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ABSTRACT 

This presentation will focus on how undergraduate psychology students decide to study 

psychology, more specifically on the personal and familial dimensions that impinge upon 

their decision making process. Using post-constructivist theory and Murray Bowen's 

theory of differentiation of self within the family system, 8 first-year undergraduate 

students from the University of Crete were interviewed using their family's Genogram, to 

map out three generations of family careers, decision making process, influences, values 

and stories regarding work and ambitions. The interview protocols, genograms, and the 

resulting circles of influence were analyzed using Interpretative Phenomenological 

Analysis (Smith, Flowers, & Larkin, 2009). Each interview transcript was separately 

analyzed following the methodological guidelines outlined by Smith and Osborn (2007). 

Superordinate themes emerged through dialogue and a constant comparison process of 

data analyses. In this fashion the connections and interrelations of the initial codes were 

schematically mapped out revealing patterns and themes that were observed in the data 

on all seven protocols and by the two researchers.  These themes were further clustered 

on an abstract theoretical level (Smith, Flowers & Larkin, 2009). The themes that 

emerged converged into four categories: “Psychology being equated to psychotherapy”, 

“Career Perspectives for Psychology Majors”, “Studies in psychology offering a way to 

overcome personal difficulties.”, and “The Imposter Syndrome”. The narratives of the 

participants highlighted that the four themes were molded, culled, and kneaded from the 

experiences and dialogical interactions the participants engaged in their families, friends, 

and the wider Greek cultural context in which they are embedded. The participants 

described the processes, core interactions and experiences, which influenced their choices 
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and how they have impacted the course of finding personal balance and identity 

consolidation at this phase in their development. The specific influence of the 

participants‟ families and the wider Greek society‟s constructions on what psychology is- 

as a discipline and a profession- was an integral part of the participants‟ narratives. The 

career perspectives for students majoring in psychology was viewed as being  limited to 

the field of  psychotherapeutic practice, although psychology is a part of the broader 

social science discipline. Schooling in Greece, as well as the system of entrance exams to 

the university contributes to making life-choices much more random and less modulated 

according to the participants. Finally, they highlighted how studying psychology will 

provide them with the knowledge and skills needed for solving personal problems, and 

aiding them to a better understanding of their personal story as well as alleviating their 

current felt-sense that they are higher education student „imposters‟ majoring in 

psychology. These findings are discussed in light of the difficulties that psychology 

graduates are facing today in Greece. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο είλαη λα εζηηάζεη ζην πώο νη πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο  ςπρνινγίαο επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ηνπο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα πώο νη  δηάθνξνη πξνζσπηθνί θαη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο ζπλεθηηκώληαη 

ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ κεηά- θνλζηξνπβηζηηθή ζεσξία θαη ηε 

ζεσξία ηνπ Murray Bowen γηα ηε  δηαθνξνπνίεζε εαπηνύ ζην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα, 

δεηήζακε από 8 πξσηνεηείο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο  ςπρνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο λα θηηάμνπλ ην νηθνγελεηαθό ηνπο δέληξν (πεγαίλνληαο σο θαη 3 γεληέο πίζσ) θαη 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα  ραξηνγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξία ησλ 
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επαγγεικάησλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηε δηαδηθαζία κέρξη ηε ιήςε  απόθαζεο, ηηο βαζηθόηεξεο 

επηξξνέο, αμίεο θαη ηζηνξίεο πνπ αθνξνύλ ην επάγγεικα θαη ηηο  επαγγεικαηηθέο ηνπο 

θηινδνμίεο.  Σα πξσηόθνιια ησλ ζπλεληεύμεσλ, νηθνγελεηαθώλ δέληξσλ θαη θύθισλ  

εγγύηεηαο αλαιύζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε 

(Smith, Flowers, &  Larkin, 2009). Κάζε θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο έρεη  αλαιπζεί 

ρσξηζηά αθνινπζώληαο ηηο κεζνδνινγηθέο  θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνηείλνπλ νη 

Smith θαη Osborn (2007).  Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζπλέληεπμε απνκαγλεηνθσλήζεθε 

θαη ειέγρηεθε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηεο. Σν θάζε πξσηόθνιιν απνθσδηθνπνηήζεθε ζε 

ζεκαηηθέο κε βάζε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη από ηηο δύν εξεπλήηξηεο. Απηέο νη 

ζεκαηηθέο είλαη απνηέιεζκα ζπλερνύο ζύγθξηζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θάζε 

πξσηνθόιινπ ζε ζύγθξηζε κε ηα δεδνκέλα όισλ ησλ πξσηνθόιισλ καδί. Οη ζεκαηηθέο 

πνπ πξνέθπςαλ αθνξνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο εμεηάδνληαη: «Ο 

Χπρνιόγνο σο Σύκβνπινο Χπρηθήο Υγείαο», «Οη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ηνπ 

Χπρνιόγνπ- Χπρνζεξαπεπηή», «Οη Σπνπδέο Χπρνινγίαο θαη ε Δπίιπζε Πξνζσπηθώλ 

Πξνβιεκάησλ», θαη «Τν Σύλδξνκν ηεο Χεπδεπίγξαθεο Δπηηπρίαο».  Γεληθά, νη απαληήζεηο 

αλαδεηθλύνπλ ηα ηξία δηαθνξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο ησλ ζπκκεηερόλησλ (Οηθνγέλεηα, 

Φηιηθό Πεξηβάιινλ, Διιεληθή Κνηλσλία), ηα νπνία, όπσο δηαπηζηώζεθε, απνηεινύλ 

θαηεπζπληήξηνπο θαη επηθνπξηθνύο παξάγνληεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο κέζα από ηε 

δηαδηθαζία  δηακόξθσζεο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηζνξξνπίαο. Δηδηθόηεξα, ε 

άπνςε ηεο Οηθνγέλεηαο επεξεάδεηαη από ηελ άπνςε ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, ηεο 

νπνίαο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο, θαη αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Χπρνιόγνπ σο 

εηδηθνύ Χπρηθήο Υγείαο. Οη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ηνπ Χπρνιόγνπ πεξηνξίδνληαη 

ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή άζθεζε, παξόηη ε ςπρνινγία εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πεδίν ησλ 
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επηζηεκώλ ηαγκέλσλ ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο. Σν Διιεληθό ζρνιείν,  θαη ην 

Διιεληθό ζύζηεκα εμεηάζεσλ ζπλδξάκνπλ σο πξνο ηε ιήςε επηινγώλ πεξηζζόηεξν 

ηπραίσλ θαη ιηγόηεξν δηακνξθσκέλσλ (πξνζσπηθά). Σέινο, νη πνπδέο Φπρνινγίαο ζα 

απνηειέζνπλ ηελ θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ επίιπζε πξνζσπηθώλ πξνβιεκάησλ, 

βνεζώληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θνκκάηηα ηεο δηθήο ηνπο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο, όπσο θαη γηαηί θέξνληαη ζαλ ςεπδεπίγξαθνη επηηπρόληεο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπδεηνύληαη  ππό ην πξίζκα ησλ δπζθνιηώλ  πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

απόθνηηνη ςπρνινγίαο, ζήκεξα, ζηελ Διιάδα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο επαγγεικαηηθώλ 

απνθάζεσλ (Anderson& Mounts, 2012. Hodkinson, 2008.  Koumoundourou θαη ζπλ., 

2012. Koumoundourou θαη ζπλ., 2011. Saiti& Prokopiadou, 2008. Sianou-Kyrgiou& 

Tsiplakidis, 2011. Sianou-Kyrgiou, 2008. Skorikov& Vondracek, 1998.). Δλώ νη δηεζλείο 

έξεπλεο επηθεληξώλνληαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικαηηθώλ ζεσξηώλ πνπ εμεγνύλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπ αηόκνπ ιακβάλνληαο ππόςε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ηνπ 

ζπγθείκελν (Hodkidson, 2008) θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα (Anderson& 

Mouts, 2012. Skorikov& Vondracek, 1998), νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζην 

άηνκν θαη ζηελ δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηελ νπνία ζεσξνύλ πξώηε θαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο κεηαβιεηή ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο (Koumoundourou θαη 

ζπλ., 2012). Άιιεο κειέηεο ζα αλαθέξνπλ ζε έλαλ ζπλδπαζκό παξαγόλησλ κε ηειηθό 

απνηέιεζκα ηελ επαγγεικαηηθή απόθαζε (Koumoundourou θαη ζπλ., 2011. Saiti& 

Prokopiadou, 2008. Sianou-Kyrgiou& Tsiplakidis, 2011. Sianou-Kyrgiou, 2008). Χο 

βαζηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ην άηνκν, νη βησκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ν εμσηεξηθόο 

ηνπ θόζκνο, (Koumoundourou θαη ζπλ., 2011) ελώ μερσξηζηόο ιόγνο γίλεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηεο ζέζε (Saiti& Prokopiadou, 2008. Sianou-

Kyrgiou& Tsiplakidis, 2011. Sianou-Kyrgiou, 2008). Ζ πιεζώξα εξεπλώλ αιιά θαη 

εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ζην ελ ιόγσ ζέκα, ππνδεηθλύεη ηελ πεξίπινθε θύζε ηνπ 

εξσηήκαηνο, θαζώο θαη ηε δπζθνιία κειέηεο ηνπ ζε έλα κνλαδηθό πιαίζην. 

ην άξζξν ησλ Skorikov θαη Vondracek (1998), ην δήηεκα ησλ επαγγεικαηηθώλ 

επηινγώλ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα ηαπηόηεηαο, θαη ηδηαίηεξα, επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο: 
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πώο δειαδή ν θαζέλαο βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζην επάγγεικα πνπ επέιεμε. πσο ζε 

ζέκαηα ηαπηόηεηαο, έηζη θαη ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο, ην ελδηαθέξνλ δελ 

επηθεληξώλεηαη κόλν ζε κηα ζηαζεξή θαη άθακπηε δνκή αιιά ζηε δπλακηθή ηεο 

παξνπζία ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. ύκθσλα κε ηνπο Anderson θαη Mounts (2012), ν 

εαπηόο βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο, κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πεξλά θάζεηο 

εμεξεύλεζεο, ειέγρνπ θαη επαλειέγρνπ, επαιήζεπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ, θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο έληαμήο ηνπ. Τςειή ελαζρόιεζε κε ηα παξαπάλσ πεδία πξνβιέπεη 

πςειό πνζνζηό επηηπρίαο ζηε δεκηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο πνπ ζα  

αληέμεη ζηνλ ρξόλν. Ζ πξνζσπηθή ηαπηόηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα 

αλαπηύζζνληαη ηαπηόρξνλα, όπσο θαη ζηα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Erikson (Erikson, 1968), απνδεηθλύνληαο ηε θεληξηθή ζεκαζία πνπ 

απνδίδεηαη ζην άηνκν θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη επηηπρεκέλνπο ξόινπο 

εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππ‟όςηλ ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηνπ ππνδεηθλύεη 

ην εθάζηνηε νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό πιαίζην.  

Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ιήςε 

επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ απνηειεί κηα πνιύπιεπξε θαη πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία. 

Φαίλεηαη πσο ηα ζπζηεκηθά κνληέια πξνηηκνύληαη δηόηη  αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ πεξηπινθόηεηα ηνπ δεηήκαηνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Οηθνινγηθή πζηεκηθή Θεσξία (Bronfenbrenner, 1979, 

Πεηξνγηάλλεο, 2003) ζε ζπλδπαζκό κε ην ζπζηεκηθό κνληέιν ησλ Patton θαη McMahon 

(2006).  Ζ ζεσξία ηνπ Bronfenbrenner νηθνδνκήζεθε ζηελ παξαδνρή πώο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα έλα άηνκν θαη ηηο ελδναηνκηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη 

λα ην εληάμνπκε ζην θνηλσληθνηζηνξηθό ηνπ ζπγθείκελν (Γαθέξκνο, 2010).  Απηή ε 
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δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδέζεηο από θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up) ζα 

μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηεο από ηελ βηνςπρνθνηλσληθή κνλάδα, ηνλ πξνπηπρηαθό θνηηεηή 

ςπρνινγίαο θαη ζα πξνρσξήζεη κε νκόθεληξνπο θύθινπο πξνο ηα επίπεδα ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ θαη ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηεο νκάδαο θίισλ, θαη ηεο γεηηνληάο… γηα λα θαηαιήμεη  ζην 

Διιεληθό θνηλσληθνηζηνξηθό πιαίζην έληαμεο όισλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην ζπζηεκηθό κνληέιν ησλ Patton θαη McMahon 

(2006), βαζηζκέλν ζηηο ζεσξίεο θαξηέξαο θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή, είλαη πεξηζζόηεξν έλα 

κνληέιν ιήςεο επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ, πνπ όκσο ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ελζσκαηώλεη ηα επξύηεξα πιαίζηα δσήο ηνπ αηόκνπ. Έηζη ην ζέκα επηινγήο ζπνπδώλ 

εμεηάδεηαη κέζα από δηάθνξα πεδία θαη πξνζεγγίδεηαη νιηζηηθά. 

Από ηε κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πξνθύπηεη όηη δελ 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα κειεηνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη Έιιελεο θνηηεηέο 

ςπρνινγίαο απνθαζίδνπλ λα εηζέιζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζπνπδώλ θαη πνηνη είλαη 

νη πξνζσπηθνί θαη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απηήο ηεο απόθαζεο. Ζ παξνύζα δηεξεπλεηηθή εξγαζία ζθνπεύεη ζηελ κειέηε θαη ζηελ 

θάιπςε απηνύ ηνπ δεηήκαηνο. Μέζσ ηεο ρξήζεο κεζνδνινγηώλ, όπσο ηεο εξκελεπηηθήο 

θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, ηνπ γελενγξάκκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ  ζπζηεκηθή 

ζεσξία ηνπ Bowen, θαη εξσηήζεσλ ζπλέληεπμεο πνπ πεγάδνπλ από ηελ  νηθνινγηθή 

ζεσξία ηνπ Bronfenbrenner ζηνρεύνπκε ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ 

πώο νη θνηηεηέο ςπρνινγίαο απνθαζίδνπλ λα ζπνπδάζνπλ ςπρνινγία. Δπηπιένλ, κέζσ 

ησλ εξγαιείσλ απηώλ δίλνπκε ηόπν θαη ρξόλν ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνύλ λα 

εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επίινγή 
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ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ζηόρνο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο «θσλήο» ή ηεο νπηηθήο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, κε ηε ιηγόηεξε δπλαηή παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζρεκαηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηήζεσλ. 

Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ είλαη ζπγθεθξηκέλε κε ηξόπν πνπ λα αθνινπζεί ηε δνκή ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

 Γηαηί επέιεμαλ ηηο ζπνπδέο ςπρνινγίαο; Πνηά είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ηελ 

ςπρνινγία θαη πώο γίλεηαη θαηαλνεηό ην επηζηεκνληθό πεδίν κειέηεο ηεο 

ςπρνινγίαο; 

 Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο γηα ηελ ςπρνινγία θαη πώο γίλεηαη 

θαηαλνεηό ην επηζηεκνληθό πεδίν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο; 

 Πνηά είλαη ε άπνςε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηελ ςπρνινγία θαη πώο γίλεηαη 

θαηαλνεηό ην επηζηεκνληθό πεδίν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο; 

ην ζεκείν απηό γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κειέηεο θξίλεηαη ζθόπηκε ε δηεξεύλεζε 

νξηζκέλσλ θνκβηθώλ, πξαθηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 
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ΜΔΘΟΓΟ 

 

 ηελ παξνύζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο νρηώ ζπκκεηέρνληεο, πέληε θνηηεηέο θαη 

ηξεηο θνηηήηξηεο, νη νπνίνη ζηνλ ρξόλν ησλ ζπλεληεύμεσλ βξίζθνληαλ ζην πξώην 

εμάκελν ζπνπδώλ ηνπο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ ειηθία 

ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμύ 18 θαη 18.5 εηώλ. Σέζζεξηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

γελλεζεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη νη ππόινηπνη ηέζζεξηο ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο πάληα 

εληόο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. Σν επίπεδν ζπνπδώλ ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη θαηά 

πιεηνςεθία απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έλα κηθξόηεξν πνζνζηό απόθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ηε ζέζε απαζρόιεζεο ησλ γνλέσλ έλα 

πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 37,5% είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 31,25% απαζρνιείηαη 

ζηνλ δεκόζην ηνκέα, ην 24,75% απαζρνιείηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, θαη ην 6,5% 

αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά. Καλέλαο από ηνπο δύν γνλείο, ζε θαλέλαλ από ηνπο νρηώ 

ζπκκεηέρνληεο δελ εξγάδεηαη σο ςπρνιόγνο ή ςπρίαηξνο. Σα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γείγκαηνο 

ΖΛΗΚΗΑ:                                                 πρλόηεηα                         Πνζνζηό 

                   18 εηώλ                                      6                                         75% 

                   18.5 εηώλ                                   2                                         25% 

Φύιν:                                                       πρλόηεηα                         Πνζνζηό 

 

                     Άλδξεο                                  5                                           62.5% 

                     Γπλαίθεο                               3                                            37,5% 

Πξνέιεπζε:                                               πρλόηεηα                         Πνζνζηό 

                    Αζηηθή                                   4                                             50% 
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                    Ζκηαζηηθή                             4                                              50% 

Δπίπεδν πνπδώλ Γνλέσλ:                       πρλόηεηα                         Πνζνζηό 

                    Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ           1                                             12,5% 

                    Απόθνηηνη Λπθείνπ               1                                             12,5% 

                    Απόθνηηνη Α.Δ.Η                    6                                             75% 

Σνκέαο Απαζρόιεζεο:                             πρλόηεηα                         Πνζνζηό   

                  Γεκόζηνη Τπάιιεινη              6                                             37,5% 

                  Ηδησηηθνί Τπάιιεινη               3                                             18,75% 

                  Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο       6                                             37,5% 

                  Οηθηαθά                                    1                                             6,25% 

 

Χο βαζηθόηεξν εξώηεκα πξνο κειέηε, ηίζεηαη ε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο, θαη ην ππό- πιαίζην έληαμεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα (Οηθνγέλεηα, 

«εκαληηθνί Άιινη», Κνηλσληθό- Πνιηηηζκηθό πιαίζην) έρνπλ επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απόθαζεο αθαδεκατθώλ ζπνπδώλ ςπρνινγίαο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάζακε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο, ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία, ηνπ θύθινπ ησλ θίισλ θαη ηνπ επξύηεξνπ θύθινπ ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο κέζα από ηε ρξήζε εξσηήζεσλ εζηηαζκέλσλ ζηα ελ ιόγσ πιαίζηα- 

«Οηθνγέλεηα», «εκαληηθνί Άιινη» θαη «Κνηλσληθό- Πνιηηηζκηθό Πιαίζην». 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

δηεμήρζε ε έξεπλα. 

 

Δξγαιεία 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ήηαλ  πνηνηηθή. 

ύκθσλα κε ηνπο Πνύξθν& Γαθέξκν (2010), ε  πνηνηηθή έξεπλα δελ απνζθνπεί ζηελ 
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πξόβιεςε ηνπ «ηη κέιιεη γελέζζαη», αιιά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ «εδώ θαη ηώξα» – ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο λνεκαηνδνηνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, 

δειαδή ηη ηνπο ζπκβαίλεη θαη πνηεο ιέμεηο επηιέγνπλ πξνθεηκέλνπ λα ην πεξηγξάςνπλ. Ο 

ηύπνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκόηεηαο (Purposive 

Sampling). Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ην δείγκα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα,  

ιάβακε ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ηθαλνπνηνύζαλ ηνλ ζθνπό ηεο 

έξεπλαο θαη θηλεζήθακε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Αλάκεζα ζηνπο βαζηθόηεξνπο 

ιόγνπο επηινγήο ελόο ηέηνηνπ είδνπο κεζνδνινγίαο αλαθέξνπκε ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, 

πνπ δελ είλαη ε γελίθεπζε (θαη επνκέλσο ε ρξήζε ελόο αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο) 

αιιά ε αλαδήηεζε δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ιεπηνκέξεηα 

θαη βάζνο.  

Γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο πνηθίια 

πνηνηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο: Ζ πνηνηηθή ήκη- δνκεκέλε ζπλέληεπμε,  ην γελεόγξακκα 

θαη ην θνηλσληόγξακκα, ε ζεσξία ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θαη ε αλάιπζε κέζσ 

ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο ζεσξίαο.  

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ επηιέμακε ηελ ηερληθή ηεο ήκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε  ήκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, νη 

ζπλεληεύμεηο απηέο δελ είραλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε κνξθή, νύηε ζε ζρέζε κε ηε 

δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ, νύηε ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ησλ απαληήζεσλ. Ο θάζε 

ζπκκεηέρσλ ήηαλ ,ηόηε, ειεύζεξνο λα δηεγεζεί θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο κε 

αθνξκή κηα επξεία ζεκαηηθή (π.ρ Οηθνγέλεηα).  

Ζ Φόξκα- νδεγόο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα βξεζεί ζην παξάξηεκα, ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο καο.  
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Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξνηύπνπ ζπλέληεπμεο, ζηεξίρζεθε, ζε έλα κεγάιν βαζκό, ζηε 

βηβιηνγξαθία ησλ McAdams, Josselson θαη Lieblich θαη ζηε ζεσξία ηεο αθεγεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο. ηελ ελ ιόγσ έξεπλα, πξνζπαζήζακε λα ελώζνπκε ηα θνκκάηηα ηεο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζε κηα αθήγεζε πνπ λα έρεη λόεκα, λα αθνξά 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κεηάβαζεο (ζπνπδέο ςπρνινγίαο), θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηόζν ηνπο ίδηνπο όζν θαη ηνπο θνληηλνύο ηνπο αλζξώπνπο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

(McAdams, 1993., McAdams, Josselson& Lieblich, 2002., Josselson, Lieblich& 

McAdams, 2002) 

Δπηπξόζζεηα, σο πξαθηηθό εξγαιείν ζηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζακε ην 

γελεόγξακκα. Γηα ηε ζπγθέληξσζε γελενγξακκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ παξείρακε δύν 

δηαθνξεηηθά πξόηππα ζπκπιήξσζεο. Σν πξώην απνηειεί γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ην δεύηεξν ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» ζηε δσή αηόκσλ. (Μπόνπελ, 1996.  

Milewski- Hertlein, 2001). ε θάζε πεξίπησζε ζεκείν αλαθνξάο ήηαλ ν εξεπλώκελνο.  

Τα πξόηππα ζπκπιήξσζεο γελενγξακκάησλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο 

καο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ πνπ πξνέθπςε, επηιέρζεθε ε κέζνδνο 

ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, πνπ ζην εμήο ζα απνθαινύκε ελ 

ζπληνκία IPA θαηά ην Interpretative Phenomenological Analysis. (Smith, Flowers& 

Larkin, 2009). Ζ IPA ζηξέθεηαη πξνο ηελ κειέηε ηεο βηώζηκεο εκπεηξίαο ελόο 

πξνζώπνπ, όπσο επίζεο θαη ηελ εμεξεύλεζε ηεο ζύλδεζεο ή εκπινθήο ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο ή δηαδηθαζία, πνπ νλνκάδεη θαηλόκελν. ηόρνο είλαη ε ιηγόηεξε 

δπλαηή παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή. Σν θηινζνθηθό θαη επηζηεκνληθό πιαίζην ηεο IPA 

πξνζθέξεηαη σο ην πην θαηάιιειν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο καο, ιόγσ ηνπ όηη 
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παξέρεη κε αθξηβή θαη ζαθή ηξόπν ηε δηαδηθαζία πξνο ηε δηεθπεξαίσζε ηεο, είλαη 

επέιηθηε θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πξνεγνύκελεο κεζόδνπο.  

Οπζηαζηηθά, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο ζπλεληεύμεηο ησλ 

νρηώ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηώλ ςπρνινγίαο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο. Δπνκέλσο, ηα όζα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ 

λενεηζαρζέλησλ θνηηεηώλ αλαδεηθλύνπλ πξσηίζησο ηελ νπηηθή γσλία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη δεπηεξεπόλησο ησλ εξεπλεηώλ, πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα κείλνπλ 

αλεπεξέαζηνη. Αο ζπκπιεξώζνπκε αθόκα, όηη νη ζπλεληεύμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

κέζν ηνπ κήλα Γεθέκβξε, θαη ηαπηόρξνλα κε ηηο πξνεηνηκαζίεο αλαρώξεζεο ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, γεγνλόο πνπ ίζσο επεξέαζε ηηο αλαθνξέο 

ηνπο. 

 

Γηαδηθαζία 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ησλ ζπλεληεύμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο καο. 

Ζ πξώηε ζπλάληεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγηλε ζην ρώξν ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, όπνπ θαη ππήξμε ε πξώηε δήισζε 

ελδηαθέξνληνο από ηηο δύν πιεπξέο. ην πιαίζην ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο, νη 

ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ελώ, 

ηαπηόρξνλα όζνη επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα ζπκπιήξσλαλ εγγξάθσο ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηνλ ρώξν θαη 

ρξόλν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεύμεσλ. Σν πνζνζηό αληαπόθξηζεο ζηελ έξεπλα καο ήηαλ 

80,1%. Οη ζπλεληεύμεηο, πνπ ζα ιάκβαλαλ ρώξα εληόο ηνπ θπιηθείνπ ηεο βηβιηνζήθεο, 
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καγλεηνθσλνύληαλ θαη δηαξθνύζαλ από 46‟ 35‟‟ κέρξη 90‟52‟‟ κε κέζν όξν ηα 66‟ 33‟‟ 

ιεπηά ηεο ώξαο.  

Σελ απαξρή ηεο ζπδήηεζεο ζεκαηνδνηνύζε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ Rec, εθ 

κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ, κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε 

ηέζζεξα επηκέξνπο ηκήκαηα, κε θξηηήξην ηελ ρξνληθή αιιεινπρία θαη ηε ινγηθή ησλ 

εξσηήζεσλ.  

Σν πξώην θνκκάηη νλνκάζακε «Αξρή» θαη δελ μεπεξλνύζε ζε ρξόλν ηα 5 ιεπηά. 

ην δηάζηεκα απηό γηλόηαλ αλαθνξά ζηα δηθαηώκαηα ηνπ ζπλεληεπμηαδόκελνπ αιιά θαη 

κηα κηθξή παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο.  

Δθόζνλ δελ ππήξραλ αληηξξήζεηο, πξνρσξνύζακε ζην δεύηεξν θνκκάηη ηεο 

ζπλέληεπμεο, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πην εθηελέο. Ζ «Μέζε» αθνξνύζε ζε δηαδνρηθέο 

κεηαβάζεηο από ην πξώην ζύζηεκα δηεξεύλεζεο («Οηθνγέλεηα») ζηα επόκελα δύν 

(«Σεκαληηθνί Άιινη» θαη «Άηνκν) ,πνπ αλαθέξνληαλ κε απηή ηε ζεηξά. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζνπκε ην ζύζηεκα «Οηθνγέλεηα», δεηήζακε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην δηθό ηνπο πξνζσπηθό γελεόγξακκα (Μπόνπελ, 1996.  Γθόιληξηθ&  

Γθέξζνλ, 1999) πεγαίλνληαο σο θαη ηξεηο γεληέο πίζσ. Γηα λα ηεξήζνπκε ηελ αξρή ηεο 

αλσλπκίαο νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεπδώλπκα, ηα νπνία ζα 

αληηθαζηζηνύζαλ ην αξρηθό ηνπο όλνκα. Έηζη θηάζακε, ζήκεξα, λα γξάθνπκε γηα ηνλ 

Φίιηππν, ηνλ Παλαγηώηε, ηνλ Ηάθσβν, ηνλ Νεζηηλάδν, ηελ Άξηεκηο, ηνλ Υάξε, ηελ Ξέληα 

θαη ηελ Λόια. Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν ζύζηεκα αλαθνξάο («Σεκαληηθνί Άιινη») 

ρξεζηκνπνηήζακε κηα παξαιιαγή ηνπ θιαζηθνύ γελενγξάκκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη 

Κνηλσληόγξακκα θαη βαζίζηεθε ζηελ ηδέα ηεο Milewski-Hertlein (2001). Οη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηα νλόκαηα (ή ηηο ηδηόηεηεο ησλ αηόκσλ) 
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πνπ έθξηλαλ όηη ηνπο είραλ επεξεάζεη νπζηαζηηθά, ζηε δηακόξθσζε ηεο δηθήο ηνπο 

πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο κε θέληξν ηνλ εαπηό ηνπο ηνπνζεηνύζαλ 

ζηνλ ρώξν πνπ απνκέλεη ηνπο δηθνύο ηνπο ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο. ζν πην θνληά 

βξηζθόηαλ ζε απόζηαζε ην όλνκα ή ε ηδηόηεηα ελόο αηόκνπ, ηόζν πην ζηελή ζα νξίδακε 

ηε ζρέζε ηνπ κε ην άηνκν αλαθνξάο.  Κάζε είδνπο θαηαγξαθή ή ζρόιην απνηέιεζε ην 

έλαπζκα γηα ηελ απαξρή κηαο λέαο ζπδήηεζεο ή κηαο κηθξήο ηζηνξίαο πνπ αθνξνύζε ηνπο 

εκπιεθόκελνπο, ζε θάζε πεξίπησζε. ην ηέινο, όια θαηέιεγαλ ζηνλ ίδην ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Οη εξσηήζεηο καο πιένλ γηλόληνπζαλ πξνζσπηθέο, θαη ε ρξήζε ηνπ 3
νπ

 

πξνζώπνπ αληηθαζηζηνύηαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 2
νπ

 πξνζώπνπ. ην ηξίην θνκκάηη, 

πξνζπαζήζακε λα ζπλδέζνπκε όια ηα ζηνηρεία ζηε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο 

ηζηνξίαο, πνπ ζα έρεη λόεκα. 

Αθνινπζεί έλα θνκκάηη, πνπ αθηεξώζακε ζε ηπρόλ πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο, 

εξσηήζεηο ή απνξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ζα πξνέθππηαλ από ηε δηαδηθαζία ή ην 

πεξηερόκελν ηεο ζπλέληεπμεο. 

Σν «Τέινο» γηλόηαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ζα 

παηνύζαλ ην θνπκπί Stop ηνπ καγλεηόθσλνπ. Σν αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ έλα 

θξύν ξόθεκα ζνθνιάηαο ,πνπ πξνζθέξακε ζηελ «Αξρή». 

Σν πιηθό πνπ πξνέθπςε από ηηο ζπλαληήζεηο καο, απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη 

αλαιύζεθε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPA. Ζ IPA είλαη κηα δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο 

πιεξνθνξηώλ ζε έμη πξνηεηλόκελα ζηάδηα: (Smith, Flowers& Larkin,  2009)  

 Δμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ καο, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνύκε όηη θεληξηθό ζεκείν 

αλάιπζεο παξακέλεη ν ζπκκεηέρσλ.  
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 Δληνπηζκόο θαη ε θαηαγξαθή ππό κνξθή ζρνιίσλ ησλ ζεκείσλ πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ κειέηε.  

 Μεηαηξνπή ησλ πξνεγνύκελσλ ζεκεηώζεσλ ζε ζέκαηα , πνπ αληαλαθινύλ ηα 

αξρηθά ιόγηα ηνπ ζπκκεηέρνληα αιιά θαη ηελ εξκελεία ησλ εξεπλεηξηώλ. 

 Αλαδήηεζε ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ ζεκάησλ- θαη ε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ. ην θνκκάηη απηό, εληνπίζακε παξόκνηα ζέκαηα θαη ηα ζπλδέζακε 

ζηελ δεκηνπξγία επξέσλ ελνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από αθαηξεηηθή ζθέςε 

θαη αλαζηνραζκό.   

 Αθνινπζήζακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία όπσο πεξηγξάθεθε ζηα πξνεγνύκελα ζηάδηα 

γηα όιεο ηηο 8 πεξηπηώζεηο. 

 Σέινο, θαηαγξάςακε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία κεηαμύ ησλ πεξηπηώζεσλ. 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο «αμηνπηζηίαο» ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο αλάιπζεο 

αθνινπζήζακε ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσλνπνηήζεο, κε δηαζηαύξσζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ κεηαμύ εξεπλεηώλ (investigator triangulation). (Denzin, 1970) Σέινο νη δύν 

εξεπλήηξηεο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζρεκαηηθά νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ελώ 

αθνινπζεί ν ζρνιηαζκόο ηνπο 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη ζεκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ είλαη απνηέιεζκα ζπλερνύο ζύγθξηζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηακε, θαη αθνξνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο εμεηάδνληαη: «Ο Χπρνιόγνο σο Σύκβνπινο Χπρηθήο Υγείαο», «Οη 

Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ηνπ Χπρνιόγνπ- Χπρνζεξαπεπηή», «Οη Σπνπδέο Χπρνινγίαο 

θαη ε Δπίιπζε Πξνζσπηθώλ Πξνβιεκάησλ», θαη «Τν Σύλδξνκν ηεο Χεπδεπίγξαθεο 

Δπηηπρίαο» ( Πίλαθαο 2). 

Πίλαθαο 2. Οξηζκόο ησλ πην πρλώλ Θεκάησλ 

Θέκαηα Φίιηππνο Παλαγηώηεο  Ηάθσβνο Νηεζηηλάδν Άξηεκηο Ξέληα Λόια Υάξεο 

Ο Φπρνιόγνο σο 

ύκβνπινο Φπρηθήο 

Τγείαο 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Οη Δπαγγεικαηηθέο 

Πξννπηηθέο ηνπ 

Φπρνιόγνπ- 

Φπρνζεξαπεπηή 

είλαη Πεξηνξηζκέλεο 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Οη πνπδέο 

Φπρνινγίαο 

Βνεζνύλ ζηελ 

Δπίιπζε 

Πξνζσπηθώλ 

Πξνβιεκάησλ 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ? ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Σν ύλδξνκν 

Φεπδεπίγξαθεο 

Δπηηπρίαο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 
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Οηθνγελεηαθό Πιαίζην 

Ο Φίιηππνο, απνηειεί κέινο κηαο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο ηνπ 

παληξεύηεθαλ πνιύ κηθξνί, ζηα 16 ηνπο έηε, θαη ιίγν θαηξό αξγόηεξα μεθίλεζαλ ηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε νπνία κάιηζηα ηνλ θαηξό εθείλν ζεσξνύληαλ θαη θαιή 

επέλδπζε. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιύ ζηελέο. ην 

νηθνγελεηαθό ηνπο ηζηνξηθό ε κεηέξα ζα αθήζεη ην δηθό ηεο καγαδί,  γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

ζύδπγν ζηε δηθή ηνπ επηρείξεζε, όπνπ θαη ζα αξξσζηήζεη κε άζζκα. ρεηηθά κε ηελ 

επηινγή ζπνπδώλ ε πξώηε επηινγή ηνπ Φίιηππνπ δελ ήηαλ ε ςπρνινγία αιιά ε ζρνιή 

θηλεκαηνγξάθνπ. Σν ζρέδην απηό δελ ζα πξνρσξήζεη επεηδή νη γνλείο ηνπ δελ ην 

επέηξεςαλ. «[ε κεηέξα κνπ] ην μεθαζάξηζε: Να κε ην βάιεηο! Τειείσζε ηελ ςπρνινγία. 

Πάξε ην ραξηί, θαη αλ ζνπ αξέζεη αθόκα απηό… ςάμε ην θαη αζρνιήζνπ. Αλ απνηύρεηο, λα 

έρεηο ην ραξηί ηεο ςπρνινγίαο.» Ο παηέξαο ζα παξακείλεη ζησπειόο ηόζν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε όζν θαη αξγόηεξα πνπ ζα γίλεη ιόγνο γηα ηηο ζπνπδέο 

ςπρνινγίαο. «Ο παηέξαο κνπ ζα πξνηηκνύζε θάηη άιιν από ην λα πεξάζσ ςπρνινγία. Γελ 

ην έρεη παξαδερηεί νύηε κηα θνξά θαη ελώ ηνπ ην έρσ πεη: Γελ κε πεηξάδεη, πεο ην! … Γηαηί 

ζεσξεί πσο δελ είκαη αξθεηά δπλαηόο ραξαθηήξαο ώζηε λα αληέρσ ιίγν πην πεξίεξγα 

πξάγκαηα.» Ο Φίιηππνο κπνξεί λα «δηαβάζεη ηηο ζθέςεηο» ηνπ παηέξα, θαη έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηνπο θόβνπο ηνπ. Ο παηέξαο θνβάηαη όηη ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ 

ζα είλαη δύζθνιν γηα ηνλ γην ηνπ. Ζ κεηέξα δελ ζα θέξεη θάπνηα αληίδξαζε. «Γηα ηε 

κεηέξα κνπ λνκίδσ όηη είλαη θαιά.»   

Ο Παλαγηώηεο καο ελεκεξώλεη γηα ηε ζύζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπ δέληξνπ: 

Γελ γλώξηζε ηνπο παππνύδεο θαη έραζε ηε κεηέξα ηνπ ζε κηθξή ειηθία. Πξώηα, 

απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηα νηθνλνκηθά ήηαλ ν παηέξαο ελώ ηε κεηέξα απαζρνινύζε 
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παξαδνζηαθά ε αλαηξνθή ησλ παηδηώλ. Ζ κεηέξα αξγόηεξα ζα δηνξηζηεί, σο λεπηαγσγόο, 

ζε έλα λεζί θαη ζα αλαγθαζηεί λα δήζεη καθξηά από ηελ νηθνγέλεηα, θαη λα επηζθέπηεηαη 

δηαθνξεηηθά κέξε αζθώληαο ην επάγγεικα. (Ο Παλαγηώηεο ζα παξακείλεη καδί ηεο, 

παξόια απηά). Μέζα από ηελ αθήγεζε ηνπ Παλαγηώηε ζθηαγξαθείηαη ν ραξαθηήξαο κηαο 

κεηέξαο-  πξόηππνπ πνπ ήηαλ ηθαλή ζε όια. Αλαθνξηθά κε ηνλ παππνύ, απηόο 

δηαηεξνύζε κηα επηρείξεζε κε ρξώκαηα πνπ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πέξαζε ζηνπο γηνπο 

ηνπ. Σόζν ν παππνύο όζν θαη κεηέξα πεζαίλνπλ από θαξθίλν, όηαλ ν Παλαγηώηεο ήηαλ 

θνληά 10 εηώλ, πνπ ζηε πεξίπησζε ηνπ παππνύ απνδίδεηαη ζηα «ρεκηθά ησλ ρξσκάησλ». 

Ο παηέξαο, γίλεηαη πιένλ ν ππεύζπλνο ηεο αλαηξνθήο ηνπ Παλαγηώηε θαη ησλ δύν 

αδεξθώλ ηνπ θαη ην λέν πξόηππν ζπκπεξηθνξάο ηνπ Παλαγηώηε. Αξγόηεξα θαηαζέηεη θαη 

ηελ απάληεζε ηνπ ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία «Μνπ είπε αθνύ ην ζέιεηο δελ 

κπνξώ λα ζνπ πσ εγώ όρη… κνπ είπε όηη είλαη ελδηαθέξνλ απιώο έρεη θάπνηα δύζθνιε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε… είπε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηο ςπρνιόγνο ηειεηώλνληαο ηε 

ζρνιή.» Σέινο, αλαθέξεηαη θαη ε γλώκε ηεο γηαγηάο «ε γηαγηά κνπ ήζειε λα γίλσ 

δάζθαινο, άξα από ηελ κακά κνπ θάηη» ηελ πεξίπησζε ηνπ Παλαγηώηε ηδαληθό 

επάγγεικα δελ ζα είλαη λεπηαγσγόο (αθνύ θάηη ηέηνην δελ ζα άξκνδε ζε άλδξα) αιιά 

δάζθαινο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ο Ηάθσβνο είλαη ην πξώην παηδί κηαο πεληακεινύο νηθνγέλεηαο. Έλα από ηα 

πξώηα πξάγκαηα πνπ κνηξάζηεθε καδί καο ήηαλ θαη νη ηζηνξίεο ησλ γνληώλ ηνπ. «Ζ 

κεηέξα κνπ είλαη δηθεγόξνο. Ο παηέξαο κνπ  είλαη γπκλαζηήο… Καη εγώ ζέισ λα γίλσ 

ςπρνιόγνο. Ζ κεηέξα κνπ κηιάεη πνιύ γηα απηά. Μνπ έρεη πεη όηη δηάιεμε λνκηθή επεηδή ηεο 

άξεζε ην δηθαζηήξην… γεληθά ηεο άξεζε πάξα πνιύ θαη ην δηάβαζκα, είρε κηα έθεζε ζε 

απηό…[θαη]  δνπιεύεη πνιύ, δίλεηαη πνιύ ζε απηό πνπ θάλεη...» Ζ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο 
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είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «Ζ κάλα κνπ ήζειε λα κε θάλεη δηθεγόξν, θαη κπνξώ λα πσ όηη κε 

σζνύζε ηδηαίηεξα ζε απηό. Αο πνύκε όηη έρσ ζηξσκέλε δνπιεηά, όηη έρσ έηνηκε πειαηεία. 

Αιιά εγώ δελ ήζεια. Ήζεια λα αθνινπζήζσ ηε δηθή κνπ πνξεία. Γηα ηνλ αδεξθό κνπ 

έρνπλ από ηώξα ην ζρέδην… [θαη] Ζ αδεξθή κνπ είλαη κηθξή αθόκα αιιά ε κακά κνπ ζέιεη 

λα ηελ θάλεη δηθεγόξν!». Από ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο θαηαιαβαίλνπκε όηη ε αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα, θαη ίζσο λα ππάξρεη κηα ππεξβνιηθή 

εκπινθή ηεο κεηέξαο όζν αθνξά ζε απηή.   Ζ κεηέξα, εδώ, αληηπξνζσπεύεη ηελ 

νηθνγέλεηα πνπ „απαηηεί‟ κε ηνλ δηθό ηεο ηξόπν, θαη ζέινληαο ην θαιό ησλ παηδηώλ ηεο. 

Καη έηζη ζα επηκείλεη αθόκα θαη όηαλ ν Ηάθσβνο ηεο αλαθνηλώζεη ηελ επηινγή ηνπ λα 

ζπνπδάζεη ςπρνινγία. «[κεηά] ε κακά κνπ ήζειε λα κε θάλεη ςπρνιόγν ΣΑΣΣ- 

Αμησκαηηθώλ... κε πίεδε… πάξα πνιύ λα πάσ ζηε ΣΑΣΣ! Μνπ είρε πεη αλ δελ πάσ ζηε 

ΣΑΣΣ ζα έρσ πξνβιήκαηα αλεξγίαο, ζα έρσ πξνβιήκαηα ρξεκάησλ, θαη ν παηέξαο κνπ 

επίζεο. Δληάμεη έθηαζε θαη ε κέξα πνπ είπε… Πάκε γηα εγγξαθή ζην πξόγξακκα! Καη 

αλαγθάζηεθα λα πσ: Γελ κε ελδηαθέξεη ε ζρνιή! [ελώ] πξηλ ην έθεξλα γύξσ γύξσ. Γελ 

ζέισ λα ηε ζηελαρσξώ. Καη ηε ζηελαρώξεζα θαη ζηελαρσξήζεθα θαη εγώ. Καη κεηά 

δήηεζα ζπγγλώκε.» Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Ηάθσβνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε απηά ηεο 

κεηέξαο, ε κεηέξα ζηελαρσξηέηαη θαη καδί ηεο ζηελαρσξηέηαη θαη ν Ηάθσβνο. Ίζσο, ν 

Ηάθσβνο ηαπηίδεηαη κε ηε κεηέξα, πνπ ηε ζεσξεί πην κειεηεξή θαη αθνζησκέλε ζηε 

δνπιεηά ηεο, αλ θαη πνιιέο θνξέο έρεη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο. Γηα ηελ ςπρνινγία, σο 

πεδίν κειέηεο, θαη νη δύν γνλείο πηζηεύνπλ όηη είλαη «ε δνπιεηά ηνπ κέιινληνο» αλ θαη ε 

αληίιεςε ηνπο είλαη όηη ε ςπρνινγία ηαπηίδεηαη κε ηελ θιηληθή ςπρνινγία θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο. («Ξέξνπλ όηη δελ ππάξρεη κέιινλ ζηελ Διιάδα, γη’ απηό θαη κε πξνσζνύλ 

ζην εμσηεξηθό». ) Ζ άπνςε πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα γηα ηηο ζπνπδέο ηεο ςπρνινγίαο ζα 
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ζπκπιεξσζεί από ηηο αλαθνξέο ησλ δύν γηαγηάδσλ: «Δίλαη αζηείν, ε [κηα] γηαγηά κνπ, 

πνπ δελ ηα μέξεη όια απηά, ην κόλν πνπ κνπ είπε είλαη: Θα πάο λα γίλεηο ςπρίαηξνο; Γελ 

θαηάιαβε… ε άιιε κνπ ε γηαγηά … δελ ηεο αξέζεη θαζόινπ. Δίλαη κε ην κέξνο ηεο λνκηθήο. 

Μνπ είρε πεη κάιηζηα: Θα δεηο… Θα γπξίζεηο θαη ζα παο λνκηθή! Άθνπ πνπ ζνπ ιέσ… 

Δκέλα κνπ ην είπε ν Άγηνο…!» Ζ πξώηε γηαγηά δελ γλσξίδεη ηη είλαη ή ηη θάλνπλ νη 

ςπρνιόγνη, όπσο καδί ηεο θαη νη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο, θαη ε δεύηεξε γηαγηά αλαγάγεη 

ηελ λνκηθή ζε „‟επινγεκέλε‟‟ επηινγή αληηπαξαζέηνληαο ηελ κε ηελ επηινγή ςπρνινγίαο 

πνπ δελ είλαη „‟επινγεκέλε‟‟. 

 Σν όλνκα  Νηεζηηλάδν είλαη ηζπαληθό, παξάγσγν ηεο ιέμεο Νηεζηίλν πνπ 

ζεκαίλεη «κνίξα» θαη αλαθέξεηαη ζε απηόλ πνπ αθνινπζεί ηε κνίξα ηνπ. Ζ κνίξα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ηνλ ήζειε θηελίαηξν, αιιά ν ίδηνο δελ δηάιεμε ηελ θηεληαηξηθή, πνπ 

είλαη ην επάγγεικα θαη ησλ δύν ηνπ γνλέσλ, αιιά ηελ ςπρνινγία. Δλώ νη γνλείο ηνπ 

βιέπνπλ ζηελ επηινγή ηνπ λα ζπνπδάζεη ςπρνινγία κόλν ην θιηληθό θνκκάηη, απηό 

δειαδή ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ ςπρνιόγνπ σο ζεξαπεπηή, ν ίδηνο έρεη κηα 

επξύηεξε πην δηεπξπκέλε αληίιεςε ηνπ όξνπ, ζπλδένληαο ηελ κε ηελ λεπξνβηνινγία, θαη 

ηελ λεπξνςπρνινγηθή αμηνιόγεζε. Ίζσο έηζη ζπλδέεη ηελ ηαηξηθή θαη ηελ ςπρνινγία, ην 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ. Γελ θαίλεηαη αθόκα 

έηνηκνο λα αλαγλσξίζεη ζην ζύλνιν ηνπο ηηο νηθνγελεηαθέο επηξξνέο. Θα παξαδερηεί 

παξόια απηά ηελ επηξξνή πνπ ηνπ άζθεζαλ ζε ζέκαηα κνπζηθήο. ε ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ επηινγή ηνπ λα ζπνπδάζεη ςπρνινγία καο ιέεη: «ε κεηέξα κνπ πάληα κνπ έιεγε λα 

θάλσ όηη ζέισ γηαηί γλσξίδεη όηη πξέπεη λα απνιακβάλεηο απηό πνπ θάλεηο γηα λα είζαη 

επηπρηζκέλνο. Ο παηέξαο κνπ… έπαζε ζνθ! Ήζειε ην παηδί λα γίλεη θηελίαηξνο, ηη λα 
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θάλνπκε ηώξα; Γηα ηνπο ιόγνπο όηη ζα ήηαλ πην αζθαιήο θαη εθείλνο θαη εγώ.» 

επαλαθέξνληαο ζηελ επηθάλεηα ην πνιύ ζπδεηεκέλν ζέκα ηεο Φπρνινγίαο θαη Αλεξγίαο. 

Ζ Άξηεκηο καο ηνπνζεηεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη ρξόλν, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό γηα ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο. Μεηά ην ηξνραίν αηύρεκα, πνπ ζηνίρηζε ηε 

δσή ζηνλ παππνύ θαη ζηε γηαγηά, ε νηθνγέλεηα θινλίζηεθε. Πξόθεηηαη γηα έλα θξίζηκν 

ζεκείν, θαζώο ην ίδην γεγνλόο ζα απνηειέζεη αθνξκή λα επηζθεθηνύλ ηνλ ςπρνιόγν. Ο 

ςπρνιόγνο ζα είλαη ην πξώην παξάδεηγκα ςπρνιόγνπ γηα ηελ Άξηεκηο θαη ζα ηελ 

νδεγήζεη ζε πνιιέο αιήζεηεο γηα ηνλ εαπηό ηεο, θαη ηνπο άιινπο, πνιιέο θνξέο ζθιεξέο. 

Γλσξίδνληαο ηνλ δξόκν, ζα αλαιύζεη ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή γηα λα βξεη όηη βξίζθεηαη 

ζε έλα ζεκείν πνπ δελ θαηαλνεί, ζεσξεί πσο έρεη ράζεη ηνλ εαπηό ηεο. Σαπηίδεηαη κε ηε 

κεηέξα, ηελ νπνία ζεσξεί έλα παξάδεηγκα ζθιεξά εξγαδόκελεο γπλαίθαο πνπ έρεη 

αιιάμεη. Πξηλ ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ε κεηέξα ηεο ήηαλ ππεξβνιηθά απαηηεηηθή από 

ηνπο γύξσ ηεο θαη ρξεζηκνπνηνύζε ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρεηξαγσγήζεη, 

ηώξα έρεη ηε επηθεληξσζεί ζηε ζρέζε κε ηελ θόξε ηεο. ρεηηθά κε ην ζέκα επηινγήο 

ζπνπδώλ ςπρνινγίαο αλαθέξεη ηε γλώκε ηεο «Ζ κακά κνπ όηαλ ήηαλ κηθξή, ήζειε λα 

γίλεη ςπρνιόγνο… θαη [έηζη] ράξεθε πάξα πνιύ… Ο κπακπάο κνπ κπνξεί λα έρεη αθόκα 

απηή ηελ άπνςε. Γειαδή όηη γηα λα γίλεη θάπνηνο ςπρνιόγνο πξέπεη λα έρεη πξόβιεκα».  

Ζ νηθνγέλεηα ηεο Ξέληαο είλαη όρη κόλν νη γνλείο ηεο, αιιά θαη ν παππνύο ηεο, ν 

Μάλζνο θαη ε ζεία ηεο, ηελ νπνία κάιηζηα νλνκάδεη «δεύηεξε κεηέξα». Από ηελ ηζηνξία 

ηεο Ξέληαο, κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ηε δνηηθόηεηα ηεο κεηέξαο, θαη ηελ θαιιηηερληθή 

θύζε ηνπ παππνύ, σο βαζηθέο επηξξνέο, αθόκα ην ζρήκα «Καιόο καζεηήο= Καινί 

βαζκνί», έλα ζρήκα πνπ ζα αλαθεξζεί αλαδεηθλύνληαο ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ εθπαίδεπζε αλάγεηαη ζε αμία θαη είλαη ε αλακελόκελε 
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θαηεύζπλζε αλ αγαπάο θάηη, ελώ νη βαζκνί ζεσξνύληαη απόδεημε επηκέιεηαο θαη θαιήο 

δηαγσγήο. Αθόκα ην κέιεκα ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ λα επηιέμεη ε Ξέληα έλα επάγγεικα 

πνπ ζα βξίζθεη ελδηαθέξνλ θαη ζα αγαπά. «Τν κήλπκα πνπ κνπ έρνπλ πεξάζεη δελ είλαη 

ηόζν ην ρξήκα… γεληθόηεξα ζα έιεγα είλαη λα είκαζηε ραξνύκελνη κε απηό πνπ θάλνπκε 

θαη λα θάλνπκε θάηη πνπ αγαπάκε. Φαξαθηεξηζηηθά ν παηέξαο κνπ είπε: Γελ κε ελδηαθέξεη 

αλ κεηά ηελ ςπρνινγία δελ έρεηο δνπιεηά, επεηδή αθνύγεηαη όηη ε ςπρνινγία είλαη έλαο 

θιάδνο πνπ πεξλάεη θξίζε, θάλε θάηη πνπ αγαπάο θαη κεηά πάλε θαη γίλε θνκκώηξηα. Δγώ 

όηη θαη λα επηιέμεηο ζα ζε ζηεξίμσ αξθεί λα είλαη θάηη πνπ αγαπάο.» Τν βιέπσ θαη ζηηο 

γηαγηάδεο θαη ζηνπο παππνύδεο απηό: Να θάλεη ην παηδί όηη ζέιεη! Άζρεηα πνπ ε κηα γηαγηά 

κνπ έιεγε: Γίλε δαζθάια γηα λα έρεηο πεξηζζόηεξεο δηαθνπέο!»  

Μηα από ηηο πξώηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κνηξαζηεί καδί καο ε Λόια είλαη θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ παηέξα.  Μαο εμεγεί πσο ν παηέξαο ηεο πέζαλε όηαλ ε ίδηα ήηαλ 12 εκεξώλ, 

θαη πώο ν ζάλαηνο ηνπ επεξέαζε ην ζύζηεκα ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ. Ζ Λόια 

έδεζε ήδε από ηηο πξώηεο κέξεο ηηο δσήο ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ αληηκεηώπηδε κηα 

ζεκαληηθή θαη ηξαπκαηηθή απώιεηα. Καη όρη κόλν απηό, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν 

νηθνγελεηώλ, απηή ηνπ παηέξα θαη απηή ηεο κεηέξαο, δελ πεξηγξάθνληαη ζε θακία 

πεξίπησζε σο ηδαληθέο. Ζ Λόια είλαη ν  ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ησλ δύν νηθνγελεηώλ, 

έλαο ξόινο πνπ είλαη δύζθνινο ιόγσ ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ. ην 

επαγγεικαηηθό ηζηνξηθό ηεο νηθνγέλεηαο, ν παηέξαο δηαηεξνύζε καγαδί κε ρξώκαηα ελώ 

ε κεηέξα αζρνιήζεθε κε πνιιέο δνπιεηέο, αλάκεζα ηνπο θακαξηέξα θαη νηθηαθή βνεζόο. 

Βιέπνπκε αξρηθά ηηο απόςεηο ηεο κεηέξαο θαη ησλ παππνύδσλ ηεο Λόιαο. «[ε κακά κνπ] 

έιεγε όηη ηεο αξέζεη πνιύ. Να θάλεηο όηη ζέιεηο, κνπ έιεγε, θαη όηη ζε γεκίδεη. Λέλε δελ 

ππάξρεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αιιά όζνη ηεο ην έιεγαλ ήζειε λα ηνπ δηαςεύζεη. 
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Τνπο έιεγε: ρη αλ ην ςάμεη, ζα βξεζεί. Γηαηί δελ ήζειε θαλέλαο λα κε επεξεάζεη. Πνιινί 

γηα παξάδεηγκα, έιεγαλ λα βάιεηο παηδαγσγηθό, λα γίλεηο δαζθάια, αιιά ε κακά κνπ 

λεπξίαδε πάξα πνιύ όηαλ ην άθνπγε απηό… Ζ κακά ηεο κακάο κνπ θαη ν παππνύο δελ 

μέξνπλ πνιύ από απηά, αιιά ράξεθαλ πνπ πέξαζα. Καη ε γηαγηά Δηξήλε έιεγε όηη δελ 

ππάξρεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά κε ζηήξηδε. Γελ πξνζπάζεζαλ λα κνπ 

αιιάμνπλ ηε γλώκε… νη ζπγθεθξηκέλνη» ε εξώηεζε καο, αλ θάπνηνη άιινη ζπγγελείο 

έδεημαλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά απαληά: «Ζ λνλά κνπ… έιεγε δηάθνξα. Τη βιαθείεο είλαη 

απηά… θαιύηεξα λα δειώζεηο θάηη άιιν… θαη ηέηνηα» 

Ο Υάξεο πξνέξρεηαη από κηα νηθνγέλεηα πνπ ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθή. 

«Σηελ εθπαίδεπζε πιήξσλαλ πάληα γηα ηα θαιύηεξα… Καη γεληθά ήηαλ άλζξσπνη πνπ 

θξόληηδαλ πάληα γηα ην θαιύηεξν» Με πεδίν απαζρόιεζεο ηνλ δεκόζην ηνκέα, νη γνλείο 

ηνπ Υάξε έρνπλ ζέζεηο κε θύξνο. Ο παηέξαο ηνπ είλαη ζηξαηησηηθόο, θαη ε κεηέξα ηνπ 

κέινο ηνπ ειεγθηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ θαηαγσγήο ηνπ. ηαλ ν Υάξεο ηνπο 

αλαθνίλσζε όηη ζθέθηεηαη λα δειώζεη ηε ζρνιή ςπρνινγίαο, δελ έθεξαλ θακία 

αληίξξεζε. «Τνπο είπα όηη απηό ζθέθηνκαη… ην βξήθαλ ελδηαθέξνλ… κε ξσηήζαλε: Τη 

κπνξείο λα βγεηο από εθεί; Με ηη κπνξείο λα αζρνιεζείο; Τν έςαμαλ ιίγν, αιιά δελ έθεξαλ 

θάπνηα αληίξξεζε…»  Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζα είλαη ζρεηηθό κε ην επάγγεικα πνπ 

κπνξεί λα εμαζθήζεη θαλείο, σο ηειεηόθνηηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο «επαγγεικαηηθήο» 

ζρνιήο, θαη όρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ κειέηεο.  

Από ηα δεδνκέλα πνπ πξνεγήζεθαλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζηα νπνία επηθεληξώλεηαη ε έξεπλα, ην νηθνγελεηαθό πιαίζην 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο θαη ηειηθά επηινγήο 

ζπνπδώλ ςπρνινγίαο. ηελ πιεηνλόηεηα ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηε 
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ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία είηε δεκόζηα είηε κε ηε κνξθή ηδησηηθνύ καζήκαηνο, 

εκθαλίδεηαη σο αμία γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα ζα «επελδύζεη» ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κηθξόηεξσλ κειώλ ηεο, επηζπκώληαο λα ηνπο πξνζθέξεη κόλν ην θαιύηεξν. Αθόκα, 

ε έξεπλα έδεημε όηη έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ γνλέσλ ζθέθηνληαη όηη ε επηινγή 

κειινληηθώλ ζπνπδώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξην ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

θαη αλεζπρνύλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ ζπκκεηερόλησλ σο απόθνηηνη 

ςπρνινγίαο. Πνιιέο θνξέο, απηόο ζα είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ζα εθδεισζεί ζπκθσλία 

(ππνζηήξημε) ή δηαθσλία (ζα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθά ζρέδηα) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ζπνπδώλ ςπρνινγίαο. ηνλ αληίπνδα ηεο ςπρνινγίαο, πξνηείλεηαη, όρη ιίγεο θνξέο, ην 

επάγγεικα ηεο δαζθάιαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο. Σέινο, ε άπνςε πνπ 

ζέιεη ηελ ςπρνινγία λα γίλεηαη θαηαλνεηή πεξηζζόηεξν σο επάγγεικα (απηό ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή) θαη ιηγόηεξν σο ζεσξεηηθή κειέηε ελόο επξύηεξνπ πεδίνπ 

απαζρόιεζεο, είλαη κηα ζπλεζηζκέλε άπνςε, θαη κηα άπνςε πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζε 

πεξηζζόηεξν από έλα πξσηόθνιια. 

Κνηλσληθό Πιαίζην- Ζ Διιεληθή Κνηλσλία 

Σν θνηλσληθό όζν θαη ην νηθνγελεηαθό πιαίζην αζθνύλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

δηακόξθσζε επηινγώλ θαη δε ζηελ επηινγή ζπνπδώλ ςπρνινγίαο. ηηο ζπδεηήζεηο, ν 

Φίιηππνο  καο κίιεζε γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπζρεηίδνληαο ηεο κε απηέο 

ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρσξηνύ θαηαγσγήο ηνπ. «Με βάζε θαη ηνπο ηξεηο ςπρνιόγνπο πνπ 

έρνπκε ζην ρσξηό όπνπ ν έλαο κηιάεη ζηα παγθάθηα, ν άιινο θπθινθνξεί κε παιηό κέζα ζην 

θαηαθαιόθαηξν θαη δελ είλαη πνιύ θαιά, πεξίκελα ε αληίδξαζε ηνπο λα είλαη πην 

πεξίεξγε.»  ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε νη ςπρνιόγνη γίλνληαη ην παξάδεηγκα ησλ 

παξάμελσλ ηνπ ρσξηνύ, νη θάηνηθνη ηνπο βιέπνπλ σο «κε θπζηνινγηθνύο» θαη ηνπο 
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μερσξίδνπλ  γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θνπζνύξηα. Ίζσο κάιηζηα λα ζεσξνύλ θαη ηνπο 

ίδηνπο «δηαηαξαγκέλνπο», κηα ηδηόηεηα πνπ ζπλήζσο πξνβάιιεηαη ζηνπο αζζελείο ηνπο.  

Έλαο  άιινο ζπκκεηέρνληαο, ν Παλαγηώηεο,  ζα ζπκθσλήζεη κε ηελ παξαπάλσ 

άπνςε θαη ζα ζπκπιεξώζεη. «Ννκίδσ δελ μέξνπλ νύηε απηνί [νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο] ηη 

είλαη νη ςπρνιόγνη. Τνπο κπεξδεύνπλ κε ηνπο ςπρίαηξνπο θαη ηνπο ηξεινύο. Αιιά είλαη έλα 

επάγγεικα πνπ εμειίζζεηαη αθόκα, θαηάιαβεο; Γελ ππάξρεη δειαδή ζηαζεξόο όξνο: 

Χπρνιόγνο» 

πλερίδνληαο, πνιινί ζπκκεηέρνληεο ζα ζπγθξίλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ ςπρίαηξνπ κε 

απηή ηνπ ςπρνιόγνπ αλαδεηθλύνληαο ηε δπζθνιία νξηζκνύ ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ελόο 

ή/θαη ηνπ άιινπ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην απόζπαζκα ηνπ Ηάθσβνπ «Ζ Γηαγηά κνπ … 

καο ιέεη ηξεινγηαηξνύο! Δίκαζηε γεληθά θάπσο πεξίεξγνη. Δλλνώ όηη είκαζηε πεξηζζόηεξνη 

ςαγκέλνη εζσηεξηθά θαη γη’ απηό είκαζηε πην πεξίεξγνη, αο ην πνύκε έηζη. Γελ είκαζηε 

ηξεινί είκαζηε ινγηθνί άλζξσπνη.» 

 Ο Νηεζηηλάδν ζα βξεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία ζην επάγγεικα ςπρνιόγνπ θαη 

ςπρίαηξνπ θαη πξνβιέπεη αιιαγέο ζηελ άπνςε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο ςπρνινγίαο. Να ζεκεηώζνπκε όηη ν Νεζηηλάδν είλαη ν κόλνο ζπκκεηέρσλ πνπ 

δελ ζα ηαπηίζεη ηελ ςπρνινγία κε ηελ ςπρνζεξαπεία, δηαηεξώληαο έλα πην επξύ πεδίν 

νξηζκνύ ηεο, ίζσο ιόγσ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηηο λεπξνεπηζηήκεο. Θα καο 

πεη «θαιά θάλνπκε θαη είκαζηε ζηελ ίδηα θιίθα [ελλ. κε ηνπο ςπρίαηξνπο]. Ζ ςπρνινγία 

είλαη επηζηήκε θαη κέζνδνο, όπσο ε ηαηξηθή. Τώξα… κπνξώ λα πσ πσο έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη νπδέηεξνη. Ίζσο παιαηόηεξα λα ππήξρε θάπνηα 

πξνθαηάιεςε… αιιά αθόκα θαη ηώξα… λα κελ πάεη γηαηί ζα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο… 
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ίζσο γηαηί δελ έρνπλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο αθόκα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα πξάγκαηα 

όπσο ε ςπρνινγία. Τώξα όκσο λνκίδσ πσο αξρίδνπλ θαη σξηκάδνπλ Απηή είλαη ε 

εθηίκεζε κνπ.»  

Αιιά θαη ε Άξηεκηο ζεσξεί πσο βξηζθόκαζηε ζηελ αξρή κηαο επνρήο αιιαγήο 

αληηιήςεσλ. «Θπκήζεθα θάηη πνπ κνπ είπε ε κακά κνπ όηαλ κηινύζακε γηα απηά. Ο 

θόζκνο κέρξη ηώξα είρε ρξήκαηα θαη μόδεπε, θαη ζπαηαινύζε θαη ίζσο δελ έρεη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη είρε θάπνηα πξνβιήκαηα. Τώξα ίζσο βξνπλ πνιύ πην ζεκαληηθή ηελ 

βνήζεηα ελόο ςπρνιόγνπ. Γελ μέξσ αλ ην ιέσ ζσζηά αιιά εκέλα κνπ αθνύγεηαη πνιύ 

ζσζηό» Σν ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα ηνληζηεί θαη από κηα άιιε ζπκκεηέρνπζα, 

ηελ Λόια. Ζ Λόια ζεσξεί ην νηθνλνκηθό θνκκάηη αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα όπνηεο 

επεξρόκελεο αιιαγέο ελώ ζα θάλεη αλαθνξά ζε κηα έλλνηα –θιεηδί: ηα ηακπνύ. 

«Υπάξρνπλ αθόκα ηακπνύ. Ο θαζέλαο έρεη ηελ άπνςε ηνπ αιιά… ζα αιιάμεη ζύληνκα 

πηζηεύσ απηό. Πηζηεύσ ν ιόγνο πνπ ην θαζπζηεξεί είλαη ην νηθνλνκηθό θνκκάηη, 

δηαθνξεηηθά πνιινί ζα ήζειαλ λα πάλε» 

Πάλσ ζην ίδην δήηεκα, ε Ξέληα έρεη λα καο πεη όηη ε αιιαγή πνπ ζεκεηώλεηαη 

είλαη από κηα αξλεηηθή ζε κηα ιηγόηεξν αξλεηηθή ζέζε απέλαληη ζηνπο ςπρνιόγνπο θαη 

ζηελ ςπρηθή πγεία, ελώ ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη πάληα γύξσ από ην ζέκα ηεο 

ςπρνινγίαο σο κνξθή ζεξαπείαο (ςπρνζεξαπεία). «[Ζ γλώκε ηνπ θόζκνπ] πηζηεύσ δελ 

είλαη απόιπηα ζεηηθή. Κακία ζρέζε κε όηη ήηαλ παιαηόηεξα… ηώξα πηζηεύσ πσο θάπνηνη 

είλαη πην αλνηρηνί θαη ειπίδσ λα γίλνπλ θαη πην αλνηρηνί ζην κέιινλ. Γελ ζέισ λα 

επηδεηλσζνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη ηόηε λα πνπλ: Α, ζα πάσ ζε ςπρνιόγν, αιιά ζα 

ήζεια από ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε λα ζειήζνπλ λα έξζνπλ θαη λα δνπλ πνηα είλαη 
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πξαγκαηηθά ε ςπρνινγία… όηη δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη ηξειόο γηα λα παο… όηη δελ είλαη 

θαθό θάπνηνο λα πεη: Πήγα ζε ςπρνιόγν!»  

Σέινο, ν Υάξεο  ζα καο αλαθέξεη δύν δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. Ζ πξώηε αθνινπζεί 

ηελ Ακεξηθάληθε θνπιηνύξα αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνινγία, ζεσξώληαο ηελ πξνζθνξά 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ βνήζεηαο, ελώ ε δεύηεξε ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζεσξώληαο δύζθνιε ηελ αλαδήηεζε νηηδήπνηε 

άιινπ πέξα ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ «Από ηελ κηα, λαη γίλεηαη ν ςπρνιόγνο πεξηζζόηεξν 

κόδα γηαηί Ακεξηθαλνπνηνύκαζηε πώο λα ην θάλνπκε θαη  ν ςπρνιόγνο έρεη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα θαη είηε ιόγσ κόδαο είηε ιόγσ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο  παζνγέλεζεο θαη ηέηνηα, 

ππάξρεη αύμεζε ζην επάγγεικα. Έρσ αθνύζεη βέβαηα θαη ηελ άπνςε: Δδώ δελ έρνπκε λα 

θάκε ηη λα πάκε ζηνλ ςπρνιόγν; Οπόηε λαη, δύν απόςεηο ηειείσο δηαθνξεηηθέο.» Καη ζηηο 

δύν πεξηπηώζεηο ε ςπρνινγία ηαπηίδεηαη κε ηελ ςπρνζεξαπεία, ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ 

ζπκκεηέρνληα, είλαη κηα ςπρνθζόξα δηαδηθαζία.  

πλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα καο από ηελ θαηεγνξία «θνηλσληθό πιαίζην»,  

παξαηεξείηαη ζύγρπζε όζνλ αθνξά ην ξόιν ηνπ θάζε επαγγέικαηνο ςπρηθήο πγείαο, κε 

πην ζπλεζηζκέλν ην παξάδεηγκα ςπρίαηξνπ θαη ςπρνιόγνπ. Αλ θαη ζην ηώξα κπνξεί λα 

θαηαιήγνπκε λα βηώλνπκε ηε ζύγρπζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

έξεπλαο είλαη αηζηόδνμνη, θαη δηαβιέπνπλ αιιαγέο ζηε ζηάζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζηνπο εηδηθνύο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη απέλαληη ζηα ίδηα ηα ςπρηθά 

πξνβιήκαηα. 

Οη εκαληηθνί- Άιινη 
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ηελ ηειεπηαία ελόηεηα, πνπ εμεηάδνπκε ηελ επηξξνή ησλ εκαληηθώλ Άιισλ 

ζηε δσή αηόκσλ, αλαθέξνληαη ηα θαηαιεθηηθά ζρόιηα ησλ ζπκκεηερόλησλ, γύξσ από ην 

κεγάιν ζέκα ησλ γεγνλόησλ ή πξνζώπσλ πνπ ηνπο επεξέαζαλ ζηελ επηινγή ζπνπδώλ 

ςπρνινγίαο. Ζ επηξξνή δελ έρεη πάληα απαξαίηεηα ζεηηθό ραξαθηήξα, ελώ δηαθαίλνληαη 

θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ ζεκαληηθώλ γηα ηε δσή ηνπο 

αηόκσλ. πλήζσο ην ζρήκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη απηό ηεο ζεκαληηθήο ζρέζεο πνπ 

αθνινπζείηαη από ζεκαληηθή επηξξνή αιιά θαη ην αληίζηξνθν. 

ύκθσλα κε ηνλ Φίιηππν, νη επηξξνέο είλαη πάξα πνιιέο θαη έξρνληαη από 

παληνύ. Πέξα από ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηηο νπνίεο εμεηάζακε ζε πξνεγνύκελε 

ελόηεηα, ππάξρνπλ ζίγνπξα νη θηιηθέο ή αθόκα θαη νη εξσηηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. Πξώην παξάδεηγκα ζα δώζνπκε κε ηελ 

Έιιε. Ζ Έιιε είλαη ε θίιε ηνπ Φίιηππνπ, έλα άηνκν πνπ ν Φίιηππνο ζα μερσξίζεη θαη 

γηα ην νπνίν ζα θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά. Σελ ζέζε απηή ηελ έρεη θεξδίζεη γηαηί 

«βξηζθόηαλ ζπλέρεηα εθεί». Αθόκα είλαη «γιπθηά», «έκπηζηε», «ππνζηεξηθηηθή», «θαιόο 

αθξναηήο» θαη «δείρλεη πσο ελδηαθέξεηαη». ε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία… «ε ςπρνινγία 

ηεο αξέζεη πάξα πνιύ. Γειαδή είλαη άηνκν πνπ κε παίξλεη ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη: Τη 

θάλαηε ζην κάζεκα; Σε ηέηνην βαζκό! Μνπ έρεη πεη, αθόκα, πσο αλ ήηαλ ζεσξεηηθή ζα 

δήισλε ζίγνπξα ςπρνινγία…» Ο Φίιηππνο κνηάδεη κε ηελ Έιιε θαη ηαπηίδεηαη καδί ηεο 

ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο απηό ηνπ θαινύ αθξναηή… «Ννκίδσ πσο είκαη θαη 

εγώ θαιόο αθξναηήο, κνπ ην έρεη πεη [θαη ε ίδηα]». 

 Σν ίδην κνηίβν πνπ παξαηεξνύκε ζηνλ Φίιηππν ζα επαλαιεθζεί θαη ζε ηζηνξίεο 

άιισλ ζπκκεηερόλησλ, όπσο απηή ηεο Άξηεκηο («Οη θίινη κνπ γεληθά ιέγαλε όηη κνπ 

ηαηξηάδεη.») ηνπ Ηάθσβνπ, ηεο Ξέληαο ή θαη ηνπ Υάξε. 
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Ο Ηάθσβνο ζεσξεί θαζνξηζηηθό ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη θίινη ηνπ ζηελ 

δηακόξθσζή ηνπ θαη ηειηθά ζηελ επηινγή ζπνπδώλ ςπρνινγίαο. Θα καο πεη: «Από εθεί 

μεθίλεζε [όιν]. ηαλ ήκνπλ πξώηε ιπθείνπ κηινύζα κε δηάθνξνπο θαη απηό πνπ κνπ είπε 

κηα θίιε κνπ ήηαλ: Δίζαη θαιόο αθξναηήο. Έλαο άιινο θίινο κνπ κε έιεγε: Γεηα ζνπ ξε 

θίιε ςπρνιόγε! Τη ζα ζε θάλνπκε; Οπόηε ςπρνιόγε, ςπρνιόγε όινη… Ο Κώζηαο [κάιηζηα] 

κε έιεγε γηαηξό ηνπ έξσηα! Καη ξίρλακε γέιην! Μεηά από έλα ζεκείν ήζεια λα ην θάλσ.»  

ην πξόζσπν ηνπ Ηάθσβνπ, νη θίινη ηνπ,  αλαγλσξίδνπλ όια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ θηηάρλνπλ έλα ςπρνιόγν.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θίινπο ηεο Ξέληαο, πνπ βιέπνπλ ζε απηή 

ραξαθηεξηζηηθά ςπρνιόγνπ όπσο ε αθξόαζε θαη ηεο δηεγνύληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο 

ήδε από κηθξή ειηθία. Έηζη ε Ξέληα έξρεηαη ζε επαθή κε πνιιέο δηεγήζεηο ρσξίο όκσο 

λα γλσξίδεη πώο λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηό ηεο από απηέο «Πηζηεύσ όηη κε βνήζεζε 

επεηδή εξρόληνπζαλ θαη κνπ έιεγαλ όινη ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Τα κηθξνπξνβιήκαηα… ηη λα 

έρεηο Γεπηέξα γπκλαζίνπ; Τόηε ην είδα όηη ην έρσ απηό. Από ηόηε κνπ άξεζε πνπ βνεζνύζα. 

Αιιά κεηά θνβήζεθα επεηδή επεξεαδόκνπλ πνιύ από απηνύο. Γειαδή κπνξεί λα ην 

ζθεθηόκνπλ όιε κέξα ην δηθό ηνπο θαη μερλνύζα ηα δηθά κνπ πξνβιήκαηα, 

κηθξνπξνβιήκαηα πάιη. Τη είρα ζθεθηεί ηόηε; ηη αλ ην θάλσ απηό θαη γίλσ ςπρνιόγνο ζα 

πέζσ ζε θαηάζιηςε! Γελ ζα αληέμσ!» . Σόηε ζα απνκαθξπλζεί από ηελ ςπρνινγία. Θα 

επηζηξέςεη αξγόηεξα κεηά από ώξηκε ζθέςε θαη κεηά από επίζθεςε ζε ζύκβνπιν 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ ζα επηβεβαηώζεη ηελ θιίζε Έηζη ζέηνπκε θαη ηνλ 

ζύκβνπιν επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ «κηα θαιή θπξία ήηαλ» ζηα άηνκα πνπ ζα 

επεξεάζνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ηελ ηειηθή απόθαζε ηεο Ξέληαο.. «Μεηά ηελ πξώηε 

ιπθείνπ είρα σξηκάζεη θαη δελ επεξεαδόκνπλ θαη ηόζν θαη έθαλα έλαλ επαγγεικαηηθό 
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πξνζαλαηνιηζκό… θαη κνπ έβγαιε ζην ηέινο απηό. Αιιά θαη κέζα από ηηο ζπδεηήζεηο καο 

θαηάιαβα πσο έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα κέλα ν άλζξσπνο. Καη λα βνεζάσ θαη λα 

θαιπηεξεύσ ηα πξάγκαηα θαη απηό ην πιαίζην.» 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Υάξε αλαθέξεηαη επίζεο θαη κηα άιιε «πλεπκαηηθή» 

δηάζηαζε, ε νπνία ηνλίδεηαη κε ηηο ιέμεηο «spiritual leader», «δάζθαινο»… Ο Υάξεο δελ 

είλαη κόλν ν έκπηζηνο θίινο, αιιά θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη σο έλα είδνο «γθνπξνύ». 

(«Γεληθά έρσ έλα ξόιν ζπκβνπιάηνξα, έλα ξόιν spiritual leader, γηαηί εληάμεη ν θαζέλαο 

καο μερσξίδεη γηα θάηη θαη εγώ γη’ απηό έρσ μερσξίζεη. Τη λα θάλνπκε; Γεληθά δηάθνξα 

πξάγκαηα κνπ ιέλε. Δίκαη κηα θπγή, κηα  έμνδνο από ηελ θξίζε πνπ κπνξεί λα πεξλάεη 

θάπνηνο. Μνπ ιέλε: Καη θακία ζπκβνπιή μέξεηο; Ο Γάζθαινο κε θσλάδνπλ…») 

Παξόια απηά, ζύκθσλα κε έλα άιιν ζπκκεηέρνληα, ηνλ Παλαγηώηε « … όηαλ 

ζέισ λα θάλσ θάηη δελ κε ελδηαθέξεη πνιύ ηη πηζηεύνπλ νη άιινη. Γελ μέξσ αλ είλαη θαιό ή 

θαθό, αιιά ππάξρεη… Από εθεί θαη πέξα ζνπ είπα, κε πξνέηξεςε ν παηέξαο κνπ λα 

αζρνιεζώ κε ηα αζιήκαηα, επίζεο θάπνηνη κε έρνπλ πξνηξέςεη λα αζρνιεζώ κε ηε 

κνπζηθή… απηό ήζεια λα πσ. Τν όηη δειαδή δελ έρνπλ ηξνκεξή επηξξνή ζηηο επηινγέο κνπ, 

αιιά ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ κνπ είλαη ηη ζα πνπλ θαη απηνί.»  

Παξόκνηα είλαη θαη ε αληίδξαζε ηνπ Νεζηηλάδν, όηαλ ζε ζρεηηθή εξώηεζε ζα καο 

πεη: «[Ζ αληίδξαζε] ήηαλ νπδέηεξε. Τη ζέιεηο λα πεξάζεηο; Α, απηό; Οθ. Με παξόηξπλε 

πνιύ ε Άληα, κνπ έιεγε όηη κνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν κπνξνύζα λα 

δηαιέμσ, ην ίδην θαη έλαο θίινο, ηώξα νη ππόινηπνη ηελ αληηκεηώπηζε πνπ ζνπ είπα.»  

ηελ πεξίπησζε ηεο Λόιαο, έλα πνιύ ζεκαληηθό άηνκν ήηαλ ελάληηα ζηελ 

επηινγή ηεο. «Ο Σάθεο [.. Ο άθεο είλαη ν ζύληξνθνο Λόιαο.] δελ ήζειε πνιύ. Τν 
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ζεσξνύζε βιαθείεο θαη απηά. Απηόο δελ έρεη ζπνπδάζεη. Γνπιεύεη ηώξα ζε ηαμί. Τνπ αξέζεη 

βέβαηα ηώξα αιιά πξηλ ήζειε λα πάσ παηδαγσγηθό. Ζ κακά ηνπ είλαη δαζθάια θαη κνπ 

έιεγε: Να παο παηδαγσγηθό, λα δηνξηζηείο λα έρεηο θαη δηαθνπέο! … ελώ Χπρνινγία ζα παο 

ζα θνπξάδεζαη θαη δελ ζα βξεηο θαη δνπιεηά!»  

Δλ θαηαθιείδη, ζην θηιηθό πεξηβάιινλ, πνιινί ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ 

νκνηόηεηεο πνπ ζα επέηξεπαλ κηαο πξνζεθηηθήο είδνπο ηαύηηζε κε ηελ νκάδα ησλ 

θιηληθώλ ςπρνιόγσλ ή/θαη ςπρνζεξαπεπηώλ. Τπάξρνπλ αθόκα αληηδξάζεηο νπδέηεξεο ή 

θαη αξλεηηθέο- όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ απόθαζε ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ςπρνινγίαο αληηηίζνληαλ ηελ νκάδα ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ ζηε δσή αηόκσλ. 

Πξνζσπηθή Δπηινγή 

Ζ ςπρνινγία, ηόζν σο ζεσξεηηθή επηζηήκε όζν θαη σο πεδίν πξαθηηθήο έρεη 

ηδηαίηεξε αμία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηνλ Φίιηππν, «ην λα βνεζάο ηνπο άιινπο» 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό. Αθόκα, ζα παξαδερηεί «όλησο έρσ θάπνηα ζέκαηα λα ιύζσ 

αιιά δελ μέξσ αλ δηάιεμα ηε ζρνιή κόλν γηα απηό. Θεσξώ όηη ζα κε βνεζήζεη.»  

Γηα ηνλ Παλαγηώηε, νη ζπνπδέο ςπρνινγίαο απνηέιεζαλ πξώηε επηινγή. Θα κνπ 

εμεγήζεη πσο ην ζπλαίζζεκα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ θαη πσο νη 

ζπνπδέο πάλσ ζην ζπλαίζζεκα ζα ηνπ θαλνύλ ρξήζηκεο λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα γηαηί 

ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. («Βαζηθά νηηδήπνηε θάλσ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα κνπ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη πσο είκαη, ηη ζπλαηζζήκαηα έρσ κέζα κνπ. 

Οπόηε, θαηάιαβα όηη αθνύ κε επεξεάδεη ηόζν πνιύ εκέλα θαιό ζα είλαη λα αθνινπζήζσ 

απηό ην αληηθείκελν γηα λα ιύζσ θαη ηα δηθά κνπ πξνβιήκαηα θαη όηη κε απαζρνιεί.») Αλ 

θαη αξρηθά θαηεπζπλόκαζηαλ ζηελ ίδηα ηδέα ηνπ ςπρνιόγνπ- ςπρνζεξαπεπηή, ν 
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Παλαγηώηεο  ζα πξνηηκήζεη λα αζρνιεζεί κε έλα δηαθνξεηηθό ξόιν, απηνύ ηνπ 

ζπκβνύινπ επηρεηξήζεσλ. («Θα ήζεια λα αζρνιεζώ κε επηρεηξήζεηο. Γειαδή ζύκβνπινο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηέηνηα.») Ίζσο, απηό ζπλδέεηαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ηνπ 

παππνύ θαη ηνπ παηέξα, θαη ηνλ ξόιν ηνπο σο «δηαρεηξηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο» 

, έλαο ξόινο πνπ αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζε καο. Ζ 

αλαθνξά ζην ζπλαίζζεκα, έρεη επίζεο ελδηαθέξνλ, ίζσο είλαη έλα ζεκάδη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο «ηαξαρήο» ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηα 

ηεο κεηέξαο ηνπ θαη κε ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ο Ηάθσβνο επέιεμε ηηο ζπνπδέο ςπρνινγίαο, κεηά από ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε 

ηνπο θίινπο ηνπ, θαη νη νπνίνη ηνλ πξνώζεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή. Θα καο 

εθκπζηεξεπηεί αθόκα θάηη: «Ήξζα ζηελ ςπρνινγία γηαηί ήζεια λα βξσ αλζξώπνπο ίδηαο 

ςπρνζύλζεζεο κε κέλα. θεθηόκνπλ ηη ζην θαιό; Γελ ζα βξσ θαιά παηδηά εθεί πέξα; 

Πξέπεη λα έρεηο θάηη γηα λα παο ςπρνινγία! Γελ κπνξείο λα παο έηζη!» Αιιά όρη κόλν 

απηό. Φαίλεηαη πσο αθόκα έλαο παξάγνληαο ιεηηνύξγεζε θαηαιπηηθά, θαη απηόο είλαη ε 

θνηλσληθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ σο θνηηεηή ςπρνινγίαο.  «Ζ αιήζεηα είλαη όηη ήζεια λα 

βνεζήζσ θαη ηνλ εαπηό κνπ. Θα ήζεια λα γίλσ απηό πνπ ιέκε εμσηεξηθόο παξαηεξεηήο ηνπ 

εαπηνύ κνπ, λα ην δσ, λα ην βξσ, λα ην πξνιάβσ, θαη λα ην δηνξζώζσ. Καη όρη γηα λα ην 

παηλεύνκαη αιιά γηαηί δελ ζέισ λα δεκηνπξγώ αξλεηηθέο εληππώζεηο.» ε έλα άιιν ζεκείν 

ηεο αθήγεζεο ηνπ ζα καο πεη: «Θέισ λα είκαη ζσζηόο κε ηνπο άιινπο. Γηα απηό ηνλ ιόγν 

ειέγρσ θαζεκεξηλά ηνλ εαπηό κνπ». 

Ο Νηεζηηλάδν ζα καο κηιήζεη γηα έλα δηαθνξεηηθό ζρέδην απηό ηνπ ςπρνιόγνπ- 

εξεπλεηή κε αληηθείκελν κειέηεο ηελ λεπξνρεκεία ηνπ εγθεθάινπ. πγθεθξηκέλα 
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αλαθέξεη « Από όζν ηελ είρα γλσξίζεη κε είρε εληππσζηάζεη ε δπλαηόηεηα πνπ ζνπ δίλεη, 

ηελ θάλεηο δπλαηόηεηα βαζηθά, λα δηαβάδεηο ηνλ άιινλ. Ίζσο θαη ην πώο αληηιακβάλεζαη 

ηνλ θόζκν. Από ηελ όξαζε θαη ηελ αθνή κέρξη ην πώο ληώζεηο όηαλ γηα παξάδεηγκα 

θνηκάζαη. Καη απηό πνπ κε ειθύεη ηδηαίηεξα είλαη ε ζπλείδεζε, θαη πσο απνηππώλεηαη κέζα 

ζηνλ εγθέθαιν, αθόκα θαη πνηα ρεκηθά ηελ απνηεινύλ. Γειαδή αλ ήζεια θάπνην 

αληηθείκελν ζηελ ςπρνινγία, ζα ήζεια απηό.» Ζ ζεηηθηζηηθή θαηεύζπλζε ηνπ ζα είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηνλ θάλεη λα δηαθέξεη από ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, δειαδή 

ε άπνςε ηνπ γηα ηελ ςπρνινγία είλαη δηαθνξεηηθή αθνύ ηελ θαηαλνεί σο εξεπλεηηθή θαη 

όρη ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Μεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο καο ν Νεζηηλάδν πήξε 

ην πξώην ραξηί θαη κνπ ζπκπιήξσζε δύν θξάζεηο θιεηδηά. Ζ πξώηε ήηαλ «Ζ ηζρύο ηεο 

αληίιεςεο» θαη ε δεύηεξε ήηαλ «δελ ζα κπνξνύζαλ λα κε επεξεάζνπλ νη παζήζεηο θηι». Ζ 

εξώηεζε ήηαλ ηη ηνλ επεξέαζε θαη ηη όρη ζηελ επηινγή ςπρνινγίαο.  

Παξόια απηά όκσο, ζύκθσλα κε κηα άιιε ζπκκεηέρνπζα, ηελ Ξέληα, ππάξρεη 

ζαθήο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ επηζηεκώλ ςπρνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο. Δλώ ζα 

επηθεληξσζεί ζην ραξαθηήξα ηνπ ςπρνιόγνπ- εηδηθνύ ςπρηθήο πγείαο. «Βαζηθά εγώ ην 

ήζεια από ην γπκλάζην. Μνπ αξέζεη ε ςπρνινγία θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξώπσλ. Καη 

νη γηαηξνί είλαη κε αλζξώπνπο αιιά εγώ ήζεια κηα άιινπ είδνπο επηθνηλσλία.»     

 «Δκέλα ε επηινγή κνπ λα ζπνπδάζσ ςπρνινγία μεθίλεζε από ην γεγνλόο όηη πήγα 

ζηελ ςπρνιόγν θαη ηεο ην έιεγα κεξηθέο θνξέο, άιιεο άιιαδα άπνςε. Καη ε κακά κνπ όηαλ 

ήηαλ κηθξή ήζειε λα γίλεη ςπρνιόγνο αιιά δελ ηελ άθεζε ν παππνύο κνπ. Τεο έρεη κείλεη 

πνιύ ε επηζπκία θαη εγώ όηαλ ην δήισζα ε κακά κνπ ράξεθε πάξα πνιύ γηαηί ζα κπνξνύζε 

λα δηαβάδεη ηα βηβιία κνπ!» ζα καο πεη ε Άξηεκηο. Ζ επηινγή ηεο Άξηεκηο επεξεάζηεθε 

από ηελ εκπεηξία ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο θαη από ηε κεηέξα. ηελ ηζηνξία απηή, ε 
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κεηέξα ηαπηίδεηαη κε ηελ θόξε αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Οη επηζπκίεο ηεο κεηέξαο ζπρλά 

βξίζθνπλ ηελ νδό εθπιήξσζεο ηεο κέζσ ηεο θόξεο, ελώ ε θόξε αλαθαιύπηεη όηη είλαη 

δύζθνιν λα δηαθνξνπνηεζεί ζε έλα ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ ζπδεηνύληαη 

ηα πάληα. Γηα ην κέιινλ ηεο, ηόζν ην εξγαζηαθό όζν θαη ην κέιινλ ησλ ζπνπδώλ ηεο δελ 

είλαη αθόκα ζίγνπξε. Ζ Άξηεκηο επεξεάζηεθε από ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο θαη ησλ δύν 

ηεο γνλέσλ, θαη θαηαλνεί πσο πξέπεη λα δνπιέςεη ζθιεξά γηα λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηεο 

ζε έλα ζθιεξό θαη πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ. Καη όρη κόλν απηό, έρεη ηελ 

αίζζεζε όηη ζπλέβε έλα «ζαύκα , όηη πέξαζε «θαηά ηύρε» ζηε ζρνιή, θαη αηζζάλεηαη 

κεηνλεθηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ηεο πνπ κπνξνύλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα θαη είλαη άξηζηνη. Οη γνλείο ηεο ήηαλ κάρηκνη ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν θαη γη‟ απηό μερώξηζαλ, αλ θαη μεθίλεζαλ από ρακειά. Θα πξέπεη λα 

θάλεη θαη ε ίδηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο κέζσ ζθιεξήο αθαδεκατθήο δνπιεηάο.  

Ζ Λόια ζέιεη λα δηαιέμεη κηα δνπιεηά κε θύξνο, θαη ζα επηιέμεη ηελ ςπρνινγία 

επεξεαζκέλε από πνιιέο ηζηνξίεο ζπκπηώζεηο αιιά θπξίσο από ηε κεηέξα θαη ζε 

αληίζεζε κε ηε δνπιεηά ηεο κεηέξαο πνπ απαηηεί ηαπείλσζε. «Ζ κακά κνπ κπνξώ λα ζνπ 

πσ όηη κε ώζεζε πξνο απηό. ρη όηη κνπ έιεγε θάηη… αιιά επεηδή είρε πεξάζεη απηό κε ηνλ 

κπακπά… θαη εγώ ήκνπλ αλήζπρν παηδί θαη ηελ αλεζπρνύζα πνιύ θαη εηδηθά όηαλ κπήθα 

ζηελ εθεβεία… ζηελαρσξηόηαλ. Δίρε πάεη ζε ςπρνιόγν θαη ήζειε θαη κέλα λα κε πάεη ζε 

ςπρνιόγν. Τεο είραλ κηιήζεη, ηελ είραλ ζπκβνπιέςεη θαη είρε θαη πνιιά βηβιία ςπρνινγίαο 

πνπ κνπ άξεζε λα δηαβάδσ. Αθόκα θαη εθπνκπέο ζηελ ηειεόξαζε.» Ζ θαηαλόεζε ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη αλαθέξεηαη επίζεο σο ζεκαληηθόο 

ιόγνο ζίγνπξα όρη όκσο σο θαζνξηζηηθόο. «Έρσ ζθεθηεί όηη κπνξεί θαη γηα δηθέο κνπ 
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αλεζπρίεο λα βξίζθνκαη εδώ. Γηαηί κε κπεξδεύσ ώξεο ώξεο. Μπνξεί λα ζθέθηνκαη θάηη θαη 

κεηά νη πξάμεηο κνπ λα κε ην δείρλνπλ απηό… ήζεια λα θαηαιάβσ θαιύηεξα θαη κέλα.»  

Σέινο, ν Υάξεο ζεσξεί ηηο ζπνπδέο ςπρνινγίαο έλα κεηαβαηηθό ζηάδην, ην νπνίν 

ζα αμηνπνηήζεη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη κε ηξόπν πνπ ζα ζπκθέξεη ηηο κειινληηθέο 

ηνπ βιέςεηο (πνιηηηθή, ρώξνο ηνπ ζεάκαηνο). «Χπρνινγία… λαη απιώο κνπ θίλεζε ην 

ελδηαθέξνλ. Αθόκα ηα εηζαγσγηθά θάλσ θαη δελ έρσ θαηαιάβεη θαλ ηη ζρέζε έρεη ην έλα κε 

ην άιιν. Δλ θαηξώ. Γελ έρσ θαλέλα παξάπνλν. Δληάμεη κνπ αξέζεη αιιά δελ πηζηεύσ όηη 

ζα είλαη απηή ε κνλαδηθή ζπνπδή κνπ.» Σν πώο ζπλδένληαη νη επηζηήκεο πνιηηηθήο θαη 

ςπρνινγίαο ζα καο πεη «[Ζ ζύλδεζε] αθνξά ην ςπρνγξαθηθό ζηνηρείν. Τν έλα ζέιεη λα ην 

θαηαλνήζεη θαη ην άιιν λα ην κεηαβάιεη.»  

Οινθιεξώλνληαο, ε επηινγή ζπνπδώλ ςπρνινγίαο απνηέιεζε γηα ην ζύλνιν ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, ηελ πξώηε ηνπο επηινγή. Από ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα επηινγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπνπδώλ αλαθέξνληαη αιηξνπηζηηθά θίλεηξα, θαη θίλεηξα 

απηνβειηίσζεο, ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό θηλείηαη κε βάζε ηα πξνζσπηθά θίλεηξα 

αλέιημεο. Ζ ππνθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη αθόκα από ζθέςεηο γηα ην ηη ηαηξηάδεη ζηνλ 

θαζέλα σο επάγγεικα, θαη πνηα είλαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ θαη ην θίισλ ηνπ θαζέλα γηα 

ην ηαίξηαζκα απηό. Αο ζπκπιεξώζνπκε αθόκα, όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη έλα πνιύ κηθξή ,αλ πξάγκαηη 

νπνηαδήπνηε, θαηαλόεζεο ηεο ςπρνινγίαο σο αληηθείκελν ζπνπδώλ. Δπίζεο, δελ 

αλαθέξνληαη πνπζελά λα δηεξεπλνύλ ηελ θξίζηκε επηινγή ζπνπδώλ, όπσο δειαδή λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ή λα νδεγνύληαη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, πνπ αθνξνύλ κε 

ηελ ελ ιόγσ θαηεύζπλζε. Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη πιένλ, είλαη αλ όλησο κπνξνύκε λα 

είκαζηε ζίγνπξνη πσο νη επηινγέο απηέο είλαη πξαγκαηηθά νη επηινγέο ησλ πξνζώπσλ πνπ 
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ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα, θαη αλ ηζρπξηζηνύκε πσο ζπκβαίλεη απηό, ηόηε ε 

ακέζσο επόκελε εξώηεζε ζα είλαη… Πώο άηνκα 16 ή 17 εηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 

ελδηάκεζν πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ κελπκάησλ θαη ηάζεσλ, θαινύληαη λα πάξνπλ κηα 

απόθαζε απζηεξά πξνζσπηθή, ελώ ε ζέζε ηνπο ππνδεηθλύεη αθξηβώο ην αληίζεην; Σν 

ζύλδξνκν ηεο Φεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο απαληά επηηπρώο ζε όια ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο 

ηέζζεξηο βαζηθέο ελόηεηεο. (Οηθνγελεηαθό Πιαίζην, Κνηλσληθό Πιαίζην, Οη Σεκαληηθνί- 

Άιινη ,Πξνζσπηθή Δπηινγή) (Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα αθνινπζήζακε ην παξάδεηγκα 

ησλ Smith, Flowers& Larkin 2009) 

Πίλαθαο 1. Γηαθνξεηηθά Θέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ από  ηνπο πκκεηέρνληεο 

Α. Οηθνγελεηαθό Πιαίζην 

- Τπνζηεξηθηηθό 

Φίιηππνο: «Ζ κεηέξα λνκίδσ είλαη θαιά» 

Παλαγηώηεο: «Ο παηέξαο κνπ είπε αθνύ ην ζέιεηο δελ κπνξώ λα ζνπ πσ εγώ όρη. Μνπ είπε 

όηη είλαη ελδηαθέξνλ…» 

Νηεζηηλάδν: «Ζ κεηέξα πάληα κνπ έιεγε λα θάλσ όηη ζέισ γηαηί γλσξίδεη πσο πξέπεη λα 

απνιακβάλεηο απηό πνπ θάλεηο γηα λα είζαη επηπρηζκέλνο.» 

Άξηεκηο: «Ζ κεηέξα κνπ ράξεθε πάξα πνιύ.» 

Ξέληα: «Ο παηέξαο κνπ είπε εγώ όηη θαη λα επηιέμεηο ζα ζε ζηεξίμσ αιιά λα μέξεηο όηη 
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θάλεηο θάηη πνπ ζε ραξνπνηεί.» 

Λόια: «Ζ κακά κνπ έιεγε όηη ηεο αξέζεη πνιύ.» 

Υάξεο: «Τν βξήθαλ ελδηαθέξνλ… δελ εμέθξαζαλ θάπνηα αληίξξεζε.» 

-Γηαθνξεηηθά ρέδηα 

Φίιηππνο: «Ο παηέξαο κνπ ζα πξνηηκνύζε θάηη άιιν από ην λα πεξάζσ ςπρνινγία.» 

Παλαγηώηεο: «Ζ γηαγηά κνπ ήζειε λα γίλσ δάζθαινο.» 

Ηάθσβνο: «Ζ κεηέξα κνπ ήζειε λα κε θάλεη δηθεγόξν… Μεηά ήζειε λα κε θάλεη ςπρνιόγν 

ΣΑΣΣ- Αμησκαηηθώλ.» 

Νηεζηηλάδν: «Ο παηέξαο κνπ έπαζε ζνθ!» 

Άξηεκηο: «Ο κπακπάο κνπ κπνξεί λα έρεη αθόκα απηή ηελ άπνςε. Γειαδή όηη γηα λα γίλεη 

θάπνηνο ςπρνιόγνο πξέπεη λα έρεη πξόβιεκα.» 

Ξέληα: «Ζ γηαγηά κνπ έιεγε γίλε δαζθάια λα έρεηο πεξηζζόηεξεο δηαθνπέο!» 

Λόια: «Ζ λνλά κνπ… έιεγε δηάθνξα! Τη βιαθείεο είλαη απηά… θαιύηεξα λα δειώζεηο θάηη 

άιιν… θαη ηέηνηα.» 

-Θεσξνύλ όηη νη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ηεο Φπρνινγίαο είλαη Πεξηνξηζκέλεο 

Παλαγηώηεο: «Ο παηέξαο κνπ είπε έρεη θάπνηα δύζθνιε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε… 

είπε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηο ςπρνιόγνο ηειεηώλνληαο ηε ζρνιή.» 

Ηάθσβνο: «Ζ κεηέξα κνπ είπε αλ δελ πάσ ζηελ ΣΑΣΣ ζα έρσ πξνβιήκαηα αλεξγίαο, ζα 



41 
 

 
 
 

έρσ πξνβιήκαηα ρξεκάησλ, θαη ν παηέξαο κνπ επίζεο.» 

Νηεζηηλάδν: «Ο παηέξαο κνπ ήζειε λα κε θάλεη θηελίαηξν. Γηα ηνπο ιόγνπο όηη ζα ήηαλ 

πην αζθαιήο θαη εθείλνο θαη εγώ.» 

Λόια: «Ζ γηαγηά Δηξήλε έιεγε όηη δελ ππάξρεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.» 

Υάξεο: «Με ξώηεζαλ ηη κπνξείο λα βγεηο από εδώ; Με ηη κπνξείο λα αζρνιεζείο;» 

Άξηεκηο: «Σθέθηεθα όηη εθόζνλ ε αλεξγία είλαη ζην θνπι, θαη θπξίσο ζηνλ θιάδν απηό, 

εγώ απιά πέξαζα επεηδή ήζεια λα θάλσ θάηη πνπ αγαπώ πάξα πνιύ.»  

- Οηθνγελεηαθό Ηζηνξηθό Δπίζθεςεο ζε Φπρνιόγν 

Άξηεκηο: «Αξρίζακε λα πεγαίλνπκε ζε ςπρνιόγν θαη λα κηιάκε πεξηζζόηεξν κεηαμύ καο.» 

Ξέληα: «Αγρσλόκνπλ πάξα πνιύ γηα ηηο παλειιαδηθέο θαη είρα ςπρνιόγν» 

Λόια: «[Ζ κεηέξα κνπ] είρε πάεη ζε ςπρνιόγν θαη ήζειε θαη κέλα λα κε πάεη ζε 

ςπρνιόγν.» 

- Ηζηνξηθό Ηαηξηθνύ/Παξά-ηαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο ζηελ Οηθνγέλεηα 

Νηεζηηλάδν: «Οη γνλείο κνπ είλαη θηελίαηξνη.» 

Λόια: «Ζ γηαγηά κνπ ήηαλ λνζνθόκα.» 

-Γνλείο πνπ Δπηζπκνύζαλ λα Αζρνιεζνύλ κε ηελ Φπρνινγία 

Άξηεκηο: «Ζ κακά κνπ όηαλ ήηαλ κηθξή ήζειε λα γίλεη ςπρνιόγνο αιιά δελ ηελ άθεζε ν 

παππνύο κνπ.» 
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Λόια: «Ζ κακά κνπ είρε πνιιά βηβιία ςπρνινγίαο πνπ κνπ άξεζε λα δηαβάδσ. Αθόκα θαη 

εθπνκπέο ζηελ ηειεόξαζε» 

-Σαπηίδνπλ ηελ Φπρνινγία κε ηηο Κιηληθέο Δθαξκνγέο ηεο (Φπρνζεξαπεία) 

Ηάθσβνο: «Ξέξνπλ πσο δελ ππάξρεη κέιινλ ζηελ Διιάδα, γη’ απηό κε πξνσζνύλ ζην 

εμσηεξηθό.» 

Β. Κνηλσληθό Πιαίζην 

- ύγρπζε ξόινπ Φπρνιόγνπ- Φπρηάηξνπ 

Παλαγηώηεο: «Ννκίδσ δελ μέξνπλ [ελλ. νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο] ηη είλαη νη ςπρνιόγνη. 

Μαο κπεξδεύνπλ κε ηνπο ςπρίαηξνπο θαη ηνπο ηξεινύο.» 

Ηάθσβνο: «Ζ γηαγηά κνπ καο ιέεη ηξεινγηαηξνύο!» 

Νηεζηηλάδν: «Καιά θάλνπκε θαη είκαζηε ζηελ ίδηα θιίθα κε ηνπο ςπρίαηξνπο. Ζ ςπρνινγία 

είλαη επηζηήκε θαη κέζνδνο, όπσο ε ςπρηαηξηθή.» 

-Οη Φπρνιόγνη είλαη «παξάμελνη» 

Φίιηππνο: «…ηξεηο ςπρνιόγνπο έρνπκε ζην ρσξηό. πνπ ν έλαο κηιάεη ζηα παγθάθηα. Ο 

άιινο θπθινθνξεί κε παιηό κέζα ζην θαηαθαιόθαηξν, θαη δελ είλαη πνιύ θαιά…» 

Λόια: «Υπάξρνπλ αθόκα ηακπνύ.» 

Παλαγηώηεο: «… καο κπεξδεύνπλ κε ηνπο ηξεινύο.» 

-Πξννδεπηηθή Αιιαγή ηάζεο Απέλαληη ζηνπο Φπρνιόγνπο 
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Νηεζηηλάδν: «tώξα λνκίδσ πσο αξρίδνπλ θαη σξηκάδνπλ… νη ζπλζήθεο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία γηα πξάγκαηα όπσο ε ςπρνινγία» 

Λόια: «Ο θαζέλαο έρεη ηελ άπνςε ηνπ… αιιά ζα αιιάμεη ζύληνκα απηό.» 

Ξέληα: «Πηζηεύσ πσο θάπνηνη είλαη πην αλνηρηνί θαη ειπίδσ λα γίλνπλ πην αλνηρηνί ζην 

κέιινλ» 

Υάξεο: «Ο ςπρνιόγνο γίλεηαη πεξηζζόηεξν κόδα.»  

- Φπρνζεξαπεία ελ θαηξώ Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

Άξηεκηο: «Ο θόζκνο κέρξη ηώξα είρε ρξήκαηα θαη μόδεπε, θαη ζπαηαινύζε θαη ίζσο δελ 

έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα.» 

Λόια: «Ο ιόγνο πνπ ην θαζπζηεξεί λνκίδσ είλαη ην νηθνλνκηθό θνκκάηη, δηαθνξεηηθά 

πνιινί ζα ήζειαλ λα πάλε.» 

Υάξεο: «Έρσ αθνύζεη θαη ηελ άπνςε: Δδώ δελ έρνπκε λα θάκε ηη λα πάκε ζε ςπρνιόγν;» 

Γ. Οη εκαληηθνί- Άιινη 

-Οη πκκεηέρνληεο σο Μηθξνί Φπρνιόγνη 

Άξηεκηο: «Οη θίινη κνπ γεληθά ιέγαλε όηη κνπ ηαηξηάδεη» 

Φίιηππνο: «Ννκίδσ θαη εγώ είκαη θαιόο αθξναηήο…» 

Ηάθσβνο: «Απηό πνπ κνπ είπε κηα θίιε κνπ ήηαλ: Δίζαη θαιόο αθξναηήο. Έλαο άιινο θίινο 

κνπ κε έιεγε: Γεηα ζνπ ξε ςπρνιόγε! … Ο Κώζηαο κε έιεγε: Γηαηξό ηνπ Έξσηα!» 
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Ξέληα: «Πηζηεύσ όηη κε βνήζεζε επεηδή εξρόληνπζαλ θαη κνπ έιεγαλ όινη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο.» 

-Άιιεο Αληηδξάζεηο 

Παλαγηώηεο: «Γελ έρνπλ ηξνκεξή επηξξνή ζηηο επηινγέο κνπ αιιά ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

κπαινύ κνπ είλαη ηη ζα πνπλ θαη απηνί.» 

Νηεζηηλάδν: «Ζ αληίδξαζε ηνπο ήηαλ νπδέηεξε.» 

Λόια: «Ο Σάθεο [ελλ. ην αγόξη κνπ] δελ ήζειε πνιύ.» 

Γ. Πξνζσπηθή Δπηινγή 

-Οη πνπδέο Φπρνινγίαο Βνεζνύλ ζηελ Δπίιπζε Πξνζσπηθώλ Πξνβιεκάησλ 

Φίιηππνο: «λησο έρσ θάπνηα ζέκαηα λα ιύζσ αιιά δελ μέξσ αλ δηάιεμα ηε ζρνιή κόλν 

γη’ απηό.» 

Παλαγηώηεο: «Καιό ζα είλαη λα αθνινπζήζσ απηό ην αληηθείκελν γηα λα ιύζσ θαη ηα δηθά 

κνπ πξνβιήκαηα θαη ό,ηη κε απαζρνιεί.» 

Ηάθσβνο: «Ζ αιήζεηα είλαη όηη ήζεια λα βνεζήζσ θαη ηνλ εαπηό κνπ.» 

Λόια: «Έρσ ζθεθηεί όηη κπνξεί θαη γηα δηθέο κνπ αλεζπρίεο λα βξίζθνκαη εδώ.» 

Ξέληα: «[Δίλαη] θαη όηη ζέισ λα βνεζήζσ θαη λα ιύζσ ηα πξνβιήκαηα. Αιιά εληάμεη, αλ 

δελ κάζεηο ηνλ εαπηό  ζνπ δελ μέξσ αλ ζα κπνξέζεηο λα βνεζήζεηο.» 

Υάξεο: «Χπρνινγία… λαη απιώο κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ. Θεώξεζα πξάγκαηη πσο ίζσο 

κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία ζα αλαθάιππηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό κνπ πνπ ήηαλ πξηλ 
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θξπκκέλα.» 

Νηεζηηλάδν: «Δγώ ηνπιάρηζηνλ σο ηώξα δελ ληώζσ όηη έρσ έξζεη ζηελ ςπρνινγία γηα λα 

ιύζσ ηα δηθά κνπ πξνβιήκαηα.» 

-Ο Φπρνιόγνο σο ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο 

Φίιηππνο: «Τν λα βνεζάο ηνπο άιινπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό.» 

Ξέληα: «Μνπ αξέζεη ε ςπρνινγία θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξώπσλ.» 

Ηάθσβνο: «Ήξζα ζηελ Χπρνινγία γηαηί ήζεια λα βξσ αλζξώπνπο ίδηαο ςπρνζύλζεζεο κε 

εκέλα.» 

-Δπξύηεξνη Οξηζκνί  

Νηεζηηλάδν: «Απηό πνπ κε ειθύεη ηδηαίηεξα είλαη ε ζπλείδεζε, θαη πώο απνηππώλεηαη ζηνλ 

εγθέθαιν αθόκα θαη πνηα ρεκηθά ηελ απνηεινύλ.» 

Παλαγηώηεο: «Θα ήζεια λα αζρνιεζώ κε ηηο επηρεηξήζεηο. Γειαδή ζύκβνπινο 

επηρεηξήζεσλ.» 

 

Σειηθά, ζα κηιήζνπκε γηα έλα ζύλνιν επηξξνώλ. Σελ πξώηε ζέζε θαηέρεη ε 

νηθνγέλεηα, ε νπνία θαη δέρεηαη επηξξνέο από ην εθάζηνηε θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό 

πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε καο ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη 

θνηλσλία, πνπ από θνηλνύ δηακνξθώλνπλ ηελ άπνςε πνπ αθνξά ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ςπρνινγίαο σο ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ.  
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Μεηά ην ειιεληθό ζρνιείν, πνπ πξνσζεί ηελ ζεσξεηηθνπνίεζε, ζηεξείηαη ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη παίδεη ηνλ δηθό ηνπ ξόιν ζην 

ζέκα αλαγλώξηζεο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ σο a priori επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ, θαη 

όρη επαγγεικάησλ.  

Σέινο ε αληίζεζε γίλεηαη θαλεξή αλ πξνζζέζνπκε ζηα παξαπάλσ, ην ειιεληθό 

ζύζηεκα εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπνπ ε επηινγή ηεο 

ζρνιήο δελ γίλεηαη ζπλεηδεηά, αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο επαθίεηαη ζηελ ηύρε. Ζ 

παξαθάησ εηθόλα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηπινθόηεηαο ησλ 

ζεκάησλ, ή θαιύηεξα ζηελ εμαξηεηηθή ηνπο δπλακηθή, ηα ζέκαηα ραξαθηεξίδνληαη από 

κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο επεξεάδνληαο ην άηνκν (θέληξν) ζην 

ζρεδηαζκό απνθάζεσλ. (Δηθόλα 2) 

 

Δηθόλα 2: Ζ αλζξώπηλε θηγνύξα αλαδεηά ηελ ηζνξξνπία αθξνβαηώληαο ζε 

εύζξαπζηεο ηζνξξνπίεο 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ καο, 

δηαπηζηώζακε όηη ν όξνο Φπρνινγία δελ είλαη έλαο άγλσζηνο -πξνο εμεξεύλεζε- όξνο 

αιιά ήδε ζην κπαιό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο βξίζθεηαη δηακνξθσκέλε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κηα 

ραξαθηεξηζηηθή θαη πνιιέο θνξέο νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην αληηθείκελν θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηόζν ηεο ςπρνινγίαο, όζν θαη ησλ ίδησλ ησλ ςπρνιόγσλ. 

 Αλαιπηηθόηεξα, ε ςπρνινγία ζηελ Διιάδα λνείηαη πεξηζζόηεξν σο επάγγεικα – 

απηό ηνπ θιηληθνύ ςπρνιόγνπ/ςπρνζεξαπεπηή- θαη ιηγόηεξν σο ζεσξεηηθό πεδίν 

κειέηεο. Σν παξάδεηγκα ηεο ςπρνινγίαο δελ είλαη ην κνλαδηθό. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ε 

πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ λνκηθήο γίλνληαη δηθεγόξνη, αιιά θαη άιινη απόθνηηνη 

δηαθνξεηηθώλ επηζηεκώλ πξνσζνύληαη ζηα εθαξκνζκέλα επαγγέικαηα ηεο εθάζηνηε 

επηζηήκεο ηνπο, αλ θαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ έρεη 

πξνλνήζεη γηα ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ. Σν δήηεκα πεξηπιέθεηαη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδώλ ςπρνινγίαο,  πνπ ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα 

θαζαξά ζεσξεηηθό πεδίν κειέηεο θαη πξόγξακκα ζπνπδώλ,  ελώ αλακέλεηαη από ηνπο 

απόθνηηνπο ηεο λα απνξξνθεζνύλ από ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζέζεηο  πξαθηηθέο θαη 

εθαξκνζκέλεο.  

Δθηόο από ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζηηο νπνίεο ππήξμε ε δπλαηόηεηα ηεο εκβάζπλζεο.  

Από ηα δεδνκέλα θαίλεηαη λα πξνθύπηεη όηη ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο, σο κείδνλ 

ζρεκαηηζκόο, δηαδξακαηίδεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν ίζσο ξόιν ζηελ επηινγή ζπνπδώλ 
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ςπρνινγίαο, κε ην θηιηθό ή επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ λα αθνινπζεί παξέρνληαο ηε 

δπλαηόηεηα εμηζνξξόπεζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο ρσξηζηά.   

Γελενγξακκαηηθέο Πιεξνθνξίεο 

Έλαο από ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο έξεπλαο καο πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξήζε ησλ 

γελενγξακκάησλ (νηθνγελεηαθώλ δέληξσλ) θαη θνηλσληνγξακκάησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ  

(Μπόνπελ, 1996.Milewski- Hertlein, 2001) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο 

ζπγθξόηεζεο ηεο κειέηεο καο, πνπ θσηίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν έγηλε δπλαηή ε ιήςε ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ, κε πξνεμέρνλ ην ζέκα επηινγήο 

ζπνπδώλ ςπρνινγίαο. 

Οηθνγελεηαθό Γέληξν 

ε γεληθέο γξακκέο όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξόζθαηε 

κεηαθίλεζε ηνπο ζην Ρέζπκλν. Ζ αλαρώξεζε ελόο κέινπο θαηαγξάθεηαη από ηε 

βηβιηνγξαθία σο έλα ζεκαληηθό ζεκείν, ηδηαίηεξα όηαλ ζπκπίπηεη κε ηελ αθππληζηηθή 

εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο ζε έλα λέν θύθιν δσήο. πσο ζεκεηώλεη ν Παλαγηώηεο 

«Τειείσζε έλαο κεγάινο θύθινο πνπ ήηαλ ζην ζρνιείν. Καη έλαο θαηλνύξγηνο θύθινο 

μεθηλάεη νπόηε επηθεληξώλεζαη εθεί.» Απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζηελ παξαπάλσ δήισζε, 

θαη απηό πνπ πξνζθέξεη έλα παξαπάλσ επίπεδν ζρνιηαζκνύ είλαη αθξηβώο ν 

δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ λέα θαηάζηαζε δελ 

βηώλεηαη ζε θακία πεξίπησζε σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο, δειαδή ην παλεπηζηήκην 

δελ κνηάδεη κε ζρνιείν, αιιά ζεσξείηαη έλαο ρώξνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζύλδεζε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο ςπρνινγίαο.  
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πλερίδνληαο, ε κεηάβαζε ζπλνδεύεηαη από αιιαγέο ζε όια ηα ζπκθξαδόκελα 

επίπεδα. Οη εθάζηνηε αιιαγέο έρνπλ δπλακηθό ραξαθηήξα θαη πξνζθέξνληαη γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. (Γθόιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999. McAdams,  Josselson & Lieblich., 

2002) 

Ξεθηλώληαο από ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ παξαηεξήζακε 

πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζρέζεσλ. πρλά ήξζακε ζε επαθή κε δύν κέιε 

(ζπλήζσο έλαο ζπκκεηέρσλ θαη έλαο γνλέαο) πνπ ζα πεξηγξάθακε κε ζρέζε πνιύ ζηελή ή 

ζπγρσλεπκέλε. (Γθόιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999. Μπόνπελ, 1996) Έλα θαιό παξάδεηγκα 

απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη ε έληνλε ζρέζε ηεο Άξηεκηο κε ηε κεηέξα ηεο. ύκθσλα κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο «Ζ κακά κνπ κε επεξεάδεη πάξα πνιύ, γηαηί κε μέξεη 

θαιύηεξα από ηνλ θαζέλα. Αθόκα θαη αλ δελ έρσ ηηο ιέμεηο λα εθθξαζηώ μέξεη εθείλε λα κε 

ζπκπιεξώζεη, μέξεη πόηε είκαη θαιά θαη πόηε όρη, θαη γεληθά κε ηελ κακά κνπ έρνπκε ηελ 

ηέιεηα ζρέζε πηζηεύσ… θαη ζα κνπ θέξλεη όρη κόλν ζαλ κακά αιιά θαη ζαλ θίιε, ζαλ 

αδεξθή, ζαλ νηηδήπνηε. Απηό βέβαηα θαη κε ηξνκάδεη ιηγάθη γηαηί ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ 

ζθεπηόκελε ςπρνινγηθά πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ηε δσή κνπ ρσξίο ηε κακά κνπ, γηα λα 

κπνξέζσ λα αλεμαξηεηνπνηεζώ πεξηζζόηεξν θαη πξαγκαηηθά θαη κόλν ε ζθέςε κε 

ηξνκάδεη.» Παξόκνηεο αληαλαθιάζεηο βξίζθνπκε θαη ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ 

Μπόνπελ. Ο Μπόνπελ (1996) δηαηύπσζε ηε ζεσξία ηνπ βαζηζκέλνο ζε έλαλ κεγάιν 

αξηζκό ζηνηρείσλ θαη παξαηεξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ θιηληθή πξάμε. ην 

πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνύκε ηδηαίηεξα κε ηελ «θιίκαθα δηαθνξνπνίεζεο 

εαπηνύ» κηα θιίκαθα πνπ αλαπηύρζεθε σο κέξνο ηεο αλαθεξόκελεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, θαη πνπ γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ δελ είλαη δπλαηό λα ζρνιηάζνπκε ζην 

ζύλνιν ηεο. 
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 Ζ θιίκαθα δηαθνξνπνίεζεο εαπηνύ καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν 

δηαθνξνπνίεζεο ελόο αηόκνπ, ζην επξύηεξν νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό ζύζηεκα. 

(Μπόνπελ, 1996) Σν άηνκν θηλείηαη κεηαμύ δύν δπλάκεσλ. Σε δηαθνξνπνίεζε θαη ηε κε 

δηαθνξνπνίεζε (ύκπλνηα), πνπ εθδειώλνληαη θαη κε ηηο αθξαίεο κνξθέο ηεο αδηαθνξίαο 

θαη ηαύηηζεο. (Μπόνπελ, 1996) ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα εγγύηεηα 

έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε, πνπ βξίζθεηαη ζην άιιν άθξν, 

δεκηνπξγώληαο ζύγρπζε ζηελ ζπκκεηέρνπζα. Ζ αλάγθε δηαρσξηζκνύ ηεο από ηε κεηέξα, 

είλαη ηόζν κεγάιε ώζηε νδεγείηαη ζηελ θαηαζθεπή ελόο θαληαζηηθνύ ζελαξίνπ, κε ηε 

κεηέξα απνύζα. «Πξνζπαζώ θαη εγώ θαηά θάπνην ηξόπν λα θάλσ πξάγκαηα θαη λα 

ζθέθηνκαη όηη δελ ππάξρεη ε κακά κνπ. Καηαιαβαίλεηο ηη ιέσ;» ηελ πεξίπησζε ηεο 

Άξηεκηο, αιιά θαη άιισλ ζπκκεηερόλησλ ε κεηαθίλεζε ζην Ρέζπκλν, ζα πξνζθέξεη ην 

ρώξν θαη ηνλ ρξόλν γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή, πνπ ζα ιέγακε πξνζηδηάδεη πεξηζζόηεξν 

ζε κηα αιιαγή ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ. (Μπόνπελ, 1996) 

Βέβαηα, αιιαγέο δελ ζπκβαίλνπλ κόλν θαηά ηελ πεξίνδν ζεκαληηθώλ 

κεηαβαηηθώλ θάζεσλ δσήο αιιά θαη θαηά ηελ πεξίνδν γελλήζεσλ ή ζαλάησλ. Σελ 

αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκό ζα απνηειέζνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο κε ηηο ηζηνξίεο ηνπο. 

Πξώηνλ, ε γέλλεζε ηνπ Νεζηηλάδν ζπλέπεζε κε ην ηέινο κηαο πνιύ δύζθνιεο γηα 

ηελ νηθνγέλεηα επνρήο. Ζ ειπίδα γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, θαη πξνζδνθίεο γηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νηθνγέλεηα, όια, κπνξνύκε λα πνύκε, πσο 

γελλήζεθαλ καδί κε ηνλ Νεζηηλάδν. «Ζ κεηαθόκηζε ζηελ Αζήλα ζπλέπεζε κε ην ζάλαην 

ηεο γηαγηάο θαη ε κάλα κνπ γηα πνιύ θαηξό ήηαλ άζρεκα, κέρξη έσο όηνπ γελλήζεθα εγώ, 

δειαδή ην 90. Τν 80 όιν ήηαλ δύζθνιν.»  
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Γεύηεξν, είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Λόιαο, δύν παηδηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. Ο πξόσξνο ζάλαηνο ελόο γνλέα, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Παλαγηώηε αθνξά ηε κεηέξα, θαη ζηελ Λόια ηνλ παηέξα, θξίλεηαη  

ηδηαίηεξα θξίζηκνο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ησλ ελαπνκεηλάλησλ κειώλ. Γελ ζα 

καο παξαμέλεπε ε αλάγθε επαλαδεκηνπξγίαο θάπνηνπ νηθνγελεηαθνύ ξόινπ, πνπ είηε 

είλαη αλαρξνληζηηθόο είηε ζεσξείηαη πιένλ αθαηάιιεινο. (Γθόιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999)  

Γηα παξάδεηγκα, κεηά ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ Παλαγηώηε, ν παηέξαο έγηλε ην λέν 

πξόηππν ζπκπεξηθνξάο, θαη μερώξηζε γηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηε 

δπλακηθόηεηα ηνπ θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πέλζνπο. «Μέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηέξα ίζσο λα έρσ θαη σο πξόηππν…[Ξερσξίδσ] Τελ εξγαηηθόηεηα ηνπ πξώηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζηελ παξέα, ηελ θνηλσληθόηεηα ηνπ.  Απηό. Γειαδή ζαλ άλζξσπνο 

είλαη δπλαηόο ραξαθηήξαο. Σθέςνπ όηη πέζαλε ε κακά κνπ θαη έρεη ηξία παηδηά.» Με 

αθνξκή ην παξαπάλσ ζρόιην, κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε θαη γηα ηηο γισζζηθέο επηινγέο 

ηνπ Παλαγηώηε θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρξήζε 3
νπ

 εληθνύ πξνζώπνπ αληί γηα 1
νπ

 

πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ ζηε θξάζε «έρεη ηξία παηδηά» (αληί γηα είκαζηε ηξία παηδηά), ζε 

κηα πξνζπάζεηα ζπλαηζζεκαηηθήο απνκάθξπλζεο από ην ηξαγηθό γεγνλόο. Κη όπσο 

ηνλίδεηαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ απώιεηα ελόο 

ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ, πξνζπαζνύλ λα ηζνξξνπήζνπλ κεηαμύ δύν δύζθνισλ 

απνθάζεσλ: από ηε κηα λα ζπγθξαηήζνπλ δσληαλή ηε κλήκε ηνπ απσιέζαληα, θαη από 

ηελ άιιε λα απνζηαζηνπνηεζνύλ από ην ηξαγηθό γεγνλόο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. (Ron 

Nasim In: Josselson, Lieblich, McAdams, 2007) 

Καηά παξόκνην ηξόπν βιέπνπκε ηνλ αληίθηππν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηεο 

Λόιαο ζην ζύζηεκα ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ. «… ν κπακπάο κνπ θαηαξράο πέζαλε 
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12 κέξεο κεηά ηε γέλλεζε κνπ, δελ πξόιαβα λα ηνλ δσ θαη λα ηνλ δήζσ θαζόινπ… θαη ε 

κακά κνπ έκεηλε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ… Αξγόηεξα θύγακε ζηνλ Μαζηακπά, κηα πεξηνρή 

πνπ είλαη αξθεηά καθξηά θαη ηνπο έραζα.» Αξρηθά, κπνξνύκε λα ζεκεηώζνπκε όηη ν 

ζάλαηνο ηνπ παηέξα ζπλέπεζε κε ηε γέλλεζε ηεο κηθξήο Λόιαο. Λόγσ απηήο ηεο ηόζν 

πξώηκεο απώιεηαο, ε κόλε αλαθνξά ζηνλ παηέξα ζα είλαη ε αλαθνξά ζηνλ ζάλαην ηνπ, 

ελώ ε παηξηθή θηγνύξα απνπζηάδεη από ηελ ζρεηηθή αθήγεζε. Έπεηηα, ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν πέζαλε (ν ζάλαηνο ηνπ απνδίδεηαη ζε εξγαηηθό αηύρεκα) επεξέαζε ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ δύν νηθνγελεηώλ κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο. «όηαλ έγηλε 

απηό… κε ηνλ κπακπά κνπ… εληάμεη. Υπήξρε ζιίςε, νξγή, γηαηί ην έπαζε απηόο θαη όρη 

θαλέλαο άιινο. Καη [ηεο κεηέξαο κνπ] ηεο κηινύζαλ απόηνκα, δελ ηελ ζπκπαζνύζαλ θαη 

πνιύ. Απηό πνπ καο ζπλδέεη είκαη εγώ δειαδή» Σειηθά, ε πεξίπησζε ηεο Λόιαο ζα καο 

πξνζαλαηνιίζεη πξνο ην ζέκα ησλ «ηξηγώλσλ ζηελ νηθνγέλεηα», κηαο από ηηο 

θεληξηθόηεξεο  έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μπόνπελ. (1996) Σν ηξίγσλν εδώ ζρεκαηίδεηαη 

κεηαμύ ηεο κεηέξαο θαη ησλ παππνύδσλ, ελώ θαηαιπηηθή θξίλεηαη ε παξνπζία ηεο 

Λόιαο. Απηή ε θαηάζηαζε ησλ «Γύν ελαληίνλ ελόο» δελ παξέρεη ηίπνηα πεξηζζόηεξν 

από ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα. (Μπόνπελ, 1996) Ζ ιύζε 

πξνζθέξεηαη πάιη εθ ζηόκαηνο ηνπ Μπόνπελ «Ννκίδσ ζα πξέπεη λα κηιάκε πεξηζζόηεξν ν 

έλαο ζηνλ άιινλ παξά ν έλαο γηα ηνλ άιινλ» (Μπόνπελ,. 1999, ζει. 112) 

Σξίην θαη ηειεπηαίν, ε ηζηνξία ηεο Άξηεκηο ε νπνία πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην 

γεγνλόο απώιεηαο ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο, νη νπνίνη «έθπγαλ καδί» κεηά από 

ζαλαηεθόξα ζύγθξνπζε ηνπ απηνθίλεηνπ ηνπο κε άιιν δηεξρόκελν απηνθίλεην, έμσ από 

ην ζπίηη ηνπο. «Πξαγκαηηθά ζηελαρσξηέκαη πνπ έθπγαλ ηόζν λσξίο… έθπγαλ όηαλ εγώ 

ήκνπλ έθηε δεκνηηθνύ θαη ζπκάκαη ήηαλ θαινθαίξη… ήηαλ πνιύ άζρεκνο ν ηξόπνο πνπ 
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έγηλε όιν απηό… γηαηί έγηλε έμσ αθξηβώο από ην ζπίηη ηνπο, ηνπο ζπλέηξηςε ζηελ νπζία, θαη 

ην απηνθίλεην, θαη απηό ήηαλ έλα γεγνλόο πνπ επεξέαζε ηε ζρέζε κνπ κε ηνπο γνλείο κνπ 

θαη ηελ αδεξθή κνπ αιιά παξάιιεια καο έδεζε θαη πεξηζζόηεξν. Δθείλν ήηαλ ην ζεκείν 

πνπ είπακε «Κάηη δελ πάεη θαιά» θαη αξρίζακε λα πεγαίλνπκε όινη ζηνλ ςπρνιόγν θαη λα 

κηιάκε πεξηζζόηεξν κεηαμύ καο.» Πξόθεηηαη γηα έλα γεγνλόο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

αθνύ ζεκαηνδνηεί ξηδηθή αιιαγή ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηελ πξώηε θαζνξηζηηθή 

επαθή κε ηελ ςπρνιόγν. Μεξηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο έρνπλ κέζα ηνπο ηε δύλακε λα 

δηακνξθώλνπλ ηελ ίδηα καο ηε ππόζηαζε, αλ ην δηαιέμνπκε, θαη απηό είλαη θάηη πνπ δελ 

κπνξνύκε λα ρσξέζνπκε ζε ιέμεηο, ή λα αλαιύζνπκε πνζνηηθά. Απιώο ζπκβαίλεη. Καη νη 

ςπρνιόγνη ζε όιν ηνλ θόζκν, όπσο θαη εκείο νη εξεπλεηέο, απιώο ην δερόκαζηε! 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε γελενγξακκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ, δηαπηζηώζακε πσο 

πνιιά κέιε- ζπκκεηέρνληεο θέξνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Απηνί νη ξόινη, ,πνπ είλαη γλσζηνί ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο νηθνγελεηαθά ζελάξηα, 

πηνζεηνύληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξνπζηάδνπλ ηελ 

απαξαίηεηε επειημία ζηνλ ρξόλν. Γηα παξάδεηγκα, ν Φίιηππνο ζεσξείηαη «ν 

επηηπρεκέλνο» ηεο νηθνγέλεηαο. ε απηόλ όινη ελαπνζέηνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηα 

όλεηξα ηνπο γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ. (Μπόνπελ, 1996)  «Δκέλα επεηδή ήκνπλ θαιύηεξνο 

ζηα καζήκαηα, επεηδή αθνζησλόκνπλ ιίγν πεξηζζόηεξν, ήμεξαλ όηη ζα πεξάζσ ζην 

παλεπηζηήκην- ζε έλα θαιό παλεπηζηήκην, θαη όηη ζα θάλσ έλα κεηαπηπρηαθό ίζσο θαη όηη 

δελ ζα κείλσ ζην ρσξηό… δειαδή ην πεξηκέλνπλ. Πηζηεύνπλ όηη ζα ηα πάσ θαιά γηα 

θάπνην ιόγν.»  Παξόκνηα είλαη ε άπνςε ηνπ McAdams (1993), ζε αλαθνξά ηνπ ζηα 

imagoes- δειαδή ζηνπο ραξαθηήξεο όπσο εκθαλίδνληαη κέζα ζηνπο νηθνγελεηαθνύο 

κύζνπο. Δδώ, ε εξκελεία πνπ πξνηείλεηαη είλαη όηη απηνί θαηέρνπλ έλα ξόιν πξνθεηείαο, 
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θαη πξόθεηηαη λα εθπιεξσζνύλ ζην άκεζν κέιινλ από ην ίδην ην άηνκν. Αθόκα ην άηνκν 

είλαη ππεύζπλν γηα ην imago ηνπ, θαηά ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ην θάζε άηνκν είλαη ππεύζπλν 

γηα ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ ζηόρνπο θαη θξπθέο επηζπκίεο. 

πσο πξνθύπηεη, ν όξνο δηαγελεαθή κεηαβίβαζε είλαη πάληνηε (θαη παληνύ) 

παξόλ. ύκθσλα κε ην βηνινγηθό κνληέιν, ε  κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

γνληδίσλ. ύκθσλα κε ηνλ Μπόνπελ (1996) ε κεηαθνξά νηθνγελεηαθώλ κνηίβσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ κεηαδίδνληαη ελεξγεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο. Σν ζίγνπξν είλαη όηη κε θάπνην ηξόπν έρνπλ απνθξπζηαιισζεί κέζα 

καο πξόηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηα ζεκέιηα   πνιιώλ κειινληηθώλ εθδειώζεσλ, ίζσο ην 

ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ην ζέκα επηινγήο ζπνπδώλ 

ςπρνινγίαο.  

Σν πξόβιεκα πνπ αλέθπςε ζε απηό ην ζηάδην ήηαλ ην πξόβιεκα θαηαγξαθήο 

πιεξνθνξηώλ ηξίηεο γεληά. Αλ θαη εμ νξηζκνύ νη γελενγξακκαηηθέο  πιεξνθνξίεο 

θαηαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο γεληέο (Γθόιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999) νη 

ζπκκεηέρνληεο καο ζπάληα νδεγνύληαλ ζε πινύζηεο αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε 

γεληά θαη έηζη έλα κεγάιν κέξνο απηήο ηεο θαηαγξαθήο παξακέλεη άγλσζην ή θελό.  

Κνηλσληόγξακκα  

Με ηε βνήζεηα ηνπ θνηλσληνγξάκκαηνο (Milewski-Hertlein, 2001), 

πξνζπαζήζακε λα ζπιιέμνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηιηθέο 

ζρέζεηο. Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ζύζηαζε ησλ θνηλσληνγξακκάησλ, δελ 

παξαηεξήζεθε θάπνηα δπζθνιία πέξα από ηελ θαηεμνρήλ δύζθνιε θύζε ηεο επηινγήο 

θαη ζπκπιήξσζεο ησλ θύθισλ επηξξνήο. Ζ Ξέληα αλαθέξεη ηα εμήο «Τειηθά κνπ είλαη 
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πνιύ δύζθνιν λα ζπκπιεξώζσ απηνύο ηνπο θύθινπο. Δπίζεο κεηά ηνλ ηξίην θύθιν πάεη πην 

καθξηά. Δληάμεη όινπο όζνπο μέξεηο ραίξεζαη πνπ ηνπ βιέπεηο αιιά… δελ κπνξώ λα πσ γηα 

όινπο ηα ίδηα ή λα ζηεξηρηώ ζε όινπο ην ίδην.» θαη ν Φίιηππνο ζπκθσλεί «… πσπσ. Απηό 

είλαη πξαγκαηηθά δύζθνιν!» 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θνηλσληνγξάκκαηνο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο 

βξίζθνληαλ κπξνζηά ζε κηα παξάδνμε αλαθάιπςε. Αθελόο, νδεγνύληαλ ζηελ 

αλαθάιπςε ηνπ πξνζσπηθνύ ππνζηεξηθηηθνύ ηνπο δηθηύνπ (Trost όπσο αλαθέξεηαη ζην 

Milewski-Hertlein, 2001) Αθεηέξνπ, αλαξσηηνύληαλ γηα ηελ αιήζεηα ηεο ππνζεηηθήο 

απηήο αλαπαξάζηαζεο. Σν ζεκείν απηό ζρνιηάδεηαη από ηνλ Υάξε «Τώξα θάλεηο έλα 

refresh ζε όιε ηε ιίζηα αηόκσλ πνπ μέξεηο. …. Τη άιιν; Αλαζεσξείο θηόιαο. Αλαζεσξείο 

αλ πξάγκαηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα ή αλ θαηλόληνπζαλ. Αλ ηώξα πνπ ηα θνηηάο ζην ραξηί 

είλαη έηζη όπσο θαληάδνπλ.» θαη από ηνλ Νεζηηλάδν «Τν ζέκα είλαη πνηνη ζα ήζειεο λα 

είλαη γύξσ ζνπ.» 

. Πξνρσξώληαο ζηηο αθεγήζεηο, ν θάζε ζπκκεηέρνληαο θαηέζεζε ηνπο βαζηθνύο 

εθπξνζώπνπο ηνπ δίθηπν ππνζηήξημεο ηνπ. Απηό πνπ παξαηεξήζεθε είλαη δηάθνξα 

άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ ελώ πξνεγήζεθε ε αθήγεζε ηνπο θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζην 

νηθνγελεηαθό γελεόγξακκα «μερληνύληαλ» από ηνπο ππνζηεξηθηηθνύο θύθινπο. Έηζη, ε 

Άξηεκηο  ζα μεράζεη λα ζπκπιεξώζεη ην όλνκα ηεο αδεξθήο ηεο «Ξέραζα θάηη… Τελ 

μέραζα ηελ θαεκελνύια.», Ο Νεζηηλάδν ηεο κεηέξαο «Α μέραζα ηε κάλα. Τε γξάθσ γηαηί 

ζα θάσ παληόθια! (γέιηα)» θαη ν Ηάθσβνο αλ θαη αξρηθά μεθίλεζε λα γξάθεη εληόο ηνπ 

δεύηεξνπ θύθινπ ηα νλόκαηα ηεο νηθνγέλεηαο «Ψξαία ζα αξρίζσ κε ηνπο γνλείο κνπ. 

Γξάθσ κπακπάο ή ην όλνκα;» ηειηθά ζα ζπκπιεξώζεη κόλν ηε κεηέξα, απνθιείνληαο 

από ηνπο θύθινπο ηνλ παηέξα θαη ηα κηθξόηεξα αδέξθηα ηνπ. Ίζσο δελ πξόθεηηαη γηα 
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ζύκπησζε. Ίζσο ηα άηνκα δελ ζπκπιεξώζεθαλ, γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνύζαλ 

λα ηαπηηζηνύλ (θνηλσληθά) καδί ηνπο. 

Σειηθά νη θύθινη ππνζηήξημεο βνήζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ ηζνξξνπία ηνπο ζε ζεκαληηθέο πεξηόδνπο δσήο. Ζ δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο αηόκσλ 

πνπ ζπλδένληαη από δηαθνξεηηθνύο δεζκνύο (όρη απαξαίηεηα δεζκνύο αίκαηνο) ήηαλ 

σθέιηκε ζε όπνην επίπεδν αλάιπζεο θαη αλ ηελ εμεηάζνπκε.  

Δπαγγεικαηηθέο Δπηινγέο 

Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ηνπ Φίιηππνπ ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ην πξόβιεκα  

ιήςεο απνθάζεσλ, όηαλ εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξα από έλα θξηηήξηα επηινγήο 

απόθαζεο. πλεζέζηεξα, πξόθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ην άηνκν, αιιά θαη γηα ην γύξσ ηνπ πεξηβάιινλ, θαζώο νπνηαδήπνηε απόθαζε έρεη 

δηακνξθσηηθό ραξαθηήξα. Πέξα από ην ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν, ε νηθνγέλεηα θαη νη 

θίινη ηνπ ζα ζειήζνπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο απόθαζεο πνιιέο 

θνξέο πεξηπιέθνληαο ηα πξάγκαηα. ην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί ζα ηνληζηεί μαλά θαη 

μαλά ε δπζθνιία ζηε ιήςε κηαο απόθαζεο από έλα ζύλνιν δηαθνξεηηθώλ πξννπηηθώλ, 

ελώ ην ράνο ησλ επηινγώλ παξνκνηάδεηαη κε ην ράνο ηνπ ειεύζεξνπ αλζξώπνπ. 

 «ρη δελ παίξλσ απνθάζεηο. Μάιινλ γηαηί δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηη ζέισ 

πξαγκαηηθά. Καη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο – θαη ίζσο είλαη ιίγν αμηνιύπεην απηό αιιά- δελ 

κνπ θάλεη ηελ ηξαγηθή δηαθνξά εκέλα. Πξνηηκώ λα θνπξαζηώ ιίγν πεξηζζόηεξν θαη λα 

είλαη επηπρηζκέλνη νη γύξσ κνπ παξά λα απνγνεηεύζσ θάπνηνλ… Αλ δελ ηξαβήμσ θάηη ζηα 

όξηα δελ πηζηεύσ πσο ππάξρεη θάπνηνο λα κνπ πεη: Με ην θάλεηο απηό. Απηό κνπ έρεη 

δώζεη κηα ειεπζεξία γεληθόηεξα λα ζπδεηάσ ηα πξάγκαηα αιιά από ηελ άιιε κε έρεη 
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νδεγήζεη ζην ράνο. Γειαδή έρσ όιεο ηηο επηινγέο θαη δελ κπνξώ λα πάξσ απνθάζεηο. Καη 

δελ κνπ ζβήλεηε θακία θαη κνπ ηηο αθήλεηε όιεο!» 

 Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα πξνζπαζήζακε λα θηηάμνπκε κηα ζύλδεζε πνπ λα 

εμεγεί ηελ παξαπάλσ αιιεινπρία πξνηάζεσλ.  

Οη γνλείο ηνπ Φίιηππνπ έρνπλ κηα θαζαξά ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην 

παλεπηζηήκην, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ελδηάκεζνο ζηαζκόο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, αδπλαηώληαο λα εκβαζύλνπλ ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ 

κπνξεί λα απνθηήζεη ε καζεζηαθή εκπεηξία. (MacAdams, Josselson, & Lieblich, 2002)  

Σν παξαπάλσ ίζσο έρεη νδεγήζεη ηνλ Φίιηππν ζηε ζθέςε όηη κνλαδηθόο δξόκνο κεηά ηηο 

ζπνπδέο ςπρνινγίαο είλαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. Ζ 

αλαγλώξηζε ησλ θνηηεηώλ ςπρνινγίαο σο «ελ δπλάκεη» ςπρνζεξαπεπηώλ επλνείηαη ηόζν 

από ην θηιηθό όζν θαη από ην θνηλσληθό πεξίγπξν, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

παξαπάλσ. Πώο ηειηθά κπνξνύκε λα αλαθεξόκαζηε ζηελ ειεπζεξία επηινγώλ, θαη άιιεο 

πξάμεηο εζηθήο ειεπζεξίαο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο θαίλεηαη ηόζν 

εγθισβηζκέλνο, αο καο επηηξαπεί ε ιέμε, αλάκεζα ζηα πάζε θαη ηηο επηζπκίεο ησλ γύξσ 

ηνπ; ε πνην βαζκό νη ζπκκεηέρνληεο καο είλαη ηθαλνί λα ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή πνξεία, όηαλ ιίγν έσο πνιύ θαηεπζύλνληαη ζε κηα γλσζηή θαη 

θαζνξηζκέλε γηα απηνύο πνξεία;  

Απηά θαη άιια εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζπλερώο καο νδήγεζαλ ζε κηα λέα 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ζύλδξνκν ηεο ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο, θαη πώο απηό 

εληνπίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 



58 
 

 
 
 

Σν ύλδξνκν Φεπδεπίγξαθεο Δπηηπρίαο  

Σν ζύλδξνκν ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο (κεηαθξαζκέλν από ην αγγιηθό impostor 

syndrome) είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Clance& 

Imes (1978) γηα λα πεξηγξάςεη κηα ηδηαίηεξε ςπρηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν 

ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ αλάμην γηα νπνηαδήπνηε επηηπρία ή θαηόξζσκα, απνδίδνληαο ηελ ζε 

εμσηεξηθέο αηηίεο.  

Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζύλδξνκν παξαηεξείηαη θπξίσο ζε γπλαίθεο, δελ 

απνθιείεηαη λα ζεκεησζεί ζε άλδξεο, σζηόζν κε ιηγόηεξε έληαζε θαη κε κηθξόηεξε  

ζπρλόηεηα εκθάληζεο. (Clance& Imes, 1978)  

Αθόκα, δελ είλαη γλσζηό ηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ, 

αθνύ δελ πξόθεηηαη γηα έλα θιαζηθό ζύλδξνκν νύηε αλαθέξεηαη ζην δηαγλσζηηθό 

εγρεηξίδην (DSM). Ζ εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ ακθηβνιία. 

(Clance& Imes, 1978) 

Γηεξεπλώληαο απηό ην δήηεκα, νδεγεζήθακε ζηελ κειέηε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο εηζόδνπ ηνπο ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ παξόκνηεο θαη όπσο 

δηαθαίλεηαη ηειηθά έλα θνκκάηη ησλ ζπκκεηερόλησλ δειώλεη «ζνθαξηζκέλν». Ζ αίζζεζε 

ηνπ ζνθ, ε έιιεηςε ειέγρνπ πάλσ ζηα γηλόκελα, ή ε βαζηά πίζηε όηη ε είζνδνο ηνπο ζηε 

ζρνιή Φπρνινγίαο νθείιεηαη ζε έλα ζαύκα, απνηεινύλ ηα πην ζπρλά παξαδείγκαηα ηνπ 

ζπλδξόκνπ ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο. Σν ίδην ην ζύλδξνκν ίζσο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εκπεηξηώλ κε ηνλ 

πξαγκαηηθό εξγαζηαθό ρώξν, εδώ αθνξά ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, ε νπνία 
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αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 

ηνπο ζην ηκήκα Φπρνινγίαο.  Πώο κπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε ην ζύλδξνκν ηεο 

ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο θαη λα νδεγεζνύκε ζε έλα βαζύηεξν επίπεδν θαηαλόεζεο ηεο 

ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο; Ή ζε ζπλδπαζκό κε όζα εηπώζεθαλ παξαπάλσ πνηνο είλαη ν 

δξόκνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δηθνύ καο πξνζσπηθνύ νλείξνπ;  

Ζ αλαθνξά ζην πξσηόηππν πιηθό γίλεηαη κε πίλαθα ζηνλ νπνίν δίλνληαη 

ζρεδηαγξακαηηθά νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

Πίλαθαο 3. Ανακοίνφζη Αποηελεζμάηφν Ειζαγφγής ζηην Τριηοβάθμια Εκπαίδεσζη: 

Οι  Πρώηες Ανηιδράζεις 

 

Φίιηππνο 

«Ναη. Νόκηδα είρα γξάςεη 12… Τειηθά βγήθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη είρα γξάςεη 

17… σο καζεηήο πνηέ δελ ήκνπλ θαιόο ηδηαίηεξα. Ήκνπλ έλαο καζεηήο ηνπ 16 θαη επεηδή 

είρα θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ην 16 γηλόηαλ 18. Σηελ παξέα κνπ ήκνπλ ν 

ρεηξόηεξνο, δειαδή ήηαλ πάλσ από 19 όινη, ρσξίο λα κε θάλεη λα αηζζαλζώ κεηνλεθηηθά 

νύηε κηα θνξά. Γελ κε ελδηέθεξε… θαη κε ηηο παλειιαδηθέο ζεσξνύζα όηη «Τώξα ζα έξζεη 

ε αιήζεηα. Θα θαλεί όηη είκαη καζεηήο ηνπ 11!» 

Ηάθσβνο 

«Σνθαξίζηεθα. Δλώ ην πεξίκελα θαη ην ήμεξα όηη ζα πεξάζσ εδώ. ηαλ έθηαζα 

ζηελ Κξήηε έπαζα έλα θνβεξό ζνθ! Υπό ηελ έλλνηα όηη ζα ήκνπλ κόλνο κνπ ρσξίο ηελ 
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νηθνγέλεηα κνπ θαη ρσξίο ηνπο θίινπο κνπ. Τελ πξώηε εκέξα πνπ ήξζα δελ… δελ 

κπνξνύζα λα θάσ δελ κπνξνύζα λα κηιήζσ… ηα έβιεπα όια άζρεκα! Πήγα ζηελ παιηά 

πόιε ήηαλ ράιηα θαη πήξα ηειέθσλν ηελ θνιιεηή κνπ ηελ Μαξία, ηεο είπα «Πάξηε κε από 

εδώ!» Οπόηε λαη ζνθαξίζηεθα.» 

 

Νηεζηηλάδν 

«Δγώ εθείλε ηε κέξα βγήθα από ην ζπίηη θαη πήγα θαη γύξηζα όιε ηελ Αζήλα. Έηζη 

ην αληηκεηώπηζα» 

 

Άξηεκηο 

«Γεληθά ζεσξώ όηη πέξαζα ζηελ ςπρνινγία όρη επεηδή πξνζπάζεζα αιιά από έλα 

ζαύκα. Παξόιν πνπ πέξαζα κε ηελ αμία κνπ δελ έρσ πεηζζεί όηη εγώ είκαη θαη πέξαζα 

ςπρνινγία.» 

 

Ξέληα 

«Δγώ ζνθαξίζηεθα. Γηαηί δελ ήμεξα ζηα ζίγνπξα. Καη ην πεξίκελα θαη δελ ην 

πεξίκελα.» 

 

ην πιαίζην απηό ζα ζέιαµε λα επηζηήζνπµε ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε ζηα 

παξαθάησ ζεκεία: ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηέζεζαλ 

Tελ εκπεηξία εηζαγσγήο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

θάζε πεξίπησζε αλέδεημαλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο θαη ηνπ ηξόπνπ 

εμέηαζεο (παλειιαδηθέο εμεηάζεηο), πνπ πεξηζζόηεξν δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε θαη ιηγόηεξν 
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δηεπθνιύλνπλ ηνπο ππνςεθίνπο. Ζ Ξέληα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «αγρσλόκνπλ πάξα 

πνιύ γηα ηηο παλειιαδηθέο θαη είρα ςπρνιόγν» θαη ν Φίιηππνο «Με ηηο παλειιαδηθέο 

ζεσξνύζα όηη ηώξα ζα έξζεη ε αιήζεηα. Θα θαλεί όηη είκαη καζεηήο ηνπ 11!». πσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηoπο Psycharopoulos, Tasoulas (2004), ε επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είλαη ην κόλν θαζνξηζηηθό γεγνλόο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε 

δεκόζηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Από ηελ άιιε ε επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ επεξεάδεηαη 

από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμσζρνιηθά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, θαη άξα είλαη 

ζπλδεδεκέλε θαη κε ην νηθνλνκηθνθνηλσληθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ 

(Sianou-Kyrgiou, 2008). 

Tελ άπνςε ηνπο γηα ηελ ςπρνινγία σο ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεδίν 

κειέηεο αιιά θαη σο πεδίν ςπρνζεξαπεπηηθήο άζθεζεο:  Μέζα από ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ δηαπηζηώζεθε όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ν όξνο 

ςπρνινγία ηαπηίδεηαη κε ηνλ όξν (άξα θαη ην πεδίν άζθεζεο) ηεο ςπρνζεξαπείαο, 

δεκηνπξγώληαο πεξαηηέξσ ζύγρπζε σο πξνο ηνπο ζπζρεηηζκνύο κεηαμύ ησλ δύν 

θαηεγνξηώλ. Γηα ηνλ Φίιηππν, «Τν λα βνεζάο ηνπο άιινπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό». 

Δπίζεο, ζηελ παξαθάησ θξάζε ηνπ Ηάθσβνπ δηαθαίλεηαη πσο ζην κπαιό ησλ γνλέσλ 

ηνπ ε ςπρνινγία ηαπηίδεηαη κε ηηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο (ςπρνζεξαπεία). «Ξέξνπλ 

πσο δελ ππάξρεη κέιινλ ζηελ Διιάδα, γη’ απηό κε πξνσζνύλ ζην εμσηεξηθό.» ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Bouhoutsos θαη Roe, ήδε από ην 1984, 

όηαλ παξαηεξήζεθε πώο ε ςπρνινγία ζηελ Διιάδα αλαδύεηαη πεξηζζόηεξν σο 

επάγγεικα/επηζηήκε,  ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα δνκή πνπ ζα πξνζθέξεη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε ζηηο ςπρνινγηθέο ή ςπρνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο. 
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Tν ζρόιηό ηνπο γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα: Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινύλ 

κέιε - ζύλνια ηνπ ειιεληθνύ θνηλσληθνύ - πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ αιιά θαη ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο (θνηηεηηθήο) θνηλόηεηαο. Σα ιόγηα ηνπ Παλαγηώηε είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά «Ννκίδσ δελ μέξνπλ [ελλ. νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο] ηη είλαη νη 

ςπρνιόγνη. Μαο κπεξδεύνπλ κε ηνπο ςπρίαηξνπο θαη ηνπο ηξεινύο.».  Γηα ηα «λέα» 

επαγγέικαηα όπσο νη ςπρνιόγνη, ην ζέκα πεξηπιέθεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν κε ηελ 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ςπρνιόγνπ ζε λένπο πηπρηνύρνπο, 

ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε πξνζηαζία, θαη θαηνρύξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο.  ε κηα παξόκνηα έξεπλα ηεο Karagianopoulou 

(2006), εμεηάζηεθε πνηνηηθά ε δηαθνξά αλάκεζα ζε πξσηνεηείο πξνπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο ςπρνινγίαο θαη ηειεηόθνηηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζην ηκήκα 

ςπρνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλαθνξά έγηλε ζηνλ ηξόπν δηαβάζκαηνο θαη 

επαλαιήςεσλ πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα 

απηή, ζπκθσλνύλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηνπνζεηνύλ ηε δηαθνξά ζηε 

ζηξαηεγηθή δηαβάζκαηνο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ πξσηνεηώλ θαη ηειεηόθνηησλ, 

ζηελ βαζκηαία εμνηθείσζε ηνπο κε ηνλ ζεσξεηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο 

θαη ηειηθά ζε πξόβιεκα ηνπ ηξόπνπ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πηνζέηεζε πην 

ειθπζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ (Stamoulas, 2006). Δδώ κπνξνύκε λα 

ζεκεηώζνπκε, πώο ην ζύζηεκα επεξεάδεη ην άηνκν ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

επηινγέο, νξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο εηζαγσγήο ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο ηξηηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο, αιιά θαη δηακνξθώλνληαο -καθξνπξόζεζκα- έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπ. (Patton& McMahon, 2006). 

Tν ζύλδξνκν ηεο ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο (κεηαθξαζκέλν από ην αγγιηθό 

impostor syndrome) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Clance& Imes (1978) 

γηα λα πεξηγξάςεη κηα ηδηαίηεξε ςπρηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν ζεσξεί ηνλ 

εαπηό ηνπ αλάμην γηα νπνηαδήπνηε επηηπρία ή θαηόξζσκα, απνδίδνληαο ηελ ζε 

εμσηεξηθέο αηηίεο. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ παξόκνηεο θαη όπσο δηαθαίλεηαη 

ηειηθά έλα θνκκάηη ησλ ζπκκεηερόλησλ δειώλεη «ζνθαξηζκέλν». Ζ αίζζεζε ηνπ ζνθ, ε 

έιιεηςε ειέγρνπ πάλσ ζηα γηλόκελα, ή ε βαζηά πίζηε όηη ε είζνδνο ηνπο ζηε ζρνιή 

Φπρνινγίαο νθείιεηαη ζε έλα ζαύκα, απνηεινύλ ηα πην ζπρλά παξαδείγκαηα ηνπ 

ζπλδξόκνπ ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο (Clance& Imes, 1978). Σν ίδην ην ζύλδξνκν ίζσο 

λα είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε εκπεηξηώλ κε ηνλ πξαγκαηηθό εξγαζηαθό ρώξν, θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξώζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην ηκήκα Φπρνινγίαο. 

Πξάγκαηη, ε εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ ακθηβνιία 

(Clance& Imes, 1978) θαη επλνείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ 

γελεώλ ςπρνιόγσλ.  

Οινθιεξώλνληαο, ίζσο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα 

γεληθόηεξα, αιιά θαη εηδηθόηεξα όζν αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

ςπρνιόγνπ, απηή ζε άιιεο ρώξεο ζεκαίλεη εμεηδίθεπζε, κεηαπηπρηαθά, παξαηεηακέλε 

πξαθηηθή, ζηελή επίβιεςε θαη ηειηθά επαγγεικαηηθή άδεηα αθνύ νινθιεξσζεί όιε ε 

πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, θαη ν ππνςήθηνο επαγγεικαηίαο έρεη πεξάζεη πνιιά εκπόδηα 
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θαη επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο. Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ δύν ρώξεο-πιαίζηα κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθόλα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο, θαη 

ησλ κέζσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απόθηεζε ηεο (Brofenbrenner, 1979. Patton 

&McMahon, 2006). ηελ Διιάδα, ην θπλήγη ηνπ «θαιύηεξνπ» πηπρίνπ, δελ ζπλεπάγεηαη 

ζε θακία πεξίπησζε κε εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ πηπρηνύρσλ, 

θάηη πνπ ππνδεηθλύεηαη θαη από ηα ζπλερώο απμαλόκελα πνζνζηά άλεξγσλ πηπρηνύρσλ 

ζηε ρώξα καο (Livanos, 2010). Οινθιεξώλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε 

επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα γεληθόηεξα, αιιά θαη εηδηθόηεξα όζν αθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ηνπ ςπρνιόγνπ, απηή ζε άιιεο ρώξεο ζεκαίλεη εμεηδίθεπζε, 

κεηαπηπρηαθά, παξαηεηακέλε πξαθηηθή, ζηελή επίβιεςε θαη ηειηθά επαγγεικαηηθή άδεηα 

αθνύ νινθιεξσζεί όιε ε πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, θαη ν ππνςήθηνο επαγγεικαηίαο έρεη 

πεξάζεη πνιιά εκπόδηα θαη επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο. Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δύν ρώξεο-πιαίζηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθόλα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο, θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απόθηεζε ηεο 

(Brofenbrenner, 1979. Patton & McMahon, 2006). ηελ Διιάδα, ην θπλήγη ηνπ 

«θαιύηεξνπ» πηπρίνπ, δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε εμαζθάιηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ πηπρηνύρσλ, θάηη πνπ ππνδεηθλύεηαη θαη από ηα ζπλερώο 

απμαλόκελα πνζνζηά άλεξγσλ πηπρηνύρσλ ζηε ρώξα καο (Livanos, 2010) 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζθνπό λα ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο επηινγήο ζπνπδώλ ςπρνινγίαο αιιά θαη ηεο ζρέζεο κεηαμύ νηθνγέλεηαο, 

πξνζσπηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ελόο ζπλόινπ θνηλσληθό - πνιηηηζκηθώλ γλσξηζκάησλ, 

πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ην πιαίζην ιήςεο ηεο απόθαζεο. Γηεξεπλώληαο ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 
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ζπκκεηερόλησλ, επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, αλέθπςαλ θάπνηεο θνηλέο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο ζηηο νπνίεο ζρνιηάζηεθαλ νη πξσηεύνπζεο αληηιήςεηο, ηδέεο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ. 

Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ κε ηηο αθεγήζεηο ηνπο ην ζέκα ηνπ ζπλδξόκνπ 

ηεο Φεπδεπίγξαθεο Δπηηπρίαο, αλαγάγνληάο ην σο ζπλέπεηα ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. ρεηηθά κε απηό, ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην ζύζηεκα 

εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (παλειιήληεο εμεηάζεηο), πνπ πεξηζζόηεξν 

πεξηπιέθεη παξά δηεπθνιύλεη ηα πξάγκαηα, ελώ αλνηρηά κέλνπλ ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην πώο κπνξνύλ νη ππνςήθηνη λα ελζσκαηώζνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εκπεηξίαο ηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη κε ην πώο ζα είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ λένπο ξόινπο, 

επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, θαη λα ηηο κεηακνξθώζνπλ ζε 

επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο. Σέινο, επαιεζεύεηαη από ηνπο Brofenbrenner (1979), Patton 

θαη McMahon (2006) θαη Πεηξνγηάλλε (2003), πσο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηαδηθαζία 

ιήςεο επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ. ηελ πεξίπησζή καο, μερσξηζηή αλαθνξά ζα πξέπεη 

λα γίλεη ζην ειιεληθό πιαίζην, σο πιαίζην έληαμεο ζπκκεηερόλησλ θαη σο πιαίζην 

παξνρήο όισλ εθείλσλ ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη 

ησλ επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ.  

Οη πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο δεζκνύο κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηεο δείρλνπλ πόζν ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε βαζηθόηεξε ζεκαληηθόηεξε 

επηξξνή ζηε δσή ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα εθθξάδεηαη 

άκεζα, κε πξάμεηο θαη κε ιόγηα, ή έκκεζα, σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθώλ 
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ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θέξεη ε νηθνγέλεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή - 

θνηλσληθή ηάμε  (Livanos, 2010. Sianou-Kyrgiou, Tsiplakides. 2011). πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, θαη εμαηηίαο ηεο πςειήο - ζρεδόλ απνθιεηζηηθήο - ζπζρέηηζεο ηεο επίδνζεο 

πνπ θέξνπλ νη ππνςήθηνη, θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζε αλώηαηεο αθαδεκαηθέο ζρνιέο ηεο 

επηινγήο ηνπο, ηα θξνληηζηήξηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηακεζνιαβεηέο, εμαζθαιίδνληαο -

ή έζησ ππνζρόκελα λα εμαζθαιίζνπλ- ηελ πςειή επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ. Έηζη, ε 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα ζπλζεζεί ζεηηθά θαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

ηθαλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα πξνζθέξεη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα πέξα ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  

Δδώ πξέπεη λα παξαζέζνπκε όηη ππήξραλ νξηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλά καο. Πξώηνλ, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο έξεπλεο ηνπ ίδηνπ 

ζεσξεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηα επξήκαηα βαζίδνληαη ζηηο απηναλαθνξέο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, θαη κάιηζηα ελόο κηθξνύ αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ ζε ζπγθεθξηκέλν  

ρώξν (Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο- Παξάξηεκα Ρεζύκλνπ) θαη ρξόλν (Έηνο Δηζαγσγήο 

2012). Ίζσο, αιιάδνληαο ησλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηνλ ρώξν θαη ρξόλν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη ζεκαηηθέο πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθέο, ή αθόκα 

θαη πεξηζζόηεξεο. ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα,  απηά ήηαλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

εμαξηώκελα από ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πξνζσπηθό ζηπι αλάιπζεο ησλ δύν 

εξεπλεηξηώλ. ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ή δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηώλ ηα απνηειέζκαηα 

ελδέρεηαη λα απνθιείλνπλ. Θα ήηαλ, πάλησο, ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

παξνκνίνπ είδνπο έξεπλα, όπνπ ζα εμεηάδεη απηέο ηηο πξννπηηθέο, αθόκα θαη εηο βάζνο 

ρξόλνπ.. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Φόξκα- Πξόηππν Δξσηήζεσλ: 

Οηθνγελεηαθό Πιαίζην 

 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο θάηη γηα ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; Γηα ην ζπίηη ζνπ; Τη ζνπ έξρεηαη πξώην 

ζην κπαιό; 

-Πνπ δείηε; Σε πνηα πεξηνρή; 

-Πνηνο είλαη ν ηππηθόο θαηακεξηζκόο ησλ εξγαζηώλ ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

-Πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ; Αο αξρίζνπκε κε ηνλ παππνύ θαη ηελ 

γηαγηά. Αγαπνύζαλ απηό πνπ έθαλαλ; 

-Τη επαγγέιινληαη νη γνλείο ζνπ; Δίλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ επηινγή ηνπο απηή; 

-Βιέπεηο θάπνηα ζύλδεζε, θάπνηα ρξπζή θισζηνύια πνπ λα ζαο ελώλεη ζηηο επηινγέο ζαο; 

-Τη έρεη αμία γηα ηελ νηθνγέλεηα ζνπ;  

-Θπκάζαη νη γνλείο ζνπ λα είραλ θάπνην πιάλν γηα ζέλα; 

-Έρεηε θαζόινπ ζπδεηήζεη ηελ επηινγή ζνπ λα ζπνπδάζεηο ςπρνινγία; 

-Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ γηα ηνπο ςπρνιόγνπο; 

-Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο- Διιάδαο γηα ηνπο ςπρνιόγνπο; 

Δπξύηεξν Κνηλσληθό-Φηιηθό Πιαίζην 

 

-Τη ζα ήζειεο λα κνπ πεηο γηα απηνύο ηνπο θύθινπο; 

-Πόζν θαηξό γλσξίδεζηε κε ηα πξόζσπα πνπ θαηέγξαςεο ζηνπο θύθινπο; Μέλεηε θνληά ν 
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έλαο ζηνλ άιινλ; 

-Σπδήηεζεο καδί ηνπο γηα ηελ ςπρνινγία; Πόηε θάλαηε απηή ηε ζπδήηεζε; 

-Σε απαζρνιεί ε άπνςε ηνπο γηα ηελ ςπρνινγία; 

-Σε έρνπλ επεξεάζεη ζε θάπνην βαζκό ζε πξάγκαηα πνπ αξρίδεηο ή ζέιεηο λα αξρίζεηο; 

Τη ζα έιεγε ν … αλ ήηαλ εδώ; 

Ο Δαπηόο- Πξνζσπηθή Δπηινγή 

 

-ια όζα έρνπκε πεη σο ηώξα πώο ζπλδένληαη κε ζέλα; Υπήξμαλ ηα παξαπάλσ πιαίζηα 

έκπλεπζε γηα ζέλα κε θάπνην ηξόπν; 

-Τη ήζειεο λα γίλεηο όηαλ κεγαιώζεηο; 

-Υπήξρεο θάπνην πξόηππν ζην νπνίν ζα ήζειεο λα κνηάζεηο; 

-Γηαηί απνθάζηζεο λα αζρνιεζείο κε ηελ Χπρνινγία; Τη ζπλέβαηλε ηόηε γύξσ ζνπ; 

-Πνιιέο θνξέο ιέγεηαη όηη όζνη εξρόκαζηε ζηελ ςπρνινγία θηλνύκαζηε από κηα βαζύηεξε 

αλάγθε λα ιύζνπκε ηα δηθά καο πξνβιήκαηα. Τη ιεο εζύ γηα απηό; 
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