 

κολύμβηση;  

Παύλος: Ναι, πιστεύουν ότι μπορώ να συνεχίσω και να πάω μέχρι ένα αρκετά μεγάλο επίπεδο.  

Ερευνήτρια: Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, ποια είναι η στάση των γονέων σου;  

Παύλος: Με επιβραβεύουν, όχι με κάποιο δώρο, χαίρονται. Γενικότερα, δεν είναι υπέρ του 

«πήγες καλά, θα σου πάρω δώρο αυτό» και νομίζω είναι κάτι πολύ σωστό.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή ποια είναι η επιβράβευσή τους;  

Παύλος: Μπράβο, τα πήγες καλά, είδα ότι έκανες καλό αυτό, αυτό κι αυτό γιατί ξέρουν να 

αναγνωρίζουν και αν κάτι δεν κάνω σωστά, βλέπουν και τι κάνω σωστά στην κούρσα. 

Ερευνήτρια: Όταν δεν τα έχεις πάει καλά σε κάποιον αγώνα, τότε ποια είναι η στάση τους;  

Παύλος: Δεν με παρηγορούν ακριβώς, απλά μου λένε ότι «εντάξει, δεν πειράζει», μου λένε ποια 

λάθη είδαν αυτοί ότι έκανα και τι έλεγε ο προπονητής μου την ώρα που κολυμπάω. 

Ερευνήτρια: Γενικά, η άποψη των γονέων σου σχετικά με τον προπονητή σου ποια είναι;  

Παύλος: Πιστεύουν, όπως κι εγώ, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής ο οποίος 

προσπαθεί, ψάχνει, βρίσκει… […]. 

Ερευνήτρια: Φροντίζουν οι ίδιοι για τη μεταφορά σου από και προς το κολυμβητήριο;  

Παύλος: Ναι... […] 

Ερευνήτρια: Παρακολουθούν τις προπονήσεις σου;  

Παύλος: Δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να τις παρακολουθούν όλες, όπως γονείς άλλων 

παιδιών, αλλά θεωρώ ότι έρχονται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για να βλέπουν τι γίνεται 

πάνω-κάτω και δεν θεωρώ απαραίτητο ο γονιός να είναι σε κάθε προπόνηση και να 

παρακολουθεί το παιδί του… […]. Αυτοί μπορούν να έρθουν, να δουν την προπόνησή μου, να 

δουν αν σε σχέση με την προηγούμενη φορά είμαι καλύτερος ή έχω χαλάσει κάτι και να μου 

πουν τη γνώμη τους.  
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Σταυρούλα: Μ’ αρέσει όταν έρχονται σε αγώνες γιατί και οι δύο.. κάνει ο μπαμπάς «Πάμε 

Σταυρουλιώ!» και η μαμά «Πάμε Σταυρούλα!», ας πούμε. Δηλαδή το συνδυάζουν. Πάντως, 

νομίζω και οι δύο με διαφορετικό τρόπο.  

Σταυρούλα: Είναι η ημερίδα που έχω μια φωτογραφία την οποία την έχουμε κάνει πίνακα. 

Έχουμε κάνει και της αδερφής μου μια που κολυμπάει πεταλούδα, πιο παλιά, και μου έκαναν κι 

εμένα που κολυμπάω πρόσθιο, στο δωμάτιό μου… 

Σταυρούλα: …γενικά πάντα με στήριζαν. Δηλαδή το Μάιο ο μπαμπάς μου μου είχε πει ξαφνικά 

μια μέρα «Σταυρούλα αύριο λέμε με τη μαμά να σε πάμε στα Χανιά να πάρεις ένα καινούργιο 

αγωνιστικό μαγιό, καρχαρία» και γενικά ξέρουν ότι μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό, ότι πωρώνομαι 

και με στηρίζουν πάρα πολύ. Θα μου πουν να πάω σε όλους τους αγώνες, ακόμα και αν δεν είμαι 

πολύ καλά. Όπως αυτό το πρωτάθλημα είχα πει «Μπαμπά ξέρεις, δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να 

πάω γιατί μπορεί να μην τα πάω τόσο καλά και να απογοητευθώ» και με ενθάρρυνε να πάω, ότι 

«πήγαινε και κάνε ότι μπορείς, έχεις μιλήσει και με τον προπονητή, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και 

εντάξει, αν δεν πάνε όλα καλά, δεν πήγαν όλα καλά. Μην μείνεις σ’ αυτό». Γενικά, οι γονείς μου 

όταν είναι σε κάποιους σημαντικούς αγώνες εντός Κρήτης ή και εκτός θα έρθει η μαμά μου, θα 

‘ρθουν να με δουν να με υποστηρίξουν, να μου φωνάξουν, να μου πουν «Πάμε Σταυρούλα», 

όταν τελειώσω να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν. Παλιότερα, η μαμά μου ερχόταν και με 

‘βλεπε από πάνω όταν ήμουν μικρότερη. Πάντα με στήριζαν σε αυτό. Ούτε με πίεσαν ποτέ 

«Σταυρούλα πήγαινε κολυμβητήριο και μετά», ας πούμε, «θα πάμε να πάρουμε κάτι» ή «πήγαινε 

και δεν θα πας αύριο». Ούτε εγώ σαν παιδί το αισθανόμουν σαν κάτι που το κάνω με το ζόρι. 

Γενικά, και οι αδερφές μου με στηρίζουν. Η αδερφή μου, που κολυμπούσε, όταν ήταν το 

πρωτάθλημα τώρα στην Αθήνα ήρθε και με είδε, πέρυσι ανέβηκε και η μαμά στο πρωτάθλημα, 

τον χειμώνα εννοώ και όταν ήμουν στον Βόλο, για το πρωτάθλημα, ήταν η αδερφή μου 

Θεσσαλονίκη και ήταν να έρθει μέχρι τον Βόλο για να με δει μια μέρα… […] Γενικά δεν μπορώ 

να πω, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ ως εδώ.   

Ερευνήτρια:  Σε ποιο βαθμό υπάρχει διαφορά στον τρόπο που βλέπουν και προσεγγίζουν την 

προσπάθειά σου στο άθλημα της κολύμβησης ανάμεσα στον πατέρα σου και στη μητέρα σου; 

Ποιος νιώθεις ότι σε στηρίζει και σε ενθαρρύνει περισσότερο, η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου;  

Σταυρούλα: Νομίζω ότι με τον τρόπο του το έχει πιο πολύ ως χαρακτήρας ο μπαμπάς μου. 

Γενικά είναι πολύ ψαρωτικός, με πειράζει και με ενθαρρύνει ταυτόχρονα. Είναι ίσως ο τρόπος 

που το κάνει. Η μαμά είναι της αγκαλιάς και «Μπράβο! Πάμε Σταυρούλα!». Ο μπαμπάς είναι της 

φωνής και του πιο.. Η μαμά μου προσφέρει πιο καλή διάθεση, ο μπαμπάς ψυχολογία και όλα 

αυτά μαζί το συνδυάζουν αυτό. Μ’ αρέσει όταν έρχονται σε αγώνες γιατί και οι δύο.. κάνει ο 

μπαμπάς «Πάμε Σταυρουλιώ!» και η μαμά «Πάμε Σταυρούλα!», ας πούμε. Δηλαδή το 

συνδυάζουν. Πάντως νομίζω και οι δύο με διαφορετικό τρόπο.  

Ερευνήτρια: Συζητούν με τον προπονητή σου για την πρόοδό σου;  

Σταυρούλα:  Συζητούν βεβαίως. Ειδικά φέτος είχε γίνει μια συνάντηση με τους γονείς μου, τον 

κύριο Τάκη, τον έφορο, και τον κύριο Στράτο… Ήταν η περίοδος που εγώ δεν ήμουν καλά τότε 

και είχαν συζητήσει για το τι θα γίνει, για να μου μιλήσουν ξανά η μαμά και ο μπαμπάς μου και 

να με ξε-αγχώσουν λίγο και γενικά από τότε έχουν μιλήσει ξανά και γίνονται συναντήσεις που 

είμαι κι εγώ εκεί καμιά φορά. Γενικά, ξέρουν πού βρίσκομαι. Ο μπαμπάς με ρώτησε πρόσφατα 

το πώς πάω στην προπόνηση και του είπα ότι πάω πολύ καλύτερα και αισθάνομαι πολύ καλύτερα 

με τον εαυτό μου και ήταν αυτό που ήθελε να ακούσει, ότι αισθάνομαι καλύτερα με τον εαυτό 

μου. Γενικά, έχουν καλή σχέση. Αν ο προπονητής δει ότι κάτι εμένα με απασχολεί και δεν του 

έχω πει τίποτα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο τη μαμά ή τον μπαμπά και να τους πει ότι «Ξέρετε, 

δεν τη βλέπω πολύ καλά» κι αν ξέρουν αυτοί αν έχω κάτι.   

Ερευνήτρια: Σου κάνουν σχόλια σχετικά με τις επιδόσεις σου;  

Σταυρούλα:  Ποτέ δεν έκριναν οι γονείς μου να μου πουν «Σταυρούλα πόσο ανέβασες; Πολύ ή 

θα μπορούσες καλύτερα;». Πάντα όμως η μαμά μου με ρωτάει πόσο είχα και πόσο πήγα και της 

λέω, ας πούμε, ότι είχα 50άρι, που δεν πέφτω, 32΄΄ και πήγα 33΄΄, λέει «είσαι ευχαριστημένη; 

Είναι καλό ή πίστευες ότι θα πήγαινες πιο γρήγορα;» και πάντα της λέω. Δηλαδή ποτέ δεν μου 

είπαν ότι θα μπορούσα καλύτερα.  

Ερευνήτρια: Οι γονείς σου έχουν προσδοκίες από εσένα σχετικά με τις επιδόσεις σου στην 

κολύμβηση;  
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Σταυρούλα: Γενικά, πιστεύω ότι αν πάω πολύ καλά θα τους κάνω και περήφανους. Γενικά, δεν 

είναι ότι έχουμε μιλήσει, ούτε πιστεύω ότι έχουν προσδοκίες από μένα. Δηλαδή, δεν είναι όπως 

το φροντιστήριο αγγλικών που πάω και αφού είναι φροντιστήριο, δεν είναι σχολικό, περιμένουν 

να έχω κάποιους καλούς βαθμούς, γιατί στην ουσία αυτός είναι ο στόχος που κάνω και το 

φροντιστήριο. Τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό με την προπόνηση και την κολύμβηση. 

Γενικά, δεν έχουν προσδοκίες από μένα. Ίσως αν αρχίσω και βαριέμαι την κολύμβηση και πω ότι 

μια εβδομάδα δεν θέλω να πάω, δεν νομίζω ότι θα μου πουν κάτι οι γονείς μου «Έλα ρε 

Σταυρούλα, πήγαινε», θα μου πουν «ό,τι θες κάνε». Ναι, γενικά δεν, όχι νομίζω.  

Ερευνήτρια: Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, πώς είναι η στάση τους;  

Σταυρούλα: Πάντα, είτε είναι στους αγώνες, είτε όταν με πάρουν τηλέφωνο, η μαμά μου με 

βομβαρδίζει συνέχεια με τηλεφωνήματα όταν είμαι σε αγώνες για να της πω πώς πήγα. Γενικά, 

είναι το δεύτερο άτομο που μιλάω οι γονείς μου κάθε φορά. Πάντα πάω πρώτα στον κύριο για να 

ξέρω να πω ακριβώς χρόνο ή ακριβώς πώς τα πήγα. Θα μου πουν μπράβο, όσο κι αν έχω πάει, θα 

μου πουν αν πήγαν όλα καλά, αν νιώθω καλά κι αν κουράστηκα πολύ. Όταν τύχει στο τελευταίο 

αγώνισμα και δεν με έχει πάρει τηλέφωνο και απλά μιλήσουμε για να έρθει να με πάρει τότε όταν 

φτάσω στο σπίτι θα με φιλήσουν, θα μου πουν μπράβο, μετά θα ακούσουν τον χρόνο, θα μου 

πουν πώς πήγα και θα τους πω. Μπορεί να με ξαναφιλήσουν, η μαμά μου ‘χε κάνει μια φορά 

κοφτό μακαρονάκι μια φορά που τα είχα πάει καλά, που είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Θα 

με παινεύσουν γενικά. Είναι χαρούμενοι που τα έχω πάει καλά. 

Ερευνήτρια: Άμα τύχει να μην τα έχεις πάει καλά;  

Σταυρούλα: Πιστεύω πάλι το ίδιο. Δηλαδή, τυχαίνει να πω στον μπαμπά μου «Δεν ήμουν πολύ 

καλά, περίμενα περίοδο, πονούσε λίγο η μέση μου και δεν τα πήγα πολύ καλά», θα μου πει 

«Τώρα, ας πούμε, είσαι καλά; Νιώθεις καλά;», θα του πω «είμαι καλά», θα μου πει «Μπράβο, 

δεν πειράζει. Μη μείνεις σε αυτό. Συνέχισε τώρα». Γενικά με ενθαρρύνουν. Δεν μένουν σ’ αυτό.  

Ερευνήτρια: Σε έχει συγκρίνει ποτέ κάποιος με κάποιον άλλο συναθλητή ή συναθλήτριά σου;  

Σταυρούλα: Δεν με έχει συγκρίνει ποτέ κάποιος.  

Ερευνήτρια: Οι γονείς σου αναφέρουν ποτέ σχόλια σχετικά με τον προπονητή;  

Σταυρούλα: Ο μπαμπάς μου, καμιά φορά, μπορεί να έχουμε δύο φορές πρωινή, Δευτέρα και 

Τετάρτη, μπορεί να πει «Πάλι σας έβαλε πρωινή αυτός; Δεν σας λυπάται;» ή αν έχουμε ίδια μέρα 

και πρωί και απόγευμα και γυμναστήριο μαζί. Τέτοια σχόλια μπορεί να γίνουν, αλλά 

παιχνιδιάρικα. Και η μαμά μπορεί να το πει αυτό σε τέτοιο στυλ.   

Ερευνήτρια: Γενικά οι γονείς σου τι άποψη έχουν σχετικά με τον προπονητή;  

Σταυρούλα: Γενικά, θεωρούν ότι είναι ένας πολύ σωστός προπονητής, ότι κάνει πολύ σωστά τη 

δουλειά του. […] Γενικά, μας έχει φερθεί πολύ καλά ο κύριος Στράτος. Εγώ προπόνηση έχω 

κάνει μόνο με τον κύριο Στράτο και γενικά όσα χρόνια είναι εδώ, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι 

με αυτόν.  

Σταυρούλα: Στους αγώνες πάντα θα με ρωτήσουν οι γονείς μου: «τα άλλα παιδάκια πώς 

πήγαν;». και στο πρωτάθλημα θα με ρωτήσουν αυτό, θα με ρωτήσουν αν είχαμε καλές θέσεις στο 

πρωτάθλημα, γενικά ενδιαφέρονται για το όλο σύνολο. […] 

Ερευνήτρια: Φροντίζουν οι γονείς σου για τη μεταφορά σου από και προς το κολυμβητήριο;  

Σταυρούλα: Ναι, φροντίζουν κάθε φορά… […]. 

Ερευνήτρια: Οι γονείς σου παρακολουθούν τις προπονήσεις σου;  

Σταυρούλα: Παλιότερα ναι, τώρα τελευταία όχι τόσο… αλλά πιστεύω ότι αν το ζητήσω κάποια 

φορά από τη μαμά θα έρθει. […] Όταν έχω σημαντικούς αγώνες θα με ρωτήσει ο μπαμπάς μου 

«Είναι σημαντική ημερίδα ή είναι ορίων;». Αν του πω ότι σε 3 βδομάδες είναι τα Βενιζέλεια, τα 

οποία είναι σημαντικοί αγώνες, θα με ρωτήσουν πάλι οι γονείς μου «θέλεις να έρθουμε; Είναι 

αγώνες που θα μας ήθελες;». […] Παλιά  αδερφή μου, όταν μου μίλαγε, μου έλεγε «Πάμε 

Σταυρούλα! Μπορείς!» ή μου ‘λεγε τα δικά της τέλος πάντων γιατί ξέρει.  

Ερευνήτρια: Έρχονται και άλλοι συγγενείς σου και σε παρακολουθούν;  

Σταυρούλα: Έχει τύχει. Μια θεία μου είχε σκοπό να έρθει, αλλά αρρώστησε και δεν μπόρεσε, 

όμως είχε πρόθεση να έρθει να με δει. Έχει έρθει και η νονά μου, έτσι κι αλλιώς φίλοι των 

γονέων μου ήταν κάποιοι που ήδη κολυμπούσαν τα παιδιά τους, οπότε ήταν ήδη εκεί.  
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10.9. Κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπροσωπικές σχέσεις των συμμετεχόντων στην 

κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ.  

 

Όσον αφορά τον άξονα των διαπροσωπικών σχέσεων των συμμετεχόντων στις 

πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., 

αξίζει να αναφερθεί, κατ’ αρχάς, ότι από την εξέταση του ερευνητικού υλικού που προέκυψε 

από τις εθνογραφικές παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων, φανερώνεται η ύπαρξη αγαστών μεταξύ τους σχέσεων οι οποίες βρίθουν από 

χιούμορ, αστεία και μεταξύ τους πειράγματα, γέλια, αγκαλιές, φιλίες, έρωτες, παιχνίδια και 

τραγούδια. Πιο αναλυτικά, παρά το γεγονός ότι η κολύμβηση είναι ένα ατομικό άθλημα, ο 

τρόπος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η ενασχόληση των αθλητών του Ν.Ο.Ρ. με αυτήν, 

μέσα από τη συμμετοχή σε μια κοινότητα, σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο (τις 

εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ.) και συμμετέχοντας σε σχετικές εκδηλώσεις (στους κολυμβητικούς 

αγώνες), παρέχει τη δυνατότητα για πλήθος διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, τόσο με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες της συγκεκριμένης κοινότητας, όσο και με συμμετέχοντες σε άλλες 

αντίστοιχες κοινότητες και των προπονητών τους, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών μεταξύ τους σχέσεων.  

Όσον αφορά, αρχικά, τις δυνατότητες για διαπροσωπική αλληλεπίδραση που 

παρέχονται εντός των πλαισίων των προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ., αυτές 

εντοπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των προπονήσεων, τόσο προτού ξεκινήσουν, 

όσο και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος αυτών και εντοπίζονται τόσο μεταξύ των αθλητών 

του συγκεκριμένου τμήματος, όσο και μεταξύ των αθλητών του συγκεκριμένου τμήματος και 

των υπόλοιπων τμημάτων του Ν.Ο.Ρ. και των προπονητών τους. Αναλυτικότερα, οι 

δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση που εντοπίζονται πριν την έναρξη των 

προπονήσεων, παρέχονται από το γεγονός ότι οι αθλητές έχουν λάβει οδηγία από τον 

προπονητή να προσέρχονται στον χώρο του κολυμβητηρίου δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα, ώστε 

να κάνουν διατάσεις για ζέσταμα προτού ξεκινήσει το κύριο μέρος της προπόνησης.  

Κατά τη διάρκεια του ζεστάματος λοιπόν, η οποία αποτελεί μια καθημερινή πρακτική 

ρουτίνας που πραγματοποιείται σε πιο χαλαρό κλίμα, χωρίς την επίβλεψη και την καθοδήγηση 

του προπονητή, εντός του χώρου της εσωτερικής πισίνας και λίγο πριν τελειώσει την 

προπόνησή του το προηγούμενο τμήμα το οποίο είχε προπόνηση, παρέχεται πρόσφορο έδαφος 

για πλήθος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην κοινότητα. Ως εκ 

τούτου, οι αθλητές συνηθίζουν να προσέρχονται νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. και 

αφού φορέσουν το μαγιό τους στα αποδυτήρια και αφήσουν εκεί τα σακίδιά τους, 

συγκεντρώνονται στον χώρο της εσωτερικής πισίνας. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται στο 

διάστημα μεταξύ της εισόδου και της πισίνας, όπου σε παρέες συνήθως, που διαμορφώνονται 

ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον χρόνο άφιξης, διεξάγουν το ζέσταμά τους ενώ 

συγχρόνως συνομιλούν, αστεΐζονται, φλερτάρουν, τραγουδούν ή, αν διαθέτουν χρονικό 

περιθώριο, ακόμα και παίζουν, όπως προκύπτει από το υλικό των εθνογραφικών 

παρατηρήσεων.  

 Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων έπειτα, δυνατότητες για διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση εντοπίζεται ότι παρέχονται στα διαστήματα που μεσολαβούν από τη λήξη του 

προηγούμενου σετ μέχρι την έναρξη του επόμενου, όπου κάποιοι αθλητές τελειώνουν 

νωρίτερα από κάποιους άλλους και περιμένουν στο σημείο της έναρξης, έως ότου τελειώσουν 

και οι υπόλοιποι για να ξεκινήσουν όλοι μαζί το επόμενο, όταν η προπόνηση διενεργείται σε 

πιο χαλαρά πλαίσια, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σετ, σε κάποια μικρά διαλείμματα που 

πραγματοποιούν οι αθλητές για να πάρουν μια ανάσα και να πιούν λίγο νερό, ή σε στιγμές 

χαλάρωσης της προσοχής του προπονητή, όπως επίσης και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

τυγχάνει να συγκρούονται κατά την διενέργεια των προπονήσεων.  
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Οι δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση που εντοπίζονται μετά τη λήξη των 

προπονήσεων, ακολούθως, παρέχονται από την ανάγκη που υφίσταται για ντουζ μετά το πέρας 

των προπονήσεων. Η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται στον ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό 

αυτό χώρο των αποδυτηρίων, όπου οι αθλητές κατευθύνονται αμέσως μετά τη λήξη των 

προπονήσεων. Το γεγονός ότι δεν αποτελεί μια αυστηρά δομημένη δραστηριότητα σε 

συνδυασμό με το ότι τα αποδυτήρια είναι ομαδικά, παρέχει τη δυνατότητα στους αθλητές για 

κοινωνική αλληλεπίδραση, η χρονική διάρκεια της οποίας είναι στην ευχέρεια των ιδίων. 

Ενδεικτικά, ενώ η Σταυρούλα αναφέρει ότι κάνει το ντουζ της πολύ χαλαρά, παρέα με τις φίλες 

της με τις οποίες ξεχνιέται καθώς συζητάει για αρκετή ώρα, ο Παύλος αναφέρει ότι συνήθως 

επισπεύδει τη διαδικασία, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προπόνησης 

έχει μάθημα.  

Όπως, επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε κατά τη διενέργεια των εθνογραφικών 

παρατηρήσεων, όπου είχαμε τη δυνατότητα εισόδου στα γυναικεία αποδυτήρια, κατά τη 

διάρκεια των ντουζ και κατά τη διάρκεια που άλλαζαν ρούχα, συνομιλούσαν και ορισμένες 

φορές μάλιστα σε τόσο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, ώστε έβαζαν ακόμα και μουσική 

παράλληλα από τα κινητά τους τηλέφωνα ή από ένα ραδιόφωνο που υπήρχε στα αποδυτήρια, 

και συγχρόνως τραγουδούσαν. Ενδεικτική είναι και η σχετική αναφορά του προπονητή: «Τα 

παιδιά, αυτά που είναι 13, 14, 15 χρονών είναι μαζί και πέντε χρόνια, οπότε ξέρουν ο ένας τον 

άλλον πολύ περισσότερο. Σκέψου ότι δεν περνάνε απλά χρόνο μαζί. Αυτά έχουν μεταξύ τους και 

σχέσεις, είναι και ζευγαράκια, είναι και κολλητοί, είναι και φίλοι, είναι και ξαδέλφια, είναι το 

οτιδήποτε και έχουν χρόνο, γιατί αν σκεφτείς ότι στις δύο ώρες της προπόνησης μιλάνε τρία 

λεπτά, στα αποδυτήρια, μετά την προπόνηση, μιλάνε 25 λεπτά. Άρα, εγώ δεν το βλέπω αυτό το 

κομμάτι και είναι καλό να το κάνουν μόνοι τους αυτό. […] γενικά πλέον ξέρουν ο ένας τον άλλον 

καλά».  

Μέσω των ημιδομημένων κλινικών και των βιογραφικών-αφηγηματικών συνεντεύξεων 

που πραγματοποιήθηκαν με τον προπονητή και τους αθλητές, έπειτα, επιχειρήθηκε εμβάθυνση 

στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται, διερευνώντας τον τρόπο 

κατά τον οποίο τις βιώνουν, τις αξιολογούν και τις προσλαμβάνουν. Αξίζει λοιπόν, αρχικά να 

αναφερθεί ότι και τα τρία ερευνητικά υποκείμενα απαντούν αρνητικά ως προς την ύπαρξη 

περιστατικών βίας, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή κακοποίησης στα πλαίσια της κοινότητάς 

τους. Αντίθετα, ο προπονητής αναφέρει: «Γενικά υπάρχει μια καλή κατάσταση, υπάρχει 

ομαδικό πνεύμα θεωρώ, χαίρονται ο ένας με την επιτυχία του άλλου και είναι καλά παιδιά» και 

«Στο θέμα της συμπεριφοράς, δεν έχω πολλά παιδιά που αντιμιλούν. Ίσως επειδή το κολύμπι 

είναι τέτοιο που δεν μπορείς να αντιμιλήσεις πολύ μέσα στο νερό». 

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι αναφορές των αθλητών, καθώς δηλώνουν ότι ούτε καν 

έχει υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιος ιδιαίτερος διαπληκτισμός, ότι δεν τους έχει μιλήσει, 

ούτε δεν έχουν ποτέ αισθανθεί να τους έχει κοιτάξει κάποιος στα πλαίσια της συμμετοχής στις 

πρακτικές της κοινότητας με τρόπο που δεν τους άρεσε, όπως επίσης ότι ούτε έχει 

πραγματοποιηθεί κάποια αντίστοιχη δυσάρεστη χειρονομία εις βάρος τους. Μια άτυπη 

ιεραρχία μόνο που αναφέρουν ότι υφίσταται με τους πρεσβύτερους της κοινότητας, 

εκδηλώνεται απλά και μόνο με την επίδειξη κάποιου επιπλέον σεβασμού προς τα άτομα αυτά, 

το οποίο συμβαίνει λόγω ηλικίας, πείρας, επιδόσεων και λόγω επίσης κάποιων σπουδαίων 

γνωρισμάτων του χαρακτήρα τους. Η επίδειξη του σεβασμού αυτού συμβαίνει σε φυσιολογικά 

και ανεκτά πλαίσια που δεν τους προκαλούν κάποια δυσφορία και δεν παρατηρείται τίποτε 

άλλο σχετικό. Οι δηλώσεις των υποκειμένων από τις οποίες προκύπτουν αυτά τα 

αποτελέσματα είναι οι εξής:  

 
Ερευνήτρια: Έχετε παρατηρήσει περιστατικά βίας ή εκφοβισμού;  

Προπονητής: Στο άθλημά μας όχι ιδιαίτερα. […] Αλλά γενικά, δεν νομίζω ότι.. το bullying 

δηλαδή περιορίζεται στο στυλ ότι «α, ήρθε αυτός που είναι πιο μεγάλος, ας κάνει πρώτος ντουζ», 
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μέχρι εκεί. Χωρίς να το ζητάει απαραίτητα ο μεγάλος γιατί και ο μεγάλος το έπαθε όταν ήταν 

μικρός. Τέτοια πράγματα, αθώα και απλά πιστεύω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. 

Άλλωστε, σου λέω ότι στο κολύμπι τυχαίνει τα περισσότερα παιδιά που ασχολούνται με το 

κολύμπι… το κολύμπι εξημερώνει κατά τη γνώμη μου. Γιατί δουλεύεις με πολλούς σφυγμούς 

πολλή ώρα χωρίς να μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Και να θες, κολυμπάς, δεν μπορείς 

να μιλάς. Σε κάνει λοιπόν πιο μοναχικό τύπο, πιο ήρεμο, δεν νομίζω όμως ότι.. κι αυτά τα παιδιά 

που μένουν στο κολύμπι σε μεγάλη ηλικία δεν είναι παιδιά τα οποία θέλουν να δείξουν ότι 

επιβάλλονται στους άλλους με αυτόν τον τρόπο. […] Νομίζω ότι αυτό στο κολύμπι αποτρέπεται. 

Με το να φτάσεις δηλαδή σε ένα επίπεδο να είσαι μεγάλος για να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα 

να ασκήσεις bullying δεν το κάνεις στις 99% δεν το κάνεις. Γνωρίζεις τι να κάνεις και πώς να 

συμπεριφερθείς σωστά.  

 

Ερευνήτρια: Έχεις νιώσει ποτέ να σε κοιτάει κάποιος συναθλητής ή συναθλήτρια ή ο 

προπονητής ή κάποιος άλλος στον χώρο του κολυμβητηρίου με τρόπο που δεν σου άρεσε;  

Παύλος: Όχι.  

Ερευνήτρια: Σου έχει μιλήσει ποτέ κάποιος με τρόπο που δεν σου άρεσε;  

Παύλος: Τσακωμοί υπάρχουν σε κάθε άθλημα και γενικότερα σε κάθε σχέση ανθρώπων. Οπότε 

με τους φίλους μου από το κολύμπι έχουμε τσακωθεί αρκετές φορές, ποτέ δεν έχουμε μείνει 

όμως μαλωμένοι για πολύ καιρό, όπως έχει συμβεί με το σχολείο.  

Ερευνήτρια: Έχει ειπωθεί ποτέ από κάποιον κάποιο ανέκδοτο ή κάποιο αστείο το οποίο σε 

αφορούσε και σε έκανε να αισθανθείς άσχημα;  

Παύλος: Μόνο πειράγματα που κάνουμε όλοι απέναντι στους συναθλητές μας.   

Ερευνήτρια: Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κάποια χειρονομία προς εσένα που σε έκανε να 

αισθανθείς άσχημα ή άβολα;  

Παύλος: Όχι, πάλι μόνο στα πλαίσια του πειράγματος.  

Ερευνήτρια: Έχει τύχει ποτέ να σε χτυπήσει κάποιος συναθλητής ή κάποιος προπονητής ή 

κάποιος άλλος στον χώρο του κολυμβητηρίου;  

Παύλος: Όχι.  

Ερευνήτρια: Έχεις κάνει εσύ κάτι από αυτά σε κάποιον άλλο;  

Παύλος: Όχι, έχω πειράξει συναθλητές μου αλλά όπως κι αυτοί.  

 

Ερευνήτρια: Έχεις νιώσει ποτέ να σε κοιτάει κάποιος στον χώρο του κολυμβητηρίου, όποιος κι 

αν είναι αυτός, είτε συναθλητής/-τρια, ή κάποιος προπονητής ή κάποιος από το συμβούλιο εδώ 

πέρα, με τρόπο που δεν σου αρέσει;  

Σταυρούλα: Σίγουρα έχει τύχει. Δηλαδή και σε αγώνες να με κοιτάει κάποιος έντονα.  

Ερευνήτρια: Τα βλέμματα αυτά που δεν σου άρεσαν, σε ποιους λόγους τα αποδίδεις;  

Σταυρούλα: Πιστεύω ότι τότε που ήταν οι επίλεκτοι τα πήγαινα καλά και δεν με ήξερε ο 

προπονητής και «αυτή πάει καλά», ας πούμε, «ποια είναι;». Μετά στους αγώνες σκέφτομαι ότι 

μπορεί να τύχει να μην πάω καλά και να με κοιτούσαν ή απλώς μπορεί να τους άρεσα και να 

ήθελαν.. «όμορφη είν’ αυτή» (γέλιο). […] Νομίζω γενικά κάθε φορά που κάτι γίνεται τα βάζω με 

τον εαυτό μου, δηλαδή λέω ότι εγώ έκανα κάτι και με κοιτάνε, ας πούμε.   

Ερευνήτρια: Σου έχει μιλήσει ποτέ κάποιος στο χώρο του κολυμβητηρίου με τρόπο που δεν σου 

άρεσε;  

Σταυρούλα: […] Γενικά, ο προπονητής, ο κύριος Στράτος δεν θυμάμαι να μου έχει φωνάξει 

έντονα που έκανα κάτι, δηλαδή υπάρχουν φορές, αλλά όχι τόσο έντονες.  

Ερευνήτρια: Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κάποια χειρονομία από κάποιον προς εσένα που σε 

έκανε να αισθανθείς άσχημα ή άβολα;  

Σταυρούλα: Νομίζω όχι, δεν έχει τύχει ποτέ να γίνει εις βάρος μου κάποια χειρονομία […].  

Ερευνήτρια: Έχει τύχει ποτέ να σε χτυπήσει κάποιος;  

Σταυρούλα: Εσκεμμένα, επίτηδες, όχι, δεν έχει τύχει. Εδώ πέρα, χτυπιόμαστε συνέχεια. […] 

Τέλος πάντων, δηλαδή υπάρχουν και τέτοια αλλά πιστεύω ότι ντάξει, ο ένας θα ζητήσει 

συγγνώμη από τον άλλον […].  

Ερευνήτρια: Στην ομάδα υπάρχει κάποιος συναθλητής/-τρια που προσδιορίζεται τυπικά ή μη ως 

αρχηγός της ομάδας;  
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Σταυρούλα: Ο αρχηγός της αγωνιστικής ίσως είναι ο Μάριος επειδή στην ουσία είναι ο 

μεγαλύτερος και πιστεύω ότι είναι δυνατός αθλητής, είναι και ήσυχο παιδί και είναι και παιδί που 

μπορεί να πει στον άλλο κάτι και καλά ότι κάνουμε όλοι μαζί ζέσταμα, μπορεί να του πει 

«σταμάτα να μιλάς». Όχι να το εννοήσει, παιχνιδιάρικα. Νομίζω ότι αν κάποιος είναι αρχηγός 

είναι αυτός. Μετά, η άλλη μεγάλη που έχουμε δεν έρχεται σε πρωταθλήματα, αλλά θα μπορούσε 

να θεωρηθεί αρχηγός των κοριτσιών ίσως.  

Ερευνήτρια: Τι είναι αυτό που προσδιορίζει την ιδιότητα του αρχηγού στα παιδιά που ανέφερες;  

Σταυρούλα: Στη Ζωή ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ έμπειρη, είναι καλή, είναι πολύ γλυκούλα, 

τα έχει καλά με όλους, δηλαδή είναι ήσυχη, ενώ ο Μάριος ίσως αν πάμε σε αγώνες ο κύριος θα 

πει «Μάριε, δείξε διατάσεις» ας πούμε. Είναι πιο.. δεν ξέρω, στο μυαλό μου το έχω επειδή είναι 

μεγαλύτερος, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι αυτός που ίσως τον ακούν και οι άλλοι, δηλαδή 

παροτρύνει τους άλλους να τον ακούσουν και νομίζω γι’ αυτό. Ήταν πάντα καλός αθλητής..   

 

Αντίθετα λοιπόν με περιστατικά βίας, εκφοβισμού, παρενόχλησης και κακοποίησης, 

και τα τρία ερευνητικά υποκείμενα δηλώνουν ότι μεταξύ των συμμετεχόντων στις πρακτικές 

της κοινότητας διαμορφώνονται πολύ ισχυρές φιλικές σχέσεις, ισχυρότερες από τις αντίστοιχες 

που διαμορφώνουν σε άλλα πλαίσια, ακόμα και από αυτές που διαμορφώνουν στο σχολείο. Τα 

αίτια που προκαλούν το φαινόμενο αυτό τα εντοπίζουν στο ότι έλκονται από το συγκεκριμένο 

άθλημα άτομα με κοινά χαρακτηριστικά, στην ψυχοδιαμορφωτική επίδραση που ασκείται μέσα 

από την ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα, καθώς και στην θετική συνεισφορά του 

προπονητή προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται από τους ίδιους:  

 
Προπονητής: …στο κολύμπι τυχαίνει τα περισσότερα παιδιά που ασχολούνται με το κολύμπι… 

το κολύμπι εξημερώνει κατά τη γνώμη μου. Γιατί δουλεύεις με πολλούς σφυγμούς πολλή ώρα 

χωρίς να μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Και να θες, κολυμπάς, δεν μπορείς να μιλάς. Σε 

κάνει λοιπόν πιο μοναχικό τύπο, πιο ήρεμο. […] Και να ξέρεις ότι τα περισσότερα παιδιά είναι 

και καλοί μαθητές, πολύ καλοί μαθητές, γιατί ακριβώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο 

τους σε όλα τα πράγματα και τα κάνουν σωστά, έχουν αποκτήσει μια μεθοδικότητα οι 

περισσότεροι […]. 

Προπονητής: …Το ότι κάποιος ασχολείται σοβαρά με την κολύμβηση τον κάνει να επιλέγει 

κάποιους φίλους κυρίως από το σινάφι του. Είναι και με τους άλλους φίλος στο σχολείο, αλλά 

δεν αποδέχεται ίσως κάποια πράγματα που κάνουν γιατί δεν έχει τον χρόνο ίσως να τα αποδεχθεί 

ή ίσως και τη φιλοσοφία, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Γενικά 

όμως, σε κάνει πιο επιλεκτικό στις παρέες […]. 

Παύλος: …γενικά, πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν άτομα με τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε 

φιλία πιο εύκολα […]. 

 

Παύλος: …έκανα και φιλίες εδώ, έχω περισσότερους φίλους εδώ απ’ ό,τι στο σχολείο.  

 

Παύλος: Τα παιδιά γενικά που αθλούνται είναι πολύ μετρημένα και έχει βοηθήσει και αρκετά και 

ο προπονητής μας σε αυτό. […] Μας μιλάει συνέχεια για την πειθαρχία, να είμαστε μετρημένοι.. 

και γενικά πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν άτομα με τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε φιλία πιο 

εύκολα.  

Ερευνήτρια: Έχετε κάτι που σας ενώνει; Γι’ αυτό; 

Παύλος: Την ομάδα κυρίως. Αυτό μας ενώνει. Αλλά.. πώς να το πω; Εδώ βρήκα παιδιά που οι 

χαρακτήρες τους μου αρέσουν περισσότερο απ’ ό,τι στο σχολείο. 

  

Παύλος: Πιστεύω ότι, αν και είμαστε περισσότερα παιδιά στην ομάδα απ’ ό,τι στην τάξη στο 

σχολείο, ενώ στο κολυμβητήριο είμαι πάνω-κάτω με όλους φίλος, στο σχολείο δεν είμαι με 

όλους, οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, και λόγω του προπονητή 

μας, ο οποίος συμβάλει σημαντικά στο να είμαστε ομάδα, θεωρώ ότι οι σχέσεις μου με τα παιδιά 

από το κολυμβητήριο είναι πάρα πολύ καλές. Στην τάξη μου υπάρχουν παιδιά που δεν συμπαθώ, 

ενώ στο κολυμβητήριο δεν με έχει πειράξει κανείς σε μεγάλο βαθμό ή σε βαθμό που κάτι να μη 
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διορθώνεται και πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο κάτι κακό να συμβεί μεταξύ των σχέσεών 

μου με τα παιδιά από το κολύμπι, παρά με τα παιδιά από το σχολείο. 

Παύλος: Θεωρώ ότι όταν κάποια άτομα στρέφονται στο ίδιο πράγμα, δηλαδή στην κολύμβηση, 

όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, τότε σίγουρα θα έχουν παρόμοιους χαρακτήρες και μέσα 

απ’ αυτό το άθλημα ταιριάζουν ακόμα περισσότερο.  

Ερευνήτρια: Υπάρχει στην ομάδα κάποιος συναθλητής ή κάποια συναθλήτρια που 

προσδιορίζεται τυπικά ή μη ως ο αρχηγός της ομάδας;  

Παύλος: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος αρχηγός στην ομάδα. 

  

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι με τα παιδιά που προπονείστε μαζί υπάρχει κάτι που σε συνδέει 

περισσότερο απ’ ό,τι με παιδιά άλλα που γνωρίζεις σε άλλο πλαίσιο;  

Παύλος: Το κολύμπι και γενικότερα το ότι συναντιόμαστε περισσότερες ώρες εκεί. Επίσης, έχω 

ξαναπεί ότι παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και έχω δει ότι στο άθλημα της 

κολύμβησης ότι συμβαίνει αυτό, έχουν «καλύτερους» χαρακτήρες απ’ ό,τι άλλα παιδιά.  

 

Ερευνήτρια: Πιο δυνατές φιλίες πού θα έλεγες ότι έχεις κάνει, στο κολυμβητήριο ή στο σχολείο;  

Σταυρούλα: Σίγουρα στο κολυμβητήριο. Οι δυνατότερες φιλίες μου είναι στο κολυμβητήριο 

[…]. 

 

 Παρά του γεγονότος ότι η κολύμβηση αποτελεί ένα ατομικό άθλημα, μεταξύ των 

αθλητών αναφέρεται ότι υφίσταται το αίσθημα της ομάδας το οποίο αισθάνονται ότι 

εκδηλώνεται μέσα από την ύπαρξη αισθήματος αλληλεγγύης, σεβασμού, αλληλοβοήθειας και 

αλληλοϋποστήριξης σε στιγμές που υπάρχει σχετική ανάγκη. Ως μια χαρακτηριστική τέτοια 

στιγμή αναφέρουν τους αγώνες, όπου τα αισθήματα αυτά εκδηλώνονται μέσα από τα 

συνθήματα που εκφωνούν και από την εγρήγορση για την ασφάλεια όλων των μελών. Ως 

ένδειξη μάλιστα μεταξύ τους εγγύτητας, αναφέρουν ότι θεωρούν ακόμα και τα πειράγματα τα 

οποία κάνουν μεταξύ τους. Επιπλέον, οι αθλητές επιδιώκουν να συναντιούνται και εκτός του 

πλαισίου του Ομίλου και να δραστηριοποιούνται και με τρόπους που δεν σχετίζονται με την 

κολύμβηση. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οργανώνουν βόλτες, ότι σε περίπτωση που κάποιος 

έχει γενέθλια, τότε τα γιορτάζουν όλοι μαζί, ότι μαζεύονται  σαν παρέα και συμμετέχουν μαζί 

στο καρναβάλι και σε περιόδους, όπως οι καλοκαιρινές διακοπές, όπου διακόπτονται για 

αρκετό καιρό οι προπονήσεις, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και κανονίζουν μεταξύ τους 

συναντήσεις. Σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τους από τα οποία πηγάζουν όσα 

αναφέρονται αποτελούν τα ακόλουθα:  

 
Ερευνήτρια: Υπάρχει μεταξύ σας το αίσθημα της ομάδας;  

Παύλος: Φυσικά. 

Ερευνήτρια: Πώς εκδηλώνεται;  

Παύλος: Από το ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, βοηθάμε ο ένας τον άλλον, δίνουμε συμβουλές 

ο ένας στον άλλο. 

  

Παύλος: …Πηγαίνουμε βόλτες μαζί.. να, το καλοκαίρι πήγαμε δύο-τρεις φορές με πέντε άτομα, 

ε.. γενικά υπάρχουν ευκαιρίες.   

Παύλος: Τώρα τον χειμώνα δεν συναντιόμαστε και πάρα πολύ, μόνο αν έχει γενέθλια κάποιος 

και καλέσει άτομα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. […] Κάθε καλοκαίρι κάνουμε πέντε-έξι 

συναντήσεις μικρές. Εγώ το καλοκαίρι που πέρασε κάλεσα όλο το τμήμα της προ-αγωνιστικής 

κάτω εδώ πίσω στο δρόμο και είδαμε ταινία και μετά παίξαμε στη γειτονιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ 

ωραίο γιατί ουσιαστικά ήμασταν όλοι, μόνο δύο παιδιά έλειπαν. Γενικότερα συναντιόμαστε, όχι 

τόσο όσο συναντιέμαι με τους φίλους μου από το σχολείο, αλλά και η ώρα της προπόνησης είναι 

αρκετή.  

Παύλος: Έχουμε κάνει αποκριάτικους χορούς στο κολυμβητήριο και στο καρναβάλι έτυχε δύο 

χρονιές να μπούμε όλοι μαζί σε μια ομάδα […].  
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Ερευνήτρια: Υπάρχει μεταξύ σας το αίσθημα της ομάδας;  

Σταυρούλα: Ναι, αισθανόμαστε όλοι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Γενικά, είμαστε πολύ 

τυχεροί γιατί είναι όλα τα παιδιά τόσο καλά. Δηλαδή, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και είμαστε 

τόσο δεμένοι. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε, τουλάχιστον μέχρι και παλαιότερα γιατί τώρα όχι τόσο, 

σε αγώνες φωνάζαμε συνθήματα για τον Ν.Ο.Ρ., ακόμα όταν βλέπουμε κάποιον προσπαθούμε να 

φωνάξουμε γι’ αυτόν, να τον ενθαρρύνουμε. Γενικά ενθαρρύνουμε πολύ ο ένας τον άλλον, 

πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Πειράγματα υπάρχουν σίγουρα. Είμαστε αρκετά ομάδα μεταξύ μας 

και δεμένοι. 

  

Σταυρούλα: …Δέθηκα με την ομάδα, δηλαδή προσαρμόστηκα πολύ εύκολα, όπως και τ’ άλλα 

παιδιά […].  

 

Ερευνήτρια: Μου είπες ότι κάνετε κάποιες συναντήσεις εκτός κολυμβητηρίου. Περίπου κάθε 

πότε γίνονται;  

Σταυρούλα: Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, δε θα πούμε ότι μια φορά το μήνα θα 

κατέβουμε μαζί. Μπορεί να τύχει κάποιος να έχει τα γενέθλιά του και να κατέβουμε μία φορά το 

μήνα ή δύο φορές το μήνα μαζί. Εγώ συνήθως όταν κατεβαίνω, θα κατέβω ή με τη Σόνια ή 

λιγότερο συχνά με την παρέα του σχολείου μου, που είμαστε γύρω στα τέσσερα κορίτσια, αλλιώς 

θα κατέβουμε όλοι μαζί. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε λιγότερα άτομα, να είμαστε, ας πούμε, 

οχτώ άτομα ή και λιγότερα, αν κάποιοι δεν μπορούν, αλλά γενικά αρκετά συχνά μπορώ να πω. 

 

Όπως προκύπτει από το υλικό των εθνογραφικών παρατηρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κάποιων προπονήσεων, οι αθλητές φαίνονται να 

εκμεταλλεύονται πλήρως και στο έπακρο την κάθε δυνατή ευκαιρία για κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς την επιδιώκουν με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα από συνομιλίες, 

χειρονομίες, φιλιά, αγκαλιές, τραγούδια, γκριμάτσες κ.ά. σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλους συντρέχοντες παράγοντες, όπως η συμβολή του 

προπονητή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, λειτουργεί καθοριστικά ως προς τη σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των αθλητών.   

Όσον αφορά έπειτα τις δυνατότητες για διαπροσωπική αλληλεπίδραση που παρέχονται 

στους συμμετέχοντες στις πρακτικές της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της 

κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες κολύμβησης, αυτές 

εντοπίζονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης πρακτικής κατά τον τρόπο που 

διενεργείται στα πλαίσια του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο Όμιλος δεν διαθέτει 

τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αγώνων, αναγκάζει τους αθλητές κάθε φορά 

που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες να ταξιδεύουν για τον σκοπό αυτό σε άλλες πόλεις.  

Μέσα από τα ταξίδια που πραγματοποιούνται λοιπόν για την εκπλήρωση αυτού του 

σκοπού, παρέχεται πλήθος δυνατοτήτων για μεταξύ τους διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Οι 

δυνατότητες αυτές εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών με τα διάφορα μέσα που 

αξιοποιούνται (λεωφορεία, πλοία και αεροπλάνα) για τη μετάβαση προς και την αποχώρηση 

από τον εκάστοτε τόπο διεξαγωγής των αγώνων, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον 

εκάστοτε τόπο διεξαγωγής των αγώνων σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενες βίλες, όπου 

μοιράζονται τα δωμάτιά τους με άλλους συναθλητές τους, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των αγώνων στα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν ενδιάμεσα στα αθλήματα. 

Ο προπονητής μάλιστα, αναγνωρίζει ως σημαντικό τμήμα της συμμετοχής στις πρακτικές της 

κοινότητας όλα αυτά τα τμήματα ακριβώς λόγω αυτών των δυνατοτήτων που παρέχουν για 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Όπως αναφέρεται και από τον ίδιο: «Δηλαδή αυτό το πάμε σε μια 

αποστολή σαν μια ομάδα, την έννοια της ομάδας, και ασχολούμαστε και με το τι κάνει ο άλλος, 

είμαστε μαζί στο λεωφορείο, έχουμε την παρέα μας και τα ανέκδοτά μας και τους έρωτές μας και 

τις πλάκες μας και τα πειράγματα και όλα αυτά. Αυτό είναι αποστολή».  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, επιπλέον, τόσο κατά τα χρονικά 

διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των αθλημάτων, όσο και κατά τη διάρκεια των 
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προπονήσεων και των ντουζ, παρέχεται επίσης στους αθλητές η δυνατότητα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και με αθλητές και προπονητές πέρα από τα πλαίσια της κοινότητας του 

Ν.Ο.Ρ.. Ορισμένες φορές μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε από τον Παύλο, τους διατίθεται 

ελεύθερος χρόνος και μετά το πέρας των αγώνων, τον οποίο, όπως αναφέρει τον αξιοποιούν 

παίζοντας. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί και η περίπτωση κατά την οποία σε κάποιους αγώνες, 

αντί να επιλέξουν για τη διαμονή τους κάποιο ξενοδοχείο, φιλοξενήθηκαν από οικογένειες 

αθλητών της πόλης διεξαγωγής των αγώνων. Τόσο ο Παύλος, όσο και η Σταυρούλα, 

αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των διαστημάτων αυτών έχουν αναπτύξει σπουδαίες φιλίες με 

αθλητές που έχουν γνωρίσει στα πλαίσια των αγώνων κολύμβησης, με τους οποίους διατηρούν 

επαφές με διάφορους τρόπους. Κάποιοι μάλιστα τους έχουν επίσης επισκεφθεί και έχουν κάνει 

κάποιες βόλτες μαζί, και ανυπομονούν να τους ξανασυναντήσουν. Σχετικά αποσπάσματα από 

όπου προκύπτουν όσα αναφέρθηκαν συνιστούν τα ακόλουθα:   

 
Προπονητής: Ανοίγει ο κύκλος. Έχει πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε αγώνες και κάνουν δύο 

μέρες να μιλήσουν με  τα δικά μας γιατί συνέχεια βρίσκουν κάποιους φίλους και μιλάνε κι αυτό 

είναι καλό. Όχι με την έννοια ότι σνομπάρουν τους δικούς μας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. 

 

Προπονητής: Πριν από δύο χρόνια τέτοιο καιρό είχα πάρει από εδώ 23 παιδιά και τα πήγα στην 

Αλεξανδρούπολη. Μείναμε πέντε βραδιές στα σπίτια άλλων συναθλητών μας, τα παιδιά δηλαδή 

σε άλλων συναθλητών τους, κι εμείς οι προπονητές σε ένα ξενοδοχείο. Τους συναντήσαμε στην 

πισίνα, κάναμε τρεις μέρες προπόνηση, δύο μέρες αγώνες και επιστρέψαμε. Μιλάνε ακόμα τα 

παιδιά μεταξύ τους, βρίσκονται και περιμένουμε τώρα μήπως το καλοκαίρι έρθουν και τους 

ανταποδώσουμε τη φιλοξενία.  

 

Παύλος: …είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου δίνει την ευκαιρία, όπως όλα τα αθλήματα, να 

γνωρίσεις φίλους και γενικά ανθρώπους […]. 

 

Παύλος: Με πέντε-έξι παιδιά που πέφτουμε μαζί (επικοινωνούμε) αρκετές φορές, επικοινωνούμε 

κάθε μήνα στους αγώνες συναντιόμαστε και μετά μόλις τελειώσουμε τα αγωνίσματά μας, πάμε, 

έχει αρκετό χώρο πίσω και μιλάμε, άμα έχει φέρει κάποιος μπάλα παίζουμε ποδόσφαιρο. Είναι 

πέντε-έξι αγόρια που είμαστε φίλοι.  

 

Σταυρούλα: Κι εδώ είμαι το καλοκαίρι. Και αυτές πάλι είναι όλα κορίτσια που είμαστε πολύ 

καλές φίλες, που έχουμε γνωριστεί, κάποιες έχουν έρθει και στο Ρέθυμνο και έχουμε βγει όλοι 

μαζί βόλτα μαζί με άλλα κορίτσια.. (Απόσπασμα από την επεξήγηση των φωτογραφιών). 

 

Σταυρούλα: […] Αυτή η κοπέλα έχει έρθει κι εδώ στο Ρέθυμνο, τη λένε Παναγιώτα. Κάναμε 

αρκετή παρέα και μου είχε γνωρίσει όλα τα κορίτσια από τα Χανιά. Εγώ πάντα τη θεωρούσα 

πολύ καλή μου φίλη […] (Απόσπασμα από την επεξήγηση των φωτογραφιών). 

 

Σταυρούλα: Δηλαδή είχα πάει στο πλάι, είχα δει τον χρόνο, είχα βγει 4
η
, αλλά δεν είχε τόσο 

σημασία για εμένα γιατί λέω «ντάξει, τώρα τα έχασα όλα, δεν πήγα καλά» και ήταν το δεύτερο 

μου αγώνισμα, είχαν προηγηθεί τα 200 ελεύθερο στο οποίο είχα πάει έτσι κι έτσι, νομίζω 9
η
, 10

η
, 

κάτι τέτοιο και θυμάμαι μάλιστα μία κοπέλα που είχαμε κολυμπήσει και μετά με παρηγορούσε 

αυτή -γι’ αυτό γνωριστήκαμε- την οποία τη λένε Βάσια […]. 

 

Σταυρούλα: Τελικά τερμάτισα τέταρτη, πάλι, με μικρή διαφορά από την τρίτη και πίσω μου 

διαφορά λίγων εκατοστών είχε τερματίσει η Άννα, η οποία είναι Χανιώτισσα και είναι πάρα πολύ 

καλή κοπέλα και παλιά κολυμπούσαμε μαζί, αλλά μετά εγώ ήμουν πρόσθια, μετά αυτή συνέχισε 

να είναι ελεύθερη από το δημοτικό και τερματίσαμε μαζί και αγκαλιαστήκαμε μετά, επειδή 

ήμασταν και δίπλα-δίπλα. 

 

Ερευνήτρια: Γενικά, αν κάποιο παιδί έχει πάει καλά, ως ομάδα χαίρεστε μαζί του;  
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Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. 

Ερευνήτρια: Το εκδηλώνετε; 

Σταυρούλα: Ναι, του λέμε όλοι μπράβο. Γενικά, όταν βλέπω ένα παιδί να κολυμπάει, ακόμα και 

μόνη μου να ‘μια, θα του πω «πάμε!». Ένα παιδί που στους χειμερινούς αγώνες δεν ήρθε γιατί 

δεν κατάφερε να πιάσει το όριο και στους προηγούμενους αγώνες έπιασε το όριο και με το που 

ήρθε του κάναμε όλοι «κόλλα πέντε και μπράβο σου και τα κατάφερες» και γενικά όλοι 

χαρήκαμε που θα έρθει ένα παραπάνω παιδί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι 

ευχάριστο. Δηλαδή και ανταγωνιστής μου να ήταν, θα χαιρόμουν αν ερχόταν.   

Ερευνήτρια: Αν δεν τα πάει καλά κάποιο παιδί;  

Σταυρούλα: Σίγουρα θα του πω κάτι για να τον κάνω να νιώσει καλύτερα, θα τον πειράξω ίσως 

λίγο παραπάνω και θα τον κάνουμε να ξεχαστεί ίσως.  

Ερευνήτρια: Στους αγώνες με άλλες ομάδες μιλάτε με άλλα παιδιά;  

Σταυρούλα: Υπάρχουν παιδιά που ξέρω από πάντα, δηλαδή δεν ξέρω, ξέρω ήδη κάποιες ομάδες 

είτε τις έχω γνωρίσει τις κοπέλες από αγωνίσματα που ήταν να πέσουμε μαζί και μιλήσαμε πριν 

απ’ αυτό, είτε μου έστειλε μήνυμα πριν από κάποιους αγώνες να με γνωρίσει και να μου πει ότι 

πέφτω και από κει γίναμε φίλες, είτε από γνωστό σε γνωστό. Δηλαδή, αν η Σόνια γνωρίσει 

κάποια κοπέλα, θα τύχει να είμαι δίπλα και να μου τη γνωρίσει. Από εδώ, από Κρήτη, ξέρω 

κάποια παιδιά γιατί έχει τύχει να κάνουμε κάποιες προπονήσεις μαζί ή έχει τύχει να είμαστε μαζί 

σε κάποιο λεωφορείο. Είναι κάποια παιδιά που απλώς τα ξέρω και με ξέρουν δεν είναι ότι κάνω 

πολύ παρέα μαζί τους.  

Ερευνήτρια: Έχετε χρόνο να γνωριστείτε καλύτερα;  

Σταυρούλα: Γενικά με τις προπονήσεις τις κοινές που γίνονται μιλάμε, γνωρίζουμε όλοι ο ένας 

τον άλλον. Δηλαδή και να μη μιλήσουμε, σίγουρα θα μάθουμε τα ονόματα κάποιων. Γενικά 

έχουμε χρόνο. […] Δηλαδή, αν έχουμε περισσότερο χρόνο, έχει τύχει να κάνω μια πάρα πολύ 

καλή φίλη η οποία πέφτει ημι-αποστάσεις και έτυχε να πέσουμε μαζί 400 και νομίζω να είμαστε 

μαζί ή να την περάσω, κάτι τέτοιο και τέλος πάντων, αυτή την είχα γνωρίσει από πέρυσι το 

χειμερινό, κάναμε πολύ παρέα στο καλοκαιρινό στο Βόλο γιατί τότε έτρωγε εκεί που τρώγαμε κι 

εμείς κι έμενε πολύ κοντά και γενικά ήταν τρομερή κοπέλα. Δηλαδή ακόμα και τώρα μου στέλνει 

μήνυμα και μπορεί να της στείλω κι εγώ. Δηλαδή έχω κάνει καλές φιλίες απ’ αυτό.  

 

Ερευνήτρια: Δηλαδή έχεις αναπτύξει κάποιες πιο στενές σχέσεις με κάποια παιδιά;  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα από άλλες ομάδες, αλλά αυτή η συγκεκριμένη η κοπέλα είναι από την 

Αθήνα, αλλά καταγωγή έχει από Σέρρες.  

Ερευνήτρια: Και έχεις κρατήσει επαφές.  

Σταυρούλα: Ναι, σίγουρα. Έχω ανταλλάξει και σκουφάκι και μου έχει μείνει το σκουφάκι της 

ομάδας να τη θυμάμαι για πάντα. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν έχουμε ανταλλάξει ακόμα. 

Δηλαδή πάντα το λέγαμε και πάντα κάτι τύχαινε, αλλά γενικά έχω 2 σκουφάκια από ομάδες της 

Αθήνας, από μια ομάδα των Ιωαννίνων, της Αλεξανδρούπολης.. γενικά είναι ενθύμια που τα 

κρατάω και μ’ αρέσουν.  

Ερευνήτρια: Με πόσα άτομα θα έλεγες ότι έχεις αναπτύξει πιο στενές σχέσεις;  

Σταυρούλα: Τότε που είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη και.. Α! αυτό δεν το είπα! Στην 

Αλεξανδρούπολη που είχαμε πάει, είχαμε μείνει σε παιδιά, σε αθλητές. […] Μοιραστήκαμε σε 

κάποια σπίτια των παιδιών έμπιστων, που ξέραμε ότι θα πάμε και όλα θα είναι καλά, είχαμε από 

πριν μιλήσει με τους γονείς τους και με τα ίδια τα παιδιά και ξέραμε ποιοι θα μας αναλάβουν, θα 

μας ταΐζουν δηλαδή, και γενικά μέσα από αυτό έκανα πολύ δυνατές φιλίες, δηλαδή σε σημείο 

που ήταν να φύγουμε και κλαίγαμε όλοι μαζί γιατί εκτός από τους αγώνες που ήταν τότε, είχαμε 

βγει και μαζί βόλτα, είχαμε κάνει και κοινές προπονήσεις. Δηλαδή από εκεί είναι τουλάχιστον 

δύο κορίτσια, μαζί και μια μεγαλύτερη, που ήταν αδελφή μιας που με φιλοξένησε, δύο βασικά, 

άρα κάπου τέσσερις-πέντε. Είναι άλλα τρία κορίτσια από στενές φιλίες. Γύρω στις δέκα φίλες 

πρέπει να έχω κάνει. […] Δηλαδή με τις περισσότερες βλεπόμαστε συχνά, με κάποιες έχω χαθεί 

λίγο, όχι όμως ότι δε μιλάμε πια.  

 

 Πέρα όμως από τις απαντήσεις των αθλητών στις σχετικές ερωτήσεις, άξιος προσοχής, 

επίσης, είναι και ο τρόπος κατά τον οποίο εκφράζονται όταν αναφέρονται στους αθλητές που 
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συναντούν στους αγώνες, καθώς αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της ποιότητας των 

διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η συνηθέστερη φράση που 

χρησιμοποιούν τα ερευνητικά μας υποκείμενα για να αναφερθούν στους αθλητές που 

αγωνίζονται στα ίδια αγωνίσματα είναι «τα παιδιά που πέφτουμε μαζί». Ο τρόπος λοιπόν που 

εκφράζονται όταν αναφέρονται σε αυτούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αναφέρουν ότι 

χαίρονται με την χαρά των άλλων αθλητών, ακόμα και στην περίπτωση που συμβαίνει να 

προκρίνονται έναντι των ιδίων, όπως και η αλληλεγγύη που επιδεικνύουν όταν κάποιος 

στεναχωρηθεί, όπου σπεύδουν να τον καθησυχάσουν και να του συμπαρασταθούν και το 

γεγονός ότι μετά το τέλος των αγώνων αγκαλιάζονται εις ένδειξη συμπαράστασης τόσο στη 

χαρά αυτού που προκρίθηκε όσο και στη λύπη αυτού που δεν τα κατάφερε, καθιστά φανερό ότι 

τους αντιλαμβάνονται περισσότερο ως συναγωνιστές παρά ως ανταγωνιστές ή ως αντιπάλους, 

ότι τους σέβονται και ότι εκτιμούν την ύπαρξή τους διότι αναγνωρίζουν ότι χωρίς αυτούς 

τίποτα δεν θα ήταν ίδιο, ούτε καν οι ίδιοι, καθώς δηλώνουν ότι τους παρέχουν κίνητρο για να 

βελτιώνονται διαρκώς. Σχετικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις της Σταυρούλας από όπου 

φανερώνονται τα αποτελέσματα αυτά είναι τα ακόλουθα:  

 
Γενικά, όταν βλέπω ένα παιδί να κολυμπάει, ακόμα και μόνη μου να ‘μαι, θα του πω «πάμε!». 

Ένα παιδί που στους χειμερινούς αγώνες δεν ήρθε γιατί δεν κατάφερε να πιάσει το όριο και 

στους προηγούμενους αγώνες έπιασε το όριο και με το που ήρθε του κάναμε όλοι «κόλλα πέντε 

και μπράβο σου και τα κατάφερες» και γενικά όλοι χαρήκαμε που θα έρθει ένα παραπάνω παιδί 

στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ευχάριστο. Δηλαδή και ανταγωνιστής μου να ήταν, 

θα χαιρόμουν αν ερχόταν.   

 

Τελικά τερμάτισα τέταρτη, πάλι, με μικρή διαφορά από την τρίτη και πίσω μου διαφορά λίγων 

εκατοστών είχε τερματίσει η Άννα, η οποία είναι Χανιώτισσα και είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα 

και παλιά κολυμπούσαμε μαζί, αλλά μετά εγώ ήμουν πρόσθια, μετά αυτή συνέχισε να είναι 

ελεύθερη από το δημοτικό και τερματίσαμε μαζί και αγκαλιαστήκαμε μετά, επειδή ήμασταν και 

δίπλα-δίπλα. 

 

Είναι ευχάριστο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα γιατί είναι στάνταρ ότι θα πάμε να φάμε και 

ξέρω ότι εκεί θα μιλήσουμε όλοι μαζί, θα παίξουμε χαρτιά και ο γυρισμός όπου θα μιλήσουμε.. 

δηλαδή είναι πολύ ωραία πάντα, είναι φορές που ξέρω ότι σε αυτά τα κομμάτια θα περάσω πολύ 

καλά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

11.1. Εισαγωγή 

 

 Μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων ερευνητικών εργαλείων, όπως είναι η συμμετοχική 

παρατήρηση, η τήρηση ερευνητικού ημερολογίου, η ημιδομημένη κλινική συνέντευξη, οι 

βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις, τα ιχνογραφικά και τα φωτογραφικά έργα, 

επιδιώχθηκε, κατά την παρούσα έρευνα, η διερεύνηση των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων και 

των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του αθλήματος της κολύμβησης μέσω 

της μελέτης περιπτώσεων δύο έφηβων αθλητών και του προπονητή τους στον Ναυτικό Όμιλο 

Ρεθύμνου. 

 Από το υλικό που προέκυψε κατά τις αναφερθείσες φάσεις διεξαγωγής της παρούσας 

έρευνας, επιχειρήθηκε η εξαγωγή κάποιων σχετικών αποτελεσμάτων στην προοπτική της 

πλαισιοθετημένης θεώρησης. Παρακάτω ακολουθεί η συγκεντρωτική παράθεση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 

 

11.2. Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 

Τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας, οι αθλητές της κολύμβησης και ο προπονητής 

τους, βρίσκονται συνεχώς μεταξύ τους σε καταστάσεις επικοινωνίας, όπου δημιουργούν, 

διατηρούν και μεταβάλλουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθορίζουν την κοινωνική τους 

θέση, τους ρόλους τους, τους σκοπούς τους κ.λπ. Στις φυσικές αυτές καταστάσεις της 

καθημερινότητας, το νόημα ή η σημασία μιας επικοινωνιακής πράξης γίνονται αντιληπτά, 

πέραν των καθαρά γλωσσικών, λεκτικών της στοιχείων και των μη λεκτικών ή εξωγλωσσικών 

στοιχείων που τα συνοδεύουν, και  από την αντίληψη της κατάστασης ή του πλαισίου εντός 

του οποίου λαμβάνει χώρα η επικοινωνιακή πράξη η οποία συνδέεται άρρηκτα με την 

κατάσταση και το πλαίσιο εντός του οποίου αναδύονται και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 

έχουν μια συγκεκριμένη σημασία ή νόημα από μόνες τους (Πουρκός, 2003: 20). 

Αποσκοπώντας λοιπόν σε μια πιο εν τω βάθει κατανόηση του βιώματος των 

υποκειμένων, κατά την ανάδειξη των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του αθλήματος της 

κολύμβησης, προβήκαμε σε μια εθνογραφικού τύπου μελέτη κατά την οποία δεν παραλείπεται 

και η εξέταση του χώρου διεξαγωγής των προπονήσεων της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης 

του αθλήματος της κολύμβησης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ., εστιάζοντας την 

προσοχή μας συγκεκριμένα στον χώρο της εσωτερικής πισίνας. Το πλέον κατάλληλο 

θεωρητικό πλαίσιο για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού μας προσέφερε η θεώρηση της 

πλαισιοθετημένης μάθησης, κατά τον τρόπο που αποδίδεται από τους Lave και Wenger, οι 

οποίοι εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και στις κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες 

αυτή πραγματοποιείται τοποθετώντας τη μάθηση σε συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής 

αλληλοδιαδραστικής συμμετοχής σε συγκεκριμένα χρονικά και χωρικά πλαίσια και 

διερευνώντας τα είδη κοινωνικών συναναστροφών που παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για να 

λάβει χώρα η μάθηση. 

Ο χώρος αυτός της εσωτερικής πισίνας, όπως καταδεικνύεται από τα αποτελέσματα της 

έρευνας, συνιστά έναν πολυδύναμο παράγοντα με υλική και κοινωνική υπόσταση η οποία 

συνδέεται με τα κοινωνικά, ψυχολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων. 

Αυτό συμβαίνει διότι ο τρόπος κατά τον οποίο διαμορφώνεται ο χώρος παρέχει αλλά και 
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στερεί από τα υποκείμενα συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες διαμορφώνουν τις πρακτικές 

οι οποίες δύνανται να λάβουν χώρα εντός των πλαισίων του καταλήγοντας, με τον τρόπο αυτό, 

στη διαμόρφωση των ίδιων των υποκειμένων.  

Αναλυτικότερα, το γεγονός ότι η βόρεια πλευρά του χώρου αποτελείται από μια μεγάλη 

τζαμαρία, όπως, επίσης, το ότι η οροφή του χώρου σε κάποια σημεία αποτελείται από διαφανές 

υλικό, αποτελούν έναν παράγοντα ο οποίος ασκεί καθοριστικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση 

του συναισθηματικού κλίματος στο οποίο διεξάγεται η πρακτική της προπόνησης, γεγονός το 

οποίο κατ’ επέκταση ασκεί επιρροή συνολικά στον τρόπο κατά τον οποίο διαμορφώνεται η 

εμπειρία της συμμετοχής στην συγκεκριμένη κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος 

της κολύμβησης. Καθώς η τζαμαρία και η οροφή παρέχουν στον χώρο τη δυνατότητα για 

φυσικό φωτισμό, η εμπειρία της κολύμβησης, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες με την ανατολή 

του ηλίου, καθίσταται μια εμπειρία τόσο ευχάριστη, όπως αναφέρει η Σταυρούλα, ώστε, όταν 

της ζητείται να αναφέρει τι αποτελεί ευτυχία για την ίδια, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται 

στη σκέψη της και αναφέρει είναι οι πρωινές προπονήσεις. Όπως αναφέρεται από την ίδια: 

«Ευτυχία είναι οι πολύ πρωινές προπονήσεις ίσως […] μ’ αρέσουν οι πρωινές γιατί πας και είναι 

ήλιος, είναι πιο ευχάριστο».  

Το γεγονός, επίσης, ότι οι διαστάσεις της εσωτερικής πισίνας υπολείπονται των 

καθορισμένων από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος προδιαγραφών για τη διενέργεια 

κολυμβητικών αγώνων, αποτελεί έναν παράγοντα καθοριστικής σημασίας ως προς τη 

διαμόρφωση της πρακτικής της συμμετοχής στους κολυμβητικούς αγώνες. Η ανεπάρκεια αυτή, 

η οποία καθιστά τον χώρο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων, σε συνδυασμό με την 

κεντρική σημασία της συγκεκριμένης πρακτικής, αναγκάζουν τους συμμετέχοντες στην 

κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., κάθε φορά που 

επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αγώνες κολύμβησης, πράγμα το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά, 

οκτώ με δέκα φορές τον χρόνο όπως πληροφορούμαστε, να πραγματοποιούν για τον σκοπό 

αυτό ταξίδια προς τις εκάστοτε πόλεις διεξαγωγής ανά την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό οδηγεί 

στην «ταύτιση» της πρακτικής της συμμετοχής σε αγώνες κολύμβησης με ταξίδια και την 

ανάγει σε μια πρακτική η οποία, κατά τον τρόπο που διεξάγεται στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης κοινότητας, προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα συμμετοχής σε πλήθος 

άλλων επιμέρους αλληλοδιαδραστικών πρακτικών.  

Στις επιμέρους πρακτικές που περιλαμβάνονται στην πρακτική της συμμετοχής στους 

αγώνες κολύμβησης συμπεριλαμβάνεται, αρχικά, λοιπόν, η πρακτική των ταξιδίων, η οποία 

αποτελεί μια εμπειρία που όλα τα υποκείμενα της έρευνας αναφέρουν ότι τη βιώνουν τόσο 

θετικά, ώστε αναδεικνύεται ως ένας από τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους αναφέρουν 

ότι συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Από την συμμετοχή, έπειτα, στην πρακτική 

των ταξιδίων πηγάζει η βίωση από πλευράς των υποκειμένων πλήθους άλλων σημαντικών για 

τα ίδια εμπειριών στις οποίες περιλαμβάνονται τα συνθήματα που αναφέρει ο Παύλος ότι 

φωνάζουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων για να 

εμψυχώνουν τους συναθλητές τους, τα αστεία και τα ανέκδοτα που αναφέρει ο προπονητής ότι 

λένε και οι ιδιαίτεροι συναισθηματικοί δεσμοί που επίσης αναφέρει ότι αναπτύσσονται, το 

γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο με κάποιους συναθλητές τους κατά τα ταξίδια μέσω 

πλοίων και κατά τη διαμονή στα ξενοδοχεία και η αλληλεγγύη που η Σταυρούλα αναφέρει ότι 

επιδεικνύουν προσέχοντας ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια των αγώνων, όπου βρίσκονται 

σε ξένο έδαφος.  

Άλλη μια μείζονος σημασίας εμπειρία που προσφέρεται μέσα από τη συμμετοχή σε 

αγώνες κολύμβησης και τα συνεπαγόμενα ταξίδια για το σκοπό αυτό, αποτελούν οι 

δυνατότητες για γνωριμία, επαφή, αλληλεπίδραση και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με 

αθλητές από διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως προκύπτει από τις 

αναφορές των υποκειμένων, μέσα από τη συμμετοχή στους αγώνες τους δόθηκε η ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με διάφορα άτομα από διάφορα μέρη της 
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Ελλάδος με τα οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις, επικοινωνούν, ανυπομονούν να 

ξανασυναντηθούν και οργανώνουν συναντήσεις ακόμα και εκτός των πλαισίων των αγώνων.  

Συνεχίζοντας την αναφορά στον τρόπο διαμόρφωσης του χώρου της εσωτερικής 

πισίνας και την επιρροή του ως προς τις πρακτικές που δύνανται να αναπτυχθούν εντός των 

πλαισίων του, άξιο αναφοράς, επίσης, είναι το γεγονός ότι ο χώρος αυτός είναι ο μοναδικός 

στεγασμένος χώρος που διατίθεται από τον Όμιλο για τη διεξαγωγή των προπονήσεων όλων 

των τμημάτων του, τόσο των προαγωνιστικών τμημάτων και του αγωνιστικού, που 

μελετήθηκαν κατά την παρούσα έρευνα, όσο και των τμημάτων των ακαδημιών και της 

υδατοσφαίρισης. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την παράλληλη διεξαγωγή 

προπονήσεων διαφόρων τμημάτων, το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται ότι κατά τις ώρες 

διεξαγωγής των προπονήσεων των προαγωνιστικών τμημάτων και του τμήματος της 

αγωνιστικής διενεργούνται παράλληλες προπονήσεις και άλλων τμημάτων καταλαμβάνοντας 

για τον σκοπό αυτό κάθε τμήμα συγκεκριμένες διαδρομές, στις οποίες χωρίζεται ο χώρος της 

πισίνας. Λόγω του περιορισμένου χώρου, λοιπόν, παρατηρείται η συνύπαρξη πολλών αθλητών 

στην ίδια διαδρομή, συγκεκριμένα οχτώ, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Το γεγονός 

αυτό, προωθεί τη μεταξύ τους κοινωνική αλληλεπίδραση, και την ανάπτυξη της ικανότητας 

συνύπαρξης με άλλους ανθρώπους, κεντρικό άξονα της οποίας αποτελεί η καλλιέργεια της 

αρετής του σεβασμού, η ύπαρξη του οποίου συνιστά απαραίτητη συνθήκη για την ομαλότητα η 

οποία παρατηρείται κατά τη διεξαγωγή των προπονήσεων. Η αναγκαστική αυτή συνύπαρξη, 

λόγω του περιορισμένου χώρου, προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και μεταξύ μελών 

διαφορετικών τμημάτων τόσο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, όσο και κατά τη διάρκεια 

των ντουζ στον χώρο των αποδυτηρίων. 

Πέραν των προπονήσεων και των αγώνων, δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση 

μέσα από τη συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης 

στον Ν.Ο.Ρ. παρέχονται, επίσης, κατά τη συμμετοχή και στις υπόλοιπες πρακτικές της 

κοινότητας, στην τελετή βράβευσης των αθλητών στα πλαίσια της κοινότητας και στον 

εορτασμό για τη λήξη του κολυμβητικού έτους. Στις πρακτικές αυτές λαμβάνουν μέρος 

αθλητές από το σύνολο των τμημάτων της ευρύτερης κοινότητας του Ν.Ο.Ρ., το σύνολο των 

προπονητών και των μελών της διοίκησης και των γονέων. Όσον αφορά συγκεκριμένα τον 

εορτασμό για τη λήξη του κολυμβητικού έτους, σημειώνεται ιδιαίτερα ενεργός συμμετοχή 

ακόμα και από την πλευρά των γονέων των αθλητών. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι γονείς δεν 

περιορίζονται μόνο στο να παρίστανται απλά ως συνοδοί των τέκνων τους, αλλά μέσα από την 

παραγωγή και τη συνεισφορά στο ψήσιμο των τροφίμων της εκδήλωσης και τη συμμετοχή 

τους στους εορτασμούς, προκύπτει η ανάληψη ιδιαίτερα ενεργού ρόλου εκ μέρους τους. Όπως 

αναφέρεται σχετικά από τη Σταυρούλα: «Επίσης είναι κάποιοι γονείς που βοηθάνε και στο 

ψήσιμο. Δεν βουτάνε αναγκαστικά στην πισίνα, αλλά κάνουν παρέες έξω και καμιά φορά γίνεται 

κάποια πλάκα και ρίχνουν ο ένας τον άλλο στην πισίνα».   

Όσον αφορά την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα από 

την κοινωνική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της συμμετοχής στην συγκεκριμένη κοινότητα, από 

την εξέταση του ερευνητικού υλικού που προέκυψε, φανερώνεται παντελής έλλειψη 

φαινομένων βίας, κακοποίησης, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

Αντιθέτως, διαπιστώνεται η ύπαρξη ιδιαίτερα αγαστών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των 

μελών της κοινότητας οι οποίες βρίθουν από χιούμορ, αστεία και μεταξύ τους πειράγματα, 

γέλια, αγκαλιές, φιλίες, έρωτες, παιχνίδια και τραγούδια.  

Ένδειξη της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων που τα υποκείμενα της έρευνας 

βιώνουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας, αποτελεί ο τρόπος κατά τον οποίο 

βιώνουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος λαμβάνει περισσότερο τη διάσταση του επιδιωκόμενου 

συναγωνισμού με συναθλούμενους τούς οποίους φαίνονται να σέβονται και να εκτιμούν και να 

τους αναγνωρίζουν ως καίρια συστατικά μέλη του βιώματός τους, χωρίς τους οποίους τίποτα 

δεν θα ήταν ίδιο, ούτε καν οι ίδιοι.  
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Παρά το ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητών ήταν κάτι το οποίο υπήρχε συνεχώς 

και εντοπιζόταν σε ένα εύρος που κυμαινόταν από τον μεταξύ τους καθημερινό ανταγωνισμό 

έως τον ανταγωνισμό των αγώνων που διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, ο τρόπος κατά τον 

οποίο τον αντιμετώπιζαν, όπου τον αξιοποιούσαν όχι τόσο για να ξεπεράσουν κάποιον άλλον, 

αλλά για να βοηθηθούν οι ίδιοι ώστε, μέσω αυτού, να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια 

επιτυγχάνοντας τους προσωπικούς τους στόχους, τον καθιστούσε μια θετική και συγχρόνως 

πολυεπίπεδα επωφελή εμπειρία.  

Συνήθως, ο φόβος της αποτυχίας μπροστά σε συνομήλικους στο σχολείο ή σε 

αθλητικούς ομίλους, ή στους προπονητές και τους γονείς, αποθαρρύνει τα παιδιά από το να 

συμμετέχουν σε πολύ ανταγωνιστικά αθλήματα (Dwyer et al., 2006). Στην συγκεκριμένη 

κοινότητα όμως, η θετική αυτή βίωση του ανταγωνισμού που διαπιστώνεται, φαίνεται να άρει 

την συγκεκριμένη αναστολή.  

Ακόμα, ιδιαίτερα ενδεικτικό της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων που τα 

υποκείμενα της έρευνας βιώνουν εντός του πλαισίου της συγκεκριμένης κοινότητας, είναι και 

το γεγονός ότι επιδιώκουν να συνευρίσκονται και να δραστηριοποιούνται και με τρόπους οι 

οποίοι δεν αφορούν την κοινότητα.    

Καθοριστική προς την κατεύθυνση αυτή των διαπροσωπικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της κοινότητας κρίνεται και η συνεισφορά του προπονητή, 

γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται και από τους αθλητές της έρευνας. Ο προπονητής της 

κοινότητας σε κάθε ευκαιρία, καθ’ όλη τη διάρκεια των προπονήσεων, αλλά και στους αγώνες, 

ακόμα και σε δύσκολες στιγμές που προκύπτουν, επενδύει τον λόγο του με χιούμορ και αστεία 

πειράγματα τα οποία αποτελούν από τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου κατά τον οποίο 

διεξάγει και κατευθύνει τις προπονήσεις. Ως άνθρωπος, φαίνεται να διέπεται από αρχές όπως η 

δικαιοσύνη, η συνέπεια, η αυτοκυριαρχία, η πειθαρχία και η εργατικότητα τις οποίες 

εφαρμόζει πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του και στον τρόπο που ζει και, μέσα από το προσωπικό 

του παράδειγμα, τις διδάσκει και στους αθλητές του. Τρέφει όνειρα για το κάθε ένα παιδί που 

προπονεί ξεχωριστά και εργάζεται πολύ και αδιάκοπα επιδεικνύοντας καθημερινά έμπρακτο 

ενδιαφέρον και για τη σωματική αλλά και για την συναισθηματική και ψυχολογική υπόσταση 

των αθλητών του. Το ενδιαφέρον αυτό του προπονητή προς τους αθλητές του φανερώνεται 

μέσα από τον τρόπο που τους μιλάει και τους συμπεριφέρεται και από τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει για συνεργασία του Ν.Ο.Ρ. με ειδικευμένο ιατρό και ψυχολόγο. 

Επιπλέον, μέσα από τις δηλώσεις των παιδιών ότι ο προπονητής  τούς προτρέπει να 

συνομιλούν μαζί του και να μοιράζονται με αυτόν τυχόν προβληματισμούς τους, πράγμα το 

οποίο και πράττουν, όπως δηλώνουν, καθώς, επίσης, και από το ενδιαφέρον που επιδεικνύει 

για τις ζωές των παιδιών εκτός των πλαισίων του Ομίλου, όπως κάνει όταν ζητάει να 

ενημερωθεί για τις σχολικές τους επιδόσεις ή για το τι κάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους, διαπιστώνεται ότι τρέφει ειλικρινές ενδιαφέρον προς τα παιδιά και ότι είναι ιδιαίτερα 

προσιτός προς τα ίδια. Παρά του ότι και οι δύο αθλητές συμφωνούν ότι είναι αρκετά 

απαιτητικός, εντούτοις, συμφωνούν ότι, συγχρόνως, είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς τους 

ίδιους και μέσα από την συμπερίληψή του, και από τα δύο υποκείμενα, κατά τα φωτογραφικά 

τους έργα, την αναφορά της Σταυρούλας ότι τρέφει αισθήματα αγάπης προς τον προπονητή τον 

οποίο θεωρεί οικογένεια, και τις αντίστοιχες δηλώσεις από την πλευρά του Παύλου, ο οποίος 

αναφέρει ότι ο προπονητής είναι ένα άτομο το οποίο εκτιμάει και σέβεται ιδιαίτερα, όπως 

επίσης και από τις δηλώσεις τους ότι σε περίπτωση που άλλαζε ο προπονητής τους αφήνουν 

ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι και να διακόψουν την συμμετοχή τους, προκύπτει η ύπαρξη ενός 

ιδιαίτερου συναισθηματικού δεσίματος με τον προπονητή σε σημείο να αποτελεί για τους 

ίδιους ίσως το δεύτερο πιο σημαντικό πρόσωπο στις ζωές τους μετά τους γονείς τους. 

Άλλη μια εξίσου καθοριστική παράμετρος ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο 

διαμορφώνονται οι σχέσεις εντός του πλαισίου της υπό διερεύνηση κοινότητας προκύπτει ότι 

αποτελεί η ψυχοδιαμορφωτική επίδραση του αθλήματος της κολύμβησης. Όπως προκύπτει από 
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τις δηλώσεις του προπονητή, το άθλημα της κολύμβησης διέπεται από δύο κύρια 

χαρακτηριστικά καθοριστικής σημασίας από τον συνδυασμό των οποίων πηγάζουν πολλαπλές 

επιρροές ως προς τη διαμόρφωση των αθλητών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πρώτον, ότι το 

άθλημα της κολύμβησης είναι ένα αερόβιο άθλημα και δεύτερον, ότι πραγματοποιείται μέσα 

στο υδάτινο στοιχείο. Εξαιτίας του γεγονός ότι το άθλημα της κολύμβησης είναι αερόβιο, το 

οποίο σημαίνει ότι κατά τη διενέργειά του οι αθλητές αθλούνται σημειώνουν αυξημένους 

καρδιακούς παλμούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πραγματοποιείται εντός του υδάτινου 

στοιχείου συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας ομιλίας των αθλητών, το οποίο 

συνεπάγεται, όπως αναφέρει ο προπονητής, να στερούνται της δυνατότητας να αντιμιλήσουν.  

Καθώς λοιπόν οι αθλητές, κατά τη διενέργεια του αθλήματος, σημειώνουν αυξημένους 

καρδιακούς παλμούς και βρίσκονται εντός του νερού, το οποίο ασκεί κάποιους περιορισμούς, 

επιδιδόμενοι σε ένα ατομικό άθλημα κατά το οποίο αποσκοπούν στη βελτίωση της τεχνικής 

τους, αναγκάζονται να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη βελτίωση του εαυτού τους όπου και 

έχουν στραμμένη την προσοχή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως μας πληροφορεί ο 

προπονητής,  να μην ασχολούνται με το τι κάνουν οι άλλοι, να καλλιεργούν την αυτοκυριαρχία 

τους και να γίνονται πειθαρχημένοι. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ευχαρίστηση που 

αναφέρουν οι αθλητές ότι βιώνουν κατά την επαφή τους με το υδάτινο στοιχείο, συνεισφέρουν 

ώστε, οι αθλητές του συγκεκριμένου αθλήματος, να είναι πιο ήρεμοι, σε σύγκριση με τα παιδιά 

που ασχολούνται με άλλου είδους αθλήματα ή σε σύγκριση με παιδιά που δεν αθλούνται 

καθόλου, όπως ο Παύλος αναφέρει ότι παρατηρεί, καταλήγοντας, κατά τον τρόπο αυτό, στη 

συγκρότηση αυτού του ευχάριστου, φιλικού και αρμονικού συναισθηματικού κλίματος εντός 

του οποίου διαπιστώνεται ότι πραγματοποιούνται οι προπονήσεις της κοινότητας.  

Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα της ανταγωνιστικής 

κολύμβησης, οι απαιτήσεις και τα προγράμματα τα οποία τα παιδιά της παρούσας μελέτης 

ακολουθούν, μπορεί φαίνονται ακραία, καθώς οι πολύωρες, καθημερινές και εντατικές 

προπονήσεις, το να ξυπνούν από τις 5:50 το πρωί για να προπονηθούν πριν το σχολείο σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις του σχολείου και των φροντιστηρίων μοιάζει να εγείρει πολλές 

απαιτήσεις από τους νεαρούς έφηβους και να υπερβαίνει σημαντικά τις απαιτήσεις που 

αντιστοιχούν στην πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας τους (Watson, Blanksby & 

Bloomfield, 1985). Ο πολύ οργανωμένος, ανταγωνιστικός αθλητισμός ο οποίος σχεδιάζεται 

από ενήλικες για τα παιδιά προσομοιάζει περισσότερο στον κόσμο εργασίας των ενηλίκων, 

παρά στον παιδικό κόσμο του παιχνιδιού (Coakley, 1996, 1997 στο Light, 2008a: 147). Η 

είσοδος των παιδιών και των εφήβων σε τέτοια αθλητικά περιβάλλοντα λειτουργεί στο να τους 

κοινωνικοποιήσει στον ενήλικο κόσμο με την έμφασή του στις αξίες όπως η αφοσίωση, η 

προσπάθεια, η ομαδική δουλειά και η βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή, γεγονός το οποίο τα 

υποκείμενα της παρούσας έρευνας φαίνονται ότι έχουν συνειδητοποιήσει και, όπως δηλώνουν, 

το επιδιώκουν συνειδητά. Το στοιχείο αυτό του αθλητισμού θεωρείται ότι ωφελεί στο να 

απεκδύει τους νέους ανθρώπους από τις «λιγότερο αρεστές ποιότητες της νεότητας, ώστε να 

μπορέσουν να εξελιχθούν σε οιονεί ενήλικες» (Henricks, 2006: 77 στο Light, 2008a: 147).  

Επιπλέον, από όλα τα ερευνητικά υποκείμενα, διαπιστώνεται μια πολύ θετική στάση 

απέναντι στον αθλητισμό γενικότερα τον οποίο αναφέρουν ως πρωταρχικό τους μέλημα καθ’ 

όλη τη διάρκεια του βίου τους. Ο Παύλος, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου διαθέτει 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ασχολείται, επίσης, με την καλαθοσφαίριση. Και οι τρεις, 

επίσης, απολαμβάνουν να βλέπουν αγώνες στην τηλεόραση και να αναζητούν σχετικές 

πληροφορίες στο διαδίκτυο. Η Σταυρούλα, είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στην κολύμβηση, 

και παρά του ότι ο Παύλος ασχολείται και με άλλο άθλημα, αυτό συμβαίνει περιστασιακά, 

οπότε και τα δύο ερευνητικά υποκείμενα δείχνουν να είναι επικεντρωμένα στο συγκεκριμένο 

άθλημα στο οποίο εκδηλώνουν την επιθυμία να αγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Ο προπονητής, 

έπειτα, ασχολείται με την κολύμβηση από παιδί, βάσει αυτής επέλεξε το αντικείμενο σπουδών 

του και δόμησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία και στα πλαίσιά της γνώρισε τους 
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σημαντικότερους, μετά τους γονείς του, ανθρώπους στη ζωή του, τους καλύτερούς του φίλους 

και τη σύζυγό του και είναι ένα άθλημα στο οποίο συμμετέχει και το μοναδικό παιδί του.    

Αναφορικά με τα κίνητρα, έπειτα, των ερευνητικών υποκειμένων, στις απαντήσεις τους  

εντοπίζεται ένα σύνολο κατηγοριών κινήτρων που συντέλεσαν στην έναρξη της ενασχόλησής 

τους με το άθλημα της κολύμβησης. Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στην εκμάθηση 

κολύμβησης για λόγους ασφάλειας, ως αποτέλεσμα επιρροής γεωγραφικών συνθηκών, ως 

εξωτερική επιβολή από τους γονείς, ως αυτόβουλη επιθυμία επειδή κάποιος αρέσκεται σε 

αυτό, για λόγους όπως του ότι αποτελεί ατομικό άθλημα, και για κοινωνικούς λόγους.  

Όσον αφορά, έπειτα, τα κίνητρα τα οποία ωθούν την συνέχιση της συμμετοχής τους 

εντοπίζεται διαφοροποίηση μεταξύ των κινήτρων του προπονητή από τα αντίστοιχα των 

αθλητών. Έτσι, από τις δηλώσεις του προπονητή, φανερώνεται ότι οι λόγοι για τους οποίους 

συνεχίζει να ασχολείται με την προπονητική της κολύμβησης είναι η χαρά της προσφοράς, η 

απόκτηση υστεροφημίας, η ικανοποίηση από την θετική ανατροφοδότηση που λαμβάνει από 

τους αθλητές του, τόσο ως προς τη συμβολή του για τις αθλητικές τους επιδόσεις, όσο και ως 

προς τη συμβολή του ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, όπως, επίσης, και η 

προσωπική ευτυχία από την ενασχόληση με το αντικείμενο που τον κάνει ευτυχισμένο. Από τα 

λεγόμενα των αθλητών, έπειτα, προκύπτει ότι οι λόγοι που συντελούν στη συνέχιση της 

συμμετοχής τους είναι κοινωνικοί, λόγω προσωπικής αρέσκειας, λόγω συναισθηματικής 

προσκόλλησης που έχει επέλθει με την πάροδο του χρόνου, λόγω ηλικίας, καθώς πλέον είναι 

αργά, στην ηλικία που έχουν φτάσει, να ξεκινήσουν να ασχολούνται με κάποιο άλλο άθλημα, 

προ πάντων, όμως, προκύπτει ότι το σημαντικότερο κίνητρο για τη συνέχιση της συμμετοχής 

τους το παρέχουν τα επιτεύγματά τους από τη συμμετοχή τους σε αγώνες. 

Ακόμα, όσον αφορά τους λόγους οι οποίοι συνήθως υποκινούν την διακοπή της 

συμμετοχής των αθλητών αυτοί συνοψίζονται στην απερισκεψία, την εξωτερική επιβολή, τα 

αρνητικά συναισθήματα που ενδεχομένως προκαλούνται κατά τις πρώτες επαφές με το νερό, 

την επίτευξη του αρχικού στόχου, ο οποίος ήταν η εκμάθηση της κολύμβησης,  οι διαφορετικές 

προσδοκίες των γονέων, οι χαμηλές επιδόσεις, η ανυπομονησία όσον αφορά τις επιδόσεις, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος, τυχόν προσωπική διαμάχη που μπορεί να προκύψει με τον προπονητή, 

η αλλαγή στην επικρατούσα νοοτροπία και η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων, οι αλλαγές στο 

σώμα και στη φυσική κατάσταση, η έλλειψη χρόνου και οι διαφορετικές προτεραιότητες.  

Από την εξέταση των κινήτρων αυτών, παρατηρείται η επιβεβαίωση αρκετών 

ευρημάτων προηγούμενων ερευνών σχετικά με τα κίνητρα που υποκινούν την έναρξη, τη 

συνέχιση και την διακοπή της συμμετοχής τον αθλητισμό, όπως και η ανάδυση κινήτρων τα 

οποία, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει σε κάποια άλλη αντίστοιχη έρευνα. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο ότι τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την παρούσα έρευνα είναι 

προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα των συγκεκριμένων υποκειμένων της συγκεκριμένης 

κοινότητας κατά τον τρόπο που συγκροτείται στα πλαίσια του συγκεκριμένου κοινωνικού, 

ιστορικού, χωρικού και πολιτισμικού πλαισίου τα οποία είναι μοναδικά. Ως εκ τούτου, 

οδηγούν, κατά τον τρόπο αυτό, στη συγκρότηση μιας ξεχωριστής πραγματικότητας η οποία, 

για την εξέτασή της, χρειάζεται μια εξατομικευμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη 

όλους τους παράγοντες από τους οποίους απαρτίζεται.  

Τέλος, όσον αφορά την απόλαυση την οποία τα υποκείμενα της έρευνας αναφέρουν ότι 

βιώνουν κατά την πρακτική εξάσκηση του αθλήματος της κολύμβησης, προκύπτει ότι 

πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο που περιπλέκεται ανάμεσα στην σωματική, κοινωνική 

και συναισθηματική εμπειρία των πρακτικών της προπόνησης και του ανταγωνισμού, όπως 

αναφέρεται και από τον Light (2008a: 142). Όπως αναδύεται μέσα από τις δηλώσεις των 

αθλητών, αυτή η εμπειρία της επαφής με το νερό και αυτή η ολιστική εμπειρία της 

κολύμβησης, ήταν κάτι το οποίο τα υποκείμενα της έρευνας δυσκολεύτηκαν να περιγράψουν. 

Κατά τη διάρκειά της αναφέρουν συγκεκριμένα επίπεδα συνειδητότητας, όπου, αφενός από τη 

Σταυρούλα αναφέρθηκε ότι σκέφτεται τραγούδια ή δεν σκέφτεται και απολύτως τίποτα και, 
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αφετέρου, από τον Παύλο αναφέρεται ότι σκέφτεται το πώς θα χρησιμοποιήσει ό,τι έχει κάνει 

στην προπόνηση, ώστε να επιτύχει τους στόχους του.  

Και τα τρία υποκείμενα, πάντως, ακόμα και ο προπονητής από την πλευρά του, 

συμφωνούν ότι τους προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη αίσθηση κατά την διάρκεια της 

οποίας, παρά το ότι ο χρόνος μετράται με ακρίβεια εκατοστών του δευτερολέπτου, αναφέρουν 

ότι αισθάνονται ότι περνάει τόσο γρήγορα, ώστε δεν  συνειδητοποιούν το πότε φτάνουν οι 

προπονήσεις στο τέλος τους. Περιγραφές όπως αυτή, σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο το οποίο 

περιέχει ορολογία που χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στο παιχνίδι, παραδείγματος 

χάριν «παίζω σε αγωνιστικό επίπεδο», όπως αναφέρεται από τη Σταυρούλα και «θέλω να 

κερδίσω», όπως αναφέρεται από τον Παύλο, παραπέμπουν στην εμπειρία της βίωσης της 

«ροής», μιας εμπειρίας που σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (2009), ο αθλητισμός, όπως και 

το παιχνίδι, έχει τη δυνατότητα να παράγει.  

Αναμφίβολα, ο αυστηρά αυτός δομημένος κόσμος της ανταγωνιστικής κολύμβησης 

απέχει πολύ από την αντίληψη του Huizinga (1989) για το παιχνίδι ως μια μορφή ελεύθερης 

ανθρώπινης έκφρασης, και εύλογα μπορεί να δημιουργηθεί απορία σχετικά με τα κίνητρα που 

ωθούν αυτά και χιλιάδες άλλα παιδιά σαν αυτά, να επιδίδονται με τέτοιον ενθουσιασμό και 

αφοσίωση σε τόσο απαιτητικά προγράμματα προπόνησης και αγώνων. Απάντηση στο 

συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να δοθεί μόνο μέσω της εκ των έσω παρατήρησης του κόσμου 

που ζουν, από την προοπτική των ίδιων των κολυμβητών, εντοπίζοντας τα νοήματα που έχει 

για αυτούς, και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν αυτόν τον 

κόσμο. Τα παιδιά που αγωνίζονται σε αγωνιστικό επίπεδο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν 

συνεχώς σκληρό ανταγωνισμό κατά τον οποίο πρέπει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του 

προπονητή, των συναθλούμενών τους, των γονέων τους και αυτών που τρέφουν οι ίδιοι, με την 

προσπάθειά τους και την πρόοδό τους να μετράται σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, 

για τους κολυμβητές αυτής της έρευνας, οι κοινωνικές και σωματικές εμπειρίες της 

προπόνησης και του ότι αποτελούν μέλη της συγκεκριμένης κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της ευχάριστης αίσθησης της επαφής με το νερό, της ποιότητας των 

διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει τόσο με τα υπόλοιπα μέλη, όσο και με τον 

προπονητή τους και της συχνής βίωσης μιας αίσθησης επιτυχίας, προόδου και μάθησης που 

είναι περισσότερο απτές και με περισσότερο νόημα από ό,τι είναι συνήθως διαθέσιμο 

οπουδήποτε αλλού στις ζωές τους, συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου, τους παρέχουν 

συνεχή ανταμοιβή και απόλαυση μέσα από το νόημα που έχει για τους ίδιους, επιβεβαιώνοντας 

κατά τον τρόπο αυτό τα ευρήματα αντίστοιχης έρευνας η οποία διεξήχθη από τον Light 

(2008a). 

 

11.3. Συζήτηση συμπερασμάτων 

 

Όπως καθίσταται φανερό από το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας, το πεδίο 

των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων της ενασχόλησης των παιδιών με τον αθλητισμό, και 

συγκεκριμένα με το άθλημα της κολύμβησης, αποτελεί ένα σχεδόν ανεξερεύνητο επιστημονικό 

πεδίο. Μόλις σχετικά πρόσφατα έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται κάποιες ερευνητικές 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της έμμεσης μάθησης που λαμβάνει χώρα 

μέσω της συμμετοχής παιδιών και νέων στις πρακτικές κοινοτήτων πρακτικής εξάσκησης 

αθλημάτων, όπως ένα σχολείο ή ένας αθλητικός όμιλος, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία 

της για την κοινωνικο-πολιτισμική, ηθική και προσωπική ανάπτυξη (Light, 2006∙ 2008a). 

Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρούμε να συνεισφέρουμε στη διερεύνηση του εν λόγω 

πεδίου εμπλουτίζοντας τον επιστημονικό διάλογο.  

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. συνιστά μια ιδιαίτερη κοινότητα, έναν 

ξεχωριστό «κόσμο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Light (2008a: 130), εντός του 



223 
 

οποίου ορισμένες έννοιες αποκτούν ιδιαίτερο νόημα, η κατανόηση του οποίου μπορεί να 

προκύψει μόνο μέσα από την εξέταση του γενικότερου πλαισίου από το οποίο αναδύονται και 

προκύπτουν. Το γεγονός αυτό  δικαιώνει τόσο την ερευνητική μεθοδολογία της εθνογραφίας 

που υιοθετήθηκε, όσο και το θεωρητικό πρίσμα της πλαισιοθετημένης θεώρησης υπό το οποίο 

εξετάστηκε. Η οπτική των Lave και Wenger (2005) για τις κοινωνικές όψεις της μάθησης έχει 

ένα σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοπολιτισμική οπτική της μαθησιακής θεωρίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης (Fox, 2000). Έχει επίσης επηρεάσει τη σκέψη σχετικά με τη μάθηση 

στον τομέα της φυσικής αγωγής (Kirk, 2003∙ Kirk & MacPhail, 2002) και, πιο πρόσφατα, στην 

έρευνα για τις αθλητικές κοινότητες (Light, 2006 & 2008).  

Οι θεωρητικές έννοιες που προσφέρει η θεώρηση των Lave και Wenger για την 

πλαισιοθετημένη μάθηση, τις κοινότητες πρακτικής, τη νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή και 

την εκπραγμάτωση παρέχουν χρήσιμα μέσα κατά την εξήγηση των τρόπων μέσω των οποίων η 

μάθηση ανάγεται σε μια συνεχιζόμενη, κοινωνική διαδικασία που χωροθετείται εντός 

συγκεκριμένων κοινωνικών, ιστορικών, πολιτισμικών και χωρικών πλαισίων καθώς και την 

κεντρικότητα του σώματος καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία. Εν προκειμένω, οι αντιλήψεις των 

Lave και Wenger για την πλαισιοθετημένη μάθηση σε κοινότητες πρακτικής εξάσκησης 

παρέχουν το μέσο για την αντίληψη της φύσης και της σημασίας της συμμετοχής στη 

συγκεκριμένη κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης. Επίσης, 

καταστούν δυνατό τον εντοπισμό του εύρους και του βάθους της άδηλης, ωστόσο σημαντικής, 

μάθησης και ανάπτυξης που προκύπτει μέσα από τη συμμετοχή στις πρακτικές της κοινότητας, 

καθώς κινούνται προς πιο ώριμη συμμετοχή στην ευρύτερη κοινότητα του Ομίλου και την 

ακόμα ευρύτερη κοινότητα της ανταγωνιστικής κολύμβησης.  

Από την εξέταση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προκύπτει μια αρκετά ιδιαίτερη 

κοινότητα στην οποία ακόμα και ο χρόνος αναδεικνύεται σε μια εξίσου σημαντική παράμετρο 

με τον χώρο, καθώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο ως προς τη λειτουργία του 

πλαισίου και ασκεί σημαντική επιρροή στα υποκείμενα που δρουν εντός του. Η ιδιαιτερότητα 

που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κοινότητα που μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα προκύπτει 

ότι οφείλεται ακριβώς στην ιδιαιτερότητα του αθλήματος με το οποίο ασχολείται. Ο πυρήνας 

της ιδιαιτερότητας του αθλήματος της κολύμβησης έγκειται στο ότι πρόκειται για ένα άθλημα 

το οποίο πραγματοποιείται εντός του νερού. Παρά του ότι υπάρχουν και άλλα αθλήματα 

σχετικά με το υδάτινο στοιχείο, το άθλημα της κολύμβησης είναι το μόνο κατά το οποίο το 

σώμα του αθλητή βρίσκεται εντός του και καλείται να διαχειριστεί συγχρόνως το σύνολο του 

σώματός του προκαλώντας κατά τον τρόπο αυτό μια μοναδική ολιστική εμπειρία εντός του 

υδάτινου στοιχείου.  

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τους λόγους για τους οποίους διαμορφώνεται κατά τον 

τρόπο που παρουσιάζεται ο βιωματικός χώρος των υποκειμένων, ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο 

όπου λαμβάνει χώρα η κοινωνική αλληλοδιαδραστική συμμετοχή. Καθώς λοιπόν η κοινωνική 

αλληλοδιαδραστική συμμετοχή που λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., η οποία, όπως 

αναδεικνύεται, αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη για να προκύψει η μάθηση εντός του 

πλαισίου της κοινότητας, εξαρτάται και καθορίζεται από τον τρόπο κατά τον οποίο 

διαμορφώνεται αυτό το πλαίσιο, καθίσταται αμέσως εμφανής η άμεση συσχέτιση του 

βιωματικού χώρου των υποκειμένων με τη μάθηση που προκύπτει στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης κοινότητας.  

Κατά τον τρόπο αυτό, παρατηρείται ότι, παρόλο που το άθλημα της κολύμβησης 

αποτελεί ένα ατομικό άθλημα εκμάθησης τεχνικής, ο τρόπος κατά τον οποίο διεξάγεται στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος η οποία με τη 

σειρά της εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης κοινότητας με συγκεκριμένες χωρικές 

εγκαταστάσεις, αυτές του Ν.Ο.Ρ., η οποία με τη σειρά της υπάγεται στην ακόμα ευρύτερη 

κοινότητα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, παρέχει πλήθος δυνατοτήτων για 
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ανάπτυξη διαπροσωπικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών 

της συγκεκριμένης κοινότητας πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, όσο και 

με τα μέλη άλλων κοινοτήτων με τις οποίες μοιράζονται τις ίδιες εγκαταστάσεις, αλλά και με 

τα μέλη ανάλογων κοινοτήτων με τα οποία επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν στα πλαίσια της 

συμμετοχής στην πρακτική των αγώνων κολύμβησης.  

Αυτές οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια 

της συμμετοχής στις πρακτικές της κοινότητας συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες από τους οποίους προέρχεται και εξαρτάται το σύστημα μάθησης που 

αναπτύσσεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας καθώς αναδεικνύονται ως ο πυρήνας 

από όπου προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός οφελών τα οποία τα υποκείμενα απολαμβάνουν 

από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα όπως επίσης και η ποικιλότροπη και πολυδιάστατη 

νοηματοδότηση του αθλήματος της κολύμβησης στις ζωές τους κατά τον τρόπο που 

παρουσιάζεται από τα ίδια.  

Αυτό που είναι σημαντικό σε σχέση με το συγκεκριμένο άθλημα, είναι ο τρόπος κατά 

τον οποίο προάγονται αυτές οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνιακές σχέσεις από τις οποίες 

απορρέει η μάθηση που προκύπτει από τη συμμετοχή στην κοινότητα και τα οφέλη που 

απολαμβάνουν τα μέλη της. Η κολύμβηση συνιστά ένα άθλημα ατομικό μέσω του οποίου, 

όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των υποκειμένων, κυρίως επιδιώκουν την προσωπική 

καταξίωση που μπορεί να τους προσφέρει το οποίο συγχρόνως συνιστά και ένα από τα 

στοιχεία του αθλήματος από το οποίο έλκονται. Οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνιακές σχέσεις 

από τις οποίες προκύπτουν τα οφέλη που αποκομίζουν είναι κάτι το οποίο προκύπτει με 

έμμεσο, φυσικό και αβίαστο τρόπο, γεγονός το οποίο την καθιστά ιδανικό μέσο για την 

κοινωνική ανάπτυξη ατόμων που παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την κοινωνικοποίησή τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί ο Παύλος, ο οποίος είναι ένα 

μοναχοπαίδι το οποίο αναφέρει ότι παρουσίαζε δυσκολίες ως προς την κοινωνικοποίησή του 

και η συμμετοχή στην συγκεκριμένη κοινότητα δηλώνει πως αισθάνεται ότι άσκησε ιδιαίτερα 

θετική επιρροή συνεισφέροντας ως προς τον συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης.  

Παρατηρείται, έτσι, ότι η κολύμβηση παρουσιάζεται ως μια απαραίτητη ικανότητα για 

τη ζωή και ως ένα ευχάριστο, ασφαλές και μη βίαιο άθλημα το οποίο είναι ξεχωριστό και 

ιδιαίτερο και αποτελείται από εναλλαγές και στάδια εξέλιξης. Επίσης, παρουσιάζεται ως 

προτεραιότητα των υποκειμένων, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, κεντρικός άξονας 

βάσει του οποίου οργανώνουν τον χρόνο στην καθημερινότητά τους και μια ενασχόληση με 

πολυδιάστατα οφέλη και εφαρμογές γενικότερα στη ζωή τους, από όπου απορρέουν τόσο 

ηθικοπλαστικά οφέλη τα οποία επηρεάζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, όσο και 

σωματικά οφέλη τα οποία επηρεάζουν την σωματική υγεία και την ευεξία τους. Επιπλέον, η 

κολύμβηση νοηματοδοτείται από τα υποκείμενα ως μέσο βίωσης σπουδαίων εμπειριών, ως 

μέσο ανάδειξης της προσωπικότητάς τους, ως μέσο εκτόνωσης και σωματικής κούρασης, 

διαχείρισης αλλά και βίωσης πλήθους συναισθημάτων και ως μέσο γνωστικής και ηθικής 

ανάπτυξης και ανάπτυξης αυτογνωσίας και αυτοαντίληψης. Τέλος, η ενασχόληση με το 

άθλημα της κολύμβησης παρουσιάζεται ως μέσο κοινωνικοποίησης, ως κριτήριο επιλογής 

συναναστροφών, ως μέσο ανάπτυξης συνεργασίας και ως μέσο επαγγελματικού 

προσανατολισμού. 

Τα οφέλη αυτά, όπως προκύπτει, συναποτελούνται από το άθροισμα των γενικότερων 

οφελών που προκύπτουν από την ενασχόληση με τη φυσική αγωγή, των ειδικότερων οφελών 

που προκύπτουν συγκεκριμένα από την ενασχόληση με το άθλημα της κολύμβησης, καθώς και 

των οφελών που προκύπτουν από τον τρόπο κατά τον οποίο η ενασχόληση αυτή 

πραγματοποιείται, μέσα δηλαδή από τη συμμετοχή στις πρακτικές της συγκεκριμένης 

κοινότητας. Στα οφέλη αυτά που αναφέρονται, έπειτα, διακρίνονται δύο κυρίαρχες κατηγορίες 

οι οποίες αναφέρονται σε οφέλη ως προς το πνεύμα και σε οφέλη ως προς το σώμα των 

συμμετεχόντων. Για την απολαβή των ωφελειών αυτών δεν επαρκεί απλά και μόνο η 
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ενασχόληση με τον αθλητισμό, καθώς δεν είναι a priory εγγενείς σε αυτόν, αλλά χρειάζονται 

να διδαχθούν μέσω της συμμετοχής του παιδιού σε ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εκμάθησή 

τους (Schipper-Van Veldoven, 2013: 123).  

Καθοριστική ως προς την ανάπτυξη ενός πλαισίου στο οποίο προκύπτουν τα οφέλη που 

τα υποκείμενα αναφέρουν ότι βιώνουν και απολαμβάνουν αναδεικνύεται η συνεισφορά του 

προπονητή ο οποίος αντιπροσωπεύει το παράδειγμα του «παιδαγωγικά κατάλληλου» όπως 

αναφέρεται από τον Westcombe-Down (2009: 20) προπονητή, ο οποίος  «δημιουργεί και 

διατηρεί ένα θετικό, ασφαλές περιβάλλον μάθησης που δεν αποκλείει κανέναν» και 

αναγνωρίζει και σέβεται τις δυνατότητες του κάθε ενός ξεχωριστά. Eπίσης, είναι προσεκτικός 

στο να παρέχει και μια ηθική εκπαίδευση σε αυτούς που προπονεί, αποσκοπώντας συγχρόνως 

στην καλλιέργεια ελεύθερων ατόμων που δεν είναι δούλοι των εφήμερων απολαύσεων, αλλά 

είναι ικανά να βάζουν μακροπρόθεσμους στόχους και να εργάζονται για την επίτευξή τους. 

Σημαντική, επίσης, αναδεικνύεται συνεισφορά και των γονέων των αθλητών, καθώς μέσα από 

την αμέριστη στήριξη, την ενθάρρυνση και τη συμπαράσταση που επιδεικνύουν σε ό,τι έχει να 

κάνει με τη συμμετοχή των τέκνων τους στην κοινότητα, συγκροτούν ένα ασφαλές πλαίσιο-μια 

βάση στήριξης, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τη συμμετοχή τους και ό,τι απορρέει από 

αυτήν.   

Όσον αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η εκμάθηση του αθλήματος 

της κολύμβησης, η κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο λανθασμένα θεωρείται ότι η μάθηση 

πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω μετωπικής διδασκαλίας αποκλειστικό στόχο 

της οποίας αποτελεί η εκμάθηση τεχνικής (Light & Wallian, 2008). Αξιοποιώντας όρους του 

Dewey (1997), ο προπονητής δεν διδάσκει αλλά, αντιθέτως, δημιουργεί ένα περιβάλλον 

μάθησης-ένα κατάλληλο πλαίσιο όπου εισάγονται οι μαθητευόμενοι κολυμβητές, εν 

προκειμένω τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. όπου, μέσα από τη μαθητεία που προσφέρεται κατά 

τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη κοινότητα πρακτικής εξάσκησης, τους παρέχεται η 

δυνατότητα εκπραγμάτωσης ασκήσεων κατά τις οποίες υιοθετούν μια κατάσταση 

ευσυνειδητότητας η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσουν προηγούμενες 

εμπειρίες (Varela, Thompson & Rosch, 1991).  

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από τις δηλώσεις τόσο των αθλητών, όσο και 

του προπονητή, όπου αφενός, ο Παύλος στην ερώτηση για το τι αισθάνεται κατά την ώρα που 

κολυμπάει, πέραν των συναισθημάτων που βιώνει, αναφέρει ότι σκέφτεται το πώς θα 

χρησιμοποιήσει ό,τι έχει κάνει στην προπόνηση, ώστε να επιτύχει τους στόχους του και 

αφετέρου, ο προπονητής, μέσα από τις συνεδρίες που δηλώνει ότι κάνει με τα παιδιά κατά τις 

οποίες τα καλεί να κάνουν νοερή απεικόνιση πάνω στην εμπειρία τους εντός της πισίνας, 

προσφέρει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση κάνοντας ερωτήσεις και ενθαρρύνοντας τη 

συζήτηση μεταξύ του ιδίου και των κολυμβητών, όπως και των κολυμβητών μεταξύ τους 

καθώς, όπως αναφέρει, από ένα σημείο και έπειτα, αποχωρεί και τους επιτρέπει να μιλήσουν 

μεταξύ τους ελεύθερα για αυτό που νιώθουν χωρίς να αισθάνονται τυχόν περιορισμούς που 

μπορεί να προκαλούνται από την παρουσία του.  

Το ότι κατά τις συνεδρίες αυτές με τον προπονητή, οι αθλητές καλούνται να 

αναλογιστούν πάνω στην πράξη τους, παραπέμπει στη θέση του Dewey (1997) ότι η μάθηση 

μέσω της εμπειρίας συμβαίνει τόσο κατά τη διάρκεια της πρώιμης εμπειρίας της πράξης, όσο 

και μέσω της δευτερεύουσας εμπειρίας του συλλογισμού πάνω σε αυτήν. Κατά τον τρόπο 

αυτό, οι κολυμβητές μαθαίνουν τόσο μέσα από την πράξη με τις αισθήσεις του σώματος να 

είναι κεντρικές σε αυτή τη διαδικασία καθώς βιώνουν μια κιναισθητική, κατά τους Light και 

Wallian (2008), εμπειρία η οποία σχηματίζει μια μη-συνειδητή, ενσώματη κατανόηση και 

έπειτα, σε δεύτερο χρόνο, μέσω της συζήτησης, συνδέοντας τις αφηρημένες αυτές έννοιες με 

τη συγκεκριμένη-δομημένη εμπειρία, ανάγουν αυτή τη μάθηση σε συνειδητή επίγνωση. 

Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι, μέσα από τη συμμετοχή στις πρακτικές της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, τα παιδιά μαθαίνουν τις γνώσεις και τις 
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πρακτικές που αφορούν τόσο την κολύμβηση ως άθλημα, όσο και τις υπόλοιπες γνώσεις και 

δεξιότητες που απορρέουν από τη συμμετοχή στις πρακτικές της συγκεκριμένης κοινότητας. 

Οι γνώσεις αυτές, όπως μαρτυρούν και τα τρία μας ερευνητικά υποκείμενα, δεν αφορούν μόνο 

γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη βελτίωση των κολυμβητικών επιδόσεων. Για να 

μπορέσουν τα παιδιά-αθλητές να συνεχίσουν με επιτυχία την συμμετοχή τους στις πρακτικές 

της κοινότητας της πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης, μαθαίνουν τόσο 

γνώσεις και πρακτικές που αφορούν την κολύμβηση ως άθλημα, αλλά και γνώσεις και 

πρακτικές που αφορούν την κολύμβηση ως μια κοινότητα, η οποία όπως δηλώνεται από την 

Σταυρούλα, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και η συμμετοχή της στην κοινότητα αυτή 

δηλώνει ότι την εφοδιάζει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να 

συμμετέχει με επιτυχία στην κοινωνία των ενηλίκων. 

Συνεπώς, μέσα από την συμμετοχή των κολυμβητών στην κοινότητα πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ., όπου πρωταρχικός στόχος είναι η 

εκπαίδευση των μελών στις τεχνικές δεξιότητες του αθλήματος της κολύμβησης, παρατηρείται 

ότι τα συμμετέχοντα μέλη, μαθαίνουν πολλά περισσότερα από απλά τις τεχνικές κολύμβησης. 

Βιώνουν επίσης την εμπειρία μιας ευρείας, βαθιάς, έμμεσης, κοινωνικής, πολιτισμικής και 

προσωπικής ανάπτυξης ως μέλη αυτής της κοινότητας πρακτικής. Οι διαδικασίες μέσω των 

οποίων οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν τις δεξιότητες, τη γνώση και τον πολιτισμό του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος περιλαμβάνουν ολόκληρο το άτομο και όχι απλά τον 

αποσωματοποιημένο νου και είναι μέσω αυτής της συνολικής εμπλοκής του ατόμου που η 

μάθηση και η συγκρότηση της ταυτότητας συνυφαίνονται (Light, 2010). Καθώς, δηλαδή, η 

μάθηση περιλαμβάνει διαδικασίες σωματοποίησης και τρόπους νόησης που δεν είναι ούτε 

σαφείς, ούτε εύκολα κατανοητοί, μέσα από τη συμμετοχή στις πρακτικές της κοινότητας 

πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης προκύπτει μάθηση με τρόπους οι οποίοι 

δεν είναι πάντα ρητοί, εμπρόθετοι ή αποκλειστικά διανοητικοί και συγχρόνως σχηματίζεται και 

η ταυτότητα των υποκειμένων. 

Όπως γίνεται φανερό, από την έμμεση αυτή μάθηση που προκύπτει, πηγάζει πλήθος 

ωφελειών για τα υποκείμενα, τόσο ως προς το σώμα, όσο και ως προς το πνεύμα, 

εκπληρώνοντας και στόχους κοινωνικο-ψυχολογικής φύσης, γεγονός το οποίο προσδίδει στη 

συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης στον Ν.Ο.Ρ. 

ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις. Λαμβάνοντας ένα εύστοχο παράδειγμα ο Παύλος από τον χώρο 

των τεχνών, αναφέρει σχετικά: «όπως και η τέχνη, θεωρώ ότι βοηθάει και γενικά και στο να 

κάνει κάποιος και τα υπόλοιπα πράγματα καλύτερα». Κατά τον τρόπο αυτό, ανάγει την 

εκμάθηση της τεχνικής της κολύμβησης σε χρήσιμη, κατά τον Πουρκό (2009: 129), 

διδασκαλία, καθώς εκπληρώνει το κριτήριο που θέτει για τον σκοπό αυτό, δηλαδή 

προεκτείνεται πέρα από αυτές τις τεχνικές διδάσκοντας δημιουργικές δεξιότητες, που 

σχετίζονται με τη δημιουργία και με την αντίληψη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

Οι περιορισμοί κάθε ερευνητικού εγχειρήματος έγκεινται είτε στο δείγμα, είτε στις 

ερευνητικές μεθόδους που επιλέχθηκαν και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, είτε στον 

τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι 

διαφορές μεταξύ των τύπων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας έγκεινται σε διαφοροποιήσεις ως 

προς τις παραδοχές ή αξιώματα, όπως αναφέρονται από τους Χασάνδρα και Γούδα (2003), στα 

οποία βασίζονται, όπου η ποιοτική μεθοδολογία συνάδει περισσότερο με την έννοια της 

φαινομενολογικής και ερμηνευτικής προσέγγισης, ενώ η ποσοτική είναι, ως επί το πλείστο, 

θετικιστικά προσανατολισμένη (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010b: 21). 

Καθώς, βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκπόνηση μιας λεπτομερούς 

μελέτης και κατανόησης των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του αθλήματος της κολύμβησης 

στα πλαίσια του επιστημονικού κλάδου των εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων 

μελετώντας σε βάθος συγκεκριμένα ερευνητικά υποκείμενα, ως καταλληλότερη μεθοδολογία 

για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού αναδεικνύεται η ποιοτική μεθοδολογία της 

εθνογραφικής μεθόδου μέσα από τα μεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρει∙ της παρατήρησης 

και των συνεντεύξεων (ημιδομημένων κλινικών και βιογραφικών-αφηγηματικών) τόσο από 

τους αθλητές, όσο και από τον προπονητή, όπως επίσης και των ιχνογραφικών και των 

φωτογραφικών έργων που παρήγαγαν οι έφηβοι αθλητές. 

Η παρούσα μελέτη λοιπόν, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης η οποία έχει σχεδιαστεί για 

τη σκιαγράφηση μιας γενικότερης κατάστασης μελετώντας ένα περιστατικό κατά την εξέλιξή 

του το οποίο συνιστά μέρος του ευρύτερου συστήματος μιας κοινότητας και ένα μοναδικό 

παράδειγμα πραγματικών προσώπων σε πραγματικές καταστάσεις ακολουθώντας μια 

φαινομενολογική και ερμηνευτική παράδοση. Παρόλο που οι μελέτες του τύπου αυτού 

σημειώνουν αρκετά πλεονεκτήματα, εντούτοις, ασκείται και αρκετή κριτική. Η κριτική αυτή 

αφορά τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, τη δυνατότητα υποβολής τους σε 

έλεγχο και την επιρρέπειά τους σε προβλήματα ή σε προκαταλήψεις του ερευνητή (Cohen et 

al., 2007: 315). Επιπλέον, ενστάσεις εκφράζονται και ως προς την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των εθνογραφικών μελετών.  

Καθώς, λοιπόν, κατά την παρούσα έρευνα, επιχειρείται η μελέτη ενός ιδιαίτερα 

σύνθετου φαινομένου, όπως είναι οι ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του αθλήματος της 

κολύμβησης, για την υπερπήδηση των συγκεκριμένων προβλημάτων και επιδιώκοντας μια, 

όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αποτίμησή του, προβήκαμε σε μια σειρά αντισταθμιστικών 

ενεργειών αξιοποιώντας ποικίλες μεθόδους εξασφάλισης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων και, ακολούθως, των συμπερασμάτων που προέκυψαν.  

Η επιλογή κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων ώστε να είναι δυνατή η συλλογή των 

συγκεκριμένου τύπου δεδομένων που χρειαζόμαστε, η χρήση κατάλληλου δείγματος, η 

προσοχή κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων ώστε να μην προκαταλαμβάνουν και να μην 

καθοδηγούν το περιεχόμενο των απαντήσεων, η ειλικρίνεια, το βάθος, ο πλούτος και το 

περιεχόμενο των δεδομένων που συλλέξαμε μέσω των συμμετεχόντων που προσεγγίσαμε, η 

ανιδιοτέλεια της ερευνήτριας, η εντατική προσωπική ανάμειξη, η κατοχύρωση της 

εμπιστοσύνης και οι εις βάθος απαντήσεις των ατόμων που συμμετέχουν σε συνδυασμό με την 

έκταση της τριγωνοποίησης, αποτελούν τις μεθόδους που επιστρατεύθηκαν κατά την 
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προσπάθεια εξασφάλισης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν. 

 Όσον αφορά την τριγωνοποίηση συγκεκριμένα, με τον όρο αυτό εννοείται, κατ’ αρχάς, 

η επιστράτευση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής δεδομένων κατά την μελέτη 

ορισμένων διαστάσεων της συμπεριφοράς του ανθρώπου (Cohen et al., 2007: 189). Μέσω των 

τεχνικών αυτής της μεθόδου, επιχειρείται η διεξοδικότερη αποτύπωση ή η ανάλυση του 

πλούτου και της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μελετώντας την από 

περισσότερων της μίας οπτικών γωνιών. Το συγκεκριμένο είδος τριγωνοποίησης το οποίο 

αξιοποιήθηκε, η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, κατά την οποία αξιοποιούνται διαφορετικές 

ερευνητικές μέθοδοι στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν 

όμοια αποτελέσματα, το οποίο αποδεικνύεται μέσα από την συχνή αντιπαραβολή τους κατά 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 Επιπλέον, κατά την παρούσα έρευνα, μεριμνήσαμε για τη διασφάλιση της εμπειρικής 

θεμελίωσης των αποτελεσμάτων και της ανάδυσής τους από αληθινά δεδομένα μέσα από την 

παράθεση, κατά τις κατηγοριοποιήσεις, αυτούσιων αποσπασμάτων του λόγου των ερευνητικών 

υποκειμένων. Όσον αφορά το ζήτημα της γενίκευσης των αποτελεσμάτων της παρούσας 

μελέτης, ως ποιοτική έρευνα κατά την οποία επιχειρείται η εις βάθος μελέτη συγκεκριμένων 

περιπτώσεων μέσω της εθνογραφικής μεθοδολογίας, είναι κάτι το οποίο ήταν πέρα από τους 

στόχους που είχαν εξ αρχής τεθεί.  

 Για την εξασφάλιση της πληρέστερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας προτείνεται η ανάλυση του ερευνητικού της υλικού σε δεύτερο χρόνο από άλλους 

ερευνητές. Το γεγονός, επίσης, ότι η παρούσα έρευνα έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός των 

συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων που διέθετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών, στα πλαίσια του οποίου διεξήχθη, εγείρει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι θα 

μπορούσαν να ξεπεραστούν μέσα από μια αντίστοιχη μελέτη μιας κοινότητας πρακτικής 

εξάσκησης του αθλήματος της κολύμβησης για εκτενέστερο χρονικό διάστημα με μια πιο 

μακρόχρονη προοπτική.  

Άλλη μια πρόταση για κάποια αντίστοιχη μελλοντική έρευνα, θα ήταν η συμπερίληψη 

δεδομένων και συνεντεύξεων και από την οπτική των γονέων και των κηδεμόνων των 

αθλητών. Ακόμα, σε κάποια αντίστοιχη μελλοντική έρευνα, θα μπορούσε να επεκταθεί το 

εύρος της συμμετοχικής παρατήρησης λαμβάνοντας υπόψη επίσης και υλικό από άλλες 

πρακτικές της κοινότητας, όπως η συμμετοχή σε αγώνες κολύμβησης, η τελετή βράβευσης 

εντός του Ν.Ο.Ρ. και η γιορτή για τη λήξη του κολυμβητικού έτους.  

Πρόσθετα, καθώς ο αθλητισμός, ως θεσμός, δεν είναι ανεξάρτητος από την κοινωνική 

και πολιτική πραγματικότητα, εντός της οποίας διενεργείται (Γογγάκη, 2013), η ίδια έρευνα θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε άλλες αντίστοιχες κοινότητες για τη διερεύνηση της 

επίδρασης του συγκεκριμένου κοινωνικού, ιστορικού, πολιτισμικού και χωρικού πλαισίου. 

Επίσης, καθώς η διερεύνηση των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων του αθλήματος της 

κολύμβησης αποτελεί ένα αρκετά ευρύ ζήτημα το οποίο περικλείει διάφορους τομείς 

ανάπτυξης, μελλοντικές έρευνες στη βάση ποσοτικών ή μεικτών μεθόδων έρευνας, θα 

μπορούσαν να εστιάσουν σε συγκεκριμένους από αυτούς τους τομείς και με τη δυνατότητα, 

μάλιστα, γενίκευσης των αποτελεσμάτων τους. Τέλος, άλλη μια ερευνητική πρόταση αποτελεί 

η συγκριτική μελέτη των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων της συμμετοχής σε κοινότητες 

διαφορετικών αθλημάτων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η μελέτη που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία αποτελεί μια απόπειρα 

διερεύνησης των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης και των ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων 

του αθλήματος της κολύμβησης στα πλαίσια του επιστημονικού πεδίου των εναλλακτικών 

ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, μελετώντας σε βάθος δύο έφηβους αθλητές και τον 

προπονητή τους κάνοντας χρήση της εθνογραφικής μεθοδολογίας και συναφών με αυτήν 

ερευνητικών εργαλείων.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών υποκειμένων πραγματοποιήθηκε, κατ’ 

αρχάς, καθώς αποτελούν μέλη της πιο οργανωμένης κοινότητας του συγκεκριμένου αθλήματος 

στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύμνου. Επίσης, η επιλογή των συγκεκριμένων 

ερευνητικών υποκειμένων προέκυψε μετά από την εκτίμησή τους ως καταλληλότερους 

πληροφοριοδότες. Αρχικά, όσον αφορά τον προπονητή, είναι πτυχιούχος καθηγητής φυσικής 

αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές που του παρέχουν εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της 

προπονητικής της κολύμβησης και δεν παύει μέσα από ειδικά σεμινάρια να εμπλουτίζει και να 

ανανεώνει τις γνώσεις του, προτού ασχοληθεί με την προπονητική ήταν και ο ίδιος αθλητής 

της κολύμβησης και επιπλέον, διαθέτει μακρόχρονη πείρα στην προπονητική της κολύμβησης. 

Όσον αφορά τους κολυμβητές έπειτα, η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε με κριτήρια την 

πολυετή ενασχόληση με το άθλημα της κολύμβησης, όπως επίσης και την προθυμία και την 

ικανότητά τους να συνεργαστούν με την ερευνήτρια και να παρέχουν μέσα από τις 

συνεντεύξεις πλούσια ερευνητικά δεδομένα.  

Το ενδιαφέρον για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε μέσα από 

ερεθίσματα και προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών της 

ερευνήτριας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην 

Εκπαίδευση με ειδίκευση στις Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» που προσέφερε 

το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με υπεύθυνο καθηγητή τον 

κύριο Μάριο Πουρκό. Συγχρόνως, το ενδιαφέρον για το ζήτημα των ψυχοπαιδαγωγικών 

διαστάσεων του αθλήματος της κολύμβησης ενισχύθηκε από το προσωπικό ενδιαφέρον της 

ερευνήτριας. Καθώς έχει διατελέσει η ίδια μέλος κολυμβητικής κοινότητας, κατά την παιδική 

της ηλικία, η συμμετοχή της οποίας διακόπηκε παρά τη θέλησή της, ενώ συγχρόνως, στο 

κοινωνικό της περιβάλλον, υπήρχαν άτομα τα οποία συνέχιζαν τη συμμετοχή τους, γεγονός το 

οποίο της παρείχε τη δυνατότητα παρατήρησης κάποιων διαφοροποιήσεων ως προς τον τρόπο 

ανάπτυξης κάποιων τομέων της προσωπικότητάς τους, της γεννήθηκε η επιθυμία να μελετήσει 

το συγκεκριμένο ζήτημα πολύπλευρα και σε βάθος.  

Κατά την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το ζήτημα των 

ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων τα συμμετοχής σε κοινότητες πρακτικής εξάσκησης του 

αθλήματος της κολύμβησης, διαπιστώθηκε έλλειψη σχετικών επιστημονικών ερευνών γεγονός 

το οποίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε, εν μέρη, μέσω της παρούσας μελέτης. Ο τρόπος κατά 

τον οποίο επιχειρήσαμε να εργαστούμε προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναδείχθηκε 

ιδιαίτερα δημιουργικός και επωφελής για τα ερευνητικά μας υποκείμενα, καθώς τους παρείχε 

τη δυνατότητα, όπως δηλώνεται και από τα ίδια, να μοιραστούν και να εκφράσουν ζητήματα 

τα οποία απασχολούσαν τη σκέψη τους, όπως, επίσης, και να αναστοχαστούν και να 

συνειδητοποιήσουν κάποια άλλα τα οποία δεν είχαν συνειδητοποιήσει.  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο τρόπο κατά τον οποίο λειτουργεί η πρακτική 

του ανταγωνισμού στα πλαίσια της συγκεκριμένης κοινότητας, μέσα από την παρούσα έρευνα 

θα μπορούσε να παρουσιαστεί μια πρόταση αναφορικά με το πώς ο παιδικός και εφηβικός 

αθλητισμός θα μπορούσαν να γίνουν πιο ευχάριστοι και ελκυστικοί και με νόημα για τις ζωές 

αυτών που το κάνουν μέρος της ζωής τους. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του ανταγωνισμού στην 

συγκεκριμένη κοινότητα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την επικέντρωση σε επιτεύξιμους, 
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προσωπικούς στόχους μπορεί να παρέχει έναυσμα για άλλους αθλητικούς ομίλους, ώστε να 

αναλογιστούν τη θέση και τη λειτουργία του ανταγωνισμού εντός τους. 

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι, κάνοντας λόγο για τη λειτουργία του αθλήματος της 

κολύμβησης ως μια ενασχόληση με παιδαγωγικό και ψυχοδιαμορφωτικό χαρακτήρα, 

αναδεικνύονται τα πολυεπίπεδα οφέλη της για τον ψυχισμό των παιδιών. Αναδεικνύοντας τις 

φωνές των ίδιων των παιδιών που ασχολούνται με την κολύμβηση καθώς και του προπονητή 

τους, με την ευρύτερη κοινοποίηση της έρευνας σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και 

προπονητές, προωθείται η περαιτέρω καλλιέργεια και η διάδοση του αθλήματος, 

διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτό τη διάδοση του βιώματός τους, και ενισχύεται η 

συμμετοχή των παιδιών στο συγκεκριμένο άθλημα προσφέροντας στον εξωτερικό παρατηρητή 

μια έγκυρη εικόνα εκ των έσω. Τέλος, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι γονείς και ο προπονητής ως προς τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 

των παιδιών-αθλητών μέσα από τα μάτια των ίδιων των παιδιών, με την ευρύτερη κοινοποίηση 

της έρευνας σε γονείς και προπονητές, προωθείται η ευαισθητοποίησή τους ως προς αυτά τα 

ζητήματα.  

Αυτή η φαινομενολογική κατανόηση της εμπειρίας των παιδιών και των εφήβων είναι 

πολύτιμη για οποιονδήποτε ασχολείται με τον αθλητισμό των παιδιών και με αθλητικούς 

ομίλους. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτόν αναδεικνύεται ο καθοριστικός κοινωνικός και 

ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος, η συμβολή αλλά και η ευθύνη του προπονητή σε όλη αυτή τη 

διαδικασία. Τέλος, η εργασία αυτή συνδράμει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων κατανόησης 

που επιτρέπονται μέσω της εφαρμογής των θεωρητικών εργαλείων της προοπτικής των Lave 

και Wenger ως εναλλακτική προσέγγιση κατανόησης και διερεύνησης φαινομένων που 

άπτονται των Επιστημών της Αγωγής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Ενδεικτικό παράδειγμα του ημερολογίου επιτόπιας 

παρατήρησης 
 

Ημερολόγιο επιτόπιας παρατήρησης - Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 

 
17:55: Έφτασα στο κολυμβητήριο. Έξω από το κολυμβητήριο, στα παγκάκια, κάθονται κάποιοι γονείς 

οι οποίοι συζητούν καθώς περιμένουν τα παιδιά τους να τελειώσουν την προπόνηση. Μόλις μπήκα 

μέσα στην αρχική αίθουσα της γραμματείας αντίκρισα την γραμματέα στο γραφείο η οποία εκείνη την 

ώρα μιλούσε με έναν πατέρα ο οποίος είχε δίπλα του την κόρη του που φορούσε ένα μπουρνούζι και 

από μέσα μαγιό. 

Μόλις με αντιλήφθηκε η γραμματέας με υποδέχθηκε με χαιρετισμό: 

Ερευνήτρια: Γεια σου Μαρία!  

Γραμματέας: Καλώς την! Για παρατήρηση ήρθες;  

Ερευνήτρια: Ναι. 

Ωστόσο, άνοιξαν την πόρτα που οδηγεί στον χώρο της πισίνας και εισήλθαν στη γραμματεία τρία 

κορίτσια και τρία αγόρια από το αγωνιστικό τμήμα φορώντας τα μαγιό τους. Μόλις με είδαν μου 

χαμογέλασαν: 

Ερευνήτρια: Γεια σας! 

Παιδιά: Γεια σας! 

Ερευνήτρια: Τι κάνετε;  

Παιδιά: Καλά.. 

Ιωάννα: (Με διάπλατο χαμόγελο) Καλά…, πολύ καλά!  

Ερευνήτρια: Ως προς τι αυτή η χαρά;  

Ιωάννα: Τίποτα (και πάει προς τη φίλη της την Σόνια).  

Ερευνήτρια: Τι έγινε; Είχες κάποια διάκριση;  

Ιωάννα: Εγώ όχι, άλλα παιδιά ναι.  

Ερευνήτρια: Εσύ πώς τα πήγες;  

Ιωάννα: Πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένη.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία.  

Ιωάννα: Θα μπείτε μέσα;  

Ερευνήτρια: Ναι, θα τα πούμε μέσα. 

Έβαλα ποδονάρια και προχώρησα προς τον χώρο της πισίνας.  

Τη στιγμή που μπήκα ο προπονητής παρακολουθούσε δύο παιδιά από το προαγωνιστικό τμήμα, που 

είχε ακόμα προπόνηση, τα οποία κολυμπούσαν σε ελεύθερο στυλ και έφταναν προς τον τερματισμό. 

Μόλις έφτασαν στον τερματισμό λέει απευθυνόμενος στο ένα από τα δύο παιδιά: 

Προπονητής: Πολύ καλά, αλλά σου έχω πει τα χέρια πάνε ίσια από ψηλά και όχι από το πλάι. (Ενώ 

συγχρόνως επιδεικνύει με το σώμα του τη σωστή πρακτική και αναπαράγει και τη λανθασμένη που 

κάνει το παιδί).  

18:00: Εισέρχονται στον χώρο της πισίνας τα παιδιά του αγωνιστικού τμήματος και αμέσως αρχίζουν 

να ετοιμάζονται για την προπόνηση κάνοντας διατάσεις. Συγχρόνως, συνομιλούν μεταξύ τους, λένε 

αστεία και γελούν. Παράλληλα, τα παιδιά του προαγωνιστικού τμήματος σταδιακά αποχωρούν. 

Τρία αγόρια σχολιάζουν τον τρόπο ομιλίας ενός παρουσιαστή, τον τρόπο που προφέρει μια φράση και 

γελούν: «Λέει wipeout!» λέει ένα αγόρι προσπαθώντας να παριστάνει τον παρουσιαστή και τα 

υπόλοιπα γελούν. Την ίδια στιγμή, τρία κορίτσια λίγο πιο δίπλα, τραγουδούν τους στίχους ενός 

αγγλόφωνου τραγουδιού. 

Προπονητής: (απευθυνόμενος προς τα παιδιά της αγωνιστικής) Λοιπόν, ακούστε λίγο. Βγήκε 

ανακοίνωση για το Aqua plus. Η αγωνιστική είναι δωρεάν. Κλείστε γρήγορα γιατί είναι περιορισμένος 

ο αριθμός. Σήμερα θα κάνουμε ή δύο χιλιόμετρα χαλαρά ή θα κάνουμε όποιο στιλ χαλαρά θέλουμε και 

μετά 100άρι γρήγορα με χρονόμετρο. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε ή το στιλ που είστε καλύτεροι ή 

αυτό που δεν είστε ή αυτό που νομίζετε ότι είστε. 
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Τα παιδιά σκέφτονται τι στιλ θα αποφασίσουν να κάνουν.  

Πέτρος: Εγώ θα κάνω ύπτιο. Εσύ τι θα κάνεις;  

Χάρης: Χαλαρά, ελεύθερο.  

Προπονητής: Σάββατο αύριο κανονικά.  

Χάρης: Τι ώρα;  

Προπονητής: Μην έρθετε.  

Τα παιδιά γελούν.  

Προπονητής: Χρόνια πολλά Παντελή! Λοιπόν, στις 27 έχει παγωτό Καραμάνης (επιχείρηση παγωτού 

των γονέων του). Μόνο στην Τάνια δεν θα φέρεις γιατί δεν τα πήγε καλά στους αγώνες. (λέει με 

περιπαιχτικό τόνο). 

Η Τάνια κοιτάει με παραπονεμένο βλέμμα.  

Τα παιδιά βουτάνε και κολυμπούν το καθένα το στιλ που επέλεξε.  

Άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα μια νέα κοπέλα. Μόλις την είδε ο προπονητής πλησίασε να την 

χαιρετήσει.  

Προπονητής: Γεια σου Αμαλία! Καλώς όρισες! Τι κάνεις;  

Αμαλία: Καλά, εσείς;  

Προπονητής: Καλά. Με τη Μαρία γνωρίζεστε;  

Αμαλία: Όχι.  

Ερευνήτρια: Ναι, δεν γνωριζόμαστε. 

Προπονητής: Μαρία, η Αμαλία. Η Μαρία κάνει το μεταπτυχιακό της και έρχεται εδώ. Η Αμαλία 

τελείωσε γυμνάστρια. Ίδια ηλικία δεν είστε;  

Αμαλία: Εγώ είμαι του ’94.  

Ερευνήτρια: Εγώ του ’91. 

Προπονητής: Α… Εσύ το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, τα μαθαίνεις καλά.  

Γέλιο.  

Αμαλία: Τελειώνω τώρα και σκέφτομαι κι εγώ να κάνω μεταπτυχιακό πάνω στην προπονητική.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Και σκέφτεσαι να ασχοληθείς με την κολύμβηση; 

Αμαλία: Ναι.  

Ερευνήτρια: Τώρα πώς και από ‘δώ;  

Αμαλία:  Παλιά έκανα κι εγώ κολύμβηση εδώ για 10 χρόνια και ήρθα να χαιρετήσω τους προπονητές 

και σκέφτομαι να ξεκινήσω πάλι να κολυμπάω για εμένα.  

Ερευνήτρια: Σκέφτεσαι να ασχοληθείς με την προπονητική της κολύμβησης;  

Αμαλία: Ναι.  

Ερευνήτρια: Γιατί την κολύμβηση και δεν επιλέγεις κάτι άλλο;  

Αμαλία: Επειδή την κολύμβηση την έχω ζήσει και από μέσα και απ’ έξω, αυτήν ξέρω.  

Ερευνήτρια: Γενικά όσοι ασχολείστε με την προπονητική, ασχολείστε μόνο με τα αθλήματα που 

κάνατε κι εσείς οι ίδιοι;  

Αμαλία: Ναι γιατί κάθε άθλημα είναι διαφορετικό, έχει άλλες απαιτήσεις, άλλο κώδικα επικοινωνίας 

και αν δεν τα έχεις βιώσει ο ίδιος δεν μπορείς να καταλάβεις τον αθλητή πώς αισθάνεται, αν πρέπει να 

τον ζορίσεις κι άλλο ή όχι.  

Ερευνήτρια: Δεν μπορείς να τον συναισθανθείς δηλαδή;  

Αμαλία: Ναι, δεν μπορείς να τον συναισθανθείς, αν δεν το έχεις περάσει ο ίδιος και δεν ξέρεις και πώς 

οργανώνεται και λειτουργεί το άθλημα. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ, υπήρχαν άτομα που κολυμπούσαν σε 

όλες τις ταχύτητες. Δηλαδή, για να υπάρχει ανταγωνισμός, σε κάθε σετ είχαμε τον γρήγορο, τον 

αμέσως επόμενο και λοιπά και λοιπά όπως πήγαινε, όσα άτομα ήταν σε κάθε διαδρομή. Μετά, σε μέτρα 

που είχαν να κάνουν με το στιλ μας, δηλαδή ελεύθερο κ.λπ., χωριζόμασταν συνήθως σε διαδρομές. Οι 

πρόσθιοι πιάναμε μια διαδρομή γιατί είναι το πιο αργό και όταν είναι πιο αργό μαζί με ελεύθερο, ύπτιο.. 

σε κλωτσάνε, τους κλωτσάς εσύ, δεν μπορείς να κολυμπήσεις ελεύθερα.. και μετά, οι υπόλοιποι, 

ανάλογα με τους χρόνους τους σε αγώνες, μπαίνανε σε όλες τις υπόλοιπες διαδρομές, δηλαδή μπορεί να 

χωρίζαμε και τους πεταλουδίτσες διαφορετικά, οι ταχύτητες του ελευθέρου μπαίνανε σε άλλη 

διαδρομή, οι αποστάσεις μπαίνανε σε άλλη διαδρομή. Αυτά πάνω-κάτω. 

Ερευνήτρια: Σε ευχαριστώ πολύ!  

Αμαλία: Τίποτα. Τα λέμε, πάω να χαιρετήσω και τους έξω. 

Ερευνήτρια: Τα λέμε!  
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Προπονητής απευθυνόμενος σε εμένα: Επειδή τώρα πήγαμε στους αγώνες και είμαστε πιο χαλαρά, την 

επόμενη Τρίτη θα τους πάω μια βόλτα μιάμιση ώρα να περπατήσουμε μέχρι πέρα στην παραλία και την 

επόμενη Πέμπτη θα τους πάω στα γήπεδα στην παραλία να παίξουν βόλεϊ. Τώρα είναι μεταβατική 

περίοδος, πιο πολύ κάνουμε αποθεραπεία, είναι χαλαρά όλα.  

Από την ανοιχτή τζαμαρία που οδηγεί στην εξωτερική πισίνα εισέρχεται στον χώρο ένας προπονητής 

φορώντας το μαγιό του και κρατώντας μια φωτογραφική μηχανή. Αμέσως αρχίζει να τραβάει 

φωτογραφίες τα παιδιά καθώς κολυμπούν.  

Σταδιακά, τα παιδιά τελειώνουν το χαλαρό κολύμπι. Ακούω λίγο πιο πέρα ένα παιδί να λέει σε ένα 

άλλο: «Αυτά τα σπριντάκια είναι τα αγαπημένα μου» και το άλλο του γνέφει συγκαταβατικά.  

Μόλις τελείωσαν όλα το χαλαρό κολύμπι, άρχισαν τα γρήγορα.  

Προπονητής: Όσοι είναι για ελεύθερο. 

Τα παιδιά που έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν τα σπριντ σε ελεύθερο στιλ κατευθύνονται προς την 

απέναντι πλευρά της πισίνας και ανεβαίνουν στους βατήρες.  

Προπονητής: Λάβετε θέσεις! Σφύριγμα. 

Με το σφύριγμα του προπονητή φεύγει ένα παιδί από κάθε διαδρομή. Ο προπονητής χρονομετρά και 

μόλις τελειώνει ο καθένας του λέει τον χρόνο του. Όση ώρα τα παιδιά κολυμπούν, τα υπόλοιπα 

στέκονται όλα μαζί συγκεντρωμένα στο άλλο άκρο της πισίνας και παρακολουθούν με αφοσίωση τον 

αγώνα τους.  

Βρίσκω ευκαιρία και ρωτάω τον προπονητή: Πώς τα πήγατε στους αγώνες;  

Προπονητής: Πολύ καλά! Είχαμε και πανελλήνιο πρωτάθλημα! Η Ξανθή βγήκε 1
η
, 3

η
 και 4

η
.  

Ο άλλος προπονητής ωστόσο, συνεχίζει ακόμα να τραβάει φωτογραφίες. Τα παιδιά δεν δείχνουν να 

εκπλήσσονται από το γεγονός, ούτε αντιδρούν καθόλου σε αυτό.  

Προπονητής: Λοιπόν, την Τρίτη και την Πέμπτη έχουμε ραντεβού στις 18:00 εδώ απ’ έξω. Την Τρίτη 

να πάμε να περπατήσουμε χαλαρά, στον δικό μου ρυθμό, και την Πέμπτη να πάμε να παίξουμε beach 

volley. Και τις δύο φορές 19:30 θα είμαστε πίσω. Ποιος είναι για ελεύθερο;  

«Εγώ, εγώ, εγώ» λένε τα παιδιά και προχωρούν προς την άλλη πλευρά της πισίνας και ανεβαίνουν 

στους βατήρες. «Πάμε Κουράκη!» φωνάζει ένα αγόρι δυνατά.  

Τα παιδιά παίρνουν θέσεις στους βατήρες.  

Προπονητής: Λάβετε θέσεις!  

Ο προπονητής πλησιάζει από το πλάι, τα κοιτάει, σφυρίζει και τα παιδιά πέφτουν στο νερό ενώ ο 

προπονητής τα παρατηρεί και τα χρονομετράει. Μόλις τελειώνουν, ακούν τον χρόνο τους. Όση ώρα τα 

παιδιά κολυμπούν, τα υπόλοιπα στέκονται όλα μαζί συγκεντρωμένα στο άλλο άκρο της πισίνας και 

παρακολουθούν με αφοσίωση τον αγώνα τους.  

Προπονητής: Όσοι κολυμπάνε ύπτιο! Και συγχρόνως κάνει με το χέρι του σήμα να έρθουν προς τους 

βατήρες.  

Τα παιδιά πάνε στους βατήρες. 

Προπονητής: Λάβετε θέσεις! Έτοιμοι! Σφύριγμα. 

Τα παιδιά παίρνουν θέση κρατώντας μια λαβή κάτω από τον βατήρα και δίνοντας ώθηση προς τα πίσω 

φεύγουν με το σφύριγμα του προπονητή.  

Όση ώρα τα παιδιά κολυμπούν, τα υπόλοιπα στέκονται όλα μαζί συγκεντρωμένα στο άλλο άκρο της 

πισίνας και παρακολουθούν με αφοσίωση τον αγώνα τους.  

Στον χώρο της πισίνας εισέρχεται ένα μεγαλύτερο αγόρι φορώντας ένα μαγιό τύπου κολάν. Μόλις τον 

είδαν τα άλλα αγόρια αναφώνησαν: Ωωω! Dat ass! Και γέλασαν. Ένα ελαφρύ μειδίαμα εμφανίστηκε 

και στο πρόσωπο του αγοριού που φορούσε το κολάν.  

Ωστόσο τα παιδιά που κολυμπούσαν προηγουμένως τελείωσαν και άκουσαν τους χρόνους τους.  

Προπονητής: Πρόσθιοι! (Ο προπονητής εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στο πλάι της πισίνας, 

κοντά στους βατήρες)  

Τα παιδιά που θέλουν να κολυμπήσουν πρόσθιο πάνε αμέσως και παίρνουν θέσεις στους βατήρες.  

Προπονητής: Λάβετε θέσεις! Έτοιμοι! Σφύριγμα. 

Με το σφύριγμα του προπονητή τα παιδιά φεύγουν και κολυμπούν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Καθώς 

τα παιδιά κολυμπάνε, αυτά που έχουν μείνει έξω τα φωνάζουν όλα μαζί ρυθμικά για να τους δίνουν 

ρυθμό.  

Μόλις τελείωσαν ο προπονητής είπε τους χρόνους. «Πωωω!» αναφώνησαν με θαυμασμό κάποια 

παιδιά. «Με αυτόν τον ρυθμό μπορούσαμε να πάμε και Ολυμπιακούς Αγώνες!», αναφώνησε ένα παιδί.  



250 
 

Τα επόμενα παιδιά που θα κολυμπήσουν το ίδιο στυλ πάνε και παίρνουν, ωστόσο, θέση μόνα τους 

στους βατήρες.  

Προπονητής: Όσοι είστε με τον Περικλή στο 2 (εννοεί τη δεύτερη διαδρομή όπου θα κολυμπούσε και 

ο Περικλής), όσοι είστε με τη Μαριάννα στο 3 και όσοι είστε με τον Θάνο, στο 4.  

Τα παιδιά χωρίζονται και συγκεντρώνονται σε κάθε διαδρομή ανάλογα με αυτόν που θέλουν να 

υποστηρίξουν. Με το σύνθημα του προπονητή τα παιδιά ξεκινούν και φωνάζουν ρυθμικά. Κάθε ομάδα 

παιδιών που υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο παιδί φωνάζει πολύ δυνατά και σε διαφορετικό ρυθμό.  

Μόλις τελείωσαν ο προπονητής τους είπε τους χρόνους τους: 1:17:67, 1:1457, 1:15:89. Ποιοι μείνανε; 

(ενώ, συγχρόνως, κοιτάει τα παιδιά)  

Κάποια παιδιά σηκώνουν χέρια. 

Ο Σπύρος στο 3, η Νάσια στο 2 και ο Ζαχάρης στο 4.  

Τα παιδιά παίρνουν θέσεις.  

Προπονητής: Λάβετε θέσεις! Έτοιμοι!  

Ο προπονητής σφυρίζει και τα παιδιά φεύγουν ενώ αυτός συνεχίζει να βρίσκεται όρθιος στο πλάι στο 

σημείο εκκίνησης και να παρατηρεί προσεκτικά. Καθώς τα παρακολουθεί, αρχίζει να σφυρίζει ρυθμικά. 

Συγχρόνως, έχουν μαζευτεί όλα τα παιδιά στην άλλη άκρη της πισίνας και παρακολουθούν και 

εμψυχώνουν τους συναθλητές τους, φωνάζοντας τα ονόματά τους και διάφορα συνθήματα όπως 

«Πάμε!».  

Μόλις τα παιδιά τελείωσαν την κούρσα τους, ο προπονητής βλέπει τους χρόνους του και τους λέει: 

«Καλή, ε; 30:37, 44:07, 45:09, 1:1:15». Όλα τα παιδιά άρχισαν να ζητωκραυγάζουν μόλις άκουσαν 

τους χρόνους των συναθλητών τους, οι οποίοι χαμογελούν από χαρά και υπερηφάνεια. 

Τα παιδιά βούτηξαν στην πισίνα και άρχισαν να κολυμπούν πιο χαλαρά και να συνομιλούν μεταξύ 

τους. Κάποια στιγμή ένα αγόρι λέει πιο δυνατά προς τα κορίτσια: «Τι στα παπάρια;» «Ε, στα κορίτσια 

δεν μιλάνε έτσι» τον διορθώνει αμέσως ένα άλλο αγόρι.  

Προπονητής: Όσοι μείνετε μπορείτε να πάρετε μπάλες και να παίξετε χαλαρά.  

Τα παιδιά παίρνουν αμέσως μπάλες και φέρνουν στο κέντρο της πισίνας μια αυτοσχέδια κατασκευή η 

οποία αποτελείται από ένα καλάθι το οποίο στηρίζεται πάνω σε «μακαρόνια» για να μπορεί να επιπλέει, 

τα περισσότερα παιδιά έχουν πάρει θέση έξω από την πισίνα και πετάνε βολές με τις μπάλες 

προσπαθώντας να βάλουν καλάθι, ενώ δύο παιδιά βρίσκονται εντός της πισίνας και τους πετούν πίσω 

τις μπάλες.  

Τρία παιδιά πάνε και παίρνουν θέση στους βατήρες και κοιτούν τον προπονητή. Ο προπονητής τα 

βλέπει.  

Προπονητής: Θέλετε να ακούσετε και χρόνο;  

Αγόρι: Ναι, έτσι;  

Προπονητής: Αν πας 34΄΄ και χάσεις;  

Αγόρι: Αν πάω 34΄΄ κύριε θα με δείρετε.  

Προπονητής (προς εμένα): Γιατί σου λέει: δεν πήγα στους πανελλήνιους και θα πάω τώρα. (και 

συγχρόνως γελάει). 

Τα παιδιά που παίζουν με το καλάθι μαζεύουν το καλάθι και τις μπάλες και απομακρύνονται. Τα παιδιά 

που θέλουν να κολυμπήσουν έχουν ήδη πάρει θέση στους βατήρες, ο προπονητής σφυρίζει και κρατάει 

χρόνους. Μόλις τα παιδιά τελείωσαν την κούρσα τους είπε τους χρόνους και τα παιδιά άρχισαν να 

κολυμπούν χαλαρά και τα υπόλοιπα παιδιά συνέχισαν το παιχνίδι τους.   

Προπονητής (προς εμένα): Είναι ένα σημείο στη χρονιά που λες «γιατί είμαι τόσο κουρασμένος;». Δεν 

είναι η κούραση της ημέρας. Είναι που χαλαρώνεις και επιτρέπεις στον εαυτό σου να βγάλει τώρα την 

κούραση της χρονιάς. Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, στους αγώνες, παρά την κούραση και τον λίγο 

ύπνο, ήμουν πιο ξεκούραστος. Στον Βόλο, για παράδειγμα, στο σπίτι που είχαμε νοικιάσει, για να 

ξαπλώσω είχα ενώσει έναν καναπέ με μια καρέκλα και ένα σκαμπό, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσα 

να είμαι άνετα και αυτές τις λίγες ώρες που ξάπλωνα, ακόμα και μέσα στον ύπνο μου σκεφτόμουν το 

πρόγραμμα των αγώνων της επόμενης μέρας. Ήρθα εδώ την Κυριακή το πρωί, έφερα τα παιδιά του 

προ-αγωνιστικού και την Κυριακή το βράδυ έφυγα για Πάτρα με τα παιδιά του αγωνιστικού. Παρά την 

κούραση και  τον λίγο ύπνο ήμουν πιο ξεκούραστος.   

Ερευνήτρια: Καταλαβαίνω.  

Προπονητής: Θα τα ξαναπούμε. 

Ερευνήτρια: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.  
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Έπειτα, καθώς η προπόνηση είχε τελειώσει, αποχώρησα από τον χώρο της πισίνας μέσω των 

αποδυτηρίων. Στα αποδυτήρια εκείνη την ώρα είναι μαζεμένα τα κορίτσια του αγωνιστικού τμήματος. 

Κάποια βρίσκονται στο ντουζ και κάνουν χαλαρά το ντουζ τους και παράλληλα συνομιλούν και κάποια 

άλλα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά όπου αφήνουν τα σακίδια και τα υπόλοιπα πράγματά τους και 

κάποια κορίτσια ντύνονται και κάποια άλλα φορώντας ακόμα τα μαγιό τους, συζητούν.  

Ερευνήτρια: Γεια σας κορίτσια! Καλή ξεκούραση!  

Κορίτσια: Γεια σας κυρία Μαρία!  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Ενδεικτικά αποσπάσματα κλινικών ημιδομημένων 

συνεντεύξεων 
 

1. Απόσπασμα κλινικής ημιδομημένης συνέντευξης με τον Προπονητή: Απόσπασμα από 

την ημιδομημένη κλινική συνέντευξη ΙΙΙ: Στόχοι, οράματα, διαδικασίες και πρακτικές 

εκπαίδευσης 

 
Ερευνήτρια: Αν προσπαθούσατε να εξηγήσετε σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για την κολύμβηση, τι 

θα του λέγατε για να τον προσανατολίσετε κατάλληλα;  

Προπονητής: Μου είχε πει ένας καθηγητής που μου έκανε στο μεταπτυχιακό ότι, εγώ έκανα για το 

γαλακτικό οξύ, είναι μια ουσία στο αίμα που παράγεται με την κούραση, όταν ρωτήσεις έναν στο 

πτυχίο τι είναι το γαλακτικό οξύ, θα σου πει με αποφασιστικότητα: είναι αυτό και τίποτα άλλο. Τώρα 

εσύ, που κάνεις μεταπτυχιακό, καταλαβαίνεις ότι το γαλακτικό οξύ είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι κι 

αυτό, αλλά έχουν γίνει κι έρευνες ότι μπορεί να είναι κι εκείνο. Και το ψάχνεις. Αν ρωτήσεις εμένα, 

που έχω διδακτορικό, θα σου πω: δεν έχω ιδέα. Κάπως έτσι θα απαντούσα σε αυτή την ερώτηση. 

Δηλαδή ότι δεν ξέρω τι θα του πω. Νιώθω ότι είμαι τόσα χρόνια στο χώρο, όταν μπαίνω μέσα στο 

κολυμβητήριο συντονίζομαι, αλλά όταν είμαι έξω από αυτό νιώθω ότι: εγώ είμαι προπονητής τόσα 

χρόνια της κολύμβησης; Είναι πράγματα που θα του πω σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να τα εξηγήσω γιατί 

εγώ τα θεωρώ δεδομένα, είναι δεύτερη φύση μου. Ίσως να τον έπαιρνα μια φορά μαζί μου, να ‘ρθει εδώ 

να δει τι γίνεται. Πιο πολύ έτσι θα του ‘λεγα τι είναι η κολύμβηση. Θα του ‘λεγα: κάθισε 2 ώρες και 

παρακολούθα τι κάνουμε, παρά να του πω. Νομίζω θα ήταν καλύτερο έτσι.  

Ερευνήτρια: Ως άθλημα η κολύμβηση;  

Προπονητής: Για μένα η κολύμβηση έχει κάποια καλά πράγματα που δεν τα ‘χουν άλλα πράγματα. 

Κατ’ αρχήν, είσαι στο υγρό στοιχείο, αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Ακόμα και αυτοί που κάνουν 

άθλημα πάνω στο υγρό στοιχείο δεν είναι μέσα σε αυτό. Να είσαι ιστιοπλόος, να είσαι κωπηλάτης 

δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το ότι είσαι μέσα στο νερό. Το να προωθείς το σώμα σου στο νερό είναι 

κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ιδιαίτερα, είναι δύσκολο γιατί έχει πολλά μέτρα 

αερόβιο, δηλαδή κουράζεσαι, δουλεύει η καρδιά σου, αλλά νομίζω ότι αποκτάς μια καλή ευρωστία και 

μια καλή έτσι ευεξία, μια θεώρηση των πραγμάτων που νομίζω σου κάνει καλό και σαν χαρακτήρα. 

Δεν έχει μπάλα. Αυτό δεν την κάνει τόσο συναρπαστική, αλλά στο κολύμπι μπορεί να κάνεις τα πάντα 

τέλεια για πολύ καιρό και να είσαι άρρωστος 2 μέρες και εκείνες οι 2 μέρες να κρίνουν όλη τη χρονιά 

σου. Να είσαι δηλαδή άρρωστος και να μην πας καθόλου καλά. Είναι ατομικό άθλημα στο οποίο δεν 

βασίζεσαι σε κανέναν, ακόμα και στην σκυταλοδρομία πέφτει ο καθένας μόνος του. Δεν είναι ότι 

κάνουμε 4 άτομα το ίδιο πράγμα ή κάνουμε συγχρονισμένη κολύμβηση ή παίζουμε, κάτι που γίνεται σε 

ένα ομαδικό άθλημα. Γενικά, έχει στοιχεία που θεωρώ καλά και είναι ένα άθλημα το οποίο αν τα 

καταφέρεις, τα κατάφερες μόνος σου. Δηλαδή μαγκιά σου. Δεν έχει βοήθεια από πουθενά, ούτε από 

διαιτησίες, ούτε από κριτές, ούτε από οτιδήποτε.  

Ερευνήτρια: Η κολύμβηση συνιστά ένα είδος φυσικής αγωγής;  

Προπονητής: Ναι, πολύ βασικό. Κατ’ αρχήν, δεν έχεις οπτική επαφή με τους άλλους, όσο στα άλλα 

αθλήματα. Αναγκάζεσαι λοιπόν να πειθαρχήσεις εκ των έσω για να μπορέσεις να επιβιώσεις σε αυτό το 

άθλημα. 

Ερευνήτρια: Το ότι είναι ένα ατομικό άθλημα, πώς το αξιολογείτε;  

Προπονητής: Νομίζω ότι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται στο άθλημα αυτό μέσα στην πισίνα. 

Είναι αυτό που λέμε ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Δηλαδή έχει μια ομαδική υφή κάποιες φορές, αλλά ο 

καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα για τον εαυτό του, μόνο για τον εαυτό του. Με την έννοια ότι εγώ 

είμαι άρρωστος, μπορεί να παίξει καλά η ομάδα και να πω κερδίσαμε, εγώ είμαι ο πρώτος παίκτης της 

ομάδας, μπορεί να παίξουν οι άλλοι χάλια και να πουν χάσαμε, ή και εγώ έχασα. Ενώ στην κολύμβηση, 

αυτός που κάνει το κομμάτι το δικό του κάνει το τέλειο ή το τίποτα ή κάτι ενδιάμεσο, αλλά ξέρει αυτός 

τι έκανε και δεν ευθύνεται κανένας άλλος. Είναι γενικά αυτές οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στα 
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ατομικά και στα ομαδικά αθλήματα, αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν κάποια στιγμή 

στη ζωή τους ένα ατομικό άθλημα.  

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει για εσάς κολύμβηση;  

Προπονητής: Σου είπα, για μένα πλέον είναι ο τρόπος ζωής μου. Καμιά φορά, αυτό που σου έχω πει κι 

άλλη φορά, ότι.. σου έχω μιλήσει για τον ιδρυματισμό. Δηλαδή, κι αν ξαφνικά τώρα για καλό λόγο, όχι 

για κακό, σταματήσω να είμαι προπονητής, τι θα κάνω εκείνη την ώρα; Δηλαδή καμιά φορά δίνω στα 

παιδιά ρεπό και κάθομαι σπίτι από τις 4-8 και δε με χωράει το σπίτι. Σίγουρα μετά από λίγο καιρό θα 

βρεις πράγματα να κάνεις, αλλά είναι τόσες πολλές οι ώρες και τόσα πολλά τα χρόνια που εγώ θυμάμαι 

τον εαυτό μου να μη δουλεύει μόνο όταν ήμουν φαντάρος δόκιμος κάποια απογεύματα που είχα 

ελεύθερα. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε στη ζωή μου να μην είχα πρωί – βράδυ κάτι να ασχοληθώ. 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει για εσάς προπονώ;  

Προπονητής: Σημαίνει 2 πράγματα: 1
ον

 κάνω κάποιον στο κολύμπι καλύτερο και 2
ον

 χωρίς να ξέρω σε 

τι βαθμό, μοιραία επεμβαίνω στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Δεν το λέω 

με την έννοια ότι σήμερα ήρθες εδώ και θα επέμβω, αλλά με το να του πω κάνε αυτό και να του 

εξηγήσω γιατί να το κάνει κι αν αυτός το κάνει και σε τι βαθμό θα το κάνει, αντιστοιχεί στο πόσο έχω 

αλλάξει ή διαμορφώσει τον χαρακτήρα του. Και λέω διαμορφώσει γιατί τα παιδιά είναι ακόμα μικρά τα 

περισσότερα, οπότε ίσως να είναι πιο σημαντική η επιρροή που δέχονται από τον δάσκαλο γενικά.  

Ερευνήτρια: Τι θεωρείτε ότι κάνει έναν αθλητή σπουδαίο;  

Προπονητής: Το πάντρεμα των ψυχικών με τα σωματικά χαρίσματα και λέω πρώτα των ψυχικών γιατί 

ξέρω πάρα πολλούς κολυμβητές, πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν τρομερά σωματικά προσόντα αλλά δεν 

έχουν τα ψυχικά χαρίσματα. Ακριβώς το ίδιο, χωρίς τα σωματικά προσόντα, έναν κολυμβητή τον κάνει 

σπουδαίο άνθρωπο. Δηλαδή, ένας κολυμβητής που δε θα μάθεις ποτέ ή δε θα μάθει κανένας ποτέ το 

όνομά του, αλλά δούλευε σαν το σκύλο εδώ μέσα δείχνοντας αυταπάρνηση, επιμονή, προσπάθεια, κ.λπ. 

αλλά είχε 0 ταλέντο, αυτός θα γίνει σπουδαίος άνθρωπος και αυτό για εμένα νομίζω ότι μου φτάνει.  

Ερευνήτρια: Ποιες αρετές θεωρείτε ότι πρέπει να διέπουν έναν αθλητή;  

Προπονητής: Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνω εγώ ή προσπαθώ, 

τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το κάνω, να είμαι δίκαιος. 2
ο
 για μένα, πρέπει να είναι αυστηρός κυρίως με 

τον εαυτό του. Αυτό που λέμε, να έχει εσωτερική εστία ελέγχου, δηλαδή ό,τι συμβαίνει να βάζει ένα 

μεγάλο κομμάτι του γιατί συνέβη αυτό; Στο: εγώ φταίω. Όχι για να φταίξει όντως, αλλά για να 

μπορέσει να ενεργοποιήσει τον εαυτό του ούτως, ώστε να μην ξανασυμβεί ή να μπορέσει από την 

πλευρά του να περιορίσει όλες τις πιθανότητες ώστε να ξανασυμβεί. Πρέπει να έχει αρετή, δηλαδή να 

καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να έχει απίστευτη πειθαρχία η οποία 

όμως πειθαρχία, κάποια στιγμή επιστρέφει πίσω. Όταν κάποια στιγμή δηλαδή πειθαρχείς μετά από ένα 

σημείο δεν σου κάνει κόπο, δεν νιώθεις ότι καταπιέζεσαι. Λες αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου, το κάνω 

έτσι. Ίσως να κάνω αυτό εγώ μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή το ότι αύριο θα κάνω αυτό και το άλλο και 

το άλλο δεν το θεωρώ σαν ατυχία. Θα το κάνω, τελείωσε. Δηλαδή έχω να πάω πρωινή, θα πάω πρωινή. 

Δηλαδή το να μπορεί να είναι ένας αθλητής ταλέντο ή όχι δεν μπορεί να το επηρεάσει, αλλά το να 

μπορεί να είναι εδώ στην ώρα του, το να προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, το να είναι δίκαιος στον 

τρόπο που συμπεριφέρεται στον εαυτό του και στους υπόλοιπους, το να είναι αυστηρός με τον εαυτό 

του, το να πειθαρχεί σ’ ό,τι του λένε, όπως πολλές φορές λέω στα παιδιά μου: η ελευθερία ενός ατόμου 

βρίσκεται στο όχι. Όχι, δεν θα πάω να ξενυχτήσω σήμερα με τους φίλους μου, όχι, δεν θα φάω παγωτό, 

όχι, δεν θα χάσω προπόνηση, όχι, δεν θα αργήσω. Αν λένε: έλα μωρέ, ας αργήσω, έλα μωρέ ας φάω 

σήμερα, δεν πειράζει. Όχι, η ελευθερία βρίσκεται στο όχι. Η ελευθερία και η πειθαρχία.  

Ερευνήτρια: Στις προπονήσεις σας ενθαρρύνετε και προωθείτε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των 

αρετών αυτών;  

Προπονητής: Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ δε λες: θέλω αυτό, θέλω το άλλο, αλλά στην ουσία αυτό 

απαιτείς και φαίνεται. 

Ερευνήτρια: Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι το κάνετε;  

Προπονητής: Δεν υπάρχει καλούπι του στυλ, τώρα θα κάνουμε κάτι για την πειθαρχία μας. Ό,τι κάνεις 

πρέπει να είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να έρθεις στην ώρα σου, πρέπει να κάνεις αυτό, 

πρέπει να κάνεις το άλλο. Βέβαια, η τιμωρία, είναι κάτι το οποίο έχω εδώ και χρόνια εγκαταλείψει. 

Κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι, συνειδητά όμως το κάνω, όχι ότι μου αρέσει 

απαραίτητα, αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, θέλει να διατηρήσει και ένα 

καλό οικονομικό όφελος από την ενασχόληση πολλών παιδιών, ναι μεν χαμηλώνεις τα στάνταρ σου και 

την πληρώνουν ίσως οι 2-3 ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν, που θέλουν να φτάσουν στα ανώτερα επίπεδα 
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πειθαρχίας, προσπάθειας κ.λπ. αλλά δεν έχεις την επιλογή του να τους διώξεις όλους και να μείνεις με 

αυτούς τους 2-3. Πρέπει να έχεις 20. Για να έχεις 20 για να πληρώνεσαι, το οποίο δεν σημαίνει ότι 

κάποιος στην ομάδα μου το ‘χει πει αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι έτσι. Μέσα στους 20 θα έχεις και τον 

απείθαρχο, θα έχεις και τον τεμπέλη και αυτόν που αργοπορεί και τον περίεργο και τον στραβό. Όλα 

είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι.. δηλαδή ένα παράδειγμα: αν πω ότι 4:00 κλείνει η πόρτα, από 

τα 30 παιδιά θα μου έρθουν τα 7-8, τα άλλα 7-8 που έρχονται αργότερα δεν θα μου έρθουν και έτσι με 

αυτόν τον τρόπο θα δουλεύω κάθε μέρα με 10 άτομα. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους 

συνετίσεις, θα τους φτάσεις σε ένα επίπεδο να το πάρουν σοβαρά. Ίσως, αν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, 

να έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν σου πει η ομάδα: σε καλύπτω 100% απέναντι 

στην κοινωνία, απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε όλους. Θέλω να μου βγάλεις την τάδε πρωταθλήτρια 

Ελλάδος κι ας χάσουμε όλο τον κόσμο, αρκεί αυτοί που θα φτάσουν μέχρι το τέλος να μπορέσουν να τα 

καταφέρουν. Όχι, δεν νομίζω να σου το πει καμία ομάδα αυτό κάποια στιγμή στην Ελλάδα του 2017, 

οπότε χαμηλώνεις λίγο τις δικές σου απαιτήσεις.  

Ερευνήτρια: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα παιδιά που προπονείτε;  

Προπονητής: Όταν ξεκινάει η χρονιά και γράψω τους στόχους μου θα δεις ότι ίσως δεν έχουν μεγάλη 

σχέση απαραίτητα με αυτούς που θα αναθεωρήσω και θα ξαναβάλω στο μυαλό μου μετά από δύο 

μήνες, 3, 7.. Και εννοώ ότι μπορεί εσύ να θες κάτι από ένα παιδί και το παιδί αυτό να σε «προδώσει», 

να σταματήσει, να βαρεθεί, να αλλάξει επίπεδο, να πει το πάω πιο χαλαρά, άλλο παιδί να έχει ένα θέμα 

υγείας, άλλο παιδί να έχει τέτοια βελτίωση και από εκεί που δεν το υπολόγιζες να το κάνεις. Γενικά, 

εμένα ο στόχος μου είναι τα παιδιά να κολυμπάνε σωστά και να βελτιώνονται. Γιατί τους λέω ότι 

επικεντρωνόμαστε στην απόδοση και όχι στη θέση γιατί στις 9 στις 10 απ’ ό,τι λέμε στην ψυχολογία, η 

απόδοση θα σου δώσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι 

θέμα συγκυριών, κάποιοι δεν πέσαν, κάποιοι ακυρώθηκαν, κάτι συνέβη, κάποιοι δεν ήρθαν, δεν 

σημαίνει ότι επειδή βγήκες δεύτερος είσαι καλός. Αν όμως κάνεις αυτόν τον χρόνο, είτε βγεις 1
ος

, είτε 

βγεις 8
ος

 σημαίνει ότι πήγες καλά και συνήθως οι πιθανότητες είναι μαζί σου να έχεις πάρει μια καλή 

θέση.  

Ερευνήτρια: Τρέφετε κάποιο όνειρο για τα παιδιά που προπονείτε;  

Προπονητής: Ναι, για κάθε παιδί έχω όνειρο και το όνειρο του προπονητή εξανεμίζεται ή 

εξαργυρώνεται σε ένα δευτερόλεπτο αν πετύχεις και βάζεις άλλο. Διαρκεί 1, 2, 3 χρόνια να το πετύχεις 

κι όταν το πετύχεις, δεν κάνεις 1, 2, 3 χρόνια να το χαρείς, κάνεις 1 δευτερόλεπτο και μετά βάζεις κάτι 

άλλο. Συνέβη κι αυτό φέτος, συμβαίνει κάθε χρόνο, είναι ωραίο να συμβαίνει, μου αρέσει, μου 

προσφέρει πολύ ενδιαφέρον αυτό κι αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτό που κάνω. Δηλαδή: εγώ εσένα 

θα σε κάνω πρωταθλήτρια Ελλάδος. Σιγά κύριε. Όταν την κάνω λέω: είδες που σ’ το ‘πα; Και λέω τώρα 

εσένα θα σε κάνω αυτό. Δηλαδή, είναι απλά αυτό το ‘κανα. Όπως όταν, ας πούμε, έδωσα πανελλαδικές 

και πέρασα με πάρα πολύ καλό βαθμό, είπα το ‘κανα, τα κατάφερα. Πέρασα με καλή σειρά στην 

Ελλάδα. Όταν έδωσα ΑΣΕΠ, μετά από 10 χρόνια, τα κατάφερα, είπα: το ‘χω, αφού το ‘χω ακόμα άρα 

μπορώ. Κάθε τι που κάνεις δηλαδή αυτό-επιβεβαιώνεσαι και σταματάς και πας για το επόμενο. Έτσι 

πάει μετά από ένα σημείο, πανηγυρίζεις λιγότερο και προσπαθείς περισσότερο.    

Ερευνήτρια: Το όνειρο αυτό και τους στόχους σας, τα μοιράζεστε με τα παιδιά;  

Προπονητής: Ναι, βέβαια. Αν δεν εμπνεύσεις τα παιδιά, αν δεν το πείσεις ότι αυτό που κάνεις το 

κάνεις για αυτό και το κάνεις γιατί έχω αυτή τη χαρά γιατί αυτή τη στιγμή τους λέω: πως θα βάλω 

εσένα στον τελικό, δεν το χρειάζομαι, έχω βάλει άλλους 47, στην ουσία εσύ το χρειάζεσαι, αλλά εγώ 

θέλω να σε βάλω σαν να μην έχω βάλει κανέναν. Αν τους πεις αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι τα παιδιά 

καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το κάνεις και είναι πολύ διαφορετικό το να πιστεύει ο άλλος γιατί τον 

πιέζεις από το να μην καταλαβαίνει το γιατί το κάνει. Γενικά τα παιδιά που ασχολούνται σοβαρά έχουν 

αναπτύξει πολύ καλά τα στοιχεία της συνεργασίας γιατί γνωρίζουν ότι εγώ αυτό το κάνω για κάποιο 

λόγο. Εδώ είναι που σε βοηθάει η εμπειρία γιατί σου λέει αφού το έκανε με άλλους και ξέρει πώς να το 

κάνει, μπορεί να το κάνει και μαζί μας. Άρα πρέπει κι εγώ ό,τι μου πει να το κάνω. 
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2. Απόσπασμα κλινικής ημιδομημένης συνέντευξης με τη Σταυρούλα: Απόσπασμα από 

την ημιδομημένη κλινική συνέντευξη VI: Η εμπειρία της συμμετοχής σε αγώνες 

κολύμβησης 

 
Ερευνήτρια: Συμμετέχεις σε αγώνες; 

Σταυρούλα: Ναι, κάθε φορά. 

Ερευνήτρια: Σε πόσους υπολογίζεις ότι έχεις συμμετάσχει;  

Σταυρούλα: Στη ζωή μου;  

Ερευνήτρια: Περίπου τον χρόνο;  

Σταυρούλα: Από Σεπτέμβρη και μετά είναι σχεδόν μια φορά το μήνα. Δηλαδή από τους 12 μήνες που 

έχει ο χρόνος να ‘ναι 8 γιατί καμιά φορά τυχαίνει να είναι και 2 φορές το μήνα. 

Ερευνήτρια: Πόσες κατηγορίες αγώνων υπάρχουν; 

Σταυρούλα: Υπάρχουν οι αγώνες ορίων που ξεκινάνε από τέλη Οκτωβρίου ή ίσως και αρχές 

Νοεμβρίου, δεν είμαι σίγουρη, και γίνονται αρκετοί μέχρι και τον Ιανουάριο με σκοπό να πιάσουμε τα 

όρια που χρειαζόμαστε για να πάμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που στην ουσία και αυτό χωρίζεται σε 

βορείου και νοτίου Ελλάδος. Μετά το πρωτάθλημα το χειμερινό (αυτοί που τα έχουν ήδη πιάσει πριν το 

χειμερινό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να τα ξαναπιάσουν και απλά πηγαίνουν στους αγώνες για να 

βελτιώσουν την επίδοσή τους ή πιάνουν όρια που δεν έχουν πιάσει σε διαφορετικά στυλ εάν τους 

ενδιαφέρει να κολυμπήσουν αυτό το συγκεκριμένο αγώνισμα στο θερινό πρωτάθλημα) και το 

καλοκαίρι που γίνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα όπου μαζεύονται όλοι οι αθλητές που έχουν όρια 

από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και αγωνίζονται όλοι μεταξύ τους.  

Ερευνήτρια: Σου αρέσει να συμμετέχεις σε αγώνες;  

Σταυρούλα: Ναι, γενικά όταν ξέρω ότι έχω αγώνες την επόμενη εβδομάδα, ξέρω ότι αυτή τη βδομάδα 

θα πεθάνω, αλλά την επόμενη εβδομάδα η προπόνηση θα είναι καλύτερη επειδή θα πάμε σε αγώνες και 

γενικά υπάρχουν αγώνες που από την προηγούμενη μέρα δεν αισθάνομαι έτοιμη, δηλαδή νιώθω ότι 

αύριο έχουμε αγώνες, καμιά φορά λέω στον εαυτό μου «δεν πειράζει, κάνε ό,τι μπορείς αλλά δε 

σημαίνει ότι θα τα πας τέλεια» γιατί δεν αισθάνομαι έτοιμη κάποιες φορές. Υπάρχουν φορές που από το 

προηγούμενο βράδυ μου βγαίνει να πάω να κοιμηθώ από τις 21:00 που αυτό δεν το κάνω ποτέ όταν δεν 

αισθάνομαι έτοιμη. Δηλαδή και στους αγώνες που πάω, πάω με άλλη διάθεση όταν είμαι πιο έτοιμη που 

σούρνω τον εαυτό μου απ’ ό,τι όταν δεν είμαι. Γενικά είναι ωραία αυτή η διαδικασία: μπαίνω για 

ζέσταμα, βάζω τον καρχαρία, ετοιμάζομαι. Είναι ευχάριστο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα γιατί 

είναι στάνταρ ότι θα πάμε να φάμε και ξέρω ότι εκεί θα μιλήσουμε όλοι μαζί, θα παίξουμε χαρτιά και ο 

γυρισμός όπου θα μιλήσουμε.. δηλαδή είναι πολύ ωραία πάντα, είναι φορές που ξέρω ότι σε αυτά τα 

κομμάτια θα περάσω πολύ καλά. 

Ερευνήτρια: Έχεις διακριθεί αρκετές φορές;  

Σταυρούλα: Έχω διακριθεί αρκετές φορές, ειδικά όταν ήμουν στο προαγωνιστικό. Δηλαδή στα 

πρωταθλήματα συνήθως έπαιρνα τρία χρυσά. Δηλαδή στην Κρήτη ήμουν πρώτη. Μετά άλλαξα στυλ. 

Δηλαδή μπήκα στο αγωνιστικό, κολύμπησα λίγο πρόσθιο και απ’ τα Χριστούγεννα άρχισα να 

κολυμπάω αποστάσεις. Ήταν μια πρωινή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, που είχα έρθει και ο κύριος, 

κάναμε κάποιες ασκήσεις ελευθέρου και ο κύριος μου είπε «Σταυρούλα, φτιάξε λίγο το κολύμπι» 

δηλαδή και με έβαλε να κάνω κάποιες ασκήσεις και μετά άρχισα να δουλεύω λίγο ελεύθερο. Δηλαδή να 

δουλεύω όλο και περισσότερο και κατέληξα να είμαι αποστάσεις. Γενικά το καλοκαίρι είχα πολύ καλές 

θέσεις, ήμουν 8
η
, 5

η
 και 4

η
 πανελλήνια και γενικά ο κύριος μου είπε ότι στα 400 ελεύθερο που ήμουν 4

η
 

θα μπορούσα άνετα να είμαι στην 3άδα γιατί πριν έρθει η ώρα να κολυμπήσω, εγώ πήγα 2 μέρες 

νωρίτερα από τους αγώνες μου με τον προπονητή. Ο σκοπός ήταν να είμαι στον Βόλο Τετάρτη 

μεσημέρι και εκείνη τη μέρα κολύμπησα, έκανα μια προπόνηση στην πισίνα του Βόλου και την 

Παρασκευή το πρωί ήρθα τα παιδιά τα υπόλοιπα. Αυτό έγινε με σκοπό να πάω να είμαι ξεκούραστη, να 

γνωρίσω λίγο την πισίνα και τη μέρα που θα πέσω να μην έχω το βάρος του ταξιδιού και να πάω καλά. 

Εκείνη τη μέρα λοιπόν που ήταν να πέσω, λίγο πριν, ήμουν πολύ φορτισμένη ψυχολογικά. Δηλαδή 

αισθανόμουν ότι ό,τι έχω δουλέψει κι έχω κάνει δε θα μου βγει, ότι θα πατώσω. Τέλος πάντων, αυτό το 

κατάλαβε ο κύριος και μετά από λίγο άρχισα να ξεσπάω και να κλαίω. Δηλαδή να μου φεύγουν αρκετά 

δάκρυα και μετά να κλαίω με λυγμούς. Μετά μου μίλησε ο κύριος, μου είπε να μην αφήσω το άγχος να 

με κυριεύσει, με ενθάρρυνε πάρα πολύ, αλλά επίσης μου είπε ότι «πήγαινε, θέλω να πας εκεί και να σε 

δω να χαμογελάς» κι ότι πάνω απ’ όλα να το ευχαριστηθώ. Δηλαδή μου έδωσε κάποιες συμβουλές και 
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αυτός περίμενε ότι μετά από αυτό το ξέσπασμα θα πήγαινα χειρότερα απ’ ό,τι πήγα. Αυτός το πρωί είχε 

πει ότι αν πάω κάτω από 50΄΄ ανάβει τούρτα και κερνάει όλους και εγώ τελικά έκανα 9΄’: 52΄΄. Η τρίτη 

θέση ήταν μια κοπέλα που είχε πάει 9΄:49΄΄ και μου είπε ότι αν δεν ήμουν φορτισμένη.. δηλαδή και 

χάλια που ήμουν ήταν πολύ καλό το 9΄:52΄΄, αλλά θα μπορούσα να έχω πάει και αρκετά καλύτερα. 

Δηλαδή, γενικά πιστεύω ότι δεν έχω ιδιαίτερο ταλέντο στην κολύμβηση, σίγουρα έχω και λίγο ταλέντο, 

απλά είναι η προσπάθεια που κάνω και ότι δουλεύω πάρα πολύ. Είναι αυτά κυρίως που με έχουν 

βοηθήσει να προκριθώ.  

Ερευνήτρια: Γενικά εκφράζεις και εξωτερικεύεις τα συναισθήματα που βιώνεις; 

Σταυρούλα: Ναι, είμαι πολύ εκδηλωτική. Δηλαδή, αν δεν είμαι καλά, απευθείας θα καταλάβουν οι 

άλλοι ότι δεν είμαι καλά κι αν είμαι χαρούμενη, θα με λένε χαζοχαρούμενο. Γενικά, ναι, εκδηλώνω 

πολύ έντονα τι νιώθω. Ο κύριος πάντα θα καταλάβει αν έρθω κι έχω όρεξη και πότε θα έρθω και θα 

βαριέμαι λίγο. Στους αγώνες επίσης, μας έχει πει ο κύριος ότι από το ζέσταμα ενός παιδιού θα 

καταλάβει αν θα πάει καλά στον αγώνα ή όχι. Τώρα αυτό πιστεύω ότι όντως το καταλαβαίνει γιατί 

εμένα προσωπικά με καταλαβαίνει τι νιώθω.   

Ερευνήτρια: Όταν τα πηγαίνετε γενικότερα ως ομάδα καλά σε έναν αγώνα, ακολουθεί κάτι την 

επιτυχία αυτή;  

Σταυρούλα: Ο προπονητής σίγουρα θα συγχαρεί το παιδί, είτε έχει πάει καλά είτε όχι. Η πρώτη λέξη 

που θα του πει μόλις μας δει είναι σίγουρα μπράβο. Μετά θα αρχίσει να λέει τι δεν έκανες καλά ή τι 

έκανες καλά ή ήσουν τέλειος, το οποίο είναι σπάνιο γιατί εντάξει τώρα, σε έναν αγώνα γίνονται 

σίγουρα κάποια λάθη. Τώρα, σίγουρα στο λεωφορείο αργότερα μπορεί να αναφέρει κάποια ονόματα 

ότι, ας πούμε, σήμερα πολύ καλά ως τέλεια μπορεί να τα πήγαν αυτά τα παιδιά, ότι αυτός, αυτός κι η 

άλλη τα πήγαν σήμερα πολύ καλά. Ο ένας έπιασε όριο, ο άλλος έπεσε πρώτη φορά και πήγε πολύ 

καλά.. Δηλαδή πάντα μπορεί να πει κάποια άτομα ότι μπράβο σας. Υπάρχουν και άτομα που μπορεί να 

πει ότι δεν ήταν η μέρα του ή μπορεί να πει ότι είχε δουλέψει και να μην έβγαλε αυτό που είχε 

δουλέψει. Γενικά κάποια επιβράβευση για κάποιον αγώνα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι υλικό που μας 

δίνεται. Αν είναι πρωτάθλημα ή αγώνες μπορεί να πάρουμε ένα μετάλλιο, ένα δίπλωμα, κάτι τέτοιο. 

Πάντως ο προπονητής πάντα συγχαίρει τα παιδιά για ό,τι κι αν είναι αυτό που έχουν καταφέρει.  

Ερευνήτρια: Αν δεν τα έχετε πάει καλά;  

Σταυρούλα: Θα του πει «Μπράβο, καλή προσπάθεια» και θα αρχίσει να του λέει προσωπικά τα λάθη 

που έκανε, τις ελλείψεις του και που πρέπει να βελτιωθεί. Γενικά δεν θα φωνάξει σε κάποιον να του πει 

«γιατί έκανες αυτό, ενώ είχαμε πει να κάνεις αυτό». Δηλαδή πιστεύει ότι ό,τι έγινε τώρα έγινε και ότι 

απλά πρέπει να του πει τι να προσέξει την επόμενη φορά.  

 

3. Απόσπασμα κλινικής ημιδομημένης συνέντευξης με τον Παύλο: Απόσπασμα από την 

κλινική συνέντευξη V: Σχέσεις με τον προπονητή 

 
Ερευνήτρια: Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σου με τον προπονητή;  

Παύλος: Όσο καλύτερη μπορεί να είναι η σχέση ενός αθλητή με τον προπονητή του. Ένας προπονητής 

δεν πρέπει να δείχνει ότι ασχολείται παραπάνω με έναν αθλητή παρά με κάποιους άλλους και θεωρώ 

ότι δεν κάνει κάτι τέτοιο ο προπονητής μου. Θεωρώ ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον προπονητή 

μου, όποτε μου κάνει παρατηρήσεις εξηγεί πάρα πολύ καλά πώς είναι το λάθος και το πώς είναι το 

σωστό. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις.   

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για εσένα ο προπονητής σου;  

Παύλος: Ναι, πολύ. 

Ερευνήτρια: Πόσο καιρό σε προπονεί ο συγκεκριμένος προπονητής;  

Παύλος: Νομίζω είναι ο 4
ος

 χρόνος φέτος. 

Ερευνήτρια: Αν άλλαζε ο προπονητής πώς θα αισθανόσουν; 

Παύλος: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σταματούσα το κολύμπι, αλλά ανάλογα με το ποιος θα ήταν ο 

επόμενος.  

Ερευνήτρια: Ο προπονητής σας δείχνει ενδιαφέρον και για τη ζωή σας εκτός κολυμβητηρίου;  

Παύλος: Ναι.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή;  

Παύλος: Πέρα από το ότι μας παροτρύνει στο να κάνουμε καλή διατροφή, να κοιμόμαστε περίπου 9 

ώρες, γενικότερα να προσέχουμε, να μην κάνουμε επικίνδυνες δραστηριότητες γιατί υπάρχει κίνδυνος 
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να τραυματιστούμε, επίσης, αν θυμάμαι ένα περιστατικό, βασικά δεν είχα εμπλακεί εγώ, αλλά υπήρξε 

ένα πρόβλημα μεταξύ.. γενικότερα είχε ασχοληθεί με προβλήματα που δεν ήταν μέσα στην προπόνηση, 

βασικά είχε ασχοληθεί με τσακωμό αθλητών εκτός του κολυμβητηρίου, αλλά αθλητών του 

κολυμβητηρίου και ναι, θεωρώ ότι είναι σαν ένας δάσκαλος και πρέπει πάνω απ’ όλα να μάθει το παιδί 

πειθαρχία, όπως έχω ξαναπεί, και ασχολείται αρκετά νομίζω και με τη ζωή μας εκτός του 

κολυμβητηρίου.  

Ερευνήτρια: Ενδιαφέρεται για τις σχολικές σας επιδόσεις;  

Παύλος: Μας έχει πει ότι συνήθως οι πολύ καλοί αθλητές είναι και πολύ καλοί μαθητές, αλλά δε 

ρωτάει για το πόσο καλός μαθητής είναι κάποιος. Δεν ξέρω αν στους μεγάλους κάνει τέτοιες ερωτήσεις, 

αλλά σε εμάς όχι.  

Ερευνήτρια: Σε περιόδους που κάνει καιρό να σας δει επικοινωνεί για να μάθει τι κάνετε;  

Παύλος: Ναι, αν κάποιος είναι άρρωστος θα μάθει σίγουρα τι έχει και προσπαθεί να μάθει τι έχει. 

Προχθές έλειπε ένας φίλος μου και μας ρωτούσε αν ξέρουμε τι έχει ή πού είναι και επικοινωνεί για να 

δει αν είναι καλά.  

Ερευνήτρια: Σε περιόδους διακοπών;  

Παύλος: Στις διακοπές πάντα κάνουμε προπονήσεις. Ακόμα και το καλοκαίρι μόνο ένα μήνα έχουμε 

ελεύθερο με το κολύμπι και με τον μπαμπά μου, που έχουν μια αρκετά καλή σχέση επικοινωνεί. Δεν 

ξέρω αν με άλλους γονείς, αλλά με τον μπαμπά μου ναι.  

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντική είναι για εσένα η γνώμη του προπονητή;  

Παύλος: Όσον αφορά το κολύμπι, όσο πιο σημαντική γίνεται και γενικότερα πιστεύω ότι είναι πολύ 

σημαντική.  

Ερευνήτρια: Όταν τα έχεις πάει καλά σε έναν αγώνα, η συμπεριφορά του προπονητή πώς είναι;  

Παύλος: Μετά από έναν αγώνα πάω κατευθείαν και βρίσκω τον προπονητή μου –μας έχει πει να τον 

βρίσκουμε πριν πάμε στους γονείς μας και γενικά στους συγγενείς μας, αν μας παρακολουθούν κι 

αυτοί- πρώτα μου λέει τα λάθη μου, μετά μου λέει μπράβο για τον χρόνο μου και μου λέει συχνά όταν 

έχω κάνει καλούς χρόνους «αν έκανες κι αυτό θα πήγαινες ακόμα καλύτερα, αλλά είτε όταν πηγαίνω 

καλά, είτε δεν πηγαίνω και όχι μόνο εγώ αλλά και οποιοδήποτε παιδί, δεν πρόκειται να το προσβάλει σε 

καμία περίπτωση. Και μάλιστα όταν κάποιος δεν πηγαίνει καλά, του λέει, ας πούμε, ότι αν πηγαίνει ζικ 

ζακ, ας πούμε, στη διαδρομή ότι πρέπει να πάει σε συνεργείο αυτοκινήτων, κάτι τέτοιο. Γενικά με 

αστείο τρόπο προσπαθεί να του πει τα λάθη του. Αλλά γενικά όποιος αξίζει να του πει μπράβο του το 

λέει.    

Ερευνήτρια: Όταν δεν τα έχεις πάει καλά σε κάποιον αγώνα;  

Παύλος: Αν τύχει να μην έχω πάει καθόλου καλά, το χειρότερο που μου έχει πει είναι «τι είναι αυτά τα 

πράγματα; Δε σου αξίζει να κολυμπάς έτσι» όταν θα μπορούσα να τα πάω αρκετά καλύτερα, μου λέει 

τα λάθη μου αλλά συνήθως ακόμα και όταν δεν τα πάω καλά, οι χρόνοι μου είναι αρκετά καλοί, οπότε 

μου λέει ότι: έκανες ένα σοβαρό χρόνο ή τον έκανες με λάθος τρόπο ή αν είχες κάνει και αυτά θα 

πήγαινες πολύ καλύτερα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Ενδεικτικό παράδειγμα βιογραφικής-αφηγηματικής 

συνέντευξης 
 

1. Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη με τη Σταυρούλα: 

 
Ερευνήτρια: Ας υποθέσουμε ότι η ζωή σου σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερο της νόημα 

στη ζωή σου είναι ένα βιβλίο, το οποίο άρχισες να γράφεις από τότε που ξεκίνησες να κάνεις 

κολύμβηση και συνεχίζεις να το γράφεις μέχρι σήμερα. Κάθε κομμάτι της ζωής σου σε σχέση με την 

κολύμβηση και το βαθύτερο της νόημα στη ζωή σου αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ανάφερε και 

περιέγραψέ μου σε παρακαλώ αναλυτικά όλα τα κεφάλαια της δικής σου ζωής σε σχέση με την 

κολύμβηση και το βαθύτερο της νόημα στη ζωή σου, όπως εσύ τα βιώνεις. Στη συνέχεια περιέγραψέ 

μου επίσης τα κεφάλαια της ζωής σου που νομίζεις ότι θα ακολουθήσουν στο μέλλον σε σχέση με την 

κολύμβηση και το βαθύτερο της νόημα στη ζωή σου. 

Σταυρούλα: Το πρώτο κεφάλαιο, νομίζω ήταν όταν πρωτοξεκίνησα να κολυμπάω και ήμουν στην έξω 

πισίνα όπου αρχικά δεν ξετρελάθηκα γιατί φοβόμουνα. Τώρα, όσο περνούσαν τα χρόνια, ήταν 

διαφορετικά. Δηλαδή άρχισαν να με επιλέγουν πρώτη ή δεύτερη, ώστε να φεύγω πιο μπροστά και να 

κολυμπάω πρώτη και γενικά πάντα μου άρεσε να κολυμπάω. Ερχόμουν πάντα ευχάριστα στο 

κολυμβητήριο, δηλαδή δεν ήταν όπως κάποια παιδιά που λέγανε, «έλα να πας προπόνηση και πρέπει να 

πας και μετά από αυτό μπορεί, ας πούμε, να σου πάρω παγωτό ή κάτι», πάντα ήθελα να έρθω. Είχα 

πάθος νομίζω από πιο παλιά. Μετά θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιους αγώνες που είχαμε στην έξω 

πισίνα ή τις επιδείξεις που κάναμε κάθε χρόνο όταν ήμασταν στα πιο μικρά σκουφάκια και θυμάμαι πιο 

χαρακτηριστικά ότι πάντα σχεδόν κολυμπούσα πρόσθιο. Νομίζω αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο. Μετά, 

θυμάμαι το προ-αγωνιστικό, που είναι το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο ξεκίνησα φοβισμένη γιατί 

άκουγα ότι ήταν προ-αγωνιστικό και ότι τα προγράμματα γίνονται πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά κι ότι 

μπορεί να ξεκινούσαν τα πρωταθλήματα και πιο δύσκολοι αγώνες και ήμουν αρκετά αγχωμένη. 

Θυμάμαι ότι πάντα έφευγα, επειδή ήταν και οι μεγάλοι και μπαίναμε ανακατεμένα, πάντα είχα το άγχος 

μήπως έρθει κάποιος από πίσω μου και μήπως να μπω εγώ μέσα να μην τον ενοχλήσω, γενικά 

φοβόμουν τα μεγάλα παιδιά. Αυτό ήταν την πρώτη μου χρονιά στο προ-αγωνιστικό. Μετά, τη δεύτερη 

και την τρίτη χρονιά, θυμάμαι ότι τη δεύτερη χρονιά είχα πάει στο πρωτάθλημα και τα είχα πάει πολύ 

καλά και ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί το είχαν αναφέρει και στο σχολείο ότι «η αθλήτρια τάδε, που 

συμμετείχε και είχε πολύ καλές θέσεις» και αισθανόμουν πολύ υπερήφανη. Μετά έκτη δημοτικού, η 

τελευταία χρονιά στο προ-αγωνιστικό, ήμασταν οι μεγάλοι της ομάδας και αισθανόμουν υπεύθυνη γιατί 

έπρεπε, ας πούμε, να τους συμβουλέψω ίσως ή να τους πω κάτι. Νομίζω αυτό ήταν το άλλο κεφάλαιο 

και θυμάμαι ότι πήρα 5 κύπελλα τα οποία πήρα την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη γιατί την τρίτη πήρα 3 

χρυσά μετάλλια, αλλά δεν υπήρχαν κύπελλα τότε. Θα ‘χα παραπάνω, ας πούμε. Νομίζω αυτό ήταν το 

άλλο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, επειδή το θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά, επειδή είναι τα τελευταία 

2 χρόνια, ξεκίνησα αρκετά φοβισμένη πάλι το αγωνιστικό γιατί πάλι είχα ακούσει ότι ήταν πιο 

απαιτητικό, πιο δύσκολο και ότι  δεν μοιάζει με το προ-αγωνιστικό. Πιο δύσκολα σετ, πρέπει να είμαι 

πιο συνεπής στις προπονήσεις μου και να δουλεύω πάρα πολύ για να μπορέσω να έχω ένα αποτέλεσμα. 

Ήξερα αρκετά παιδιά γιατί και η αδερφή μου κολυμπούσε και μου τους είχε γνωρίσει, δηλαδή κάποιοι 

με ξέρανε. Δέθηκα με την ομάδα, δηλαδή προσαρμόστηκα πολύ εύκολα, όπως και τ’ άλλα παιδιά. 

Πιστεύω ότι.. είχα σκεφτεί μία φορά πόσο διαφορετικό θα ‘ταν αν έκανα κάποιο άλλο άθλημα ή ο 

χρόνος μου κι όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο γιατί αυτό έχω βιώσει και αυτό ξέρω 

καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με κάτι άλλο ή χωρίς αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο στη 

ζωή μου, πολύ σημαντικό ρόλο και αλήθεια, μ’ αρέσει τόσο πολύ που μπορώ να το κάνω γιατί 

υπάρχουν και παιδιά που μένουν μακριά, που δεν μπορούν να τους φέρνουν οι γονείς τους κι είναι πολύ 

δύσκολα και χαίρομαι που μένω σχετικά κοντά. Παρά τις δυσκολίες, όπως, ας πούμε, τα δύσκολα σετ, 

οι εντατικές προπονήσεις, το να χάσω κάποια πράγματα, κάποιες βόλτες ίσως.. γενικά τέτοιου είδους 

πράγματα, με ανταμείβουν συνήθως. Δηλαδή, πέρσι είχα πάει πολύ καλά στο καλοκαιρινό, αλλά δύο 

εβδομάδες πριν προσπαθούσα να είμαι σε ένα πρόγραμμα. Να κοιμάμαι λίγο νωρίτερα, να ξυπνάω λίγο 
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νωρίτερα λόγω προπονήσεων, η προσαρμογή μου γιατί ήθελα να είμαι προετοιμασμένη. Και πήγα στο 

χειμερινό και ανταμείφθηκα για τους κόπους μου και είναι ωραίο συναίσθημα αυτό, αισθάνομαι 

υπερήφανη. Γενικά, είναι πολύ σημαντικό για μένα και ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει όταν φτάσω σε 

μεγαλύτερες ηλικίες που το σχολείο θα γίνει πιο απαιτητικό, φροντιστήρια, πανελλήνιες αργότερα 

λύκειο, δύσκολα τα πράγματα θα μπορέσω να συνεχίσω μέχρι ένα σημείο και μου φαίνεται κάπως που 

θα πρέπει να σταματήσω κάποια στιγμή. 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου περιγράψεις και τα κεφάλαια που πιστεύεις ότι θα ακολουθήσουν στη 

ζωή σου σε σχέση με την κολύμβηση;  

Σταυρούλα: Πιστεύω ότι θα υπάρξει σίγουρα ένα κεφάλαιο στο οποίο θα αναφέρω την όλη εμπειρία, 

μόλις ολοκληρώσω όμως το κολύμπι. Αυτό το κεφάλαιο θα είναι μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσω να 

κολυμπάω. Στο άλλο κεφάλαιο θα αναφέρω εμπειρίες ίσως, θα αναφέρω όλα όσα έχω πάρει από το 

κολύμπι. Είναι τόσα πολλά πράγματα που μου έχει προσφέρει. Είναι η πειθαρχία, έχω μάθει να 

οργανώνω τον χρόνο μου, έχω μάθει, έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή έχω μάθει να ζω 

αρμονικά με άλλα άτομα, να συνεργάζομαι και θεωρώ έχω γίνει πιο υπεύθυνη.  

Ερευνήτρια: Οπότε φαντάζεσαι ότι θα ακολουθήσουν άλλα δύο κεφάλαια;  

Σταυρούλα: Άλλο ένα.  

Ερευνήτρια: Και μετά από αυτό;  

Σταυρούλα: Μετά από αυτό.. νομίζω εκεί θα τελειώσει το βιβλίο. Δεν ξέρω.. θα ήθελα να έχει 

συνέχεια, αλλά αυτό το κεφάλαιο θα σταματήσει τη στιγμή που εγώ θα αποφασίσω ότι δεν μπορώ να 

συνεχίσω άλλο ή μπορεί να αποφασίσω να το ακολουθήσω και αργότερα, ας πούμε, ως καριέρα ή να 

σπουδάσω κάτι πάνω σε αυτό και εκεί δεν θα τελειώσει το κεφάλαιο αυτό πιστεύω, αλλά αν, ας πούμε, 

σε μία τάξη του λυκείου αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω ή οτιδήποτε, γιατί ποτέ δεν ξέρω 

σίγουρα τι μπορεί να γίνει, τότε θα είναι το κεφάλαιο τη στιγμή που σταματάω και το νέο κεφάλαιο θα 

αναφέρει τις εμπειρίες μου και τι μου έχει προσφέρει στη ζωή μου.  

Ερευνήτρια: Όταν λες αναφέρει; 

Σταυρούλα: Με λεπτομέρειες, ας πούμε, τα συναισθήματά μου..  

Ερευνήτρια: Τι θα έχει μείνει σε εσένα ή εννοείς ότι θα τα λες και σε άλλους; 

Σταυρούλα: Τι θα μου έχει μείνει. Τι θα έχω πάρει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα ανάλυσης ιχνογραφημάτων 
 

Η οδηγία που δόθηκε στους αθλητές για τη δημιουργία των ιχνογραφικών έργων ήταν η εξής: 

 
Για κάθε κεφάλαιο που μου περιέγραψες σε σχέση με την κολύμβηση και το βαθύτερο της 

νόημα στη ζωή σου κάνε μου σε παρακαλώ μια ζωγραφιά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι 

χρώμα επιθυμείς και μη σε αγχώνει το αποτέλεσμα, καθώς δεν πρόκειται για καλλιτεχνικούς 

σκοπούς. Αφού τις ολοκληρώσεις θα ήθελα να δώσεις έναν τίτλο στην κάθε ζωγραφιά και να 

μου τη σχολιάσεις όπως πιστεύεις. 

 

1. Ενδεικτικό παράδειγμα ανάλυσης ιχνογραφήματος Σταυρούλας:  

2
ο
 Ιχνογράφημα:  

 
Ιχνογράφημα  1. Η πορεία και το ταξίδι προς την επιτυχία. 

 

Συνέντευξη για το ιχνογράφημα 2:  

 
Σταυρούλα: Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, όπως είναι στο μυαλό μου, σας είχα πει ότι θα έβαζα 4 κεφάλαια, 

εκ των οποίων το 2
ο
 και το 3

ο
 θα ήταν σαν ενιαίο, οπότε το έκανα σε μια ζωγραφιά. Είναι ένα 
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αγωνιστικού και ένα προ-αγωνιστικού και τα ένωσα γιατί θα έκανα 2 ίδια στην ουσία. […] Το δεύτερο- 

τρίτο κεφάλαιο είναι οι στόχοι μου και το σημείο που βρίσκομαι τώρα. Ξεκίνησα από ένα σημείο, από 

το μηδέν, και σιγά - σιγά προσπαθώ να βρω τον δρόμο μου. Εδώ το τρόπαιο δεν είναι να βγω πρώτη ή 

κάτι τέτοιο, το τρόπαιο είναι να πάρω ένα φανταστικό τρόπαιο, δηλαδή να κατακτήσω ό,τι ήθελα και 

στον εαυτό μου να δώσω ένα τρόπαιο. Δηλαδή, δεν είναι ένα τρόπαιο πρώτης θέσης, είναι να φτάσω 

στα όριά μου, να τα ξεπεράσω και να μπορέσω να καταφέρω ό,τι έχω βάλει στόχο στο μυαλό μου το 

οποίο είναι αυτό. Εδώ είναι μια σκάλα, όπου πιστεύω ότι βρίσκομαι αρκετά πιο πάνω από το επίπεδο 

που ήμουν από όταν άρχισα να κολυμπάω, ακόμα και όταν μπήκα στο αγωνιστικό ακόμα. Σίγουρα, μου 

έχει μείνει αρκετό μέχρι να φτάσω τον στόχο μου, αλλά πιστεύω ότι.. ελπίζω να τα καταφέρω και μετά 

από αυτό να βάλω έναν άλλο στόχο στη ζωή μου, μετά το κολύμπι.  

Ερευνήτρια: Ο οποίος επόμενος στόχος;  

Σταυρούλα: Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα νομίζω. Προς το παρόν έχω αφοσιωθεί σε αυτό και 

καταφέρνοντας αυτό.. ποτέ δεν ξέρεις. Βλέπουμε. 

Ερευνήτρια: Θα είναι κάτι σχετικό με την κολύμβηση;  

Σταυρούλα: Σχετικά με αυτό δεν μπορώ να ξέρω ακόμα. Δηλαδή μπορεί να το ακολουθήσω στη ζωή 

μου αυτό ως επάγγελμα ή οτιδήποτε ή μπορεί απλώς να φτάσω σε ένα σημείο που να πω ότι δεν μπορώ 

άλλο ή να δω ότι οι συνθήκες ίσως δεν μου το επιτρέπουν να το συνεχίσω και να πω ότι εδώ τελειώνω, 

ας πούμε, το οποίο είναι το 4
ο
 κεφάλαιο. 

Ερευνήτρια: Θα προσέθετες κάτι σε αυτή τη ζωγραφιά;  

Σταυρούλα: Θα χρωμάτιζα το αστέρι και το τρόπαιο που στην ουσία είναι ο στόχος μου. Αυτό, να 

κάνω και κάτι άλλο από πάνω να το εξηγήσω καλύτερα;  

Ερευνήτρια: Ό,τι θεωρείς εσύ. Μπορείς να δώσεις έναν τίτλο στις δύο τελευταίες ζωγραφιές; 

Σταυρούλα: Στη δεύτερη: Η πορεία και το ταξίδι προς την επιτυχία και στην τρίτη: Τα οφέλη και τα 

μαθήματα ζωής που μου προσέφερε ο αθλητισμός (κολύμπι).  

Ερευνήτρια: Σε ευχαριστώ πολύ!  

 

Φαινομενολογική ανάλυση:  

 

Στην πάνω αριστερή γωνία του ιχνογραφήματος είναι σχεδιασμένο με μολύβι το σήμα της δίεσης και 

δίπλα ο αριθμός δύο. Στο κέντρο έπειτα του ιχνογραφήματος είναι σχεδιασμένη με μολύβι μια μεγάλη 

σκάλα με εννέα σκαλοπάτια. Στο τέταρτο σκαλοπάτι της σκάλας είναι ζωγραφισμένη με μολύβι και από 

πάνω με κόκκινο χρώμα μια γυναικεία φιγούρα η οποία κοιτάζει προς τα πάνω και έχει λυγισμένο το 

δεξί της πόδι σαν να βρίσκεται σε ανοδική κίνηση. Στο κορυφαίο σκαλί της σκάλας απεικονίζεται ένα 

πολύ μεγάλο κύπελλο, μεγαλύτερο και από την ανθρώπινη φιγούρα, χρώματος πορτοκαλί-ελαφρώς 

χρυσού και εντός αυτού αναγράφεται η ένδειξη «1
st
» με έναν μεγάλο αριθμό στο κέντρο του κυπέλλου 

ο οποίος είναι ζωγραφισμένος με μαύρες ρίγες. Ακριβώς κάτω από το κύπελλο είναι σχεδιασμένο ένα 

αστέρι με περίγραμμα από μολύβι και κίτρινο χρώμα και γύρω του είναι σχεδιασμένες γραμμούλες 

χρώματος πορτοκαλί-ελαφρώς χρυσού σαν να αναπηδούν από αυτό. Ακριβώς κάτω από το κέντρο της 

σκάλας αναγράφονται με μεγάλα γράμματα χρώματος ροζ και πράσινου τα αρχικά του Ν.Ο.Ρ. και τα 

γράμματα αυτά υπογραμμίζει μια αντίστοιχου χρώματος γραμμή η οποία καταλήγει πιο κάτω σε μια 

καρδιά. Δίπλα ακριβώς αναγράφεται το σήμα της δίεσης και η λέξη «support» με μαύρο στυλό.  

 

Ερμηνευτική ανάλυση:  

 

 Στο συγκεκριμένο ιχνογράφημα απεικονίζεται σε κεντρική θέση μια γυναικεία φιγούρα, η 

οποία συμβολίζει το ερευνητικό μας υποκείμενο, να βρίσκεται σχεδόν στο μέσον μιας ανοδικής πορείας 

σε μια σκάλα. Το γεγονός ότι το δεξί πόδι της φιγούρας είναι λυγισμένο σε συνδυασμό με το ότι η 

φιγούρα αυτή είναι προσανατολισμένη προς την δεξιά πλευρά, συμβολίζει ότι βρίσκεται σε κίνηση και 

μάλιστα ανοδική καθώς φαίνεται να κοιτάζει προς τα πάνω. Στην κορυφή της σκάλας βρίσκεται ένα 

μεγάλο τρόπαιο πρώτου νικητή, όπως υποδεικνύει η ένδειξη «1
st
» εντός του, το οποίο βρίσκεται πάνω 

σε ένα μεγάλο αστέρι. Το τρόπαιο αυτό φαίνεται να είναι και ο τελικός προορισμός της πορείας που 

ακολουθεί η φιγούρα-Σταυρούλα. Το γεγονός ότι το τρόπαιο απεικονίζεται τόσο μεγάλο, πιο μεγάλο 

και από τη φιγούρα της Σταυρούλας, σε συνδυασμό με την μεγάλη ένδειξη «1
st
», το χρυσό χρώμα και 

το ότι απεικονίζεται πάνω από ένα μεγάλο λαμπερό αστέρι, ενδεχομένως να συμβολίζει την ένταση 

στην επιθυμία απόκτησής του, το πόσο σπουδαίο το αξιολογεί καθώς επίσης και το πόσο μακρινό.  
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Βέβαια, το γεγονός ότι, παρά τη δυσκολία αυτή που απορρέει, η φιγούρα συνδέεται με αυτό 

μέσω της σκάλας και συνεχίζει μέσω αυτής την πορεία της προς το τρόπαιο, ενδεχομένως να 

υποδεικνύει ότι αφενός το θεωρεί ως κάτι δύσκολο και μακρινό, αφετέρου όμως όχι κάτι ακατόρθωτο 

και για τον λόγο αυτό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσπαθώντας να ανέβει τη σκάλα και να το 

πλησιάσει. Το γεγονός επίσης ότι η φιγούρα απεικονίζεται να βρίσκεται στο τέταρτο σκαλί από τα 

εννέα συνολικά, σχεδόν στη μέση δηλαδή, ενδεχομένως συμβολίζει ότι αναγνωρίζει τη μέχρι τώρα 

πορεία της ως τα σημαντικά πρώτα βήματα που θέτουν τις βάσεις σε αυτήν της την πορεία. Ακόμα, το 

γεγονός ότι το υποκείμενο απεικονίζεται μόνο του, ενδεχομένως να συμβολίζει τη μοναχικότητα της 

πορείας και το ότι η πορεία αυτή εξαρτάται από την ίδια και μόνο. 

 

2. Ενδεικτικό παράδειγμα ανάλυσης ιχνογραφήματος Παύλου:  

 

2
ο
 Ιχνογράφημα:  

 

 
Ιχνογράφημα  2. Η εξοικείωση. 

 

Συνέντευξη για το 2
ο
 ιχνογράφημα:  

 
Παύλος: Μετά είναι η εξοικείωση. Εδώ πέρα είναι, κατά κάποιο τρόπο, το σαλόνι μας, εγώ που έχω 

ανοίξει την πόρτα και λέω: «Μαμά κουνήσου, έχω κολύμπι», «Ναι, έρχομαι» μου απαντάει η μαμά μου 

και ουσιαστικά αυτό είναι η εξοικείωση. 

Ερευνήτρια: Λες στη μαμά σου να πάτε για προπόνηση;  

Παύλος: Ναι, υποτίθεται ότι πρέπει να φύγω για προπόνηση. 

Ερευνήτρια:  Ήσουν αγχωμένος μην τυχόν και αργήσεις; 

Παύλος: Ναι, γενικά δεν έχω αργήσει ποτέ σε προπόνηση.  

Ερευνήτρια: Κοίταζες το ρολόι δηλαδή και ήξερες ότι τώρα πλησιάζει η ώρα της προπόνησης;  

Παύλος: Ναι, ήμουν πάντα ένα τέταρτο με είκοσι λεπτά πριν την προπόνηση εκεί για διατάσεις, για να 

δω τα παιδιά να μιλήσουμε, μας το έχει ζητήσει και ο κύριος να πηγαίνουμε ένα δεκάλεπτο πιο πριν και 

μ’ άρεσε να πηγαίνω πιο νωρίς. 
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Φαινομενολογική ανάλυση:  

 

Στην πάνω αριστερή πλευρά του συγκεκριμένου ιχνογραφήματος διακρίνεται μια γυναικεία 

χαμογελαστή μορφή καθισμένη πάνω σε έναν κόκκινο καναπέ. Πάνω από το κεφάλι της προεκτείνεται 

ένα σύννεφο μαύρου χρώματος εντός του οποίου αναγράφεται: «ΝΑΙ ΝΑΙ έρχομαι». Ακριβώς μπροστά 

από τη φιγούρα αυτή είναι σχεδιασμένο ένα καφέ τραπεζάκι πάνω στο οποίο υπάρχουν κάποια μπλε, 

πορτοκαλί και μαύρα πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε βιβλία. Στο ίδιο ύψος, από την δεξιά πλευρά, 

είναι ζωγραφισμένη με μαύρο χρώμα μια ανθρώπινη φιγούρα η οποία ανοίγει μια καφέ πόρτα και 

απεικονίζεται σαν να κρατάει κάτι που παραπέμπει σε σακίδιο. Πάνω από τη φιγούρα αυτή, προς την 

πλευρά της γυναικείας φιγούρας προεκτείνονται δύο σύννεφα. Εντός του πρώτου σύννεφου 

αναγράφονται οι λέξεις «Μαμά μαμά κουνήσου» και στο δεύτερο η λέξη κολύμπι. Στο ενδιάμεσο των 

δύο φιγούρων, προς την δεξιά πλευρά, είναι σχεδιασμένο ένα καφέ κουτάκι που παραπέμπει σε έπιπλο 

και πάνω σε αυτό είναι σχεδιασμένη μια μαύρη φιγούρα η οποία παραπέμπει σε τηλεόραση.   

 

Ερμηνευτική ανάλυση:  

 

Στο συγκεκριμένο ιχνογράφημα απεικονίζεται. από την αριστερή πλευρά, μια γυναικεία φιγούρα η 

οποία συμβολίζει τη μητέρα του Παύλου, να βρίσκεται καθισμένη στον καναπέ του σπιτιού της και από 

τη δεξιά πλευρά, απεικονίζεται ο Παύλος να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και κρατώντας το σακίδιο 

με τα πράγματά του να καλεί τη μητέρα του επιτακτικά να τον πάει στο «κολύμπι», όπως αναφέρει. Το 

ιχνογράφημα αυτό φέρει τον τίτλο «Η εξοικείωση» και πράγματι, μέσα από αυτό φανερώνεται 

ευδιάκριτα μια εξοικείωση του Παύλου με το άθλημα, όπως και ανυπομονησία, καθώς φαίνεται να έχει 

απομνημονεύσει ακριβώς τις ώρες των προπονήσεων και να εκδηλώνει αυθόρμητη και πηγαία επιθυμία 

να πάει στην προπόνηση υπενθυμίζοντας ο ίδιος στη μητέρα του ότι ήρθε η ώρα να πάει, δείχνοντας με 

τον τρόπο αυτό ότι είναι κάτι το οποίο απολαμβάνει.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα ανάλυσης φωτογραφικών έργων 
 

1. Ενδεικτικές φωτογραφίες της Σταυρούλας:  

 

Φωτογραφία 2: 

 
Φωτογραφία 1. 

 

Συνέντευξη για τη φωτογραφία 2:  

 
Σταυρούλα: Μετά εδώ είναι χειμώνας της πέμπτης δημοτικού, έχω πάλι το ίδιο αρκουδάκι μαζί μου, 

είμαι πιο βαριά ντυμένη γιατί ήταν χειμώνας και είναι πολύ σημαντική φωτογραφία για μένα γιατί, 

όπως ένα παζλ χρειάζεται όλα τα κομμάτια για να βγει η φωτογραφία, έτσι κάθε φωτογραφία είναι 

σημαντική και χωρίς αυτήν η πορεία μου δεν θα ήταν ορθή. Όπως και για την επόμενη φωτογραφία να 

πω ότι είναι η αρχή της καριέρας μου και είναι από τις πρώτες φωτογραφίες που έχω. Γι’ αυτό είναι 

πολύ σημαντική.  

Ερευνήτρια: Ωραία.  

Σταυρούλα: Στην ίδια πισίνα απ’ ό,τι βλέπω ήμουν, στο Ηράκλειο… ε, αυτά. 
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Φωτογραφία 4: 

 

 
Φωτογραφία 2. 

 

Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 4:  

 
Σταυρούλα: Εδώ, είναι απονομή σε σκυτάλη, 12 χρονών, είμαι μαζί με άλλα τέσσερα κορίτσια. Είχαμε 

βγει τρίτες στο Ηράκλειο. Δεν συνήθιζα να είμαι σε σκυτάλη προηγουμένως γιατί δεν υπήρχαν τέσσερα 

άτομα στην κατηγορία μου, οπότε ήμουν πολύ χαρούμενη που είχα πάει καλά, είχαμε πάει όλες καλά 

και που είχαμε βγει τρίτες, γιατί είχανε πολύ καλές ομάδες και τα κορίτσια που ήταν οι αντίπαλοι και 

όλες μας ήμασταν πολύ χαρούμενες. Βέβαια, αυτή η φωτογραφία δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Και 

σίγουρα θα είναι αξέχαστη φωτογραφία. Και εδώ πρέπει να έχω βαμμένα τα νύχια μου πάλι.  

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει αυτό για εσένα;  

Σταυρούλα: Δεν ξέρω.. Και πρόπερσι στον Βόλο τα είχα βάψει, αλλά τα είχα βάψει απαλό ροζ, να μη 

φαίνεται. Γενικά, δεν ξέρω…  

Ερευνήτρια: Νιώθεις ότι σου τονώνει την αυτοπεποίθηση και ότι θα τα πας καλύτερα;  

Σταυρούλα: Ναι.  

Ι: Είναι κορίτσια από εδώ, από τον Ν.Ο.Ρ. αυτά;  

Σταυρούλα: Ήταν, αλλά τώρα καμία δεν συνεχίζει. Έχουν ασχοληθεί με άλλα αθλήματα πλέον. 

Βλέπετε πόσο διαφορετική ήμουν; Πάλι το αρκουδάκι… εγώ το κρατούσα. (γέλιο) Ναι, πολύ 

σημαντική φωτογραφία. Και μετά από αυτό νομίζω είχαμε αγκαλιαστεί και είχαμε πει «Και του 

χρόνουυυ!!! Πρώτες στην Ελλάδα!», αλλά δυστυχώς καμία δεν συνέχισε.  

Ερευνήτρια: Ήρθατε τότε πρώτες στην Κρήτη;  

Σταυρούλα: Ήμασταν τρίτες. Έχουμε βγει μέχρι και δεύτερες. Να σας δείξω την έκτη τώρα. Εδώ είμαι 

εγώ αλλά είμαι σε ατομικό. 

Ερευνήτρια: Εδώ δεν φοράς το μετάλλιο. 

Σταυρούλα: Α, ναι! Εδώ γιατί δεν το φοράω; Α! είναι τότε που σας είπα ότι δεν είχε μετάλλια και…  

Ερευνήτρια: Ναι, αλλά είχες μετάλλιο στην άλλη.  

Σταυρούλα: Μήπως ήταν το χειμερινό αυτό;  

Ερευνήτρια: Ναι, γιατί φοράτε μπουφάν.  

Σταυρούλα: Ναι! Άρα ό,τι είπα σε χειμερινή περίοδο. 
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Φωτογραφία 6:  

 

 
Φωτογραφία 3. 

 

Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 6:  

 
Σταυρούλα: Ουπς! (γέλιο) Εδώ πάλι πρόσθιο.. Εδώ κολυμπάω πρόσθιο, είναι καλοκαιρινό 

πρωτάθλημα, είναι Ιούλιος, είμαι 12 χρονών, κολυμπούσα πρόσθιο και βλέπετε ότι ήμουν αρκετά 

μακριά από τις άλλες. Παρά μόνο αυτή η κοπέλα. Αυτή η κοπέλα έχει έρθει κι εδώ στο Ρέθυμνο, τη 

λένε Παναγιώτα. Κάναμε αρκετή παρέα και μου είχε γνωρίσει όλα τα κορίτσια από τα Χανιά. Εγώ 

πάντα τη θεωρούσα πολύ καλή μου φίλη, αλλά αυτήν την έβλεπα ανταγωνιστική. Θεωρούσε ότι και 

καλά «μα γιατί να με περνάει αυτή;» Βέβαια, είχε τύχει και με είχε περάσει κι αυτή μια φορά, νομίζω 

στα 200 ελεύθερο. Μια φορά (γέλιο), αλλά τώρα αυτή συνεχίζει να είναι πρόσθια και είναι σε οχτάδα 

νομίζω και πάει αρκετά καλά. Και είναι επίσης σημαντική φωτογραφία γιατί είναι η τελευταία 

φωτογραφία του προ-αγωνιστικού, είναι η τελευταία φωτογραφία πριν μπω στο αγωνιστικό, πριν μπω 

στα δύσκολα, στις υπερπροπονήσεις και είναι πολύ σημαντική φωτογραφία.  

 

Φωτογραφία 11: 

 

 
Φωτογραφία 4. 
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Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 11:  

 
Σταυρούλα: Η επόμενη φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ! Ήταν η μέρα που είχατε έρθει κι εσείς στο 

κολυμβητήριο. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Στράτο να τον βγάλουμε από τη φωτογραφική που 

κρατούσα μια φωτογραφία γιατί θέλαμε να τον έχουμε και η πρώτη σκέψη που του ήρθε μόλις του το 

ζητήσαμε ήταν: «Γιατί; Θέλετε να σταματήσετε; Παρατάτε το κολυμβητήριο και θέλετε μια 

αναμνηστική φωτογραφία μαζί μου;». Και τέλος πάντων, μας πείραζε και ο κύριος, κάτι μας είπε εκείνη 

τη στιγμή και γελάσαμε αρκετά ειλικρινά και οι δύο. Είναι πολύ σημαντική φωτογραφία γιατί είναι ο 

κύριος Στράτος, που τον αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ, που κάθε καλό, κάθε άσχημο, όλα τα περνάμε 

μαζί του, είμαστε πολλές ώρες μαζί, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις αργίες.. είναι οικογένεια τώρα πια 

ο κύριος Στράτος και είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Η συγκεκριμένη βρίσκεται και στο κλείδωμα της 

οθόνης μου, στο κινητό μου, στο laptop.. κανονικά είναι 180 μοίρες, αλλά τώρα όπως στάλθηκε κόπηκε 

και είναι πολύ ωραία φωτογραφία γιατί όλες οι αναμνήσεις κοιτώντας τον κύριο Στράτο έρχονται και 

τον αγαπάω. Να προσθέσω ότι παρόλο που αυτή η χρονιά δεν ήταν 100% η χρονιά μου, θα συνεχίσω 

μαζί του, θα κάνω την προσπάθειά μου, ο ίδιος πιστεύει σε μένα και μου αρέσει αυτό, με έχει βοηθήσει 

να πιστέψω στον εαυτό μου όταν εγώ δεν πίστευα.. Ναι, αυτά δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω.    

Ερευνήτρια: Τώρα πότε θα βρεθείτε πάλι;     

Σταυρούλα: Εμείς νομίζω θα μας μιλήσει αύριο για τρεις ώρες για τα σχετικά της χρονιάς, για τα 

καινούργια παιδιά και λογικά.. συνήθως κάθε χρόνο μας οργανώνει αφού ξεκινήσει η χρονιά για να μας 

μιλήσει πάμε όλοι μαζί στην παραλία μια φορά για λίγη ώρα και μετά να φύγουμε. Ας πούμε, αυτό θα 

γίνει από τις 5 η ώρα μέχρι τις 8. Πηγαίνουμε υποτίθεται για να γίνει μια προπόνηση στην παραλία, 

αλλά λίγο μας μιλάει και μετά μας αφήνει ελεύθερους να παίξουμε γύρω-γύρω.  

Ερευνήτρια: Είναι δηλαδή μια πρακτική η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.    

Σταυρούλα: Ναι, όπως το πάρτι του κολυμβητηρίου, όπως το πίτσα πάρτι. 

Ερευνήτρια: Τα κάνατε αυτά φέτος;  

Σταυρούλα: Ναι, όλα! Και το Aqua Splash! Όλα κάθε χρόνο. Τώρα πια έχει καθιερωθεί.  

Ερευνήτρια: Ωραία! Πότε θα ξεκινήσετε πάλι στο κολυμβητήριο;     

Σταυρούλα: Λογικά από βδομάδα θα αρχίσουμε ξανά.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!     

Σταυρούλα: Κι εγώ σας ευχαριστώ!  

 

2. Ενδεικτικές φωτογραφίες του Παύλου:  

 

Φωτογραφία 2: 

 

 
Φωτογραφία 5. 
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Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 2:  

 
Παύλος: Εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία του τμήματός μου πριν μπούμε στην αγωνιστική. Κάποια 

παιδιά είναι ίδια, δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Αυτά γενικά.  

Ι: Μη μου τα προσπερνάς πολύ γρήγορα.  

Παύλος: Ε.. Είναι δύο κύπελλα από το πρώτο μου καλοκαιρινό πρωτάθλημα, τότε έδιναν και κύπελλα. 

Αυτό εδώ είναι από μια βράβευση που είχαν κάνει εδώ στον Ν.Ο.Ρ.. Τότε είχα βραβευθεί για τη 

συνέπεια και τις επιδόσεις μου, εγώ και η Μιράντα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και κάποιες εφημερίδες 

που έχουν φωτογραφίες από διάφορες αποστολές στην Αθήνα και στα Χανιά.   

Ερευνήτρια: Εδώ βλέπω 3 κύπελλα εγώ. Μου είπες για 3 εσύ.  

Παύλος: Όχι. Τα δύο είναι από τα Χανιά, από το πρώτο μου καλοκαιρινό πρωτάθλημα, και το τρίτο 

είναι από εδώ, από τη βράβευση.  

Ερευνήτρια: Και βλέπω και ένα απόκομμα εφημερίδας. 

Παύλος:  Ναι, είναι αποκόμματα εφημερίδων με φωτογραφίες από διάφορες αποστολές.  

Ερευνήτρια: Και αυτή η εμπειρία που αποτυπώνεται στη φωτογραφία αυτή τι έχει να πει για σένα; 

Ποιο είναι το βαθύτερό της νόημα για σένα;  

Παύλος: Σίγουρα είναι οι επιτυχίες που είχα, όχι μόνο εγώ, και η υπόλοιπη ομάδα.. αυτό. 

Ερευνήτρια: Αυτό; 

Παύλος: Αυτό, ναι.  
 

Φωτογραφία 3: 
 

 
Φωτογραφία 6. 

 

Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 13:  

 
Παύλος: Λοιπόν, εδώ είναι η απονομή στα 50 ελεύθερο από το 1

ο
 μου καλοκαιρινό πρωτάθλημα στα 

Χανιά.  

Ερευνήτρια: Αυτή η φωτογραφία γιατί είναι σημαντική για εσένα;  

Παύλος: Είναι το 3
ο
 χρυσό μετάλλιο που πήρα, ήταν το πρώτο μου καλοκαιρινό πρωτάθλημα, απ’ ό,τι 

θυμάμαι είχα κολυμπήσει εξαιρετικά καλά στη συγκεκριμένη κούρσα, είχα βελτιώσει αρκετά τον χρόνο 

μου, αυτό. 
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Φωτογραφία 6: 
 

 
Φωτογραφία 7. 

 

Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 6: 
 

Παύλος: Ά! Εδώ είναι το 2015, 100 ελεύθερο, είχα βγει κι εδώ πρώτος. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει 

αυτό για εμένα.  

Ερευνήτρια:  Είσαι βλέπω πρώτος. Πού είναι αυτοί οι αγώνες;  

Παύλος: Αυτοί οι αγώνες είναι στο Ηράκλειο, το χειμερινό.  

Ερευνήτρια: Και είχες βγει πρώτος στην Κρήτη;  

Παύλος: Ναι. 
 

Φωτογραφία 7: 
 

 
Φωτογραφία 8. 

 

Συνέντευξη για τη Φωτογραφία 17: 
 

Παύλος: Μετά, εδώ πέρα πρέπει να είναι το 2014, όταν είχαμε βγει πρώτοι στη σκυταλοδρομία 4 

παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε πρώτοι και από τότε πάντα πρώτοι βγαίνουμε, και με διαφορά 

μάλιστα, και στην Ελλάδα είμαστε πέμπτοι ή έκτοι. Γενικότερα είμαστε καλά. Εδώ φαίνεται πιο 

καθαρά.  

Ερευνήτρια: Και αυτή φωτογραφία γιατί ήταν σημαντική για εσένα;  

Παύλος: Ήταν η πρώτη μου σκυταλοδρομία και βγήκαμε και πρώτοι. 

Ερευνήτρια: Πού ήταν αυτή η σκυταλοδρομία;  

Παύλος: Στο Ηράκλειο. 




