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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ κειέηε πεξίπησζεο δχν 

νηθνγελεηψλ φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο εζλνγξαθηθήο θαη ζπζηεκηθήο πξννπηηθήο. Ζ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζακε απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο πνιπκεζνδνινγηθήο 

έξεπλαο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ δχν νηθνγέλεηεο, ηέζζεξηο γνλείο θαη ηέζζεξα 

παηδηά, δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα, ηα νπνία δνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κξήηε. Ζ 

δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ζπιινγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ζηελ αλάιπζή ηνπο. Μέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε πνπ δηήξθεζε ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν νηθνγέλεηεο πεξίπνπ ελάκηζε 

ρξφλν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα κεζνδνινγηθά θαη πνηνηηθά εξγαιείαζηε δηαδηθαζία 

πέληε θάζεσλ. ηε δηαδηθαζία ησλ θάζεσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζακε ηα εμήο: ην 

εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή, ην γελεφγξακκα γηα ηνπο ηέζζεξηο γνλείο, ηελ εκη-

δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε γηα ηoπο γνλείο, ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε κε φια ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε βάζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ 

«Γέληξνπ ηεο δσήο» γηα ηα παηδηά. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην παξαηεξήζακε πσο 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζπάζεηα ηνπ θάζε κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζε απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο, δηφηη κνλάρα κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ ελφηεηα θαη 

ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ζηνπο ραιεπνχο θαηξνχο πνπ δνχκε. Παξάιιεια ν ηξφπνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά κηα νηθνγέλεηα επεξεάδεη άκεζα ηα παηδηά, δηφηη θαη εθείλα 

ζπκπιέθνληαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη έκκεζα δεκηνπξγψληαο 

ζπλαηζζεκαηηθά πγηή άηνκα, έηνηκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη εθείλα κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ζην κέιινλ ηελ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. 

Παξαηεξήζακε επίζεο πσο κεηαμχ ηνπο νη ηξεηο γεληέο αλζξψπσλ κπνξεί λα 

αιιεινεμαξηψληαη θαη θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην 

παξφλ θαη ίζσο θαη ζην κέιινλ. ζνλ αθνξά ηα εξγαιεία θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε παξαηεξνχκε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξε 

ηξηγσλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πσο ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ βνεζάεη ζηελ 

πιεξέζηεξε νπηηθή αληίιεςε ηέηνησλ ζεκάησλ, φπσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη κνλάρα ζην ιφγν αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηηο εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο ησλ 

αλζξψπσλ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νηθνγέλεηα, παξαηεξήζακε πσο είλαη θαη 

νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαζψο 

θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα πνπ είρε απφ ηελ πξφηεξε ηνπ νηθνγέλεηα.  

 

Λέξειρ-κλειδιά:Απηνξχζκηζε, Δζλνγξαθηθή κεζνδνινγία, Οηθνγέλεηα, πλαηζζήκαηα, 

πλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, πζηεκηθή κεζνδνινγία 
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ABSTRACT OF THE MASTER THESIS 
 

The present survey is aiming to present the case study of two families concerning the 

processes of emotion regulation and self-regulation under the scope of the ethnographic 

and systemic methodology. The approach, that we followed is part of a wider 

multimethodological research for the family in the contemporary time, that we 

experience.  

The sample of the study constitutes of two families, four parents and four children, 

two boys and two girls, who have been living in Crete for last years. The process is 

based on qualitive methodology as far as for the collection of the searching sample and 

its analysis is concerned. Through the ethnographic observation, that lasted as a whole 

for both families for about one and a half year, several methodological and qualitive 

tools were used, which were divided into five phases. At the specific phases we used the 

following: the observer’s diary, the genogram for the four parents, the semi structured 

clinical interview for the two mothers, the free conversation with the fathers, and the 

narrative collective approach under the title “The tree of Life’’. 

Based on the analysis of the results for the processes of emotion regulation and self- 

emotion regulation in the family context, we observed that the attempt of each member 

to participate in these processes is essential, because only in this way can the member 

ensure the unity and the harmonic co-existence in the difficult times that we live. 

Simultaneously the way which a family functions emotionally affects both directly the 

children, because they too are involved in the emotional situations, and indirectly 

creating emotionally healthy individually, ready to create in their own in the future.  

We also observed that the three generations of people may depend on each other and 

residuals of the past may create problems in the present and perhaps in the future too. 

As far as the tools and the methodology that we used are concerned, we observe that in 

this way a better triangulation of the information is performed and the combination of 

methods helps with the more complete visual perception of these issues, as well as of 

the emotions, which are not limited just to the speech but extent in the people’s 

expressions and moves too.  

We observe that the factors, which affect the family in a direct way, also include the 

processes of emotion regulation and self-emotion regulation, that differ according to the 

beliefs and values of each person, the temperament and the personal experiences that 

were possessed due to its former family.  

 

Keywords:emotion regulation, self- emotion regulation, family context,ethnographic 

and systemic objective 
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«Σν Νεζί ησλ πλαηζζεκάησλ»  
 

Μάλνο Υαηδηδάθεο 

 
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ππήξρε έλα λεζί ζην νπνίν δνχζαλ φια ηα πλαηζζήκαηα. 

Δθεί δνχζαλ ε Δπηπρία, ε Λχπε, ε Γλψζε, ε Αγάπε θαη φια ηα άιια ζπλαηζζήκαηα. 

Μηα κέξα έκαζαλ φηη ην λεζί ηνπο ζα βνχιηαδε θαη έηζη φινη επηζθεχαζαλ ηηο βάξθεο ηνπο θαη 

άξρηζαλ λα θεχγνπλ. 

 

Ζ Αγάπε ήηαλ ε κφλε πνπ έκεηλε πίζσ. Ήζειε λα αληέμεη κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

ηαλ ην λεζί άξρηζε λα βπζίδεηαη, ε Αγάπε απνθάζηζε λα δεηήζεη βνήζεηα. 

Βιέπεη ηνλ Πινχην πνπ πεξλνχζε κε κηα ιακπεξή ζαιακεγφ. 

Ζ Αγάπε ηνλ ξσηάεη: «Πινχηε, κπνξείο λα κε πάξεηο καδί ζνπ;», 

«ρη, δελ κπνξψ», απάληεζε ν Πινχηνο. «Έρσ αζήκη θαη ρξπζάθη ζην ζθάθνο κνπ θαη δελ 

ππάξρεη ρψξνο γηα ζέλα». 

 

Ζ Αγάπε ηφηε απνθάζηζε λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηελ Αιαδνλεία πνπ επίζεο πεξλνχζε απφ 

κπξνζηά ηεο ζε έλα παλέκνξθν ζθάθνο. 

«ε παξαθαιψ βνήζεζέ κε», είπε ε Αγάπε. 

«Γελ κπνξψ λα ζε βνεζήζσ Αγάπε. Δίζαη κνχζθεκα θαη ζα κνπ ραιάζεηο ην φκνξθν ζθάθνο 

κνπ», ηεο απάληεζε ε Αιαδνλεία. 

 

Ζ Λχπε ήηαλ πην πέξα θαη έηζη ε Αγάπε απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ απηή βνήζεηα. 

«Λχπε άθεζέ κε λα έξζσ καδί ζνπ». 

«Χ Αγάπε, είκαη ηφζν ιππεκέλε πνπ ζέισ λα κείλσ κφλε κνπ», είπε ε Λχπε. 

 

Ζ Δπηπρία πέξαζε κπξνζηά απφ ηελ Αγάπε αιιά θαη απηή δελ ηεο έδσζε ζεκαζία. 

Ήηαλ ηφζν επηπρηζκέλε, πνπ νχηε θαλ άθνπζε ηελ Αγάπε λα δεηά βνήζεηα. 

Ξαθληθά αθνχζηεθε κηα θσλή: «Αγάπε, έια πξνο ηα εδψ! Θα ζε πάξσ εγψ καδί κνπ!». 

Ήηαλ έλαο πνιχ ειηθησκέλνο θχξηνο πνπ ε Αγάπε δελ γλψξηδε, αιιά ήηαλ γεκάηε απφ ηέηνηα 

επγλσκνζχλε, πνπ μέραζε λα ξσηήζεη ην φλνκά ηνπ. 

ηαλ έθηαζαλ ζηελ ζηεξηά ν θχξηνο έθπγε θαη πήγε ζην δξφκν ηνπ. 

 

Ζ Αγάπε γλσξίδνληαο πφζα ρξσζηνχζε ζηνλ θχξην πνπ ηε βνήζεζε, ξψηεζε ηελ Γλψζε: 

«Γλψζε, πνηνο κε βνήζεζε»; 

«Ο Υξφλνο» ηεο απάληεζε ε Γλψζε. 

«Ο Υξφλνο;;» ξψηεζε ε Αγάπε. «Γηαηί κε βνήζεζε o Υξφλνο;» 

Σφηε ε Γλψζε ρακνγέιαζε θαη κε ηε βαζηά ζνθία ηεο είπε: 

«Μφλν ν Υξφλνο κπνξεί λα θαηαιάβεη πφζν 

κεγάιε ζεκαζία έρεη ε Αγάπε». 

 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.poiein.gr/archives/18160/index.html
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ή θαη νιφθιεξε ηελ δσή, νη άλζξσπνη βξίζθνληαη κέζα ζε κηα 

νηθνγέλεηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε νηθνγέλεηα αλαπηχζζεη δηάθνξνπο ξφινπο, νη 

ελήιηθεο αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο θπζηθέο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ην παηδί έρεη ηνλ ξφιν ηνπ απνδέρηε. Με ην φξν 

θπζηθέο αλάγθεο αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ ζηέγε θαη ζηελ ηξνθή, ελψ κε ηνλ φξν 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο αλαθεξφκαζηε ζηελ αγάπε, ζην ζεβαζκφ, ζηελ θαηαλφεζε 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο σξίκαλζεο. Παξάιιεια βέβαηα 

ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν: πξψηα κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα, απνθηάλε 

αξρέο, αμίεο, δηδάζθνληαη ζην πψο λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο, πξσηνβνπιίεο θαη φηη 

άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ βηνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζπλχπαξμε 

(Λπθαξδνπνχινπ, 1985:43). 

ηε κεηαπηπρηαθή καο έξεπλα ζεσξήζακε πσο ζα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη 

ρξήζηκν λα κειεηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην αθνινπζψληαο ηηο πνηνηηθέο 

κεζνδνινγίεο έξεπλαο. Λίγν ή πνιχ φινη νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ζηα ζέκαηα πνπ 

κειεηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, φκσο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ λα εκβαζχλνπλ 

ζην ζέκα θαη ηδηαίηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα αξκνληθή νηθνγέλεηα, ρσξίο θάπνην 

κέινο λα έρεη έληνλα ςπρνινγηθά δεηήκαηα. Πάληα νη ςπρνιφγνη φηαλ ζπλαληήζνπλ 

ζαλ θιηληθή πεξίπησζε έλαλ έθεβν κε έληνλα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ή έλαλ 

άλζξσπν πνπ είλαη αιθννιηθφο, ρξήζηεο νπζηψλ ή αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

ζρηδνθξέλεηαο, ηφηε αλαηξέρνπλ ζηα παηδηθά ηνπ βηψκαηα, ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ δνκή 

θαη ιεηηνπξγία θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ κεγάισζε.  

Έξεπλεο γηα φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη γηα πνιιά άιια έρνπλ πινπνηεζεί 

απφ ηελ κεξηά θπξίσο ηεο ςπρνζεξαπείαο, φκσο νπζηαζηηθά κειέηεο κε πεξηπηψζεηο 

νηθνγελεηψλ πνπ θαηαθέξλνπλ λα δνπλ αξκνληθά ζε ηφζν ραιεπνχο θαηξνχο δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί. Θεσξψληαο κάιινλ πσο δελ έρνπλ ζηνηρεία λα εληνπίζνπλ, ίζσο 

ζηελ αξρή ην ίδην λα πίζηεπε θαη ε εξεπλήηξηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είδε δχν 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηελ πγεία ηνπο φια ηα κέιε, πνπ παξίζηαληαη ζε θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο σο ελσκέλε νηθνγέλεηα θαη έρνπλ παηδηά, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ κηα κέηξηα σο πξνο θαιή πξφνδν ζην ζρνιείν. κσο ζηελ πνξεία 

αλαξσηήζεθε πσο θάπνηεο νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ λα είλαη καδί γηα ρξφληα θαη λα 

είλαη έζησ θαη θαηλνκεληθά αγαπεκέλεο ελψ άιιεο δελ κπνξνχλ; Πνηεο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο, νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ αθνινπζνχλ σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

λα θξαηάλε απηήλ ηελ ελφηεηα; 

 Μέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε ζηηο δχν νηθνγέλεηεο θαη φζν κειεηνχζε 

ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαηάιαβε πσο ε απάληεζε ζηα παξαπάλσ είλαη νη 

δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ κε ηνπο άιινπο, αιιά 

θαη κέζα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηψζνπλ γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη πσο ηα 

δηαρεηξίδνληαη. Άιισζηε ηέιεηνη άλζξσπνη δελ ππάξρνπλ, ππάξρνπλ φκσο νη ζσζηέο θαη 

νη ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο.  

    Ο άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε γηα ζχληξνθν, φρη κφλν γηα αλαπαξαγσγή, αιιά γηα 

ηελ λνεηηθή, ςπρηθή, θαη ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλσζε ηνπ 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαιείςεη ηα ιάζε ηνπ, λα νινθιεξσζεί σο άηνκν, λα 

αλαπηχμεη ηελ έλλνηα ηεο ζπδήηεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, λα απαιχλεη ηελ κνλαμηά ηνπ 

θαη λα ζηνρεχζεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νινθιήξσζε. ηαλ ηα άηνκα ζε κηα ζρέζε 

βιέπνπλ ηνλ έλα άλδξα θαη ηελ κία γπλαίθα, δεκηνπξγνχλ ην κνλαδηθφ αληξφγπλν θαη 

θαηαιήγνπλ ζην γάκν. Μέζα απφ ην γάκν ηα δχν κέιε ελψλνληαη, δεκηνπξγψληαο ηε 
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βάζε γηα έλα λέν εληαίν ζχλνιν, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα παηδηά ηνπο 

(Λπθαξδνπνχινπ, 1985:67-69). 

Ζ εξγαζία πνπ παξνπζηάδνπκε ζηελ ζπλέρεηα απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο 

πνιπκεζνδνινγηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, ηηο ζρέζεηο κέζα ζε απηήλ θαη 

ηελ πνιπηξνπηθε ηνπο αλαπαξάζηαζε ζε έλαλ κεηαβαιιφκελν θφζκν. Γηεμήρζε ζην 

Δξγαζηήξην Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο, θαη Αθεγεκαηηθήο – 

Γηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή Πνπξθνχ Μάξηνπ, 

θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηξία κέξε: ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζην νπνίν 

αλαθεξφκαζηε ζε νξηζκνχο, ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο καο, ην 

κεζνδνινγηθφ- εξεπλεηηθφ κέξνο ζην νπνίν θαίλεηαη αλαιπηηθά ε πνξεία ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνινπζήζακε θαη ηέινο ππάξρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ρσξηζκέλν ζε 

κηθξφηεξα θεθάιαηα γηα ηελ θαιχηεξε πιαηζίσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

ζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην 

πξψην θεθάιαην κε ηίηιν «Οξίδνληαο ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθίλεζεο, ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο 

απηνξξχζκηζεο» αλαθεξφκαζηε ζηνλ νξηζκφ ηεο ζπγθίλεζεο, ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεθαιαίνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ νξηζκψλ, θαη ηελ πιαηζίσζε ηνπο κέζα 

απφ ηα είδε, ηνπο άμνλεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Έπεηηα ζην δεχηεξν θεθάιαην, κε ηίηιν «Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε» αλαθεξφκαζηε ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο 

ηνπ ζέκαηνο κε κηα ζρεηηθή ζχληνκε αλαζθφπεζε απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ. Αξρηθά 

πξνβάιινληαη νη ηξεηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπγθηλήζεσλ κέζα απφ ηελ 

βηνινγηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, θαη έπεηηα πξνβάιινληαη 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο, ζπλδπάδνληαο ην 

ζπλαίζζεκα κε ηελ γλψζε θαη κε ηνλ ιφγν.  

ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «ν ξφινο ηνπ ιφγνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη 

απηνξξχζκηζε» αλαθεξφκαζηε ζηελ βηγθνηζθηαλή θαη κεηαβηγθνηζθηαλή πξννπηηθή. Ο 

ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε πσο ε 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ βνεζάεη ζηελ ξχζκηζε ησλ αλψηεξσλ κνξθψλ ζπλεηδεηήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο ηνπ ιφγνπ (Luria,1999). Πνιιέο θνξέο αξσγφο ζηελ 

πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ν ιφγνο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

κέξνο ελφο εζσηεξηθνχ αιιά θαη εμσηεξηθνχ δηαιφγνπ, ή κέξνο κηαο αθήγεζεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξνζπαζνχκε λα αλαιχζνπκε απηά ηα δεηήκαηα.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζεσξεηηθφ θεθάιαην κε ηίηιν «Ο ξφινο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε» 

αλαθεξφκαζηε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά, θαζψο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθφηεηα ησλ γνλέσλ. 

Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη πσο επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ κειψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν είλαη ην κεζνδνινγηθφ- εξεπλεηηθφ κέξνο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (κεζφδνπο θαη 

εξγαιεία). ην  πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα» αλαθεξφκαζηε ζηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηα εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ 

ηελ πνηνηηθή κέζνδν, φζν θαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. 

ην έθην θεθάιαην κε ηίηιν «Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο» 

παξνπζηάδνπκε ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, φπνπ αλαθέξνληαη νη ζηφρνη, νη ππνζέζεηο 

θαη νη θάζεηο πνπ ρσξίζηεθε ε έξεπλα. 
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ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέρζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν νηθνγελεηψλ. ην 

θεθάιαην εθηά, κε ηίηιν «δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν νηθνγελεηψλ» παξνπζηάδνληαη νη 

αλαιχζεηο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην γελεφγξακκα ηνπο. 

ην θεθάιαην νρηψ, κε ηίηιν «πλαηζζεκαηηθή δνκή ησλ δχν νηθνγελεηψλ κέζα απφ 

ην γελεφγξακκα»αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαγελεηαθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δνκήο ησλ δχν νηθνγελεηψλ. πγθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην γελεφγξακκα ηνπο, ψζηε λα θαλνχλ ηα κνηίβα, ηα ζηεξεφηππα, νη 

πεπνηζήζεηο θαη ηα βηψκαηα ησλ γνλέσλ ηα νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

απηνξξχζκηζε ηνπο θαζψο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κε ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ.   

ην επφκελν θεθάιαην, ην έλαην ζηελ ζεηξά, κε ηίηιν «Γηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζην πιαίζην ησλ δχν νηθνγελεηψλ» αλαθεξφκαζηε 

ζηνπο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Υσξίδεηαη ζε ηξία 

κέξε, ζην πξψην κέξνο αλαθεξφκαζηε ζηνπο κεραληζκνχο άκπλαο ησλ δχν κεηέξσλ, 

ζην δεχηεξν κέξνο αλαθεξφκαζηε ζηνπο παηεξάδεο θαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα.  

ην θεθάιαην δέθα κε ηίηιν «Ζ νηθνγέλεηα θαη ζπλαίζζεκα πσο ηα αληηιακβάλνληαη 

νη γνλείο» κε ηελ βνήζεηα ηεο εκη-δνκεκέλεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο αιιά θαη απφ ηα 

ππφινηπα εξγαιεία ηεο έξεπλαο, ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

πνπ αμηνινγνχλ νη ηέζζεξηο γνλείο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

ην θεθάιαην έληεθα, κε ηίηιν «Πσο βηψλνπλ - αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ δσή 

κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα» αλαθεξφκαζηε ζε κηα εληαία παηγληψδε δνκή 

δξαζηεξηνηήησλ φπνπ ε παηδαγσγφο- εξεπλήηξηα πξνζεγγίδεη αθεγεκαηηθά ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ, δίλνληαο ηνπο ηηο δπλαηφηεηεο λα κηιήζνπλ γηα ηα 

επράξηζηα θαη δπζάξεζηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο.  

Καη θαζψο νινθιεξψλνληαη ηα θεθάιαηα,ζην ηειεπηαίν κέξνο, ζην θεθάιαην 

δψδεθα κε ηίηιν «χλνςε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα», βξίζθεηαη ε 

ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ, ε ζπδήηεζε θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ θάζε 

θεθάιαην.  

Αθνχ νινθιεξσζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζην δέθαην-ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν 

«Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα» αλαθεξφκαζηε ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή ελαζρφιεζε 

κε βάζε ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη ν επίινγνο, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία.  

Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη σο αξσγφο γηα ην εξεπλεηηθφ πιηθφ ηφζν ζηελ ζπιινγή φζν θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Απφ φιε ηελ εξγαζία δελ ζα κπνξνχζαλ λα έιεηπαλ 

ηα παξαξηήκαηα, ζηα νπνία ππάξρεη απνζπαζκαηηθφ πιηθφ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Γηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην: Μειέηε πεξίπησζεο δχν νηθνγελεηψλ κε 

βάζε ηελ εζλνγξαθηθή θαη ζπζηεκηθή κεζνδνινγία» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, κε θαηεχζπλζε 

Δθαξκνγέο ηεο Φπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε κε εηδίθεπζε ζηηο Φπρνπαηδαγσγηθέο 

Παξεκβάζεηο ζε παηδηά ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Σν ελ ιφγσ ζέκα επηιέρηεθε θαηφπηλ πξνζσπηθήο αλεζπρίαο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε πνπ απαηηνχζε ην παξφλ κεηαπηπρηαθφ. Ζ  

ζπγθεθξηκέλε επηινγή απνηέιεζε ηειηθά πξφθιεζε γηα ηελ εξεπλήηξηα, φπνπ ε κηα 

δπζθνιία δηαδερφηαλ ηελ άιιε, φκσο ηειηθά επηηεχρζεθε ε νινθιήξσζε ηεο.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Πνπξθφ Μάξην, ν νπνίνο 

δηακεζνιάβεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο θαη 

ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο, παξέρνληαο κνπ βνήζεηα ζε φια ηα κέξε 

ηεο εξγαζίαο, ηφζν ζηελ ζπιινγή φζν θαη ζηελ αλάιπζε ηνπο.  

Θα ήζεια επίζεο  λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηηο δχν νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαη κε ζηήξημαλ ζε φιε ηελ δηαδηθαζία, αλνίγνληαο φρη κνλάρα ηελ πφξηα ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο αιιά θαη ηεο θαξδηάο ηνπο. Δηδηθά ηα παηδηά ησλ δχν νηθνγελεηψλ, κνπ 

έδεημαλ πσο αμίδεη λα είζαη παηδαγσγφο, θαη πσο ην λα αζρνιείζαη κε παηδηά δελ απιά 

κηα δνπιεηά ή έλα θαζήθνλ, αιιά έλα θαζεκεξηλφ ιεηηνχξγεκα.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ άλδξα κνπ, ηελ νηθνγέλεηα κνπ, θαη ηηο 

θίιεο κνπ, νη νπνίνη ζηάζεθαλ δίπια κνπ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, 

θαη εηδηθά ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίδνληαο κε εζηθά θαη 

ςπρνινγηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, εηδηθά ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

Οξίδνληαο ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθίλεζεο, ηεο ξύζκηζεο 

θαη ηεο απηνξξύζκηζεο  
 

 

1.1.Δηζαγσγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε βαζηθνχο νξηζκνχο γηα 

ην ηη νξίδεηαη ζπλαίζζεκα, έπεηηα ζα αλαθεξζνχκε ζε εμεηδηθεχζεηο ηνπ φξνπ φπσο 

ζηελ ξχζκηζε ηνπ φζνλ αθνξά άιια πξφζσπα, αιιά θαη ζηελ ξχζκηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ (ηελ ιεγφκελε απηνξξχζκηζε). ηφρνο καο είλαη λα δνχκε πσο παξνπζηάδνληαη 

κε βάζε άιιεο έξεπλεο αιιά θαη ζεσξεηηθνχο (θπξίσο θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο), έηζη 

ψζηε κεηά ηελ θαηαλφεζε ησλ φξσλ λα πεξάζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ 

φξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα είδε θαη ηνπο άμνλεο πνπ αθνινπζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Βέβαηα δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο ηνπο, δηφηη κπνξεί λα είλαη κηα θαζνιηθή έλλνηα φκσο γηα 

ηνλ θάζε άλζξσπν ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά. πλεπψο νξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά 

πιαηζηψλνληαη αλάινγα κε ην άηνκν (π.ρ. απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία, αμίεο, πεπνηζήζεηο) 

αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ (ζηελ πεξίπησζε καο νηθνγελεηαθφ πιαίζην).  

 

1.2. Ο νξηζκόο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

 

Σν ζπλαίζζεκα είλαη έλαο γεληθφο φξνο γχξσ απφ ηνλ νπνίν έρνπλ αζρνιεζεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο, φπσο ςπρνιφγνη, θηιφζνθνη θαη 

θνηλσληνιφγνη. Ο ιφγνο ηεο ηφζν κεγάιεο πξνζνρήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

ζπλαίζζεκα ζεσξείηαη έλα αίζζεκα πνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο αιιαγέο 

ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ια ηα ζπλαηζζήκαηα δίλνπλ δπλαηφηεηεο γηα πξνηξνπέο, 

γηα δξάζε, γηα αθαξηαία θαη επαλαιακβαλφκελα ζρέδηα φζνλ αθνξά ηελ θαζεκεξηλή 

δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ, ιεηηνπξγψληαο σο απφηνθα ηεο αλζξψπηλεο εμειηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζα ζηνπο αηψλεο(Goleman, 1996).  

Οη θνηλσληνβηνιφγνη ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ησλ ζπλαηζζεκάησλ εμεγψληαο φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο νδεγνχλ λα αληηκεησπίδνπκε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα λα ηηο αθήζνπκε κφλν ζηε ινγηθή. 

Γεληθφηεξα αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη έλαο γεληθφο φξνο γηα ηελ ππνθεηκεληθή, 

ζπλεηδεηή εκπεηξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ςπρνθπζηνινγηθέο εθθξάζεηο, 

βηνινγηθέο αληηδξάζεηο, λνεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπγθηλήζεηο. Πνιχ ζπρλά ην 

ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ δηάζεζε, ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην 

θίλεηξν, θαζψο έρεη ηελ δχλακε λα επεξεάδεηαη απφ ηηο νξκφλεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο φπσο ζεξνηνλίλε, ληνπακίλε, θνξηηδφιε, 

λνξαδξελαιίλε, σθπηνθίλε.  

Αληηιακβαλφκαζηε πσο φηαλ πξφθεηηαη λα δψζνπκε ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο πξάμεηο 

καο ζηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή, επεξεαδφκαζηε εμίζνπ απφ ηελ ινγηθή φζν θαη απφ ην 

ζπλαίζζεκα. Σν ζπλαίζζεκα είλαη ζπρλά ε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηα θίλεηξα. 

ζνλ αθνξά ην γεληθφ νξηζκφ ηνπ ηη αθξηβψο νλνκάδνπκε ζπλαίζζεκα δελ ππάξρεη 

θάπνηνο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο θαη ησλ δηαθξηηψλ εθθάλζεσλ θαη 
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εθθξάζεσλ ηεο ζπγθίλεζεο. Γηα απηφ θαη ππάξρνπλ ιέμεηο φπσο ην ζπλαίζζεκα, ην 

αίζζεκα, ε δηάζεζε θαη ε ζπγθίλεζε (Otley & Jenkins, 2004:48).  

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ ιέμεσλ, νη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δξάζεη, δειαδή κηα εζσηεξηθή 

θηλεηνπνίεζε, ε νπνία έρεη ςπρνινγηθά θαη νξγαληθά επαθφινπζα, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο εθηηκήζεηο, θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο, ηφζν θηλεηηθέο φζν θαη 

κπτθέο. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία επράξηζησλ 

(δειαδή ζεηηθψλ) ή δπζάξεζησλ (δειαδή αξλεηηθψλ) αηζζεκάησλ κε κπτθφ θαη 

λεπξνινγηθφ ηξφπν (Otley & Jenkins, 2004:49). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ δηαθνξά πνπ έρνπλ νη δηαζέζεηο 

(moods)  θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (emotions), ηα νπνία παίδνπλ έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. ζνλ αθνξά ηηο δηαζέζεηο αλαθεξφκαζηε 

ζε δηάρπηα θαη γεληθεπκέλα αηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε γεγνλφηα ή κε ηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ηα έρνπλ πξνθαιέζεη (Morris, 1989), φπσο αλαθέξεη ε J. 

George (2000: 1027-1055), είλαη ζρεηηθά ρακειήο έληαζεο αηζζήκαηα, ηα νπνία δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθφςνπλ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

ζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη πςειήο έληαζεο αηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα (εληφο θαη εθηφο ηνπ εαπηνχ) θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαηαξάμνπλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Δίλαη πνην θεπγαιέα απφ ηηο 

δηαζέζεηο, ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπο, ζπρλά ηξνθνδνηνχλ ηηο δηαζέζεηο έηζη ψζηε φηαλ ε 

έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ππνρσξεί, ην άηνκν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θαηάζηαζε κε γλσζηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνχο ηξφπνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε δηάζεζε δελ βειηηψλεηαη ακέζσο αιιά κεηακνξθψλεηαη ζε έλα ιηγφηεξν 

έληνλν ζπγθηλεζηαθφ ζπκβάλ(George, 2000:1030). Κιαζηθφ παξάδεηγκα νη 

«αςηκαρίεο» ησλ νδεγψλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο πνπ παξφηη αληηκεησπίδνληαη 

ζρεηηθά εχθνια θαη ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο, είλαη ηθαλέο λα καο ραιάζνπλ ηε δηάζεζε 

γηα νιφθιεξε ηελ κέξα. 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν πιένλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ άκεζα ηηο απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη. Καη παξφηη ην ζηεξεφηππν ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο ζέιεη 

ηνλ άλζξσπν λα είλαη ηθαλφο λα παξακεξίδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη λα 

ππνινγίδεη κε απφιπηε νξζνινγηθφηεηα ηελ πνξεία δξάζεο ηνπ, ηα ζχγρξνλα 

λεπξνινγηθά επξήκαηα απνδεηθλχνπλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη αλαγθαία γηα λα 

ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο (Damasio, 1999).  

Αλ θαη πνιχ έληνλα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ ή θαη ην αλάπνδν, δειαδή δελ θέξνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα, 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή παξάινγεο ζπκπεξηθνξάο (George, 

2000), θαη ζε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πηπρέο, φπσο λα αλαγλσξίδεηο θαη λα δείρλεηο 

πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα, λα θαηαλνείο, λα  πξνζδηνξίδεηο θαη λα ηξνπνπνηείο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζνπ αληηδξάζεηο ψζηε λα πεηχρεηο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο θαη ζσζηά 

απνηειέζκαηα. 

Οη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λεπηαθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο, θαη ζπλερίδνπλ λα σξηκάδνπλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο. Απηέο νη δεμηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ηηο 

ζρνιηθέο επηηεχμεηο θαη ηηο θαιέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

θαη ζε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, ζε θαηάζιηςε, θαηάρξεζε νπζηψλ, επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 
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Παξαθάησ λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο θαζψο θαη γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο.  

 

1.3. Σν ζπλαίζζεκα θαη ν ξόινο ηνπ 
 

Γηαηί ζε θάζε θξίζηκε ζηηγκή ζηελ κνίξα ελφο ελήιηθα ή 

ελφο παηδηνχ ρξσκαηίδεηαη ηφζν θαζαξά απφ ηελ 

ζπγθίλεζε;  

                                          L. Vygotsky (1987: 335) 

 

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ απνηεινχληαη απφ δχν κέξε, ην 

γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ. πρλά ην έλα παίξλεη ην πξνβάδηζκα απφ ην άιιν 

ζέινληαο έηζη λα ππεξηζρχζνπλ κέζα ζηελ εκπεηξία. ζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν, κέζα απφ ηελ 

απηνξξχζκηζε φζν θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κέζα απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Denham, 1998:5). Σα ζπλαηζζήκαηα λνεκαηνδνηνχληαη κέζα 

απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλνπλ πξνζδνθίεο γηα 

ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Denham, 1998: 8-9). 

ζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ κέξνο, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα ηα εθθξάδνπλ κε ηξφπν απνδεθηφ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Οη ηξφπνη εθθξάζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πιαίζην, αξρηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

έπεηηα ηεο θνηλσλίαο. Απφ κηθξή ειηθία ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εμσηεξηθεχνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ λα ηα αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη ζηνπο άιινπο. Οη έξεπλεο έδεημαλ πσο ε ιεθηηθή πνηθηιία ζηελ απφδνζε 

εθθξάζεσλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηθηιία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ 

παηδηψλ.   

Σν ζπλαίζζεκα είλαη κηα ππνθεηκεληθή αληίδξαζε ζε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ην 

νπνίν εθδειψλεηαη κέζσ θπζηνινγηθψλ, εκπεηξηθψλ, θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ αιιαγψλ. 

Δπηδξνχλ ζηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία θαη νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, 

ζηηο εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ. Βαζηθή ηδηφηεηα ηνπο είλαη ε 

θαζνιηθφηεηα θαη ε παγθνζκηφηεηα (Sroufe, 1997:41-50). Υαξαθηεξηζηηθά ν Goleman 

(1995:30) αλαθέξεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ έλα αξρέγνλν βηνινγηθφ 

ππφζηξσκα, ζπληζηνχλ έλα παλάξραην θψδηθα θιεξνδνηεκέλν απφ απψηεξνπο 

πξνγφλνπο.  

Αλ αλαινγηζηεί θαλείο, ζα δεη πσο πίζσ απφ θάζε πξάμε καο, θξχβεηαη θαη έλα 

ζπλαίζζεκα, ην νπνίν αθππλίδεη ηελ δξάζε, θαη ζέηεη ην άηνκν ζε εγξήγνξζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο. Απφ ηελ κηα ινηπφλ πιεπξά ν άλζξσπνο 

ζθέθηεηαη θαη απφ ηελ άιιε ελεξγεί, λνηψζεη, ζπγρένληαο κέζα ηνπ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή κε ηελ γλσζηηθή λνεκνζχλε (Goleman,1995:36). Ο θπθεψλαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε θάζε άηνκν, επεξεάδεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλεη. Γηα λα επηηεπρζεί κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ, ζα πξέπεη 

λα θξαηήζεη πάλσ απφ φια ηζνξξνπία κε ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη 

έπεηηα ζα βξεη ηελ κέζε ιχζε.  

πκπεξαίλνπκε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κε άιινπο 

παξάγνληεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην γλσζηηθφ)  θαη καδί κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ηα 

εμήο: λα ελεξγνπνηήζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ επεμεξγαζία κηαο πιεξνθνξίαο, ή αθφκα 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ θαη κηα επηιεθηηθή επεμεξγαζία. Έλα δεχηεξν γεγνλφο είλαη ε 

αλάθιεζε ηφζν κηαο πιεξνθνξίαο φζν θαη ελφο ζπλαηζζήκαηνο γηα έλα ζπκβάλ πνπ 
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αθνξνχζε κηα παξειζνληηθή θαηάζηαζε. Καη έλα ηξίην ζηνηρείν είλαη ε ζπκβνιή ζηελ 

δηακφξθσζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ζρεκάησλ (Sroufe,1997: 

283-284). Σν ζπλαίζζεκα θαη ε λφεζε δελ απνηεινχλ κηα αηηηψδε ζπλάθεηα, αιιά έλα 

είδνο αιιεινζπκπιήξσζεο ζηα πιαίζηα κηαο εληαίαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ 

εθάζηνηε αλζξψπνπ (Sroufe,1997:288). 

 

1.4. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

 

Με ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

γηα ηελ θαηάιιειε απφθξηζε ζηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ζησλ άιισλ 

αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ην θιεηδί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δψζνπλ έλαλ ζαθή νξηζκφ γηα ην ηη είλαη, 

αιιά νη ππάξρνπζεο εκπεηξηθέο κειέηεο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα κέηξα, ηηο 

κεζφδνπο θαη ηα επίπεδα ησλ αλαιχζεσλ πνπ αζρνινχληαη (Morris,Silk, 

Steineberg,Myers&Robinson, 2007). Αλ θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνηθίινπλ επξέσο 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη εξεπλεηέο κνηξάδνληαη κηα θνηλή δηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα λα 

νξίδνπλ «ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε σο κέζν πνπ απνηειείηαη απόεζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε, ζηελ δηαηήξεζε θαη ηε 

δηακόξθσζε ηεο εκθάληζεο, ηεο έληαζεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» 

(Thomson,1994:27). 

Αξθεηά ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ  νξηζκνχ αμίδνπλ πεξαηηέξσ εμήγεζε ζην πιαίζην ηεο 

ηξέρνπζαο κειέηεο, δηφηη πεξηιακβάλνληαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ε πξνζνρή θαη ε 

κεηαηφπηζε ησλ θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ εμσηεξηθψλ 

επηξξνψλ φπσο γνλείο ή άιια άηνκα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

Γηα ηα κηθξά παηδηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο αθνξά ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ άιισλ. Καζψο ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη εμαξηψληαη 

φιν θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη 

κεραληζκνί θνηλσληθνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο 

(Eisenberg & Morris, 2002˙ Silk et al., 2003). 

Με ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ξπζκίδνληαη θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

έληαζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο  Thompson (1994) αλαθέξεη πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πξνζδηνξίδεη ην ζπλαίζζεκα (ζπκφο, ζιίςε, ραξά θηι.), 

ξπζκίδεη αθφκα θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν πνπ βηψλεη ην άηνκν ελψ επηπξφζζεηα 

δείρλεη θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπλακηθή ηνπ (π.ρ. έληαζε, δηάξθεηα, αζηάζεηα). Σέινο, 

θάζε εξεπλεηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ ξχζκηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο κέζα απφ ζηξαηεγηθέο 

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο νηθνγελεηαθέο επηξξνέο (Brenner & Salovey, 1997). 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ζπλεπάγεηαη επίζεο θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο αληαπφθξηζεο ζε 

θνηλσληθά θαηάιιεινπο, πξνζαξκνζηηθνχο θαη επέιηθηνπο ηξφπνπο ζε αγρσηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα εμππεξεηνχλ ζεκαληηθέο εθθξαζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ, λα παξαθηλεζνχλ θαη λα 

θαζνδεγεζνχλ νη πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Cambos, 

Cambos&Barret,1989˙Thompson,1994). Πνιιέο θνξέο γίλεηαη θαλεξφ πσο ηα ηζρπξά 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δελ βνεζνχλ ζηελ εχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ θαη έηζη 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θνηλσληθά δεηήκαηα. Έλαο ινηπφλ βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά αιιά θαη φιεο ηηο ειηθηαθέο 
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γθάκεο λα απνθηήζνπλ ηα εθφδηα γηα θαηάιιεινπο θαη ζπκθξαδφκελνπο ηξφπνπο 

ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Eisenberg & Morris, 2005).  

 

1.4.1. Σα είδε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο  

 

OGross ζχλδεζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κε ην πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, 

βηνινγηθφ, γλσζηηθφ, αλαπηπμηαθφ, θαη θιηληθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε απνηειεί έλα ελλνηνινγηθφ ζεκέιην, ην νπνίν ζηεξίδεη έμη 

δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Ζ θάζε κηα 

ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηηο ππφινηπεο θαη άκεζα κε ηελ θχξηα δειαδή ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Gross, 2007).  ηελ ζπλέρεηα θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε 

παξαπάλσ πεπνίζεζε. 

 

 
Δηθφλα 1. πλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη νη έμη ππνθαηεγνξίεο ηεο ςπρνινγίαο (πεγή: Gross, 

2007).   

 

Σν θάζε είδνο έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνην ζπγθεθξηκέλα ε βηνινγηθή βάζε 

φζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, βαζίδεηαη ζε λεπξνςπρνινγηθέο κειέηεο, νη 

νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ γελεηηθή αλάιπζε. Άιινη εξεπλεηέο 

ζχλδεζαλ ηα πνζνζηά ηεο ζεξεηνλίλεο κε ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Μηα άιιε ζχλδεζε αθνξά ηηο γλσζηηθέο πηπρέο ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, νη 

FillipZelazo θαηWilliamCunnigham (2005, ζην Gross, 2007) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν 

πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν αλάκεζα ζηελ ινγηθή θαη ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Τπνζηεξίδνληαο πσο νη άλζξσπνη φηαλ κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία εμήγεζεο ησλ αηηηψλ 

γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο απφ φηη θάπνηνο πνπ πξνζπαζεί απιψο λα πξνζπεξάζεη απηφ πνπ λνηψζεη. Ο 

George Loewenstein (ζην Gross, 2007) ππνζηεξίδεη πσο ε δηαζηαχξσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξφβιεςεο κε ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνδεηθλχνπλ φηη νη 

άλζξσπνη εμαξηψληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο.  

Σν επφκελν είδνο αλαθέξεηαη ζηηο αλαπηπμηαθέο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα ελφο αλζξψπνπ. Απνδεηθλχνληαο πσο 

ππάξρνπλ βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ ζρέζε ηνπ θξνληηζηή 

θαη ηνπ παηδηνχ, ζεσξψληαο θαηά απηφλ ηνλ ιφγν πσο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 
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ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε παίδεη ε νηθνγέλεηα, ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηελ άηππε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. 

Σν πέκπην είδνο εμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο. 

Οη Rothbart and Brad Sheese (ζην Gross, 2007) κέζα απφ ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

εμέηαζαλ ηελ ηδηνζπγθξαζία, ε νπνία παίδεη ηνλ νπζηαζηηθφηεξν ξφιν ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Σν έθην είδνο ζεσξεί πσο νη θνηλσληθν- ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ζηελ 

ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη Bargh θαη Lawrence (ζην Gross, 2007) επαλεμεηάδνπλ 

ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην αζπλείδεην ηεο απηνξξχζκηζεο θαη δείρλνπλ φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα δηαρεηξίδνληαη κε κε ζπλεηδεηέο πξάμεηο θαη θαλνληζκνχο, 

φπνπ βνεζνχλ ηηο εμεγήζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπζρεηηζκψλ θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πξνζθφιιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπλαηζζήκαηα ξπζκίδνληαη 

δηαπξνζσπηθά γηα απηφ άιισζηε επηδηψθνπλ λα κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε 

ηνπο άιινπο.  

Μάιηζηα νη MesquitaθαηAlbert(ζην Gross, 2007)  ππνζηεξίδνπλ πσο ε ξχζκηζε ηεο 

ζπγθίλεζεο είλαη απφιπηα ελζσκαησκέλε ζε πνιηηηζηηθά πξφηππα ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

άιινπ. Δλψ άιινη εξεπλεηέο, δηεξεπλνχλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

άλζξσπνη, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκνχ. 

Καη ην ηειεπηαίν είδνο ζρεηίδεηαη κε ηηο θιηληθέο εθαξκνγέο θαη ηελ ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Τπνζηεξίδεηαη ινηπφλ πσο νη θξίζεηο παληθνχ γηα παξάδεηγκα ή ην 

έληνλν θαη ζπλερέο άγρνο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαθή ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Μάιηζηα νη KennethSher θαηEmillyGrekin(ζην Gross, 2007) ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

θαηάρξεζε αιθνφι επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε  ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο νη απηφκαηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα 

καο κπεξδέςνπλ ή αθφκα θαη λα καο νδεγήζνπλ ζε επηινγέο πνπ δελ καο είλαη θαζφινπ 

ρξήζηκεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα καο ζπλδένληαη κε ιάζνο ηξφπν κε 

κηα θαηάζηαζε θαη εκείο δελ πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηξφπν λα ην ξπζκίζνπκε. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα επεξεάζνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο, κέζσ ηεο πεηζάξρεζεο ηνπ κπαινχ καο, θαη φηαλ απηά 

παξνπζηάδνληαη λα επηιέγνπκε λα ηα βηψζνπκε θαη λα ηα εθθξάζνπκε (Gross, 

2014:xiii).  

 

1.5. H ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξύζκηζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Thompson (1994) κε ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε 

ελλννχκε ηελ ξχζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εγγελείο θαη εμσγελείο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ 

θαη εηδηθφηεξα ηεο έληαζεο θαη ηεο ρξνληθήο ηνπο δηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ αηνκηθνί ζηφρνη (Denham, 1998: 150). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη ηεο εθθξαζηηθφηεηαο, 

ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ηζνδπλακεί κε έιεγρν θαη νξζή έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εθδήισζε απηψλ ζηελ θαηάιιειε έληαζε, θαζψο θαη ζην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ρξφλν. Ζ απηνξξχζκηζε δηέξρεηαη κηα αλαπηπμηαθή πνξεία 

γηα απηφ θαη απαηηεί αξρηθά ηελ νξηνζέηεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Denham, 

1998: 165-166). 

Αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ξπζκίδεη απφ κφλν ηνπ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ζ απηνξξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη έλα βαζηθφ εθφδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη απηφ γηαηί ε χπαξμε ηνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

ραξαθηεξηζηηθφ φπνπ πξνζδίδεη ζηαζεξφηεηα θαη εζηθή απηνλνκία. 

Ο απηνέιεγρνο ζπλεπψο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη νη 

γνλείο είλαη απηνί πνπ αξρηθά ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (εμσηεξηθφο 

απηνέιεγρνο) κέρξη λα εζσηεξηθεχζεη θαη λα αλαπηχμεη κφλν ηνπ ηνπο κεραληζκνχο 

απηνξξχζκηζεο (εζσηεξηθφο απηνέιεγρνο). 

Ζ απηνξξχζκηζε θαηά ην πξψην έηνο θαζνξίδεηαη βηνινγηθά. Σα βξέθε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αληαλαθιαζηηθφ ηξφπν δξάζεο ζε εξεζίζκαηα ρσξίο λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο πξάμεηο ηνπο. Αξγφηεξα φιεο ηνπο νη θηλήζεηο απνθηνχλ ζθνπφ θαη 

πξνζπαζνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο επηηαγέο ησλ άιισλ πξνζψπσλ. Απφ ην ηξίην 

έηνο θαη έπεηηα γίλεηαη εκθαλήο ν εζσηεξηθφο απηνέιεγρνο φπνπ δξα θαη απνθαζίδεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κφλν ηνπ (Καθαβνχιεο,1997: 191-210). 

χκθσλα κε ηνλ Thompson (1990) ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

γνλείο δηαρεηξίδνληαη ηε ξχζκηζε ησλ παηδηψλ. Οη πνην βαζηθνί αιιά θαη παξάιιεια 

ζχλεζεο ηξφπνη είλαη κε άκεζεο εληνιέο θαη νδεγίεο, κέζσ ελφο θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ 

κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ηηο νηθνγελεηαθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

λφξκεο ζρεηηθά κε ηελ απνδεθηή ή κε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Τπάξρεη δειαδή 

ζπρλά έλαο αζθπθηηθφο θινηφο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε πξνηξνπή ζαθή κέζσλ 

εθηέιεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, έηζη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία 

πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά ζρεηηθά κε ελ δπλάκεη ζπλαηζζεκαηηθά ζπκβάληα. Απηφ έρεη 

σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζηξεο, αθνχ απνθηνχλ ηθαλφηεηεο φπσο λα 

παξαιείπνπλ ή απνθνξηίδνπλ ηελ πιεξνθνξία (Υαηδερξήζηνπ, 2004: 7-25). 

 

1.5.1. Οη ηξεηο άμνλεο ηεο απηνξξύζκηζεο 

 

Ζ απηνξξχζκηζε νξίδεηαη σο κηα πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, φπνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ (Jahromi,Gulsrud&Kasari, 

2008).  

Δπνκέλσο ην άηνκν εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ηελ ζπλερή αλαπξνζαξκνγή, επηδηψθνληαο λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη θαζνξίζεη, ελψ παξάιιεια ε ξπζκηζηηθή ηνπ δξάζε θηλείηαη άκεζα 

θαη ελεξγά ζε ηξεηο αιιειεμαξηψκελνπο άμνλεο, ζην ζπλαίζζεκα, ζηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ζηελ γλψζε. Ο ηειεπηαίνο φξνο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη σο 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία (Barret, Fox, Fidler&Daunhauer,2014). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε επηδέρεηαη δηαβαζκίζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία, πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ελψ νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ, ζηνρεχνπλ 

ζην λα λνηψζνπλ πεξηζζφηεξν ην επράξηζην ζπλαίζζεκα ή λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε 

πνπ ηνπο πξνθαιεί ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα (Cole et al., 2009, ζην Gross, 2015). 

Βνεζεηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαινχληαη λα παίμνπλ νη γνλείο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα εθθξαζηεί ιεθηηθά, θάλνληαο ζαθέο ζε 

εθείλνπο απηφ πνπ ηνπο πξνθαιεί δπζθνξία ή ζηελαρψξηα, έηζη ψζηε ην παηδί λα 

εθηνλσζεί. Μέζα απφ ηνλ ιφγν ην παηδί κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

αλαζηάησζε, ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο απηνξξπζκηζηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο (Denham, 1997). 

Έλα παξαπάλσ ζηάδην σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ, φζνλ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

ξχζκηζε είλαη ν έιεγρνο πνπ επηηπγράλεηαη χζηεξα απφ έληνλε πξνζπάζεηα θαη ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλόηεηα αλαζηνιήο κηαο πξώηκεο θπξίαξρεο απόθξηζεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ ελδερόκελα ιάζε θαη λα επηηεπρζεί κηα κε θπξίαξρε ηάζε γηα 

δξάζε» (Gross, 2015:375).  

Ζ αλαζηνιή απηψλ ησλ απηφκαησλ, παξνξκεηηθψλ αληηδξάζεσλ αληαλαθιά θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζθέθηεηαη πξηλ πξάμεη. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε κπνξεί λα είλαη ζηαζκηζκέλε θαη ειεγρφκελε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηθαλφηεηα απφθξπςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ ζε κηα δηαπξνζσπηθή δηακάρε, ή 

απηφκαηε, φπσο είλαη ε απνζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο απφ κηα δπζάξεζηε ή ζιηβεξή 

εηθφλα (McRae, etal. 2011). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ε νπνία απνθηά ζηαζκηζκέλν ξφιν ζην άηνκν, απνηειεί 

απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο θαη απαηηεί ζπγθέληξσζε, πξνζνρή ζηελ 

εθάζηνηε παξνχζα ζηηγκή. Δάλ φκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, απνθηάεη ην ξφιν ηεο 

απηφκαηεο αληίδξαζεο ηφηε απηφ ζεκαίλεη πσο ελεξγνπνηείηαη απζφξκεηα ρσξίο ηελ 

ζπλεηδεηή ή πξνζεθηηθή απφθαζε. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θξχβεη κέζα ηεο θαη ηνπο δχν ξφινπο, φκσο κνλάρα 

ζηνλ έλαλ κπνξεί λα παξέκβεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαη απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή 

ηεο ζηαζκηζκέλεο θαη ειεγρφκελεο ξχζκηζεο, δηφηη κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα 

ρεηξηζηεί παξνξκεηηθέο αληηδξάζεηο θαη λα ειέγμεη ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα φπνπ 

θαη φηαλ ρξεηάδεηαη, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ξπζκίδεη θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, ππαθνχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ή αλαβάιινληαο ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο (Kochanska &Aksan, 2006).  

ηελ ειηθία ησλ 3 έσο 6 εηψλ, ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπο λα παξαηεξνχλ ηελ δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, λα ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή 

δεμηφηεηεο ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη λα εθθξάδνληαη ιεθηηθά ζρεηηθά κε ηελ δξάζε 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπο (Jahromi, Gulsrud&Kasari, 2008).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ππάγεηαη ζηνλ γλσζηηθφ άμνλα θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ην παηδί λα ελδπλακψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ηνπ, 

βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα ζπγθέληξσζε θαη επειημία ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Cole &Deckard, 2009). 

Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο απνηεινχλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απηνξξχζκηζεο ηνπ αηφκνπ, θαη αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ ζπλεηδεηφ έιεγρν ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ δξάζεσλ. 

 Καη ελψ δελ ππάξρεη πιήζνο εξεπλψλ φπνπ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο  θαη ηεο πξνζνρήο, είλαη 

απνδεθηφ απφ πνιινχο εξεπλεηέο πσο ηα παηδηά, ηα νπνία έρνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο είλαη ζε ζέζε λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα φηαλ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζνπλ θάπνην 

θαζήθνλ (Rhoades et al., 2011,ζην Lagattuta&Weber, 2014). 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ. Καη αλαθέξνπκε 

παηδί δηφηη απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ θαη άλσ, καζαίλεη λα απηνξπζκίδεηαη πνην 

δπλακηθά θαη νπζηαζηηθά, αθνχ κπαίλεη ζηελ ελεξγή δηαδηθαζία κάζεζεο θαη φηη 

ελέξγεηεο θάλεη απφ κηθξή ειηθία ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα έρεη φηαλ ζα 

κεγαιψζεη. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θιείλεη ε θπθιηθή, ζπεηξνεηδή ηξνρηά ησλ ηξηψλ 

αμφλσλ ηεο απηνξξχζκηζεο.  

 

1.5.2. Ο θύθινο ηεο απηνξξύζκηζεο θαηά ηνλ Zimmerman 

 

Ζ απηνξξχζκηζε φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ γλψζε, ν 

Zimmerman (1989) γλσξίδνληαο απηήλ ηελ άπνςε, αλέπηπμε έλα θπθιηθφ κνληέιν 

απηνξξχζκηζεο γηα εθαξκνγή ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ 
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ζπγθεθξηκέλν θχθιν, νη καζεηέο ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, ε νπνία πξνεγείηαη ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ, ε δεχηεξε θάζε 

αθνξά ηελ εθηειεζηηθή θάζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επζπλείδεηε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε ελαζρφιεζε κε ην καζεζηαθφ έξγν θαη ε ηξίηε θάζε αθνξά ηελ 

αλαζηνραζηηθή ελαζρφιεζε κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο επηζθφπεζεο, αλαζηνραζκνχ θαη 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ 

(Cleary & Zimmerman, 2004).  

Ο Zimmerman επηδηψθεη λα ηνλίζεη δχν ζεκαληηθνχο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο, ν πξψηνο αθνξά ηελ αλάιεςε καζεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηε δηφξζσζε ή βειηίσζε πξνβιεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ν 

δεχηεξνο κεραληζκφο αθνξά ηελ  απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηα 

πξνβιήκαηα αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο καζεζηαθήο δξάζεο (Zimmermanetal., 

1996).  

Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα θαη ηα πηζηεχσ ηνπ αηφκνπ 

πνπ ελεξγεί, θαζψο επίζεο θαη δχν αθφκα βαζηθέο αξρέο, ηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

Βνεζεηηθφ ξφιν έρεη ν παηδαγσγφο, ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, αθνχ απφ κφλα ηνπο πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ηα θαηαθέξνπλ. Καηά ηελ εθηειεζηηθή θάζε, ην παηδί-καζεηήο ελεξγνπνηεί ηελ 

δηαδηθαζία απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνπαξαηήξεζεο, αμηνινγψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο 

κειινληηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο κάζεζεο. Ζ αλαζηνραζηηθή- αλαηξνθνδνηηθή θάζε 

πεξηιακβάλεη θαηά ην κεγαιχηεξν ηεο κέξνο ηελ δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο κε βάζε 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Cleary & Zimmerman, 

2004).  

Χο εθ ηνχηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θπθιηθνχ κνληέινπ απηνξξχζκηζεο, νη καζεηέο 

ζέηνπλ ζηφρνπο, επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ειέγρνπλ ηελ πνξεία ησλ 

πξάμεσλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη έλα αίζζεκα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, 

ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Δπεηδή ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ αιιάδεη αλά ειηθία, αιιάδεη απηφκαηα θαη ν θχθινο, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο. χκθσλα κε ηελ ζπζρέηηζε ειηθίαο θαη 

ζπλαηζζήκαηνο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ηα παηδηά παξαηεξνχλ ηε δξάζε ηνπο θαη 

θάλνπλ ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα θαη 

κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη (Fitzsimmons&Lanphar, 2011). Ζ 

γισζζηθή έθθξαζε ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο, κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ελψ 

θαίλεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

κεηαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

 

1.5.3. Ζ απηνξξύζκηζε θαη ε ζρνιηθή αγσγή  

 

Ζ απηνξξχζκηζε θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο 

ησλ παηδηψλ (Brock et al, 2009), θαζψο δηαθαίλεηαη φηη νη γεληθέο πξφηεξεο γλψζεηο 

φπσο ε γλσζηηθή δεμηφηεηα θαη ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο κηθξνχ παηδηνχ δελ 

αξθνχλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ην βαζκφ ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο 

(Brackettetal., 2011).   

Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πεγαίλνπλ ζην λεπηαγσγείν κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απηνξξπζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο. Τπάξρνπλ εθείλα πνπ δελ δηαζέηνπλ επαξθείο 

δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, ζηνηρείν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά 
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θαη έηζη εθείλα εθιακβάλνπλ απφξξηςε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο. Βέβαηα 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο εθιακβάλνπλ θαη ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία έρνπλ 

αξρηθά πξνβιήκαηα κεηάβαζεο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ θαη έπεηηα ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο γισζζηθνχ θαη 

καζεκαηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ (von Suchodoletz et al., 2009).  

ζνλ αθνξά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα απηνξξχζκηζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ππάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί ιφγνη, φπσο νη βηνινγηθνί θαη ελδνγελείο 

παξάγνληεο, θαζψο θαη ηα ηδηνζπγθξαζηαθά  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία 

αθνξνχλ εμσγελείο παξάγνληεο αιιά θαη ελδννηθνγελεηαθνχο  (von Suchodoletz et al, 

2009). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο απνηειεί ζχκπξαμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηελ σξηκφηεηα θαη 

αθεηέξνπ κε ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ (Skibbeetal., 

2011). Οη Eisenberg θαηFabes (1998) πξφηεηλαλ έλα ηξηκεξέο κνληέιν θαηαλφεζεο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ραξαθηήξα θαη απηνξξχζκηζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. χκθσλα κε ην 

κνληέιν απηφ, ηα παηδηά κε ρακειφ επίπεδν απηνξξχζκηζεο ζεσξνχληαη παξνξκεηηθά, 

απνγνεηεχνληαη εχθνια, ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο θαη ηείλνπλ 

λα αληηδξνχλ κε επηζεηηθφ ηξφπν. ηε δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνπκε ηα ππεξβνιηθά 

ζπλεζηαικέλα παηδηά πνπ λαη κελ εθδειψλνπλ απηνέιεγρν, αιιά ζηεξνχληαη επειημίαο 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο, είλαη ζπλήζσο ιππεκέλα θαη αγρψδε θαη δελ κεηέρνπλ ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ, ηέινο, ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

απηνξξχζκηζε, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα  λα ειέγρνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ είλαη παξάιιεια δεκνθηιή, θνηλσληθά θαη αγαπεηά ζηνλ 

πεξίγπξν ηνπο.  

 

1.6. Ζ ζεσξία ηεο πξνζθόιιεζεο ηνπ Bowlby 
 

Καηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο (Bowlby,1969) έρεη γίλεη 

έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ελλνηνινγηθά πιαίζηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

ηεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηνλίδεη ηελ αμία πνπ έρεη 

γηα ηελ επηβίσζε αθφκα θαη ησλ βξεθψλ ε εγγχηεηα αιιά θαη ε αγάπε πνπ ζα πάξνπλ 

απφ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο. ηαλ ε εγγχηεηα κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ 

θξνληηζηή είλαη αλεπαξθήο (δει., φηαλ απνρσξίδνληαη), κηα έληνλε ζπγθηλεζηαθή 

απφθξηζε παξάγεηαη (αγσλία ή άγρνο απνρσξηζκνχ). 

Οη άλζξσπνη ζχκθσλα κε ηνλ Bowlby γελληνχληαη κε έλα έκθπην ςπρν-βηνινγηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν ηα θηλεηνπνηεί ψζηε λα αλαδεηήζνπλ εγγχηεηα κε ζεκαληηθνχο 

άιινπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ παηδηθψλ ρξφλσλ, νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο είλαη πνην 

έληνλεο θαη ην ζχζηεκα επηηπγράλεη βαζηθέο ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο πξνζηαζία 

απφ ηελ ελδερφκελε απεηιή ή αλαθνχθηζε απφ ηελ δπζθνξία. Οη πξψηεο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ ζπκβαίλνπλ κε ηνπο πξσηνγελήο θξνληηζηέο ηνπ, απηή ε 

πξσηαξρηθή ζρέζε γνλέα- παηδηνχ απνηέιεζε ην επίθεληξν ηφζν ζεσξεηηθήο φζν θαη 

εκπεηξηθήο έξεπλαο . 

Ζ καζήηξηα ηνπ, Ainsworth (1978), θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο πξνζδηφξηζαλ ηξία 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζηε ζρέζε βξέθνπο-θξνληηζηή κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζην 

θιαζηθφ πείξακα ηεο «παξάμελεο θαηάζηαζεο». Οη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο 

νλνκάζηεθαλ αζθαιήο, αλαζθαιήο- ακθίζπκε, αλαζθαιήο- απνθεπθηηθή 

(Eisenberg&Spinrad, 2004).   

Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο ή 

ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεηξάο δηαθνξεηηθψλ δηαρσξηζκψλ θαη 

επαλαζπλδέζεσλ κε ηελ κεηέξα. Δμέηαζαλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε έλαλ μέλν ηφζν κε 
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ηελ παξνπζία φζν θαη κε ηελ απνπζία ηεο κεηέξαο. Έλα πιήζνο εξεπλψλ έρεη απνδείμεη 

ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλαζθαινχο ζχλδεζεο θαη ηεο κεηέπεηηα αλάπηπμεο 

ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ (Eisenberg&Spinrad,2004).   

Σν ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ δηέγεξζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο δηέγεξζεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

αηζζήκαηα. Ζ λφεζε παίδεη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζπγθίλεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ 

εξκελεία ησλ γεγνλφησλ, παξά ην γεγνλφο πσο ζε θαηαζηάζεηο έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαηλφκαζηε ζαλ λα κελ ζθεθηφκαζηε, ε λφεζε είλαη εθεί 

θαη πνιιέο θνξέο εληείλεη ηελ έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εκπεηξία ηνπ θφβνπ, ε νπνία καο δεκηνπξγεί ην 

ζπλαίζζεκα ηεο απεηιήο, νπφηε ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηείηαη ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα 

πξνθαιψληαο ηαρπθαξδία, ηαρχπλνηα, εθίδξσζε θαη κπτθή έληαζε. 

Σν είδνο ηεο πξνζθφιιεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδεη 

άκεζα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελήιηθα. Ο Bartholomew θαηHorowith (1991) 

αλαθέξζεθαλ ηελ ελήιηθε πξνζθφιιεζε, ε νπνία ηπγράλεη λα έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο 

κε ηελ παηδηθή. ηελ εηθφλα δχν θαίλνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

 

 

 
Δηθφλα 2. Μνληέιν ελήιηθεο πξνζθφιιεζεο  

(πεγή: Bartholomew&Horowith, 1991: 226-244). 

 

1.6.1. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε: Ζ δπαδηθή ξύζκηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο μεθηλάεη ήδε απφ ηελ 

βξεθηθή ειηθία, ην βξέθνο επηθνηλσλεί κε ηελ κεηέξα κέζα απφ ην παηρλίδη πξφζσπν 

κε πξφζσπν, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο δηέγεξζεο ηνπ 
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(Stern, 1974). Σα βξέθε καζαίλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε ελδνγελή θαη εμσγελή 

εξεζίζκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απηνξπζκίδνληαη αιιά θαη λα ξπζκίδνπλ ηελ 

ζρέζε κε ηελ κεηέξα ηνπο. Απφδεημε απηήο ηεο ξχζκηζεο ήηαλ ε κέηξεζε ησλ 

θαξδηαθψλ παικψλ ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σν βξέθνο 

φηαλ ρακνγειάεη έρεη ρακειφηεξνπο θαξδηαθνχο παικνχο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηεο 

δπζθνξίαο, φπνπ νη παικνί γίλνληαη εληνλφηεξνη (Stroufe, 1979a). Δπηπξφζζεηα κε ηηο 

ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο παξαηήξεζαλ ην βιέκκα ηνπ βξέθνπο, ην νπνίν εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ φηαλ θάηη ηνπ αξέζεη, ελψ απνθεχγεη ηελ βιεκκαηηθή επαθή ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε. 

Οη θηλήζεηο ησλ καηηψλ ηνπ βξέθνπο θαη ηα πξφηππα ηεο νπηηθήο ηνπ επαθήο 

απνηεινχλ ηηο πξψηεο εγγελείο πξνζπάζεηεο λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (Stern, 

1974). Μεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο, θαίλεηαη ηα βξέθε λα πξνζπαζνχλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα απηνξπζκηζηνχλ, δηεγείξνληαη επθνιφηεξα απφ ηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (π.ρ. ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο πνπ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη καδί 

ηνπο). Μάιηζηα ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο θάζνληαη θνληά θαη δείρλεη 

ην βξέθνο κε ηα κάηηα ηνπ φηη ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε εθείλε. Απηή ε εγγχηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο λα πηζηεχνπλ πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ (βιεκκαηηθή επαθή, ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο) ππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Stern, 1974). 

Ζ κεηέξα θαη ην βξέθνο αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο Σν βξέθνο δηαβάδεη ηα κελχκαηα ηεο κεηέξαο πξνθεηκέλνπ 

λα νξγαλσζεί ζπλαηζζεκαηηθά θαη βηνινγηθά. Οη θηλήζεηο ηνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

εκπεηξία πνπ έρεη βηψζεη δηφηη απνθξίλεηαη ζηελ κεηέξα αλ θάηη ηνπ αξέζεη (κέζσ ηεο 

κίκεζεο) ελψ απνζχξεηαη αλ ζεσξήζεη πσο θάηη δελ είλαη αξεζηφ πξνο απηφ. Ζ κεηέξα 

απφ ηελ ζεηξά ηεο, νθείιεη λα ζέβεηαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ, ελψ παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα ην ππνθηλεί γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο.  

Οη κειέηεο γηα ην παξφλ ζέκα δείρλνπλ πσο ε απηνξξχζκηζε ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεηαη 

άκεζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπ. Παξαηήξεζαλ πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε κεηέξα κηκείηαη ην βξέθνο, ηφηε εθείλν ηελ θνηηάδεη επίκνλα θαη παξαηεξεί κε 

πξνζήισζε απηφ πνπ θάλεη.   

Οη ρεηξηζκνί ηεο κεηέξαο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη ζε αδηέμνδν, εηδηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηδεηνχλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ηφηε ζηγά ζηγά ην παηδί 

απνζχξεηαη, δείρλνληαο ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ, αθφκα θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί 

πξντφλ απηνξξχζκηζεο (Stern, 1974). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε ηδαληθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο θαη βξέθνπο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ δχν κειψλ, ηελ ζεηηθή δηάζεζε θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξέθνπο σο νξγαλσκέλν πιάζκα πνπ ζέιεη λα αληαπνθξηζεί ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα.   

 

1.7. Ζ ζεσξία ζπζηεκάησλ γηα ηελ ξύζκηζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

 

Με ηνλ φξν αιιειεπίδξαζε ελλννχκε ηελ ζρέζε πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ελλνψληαο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ επεξεάδνπλ θαη πσο ηα 

δηαρεηξίδεηαη, νπφηε ελεξγνπνηείηαη ε ιεγφκελε απηνξξχζκηζε θαζψο θαη κε ηα άιια 

άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, νπφηε ελεξγνπνηείηαη ε ακνηβαία ξχζκηζε. πλεπψο 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

απηά ηα δχν ζηνηρεία.  

Με ηνλ φξν απηνξξχζκηζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πξνζψπνπ λα 

νξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί, ζπγθεθξηκέλα ξπζκίδεηαη 

ε δηέγεξζε, δηαηεξείηαη ε εγξήγνξζε, ακβιχλεηαη ε έληαζε απφ ππεξ-εζηζκνχο θαη 
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ηέινο αλαπηχζζνληαη θχθινη ζπκπεξηθνξάο έρνληαο σο ζηφρν ηελ ςπρηθή εξεκία ηνπ 

αηφκνπ (Korner&Grobstein, 1976). 

Ήδε απφ κηθξή ειηθία γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν άλζξσπνο έρεη απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, 

ζπγθεθξηκέλα απφ βξέθνο βξίζθεη ηξφπνπο λα ξπζκίδεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αιιαγέο 

αιιά θαη ηα πεξηβάιινληα εξεζίζκαηα.Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο ζηάζεο 

είλαη ην απηφ- άγγηγκα, ν πεξηνξηζκφο εχξνπο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, αθφκα 

θαη ε απνζηξνθή ηνπ βιέκκαηφο ζπγθαηαιέγεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Γίλεηαη 

ινηπφλ αληηιεπηφ πσο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε απηνξξχζκηζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ βξεθψλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην πεξηβάιινλ γχξσ 

ηνπο (Tronick, 1989).    

ζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, νλνκάδεηαη αιιηψο 

«ακνηβαία ξχζκηζε», «ακθίδξνκε ξχζκηζε» ή «ζπλ-δνκεκέλε ξχζκηζε». Καη κπνξεί 

απηνί νη φξνη λα θξχβνπλ κέζα ηνπο ηελ ακνηβαηφηεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηφ δελ ηζρχεη, ζηφρνο ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη λα κπνξέζεη λα ξπζκίζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνλ άιιν. Βέβαηα θαηλφκελα εμάξηεζεο ππάξρνπλ θαη απφ 

ηηο δχν πεξηπηψζεηο, σζηφζν φκσο δελ ππάξρεη ζπκκεηξία ή ηζνβάζκεζε (αλ κπνξνχζε 

λα κεηξεζεί), θαζψο αλ ππνζέζνπκε πσο είλαη κηα δπάδα, θάζε κέινο επεξεάδεη ην 

άιιν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε άληζν βαζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ είλαη 

επίζεο αηηηαηή, νχηε πξνβιεπηηθή, αθνξά απζφξκεηε θαη κε ζπλεηδεηή επηθνηλσλία. 

πλεπψο ε ξχζκηζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ελφο λα κπνξέζεη λα πξνβιέςεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ζα ππάξρνπλ κνλάρα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ζε απνηπρία αιιειεπίδξαζεο (Beebe&Lachmann, 

1998˙Tronick, 1989). 

Οη Sander (1995, 1977) θαη Tronick (1988, 1989), ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

απηνξξχζκηζε θαη ε ακνηβαία ξχζκηζε είλαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά, 

επεξεάδνληαο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ε κηα ηελ άιιε. Θεσξνχλ θαη  νη δχν εξεπλεηέο 

πσο  πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα, γηα απηφ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά, ζε δπλακηθή ηζνξξνπία θαη επειημία.  Καηά απηφλ ηνλ  ιφγν ηελ 

ακνηβαία ξχζκηζε, ηελ νλφκαζαλ «ακθίδξνκε», αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηεο «απηφ» θαη «ακνηβαίαο» ξχζκηζεο, εκπιέθεη ην αηνκηθφ κε ην δπαδηθφ θαη 

απνζαθελίδεη ηελ δπαδηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Έλαο άιινο εξεπλεηήο, ν Fogel (1992a, 1992b) νλνκάδεη ηελ ξχζκηζε σο «ζπλ-

ξχζκηζε» νξίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ επηθνηλσλία σο ζπλαιιαγή, παξά ζαλ δξάζε-

αληίδξαζε, φπσο ν Sander θαηTronick. Ο Fogel (1992a, 1992b) ζεσξεί πσο φιεο νη 

ζπκπεξηθνξέο εθηπιίζζνληαη ηαπηφρξνλα ζηνπο αλζξψπνπο, κεηαηξέπνπλ θαη 

κεηαηξέπνληαη δηαξθψο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ν έλαο ηνπ άιινπ. Γηα απηφ άιισζηε 

ππάξρνπλ δηαθξηηά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κφλν ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ξνήο, ηα νπνία θαηεπζχλνληαη θαη απφ ηα δχν 

πξφζσπα(Beebe&Lachmann, 1998˙Birdwhistell, 1970˙ Fogel, 1992a, 1992b, 1993˙ 

Sameroff, 1983˙ Scheflin, 1973).   

Οη κειέηεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε αθνξνχλ θπξίσο κεηέξα κε βξέθνο, ζηα πιαίζηα 

κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο πξψηνο 

ηξφπνο αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο κεηέξαο λα επηθνηλσλήζεη κε ην βξέθνο, βαζίδεηαη 

ζηα δηθά ηεο πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ην βξέθνο απφ ηελ άιιε πιεπξά θέξλεη δπζθνιίεο 

απηνξξχζκηζεο, θαη θπξίσο ζηελ ξχζκηζε ηεο δηέγεξζεο ή αζπλήζηζηεο επαηζζεζίεο, ηα 

νπνία φια νθείινληαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ βξέθνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παηδί ή 

αθφκα θαη ν ελήιηθαο ζπκβάιιεη ζηελ απνζηξνθή ηεο επηθνηλσλίαο έζησ θαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν.  
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Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε ακνηβαία ζπλαιιαγή ιεπηφ πξνο ιεπηφ, πξνζαξκφδνληαο 

ν θαζέλαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε απηέο ηνπ άιινπ. Πξνζαξκφδνπλ δειαδή ηνλ ρξφλν 

(παχζεηο, αιιαγή νκηιεηή, ξπζκφ), ηα κνηίβα (πξνζέγγηζε ή απνθπγή), ηα εθθξαζηηθά 

κνηίβα θαη ζήκαηα θαζψο θαη ηηο δηεγέξζεηο (ζπκπεξηθνξέο δηαδξάζεσλ, αλαζηνιψλ), 

ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (Beebe&Lachmann, 1998).  

Με βάζε ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θάζε κέινο κηα δπάδαο 

πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ άιιν ζπλδπαζηηθά. Άξα γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ε επηθνηλσλία πξνθχπηεη απφ ηηο παξνχζεο θαη παξειζνληηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ησλ δχν αηφκσλ. Ζ δηαθνξέο ζηελ απηνξξχζκηζε επεξεάδνπλ ηελ 

επηηπρία ηεο ακνηβαίαο ξχζκηζεο θαη αληηζηξφθσο. Οη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ακνηβαία ξχζκηζε κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ 

απηνξξχζκηζε (Tronick, 1989). 

Έρεη ππνζηεξηρηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη γηα λα ππάξμεη ε ηδαληθή θνηλσληθή 

επηθνηλσλία  πξέπεη λα ππάξρεη επειημία κεηαθίλεζεο κεηαμχ ηεο απηνξξχζκηζεο θαη 

ηεο ακνηβαίαο ξχζκηζεο, απνθέξνληαο ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηελ πξνζνρή, 

ηελ δηέγεξζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ. ηαλ φκσο ν έλαο απφ ηελ δπάδα 

αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν επίπεδν επηθνηλσλίαο ηφηε κπνξεί λα 

δηαηαξαρηεί ε επηθνηλσλία, πξνθαιψληαο απνδηνξγαλσκέλεο αιιειεπηδξάζεηο (Beebe 

& Lachmann, 1998). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ άηππε επζχλε παίξλεη έλα απφ ηα 

δχν κέιε ηεο δπάδαο, δεκηνπξγψληαο δχν πηζαλέο αηηίεο, είηε δειαδή ζηελ δπζθνιία 

απηνξξχζκηζεο ηνπ βξέθνπο, είηε ε αηηία κπνξεί λα είλαη ε παξεκβαηηθφηεηα ηεο 

κεηέξαο.  

Ο ππεξβνιηθφο έιεγρνο, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ιφγσ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ βησκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληζνξξνπία, ε νπνία νλνκάδεηαη 

ελεξγεηηθή επαγξχπλεζε. Βέβαηα θαη ε απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ 

απηνξξχζκηζε, ζε βάξνο ηεο ακνηβαίαο κπνξεί επίζεο λα θέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο ηελ απφζπξζε ή ηελ εκπφδηζε. ηελ πεξίπησζε δπάδαο βξέθνπο 

θαη κεηέξαο, φηαλ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ πφιν ηεο αληζνξξνπίαο, εθηηκάηαη πσο ην βξέθνο 

αγσλίδεηαη κε κε επηζπκεηά επίπεδα δηέγεξζεο, πξνζνρήο θαη ζπλαηζζήκαηνο (Beebe& 

Lachmann, 1998). 

Με ηνλ ππεξβνιηθφ έιεγρν ηνπ ζπληξφθνπ «επαγξχπλεζε» ζε βάξνο ηεο 

απηνξξχζκηζεο, δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα κεηαμχ ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξνβιέπεηαη αλαζθαιήο δεζκφο (άγρνο, απνδηνξγάλσζε, απνθπγή), δεκηνπξγψληαο ηελ 

αλακελφκελε ππνρψξεζε ηεο απηνξξχζκηζεο (Sander, 1995).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεηξακαηηθή ζπλζήθε πνπ εθάξκνζε ε Field 

(1981), ε νπνία παξαηήξεζε πσο ηα βξέθε επηρεηξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ δηέγεξζε, 

απνζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπο πξνο ηελ κεηέξα. ηαλ εθείλε ην αληηιακβάλνληαλ 

αληηδξνχζε άζρεκα θαη πξνζπαζνχζε λα ην επαλαθέξεη, κηιψληαο ηνπο θαη 

εμαλαγθάδνληαο ην λα θηλήζεη ην θεθάιη πξνο εθείλε (Sander, 1995). 

Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ππεξβνιηθή απηνξξχζκηζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζε βάξνο 

ηεο ακνηβαίαο ξχζκηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη κεηέξεο πνπ πάζρνπλ 

απφ θαηάζιηςε. Σν βξέθνο έρεη ηελ νινθιεξσηηθή κέξηκλα γηα θαηεπλαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ξχζκηζεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (απηφ- 

αξπάγκαηα, θηλήζεηο κπξνο θαη πίζσ, πξνθνξηθή απηφ- παξεγφξεζε, απψιεηα ειέγρνπ 

ηνπ κπτθνχ ηφλνπ) θαζψο βέβαηα φια απηά ζπλνδεχνληαη απφ κεησκέλε 

αιιειεπηδξαζηηθή εμάξηεζε (Tronick, 1989).  

 

1.8. πκπεξάζκαηα  
 

ην παξφλ θεθάιαην πξνζπαζήζακε λα ζπλνςίζνπκε ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, σο κηα πξψηε εηθφλα γηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζα 
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αλαιπζνχλ ζε παξαθάησ θεθάιαηα. Σα ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη κε ςπρνινγηθέο θαη 

βηνινγηθέο ηδηφηεηεο, ελψ παξάιιεια δίλνπλ δπλαηφηεηα γηα δξάζε. Απνηεινχλ δειαδή 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε πίζσ  απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο πξάμεηο. 

 ηελ ζπλέρεηα αθνχ αλαθεξζήθακε γεληθά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ξφιν ηνπο, 

εκβαζχλακε ζε πεξαηηέξσ δεηήκαηα, ηα νπνία είλαη νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη  

απηνξξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Με ην φξν ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ελλννχκε ηε 

δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα επεξεάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα, κέζσ 

ηεο πεηζάξρεζεο ηνπ κπαινχ, θαη φηαλ απηά παξνπζηάδνληαη λα επηιέγνπκε λα ηα 

βηψζνπκε θαη λα ηα εθθξάζνπκε (Gross, 2014). 

Δλψ κε ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ελλννχκε ηελ ξχζκηζε πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εγγελείο θαη εμσγελείο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ  αληηδξάζεσλ, εηδηθφηεξα ηεο έληαζεο θαη 

ηεο ρξνληθήο ηνπο δηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αηνκηθνί ζηφρνη (Denham, 

1998: 150). 

 Έπεηηα αλαθεξζήθακε ζηελ ξχζκηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία επεμεγεί πσο 

επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε θαη ε επηθνηλσλία ήδε απφ ηελ ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν 

έλα παηδί. ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζε ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, νη 

νπνίεο ζα καο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηελ ηζηνξηθή θαη παξάιιεια 

βηνινγηθή εμέιημε ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Οη βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε θαη απηνξξύζκηζε  
 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ησλ ζπγθηλήζεσλ κέζα 

απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη ζπγθηλήζεηο ή αιιηψο ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαηά θφξσλ, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ εμέιημε ηνπ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πνιιέο ζεσξίεο, εκείο φκσο εζηηάδνπκε ζηελ θαηά ηελ γλψκε καο πνην ζεκαληηθέο 

ψζηε λα δνχκε πσο ε θάζε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αλαιχεη ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο ηξεηο πξψηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπγθηλήζεσλ 

πνπ είλαη πνπ ε βηνινγηθή, ε ζσκαηηθή θαη ηέινο ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε. 

Πξφθεηηαη γηα πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο βνήζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζην γλσζηηθφ-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ.  

 

2.2. Οη ηξεηο πξώηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπγθηλήζεσλ 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα αλαιχνληαη κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, απφ ηελ 

βηνινγηθή, απφ ηελ ςπρνινγηθή θαη ηέινο απφ ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο απνηέιεζαλ ζηαζκνχο γηα ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, 

εθφζνλ ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ζηάζεθε ν άλζξσπνο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

εμέιημε. Έπεηηα νη ζεσξίεο θαηάθεξαλ λα επεξεάζνπλ θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο  φπσο ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο, ησλ παηδαγσγηθψλ.  

 

2.2.1. Charles Darwin: Ζ βηνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Ο Darwin (1995/1872) ήηαλ ν πξψηνο ςπρνιφγνο πνπ δηαηχπσζε πσο νξηζκέλα 

ζπλαηζζήκαηα εληνπίδνληαη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο. Με ην έξγν ηνπ «Ζ έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα» (1872) πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηνλ 

ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ εμειηθηηθή 

ςπρνινγία. Παξαηήξεζε πσο ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

επηηξέπεη ε θνηλσλία λα εθθξαζηνχλ(Browne, 2007). 

Αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηηο κνξθέο έθθξαζεο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Αλέιπζε 

ιεπηνκεξψο δψδεθα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά, πεξηγξάθνληαο 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο αληίδξαζεο πξνο ην εθάζηνηε 

πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα. Τπνζηεξίδνληαο πσο νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη 

απνηέιεζκα κάζεζεο αιιά είλαη βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλεο. Παξάιιεια δηαπίζησζε 

πσο ε έθθξαζε ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε θαη 

εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη επηηειείηαη απφ αληηδξάζεηο πξνζαξκνζηηθνχ 

ραξαθηήξα.  

Ο πξνζαξκνζηηθφο ραξαθηήξαο έγθεηηαη αθελφο ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ αηφκσλ κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ, θαη αθεηέξνπ βνεζάεη ζηελ ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. 

http://www.biblionet.gr/author/72219/Janet_Browne
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ηελ ζπλέρεηα ησλ ρξφλσλ, ην βηβιίν ηνπ Γαξβίλνπ γίλεηαη αληηθείκελν εμέηαζεο 

θαη επαλεθδίδεηαη απφ ηνλ PaulEkman (1995). Ο ζπγθεθξηκέλνο ςπρνιφγνο ήηαλ 

ππέξκαρνο ηνπ θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζεσξψληαο πσο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ιεηηνπξγνχλ σο απαληήζεηο, νη νπνίεο ζπλαληψληαη ζε 

φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ειέγρνληαη απφ κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ αζπλείδεηα. 

Ο Ekman καδί κε ηνλ Friesen (1972) επηλφεζαλ έλαλ θαηάινγν βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ κεηά απφ ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ θπιή ηεο Παπνχα ζηελ Νέα Γνπηλέα. Σν 

δείγκα αθνξνχζε αλζξψπνπο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ(Ekman, 

Frieshen&Ancolis,1997) .  

Σν πιηθφ ηεο έξεπλαο, είρε ρξεζηκνπνηεζεί πξψηα απφ δείγκα ηνπ Γπηηθνχ 

Πνιηηηζκνχ. Οη δχν εξεπλεηέο δήηεζαλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα δηαιέμνπλ δχν 

κε ηξεηο θσηνγξαθίεο κε γλψκνλα έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα, ην νπνίν εθθξαδφηαλ 

απφ ηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε πσο ηα 

άηνκα απφ ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο είραλ θαηαιήμεη ζηηο ίδηεο επηινγέο. 

πλεπψο ν Ekman ζεκεηψλεη φηη ελψ νη θαζνιηθέο εθθξάζεηο δελ απνδεηθλχνπλ 

απφιπηα ηελ ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ, εληνχηνηο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρξήζηκεο ελδείμεηο. 

Καηαιήγεη επίζεο ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ θάπνηεο θνηλέο εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, νη νπνίεο είλαη έκθπηεο. Απνδέρεηαη κνλάρα έμη ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε, 

ζπκφ, απέρζεηα, θφβν, έθπιεμε), ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο 

αλάινγα κε ηελ βηνινγηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ.Καη ηέινο κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ 

επηβεβαηψλεη ηνλ Γαξβίλν, φζνλ αθνξά ηελ ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο 

αληηδξάζεηο γηα θάζε έλα απφ απηά. 

 

2.2.2. William James: Ζ ζσκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Ο WilliamJames (James,1884) φξηζε ην ζπλαίζζεκα σο ηε ζπλαίζζεζε ησλ 

ζσκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλεη ην άηνκν. Ο CarlLange πξφηεηλε κηα παξφκνηα ζεσξία 

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νπφηε πξνέθπςε ε γλσζηή ζεσξία “James-Lange”. Οη δχν 

ςπρνιφγνη ππνζηεξίδνπλ πσο κηα κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε νδεγεί ζε κεηαβαιιφκελε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηνλ πξψην, νη άλζξσπνη βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

επεηδή αληηιακβάλνληαη ηηο θπζηνινγηθέο απαληήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ σο εμσηεξηθά 

γεγνλφηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο βιέπεη κηα αξθνχδα αξρίδεη λα 

ηξέκεη, «αλ λνηώζνπκε κηα έληνλε ζπγθίλεζε θη έπεηηα πξνζπαζήζνπκε λα αθαηξέζνπκε 

από ηελ ζπλείδεζε καο όια ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηόηε ζα 

δηαπηζηώζνπκε πσο δελ καο έρεη κείλεη ηίπνηα» (Oatley&Jenkins,2004:324). 

ηελ πνξεία φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν ιφγνο πνπ έλα ππνθείκελν ηξέκεη είλαη 

επεηδή θνβάηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο ην πξψην βήκα είλαη ε 

αληίδξαζε ζε κηα θαηάζηαζε ή ζε έλα εξέζηζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ε κεηάθξαζε ηεο 

πξάμεο ζε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Σν ζπλαίζζεκα είλαη ε γέθπξα ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηνπ λνπ (Oatley&Jenkins,2004).  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζσκαηηθήο πξνζέγγηζεο πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ εξεζίζκαηνο, ην δεχηεξν είλαη ε εκθάληζε ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ 

θαη ην ηξίην ζηάδην είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξάγεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία. 
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2.2.3. Sigmud Freud: H ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε  

 

ηνλ ρψξν ηεο ςπραλάιπζεο, φζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα αλαπηχρζεθαλ ηέζζεξηο 

βαζηθέο ζεσξίεο: ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Sigmund Freud, ε αλαιπηηθή ζεσξία ηνπ 

C. Jung, ε αηνκηθή ζεσξία ηνπ A. Adler θαη ε βηνθνηλσληθή ζεσξία ηνπ E.Erikson. 

χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Freud, ην βξέθνο ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ 

δελ αλαπηχζζεη ζπλαηζζήκαηα. Σν 2ν -3ν κήλα φηαλ αλαπηχζζνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Δγψ (κλήκε, ινγηθή, ζθέςε, απηνγλσζία, αληίιεςε) αλαπηχζζνληαη θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, ππεξεθάλεηαο, ληξνπήο. Σν Δγψ ιακβάλεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νπφηε ζεσξείηαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ φηη κέρξη 

εθείλε ηελ ζηηγκή νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην βξέθνο βξίζθνληαλ 

ζην αζπλείδεην ζε κηα αδηαθνξνπνίεηε κνξθή.  

Ο Freud δέρηεθε ζθιεξή θξηηηθή, παξφια απηά δηαηχπσζε ηα ζηάδηα ηεο 

ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ ηνλίδνληαο φηη ν έξσηαο είλαη ην πνην δπλαηφ 

ζπλαίζζεκα πνπ λνηψζεη ην παηδί θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ (Oatley&Jenkins,2004). 

Σα δεδνκέλα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ζηεξίδνληαη ζε δηεμνδηθή κειέηε αηνκηθψλ 

πεξηπηψζεσλ θαη φρη ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ςπρνιφγνο έθαλε 

παξαηεξήζεηο θαηά ηελ ζεξαπεία λεπξσζηθψλ αζζελψλ, φζνλ αθνξά ηηο αζπλείδεηεο 

δηεξγαζίεο. Με ηνλ φξν αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο ελλννχληαη ζθέςεηο, θφβνη, επηζπκίεο 

πνπ ην άηνκν δελ αληηιακβάλεηαη, αιιά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Ζ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ παξσζείηαη απφ 

αζπλείδεηα θίλεηξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηξέθνληαο 

έηζη ην ελδηαθέξνλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, νη γνλείο θαη ε θνηλσλία καο απαγνξεχνπλ λα 

ελεξγήζνπκε ζχκθσλα κε ηηο ελνξκήζεηο καο, νη νπνίεο είλαη έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δελ εμαιείθνληαη απιά κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ.  

Με ηελ απαγφξεπζε ησλ έκθπησλ ελνξκήζεσλ απιψο ηα σζνχλ ζην αζπλείδεην θαη 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο. Οη αζπλείδεηεο ελνξκήζεηο 

βξίζθνληαη ζηα φλεηξα, ζηηο παξαδξνκέο ηνπ ιφγνπ αιιά θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

ηέρλε, ε ινγνηερλία θαη νη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ θξνυδηθή αλάιπζε ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη πξάμεηο καο έρνπλ αηηία, αιιά ε αηηία 

απηή είλαη ζπλήζσο έλα αζπλείδεην θίλεηξν θαη φρη ε ινγηθή εμήγεζε πνπ ζπλήζσο 

απνηειεί γλψξηζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο. Καη ηέινο ν Freud πίζηεπε πσο ε 

επηζεηηθφηεηα αλήθεη ζηα βαζηθά έλζηηθηα καο, ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε 

θαη λα ηηζαζεχζνπκε κε απνηέιεζκα ν άλζξσπνο λα είλαη έξκαην ησλ πεξηζηάζεσλ, 

φπνπ φζν θαη λα πξνζπαζήζεη δελ ζα θαηαθέξεη λα δήζεη αξκνληθά. 

 

2.3. ύγρξνλεο ζεσξίεο ησλ ζπγθηλήζεσλ 

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζεσξίεο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηελ 

κειέηε ησλ πξνγελέζηεξσλ, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηα επξήκαηα ηνπο αιιά θαη λα 

εμειίμνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο κε λέεο. Αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο εμειηθηηθέο 

ζεσξίεο θαη έπεηηα ζε ζεσξίεο νη νπνίεο εληάζζνπλ ην γλσζηηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζήο ηνπο.   

 

2.3.1. Δμειηθηηθέο ζεσξίεο 

 

Καηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη ζηνλ Γαξβίλν, έρνπλ βηνινγηθή βάζε, αθνξνχλ 

γελεηηθά θσδηθνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ έλα εξέζηζκα ή έλα 

γεγνλφο, ηα νπνία είλαη εμειηθηηθά αλαγλσξίζηκα (π.ρ. έλα πξφβιεκα πξνζαξκνγήο ζε 
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έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν). πλερηζηέο ηνπ Γαξβίλνπ, είλαη ν Plutchick (1984), ν νπνίνο 

πξφηεηλε ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε θσληθά κνληέια. Σν θέληξν ηνπ 

θχθινπ δείρλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νπδεηεξφηεηα, ην επίπεδν πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ρξψκα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηελ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε.  

Ο Plutchick (1984) ππνζηήξημε πσο ππάξρνπλ νρηψ βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία 

ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, θαη ζε αληίζεζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

εμειηθηηθέο ζεσξίεο δηαηχπσζε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη θπζηθήο επηινγήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξψηκα ζηάδηα. Παξαιιήιηζε ηελ χπαξμε ηνπο κε ην DNA ή 

ηνπο πλεχκνλεο έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ ζεκαζία ηνπο, δηφηη πίζηεπε πσο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ (Oatley&Jenkins,2004).  

Θεσξνχζε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηελ απνδνρή, ηνλ ζπκφ, ηελ αλακνλή, ηελ 

απέρζεηα, ηελ ραξά, ηελ ιχπε, θαη ηέινο ηελ έθπιεμε. Σα πξναλαθεξζέληα 

ζπλαηζζήκαηα ζεσξνχζε πσο ιεηηνπξγνχλ θαη σο δεχγε αιιά θαη σο αληίζεηα, αλάινγα 

κε ηηο πεξηπηψζεηο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο ζπκβαίλνπλ ιφγσ εμέιημεο θαη ξχζκηζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ επηβίσζεο.  

ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ν MacLean ζπλέδεζε ηηο ζεσξίεο ησλ πξνγελέζηεξσλ 

κε θιηληθά επξήκαηα. Γηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζεσξνχζε φηη δεκηνπξγνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. ε απηέο «ζπκπεξηέιαβε εθηόο από ην θύθισκα ηνπ Papez, ηελ ακπγδαιή 

θαη ηνλ πξνκεησπηαίν ινβό. H ππόζεζε ηνπ MacLean όηη νη δνκέο απηέο ηνπ 

κεηαηρκηαθνύ ζπζηήκαηνο ελέρνληαη ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζσζηή, δε 

θαίλεηαη όκσο λα ηζρύεη ζηελ νιόηεηά ηεο» (LeDoux, 1998: 106). Οη επηθξηηέο ηεο 

ζεσξνχλ πσο νη εγθεθαιηθέο δνκέο δελ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα, αιιά 

ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  

 Πην πξφζθαηνη κειεηεηέο ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο φζνλ αθνξά ηηο ζπγθηλήζεηο 

είλαη νη Cosmites θαηTooby (2000), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηίζεηαη 

ζε εθαξκνγή έηζη ψζηε λα ιχζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.  

 

2.3.2. Θεσξία γλσζηηθήο απνηίκεζεο 
 

Με ηνλ φξν γλσζηηθή απνηίκεζε ελλννχκε ηηο «αλαπαξαζηάζεηο ςπρνινγηθήο 

ζεκαζίαο» γηα ην άηνκν πνπ βηψλεη ην ζπλαίζζεκα (Oately&Jenkis,2004). 

Τπνζηεξηθηηθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη νη Schachter θαηSinger (1962), νη 

νπνίνη έδεημαλ πσο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην 

ζπλαίζζεκα. Ο άλζξσπνο δειαδή βηψλεη κηα θπζηνινγηθή δηέγεξζε, ε νπνία δελ είλαη 

εκθαλήο ζηνπο άιινπο, θαη έπεηηα κε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ν άλζξσπνο πξνζπαζεί 

λα ηελ εξκελεχζεη δείρλνληαο ηα αίηηα θαη ηελ θχζε ηεο.  

ηελ ζεσξία ηνπο πξφηεηλαλ φηη ε βίσζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο εμαξηάηαη απφ δχν 

παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: ε ζσκαηηθή δηέγεξζε θαη ε γλσζηηθή δηεξγαζία. 

Γηα λα βηψζεη ην άηνκν έλα ζπλαίζζεκα πξέπεη λα δηεγεξζεί ζσκαηηθά θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα εξκελεχζεη γλσζηηθά θαη θνηλσληθά ηελ δηέγεξζε. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο δηέγεξζεο είλαη ίδηα γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα.  

ηαλ ην άηνκν δελ έρεη άκεζε εμήγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ 

δηέγεξζεο, πξνζπαζεί λα ηαρηνπνηήζεη/ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ επίηεπμε απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

γλσζηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην πεξηβάιινλ εθείλε ηελ ζηηγκή. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην άηνκν έρεη ηηο θαηάιιειεο γλσζηαθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ δηέγεξζε θαη ηφηε λα αληηδξάζεη ζπλαηζζεκαηηθά κε βάζε ην 

βαζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο (Oately&Jenkis, 2004).   
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Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ πσο ε ξχζκηζε θαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο είλαη πην πεξίπινθε απφ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο (ζσκαηηθή 

δηέγεξζε θαη γλσζηηθή δηεξγαζία). Σν άηνκν επηδεηά θαη άιινπο κεραληζκνχο γηα λα 

εμεγήζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα παξάδεηγκα ε 

αλάθιεζε παξφκνησλ εκπεηξηψλ απφ ην παξειζφλ, κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.   

 

2.3.3. Ζ ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

 

Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ν Βπγθφηζθπ αζρνιήζεθε κε ηελ κειέηε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά δπζηπρψο ην έξγν ηνπ έκεηλε αλνινθιήξσην. Σν ρεηξφγξαθν πνπ 

άθεζε πίζσ ηνπ αθνξνχζε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλάκεζα ζηελ πιηζηηθή θαη ζηελ 

πλεπκαηνθξαηηθή ηάζε γηα ηελ θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο L. Vygotsky δελ 

αξθέζηεθε κφλν ζηελ αλαθνξά ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ είραλ εηπσζεί κέρξη ηφηε, αιιά 

θαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ θηινζνθηθψλ θαηαβνιψλ. Βνεζεηηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε 

ηνπ έπαημε ε πηλνδηθή Θεσξία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππφζεζε ηεο ζπλάθεηαο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, ε απελνρνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ε 

παξνπζία ηνπο σο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη φρη ακαξηηψλ ή αζζελεηψλ φπσο πνιινί 

άλζξσπνη θαη θπξίσο νη ζενιφγνη πίζηεπαλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε απνηέιεζε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Φπρνινγίαο. Ο πηλφδα φξηζε ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: «κε ηνλ όξν 

ζπλαίζζεκα θαηαλνώ ηηο δηαζέζεηο ηνπ ζώκαηνο, κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε δύλακε ηνπ 

ζώκαηνο, ε νπνία ελεξγεί ή κεηώλεηαη, βνεζείηαη ή εκπνδίδεηαη θαη ηαπηόρξνλα ηηο ηδέεο 

απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (πηλφδα, Ζζηθή, ΗΗΗ). Σα ζπλαηζζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ 

πηλφδα δελ απνηεινχλ κφλν ελέξγεηεο ή πάζε ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηνπ 

πλεχκαηνο, δηφηη πλεχκα θαη ζψκα είλαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο.  

Καηά ηνλ πηλφδα δηαθξίλνληαη ηξία βαζηθά ζπλαηζζήκαηα: ε ραξά, ε ιχπε θαη ε 

επηζπκία. Ζ επηζπκία εθθξάδεη ηε δηάζεζε, ηελ ηάζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ. Υαξά είλαη ε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο πξνο 

ηελ θαηάζηαζε κεγαιχηεξεο ηειεηφηεηαο, ελψ ιχπε νξίδεηαη σο ε κεηάβαζε ζε 

κηθξφηεξε ηειεηφηεηα, πνπ νδεγεί ζηελ παξεκπφδηζε ηεο δχλακεο, ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

ζψκαηνο (πηλφδα, Ζζηθή, ΗΗΗ, ζεσξ. 11). Μέζα απφ απηά ηα δίπνια επηζεκαίλεηαη ε 

πνιηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ην αξλεηηθφ ή ην ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. Σν ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο κεγαιψλεη ηελ ελέξγεηα, πνπ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ πξαγκάησζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ε ζιίςε ή αθφκα θαη ε 

ιχπε κεηψλνπλ ηελ ελέξγεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ βάζε βέβαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ πηλφδα είλαη 

ην conatus πνπ ζεκαίλεη πξνζπάζεηα, δχλακε, εκκνλή γηα ην θάζε πξάγκα ζην είλαη 

ηνπ. Απηφ δειψλεη δειαδή πσο ην conatus είλαη ην άηνκν σο ςπρνζσκαηηθή ελφηεηα, ε 

νπνία απνηειεί νξγαληθφ ηκήκα ηεο άπεηξεο θχζεο.  

Οη απφςεηο ηνπ Vygotskyγηα ηα ζπλαηζζήκαηα ζπληαπηίδνληαη κε ηελ άπνςε ηνπ 

πηλφδα φηη νη δηαζέζεηο ηνπ ζψκαηνο απμάλνληαη ή ειαηηψλνληαη, παξεκπνδίδνληαη ή 

πξνάγνληαη αλάινγα κε ηα πάζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ (Γαθέξκνο,2002:237). πλεπψο 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ εμέηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο 

ηπραίσλ ή απιά αληαλαθιαζηηθψλ αληηδξάζεσλ. Γηα απηφλ«ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινύλ 

ην άιθα θαη ην σκέγα, ηνλ αξρηθό θαη ην ηειηθό θξίθν, ηνλ πξόινγν θαη ηνλ επίινγν 

νιόθιεξεο ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ» (Γαθέξκνο,2002:237) γηα απηφ άιισζηε 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνχ καο θινηνχ (κεησπηαίνο ινβφο), θαζψο 

παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ζηελ ξχζκηζε ησλ αλψηεξσλ κνξθψλ ζπλεηδεηήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νκηιία.  
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Έλα άιιν δήηεκα πνπ ηνλ απαζρφιεζε ήηαλ λα απνδείμεη ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ δηηηή ζεκαζία φπσο αλαθέξεη ν Καξηέζηνο θαη νη 

ζπλερηζηέο ηνπ K. Lange θαη W.James. Οη ζπγθεθξηκέλνη ππνζηήξηδαλ πσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θαηαβνιέο απφ ηελ «πεξηθεξεηαθή ζεσξία», ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα εξεζίζκαηα δελ είλαη ην 

απνηέιεζκα αιιά ε αηηία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ πσο νη 

ζσκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γηα παξάδεηγκα ε ζπζηνιή θαη ε ραιάξσζε 

ησλ κπψλ, ε κηκεηηθή ηνπ πξνζψπνπ θηι.,πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. Ο Vygotsky φκσο εηξσλεπφηαλ απηήλ ηελ άπνςή, φηη δειαδή ε εξκελεία 

γηα παξάδεηγκα ηεο ζιίςεο είλαη ζπλέπεηα ηνπ θιάκαηνο, ηνπ θφβνπ σο απνηέιεζκα ηεο 

ηξεκνχιαο, θαη κάιηζηα παξαηήξεζε πσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

δερηνχκε πσο «ν σθξάηεο βξέζεθε ζηε θπιαθή, δηόηη νη θηλήζεηο ησλ κπώλσλ ησλ 

πνδηώλ ηνπ ηνλ νδήγεζαλ εθεί» (Vygotsky,1984: 196). 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ζεσξία ησλ K. Lange θαη W. James ζρεηηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ν πηλφδα ζεσξνχζε φηη ην πλεχκα δηεγείξεηαη ππφ ηελ επίδξαζε 

θάπνηνπ ζπλαηζζήκαηνο, απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ή 

κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζψκαηνο γηα δξάζε (πηλφδα, Ζζηθή, ΗV, ζεσξ.7). Με ηελ 

ζεηξά ηνπο νη ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο αληεπηδξνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ςπρήο. Γηφηη γίλεηαη αληηιεπηφ πσο δελ 

πξνθαινχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ νξγαληθέο αιιαγέο πεξηθεξηαθνχ ραξαθηήξα 

αιιά απφ αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξακειήζνπλ πιήξσο ηα 

αλψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα αθφκα θαη ηελ ζπλείδεζε, αιιά απελαληίαο είλαη ζε πιήξε 

επαθή κε ηηο αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ηνλ Βπγθφηζθπ.   

Σα δεδνκέλα ηεο άπνςεο ηνπ Βπγθφηζθπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα εμέιημε 

ν A. Luria, ν νπνίνο ππφ ηελ ζθαίξα ηεο Φπρνθπζηνινγίαο απέδεημε φηη νη 

ζπγθηλεζηαθέο ιεηηνπξγίεο δελ ζπλδένληαη κφλν κε ηνπο αξραηφηεξνπο ππνθινηψδεηο 

ζρεκαηηζκνχο αιιά θαη κε ηα λέα ηκήκαηα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ (κεησπηαίνο ινβφο) 

θαζψο βέβαηα παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ζηελ ξχζκηζε ησλ αλψηεξσλ κνξθψλ 

ζπλεηδεηήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. νκηιία) (Luria, 1999).  

Τπφ ηελ ζθαίξα ηεο ςπρνινγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηβεβαηψζεθε ε ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ νξγαληθψλ αλαγθψλ απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε δσή ηνπ 

νξγαληζκνχ ζπλνιηθά. Απηφ πνπ πξνζηίζεηαη θαη δελ ππάξρεη ζηελ ζεσξία ηνπ πηλφδα 

είλαη «ε πηνζέηεζε ηεο αληίιεςεο όηη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο δελ εθθξάδνληαη 

απιώο θαη κόλν νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ) 

αιιά δηακνξθώλνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη»(Rubinstein,2000). 

H ζεσξία ηνπ πηλφδα έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο, λα 

κειεηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηελ ππέξβαζε ηεο πξνδηαιεθηηθήο, κεηαθπζηθήο 

αληηπαξάζεζεο «αλψηεξσλ- θαηψηεξσλ» ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

εμεηάδεηαη σο ε κεζνδνινγηθή βάζε ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Γαθεξκνο,2002:238, απφ ην ρεηξφγξαθν αδεκνζίεπην έξγν ηνπ 

Vygotsky γηα ηα ζπλαηζζήκαηα,1984:297). 

Γπλαηφηεηα κε βάζε ηελ ζεσξία ηνπ πηλφδα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, έδσζε θαη ζηνλ 

Βπγθνηζθπ, ν νπνίνο ζηηο πξψηεο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο 

ζεσξίαο ηνπ αζρνιήζεθε κε ηηο αλψηεξεο- θαηψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, θάλνληαο 

ηελ ππέξβαζε απέλαληη ζηηο δπηζηηθέο ζεσξίεο, κηιψληαο πεξί ελφηεηαο λνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Γπζηπρψο ην έξγν ηνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα έκεηλε αλνινθιήξσην θαη αδεκνζίεπην 

αθνχ πέζαλε απφ θπκαηίσζε. κσο ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμέηαδε ηα 

ζπλαηζζήκαηα κπνξνχκε λα δνχκε ζην άξζξν ηνπ «Πξνο ην δήηεκα ηεο Φπρνινγίαο ηεο 
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ηέρλεο ηνπ εζνπνηνχ», ην νπνίν γξάθηεθε ην 1932. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν εμεηάδεηαη 

ην παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ, γηα ην νπνίν έθαλε ιφγν νD.Diderot (1784-1713), φπνπ 

αλαξσηηέηαη αλ ν εζνπνηφο βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπαξηζηά ζηελ ζθελή ή ε 

ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγεί σο κίκεζε γηα θάπνην ηδεαηφ πξφηππν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν 

ίδηνο. Ο Κ.Stanislavskyπηνζέηεζε ηελ ζπηλνδηθή ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηζρπξηδφηαλ πσο δελ κπνξεί θαλέλαο άλζξσπνο λα δηαηάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, δηφηη 

δελ ππάξρεη εθνχζηα θαη άκεζε επίδξαζε ηεο βνχιεζεο καο πάλσ ζε απηά. Γηα απηφ 

βαζηθφο θαλφλαο ηνπ κεγάινπ ξψζνπ ζεσξεηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε απφ ηνλ 

εζνπνηφ ην αιεζηλφ πεξηερφκελν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ηνλ Stanislavsky, ε ηέρλε 

νθείιεη λα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο έρεη θαη φρη πξνζπαζψληαο λα 

παξνπζηάζεη κηα ηδεαηή θαηάζηαζε. Μάιηζηα ζην έξγν ηνπ εδξάδεη ε αλαδήηεζε θαη ε 

επεμεξγαζία ελφο αιεζηλνχ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο έκκεζεο, δηακεζνιαβεκέλεο 

επίδξαζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηηο έλλνηεο, ηηο παξαζηάζεηο θαη ηα 

αηζζεηεξηαθά επεηθάζκαηα (Stanislavsky,1979:152, ζην Γαθέξκνο,2002). 

Σν ζεαηξηθφ ζχζηεκα πνπ θαζηέξσζε ν ξψζνο ζεσξεηηθφο έρεη σο πξνυπνζέζεηο ηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο «παλνπξγίαο ηνπ 

ιφγνπ» (Hegel, ρ.ρ.:42)γηα ηελ νπνία κίιεζε ν Hegel. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε ν 

Βπγθφηζθπ, ν νπνίνο κειεηψληαο ηηο θνξκαιηζηηθέο ζέζεηο ηνπ Stanislavsky, 

απνκαθξχλζεθε απφ ηηο ζέζεηο πνπ πηνζεηνχζε ε Φπρνινγία ηεο ηέρλεο 

(Γαθέξκνο,2002:238). πλεπψο θαη ε ζεσξία ηνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ ίδηα πνξεία 

φπνπ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο ακνηβαίαο ζπλάθεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ κηαο επξχηεξεο κειέηεο ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία εληάζζνληαη.  

Έλα άιιν επίζεο ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη ε κειέηε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ 

Stanislavsky έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ Βπγθφηζθπ λα απνθαιχςεη λέεο πηπρέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζα απφ ηελ ακνηβαία ζπλάθεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο λφεζεο. Καη απηφ 

ζπλέβε δηφηη ν Vygotsky εμέηαδε ηελ ηέρλε σο ζθαίξα, φπνπ ηα αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα 

κεηνπζηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη θνηλσληθά, κε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκβνχλ θαη ην 

αληίζεην (Γαθέξκνο,2002:240). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα παχνπλ λα 

είλαη θάηη μέλν θαη εμσηεξηθφ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα αιιά κεηαρεκαηίδνληαη ζε 

πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζεκειηψλεηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε φπσο ηελ αλέδεημε ν Μ. 

Θενδσξάθεο:  

 
Δδψ αθξηβψο παξεκβαίλεη ην γλήζην έξγν ηέρλεο ζαλ έλαο βαζχο θαη ζηεξεφο θξίθνο πνπ 

δέλεη αλακεηαμχ ηνπο, ηνπο αλζξψπνπο. Καη κάιηζηα ζα ιέγακε φηη ηνπο δέλεη θαη ηνπο 

ελψλεη γχξσ απφ κηα βαζηά ξίδα. Βαζηά θαη ζηεξεή. Πξάγκα πνπ δίλεη ζηνπο αλζξψπνπο 

καδί κε ηε ζηγνπξηά θη έλα αίζζεκα ραξάο- πιεξφηεηαο- επηπρίαο. Γείηε ηνπο αλζξψπνπο 

καο πσο δέλνληαη ζθηθηά, αδειθηθά κε ηνλ νκαδηθφ ρνξφ- κε ην νκαδηθφ ηξαγνχδη. Δίλαη 

γηαηί ν έλαο βξίζθεη έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ ζην δηπιαλφ ηνπ θαη αζπλείδεηα 

ζθέθηεηαη: δελ είκαη κφλνο… δε θνβάκαη… κπνξψ λα δήζσ (Θενδσξάθεο,1983: 39, ζην 

Γαθέξκνο,2002:240). 

 

Ζ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία ζπλεπψο δελ αξθείηαη κφλν ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά αλαδεηθλχεη ην βαζχηεξν εζσηεξηθφ, 

ςπρνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ πξάμεσλ ηνπο, ην πξνζσπηθφ λφεκα γηα ηα ίδηα ηα δξψληα 

ππνθείκελα.  
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2.3.3.1.Ζ θνηλσληθν-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζηε ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

 

Ο Βπγθφηζθπ αλαθέξεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα δελ απνηεινχλ ηδηφηεηεο ηνπ αηνκηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, αιιά εκθαλίδνληαη σο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ζρεζηαθφ, θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινχλ 

ηδησηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ απνκνλσκέλνπ αηφκνπ.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε 

νδήγεζε ζε λένπο δξφκνπο μεπεξλψληαο ηα φξηα πνπ έζεηε ν θαξηεζηαλφο δπηζκφο. 

Τηνζεηήζεθε αληί απηνχ ε αξρή ηεο ελφηεηαο αλάκεζα ζηελ λφεζε θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη γεληθφηεξα αλαπηχρζεθε ε αληίιεςε φηη νη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο δελ 

απνηεινχλ απνζπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγίεο αιιά ζχλζεηα ζρήκαηα. Σα ζχλζεηα 

απηά ζρήκαηα δελ ζα πξέπεη λα παηαρζνχλ αιιά νθείινπκε λα ηα κεηαζρεκαηίζνπκε 

θαη ζηελ δηαδηθαζία απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ηέρλε θαη ε εθπαίδεπζε 

(Vygotsky,1984b). 

Άιισζηε φπσο αλαθέξεη θαη ν Hegel, θνκβηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δσήο έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα φπνπ «[…] ηίπνηε κεγάιν δελ 

επηηπγράλεηαη ζηνλ θόζκν ρσξίο πάζνο» (Hegel,1980: 35).Γηα λα επηηεπρηεί ε 

αληηζηνηρία ησλ ςπρνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζχλζεηεο 

δηαιεηηνπξγηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ. ε απηφ ην ζεκείν 

ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ 

δηακεζνιαβεηηθψλ κέζσλ (πιηθψλ εξγαιείσλ, ζεκείσλ) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εκθάληζεο ηνπ ςπρηζκνχ. Καη απηφ είλαη απαξαίηεην δηφηη 

νη πξάμεηο ησλ θνηλσληθψλ αλζξψπσλ, αθφκα θαη φηαλ απηνί απνμελψλνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο εμαηνκηθεπκέλα ππνθείκελα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κέξνο ελφο 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Γηα απηφ άιισζηε ν Βπγθνζηθπ ζεσξεί πσο ν έιεγρνο, ή αιιηψο ε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο δελ ζεκαίλεη ρεηξαγψγεζε ηνπο, νχηε εγθαζίδξπζε ελφο απφιπηνπ 

ή δηθηαηνξηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηελ θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξψπσλ. Ο Illin 

(2002:158) αλαθέξεη πσο ζηελ δπηηθή θνηλσλία είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε 

φηη ηα αγφξηα δελ ζα πξέπεη λα θνβνχληαη. κσο ζηελ θπιή Ναβάρν, ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ηνπ, θαίλεηαη πσο ν θφβνο ζεσξείηαη απνιχησο θπζηνινγηθή θαη πγηήο 

αληίδξαζε. Βέβαηα απφ πνιχ παιηά, έρνπλ αλαπηπρζεί πιήζνο ηερληθψλ πξνζνκνίσζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ έηζη ψζηε λα αζθεζεί επίδξαζε απφ ηνλ έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν. 

ιεο νη ηερληθέο ρεηξαγψγεζεο δείρλνπλ πσο γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηηο πξνζδνθίεο θάπνησλ άιισλ αλζξψπσλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

απψηεξν ζθνπφ(Karpov, 2005).  

   Οη ρεηξαγσγνί ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνζπαζνχλ λα απνθξχςνπλ, λα 

θακνπθιάξνπλ ή λα μεγειάζνπλ ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ππνθξηηηθνχο ηξφπνπο θαη ηερληθέο (Shostrom,1967). Oπηλφδα αλαθέξεη πσο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο ν απζφξκεηνο θαη πεγαίνο ραξαθηήξαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ δηφηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(πηλφδα,Ζζηθή,ΗΗΗ,ζεσξ.27). 

  Σν θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απηνειέγρνπ βξίζθεηαη ζηελ δπλακηθή 

αλαδηάηαμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ ακνηβαία κεηαηξνπή ηνπο θαη ζηελ νξγάλσζε 

δηακεζνιαβεκέλσλ κνξθψλ παξέκβαζεο ζε απηά. Αλ δειαδή ν άλζξσπνο 

δεκηνπξγήζεη εθνχζηα ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ηελ εηθφλα κηαο θαηάζηαζεο πνπ 

ελππάξρνπλ ηζρπξά βηψκαηα είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηφηε κπνξεί έπεηηα λα 

πξνθαιέζεη ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δνθηκάδεη κε ηελ εηθφλα ηνπ παξειζφληνο ή ηνπ κέιινληνο θαηαζηάζεηο κε ην ίδην 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yuriy+V.+Karpov%22
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ζπλαίζζεκα ραξάο ή ιχπεο, φπσο θαη απφ ηελ εηθφλα ελφο παξφληνο πξάγκαηνο 

(Ζζηθή,ΗΗΗ,ζεσξ.18). 

Ο ζσζηφο δξφκνο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε θχζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πηλφδα, είλαη ε θαηαλφεζε ησλ θαζνιηθψλ λφκσλ ηεο 

θχζεο. Σα ζπλαηζζήκαηα γηα παξάδεηγκα ηνπ κίζνπο, ηεο νξγήο, ηνπ θζφλνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη απφ ηελ δχλακε ηεο θχζεο 

(Ζζηθή,ΗΗΗ,εηζαγ.).    

Ο βαζηθφο παξάγνληαο ζχκθσλα κε ηνλ πηλφδα, θαηά ηνλ Βπγθνηζθπ, ζπλίζηαηαη 

ζηελ πξνψζεζε κηαο ζεκειηψδνπο ηδέαο φπνπ ε δσηηθή ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηελ αλζξψπηλε δσή έγθεηηαη ζηελ ελφηεηα ηεο πεξηγξαθηθήο θαη εμεγεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Vygotsky,1984:301). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαλνείηαη ε αηηηαθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ θχζε, θαη ν 

άλζξσπνο είλαη έπεηηα ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιχπε, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε απψιεηα ελφο 

αγαζνχ, κπνξεί λα ειαηησζεί αλ ν άλζξσπνο ζθεθηεί φηη δελ κπνξνχζε λα ην 

δηαηεξήζεη (Ζζηθή,V,ζεσξ. 6). 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνδεζκεπηεί απφ ηηο αληηιήςεηο 

πνπ ηνλ θξαηνχλ δέζκην θαη ηνλ ζηελαρσξνχλ αλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ νληνινγηθή 

ελφηεηά ηνπ κε ηελ θχζε. Ζ θαηαλφεζε ηεο νληνινγηθήο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηελ θχζε δελ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Βπγθφηζθπ, κνηξνιαηξηθή, ηπθιή ππνηαγή 

ζηνλ «παγθφζκην ιφγν», φπσο πίζηεπαλ νη ησηθνί θηιφζνθνη, νχηε ζηνλ αθαληζκφ ηνπ 

«εγψ» φπσο πίζηεπαλ νη βνπδηζηέο. Απιά ε ιχζε βξίζθεηαη ζην ελδηάκεζν, φπνπ 

ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ γαιήλε. Πην θνληά ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε βξίζθεηαη θαη ε αληίιεςε ηνπ Ν.Καδαληδάθε, φπσο αλαθέξεη θαη 

ζηελ Αζθεηηθή ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα, φηη ν θφβνο θαη ε ειπίδα ππνδειψλνπλ ηελ 

ςπρηθή αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ειπίδα ππνδειψλεη ηελ κεηέσξε ραξά, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ακθηβνιία γηα απηφ πνπ επηζπκνχκε λα πξαγκαηνπνηεζεί, ελψ ν 

θφβνο εθθξάδεη ηελ κεηέσξε ιχπε, θαη ηελ ακθηβνιία γηα θάηη πνπ απεπρφκαζηε θαη 

δελ γλσξίδνπκε ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ. Πνιχ γλσζηή ξήζε, πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα είλαη «Γελ θνβάκαη ηίπνηα, δελ ειπίδσ ηίπνηα, είκαη ειεύζεξνο». Δλψ παξάιιειε 

πνιχ γλσζηή ξήζε είλαη ηνπ Μαθηαβέιη: «Θεέ κνπ, δώζε κνπ ηελ γαιήλε λα απνδερηώ 

ηα πξάγκαηα, ηα νπνία δελ κπνξώ λα αιιάμσ, ην θνπξάγην λα αιιάμσ απηά, πνπ κπνξώ 

θαη ηε ζνθία λα γλσξίδσ ηελ δηαθνξά ηνπο».  

πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη λνεηηθέο δξάζεηο δελ απνηεινχλ κηα 

απζχπαξθηε θαη έκθπηε κνξθή ελεξγεηηθφηεηαο, αιιά δηακνξθψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη κε ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ επαξθεί κνλάρα ε 

επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο, αιιά νχηε θαη ε δηαλνεηηθή ελαηέληζε ηεο θχζεο 

είλαη απαξαίηεηε ε έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πξαθηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θφζκνπ (Galperin,1999,ζην Karpov,2005).  

Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Βπγθφηζθπ, γηα λα επηηεπρζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε 

ξχζκηζε απαηηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο, πνπ παηάλε ζηελ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζα αλαιπζνχλ ζην ακέζσο επφκελν ππνθεθάιαην.  

 

2.3.4. Θεσξίεο θνηλσληθήο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνξξίπηεη ηελ βηνινγηθή πξνζέγγηζε ή ην λαηηβηζκφ 

θαη πξνηείλεη πσο νη πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπλζήθεο απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ππεξεηνχλ νξηζκέλνπο ζεκειηψδεηο 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yuriy+V.+Karpov%22
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ζηφρνπο ηεο θνηλσλίαο (Gergen, 1985˙Gergen&Davis, 1985). Τπάξρνπλ 

πνιππαξαγνληηθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε. Οη δηεξγαζίεο απηέο είλαη νη εμήο: ππνθεηκεληθή εκπεηξία, εθθξαζηηθέο 

αληηδξάζεηο, ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη αληηδξάζεηο αληηκεηψπηζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ «Γελ ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή αληίδξαζε ή ππν-νκάδα 

αληηδξάζεσλ, πνπ ε παξνπζία ηεο θξίλεηαη νπζηώδεο γηα ηελ εθδήισζε ελόο 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ζπλδξόκνπ» (Averill, 1980b:146). 

Θεσξνχλ πσο ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζχλδξνκα είλαη πξντφλ κάζεζεο θαη ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε είδε πνιηηηζκηθψλ παξαιιαγψλ ζηα ζπλαηζζεκαηηθά θαηλφκελα πνπ 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (Harre,1986:40). 

Δξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ ζεσξία είλαη νη Kanfer (1977) θαη 

Meichenbaum (1979). Ο πξψηνο ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ πσο ην άηνκν επαλαιακβάλεη 

ηελ παξεκβνιή ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο κέζα 

απφ ηξεηο παξάγνληεο: ην πεξηβάιινλ, ηνπο απηνξξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ην 

βηνινγηθφ ππφβαζξν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν θιέθηεο ηνπ ςσκηνχ, φπνπ 

πίζσ απφ απηφ ην παξάδεηγκα θξχβεηαη ην δίθαην θαη ε πείλα. Γχν ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο αλ ελσζνχλ εθδειψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία παξάιιεια βαζίδεηαη ζε δηεξγαζίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

ηνηρεία ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη ε απηνκαηνπνηεκέλε κάζεζε θαη νη ηξφπνη 

απφθηεζήο ηεο. ηαλ θάηη είλαη καζεκέλν θαη έρεη απηνκαηνπνηεζεί, δελ παξεκβαίλεη ε 

ζπλείδεζε, κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα αιιάμνπλ θάπνηα 

παξάκεηξν, νπφηε παξεκβαίλεη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία γηα λα κεηαβάιιεη ηελ ξχζκηζε 

κέρξη λα μαλαθηάζεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην 

πεξηιακβάλεη ηελ απηνπαξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην δεχηεξν ζηάδην ηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη ην ηξίην ζηάδην ηελ απηνελίζρπζε, ε νπνία βέβαηα απνηειεί 

απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζεο κφλν βέβαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη απνδεθηά ηα 

θνηλσληθά φξηα.  

Έλαο άιινο εξεπλεηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη ν Meichenbaum (1979), ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελιεθηηθή απηνθαζνδήγεζε. Βαζίζηεθε ζηηο κειέηεο ησλ ξψζσλ 

Λνχξηα θαη Βπγθφηζθη γηα ηνλ εζσηεξηθφ ιφγν. Πξψηα απφ ηνπο γνλείο, κεηά 

δξνκνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε θσλαρηή απηνθαζνδήγεζε απφ ην ίδην θαη ηέινο 

ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε εζσηεξηθεπκέλε ιεθηηθή θαζνδήγεζε. 

Ο Μάηρελκπάνπκ θαζφξηζε ηελ ηερληθή ηεο απηνθαζνδήγεζεο ζε πέληε ζηάδηα. Σν 

πξψην ζηάδην αθνξά ηελ δξάζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ελήιηθα πξνο ην παηδί, ην δεχηεξν 

ζηάδην αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο αιιά παξάιιεια θαη ηελ επίβιεςε ηνπ γνληνχ. 

Σν ηξίην ζηάδην επαλαιακβάλεη ην παηδί θσλαρηά, γηα λα αθνχεη ην ίδην αιιά θαη ν 

γνληφο, ν νπνίνο φκσο βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν ή πην καθξηά. ην ηέηαξην ζηάδην ην 

παηδί πεξηγξάθεη ςηζπξίδνληαο, ψζηε λα εκπεδψζεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε θαη 

πέκπην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε επαλάιεςε κε εζσηεξηθφ δηάινγν.  

Ζ κέζνδνο απέδσζε θιηληθά θαη έρεη πνιιά πεξηζψξηα εθπαηδεπηηθήο ρξεζηκφηεηαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κίκεζε πξνηχπνπ.  

 

2.3.5.Ζ δξακαηνπξγηθή πξννπηηθή ηνπ Ervin Goffman θαη Russell Hochschild 

 

Ο ErvinGoffmanππνζηήξημε πσο «ε δσή καο κνηάδεη κε παξάζηαζε», επεξεαζκέλνο 

απφ ηνλ Shakespeare «φινο ν θφζκνο είλαη κηα ζθελή». Δμεξεπλψληαο ηελ ςπρνινγία 

ησλ ξφισλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ παξεξκελεχνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, θαηέιεμε ζην 
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ζπκπέξαζκα πσο θάζε είδνο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη παηρλίδη, απιά αλ ην 

δνχκε έηζη δελ θνβφκαζηε γηα ηα ιάζε καο θαη ηηο ζπλέπεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ είλαη ην εμήο:  
 

Μπνξνχκε λα πεηξακαηηζηνχκε ζε θάζε είδνπο παηρληδηνχ, θάλνληαο ιάζε θαη 

πξνζπαζψληαο μαλά ρσξίο ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα ιάζε ζηελ πξαγκαηηθή δσή. ηαλ 

παίξλνπκε κέξνο ζε νπνηνδήπνηε είδνο αιιειεπίδξαζεο, ζε έλα παηρλίδη ή ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή, είλαη ζαλ λα πεξλάκε κέζα απφ κηα κεκβξάλε γηα λα θηάζνπκε ζε έλαλ 

κηθξφ θφζκν κε ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο, ηηο δηθέο ηνπ παξαδφζεηο, ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία. 

Αλαιακβάλνπκε ηνλ ξφιν πνπ καο αλαηίζεηαη ζε απηφ ην είδνο αιιειεπίδξαζεο […] 

κέζα ζε απηήλ ηελ κεκβξάλε δίλνπκε έλα είδνο παξάζηαζεο(Hochschild,1979: 551-

575). 
 

Ζ RussellHochschild, επεξεαζκέλε απφ ηνλ Goffman, κειέηεζε ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ 

ξφισλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη κέζα ζην παηρλίδη. Αλέπηπμε ηε ζεσξία πεξί ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνζπλαηζζεκαηηθφ κφρζν, φπνπ νη άλζξσπνη πνιιέο 

θνξέο αλαιακβάλνπλ ξφινπο, νη νπνίνη θακηά θνξά κπνξεί λα είλαη αληίζεηνη κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο, αιιά αλαγθάδνληαη λα ξπζκηζηνχλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν(Hochschild,1979).  
 

2.3.6.Ζ ζπζηεκηθή πξννπηηθή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 
 

ΟUrieBronfenbrenner πηνζέηεζε κηα επξχηεξε αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε 

αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιαίζηα. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο αλαπηπμηαθέο 

ζεσξίεο αζρνιήζεθε κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δηάθνξνη παξάγνληεο ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο δπλακηθήο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

 
Δηθφλα 3. Οηθν-ζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ Bronfenbrenner(Πεγή: 

Bronfenbrenner, 1974:1-5). 
 

Βαζηθέο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ, ε αιιειεπίδξαζε, ε νξγάλσζε κεηαμχ ησλ ελνηήησλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη 

έπεηηα ε εμέιημε ηνπο. Κάζε άηνκν κπνξεί λα βιέπεη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δηθή ηνπ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε, ε νπνία ην βνεζάεη λα ξπζκίδεη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηα άιια άηνκα (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000). 

Σν άηνκν δεη θαη ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν, αιιάδνληαο ηε ζπρλφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ βαζκνχ. Χο 

ηέηνηα κηθξά ππνζπζηήκαηα είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη θηιηθέο παξέεο, κε 
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βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηηο πην θνληηλέο ζρέζεηο, ηελ πην άκεζε επηθνηλσλία, ηελ 

χπαξμε ζπλδεηηθψλ εκπεηξηψλ, κηα άηππε δνκή θαη ιεηηνπξγία. ζν κεγαιψλεη ην παηδί 

εληάζζεηαη ζε κέζν-ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη νη αζιεηηθνί ζχιινγνη, ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη άιινπ ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο. Δθεί νη ζρέζεηο είλαη πην 

ηππηθέο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, θαη ε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηείλεη λα είλαη πην ηππηθή (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000). 

Σν κνληέιν ζπλίζηαηαη ζε πέληε νκφθεληξνπο θχθινπο εθ ησλ νπνίσλ ν κεγαιχηεξνο 

δειψλεη ην κάθξνζχζηεκα (θνπιηνχξα, αμίεο, λφκνπο ηεο θνηλσλίαο θαη ην ίδην ην 

άηνκν).  

Δλδηάκεζα απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα εθηείλνληαη ηα κίθξνζπζηήκαηα, ηα 

κέζνζπζηήκαηα θαη ηα έμσζπζηήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην άηνκν θαη φιν θαη 

πην απξφζσπεο θαη πην κεγάιεο νκάδεο. Μέζα απφ απηνχο ηνπο θχθινπο 

αληηιακβαλφκαζηε πσο ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ην 

παηδί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000). 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα 

παξαθάκςεη φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη νξνινγίεο, γηα λα δψζεη έκθαζε ζηνλ 

ελνπνηεηηθφ θαη κεηά ζεσξεηηθφ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

αξρψλ έηζη ψζηε λα ελψζεη φια ηα είδε ζπζηεκάησλ (Καηάθε, 1997:35) κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. ια ηα έκβηα φληα δηαζέηνπλ πνιχπινθα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη ην δεηνχκελν γηα ηνλ θάζε κειεηεηή θαη εξεπλεηή είλαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπζρεηηζκψλ απηψλ, ε νιφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζρεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

αθνχ νη πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ηνπ ελφο αηφκνπ επεξεάδνπλ άκεζα φιν ην πεξηβάιινλ 

γχξσ ηνπ. 

Σα άηνκα ζπλαιιάζζνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, απηνξπζκίδνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νη ζρέζεηο θαη αηηίεο απινπζηεχνληαη 

απιά εμεηάδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο θαζψο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε θαη θαίλεηαη πσο ηφζν ε 

θαηαλφεζε φζν θαη ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ πξνζσπηθφ εαπηφ θαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν δχζθνια.  
 

2.4. πκπεξάζκαηα 
 

ην παξφλ θεθάιαην πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο 

ζεσξίεο ησλ ζπγθηλήζεσλ φπσο δηακνξθψζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Παξαηεξήζακε πσο αξρηθά απηφ πνπ ελδηέθεξε ηνπο ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληνιφγνπο 

ήηαλ ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, νη ζσκαηηθέο αιιαγέο θαη νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ.  

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ δηαθνξεηηθή λφηα γηα ηελ χπαξμε ηνπο, ρσξίο 

λα έρνπλ δνζεί ζαθείο θαη εληαίεο απαληήζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ, φιεο ηνπο δείρλνπλ άκεζα ή έκκεζα φηη ν ιφγνο θαηαλφεζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη γηα ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φζνλ αθνξά 

ηηο ζρέζεηο κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη κε ηνπο άιινπο. 

Μέζα απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο εκείο επηιέμακε λα δνκήζνπκε ηελ εξγαζία καο ζε 

κηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηθιείεη ηελ ηζηνξηθν-θνηλσληθν πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Βπγθφηζθη θαη ηελ ζπζηεκηθή πξννπηηθή. Οη δχν απηέο ζεσξίεο 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ δηφηη ε πξψηε βαζίδεηαη ζηνλ ιφγν, δειαδή ζηα εθθξαζηηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ, θαη ε δεχηεξε αθνξά 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ έλα εληαίν ζχλνιν, ην νπνίν ζηελ δηθή καο 

πεξίπησζε είλαη ε νηθνγέλεηα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ο ξόινο ηνπ ιόγνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε θαη 

απηνξξύζκηζε ζηε βπγθνηζθηαλή θαη 

κεηαβπγθνηζθηαλή πξννπηηθή 
 
 

3.1. Δηζαγσγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηνλ ξφιν πνπ έρεη ν ιφγνο φζνλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ ηελ 

βπγθνηζθηαλή θαη κεηαβπγθνηζθηαλή πξννπηηθή. Αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ 

ηελ ηζηνξηθν-θνηλσληθή πξνζέγγηζε. Αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο ηξεηο απηέο βαζηθέο 

αξρέο πξνρσξάκε ζηε ζπλέρεηα ζε πην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πσο θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο δειαδή επεξεάδεη ν ιφγνο ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη πνηα είλαη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζθέςε θαη ηελ ιέμε ησλ ππνθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθφ- 

θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. 

ηελ ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηνλ ξφιν πνπ έρεη ε κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ζηελ ξχζκηζε ηνπ, θαζψο θαη ζηα είδε ηνπ ιφγνπ πνπ αλαπηχζζεη ν 

άλζξσπνο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.  

Κξίζεθε αλαγθαία ε αλαθνξά ζηελ βπγθνηζθηαλή θαη κεηαβπγθνηζθηαλή πξννπηηθή 

θαζψο ν Vygotksy ζεσξεί πσο ε γιψζζα είλαη κεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν μεθηλά 

σο εμσηεξηθφ ζηνηρείν γηα ην παηδί θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Σν παηδί ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε έλα είδνο νκηιίαο κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ ή κε ην λα «ζθέθηεηαη θσλαρηά». Αξρηθά, ε νκηιία κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ έλα εξγαιείν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ην παηδί. 

ηαδηαθά, ε νκηιία κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν σο έλα 

εξγαιείν γηα ηελ απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δθφζνλ ε νκηιία έρεη 

ηδηνπνηεζεί θαη εζσηεξηθεπζεί, ην παηδί ζηακαηάεη λα κηιάεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ 

έξζεη ε ψξα λα πάεη ζην ζρνιείν. Ζ νκηιία κε ηνλ εαπηφ «αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο κηαο 

αλεξρνκέλεο θαη όρη πησηηθήο θακπύιεο. Πεξλά κέζα από κηα εμέιημε, όρη ππνζηξνθή θαη 

ζην ηέινο, γίλεηαη εζσηεξηθή νκηιία» (Βπγθφηζθη, 1987:57). 

Ζ νκηιία έρεη αλαπηπρζεί ζε δχν γξακκέο, ηελ γξακκή ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ηελ γξακκή ηνπ εζσηεξηθνχ ιφγνπ, κε ηηο νπνίεο ην παηδί κεζνιαβεί θαη ξπζκίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια απηά πνπ κφιηο 

πξναλαθέξζεθαλ. 

 

3.2. Οη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο θαηαζθεπήο ησλ ςπρηθώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηε 

ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα από ηελ ηζηνξηθν-θνηλσληθή πξνζέγγηζε 

 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Βπγθφηζθη, δεκνζηεχηεθε ε εξγαζία ηνπ κε ηίηιν «Ζ 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ»(1999/1933),ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα δξα θαιχηεξα ηφζν γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν θαη γηα ηνπο άιινπο.  

εκεηψλεη ζπλεπψο φηη ην κφλν ππνζχλνιν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί θαηά ηα ζπλαηζζήκαηα, νξίδεηαη σο ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε 

κε αληηθεηκεληθά κεηξήζηκα κέζα, θαη απηά είλαη νη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ 
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πξνθαινχληαη άκεζα απφ κηα δηέγεξζε. Σα άιια ππνζχλνια ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

νη άλζξσπνη αλαθέξνπλ σο «ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα», είηε ζπλνδεχνληαη, είηε φρη, 

απφ ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, απιά δελ θάλνπλ ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηδηνηήησλ.  

Ο Vygotsky ζεψξεζε φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα νδεγνχζε ηειηθά ζε δπτζκφ, 

δηαρσξίδνληαο ηε ζθαίξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δχν «αιινηξησκέλνπο» ηνκείο ηεο 

γλψζεο: κηα επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ είλαη πξνζβάζηκε ζε αληηθεηκεληθή αλάιπζε 

(π.ρ., ε αμηνιφγεζε ησλ εθδειψζεσλ ή πεξηθεξηθέο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο) θαη ν 

άιινο ηνκέαο πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί κφλν κεηαθπζηθά, δηφηη είλαη πξνζβάζηκε κφλν 

ζε ππνθεηκεληθέο ελδνζθνπήζεηο (π.ρ. απην-αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα).  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν Vygotsky πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη κηα πηζαλή πξνζέγγηζε 

κε βάζε ηελ εξγαζία ηνπ πηλφδα, απφ ηελ νπνία επεξεάζηεθε, ηειηθά βξέζεθε ζε 

αδηέμνδν. Γηα απηφ ην ιφγν αληηκεηψπηζε απηή ηε δπαδηθή πξννπηηθή κε ην αμίσκα φηη 

ηα ζπλαηζζήκαηα, αθξηβψο φπσο φιεο νη άιιεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ θαη λα εμεγεζνχλ ζε νιφθιεξε ηελ επξχηεηα ηνπο, κε βάζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα ελλνηψλ. Αλαθέξζεθε, ινηπφλ, ζε ηξεηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ηέηνηνπ ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο (Vygotsky, 1997b/1931, ζην Vygotsky & 

Luria,1994): 

1. Αξρή ηεο αλάπηπμεο. Αζπκβίβαζηεο δηρνηνκήζεηο, φπσο ε ζπκπεξηθνξά έλαληη 

ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ή ε ζθαίξα ηνπ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζθαίξα ηνπ κπαινχ κπνξεί λα μεπεξαζηεί, φρη αλαιχνληαο ηα δχν κέξε σο 

ζηαηηθά απνζηάγκαηα κέζα ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ, αιιά κε ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζηηθήο-ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

νληνγελεηηθήο αλάπηπμεο θαη παξάιιεια, ηελ απνθάιπςε ηεο θνηλήο ηνπο 

πξνέιεπζεο. 

2. Αξρή ηεο δηακεζνιάβεζεο. Αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο, 

νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ ινγηθή ελφο αηφκνπ άκεζα, απιά απνηεινχλ ηνλ 

αληίθηππν ηεο δηακεζνιάβεζεο απφ πνιηηηζκηθά πξνθαηαζθεπαζκέλα ζεκεία. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεκείσλ είλαη φηη ρξεζηκεχνπλ γηα λα 

ζπληνλίζνπλ φρη κφλν εμσηεξηθά, θνηλσληθέο δξάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμσηεξηθέο νκηιίεο γηα ηνλ θνηλσληθφ 

ζπληνληζκφ θαη σο εζσηεξηθή νκηιία γηα ηελ απηνξξχζκηζε. Δπηπιένλ, ηα 

ζεκεία δελ πεξηνξίδνληαη κφλν απφ ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, αιιά αγθαιηάδνπλ 

θάζε άιιν ζπκβαηηθφ ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο. Φάρλνληαο γηα ηελ αλάιπζε 

απηψλ πνπ κεζνιαβνχλ, ηα ζεκεία κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

3. Αξρή ηεο εζσηεξίθεπζεο. Σα ζεκεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο κέζν ζπληνληζκνχ ζε εζσηεξηθέο, ςπρηθέο ελέξγεηεο. Ζ εκθάληζε απηψλ ησλ 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα νληνγελεηηθή ζεηξά. 

Απηή ε αλαπηπμηαθή ζεηξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επξεηηθή κέζνδνο γηα 

ηελ αλάιπζε-αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ο Vygotsky (1987-1934) εθαξκφδεη κε επηηπρία απηέο ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αλάκεζα ζηελ ζθέςε θαη ζηελ νκηιία ζην νπνίν 

εγθαζηδξχεη ηε ιεθηηθή γιψζζα θαη ην δηαθξηηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ζχζηεκα πνπ νη 

άλζξσπνη εζσηεξηθεχνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νληνγέλεζεο. Δπεηδή ηα 

ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζνπλ ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, απηέο νη ηξεηο αξρέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέοθαη λα αλαιπζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα 

απφ κηα ελφηεηα. 
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ηελ ζπλέρεηα θαίλνληαη αλαιπηηθά αλαπηπγκέλεο νη αξρέο κε θπξίαξρε 

επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα.  

 

3.2.1.Ζ αξρή ηεο αλάπηπμεο: Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

Ζ πξψηε γεληθή αξρή ηνπ Vygotsky αλαθέξεηαη ζηηο πςειφηεξεο ςπρνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξντφλ ηεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμήο ηνπο. Ζ νληνγελεηηθή αλάπηπμε ησλ ππνδεηγκαηηθψλ 

αλζξψπηλσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη δπλαηή κφλν επεηδή ην άηνκν είλαη 

ελζσκαησκέλν ζε έλα ήδε δηακνξθσκέλν πιαίζην πνιηηηζκηθά πνπ παξέρεη ηα κέζα γηα 

ηελ εκθάληζε ή ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. πσο ν 

Vygotsky (1997b- 1931) αλαθέξεη: «θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, ν 

θνηλσληθόο άλζξσπνο αιιάδεη ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, 

κεηαηξέπεη ηα θπζηθά έλζηηθηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, αλαπηύζζνληαο θαη αλαδεκηνπξγώληαο 

λέεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκό»(Vygotsky, 1997b:18-1931) . 

Μηα ηέηνηα πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή πξννπηηθή κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζην πεδίν 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο αλψηεξε ςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγία. Σφηε ε εμήγεζε ησλ αλψηεξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απαηηεί 

αλαζπγθξφηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν απφ θνηλσληθφ-

ηζηνξηθή φζν θαη απφ νληνγελεηηθή πξννπηηθή. 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο θαη νη απνδείμεηο πνπ απαηηνχληαη επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα επίζεο ππφθεηληαη ζηελ θνηλσληθή-ηζηνξηθή  αλάπηπμε. 

Οη κειέηεο απηέο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, κε ηε κεζνιαβεηηθή 

θνηλσληθή ηζηνξηθή  ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζε δηαδξαζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζεκαίλεη 

πσο  αληηζηνηρνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ εηδηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έλα 

παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πνιηηηζκηθήο θαη ηζηνξηθήο αλάιπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ε αλάιπζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Elias (1994/1939), ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε απφ ηνλ έλαην έσο ηνλ 19ν αηψλα, φπνπ ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε 

απηνξξχζκηζε απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Άιιν παξάδεηγκα είλαη 

ηνπ Ratner (2000) γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο 

ξνκαληηθήο αγάπεο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπ Stearns (1994˙ Stearns & Lewis, 

1998) γηα ηελ αλάιπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ ζπκνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Καη νη δχν είλαη θαιά ζεκειησκέλεο πνηνηηθέο κειέηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

(Shweder, Haidt,Horton&Joseph, 2008). 

Οη κειέηεο πνπ πξναλαθέξακε επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ελειίθσλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο φζνλ αθνξά ηηο 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη ζεσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

πγθεθξηκέλα ε Keller (2007), κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ απνηειείηαη απφ 

θαζνιηθά θαη βηνινγηθά παξαζθεπάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα θαιχςνπλ ή λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην βαζηθφ ξεπεξηφξην ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζπλδπαζκφο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

κεγαιψλεη. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαζέηεη ηξία επίπεδα, πξψηα απφ φια ηνπο 

ζηφρνπο θνηλσληθνπνίεζεο, ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν γνληφο γηα ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο 

ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη ηέινο ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα πνπ αθνινπζεί γηα λα πεηχρεη ηνλ 

ζηφρν ηνπ. Απηά ηα ηξία επίπεδα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ πνπ 

γελληέηαη θαη κεγαιψλεη έλα παηδί θαη επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα δψζνπλ νη γνλείο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο πνξείαο θαζψο κεγαιψλεη.  
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Ο ελήιηθαο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην παηδί έηζη ψζηε λα ην βνεζήζεη λα 

αλαπηχμεη αλψηεξεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ε ζθφπηκε επζπγξάκκηζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ γηα λα 

παξαρζεί έλα θνηλφ πξντφλ/απνηέιεζκα (Holodynsky,2013).  

OVygotsky (1931- 1997b) ζεψξεζε απαξαίηεην λα εμεηαζζεί ε αλαπηπμηαθή ζρέζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πφισλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθνληαη, δηφηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, 

επεξεάδνληαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηα δχν κέιε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

πσο θάζε αλψηεξε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία πνπ ίζρπε ζην παξειζφλ σο ηξφπνο 

ζπκπεξηθνξάο (αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο ηνπ), κεηαθπηεχεηαη ζην ςπρνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ θαη έηζη καζαίλεη λα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, απφ ην θνηλφ ζε 

αηνκηθφ ςπρνινγηθφ ηξφπν νξγάλσζεο.   

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε νληνγέλεζε ηνπ αλζξψπνπ μεθηλάεη απφ ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην άηνκν ή ηα άηνκα πνπ ην θξνληίδνπλ θαη έπεηηα φζν κεγαιψλεη 

φια φζα έρεη κάζεη εμειίζζνληαη πξνο εθείλε ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε απνθαιχπηεηαη κε ζαθήλεηα αλ ζθεθηνχκε πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

πεξηκέλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο επηθνηλσλίαο 

είλαη ην θιάκα ηνπ κσξνχ πνπ πξνζπαζεί λα δείμεη πσο λνηψζεη δπζθνξία κε θάηη, 

φπσο π.ρ. φηη πνλάεη, φηη είλαη πεηλαζκέλν ή νηηδήπνηε άιιν έρεη αλάγθε (Holodynski 

&Friedlmeier, 2006). 

ζν φκσο κεγαιψλεη ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κφλνο ηνπ. Γεκηνπξγνχληαη ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ ελήιηθα, ψζηε φηαλ ρξεηαζηεί 

θάηη λα δξάζεη εθείλνο ρσξίο λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο άιινο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

έλαο ελήιηθαο είλαη ζηελαρσξεκέλνο, πξνζπαζεί κφλνο ηνπ λα απηνπαξεγνξεζεί θαη λα 

κεηαηξέςεη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε ζεηηθφ (Frijda, 1986˙Λαδάξνπ, 1991˙Leontiev, 

1978). 

κσο θαη πάιη αλαθέξεη ν Holodynski, γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην βήκα ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζα πξέπεη ε νληνγελεηηθή ηνπ αθεηεξία φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε λα μεθηλήζεη απφ ηελ δηακεζνιάβεζε ελφο άιινπ 

πξνζψπνπ, θαη αλ επηηεπρζεί κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν κέζα ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν κεγαιψλεη, ζα κπνξέζεη λα θζάζεη ζε ζεκείν λα απηνξξπζκίδεηαη 

κε επηηπρία ρσξίο ηελ αλάγθε άιισλ.  

 

3.2.2. Ζ αξρή ηεο δηακεζνιάβεζεο: Σα εθθξαζηηθά ζεκεία σο κεζνιαβεηέο 

κεηαμύ ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αηόκνπ 

 

Ζ θνηλσληθφ-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky (1931- 1997b) πξνζδηνξίδεη ηελ 

ρξήζε ησλ ζεκείσλ σο ην έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ 

πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ. Θεψξεζε πσο ε πξνέιεπζε 

ηεο δηακεζνιαβεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Γειαδή ε επηηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπλεξγαζία κε άιια πξφζσπα, θαη κε ηνλ φξν ζπλεξγαζία ελλννχκε νηηδήπνηε 

βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ζεκείσλ φπσο εθθξαζηηθά ζχκβνια θαη νκηιία 

(Holodynski,2013).   

Σελ ζπγθεθξηκέλε γλψκε ζπκκεξίδνληαη θαη νη ζπλερηζηέο ηνπ Vygotsky, νη νπνίνη 

κέζα απφ ηηο κειέηεο έδεημαλ πσο ε ρξήζε γεληθά ηνπ ιφγνπ αιιά θαη εηδηθά ε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία απνηεινχλ ην ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο. Παξάιιεια κε απηά ππάξρνπλ θαη θάπνηα θαζνιηθά αλζξψπηλα ζεκεία ηα 

νπνία ζηεξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ξχζκηζεο.  
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Μηα πξψηε θαηεγνξία ζεκείσλ είλαη εθείλα ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ πιηθφ ηνκέα. 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη ζπκβαηηθέο έλλνηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λνεκαηνδνηήζεη νη ίδηνη νη άλζξσπνη. Σα έρνπλ θαζνξίζεη σο 

κέζν επηθνηλσλίαο γηα λα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηα άιια πξφζσπα, είλαη θαζνιηθά 

απνδεθηά απφ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία θαη κεηαθξάδνληαη κε ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν απφ 

φιν ηνλ θφζκν. Σέηνηνπ είδνπο ζεκεία είλαη νη ρεηξνλνκίεο, νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, νη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, ε νκηιία θαη ν γξαπηφο ιφγνο(Holodynski,2013).  

Γεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα ζεκεία, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ςπρνινγηθή ζθαίξα ηνπ 

αηφκνπ. Σα ζεκεία αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο ςπρνινγηθήο ζθαίξαο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο ζηελ απηνξξχζκηζε. Σα άηνκα δειαδή αηζζάλνληαη ηηο 

ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ πάλσ ηνπο θαη έπεηηα είλαη 

ζηεζθαίξα επηξξνήο ηνπο πσο ζα πξάμνπλ(Holodynski,2013).  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ 

κελπκάησλ. Ζ απφθηεζε θαη ε ελζσκάησζε ησλ άιισλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλνπκε 

απφ ηα ηξίηα άηνκα έηζη ψζηε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα ην θάλνπκε δηθφ καο θαη λα ην 

εθαξκφζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο 

ιφγν σο νδεγφ θαη ξπζκηζηή ησλ δηθψλ ηνπο αληηδξάζεσλ φηαλ ην πιηθφ είλαη επαξθέο 

θαη ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ην αληηιακβάλνληαη θαη λα 

ην ρξεζηκνπνηνχλ αλαιφγσο (Vygotsky &Luria, 1994). 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηα ζεκεία σο απζαίξεην πξντφλ 

φζνλ αθνξά ηελ κνξθή ηνπο. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ελλννχκε φηη είλαη 

δχζθνιν λα θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ αλ απνζπαζηεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Γηα απηφ άιισζηε δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ζεκαζία ησλ ζεκείσλ ζε παιηφηεξεο επνρέο ή ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε ρεηξνλνκία «0», ε νπνία κπνξεί λα είλαη έλαο ηξφπνο λα πνχκε ζηνλ 

άιινλ φηη αξίζηεπζε, αλ βξίζθεηαη ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, ελψ αλ θάλνπκε ηελ ίδηα 

ρεηξνλνκία ζην Βέιγην ή ηελ Γαιιία, απηφ λα ζεκαίλεη ηελ ρείξηζηε βαζκνινγία 

(Morris, 1994, ζην Holodynski,2013). 

Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά εμαξηψληαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα ζεκεία έθθξαζεο θαζψο θαη 

ηελ εθάζηνηε νκηιία γηα λα ξπζκίζνπλ απηφ πνπ λνηψζνπλ.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζεκείσλ ζε ζρέζε κε ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ αξρή ηεο δηακεζνιάβεζεο.  

 

3.2.3. Ζ αξρή ηεο εζσηεξίθεπζεο 

 

Ο Vygotsky (1997b/1931) αλαθέξεη σο ηξίηε θαη πνιχ βαζηθή αξρή ηνπ, ηελ αξρή 

ηεο εζσηεξίθεπζεο, ε νπνία εμεγεί πσο ηα παηδηά αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκηθφ- 

ςπρνθνηλσληνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο αλαπηχζζνπλ θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο 

θφζκν. Ζ εζσηεξίθεπζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή θαη ζεκεησηηθή 

δηακεζνιάβεζε.  

Έλα πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο 

δηακεζνιαβείηαη θνηλσληθά θαη απνθηάεη κηα δηαπξνζσπηθή ξχζκηζε. Σα παηδηά 

πξνθαινχλ έλα άιιν άηνκν λα ελεξγήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, γηα παξάδεηγκα ην παηδί 

θιαίεη θαη νη γνλείο εξκελεχνπλ ην θιάκα σο ζχκπησκα ηεο κνλαμηάο θαη έθθιεζεο λα 

δνζεί πξνζνρή ζε απηφ. ε ελδνπξνζσπηθφ θαλνληζκφ, ηα ίδηα ηα παηδηά εθρσξνχλ ηελ 

δηεμαγσγή ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ.   

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρήο είλαη ην γεγνλφο φηη πξνθαιείηαη κέζσ 

ζεκείσλ, άιισζηε ε εζσηεξίθεπζε ζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε απνξξέεη απφ ην ίδην ην 
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ζψκα ζεκάδηα ηα νπνία δελ γίλνληαη πάληα αληηιεπηά απφ ηνπο ηξίηνπο. Αλήθνπλ 

θαζαξά ζην ελδηαθεξφκελν άηνκν θαη απνηεινχλ ηελ πξνζσπηθή νκηιία ηνπ σο έλα 

ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  

Ζ απηνξξχζκηζε είλαη ε επηθνηλσλία πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν κε ηνλ εαπηφ ηνπ, 

φζνλ αθνξά ηα ζσκαηηθά ζεκάδηα ηνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκείνπ 

απφ πιηθή κνξθή ζε άιιε κνξθή εμσηεξίθεπζεο απαηηεί πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο, θαη 

φπσο επηζήκαλε θαη ν Rissom (1989) φηαλ ηα ζεκάδηα αιιάμνπλ ή ράζνπλ εληειψο ηελ 

εμσηεξηθή ηνπο κνξθή δελ ζεκαίλεη πσο ζηακαηάλε θαη ελδφςπρα, ζπλερίδνπλ λα 

δηαηεξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (Holodynski,2013).   

Οη ζπγθεθξηκέλνη ελδνπξνζσπηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα γίλνληαη αληηιεπηνί 

κνλάρα απφ ην ίδην ην άηνκν, θαη αλ εθείλνη ην επηιέμνπλ εμσηεξηθεχεηαη. Βέβαηα 

ππάξρνπλ θνξέο πνπ θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο ηνπο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη ζηνπο 

ηξίηνπο θαη ηδίσο κε ηελ νκηιία. Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο άλζξσπνο λνηψζεη ζπκφ κέζα 

ηνπ, ηφηε απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνπο άιινπο ηφζν απφ ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο ηνπ, φζν θαη απφ ηηο εθθξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

πλήζσο νη άλζξσπνη λνηψζνπλ ηελ αλάγθε λα εμσηεξηθεχζνπλ απηφ πνπ λνηψζνπλ, 

γηα παξάδεηγκα έλα βξέθνο εθθξάδεη κε ην θιάκα ηνπ ηελ ζιίςε, δείρλνληαο ζηνπο 

άιινπο πσο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζην θάιεζκά ηνπ. ηαλ ην παηδί κεγαιψλεη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζήκαηα κε ζθφπηκν ηξφπν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηαλ έλα παηδί ζέιεη θάηη απφ ηνλ γνλέα ηνπ, ζηελ 

αξρή αξρίδεη λα θιαίεη, φηαλ δεη πσο ν γνληφο δελ αληηδξά ηφηε θιαίεη πην έληνλα θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ιφγν γηα λα εληείλεη απηή ηελ επηζπκία. ηαλ θζάλεη 

ζην ζεκείν λα πάξεη απηφ πνπ επηδεηά εξκελεχεη απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά σο επηηπρία 

ηεο ηδηνδεθηηθήο ηνπ έθθξαζεο θαη απηφκαηα αιιάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Ζ απηνξξχζκηζε ζπλεπψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εζσηεξηθή αληηιεπηηθή 

έθθξαζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο επηζπκίαο, κε ηελ δξάζε, ην 

θίλεηξν αιιά θαη ηελ νκηιία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηνπ(Holodynski,2013).  

Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο εζσηεξίθεπζεο είλαη ηα ζεκάδηα ηνπ ζψκαηφο καο, ηα νπνία 

κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ςπρηθά ζεκάδηα. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή πσο ε εμσηεξηθή 

έθθξαζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ελδφηεξε έθθξαζε αλάινγε κε ηνλ εζσηεξηθφ ιφγν. 

Ζ απηνξξχζκηζε θηηάρλεη έλαλ ηέηνην κεραληζκφ ζηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηα 

εμσηεξηθά ζήκαηα πνπ παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ, θαη έπεηηα ηα κεηαηξέπεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα δηαρεηξηζηεί αλάινγα κε ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά 

θίλεηξα(Leont’ev, 1978). Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ λνηψζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο 

απνγνήηεπζεο, λνηψζεη φινπο ηνπο κχεο ηνπ λα ζπζθίγγνληαη θαη ην ζπλνθξχσκα ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ λα αλαδεηθλχεη πσο θάηη ηνλ ελνριεί. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ην άηνκν 

βξίζθεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν απηνξξχζκηζεο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν γηα λα δξάζεη πξνο κηα αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δάλ φκσο βξίζθεηαη ζε 

ρακειφ επίπεδν απηνξξχζκηζεο ηφηε ην ζπλνθξχσκα ζα γίλεη αθφκα πην έληνλν θαη 

ίζσο μεζπάζεη κε άζρεκν ιεθηηθφ ηξφπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

κεγαιψλεη.   

ε έξεπλα κε ελήιηθεο ν Holodynski θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) παξαηήξεζαλ πσο 

ππάξρεη άκεζε εμάξηεζε ηεο ςπρηθήο έθθξαζεο κε ηα ςπρηθά ή εζσηεξηθά ζεκεία ηεο 

νκηιίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αλαθαιέζνπλ βησκαηηθά επεηζφδηα ηεο ραξάο 

θαη ηεο ππεξεθάλεηαο ζε κηα άζθεζε βαζηάο ραιάξσζεο. Σα ππνθείκελα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο αλέθεξαλ φρη κνλάρα πνην ήηαλ ην ζπλαίζζεκα πνπ έλνησζαλ 

αιιά θαη ηη ζθέθηεθαλ εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ ην δνχζαλ, ηη εηπψζεθε απφ ην άιιν 

πξφζσπν πνπ ήηαλ καδί ηνπο θαη πνηεο ήηαλ νη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο. 
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πγθεθξηκέλα ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο πνπ ζπλάληεζαλ έλα αγαπεκέλν ηνπο 

πξφζσπν, αλέθεξαλ πσο ρακνγέιαζαλ, ήηαλ ραξνχκελε ε ηνληθφηεηα ηεο θσλήο ηνπο 

ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά, θαη έλνησζαλ παξφξκεζε γηα δξάζε. ην 

ζπλαίζζεκα ηεο πεξεθάληαο αλέθεξαλ φηη αληηκεηψπηζαλ φρη κφλν έλα ρακφγειν αιιά 

θαη ηελ φξζηα ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζε αληηζηνηρία κε ην ζξηακβεπηηθφ ηνληζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο νκηιίαο ηνπο. Έηζη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ελφο ζπλαηζζήκαηνο φπνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηδηνδεθηηθέο 

αηζζήζεηο θαη εμσηεξηθά ζεκάδηα έθθξαζεο.  

Σα νθέιε απφ κηα ηέηνηα εζσηεξίθεπζε αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε ζπλέπεηα ηνπ άιινπ πξνζψπνπ έηζη ψζηε λα επηθέξεη 

έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη λα απνθεπρζεί κηα αξλεηηθή ζπλέπεηα.  

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζσζηή απηνξξχζκηζε[ηνλ 

φξν ζσζηή ηνλ δαλεηδφκαζηε απφ ηνλ Leont’ev (1971- 2011)], εμαξηάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαλνληζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ. 

Δπηπιένλ ηα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθνληαη πξέπεη λα ξπζκίδνπλ παξάιιεια ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

αιιά θαη κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. Ο ηξφπνο ξχζκηζεο κπνξεί λα γίλεηαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ δηαηεξήζηκσλ εθθξάζεσλ ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε αιιά θαη αλάινγα κε 

ηα θίλεηξα πνπ εκθαλίδνληαη (Holodynski,2013).  

 

3.3. Ζ ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

κέζα από ην ιόγν 

 

Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηα είδε ησλ ζεκείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κεζνιαβεηέο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθεξζνχκε ζηα εθθξαζηηθά λνήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο καο κε ηα άιια πξφζσπα.  

Οη εθθξάζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ ζπλέρεηα απνηεινχλ ζεκάδηα ηνπ εθάζηνηε 

πνιηηηζκνχ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Holodynski απνηεινχλ ηα πξψηα ζεκάδηα 

επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνχ αλάκεζα ζην βξέθνο θαη ζηνλ θξνληηζηή ηνπ, ελψ 

παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ θαη σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

ησλ δπν ηνπο. Σν δεχηεξν ζηάδην πνιηηηζκηθήο εμέιημεο είλαη ν ιεθηηθφο θψδηθαο, ν 

νπνίνο θαη πάιη ζηεξίδεηαη ζε απηά ηα πξψηκα ζεκάδηα.  

Σα παηδηά ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εμαξηψληαη απφ ηελ θξνληίδα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο 

αλάγθεο ησλ απνγφλσλ δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Απηέο νη αξρηθέο 

ζπλζήθεο απαηηνχλ κηα αηζζεηή έθθξαζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ε νπνία απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηα ίδηα ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά 

ζηνπο κεγαιχηεξνπο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα αμηνινγήζνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε (Holodynski&Friedlmeier, 2006).Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην 

θιάκα σο ζήκα γηα αληθαλνπνίεηα θίλεηξα, ην ζπλνθξχσκα ηνπ πξνζψπνπ ή ε 

πξνεμνρή ηεο γιψζζαο φηαλ γεχνληαη θάπνηα δπζάξεζηε ηξνθή, ην ρακφγειν σο ζήκα 

εμσηεξηθήο δηέγεξζεο (Stroufe, 1996:83).  

ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ελήιηθα θαη ζην παηδί, ή ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ελειίθσλ ππάξρεη έλα ηεξάζηην θάζκα εηδηθψλ εθθξάζεσλ πνπ εξκελεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν σο ηέηνηα ζήκαηα, κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην. Απηέο νη εθθξάζεηο είλαη ηα ζεκάδηα ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά θαη 

δεκηνπξγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο έρνπλ σο ζηφρν λα δείμνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ αιιά επίζεο θαη ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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Σα ζεκάδηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ρξήζε ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

φπνπ ζθνπφο δελ είλαη κφλν ε κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο αιιά θαη ην αληίθηππν ζρεηηθά 

κε ηελ αιιεινεπίδξαζε σο ζχκπησκα, σο πξνζθπγή θαη σο ζχκβνιν 

(Holodynski&Friedlmeier, 2006). Δίλαη ηα εθθξαζηηθά λνήκαηα πνπ εξκελεχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπηψκαηα. Σα επηθνηλσληαθά κελχκαηα αλαθέξνληαη ζηα 

θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη αλάκεζα ζην πξφζσπν θαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ζρέζεσλ ηνπο, 

αλαθέξνληαη δειαδή ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγνχληαη ηα κεκνλσκέλα θίλεηξα φζνλ 

αθνξά ηελ εηνηκφηεηα ηεο δξάζεο ηνπ άιινπ ππνθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζπλνθξχσκα αλαθέξεηαη ζε εθηηκήζεηο εθδήισζεο πνπ έρεη δηηηή ζεκαζία, απφ ηελ 

κηα εηιηθξηλήο πξφζεζε θαη απφ ηελ άιιε ε παξαπιαλεηηθή.  

Σα εθθξαζηηθά λνήκαηα εξκελεχνληαη θαη σο έθθιεζε ζηνπο άιινπο. Σαπηφρξνλα 

κπνξνχλ δειαδή λα δεκηνπξγήζνπλ εληχπσζε ζηνλ δέθηε, ππνδεηθλχνληαο φηη απηφο ή 

απηή ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζπλνθξχσκα αλαθέξεηαη ζηελ έθθιεζε πνπ ν δέθηεο πξέπεη λα δψζεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ή σο έθθιεζε ηνπ απνζηνιέα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Ο 

απνζηνιέαο απαηηεί απφ ηνλ δέθηε λα δψζεη πξνζνρή ζην ζεκαηνδνηεκέλν κήλπκα θαη 

λα επηδείμεη κηα πξνζπάζεηα λα ην θαηαιάβεη. πλήζσο ν δέθηεο πξέπεη λα θάλεη θάηη 

ζχκθσλα κε ην ζεκαηνδνηεκέλν κήλπκα φπσο γηα παξάδεηγκα λα βνεζήζεη ηνλ 

απνζηνιέα λα αληαπνθξηζεί. Ζ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηα δχν 

κέιε, αλ δειαδή αξρηθά αιιά θπξίσο είλαη θνηλή ε εθθξαζηηθή ππφδεημε θαη έπεηηα αλ 

έρεη ηελ επηζπκία λα αληαπνθξηζεί αλαιφγσο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φπνπ είλαη ν πξφδξνκνο ηεο ξπζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

αλάκεζα ζην βξέθνο θαη ζηνλ ελήιηθα.   

Σν ηξίην ζεκάδη έθθξαζεο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα ζχκβνια θαη ηηο απεηθνλίζεηο. 

Έλα ηέηνηνπ είδνπο ζεκάδη έθθξαζεο κπνξεί λα είλαη έλα ζπλαίζζεκα, γηα παξάδεηγκα 

έλα ρακφγειν. ηαλ ην βξέθνο βιέπεη θάηη πνπ ηνπ αξέζεη ή θάηη πνπ αθνχεη ηφηε 

επηθνηλσλεί κε κηα εθθξαζηηθή έθθξαζε. Ο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλδεημε απηή πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη ηνλ δέθηε αθφκα θαη αλ 

δελ αηζζάλεηαη έηζη πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε 

ζην δέθηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε έλδεημε ελφο δψξνπ ην νπνίν δελ είλαη 

αξεζηφ απφ ηνλ απνδέθηε, αιιά γηα λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνλ δσξνιήπηε ρακνγειάεη 

πξνζπνηεηά. Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, είλαη θαη εθείλα ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εθθξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα εμαπαηνχλ θαη εθείλνη ην άιιν κέινο, ππνθξχπηνληαο 

έηζη ηηο αιεζηλέο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.    

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ηα ζεκάδηα έθθξαζεο ελζσκαηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

άηνκα ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο θψδηθα. Σν πξφζσπν πνπ εθθξάδεη ην ζήκα είλαη απηφ 

πνπ λνηψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα θαη πξνζπαζεί λα ην κεηαθέξεη ζε έλα άιιν 

πξφζσπν ψζηε λα επηηεπρζεί ε δξάζε (Wierzbicka, 1999). 

Σα παξαπάλσ ζεκάδηα έθθξαζεο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

βξεθψλ θαη ησλ ελειίθσλ. ζν ην βξέθνο κεγαιψλεη θαη γίλεηαη παηδί ε αλάιπζε αιιά 

θαη ε ζεκαηνδφηεζε επηηπγράλεηαη κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν ζπλαηζζεκαηηθφο επηθνηλσληαθφο θψδηθαο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε ην 

ιεθηηθφ θψδηθα εθφζνλ νη αλάγθεο πιεζαίλνπλ (Holodynski & Friedlmeier,2006). 

Σα ζεκάδηα έθθξαζεο θσδηθνπνηνχληαη ζε φια ηα θαλάιηα έθθξαζεο, πεξηέρνληαο 

φρη κφλν εθθξάζεηο πξνζψπνπ αιιά θαη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο, ηφλνο 

θσλήο, θαη βιεκκαηηθή απφθξηζε. Μεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο ρξεζηκνπνηνχλ 

επίζεο θαη ηηο ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο, φπσο ε έλδεημε ηεο ακνηβαίαο αγάπεο κε ηελ 

ζχλαςε γάκνπ, ή ε έλδεημε ζεβαζκνχ θαη εζληθήο πίζηεο ζηελ παηξίδα πςψλνληαο ηελ 

ζεκαία. Πξφθεηηαη γηα ζεκάδηα έθθξαζεο πνπ παίξλνπλ πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα θαη 
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πιένλ πεξλάλε ζηελ ζθαίξα ηεο γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο πνπ αλήθεη ν 

άλζξσπνο(Ekman& Friesen, 1969).  

Σα ζεκάδηα έθθξαζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ ξχζκηζε κε ηα άιια 

κέιε φζν θαη ζηελ απηνξξχζκηζε. Γηα παξάδεηγκα ε νκηιία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη 

ηηο δχν ξπζκίζεηο. ζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε βάζε θάπνην άιιν 

άηνκν, κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ κνξθή έθθιεζεο, απαγφξεπζεο, επηβξάβεπζεο θαη 

νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ελψλεη δχν αλζξψπνπο. Σν βξέθνο θιαίεη γηαηί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζέιεη λα δείμεη ζηνλ θξνληηζηή ηνπ φηη θάηη ην ελνριεί ή θάηη δεηάεη, φκσο 

κπνξεί λα έρεη θαη άιιε ζεκαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ ίδηνπ λα 

εμεξεπλήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ αηζζήζεηο (Fogel, 2009, ζην 

Holodynski & Friedlmeier,2012). Δπίζεο, εηδηθά ηα παηδηά κηιάλε κφλα ηνπο, 

θαιχπηνληαο κηα δηθή ηνπο πξνζσπηθή αλάγθε, σο έλδεημε εζσηεξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθθξάζεψλ ηνπο θαιχπηνληαο έηζη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλάγθεο.  

Καη ελψ ηα αηζζήκαηα είλαη νηθνπκεληθά βιέπνπκε πσο νη εθθξάζεηο απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ καο, δηφηη δηαθέξεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εξκελεχνπλ 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο, σο πνηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (ελλνηνινγηθή απηνγλσζία), ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ έρεη απνθηήζεη ην θάζε άηνκν 

(Fogel, 2009). Ζ δηηηή απηή ινηπφλ ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ έθθξαζεο σο δηαδηθαζία 

ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ καο κε ηνπο άιινπο θαη σο δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο νδήγεζε 

ηνλ Vygotsky ζηελ δηαηχπσζε ηεο ηξίηεο κεζνδνινγηθήο αξρήο, ηελ αξρή ηεο 

εζσηεξίθεπζεο, φπνπ ηα παηδηά ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία καζαίλνπλ λα ξπζκίδνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θπξίσο κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο νκηιίαο ηνπο.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε ζπκβνιηθή δξάζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη έπεηηα αλαθέξεηαη ζηελ έθθξαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο, φπνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πιαηζηψλεηαη απφ ηελ νκηιία. Ζ νκηιία ιεηηνπξγεί ήδε απφ κφλε 

ηεο σο ξπζκηζηήο ησλ αηνκηθψλ αιιά θαη θνηλσληθψλ δξάζεσλ, αθνχ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε 

δξάζε. Παξάιιεια δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα 

απφ έλα γεληθφ αιιά θαη εηδηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν νπνίνο βέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ 

ηελ απηνγλσζία πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηα ζεκάδηα έθθξαζεο απνηεινχλ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ αηφκνπ, έρνληαο σο δηακεζνιαβεηή ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη 

ςπρνινγηθή πξφνδν ηεο θνηλσλίαο ηνπο.  

Σα παηδηά καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεκάδηα έθθξαζεο γηα λα εθπιεξψλνπλ 

ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο νκηιία γηα ηελ απηνξξχζκηζή ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, απηέο νη αηζζήζεηο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ξχζκηζε ηνπ εαπηνχ, κέζσ ηεο εζσηεξηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθθξάζεσλ, αλαθαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ ιφγν γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. 

 

3.3.1.Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη ηε ιέμε ζύκθσλα κε ηελ ηζηνξηθό-

πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε  

 

Ο πηλφδα κέζα απφ ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ πξνζπάζεζε λα επεμεξγαζηεί 

ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αλζξψπσλ, κέζα ζηνλ θφζκν 

πνπ δνπλ πνπ έρεη ηφζν απξφβιεπηεο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη «θηλνύκαζηε θαηά πνηθίινπο ηξόπνπο από εμσηεξηθέο αηηίεο θαη ηαξαδόκαζηε 

όπσο ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο, πνπ θηλνύληαη από αληίζεηνπο αλέκνπο, αγλνώληαο ηη ζα 
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καο ζπκβεί θαη πνηα ηύρε καο πεξηκέλεη» (πηλφδα,Ζζηθή,ΗΗΗ,Θ. 59). Γηα λα κπνξέζεη ν 

άλζξσπνο λα πξνεηνηκαζηεί ζε απηέο ηηο δχζθνιεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ο απζφξκεηνο θαη πεγαίνο 

ραξαθηήξαο ησλ ζπγθηλήζεσλ απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηελ εδξαίσζε βαζχηεξσλ 

ελλνηψλ φπσο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο θαη ηεο 

ακνηβαηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ.  

Δξγαιείν γηα ηελ εδξαίσζε απηψλ ησλ ελλνηψλ είλαη ν ιφγνο. ζν πεξηζζφηεξν 

πξνζπαζνχκε κέζα απφ ηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν αιιά θαη ηνλ εμσηεξηθφ λα 

θπξηαξρήζνπκε θαη λα θαηεπζχλνπκε ηηο πξάμεηο καο ηφζν πεξηζζφηεξν θαηαθέξλνπκε 

λα βξνχκε ηηο ηζνξξνπίεο κέζα καο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη γχξσ καο. Ο Βπγθφηζθη, ζπλερηζηήο ηνπ πηλφδα, ζεψξεζε πσο δελ είλαη 

ιχζε λα θπξηαξρήζνπκε πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηά καο δηφηη έηζη γίλνληαη πην δπλαηά, 

αιιά κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε έηζη ηνλ εαπηφ καο ψζηε λα απνδπλακψλνπκε φηη καο 

βιάπηεη, βάδνληαο ζηελ ζέζε ηνπ θάπνην πην ηζρπξφ θαη δπλαηφ. Γηα παξάδεηγκα, κε ην 

γέιην κπνξνχκε λα ζπκβάινπκε άκεζα ζηελ κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλεζπρίαο. 

Άξα ζπκπεξαίλεη πσο ην θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απηνειέγρνπ είλαη ε δπλακηθή 

αλαδηάηαμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ ακνηβαία κεηαηξνπή ηνπο θαη ζηελ νξγάλσζε 

δηακεζνιαβεκέλσλ κνξθψλ παξέκβαζεο ζε απηά (Vygotsky, 1988).  

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

καο δελ επαξθεί κνλάρα ε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε έληαμε 

ηνπ αηφκνπ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ πξαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θφζκνπ (Galperin, 

1998). 

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ε αλάπηπμε ηεο λφεζήο καο πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία θπξίαξρν ξφιν έρεη ε 

γιψζζα. Αθφκα θαη ην κηθξφ παηδί δελ είλαη απιά έλαο παζεηηθφο δέθηεο αιιά έλα 

δξψλ ππνθείκελν πνπ δηακνξθψλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηελ γλσζηηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ν ελήιηθαο, ζηελ αξρή κνλάρα ν γνλέαο θαη έπεηηα ν δάζθαινο, 

καδί κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ην πεξηθιείεη. Ζ γλψζε πξέπεη λα πξνθχςεη κέζα 

ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πξηλ ελζσκαησζεί ζηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δεκηνπξγνχληαη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ρσξίο εκθαλή νξγαληθά ή λνεηηθά 

πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο ζε αθαηάιιεια θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα ηα νπνία κεγαιψλνπλ ηα παηδηά.  

Με ηνλ φξν αθαηάιιεια θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πιαίζηα αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ 

ελλννχκε ηα θησρά ζε εξεζίζκαηα θαη θνηλσληθέο επαθέο πεξηβάιινληα, ζε 

πξνβιεκαηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζε θαθνπνίεζε θαη άιινπ είδνπο ζε ηέηνηα 

πεξηβάιινληα. Γηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ-πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη ζεκαληηθφηαηνο θαη ηθαλφηαηνο λα εμεγήζεη απφ κφλνο ηνπ πνιιέο απφ 

ηηο γλσζηηθέο, καζεζηαθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο.  

Σα παηδηά πξνηνχ θαηαθέξνπλ λα ειέγμνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο πξέπεη πξψηα λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ ιφγνπ. Ο ιφγνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξγαιείν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Με βάζε ηηο 

κειέηεο ηνπ θάλεθε πσο κε ηελ βνήζεηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ιέμεσλ, είηε ηνπ 

πξνθνξηθνχ είηε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ 

δεδνκέλε δνκή ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο, επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ απφ 

ηελ αξρή ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ψζηε λα δνκήζνπλ ηέηνηεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ δσή ηνπο.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εκπεξηέρεη θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο βξαρππξφζεζκεο 

κλήκεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, λα 

αληηιακβάλνληαη άκεζα θαη ζσζηά ηηο εθάζηνηε πιεξνθνξίεο, έπεηηα λα κπνξνχλ λα ηηο 

νξγαλψζνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξάηηνπλ αλαιφγσο. Γηα ηνλ Vygotsky φιεο απηέο νη 

έλλνηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θπξίαξρν ξφιν ηελ γιψζζα, ε νπνία κεζνιαβεί γηα 

ηελ ζπλνιηθή λνεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Holodynski,2013).  

 

3.4. πλαίζζεκα θαη κάζεζε  

 

Μέζα απφ ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο έρεη βξεζεί πσο ζπλδέεηαη άκεζα ε δνκή ηνπ 

εγθεθάινπ κε ηελ έθθξαζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα δχν απηά κέζε 

αιιεινζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην. Μάιηζηα ν Damasio (1999) ππνζηήξημε κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπ πσο ε 

παξαγσγηθή ζχλζεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζιακβάλεη έλα παηδί (Mahn&Steiner,2002).  

Ζ λεπξνεπηζηήκε θαη ε γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε έρνπλ απνδερηεί πσο 

αιιεινεπεξεάδνληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα νη Brothers 

(1997) αλαθέξνπλ πσο νη γλσζηηθέο έλλνηεο εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ην ζπλαίζζεκα δηαινγηθά θαη έπεηηα 

δηακνξθψλνπλ ην αλζξψπηλν επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα αληαιιαγψλ. Σα βξέθε 

ζπγθεθξηκέλα δηεγείξνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, λνηψζνπλ αζθάιεηα θαη πξνζαξκφδνληαη 

ζην πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. ζν πην γξήγνξα αιιά θαη 

παξάιιεια αξκνληθά ζπκβαίλνπλ απηά, ηφζν πην γξήγνξνη είλαη θαη νη ξπζκνί αιιαγήο 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (Stern,1985). 

Απηή ε έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη ελδναηνκηθέο δπλακηθέο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνέιεπζε, ηελ έθθξαζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε θαζνδεγείηαη απφ ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα αλζξψπηλα φληα έξρνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο θαη 

αλαγθάδνληαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο θαηάιιειεο ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα ηέηνηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε 

ρξεζηκνπνηεί ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Vygotsky θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Οη αξρέο είλαη νη εμήο: ε δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο, ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο, θαη ε ηειεπηαία αξρή 

νλνκάδεηαη perezhivanie (ε ζπγθεθξηκέλε αξρή δελ έρεη αθξηβή κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά νχηε είλαη ηφζν επξέσο γλσζηή φζν νη δπν άιιεο  έλλνηεο). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη κηα 

εκπεηξία θαη επεμεξγάδνληαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο(Mahn&Steiner, 2002). 

Με κηα επξχηεξε καηηά ζηελ δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο βιέπνπκε πσο 

θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ βπγθνηζθηαλή ηδέα. Ζ δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ιεηηνπξγεί 

σο έλα ζχλζεην ζχλνιν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αιιειέλδεηεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο 

ηδέεο απφ ηνπο αλζξψπνπο, αληηθείκελα θαζψο θαη ην θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε ηδέα. ηαλ κηα παξέκβαζε εκπιέθεηαη ζε απηήλ ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, νη γλσζηηθέο απαηηήζεηο είλαη πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, φπσο 

θφβνο ή άγρνο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππνζηεξίδεηαη πσο ε ζπλθαηαζθεπή ηεο γλψζεο κέζα ζε έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια πνιηηηζκηθά εξγαιεία κπνξεί 

λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθήο ζθαισζηάο 

(Steiner&Mahn, 1996˙Wells, 1999).  
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Οη φξνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ πεξηιακβάλνπλ κηα θνηλή θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ελήιηθα πξνο ην παηδί θαη ηελ δηάζεζε λα πξνζθέξεη ζε εθείλν γλσζηηθή, 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε.  

Άιισζηε ε κάζεζε μεθηλάεη απφ ηελ ζρέζε ηνπ ελήιηθα πνπ θξνληίδεη ην παηδί, κε 

απνηέιεζκα νη αζπλείδεηεο θαληαζηψζεηο λα αλαδχνληαη απφ ηηο βξεθηθέο εκπεηξίεο. Ο 

Connell(2009) αλαθέξεη πσο ην ζπλαηζζεκαηηθφ καο ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ θαη 

αμίδεη λα δψζνπκε ελέξγεηα θαη πξνζπάζεηα ζε απηφ. Παξαηεξνχκε πσο ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ελφο παηδηνχ δίλνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, ν 

εγθέθαινο ηνπο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο θαη 

απηή ε δηεξγαζία πξνθαιεί ηελ δηάζεζε γηα δηαξθψο θαηλνχξηα κάζεζε. Δλψ κε ηελ 

δεκηνπξγία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ηνπ θφβνπ ή ηνπ άγρνπο κπινθάξεηαη ε 

νπνηαδήπνηε ζθέςε. Οη Mayer θαη Salovey (1997) αλαθέξνπλ γηα ηε ζχλδεζε 

κεηαμχ  ζπλαηζζήκαηνο θαη κάζεζεο: «Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνύλ 

λα  ηξνπνπνηήζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο κλήκεο έηζη ώζηε ην γλσζηαθό πιηθό λα είλαη 

θαιύηεξα ελσκέλα θαη νη πνηθίιεο ηδέεο λα κνηάδνπλ πην ζρεηηθέο κεηαμύ ηνπο» 

(Mahn&Steiner,2002:302). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο  νη ζπλαηζζεκαηηθέο καο ηθαλφηεηεο  δελ είλαη κφλν 

ηθαλέο γηα επηηαθηηθή νξζνινγηθή ζθέςε, αιιά επίζεο κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ 

εγγελή έλζηηθηα επηβίσζεο. Οη πγηείο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηα πξψηα ρξφληα, κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνσζψληαο ηε κάζεζε θαη επαλαιακβάλνληαο ηηο θαιέο εκπεηξίεο.  Έλαο γνληφο 

αληαλαθιά έλα θαιά νξγαλσκέλν παηδηθφ κπαιφ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αλαπηπρζεί 

έλα άηνκν κε δπλαηή ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη νξγαληζκνχ, κπνξψληαο λα ξπζκίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο άιινπο.  ε αληίζεηε 

πεξίπησζε βιέπνπκε πσο νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ ζηελ καθξφρξνλε κλήκε θαη νη αλακλήζεηο απηέο θαίλνληαη ηφζν απφ ην 

ζψκα ηνπο φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη νκηιίαο ηνπο. Μάιηζηα νη κειέηεο 

δείρλνπλ πσο ιφγσ ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο, ην δηάβαζκα, ην γξάςηκν θαη ηα 

καζεκαηηθά κπνξνχλ λα γίλνπλ ν ρψξνο γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δπζθνιηψλ γηα ηα αλαζθαιή παηδηά (Mahn&Steiner,2002).  

 

3.5. πκπεξάζκαηα 
 

Ζ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο βνεζάεη ζηελ ξχζκηζε ησλ αλψηεξσλ κνξθψλ 

ζπλεηδεηήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο ηνπ ιφγνπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν 

Luria(1999), ζέινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δείμεη πσο ν εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο 

καο ιφγνο κπνξνχλ ελεξγά λα ξπζκίζνπλ ηφζν ηελ ζρέζε καο κε ηνλ εαπηφ καο φζν θαη 

κε ην πεξηβάιινλ γχξσ καο. Ήδε απφ βξέθνο πξνζπαζνχκε λα απηνξξπζκηδφκαζηε 

κέζα απφ ηα έκθπηα θαη βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλα ζπλαηζζήκαηά καο θαη 

πξνζπαζνχκε φζν κεγαιψλνπκε λα εμειίμνπκε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

(Holodynski,2013). 

Ο Vygotsky (1934- 1987) εθάξκνζε κε επηηπρία ηηο αξρέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 

(αξρή ηεο αλάπηπμεο, ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο εζσηεξίθεπζεο) γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο θαη νκηιίαο κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη 

εζσηεξηθεχνπλ ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία, θαη ηα αλακεηγλχνπλ κε ηνλ βηνινγηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ ηνπο θφζκν.  

Σα ζπλαηζζήκαηα αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία, φπνπ βξίζθνληαη 

δηάζπαξηα ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο πξάμεηο καο. Σα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ δηπιφ 

ραξαθηήξα, πξννξίδνληαη σο ζεκείν έθθξαζεο θαη σο κέζν ξχζκηζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ θαη ελδνπξνζσπηθψλ θαλνληζκψλ καο γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθν-
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πνιηηηζκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο 

(Holodynski,2014). Σα ηξία ζηάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ιεηηνπξγνχλ σο 

έθθξαζε θαη σο αίζζεκα, απνηεινχλ ηνλ πξφδξνκν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ήδε 

απφ πνιχ κηθξή ειηθία, ηα λενγέλλεηα ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηηο 

δηθηέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο εμσηεξηθεχνπλ πεξηκέλνληαο λα αληαπνθξηζεί ν θξνληηζηήο, 

φηαλ αληηιεθζνχλ πνηα είλαη εθείλα ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δειψλνπλ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο πεξλνχλ ζε έλα δεχηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη εηνηκάδνληαη 

λα νξηνζεηήζνπλ θαη λα ζεζπίζνπλ ηα απαξαίηεηα ζήκαηα ηα νπνία ζα απνηεινχλ ηνπο 

κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζε εθείλα θαη ζηνπο ελήιηθεο. Ζ θάζε απηή επηηπγράλεηαη ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, φζν κεγαιψλνπλ πεξλνχλ ζηελ ηξίηε θάζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα 

ςπρηθά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπο φζν θαη ησλ 

γχξσ ηνπο. Μαζαίλνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο φπσο πηζηεχνπλ πσο 

ζα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

γχξσ ηνπο.  

Ζ θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε απαηηεί ηελ επαθή κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ε 

επαθή απηή επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο. Ο θάζε 

πνιηηηζκφο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ιφγν, ν νπνίνο ζεσξεηηθά κπνξεί λα θαιχςεη ηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζεζε ησλ κειψλ, ζεσξψληαο πσο βαζηθφ θιεηδί ζηελ επηθνηλσλία 

απηή είλαη ε γιψζζα. Πεξαηηέξσ αλζξψπηλα ζεκάδηα πνπ βνεζνχλ ηφζν ζηελ ξχζκηζε 

ησλ ζρέζεσλ καο κε ηνπο άιινπο φζν θαη κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ είλαη ηα ζεκάδηα 

πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πιηθφ θφζκν. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φια ηα είδε 

κελπκάησλ πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ ηνλ θφζκν γχξσ καο, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην 

καο ηνλ εαπηφ.  

ηαλ θαηαθέξνπκε λα αληηιεθζνχκε ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζεκάδηα ηφηε ν 

άλζξσπνο κπαίλεη ζε κηα άιιε δηαδηθαζία, ηελ απφθηεζε θαη ελζσκάησζε άιισλ 

κελπκάησλ έηζη ψζηε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα ην θάλνπκε δηθφ καο θαη λα ην 

εθαξκφζνπκε. Κπξίαξρν ξφιν ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία παίδεη ε κλήκε θαη ε 

νηθεηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο έθθξαζεο. Έηζη καζαίλεη ν άλζξσπνο λα έρεη 

ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο, γηα λα πξνρσξήζεη ζε έλα πην βαζχ θαη αλψηεξν 

ςπρνινγηθφ ζηάδην, ην νπνίν είλαη ε αλαθαηαζθεπή θαη ε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ 

κελπκάησλ σο ζηηγκή γηα λα πξάμεη αλαιφγσο(Holodynski,2013). 

πκπεξάλακε επίζεο πσο ήδε απφ κηθξή ειηθία, ηα παηδηά πξνηνχ θαηαθέξνπλ λα 

ειέγμνπλ  θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη πξψηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγρνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηνλ πεξίγπξν ηνπο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ιφγνπ. Ο ιφγνο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Με βάζε ηηο κειέηεο ηνπ θάλεθε πσο κε ηελ βνήζεηα 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ιέμεσλ, είηε ηνπ πξνθνξηθνχ είηε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 

καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαθέξλνπλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ δεδνκέλε δνκή ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο, 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ απφ ηελ αξρή ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο ψζηε λα δνκήζνπλ ηέηνηεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο λα είλαη θαηάιιειεο 

γηα ηελ δσή ηνπο. Άιισζηε νη ζπλαηζζεκαηηθέο καο ηθαλφηεηεο δελ είλαη κφλν ηθαλέο 

γηα επηηαθηηθή νξζνινγηθή ζθέςε, αιιά επίζεο κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ εγγελή 

έλζηηθηα επηβίσζεο. Οη πγηείο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα θαη ζπλερίδνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνσζψληαο ηε κάζεζε θαη επαλαιακβάλνληαο ηηο θαιέο εκπεηξίεο.  Έλαο γνληφο 

αληαλαθιά έλα θαιά νξγαλσκέλν παηδηθφ κπαιφ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αλαπηπρζεί 

έλα άηνκν κε δπλαηή ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη νξγαληζκνχ, κπνξψληαο λα ξπζκίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο άιινπο.  ε αληίζεηε 

πεξίπησζε βιέπνπκε πσο νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα 
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απνζεθεπηνχλ ζηελ καθξφρξνλε κλήκε θαη νη αλακλήζεηο απηέο θαίλνληαη ηφζν απφ ην 

ζψκα ηνπο φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη νκηιίαο ηνπο. Μάιηζηα νη κειέηεο 

δείρλνπλ πσο ιφγσ ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο, ην δηάβαζκα, ην γξάςηκν θαη ηα 

καζεκαηηθά κπνξνχλ λα γίλνπλ ν ρψξνο γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δπζθνιηψλ γηα ηα αλαζθαιή παηδηά.  

Καη φπσο αλαθέξακε θαη ζε παξαπάλσ ππνθεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

Vygotsky, ε αλάπηπμε ηεο λφεζήο καο πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία θπξίαξρν ξφιν έρεη ε γιψζζα. Αθφκα θαη ην 

κηθξφ παηδί δελ είλαη απιά έλαο παζεηηθφο δέθηεο αιιά έλα δξψλ ππνθείκελν πνπ 

δηακνξθψλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηελ γλσζηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Σν 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ν 

ελήιηθαο, ζηελ αξρή κνλάρα ν γνλέαο θαη έπεηηα ν δάζθαινο, καδί κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ην πεξηθιείεη. Ζ γλψζε πξέπεη λα πξνθχςεη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην πξηλ ελζσκαησζεί ζηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ρσξίο εκθαλή νξγαληθά ή λνεηηθά πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο ζε αθαηάιιεια θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πιαίζηα ηα νπνία 

κεγαιψλνπλ ηα παηδηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

Ο ξόινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο 
 

4.1. Δηζαγσγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Ζ αλάπηπμε, ε θαηαλφεζε, ε ξχζκηζε θαη ε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ε νηθνγέλεηα απνηειεί ζεκαληηθφ πιαίζην κάζεζεο θαη 

έθθξαζεο (Bowlby, 1988). Καηά απηφλ ηνλ ιφγν θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα ηα νπνία ζην δεχηεξν κέξνο ζα ηα δνχκε θαη ζηελ 

πξάμε. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα απφ ηα ίδηα ηα παηδηά φζνλ αθνξά ηελ ζπγθηλεζηαθή εμάπισζε θαη 

ζηελ θνηλσληθή αλαθνξά θαη κνληεινπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

ηελ ζπλέρεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ζα αλαθέξνπκε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αθξφαζε, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηελ γλψκε ηνπο απέλαληη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, ε ελζάξξπλζε θαη ν αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά. Ο ηξφπνο πνπ νη γνλείο δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν, ελψ παξάιιεια αλαθεξφκαζηε ζηελ εκπινθή θαη 

απεκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ.  

Καη ηέινο αλαθεξφκαζηε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη πσο 

επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε φισλ ησλ κειψλ θαη ηελ απηνξξχζκηζε ηνπο. 

Παξαθάησ αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά φια απηά ηα ζέκαηα.  

 

4.2.Σν νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε  

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ή αιιηψο έθθξαζε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ, κέζα απφ κε ιεθηηθέο θαη ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο επηθνηλσλίαο λα 

εθδειψλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αλεμάξηεηα αλ είλαη ζεηηθά ε αξλεηηθά. Παξάιιεια 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα θαηαλνεί θαη λα ξπζκίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ελέξγεηα 

αλαπηχζζνληαο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Oatley&Jenkins, 2004). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε κεηακνξθψλεηαη ζε ζπκπεξηθνξά θαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ θχζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο(Thomas&Owen, 2004 ζην Oatley&Jenkins, 2004).  

Οη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε θαηαλφεζε θαη ε ξχζκηζε αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πεξηβάιινληα, θαη σο πξψην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ε νηθνγέλεηα (Bowlby, 1988). Ο 

ιφγνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι, ηα 

επηθνηλσληαθά ηνπο γλσξίζκαηα θαη ηέινο ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επαηζζεζία 

(Denham,1998). 

Πξσηνπφξνο ζηελ κειέηε ησλ κεραληζκψλ ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ζηελ 

νηθνγέλεηα ππήξμε ε Halberstadt (1984), ε νπνία ππνζηήξημε πσο έλα νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηφζν ησλ ζεηηθψλ φζν θαη 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, βνεζψληαο ην παηδί λα δηακνξθψζεη ηα πινχζηα 

λνεηηθά ηνπ ζρήκαηα, ηα νπνία ηνπ επηηξέπνπλ λα θαηαλνεί ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 
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εκπεηξίεο. Ζ Halberstadt (1986,1984) κέζα απφ ηηο κειέηεο ηεο αλέδεημε ηελ ζεκαζία 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ κειψλ, δηαηππψλνληαο πσο παίδεη 

ην ζεκαληηθφηεξν ππξήλα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο νιφπιεπξεο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ κέρξη θαη ηελ ειηθία ηεο εθεβείαο. ε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο 

ηεο ίδηαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Halberstadt, Cassidy, Stifter, Parkem&Fox, 1995:93-

103) έδεημε πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαζνξίδεη ζεηηθά ην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ. Δλψ παξάιιεια ηφληζε πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 

(Halberstadt, 1986: 827-836).  

Αληηιακβαλφκαζηε πσο ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ξχζκηζή ηνπο. Ζ Morris θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2007) έθηηαμαλ 

έλα ηξηκειέο κνληέιν νηθνγελεηαθήο επηξξνήο γηα λα εμεγήζνπλ πνπ βαζίδεηαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα. Σν πξψην κνληέιν αλαθέξεη πσο ηα 

παηδηά καζαίλνπλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κέζσ ηεο κάζεζεο,ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαθνξάο. Σν δεχηεξν κνληέιν αλαθέξεηαη ζηηο 

νηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ζηελ 

ακνηβαία ξχζκηζε φζν θαη ζηελ απηνξξχζκηζε. Σν ηξίην κνληέιν αλαθέξεηαη ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ζην ζηπι 

ηνπ γνλέα πνπ αθνινπζεί γηα λα επηηεπρζεί ε φιε δηαδηθαζία. ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν εμεηάδεηαη επίζεο ε ζρέζε ζχλδεζεο γνλέα- παηδηνχ, ε ζπδπγηθή ζρέζε, πνηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζνληαη πην ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηα, εάλ γεληθά ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη πνην ξφιν παίδεη ην θχιιν ησλ 

κειψλ. ια απηά εμεηάδνληαη κέζα ζε έλα εληαίν πιαίζην βιέπνληαο ζθαηξηθά αιιά θαη 

εηδηθά θάζε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ησλ κειψλ. Παξαθάησ ππάξρεη ην ηξηπιφ απηφ 

κνληέιν δηαγξακκαηηθά ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ζχλδεζε (Morris,2007). 

 

 
 

ρήκα 1. Σν ηξηκειέο κνληέιν ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

ησλ παηδηψλ (πεγή: Morrisetal.,2007). 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 1 ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο κε ηξεηο ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Πξψηνλ, ηα παηδηά 

καζαίλνπλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Γεχηεξνλ, απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη πσο 

επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Καη ηξίηνλ, επεξεάδεηαη απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο φπσο αληαλαθιάηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

πξνζθφιιεζεο, ηνπο ηξφπνπο αλαηξνθήο, ηελ νηθνγελεηαθή εθθξαζηηθφηεηα θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο. ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ πξφσξε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδνπλ αξγφηεξα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ. ην ζρήκα 1 θαίλεηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Morrisetal.,2007).  

Γηαθξίλνπκε επίζεο πσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη  γνληθέο πξαθηηθέο. Με ηνλ φξν 

γνληθέο πξαθηηθέο ελλννχκε ηηο εηδηθέο γνληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο νξίδνληαη απφ ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο θνηλσληθνπνίεζεο. Έλα άιιν θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη 

ην χθνο ηνπ γνληθνχ ξφινπ. Με ηνλ φξν χθνο ηνπ γνληθνχ ξφινπ ελλννχκε ηηο ζηάζεηο 

ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί, ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 

θιίκα.Ζζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο νη γνλείο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε (Darling&Steinberg,1993).  

Ζ παηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη νη νηθνγελεηαθέο επηξξνέο είλαη δηπιήο 

θαηεχζπλζεο δηαδηθαζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, δηφηη ππνζηεξίδνπλ φηη ζε έλα 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ηα παηδηά θαη νη γνλείο επεξεάδνπλ ακνηβαία ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη αλάπηπμε. Μηα άιιε ππφζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη 

ε γνληθή αληηδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο 

θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία παξαηεξεί ην 

παηδί. πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

δηθή ηνπο ζρέζε γνλέα- παηδηνχ θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα ειέγρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δεκηνπξγνχλ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηα παηδηά 

ηνπο (Gottman, Katz &Hooven, 1997: 243-268). 

Δπηπιένλ ε αληηδξαζηηθφηεηα θαη ε απηνξξχζκηζε ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη ζε 

θάπνην βαζκφ απφ ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ηνπο (Eisenberg & 

Morris, 2002). Με βάζε φια απηά ηα δεδνκέλα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, φπσο ε εππάζεηα ησλ παηδηψλ λα βηψλνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, νη κέηξηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεηαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αληηδξαζηηθφηεηα 

δηαηξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ 

δπζθνιηψλ, φηαλ δνπλ ζε έλα αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Καη εηδηθά φζν πην 

κηθξή ειηθία έρεη έλα παηδί ηφζν πην πνιχ επεξεάδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη νη δηθέο 

ηνπο πξνζσπηθέο πξνζπάζεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο απφ φηη 

έλα παηδί πνπ θηάλεη ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο (Eisenberg & Morris, 2002). 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δείρλεη πσο ππάξρνπλ επίζεο άκεζεο επηπηψζεηο ζην 

πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (π.ρ. εζσηεξίθεπζε, 

εμσηεξίθεπζε, θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ παηδηψλ (Eisenberg&Spinrad, 2004: 334-339).Γηα 

παξάδεηγκα νη Contreras, Kerns, Weimer, Gentzler θαηTomich (2000) ππνζηήξημαλ φηη 
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ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηέξαο κε ην παηδί ξπζκίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζε 

απηήλ ηελ δπάδα, ελψ παξάιιεια ηελ αμηνινγνχλ σο επνηθνδνκεηηθή ζπλαλαζηξνθή. 

Οκνίσο νη Volling, McElwain θαη Miller (2002) ζεσξνχλ πσο ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

έιεγρνο ησλ παηδηψλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ιεηηνπξγεί σο ην κεζνιαβεηηθφ κέζν ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα κέζα πνπ δείρλνπλ ηελ ηδηαίηεξε απηή ζχλδεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ κέζσ ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο.  

 

4.3. Ζ παξαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα από ηα 

ίδηα ηα παηδηά 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο νλνκάδεηαη κνληεινπνίεζε δηφηη κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν-κνληέιν ηα παηδηά καζαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

(Bandura, 1977). Ζ κνληεινπνίεζε ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά έρεη απνδεηρηεί σο 

ζεκαληηθφο κεραληζκφο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά καζαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο αλαγλψξηζε ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ.  Ζ κνληεινπνίεζε ππνδειψλεη φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ πξνθίι ησλ γνλέσλ 

κπνξεί λα δηδάμεη ζησπεξά ην παηδί πψο λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. 

Σα παηδηά καζαίλνπλ φηη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα, καζαίλνπλ 

λα παξαηεξνχλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ ψζηε λα γλσξίδνπλ πσο ζα πξέπεη λα 

αληηδξνχλ ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg, 

Auerbach&Blair,1997). 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ζρέζεηο γνλέα θαη παηδηνχ πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ είλαη αξθεηά δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη 

γνλείο ζπρλά εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζπκνχ απέλαληη ζε απνγνεηεπηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαηεξήζνπλ θαη λα κάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Denham, Mitchell-Copeland, Strandberg, 

Auerbach&Blair, 1997). 

 

4.3.1. Ζ ζπγθηλεζηαθή εμάπισζε 

 

   Έρεη απνδεηρηεί πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε (είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή) ησλ 

γνλέσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα παηδηά. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπγθηλεζηαθή 

κεηάδνζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ήδε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Ζ ζπγθηλεζηαθή 

κεηάδνζε κπνξεί λα γίλεη θαλεξή απφ πνιχ απιά πξάγκαηα, γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα 

πξφζσπν ρξεζηκνπνηήζεη κηα θσλεηηθή εληνιή ή ζπλαηζζεκαηηθή ρεηξνλνκία 

δεκηνπξγείηαη απζφξκεηα θαη άκεζα κηα παξφκνηα απάληεζε θαη απφ ην άιιν πξφζσπν 

(Saarni, Mumme & Campos, 1998).Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο βέβαηα επηθεληξψλνληαη 

ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, σζηφζν φκσο θαη ηα ζεηηθά επηδξνχλ ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γέιην, ην νπνίν είλαη έλα 

αξθεηά ζεκαληηθφ ζπλαίζζεκα πνπ βνεζάεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηελ ζπλνιηθή 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ελψ παξάιιεια κεηψλεη θαη ηα επίπεδα άγρνπο. 

 

4.3.2. Κνηλσληθή αλαθνξά θαη κνληεινπνίεζε 

 

Μηα άιιε δηαδηθαζία εμέηαζεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ή λα ζθεθηνχλ γηα έλα πεξηβαιινληηθφ ζπκβάλ ή έλα εξέζηζκα 

(Saarni, Mumme & Campos, 1998).Με ηνλ φξν θνηλσληθή αλαθνξά ελλννχκε ηελ 

δηαδηθαζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ δεηάεη ην έλα άηνκν απφ θάπνηνλ άιινλ ζρεηηθά 
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κε ην πψο ζα αληαπνθξηζεί, ή αθφκα θαη πσο ζα ζθεθηεί γηα έλα πεξηβαιινληηθφ 

ζπκβάλ ή εξέζηζκα. Ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο γηα 

λα πάξνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ψζηε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 

Πξάγκαηη, νηEmde, Biringen, Clyman θαη Oppenheim (1991) έζεζαλ επζέσο φηη φηαλ 

έλα παηδί έρεη ηεζεί ζε κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

κήλπκα ησλ γνλέσλ ηνπ, δηφηη κέζα απφ εθείλνπο απνθηάεη πξφζβαζε ζηηο εζσηεξηθέο 

απεηθνλίζεηο ησλ γνληθψλ ζπγθηλήζεσλ, ψζηε λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα 

θαη λα δηακνξθψλεη ηελ δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Barrett & Campos, 1987). 

Τπάξρνπλ θάπνηεο αθφκα ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ πσο ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ξχζκηζε κέζα απφ ηνπο γνλείο, γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πνπ 

εθηίζεληαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο ηνπο έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην 

ξχζκηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ νη 

κεηέξεο ηνπο δελ έρνπλ θαηάζιηςε (Barrett, 1998). Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ηα παηδηά 

έρνπλ δηακνξθσζεί ζπλαηζζεκαηηθά κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

θαηαθέξλνπλ λα απηνξπζκίδνληαη ράξηο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηνπο δίλνπλ 

αξρηθά νη ίδηνη νη γνλείο ηνπο.  

 

4.4. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθόηεηα ησλ γνλέσλ 

 

Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη απνδεηρζεί πσο ε θαηαλφεζε 

ηεο παηδηθήο ζπγθίλεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζεηηθή εθθξαζηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

απνδνρή πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

δηδαρζνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηελ κεξηά ησλ 

γνλέσλ ξφιν παίδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή αθξφαζε, ε γνληθή αληίδξαζε ζην θάζε 

εξέζηζκα, ε γνληθή ελζάξξπλζε ζηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηέινο ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη γνλείο. Αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη πνπ επηηπγράλνληαη απηνί νη ζθνπνί(Morrisetal.,2007). 

 

4.4.1. πλαηζζεκαηηθή αθξόαζε  

 

Ο Gottman (1997, 1996) ήηαλ ν πξψηνο πνπ κειέηεζε ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο 

ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο φζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Απνδείρηεθε πσο νη γνλείο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ αθξφαζε ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφηε 

έκκεζα κπνξνχλ λα ην βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε (Morrisetal.,2007).  

Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη σο εμήο: νη γνλείο είλαη ελήκεξνη γηα ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαη αθνχ ην αλαγλσξίζνπλ θαη ην θαηαλνήζνπλ, ην 

βιέπνπλ σο κηα επθαηξία γηα νηθεηφηεηα κε εθείλνπο ή γηα δηδαζθαιία. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν βνεζνχλ ην παηδί λα ιχζεη ην πξφβιεκα, ζπκπάζρνληαο καδί ηνπ αιιά 

επηθεληξψλνληαο ζην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη εθείλε ηελ ζηηγκή ην ίδην ην παηδί. 

(Gottman&DeClaire, 1997:84). ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ ν γνλέαο λνηψζεη ν ίδηνο 

άβνια κε ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα, ηφηε έρεη ηελ ηάζε λα απνδνθηκάδεη ή λα 

απνξξίπηεη ην παηδί, πξνθαιψληαο ηνπ κηα επηπξφζζεηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε 

θαη ζηελ νπζία ην παηδί δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απηνξπζκηζηεί. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη παηδηψλ ειηθίαο 5 έσο 8 εηψλ, θάλεθε πσο 

νη γνλείο λαη κελ αθνχλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πξφβιεκα ησλ γνλέσλ αιιά δπζθνιεχνληαη 

λα παξνηξχλνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηα παηδηά κέζα απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε. Οη γνλείο 
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ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα θαη πξνζπαζνχλ λα ην πάξνπλ απφ ην παηδί, γεγνλφο φκσο 

πνπ πξνθαιεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή ζηελ δπάδα πνπ δελ είλαη εχθνια 

δηαρσξίζηκε θαη δηαρεηξίζηκε (Gottman&DeClaire, 1997).  

 

4.4.2. Οη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ζηα ζπλαηζζήκαηα 

 

Οη γνλείο επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ παηδηψλ ηνπο άιινηε ζεηηθά 

θαη άιινηε αξλεηηθά Ο Eisenberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1998) έρνπλ δηεμάγεη 

εθηεηακέλε εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο γνληθέο απαληήζεηο ζε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, αμηνινγψληαο ηελ κεηξηθή έθζεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Καηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ε εζθαικέλε εληχπσζε ησλ γνλέσλ φηη νη πνηληθέο ή 

αξλεηηθέο γνληθέο απαληήζεηο ρξεζηκεχνπλ γηα λα απμήζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε λα ηα δηδάμνπλ πσο λα απνθχγνπλ έλα ζπκβάλ. Δλψ ε 

ζσζηή εληχπσζε είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα αθήζνπλ ειεχζεξα λα 

εθθξάζνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζιίςε θαη ζπκφ, κνλαρά κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα επηηεπρζεί ε ζσζηή απηνξξχζκηζε. πλεπψο κε απηήλ ηελ ζεσξία, ε γνληθή 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα παηδηθά ζπλαηζζήκαηα έρεη ζπλδεζεί κε αθαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (δηαθπγή ή εθδηθεηηθή) ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή, πξνθαιψληαο ζπκφ (Eisenberg & Fabes, 2004). 

Οκνίσο ε γνληθή αξλεηηθή αληαπφθξηζε απνξξίπηεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ην ζπκφ ζε παξαηεξνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο γνλέα παηδηνχ (Snyder, 

Stoolmiller& Wilson, 2003). ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπνπ νη κεηέξεο εζηηάδνπλ ζην 

πξφβιεκα πξνθαιψληαο ζεηηθέο αληηδξάζεηο πξνθχπηεη κηα παηδηθή επνηθνδνκεηηθή 

αληηκεηψπηζε (Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996). Γηαρξνληθέο αλαιχζεηο δείρλνπλ 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά 

ζπλδένληαη κε ρακειή πνηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ δπζθνιία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Δπηπιένλ, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ηεο γνληθήο ηηκσξίαο ή αγσλίαο γηα ηηο παηδηθέο 

αληηδξάζεηο είλαη ακθίδξνκε (Eisenberg et al, 1998, 1999). 

 

4.4.3. Ζ γνληθή ελζάξξπλζε θαη ν αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

Ο Roberts θαη ν Strayer (1987) δηαπίζησζαλ φηη ε γνληθή ελζάξξπλζε ζηελ 

εκθάληζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ δεκηνπξγεί κηα θακππιφγξακκε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά απνζαξξχλνληαη ή 

ελζαξξχλνληαη απφ  ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο. 

 Ο Denham (1993) ππνζηήξημε πσο νη ήξεκεο ή νη νπδέηεξεο αληηδξάζεηο ησλ 

γνλέσλ ζην ζπκφ ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα θαη θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν εθθξάδνληαη θαη ζε άιια πιαίζηα ν ζπκφο θαη ν θφβνο.    

Οη Berlin θαη Cassidy (2003) εμέηαζαλ ην πψο γίλνληαη νη ηαμηλνκήζεηο 

πξνζθφιιεζεο πξνβιέπνληαο πσο νη κεηέξεο ειέγρνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο αλαζθαιείο ή 

απνθεπθηηθέο κεηέξεο θαηείραλ κεγαιχηεξν έιεγρν επί ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ βίσλαλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κεηέξεο. Ζ αλαζθάιεηα ήηαλ 

ακθίζεκε φηαλ νη κεηέξεο αλέθεξαλ ιηγφηεξν έιεγρν πάλσ ζε κηα αξλεηηθή έθθξαζε 

ησλ παηδηψλ. Οη κεηέξεο δε πνπ είραλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηα παηδηά, αλέθεξαλ φηη 

ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα εκθαλίζνπλ ζπκφ 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ κειεηψλ δείρλεη φηη κπνξεί λα 

ππάξρεη έλα βέιηηζην επίπεδν ειέγρνπ, φπνπ νη γνλείο επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ρσξίο λα ελζαξξχλνπλ ππεξβνιηθά ηελ έθθξαζή ηνπο. 
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Μηα άιιε επίζεο δηαπίζησζε είλαη ε γνληθή κεξνιεςία απέλαληη ζηηο πεπνηζήζεηο (π.ρ. 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα παηδηά θαη ηελ αλαηξνθή ηνπο), φπνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κέζα απφ εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο.  

 

4.4.4. Ζ δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

 

Δθηφο απφ ηελ γνληθή αληίδξαζε απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, νη γνλείο 

κπνξνχλ επίζεο εζθεκκέλα λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο παξέρνπλ κεξηθέο θνξέο ζηα παηδηά 

ηνπο εηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. 

πάξηε κηα βαζηά αλάζα θαη ζθέςνπ θάηη σξαίν). ηηο κειέηεο ησλ Morris, Silk, 

Steinberg, Aucoin θαη Keyes(2007) θάλεθε πσο νη γνλείο φηαλ βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο 

απνγνεηεπκέλα θαη ζηελαρσξεκέλα πξνζπαζνχλ λα ηα βνεζήζνπλ κηιψληαο ηνπο γηα 

ην ζέκα. Άιιεο πάιη θνξέο πξνζπαζνχλ λα ηα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ψζηε λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ιχπεο ή ηνπ ζπκνχ. Οκνίσο νη Gilliom, 

Shaw, Beck, Schonberg θαη Lukon (2002) δηαπίζησζαλ πσο ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ 

κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί ψζηε λα αλαδεηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ απηή 

ηελ απνγνήηεπζε, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ πην εχθνια, βξίζθνληαο ηελ ιχζε ζην 

πξφβιεκα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο θάλεθε λα είλαη πην εχθνιεο φηαλ ήηαλ παξνχζα ε 

κεηέξα (Morrisetal.,2007). 

 

4.4.5. Ζ εκπινθή θαη ε απεκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ησλ παηδηώλ  

 

Μηα άιιε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ γνληθνχ ξφινπ είλαη ε εκπινθή θαη ε απεκπινθή 

ηνπ γνλέα φζνλ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο 

ζπκκεηέρνπλ επηιεθηηθά ζηελ επηινγή ή ηελ απνθπγή ησλ επθαηξηψλ πνπ βηψλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο φζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη γνλείο 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο ψζηε λα κάζνπλ απφ 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο (Parke,1994). Ο ζπγθεθξηκέλνο  ηξφπνο δξα σο έλαο 

ηξφπνο εμσγελνχο ξχζκηζεο, ν νπνίνο δηδάζθεη ην παηδί φηη κπνξεί λα επηιέμεη ή λα 

απνθχγεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ σο ηξφπν ξχζκηζεο (Aspinwall & Taylor, 

1997).  

Χζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο δε ε εκπινθή κπνξεί λα 

δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ απεκπινθή θαη ην δεηνχκελν ζέκα είλαη πσο κπνξεί 

λα νδεγήζεη κηα ηέηνηα ζηάζε ζηελ ππεξπξνζηαηεπηηθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, φπνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζην ίδην ην παηδί φπσο 

δπζπξνζαξκνζηηθή ζηάζε ή γεληθφηεξα πξνβιήκαηα απηνξξχζκηζεο (Morris, 

Steinberg, Sessa, Avenevoli&Silk, 2007). 

 

4.5. Σν ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη πώο επεξεάδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε θαη ηελ απηνξξύζκηζε 

 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά θαζεκεξηλά έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απηνξξχζκηζε. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα ηεο νηθνγέλεηαο αληαλαθιάηαη ζηελ ςπρνζχλζεζε φισλ 

ησλ κειψλ (ζπδπγηθή ζρέζε, αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, παηδαγσγηθφ ζηπι αλάπηπμεο), 

ηφζν κε ηελ χπαξμε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ 
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(Darling&Steinberg, 1993). ηαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα κηαο νηθνγέλεηαο είλαη 

αξλεηηθφ, θαηαλαγθαζηηθφ ή απξφβιεπην, ηφζν ηα παηδηά δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα γίλνπλ 

πην ζπλαηζζεκαηηθά αληηδξαζηηθά, ιφγσ ιάζνπο ζπλαηζζεκαηηθψλ ρεηξηζκψλ. ε απηά 

ηα πεξηβάιινληα, ηα παηδηά παξαηεξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπζιεηηνπξγία ησλ 

γνλέσλ ηνπο, θαη ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία λνηψζνπλ πσο είλαη ιηγφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιείο (Cummings & Davies, 1996, ζηνMorrisetal.,2007). 

ε αληίζεηα πεξηβάιινληα, δειαδή ζε έλα δηαδξαζηηθφ θαη ζπλεθηηθφ πεξηβάιινλ, 

ηα παηδηά αηζζάλνληαη απνδέθηεο θαιψλ πξαγκάησλ, λνηψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

αζθαιείο θαη ειεχζεξνη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Σα παηδηά αηζζάλνληαη αζθαιείο ζπλαηζζεκαηηθά φηαλ μέξνπλ ηη 

αλακέλεηαη απφ ηηο δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη πνηεο ζπλέπεηεο ζα εκθαληζηνχλ απφ ηηο 

πξάμεηο ηνπο, φηαλ παξεθηξέπνληαη (Eisenberg et al., 1998). 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθνχο δηεξγαζίαο πνπ βνεζάεη ζηελ δπλακηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηά είλαη ηα εμήο: ζπλνιηθή 

πξνβιεςηκφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, γνληθέο πξνζδνθίεο 

θαη απαηηήζεηο σξηκφηεηαο, δειαδή ν βαζκφο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πνπ εθθξάδεηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ν βαζκφο αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πνπ επίζεο εθθξάδεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα. Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θιίκαθεο εμεηάδνληαη κέζα απφ ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: πξνζθφιιεζε γνλέα- παηδηνχ, ζηπι αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, νηθνγελεηαθή 

εθθξαζηηθφηεηα, έθθξαζε ζπγθίλεζεο θαη ηέινο ζπδπγηθή ζρέζε. Παξαθάησ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη επηπηψζεηο. 

 

4.5.1. Πξνζθόιιεζε γνλέα – παηδηνύ  

 

Ζ πξνζθφιιεζε γνλέα-παηδηνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα αληαλάθιαζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ηνπο. Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, ν 

γνλέαο είλαη ππεχζπλνο γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ηνπ. 

Δθείλνη πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαιιηεξγψληαο ηνλ 

ηξφπν λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε ελφο αζθαινχο ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε ηνλ 

θξνληηζηή ηνπ. Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ πσο ε πξψηκε 

πξνζθφιιεζε επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Οη Gilliometal.(2002) 

δηαπίζησζαλ φηη ε αζθαιήο πξνζθφιιεζε ζε ειηθία ελάκηζη εηψλ πξνβιέπεη 

απνηειεζκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ήδε απφ κηθξή ειηθία. Ζ ζρέζε ηεο 

πξνζθφιιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αξκνδηφηεηαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ππνδειψλεη φηη 

είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε απηνξξχζκηζε ησλ παηδηψλ 

(πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζην θεθάιαην 1). 

 

4.5.2. Οη γνληθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα πξνο ην παηδί ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα 

ηεο νηθνγέλεηαο (Darling&Steinberg,1993). Σν γνληθφ ζηηι αληαλαθιά ηηο γνληθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα παηδηά, νξίδνληαο ηελ γνληθή αληαπφθξηζε θαη ηελ 

ζσζηή αλαηξνθή. Οη γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο ζέηνπλ 

θαλφλεο θαη βάδνπλ φξηα (Maccoby & Martin, 1983). πλεπψο ε κεηξηθή ζπκπάζεηα 

θαη ε παξαηεξνχκελε αληαπφθξηζε ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ δηφηη επηηπγράλεηαη κηα ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Eisenberg, 

Fabes, Schaller, Carlo&Miller, 1991). Δλψ αληίζεηα, ε αξλεηηθή αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηελ ερζξφηεηα, ηνλ ςπρνινγηθφ έιεγρν, ηνλ 
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αξλεηηθφ έιεγρνή ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο, ηφηε ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο πσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.  

Οκνίσο θαη νη Morrisetal (2002) ζπζρέηηζαλ ηελ έθζεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

ερζξφηεηα πνπ λνηψζνπλ ηα ίδηα απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ερζξηθή ζηάζε πνπ βίσλαλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο δηαρεφηαλ θαη απφ 

εθείλα πξνο ηνπο άιινπο. Καη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ήζειαλ λα θεξζνχλ 

δηαθνξεηηθά δελ είραλ ηελ θαηάιιειε απηνξξχζκηζε γηα λα ην αληηζηξέςνπλ.Δπίζεο 

θαηέιεμαλ θαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη δηέγεξζεο, θαζψο θαη 

ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πξνβιέπνπλ απνξξχζκηζε ησλ ζπγθηλήζεσλ ησλ παηδηψλ.  

 

4.5.3. Οηθνγελεηαθή εθθξαζηηθόηεηα 

 

Έλαο άιινο κεραληζκφο πνπ βνεζάεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε είλαη ε ιεθηηθή 

θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα γνληθήο έθθξαζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπγθίλεζε. Χζηφζν 

φκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή απηφ-έθθξαζε θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζπκβάιιεη ζηελ 

ζπλνιηθή νηθνγελεηαθή εθθξαζηηθφηεηα θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο. Ζ γνληθή 

έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πξν-θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, ηελ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ (Morrisetal.,2007). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

γνληθή έθθξαζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηείλεη λα ζπλδέεηαη κε θησρφηεξα 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα, φπσο κε εμσηεξίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη κε 

αξλεηηθή εθθξαζηηθφηεηα ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε.  

Σα ήπηα θαη κέηξηνπ βαζκνχ ζπλαηζζήκαηα ηεο αξλεηηθήο έθθξαζεο κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ πξαγκαηηθά ηα παηδηά λα κάζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη πσο 

κπνξνχλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ, ψζηε λα ππάξρεη ζσζηή απηνξξχζκηζε, φκσο αληίζεηα 

ηα πςειά επίπεδα αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πηζαλφ λα έρνπλ επηβιαβή επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ιφγσ ηεο δπζθνξίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφ ην επίπεδν ηεο 

αξλεηηθήο έθθξαζεο, εθφζνλ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηνπο γνλείο ηνπο σο 

κνληέιν επηηπρνχο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο.  

Πξάγκαηη είλαη πηζαλφ φηη ε γνληθή εθθξαζηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ην ζπλνιηθφ ζηπι 

ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, νη γνλείο πνπ εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πηζαλφλ λα είλαη πην ζηνξγηθά θαη ππνζηεξηθηηθά απέλαληη ζηηο 

παηδηθέο ζπγθηλήζεηο. Οη γνλείο πνπ εκθαλίδνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα είλαη πηζαλφλ λα είλαη πην ερζξηθνί απέλαληη ζηα παηδηά θαη λα αληηδξνχλ 

ιηγφηεξν ζηηο παηδηθέο ζπγθηλήζεηο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο νη γνλείο πνπ 

εθθξάδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη πηζαλφλ πην έλζεξκνη απφ φηη νη γνλείο πνπ 

εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζεσξνχληαη πην απηαξρηθνί 

(Halberstadt et al., 1999).  

 

4.5.4. Ζ ζπδπγηθή ζρέζε 
 

Οη γνλείο παίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, δηφηη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζηηο ππάξρνπζεο ζπγθξνχζεηο.  

Οη ζπγθξνχζεηο ησλ ελειίθσλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε έλα 

«νξγηζκέλν ππφβαζξν», αθφκα θαη αλ δελ ζηξέθεηαη ε πνιεκηθή ζχγθξνπζε πξνο απηφ, 

ζέηεηαη φκσο ζε θίλδπλν θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθφ (Cummings & Davies, 1994). Οη 

ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα ζηα παηδηά θαη απηφ ηα 
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απνζπληνλίδεη ζπλαηζζεκαηηθά. Σα παηδηά ζηελ ειηθία ησλ έμη έσο ελλέα εηψλ 

εθηέζεθαλ ζε ηππνπνηεκέλεο πξνζνκνηψζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθφηεηα θαη νη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δηακεζνιαβνχλ έηζη ψζηε ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ λα 

ππνδεηθλχνληαη φπσο έλαο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ επεξεάδεηαη ε νηθνγελεηαθή 

πξνζαξκνγή ζε κηα ξπζκηζκέλε θαηάζηαζε.  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη εηδηθά ηηο ελψζεηο κεηαμχ ζπδπγηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη 

Volling, McElwain θαη Miller (2002) δηαπίζησζαλ φηη κηα ζεηηθή ζπδπγηθή ζρέζε 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αδειθψλ λα ξπζκίδνπλ ηε δήιηα αλάκεζα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο- αδεξθνχ. Οκνίσο, νη Shaw, Keenan, Vondra, Delliquadri θαη 

Giovannelli (1997) βξήθαλ φηη ε γνληθή ζχγθξνπζε ζρεηίδεηαη κε ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη φηη ε ζρέζε απηή εληζρχζεθε κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ 

είραλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη 

ηα παηδηά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνξχζκηζε κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

νηθνγελεηαθή δηρφλνηα.  

ηελ έξεπλα ησλ Schulz,WaldigerHauser θαηAllen (2005) δηαπηζηψζεθε φηη νη 

έθεβνη πνπ κπνξνχζαλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο εκθάληδαλ ιηγφηεξε 

ερζξφηεηα θαη πην ζεηηθή δέζκεπζε ζε αιιειεπηδξάζεηο πνπ είραλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, 

ζε κηα ζρέζε κε πςειά επίπεδα ερζξφηεηαο. Καη απηφ ππνδειψλεη πσο φζν ην παηδί 

κεγαιψλεη, κπνξεί λα απηνξπζκίδεηαη κεηψλνληαο θαηά πνιχ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ζπλαηζζεκαηηθή αλεμαξηεζία. Απηφ φκσο πνπ θαίλεηαη 

μεθάζαξα είλαη πσο φζν πην κηθξφ είλαη ην παηδί ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα 

απηνξπζκηζηεί θαη λα θαηαπνιεκήζεη δηθά ηνπ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηελ 

ηεηακέλε ζρέζε ησλ γνλέσλ ηνπ.  

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο πσο ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ ηνπο ζέιεη αξθεηή πξνζσπηθή δνπιεηά θαη ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ απηνξξχζκηζε. Ο ξφινο ελφο ήξεκνπ γνλέα θαη ε αλαζηνιή ησλ ζπδπγηθψλ 

θξίζεσλ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ γεληθφηεξε ελαξκφληζε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα παηδηά 

έρνπλ αλάγθε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα φηαλ ππάξρεη κηα 

ήξεκε ζπδπγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην δεπγάξη θαη ην παηδί κπνξεί λα έρεη κηα ήξεκε 

πξνζαξκνγή ηφζν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, φζν 

θαη ζηελ δηθή ςπρηθή εξεκία θαη ηζνξξνπία.  

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα θαη κε ην έξγν ησλ Fauber, Forehand, 

Thomas θαηWierson (1990), νη νπνίνη ππέζεζαλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζρέζεο ησλ 

γνλέσλ πνπ έγθεηηαη ζε ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο γηα λα εμεηαζηεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

παηδηψλ, ζα πξέπεη νη εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

ζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο πιήξσο νη 

δηαδξαζηηθέο θαη πξνζζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ζηα παηδηά (Morrisetal., 2007). 

 
4.5.5. Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία θαη ηα πηζηεύσ ηεο  

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νηθνγελεηαθή θιεξνλνκηά θαζνξίδεη ηελ εμέιημε θαη ησλ 

επφκελσλ γελεψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Saarni, Campos, Camras 

θαηWitherington (2006) ε νηθνγελεηαθή ηζηνξία θαη ηα πηζηεχσ ησλ γνλέσλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο νηθνγελεηαθέο εμάξζεηο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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 Οη γνλείο ζπκπεξηθέξνληαη φπσο έρνπλ κάζεη θαη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο θαη 

πνιιέο θνξέο ελψ βιέπνπλ πσο ν ηξφπνο πνπ κεγάισζαλ ζπλαηζζεκαηηθά δελ ηνπο 

ηθαλνπνηεί αληηιακβάλνληαη πσο δελ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ, δηφηη ράλεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε δηθή ηνπο απηνξξχζκηζε. 

Μάιηζηα ν Gottman (1997,1996) αλαθέξεη πσο ε κεηά-θηινζνθία ησλ γνλέσλ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ είραλ θαη έρνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο, θαη πνιιέο 

θνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθήο ηνπο απηνξξχζκηζεο ηίζεηαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ξχζκηζε ηελ δηθή ηνπο (φπσο π.ρ. ζιίςε ή ζπκφ). 

 Ηδηαίηεξα ε ζπλαηζζεκαηηθή αθξφαζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ είραλ νη γνλείο κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο φηαλ ήηαλ παηδηά. 

Οη Ramsden θαηHubbard (2002) αλέθεξαλ πσο ε γνληθή παξαδνρή ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία, πσο απηνξπζκίζηεθαλ 

εθείλνη φηαλ ήηαλ παηδηά θαη ζηελ εθάζηνηε παξνληηθή θάζε αλαηξέρνπλ ζε απηέο ηηο 

κλήκεο ηνπ παξειζφληνο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ πσο ζα απνθηήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε απφ ηελ ζέζε φκσο ηνπ γνλέα.  

ζνλ αθνξά απηήλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κεηαηφπηζε απφ γεληά ζε γεληά, θαζνξηζηηθφ 

ξφιν παίδνπλ θαη νη εθθξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ ζην παξειζφλ. Οη ησξηλνί γνλείο ζηελ 

πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο έλαληη ησλ παηδηψλ, αλαθαινχλ ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα θηλήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

(Gottman&Thompson, 1991:293). 

 
4.6. πκπεξάζκαηα 

 

Σν παξφλ θεθάιαην απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη ηελ ζχλδεζε πνπ έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο. Οη έξεπλεο γηα απηφ ην ζέκα μεθίλεζαλ ήδε απφ πνιχ λσξίο, ζέινληαο νη 

εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. ηελ πνξεία 

ησλ εξεπλψλ θαη ησλ ρξφλσλ είδαλ πσο ην πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ-δηαγελεηαθφ ζηνηρείν 

κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ήδε απφ κηθξή ειηθία 

κηκνχληαη  ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Βηψλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο 

κέζα απφ ηα κάηηα ησλ γνλέσλ ηνπο, θαη αλαιφγσο απηνξπζκίδνληαη. Δπίζεο αλάινγα 

κε ηελ πξνζθφιιεζε πνπ έρνπλ κε ηελ κεηέξα ηνπο, λνηψζνπλ θαη ηα αληίζηνηρα 

ζπλαηζζήκαηα. Έρεη απνδεηρηεί πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε (είηε ζεηηθή είηε 

αξλεηηθή) ησλ γνλέσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα παηδηά.  

Με ηνλ φξν θνηλσληθή αλαθνξά ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ζε άιιν άηνκν 

γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα αληαπνθξηζνχλ, πσο ζα ζθέθηνληαη γηα έλα 

πεξηβαιινληηθφ ζπκβάλ ή εξέζηζκα. Ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο γηα λα πάξνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο απφ ηηο παξνχζεο θαηαζηάζεηο 

ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ ππάξρεη κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, γηα παξάδεηγκα ε ζπδπγηθή ζρέζε, ε εκθάληζε ή ε απφθξπςε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ο ξφινο ελφο ήξεκνπ γνλέα θαη ε αλαζηνιή ησλ ζπδπγηθψλ θξίζεσλ 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ γεληθφηεξε ελαξκφληζε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα παηδηά έρνπλ 

αλάγθε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. ηαλ ππάξρεη κηα ήξεκε 

ζπδπγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην δεπγάξη θαη ην παηδί κπνξεί λα έρεη κηα ήξεκε 

πξνζαξκνγή ηφζν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, φζν 

θαη ζηελ δηθή ηνπ ςπρηθή εξεκία θαη ηζνξξνπία. 
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Σνλίδνληαη επίζεο θαη ηα νηθνγελεηαθά πηζηεχσ, νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη νη γνλείο θαη ηα κεηαθέξνπλ είηε ζθφπηκα είηε ππνζπλείδεηα ζηα 

παηδηά ηνπο. ζνλ αθνξά απηήλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κεηαηφπηζε απφ γεληά ζε γεληά, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη εθθξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ ζην παξειζφλ. Οη ησξηλνί 

γνλείο ζηελ πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο έλαληη ησλ παηδηψλ, αλαθαινχλ 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θηλήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε (Gottman&Thompson, 1991:293). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε παηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη νη νηθνγελεηαθέο 

επηξξνέο είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο δηαδηθαζίεο, δηφηη ππνζηεξίδνπλ φηη ζε έλα 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, ηα παηδηά θαη νη γνλείο επεξεάδνπλ ακνηβαία ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη αλάπηπμε. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ εμαγάγεηαη αθνξά 

ηε γνληθή αληηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζηελ ςπρηθή πγεία, 

θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ φηη παξαηεξεί ην 

παηδί, αιιά θαη παξάιιεια ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, 

θαη ηελ δηθή ηνπο ζρέζε γνλέα- παηδηνχ θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα ειέγρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δεκηνπξγνχλ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηα παηδηά 

ηνπο, ξπζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο (Gottman, Katz, θαη Hooven, 1997). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  
 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα 
 

 

5.1. Δηζαγσγή 

 

Μεηά απφ ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζηε βάζε ηεο 

αλαδίθηζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζεηξά έρεη ε επηζηεκνινγηθή-ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Κίλεηξν γηα 

ηελ εχξεζε ηνπ ζέκαηνο δίλεηαη ζηνλ εξεπλεηή ζπλήζσο απφ έλαλ επηζηεκνληθφ 

πξνβιεκαηηζκφ ή απφ κηα αλεζπρία ηνπ ίδηνπ ή απφ θάπνην πξφβιεκα πνπ έρεη 

εληνπίζεη ζηα θαζεκεξηλά δξψκελα ηεο δσήο. Ο εξεπλεηήο ζέηεη σο κέιεκα ηνπ λα 

νξίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα θαη έπεηηα λα πξνρσξήζεη ζηελ κέζνδν ηεο έξεπλαο 

πνπ ζα ηνπ δψζεη απαληήζεηο. Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε άιια πξνβιήκαηα, κε έλα θαη βαζηθφ θχξην ηελ επηινγή ηνπδείγκαηνο 

ηεο έξεπλάο ηνπ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα θαηαιήμεη ζε φζν ην 

δπλαηφλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα.  

Καηφπηλ κειέηεο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία εξεπλφληαη κέζα απφ ηνπο 

θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

επηζηεκψλ, θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ κεζνδνινγία πνπ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ην 

δήηεκά ηνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία βαζηθφο ζηφρνο καο ήηαλ ε κειέηε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ζε κηα 

νηθνγέλεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 Καη εθφζνλ γίλεηαη κειέηε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, κνλάρα ε πνηνηηθή 

κεζνδνινγία ζα κπνξνχζε λα θαηαγξάςεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπληεινχληαη καδί κε ηηο ππθλέο ηεο πεξηγξαθέο. Ζ εηο βάζνο κειέηε ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο πνπ ηειηθά επηιέμακε (βι. ην επφκελν θεθάιαην πνπ 

αθνξά ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή λα 

θαηαλνήζεη πσο ιεηηνπξγνχλ ηα κέιε ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηεμάγνπκε ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζακε αξρηθά ην γελεφγξακκα γηα λα 

κάζνπκε ζηνηρεία γηα ηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, ηηο ξίδεο αιιά θαη 

παξάιιεια ηηο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Καη επεηδή κειεηάκε ηελ νηθνγέλεηα σο νιφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ απφ θάζε 

κέινο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο κεηέξεο, ηνπο παηεξάδεο θαη ηα παηδηά.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηεξίδεηαη, φπσο αλαθέξακε, ζηηο αξρέο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010α, 2010β) ππφ ην πξίζκα 

ηεοεζλνγξαθηθήο θαη ζπζηεκηθήο κεζνδνινγίαο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο 

έγθεηηαη ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε κέινπο θαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη, νη νπνίεο φκσο αιιάδνπλ ζπλερψο εμαηηίαο ηνπ 

κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ πνπ δεη. Ζ αλαζαεψξεζε βαζίδεηαη ζηελ θνηλή δξάζε, ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπκβίσζε, ζηα 

πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο πνπ έρεη. πλεπψο φια θαιχπηνληαη απφ ην πλεχκα ηνπ 

αλαζηνραζκνχ ηφζν ηνπ ελφο κέινπο, φζν θαη ηνπ ζπλφινπ.  

ην ζεκείν απηφ έξρεηαη ε επηζηήκε ε νπνία πξνζπαζεί κέζα απφ ην πλεχκα ηνπ 

αλαζηνραζκνχ λα απνθαιχςεη ηηο αηηίεο θαη ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ηεο ελφηεηαο, ηεο 
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νηθνγέλεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο νιφηεηαο. Ο ξφινο ηεο επηζηήκεο δελ είλαη εχθνινο, 

δηφηη απνηειείηαη απφ έκςπρα φληα θαη έρεη λα θάλεη κε δσληαλνχο αλζξψπνπο κε 

ζάξθα θαη νζηά, ζπλεπψο είλαη πνιχ εχθνιν λα πέζεη ζε κεξφιεςίεο θαη ζε 

ππνθεηκεληθφηεηεο. Άιισζηε νη ζρέζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ είλαη αιιειέλδεηεο (Σδψξηδε, 2012).   

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηνπο εξεπλεηέο αιιά θαη ηα ίδηα ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο.  

Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή κέζνδν ε εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα κιεηήζεη εηο βάζνο ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πξνζψπσλ γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή θαη ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο έξεπλαο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ αηνκηθή 

θαη θνηλσληθή εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ φπσο πξαγκαηηθά ηζρχεη γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

φρη φπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη ν εξεπλεηήο (Σδψξηδε, 2012). Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

βνεζάεη επίζεο ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο δελ γλσξίδεη πνιιά γηα ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εκβαζχλεη, κπνξεί φκσο θαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηνλ εξεπλεηή 

πνπ γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα σο πνκπφο επηβεβαίσζεο ή αλαζεψξεζεο.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αθνξά επίζεο κηα ελέξγεηα ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο 

θαιείηαη λα αιιειεπηδξάζεη θαη έπεηηα λα αμηνινγήζεη ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζε. 

Ζ επηινγή ινηπφλ ησλ κεζφδσλ δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία, απαηηεί ρξφλν θαη εηο 

βάζνο κειέηε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςεη ην ζέκα ηνπ. Μνλάρα κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη 

πεξηζπιινγή ζα νδεγεζεί ζε νξζά θαη ζσζηά απνηειέζκαηα ψζηε λα θαιχςεη ην ζέκα 

ηνπ (Κπξηαδή,1999). 

ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ 

δείγκαηνο βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ο εξεπλεηήο 

κειεηάεη ην πεδίν κέζα ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ρψξν θαη επηρεηξεί λα δεη ηα πξάγκαηα θαη 

ηηο θαηαζηάζεηο απφ ηελ ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπάδεη ηελ πξαγκαηηθή βίσζε ησλ ζπκβάλησλ φπσο νη ίδηνη ηελ βηψλνπλ θαη ηελ 

αληηιακβάλνληαη (Ρνπκπέζε, 2009 ζηελ Σδψξηδε, 2012). 

Ζ ιεπηνκεξήο εκβάζπλζε ζε ζθέςεηο θαη θαηαζηάζεηο κέζα ζην θπζηθφ πεδίν 

απνηεινχλ δχν κεγάια πιενλεθηήκαηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα.  

Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλαγίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

γελενγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλέληεπμεο θαη κε βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ 

εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή. Ζ παξαηήξεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα κέζα 

απφ ηελ δηθή ηνπ παξαηήξεζε γηα ηα  αηφκα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα 

θαηαγξάθεη κε επηηφπηεο ζεκεηψζεηο θαη κε ηελ βνήζεηα καγλεηφθσλνπ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ηηο εξκελεχεη. Ζ  

εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε γίλεηαη ζπλήζσο κε βηληενθάκεξα θαη καγλεηνθσλάθη, ελψ 

ζην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή ε εξεπλήηξηα θξαηάεη ζεκεηψζεηο ηελ ψξα ηνπ 

ζπκβάληνο ή ιίγν αξγφηεξα.  

Ζ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε ζεσξείηαη ε πην πνηνηηθή θαη ίζσο ε πην βαζηθή ηερληθή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, θαζψο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν 

αλακηγλχεηαη θαη κε άιιεο ηερληθέο, παξέρνληαο φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γίλεηαη.  

Δπηδίσμε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο  είλαη  «λα αλαθαιύςεη ηηο απόςεηο ηνπ εξεπλώκελνπ 

πιεζπζκνύ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο ππό ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηώλνπλ θαη 

αηζζάλνληαη ηα γεγνλόηα» (Bird, etal.,1999: 320). 

ηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηνχκε επίζεο ην εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη «ην δέληξν ηεο 

δσήο», ην νπνίν απνηειεί έλα αθεγεκαηηθφ πνηνηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν 
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πξνζεγγίδνπκε πην άκεζα θαη νιηζηηθά ηα παηδηά θαη ηελ ςπρνινγία ηνπο. Κπξηφηεξνο 

ζηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο κέζα απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη ε αλάπηπμε θηιηθήο θαη 

πξνζηηήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ κε ηελ εξεπλήηξηα θαη ε εθκπζηήξεπζε ησλ παηδηψλ φζνλ 

αθνξά ηνπο δεζκνχο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαζψο θαη ηηο αμίεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά κε ηελ νπνία κεγαιψλνπλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαίλεηαη θαη ε 

ηξηγσλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε εγθπξφηεηα ηνπο δηφηη δηαζηαπξψλνληαη 

ηα  γεγνλφηα απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ θαη ηνπ παηδηνχ.    

 

5.2. Μέζνδνη πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία. Πξνηνχ 

αλαθεξζνχκε ζηελ αλαιπηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ιφγνπο επηινγήο κηα ηέηνηαο κεζνδνινγίαο. Πνιιέο θνξέο γηα ηελ 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο αθνξκή είλαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο, έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

Σν πξψην κέιεκα πνπ έρεη έλαο εξεπλεηήο είλαη λα ζρεδηάζεη κηα κεζνδνινγία πνπ ζα 

πηνζεηήζεη πξψηνλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη δεχηεξνλ, κε βάζε ηελ εμέηαζε 

ηνπ πεδίνπ. Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

φπσο ζηελ πεξίπησζε καο, ηα ζέκαηα άπηνληαη κε ελήιηθεο αιιά θαη κε παηδηά. ε 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλσλ. Ζ επηθνηλσλία απηή, επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηδηάδνπζα ζεκαζία. 

Αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο, δηφηη ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε αλαθνξηθά κε 

ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο-ξνπηίλαο αιιά θαη 

πξαθηηθήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο. Γηεμάρζεθαλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο 

βαζηζκέλεο ζε εκη-δνκεκέλεο εξσηήζεηο, δηα ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψζεθε 

πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηηο κεηέξεο αιιά θαη ηα ίδηα ηα 

παηδηά. εκαίλνληα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο είλαη φηη έρνπλ 

κηα θπζηνινγηθή ξνή θαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ δελ είλαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ 

εξεπλεηή, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πην θπζηθέο, λαηνπξαιηζηηθέο(Lincoln & Guba, 

1985). 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ ηα ππνθείκελα έρνπλ 

ιάβεη (Παπαγεσξγίνπ, 1998: 9-10). 

Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί πνηνηηθή κέζνδν παξαηεξεί, παίξλεη ζπλεληεχμεηο, 

θξαηά ζεκεηψζεηο, πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα φπσο αθξηβψο έρνπλ. ηαλ 

ν εξεπλεηήο εξγάδεηαη πάλσ ζην πεδίν πνπ κειεηά, είλαη πάληα ελεξγφο, γηαηί νη 

πνηνηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ λα γίλεηαη ρξήζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ν 

εξεπλεηήο ζπλαληά: ζρφιηα απφ φζνπο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απφ ηηο κεηέξεο, ηνπο παηεξάδεο θαη ηα παηδηά πνπ πιαηζηψλνπλ 

ηηο δχν νηθνγέλεηεο. Ζ ίδηα ε εξεπλήηξηα παξαηεξεί, αθφκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

ππνθείκελα θάζνληαη ή ζπλνκηινχλ (Eisner, 1991: 217). Οθείιεη λα θαηαγξάςεη ηα 

γεγνλφηα, αιιά ηαπηνρξφλσο έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. 

Αλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη κε έλα ινγηθφ ηξφπν δεδνκέλα, ζηνηρεία θαη θαηαζηάζεηο 

ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ ηα φζα παξαηεξεί. Βέβαηα ε ζπιινγή θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ πξαγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ εξεπλεηή 

(Eisner, 1991: 36).   

Παξάιιεια κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή θ. Μάξηνπ Πνπξθνχ, ε εξεπλήηξηα βξίζθεη ηξφπνπο λα 

αληρλεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο πξάμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. O 

Peshkin (1985) παξνκνίαζε ηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηή κε κηα ζεηηθή 
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«έθξεμε», φπνπ ε εξεπλήηξηα δσληαλεχεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ελψ 

παξάιιεια πεηπραίλεη έλα αληηθεηκεληθφ απνηέιεζκα. 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ 

εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία 

κηινχλ, κε άιια ιφγηα, λα εκβαζχλεη. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη κηα «ιεπηή»ή «ππθλή» 

πεξηγξαθή (Geertz, 1973) απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ. Πέξα, φκσο, απφ ηε 

ιεπηνκεξή αλάιπζε, νη πνηνηηθέο κέζνδνη θαηαγξάθνπλ ηε «θσλή» ηνπ ππνθεηκέλνπ 

θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ (Eisner, 1991). 

Ο εξεπλεηήο ζε κηα πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία δελ δηαηππψλεη απφ ηελ αξρή 

πξνβιέςεηο αιιά πξνζπαζεί λα εμεξεπλήζεη ην θαηλφκελν κέζα απφ ηελ επαγσγηθή 

κέζνδν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ πιαζηηθφηεηα θαη 

επειημία θαζψο ην ίδην ην πεδίν ζηγά –ζηγά μεπξνβάιεη ηα δεηήκαηά ηνπ. Σα δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ δελ επεξξεάδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή γηα απηφ θαη κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα κηα λαηνπξαιηζηηθή κέζνδν θαζψο ν εξεπλεηήο δελ δηαςεχδεη ή 

επηβεβαηψλεη κηα ζεσξία αιιά πεξηγξάθεη έλα θαηλφκελν, εζηηάδνληαο ζηελ δηαδηθαζία 

θαη ζην απνηέιεζκα (Σδψξηδε, 2012).  

Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη ε ζπλέληεπμε, ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ε κειέηε πεξίπησζεο θαζψο θαη ε εζλνγξαθηθή ή λαηνπξαιηζηηθή 

παξαηήξεζε. Σν θάζε εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κεκνλσκέλα είηε 

ζπλδηαζηηθά κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ν εξεπλεηήο βιέπεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Βέβαηα φπσο θάζε ηη ζε απηφλ ηνλ θφζκν, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε πιεπξά πνπ 

δειψλεη πσο ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ζηηο πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο. Έλα βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη ην δείγκα, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη κηθξφηεξν απφ φηη ζε κηα 

πνζνηηθή έξεπλα. Καη απηφ ζπλεπάγεηαη πσο δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο απαγνξεχεηαη λα 

ππνζεί θάηη ηέηνην. Έλα άιιν επίζεο κεηνλέθηεκα είλαη πσο εμαηηίαο ηεο πιαζηηθφηεηαο 

ηεο κεζνδνινγίαο κπνξεί λα εληνπηζηνχλ θαη άιια θνηλσληθά θαηλφκελα, ηα νπνία ζηελ 

αξρή δελ είραλ πξνβιεθζεί, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο μεθέπγεη ν εξεπλεηήο 

απφ ηνλ βαζηθφ ηνπ ζηφρν, δηφηη εκβαζχλνληαο αληηιακβάλεηαη ν εξεπλεηήο πσο φια 

είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα εκβαζχλεη ζηελ 

θνηλσληθή εκπεηξία δχν νηθνγελεηψλ, πσο ιεηηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ην θάζε κέινο, 

ηφζν σο νιφηεηα φζν θαη σο μερσξηζηή νληφηεηα. Ο εξεπλεηήο δελ επηδηψθεη λα 

αλαθαιχςεη ηελ ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, αιιά λα κειεηήζεη ηηο θνηλσληθέο 

εκπεηξίεο (Σδψξηδε, 2012). Παξάιιεια ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα εξκελεχζεη ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ψζηε λα δείμεη ηα ηειηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ γεγνλφησλ πνπ βιέπεη, ηα 

φζα αθνχεη άκκεζα θαη έκεζα βνεζνχλ λα θαηαιάβεη θαιχηεξα πσο θαη κε ηη 

επεξξεάδεηαη ην θάζε κέινο ζπλαηζζεκαηηθά θαη πνην ξφιν παίδεη ε απηνξξχζκηζε 

ζηελ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα άιια κέιε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  

 

5.3. Δζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 
 

Ο φξνο εζλνγξαθία αλαθέξεηαη ζην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα θαη θπξίσο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή ζε έλα ζχλνιν κεζφδσλ (Hammersley& Atkinson, 1995). Ζ 

εζλνγξαθία απνηειεί κηα κέζνδν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλζξσπνινγία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο θαζψο βέβαηα θαη ηεο αλζξσπνινγίαο. Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα 

αλαθαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα ζηελ 
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θνηλσλία. Γηα λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη ε έξεπλα λα δηεηζδχζεη ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν εμεηάδεη, εηζρσξεί ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο 

(Πεγηάθε, 1988). 

Ο εξεπλεηήο ιεηηνπξγεί σο εζλνγξάθνο πνπ παξαηεξεί ζηα θαλεξά ή θαη ζηα 

«θξπθά» ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηνπ. Ζ 

ρξνληθή πεξίνδνο εμαξηάηαη απφ ην ηη ζπκβαίλεη, ηη αθνχγεηαη, ηη ιέγεηαη θαη 

γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη ψζηε λα κπνξέζεη λα βγάιεη 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαη λα θσηίζεη ηελ έξεπλά ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ιφγν 

αληηιακβαλφκαζηε πσο ε εζλνγξαθία δελ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα αιιά ε απεηθφληζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Πεγηάθε, 1988). Ο εζλνγξάθνο γηα λα θαηαλνήζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν ησλ πνκπψλ 

θαη ησλ απνδεθηψλ ζ’ έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, λα θαηαλνήζεη ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ην θαηλφκελν. Πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηνπο θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο (ρεηξνλνκίεο, ιέμεηο) πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα ηα κέιε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Ζ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηεηζδχεη ζε 

βαζχηεξα θξπθά λνήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ην ππφζηξσκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε ππνθεηκεληθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο δξα σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο (Πεγηάθε, 1988). 

Γεληθά, ν ζθνπφο ηεο εζλνγξαθίαο είλαη λα εξκελεχζεη θαη λα δψζεη λφεκα ζηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, νη Namioca 

θαηRao(1996) θαζνξίδνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο νη εζλνγξαθηθέο κειέηεο 

πξέπεη λα πιεξνχλ.  

Πξψηε αξρή είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν εξεπλεηήο πξέπεη λα κειεηήζεη 

πνιχ πξνζεθηηθά  ηελ δξαζηεξηφηεηα ζην θπζηθφ ηεο πιαίζην. 

Γεχηεξε αξρή είλαη ν νιηζκφο, φπνπ ν εξεπλεηήο-εζλνγξάθνο πξέπεη λα αληηιεθζεί 

ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, κηθξψλ – κεγάισλ κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Ζ ηξίηε αξρή είλαη ε πεξηγξαθηθφηεηα, φπνπ ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη 

πεξηγξαθηθά θαη φρη αμηνινγηθά. Ο εξεπλεηήο νθείιεη κνλάρα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν 

πνπ νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη θαη φρη ην πψο ζα ήηαλ ζσζηφ λα ζπκπεξηθέξνληαη.  

Καη ε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία αξρή είλαη απφ ηελ ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, κε ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην θαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

ηξφπνπο. Ο βαζχηεξνο ζθνπφο φιεο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πνπ 

ηα ππνθείκελα αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνπλ ηελ ππφ-

εμέηαζε θαηάζηαζε. 

Ζ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα κνηάδεη κε ηελ ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ αιιά δελ ππαγνξεχεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηερληθή γηα ηελ 

ζπιινγή ή αθφκα θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Απελαληίαο νη δηαθνξεηηθέο πεγέο 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηνλ εξεπλεηή. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα 

είλαη ζεκεηψζεηο πεδίνπ, πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο, γξαπηά θείκελα αθφκα θαη 

ερνγξαθήκέλα ή βηληενζθνπεκέλα πιηθά. Δπηπιένλ άιιε ζεκαληηθή πεγή δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηα ππνθείκελα, νη νπνίεο είλαη θάησ απφ ην 

πξίζκα ηεο εζλνγξαθηθήο κεζφδνπ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλεληεχμεηο είλαη εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ή αλνηρηέο εξσηήζεηο (Κπξηαδή,2011). 

πλνςίδνληαο αλαθέξνπκε πσο γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηελ εζλνγξαθηθή 

έξεπλα απαηηνχληαη θάπνηα βήκαηα. Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

ηεο έξεπλαο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθαηαξθηηθή θάζε νξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο ν 

εξεπλεηήο πνηνο ζα είλαη ν ρψξνο ηνπ θαη πνην είλαη ην ζέκα ηνπ, ρσξίο φκσο λα κπεί ζε 

πνιιεο ιεπηνκέξεηεο ή λα αζπαζηεί θάπνηα ζεσξία. ην ζεκείν απηφ γλσξίδεη θαη 
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εμεηθνηψλεηαη κε ηνλ ρψξν θαη ηα ππνθείκελά ηνπ. ηελ ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ 

θνηλσληθή νκάδα πνπ ζα απνηειέζεη ην δείγκα ηνπ θαη δεκηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θιίκα εκπηζηνζχλεο.  

Έπεηηα, επφκελν βήκα είλαη ε βηβιηνγξαθηθή ππνδνκή, κειεηψληαο παξφκνηεο 

έξεπλαο θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα πσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ν ίδηνο κέζα ζην πεδίν θαη 

πνηνπο θαλνληζκνχο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη έηζη ψζηε λα θάλεη ζσζηή θαηαγξαθή. 

ηελ ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζηελ νπζία ηεο έξεπλαο ηνπ, ε νπνία είλαη ε δηεμαγσγή ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο, ηη ζα θαηαγξάθεη, κε πνην ηξφπν ζα ην θάλεη.  Ζ εζλνγξαθία δελ 

πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ αιιά πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ην δξψλ πξφζσπν δεκηνπξγεί ηελ δπλαηή πξάμε θαη εθηηκά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξάμεο πνπ ζπληειέζηεθε (Πεγηάθε, 1988).  

Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εζλνγξάθνπ, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα θξαηήζεη κηα απφζηαζε ψζηε λα θαηαιήμεη ζε βάζηκα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα. Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα θξαηάεη κηα απφζηαζε απφ ην εθάζηνηε ζπκβάλ 

έηζη ψζηε λα είλαη φζν πην αληηθεηκεληθφο γίλεηαη, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα κελ θαίλεηαη σο μέλνο ζην πεδίν, αιιά λα ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο 

θαλφλεο, ην ληχζηκν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ βιέπεη λα ππάξρεη.  

Δθφζνλ εληαρζεί ζην πιαίζην, ςάρλεη λα βξεη ηα πξφζσπα θιεηδηά ζην ζέκα ηνπ, 

ψζηε εθείλνη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νη θαηάιιεινη βνεζνί ζηελ έξεπλά ηνπ. Οη θαιέο 

ζρέζεηο ηνπ εζλνγξάθνπ κε ηα πξφζσπα-θιεηδηά είλαη εγγχεζε γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ (Πεγηάθε, 1988). Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα δείμεη ζηα πξφζσπα απηά, πσο 

είλαη ν εξεπλεηήο έκπηζην θαη ερέκπζν πξφζσπν πνπ δελ ήξζε λα ηαξάμεη ηηο 

ηζνξξνπίεο ή λα αιιάμεη θαηαζηάζεηο αιιά λα θαηαλνήζεη πσο ιεηηνπξγνχλ θαη πσο ζα 

δηεθπαηξεψζεη φζν πην ζσζηά θαη νξζά γίλεηαη ηελ έξεπλά ηνπ.  

ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο είλαη ε ζπιινγή ησλ εζλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζα 

ζην πεδίν. Ο εξεπλεηήο θαιείηαη λα θξαηάεη εθείλε ηελ ζηηγκή ζεκεηψζεηο θαη κε άιια 

επνπηηθά κέζα λα επηηπγράλεη ηνλ ζηφρν ηνπ. Ζ εηθφλα απηή ζα πξέπεη λα γίλεη αξρηθά 

γλψξηκε θαη έπεηηα νηθεία ζηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο. ηελ ζπλέρεηα είλαη ε 

αλάιπζε ησλ εζλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε δχν ηξφπνπο, κε 

βάζε ηελ πξαγκαηηζηηθή ή ηελ γεληθή αλάιπζε. Ο πξψηνο ηξφπνο αθνξά ηελ θνηλσληθή 

εκπεηξία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ κειψλ, ελψ ν δεχηεξνο ηξφπνο, ε γεληθή αλάιπζε 

αλαθέξεηαη ζηελ ελλνηνινγηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ 

αθαηξεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. θνηλσληθνπνίεζε, εμνπζία). Σν βαζηθφ κέιεκα ηνπ 

εζλνγξάθνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη απφ εθεί θαη έπεηηα θαηεγνξίεο φπνηνλ απφ ηνπο δχν 

ηξφπνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Καη κέζα απφ ηελ κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο λα 

πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλάο ηνπ. Με ηνλ 

φξν ηξηγσλνπνίεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιιαπιή γλσκάηεπζε ησλ αηφκσλ γηα ην ίδην 

γεγνλφο.  

Καη ηέινο, πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα κηα νξζή εζλνγξαθηθή έξεπλα είλαη ε 

παξνπζία ηνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο απαηηεί ηελ πνιχσξε θαη ζπρλή επαθή ηνπ εξεπλεηή κε 

ηελ θνηλσληθή νκάδα. Ζ ζπιινγή βέβαηα κέζα απφ κηα ηέηνηα κέζνδν απαηηεί κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή κέρξη λα ζπιιέμεη φια ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα.  

 

5.4. Σν εκεξνιόγην ηνπ παξαηεξεηή 

 

Σν εκεξνιφγην αθεγεκαηηθήο κνξθήο βαζίδεηαη ζε φζα βιέπεη θαη θαηαλνεί ν 

παξαηεξεηήο. Ο παξαηεξεηήο βξίζθεηαη φιε κέξα ζην ζπίηη ησλ ππνθεηκέλσλ έηζη 
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ψζηε λα δεη πνηα είλαη ε ξνπηίλα ηεο νηθνγέλεηαο, πσο είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη πνηεο είλαη νη θαζηεξσκέλεο ηειεηνπξγίεο ηεο.  

   Ο παξαηεξεηήο ζα δψζεη έκθαζε ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο κέζα ζην ζπίηη, ηη είλαη 

απηφ πνπ πξνθάιεζε θξίζε, πσο ιεηηνχξγεζε ν παηέξαο θαη πσο ε κεηέξα, αλ 

απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ ή φρη, θαη πσο αληηκεηψπηζαλ ηα παηδηά π.ρ. έθξπςαλ ην 

γεγνλφο, δελ είπαλ αιιά θαηλφληνπζαλ ζηελαρσξεκέλνη ή λεπξηαζκέλνη, πσο 

εθθξάζηεθαλ ιεθηηθά θαη κε ζηα παηδηά αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Δάλ ε θξίζηκε 

θαηάζηαζε είλαη γλσζηή ζηα παηδηά ηφηε ζα αλαθεξζνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ιεθηηθέο εκπινθέο ησλ παηδηψλ ζηελ θαηάζηαζε.    

πλνπηηθά θάζε θνξά ζην εκεξνιφγην αλαθέξνληαη νη θξίζηκεο ζηηγκέο κέζα ζην 

ζπίηη (ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ, γνλέσλ κεηαμχ ηνπο, παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, 

ακθηζβεηήζεηο, αξλήζεηο, δεηήκαηα πεηζαξρίαο, επηθείκελεο αληηδξάζεηο ιεθηηθέο ή 

κε). Παξάιιεια αλαθέξνληαη θαη νη επράξηζηεο ζηηγκέο ζην ζπίηη (ζρέζεηο γνλέσλ- 

παηδηψλ, γνλέσλ κεηαμχ ηνπο, παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, δεηήκαηα γαιήλεο θαη εξεκίαο, 

επηθείκελεο αληηδξάζεηο ιεθηηθέο ή κε). ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη πνιχ ρξήζηκε ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζηηγκέο πίεζεο θαη άγρνπο αιιά θαη νη ζηηγκέο 

ραξάο θαη γαιήλεο. Πάληα θαη ζε φια ηα ζπίηηα ππάξρνπλ θαη νη δχν πιεπξέο, απηά πνπ 

αιιάδνπλ είλαη ε ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε.  

Δπίζεο ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπκβνπιεπηηθή πιεπξά ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα 

παηδηά (πφζν ζπρλά ζπκβνπιεχνπλ ηα παηδηά ζε θξίζηκεο ή κε θάζεηο κέζα ζην ζπίηη, 

ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα ή γεληθφηεξα ηελ δσή). 

Παξάιιεια θαίλνληαη θαη ηα ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ νηθνγέλεηα (ν ιφγνο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, αλ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ επράξηζηε ή δπζάξεζηε θαηάζηαζε, 

απφ πνηνλ θαη γηαηί ππνθηλνχληαη).  

Δλψ ηαπηφρξνλα κειεηψληαη νη ιεθηηθέο ή κε ελέξγεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρνινγία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο ή αθφκα νηηδήπνηε άιιν θαλεί ρξήζηκν θαη 

απαξαίηεην γηα ηελ έξεπλά καο. 
 

5.5. Σν δέληξν ηεο δσήο σο κεζνδνινγία γηα ηα παηδηά 
 

Σν δέληξν ηεο δσήο είλαη έλα αθεγεκαηηθφ κέζν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

DavidDenborough ζην DulwitchCenter θαη αλαθέξεηαη ζην ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλα επάισην παηδί έλα ηξαχκα.  

Οη  πξνθιήζεηο ηεο δσήο είλαη πνιιέο, ζπλεπψο εθείλνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ κπνξεί λα 

ηξαπκαηίζνπλ ηελ ςπρή ελφο κηθξνχ παηδηνχ. Οη απαληήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε απψιεηα ή έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ψζηε λα κελ 

μαλαβησζεί ην ηξαχκα ή αιιηψο λα κεησζεί ε επηξξνή ηνπ, ελψ παξάιιεια λα 

αληηθαηαζηαζεί κε θάπνηα δεμηφηεηα ή αθφκα θαη γλψζε πνπ ζα πάξεη ην παηδί κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απηνξξχζκηζή ηνπ (Denborough, 2008). 

Ζ κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ζε θάηη αθφκα, λα απμεζνχλ νη δεζκνί κε ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο θαη νη αμίεο πνπ ζα έρνπλ ζαλ νιφηεηα. Γηφηη φηαλ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ κηα 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή είλαη πην επάισηα εμαηηίαο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

(φπσο είλαη ε θηψρηα, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή αθφκα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε) 

δεκηνπξγείηαη ε πξφθιεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο εηδηθνχο πσο ζα ελψζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα έηζη ψζηε λα θαλεί αληάμηα ησλ ζπλζεθψλ. Οη γνλείο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία 

ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα αληηκεησπίζεη έλα ηέηνην ζπκβάλ, φπνπ φια αιιάδνπλ 

άξδελ θαη δπζηπρψο πξνο ην ρεηξφηεξν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δίλεη δξφκνπο ζηα παηδηά ψζηε λα κνηξαζηνχλ ή αθφκα θαη 

λα αλαθαιχςνπλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα 

απφ απηήλ ηελ ζιίςε. Κακηά θνξά θαη φια εθείλα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα καδεκέλα 
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κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αθεηεξία γηα κηα θαηλνχξηα αξρή πην φκνξθε θαη 

δεκηνπξγηθή. Γηα λα επηηεπρζεί έλα ηέηνην γεγνλφο ζα πξέπεη φκσο γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα ζπζπεηξσζνχλ γηα θάηη δπλαηφηεξν θαη θαιχηεξν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηελ Νφηην Αθξηθή, φπνπ 

ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ πνιιέο απψιεηεο ιφγσ ηνπ HIV/AIDS θαη ζπρλά πεξλνχλ 

απφ ηα ζηάδηα ηεο εγθαηάιεηςεο, ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο βίαο. ηελ πνξεία αθνχ ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ Denborough είδε πσο ππήξραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ 

απηήλ ηελ πξφθιεζε, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά, ηελ 

Βξαδηιία, ηελ Ρσζία, ην Νεπάι, ηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ Απζηξαιία. 

Κάζε θνξά νη ζηφρνη ήηαλ δηαθνξεηηθνί θαη νη θαηεγνξίεο έξεπλαο άιιαδαλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

ηζαγελείο, ζε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ ε ρψξα ηνπο ππέζηε θπζηθή ή θνηλσληθή 

θαηαζηξνθή. Υξεζηκνπνηήζεθε ζε άηνκα πνπ είραλ ππνζηεί θπζηθή θαη ζσκαηηθή 

θαθνπνίεζε κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη θαη ηέινο ζε κεηέξεο πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηα 

ίδηα ηα παηδηά ηνπο (π.ρ. κε επηθνηλσλία) ή ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα (εηδηθέο αλάγθεο) (Denborough, 2008). 

Σν Γέληξν ηεο Εσήο βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο 

πιεπξέο κέζα πιένλ απφ κηα πξαθηηθή θαη θαλνληθή εθπαίδεπζε. Ζ πξψηε έθδνζε ηεο 

πξνζέγγηζεο έγηλε απφ ηνπο SallyTimmel θαη AnneHope (Timmel&Anne, 1984), νη 

νπνίνη εκπλεχζηεθαλ απφ ηνλ PauloFreire. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα, ην πξψην κέξνο αθνξά «Σν Γέληξν ηεο Εσήο», ην δεχηεξν κέξνο «Σν 

Γάζνο ηεο δσήο», ην ηξίην κέξνο «ηαλ έξρνληαη νη θαηαηγίδεο» θαη ην ηέηαξην κέξνο 

«Πηζηνπνηεηηθά θαη ηξαγνχδηα».  

Σα πξψηα δχν ζηάδηα αθνξνχλ ηελ δσή ηνπ θάζε παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ 

αληηιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα απέλαληη ζε απηά. Έπεηηα δεκηνπξγείηαη κηα δεχηεξε 

ηζηνξία πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ειπίδεο θαη ηα 

φλεηξα πνπ έρεη. ην ηξίην κέξνο (φηαλ έξρεηαη ε θαηαηγίδα) ην παηδί ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα κηιήζεη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ δεη θαη κε πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα 

αληηδξάζεη απέλαληη ζε απηέο. Καη ηέινο, ην ηέηαξην κέξνο αθνξά ηα ηξαγνχδηα θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα θηηάμνπλ ηα παηδηά σο επηβξάβεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ εαπηνχ. 

ηα παηδηά ζα έρνπλ εληζρπζεί νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο πνπ είλαη πξψηα 

απφ φια νη νηθνγέλεηέο ηνπο (Denborough, 2008).  
 

5.6. Σν γελεόγξακκα 
 

Σν γελεφγξακκα αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο, νη νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο κε αμηνπηζηία αιιά θαη 

εγθπξφηεηα (Γθφιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999). 

Σν γελεφγξακκα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bowen (1978) θαη ηελ ζπζηεκηθή ζεψξεζε 

ηνπ γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ελλνηνινγηθή ζεψξεζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη αληαλαθιά ηελ 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ζην ζπλνιηθφ πιαίζην θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Σα γεγνλφηα ζπλδένπλ ην παξφλ κε ην παξειζφλ κέζα 

απφ ηνλ θχθιν δσήο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. 

 Πνιιέο θνξέο ε ζχλδεζε απηή δελ είλαη νξαηή, σζηφζν φκσο ηα γεγνλφηα 

εκθαλίζηεθαλ είηε γηα λα δηαηεξήζνπλ είηε γηα λα αιιάμνπλ ην πξφηππν ηνπ 

παξειζφληνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

γελενγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα, ην πξψην ζηάδην αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο (ζηελ εηθφλα 4 θαίλνληαη ηα βαζηθά ζχκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ), έπεηηα αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ νηθνγέλεηα (ζηελ εηθφλα 5 θαίλεηαη πσο θαηαγξάθνληαη 

http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
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δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο) θαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ 

γξακκηθή απεηθφληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (ζηελ εηθφλα 6 βιέπνπκε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα κέιε κεηαμχ ηνπο  (Γθφιληξηθ& 

Γθέξζνλ, 1999).  

 
Δηθφλα 4. Σα βαζηθά ζχκβνια ηνπ γελενγξάκκαηνο (πεγή:Γθφιληξηθ& Γθέξζνλ, 1999). 

 

ηαλ ραξηνγξαθείηαη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ηφηε αξρίδεη ε πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, φπσο δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα. Αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ζεκαληηθέο κεηαβαηηθέο πεξίνδνη, 

νη κεηαβαιιφκελεο ζρέζεηο, νη κεηαλαζηεχζεηο, νη απψιεηεο αιιά θαη νη επηηπρίεο. ε 

απηήλ ηελ θάζε ελδείθλπληαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο πίλαθαο φπνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

ζεκαληηθέο ρξνλνινγίεο αιιά θαη πιεξνθνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ.  
 

 
Δηθφλα 5.Γεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ γελενγξάκκαηνο (πεγή: Γθφιληξηθ& Γθέξζνλ, 

1999). 

http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
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Μεηά ηελ βαζηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδνπκε θαη ην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν βήκα, ην νπνίν είλαη ε θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαπηχζζζνπλ ηα κέιε κεηαμχ ηνπο.  

 

 
Δηθφλα 6. Απεηθφληζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ζρέζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα κέιε κεηαμχ ηνπο 

(πεγή: GenoPro 7). 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκβφισλ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 7, ζηελ νπνία κε βάζε ην ινγηζκηθφ GenoPro 2007, 

κειεηάηαη ε ζρέζε ηνπ θάζε κέινπο μερσξηζηά κε φια ηα ππφινηπα. 
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Δηθφλα 7. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλάιπζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

(πεγή:GenoPro 2007). 

 

ζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ γελενγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη ζεξαπείαο. Μειεηάηαη ινηπφλ ε νηθνγελεηαθή δνκή, ε ζεηξά ησλ 

αδεξθψλ, ηα ηξίγσλα ζηελ νηθνγέλεηα θ.α. ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηνπ 

γελενγξάκκαηνο αλαγλσξίδεη πσο ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο 

πξφβιεκα θαη σο ιχζε γηα ηα κέιε ηεο. πλεπψο ν ζηφρνο είλαη λα απμεζνχλ νη ζεηηθέο 

επηξξνέο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ (Γθφιληξηθ& 

Γθέξζνλ, 1999). 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην γελεφγξακκα κειεηάεη παξάιιεια ηελ έληαμε 

ηεο νηθνγέλεηαο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα, ηελ απεκπινθή απφ ην νηθνγελεηαθφ 

θαη φρη κφλν ζχζηεκα. Ζ απνζαθήληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ, ε αλαπιαηζίσζε 

– απνζπκθφξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηέινο ε ζχλδεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ηελ ηζηνξία ηεο, απνηεινχλ βαζηθά δεηήκαηα ηνπ γελενγξάκκαηνο. 

  

http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
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5.7. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 
 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία βαζίζηεθε αξρηθά ζηελ γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ 

(Bertalanfy,1968). Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ηεο κεραληθήο 

θαη έπεηηα βξήθε πξφζθνξν έδαθνο θαη ζε άιιεο επηζηήκεο φπσο ζηελ βηνινγία, ηελ 

νηθνλνλία, ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηελ ςπρνινγία.  

Θεσξείηαη κηα ζχγρξνλε ζεσξία, ε νπνία πξνζπαζεί λα ζπλζέζεη δηάθνξεο φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πηνζεηψληαο κηα νιηζηηθή-ζρεζηαθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζε λα νξίζεη φηη κηα ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη σο 

ηδηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ απιά ζηνηρεία ηα νπνία 

κπνξεί λα θαίλνληαη αηαίξηαζηα αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ κηα ελφηεηα κε 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο πξνζπάζεζε λα 

αληηκεησπίζεη ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα σο εγγελείο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (ηδηαίηεξα ηεο νηθνγέλεηαο) θαη φρη σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

αηφκσλ πνπ απιά ζπλππάξρνπλ.  

ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε δελ ππάξρεη γξακκή αηηηφηεηα, δειαδή ζρέζε αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ θάζε κέινπο πνπ απαξηίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί κφλν κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη, ιακβάλνληαο ππφςελ 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρεη κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζπηήκαηνο.  

Σν θάζε κέινο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αιιάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ, φρη 

φκσο σο αιιαγή ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αιιά σο νιφηεηα κε ηνπο 

ππνινίπνπο. πλεπψο έλα ςπρνινγηθφ ζχκπησκα επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο έλδεημε ελφο 

νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ.  

Οη πνιχπινθεο θαη ξεπζηέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζχγρξνλε 

θνηλσλία θαζηζηνχλ πην απαηηεηηθή ηελ αλάγθε γηα κηα πην ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπο. 

Αληηκεησπίδνληαο ηνλ άλζξσπν νιηζηηθά, σο έλα ζχζηεκα βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ην ζπλζεηηθφ-ζπζηεκηθφ 

κνληέιν απνηειεί έλα πνιχηηκν εθφδην γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ ζέιεη λα δεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηνλ φξν ζχζηεκα ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ ζε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. Κάζε αιιαγή ζε θάπνην ζηνηρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθέξεη αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

κπνξεί λα είλαη ε νηθνγέλεηα (Bateson,1972).  

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα αλαιχζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ εζσηεξηθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηήλ ηελ ζεψξεζε θάζε θαηλφκελν κειεηάηαη σο φινλ θαη 

κε ηε ινγηθή ηεο θπθιηθήο ζρέζεο θαη φρη ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. Μειεηάκε ινηπφλ 

ηηο ζρέζεηο ησλ κεξψλ κε ην φινλ αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο κε ηα 

ππεξ-ζπζηήκαηα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

ην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο θάζε κέινο ζπλδέεηαη κε φια ηα άιια κέιε κε έλα 

πιέγκα ζρέζεσλ πνπ ππεξβαίλεη ηα κέιε θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε 

φισλ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιειν-πξνζδηνξίδνληαη έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη αλέθηθηε ε εμέηαζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελφο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (Halbertsadt,1986).  

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί κηα ελφηεηα πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή, ππάγεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη ζηφρνπο. πλεπψο αλ έλα κέινο ηεο πάζρεη απφ θάπνηα 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη ηα ππφινηπα κέιε επεξεάδνληαη απφ απηφ, θαη 

αληηδξνχλ αλαιφγσο. Καηά ζπλέπεηα θαη φια ηα άιια ζπκπηψκαηα, δπζθνιίεο αιιά θαη 

αιιαγέο κπνξεί λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ θαη ε εμέιημε ηνπ 
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είλαη ζε άκεζε αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα ζεκαληηθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία αλήθεη.  

Ο εξεπλεηήο πνπ κπαίλεη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

θαηαλνήζεη ην αίηεκα βνήζεηαο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο, ζε ζρέζε κε ηνπο ξφινπο 

θαη ηε ζέζε ηνπ θαζελφο ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο 

εμέιημήο ηνπο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο δηεπξχλεηαη πνιχ ην πιαίζην 

αλαθνξάο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ην πεδίν δξάζεο, θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη έλα ηξίην 

πξφζσπν έμσ απφ ην πεδίν λα βνεζήζεη έηζη ψζηε λα βγεη απφ ηελ άδηθε ζέζε ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα βξεη ηελ δχλακε λα πξνρσξήζεη. Ζ πξνζσπηθή πνξεία 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο εμειηθηηθέο θάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ πνπ δεη θαη 

αλαπηχζζεηαη, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ζεσξείηαη αλεχζπλν θαη απιφ ππνρείξην ηεο 

δπλακηθήο ησλ νκάδσλ πνπ αλήθεη (Halbertsadt,1986). 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα 

δεη πσο ηα ίδηα ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα βγνπλ απφ απηά ηα αδηέμνδα απφ κφλνη ηνπο. 

Ζ εξεπλήηξηα απιά παξαηεξεί, δελ κπαίλεη ε ίδηα ζηελ δηαδηθαζία λα βνεζήζεη ηα 

ππνθείκελα λα δξάζνπλ, βιέπεη ηνλ ηξφπν πνπ δξνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα ξπζκηζηνχλ 

θαη απηνξξπζκηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά. 

 ε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ε πξνζσπηθφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν, αθνχ νη παξαηεξήζεηο πεξλνχλ κέζα απφ ην θίιηξν ησλ πξνζσπηθψλ ηεο 

αληηιήςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ πνπ πξνυπάξρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ 

έλα πιαίζην αλαθνξάο κέζα απφ ην νπνίν νξγαλψλεη θαη ε ίδηα ηα εξεζίζκαηα ηνπ 

ιακβάλεη (Καηάθε, 2003:37).  

 
5.8. Σα εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα ζηελ παξνύζα έξεπλα: Εεηήκαηα 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο 

 

Οη πνηνηηθή κεζνδνινγία απφ ηελ θχζε ηεο θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο φζνλ αθνξά 

δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, πφζν κάιινλ φηαλ ηα εξγαιεία ηεο 

αλαθέξνληαη ζε εζλνγξαθηθέο θαη λαηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μία πξψηε δπζθνιία 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο είλαη ν 

νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα δψζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, παξφια απηά φκσο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη έρνπλ ην κνλνπψιην ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (Cohen, 

Manion&Morrison, 2008:267). Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ 

έρνπλ γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ελψ κπνξεί εζθεκκέλα θάπνηεο θνξέο λα 

παξακνξθψλνπλ ή λα παξαπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία, ζεσξψληαο πσο απηφ είλαη ην 

ζσζηφ.  

Γηα λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα αζάθεηα ρξεζηκνπνηήζακε θαη άιιεο κεζφδνπο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Οη ηερληθέο 

ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ ή λα 

αλαιχζνπλ κε πην εθηελή θαη βαζχ ηξφπν ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, κειεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ίδην ζέκα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ ηξηγσλνπνίεζε είλαη «έλαο ηζρπξόο ηξόπνο εθαξκνγήο 

ηεο ηαπηόρξνλεο εγθπξόηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηελ πνηνηηθνύ ηύπνπ έξεπλα» 

(Campbell&Fiske, 1959, ζην Cohen,2008: 189).Δπηπξφζζεηα, φζν πεξηζζφηεξν 

αλακεηγλχνληαη νη κέζνδνη κεηαμχ ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε 

πνπ επηδεηθλχεη ν εξεπλεηήο γηα ην ζέκα ηνπ (Πνπξθφο, 2013α, 2013β, 2013γ). 

Έλα άιιν επίζεο ζνβαξφ θψιπκα φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία είλαη ε 

αληηδξαζηηθφηεηα (θαηλφκελν Hawthorne), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ 
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εξεπλεηή ζην πεδίν, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο αθφκα θαη άζεια ηνπ λα 

δηαθνξνπνηείηαη ε θαηάζηαζε θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα παξαιείςνπλ, 

λα εληππσζηάζνπλ, λα αξλεζνχλ, λα ππνθξχςνπλ ή αθφκα θαη λα επεξεάζνπλ ππέξ 

ηνπο ηνλ εξεπλεηή. ε απηφ ην ζεκείν ν ξφινο ησλ εξεπλεηψλ είλαη λα αληηκεησπίζνπλ 

κε πξνζνρή ηελ παξνπζία ηνπο ζην πεδίν, θαη έλαο ηξφπνο επίηεπμεο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην πεδίν (Cohen, Manion&Morrison, 

2008: 269).  

Σν θαηλφκελν ηεο «άισ» ή αιιηψο ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο, είλαη αθφκα 

έλα δήηεκα πνπ ηίζεηαη λα ιχζεη νπνηνζδήπνηε εξεπλεηήο, ζην νπνίν νη ππάξρνπζεο θαη 

νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν έηζη ψζηε 

δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δηαβάδνληαη κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καη πάιη φκσο ην δήηεκα απηφ ηεο αμηνπηζηίαο κε ηηο θαηάιιειεο 

θηλήζεηο ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. Έλαο ηξφπνο είλαη κε ηελ 

ηξηγσλνπνίεζε ή αθφκα θαη ηελ ζπκβνπιή ελφο εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή.  

Γπζθνιία έγθεηηαη επίζεο ζην λα εζηηάζνπκε ζην νηθείν. Πνιιέο θνξέο ηα 

ππνθείκελα θαη ν εξεπλεηήο βξίζθνληαη ηφζν θνληά ζηελ θαηάζηαζε φπνπ παξαιείπνπλ 

θάπνηεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο φκσο κπνξεί λα είλαη πνιχ βαζηθέο θαη θαίξηεο. Σν θχξην 

ηφηε κέιεκα ηνπ εξεπλεηή είλαη λα κεηαηξέςεη ην νηθείν ζε άγλσζην. Ο Delamont 

(1981, ζην Cohen,2008: 268) πξνηείλεη ηελ κειέηε άιισλ παξαγφλησλ έηζη ψζηε λα 

ηζνζηαζκηζηεί ε θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηελ κειέηε αζπλήζηζησλ 

παξαδεηγκάησλ γηα ην ίδην ζέκα (π.ρ. κε ηππηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ή αζπλήζηζηε 

νξγάλσζε ηνπ ζπηηηνχ), ηελ κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε πεξηζζφηεξν απφ έλα ζέκα, 

αιιά κε εκβάζπλζε ιεπηνκεξή ζε φια.  

Ζ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ηξνπνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ ηάζε εζηίαζεο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα πεδία θαη θαηαζηάζεηο 

ηα νπνία κπνξεί λα αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο παξά ηηο νκνηφηεηεο, γηα απηφ ζα πξέπεη 

λα  ιακβάλνληαη εμίζνπ ππφςε θαη νη νκνηφηεηεο αιιά θαη νη δηαθνξέο.  

Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε κηθξφ-επίπεδν θηλδπλεχεη λα ζέζεη φξηα ηα νπνία 

απνθιείνπλ παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε καθξν-επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθεξφκαζηε ζηηο κειέηεο πνπ ππεξηνλίδνπλ ην ηη είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ην εξεπλεηηθφ ηνπο πεδίν, αθήλνληαο πίζσ επξχηεξεο ηάζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο(Cohen, Manion&Morrison, 2008: 267).  

Έλα άιιν πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζε φιεο ηηο έξεπλεο είλαη ην δήηεκα ηεο 

γεληθεπζηκφηεηαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα εμεγνχλ επξχηεξα 

θαηλφκελα ή αθφκα θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζεκειηψλνπλ γεληθεχζεηο.   

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ αμία φηαλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη ζε άιια επξχηεξα πεδία. Γηα απηφ ζηελ παξνχζα κειέηε 

εμεηάζηεθαλ δχν νηθνγέλεηεο αληί κηαο, γηα λα δνχκε αλ νη δηαδηθαζίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο είλαη ίδηεο ζε πεξηζζφηεξν απφ κηα 

νηθνγέλεηα, ή αθφκα θαη πνηνη κπνξεί λα είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη πσο 

ηηο αμηνινγνχλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα, θαη αλ απηφ κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα επξχηεξεο 

εκβέιεηαο.  

Καη ηέινο, ν βαζκφο αθξίβεηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο απφ ηνλ εξεπλεηή φζνλ αθνξά 

δεηήκαηα ησλ ππνθείκελσλ ζρεηηθά κε απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο.   

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ν θάζε εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ην 

εξεπλεηηθφ ηνπ πεδίν θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηηο δχν νηθνγέλεηεο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη. Θα πξέπεη λα δείμεη εκπηζηνζχλε, αιιά παξάιιεια θαη θξηηηθή ζθέςε 

ζε φια φζα ιέγνληαη ή ππνβφζθνπλ. Γηα λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζηάζε ζα πξέπεη λα 
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δείμεη εκπηζηνζχλε θαη εηιηθξίλεηα απέλαληη ηνπο, θαη αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα ηνπο 

δψζεη ιίγν ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί κηα επηηπρεκέλε θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία.  

Ζ επηθνηλσλία βαζίδεηαη βέβαηα θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 

δεθηηθνί θαη αιεζηλνί θαη λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εξεπλεηή, θαη εθείλνο κε ηελ 

ζεηξά ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα κελ ηνπο απνγνεηεχζεη.  

ηελ πξνννπηηθή απηή επηρεηξείηαη λα δηεμαρζεί ε παξνχζα έξεπλα,ηεξψληαο ηφζν 

ηνπο θαλφλεο γεληθά ηεο έξεπλαο θαη ηδηαίηεξα απηνχο ηεο εζλνγξαθηθήο θαη 

ζπζηεκηθήο κεζνδνινγίαο. Βαζχηεξνο ζηφρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

ξπζκίδνπλ νη νηθνγέλεηεο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη νκαδηθφ 

επίπεδν έηζη ψζηε λα δνχκε πσο κπνξεί έλαο γάκνο λα εμειηρζεί ζε έλαλ θαιφ αξσγφ 

γηα ηελ ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη βηνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη 

ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 
 

Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 
 

 
6.1.Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Πεξηγξάθνληαη έλα- πξνο έλα ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα γίλεη 

θαλεξφ θαη ζηνλ αλαγλψζηε ε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κέξνπο. Σν εξεπλεηηθφ κέξνο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην ζεσξεηηθφ 

δηφηη δείρλεη πσο φιεο απηέο νη ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην αιιά θαη ζηελ απηνξξχζκηζε κπνξεί 

λα ζρεηίδεηαη κε ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θάζε νηθνγέλεηαο θαη ηα 

βηψκαηά ηεο θαζνξίδνπλ πσο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήοξχζκηζεο 

θαη απηνξχζκηζεο ησλ παηδηψλ. 

Χο πξψην καο κέιεκα είλαη λα αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ε παξνχζα 

έξεπλα, θαη πνηεο είλαη νη δηεξεπλεηηθέο «ππνζέζεηο»(φρη βέβαηα κε ηε ζηαηηζηηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ) πνπ θάλεη έλαο εξεπλεηήο κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πιεξνθνξίεο 

γηα ην δείγκα καο θαη γηα πνην ιφγν επηιέμακε ηα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα.  

Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σέινο αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία θαη ηα κέζα πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. Παξαθάησ θαίλνληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

6.2.ηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα αληρλεχζνπκε κε βάζε ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ, ην θαηλφκελν ηεο ξχζκηζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Αλαθεξφκαζηε επίζεο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθνί ξφινη (π.ρ. ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα) απαηηνχλ ηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ απηά έρνπλ ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπνπ δεκηνπξγνχληαη θαλφλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθν-θνηλσληθφ 

πιαίζην, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθά, θαζφηη 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζέινπκε λα δψζνπκε θάπνηεο απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 
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1. Πνηά είλαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλδχν ππφ κειέηε νηθνγελεηψλθαη πψο 

επεξξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ 

κειψλ ηνπο; 

2. Πνηέο είλαη νη ζρέζεηο θαη νη δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ 

ησλ δχν ππφ κειέηε νηθνγελεηψλ; 

3. Ση είδνπο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, παγησκέλεο ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο, 

αληηιήςεηο, κχζνη, πξαθηηθέο θπξηαξρνχλ ζηηο δχν ππφ κειέηε νηθνγέλεηεο φζνλ 

αθνξά θπξίσο ηα δεηήκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο; 

4. Πψο ιεηηνπξγεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε φισλ ησλ κειψλ ησλδχν 

νηθνγελεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο; 

5. Πψο ιεηηνπξγεί ε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ηνπ θάζε κέινπο μερσξηζηά 

ησλ δχν νηθνγελεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ κε ηα 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ; 

6. Πψο ε απηνξξχζκηζε ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηφο καο επεξξεάδεη ηελ 

απηνξξχζκηζε ησλ παηδηψλ ηνπο; 

7. Ση ξφιν παίδεη ν ιφγνο ζηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειψλ ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο ηφζν ζε επράξηζηεο φζν θαη ζε δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο; 

8. Πψο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ιεθηηθήέθθξαζε ησλ κειψλ ησλ δχν νηθνγελεηψλ 

ηνπ δείγκαηφο καο βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ εαπηνχ;  

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζεσξνχκε πσο βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη ε 

αλάδεημε θαη ε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο, θαη πσο απηφ επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη, 

απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο θαη δηαζηάζεηο, ην πξνζσπηθφ βίσκα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο (δειαδή ησλ κεηέξσλ, ησλ παηεξάδσλ θαη ησλ παηδηψλ). 

 

6.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

ηελ έξεπλα ιακβάλνπλ κέξνο δχν κεηέξεο εηψλ 32 θαη 42, δχν παηεξάδεο εηψλ 35 

θαη 45 θαζψο θαη ηέζζεξα παηδηά, δχν θνξίηζηα ειηθίαο 8 θαη 10 θαη δχν αγφξηαεηψλ 

10θαη 12. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο. Σα ππνθείκελα 

κέλνπλ ζηνλ λνκφ Ζξαθιείνπ, ε κηα κεηέξα κέλεη ζρεδφλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, ελψ ε 

άιιε κεηέξα ιίγν πνην έμσ, ζε έλα ρσξηφ ηνπ Ζξαθιείνπ, πνπ απέρεη κνλάρα 20 ιεπηά 

απφ ηελ πφιε.  

Καη νη δχν νηθνγέλεηεο ππήξμαλ εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο, νη νπνίεο ηα πξψηα ρξφληα 

δνχζαλ εθηφο Κξήηεο, νη κεηέξεο θνληά ζηηο παηξηθέο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηψξα ζηελ 

Κξήηε κέλνπλ θνληά ζηηο νηθνγέλεηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ άληξα ηνπο. Γηα 

δενληνινγηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ηα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.  

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νλνκάδνπκε ηηο κεηέξεο Αλζνχια θαη Ρία, θαζψο επίζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ νη φξνη «κεηέξα» ή «κακά». Οη παηεξάδεο νλνκάδνληαη 

«Νίθνο» θαη «Παχινο» αληίζηνηρα, βέβαηα ζηηο πεξηγξαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα νη 

φξνη «παηέξαο» ή «κπακπάο».  

Σα ςεπδψλπκα ησλ παηδηψλ αληίζηνηρα είλαη «Μάξηνο θαη ηέιηνο» γηα ηα αγφξηα. 

Γηα ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα νλφκαηα «Καηεξίλα ή αιιηψο Νίλα ή αιιηψο 

κεγάιε θφξε» γηα ην κεγαιχηεξν παηδί ελψ γηα ην κηθξφηεξν θνξίηζη, ην νλνκάδνπκε 

«Διέλε ή αιιηψο κηθξή θφξε». 
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εκαληηθφ επίζεο είλαη λα ηνλίζνπκε πσο γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζα αλαθέξνπκε θαη άιια νλφκαηα, πνπ επίζεο είλαη ςεπδψλπκα. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε θαη ζε απηά ηα πξφζσπα δηφηη απνηεινχλ κέξνο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη επεξεάδνπλ ηελ δσή ηεο νηθνγέλεηαο.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνθίι απφ ηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

 

6.4. Πξνθίι ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο  

 

Υποκείμενο 1 (μητέπα- Ανθούλα):  

Ζ Αλζνχια είλαη 42 εηψλ κέλεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Δίλαη 

παληξεκέλε εδψ θαη 25 ρξφληα θαη έρεη ηέζζεξα παηδηά. Σα δχν απφ απηά είλαη 

θνηηεηέο, ηα νπνία είλαη δίδπκα θαη ην άιιν ην ηξίην παηδί, ν ηέιηνο πεγαίλεη έθηε 

δεκνηηθνχ θαη ην ηειεπηαίν παηδί, ν Μάξηνο πεγαίλεη πέκπηε δεκνηηθνχ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θπξία έρεη εξγαζηεί πεξηζηαζηαθά δηφηη αθηεξψζεθε ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

θπξίσο ζηα παηδηά ηεο. Αζρνιείηαη κε ηα γεσξγηθά πξντφληα, ιφγσ ηνπ άληξα ηεο, έηζη 

ην ρεηκψλα καδεχεη ειηέο θαη ην θαινθαίξη παηάηεο. Γηα λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ε 

Αλζνχια κε ηνλ άληξα ηεο ηνλ Νίθν αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρσξαθηψλ 

πνπ είρε θαηά θχξην ιφγν θιεξνλνκήζεη εθείλε απφ ηνπο γνλείο ηεο.  

Παληξεχηεθε πνιχ κηθξή δηφηη ήζειε λα μεθχγεη απφ ηελ πίεζε ηνπ απηαξρηθνχ 

παηέξα ηεο, ν νπνίνο ήζειε λα θαζνξίδεη ηελ δσή ηεο. Καηάγεηαη απφ έλα κηθξφ ρσξηφ 

θνληά ζην Ζξάθιεην, φπνπ έθπγε 17 ρξνλψλ γηα λα θάλεη κεηαιπθεηαθά καζήκαηα, έηζη 

ιέγνληαλ ηα θξνληηζηήξηα πνπ έθαλε ηελ επνρή εθείλε φπνην παηδί ήζειε λα ζπνπδάζεη 

ζε έλα παλεπηζηήκην. Σειηθά πέξαζε ζηελ Αθαδεκία αιιά ν παηέξαο ηεο αξρηθά θαη 

έπεηηα ν άλδξαο ηεο δελ ηελ άθεζαλ λα πάεη, νχηε θαλ λα γξαθηεί. Απφ ηελ κία ν 

παηέξαο ηεο απνθάζηζε πσο έπξεπε λα γπξίζεη ζην ρσξηφ, δηφηη είραλ πνιιά ρσξάθηα 

θαη εθείλε έπξεπε καδί κε ηα δχν αδέξθηα ηεο λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ηα θαιιηεξγήζεη 

θαη λα ηα επεθηείλεη, δηφηη έβιεπε πσο δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά. Καη 

απφ ηελ άιιε ν άλδξαο ηεο ζεσξνχζε πσο ε κφξθσζε δελ ρξεηάδεηαη ζε κηα γπλαίθα 

πνπ ζέιεη λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη παηδηά.  

Δλψ ήηαλ απφ εχπνξε νηθνγέλεηα δελ έλνησζε πνηέ πσο ήηαλ εχθνιε ε επηβίσζή ηεο, 

κηαο πνπ πάληα έπξεπε λα παιεχεη γηα λα έρεη έλα θαζεκεξηλφ πηάην θαγεηνχ. Απφ ηελ 

άιιε ν άλδξαο ηεο, κε ηνλ νπνίν γλσξίζηεθαλ φηαλ εθείλε έθαλε ηα κεηαιπθεηαθά 

καζήκαηα, ήηαλ πνιχ θησρφο θαη επίζεο απηαξρηθφο. ηελ ηδέα πσο ζα ηελ ράζεη ηελ 

δήηεζε ζε γάκν, φια έγηλαλ βηαζηηθά, κηαο θαη κε ην πνπ ηειείσζαλ νη εμεηάζεηο ζην 

ιχθεην πήγε λα δεηήζεη ην ρέξη ηεο. Αιιά ε πξνυπφζεζε ήηαλ πσο ζα έπξεπε λα κείλεη 

έγθπνο, κηα πξνυπφζεζε πνπ φπσο ιέεη ε ίδηα ηελ επέβαιιαλ νη γνλείο ηνπ. Έηζη θαη 

έγηλε, παληξεχηεθε φηαλ ήηαλ νρηψ κελψλ έγθπνο θαη ζπλέρηζε λα κέλεη ζηελ Κσ. Ζ 

απηαξρηθφηεηα θαη ε ηδηφηξνπε ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα ηεο, ηελ νδήγεζε ζε κηα 

ππεξαγάπε γηα ηα παηδηά ηεο. Γελ αζρνιήζεθε πνηέ κε ηνλ εαπηφ ηεο, θαη κάιηζηα 

απηήλ ηελ πεξίνδν έρεη πάξεη αξθεηά θηιά, θαπλίδεη ππεξβνιηθά πνιχ θαη πηέδεη πνιχ ηα 

παηδηά ηεο ψζηε λα δηαβάδνπλ, αθφκε θαη ηα δχν κεγαιχηεξα πνπ είλαη θνηηεηέο. Γελ 

βγαίλεη έμσ απφ ην ζπίηη αλ ν ιφγνο δελ αθνξά ηα παηδηά ηεο ή θάπνηα ππνρξέσζε. Γελ 

είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλε κε ηελ δσή ηεο θαη θπξίσο κε ηνλ άλδξα ηεο αιιά δελ 

πξνζπαζεί λα ην αιιάμεη, εθείλνο θάζε κέξα ηεο θσλάδεη θαη ηελ κηιάεη άζρεκα αιιά 

εθείλε δελ αληηδξά, ηα αλέρεηαη φια απηά φπσο ιέεη ράξηλ ησλ παηδηψλ ηεο. 

 

Υποκείμενο 2 (πατέπαρ Νίκορ): 

Ο παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο νλνκάδεηαη Νίθνο θαη είλαη 45 εηψλ. Απφ ηελ ειηθία ησλ 

είθνζη εηψλ κπήθε ζην ζψκα ηεο αζηπλνκίαο θαη έθηνηε αζρνιείηαη κε απηήλ ηελ 
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δνπιεηά θαη ηα γεσξγηθά. Απφ κηθξφο είρε κάζεη λα δνπιεχεη πνιχ ζθιεξά, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ δελ είρε πνιιά ρξήκαηα, κπήθε ζε έλα ίδξπκα κε άπνξα παηδηά θαη απφ 

εθεί θαηάθεξε λα ηειεηψζεη ην γπκλάζην, κεηά ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ δνχιεπε σο 

κάγεηξαο ζε δηάθνξα μελνδνρεία ηνπ λεζηνχ. πνηε είρε ξεπφ ή άδεηα πήγαηλε λα 

βνεζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ ζην κάδεκα παηαηψλ ην θαινθαίξη ελψ ην ρεηκψλα κάδεπε 

ειηέο θαη δνχιεπε ζε εξγνζηάζην ειηψλ.  

ηαλ γλψξηζε ηελ Αλζνχια ήηαλ είθνζη εηψλ, έκελαλ ζηελ ίδηα ζπλνηθία ζην θέληξν 

ηνπ Ζξαθιείνπ θαη είραλ θνηλέο παξέεο. Ακέζσο εθείλνο πνιηφξθεζε ηελ γπλαίθα ηνπ 

θαη ηελ μερψξηζε απφ ηηο άιιεο. Καη γηα ηνπο δχν απηή ήηαλ ε πξψηε ζρέζε θαη απηφ 

ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη πνιχ ελζνπζηαζκφ.  

Πνιχ γξήγνξα απηφ ην πάζνο εμειίρζεθε ζε δπλαηή αγάπε, πξνζπεξλψληαο φιεο ηηο 

δπζθνιίεο, εθείλνο έδεηρλε λα ηελ ζαπκάδεη πνπ ήηαλ δηαβαζκέλε θαη ηελ ζηήξηδε ζηελ 

επηινγή ηεο λα ηειεηψζεη ην ιχθεην θαη λα ζπνπδάζεη. Δθείλε απφ ηελ άιιε 

πξνζπαζνχζε λα κελ ηνλ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά θαη λα δείρλεη επηείθεηα ζηηο πνιιέο 

ψξεο δνπιεηάο ηνπ.  

Σα πξάγκαηα άιιαμαλ φηαλ ήξζε ην ραξηί ηεο κφληκεο δνπιεηάο ζε έλα άιιν λεζί, 

ηφηε απνθάζηζαλ λα αξξαβσληαζηνχλ θαη λα θχγνπλ καδί. χληνκα έκαζαλ πσο ήηαλ 

έγθπνο θαη έηζη ακέζσο εηνίκαζαλ θαη ηνλ γάκν ηνπο. Ο θαηξφο πεξλνχζε πνιχ ήζπρα 

θαη φκνξθα γηα ην δεπγάξη, ψζπνπ εθείλνο ζηελ ειηθία ησλ 23 ρξνλψλ έραζε ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη ηα βάξε ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο έπεζαλ πάλσ ηνπ. Άξρηζε λα 

αιιάδεη ζπκπεξηθνξά, καδί κε ηελ ζιίςε ηνπ έβγαηλε θαη ζπκφο. Μεηαθφκηζαλ ζηελ 

Κξήηε θαη εθεί άξρηζαλ ηα δχζθνια. Οη δχν γνλείο έηξεραλ καδί ζηα ρσξάθηα, 

παξάιιεια κεγάισλε ε κεηέξα ηα παηδηά θαη ν παηέξαο πήγαηλε ζηελ δνπιεηά ηνπ.  

Ο παηέξαο άξρηζε λα δέλεηαη πνιχ κε ηελ κεηέξα θαη ηελ αδεξθή ηνπ, ηηο ζεσξνχζε 

αδχλακεο θαη έπξεπε λα ηηο θξνληίζεη, φζνλ αθνξά ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ, ηνπο 

πξφζθεξε πιηθά αγαζά αιιά κέρξη εθεί. ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα ν παηέξαο ζπλήζηζε 

λα έρεη δχν νηθνγέλεηεο, αιιά δπζηπρψο δελ ήηαλ εχθνιν λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά, 

απηφ ηνπ πξνθαινχζε λεχξα πνπ πάληα ηα μεζπνχζε ζηα παηδηά θαη ζηελ γπλαίθα ηνπ. 

ηελ παξνχζα θάζε ν παηέξαο ζπλερίδεη ηελ παξάιιειε ππνζηήξημε ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ, κε έκθαζε ζηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα, ελψ ηα λεχξα θαη ε 

απηαξρηθφηεηα ηνπ έρνπλ θηάζεη ζην δελίζ.   

 

Υποκείμενο 3  (παιδί- τέλιορ): 

Ο ηέιηνο είλαη 12εηψλ θαη είλαη ην ηξίην παηδί ζηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά. Δίλαη 

ψξηκν γηα ηελ ειηθία ηνπ, ελψ θαίλεηαη αξθεηά κειαγρνιηθφ. Δίλαη θαιφο καζεηήο 

εμαηηίαο ηεο πίεζεο πνπ ηνπ αζθεί ε κεηέξα ηνπ, ε νπνία ηνπ κηιάεη ζπλέρεηα γηα ην 

ρξένο ηνπ παηδηνχ λα είλαη θαιφο καζεηήο θαη λα κνηάζεη ζηα κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ. 

Γελ έρεη πνιινχο θίινπο, θαη είλαη αξθεηά δεκέλνο κε ηνλ κηθξφηεξν αδεξθφ ηνπ θαη κε 

ηελ κεηέξα ηνπ.  

Καη ελψ είλαη ήζπρν παηδί, φηαλ βιέπεη πσο ν παηέξαο ηνπ θσλάδεη ζε εθείλνλ ή 

ζηελ κεηέξα ηνπ αληηδξάεη θαη θσλάδεη εθείλν πνην πνιχ. Αζρνιείηαη κε ην κπάζθεη 

θαη ηα πάεη πνιχ θαιά, λνηψζεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλν πνπ ηα θαηαθέξλεη επεηδή 

βιέπεη ηνλ ζαπκαζκφ ηεο κεηέξαο ηνπ, φκσο αληηιακβάλεηαη πσο γηα ηνλ παηέξα ηνπ 

απηφ δελ παίδεη θαλέλα απνιχησο ξφιν.  

 

Υποκείμενο 4 (παιδί- Μάπιορ): 

Ο Μάξηνο είλαη 10 εηψλ. Δίλαη πνιχ ψξηκν γηα ηελ ειηθία ηνπ, εμαηηίαο ηεο πίεζεο 

ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο αλ θαη κηζεί ην δηάβαζκα. Γελ έρεη 

πνιινχο θίινπο θαη είλαη αξθεηά επαίζζεην παηδί, βάδεη πνιχ εχθνια ηα θιάκαηα. 

Βνεζάεη πάξα πνιχ ηελ κεηέξα ηνπ κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη απνθεχγεη λα είλαη 
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πνιιέο ψξεο κε ηνλ παηέξα ηνπ, γηαηί θαη ζε εθείλνλ ηνπ κηιάεη άζρεκα. Ξέξεη πσο ν 

παηέξαο ηνπ είλαη αδηάθνξνο γηα ηα καζήκαηα ηνπ, ζε ζεκείν πνπ φηαλ ηνλ ξσηάλε ηη 

ηάμε πάεη ν γηφο ηνπ εθείλνο δελ ζπκάηαη θαη ιέεη άιια θάζε θνξά.  

Πνιιέο θνξέο ν Μάξηνο αλαθέξεη κε θιάκαηα πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα νη γνλείο ηνπ 

λα ρψξηδαλ δηφηη έηζη ζα ήηαλ εθείλνο θαη ηα αδέξθηα ηνπ αιιά θαη ε κακά ηνπ πνην 

ήξεκνη. Γηα θάπνην δηάζηεκα αζρνιηφηαλ κε ηνλ αζιεηηζκφ (κπάζθεη), αιιά εθείλνπ 

ηνπ αξέζεη θαιχηεξα ην ρηπ-ρνπ θαη ηα ιάηηλ, φκσο δπζηπρψο ν παηέξαο ηνπ ηνλ πηέδεη 

λα πεγαίλεη ζε θξεηηθνχο ρνξνχο κηαο θαη κφλν έηζη ζα γίλεη άληξαο. Σν παηδί απηφ 

πηέδεηαη αξθεηά δηφηη λνηψζεη πσο φηη θαη λα θάλεη δελ είλαη αξθεηφ. 

 

Υποκείμενο 5 (μητέπα- Ρία):  

Ζ Ρία είλαη 32 εηψλ κέλεη ζε έλα ρσξηφ θνληά ζην Ζξάθιεην. Μέρξη πξφπεξζη δνχζε 

ζηελ Αζήλα, αιιά δπζηπρψο γηα νηθνλνκηθνχο θαη θπξίσο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ είρε κε ηνλ άλδξα ηεο αλαγθάζηεθε λα κεηαθνκίζεη ζην ρσξηφ ηνπ άλδξα ηεο, 

καθξηά απφ ηελ πφιε πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε. Έλα βξάδπ απνθάζηζαλ λα 

κεηαθνκίζνπλ ζηελ Κξήηε, ρσξίο λα έρνπλ δνπιείεο ή ζπίηη λα κείλνπλ. Σν γεγνλφο 

απηφ ηελ έρεη θέξεη ζε κηα άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε αθνχ λνηψζεη πσο είλαη 

κφλε ηεο, ν άληξαο ηεο γπξίδεη ζηα θαθελεία θαη είλαη αδηάθνξνο απέλαληη ζηα παηδηά. 

Μπνξεί νχηε ζηελ Αζήλα λα κελ είρε θίιεο αιιά είρε παξέα ηελ κεηέξα ηεο, κηαο θαη 

έκελαλ ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία.  

Πιένλ έρεη αθνζησζεί ζηα παηδηά ηεο θαη δελ βξίζθεη πνπζελά αιινχ ραξά. Έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ έθπγε απφ ηελ Αζήλα ήηαλ ε θαηαπίεζε πνπ 

αζθνχζε ν παηέξαο ηεο ζηελ ίδηα θαη ζηνλ άλδξα ηεο. Σφηε ν άλδξαο ηεο αλερφηαλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πεζεξνχ ηνπ αιιά μεζπνχζε πάλσ ζηελ Ρία ιεθηηθά αιιά θαη 

ζσκαηηθά, εθείλε πίζηεπε πσο αλ κεηαθφκηδαλ ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα, αιιά 

δπζηπρψο έθαλε ιάζνο. Ο άλδξαο ηεο πνηέ δελ ηα μεπέξαζε φια απηά θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ άιιαμε. πσο ιέεη θαη ε ίδηα ήηαλ απφ ηελ αξρή απηαξρηθφο, θαη 

απφιπηνο, έθαλε παηδί καδί ηεο ρσξίο εθείλε λα ην ζέιεη ζηα 20 ηεο θαη ν ιφγνο ήηαλ 

επεηδή ήζειε λα ηελ παληξεπηεί αιιά κνλάρα αλ έκελε έγθπνο.  

Γνχιεςε θαη εθείλε πεξηζηαζηαθά, αθνχ είρε βγάιεη ζρνιή θνκκσηηθήο φκσο ν 

άλδξαο θαη ν παηέξαο ηεο δελ ηελ άθελαλ λα δνπιεχεη. Μάιηζηα ν άλδξαο ηεο δήιεπε 

ππεξβνιηθά πνιχ φπνηνλ άλδξα πήγαηλε λα θνπξεπηεί ή φηαλ ηελ έβιεπε λα θηηάρλεηε. 

Σψξα είλαη θαη εθείλε θιεηζκέλε ζε έλα ζπίηη, κε κφλε ηεο έγλνηα λα κνξθψζεη ηα 

παηδηά ηεο. Έρεη πάξεη αξθεηά θηιά δηφηη φπσο ιέεη ε κνλαδηθή ηεο απφιαπζε πιένλ 

είλαη ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ην θαγεηφ. Γελ είλαη επραξηζηεκέλε απφ ηελ δσή ηεο, 

πνιχ ζπρλά μεζπάεη ζε θιάκαηα αιιά δελ θάλεη ηίπνηα λα ην αιιάμεη απηφ. Αζρνιείηαη 

εθείλε κε φια, αθφκα θαη ηα δψα ή ηα ιίγα ρσξάθηα πνπ έρνπλ ηα θξνληίδεη εθείλε. ην 

ζπίηη ζην ρσξηφ δελ πιεξψλνπλ ελνίθην γηαηί δελ έρνπλ θαζφινπ νηθνλνκηθή άλεζε, 

κάιηζηα εθείλε επεηδή ν άληξαο δελ έβξηζθε δνπιεηά, δνχιεςε ζε απνξξηκκαηνθφξν γηα 

έλα ρξφλν. κσο εθείλε γηα λα μεπιεξψζεη ηελ ράξε πνπ ηνπο έθαλαλ λα κέλνπλ ρσξίο 

ελνίθην ζην ζπίηη ηνπο ην μεπιεξψλεη κε δηθή ηεο πξνζσπηθή δνπιεηά, πφηε – πφηε 

θαζαξίδεη ην ζπίηη ηνπο, ην ρεηκψλα πεγαίλεη θαη ζηηο δηθηέο ηνπο ειηέο. 

 

Υποκείμενο 6 (πατέπαρ- Παύλορ): 

Ο παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο νλνκάδεηαη Παχινο θαη είλαη 35 ρξνλψλ. Γελ θαηάθεξε 

λα ζπνπδάζεη θαη έθαλε δνπιεηέο απφ εδψ θαη απφ εθεί. Γελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη 

ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην γπκλάζην θαη έηζη κεηά απφ ρξφληα ην παξάηεζε. Αζρνινχληαλ κε 

ηελ πάιε θαη έπαηξλε δηαθξίζεηο αιιά έκπιεμε κε θαθέο παξέεο θαη κε πεξίεξγεο νπζίεο 

θαη έηζη ηνλ απέβαιιαλ νξηζηηθά απφ ηνπο αγψλεο ηνπ αζιήκαηνο.  
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Γελ είρε ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα αδέξθηα ηνπ, είρε κηα δηθή ηνπ 

ειεχζεξε δσή, θαη ελψ είρε πνιιέο θαηαθηήζεηο εθείλνο πξνηίκεζε ηελ Ρία, έλα 

θνξηηζάθη άβγαιην θαη πνιχ ληξνπαιφ αιιά παξάιιεια κε φκνξθε εκθάληζε. Σα 

έθηηαμαλ θαη πεξλνχζαλ θαιά, απιά αληί λα επεξεάζεη εθείλε ηνλ παηέξα, ζπλέβε ην 

αληίζηξνθν θαη έκπιεμε εθείλε.  

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ εθείλε ζηακάηεζε ζην γπκλάζην θαη πήγε ζε έλα ηερληθφ 

ιχθεην δηφηη νη γνλείο ηεο έβιεπαλ πσο δελ έπαηξλε θαιή πνξεία. Δθείλνο έςαμε γηα 

δνπιεηά γηα λα κπνξνχλ λα είλαη θξπθά καδί. Σα ρξφληα πέξαζαλ θαη ε ζρέζε ηνπο 

δπλάκσλε, έηζη πνιχ ζχληνκα αξξαβσληάζηεθαλ θαη παληξεχηεθαλ.  

Καη ελψ εθείλε δελ ήζειε παηδηά, νχηε νπζηαζηηθά θαη εθείλνο, εμαηηίαο ηνπ ζπηηηνχ 

ηειηθά εθείλνο απνθάζηζε θαη έπξαμε. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

παηδηνχ, δηφηη ε κεηέξα δέζεθε κε ην παηδί θαη ηελ κεηέξα ηεο, θαη άθεζε ζην 

πεξηζψξην εθείλνλ. Ο Παχινο ζεψξεζε πσο είλαη κεγάιε επθαηξία λα δήζεη ηελ δσή ηνπ 

πάιη έληνλα θαη έηζη έιεηπε φιε κέξα, ρσξίο λα δίλεη εμεγήζεηο.  

Ζ θαηάζηαζε απηή θξάηεζε ηξία ρξφληα, ψζπνπ ε κεηέξα απνγνεηεπκέλε ζέιεζε λα 

θάλεη ην ίδην θαη εθεί δεκηνπξγήζεθε ην κπιέμηκν αλάκεζα ζην δεπγάξη, εθείλνο άιιαμε 

άξδελ ζπκπεξηθνξά αιιά δπζηπρψο πξνο ην ρεηξφηεξν, έγηλε επηζεηηθφο θαη βίαηνο.  

Γηα λα ζψζνπλ ην γάκν ηνπο απνθάζηζαλ λα κεηαθνκίζνπλ θαη βξέζεθαλ ζηελ 

Κξήηε, ζε έλα κηθξφ ρσξηφ, ζην νπνίν δνχζαλ νη γνλείο ηνπ. Πιένλ εθείλνο είλαη 

αδηάθνξνο γηα φια, θαη απηαξρηθφο φπνπ θαη φπνηε λνκίδεη φηη ρξεηάδεηαη, έρεη βξεη κηα 

δνπιεηά σο νδεγφο ζε έπηπια θαη ζεσξεί πσο ηψξα φια έρνπλ θηηάμεη, αγλνψληαο ηελ 

επηζπκία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.   

 

Υποκείμενο 7 (μεγάλη Κόπη- Κατεπίνα): 

Ζ Καηεξίλα είλαη 11 εηψλ, πεγαίλεη Σεηάξηε δεκνηηθνχ θαη είλαη πνιχ θαιή 

καζήηξηα, παξφιν πνπ δελ ηεο αξέζεη ζην ζρνιείν. Γπζθνιεχηεθε πνιχ λα 

πξνζαξκνζηεί ζην λέν ηεο πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ην ζρνιείν. Γελ έρεη πνιιέο 

θίιεο, θπξίσο έλα θνξηηζάθη πνπ κέλεη ζην ίδην ρσξηφ θαη ηελ νπνία αληαγσλίδεηαη 

πάξα πνιχ, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην θξνληηζηήξην ησλ αγγιηθψλ. Γελ έρεη θάπνην 

ρφκπη, δελ ηελ ελδηαθέξεη πνιχ λα παίμεη κε ηα άιια παηδηά ηνπ ρσξηνχ ή κε ηελ 

αδεξθή ηεο, ζέιεη λα θάζεηαη κε ηελ κακά ηεο ή λα αθνχεη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ κεγάισλ. 

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ παηέξα ηεο, ηνλ ληξέπεηαη θαη ηνλ θνβάηαη πνιχ, 

έρεη δεη πνιιέο απφ ηηο ζθελέο βίαο αλάκεζα ηνπο θαη δελ ζέιεη λα κέλεη κφλε καδί ηνπ. 

ηαλ ε κεηέξα ηεο πξέπεη λα πάεη ζε κηα δνπιεηά ή ζηα ρσξάθηα εθείλε ηελ αθνινπζεί 

δηφηη δελ κπνξεί λα κέλεη καδί ηνπ.  

 

Υποκείμενο 8 (μικπή Κόπη- Ελένη):  

Ζ Διέλε είλαη 9 εηψλ. Πάεη  Γεπηέξα δεκνηηθνχ θαη είλαη έλα ηδηαίηεξν θνξίηζη, 

αξθεηά γιπθφ. κσο ην πξφβιεκα είλαη πσο δελ κπνξεί λα κηιήζεη μεθάζαξα, δελ 

κπνξεί λα πεη θαζαξά θάπνηα γξάκκαηα. Απφ ην ζρνιείν ηελ παξέπεκςαλ ζε θέληξν 

δηάγλσζεο, φπνπ δηαγλψζηεθε πσο ρξεηάδεηαη ινγνζεξαπεία, παξαθνινχζεζε απφ 

ςπρνιφγν θαη εξγνζεξαπεπηή. Ο παηέξαο ηνπ θνξηηζηνχ δελ κπνξνχζε κε ηίπνηα λα ην 

απνδερηεί απηφ γηα ην παηδί ηνπ θαη δελ δέρηεθε αξρηθά λα πάεη ην παηδί ηνπ ζε θαλέλαλ 

εηδηθφ. ην θέληξν δηάγλσζεο ηνπο είπαλ πσο θαιφ ζα ήηαλ λα πάλε θαη εθείλνη (νη 

γνλείο ηνπ παηδηνχ) ζε θάπνην εηδηθφ αιιά εθείλνο δελ δέρηεθε. Σειηθά ην παηδί πήγε 

γηα έλα εμάκελν ζην ινγνζεξαπεπηή θαη απηφ επεηδή νη γνλείο ηεο Ρίαο πιήξσλαλ. Σν 

θνξίηζη απηφ δελ εθθξάδεηαη εχθνια, κηιάεη πνιχ κφλν ηνπ θαη πάληα αθνινπζεί ηελ 

κεγάιε ηνπ αδεξθή, θάζεηαη θαη εθείλν ζπλήζσο θαη αθνχεη ηνπο κεγάινπο πνπ 

ζπδεηνχλ. Γελ έρεη θίιεο γηα λα παίμεη, αιιά δελ ην λνηάδεη παίδεη κφλν ηνπ θαη φπσο 

θαίλεηαη απηφ λνηψζεη πσο ηεο αξθεί.  
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Οη δχν νηθνγέλεηεο επηιέρηεθαλ δηφηη έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ε 

εξεπλήηξηα ζέιεη λα δεη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ κειψληνπο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο: 

 Αξθεηά θησρέο νηθνγέλεηεο θαη νη δπν. 

 Οη κεηέξεο έρνπλ λνηψζεη ιεθηηθή βία θαη πίεζε απφ ηνπο άλδξεο ηνπο. 

 Αγαπάλε πνιχ ηηο κεηέξεο ηνπο, ελψ λνηψζνπλ πσο ν ζχδπγνο ηνπο είλαη ίδηνο κε 

ηνλ παηέξα ηνπο. 

 Έρνπλ σο κφλε αζρνιία ηελ θξνληίδα θαη κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Οη άλδξεο ηνπο πηζηεχνπλ πσο εθείλνη είλαη νη θνπβαιεηέο θαη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ φηη ζέινπλ. Δλψ παξάιιεια δείρλνπλ πσο αδηαθνξνχλ γηα ηηο γπλαίθεο 

θαη ηα παηδηά ηνπο. 

 Γελ έρνπλ θίιεο λα κηιήζνπλ θαη ζην πξφζσπν ηνπ εξεπλεηή έρνπλ βξεη ηελ 

απνδνρή θαη αλνίγνληαη λα κηιήζνπλ. 

 Δίλαη αξθεηά ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαη λνηψζνπλ ζαλ λα θνπβαιάλε 

θνξηία πνπ θάπνπ πξέπεη λα ηα αθνπκπήζνπλ. Μάιηζηα έρνπλ ζηξέςεη ηα κάηηα 

ηνπο ζην ζεφ, θάλνληαο λεζηείεο θαη πξνζεπρέο θαη εθείλεο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

 Παξφιν πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπίηη θαη κε ηηο γεσξγηθέο δνπιεηέο, δελ ην 

εθηηκνχλ απηφ νη άλδξεο ηνπο. 

 Σα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ κάζεη λα παίδνπλ, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα είλαη 

αλέκεια. 

 Δίλαη θιεηζκέλα ζηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη απνξξίπηνπλ ηνλ 

παηέξα ηνπο. 

 Θέινπλ λα επηηχρνπλ ζην ζρνιείν έηζη ψζηε λα κελ απνγνεηεχζνπλ ηηο κεηέξεο 

ηνπο. 

 

6.5. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία κε έκθαζε ζηελ 

εζλνγξαθηθή θαη ζπζηεκηθή πξννπηηθή. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο, ηελ νπνία απνθαζίζακε 

πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζεσξείηαη ε πνην θαηάιιειε γηα κειέηε θαη εμέηαζε 

άγλσζησλ θαη θαηλνχξησλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ. πσο 

αλαθέξεη εΜπειιάιε (2006) ε πνηνηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θαηαιειιφηεξε 

γηα ηελ κειέηε αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εκπεηξηψλ. Καζψο ινηπφλ ε πνηνηηθή 

έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα, 

ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ. 

 Γεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ. 

 Οξηζκφο ηνπ δείγκαηνο. 

 Γηεπθξίληζε ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Αλάδεημε ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

 Δπηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ γξαθήο. 

Απηά ηα έμη βήκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη δηαξζξψλνληαη απφ 

θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ 

(Μαληδνχθαο, 2007). 

Ζ πνιπκεζνδνινγηθή έξεπλα πνπ αλαπηχζζεηαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ δνχκε, φπνπ ην 
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παηδί βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ. Ζ εξεπλεηηθή ηδέα θαη δηαδηθαζία απηήο ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη 

ζηηοελαιιαθηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαζεγεηή θ. ΜάξηνπΠνπξθνχπνπ 

εδψ θαη ρξφληα πινπνηνχληαη ζηελ Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα κε ηίηιν «Δξγαζηήξην 

Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Αθεγεκαηηθήο-Γηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο». 

πγθεθξηκέλα ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εκη-δνκεκέλσλ θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ, ηνπγελενγξάκαηνο, ησλ 

ηρλνγξαθηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ έξγσλ θαη ηνπαθεγεκαηηθνχ εξγαιείνπ «Σν Γέληξν ηεο 

Εσήο». ια απηά ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάησ απφ ηελ επνπηεία θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θ. Μάξηνπ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θαζεγεηή κνπ γηα ηηο γφληκεο ηδέεο ηνπ θαη ηα θψηα θαη ηηο γλψζεηο ηνπ πνπ αθνχξαζηα 

κνπ παξείρε. Θα ήζεια επίζεο λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κνπ έδσζε 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ εξγαιείσλ έξεπλαο πνπ έκαζα λα 

ρξεζηκνπνηψ ζηα καζήκαηά ηνπ.  

Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζε βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ήηαλ ε 

κφλε πξνζέγγηζε πνπ κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ 

ειεπζέξα, λα αλαθεξζνχλ ζε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. Βέβαηα ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε δίλεη έλα επηπιένλ 

βνήζεκα ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη πσο λνηψζεη ην παηδί θαη πφζν ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηε δσή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε κειέηε ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο απαηηνχζε κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ εζλνγξαθηθή κεζνδνινγία, ζην εκεξνιφγην ηνπ 

παξαηεξεηή θαζψο θαη ζηα ηρλνγξαθηθά έξγα θαη ζηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Ο 

εξεπλεηήο βξέζεθε ζην πεξηβάιινλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηφζν ζην ζπίηη ηνπο φζν θαη ζην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ψζηε λα ππάξμεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη πνιχπιεπξεο 

παξαηήξεζεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. Οη εξσηήζεηο απφ ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε 

αθνξνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ησλ παηεξάδσλ φζν θαη ησλ κεηέξσλ, ελψ 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο έγηλαλ ζηα παηδηά κέζα απφ παηγληψδεηο δηαδηθαζίεο. Καηά απηφ 

ηνλ ηξφπν ζπιιέγνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ ςπρνζχλζεζε θαη 

ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ κειψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην δείγκα, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε πσο επηιέρζεθε έλαο 

ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα επηιέρζεθε κε βάζε 

πξψηνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηελ θαηαιιειφηεηα κε βάζε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο 

(ελσκέλεο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, κε 

ην παηξηθφ ζηνηρείν λα είλαη θαη ζηηο δχν ην ηζρπξφ θχιν ζε ζχγθξηζε κε ην γπλαηθείν 

θχιν πνπ θαίλεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε). Καη ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζην πεδίν, δηφηη θαη νη δχν νηθνγέλεηεο απνηεινχλ ζπγγελείο ελφο 

νηθείνπ πξνζψπνπ ηνπ εξεπλεηή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

ζπζηάζεηο θαη γλσξηκίεο, νη νπνίεο έθαλαλ πην εχθνιε ηελ είζνδν ζην πεδίν. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία επεηδή είλαη 

ηέηνηα ε θχζε ηεο, δελ απαηηείηαη έλα κεγάιν δείγκα φπσο ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα. 

ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε θπξίαξρν ξφιν παίδεη ην εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν πνπ ζα 

θαλεξσζεί απφ ην πεδίν έξεπλαο, θαη δελ έρεη θαλέλα ζθνπφ λα ζπιιάβεη ην γεληθφ θαη 

ην αθαηξεηηθφ. Δπηπιένλ, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ έρεη ζηφρν ηελ πνζφηεηα αιιά 

ηελ πνηφηεηα, ε νπνία ζα δηαθαηέρεηαη απφ ζπλέπεηα, αιιεινπρία θαη ζπλέρεηα ησλ 

βεκάησλ ηεο έξεπλαο. Δλψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζα 
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έπξεπε λα καο ελδηέθεξε ε επηινγή κεγάινπ, ηπραίνπ θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

(Μαηδνχθαο, 2007).  

 

6.6. Υώξνο θαη ρξόλνο ηεο έξεπλαο 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απαηηεί ηελ πινπνίεζε ηεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Με ηελ έλλνηα απηή ε επηηφπηα έξεπλα ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο, κε απνηέιεζκα λα δηεμάγνληαη κέζα ζε απηά ηα εξεπλεηηθά 

εγρεηξήκαηα. Ο ιφγνο πνπ απαηηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο θαη απηφο δελ είλαη 

ηπραίνο αιιά είλαη ν ρψξνο πνπ θηλνχληαη ηα ππνθείκελα.Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

πσο θάζε είδνπο αλζξσπνινγηθφ αληηθείκελν θαη ππνθείκελν ιεηηνπξγεί σο πεξίθιεηζηε 

ελφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζεί κφλν κέζα ζε απηήλ απφ έλαλ εξεπλεηή, 

ζεκειηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ηαπηνινγία: ε πεξίθιεηζηε απηή ελφηεηα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο κνίξαο θαη ηνπ πεπξσκέλνπ ηεο, ε δξάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαζνξίδεηαη κέζα ζε απηήλ, γηα απηφ θαη κπνξεί λα κειεηεζεη κφλν κέζα 

απφ απηήλ. Με άιια ιφγηα ην πεδίν θαζνξίδεη, ζπκκνξθψλεη θαη ηαπηίδεηαη κε ηα φξηα 

ηνπ ρψξνπ ηνπ πεδίνπ (ππξηδάθεο, 2005). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζηνλ ηφπν 

πνπ δνπλ θαη νη δχν νηθνγέλεηεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ηα ζπίηηα ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαη θάπνηνη 

εμσηεξηθνί ρψξνη πνπ βξέζεθε ε νηθνγέλεηα καδί κε ηελ εξεπλήηξηα. Απαξαίηεην 

ζηνηρείν ήηαλ θαη ε πξνβνιή ησλ δχν ηφπσλ (εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ) έηζη ψζηε 

λα κειεηεζνχλ νη αληηδξάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο φισλ κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη.  

ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν παξαηήξεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ρσξίζηεθε ζε δχν θάζεηο, ε 

πξψηε θάζε αθνξνχζε ηελ γλσξηκία θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ εξεπλεηή ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηελ δεχηεξε θάζε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηηο κεηέξεο, ηνπο παηεξάδεο θαη ηα 

παηδηά. Ζ πξψηε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν Φεβξνπάξην-Ηνχλην ηνπ 2014, 

φπνπ ε εξεπλήηξηα βξήθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη πξνζδηφξηζε ηελ είζνδν ζην 

εξεπλεηηθφ πιαίζην. Αξρηθά ζπλνκίιεζε κε ηηο κεηέξεο πήξε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο, 

έπεηηα ζπλνκίιεζε κε ηνπο παηεξάδεο θαη ζηελ ζπλέρεηα έθαλε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

παηγληψδνπ ραξαθηήξα κε ηα παηδηά. ζνλ αθνξά ηα παηδηά, νη δξαζηεξηφηεηεο 

αθνξνχζαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ θνκκάηη πνπ θαηείραλ, ελψ φζνλ αθνξά 

ηνπο γνλείο ζηφρνο ηεο ήηαλ ε αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηνξπζκίδνληαη, θαζψο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο ζρέζεο κέζα ζην πεδίν. Ζ δεχηεξε 

θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ρξνληθή πεξίνδν Ηνχιην έσο Απξίιην ηνπ 2015, φπνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ δνκεκέλεο εξσηήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο νηθνγέλεηαο, θαη γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ 

εθάζηνηε νηθνγέλεηα. ζνλ αθνξά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο πεξηγξάθνπκε 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, ην Γέληξν ηεο Εσήο.   

 

6.7. Γηαδηθαζία θαη εξγαιεία ηεο έξεπλαο 
 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπληζηά κέξνο κηαο 

επξχηεξεο  πνιπκεζνδνινγηθήο θαη πνιπηξνπηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα ηεο Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Βησκαηηθήο, 

Δπξεηηθήο θαη Αθεγεκαηηθήο-Γηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

(αλαπαξαζηάζεηο), ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ξνπηίλεο, ηηο πξαθηηθέο, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηνπο ξφινπο, ην άγρνο, ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζέζε 
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ζηελ δσή ησλ ζχγρξνλψλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη 

πην ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε.  

Δπεηδή φκσο ην εξεπλεηηθφ δείγκα είλαη κηθξφ γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ 

γεληθεπζηκφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε δηαθνξεηηθά 

πνιπκεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηάο ηεο. Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ γηλφηαλ κε ελεξγή αθξφαζε 

θαη απνζηαζηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηή απφ ηα γεγνλφηα. ε κηα λαηνπξαιηζηηθή έξεπλα νη 

θαλφλεο εγθπξφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο  

πεξηιακβάλνπλ: ηηκηφηεηα, βάζνο θαη πινχηνο απφθξηζεο, θαζψο θαη αθνζίσζε ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ (Oppenheim, 1992).  

Οη αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο καο ππνδεηθλχνπλ ήδε απφ ηελ 

αξρή ηεο έξεπλαο πσο είλαη απαξαίηεηεο. Οη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κέζα ζηα 

πιαίζηα κηαο πνηνηηθήο ζπιινγήο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

πθηζηάκελεο εξκελείεο γηα ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

λνηψζνπλ νη ίδηνη αιιά θαη νη άιινη γχξσ ηνπο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα θίλεηξα, νη 

αλεζπρίεο αιιά θαη νη αμηψζεηο πνπ έρνπλ(Lincoln&Cuba, 1985: 92-93). Σφζν νη γνλείο 

φζν θαη ηα παηδηά αλαπαξηζηνχλ ιεθηηθά παιαηέο εκπεηξίεο, πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, 

επηβεβαηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ. 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

ηεθκεξίσλ. χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (Denzin, 1994), ηφηε 

επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ηξηγσλνπνηήζεθαλ κε ηα επξήκαηα απφ ηηο ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο, ηα ηρλνγξαθήκαηα, 

ηελ εζλνγξαθηθνχ ηχπνπ παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο θαζψο θαη ην εκεξνιφγην ηνπ 

παξαηεξεηή. ηελ ηειηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ην θάζε ζπκπέξαζκα πξνέθππηε 

ζαλ απνηέιεζκα ηεο επηβεβαίσζεο, ηνπιάρηζηνλ κηαο αθφκα πεγήο δεδνκέλσλ. Ζ 

ηξηγσλνπνίεζε απηή πξνζέδσζε αμηνπηζηία ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια 

εμαζθάιηζε ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξκελεηψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ηα επξήκαηα. ια ηα ππνθείκελα πέξαζαλ απφ δηάθνξεο θάζεηο, είηε αηνκηθά είηε αλά 

δχν (π.ρ. ηα δχν θνξίηζηα) γηα φζεο θνξέο θαη ψξεο απηφ ήηαλ απαξαίηεην.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε, φπσο πξναλαθέξακε ζηελ εζλνγξαθηθή θαη 

νηθν-ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο σο βαζηθέο κεζφδνπο έξεπλαο ηελ θιηληθή 

ζπλέληεπμε, ην γελεφγξακκα, ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, ην εκεξνιφγην ηνπ 

παξαηεξεηή, ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ηέινο ηελ 

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηίηιν: ην Γέληξν ηεο δσήο γηα ηα παηδηά.  

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Αξρηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ ε εμνηθείσζε ηνπ εξεπλεηή κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά, 

θαη ηνπο γνλείο. Μέζα απφ ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο, ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο, ηελ ερεκχζεηα θαζψο θαη ηελ κε θξηηηθή πνπ ζα ηνπο αζθνχληαλ αξρίζακε 

λα κπαίλνπκε ζηγά – ζηγά ζηηο θάζεηο ηεο εξεπλαο. 

ηελ πξψηε θάζε πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο θιηληθήο ζπλέληεπμεο  

γελενγξακκάηνο (δπλαηφηεηα λα γίλεη ε ζπλέληεπμε). Καζψο επίζεο παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηείηαη ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα 

θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλέληεπμε θαη απφ ηνπο ηέζζεξηο γνλείο, ψζηε λα δνχκε πνηα είλαη ε θαηαγσγή ηνπο, 

νη γεληέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, θαζψο επίζεο θαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε 

ηνπο έζσ θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

ηελ δεχηεξε θάζε νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιηληθή ζπλέληεπμε κε ηίηιν «Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα». Δλψ παξάιιεια 

δνπιεχεηαη θαη ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή. ηελ θάζε απηή ζπκκεηείραλ θαη νη 

ηέζζεξηο γνλείο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, αλ ηα 
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αλαγλσξίδνπλ, πσο ηα αληηιακβάλνληαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ απηά.Καηά 

απηφλ ηνλ πιάγην ηξφπν ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο θαη πσο ηα ξπζκίδνπλ. 

Ζ ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, ε νπνία δηήξθεζε γηα 

αξθεηφ θαηξφ θαη αθνξνχζε ηελ θαζεκεξηλή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηφζν κε δσδεθάσξε φζν θαη κε εηθνζηηεηξάσξε παξαθνινχζεζε. 

Ζ ηέηαξηε θάζε πεξηιάκβαλε ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε κε φια ηα κέιε, έηζη ψζηε λα 

ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εβδνκάδαο 

εθείλεο.  

Ζ ηέηαξηε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηα παηδηά κέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία «Σν δέληξν ηεο δσήο», φπνπ ε δηαδηθαζία απηή ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο 

κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο. Απνζπάζκαηα απφ ηελ θάζε κηα θάζε βξίζθνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.  

 

6.7.1. Πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο 

 

ηελ πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο κε ηνπο ηέζζεξηο γνλείο (Κιηληθή ζπλέληεπμε 1), ε νπνία 

νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ θάζε έλαλ γνληφ. ηε ζπλέληεπμε απηή, ε 

εξεπλήηξηα πήξε πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο 

γνλείο, ηα αδέξθηα, ηνλ ή ηελ ζχδπγν, ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη ηα πεζεξηθά ηνπο. Βέβαηα 

απαξαίηεην ήηαλ λα ζπιιερζνχλ θαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

εαπηφ, φπσο αλ εξγάδνληαη, πφζν ρξνλψλ είλαη, ηη έρνπλ ζπνπδάζεη θαη άιιεο ηέηνηνπ 

ηχπνπ εξσηήζεηο. Ζ φιε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ησλ ππνθεηκέλσλ 

θάησ απφ απφιπηε εξεκία θαη κέζα ζε πιαίζηα νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ 

ζπλέληεπμε καγλεηνθσλήζεθε απηνχζηα πξνθεηκέλνπ λα θαλεξσζνχλ κέζα απφ ηηο 

κηθξέο παχζεηο, ηα ιεθηηθά δηαιείκκαηα θαη ηνπο ζπλεηξκνχο ν ζπλαηζζεηηθφο θφζκνο 

ησλ γνλέσλ. Δλδεηθηηθά απνζπάζκαηα απνκαγλεηνθψλεζεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπλέληεπμε βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα 1 (αθνξνχλ ηνλ θάζε έλα γνληφ μερσξηζηά θαη 

πσο παξνπζηάδεη ην πξφζσπν πξνζθφιιεζεο ηνπ).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο θαη ηεο αλάιπζεο θάζε κηαο ζπλέληεπμεο 

πξακαηνπνηήζεθε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. 

1. πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο. Έγηλε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ θπξίσο ζηνπο 

γνλείο κε ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δχν νηθνγελεηψλ 

θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ γελενγξάκκαηφο ηνπο (πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ 

θαηαζθεχαζε ν θ. Μάξηνο Πνπξθφο ζηε βάζε θπξίσο ηνπ βηβιίνπ «Σν 

γελεφγξακκα: Δξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο νηθνγέλεηαο» ησλ Μ. Γθφιληξηθ θαηΡ. 

Γθέξζνλ). 

2. Ζρνγξάθεζε. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (ηεζζάξσλ γνλέσλ) 

γηα ηελ απφθξπςε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέζν 

ηεο ερνγξάθεζεο γηα ηελ αθξηβή ζπιινγή ησλ αθεγήζεσλ θαη ηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή. Ο εξεπλεηήο αθήλεη ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα, δείρλνληαο ηνπο πσο ηα εκπηζηεχνληαη, πσο 

έρνπλ δηάζεζε θαη φξεμε λα αθνχζνπλ θαη κέζα απφ ην πλεχκα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο λα επηηεπρζεί ε ζπλέληεπμε. 

3. Δξσηήζεηο-παξεκβάζεηο. Καζψο ν εξεπλεηήο αθνχεη πξνζεθηηθά ηα ιεγφκελα 

ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ηνπ δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο επηπξφζζεηεο απνξίεο, ηηο 

νπνίεο νθείιεη σο εξεπλεηήο λα ηνλ ξσηήζεη, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ε 

απάληεζε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζείηαη θαη ν εξεπλεηήο, ν νπνίνο απνθηάεη 
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κηα πιεξέζηεξε εηθφλα αιιά θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ν νπνίνο αξρίδεη λα 

απνθηά κηα βαζχηεξε θαηαλνήζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.  

4. Απνκαγλεηνθώλεζε. Μεηά ην ηέινο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο έρεη 

ζπιιέμεη ην απαξαίηεην πιηθφ ην νπνίν πξέπεη λα ην απνκαγλεηνθσλήζεη φπσο 

αθξηβψο έρεη θαηαγξαθηεί. Ζ δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, ηφζν ζηελ 

ζπιινγή αιιά θπξίσο ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε. Ηδηαίηεξα νη άλδξεο επεηδή 

κηινχζαλ βαξηά θξεηηθά, πνιιέο θνξέο θάπνηεο ιέμεηο ηεο έιεγαλ δηαθνξεηηθά, 

κε απνηέιεζκα λα δφξηζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εξεπλήηξηα. 

5. Βηνγξαθηθή ηξνρηά. Μεηά ην πέξαο ησλ απνκαγλεηνθσλήζεσλ ηνπ 

γελενγξάκκαηνο, ζηφρνο ήηαλ ε βηνγξαθηθή ηξνρηά ησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ε 

θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ηεο αθήγεζεο. 

6. Γνκηθή πεξηγξαθή. Σν γελεφγξακκα ήδε απφ ηελ αξρή ην είρακε ρσξίζεη ζε 

ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην θάζε κέινο μερσξηζηά. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζπαζήζακε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ ζθφπν ηεο έξεπλαο, φζν αθνξά ηα 

πξφζσπα ηα νπνία βνεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο (Σζηψιεο, 2006).  

7. Αλαιπηηθή αθαίξεζε. ην ηειεπηαίν απηφ βήκα, ζηφρνο καο ήηαλ ε 

αλαζπγθξφηεζε ηεο βαζηθήο δνκήο, ζπιιέγνληαο απαληήζεηο πνπ δειψλνπλ ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζηελ δσή ησλ ππνθεηκελψλ, έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζνπκεζε πεξαηηέξσ αλάιπζε (Σζηψιεο, 2006).  

Δλ θαηαθιείδη, κέζα απφ ην γελεφγξακκα ζπιιέμακε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

βηνγξαθηθέο, δεκνγξαθηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε γνλέα. Έηζη 

ψζηε λα κειεηήζνπκε ηελ εηο βάζνο ςπρνζχλζεζε ηνπο θαη λα βγάινπκε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ίδηεο θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο γνλείο, νη επηπξφζζεηεο εξσηήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ σο ππνεξσηήζεηο ηεο θχξηαο εξψηεζεο.  

 
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

1.Πνην είλαη ην νλνκαηεπψλπκν ζαο; 

2.Πφηε αθξηβψο έρεηε γελλεζεί; 

3.Ση δνπιεηά θάλεηε ηψξα; 

4.Αλ λαη, έρεηε αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε άιιεο δνπιεηέο; 

5.Αλ φρη, ππήξμε θάπνηνο ιφγνο πνπ δελ έρεηε εξγαζηεί; 

6.Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα έρεηε θηάζεη; 

7.Δίζηε παληξεκέλε; 

8.Πφζα παηδηά έρεηε θάλεη; 

9.Έρεηε θάλεη πνηέ απνβνιή ή είραηε ζθεθηεί πνηέ λα απνβάιιεηε; 

10.Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ζαο; 

11.Τπήξρε θάπνηνο ζεκαληηθφο ιφγνο θαη παληξεπηήθαηε; 

12.Ήηαλ δηθή ζαο απφθαζε λα παληξεπηείηε;  

13. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνηα άηνκα απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ζαο; 

14. Έρεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε; 

15.Έρεηε πεξάζεη θάπνηα ζεκαληηθή κεηαθίλεζε ή κεηαλάζηεπζε; 

16. Αλ λαη, πφηε έγηλε; 

17. Έπαημε θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή ζαο σο μερσξηζηφ άηνκν; 

18.Έπαημε θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν ζε εζάο θαη ζηελ νηθνγέλεηα ζαο; 

19. Αλ γπξίδαηε ην ρξφλν πίζσ ζα αιιάδαηε απηήλ ηελ απφθαζε; 

20. Ήηαλ δηθή ζαο απφθαζε ε κεηαθίλεζε; 

21. Αλ λαη, πνηνο ήηαλ ν ιφγνο πνπ αλαγθαζηήθαηε ή επηζπκήζαηε λα αιιάμεηε ηφπν; 

22.Αλ φρη, ηη θηλήζεηο δηελεξγήζαηε γηα λα απνθεπρζεί απηή ε θαηάζηαζεο; 

23. Αλ γπξίδαηε ην ρξφλν πίζσ, ζα παίξλαηε μαλά απηέο ηηο απνθάζεηο; 
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24. Τπήξμε ζηελ νηθνγέλεηα θάπνην ζνβαξφ ηαηξηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ ζαο  

ηαιαηπψξεζε; 

25. Ση ζρέζε έρεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; 

26. Τπήξμε θάπνην πξφβιεκα αιθννιηζκνχ ή λαξθσηηθψλ ζηελ νηθνγέλεηα; 

27. Τπήξμε πνηέ θάπνην πξφβιεκα κε ηνλ λφκν; 

28. Πεξάζαηε πνηέ θάπνηα κεγάιε θαθνηπρία κε ηνλ ζχληξνθν ζαο πξηλ ή κεηά ηελ δεκηνπξγία 

ηεο νηθνγέλεηαο; 

28α. Γειαδή αλ δελ πέζαηλε ν παηέξαο ηνπ ζα κέλαηε εθεί κφληκα; 

28β. Ναη αιιά ζηελ Κξήηε απφ φηη μέξσ έρεη πεξηνπζία θαη ν άληξαο ζνπ θαη εζχ;  

28γ. Δλψ ζηελ Κσ δελ ήηαλ έηζη; 

 

2. ρέζεηο κε ηελ κεηέξα 

 

1.Πνην είλαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο ζνπ; 

2.Θπκάζαη ηελ εκεξνκελία πνπ γελλήζεθε; 

3. Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηεο θαη αλάκεζα ζε πφζα αδέξθηα; 

3α. Καη δήζαλε θαη ηα εθηά; 

4. Τπήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξηζκνί, γάκνη, εθηξψζεηο ή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ λα 

ηνπο απαζρνινχζαλ; 

5. Σα αδέξθηα ηεο κακάο ζνπ ηη δνπιεηά θάλνπλ; 

6. Δζχ έρεηο θαιή ζρέζε καδί ηνπο; 

7. ηαλ ήηαλ κηθξή ε κακά ζνπ κε πνηνπο δνχζε; 

8. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηεο κακάο ζνπ; 

9. Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είρε θηάζεη; 

10. Δίλαη ζηελ δσή αθφκε; 

11. Δίλαη παληξεκέλε; 

11α. Καη πσο νλνκάδεηαη ν άληξαο ηεο; 

12. Έρεη θάλεη πνηέ απνβνιή; 

12α. Καη πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ έθαλε απνβνιή; 

13. Έρεη θάλεη πνηέ έθηξσζε; 

14. Έρεη ράζεη πνηέ παηδί 

15. Γλσξίδεηο ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηεο; 

16. Έρεη βξεζεί πνηέ ζε δηάζηαζε κε ηνλ άληξα ηεο; 

18. Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηεο; 

17.  Ξέξεηε αλ ήηαλ πηζηή ζηνλ άληξα ηεο; 

19. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηελ κεηέξα ζαο; 

19α. Πνηα αδέξθηα ζνπ ελλνείο; Θέιεηο λα κηιήζεηο ζπγθεθξηκέλα; 

20. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλείηε; 

21. Πνηα είλαη απηά ηα εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ απηήλ ηελ επηθνηλσλία; 

22. Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηεο θαη κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη απηφ; 

23. Θα κπνξνχζεο λα κνπ αλαθέξεηο έλαλ δηάινγν καδί ηεο, πνηεο είλαη δειαδή νη θνπβέληεο 

πνπ αληαιιάζζεηαη ζπλήζσο; 

24. Γηα πνηνπο ιφγνπο ζαπκάδεηο ηελ κεηέξα ζνπ; 

24α. Γειαδή ηη ελλνείο; 

25. Γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ζνπ αξέζεη ε κεηέξα ζνπ; 

26. Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο κνηάδνπλ ή δελ κνηάδνπλ νη ζπκπεξηθνξέο ζαο; 

29. Ννηψζεηο φηη πξαγκαηηθά αλεζπρεί θαη λνηάδεηαη γηα ζέλα; 

28. Καηά πφζν λνηψζεηο πσο είλαη εκπφδην ή θηλεηήξηα δχλακε ε κεηέξα ζνπ γηα κειινληηθέο 

ζνπ ηδέεο; 

27. Πφζν επραξηζηεκέλε είζαη κε απηφ; Ση ζα κπνξνχζεο λα θάλεηο γηα λα αιιάμεηο απηφ πνπ 

ζε ελνριεί θαη ζε θάλεη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε; 

30. Δίλαη δηαθξηηηθή ζηελ δσή πνπ θάλεηο; 

31. Δίζαη επραξηζηεκέλε ή πφζν πνιχ επηζπκείο λα είζαη θνληά ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα ή γεληθά ζε δηαθνπέο); 
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32. Δζχ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηελ κακάο ζνπ; Γειαδή ηη   πξάγκαηα θάλεηο 

γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηψζεηο;  

32α. Ααα δειαδή κνηάδεη κε κηθξφ παηδί; 

33. Ση θάλεηο φηαλ ε κεηέξα ζνπ δελ ηα πεγαίλεη θαιά κε θάπνηνλ απφ ηα αδέξθηα ζνπ; 

34. Ση επηπηψζεηο είρε ζηελ κάζεζε ζνπ (πλεπκαηηθή) ε κεηέξα ζνπ;  νπ έδηλε θίλεηξα, 

ήζειεο λα θάλεηο πξάγκαηα γηα λα ηεο δείμεηο φηη μέξεηο; 

ζαο; 

35.Ση επηπηψζεηο έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζαο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο  

36.Θα ζέιαηε λα έρεηε θαη εζείο κε ηα παηδηά ζαο, ηελ ζρέζε πνπ έρεηε κε ηελ κεηέξα ζαο; 

37.Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν φξνο «κεηέξα»; Πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ζηελ πλεπκαηηθή ζαο 

αλάπηπμε; 

38. Ννηψζεηο ηπρεξή πνπ έρεηο κηα ηέηνηα κεηέξα; Θα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; 

39.Θεσξείηαη φηη είζηε ε αδπλακία ηεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο αδέξθηα; 

40. Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε πσο είλαη  ε «ηδαληθή» κεηέξα γηα εζάο; 

 

3. ρέζεηο κε ηνλ παηέξα 

 

1.Πνην είλαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ζαο; 

2.Πνηα είλαη ε εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο ηνπ; 

3.Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ θαη αλάκεζα ζε πφζα αδέξθηα; 

4.Τπήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ρσξηζκνί, γάκνη, εθηξψζεηο, ή νηθνλνκηθά δεηήκαηα; 

5.Έρεηο θαιή ζρέζε καδί ηνπο; 

6.ηαλ ήηαλ κηθξφο ν παηέξαο ζνπ κε πνηνπο δνχζε; 

7. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζνπ; 

11.Έρεη ράζεη πνηέ παηδί; 

9.Δίλαη ζηε  δσή αθφκε; 

10.Δίλαη παληξεκέλνο; 

8.Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είρε θηάζεη; 

12.Έρεη βξεζεί ζε δηάζηαζε κε ηελ ζχδπγν ηνπ; 

13.Ξέξεηο αλ ηεο ήηαλ πηζηφο; 

14.Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ; 

5.Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ηνλ παηέξα ζαο; 

15α. Γηαηί ην ιέηε απηφ; 

16.Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεηο κε ηνλ παηέξα ζνπ; 

17.Ση πξφβιεκα- εκπφδην βιέπεηο λα ππάξρεη αλάκεζα ζε εζέλα θαη ζε εθείλνλ; 

18.Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηνπ θαη κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηφ; 

20.Γηα πνην ιφγν ζαο αξέζεη ν παηέξα ζαο; 

19.Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πείηε έλαλ ηππηθφ δηάινγν πνπ έρεηε κεηαμχ ζαο; Ση θνπβέληεο 

δειαδή αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ζαο; 

21.Καη γηα πνην ιφγν δελ ζνπ αξέζεη θαη λνηψζεηο πσο δελ κνηάδεηε; 

21α. Καη θάπνηα νκνηφηεηα; 

22.Ση ζα κπνξνχζεο λα θάλεηο γηα λα βειηηψζεηο ηελ ζρέζε ηνπ καδί ζνπ; 

23.Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο είλαη θηλεηήξηνο δχλακε ή εκπφδην ζηα κειινληηθά ζνπ ζρέδηα; 

24.Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο ζε λνηάδεηαη ν παηέξαο ζνπ; Καη κε πνην ηξφπν πηζηεχεηο πσο ζνπ 

ην δείρλεη; 

25.Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο είλαη δηαθξηηηθφο ζηελ δσή ζνπ ν παηέξαο ζνπ; 

27.Δζχ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηνλ παηέξα ζνπ; Πσο εθθξάδεηο ηελ αγάπε ζνπ 

ζε απηφλ; 

26α. Καη αλ δελ παο βιέπεηο θάπνηα άζρεκε αληίδξαζε; 

26.Πφζν επηζπκείο ή είζαη επηπρηζκέλε έηζη ψζηε λα επηζπκείο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ λα είζαη καδί ηνπ; 

28.Ση θάλεηο φηαλ ν παηέξαο ζνπ είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε θάηη πνπ αθνξά εζέλα; 

29.Καη φηαλ είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε θάπνην απφ ηα αδέξθηα ζνπ; 

30.Ση επηπηψζεηο έρεη ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ παηέξα ζνπ ζηελ κάζεζε ζνπ; 

31.Ση επηπηψζεηο έρεη ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ παηέξα ζνπ θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ζνπ; 
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32.Θα ήζειεο λα έρεηο κε ηα παηδηά ζνπ ηελ ζρέζε πνπ έρεηο κε ηνλ παηέξα ζνπ; 

33.Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ν φξνο «παηέξαο»; Πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη γηα ζέλα; 

34.Ννηψζεηο  ηπρεξή πνπ έρεηο έλαλ ηέηνην παηέξα; 

34α. Θέιεηο λα κνπ πεηο έλα παξάδεηγκα ζε απηφ πνπ είπεο; 

35.Θεσξείο πσο ν παηέξαο ζνπ έρεη αδπλακία ζε ζρέζε κε ηα άιια ζνπ αδέξθηα; 

36.Απφ φηη μέξσ, κέλεη ζρεηηθά θνληά ηνπο, ζεσξείο φηη απηφ παίδεη ξφιν; 

37.Θα ήζειεο λα κνπ πεξηγξάςεηο πσο είλαη γηα ζέλα ν ηδαληθφο παηέξαο; 

 

4. ρέζεηο κε ηα αδέξθηα 

 

1.Έρεηο αδέξθηα; 

3.Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπο κε βάζε εζέλα; 

2.Πνην είλαη ην θχιν θαη ην φλνκα ηνπο; 

4.Ση δηαθνξά ειηθίαο έρεηο κε ην θάζε έλα; 

5.Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηελ κεηέξα ζνπ θαη κε θάπνην απφ ηα 

αδέξθηα ζνπ; Πνηα είλαη δειαδή ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο; 

6.Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία ή αληηκαρία αλάκεζα ζε εζέλα, ηνλ παηέξα ζνπ θαη θάπνην απφ ηα 

αδέξθηα ζνπ; 

8α. Ζ γηαγηά πνπ αλέθεξεο απφ πνηα κεξηά ήηαλ; 

8.ηαλ ήζαζηαλ παηδία εζείο θαη ηα αδέξθηα ζαο κε πνηνπο δνχζαηε ζην ζπίηη; 

7.Θα κπνξνχζεο λα κνπ αλαθέξεηο πηζαλνχο γάκνπο θαη δηαδχγηα ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

9.ε πνην ή πνηα άηξνκα είραηε εζείο αδπλακία θαη ζε πνην ή πνηα άηνκα είραλε ηα αδέξθηα 

ζαο; 

9α. Απηφ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, δειαδή φηαλ ε γηαγηά ζνπ έπαηξλε ην κέξνο ζνπ 

εξρφηαλε ζε ζχγθξνπζε κε ηελ κεηέξα ζνπ ή ηνλ παηέξα ζνπ; 

10.Πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα ησλ αδεξθψλ ζνπ; 

11.Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα έρνπλ θηάζεη; 

12.Δίλαη παληξεκέλα ηψξα ηα αδέξθηα ζνπ; 

13.Καη πνηα είλαη ηα νλφκαηα ηνπο; 

14.Έρεη ράζεη θάπνην απφ ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

15.Έρεη πηνζεηήζεη θάπνην απφ ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

16.Θπκάζαη πνηα είλαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπ αδεξθνχ ζνπ; 

17.Έρεη ρσξίζεη πνηέ θαλέλα απφ ηα αδέξθηα ζνπ; 

18.ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή κε πνηνπο δνπλ ηα αδέξθηα ζνπ; 

19.Δπηζθέπηνληαη ζπρλά ηνπο γνλείο ζνπ; 

20.Μέλνπλ θνληά ζηνπο γνλείο ζνπ ηα αδέξθηα ζνπ; 

21.Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο θαη ηνπ αδεξθνχ ζαο κε ηνλ παηέξα ζνπ ηψξα θαη ζην 

παξειζφλ; 

21α. Πηζηεχεηο πσο ν παηέξαο ζνπ έθαλε πξνζπάζεηεο λα παληξέςεη ηελ αδεξθή ζνπ; 

22.Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο θαη ηνπ αδεξθνχ ζνπ κε ηελ κεηέξα ζνπ, ζην παξφλ θαη ζην 

παξειζφλ; 

23.Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλείο κε ηα αδέξθηα ζνπ; 

23α. Καη γηαηί πηζηεχεηο πσο ζπκβαίλεη απηφ; Ση θηαίεη; 

24.Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα ηππηθφ δηάινγν κε ηελ αδεξθή ζνπ; 

25.Με ηνλ αδεξθφ ζνπ; 

24α. Καη ζνπ δίλεη ιχζεηο; 

26.Ση ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; Ση είλαη απηφ πνπ ζε θάλεη λα ηελ ζαπκάδεηο; 

27.Καη ζηνλ αδεξθφ ζνπ; 

28. Ση δελ ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; 

28α. Γειαδή; 

28β. Καη ηη δελ ζνπ αξέζεη ζηνλ αδεξθφ ζνπ; 

29.Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηνλ  αδεξθφ ζνπ ή θαη ην αληίζεην 

φηη δελ κνηάδεη; 

30.Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηεο αδεξθήο ζνπ ή θαη ην αληίζεην 

φηη δελ κνηάδεη; 
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31.Ννηψζεηο πσο έρεηο αλάγθε ηα αδέξθηα ζνπ; 

32.Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ν φξνο «αδεξθή»; 

33.Πσο θαληάδεζαη ηνλ ηδαληθφ αδεξθφ ή αδεξθή; 

34.Δάλ έρεηο θάπνην πξφβιεκα ζα ην κάζνπλ ηα αδέξθηα ζνπ; Καη αλ λαη ζα είλαη ηα πξψηα 

άηνκα; 

 

5. ρέζεηο κε ηα παηδηά 

 

1. Πφζα παηδηά έρεηο; 

2. Πνηα είλαη ηα νλφκαηα ηνπο; 

3. Θα ήζειεο λα απνθηήζεηο θαη άιιν παηδί; 

4. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ ζρέζε πνπ έρεηο κε ηα παηδηά ζνπ; 

4α. Γειαδή ηη ελλνείο; 

5. Πνηεο είλαη νη αλεζπρίεο ζνπ γηα ηα παηδηά ζνπ; 

6. Ννηψζεηο πσο ν άληξαο ζνπ θαη παηέξαο ησλ παηδηψλ ζνπ, έρεη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κε εζέλα; 

7. Έρεηο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ηνπ παηέξα ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; 

8. Πνηνο ζεσξείο πσο είλαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο γηα ηελ θαιχηεξε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; 

9.Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ κεηαληψλεηο γηα ηελ επηινγή ζνπ λα θάλεηο παηδηά; 

10. Ννηψζεηο  πσο ήζνπλ έηνηκε γηα ηελ απφθηεζε ησλ παηδηψλ ζηελ θάζε παξνχζα θάζε; 

11. Έρεηο θαιέο ζρέζεηο κε εθείλα; 

12. Πηζηεχεηο πσο θαη εθείλα πξνζπαζνχλ γηα απηφ; 

13. Τπάξρεη θάηη πνπ ζα ήζειεο λα αιιάμεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ηα θξνληίδεηο; 

14. Πνηεο είλαη νη θηινδνμίεο ζνπ γηα ηα παηδηά ζνπ; 

15. Γλσξίδεηο ηηο θηινδνμίεο ηνπ άληξα ζνπ γηα ηα παηδηά ζνπ; 

17. Πνηνο πηζηεχεηο πσο είλαη ν πνην επηκειήο γηα ηελ θξνληίδα ηνπο; 

16. Έρεηε κηα θνηλή πνξεία γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζαο; 

18. ηαλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηελ νηθνγέλεηα ζεσξείο επζχλε ζνπ λα ελεκεξψζεηο ηελ 

νηθνγέλεηα ή είλαη θαιχηεξν λα κελ ην μέξνπλ; 

19. Πνηα άηνκα πηζηεχεηο πσο βνεζάλε εζέλα θαη ηα παηδηά ζνπ ζην λα αλαπηπρζνχλ ζσζηά θαη 

ηνπο παξέρνπλ είηε νηθνλνκηθή είηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε; 

20. Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα παηδηά ζνπ θαη ηη ζα έθαλεο γηα απηά; 

21. Έρεη ρξεηαζηεί ζε θάπνηα θαηάζηαζε ζην παξειζφλ λα απνδείμεηο πφζν πνιχ ηα αγαπάο ή ηη 

ζα έθαλεο γηα απηά; 

22. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ ηξφπν πνπ κεγαιψλνπλ ή ζα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη; 

24. Πηζηεχεηο πσο ε χπαξμε ησλ παηδηψλ δίλεη λφεκα ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ; 

23. Θέισ λα αλαθέξεηο ηππηθνχο δηαιφγνπο πνπ έρεηο κε ηα παηδηά ζνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε; 

 

6. ρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο  

 

1. Πνηα είλαη ηα νλφκαηα ηεο πεζεξάο θαη ηνπ πεζεξνχ ζνπ; 

2. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο; 

3. Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπο θαη αλάκεζα ζε πφζα αδέξθηα; 

4. Γλσξίδεηο εκεξνκελία πνπ παληξεχηεθαλ; 

5. Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιψ, επαγγέικαηα θαη ζπνπδέο πνπ έρνπλ θάλεη; 

6. Πνηνη δνχζαλ ζην ζπίηη ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεγάισλε ν άληξαο ζνπ; 

7. Δίλαη ζηελ δσή θαη νη δχν; 

8. Έρνπλ ρσξίζεη ή έρνπλ πινπνηήζεη άιινλ γάκν ζην παξειζφλ; 

9. Έρνπλ πηνζεηήζεη άιιν παηδί; 

10. Έρεη θάλεη έθηξσζε ή απνβνιή ε πεζεξά ζνπ; 

11. Γλσξίδεηο αλ ν πεζεξφο ζνπ ήηαλ πηζηφο ζηελ γπλαίθα ηνπ; 

12. Γλσξίδεηο αλ ε πεζεξά ζνπ ήηαλ πηζηή ζηνλ άλδξα ηεο; 

13. Πνηα είλαη ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηψξα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο; 

14. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζνπ κε ηελ πεζεξά ζνπ; 

15. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζνπ κε ηνλ πεζεξφ ζνπ; 

16. Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλείο καδί ηνπο; 
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17. Ση πξνβιήκαηα ή εκπφδηα αληηκεησπίδεη ε επηθνηλσλία ζνπ κε ηελ πεζεξά ζνπ; 

18. Ση πξνβιήκαηα ή εκπφδηα αληηκεησπίδεη ε επηθνηλσλία ζνπ κε ηνλ πεζεξφ ζνπ; 

19. Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν; 

20. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαιφγσλ ζαο; 

21. Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηελ πεζεξά ζνπ ή θαη ην αληίζεην 

φηη δελ κνηάδεη; 

22. Καηά πφζν πηζηεχεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηνλ πεζεξφ ζνπ ή θαη ην αληίζεην 

φηη δελ κνηάδεη; 

23. Ννηψζεηο πσο έρεηο αλάγθε ηα πεζεξηθά ζνπ; 

24. Δάλ έρεηο θάπνην πξφβιεκα καδί ηεο ζα ηεο ην πεηο; 
25. Ο άλδξαο ζνπ έρεη αδέξθηα; 
27. Πσο νλνκάδεηαη; 
28. Έρεηο θαιέο ζρέζεηο καδί ηεο; 
29. Πνην ζεσξείο φηη είλαη ην πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία ζαο; 

 
Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο ηνπ γελενγξάκκαηνο 

θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε κέινο. Δπίζεο 

κπνξέζακε λα δνχκε θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχλ νη γνλείο κε ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο θαη κε ηα ζπγγεληθά κέιε. Δπηδηψμακε κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα λα 

δνχκε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ηειεηνπξγίεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ 

κε ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ζηε βάζε ηεο ζπζηεκηθήο πξννπηηθήο. Ζ θαηαζθεπή θαη ε 

εξκελεία ηνπ γελενγξάκκαηνο γηα ηνλ θάζε γνλέα βαζίζηεθε ζηελ δηθή ηνπ πξνζσπηθή 

κλήκε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηα γεγνλφηα ηνπ παξφληνο, ηνπ παξειζφληνο 

θαη ηνπ κέιινληνο.  

Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θάζε γνλέα καο βνήζεζε λα 

θηάζνπκε θαη ζην ηξίην ζηάδην ην νπνίν ήηαλ ε θαηαζθεπή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηξηγψλσλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επηξξνψλ θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

λνηψζνπλ απέλαληη ζηνπο άιινπο.  

 

6.7.2. Γεύηεξε θάζε ηεο έξεπλαο 
 

Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ηελ εκη-δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε κε ηίηιν «Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ γνλέσλ». ην ζεκείν απηφ ε 

εξεπλήηξηα εζηηάδεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη δεηάεη απφ ηνπο γνλείο λα κηιήζνπλ γηα ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε νινθιεξψζεθε ζε δχν ζπλαληήζεηο 

κε ηελ θάζε κεηέξα θαη έπεηηα γηα ηνλ θάζε παηέξα, ελψ θαη νη ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο 

θξάηεζαλ γηα αξθεηέο ψξεο.  

Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηφζν ηα επράξηζηα φζν θαη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

λνηψζνπλ νη ίδηνη, πνηα γεγνλφηα ηνπο ζεκάδεςαλ θαη πσο ρεηξίζηεθαλ ηηο εθάζηνηε 

θαηαζηάζεηο. Σα πξφζσπα, νη θαηαζηάζεηο θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ 

γεγνλφησλ παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλάο καο, 

βνεζψληαο ζπγρξφλσο ζηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηάο ηεο κε ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα παξαηήζνληαη νη εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη γνλείο: 
 

Δξσηήζεηο εκη-δνκεκέλεο θιηληθήο ζπλέλεληεπμεο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

θαη απηνξξύζκηζε ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ 

 

1.Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείο πσο ζνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηελ δσή ζνπ; 

2.Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλε; 

Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιψ φζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο ζηηγκέο (πξφζσπα, 

γεγνλφο, θαηάζηαζε. 
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3.Τπήξρε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά δπζηπρηζκέλε 

ή πιεγσκέλε; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιψ φζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο ζηηγκέο 

(πξφζσπα, γεγνλφο, θαηάζηαζε). 

3.1.Θέιεηο λα κνπ αλαθέξεηο ζε πνηα θαηάζηαζε αλαθέξεζαη. 

4. Πιεγσκέλε έρεηο λνηψζεη; Πεξηέγξαςέ κνπ. 

5.Ση ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηαλ θάηη ζε πιεγψλεη ή ζε ζηελαρσξεί; 

6. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο φηαλ είζαη ζηελαρσξεκέλε; 

7.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο φηαλ είζαη λεπξηαζκέλε; 

8.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο φηαλ είζαη επηπρηζκέλε; 

9.Πνην άηνκν καζαίλεη πξψηα ηη ζνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί έρεηο επηιέμεη εθείλν ην άηνκν θαη φρη 

θάπνην άιιν; 

9.1. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν; νπ ιέεη πάληα απηφ πνπ είζαη έηνηκε λα 

αθνχζεηο ή απηφ πνπ πεξηκέλεηο; 

9.2.Πνηα είλαη ε θξάζε πνπ ζνπ ιέεη ζπλήζσο ην πξφζσπν πνπ εκπηζηεχεζαη θαη κνηξάδεζαη 

καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ; 

10. Γείρλεηο ζηα παηδηά πσο λνηψζεηο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεηο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα; 

11. Πηζηεχεηο πσο ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο λνηψζεηο αθφκα θαη αλ δελ ηνπ κηιήζεηο; 

12. Ση θάλεηο φηαλ έρεηο θάπνην παξάπνλν ή πξφβιεκα απφ ην έλα ζνπ παηδί; Σν αλαθέξεηο ζην 

άιιν; 

13. ε πνηεο πεξηφδνπο άγρνπο εμσηεξηθεχεηο απηφ πνπ λνηψζεηο 

14. ε πεξηφδνπο ζπκνχ πσο εμσηεξηθεχεηο απηφ πνπ λνηψζεηο; 

14α. Γηα πνην άηνκν κηιάο; 

15. ε πνηεο πεξηφδνπο ραξάο εμσηεξηθεχεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ; 

16. Έρεηο ζθεθηεί πσο απηά πνπ λνηψζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην ζψκα ζνπ; Αλ λαη πσο; 

Αλέθεξε έλα παξάδεηγκα  

17. Ση ξφιν παίδεη ν ζχδπγφο ζνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; Θεσξείο φηη ζε 

επεξεάδεη άκεζα;  

18. Τπάξρεη θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ πνπ φηαλ ην ζθεθηείο κειαγρνιείο; 

18α. Δίζαη θαιχηεξα ηψξα; 

19. Πηζηεχεηο πσο ν ιφγνο ησλ άιισλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; 

20. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξείο φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηθή ζνπ επηπρία; 

20α. Ση κφλν απηφ ζα ζε θάλεη επηπρηζκέλε; 

21. Ο άληξαο ζνπ; 

21. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε επηπρία, ε γαιήλε θαη ε ραξά δηαξθνχλ γηα πάληα, πσο θαληάδεζαη 

πσο ζα είλαη κηα επηπρηζκέλε δσή; 

 

Οη ζπλαληήζεηο καγλεηνθσλήζεθαλ νιφθιεξεο θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαηά 

ιέμε, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. ρεηηθφ  απφζπαζκα 

ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα 2. Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο ήηαλ ε 

ίδηα φπσο ζηελ πξψηε θάζε.  

 

6.7.3.Σξίηε θάζε ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε.Ζ εξεπλήηξηα κε βάζε ηηο 

εζλνγξαθηθέο ηεο παξαηεξήζεηο έρεη θαηαγξάςεη ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα, ηηο ξνπηίλεο, 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ηειεηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαιχηεξα 

θαηαλνεηέο νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. ηε 

δηαδηθαζία απηή ε εξεπλήηξηα εληνπίδεη θάπνηα ζέκαηα θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ γηα απηά. Σελ ελδηαθέξεη λα δεη ηηο θηλήζεηο ηνπο ιεθηηθέο 

θαη κε ιεθηηθέο ζε απηήλ ηελ θαζεκεξηλή θάζε θαη παξάιιεια λα δεη ηη αλαγλσξίδνπλ 

νη ίδηνη φζνλ αθνξά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. Κάπνηεο θνξέο κέζα απφ ηελ 

ειεχζεξε ζπδήηεζε καδί ηνπο πξνζπαζεί λα δεη πσο θαη γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη κε 
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απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Δπίζεο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο ψζηε λα δεη ηελ νπηηθή γσλία πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα 3, ελψ απηνχζηα 

απνζπάζκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα θεθάιαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο 

εξγαζίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε δηήξθεζε δχν κήλεο κε ηελ θάζε νηθνγέλεηα, δηφηη ήζειε λα 

δεη εηο βάζνο ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε αθνξνχζε είηε 

δσδεθάσξεο ζπλαληήζεηο θαη φπνπ ήηαλ δπλαηφλ θαη εηθνζηηεηξάσξεο.  

Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε κε ηελ κέζνδν ηνπ καγλεηφθσλνπ θαη 

φρη κέζσ βηληενθάκεξαο θαζψο ηα ππνθείκελα ήζειαλ ηελ πιήξε ερεκχζεηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Δλψ παξάιιεια ηφληζαλ πσο ληξέπνληαλ κπξνζηά ζηελ θάκεξα, 

θαζψο δελ ήηαλ εμηθνησκέλνη, ε επηζπκία ηνπο έγηλε ζεβαζηή. Γηα απηφ φηη ζπλέβαηλε 

θαηαγξάθεθε ζην καγλεηφθσλν, αιιά θαη ζε πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηεο εξεπλήηξηαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη παξάιιεια κε ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή 

(ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή ππάξρεη ζην παξάξηεκα 4). 

Γελ ππήξμε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εζράξα ζηελ νπνία πάηεζε ε εξεπλήηξηα, φια 

θπινχζαλ νκαιά θαη κε ηελ πξνζνρή λα είλαη θνληά ην καγλεηφθσλν φπνπ βξίζθνληαλ 

ηα ππνθείκελα. Με ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ ηα ππνθείκελα ζπλήζεζαλ ηελ παξνπζία 

ηνπ καγλεηνθψλνπ ρσξίο λα ηνπο πξνθαιεί θάπνην πξφβιεκα. Δίρε γίλεη θαη απηφ 

κέξνο ηνπ πεδίνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηνλ εξεπλεηή, πξνζπάζεζε λα κνηξαζηεί φζν ην 

δπλαηφ ηηο ίδηεο εκπεηξίεο κε ηα ππνθείκελα ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο. Ο εζλνγξάθνο-εξεπλεηήο ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο, ν 

νπνίνο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη ηα γεγνλφηα φπσο απηά ζπκβαίλνπλ (ηη θάλνπλ π.ρ. 

ηα άηνκα θαη φρη κνλάρα φηη ιέλε, ελψ παξάιιεια δελ πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί ηελ 

θαηάζηαζε).  

ηελ αξρή ηεο εζλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο δηαηππψλεη αξρηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 

είλαη πνιχ γεληθέο θαη αφξηζηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ έληαμε ηνπ ζην πεδίν 

ζπγθεθξηκελνπνηεί, εμειίζζεη θαη πξνζαξκφδεη ηελ πνξεία. Έηζη ε εζλνγξαθηθή έξεπλα 

εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αλαθάιπςεο ή ηεο απηνδηφξζσζεο ηνπ ζηφρνπ. 

Γεληθφηεξα ε εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε πεξηέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

είλαη ηα εμήο: 

 Πνηθηιία κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ: ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, χπαξμε 

εκεξνινγίνπ, ζεκεηψζεηο, κηθξέο ζπλεληεχμεηο, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη 

ληνθνπκέλησλ (κέζσ καγλεηφθσλνπ ή βίληενπ). 

 Απνηειεί κηα θπζηθή θαη παξάιιεια απζεληηθή κέζνδν δηεξεχλεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Δίλαη πιήξεο απφ απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αληηδξάζεηο, νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ηελ δνκή θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, νη νπνίεο 

πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ απφ έλα εξσηεκαηνιφγην ή κηα 

ζπλέληεπμε(Πεγηάθε,1988). 

Δληνπίδνληαη φκσο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Σν  πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη κπνξεί λα κεξνιεπηεί δηφηη ζπιιέγεηαη απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα-κέιε ηνπ ρψξνπ πνπ 

κειεηάηαη. 

 Ζ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιε, θαζψο ζα 

πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε άιιν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα λα ειερζεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Πεγηάθε,1988).  
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ζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα, φια κπνξνχλ λα αλαηξεζνχλ αλ ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιιε, έηζη ψζηε λα ηξηγσλνπνηεζνχλ 

ηα εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα.  

 
6.7.4. Σέηαξηε θάζε ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ηέηαξηε θάζε αθνξά ηα παηδηά θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη θαηαγξαθέο. Σν 

Γέληξν ηεο Εσήο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θάζεηο, φπνπ ρξεηάζηεθαλ δχν 

εβδνκάδεο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Σα παηδηά δηαζθέδαζαλ φπσο θάλεθε 

δηφηη ππήξμε ζπληαίξηαζκα δσγξαθηθήο, γξαθήο θαη ιεθηηθήο αθήγεζεο ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ. Δπίζεο απφ φια απηά δελ ζα κπνξνχζε λα έιεηπε ην ηξαγνχδη, ην 

νπνίν έδσζε κηα πην επράξηζηε λφηα ζηελ φιε δηαδηθαζία. Σα παηδηά είραλ επίζεο ηελ 

δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα ηα πξφζσπα πνπ ηα ζηεξίδνπλ θαη γηα ηα φλεηξα πνπ 

θάλνπλ. 

Ο φξνο δέληξν ιεηηνπξγεί σο εθαιηήξην ψζηε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ην 

πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια ζα ειεπζεξψλνληαη γηα λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

φιε δηαδηθαζία είλαη κηα κεγάιε παξνκνίσζε αλάκεζα ζηνλ θχθιν ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δέληξσλ. Σα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ ην δηθφ ηνπο δέληξν 

φπσο εθείλα ζέινπλ θαη έπεηηα θαινχληαη θάζε ηη πνπ δσγξάθηζαλ λα ην ζπκβνιίζνπλ 

κε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα νη δχν πξψηεο ελφηεηεο «ην Γέληξν ηεο δσήο» θαη έπεηηα «ην Γάζνο 

ηεο δσήο» νηθνδνκνχλ ηελ γλσξηκία θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε παηδηνχ. Γηα απηφ νη 

εξσηήζεηο αλαθέξνληαη αξρηθά ζηελ γλσξηκία ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηελ εξεπλήηξηα θαη 

έπεηηα ζηηο δεμηφηεηεο, δπλαηφηεηεο, ειπίδεο, ζπλαηζζήκαηα θαη φλεηξα πνπ έρεη ην 

θάζε παηδί. Καη ελψ ην παηδί αλαθέξεηαη ζε φια απηά πνπ έρεη πεηχρεη ή πνπ ζέιεη λα 

κηιήζεη, κπνξεί πην εχθνια λα κεηαβεί ζην επφκελν ζηάδην ην νπνίν είλαη νη δπζθνιίεο 

πνπ έρεη αληηκεησπίζεη.  

ην ηξίην κέξνο κε ηίηιν «φηαλ έξρνληαη νη θαηαηγίδεο», ηα παηδηά κηιάλε γηα ην 

ζπκβάλ πνπ ηα ζηελαρσξεί πεξηζζφηεξν εζηηάδνληαο φκσο ζηνλ ηξφπν πνπ θαηάθεξαλ 

λα ην μεπεξάζνπλ αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην έρνπλ μεπεξάζεη αλαθεξφκαζηε 

ζε πνην γεγνλφο ππάξρεη θψιπκα θαη πξνζπαζνχκε καδί λα βξνχκε κηα ιχζε.  

Ο ζθνπφο ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο «Πηζηνπνηεηηθά θαη ηξαγνχδηα» είλαη κηα 

επηβξάβεπζε ηνπ εξεπλεηή ζηα παηδηά ψζηε λα λνηψζνπλ θαη εθείλα ππεξήθαλα γηα 

απηφ πνπ έθαλαλ, αιιά θαη έλα φκνξθν γξάκκα κε ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη 

ζην άηνκν πνπ ηα βνήζεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 
 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δύν νηθνγελεηώλ ζηε 

βάζε ηνπ γελενγξάκκαηνο 
 

 

7.1. Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη  ηα βηνγξαθηθά θαη δηαγεληαθά πξνθίι ησλ 

ηεζζάξσλ γνλέσλ κε βάζε ηελ εκη-δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάζε κέινο μερσξηζηά. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην παξφλ 

εξγαιείν είλαη γηα λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε κέινο μερσξηζηά, φζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε  ηα άιια άηνκα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ίδησλ απέλαληη ζηνπο άιινπο. Αξρηθά μεθηλάεη κε γεληθέο 

βηνγξαθηθέο εξσηήζεηο θαη θαηφπηλ εζηηάδεη ζε πνην εηο βάζνο δεηήκαηα. Πνιινί 

εξεπλεηέο ζπλδπάδνπλ ην γελεφγξακκα κε ηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ Bowen, φζνλ 

αθνξά ηα ηξίγσλα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γελενγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζε ηξία επίπεδα, ην πξψην επίπεδν 

αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο, ην δεχηεξν ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ηξίην επίπεδν αθνξά ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ 

ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  

ζνλ αθνξά ην πξψην επίπεδν αλαθέξνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ειηθίεο, 

εκεξνκελίεο γέλλεζεο, ζαλάηνπ, πεξηνρέο, επαγγέικαηα θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε. 

Έπεηηα ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο 

(ηαηξηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ιεηηνπξγηθφηεηα). Έπεηηα αλαθέξνληαη 

ζνβαξά θαη θξίζηκα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα (φπσο κεηαβαηηθά ζηάδηα, αιιαγέο ζε 

ζρέζεηο, κεηαλάζηεπζε, επηηπρίεο, απψιεηεο)(Γθφιληξηθ&Γθέξζνλ, 1999). 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα πιαίζην πνπ 

απιψλεηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξνπο θχθινπο, ψζηε λα πηάζεη ζρεηηθή εηθφλα κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην πιαίζην ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην απιψλεηαη πξνο πνιιέο 

θαηεπζχλζεηο, αξρηθά κπνξεί λα δείμεη πσο απφ ην παξνπζηαδφκελν πξφβιεκα κπνξεί 

λα πάεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη έπεηηα απφ ην άκεζν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα κπιερηεί κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ.  

Παξάιιεια κπνξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ην ηζηνξηθφ απφ παιαηά νηθνγελεηαθά 

ζπκβάληα πνπ επεξεάδνπλ έλα ησξηλφ πξφβιεκα. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο απφ ηελ 

ζπδήηεζε γηα εχθνια θαη επράξηζηα δεηήκαηα κπνξεί λα θαηαιήμεη ε ζπδήηεζε ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξφλην άγρνο θαη ηξαχκαηα ηνπ παξειζφληνο πνπ δελ 

έρνπλ μεπεξαζηεί ζην παξφλ.  

Απφ θαλεξά ινηπφλ γεγνλφηα θαη δεδνκέλα κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε θξίζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο θαη ζε ππνζέζεηο γηα ζηαζεξά νηθνγελεηαθά 

ζρήκαηα(Γθφιληξηθ&Γθέξζνλ, 1999).  

ια απηά πνπ εηπψζεθαλ παξαπάλσ ζε κνξθή ζεσξίαο, ζηελ ζπλέρεηα θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ πξάμε γηα ηνπο ηέζζεξηο γνλείο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζνχλ φια 

απηά δηφηη εμεηάδνληαη θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ηα κέιε κεηαμχ ηνπο ηφζν ηα επράξηζηα φζν θαη ηα δπζάξεζηα.  

 

http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/author/31672/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/author/31673/%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
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7.2.Φπρνινγηθό πξνθίι ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Αλζνύιαο κε βάζε ην γελεόγξακκα.: 

Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην γελεόγξακκα 

 

ην παξφλ ππνθέθαιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ γελενγξάκκαηνο ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Γίλεηαη έκθαζε ζε γεληθέο 

εξσηήζεηο θαη έπεηηα ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ. Ο θάζε 

γνληφο  απαληάεη μερσξηζηά θαη αλαθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ ηεο δέληξν, ηφζν φζνλ 

αθνξά ην παξειζφλ, φζν θαη ζην παξφλ. Βέβαηα αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην κέιινλ, πνηεο 

είλαη νη κειινληηθέο πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο ηεο ίδηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. Ο 

ιφγνο πνπ επηδηψθεηαη κία ηέηνηα αλάιπζε είλαη γηα λα εκβαζχλνπκε ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ηεο κεηέξαο θαη ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ζε ηφζν κηθξέο ειηθίεο 

επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ ζθηαγξάθεζε 

ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη βηνινγηθνχ πξνθίι ησλ γνλέσλ  αξρηθά δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

γεληθφηεξε εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνλ ζηελφηεξν θχθιν θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηνλ 

επξχηεξν θχθιν. ην ακέζσο επφκελν ππνθεθάιαην δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο δσήο ηεο κεηέξαο θαη έπεηηα ηνπ παηέξα. 

 

7.2.1. Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηε δσή ηεο κεηέξαο – Αλζνύιαο 
 

1972: γέλλεζε Αληψλε (αδεξθφο) 

1973: γέλλεζε Αλζνχιαο 

1975: γέλλεζε Μαξίαο (αδεξθή)  

1979: γέλλεζε Κπξηαθήο (γελλήζεθε άξξσζην) 

1988: πεγαίλνπλ απφ ηελ Κσ ζηελ Αζήλα 

1989: γλσξίδεη ηνλ άλδξα ηεο 

1990: αξξαβσληάδεηαη 

1991: κέλεη έγθπνο δίδπκα, παληξεχεηαη 

1996: κεηαθνκίδεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζην παηξηθφ ηεο 

1998: πεζαίλεη ε άξξσζηε αδεξθή ηεο- ε γηαγηά ηεο 

1999: πεζαίλεη ν πεζεξφο ηεο 

2000: θάλεη ην ηξίην ηεο παηδί 

2000- 2007: πεγαηλνέξρεηαη Κσ- Κξήηε 

2008: θάλεη ηέηαξην παηδί 

2011: κεηαθνκίδεη ζηελ Κξήηε κφληκα 

2012: θεχγνπλ ηα δίδπκα παηδηά ηεο γηα ζπνπδέο 

 

Ζ παξαπάλσ ρξνλνινγηθή ζεηξά παξνπζηάδεη κε ζπληνκία ηελ εμέιημε ησλ      

θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο ηεο κεηέξαο. Ζ Αλζνχια θαηάγεηαη απφ κηα πνιχηεθλε 

νηθνγέλεηα, φπνπ πέξαζε πνιχ δχζθνια ρξφληα, αλ θαη είρε θαηαγσγή απφ ηελ Κξήηε 

δελ είρε δήζεη εθεί. Ζ νηθνγέλεηα καδί κε ηελ κεηέξα ηεο κακάο ηεο (ε γηαγηά ηεο 

δειαδή) έθπγαλ καδί γηα ηελ Κσ, εθεί δηνξίζηεθε ν παηέξαο ηεο σο αζηπλνκηθφο. Δίραλ 

δπλαηφηεηεο λα μαλαγπξίζνπλ ζηελ Κξήηε αιιά δελ ην ήζειε θαλέλαο ηνπο, ηδηαίηεξα 

φηαλ γελλήζεθε ε κηθξφηεξε αδεξθή ηεο κεηέξαο ηα πξνβιήκαηα ζην ζπίηη 

κεγεζπλζήθαλ θαη πξνηίκεζαλ λα πεγαηλνέξρνληαη Αζήλα, γηα ηηο απαξαίηεηεο 

εμεηάζεηο πνπ έπξεπε λα θάλεη. Ζ κεηέξα ηεο Αλζνχιαο ήζειε πνιχ ηα παηδηά ηεο λα 

ζπνπδάζνπλ θαη λα κνξθσζνχλ. ηαλ δελ πέξαζε ν πξψηνο αδεξθφο ζηελ ζρνιή ηνλ 

έζηεηιε ζηελ Κξήηε κε ηηο δχν κηθξφηεξεο αδεξθέο ηνπ γηα λα θάλνπλ ηα ιεγφκελα 

κεηαιπθεηαθά. Με ηνλ φξν κεηαιπθεηαθά ελλννχκε ηα θξνληηζηήξηα πνπ πήγαηλαλ ηα 

παηδηά γηα λα πεξάζνπλ ζε θάπνηα ζρνιή, απηά φκσο γίλνληαλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

ιπθείνπ, απιά ε κεηέξα ζεψξεζε πσο είλαη πξνηηκφηεξν λα πάλε φια καδί ηα 
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αδεξθάθηα γηα λα θάλνπλ παξέα ην έλα ηνπ άιινπ. ηελ πεξίνδν πνπ ε κεηέξα πήγαηλε 

ζηα καζήκαηα απηά, γλψξηζε ηνλ άληξα ηεο, ν νπνίνο θαηάγνληαλ φπσο θαη εθείλε απφ 

ηελ Κξήηε, εθείλνο δνχιεπε σο ειεθηξνιφγνο θαη παξάιιεια ζεξβηηφξνο ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ζηα μελνδνρεία.  

Πνιχ ζχληνκα κέζα απφ κηα θνηλή παξέα γλσξίζηεθαλ θαη ηα έθηηαμαλ, ηνλ 

επφκελν ρξφλν εθείλνο έθαλε ηα ραξηηά ζηελ αζηπλνκία, θαη ηνλ πήξαλ. Oδηνξηζκφο 

ηνπ ήξζε ζηελ Κσ, απνθάζηζαλ λα πάλε καδί, εθείλε ζηελ αξρή ράξεθε γηαηί ζα 

μαλαγχξηδε ζην λεζί πνπ κεγάισζε, αιιά γηα λα κείλνπλ εθεί έπξεπε πξψηα λα ηελ 

δεηήζεη απφ ηνπο γνλείο ηεο. Έηζη θαη έγηλε, πξψηα ηελ δήηεζε, αιιά επεηδή ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο δελ ήηαλ θαιά, απνθάζηζαλ γηα αξρή λα κείλνπλ εθεί καδί ηνπο θαη 

φηαλ ζα έθηηαρλαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζα κεηαθφκηδαλ. 

 Γεγνλφο πνπ δελ έγηλε πνηέ, φρη επεηδή δελ ήηαλ θαιά ηα νηθνλνκηθά ηνπο αιιά 

επεηδή βνιεχηεθαλ, άιισζηε ν παηέξαο φηη έβγαδε ηα έζηειλε ζηνπο γνλείο ηνπ. ζν 

πεξλνχζε ν θαηξφο δελ δέλνληαλ κεηαμχ ηνπο ην δεπγάξη αιιά ην ράζκα κεγάισλε. 

Δθείλνο δνχιεπε ζε δχν δνπιεηέο, σο αζηπλνκηθφο αιιά θαη σο ζεξβηηφξνο, εθείλε ήηαλ 

κε ηελ κεηέξα ηεο ζην ζπίηη θαη κεγάισλαλ ηα δχν κσξά θαζψο θαη ηελ άξξσζηε 

αδεξθή ηεο. ην ζπίηη πιένλ δνχζαλ νη γνλείο ηεο κεηέξαο, ε γηαγηά ηεο, ν άληξαο ηεο 

θαη ηα δχν παηδηά. Δλψ πέξαζε σο δαζθάια, ζηελ αξρή είπε πσο ζα ην πξνζπαζνχζε 

αιιά ζηελ πνξεία άιιαμε γλψκε θαη δελ πήγε νχηε θαλ λα γξαθηεί. Δίρε πεξάζεη ζηελ 

αθαδεκία ζηελ Αζήλα, αιιά κεηά έβξηζθε φιν πξνθάζεηο γηα λα κελ πεγαίλεη, 

ζεσξνχζε πσο δελ ππήξρε ιφγνο λα δνπιέςεη, φινη ηελ παξφηξπλαλ λα μεράζεη απηφ ην 

επάγγεικα θαη λα εζηηάζεη ζηα παηδηά ηεο.  

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη εθείλε φιν θαη πνην πνιχ δελφηαλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο, 

δελ πήγαηλε βφιηεο κε ηνλ άληξα ηεο, δελ πξφζερε ηνλ εαπηφ ηεο, ηελ έλνηαδε κφλν λα 

κεγαιψζεη ζσζηά ηα παηδηά ηεο. Κάπνηνπο κήλεο ην ρεηκψλα θαηέβαηλαλ ζηελ Κξήηε 

γηα λα καδέςνπλ ηηο ειηέο, θαη λα δνπλ ηνπο γνλείο ηνπ άληξα ηεο. Έηζη πέξαζαλ δέθα 

ρξφληα.  

Σα πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ φηαλ πέζαλε ε αδεξθή ηεο θαη ε γηαγηά ηεο, ε κεηέξα ηεο 

έπεζε ζε βαξηά θαηάζιηςε, ν παηέξαο ηεο άξρηζε λα πίλεη πνιχ, ν άληξαο ηεο δελ έδηλε 

θακία ζεκαζία θαη ππνζηήξημε ζε εθείλε. Ζ κεηέξα φιν θαη θιεηλφηαλ ζηνλ εαπηφ ηεο, 

ψζπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα, αξξψζηεζε ν παηέξαο ηνπ, θαη ν Νίθνο πήξε απφζπαζε γηα 

θάπνηνπο κήλεο ζηελ Κξήηε. Δθείλε έκεηλε ζηελ Κσ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο γνλείο 

ηεο, κέρξη πνπ ν παηέξαο ηνπ άληξα ηεο πέζαλε. Ζ κεηέξα ζηελαρσξήζεθε πάξα πνιχ 

γηαηί φπσο ιέεη ε ίδηα, έθπγε ην ζηήξηγκα ηεο θαη πιένλ ζα άιιαδε ξηδηθά ε δσή ηνπο. 

Έηζη θαη έγηλε, ν παηέξαο δήηεζε απφ ηελ κεηέξα λα κεηαθνκίζνπλ ζηελ Κξήηε, ζην 

ρσξηφ φπνπ ήηαλ ε κάλα ηνπ, θαη ε αδεξθή ηνπ πνπ κφιηο είρε ρσξίζεη απφ ηνλ 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο.  

Δθείλε δελ είρε επηινγέο, άθεζε ηνπο γνλείο ηεο κφλνπο θαη πήγε ζην ρσξηφ κε ηελ 

πεζεξά θαη ηελ αδεξθή, πνπ δελ ηελ ήζειαλ. Ο παηέξαο άξρηζε λα γίλεηαη λεπξηθφο θαη 

βίαηνο, ε δνπιεηά ηνπ ήηαλ ζην Ζξάθιεην, κε απνηέιεζκα θάπνηεο κέξεο έκελε εθεί ζε 

κηα γθαξζνληέξα, ελψ ζην ζπίηη ζην ρσξηφ έκελε ε αδεξθή ηνπ, ε κεηέξα ηνπ, ε 

γπλαίθα θαη ηα δχν παηδηά ηνπ. Πιένλ έπξεπε λα ηνπο θξνληίδεη φινπο, εθείλνο έλνησζε 

πσο ην θνξηίν ήηαλ πνιχ γηα απηφλ. Ζ κεηέξα ηνπ παηέξα, πάζαηλε πνιχ ζπρλά 

ζχλδξνκν παληθνχ, ε αδεξθή ηνπ έλνησζε απνηπρεκέλε, αθνχ έραζε δνπιεηά, παηέξα, 

θαη αξξαβσληαζηηθφ, ελψ ε κεηέξα έπξεπε λα παιέςεη γηα λα ηνπο ζηεξίμεη φινπο.  

ην ζπίηη γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, δελ άλνημε ε ηειεφξαζε, δελ έβιεπαλ 

θαζξέθηε θαη έπηπια αθνχ φια ήηαλ ζθεπαζκέλα κε καχξα παληά. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «όια καύξα θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, δηόηη δελ κπνξείο 

λα εμεγήζεηο ζε εθηά ρξνλώλ παηδηά γηαηί παληνύ ζην ζπίηη ππάξρνπλ καύξα παληά θαη 

πσο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ζπίηη παξά κόλν γηα ηα βαζηθά π.ρ. ζρνιείν.. Σα 
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παηδηά κνπ είραλ κάζεη λα θάλνπλ εζπρία θαη λα κελ κηιάλε, γηαηί ελνρινύληαλ ε γηαγηά 

θαη ε ζεία ηνπο». 

Ζ κεηέξα βίσλε κηα δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηα, έπξεπε λα θξνληίδεη ην παηξηθφ ηνπ 

άλδξα ηεο, ήηαλ ε κφλε πνπ έθαλε δνπιεηέο, πνπ καγείξεπε θαη παξφια απηά έπξεπε λα 

αλέρεηαη ηηο πξνζβνιέο ηεο πεζεξάο ηεο, πνπ πνηέ δελ ηελ ζπκπάζεζε θαη δελ άιιαμε 

ζηάζε απέλαληη ηεο, απιά φια ήηαλ θαιχηεξα φηαλ δνχζε ν πεζεξφο, δηφηη ήηαλ ν κφλνο 

πνπ ηελ ππνζηήξηδε.  

Hπεζεξά ηεο, ήηαλ κηα γπλαίθα δχζηξνπε, πεξίεξγε, δελ ηελ ζπκπάζεζε πνηέ ηελ 

λχθε ηεο, δηφηη ζεσξνχζε πσο ηεο πήξε καθξηά ηνλ γην ηεο, θαη θπξίσο ην πξφβιεκα 

δεκηνπξγήζεθε αθνχ πξψηα παληξεχηεθε ν γηνο θαη φρη ε θφξε. Δπίζεο έλα άιιν 

κεγάιν πξφβιεκα ήηαλ ην νηθνλνκηθφ, ν παηέξαο έδηλε ζρεδφλ πάληα φια ηα ιεθηά πνπ 

έβγαδε, φκσο θάπνηεο θνξέο ε πεζεξά ηεο ζεσξνχζε πσο δελ ήηαλ αξθεηά. 

ζνλ αθνξά ηελ αδεξθή ηνπ παηέξα, ήηαλ κηα γπλαίθα πνπ κέλαλε καδί ζην 

Ζξάθιεην, εθείλνο δνχιεπε εθείλε ζπνχδαδε. Μέλακε καδί, πήγαηλαλ βφιηεο, εθείλε 

κνλάρα δηάβαδε θαη εθείλνο έθαλε φια ηα ππφινηπα. Ζ θνπέια απηή δελ είρε ζρέζε γηα 

ρξφληα, είρε κάζεη λα ηα έρεη φια κέζσ ηνπ παηέξα. ηαλ κπήθε ζηελ δσή ηνπο ε 

Αλζνχια, εθείλε έραζε ηηο ηζνξξνπίεο ηεο, πιένλ ην ελδηαθέξνλ κνηξάζηεθε αλάκεζα 

ζηηο δχν ηνπο. Δθείλε άξρηζε λα κέλεη κφλε ηεο ηα βξάδηα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο ηνλ 

κνηξαδφηαλ κε κηα άιιε γπλαίθα, ηελ νπνία ζχκθσλα κε νκνινγίεο ηεο κεηέξαο, ηελ 

ζεσξνχζε θαηψηεξε, θαη ακφξθσηε. Δπίζεο, ζπκθσλνχζε κε ηελ κεηέξα ηεο γηα ην 

ζέκα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ γάκνπ, πξψηα «ην ζειπθό θαη κεηά ην αξζεληθό». 

Ο Υαξάιακπνο, ν πεζεξφο δειαδή, ήηαλ έλαο θαιφο άλζξσπνο, πνπ φζν δνχζε 

πξνζπαζνχζε λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο. Αγάπαγε ηελ λχθε ηνπ, φηαλ θαηέβαηλε ζην 

ρσξηφ, εθείλνο ηελ πήγαηλε βφιηεο καδί κε ηα παηδηά θαη δελ δίζηαδε λα ηζαθσζεί κε 

ηελ γπλαίθα ηνπ, γηα λα είλαη εθείλε θαιά θαη ραξνχκελε. 

Σα πξάγκαηα δπζθφιεςαλ φηαλ ε Αλζνχια θαη ν Νίθνο έπξεπε λα θχγνπλ απφ ηελ 

Κξήηε θαη λα κεηαθνκίζνπλ ζηελ Κσ. Απφ εθεί θαη έπεηηα μεθίλεζε έλαο γνιγνζάο γηα 

ην δεπγάξη, δηφηη ζρεδφλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο έκελαλ ζηελ Κξήηε 

γηα ηηο ειηέο, θαη ην θαινθαίξη ζηελ Κσ. Ζ δπζθνιία ήηαλ αηζζεηή θαη ζηα δχν πξψηα 

παηδηά, ηα νπνία πεξλνχζαλ δχν κήλεο απφ θάζε ζρνιηθφ έηνο ζε έλαλ άιιν ηφπν.  

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη νη θαηαζηάζεηο δελ άιιαδαλ, ψζπνπ άξρηζαλ νη ζάλαηνη. 

Με ηνλ ζάλαην ηνπ πεζεξνχ ηεο κεηέξαο, ε πεζεξά θαη ε αδεξθή ηνπ Νίθνπ, 

ζθιήξπλαλ πεξηζζφηεξν. Άξρηζαλ λα κελ ζέβνληαη θαζφινπ ηελ κεηέξα, λα λνηψζνπλ 

πσο είλαη βάξνο απηή θαη ηα παηδηά ηεο ζε εθείλνπο. Ο παηέξαο απφ ηελ άιιε έηξερε λα 

πξνιάβεη ηηο αλάγθεο φισλ θαη παξάιιεια ηηο δηθέο ηνπ.  

Μέζα ζε φια απηά ήξζε θαη ε ηξίηε εγθπκνζχλε, έλα παηδί πνπ δελ ήζειε θαλείο, 

αιιά ε κεηέξα ήηαλ αλέλδνηε ζε κηα πηζαλή έθηξσζε. Σν παηδί γελλήζεθε, αιιά επεηδή 

είρε θάπνηα πξνβιήκαηα πγείαο, θαη ζα έπξεπε λα είλαη θάζε βδνκάδα ζηα λνζνθνκεία 

αλαγθάζηεθε ν παηέξαο λα πάξεη ηελ απφθαζε λα κείλνπλ ζηελ πφιε. Γηα ηελ κεηέξα 

φια άιιαμαλ δηφηη έκεηλε ζην ζπίηη πιένλ γηα πξψηε θνξά, εθείλε θαη ηα παηδηά ηεο. Ο 

παηέξαο ζπλέρηδε θαλνληθά ηα δξνκνιφγηα γηα ην ρσξηφ, ηηο κηζέο κέξεο εθεί κε ηελ 

κάλα θαη αδεξθή ηνπ θαη ηηο ππφινηπεο κε ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ. Ζ κεηέξα 

ήηαλ ήξεκε δηφηη πιένλ δελ είρε λα θξνληίδεη θαζεκεξηλψο θαλέλαλ άιινλ εθηφο απφ ηα 

παηδηά ηεο. Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα ζαββαηνθχξηαθα πήγαηλαλ ζην ρσξηφ αιιά ήηαλ 

πιένλ αιινχ ε βάζε ηνπο.  

Απφ νκνινγίεο ηεο κεηέξαο, θαίλεηαη πσο θαη ηα παηδηά εξέκεζαλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο, θαζψο άξρηζαλ λα κεγαιψλνπλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, 

πήγαηλαλ γηα παξάδεηγκα ζην ρνξφ (θξεηηθά), θαη ζηελ θνιχκβεζε. Ζ κεηέξα πίζηεπε 

πνιχ ζηελ άζθεζε ηνπ κπαινχ αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο, γηα απηφ ινηπφλ ήζειε ηα παηδηά 

ηεο λα εμαζθνχλ θαη ηα δπν.  
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ζνλ αθνξά ηελ Κσ, δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα μαλαπάλε, γεγνλφο πνπ ζηνίρηδε πνιχ 

ζηελ κεηέξα, αιιά δελ γηλφηαλ αιιηψο. Μεηά απφ δχν ρξφληα, φηαλ ν παηέξαο ηεο πήξε 

ζχληαμε, έθπγαλ απφ ηελ Κσ θαη θαηέβεθαλ θαη εθείλνη ζηελ Κξήηε, ζε έλα άιιν 

ρσξηφ. Απηφ ζεψξεζαλ πσο ζα ήηαλ θαιχηεξν γηα φινπο, δηφηη ε κάλα ζα εξεκνχζε θαη 

ίζσο ν πφλνο απφ ηελ απψιεηα ηνπ παηδηνχ ηεο ζα απαιχλνληαλ, δηφηη ν θαηξφο 

πεξλνχζε θαη εθείλε δελ κπνξνχζε λα ην μεπεξάζεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ παηέξα 

ηεο, ν νπνίνο δελ ζηακάηεζε ην αιθνφι θαη κάιηζηα απεπζχλζεθε ζε ςπρνιφγν, ν 

νπνίνο ηνπ ζχζηεζε λα αιιάμεη ηηο παξαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Έηζη βγήθαλ 

δηπιά θεξδηζκέλνη νη δχν γνλείο, αθνχ ζα κεηαθφκηδαλ ζηελ Κξήηε, άξα ζα ήηαλ θνληά 

ζηελ Αλζνχια θαη παξάιιεια ζα μαλαγπξλνχζαλ ζηηο ξίδεο ηνπ πξνπάππνπ, φπνπ είρε 

έλα ζπίηη θαη ακπέιηα.  

ηαλ κεηαθφκηζαλ ζην ρσξηφ, άξρηζαλ λα έρνπλ πάιη επαθέο κε ηελ κεηέξα, αιιά 

θάηη ζαλ λα είρε ζπάζεη κεηαμχ ηνπο, θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ήηαλ θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα. Δθείλνο πιένλ ζηακάηεζε λα είλαη γιπθφο θαη ηξπθεξφο, 

αιιά είρε γίλεη λεπξηθφο θαη πβξηζηηθφο απέλαληη ζε φινπο. Δλψ ινηπφλ είρε κείλεη καδί 

κε ηνπο γνλείο ηεο κεηέξαο, φηαλ ήξζαλ Κξήηε άξρηζε λα ηνπο κηιάεη άζρεκα, λα 

δεκηνπξγεί θαζαξίεο, ρσξίο λα ηνλ λνηάδεη πνπ είλαη κπξνζηά ηα παηδηά. Ζ κεηέξα 

έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν, φπνπ ζεσξνχζε θαιχηεξν λα κελ πεγαίλνπλ, γηα λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη ινγνκαρίεο ή γεληθφηεξα θαζαξίεο.  

Βέβαηα ε κεηέξα δελ είρε άιιν ηξφπν λα πάεη λα ηνπο δεη δηφηη ελψ ήμεξε λα νδεγεί, 

αθνχ είρε πάξεη ην δίπισκα νδήγεζεο, δελ ηελ άθεζε πνηέ λα νδεγήζεη ν άληξαο ηεο, 

θαη απηφο άιισζηε ήηαλ έλαο ιφγνο πνπ δελ κπνξνχζε λα πάεη κφλε ηεο πνπζελά.    

 Ξαλαγπξίδνληαο ζηελ ππφζεζε γνλείο θαη πεζεξηθά ηεο Αλζνχιαο, ε θαηάζηαζε 

θπινχζε ζαλ πεξαζηηθνί ήηαλ ζην ρσξηφ ηεο ελψ ζαλ θαλνληθά κέιε ζην δηθφ ηνπ 

ρσξηφ. Σα παηδηά κεγάισλαλ θαη ε κεηέξα έθαλε απιά ππνκνλή, φηαλ ν παηέξαο 

θψλαδε θαλέλαο δελ ηνπ αληηκηινχζε θαη φινη έθαλαλ απηφ πνπ πξφζηαδε..  

Με ηνλ εξρνκφ ηνπ ηέηαξηνπ παηδηνχ, ε θαηάζηαζε έγηλε αθφκα πνην ζθιεξή. Ζ 

κεηέξα γλσξίδνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ άλδξα ηεο, απνθάζηζε λα ην θξχςεη αξρηθά, 

ψζηε λα πεξάζεη ην πξψην νπζηαζηηθφ ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο θαη λα κελ ηελ 

αλαγθάζεη λα απνβάιιεη. Δθείλνο κε ην λα απνπζηάδεη ηφζεο κέξεο απφ ην ζπίηη θαη 

φηαλ ήηαλ εθεί λα κελ δίλεη ηελ δένπζα ζεκαζία δελ ηνλ θαηάιαβε, ηα δίδπκα ήηαλ 

εθείλα πνπ θαηάιαβαλ γηα ηελ θχεζε.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο, έπαημε ε αδεξθή ηεο κεηέξαο, ε 

νπνία είρε κάζεη απφ ηελ αξρή γηα ηελ θχεζε. Μαδί απνθάζηζαλ πσο ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα ην θξχςνπλ απφ ηνλ ζχδπγν, αθνχ ην ζεσξνχζαλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε. Ζ 

αδεξθή ηεο κεηέξαο, είλαη γηαηξφο ζην επάγγεικα θαη αλχπαληξε ζηελ πξνζσπηθή ηεο 

δσή, πνηέ δελ έθηηαμε δηθή ηεο νηθνγέλεηα, αγαπνχζε ινηπφλ ηελ Αλζνχια θαη ηα 

παηδηά ηεο φζν ηίπνηα άιιν. Φξφληηδε γηα απηά, θαη δελ δερφηαλ λα είλαη 

ζηελαρσξεκέλε ε αδεξθή ηεο. Πήγαηλαλ καδί ζηε γπλαηθνιφγν, ηεο έδηλε ρξήκαηα γηα 

λα θαιχςεη ηηο νπνηαδήπνηε αλάγθεο ηεο ίδηαο θαη ησλ παηδηψλ ηεο. 

ηαλ έθζαζε ζην ηέηαξην κήλα, απνθάζηζε λα κηιήζεη ζην παηέξα, ε αληίδξαζε ηνπ 

ήηαλ ε αλακελφκελε, λα θάλεη έθηξσζε. Σελ επφκελε κέξα πνπ πήγαλ ζηνλ γηαηξφ 

εθείλνο ηνπο είπε πσο δελ γηλφηαλ δηφηη ήηαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, εθείλνο λεπξίαζε 

πνιχ γηαηί θαηάιαβε πσο ζα μαλαγίλεη γνληφο, ελψ δελ ήζειε, γηα εθείλνλ θαη ην έλα 

παηδί ήηαλ αξθεηφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε κεηέξα «κεηά πνπ θύγακε από ηνλ 

γηαηξό ήζειε λα πάκε ζην ρσξηό λα ην πεη ζηε κάλα ηνπ, έηζη θαη έγηλε, ζην δξόκν όκσο 

είρε κηα ιαθθνύβα εθείλνο επίηεδεο επηηάρπλε θαη πέζακε ζηελ ιαθθνύβα, ε νπνία όισο 

θαηά ηύρε ήηαλ ζηελ δηθή κνπ πιεπξά, ηόηε άξρηζα λα αηκνξξαγώ, θαηέβεθα από ην 

ακάμη, ηα παηδηά έηξεραλ πίζσ κνπ θαη εθείλνοθώλαδε λα κπνύκε κέζα πάιη ζην 
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απηνθίλεην. Με πήγε ζην θέληξν πγείαο ηνπ ρσξηνύ θαη είδακε πσο δελ ήηαλ ηίπνηα, πσο 

επηπρώο δελ έπαζα απνθόιιεζε».  

Σελ ίδηα εβδνκάδα κε απηφ ην ζπκβάλ, ε Μαξία ηειεθψλεζε ζηελ Αλζνχια γηα λα 

δεη ηη θάλεη, φηαλ ην έκαζε λεπξίαζε πνιχ θαη πήγε απφ ην ζπίηη λα πάξεη ηελ κεηέξα 

θαη ηα παηδηά, φκσο έλα ηειεθψλεκα ηα άιιαμε φια. Ήηαλ ε Καηεξίλα, ε αδεξθή ηνπ 

παηέξα, ε νπνία ηεο δήηεζε λα ζπλαληεζνχλ γηα έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα. Ζ Καηεξίλα 

είρε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, θαη ήζειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ην πψο ζα ην πεη ζηνλ 

αδεξθφ ηεο. Οη δχν ζείεο πήγαλ ζην ζπίηη, θιείδσζαλ ηα παηδηά ζην δσκάηην θαη κεηά 

άξρηζε κηα θνπβέληα κεγάιεο δηάξθεηαο αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνπο. ινη έκαζαλ ηα 

πάληα, θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα λνηθηάζεη ην ζπίηη αθξηβψο δίπια ζην δηθφ ηνπο, γηα 

λα θνηκάηαη εθεί θαη φιε κέξα λα είλαη καδί ζην ζπίηη, ε κεηέξα θαη ε αδεξθή ηνπ 

άληξα ηεο.  

Καη ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη φπσο έρεη, πάιη φινη καδί ζην ζπίηη, κε ηελ κφλε 

εμαίξεζε πσο ε πεζεξά ηεο κεηέξαο δελ έκαζε γηα ηνλ θαξθίλν ηεο θφξεο, ε κεηέξα 

πήξε γηα αθφκα κηα θνξά ην βάξνο πάλσ ηεο. Ο θαηξφο πέξαζε γξήγνξα, νη δχν  

γπλαίθεο πεγαηλνέξρνληαλ ζην λνζνθνκείν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Οη δχν γνλείο, 

θαη νη δχν ζείεο δέζεθαλ πνιχ κε απηά ηα δχν γεγνλφηα, θαη απφ εθεί θαη έπεηηα 

πεξλνχζαλ ψξεο νιφθιεξεο καδί, ζπλεδξηάδνληαο γηα ην κέιινλ. Ζ κεηέξα γέλλεζε ηνλ 

Μάξην ζην έλα λνζνθνκείν ηεο πφιεο καδί κε ηελ βνήζεηα ηεο αδεξθήο ηεο  θαη ε 

ζπλλπθάδα ηεο κε ηνλ αδεξθφ- παηέξα ήηαλ ζην λνζνθνκείν θαη έθαλαλ ηελ ηειηθή 

εγρείξηζε.  

Σα δχν επφκελα ρξφληα θχιεζαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έπεηηα ε Καηεξίλα έγηλε θαιά, 

θαη απνθάζηζε λα θχγεη απφ ην ζπίηη θαη λα μαλαγπξίζεη ζην ρσξηφ. Ζ κεηέξα ήηαλ θαη 

πάιη ειεχζεξε λα ζπλερίζεη ηελ δσή ηεο κε ηα παηδηά ηεο θαη ηνλ άληξα ηεο, ε πεζεξά 

έκαζε κφλν γηα ην ραξκφζπλν γεγνλφο, ηελ χπαξμε ελφο θαηλνχξηνπ παηδηνχ.  

κσο ν θαηξφο πεξλνχζε θαη ν Μάξηνο, φπσο θαη ηα άιια αδέξθηα κεγάισλαλ αιιά 

εθείλν δελ κπνξνχζε λα κηιήζεη. Ακέζσο ζεία θαη πεζεξά άξρηζαλ λα θαηεγνξνχλ ην 

παηδί θαη ηελ κεηέξα, φηη είλαη πξνβιεκαηηθφ. Ζ κεηέξα αγρψζεθε θαη πίεδε ην παηδί λα 

κηιήζεη, φκσο εθείλν ηίπνηα κφλν θξαπγέο, θαη κηθξέο ιέμεηο. Ο παηέξαο άξρηζε λα 

ρηππάεη ηα παηδηά, ηα κεγαιχηεξα γηα λα θάζνληαη θξφληκα θαη ηνλ κηθξφηεξν γηα λα 

κηιήζεη.  

ην λήπην έθξηλε ε δαζθάια πσο πξέπεη λα επηζθεθηνχλ θάπνηνλ εηδηθφ, θαη απηφο 

δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ ηνλ ινγνζεξαπεπηή. Δθεί πάιη ε ζεία ε Μαξία 

άξρηζε λα πιεξψλεη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ παηδηνχ, δηφηη γηα ηνλ παηέξα ήηαλ μνθιεκέλε ε 

ππφζεζε, ην παηδί έιεγε ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ «μνθιεκέλν». κσο έθαλε ιάζνο, δηφηη 

ην παηδί κίιεζε, θαη κάιηζηα ζε έλα ρξφλν κέζα έρεη βειηησζεί αηζζεηά. Ζ αδεξθή ηεο 

κεηέξαο, καδί κε ηελ ίδηα πήγαλ ζηνπο θαιχηεξνπο γηαηξνχο αθφκα θαη  ζηελ Αζήλα 

πήγαλ γηα λα δνπλ πσο ζα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Καη επηπρψο φια πήγαλ θαιά, ηψξα 

ην παηδί πεγαίλεη Σεηάξηε δεκνηηθνχ, δελ είλαη ηφζν αλαπηπγκέλν ιεμηινγηθά φζν ηα 

άιια παηδηά, αιιά ζπλερίδεη θαλνληθά ηηο ζπλεδξίεο θαη ππάξρεη βειηίσζε. Ζ 

ινγνζεξαπεχηξηα ειπίδεη πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ, ην παηδί ζα κηιάεη 

θαλνληθά, ζαλ ηα άιια παηδηά. Γεγνλφο πνπ ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ηελ κεηέξα θαη ηελ 

ζεία, φζνλ αθνξά ηνλ παηέξα, ηελ άιιε ζεία θαη ηελ πεζεξά δελ έδηλαλ πνηέ θακία 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην παηδί, νχηε ελδηαθέξζεθαλ λα δνπλ πσο πεγαίλεη κε ηελ πξφνδν 

ηνπ.  

ηελ παξνχζα θάζε, ε νηθνγέλεηα ζπλερίδεη ζε απηνχο ηνπο ξπζκνχο, κε έλαλ 

παηέξα απψλ, θαη ηελ αδεξθή ηεο λα ζηέθεηαη ζηα παηδηά ζαλ λα είλαη δηθά ηεο. Σα δχν 

δίδπκα έθπγαλ γηα ζπνπδέο ζην Ρέζπκλν, ζην ηκήκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηα δχν 

κηθξφηεξα πάλε ζην ζρνιείν, ην έλα έθηε θαη ην άιιν ηεηάξηε δεκνηηθνχ. Ζ κεηέξα 

έρεη σο ζηφρν ηεο λα είλαη θαιά ηα παηδηά, λα ζπνπδάζνπλ θαη ηα δχν κηθξφηεξα παηδηά 
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ηεο, γηα απηφ πνιιέο θνξέο ηα δηαβάδεη θαη ηνπο κηιάεη γηα ηα ρακέλα φλεηξα ηεο θαη 

πσο εθείλα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ηα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο παηέξαο δε, δνπιεχεη ζην δεκφζην θαη αζρνιείηαη κε ηα γεσξγηθά, βέβαηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο παίξλεη θαη ηελ κεηέξα καδί. ηελ παξνχζα θάζε, ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη λα απαληεζνχλ κέζα απφ ηελ πνιπκεζνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη αλ φλησο 

φια απηά πνπ έρεη αλαθέξεη ε κεηέξα ηζρχνπλ, πνηα είλαη ε ζέζε ησλ παηδηψλ κέζα ζε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη πφζν ηα επεξεάδεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ηελ νηθνγελεηαθή 

γαιήλε. Δπίζεο ζέινπκε λα δνχκε πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ παηέξα ζε φια απηά θαη νη 

ηξφπνη πνπ απηνξπζκίδεηαη κέζα ζε δχν νηθνγέλεηεο. Βέβαηα, απηφ πνπ ζα ήζειε λα δεη 

ν εξεπλεηήο εθηφο απφ φια απηά είλαη πνηνο άξαγε είλαη ν ξφινο ηνπ παηέξα, είλαη κφλν 

ηνπ θνπβαιεηή ή κήπσο ελφο αλζξψπνπ πνπ αθφκα δελ έρεη απνγαιαθηηζηεί απφ ηελ 

δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Ζ κεηέξα έρεη κπεη ζηελ δηαδηθαζία λα θαηαλνήζεη θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο θαηαζηάζεηο ή κήπσο είλαη έξκαην ησλ πεξηζηάζεσλ. 

ια απηά ηα εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

7.2.2. Καηαγξαθή βαζηθώλ νηθνγελεηαθώλ πιεξνθνξηώλ 

 

Οη γνλείο ηεο Αλζνχιαο νλνκάδνληαη ηέιηνο (1947) θαη Άλλα (1940). Γηα πνιιά 

ρξφληα δνχζαλ ζηελ Κσ, ελψ θαη νη δχν θαηάγνληαλ απφ ην ίδην ρσξηφ ζηελ Κξήηε. Ο 

ιφγνο πνπ έδεζαλ ζρεδφλ κηα δσή ζηνλ ίδην ηφπν ήηαλ ν δηνξηζκφο ηνπ ηέιηνπ σο 

ρσξνθχιαθαο ζηελ πεξηνρή, ν φξνο ρσξνθχιαθαο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη 

ζηελ πνξεία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ φξν αζηπλνκηθφο. Σνπο δφζεθαλ πνιιέο 

επθαηξίεο λα θχγνπλ απφ ην λεζί αιιά δελ ην επηζπκνχζαλ, ζην ηφπν απηφ είραλ κηα 

ήξεκε δσή, ηδηαίηεξα ε κεηέξα Άλλα απφ ηελ ζηηγκή πνπ κεηαθφκηζε θαη ε κεηέξα ηεο 

εθεί κεηά ην ζάλαην ηνπ δηθνχ ηεο παηέξα εθείλε είρε κηα παξέα θαη κηα ζπληξνθηά 

ηφζν γηα ηηο δνπιεηέο φζν θαη γηα λα ζπδεηήζεη.  

Ο παηέξαο ηέιηνο πήγε κέρξη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ νπνία δελ 

θαηάθεξε λα ηελ ηειεηψζεη δηφηη ν δηθφο ηνπ παηέξαο ζεσξνχζε πσο έπξεπε λα 

αζρνιεζεί κε ηα πξφβαηα θαη ηα ρσξάθηα πνπ είραλ. Δθείλνο άθεζε ην ζρνιείν θαη 

έγηλε αξρηθά βνζθφο, φκσο δπζηπρψο κηα μαθληθή αξξψζηηα ήηαλ ε αηηία λα ράζεη 500 

πξφβαηα θαη ηελ πιεγή απηήλ δελ ηελ μέραζε πνηέ. Απνγνεηεχηεθε δηφηη είρε 

πξνζπαζήζεη πάξα πνιχ λα κεγαιψζεη ην θνπάδη, έκελε νιφθιεξνπο κήλεο πάλσ ζηα 

βνπλά θαη μαθληθά ηα έραζε φια. Άθεζε ινηπφλ ην επάγγεικα απηφ θαη αζρνιήζεθε κε 

ηα ρσξάθηα πνπ ηνπ είρε δψζεη ν παηέξαο ηνπ, ηα νπνία είραλ ειηέο, φκσο ε δνπιεηά ηνπ 

γεσξγνχ- ειαηνπαξαγσγνχ δελ ηνπ άξεζε θαη έλνησζε πσο δελ κπνξνχζε άιιν ππφ ηελ 

πίεζε ηνπ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε σο επηζηάηεο ηνπ. 

Δπθαηξία λα αιιάμεη ηελ ηχρε ηνπ ήξζε έλα πξσηλφ φηαλ γχξηδαλ ζην ρσξηφ 

άλζξσπνη απφ ηελ παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ έηαμαλ λα ηνλ θάλνπλ ρσξνθχιαθα 

αλ ηνπο ςήθηδαλ νηθνγελεηαθψο. Οη εθινγέο έγηλαλ, ε νηθνγέλεηα ηνπ ζηήξημε απηφ ην 

θφκκα, εθείλνο ρσξίο εμεηάζεηο ή θάπνην θξηηήξην πήγε γηα έλα ρξφλν ζηελ Αζήλα γηα 

λα βγάιεη θάηη ζαλ ζρνιή θαη έπεηηα ήξζε ν δηνξηζκφο ζηελ Κσ. Ο παηέξαο ηνπ 

ζεψξεζε ινηπφλ πσο είρε έξζεη ε ψξα λα παληξεπηεί, έηζη ρσξίο ηελ ζέιεζε ηνπ, φηαλ 

θαηέβεθε γηα λα ηνπο δεη, ηνλ πήγε ην βξάδπ λα δεηήζνπλ κηα γπλαίθα, ηελ Άλλα.  

Ο παηέξαο ηνπ ηέιηνπ, ζεψξεζε πσο ήηαλ θαιή λχθε επεηδή είρε πξνίθα θαη δελ 

ηνλ έλνηαδε πνπ ήηαλ εθηά ρξφληα κεγαιχηεξε. Ο ηέιηνο δελ κπνξνχζε λα αληηδξάζεη 

δηφηη δελ ήζειε λα πάεη θφληξα ζηνλ παηέξα ηνπ θαη έηζη δέρηεθε, αξξαβσληάζηεθαλ 

θαη κέζα ζε έλα κήλα παληξεχηεθαλ. Έθπγαλ ινηπφλ καδί γηα ηελ Κσ, λνίθηαζαλ έλα 

ζπίηη αξθεηά κηθξφ γηαηί είραλ ζηφρν λα αγνξάζνπλ έλα νηθφπεδν γηα λα ρηίζνπλ έλα 

δηθφ ηνπο ζπίηη. Μέζα ζε έλα ρξφλν έρηηζαλ ην ζπίηη κε ηα ιεθηά ηεο Άλλαο, θαη 

κεηαθφκηζαλ εθεί. Ο ηέιηνο θαη ε Άλλα απέθηεζαλ ηέζζεξα παηδηά, ην έλα ζρεδφλ 
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κεηά ην άιιν, κφλν πνπ δπζηπρψο ην ηειεπηαίν γελλήζεθε άξξσζην. Πξψηνο ζηελ 

ζεηξά ήηαλ ν Αληψλεο (1972), ν νπνίνο είλαη θαξκαθνπνηφο, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη 

ηέζζεξα παηδηά, ηξία αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. Μέλεη ζηελ Κξήηε, ζην ρσξηφ ην νπνίν 

αξγφηεξα νη γνλείο ηεο κεηέξαο κεηαθφκηζαλ, θαη ε αηηία ήηαλ εθείλνο.  

Ήζειαλ λα είλαη θνληά ηνπ κηαο θαη ηνπ είραλ αδπλακία. Ο Αληψλεο σο ην κνλαδηθφ 

αγφξη θαη σο πξσηφηνθνο γηνο ζηελ νηθνγέλεηα, απνηέιεζε ηελ αδπλακία ηεο νηθνγέλεηα 

θαη πάληα φια ηα βιέκκαηα ήηαλ ζηξακκέλα πάλσ ηνπ. ινη δνχιεπαλ γηα λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ φζα πεξηζζφηεξα γηλφηαλ, πνην ζπγθεθξηκέλα φηαλ άλνημε ην θαξκαθείν 

ηνπ αγφξαζαλ ηα πάληα θαη ην βνήζεζαλ ζην μεθίλεκα. Σα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα, δελ 

πήγαηλε θαιά ην θαξκαθείν θαη φιε ε νηθνγέλεηα πξνζπάζεζε πάιη νηθνλνκηθά θαη 

εζηθά λα ηνλ ζηεξίμεη. Δθείλνο θάζε θνξά δεηνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξα, κε 

απνηέιεζκα ν Νίθνο, ζχδπγνο ηεο Αλζνχιαο λα επαλαζηαηήζεη, εθείλε θαη ε αδεξθή 

ηεο έπξεπε λα πάξνπλ κηα ζέζε. Ζ Αλζνχια απνθάζηζε καδί κε ηνλ άληξα ηεο λα 

απνζηαζηνπνηεζνχλ, εηδηθά φηαλ εθείλνο θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη θαη έβγαδε 

πεξηζζφηεξα απφ εθείλνπο, αιιά πάιη ήζειε λα έρεη ρξήκαηα θαη ηελ πξνζνρή φισλ, 

ρσξίο λα ηνπο πξνζθέξεη ηίπνηα. Πιένλ θξαηάλε ηππηθέο ζρέζεηο, θαη δελ είλαη καδί 

νχηε ζηηο ραξέο αιιά νχηε θαη ζηηο ιχπεο. 

Ζ Μαξία (1975) γελλήζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ηειείσζε ην ιχθεην δελ 

ήζειε λα ζπνπδάζεη, θαη έθπγε ζηελ Αζήλα λα δήζεη ηνλ έξσηα ηεο θαη λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο. κσο ηα πξάγκαηα δελ πήγαλ φπσο ηα 

θαληάζηεθε, ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο, άξρηζε λα πίλεη θαη λα ηελ ρηππά, εθείλε δελ ην 

άληερε δηφηη ην είρε μαλαδήζεη ην ζελάξην κε ηνλ παηέξα ηεο, έηζη έλα πξσηλφ κάδεςε 

ηα πξάγκαηα ηεο θαη έθπγε γηα Κξήηε. Ο ιφγνο πνπ πήγε Κξήηε ήηαλ ην ζπίηη πνπ 

είραλ νη γνλείο ηεο θαη άλεθε ζηνλ πξνπάππνπ, είρε ζθεθηεί ινηπφλ πσο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα γιχησλε ην ελνίθην, θαη δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα κείλεη κε ηνπο γνλείο ηεο, κε 

ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχζε λα θφςεη θάζε επαθή.  

Ζ Μαξία απνθαζίδεη ζηα είθνζη ηεο πσο ζέιεη λα γίλεη γηαηξφο, ελαπνζέηεη φια ηεο 

ηα φλεηξα θαη ηηο θηινδνμίεο ζε απηφ ην επάγγεικα. Γίλεη παλειιήληεο θαη πεξλάεη ζηελ 

Ηαηξηθή ηεο Κξήηεο, έκεηλε γηα πνιιά ρξφληα ζην ζπίηη ησλ πξνγφλσλ ηεο, κφλε ηεο, 

ελψ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχπηεη ηα έμνδα ηεο, έθαλε ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε παηδηά. 

Γελ δέρηεθε πνηέ λα πάξεη ιεθηά απφ ηνπο γνλείο ηεο, θαη είρε θηάζεη ζε ζεκείν γηα 

ηξία ρξφληα, ηα ηειεπηαία ηεο θνηηεηηθήο ηεο δσήο, λα θάλεη δχν δνπιεηέο θαη 

παξάιιεια λα δηαβάδεη. ην δηάζηεκα απηφ, παξακέιεζε πνιχ ηνλ εαπηφ ηεο, θαη 

θπξίσο ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή, είρε γηα παξέα άληξεο αιιά πνηέ δελ έθαλε θάηη καδί 

ηνπο, ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξζεθαλ αιιά εθείλε δελ έδηλε ζεκαζία. Ο ζηφρνο 

ηεο απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα είλαη λα είλαη κηα θαιή γηαηξφο, πνπ φπνηε βξίζθεη 

ρξφλν πάεη ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Με ηελ Αλζνχια είραλ 

θαιέο ζρέζεηο απφ κηθξέο, πάληα ζηήξηδε ε κία ηελ άιιε, ελψ κε ηνλ αδεξθφ ηεο δελ 

πξνζπάζεζε λα έξζεη πνηέ θνληά. ηαλ ρξεηαδφηαλ ιεθηά ηνπ έζηειλε αιιά ελψ 

δνχζαλ θαη ηα δχν αδέξθηα ζην λεζί απέθεπγαλ ηηο ζπλαληήζεηο, νη ζρέζεηο ηνπο πάληα 

ήηαλ απφκαθξεο, κνλάρα ζηα δφξηθα ηνπ ηειεθσλνχζε.  

ζνλ αθνξά ηελ πνην κηθξή αδεξθή ηνπο, ηελ Κπξηαθή (1975), ήηαλ ην 

παξακειεκέλν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, γελλήζεθε άξξσζην. ηελ αξρή ν παηέξαο δελ ην 

ήζειε, δηφηη ην ζεσξνχζε ληξνπή ηεο νηθνγέλεηαο, κάιηζηα έςαρλε ίδξπκα λα ην θιείζεη 

αθνχ έβιεπε πσο είρε πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθά αιιά θαη πγείαο. Ζ Αλζνχια θαη ε 

κεηέξα ηεο πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν λα ηνλ κεηαπείζνπλ αιιά εθείλνο ηίπνηα, φζν 

ην έβιεπε ηφζν έπηλε θαη θψλαδε κέζα ζην ζπίηη. Ζ  Άλλα, ε κεηέξα ηεο Αλζνχιαο, 

ήηαλ αβνήζεηε, ην αγαπνχζε αιιά έλνησζε πσο δελ κπνξνχζε λα ηνπ δψζεη πνιιά 

δηφηη ε έγλνηα ηεο ήηαλ θπξίσο ν κεγάινο ηεο γηνο. Σνλ ξφιν ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κεηέξαο ηνλ έπαημε ε πξνγηαγηά, ε νπνία απνθάζηδε γηα φια. Ζ Κπξηαθή δελ πήγε 
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ζρνιείν, δηφηη δελ ππήξρε ζηήξημε νχηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθείλεο ηεο 

επνρήο, νχηε απφ ηελ νηθνγέλεηα.  

Ζ πξνγηαγηά ιεηηνχξγεζε θαη σο δάζθαιφο, φηη γλψζεηο είρε πάξεη απφ ηελ δσή, 

πξνζπαζνχζε λα ηηο κεηαιακπαδεχζεη ζην παηδί, θπξίσο ηξαγνπδάθηα, ήζε θαη έζηκα, 

δελ κπνξνχζε λα ηεο δείμεη ηίπνηα άιιν, δηφηη νχηε εθείλε είρε πάεη ζρνιείν.  Ο 

παηέξαο απνθάζηζε λα ηελ θιείζεη ζε ίδξπκα, θαη ελψ ε πξνγηαγηά θαη ε Άλλα δελ ην 

δερφληνπζαλ, εθείλνο δελ άιιαδε γλψκε, φκσο φηαλ έθζαζε έμσ απφ ην ίδξπκα ε 

Κπξηαθή ηνλ θψλαμε «κπακπά» γηα πξψηε θνξά, ηελ ψξα πνπ ήξζαλ νη θπξίεο ηνπ 

ηδξχκαηνο λα ηελ πάξνπλ. Δθείλνο ιχγηζε θαη ηελ μαλαγχξηζε ζπίηη, απφ ηφηε φινη 

άιιαμαλ απέλαληη ζην θνξίηζη θαη άξρηδαλ λα ηνπ δείρλνπλ ηελ αγάπε ηνπο, κφλν πνπ 

ην κηθξφ απηφ θνξίηζη άξρηζε λα αξξσζηαίλεη φιν θαη πνην ζπρλά, κε απνηέιεζκα λα 

κέλεη γηα κέξεο θαη αξγφηεξα γηα κήλεο ζην θξεβάηη. ηαλ  έθπγε απφ ηελ δσή, ε 

πξνγηαγηά πέζαλε απφ θαηάζιηςε, δελ άληερε ρσξίο ηελ εγγφλα ηεο ζην ζπίηη.  

Σν βαξχ απηφ θνξηίν ηεο απψιεηαο, ην πιήξσζε θπξίσο ε  Άλλα θαη ε Αλζνχια, 

φπνπ έκεηλαλ κφλεο ηνπο ζην ζπίηη θαη ε κηα ζπκπαξαζηεθφηαλ ζηελ άιιε. Ο Νίθνο 

(ζχδπγνο ηεο Αλζνχιαο) δελ έδεημε πνηέ θάπνηα ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα ζηελ 

νηθνγέλεηα, πξνζπαζνχζε λα ιείπεη φιε κέξα απφ ην ζπίηη, ελψ κέξνο ησλ ρξεκάησλ 

πνπ έβγαδε, ηα έδηλε ζηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο θαη ζηελ αδεξθή ηνπ. ζνλ αθνξά ηνλ 

παηέξα ηεο Αλζνχιαο, ήηαλ θαη απηφο απψλ απφ ην ζπίηη ζρεδφλ φιε κέξα, ελψ φηαλ 

γχξηδε ήηαλ πάληα κεζπζκέλνο.  

Ζ Άλλα, κεηέξα ηεο Αλζνχιαο, ιεηηνπξγνχζε ζην ζπίηη σο ε βαζηθή θνιψλα  πνπ 

ζηεξίδεη φιν ην ζπίηη. Απφ κηθξή βέβαηα ζηελ δσή ηεο δελ ζηάζεθε πνιχ ηπρεξή είρε 

δχζθνια παηδηθά ρξφληα, δνχιεπε ζηα ρσξάθηα καδί κε ηνπο γνλείο ηεο. Γελ πήγε 

ζρνιείν δηφηη νη γνλείο ηεο ην ζεσξνχζαλ πεξηηηφ. Ήηαλ κνλαρνθφξε θαη ζπλέρεηα ηεο 

έιεγαλ πσο φια ζα ηα θιεξνλνκήζεη θαη πξέπεη λα έηνηκε λα ηα δηνηθήζεη. Οη γνλείο 

ηεο είραλ θηηάμεη ηξία ζπίηηα, θαη είραλ πνιιά ρσξάθηα κε ειηέο θαη ακπέιηα, 

ζεσξνχληαλ ε δεχηεξε πνην πινχζηα νηθνγέλεηα ηνπ ρσξηνχ. Σα ρξφληα πεξλνχζαλ 

αιιά εθείλε δελ παληξεχνληαλ, δελ ηνικνχζε θαλείο λα ηε δεηήζεη, φρη επεηδή ήηαλ 

άζρεκε, απελαληίαο επεηδή ήηαλ πάξα πνιχ φκνξθε θαη πινχζηα.  

Ο παηέξαο ηεο αζρνινχληαλ θαη κε ηα πνιηηηθά, ήηαλ ζηελ παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ, 

ψζπνπ απφ θνηλνχο γλσζηνχο γλψξηζε ηνλ παηέξα ηνπ ηέιηνπ, θαη νη δχν παηεξάδεο 

απνθάζηζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο έπξεπε λα παληξεπηνχλ γηαηί ζα θάλεη θαιφ ζηελ 

παξάηαμε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ βιέςεηο. Οη γνλείο ηεο Αλζνχιαο, παληξεχηεθαλ 

αιιά δελ εξσηεχηεθαλ πνηέ, θαη απφ ηελ αξρή είραλ πξνβιήκαηα ζηελ ζρέζε ηνπο, ηα 

νπνία φζν πεξλνχζε ν θαηξφο δηνγθψλνληαλ, δηφηη ήηαλ δπν δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο. 

Ο ζηφρνο ηεο γηαγηάο ήηαλ λα παληξεπηεί γηα λα κελ κείλεη ζην ξάθη, θαη λα θάλεη 

παηδηά, ελψ ν ζηφρνο ηνπ παππνχ ήηαλ λα γίλεη εηζνδεκαηίαο θαη λα έρεη αξθεηά 

ρξήκαηα. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπλνπηηθά ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ην δηάγξακκα 1: 
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Γηάγξακκα 1. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο Αλζνχιαο κε ηελ κεηξηθή ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

7.2.3. ρέζεηο Αλζνύιαο κε κεηέξα ηεο 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε κεηέξα ηεο Αλζνχιαο πέξαζε πνιχ δχζθνια 

παηδηθά ρξφληα, θαη νπζηαζηηθά δελ έδεζε αλέκεια θαη μέγλνηαζηα, ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ην εμήο: 

 
Σφηε έθαλαλ φιεο νη νηθνγέλεηεο πνιιά παηδηά…. απιά ηφηε έδηλαλ έηζη ηα παηδηά ζε 

φπνηνλ ηα ήζειε, απφ πνιχ κηθξή ινηπφλ ηελ πηνζέηεζε ε ζεία ηεο, ε νπνία δελ 

κπνξνχζε λα θάλεη παηδηά. Καη ελψ ζα πεξίκελε θαλείο πσο ζα ηελ πξφζεραλ θαη ζα ηελ 

θξφληηδαλ δελ έγηλε έηζη, κηα κηθξή ζθιάβα ήηαλ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Αλζνχια, εξψηεζε 3α) 

 

Απηή ε θαηάζηαζε ηεο δεκηνχξγεζε πνιιά θελά ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Γελ πήξε αγάπε θαη δελ ήμεξε λα δίλεη θαη ζηνπο άιινπο, αθφκε θαη αλ 

απηά ήηαλ ηα παηδηά ηεο, θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ Αλζνχια. Πνηέ 

δελ ηεο ράιαζε ραηίξη αιιά ηελ έβαδε θαη εθείλε λα θάλεη δνπιεηέο ήδε απφ κηθξή 

ειηθία, καδί πήγαηλαλ ζηα ρσξάθηα θαη καδί νη δπν ηνπο έθαλαλ ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πνπ έραζε έλα παηδί ηεο εμαηηίαο ηεο ζθιεξήο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ είρε. 

 
Οη γεσξγηθέο δνπιεηέο, δελ ζηακαηνχζε πνηέ λα δνπιεχεη θαη έηζη έραζε ην παηδί. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 3α) 

 

 ιεο νη ζπδεηήζεηο ηνπο πεξηζηξέθνληαλ ζηνπο άιινπο, θαη θπξίσο ζηνλ κεγάιν 

ηεο αδεξθφ, θαη έπεηηα ζηελ άξξσζηε κηθξή αδεξθή ηεο.  Ζ κηα έιεγε ζηελ άιιε, 

πξάγκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ αιιά δελ έκπαηλαλ ζηελ δηαδηθαζία λα δψζνπλ 
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παξεγνξηά, απιά πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ κηα ιχζε. Ζ Αλζνχια επηδεηνχζε ηελ αγάπε 

ηεο κεηέξα ηεο, γηα απηφ θαη δελ έθπγε πνηέ απφ θνληά ηεο, θαη κφλν πνπ ήηαλ καδί 

απηφ ηεο αξθνχζε γηα λα είλαη θαιά.  

 
[…]Καη έπεηηα ην φηη κηθξή δελ πήξα φζε αγάπε ρξεηαδφκνπλ απηφ κε έθαλε λα γίλσ 

πνιιέο θνξέο ζθιεξή καδί ηεο, ζηελ πνξεία θαηάιαβα πσο ήηαλ ιάζνο. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 21) 

 

Άιισζηε θαη νη δνπιεηέο έβγαηλαλ πνην γξήγνξα αλ ήηαλ καδί, ε κηα ήμεξε πψο λα 

ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ Αλζνχια ήμεξε πσο ε κεηέξα ηεο ηελ 

αγαπνχζε θαη πσο δελ μέξεη ηνλ ηξφπν γηα λα ηεο δείμεη ηελ αγάπε ηεο, απιά θάπνηεο 

θνξέο ζηελαρσξηφηαλ πνπ δελ ήηαλ εθείλε ε αδπλακία ηεο. 

 
[…]ην κεγαιχηεξν αδεξθφ κνπ, κηαο θαη ήηαλ ην κνλαδηθφ αγφξη θαη ηελ άξξσζηε 

αδεξθή κνπ. Σνπο ζεσξνχζε πνην αδχλακνπο θαη έδηλε φιε ηεο ηελ ελέξγεηα ζε απηνχο 

ηνπο δχν. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 39) 

 

 Έθαλε πξνζπάζεηεο λα θχγεη καθξηά ηεο αιιά ζην ηέινο πάληα μαλαγχξηδε, γηαηί 

ηελ ζαχκαδε θαη ηεο έδηλε δχλακε ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηφ. 

 
[…]παξφιν πνπ δελ έρεη κφξθσζε, έθηαζε κέρξη ηελ Σξίηε δεκνηηθνχ, αληηκεησπίδεη ηα 

πξάγκαηα απφ ηελ ζσζηή νπηηθή γσλία…. Γελ ζα ηελ δεηο λα λεπξηάδεη γηα πξάγκαηα 

αζήκαληα, θαζεκεξηλά, ζα ζνπ πεη πνην είλαη ην ζσζηφ, πνηέ δελ λεπξηάδεη. Σα θάλεη 

φια ζσζηά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλε ζέιεη…. Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ κνπ 

αξέζεη, κνπ αξέζεη λα κηιάσ καδί ηεο, κε ραιαξψλεη απηφ… Γελ κνηάδνπλ, ε κεηέξα 

κνπ ηα αληηκεησπίδεη κε κηα πείξα, κε κηα εξεκία, ίζσο επεηδή έρεη δήζεη πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα, ηα έρεη ζπνπδαηνινγήζεη πάξα πνιχ, ελψ εγψ είκαη πνην λεπξηθή θαη ζε θάηη 

πνπ εγψ κπνξεί λα αληηδξάζσ λεπξηθά εθείλε ζα ην αληηκεησπίζεη κε εξεκία. Υσξίο λα 

ηελ πηάζνπλ ηα λεχξα παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη πνιιά. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Αλζνχια, εξσηήζεηο 9, 19, 21α) 

 

Ζ Αλζνχια εμνκνινγείηαη πσο φζν εκεηέξα ηεο κεγάισλε γηλφηαλ ζαλ κηθξφ παηδί, 

ηεο άξεζε πνπ αληηζηξάθεθαλ νη ξφινη θαη φια κπνξνχζε λα ηα θάλεη αληίζηξνθα, 

δειαδή εθείλε λα θξνληίδεη ηελ κακά ηεο θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο.  

 
ε θάζε γηνξηή είλαη ε ραξά κνπ λα ηεο καγεηξέςσ θαη λα ηεο θηηάμσ γιπθά. Πνιιέο 

θνξέο πάσ ζην νχπεξ- Μαξθεη θαη ηεο αγνξάδσ πξάγκαηα, εε θαη θακηά θνξά ηεο 

παίξλσ ξνχρα θαη παπνχηζηα. Μάιηζηα φηαλ αγνξάδσ θαγψζηκα ηηο παίξλσ θαη 

ιηρνπδηέο, παηαηάθηα, γαξηδάθηα, κπηζθφηα θαη coca-cola πνπ μέξσ πσο ηξειαίλεηαη, φηη 

δειαδή αγαπάεη έλα κηθξφ παηδί. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 

32) 

 

Σελ ήζειε θνληά ηεο, παξφιν πνπ δελ έπαηξλε φια φζα ήζειε, αιιά παξφια απηά 

είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ζε φηη θαη αλ θάλεη. Καη ελψ φια απηά ηζρχνπλ γηα ηελ 

κεηέξα, γηα ηνλ παηέξα είλαη ιηγάθη δηαθνξεηηθή ε θαηάζηαζε, παξαθάησ αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ε ζρέζε ηνπο. 

 

7.2.4. ρέζεηο Αλζνύιαο  κε ηνλ παηέξα ηεο 

 

Ζ Αλζνχια κεγάισζε δίπια ζε έλαλ πνιχ ζθιεξφ θαη απφκαθξν παηέξα, δελ είραλ 

πνηέ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο. 

 



120 
 

Ο παηέξαο κνπ έρεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, νη νπνίεο πνηέ δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο δηθέο 

κνπ θαη γηα απηφ βξηζθφκαζηε πάληα ζε ζχγθξνπζε, αιιά δελ είλαη κφλν απηφ… λα 

θάζε κέξα θαη θάζε ζηηγκή κπνξεί λα ζνπ θψλαδε, θηαηο δελ θηαηο. Πάληα έβξηζθε θάηη 

γηα λα ζνπ θσλάμεη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 15α) 

 

 Δθείλνο έιεηπε φιε κέξα απφ ην ζπίηη, πφηε ζηελ δνπιεηά θαη πφηε ζηα θαθελεία, 

φηαλ γχξηδε ζπίηη ζπλήζσο βξάδπ, ήηαλ κεζπζκέλνο θαη θψλαδε ζε φινπο.  

 
Δπηθνηλσλνχκε θάζε θνξά πνπ ζα πάσ ζην παηξηθφ ζπίηη θαη απηφ γίλεηαη πάληα κε 

ζπγθξνχζεηο… Οη θνπβέληεο καο αθνξνχλ ζην ηη δνπιεηέο πξέπεη λα θάλσ εγψ θαη κε 

πνην ηξφπν πξέπεη λα γίλνπλ, πνπ εθεί επεκβαίλεη θαη ιέεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 18) 

 

Δθδξνκέο ή βφιηεο κε ηνπο θίινπο ηνπο ηα παηδηά δελ ηα άθελε λα πάλε, κελ ηπρφλ 

θαη ε ηφζε κηθξή θνηλσλία έιεγε δηάθνξα. Βέβαηα φζνλ αθνξά ηα πιηθά αγαζά δελ ηνπο 

έιεηπε ηίπνηα, φια ηνπο ηα πξφζθεξε αιιά ζην βαζκφ πνπ έπξεπε, ρσξίο θακηά 

ππεξβνιή. Ζ Αλζνχια, θνβφηαλ πνιχ ηνλ παηέξα ηεο, πξηλ ηνπ κηιήζεη ζθεθηφηαλ ηη 

ζα ηνπ πεη, θαη απέθεπγε ζπδεηήζεηο πνπ έθεξλαλ ζχγθξνπζε. Πνηέ δελ ηνπ είρε 

αληηκηιήζεη αιιά πνιιέο θνξέο θαηέιεγε λα θιαίεη ζην δσκάηην ηεο θαη λα λνηψζεη πσο 

δελ ηελ θαηαιαβαίλεη. Δθείλνο παξελέβαηλε ζε φια, αθφκα θαη ζην πεξπάηεκα ηνπο, 

ηνπο έβαδε θαη ηνπο ηξεηο ζηελ επζεία κε βηβιία ζην θεθάιη γηα λα κάζνπλ λα 

πεξπαηάλε ίζηα αθφκα θαη κε βάξνο. Γηα εθείλνλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα 

πεξπαηάλε ίζηα θαη θακαξσηά, θαζψο επίζεο θαη ην ληχζηκν ηνπο έπξεπε λα είλαη 

εππξεπέο φηαλ πήγαηλαλ ζρνιείν ή ζε θάπνηα ηνπηθή ενξηή.  

 
Ο παηέξαο κνπ ήζειε πάληα κνξθσκέλα θαη αλεμάξηεηα παηδηά. Γελ ζπνχδαζε αιιά 

πάληα ήζειε λα καζαίλεη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα φια, θαη ήζειε λα θάλνπκε ην ίδην θαη 

εκείο γηα απηφ πνιιέο θνξέο ήηαλ πνιχ πηεζηηθφο καδί καο…, φηαλ ήκνπλ λέα, ν παηέξαο 

κνπ (πνπ είρε θαη έρεη πνιιέο γλσξηκίεο) κνπ είπε λα δνπιέςσ ζηελ γξακκαηεία κηαο 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο, ν άληξαο κνπ δελ ήζειε γηαηί ήζειε λα αθνζησζψ ζην ζπίηη καο, 

ζηελ πνξεία φκσο θαη εηδηθά ζηελ θάζε πνπ βξίζθνκαη θαηάιαβα πσο ν παηέξαο κνπ 

είρε δίθην πνπ επέκελε θαη ήζειε λα δνπιέςσ, γηαηί ζα είρα ηα δηθά κνπ ιεθηά θαη ζα 

κπνξνχζα λα έρσ κηα άιιε ζέζε ζην ζπίηη. Θα πεξηπνηνχκνπλ ηνλ εαπηφ κνπ, ζα είρα 

ηελ φξεμε λα γλσξίδσ λένπο αλζξψπνπο θαη ν άληξαο κνπ δελ ζα κνπ έιεγε πσο εγψ 

ηψξα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ηα παηδηά κνπ δελ έρσ αμία.(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο 

απφ Αλζνχια, εξσηήζεηο 30, 34α) 

 

Ο παηέξαο έδεηρλε αδπλακία ζηνλ γην ηνπ θαη απιά ηηο άιιεο θφξεο ηηο αληηκεηψπηδε 

ην ίδην, κε ηελ ίδηα απζηεξφηεηα θαη πνιιέο θνξέο απάζεηα.  

 
Πηζηεχσ πσο έρνπλ αδπλακία θπξίσο ζηνλ αδεξθφ κνπ θαη νη δχν κνπ γνλείο. Δθείλνο 

πάληα ρξεηαδφηαλ θαη ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πάληα 

είρε πξνβιήκαηα, πφηε κε ην καγαδί.. πφηε κε ηελ γπλαίθα ηνπ.. θαη πφηε κε ηα παηδηά 

ηνπ… θαη έηζη ν παηέξαο κνπ έηξερε πάληα πίζσ απφ απηφλ. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 35) 

 

Ζ Αλζνχια ήζειε λα ζπνπδάζεη θαη θπξίσο γηα λα θχγεη απφ απηφ ην ζπίηη. Πνιιέο 

θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ησξηλήο έξεπλαο αλαθέξεη πσο ν ιφγνο πνπ παληξεχηεθε 

ήηαλ γηα λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, γηα λα πάςεη λα θνβάηαη, θαη λα γιπηψζεη ηηο 

θσλέο θαη ηελ γθξίληα. Παξφια απηά ζε θάπνηα πξάγκαηα παξαδέρεηαη πσο είρε δίθην 

αιιά θπξίσο ηεο δίλεη δχλακε ε δηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηελ αζζέλεηα πνπ ηνλ βξήθε. 
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[…]ελψ εδψ θαη ρξφληα έρεη θαξθίλν δελ ην βάδεη θάησ θαη ζνπ ιέεη «εγψ ζέισ λα δήζσ 

θαη ζα δήζσ» δελ θάζεηαη λα κνηξνιαηξεί θαη λα παξαπνληέηαη γηα απηφ πνπ ηνλ βξήθε. 

Καη ελψ νη γηαηξνί ηνπ είραλ απαγνξεχζεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηα ηζηγάξα θαη ην 

αιθνφι, ζπγθεθξηκέλα ηελ ξαθί εθείλνο εμαθνινπζεί λα πίλεη θαη κάιηζηα καδί κε ηα 

θάξκαθα ηνπ. Οη γηαηξνί ιέλε πσο δεη απφ ζαχκα ηφζα ρξφληα, θαη πσο δελ έρνπλ 

μαλαδεί άλζξσπν λα πίλεη ηα θάξκαθα ηνπ θαξθίλνπ κε ξαθί θαη λα κελ παζαίλεη ηίπνηα. 

Καη πνιιά άιια ηέηνηα παξαδείγκαηα κπνξψ λα ζνπ πσ…. άιια άιιε ζηηγκή…. 

Πηζηεχσ πσο κε λνηάδεηαη πνιχ, κνπ ην δείρλεη απφ ηνλ ηξφπνπ πνπ κνπ κηιάεη, απφ 

απηά πνπ κνπ ιέεη. Μπνξεί λα κελ ην ζεσξψ ηφζν ζσζηφ θαη λα κε πηέδεη αιιά μέξσ 

πσο απηφο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαη πσο έζησ θαη έηζη κε αγαπάεη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 20) 

 

πλεπψο αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ελψ δελ έρνπλ θαη ηελ θαιχηεξε ζρέζε θαη απφ 

φηη θαίλεηαη δελ ηαηξηάδνπλ ζαλ ραξαθηήξεο, παξφια απηά βξίζθεη πξάγκαηα πνπ ηελ 

θάλνπλ λα ηνλ ζαπκάδεη θαη λα ηνλ αγαπάεη. Καη απφ φηη θαίλεηαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

ηελ βιέπεη θαη ιίγν σο παηρλίδη ξφισλ νπφηε πξνζπαζεί λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα. 

ζνλ αθνξά ηνλ αδεξθφ ηεο παξαθάησ θαίλεηαη ε ζρέζε πνπ έρεη καδί ηνπ θαη ηη ξφιν 

έπαημαλ νη γνλείο ηνπο ζε απηήλ ηελ επηθνηλσλία.  

 

7.2.5. ρέζεηο Αλζνύιαο κε ηνλ αδεξθό ηεο 

 

Ζ κεηέξα αγαπνχζε ηα αδέξθηα ηεο θαη εηδηθά ηνλ αδεξθφ ηεο, ήηαλ ν κεγαιχηεξνο 

θαη απηφ ηελ έθαλε λα ηνλ αγαπάεη πεξηζζφηεξν δηφηη εθείλνο δελ είρε θακία ζρέζε κε 

ηνλ παηέξα ηνπο παξφια απηά ήηαλ πάληα ε αδπλακία ηνπο.  

 
Έλα ζηαζεξφ ηξίγσλν είλαη αλάκεζα ζηνπο δχν γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, βιέπσ 

κηα κεγαιχηεξε ππνζηήξημε, φηη θαη λα θάλεη απηφο είλαη ζσζηφ θαη είλαη έηζη 

πεξηζζφηεξν δίπια ηνπο. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 5) 

 

ηαλ ήηαλ κηθξά παηδηά ν Αληψλεο θξφληηδε ηελ Αλζνχια, ηεο κηινχζε φκνξθα θαη 

πνιιέο θνξέο ηελ ππεξαζπηδφηαλ ζηνπο γνλείο ηεο. κσο είρε έλα ειάηησκα απφ κηθξφο 

ηα ήζειε φια γηα εθείλνλ, πάληα δεηνχζε πεξηζζφηεξν ρψξν, είρε ην δηθφ ηνπ δσκάηην 

κε ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα. Γελ ήζειε λα ηνπ πεηξάδνπλ ηα αδέξθηα ηνπ φηη ήηαλ δηθφ 

ηνπ.  

 
νβαξέο αληηκαρίεο δελ έρνπκε  αλ θαη πνιιέο θνξέο ζέιεη λα πεξλάεη ην δηθφ ηνπ ζαλ 

νηθνγελεηάξρεο, κνλάρα αλ έρσ απνθαζίζεη εγψ λα πάξσ π.ρ έλα ρσξάθη θαη εθείλνο δελ 

ζέιεη, ηφηε ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα αιιάμσ γλψκε. ζνλ αθνξά ηηο ζπκκαρίεο δελ έρεη 

γίλεη θάηη γηα λα ζπκκαρήζνπκε, ν θαζέλαο φπνπ κπνξεί ελεξγεί απηφλνκα. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 6) 

 

Δθείλε θαη νη αδεξθέο ηεο, φηαλ ήηαλ κηθξέο δελ έδεηρλαλ λα ελνρινχληαη φκσο φζν 

κεγάισλαλ θαη έβιεπαλ πσο δεηνχζε θαη απφ εθείλεο θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ηφηε  άξρηζαλ λα ελνρινχληαη. Ζ αδπλακία άξρηζε λα ράλεηαη, θαη ηελ 

ζέζε ηεο πήξε ε αδηαθνξία θαη ε απάζεηα. Ζ Αλζνχια θαηέβαηλε ζπρλά Κξήηε λα ηνλ 

βνεζήζεη κε ην ζπίηη θαη ζην καγαδί αιιά φζν έβιεπε πσο δελ αλαγλσξηδφηαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελαρσξηφηαλ. Δηδηθά φηαλ εθείλνο άξρηζε λα πεγαίλεη πνιχ θαιά κε ην 

θαξκαθείν δήηεζε ηα ζπίηηα θαη ηα ρσξάθηα λα ηα έρεη φια εθείλνο, ηφηε ν ζχδπγνο ηεο 

Αλζνχιαο άξρηζε λα επαλαζηαηεί, εθείλε άξρηζε λα βιέπεη πσο νη γνλείο ηεο ζα ηελ 

έξηρλαλ νηθνλνκηθά ππέξ απηνχ θαη δελ ήμεξε πψο λα ηνλ δηαρεηξηζηεί. Ο ηέιηνο θαη ε 

Άλλα ηα έδσζαλ φια ζε εθείλνλ κεηά ην ζάλαην ηεο γηαγηάο θαη ηεο κηθξφηεξεο 
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αδεξθήο, θαη εθεί ήξζε ε νξηζηηθή ξήμε κε ηα δχν αδέξθηα λα κέλνπλ απφκαθξα απφ 

ηνπο γνλείο, ελψ εθείλνο πιεζίαζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο γνλείο ηνπ.  

 
Ο αδεξθφο κνπ δελ πεξλάεη κέξα πνπ λα κελ πάεη λα ηνπο δεη.. ν αδεξθφο κνπ κέλεη έλα 

ηέηαξην πνην καθξηά απφ εθείλνπο [...] (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, 

εξψηεζε 19) 

 

Με αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ Νίθνπ ε νηθνγέλεηα θαηέβεθε ζηελ Κξήηε 

ρσξίο λα δεηήζεη βνήζεηα νχηε απφ ηνλ Αληψλε αιιά νχηε θαη απφ ηνπο  γνλείο. Πιένλ 

έρνπλ κφλν ηηο απαξαίηεηεο ηππηθέο ζρέζεηο, ηειεθσληνχληαη ζε θακηά γηνξηή θαη αλ 

ηχρεη λα ζπλαληεζνχλ θάπνπ ηπραία.  

 
[…]δελ ηνλ βιέπσ ζπρλά, κηιάκε γηα ηππηθά ζέκαηα, θαη ψξεο- ψξεο είκαζηε ζαλ μέλνη. 

Απηφ πνιιέο θνξέο κε ζηελαρσξεί. Γελ έρνπκε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζα  ήζεια λα 

έρνπκε….. Φηαίεη ε απφζηαζε, θηαίεη πνιχ θαη ε θαζεκεξηλφηεηα, εθείλνο έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο θαη εγψ έρσ ηηο δηθέο κνπ. Έρνπκε ραζεί εληειψο. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξσηήζεηο 23, 23α) 

 

Έρεη ρξφληα λα επηζθεθηεί ν έλαο ηνλ άιινλ, απηφ ζηελ Αλζνχια ηεο άθεζε κηα 

πηθξία θαη ηελ πιεγψλεη πνιχ πνπ δελ κηιάλε θαη δελ είλαη θνληά.  

 
Με ηνλ αδεξθφ κνπ δελ έρσ ηφζν πνιχ επηθνηλσλία, νπφηε ιέκε ηα θαζηεξσκέλα, ηη 

θάλσ εγψ, ηη θάλνπλ ηα παηδηά κνπ. Πσο ηα πάεη, αλ ηνλ απαζρνιεί θάηη, εθείλε ηελ 

ζηηγκή πνπ ζα βξεζνχκε. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 25) 

 

7.2.6. ρέζεηο Αλζνύιαο κε ηελ αδεξθή ηεο 

 

Οη Μαξία, φπσο νλνκάδεηαη ε ακέζσο επφκελε ζηελ ζεηξά γέλλεζεο αδεξθή ηεο 

Αλζνχιαο, είλαη κηα γπλαίθα κφλε πνπ δελ παληξεχηεθε θαη δελ έθαλε πνηέ παηδηά, γηα 

εθείλε ηα παηδηά ηεο κεγαιχηεξεο αδεξθήο ηεο ήηαλ θαη δηθά ηεο. Σα θξφληηδε 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά, ήηαλ πάληα δίπια ηνπο, θαη ήμεξαλ θαη εθείλα θαη ε 

κεηέξα πσο έρνπλ έλα αθφκα ζηήξηγκα.  

 
[…]Ήηαλ θαη είλαη πνιχ δπλακηθφο άλζξσπνο, ραίξνκαη πνιχ πνπ ηελ έρσ ζηελ δσή 

κνπ.. δελ μέξσ ηη ζα έθαλα ρσξίο απηήλ…. Με ζηεξίδεη ζε φια θαη πάληα. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 21) 

 

Απφ αλέθαζελ είραλ ηέηνηεο ζρέζεηο, ήηαλ δχν αγαπεκέλα αδέξθηα πνπ θαηαιάβαηλε 

ε κηα ηελ άιιε, φηαλ ήηαλ κηθξέο είραλ ηηο ίδηεο παξέεο θαη ππεξαζπίδνληαλ ηφζν ζηνπο 

γνλείο φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

 
Με ηελ αδεξθή κνπ είκαη λαη, δηφηη ηελ βιέπσ ζπρλά, κηιάκε θαη ζπρλά ζην ηειέθσλν, 

κνηξαδφκαζηε ηα άγρε, ηα πξνβιήκαηα, ηηο ραξέο, είκαζηε θνληά ζε φια. Αγαπάεη ηα 

παηδηά κνπ ζαλ λα είλαη δηθά ηεο, θαη είλαη δίπια ηνπο ζε φια. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 23) 

 

Αλ θαη γηα αξθεηά ρξφληα δελ ήηαλ καδί ζηελ ίδηα πφιε, ηειεθσλνχζαλ ε κηα ζηελ 

άιιε, θαη έγξαθαλ γξάκκαηα. Σνπο άξεζε λα γξάθνπλ γξάκκαηα θαη λα δηεγνχληαη κε 

πνην ηδηαίηεξν ηξφπν ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.  

ηελ Μαξία δελ άξεζε πνπ δελ ζπνχδαζε ε αδεξθή ηεο, γηα απηφ θαη ζε θάζε 

γξάκκα ηεο έζηειλε θαη έλα βηβιίν, πνπ είρε δηαβάζεη πξψηα ε ίδηα, θαη έβιεπε πσο είρε 

κελχκαηα φκνξθα γηα ηελ δσή. Βέβαηα θαη ε Αλζνχια ζηήξηδε ηελ αδεξθή ηεο, εθείλε 
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παξφηξπλε ηελ αδεξθή λα ζπνπδάζεη θαη ηεο έζηειλε ιεθηά, ιίγα φρη πνιιά γηα λα 

πιεξψζεη ηα θξνληηζηήξηα, έπεηηα ηεο έζηειλε γηα λα πεξάζεη κηα φκνξθε θαη ιίγν πνην 

μέγλνηαζηε θνηηεηηθή δσή. 

 
[…]έθαλε έλα βήκα παξαπάλσ, κπήθε ζην παλεπηζηήκην, έρεη ηελ δηθή ηεο δνπιεηά, 

παξφιν πνπ εγψ απηφ δελ ην θαηφξζσζα. Δίλαη δπλακηθή θαη αλεμάξηεηε, φια ηα 

παιεχεη κφλε ηεο. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 26) 

 

 ηαλ εξρφηαλ ην θαινθαίξη, φπνπ ηα παηδηά ηεο κεηέξαο δελ είραλ ζρνιείν, πήγαηλε 

λα ηελ βξεη, ζηνλ ηφπν πνπ ηελ δηφξηδαλ. Γεληθά θαη απφ ην παξειζφλ κέρξη ην ζήκεξα, 

θαλφληδαλ καδί ηηο θαινθαηξηλέο εμνξκήζεηο θαη πνιιέο θνξέο ηηο γηνξηέο ηηο 

πεξλνχζαλ φινη καδί. Δπεηδή εθείλε δελ έθαλε νηθνγέλεηα πνιιέο θνξέο πεξλνχζε καδί 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Αλζνχιαο ηηο κέξεο. Γελ είλαη πσο δελ ηεο δφζεθαλ επθαηξίεο λα 

παληξεπηεί απιά εθείλε πνηέ δελ ην επηδίσμε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 
Πάλσ θάησ κε ηελ Μαξία έρνπκε ηνλ ίδην ραξαθηήξα. Θέιεη λα βνεζάεη, ηεο αξέζνπλ νη 

παξέεο, είλαη επράξηζηε θαη ζπκπνλεηηθή ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δθεί πνπ δελ 

κνηάδνπκε είλαη ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηελ ζρέζε κε έλαλ άιινλ άληξα, εγψ ζα θάλσ 

ππνρσξήζεηο, εθείλε δελ θάλεη πνηέ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, 

εξψηεζε 29) 

 

Ο ζχδπγνο ηεο Αλζνχιαο δελ είρε πξφβιεκα, δηφηη έβιεπε πσο ήηαλ εθεί πάληα 

δίπια ηνπο θαη ηνπο ζηήξηδε κε φπνην ηξφπν ρξεηαδφηαλ, θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο 

αλαγλψξηδε πσο εθείλε ήμεξε πεξηζζφηεξα ζέκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ απφ φηη 

εθείλνο. Υαξαθηεξηζηηθά ε Αλζνχια αλαθέξεη: 

 
[…]θπξίσο ε αδεξθή κνπ, ηα μέξεη φια απφ ηελ αξρή, θαη κεηά ην καζαίλνπλ νη 

ππφινηπνη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 39) 

 

 Άιισζηε εθείλνο είρε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εζπρία ηνπ δηφηη κπνξνχζε λα ιείπεη 

απφ ηηο εθδξνκέο θαη ηηο γηνξηέο ρσξίο λα ηνπ γθξηληάδεη ε γπλαίθα ηνπ. Δπίζεο έβιεπε 

πσο έηξερε γηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη έπαηξλε εθείλε ηελ επζχλε θαη ην 

βάξνο. 

 

7.2.7. ρέζεηο Αλζνύιαο κε ηελ άξξσζηε αδεξθή ηεο 

 

Ζ κεηέξα αγαπνχζε ηελ Κπξηαθή, θαη ηελ θξφληηδε φζν κπνξνχζε κηαο πνπ ηφηε είρε 

θαη ηα δίδπκα παηδηά ηεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα έπαηξλε ηα παηδηά ηεο, ηελ άξξσζηε 

αδεξθή θαη ηελ γηαγηά ηεο θαη πήγαηλαλ θακηά βφιηα ή ζηελ ζάιαζζα. ιε κέξα 

άιισζηε ήηαλ ζην ζπίηη φινη καδί θαη απηφ ηνπο είρε θέξεη πνην θνληά, καδί ηνπο 

δηάβαδε παξακχζηα θαη ηνπο έιεγε ηζηνξίεο απφ ηνλ ηφπν πνπ δνχζαλ. 

 
[...] αγαπνχζα πνιχ ηελ αδεξθή κνπ, ηελ κεγάισλα φπσο κεγάισλα θαη ηα παηδηά κνπ. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 9) 

 

 Μάιηζηα ζπρλά κηινχζε θαη ζηα παηδηά ηεο, αλ θαη ήηαλ κηθξά παηδηά γηα ηελ 

αξξψζηηα ηεο αδεξθή ηεο θαη γηα ηελ θαιή ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρνπκε κε ηνπο 

ηδηαίηεξνπο αλζξψπνπο. Ζ Αλζνχια γηλφηαλ έμαιιε, αθφκα θαη φηαλ ήηαλ παηδί, αλ 

θάπνηνο θνξφηδεπε ηελ αδεξθή ηεο, βέβαηα φπσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα δελ ηελ έβιεπε 

ηφζν σο αδεξθή ηεο αιιά σο κηθξφ παηδί ηεο πνπ ήζειε πάληα πξνζνρή θαη 

ηξπθεξφηεηα.  



124 
 

 
[...]κπνξεί λα έρνπλ πεξάζεη ρξφληα αιιά θαη ηα ηέζζεξα παηδηά κνπ μέξνπλ γηα ηελ 

αδεξθνχια κνπ θαη ηελ αγαπάλε θαη απηά πνιχ. Μνπ αξέζεη λα ηνπο ιέσ ηζηνξίεο απφ ηα 

παιηά. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 26) 

 

ηαλ έθπγε απφ ηελ δσή ζηελαρσξήζεθε πάξα πνιχ, θαη αθφκα θαη ηψξα δελ ην έρεη 

μεπεξάζεη, ήζειε λα ηελ έρεη θνληά ηεο. Έθαλε φλεηξα γηα εθείλε, θαη έςαρλε απφ 

βηβιία γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ βνεζήζεη. Πνιιά βξάδηα θνηκφηαλ 

έρνληαο ηελ ζηελ αγθαιηά ηεο, εηδηθά φηαλ εθείλε αξξψζηαηλε θαη δελ έθεπγε απφ δίπια 

ηεο.  

 
[...]πξνζπαζνχζα λα ηελ θξνληίδσ φζν πνην πνιχ κπνξνχζα ρσξίο λα δπζαλαζρεηψ, 

είκαη ραξνχκελε πνπ έδεζα θάζε ζηηγκή καδί ηεο[..] (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Αλζνχια, εξψηεζε 9) 

 

Ο άλδξαο ηεο δελ ην ελέθξηλε αιιά έβιεπε πσο φηη θαη λα ηεο έιεγε ήηαλ κάηαην, 

δηφηη ήηαλ ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ είρε δηεθδηθήζεη, λα είλαη θνληά ηεο. Αθφκα θαη 

ζήκεξα πεγαίλεη ζηνλ ηάθν ηεο, θαη ηεο αλάβεη ην θαληειάθη, θαη κάιηζηα ζηα δχν 

κηθξφηεξα παηδηά πνπ έθαλε απφ ηελ αξρή κίιεζε γηα ηελ ρακέλε αδεξθνχια ηεο θαη 

γηα ηελ αγάπε πνπ πξέπεη λα δείρλνπκε ζηνπο άξξσζηνπο αλζξψπνπο. Πιένλ έρεη κφλν 

θσηνγξαθίεο λα ηεο ζπκίδνπλ πσο ππήξμε ζηελ δσή ηεο, πνπ αθφκα θαη κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα φηαλ ηηο θνηηάδεη θιαίεη. 
 

7.3. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άλδξα ηεο 
 

Ζ Αλζνχια δελ έδεζε πνηέ κηα μέγλνηαζηε θαζεκεξηλφηεηα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

άλδξα ηεο. Ήδε απφ ηελ αξρή ππήξραλ δπζθνιίεο πνπ δελ ηηο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα 

ηνπο γλσξίζεη θαη λα εληαρζεί ζην πιαίζην απηφ. Πνην ζπγθεθξηκέλα παξαθάησ ζην 

δηάγξακκα 2, αλαθέξνληαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο άιιεο νηθνγέλεηαο κε ηελ 

Αλζνχια. 
 

 
 

Γηάγξακκα 2. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο Αλζνχιαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άλδξα ηεο. 
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7.3.1. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηνλ παηέξα ηνπ άλδξα ηεο 

 

Ζ Αλζνχια έκελε γηα κήλεο ζην ζπίηη ηνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ο  

Υαξαιάκπεο, παηέξαο ηνπ Νίθνπ, ήηαλ ην κνλαδηθφ πξφζσπν πνπ ηεο έδεηρλε ιίγε 

αγάπε. Βέβαηα πνηέ κπξνζηά ζηνπο άιινπο, κνλάρα φηαλ ήηαλ νη δπν ηνπο.  

 
[...]ήηαλ πνιχ θαιφο άλζξσπνο, ν κφλνο πνπ κε πξνζηάηεπε θαη πνπ κε ήζειε γηαλχθε 

ηνπ. αλ παηδί ηνπ κε είρε… ην έλνησζα πσο φηαλ ζα πέζαηλε ζα άιιαδε φιε κνπ ε δσή. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 15) 
 

Ο πεζεξφο ηεο  ήηαλ έλαο ήζπρνο άλζξσπνο πνπ δνχιεπε πνιχ ζθιεξά, ην θαινθαίξη 

πνπινχζε παηάηεο ζηελ ιατθή αγνξά, θαη κάιηζηα έπαηξλε καδί ηνπ ην θνξίηζη φρη γηα 

λα ηνλ βνεζήζεη αιιά γηα λα μεθχγεη απφ ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ησλ ππνρξεψζεσλ, 

ηεο αγφξαδε ξνχρα θαη ηελ θεξλνχζε πάληα θαγεηφ. Μηινχζαλ επί ψξεο κέρξη λα 

θηάζνπλ ζηνλ θάζε πξννξηζκφ πνπ γηλφηαλ ε ιατθή, γηα δηάθνξα ζέκαηα, ηηο έιεγε 

ηζηνξίεο απφ ηελ δσή ηνπ θαη πάληα ηεο έιεγε «κελ ηνπο ζπλνξίδεζαη, εζύ λα θνηηάο ηελ 

επηπρία θαη ηελ γαιήλε ησλ παηδηώλ ζνπ». Δθείλε δίπια ηνπ έλνησζε ζαλ λα είρε ηνλ 

παηέξα πνπ ζα ήζειε λα είρε, πνηέ δελ θαηεγνξνχζε θαλέλαλ, ελψ πνιιέο θνξέο έβιεπε 

πσο έδηλε ηδάκπα παηάηεο θαη ιάραλα ζε αλζξψπνπο πνπ είραλ αλάγθε.  

ηαλ έθπγε απφ ηελ δσή, έλνησζε πσο εθείλε θαη ηα παηδηά ηεο έραζαλ ην ζηήξηγκα 

ηνπο. Δθείλνο ήηαλ πνπ ηνπο θξφληηδε φινπο θαη αγαπνχζε πνιχ ηα παηδηά ηεο, ελψ 

παξάιιειά λνπζεηνχζε ηνλ άλδξα ηεο λα ηνπο πξνζέμεη θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη. 

 

7.3.2. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηελ κεηέξα ηνπ άλδξα ηεο 

 

Δθείλε ήηαλ κηα ζθιεξή γπλαίθα, πνπ δελ ηελ ήζειε πνηέ ζην ζπίηη ηεο, αξρηθά κε 

ηελ πξφθαζε πσο δελ έπξεπε λα παληξεπηνχλ δηφηη ε δηθή ηεο θφξε ήηαλ απάληξεπηε 

θαη ζα έπξεπε λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο, θαη θαηά 

δεχηεξνλ επεηδή ζα έπαηξλε ηνλ κνλάθξηβν ηεο γην καθξηά. Μάιηζηα φηαλ ήηαλ νη κέξεο 

ηνπ γάκνπ, απνθάζηζε λα θάλεη θξεβάηη ζην ζπίηη ηεο ρσξίο λα θαιέζεη ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο λχθεο αιιά νχηε θαη ηελ ίδηα ηελ λχθε. Πάληα έπξαηηε κπζηηθά θαη θαθνπξναίξεηα 

απέλαληη ζε εθείλελ θαη ηα παηδηά ηεο. Γελ ηα ήζειε θαη ην έδεηρλε ζε φινπο, αθφκα θαη 

κπξνζηά ζηνλ Νίθν. 

 
Γελ κε ήζειε πνηέ γηα λχθε ηεο αιιά δελ είρε άιιε επηινγή… έςαρλε λα βξεη πξάγκαηα 

λα κε θαηεγνξήζεη θαη λα κε κεηψζεη[...] (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, 

εξψηεζε 14) 

 

 Απηφο πνπ ηελ ζπγθξαηνχζε πνιιέο θνξέο θαη ηεο έβαδε ηηο θσλέο ζε απηή ηελ 

δηακάρε ήηαλ ν άλδξαο ηεο ν Υαξαιάκπεο, θαη φπσο ήηαλ ινγηθφ κεηά ην ζάλαην ηνπ, 

φια ππνηξνπίαζαλ. Ζ κεηέξα δελ είρε θαλέλα ζηήξηγκα απέλαληη ζηελ πεζεξά ηεο, θαη 

εθείλε έβγαιε πνην πνιχ θαθία θαη νξγή. Οη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ πάληα ηεο αθέληξαο- 

πεζεξάο θαη ηεο δνχιαο- λχθεο. ια φθεηιε λα ηα θάλεη ε λχθε θαη εθείλε ήμεξε κφλν 

παξαηεξήζεηο λα ηεο θάλεη. Ζ θαηάζηαζε απηή, αθφκε θαη κεηά απφ ηα ηφζα ρξφληα 

πνπ έρνπλ πεξάζεη. Ζ κεηέξα αλέρεηαη θαη ε πεζεξά βξίζθεη θαη θάλεη.    
 

7.3.3. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηελ αδεξθή ηνπ άλδξα ηεο 
 

Ζ αδεξθή  ηνπ θ.Νίθνπ, ήηαλ κηα γπλαίθα πνπ αξρηθά θάλεθε αδηάθνξε αιιά ζηελ 

πνξεία άιιαμε ξηδηθά ζηάζε. Εήιεπε ηελ Αλζνχια θαη άξρηζε λα παίξλεη ην κέξνο ηεο 
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κάλαο ηεο, βάδνληαο πνιιέο θνξέο ιφγηα ζηνλ ίδην γηα ηελ γπλαίθα ηνπ. Ο ξφινο ηνπ 

δνχινπ θαη ηνπ αθεληηθνχ ίζρπε θαη ζηελ δηθή ηνπο πεξίπησζε, εθείλε δελ έθαλε πνηέ 

ηίπνηα ζην ζπίηη. ζν ηα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη δελ έβξηζθε ζχληξνθν ηφζν εθείλε 

εμνξγηδφηαλ πεξηζζφηεξν θαη έδεηρλε πεξηζζφηεξν ζπκφ ζηα παηδηά θαη ζηελ Αλζνχια. 
 

[…]δελ θηαίσ εγψ πνπ εθείλε δελ απέθηεζε άλδξα θαη παηδηά, δηθφ ηεο ιάζνο ήηαλ, 

θαιφ είλαη λα αλαιάβεη απηήλ ηελ επζχλε θαη λα κελ ηελ ξίρλεη ζε εκέλα… Ήμεξε πσο 

απφ ηφηε πνπ ζα έκπαηλε γπλαίθα ζηελ δσή ηνπ άλδξα κνπ ζα έραλε ηηο ηζνξξνπίεο ηεο 

θαη δελ ηεο άξεζε γηα απηφ θαη έθαλε ηα πάληα γηα λα ην αιιάμεη.. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 28) 
 

 Βέβαηα, αθφκα θαη ζήκεξα ήζειε λα ηα μέξεη φια θαη λα επεκβαίλεη ζε φια, ν 

αδεξθφο ηεο δελ ηεο έθνςε πνηέ ηελ θφξα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη έηζη αθφκα θαη 

ζήκεξα βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά ζην ζπίηη ηνπο γηα λα καζαίλεη θαη λα επεκβαίλεη φζν 

πνην πνιχ κπνξεί. Γελ έγηλαλ πνηέ θίιεο, νχηε θαλ θαιέο γλσζηέο απηέο νη δπν, ήηαλ 

ακνηβαία ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά πιένλ έκαζαλ λα ζπλππάξρνπλ θάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, πνπ πιένλ θαη γηα ηηο δχν είλαη κηα  θαθή ζπλήζεηα.  
 

7.4. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδνπκε ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ηίζεηαη πξνο κειέηε. Ζ Αλζνχια αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ άλδξα ηεο, αιιά 

εζηηάδνληαο ζηνλ ξφιν ηνπ σο παηέξα. Δθείλε ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα απηά θαη 

ιηγφηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηεο, απφ ηελ άιιε εθείλνο θαίλεηαη λα βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ 

ηελ δηθή ηνπ πνην ήξεκε θαη πνην εγσηζηηθή πιεπξά. Σα παηδηά εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ 

θξνληίδα θαη ζηελ αγάπε πνπ παίξλνπλ απφ ηελ κεηέξα ηνπο θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ 

παηέξα ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθνί ζχλδεζκνη κεηαμχ ηνπο, θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 3: 

 

 
Γηάγξακκα 3. Οη ζρέζεηο ηεο Αλζνχιαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο. 
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7.4.1. ρέζεηο ηεο Αλζνύιαο κε ηνλ άλδξα ηεο Νίθν 

 

Ζ Αλζνχια κε ηνλ Νίθν είλαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία καδί. Δθείλε είρε πάεη ζηελ 

πφιε, δειαδή ζην Ζξάθιεην λα θάλεη κεηαιπθεηαθά θαη εθείλνο δνχιεπε. Μέζα απφ 

θνηλή παξέα, αθνχ έκελαλ ζε γεηηνληθή πεξηνρή γλσξηζηήθαλ θαη ακέζσο ηα έθηηαμαλ. 

Δθείλε ηειείσζε ην ζρνιείν κε πνιχ θαιφ βαζκφ, θαη κάιηζηα πέξαζε δαζθάια ζηελ 

πφιε, φκσο εθείλνο ζεψξεζε πσο δελ έπξεπε λα θχγεη καθξηά ηνπ θαη εθείλε ρσξίο 

δεχηεξε ζθέςε, ηνλ αθνινχζεζε. χληνκα ήξζε θαη ην πξψην παηδί θαη εθεί νη 

ηζνξξνπίεο άιιαμαλ, παληξεχηεθαλ πνιχ γξήγνξα, εθείλνο έπξεπε λα βξεη κηα δνπιεηά 

κε πεξηζζφηεξα ιεθηά θαη νη ηζνξξνπίεο κε ηελ άθημε ηνπ παηδηνχ ήηαλ ξεπζηέο. Δθείλε 

λα γίλεη κηα κεηέξα- λνηθνθπξά θαη εθείλνο αζηπλνκηθφο. Πιένλ κεηά ηελ χπαξμε φισλ 

εθείλσλ ησλ παηδηψλ εθείλε αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ηνπο θπξίσο σο γνλείο θαη ιηγφηεξν 

σο ζχδπγνη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 
Ο παηέξαο ηνπο λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζην ηη πιηθά αγαζά ζα ηνπο δψζεη, παξά ζην πσο 

λνηψζνπλ θαη ηη ηα απαζρνιεί. Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο νη πξαγκαηηθέο θαη φρη ην πψο 

λα απνθηήζνπλ κηα νηθνλνκηθή επηθάλεηα, αιιά εθείλνο δελ ην θαηαιαβαίλεη, πνηέ δελ 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα θαηαιάβεη θαλέλαλ. Άιισζηε εθείλνο έρεη πάληα δίθην. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 6) 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ ζέιεη κηα κεηέξα- ζχδπγνο εθείλε 

λνηψζεη πσο δελ κπνξεί λα δεηήζεη ηίπνηα απφ εθείλνλ, δηφηη είλαη μεθάζαξνο απέλαληη 

ζε εθείλε θαη ηα παηδηά, δείρλνληαο πσο πξνηεξαηφηεηα ηνπ είλαη νη δνπιεηέο ηνπ, θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ ρξήκαηνο. 

 
[...]πάληα αζρνινχληαλ κε ηελ δνπιεηά ηνπ, θαη ιηγφηεξν κε ηα παηδηά ηνπ. Έιεηπε θαη 

ιείπεη πνιιέο ψξεο θαη έηζη εγψ ζηελ νπζία ηα κεγαιψλσ κφλε κνπ θαη ζπκκεξίδνκαη ηα 

πξνβιήκαηα αιιά θαη ηηο ραξέο ηνπο κφλε κνπ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Αλζνχια, εξψηεζε 7) 

 

ζνλ αθνξά ηηο θηινδνμίεο πνπ έρεη ην δεπγάξη γηα ην κέιινλ ηνπο, εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζηα παηδηά, πνπ φπσο θαίλεηαη είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ηνπο. Ζ 

κεηέξα αλαθέξεηαη γηα ηνλ παηέξα σο εμήο:  

 
[...]είλαη πνιχ θιεηζηφο ραξαθηήξαο θαη δελ αλαθέξεη πνιιά πξάγκαηα, πφζν κάιινλ 

φλεηξα θαη πηζαλέο ειπίδεο πνπ έρεη. Απηφ πνπ πηζηεχσ ή πνπ ζέισ λα πηζηεχσ είλαη πσο 

θαη εθείλνο ζα ζέιεη ηα ίδηα πξάγκαηα κε εκέλα, ην θαιχηεξν γηα ηα παηδηά καο. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 15) 

 

Σν δεπγάξη ελψλεηαη θαη ρσξίδεηαη αλάινγα κε ηα παηδηά, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ 

ησλ παηδηψλ, φζν γηα ηα δηθά ηνπο, δείρλνπλ λα ηα παξακεινχλ. Λεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν σο γνλείο θαη ζπλνδνηπφξνη, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ιηγφηεξν σο εξαζηέο ή ζχδπγνη πνπ επηζπκνχλ ηξπθεξφηεηα 

θαη αγάπε αλακεηαμχ ηνπο.  

 

7.4.2. ρέζεηο Αλζνύιαο κε ηα παηδηά ηεο  

 

Ζ Αλζνχια θαίλεηαη ηδηαίηεξα πξνζθνιιεκέλε κε ηα παηδηά ηεο, δεη θαη αλαπλέεη γηα 

λα ηα θξνληίδεη θαη λα ηα πεξηπνηείηαη. Θεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

επαθή ηεο ίδηαο κε ηα παηδηά ηεο, θαίλεηαη λα έρεη αλάγθε λα αθνχεη θαη λα βιέπεη ηη 



128 
 

πεξλάλε, φρη κνλάρα ην ραξνχκελν γεγνλφο αιιά θαη ην ιππεκέλν, θαη αλαιφγσο ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ γίλεηαη θαη δηθφ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 
Έρσ πάξα πνιχ κεγάιν δέζηκν θαη ψξεο –ψξεο μέξσ πσο απηφ ηνπο πλίγεη. Ώξεο θνξέο 

κνπ θξχβνπλ πξάγκαηα αιιά εγψ ην θαηαιαβαίλσ θαη ζηελαρσξηέκαη πεξηζζφηεξν, 

άιιεο πάιη θνξέο κνπ ηα ιέλε θαη εγψ πάιη ζηελαρσξηέκαη. Γεληθά δελ κπνξψ λα βιέπσ 

ηα παηδηά κνπ ζηελαρσξεκέλα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 4α) 

 

ζνλ αθνξά ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ην κέιινλ ηνπο, δείρλεη λα ηελ λνηάδεη ην ίδην θαη 

ην πιηθφ αιιά θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη. Σν γεγνλφο πσο δελ ζπνχδαζε ε ίδηα 

θαη δελ δνπιεχεη, ηελ θάλεη λα λνηψζεη κεηέσξε θαη απηή ε αλεζπρία πεξλάεη θαη ζηα 

φλεηξα πνπ έρεη γηα ηα παηδηά ηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

 
Σν λα θαηαθέξνπλ λα δξνκνινγεζνχλ ζηελ δσή ηνπο, λα βξνπλ αλζξψπνπο γχξσ ηνπο 

πνπ ζα ηα αγαπνχλ, λα ηα θαηαθέξλνπλ κε ηα καζήκαηα ηνπο θαη έπεηηα λα έρνπλ κηα 

θαιή επαγγεικαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαδηνδξνκία, είλαη πξάγκαηα πνπ κε 

αλεζπρνχλ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 5) 

 

Θεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ην ξφιν ηεο σο κεηέξα θαη πξνζπαζεί λα είλαη θνληά ζε 

εθείλα, πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Φαίλεηαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ 

απφθαζε ηεο λα θάλεη παηδηά θαη δελ δείρλεη λα ηα ζεσξεί ππεχζπλα γηα ζέκαηα πνπ δελ 

ηεο πήγαλ θαιά. Γηα εθείλε ε απφθηεζε παηδηψλ ήηαλ ν ξφινο ηεο ζηελ δσή.  

 
Απηφο ζεσξψ πσο είλαη ν ξφινο κνπ ζηελ δσή, λα έθαλα παηδηά θαη λα ηα κεγάισλα κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια, εξψηεζε 9). 

 

7.5.Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ γεγνλόησλ ηνπ Νίθνπ (παηέξα) 

 

1975: γέλλεζε παηέξα 

1977: γέλλεζε ηεο αδεξθήο ηνπ 

1989: γλσξίδεη ηελ γπλαίθα ηνπ 

1990: αξξαβσληάδεηαη – βξίζθεη κφληκε δνπιεηά 

1991: απνθηάεη δχν δίδπκα κσξά, παληξεχεηαη 

1996: κεηαθνκίδεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζην παηξηθφ ηεο γπλαίθαο ηνπ 

1998: πεζαίλεη ε άξξσζηε ζπλλπθάδα ηνπ θαη ε γηαγηά ηεο γπλαίθαο ηνπ 

1999: πεζαίλεη ν παηέξαο ηνπ 

2000: απνθηάεη θαη ηξίην παηδί 

2000- 2007: πεγαηλνέξρεηαη Κσ- Κξήηε 

2008: απνθηάεη θαη ηέηαξην παηδί 

2011: κεηαθνκίδεη ζηελ Κξήηε κφληκα 

2012: θεχγνπλ ηα δίδπκα παηδηά ηνπ γηα ζπνπδέο 

 

Ζ παξαπάλσ ρξνλνινγηθή ζεηξά απνηειεί ελ ζπληνκία ηελ δσή ηνπ παηέξα Νίθνπ, 

κε έκθαζε ζηα πνην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Ο παηέξαο θαηάγεηαη απφ κηα 

ππξεληθή νηθνγέλεηα φπνπ ε δνπιεηά απνηεινχζε ην παλ γηα εθείλνπο. Γελ είραλ πνιιά 

ιεθηά θαη πάληα πάιεπαλ λα βγάινπλ γηα βηνπνξηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο. Ο 

παηέξαο φηαλ ήηαλ ειεχζεξνο δνχιεπε ζαλ ζεξβηηφξνο ζηα μελνδνρεία, θαη ην ρεηκψλα 

ζε θέληξα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο. Έκελε ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ηελ κεηέξα, θαη κέζσ 

θνηλψλ γλσζηψλ ήξζαλ θνληά. Ακέζσο εθείλνο έδεημε ελδηαθέξνλ γηα εθείλε θαη δελ 

δίζηαζε λα ηεο ην δείμεη. ηελ αξρή ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ θαιά, εθείλνο δνχιεπε θαη 

παξάιιεια ζπνχδαζε ειεθηξνιφγνο, ελψ εθείλε αζρνινχληαλ κε ηα καζήκαηα ηεο. Ο 
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θαηξφο πεξλνχζε πνιχ φκνξθα θαη ήξεκα, πήγαηλαλ εθδξνκέο, έθαλαλ πξάγκαηα καδί, 

θαη έδεηρλαλ ζεβαζκφ ν έλαο ζηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ, έηζη θαη νη δχν είραλ ζην 

επίθεληξν θαη ηα καζήκαηα ηνπο. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε φηαλ ήξζε ν δηνξηζκφο ηνπ σο 

αζηπλνκηθφο ζηελ Κσ. αλ θαηλνχξηνο ζην ζψκα δελ ζα κπνξνχζε λα δηαιέμεη κέξνο 

λα πάεη, νπφηε δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί. 

 Δθείλνο καδί κε ηελ ζχδπγν ηνπ απνθάζηζαλ λα πάλε καδί, εθείλε ζηελ αξρή ράξεθε 

γηαηί ζα μαλαγχξηδε ζην λεζί πνπ κεγάισζε, αιιά γηα λα κείλνπλ εθεί έπξεπε πξψηα λα 

ηελ δεηήζεη απφ ηνπο γνλείο ηεο. Έηζη θαη έγηλε, πξψηα ηελ δήηεζε, αιιά επεηδή ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο δελ ήηαλ θαιά, απνθάζηζαλ γηα αξρή λα κείλνπλ εθεί καδί ηνπο θαη 

φηαλ ζα έθηηαρλαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζα κεηαθφκηδαλ. Γεγνλφο πνπ δελ έγηλε πνηέ, φρη 

επεηδή δελ ήηαλ θαιά ηα νηθνλνκηθά ηνπο αιιά επεηδή βνιεχηεθαλ, θαη φηη έβγαδε ν 

παηέξαο ηα έζηειλε ζηνπο γνλείο ηνπ. ζν πεξλνχζε ν θαηξφο δελ δέλνληαλ κεηαμχ 

ηνπο ην δεπγάξη αιιά ην ράζκα κεγάισλε. Δθείλνο δνχιεπε ζε δχν δνπιεηέο, σο 

αζηπλνκηθφο αιιά θαη σο ζεξβηηφξνο, εθείλε ήηαλ κε ηελ κεηέξα ηεο ζην ζπίηη θαη 

κεγάισλαλ ηα δχν κσξά θαζψο θαη ηελ άξξσζηε αδεξθή ηεο. ην ζπίηη πιένλ δνχζαλ 

καδί κε εθείλνλ, νη γνλείο ηεο ζπδχγνπ, ε γηαγηά ηεο, θαη ηα δχν παηδηά.  

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη νη θαηαζηάζεηο δελ άιιαδαλ, ψζπνπ άξρηζαλ νη ζάλαηνη. 

Με ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ε κεηέξα θαη ε αδεξθή ηνπ Νίθνπ, ζθιήξπλαλ 

πεξηζζφηεξν. Άξρηζαλ λα κελ ζέβνληαη θαζφινπ ηελ ζχδπγν ηνπ, έλνησζαλ πσο είλαη 

βάξνο απηή θαη ηα παηδηά ηεο ζε εθείλνπο. Ο παηέξαο απφ ηελ άιιε έηξερε λα πξνιάβεη 

ηηο αλάγθεο φισλ θαη παξάιιεια ηηο δηθέο ηνπ.  

Μέζα ζε φια απηά ήξζε θαη ε ηξίηε εγθπκνζχλε, έλα παηδί πνπ δελ ήζειε θαλείο, 

αιιά ε κεηέξα ήηαλ αλέλδνηε ζε κηα πηζαλή έθηξσζε. Ο παηέξαο δελ κπνξνχζε λα ην 

πηζηέςεη, θαη έηζη νη αληηδξάζεηο ηνπ ήηαλ αθξαίεο. Δίρε ηφζα άηνκα λα θξνληίζεη θαη 

αθφκα έλαλ γηα εθείλνλ ζα ήηαλ αθφκα πνην πνιχ βάξνο. 

 Σν παηδί γελλήζεθε, αιιά επεηδή είρε θάπνηα πξνβιήκαηα πγείαο, θαη ζα έπξεπε λα 

είλαη θάζε βδνκάδα ζηα λνζνθνκεία αλαγθάζηεθε ν παηέξαο λα πάξεη ηελ απφθαζε λα 

κείλνπλ ζηελ πφιε. Γηα ηελ κεηέξα φια άιιαμαλ δηφηη έκεηλε ζην ζπίηη πιένλ γηα 

πξψηε θνξά, εθείλε θαη ηα παηδηά ηεο. Ο παηέξαο ζπλέρηδε θαλνληθά ηα δξνκνιφγηα γηα 

ην ρσξηφ, ηηο κηζέο κέξεο εθεί κε ηελ κάλα θαη αδεξθή ηνπ θαη ηηο ππφινηπεο κε ηελ 

γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ ηνπ άξεζε, αιιά έβιεπε πσο δελ είρε 

πνιιέο επηινγέο λα ηελ αιιάμεη, δηφηη ήζειε φινπο λα ηνπο θξνληίδεη θαη φινπο λα ηνπο 

ραξνπνηεί. Βέβαηα ν παηέξα έβιεπε πσο ε κεηέξα ζαθψο θαη ήηαλ πνην  ήξεκε δηφηη 

πιένλ δελ είρε λα θξνληίδεη θαζεκεξηλψο θαλέλαλ άιινλ εθηφο απφ ηα παηδηά ηεο. 

Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα ζαββαηνθχξηαθα πήγαηλαλ ζην ρσξηφ αιιά ήηαλ πιένλ αιινχ 

ε βάζε ηνπο, φκσο δελ ήζειε λα ράζνπλ ηα παηδηά θαη ε γπλαίθα ηνπ ηελ επαθή κε ην 

ρσξηφ. Δλψ παξάιιεια έβιεπε πσο ε βνήζεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ ζηα ρσξάθηα θαη ζηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ απαξαίηεηε.  

Ζ θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο δέρηεθε αθφκα έλα πιήγκα φηαλ ζηελ Κξήηε 

κεηαθφκηζαλ θαη νη γνλείο ηεο γπλαίθαο ηνπ, θαη έηζη άξρηζε θαη εθείλνο λα έρεη  επαθέο 

κε ηα πεζεξηθά ηνπ.  Φαηλφηαλ ζαλ θάηη  λα είρε ζπάζεη κέζα ηνπ, θαη δελ κπνξνχζε λα 

ην δηαρεηξηζηεί νχηε ν ίδηνο, έηζη ινηπφλ πιένλ ζηακάηεζε λα είλαη γιπθφο θαη 

ηξπθεξφο, αιιά είρε γίλεη λεπξηθφο θαη πβξηζηηθφο απέλαληη ζε φινπο. Δλψ είρε κείλεη 

καδί κε ηνπο γνλείο ηεο κεηέξαο, φηαλ ήξζαλ Κξήηε άξρηζε λα ηνπο κηιάεη άζρεκα, λα 

δεκηνπξγεί θαζαξίεο, ρσξίο λα ηνλ λνηάδεη πνπ είλαη κπξνζηά ηα παηδηά. Ζ κεηέξα 

έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν, φπνπ ζεσξνχζε θαιχηεξν λα κελ πεγαίλνπλ, γηα λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη ινγνκαρίεο ή γεληθφηεξα θαζαξίεο. Οπφηε εξέκεζε γηα ιίγν ν παηέξαο, 

θαη αηζζάλζεθε πσο γχξηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ εθείλνο ήζειε.  

Με ηνλ εξρνκφ ηνπ ηέηαξηνπ παηδηνχ, ε θαηάζηαζε έγηλε αθφκα πνην ζθιεξή. Ζ 

κεηέξα γλσξίδνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ άλδξα ηεο, απνθάζηζε λα ην θξχςεη αξρηθά, 
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έηζη ψζηε λα πεξάζεη ην πξψην νπζηαζηηθφ ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο θαη λα κελ ηελ 

αλαγθάζεη λα απνβάιιεη. Δθείλνο κε ην λα απνπζηάδεη ηφζεο κέξεο απφ ην ζπίηη θαη 

φηαλ ήηαλ εθεί λα κελ δίλεη ηελ δένπζα ζεκαζία δελ ηνλ θαηάιαβε, ηα δίδπκα ήηαλ 

εθείλα πνπ θαηάιαβαλ γηα ηελ θχεζε. ηαλ έθζαζε ζην ηέηαξην κήλα, απνθάζηζε λα 

κηιήζεη ζην παηέξα, ε αληίδξαζε ηνπ ήηαλ ε αλακελφκελε, λα θάλεη έθηξσζε. Σελ 

επφκελε κέξα πνπ πήγαλ ζηνλ γηαηξφ εθείλνο ηνπο είπε πσο δελ γηλφηαλ δηφηη ήηαλ ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, εθείλνο λεπξίαζε πνιχ γηαηί θαηάιαβε πσο ζα μαλαγίλεη γνληφο, 

ελψ δελ ήζειε, γηα εθείλνλ θαη ην έλα παηδί ήηαλ αξθεηφ. 

Σελ ίδηα εβδνκάδα κε απηφ ην ζπκβάλ, ε Καηεξίλα, ε αδεξθή ηνπ παηέξα δήηεζε 

απφ ηελ κεηέξα λα κηιήζνπλ γηα έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, είρε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 

θαη ήζειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ην πψο ζα ην πεη ζηνλ αδεξθφ ηεο. Ο παηέξαο 

έθαλε ζαλ κηθξφ κσξφ, δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη απηφ ην θαθφ βξήθε ηελ κηθξή ηνπ 

αδεξθή. ηαλ πέξαζε ν θαηξφο ηεο άξλεζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ν παηέξαο 

λνίθηαζε ζηελ αδεξθή ηνπ, ην ζπίηη αθξηβψο δίπια ζην δηθφ ηνπ, γηα λα θνηκάηαη εθεί 

θαη φιε κέξα λα είλαη καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζην ζπίηη. 

 Καη ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη φπσο έρεη, πάιη φινη καδί ζην ζπίηη, κε ηελ κφλε 

εμαίξεζε πσο ε κεηέξα ηνπ παηέξα δελ έκαζε γηα ηνλ θαξθίλν ηεο θφξεο, ε κεηέξα 

πήξε γηα αθφκα κηα θνξά ην βάξνο πάλσ ηεο. Ο θαηξφο πέξαζε γξήγνξα, νη δχν  

γπλαίθεο πεγαηλνέξρνληαλ ζην λνζνθνκείν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Οη δχν γνλείο, 

θαη νη δχν ζείεο δέζεθαλ πνιχ κε απηά ηα δχν γεγνλφηα, θαη απφ εθεί θαη έπεηηα 

πεξλνχζαλ ψξεο νιφθιεξεο καδί, ζπλεδξηάδνληαο γηα ην κέιινλ. Ζ κεηέξα γέλλεζε ηνλ 

Μάξην ζην έλα λνζνθνκείν ηεο πφιεο καδί κε ηελ βνήζεηα ηεο αδεξθήο ηεο  θαη ε 

ζπλλπθάδα ηεο κε ηνλ αδεξθφ- παηέξα ήηαλ ζην λνζνθνκείν θαη έθαλαλ ηελ ηειηθή 

εγρείξηζε. Σα δχν επφκελα ρξφληα θχιεζαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έπεηηα ε Καηεξίλα 

έγηλε θαιά, θαη απνθάζηζε λα θχγεη απφ ην ζπίηη θαη λα μαλαγπξίζεη ζην ρσξηφ. 

Ο παηέξαο ζπλερίδεη λα πεγαηλνέξρεηαη ζην ρσξίν θαη ζηελ πφιε, πιένλ έρεη βξεη 

ηνλ ξπζκφ, ηνλ νπνίν δελ ζέιεη λα αιιάμεη θαη φηαλ βξίζθεη ρξφλν απνθεχγεη ηνπο 

πάληεο, έρεη έλα ρσξάθη θνληά ζην ζπίηη ηνπ θαη πεγαίλεη εθεί. ην ρσξάθη απηφ έρεη 

βάιεη κέζα δψα θαη ηα δέληξα θαη ηα θξνληίδεη κε απεξηφξηζηε ραξά θαη μεγλνηαζηά.    

ηελ παξνχζα θάζε, ε νηθνγέλεηα ζπλερίδεη ζε απηνχο ηνπο ξπζκνχο, κε έλαλ 

παηέξα λα ιείπεη απφ ην ζπίηη, πξνζπαζψληαο λα θέξεη φηη πεξηζζφηεξν πιηθφ αγαζφ 

κπνξεί ζηελ νηθνγέλεηα πνπ δεκηνχξγεζε θαη ζε απηήλ πνπ ήδε είρε. 

 

7.5.1. Καηαγξαθή βαζηθώλ νηθνγελεηαθώλ γεγνλόησλ 

 

Οη γνλείο ηνπ Νίθνπ νλνκάδνληαη Υαξάιακπνο θαη Μαξία. Ενχζαλ ζε έλα ρσξηφ ηεο 

Κξήηεο, κία ψξα καθξηά απφ ηελ πφιε. ιε ηνπο ηελ δσή ηελ έρνπλ πεξάζεη ζε απηφλ 

ηφπν, κηαο θαη νη δχν θαηάγνληαλ απφ ην ίδην ρσξηφ. Καη νη δχν αζρνινχληαλ κε ηα 

γεσξγηθά θαη ηελ θηελνηξνθία, αιιά παξφια απηά δελ ηα έβγαδαλ νηθνλνκηθά. Έηζη ν 

παηέξαο ηνπ Νίθνπ, δνχιεπε θαη σο εξγάηεο ζηα δεκφζηα έξγα πνπ γίλνληαλ ηφηε. Σα 

ιεθηά γηα απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο έθηαλαλ, απιά έζηειλαλ πνιιά απφ ηα ρξήκαηα 

ηνπο ζηελ Αζήλα, ζηα αδέξθηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ Νίθνπ, 

δπζαλαζρεηνχζε ζπρλά γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε, αιιά δελ ήζειε λα ραιάεη ηα ραηίξηα 

ηεο γπλαίθαο ηνπ. Σα πξάγκαηα φκσο ζηελ δσή ηνπο φιν θαη δπζθφιεπαλ δηφηη νη 

θαηξηθέο δπζθνιίεο, φπσο νη ρηνληέο θαηέζηξεθαλ ηελ ζνδεηά ηνπο θαη έηζη φιεο ηνπο νη 

πξνζπάζεηεο καηαηψλνληαλ.  

ηαλ ήξζε ε ψξα λα πάεη ν Νίθνο ζην γπκλάζην, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ ηξαγηθά άζρεκε, ζπλεπψο νη γνλείο ηνπ απνθάζηζαλ λα ηα θιείζνπλ 

ζε ίδξπκα απφξσλ ζην Ζξάθιεην. ηα ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα, ζα ηνπο παξέρνληαλ 
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ζηέγε, ηξνθή θαη ε ζρνιηθή ππνζηήξημε, θαη αλαθεξφκαζηε ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ 

δηφηη ηα παιηά ρξφληα ηα ηδξχκαηα ρσξίδνληαλ ζε αξξέλσλ θαη ζειέσλ.  

Ο παηέξαο ηνπ Νίθνπ ζηελαρσξηφηαλ πνιχ γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ελψ απφ ηελ 

άιιε ε κεηέξα ηνπ δελ έδεηρλε λα ηελ απαζρνιεί πνιχ, δηφηη ζεσξνχζε πσο δελ ζα ηνπο 

έιεηπε ηίπνηα. Σα ρξφληα πέξαζαλ γξήγνξα, κε ηα δχν παηδηά θιεηζκέλα κέρξη ηα 

δεθανρηψ ηνπο ζηα ηδξχκαηα, θαη ηνπο δχν γνλείο ζην ρσξηφ λα ζπλερίδνπλ κφλνη ηνπο 

ηελ δσή ηνπο. Σα έβιεπαλ κνλάρα δχν θνξέο ην ρξφλν, φπνπ  κπνξνχζαλ λα ηα πάξνπλ 

ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα ζην ρσξηφ γηα κηα νιφθιεξε εβδνκάδα.  

Ο παηέξαο ηνπ Νίθνπ, φηαλ εθείλνο ελειηθηψζεθε είρε καδέςεη ιεθηά θαη ηνπο 

λνίθηαζε έλα κηθξφ ζπίηη ζην θέληξν ηεο πφιεο, ηνπ βξήθε δνπιεηά θαη πνχ θαη πνπ ηνλ 

επηζθέπηνληαλ. Απφ ηελ άιιε ε κεηέξα ηνπ, δελ πήγαηλε λα ηνλ δεη, πξνθαζηδφκελε 

δπζθνιίεο πγείαο. ηαλ ελειηθηψζεθε ε κηθξή ηνπ αδεξθή, έκεηλαλ καδί ζην ζπίηη απηφ, 

φκσο ν Νίθνο δελ ηελ άθεζε λα βξεη δνπιεηά, ήζειε λα ζπνπδάζεη ηελ αδεξθή ηνπ έηζη 

θαη έγηλε. Αλέιαβε εθείλνο ηα έμνδα ηεο θαη ηελ έζηεηιε ζηελ Αζήλα λα ζπνπδάζεη 

νηθνλνκηθά.  

Δθείλνο δνχιεπε φιε κέξα, θαη ε αδεξθή ηνπ δνχζε πινπζηνπάξνρα ζηελ Αζήλα. Ο 

παηέξαο θαη ν λνλφο ηνπ Νίθνπ, έθηηαμαλ ηα ραξηηά ηνπ γηα ηελ αζηπλνκία, δηφηη δελ 

ήζειαλ λα δεη κηα δσή απφ κεξνθάκαηα. Σειηθά ν παηέξαο κπήθε ζηελ ζρνιή, ηειείσζε 

θαη ήξζε ν δηνξηζκφο  ηνπ ζηελ Κσ.  

Σνπο ρεηκψλεο θαηέβαηλε ζην ρσξηφ γηα λα ηνπο δεη, ελψ παξάιιεια απφ ηνλ κηζζφ 

ηνπ έζηειλε ιεθηά ζηελ αδεξθή ηνπ, θαη ζηνπο γνλείο ηνπ. ια άιιαμαλ φκσο φηαλ 

πέζαλε ν παηέξαο ηνπ, ην κνλαδηθφ ηνπ ζηήξηγκα. Ζ απψιεηα ηνπ άιιαμε ηειείσο ηηο 

ηζνξξνπίεο ζηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα, δηφηη ε κεηέξα ηνπ έπαζε θαηάζιηςε θαη ηα 

δχν αδέξθηα  αλαγθάζηεθαλ λα θαηέβνπλ ζηελ Κξήηε γηα λα ηελ πεξηζάιςνπλ. Ο 

Νίθνο αλέιαβε ηελ θξνληίδα θαη ησλ δχν γπλαηθψλ, ελψ παξάιιεια είρε δεκηνπξγήζεη 

θαη ηελ δηθηά ηνπ. ην δηάγξακκα 4 θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη ζρέζεηο ηνπ κε ηα κέιε ηεο 

παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο: 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 4. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηνπ Νίθνπ κε ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα. 
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7.5.2. ρέζεηο Νίθνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ 

 

Ο Νίθνο είρε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηνλ παηέξα ηνπ, ήμεξε πσο παξφιν πνπ ήηαλ 

καθξηά ηνπ είηε σο παηδί είηε σο ελήιηθαο, ήηαλ πάληα εθεί γηα απηφλ. Άιισζηε δελ 

ήηαλ ηπραίν, πσο ζαλ παηδί, φηαλ ηνλ έθιεηζε ζην ίδξπκα έπαζε κειαγρνιία. Ο παηέξαο 

ηνπ Νίθνπ, ήηαλ έλαο  πνιχ ήζπρνο άλζξσπνο πνπ αγαπνχζε ηα παηδηά ηνπ θαη 

γεληθφηεξα φινπο ηνπο αλζξψπνπο.  

 
[...]ν παηέξαο κνπ ήηαλ πνιχ έμππλνο θαη επγεληθφο κε φινπο, ε κάλα κνπ ηνλ έθαγε… 

δελ ηνλ άθελε πνηέ λα θάλεη απηφ πνπ ζέιεη… φιν εθείλε δηέηαδε θαη απηφο εθηεινχζε 

ρσξίο λα ηεο ραιάεη ραηίξη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 20) 

 

Πάληα θαη ζε φινπο έδηλε θάηη απφ ην πζηέξεκα ηνπ αθφκα θαη φηαλ απηφ ζα ην 

ζηεξνχληαλ ν ίδηνο. Ο Νίθνο φζα θαηάθεξε γηα ηελ δσή ηνπ, ηα θαηάθεξε ράξηο ζε 

εθείλνλ, ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

 
[...]αλ δελ είρα εθείλνλ.. νχηε ηε ζρνιή ειεθηξνινγίαο ζα είρα βγάιεη, νχηε αζηπλνκηθφο 

ζα ήκνπλ.. γηα φια εθείλνο έηξερε θαη εγψ αθνινπζνχζα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο 

απφ Νίθν, εξψηεζε 15) 

 

Ήηαλ ινγηθφ, φηαλ ν παηέξαο ηνπ έθπγε απφ ηελ δσή, εθείλνο λα καξαδψζεη, 

άιισζηε ήηαλ κηθξφο ζε ειηθία θαη είρε έλα πνιχ μαθληθφ ζάλαην. Ο Νίθνο 

ζεκαδεχηεθε ηφζν πνιχ απφ απηφ ην γεγνλφο πνπ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε δσή ηνπ, 

θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ άιιαμαλ ξηδηθά.  

 
Απφ ηφηε πνπ έθπγε εθείλνο… εγψ έπξεπε λα αλαιάβσ ηα βάξε ηεο νηθνγέλεηαο.. φια 

εγψ! Καη απηφ ην θνξηίν δελ ην ήζεια, ήξζε κφλν ηνπ θαη πνιχ μαθληθά… αιιά πνην 

πνιχ κε ζηελαρσξεί πνπ δελ είλαη εδψ.. αλ ήηαλ εδψ φια ζα ήηαλ θαιχηεξα γηα κέλα.. 

κφλν εθείλνο κε θαηαιάβαηλε θαη κε ζηήξηδε.. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, 

εξψηεζε 9) 

 

7.5.3.ρέζεηο Νίθνπ κε ηε κεηέξα ηνπ 

 

Ζ κεηέξα ηνπ Νίθνπ, είλαη κηα γπλαίθα πνπ ζθέθηεηαη εγσηζηηθά θαη θηεηηθά. 

Αλέθαζελ δελ έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα παηδηά ηεο, θξφληηδε ηνλ εαπηφ ηεο θαη κεηά 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. 

 
Ζ κεηέξα κνπ έιεγε πσο δνχιεπε ζηα ρσξάθηα, αιιά ζηγά, εξρφηαλ γηα ιίγν θαη φηαλ 

είρε φξεμε.. ηελ έλνηαδε λα ληχλεηαη φκνξθα θαη λα γπξίδεη ηηο γεηηνληέο. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 8) 

 

ηαλ ήηαλ κηθξφο ν Νίθνο, ζπλέρεηα ηνλ ρηχπαγε θαη ηνπ θψλαδε, θαη απηφ ηνλ 

έθαλε λα κελ ηελ εκπηζηεχεηαη θαη λα κελ ειπίδεη πσο ζα πάξεη αγάπε απφ εθείλε. 

 
Δίρα θάεη πνιχ μχιν απφ ηελ κεηέξα κνπ, αλ δελ ήηαλ ν κπακπάο κνπ δελ ζα είρα 

γιπηψζεη απφ ηα ρέξηα ηεο… έβγαδε πνιχ νξγή… εληάμεη δελ ιέσ, έθηαηγα θαη εγψ γηαηί 

ήκνπλ άηαρην παηδί… πνηέ δελ ηελ άθνπγα παξφιν πνπ ηελ θνβφκνπλ. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 19) 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν Νίθνο δελ είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηελ κεηέξα ηνπ, έκαζε κε 

απηφ αιιά ζηελ πνξεία άιιαμε. Με ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα, ζεψξεζε πσο είρε ρξένο 
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εθείλνο λα πξνζέρεη θαη λα θξνληίδεη ηηο δχν γπλαίθεο (ηελ κάλα θαη ηελ αδεξθή). ζν 

πεξλνχζε ν θαηξφο, εθείλνο άξρηζε λα επηδεηάεη ηελ αγάπε ηεο θαη λα λνηάδεηαη πψο λα 

θηηάμεη ηελ ζρέζε ηνπο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

 
ζν κεγαιψλσ δίλσ δίθην ζηελ κεηέξα κνπ, γηαηί δελ ήηαλ πσο δελ κε αγαπνχζε, απιά 

εγψ ήκνπλ άηαρηνο, δελ έθαλα πνηέ ηα ραηίξηα ηεο, ε θαη εθείλε ζηελαρσξηφηαλ.. ηψξα 

φκσο πξνζπαζψ λα ηελ θάλσ ραξνχκελεθαη ηα θαηαθέξλσ. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 24) 

 

ηελ παξνχζα θάζε, θαίλεηαη πσο ν παηέξαο, έρεη κηα θαιή ζρέζε κε ηελ κεηέξα 

ηνπ θαη πξνζπαζεί λα δήζεη φζα δελ έδεζε φηαλ ήηαλ παηδί. Σελ έρεη ζπγρσξήζεη θαη 

δηθαηνινγήζεη ζε φια γηα απηφ ζέιεη θαη νη ππφινηπνη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα ηεο 

θέξνληαη κε θαιφ ηξφπν, αγλνψληαο ηα παιηά θαη φζα θαηλνχξηα ζπκβαίλνπλ. 

 

7.5.4.ρέζεηο Νίθνπ κε ηελ αδεξθή ηνπ  

 

Ο Νίθνο αλέθαζελ είρε κάζεη λα θξνληίδεη θαη λα λνηάδεηαη ηελ αδεξθή ηνπ, ήδε απφ 

παηδηά ήηαλ αρψξηζηα. Σν κφλν θελφ δηάζηεκα ζηελ δσή ηνπο, ήηαλ φηαλ έκελαλ ζηα 

δηαθνξεηηθά ηδξχκαηα, αιιά πνπ θαη πνπ ζπλαληηφληνπζαλ θξπθά. 

 
[...]είκαζηε έλα κε ηελ αδεξθή κνπ, πεξάζακε δχζθνια αιιά ηα μεπεξάζακε.. ηψξα 

είκαζηε θαιά, είκαζηε θνληά θαη ελσκέλνη.. Θπκάκαη φηαλ ήκαζηαλ παηδηά, θαη κέλακε 

ζην ίδξπκα, ην έζθαγα πνπ θαη πνπ γηα λα πάσ λα ηελ δσ, έζησ θαη γηα ιίγν. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 5) 

 

Ζ πξνζθφιιεζε πνπ έρνπλ θαίλεηαη λα είλαη ακνηβαία, παξφιν πνπ ν έλαο δίλεη 

πεξηζζφηεξα θαη ην γλσξίδεη. 

 
Ζ αδεξθή κνπ είλαη κηθξφηεξε, δελ έρεη δνπιεηά φπσο εγψ.. άξα είκαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηελ ζηεξίδσ θαη λα ηελ θξνληίδσ, εθείλε αξθεί λα κνπ ρακνγειάεη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 21) 

 

Ο παηέξαο αλαθέξεηαη ζηελ αδεξθή ηνπ κε ηδηαίηεξν δένο θαη κάιηζηα 

ζηελαρσξηέηαη πνιχ γηα ηελ δσή ηεο δηφηη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ππεχζπλν γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο. 

 
Βηάζηεθα λα παληξεπηψ, έπξεπε λα απνθαηαζηήζσ εθείλε πξψηα, γηαηί εθείλε ζπνχδαδε 

θαη πξηλ πξνιάβεη έθπγε ν παηέξαο θαη έκεηλε κφλε ηεο.. θαη άθεζε ηα πάληα ζηελ 

Αζήλα γηα λα είλαη θνληά ζηελ κάλα καο.. θαη εγψ δελ έθαλε ηίπνηα [...] (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 26) 

 

πσο θαίλεηαη, ν παηέξαο λνηψζεη ζιίςε θαη ηχςεηο δηφηη ζεσξεί πσο εθείλνο ήηαλ ε 

αηηία γηα φια, θαη πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηηο ηχςεηο ηνπ θηάλεη ζε ζεκείν λα ηελ 

ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  

 

7.6.ρέζεηο Νίθνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ 

 

Ο Νίθνο, φπσο θαη άιισζηε νη πεξηζζφηεξνη γακπξνί, κπήθε θνβηζκέλνο ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, θαη εθείλνο έλα παξαπάλσ δηφηη δελ έδεζε ηελ ζεκαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηα εθείλνλ ηα ηφζα κέιε, ήηαλ δχζθνιν λα ηα δηαρεηξηζηεί, θαη 

πξνζπαζνχζε λα είλαη επγεληθφο αιιά παξάιιεια θαη ηππηθφο κε φινπο ηνπο. ηελ 
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πνξεία φκσο φζν ηνπο γλψξηδε, ηφζν άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη θαη λα κελ ηνπο ζέιεη, 

ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ ζαθή ιφγνη θαη αηηίεο. ην δηάγξακκα 5 θαίλνληαη ζπλνπηηθά 

νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ: 

 

 
Γηάγξακκα 5. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηνπ Νίθνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

 

7.6.1.ρέζεηο Νίθνπ κε ηνλ παηέξα ηεο γπλαίθαο ηνπ  

 

Ο Νίθνο έπεθηε πνιιέο θνξέο ζηελ παγίδα λα θάλεη ζπγθξίζεηο ηνπ παηέξα ηνπ θαη 

ηνπ παηέξα ηεο. Ήηαλ δχζθνιν λα θαηαιάβεη πσο έθαλε ηφζα ιεθηά, ηφζα παηδηά θαη 

απφ ηελ άιιε λα βιέπεη πσο είλαη ηφζν θσλαθιάο θαη πσο ήζειε αθφκα θαη άιια. 

 
Ο πεζεξφο κνπ δελ δνξίζηεθε πνιχ, φια ηα έβξηζθε πάληα έηνηκα, έπξεπε φινη λα ηνλ 

ππεξεηνχκε θαη εθείλνο γηα αληακνηβή καο θψλαδε. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Νίθν, εξψηεζε 15) 

 

ηελ αξρή θάλαλε παξέα αιιά ζηελ πνξεία ε θαηάζηαζε άιιαμε, δηφηη αλακεηαμχ 

ηνπο ππήξρε θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο, θπξίσο απφ ηελ κεξηά ηνπ Νίθνπ.  

 
[...] κε εθλεχξηδε πνπ ηα είρε φια, θαη εγψ δελ είρα ηίπνηα, πάληα έπεθηα ζηελ αλάγθε 

ηνπ θαη ήηαλ φηη ρεηξφηεξν απηφ γηα κέλα.. αιιά θαιά λα πάζεη, ν ζεφο ηνπ έδσζε θαη 

απηνπλνχ έλα άξξσζην παηδί, έηζη γηα λα κάζεη θαη εθείλνο ηη ζεκαίλεη πφλνο. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 15) 

 



135 
 

ζν ν Νίθνο ηνλ είρε αλάγθε απιά πξνζπαζνχζε λα ηνλ αγλνήζεη, ιείπνληαο φιε 

κέξα απφ ην ζπίηη αιιά έπεηηα φηαλ ηα είρε θαηαθέξεη κφλνο ηνπ, ηνλ έθαλε πέξα απφ 

ηελ δσή ηνπ. 

 
Σψξα, κεηά απφ ηφζα ρξφληα, δελ ηνλ έρσ αλάγθε θαη γηα απηφ νχηε θαιεκέξα δελ ζέισ 

λα ηνπ ιέσ θαη δελ ηνπ ιέσ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 20). 

 

7.6.2.ρέζεηο Νίθνπ κε ηε κεηέξα ηεο γπλαίθαο ηνπ 

 

ηελ ίδηα κνίξα είρε θαη ηελ πεζεξά ηνπ, εθείλε δελ ηνπ είρε θάλεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, αιιά ηνλ ελνρινχζε πνπ έδηλε ηφζε ζεκαζία ζηνλ κεγαιχηεξν αδεξθφ 

ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ζην άξξσζην παηδί ηεο. Θεσξνχζε πσο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν εθείλνλ θαη ηα παηδηά ηνπ. 
 

Ζ πεζεξά κνπ δελ είλαη θαθηά απιά ηελ έλνηαδαλ φινη νη άιινη, εθηφο εκάο (ηνλ ίδην, ηε 

γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ). Ηδηαίηεξε αδπλακία πάληα είρε ζηνλ κεγάιν ηεο γην, ηφζε 

θξνληίδα θαη ηφζε αγάπε, εγψ δελ ηελ έρσ μαλαδεί. Έπξεπε λα δνπιεχνπκε φινη γηα 

απηφλ, ε κα εγψ ζηακάηεζα λα ην θάλσ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, 

εξψηεζε 14) 

 

ηελ νπζία θάπνην άιιν πξφβιεκα καδί ηεο δελ είρε, απιψο δελ ζεσξνχζε 

απαξαίηεην λα έρεη κηα θαιή θαη πγηή ζρέζε καδί ηεο, ζα κπνξνχζακε λα ηελ 

ραξαθηεξίζνπκε αδηάθνξε ζρέζε.   

 
7.6.3. ρέζεηο Νίθνπ κε ηα αδέξθηα ηεο γπλαίθαο ηνπ   

 

Ο Νίθνο δελ απέθηεζε πνηέ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ κεγαιχηεξν αδεξθφ ηεο 

γπλαίθαο ηνπ. Δίραλ ηππηθέο ζρέζεηο απφ ηελ αξρή, άιισζηε ήηαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθή 

ηξνρηά, εθείλνο ζπνχδαδε θαη άιιαδε ηηο γπλαίθεο ζαλ ηα πνπθάκηζα, ελψ ν παηέξαο 

είρε ηηο δνπιεηέο ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα θξνληίζεη. 
 

Ο αδεξθφο ηεο γπλαίθαο κνπ κεγάιν ιακφγην, ήμεξε λα θάλεη κεγαιεία ζηηο πιάηεο ησλ 

άιισλ[…] (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 28) 

 

Ο παηέξαο ζηελ αξρή ηνπ έζηειλε ρξήκαηα αιιά ζηελ πνξεία θαηάιαβε πσο δελ ζα 

ηα μαλαέπαηξλε πίζσ θαη ηφηε ζηακάηεζε. Γελ πξνζπάζεζε πνηέ λα κηιήζεη καδί ηνπ ή 

λα θάλνπλ παξέα, ν θαζέλαο ήηαλ ζηνλ θφζκν ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ άξξσζηε αδεξθή 

ηεο κεηέξαο, κνλάρα ζηελ αξρή ηεο κίιεζε, θαη ζηελ ζπλέρεηα απέθεπγε θαη λα ηελ 

βιέπεη. Ενχζαλ ζην ίδην ζπίηη αιιά ήηαλ ζαλ μέλνη πνπ δελ ηχραηλε λα ζπλαληεζνχλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 
 

Με ηελ άξξσζηε αδεξθή ηεο γπλαίθαο κνπ δελ είρακε πνιιέο παξηίδεο, αιιά θαη γηαηί 

λα έρνπκε εθείλε ήηαλ άξξσζηε θαη εγψ πγηείο, απηφ ηα ιέεη φια[...] (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 28) 

 

Βέβαηα, απηή ε απνκάθξπλζε ηνπ θαη ε απάζεηα ηνπ έθξπβαλ θφβν κελ ηπρφλ θαη 

βγνπλ έηζη θαη ηα δηθά ηνπ παηδηά. 
 

[...]Δάλ εγψ έθαλα ηέηνην παηδί, δελ μέξσ πσο ζα αληηδξνχζα. ηελ αξρή πνπ κνπ έιεγε 

ε κάλα κνπ φηη ην παηδί κνπ ζα ήηαλ έηζη, ηξειάζεθα, δελ ζα κπνξνχζα λα ην θξαηήζσ. 

Καη κφλν πνπ ηα βιέπσ ηα θνβάκαη. (Απφ ειεχζεξε ζπδήηεζε κε ηνλ παηέξα Νίθν) 
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Οπφηε ν παηέξαο δελ ζεσξνχζε απαξαίηεην λα έρεη επαθέο κε ηελ άξξσζηε αδεξθή, 

ζε αληίζεζε κε ηελ πγηή. Ζ πγηήο αδεξθή ηεο κεηέξαο είρε πνιχ ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ 

Αλζνχια θαη δελ έδηλαλ δηθαίσκα ζε θαλέλαλ λα εηζβάιιεη ζε απηφ. 
 

[...] νη δχν αδεξθέο είλαη πνιχ ελσκέλεο, πνιιέο θνξέο λεπξηάδσ αιιά ε γπλαίθα κνπ 

είλαη ην κφλν ζέκα πνπ δελ κε αθνχεη. ηη θαη λα ηεο πσ, πξνηηκάεη λα ηζαθσζνχκε 

παξά λα θάλεη πίζσ ε ζρέζε ηεο κε ηελ αδεξθή ηεο. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Νίθν, εξψηεζε 25) 

 

Ο παηέξαο αξρηθά δελ πεηξαδφηαλ απφ ηελ θαιή ζρέζε πνπ είραλ, απηφο έκελε 

νπδέηεξνο έσο θαη απφκαθξνο, απιά φηαλ εθείλε έγηλε γηαηξφο, ρξεηάζηεθε ζε πνιιέο 

ζηηγκέο ηελ βνήζεηα ηεο. Δθείλε πάληα ηνλ βνεζνχζε, αιιά παξφια απηά ήμεξαλ πσο ε 

θαιή ζρέζε ζα δηαηεξεζεί κέρξη λα πεξάζεη ε δπζθνιία ή ε κπφξα.  
 

[...]ηα πάκε θαιά κε ηελ Μαξία, απιά εληάμεη ηη λα ιέκε ζπλέρεηα, έρνπκε κηα θαιή 

ζρέζε θαη ηίπνηα άιιν. Γελ κπνξεί, νχηε κπνξψ λα ηελ έρσ ζπλέρεηα ζην ζπίηη κνπ ή λα 

κε θάλεη θνπκάλην. Μφλν αλ είλαη ηαηξηθφ ην δήηεκα, ηφηε δελ κε λνηάδεη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 29) 

 
7.7. ρέζεηο Νίθνπ κε ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα  

 

Ο παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα έρεη ην ξφιν ηνπ θνπβαιεηή θαη ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθά απζηεξνχ. Αγαπάεη θαη θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιιά θπξίσο 

εζηηάδεη ζηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. ην δηάγξακκα 6 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ 

έρεη αλαπηχμεη κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

 

 
Γηάγξακκα 6. Οη ζρέζεηο ηνπ Νίθνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 
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7.7.1. ρέζεηο Νίθνπ κε ηεζύδπγν ηνπ 

 

Ο Νίθνο βιέπεη ηελ κεηέξα ζαλ έλα πιάζκα θαηάιιειν γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ηνπ θαη παξάιιεια κηα θαιή λνηθνθπξά. Ξέξεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη 

ηίπνηα ζην ζπίηη δηφηη φια είλαη έηνηκα απφ εθείλε, φκσο φζνλ αθνξά έλα πξφβιεκα 

εθηφο ζπηηηνχ ή ζέκα δηαρείξηζεο ρξεκάησλ λνηψζεη πσο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε 

εθείλε.  

 
Ζ γπλαίθα κνπ είλαη κηα θαιή λνηθνθπξά θαη θαιή κάλα, μέξσ πσο ην ζπίηη ζε απηά ηα 

δχν πξάγκαηα ζηεξίδεηαη ζε απηήλ, αιιά ζηα νηθνλνκηθά δελ ηεο έρσ εκπηζηνζχλε. Γελ 

έρεη δνπιέςεη ζηελ δσή ηεο θαη δελ μέξεη πσο βγαίλνπλ ηα ρξήκαηα. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 3) 

 

Φαίλεηαη λα λνηψζεη πνιιέο θνξέο ζπκφ γηα εθείλε, θαη θπξίσο ηηο ζηηγκέο πνπ 

θνπξάδεηαη πνιχ κε ηηο δνπιεηέο. 

 
[...] εγψ δελ ήζεια λα δνπιεχεη γηαηί ηα βγάδακε πέξα, φκσο βιέπσ κε ηα ρξφληα πσο δελ 

θαηαιαβαίλεη πσο βγαίλνπλ ηα ιεθηά θαη θνξηψλεη πνιιέο θνξέο ηελ θακήια (δειαδή 

εθείλνλ) θαη απηφ εκέλα κε ζπκψλεη, γηαηί φιν δεηάεη πξάγκαηα λα θάλνπλ ηα παηδηά, ιεο 

θαη εγψ είκαη ρξπζνξπρείν. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 13) 

 

Θεσξεί πσο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη αξθεηά θαη πνιιέο θνξέο ζε απηά πνπ ηνπ ιέεη 

λνηψζεη ηελ αλάγθε λα ακπλζεί. Γελ εμσηεξηθεχεη πνιχ ηα ζεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, 

επηθεληξψλνληαο θπξίσο ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ θαη ηεο νξγήο απέλαληη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. Βιέπεη ηελ γπλαίθα ηνπ πξψηα σο κεηέξα- λνηθνθπξά θαη κεηά φινπο 

ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο.  

 

7.7.2. ρέζεηο Νίθνπ κε ηα παηδηά ηνπ  

 

Ο Νίθνο είλαη ν παηέξαο ησλ παηδηψλ, θπξίσο φκσο πξνο ην θνκκάηη ην πιηθφ. 

 
Έλα παηδί ηη ρξεηάδεηαη; Θα ζνπ πσ εγψ, ηξνθή, θαη ζηέγε φια ηα άιια έξρνληαη. Απηέο 

είλαη νη αλάγθεο ηνπ θαη εγψ μέξσ πψο λα ηηο θαιχςσ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Νίθν, εξψηεζε 13) 

 

Θεσξεί πσο ν ξφινο ηνπ παηέξα είλαη λα παξέρεη ζηα παηδηά ηνπ φηη ηνπο ιείπεη απφ 

πιηθά αγαζά θαη θαγεηφ. Υαίξεηαη κε ηηο επηηπρίεο ηνπ απιψο δελ εζηηάδεη ηφζν ζηα 

θαηνξζψκαηα ηνπο, δηφηη δελ ζεσξεί πσο κπνξνχλ αθφκα νη γηνί ηνπ λα ηνλ θηάζνπλ 

ζην πλεχκα θαη ζηηο γλψζεηο. 

 
[...]δελ ιέσ, κνπ αξέζεη λα ηα πεγαίλνπλ θαιά ζηελ δσή αιιά ζέισ λα γίλνπλ ζσζηνί 

βηνπαιαηζηέο θαη φρη καιζαθνί. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Νίθν, εξψηεζε 5) 

 

Γελ ζεσξεί επίζεο απαξαίηεην λα γλσξίδεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ίδηα. Δχθνια 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζέιεη λα έρεη κε εθείλα κηα δηθή ηνπ ηζνξξνπία ζηελ νπνία δελ 

ζα μέξεη άξα θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπο. 

 
[...] γηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, έρνπλ ηελ κάλα ηνπο, εθείλε είλαη θαιή λα 

θάζεηαη λα ηνπο κηιά γηα ψξεο, αιιά αλ δελ βάισ εγψ ην ρεξάθη κνπ, θαλέλαο δελ κπνξεί 

λα θνπλήζεη, γηαηί εγψ μέξσ ηη ρξεηάδεηαη έλα παηδί. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Νίθν, εξψηεζε 8) 
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Άηππα ζην κπαιφ ηνπ έρεη κνηξάζεη επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε φια ηα κέιε, θαη 

κηκνχκελνο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο πξάηηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν.  

 

7.8. Απνηειέζκαηα από ην γελεόγξακκα ηεο δεύηεξεο νηθνγέλεηαο 

 

ην παξφλ ππνθέθαιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ γελενγξάκκαηνο ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Γίλεηαη έκθαζε ζε γεληθέο 

εξσηήζεηο θαη έπεηηα ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ. Ο  

θάζε γνληφο απαληάεη μερσξηζηά θαη αλαθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ δέληξν, ηφζν 

φζνλ αθνξά ην παξειζφλ, φζν θαη ζην παξφλ. Βέβαηα αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην κέιινλ, 

πνηεο είλαη νη κειινληηθέο πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο ηεο ίδηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. 

Ο ιφγνο πνπ επηδηψθεηαη κία ηέηνηα αλάιπζε είλαη γηα λα εκβαζχλνπκε ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα παηδηά 

ζε ηφζν κηθξέο ειηθίεο επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη βηνινγηθνχ πξνθίι ησλ κεηέξσλ αξρηθά 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνλ ζηελφηεξν θχθιν 

θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηνλ επξχηεξν θχθιν. ην ακέζσο επφκελν ππνθεθάιαην δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο ηεο κεηέξαο. 

 

7.8.1. Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ γεγνλόησλ από ηε δσή ηεο Ρίαο (κεηέξα) 

 

1979: γέλλεζε ηεο κεγάιεο αδεξθήο ηεο 

1980: γέλλεζε Ρίαο 

1980-1982: ε κεηέξα ηεο θάλεη δχν απνβνιέο 

1998: θνηηάεη ζηελ ζρνιή ηνπ ΟΑΔΓ  

2001: παληξεχεηαη ε αδεξθή ηεο 

2002: παληξεχεηαη 

2004: θάλεη ηελ πξψηε ηεο θφξε 

2005: ρσξίδεη – ηα μαλαβξίζθεη κε ηνλ άληξα ηεο 

2008: θάλεη ηελ δεχηεξε θφξε 

2009: εηνηκάδεηαη λα πάξεη δηαδχγην εμαηηίαο ηεο αδεξθήο ηεο 

2010: ε αδεξθή ηεο παίξλεη δηαδχγην 

2011: εθείλε κεηαθνκίδεη ζηελ Κξήηε 

2012: ε κηθξή ηεο θφξε απνθηά πξνβιήκαηα νκηιίαο 

 

Ζ παξαπάλσ θαηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ρξνλνινγηθά γεγνλφηα απφ ηελ δσή ηεο 

κεηέξαο, απφ ηελ γέλλεζε ηεο έσο ην ρξνλνινγηθφ έηνο πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Δθηφο 

φκσο απφ ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο αλαθέξνληαη θαη γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ 

ηα αδέξθηα ηνπο θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ζ κεηέξα ινηπφλ γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα, είρε κηα κεγαιχηεξε αδεξθή θαηά έλα ρξφλν. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ αζηπλνκηθφο 

θαη ε κεηέξα ηεο θαζαξίζηξηα ζε ζπίηηα. ην ζπίηη έκελε ν παππνχο θαη ε γηαγηά ηεο 

κεηέξαο απφ ηελ κεξηά ηεο Διέλεο (κεηέξα Ρίαο) θαη νπζηαζηηθά εθείλνη θξφληηδαλ ηα 

δχν θνξίηζηα, ηφζν ζην νηθνλνκηθφ φζν θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Ο παηέξαο 

ήηαλ απψλ, ελψ ε κεηέξα δνχιεπε φιε κέξα ζην ζπίηη θαη έπξεπε λα ην καδέςεη θαη λα 

καγεηξέςεη γηα φια απηά ηα άηνκα, παξφια απηά πξνζπαζνχζε λα είλαη παξψλ ζε φια. 

Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ε γηαγηά ηεο κεηέξαο πέζαλε, ζην ζπίηη έκεηλε κφλν ν παππνχο, 

ν νπνίνο φξηζε ηελ εμήο θαηάζηαζε: έμη κήλεο ζην ζπίηη ηεο Διέλεο θαη έμη ζην ζπίηη 

ηεο άιιεο θφξεο ηνπ. ην δηάζηεκα απηφ αλαιάκβαλε φια ηα έμνδα θαη ηηο δνπιεηέο 



139 
 

ηνπ ζπηηηνχ, θαη απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ δερφηαλ θαη ζπλέρηζε λα δέρεηαη ν παηέξαο 

ηεο Ρίαο ηα πεζεξηθά ηνπ. 

 Ζ θαηάζηαζε ζην ζπίηη φκσο ην θαινθαίξη ηνπ 1996 άξρηζε λα γίλεηαη πνην 

δχζθνιε. ηαλ ε κεηέξα γηλφηαλ 14 ρξνλψλ, γχξηζε ην κεζεκέξη απφ ην ζρνιείν θαη 

βξήθε έλα πνδήιαην κε κηα θάξηα ζην ζπίηη απφ ηνλ παηέξα ηεο πνπ ηεο έιεγε ρξφληα 

πνιιά θαη πσο ηελ αγαπάεη πνιχ. Ζ κεηέξα μαθληάζηεθε δηφηη πνηέ ζην παξειζφλ δελ 

είρε θάλεη αληίζηνηρε θίλεζε, ράξεθε πάξα πνιχ αιιά δπζηπρψο ε ραξά ηεο δελ 

θξάηεζε πνιχ, δηφηη εθείλν ην κεζεκέξη ρηχπεζε ην ηειέθσλν, θαη ήηαλ κηα γπλαίθα 

πνπ φπσο ιέεη ηεο είπε ραξαθηεξηζηηθά «Γεηα ζνπ Ρία! νπ άξεζε ην  πνδήιαην πνπ 

αγνξάζακε κε ην παηέξα ζνπ. Δγώ είκαη ε δεύηεξε κακά ζνπ, ε γπλαίθα ηνπ παηέξα ζνπ, 

θαη ζα ήζεια λα μέξεηο πσο ζε ιίγεο κέξεο ζα γελλεζεί ην αδεξθάθη ζνπ». Ζ κεηέξα δελ 

είπε ηίπνηα έθιεηζε ην ηειέθσλν θαη άξρηζε λα ηξέρεη φζν πνην πνιχ κπνξνχζε, κέρξη 

ην θξνληηζηήξην πνπ ήηαλ ε αδεξθή ηεο, ηεο είπε φηη είρε ζπκβεί θαη καδί γχξηζαλ μαλά 

ζην ζπίηη. ην ζπίηη ήηαλ ε κακά ηνπο, ε νπνία κφιηο έκαζε απφ ηελ κεγάιε αδεξθή ηη 

είρε ζπκβεί, πήξε ηα δπν θνξίηζηα αγθαιηά θαη άξρηζε λα θιαίεη. Ο παηέξαο δελ άξγεζε 

λα έξζεη, κφιηο κπήθε ζπίηη εθείλε ηνπ είπε «πήγαηλε λα ην ηειεηψζεηο ζήκεξα!», ρσξίο 

λα εηπσζεί άιιε θνπβέληα έθπγε. 

 Ζ Διέλε πήξε ηα δχν παηδηά θαη ηα πήγε ζε κηα θίιε ηεο, ε νπνία θξάηεζε εθεί ηα 

θνξίηζηα γηα δχν κέξεο. Γελ μαλακίιεζαλ πνηέ ζην ζπίηη γηα απηφ ην ζπκβάλ, ηψξα 

θακηά θνξά φηαλ ην ζθέθηεηαη ε κεηέξα λνηψζεη πσο ζα δεη θάπνηα ζηηγκή ζην «Πάκε 

Παθέην» (ηειενπηηθή εθπνκπή ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ) ηελ αδεξθή ηεο θαη ζα γίλνπλ 

ξεδίιη, θαη δελ ζα μέξεη αλ ζα πξέπεη λα ηεο κηιήζεη ή φρη. Απφ ηφηε θαη χζηεξα άξρηζε 

λα πςψλεη ηνίρνπο ζε εθείλε θαη ηνλ ίδην, δηφηη κέζα ηεο θάηη έζπαζε. Σα ρξφληα 

πεξλνχζαλ θαη φια θπινχζαλ κε δπζθνιία, ψζπνπ εθείλε βξήθε ηνλ κειινληηθφ 

ζχδπγν θαη άξρηζε λα θεχγεη απφ ην ζπίηη, νπφηε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπηηηνχ πέξαζαλ 

ζε δεχηεξε κνίξα, ην κφλν πνπ ηελ έλνηαδε ήηαλ ν έξσηαο ηεο.  

Ο παηέξαο απφ ηελ άιιε ήηαλ έλαο άλδξαο πνιχ φκνξθνο, πνπ έπαηδε ην «γφε» ζην 

ζρνιείν θαη αζρνινχληαλ κε ηελ πνιεκηθή ηέρλε ηελ πάιε. Σν δεπγάξη απηφ ήηαλ 

ηειείσο άληζν, απφ ηελ κία εθείλνο αζρνινχληαλ κε κεραλάθηα, είρε θαθέο παξέεο θαη 

απφ ηελ άιιε εθείλε ήηαλ έλα θνξίηζη άραξν θαη ζεκλφ, πνπ αζρνινχληαλ κε ηα 

δηαβάζκαηα ηνπ. Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ε κεηέξα άξρηδε λα αιιάδεη, άξρηζε θαη εθείλε 

λα πεγαίλεη ζε θφληξεο, λα πίλεη θαη λα θαπλίδεη, φπσο εθείλνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο 

άξρηζε λα θάλεη θνπάλεο, λα ιείπεη απφ ην ζρνιείν θαη λα μελπρηάεη ζηα θιακπ. Σν 

απνθνξχθσκα ήξζε φηαλ έκπιεμαλ κε θαθέο παξέεο θαη άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

δπν ζε κηθξφ-θινπέο. Μηα θνξά ηνπο έπηαζε θαη ν ίδηνο ν παηέξαο ηεο, ν νπνίνο ηνπο 

ζπγθάιπςε αιιά κεηά έθαγε πνιχ μχιν θαη είρε έλα κήλα λα βγεη απφ ην ζπίηη ηεο. ια 

έδεηρλαλ πσο έπαηξλαλ θαθή θαηάιεμε, θαη πσο θάηη έπξεπε λα γίλεη, έηζη απνθάζηζε ν 

παηέξαο λα ηελ ζηείιεη ζε ζρνιή γηα λα κάζεη κηα ηέρλε, αιιά θαη πάιη ε ζρέζε ηνπο 

άληεμε απιψο εξέκεζαλ ηα πξάγκαηα αλακεηαμχ ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηελ αδεξθή ηεο, δελ είραλ πνηέ ηελ θαιχηεξε ζρέζε, φζν κεγάισλαλ 

ηφζν απνκαθξχλνληαλ. Δθείλε είρε κηα ζρέζε, κε έλαλ κεγαιχηεξν, ν νπνίνο δνχιεπε 

αιιά ήηαλ θαη απηφο αιάλε. Οη γνλείο ηνπο έθαλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο λα ηελ 

ελψζνπλ, αιιά κάηαηα, είραλ ζθεθηεί πσο αλ έβγαηλαλ καδί θαη είραλ ηηο ίδηεο παξέεο 

θαη ε κία ζα θξφληηδε ηελ άιιε θαη ζα άξρηδαλ λα θάλνπλ καδί πξάγκαηα. κσο εθείλεο 

έθεπγαλ καδί απφ ην ζπίηη θαη έδηλαλ ξαληεβνχ ζηελ πνην πέξα γεηηνληά απφ απηήλ πνπ 

έκελαλ γηα λα μαλαζπλαληεζνχλ θαη λα γπξίζνπλ ζπίηη. 

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη νη δχν άληξεο απνθάζηζαλ λα πάλε ζην ζηξαηφ, πεξίπνπ 

ηελ ίδηα πεξίνδν έθπγαλ, κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο ε κεηέξα αξξαβσληάζηεθε ιίγν 

πξηλ θχγεη ηνλ παηέξα. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ε ζεηεία ηνπο, έγηλε ν κεγάινο ζεηζκφο 

ζηελ Αζήλα θαη ην ζπίηη ηνπο γθξεκίζηεθε, νη δχν άλδξεο άξρηζαλ λα παίξλνπλ άδεηεο 
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γηα λα είλαη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο. κσο ηα πξάγκαηα ήηαλ 

αξθεηά ηξαγηθά, γηα κέξεο θαη έπεηηα γηα κήλεο έκεηλαλ ζε ζθελέο. Σν θαληαξηθφ ηνπο 

ηειείσζε, θαη ε νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο απφ ηα ηέζζεξα άηνκα πνπ ήηαλ έγηλε έμη. ινη 

καδί ινηπφλ έκεηλαλ ζην θνληέηλεξ, θαη νη ζρέζεηο ηνπο ζπζθίρηεθαλ, φζν φκσο 

πεξλνχζε ν θαηξφο νη ζρέζεηο  άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. Ζ Βάγηα (ε κεγάιε αδεξθή) είπε 

ζηελ κεηέξα πσο ν Παχινο (ν παηέξαο) ηελ γνχζηαξε θαη έθαλε θίλεζε, απφ ηελ άιιε 

εθείλνο είπε πσο ζπλέβε ην αληίζεην. Μνλάρα νη δπν ηνπο ήμεξαλ ηη είρε ζπκβεί εθείλν 

ην απφγεπκα, αιιά εΔιέλε γηα λα θιείζεη ηελ ππφζεζε είπε πσο ζα πξέπεη λα 

παληξεπηνχλ γηα λα πάξνπλ θαη εθείλνη έλα δηθφ ηνπο θνληέηλεξ θαη λα ιήμεη φκνξθα ε 

ππφζεζε. Έηζη ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 παληξεχεηαη ε κεγάιε αδεξθή πξψηε θαη θεχγεη 

απφ ην ζπίηη, ελψ ινηπφλ ν γάκνο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ήηαλ θαλνληζκέλνο λα 

γίλεη ηνλ Ηαλνπάξην, ν παηέξαο έθαλε πίζσ γηαηί νη δηθνί ηνπ δελ είραλ ιεθηά. Δθείλνη 

ζπλέρηζαλ λα κέλνπλ κε ηνπο δηθνχο ηεο, αιιά άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ πνην ζπρλά θαη 

ζηνπο δηθνχο ηνπ θαη λα δέλνληαη κε εθείλνπο.  

κσο νχηε απηφ θξάηεζε πνιχ, δηφηη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα άξρηζε λα δίλεη 

πεξηζζφηεξα ζηα άιια αδέξθηα ηνπ θαη δελ έθαλε νηθνλνκία γηα λα καδέςνπλ ιεθηά. 

Σν απνθνξχθσκα ήξζε φηαλ άξρηζε ν ηάζεο (παηέξαο ηνπ Παχινπ) λα πίλεη ζε ζεκείν 

αιθννιηζκνχ, θαη ε ζπλήζεηα απηή ηνλ έθαλε επηζεηηθφ θαη βίαην απέλαληη ζηνπο 

άιινπο. Μεηά απφ έλαλ ρξφλν απνθάζηζαλ λα παληξεπηνχλ, έηζη θαη έγηλε, νη γνλείο 

ηεο κεηέξαο πιήξσζαλ φια ηα έμνδα θαη ν γάκνο έγηλε κέζα ζηα θνληέηλεξ. 

 Έπεηηα ε Διέλε πήξε ηελ απφθαζε λα πάξνπλ δάλεην γηα λα θηηάμνπλ ην ζπίηη πνπ 

γθξεκίζηεθε. Ζ κεηέξα θαη ε αδεξθή ηεο ζπκθψλεζαλ θαη έδσζαλ ηα ιεθηά ηνπ 

γάκνπ, νη γακπξνί δελ ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνη αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

δηαθνξεηηθά. Μνλάρα πνπ ν παηέξαο είρε θαη ηελ πίεζε απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο πσο 

δελ έπξεπε λα ρηίζεη θαη λα βξίζθεηαη ζην φλνκα ελφο άιιν, γηα απηφ πξνζπαζνχζε 

ρσξίο ε κεηέξα λα ην ζέιεη, λα θάλνπλ παηδί. ηαλ ε κεηέξα έπηαζε έθαλε πνιιέο 

απφπεηξεο λα ην ξίμεη, εθείλνο φκσο δελ ηελ άθελε. Ζ κεηέξα ζθεθηφηαλ πσο ήηαλ 

πνιχ κηθξή, κφιηο είρε βξεη κηα δνπιεηά ζαλ θνκκψηξηα θαη δελ ήζειε λα θιεηζηεί κέζα 

ζε έλα ζπίηη θαη λα θάλεη παηδηά, είρε φλεηξα λα γίλεη κηα κεγάιε θνκκψηξηα θαη λα 

αλνίμεη ην δηθφ ηεο καγαδί.  

Απφ ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο απνβνιήο πνπ έθαλε, κφλε ηεο ζην ζπίηη άξρηζε λα 

θηλδπλεχεη φρη κφλν ε δσή ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε δηθηά ηεο. Γηα απηφ θαη ηνπο ηξεηο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο θχεζεο αλαγθάζηεθε λα λνζειεπηεί ζην λνζνθνκείν θαη έπεηηα 

λα κείλεη ζην θξεβάηη ηνπ ζπηηηνχ γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα. ια πήγαλ θαιά, κφλν 

πνπ εθείλε ζπλέρηζε λα κελ ζέιεη ην παηδί θαη λα ζθέθηεηαη πσο πάρπλε θαη έραζε ηελ 

δνπιεηά, φιε απηή ε θαηάζηαζε ηεο δεκηνπξγνχζε λεχξα απέλαληη ζηνλ άλδξα ηεο. 

Οπφηε άξρηζαλ νη ζπλερείο θαπγάδεο, δηφηη θαη εθείλνο δελ ήηαλ πξφζπκνο λα αθήζεη ηα 

ρφκπη ηνπ, ηελ δνπιεηά ηνπ, θαη ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα κεγαιψζεη ην παηδί ή αθφκα θαη 

λα ζηεξίμεη ηελ γπλαίθα ηνπ.  

Σν ξφιν ππεξάζπηζεο θαη θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο κεηέξαο αλέιαβε ε γηαγηά 

(Διέλε), άιισζηε ηα ζπίηηα ήηαλ έηνηκα, κπήθαλ κέζα ε γηαγηά- ν παππνχο ζην 

εκηππφγεην, ε αδεξθή θαη ν γακπξφο ζην ηζφγεην θαη ε κεηέξα ζηνλ πξψην. Ζ κεηέξα 

θαη ε γηαγηά δέζεθαλ πάξα πνιχ, ην παηδί άξρηζε λα κέλεη πνιιέο ψξεο κε ηελ γηαγηά 

ελψ ε κεηέξα μαλαγχξηζε ζην θνκκσηήξην.  

ζνλ αθνξά ηελ αδεξθή, έθαλε δχν δνπιεηέο θαη έιεηπε φιε κέξα απφ ην ζπίηη γηα 

λα κελ ηνπο βιέπεη, δηφηη ε γέλλεζε ηνπ κσξνχ ηεο έθεξε ηελ ιαρηάξα λα γίλεη θαη ε 

ίδηα κάλα. ζεο πξνζπάζεηεο θαη λα έθαλε θαηέιεγαλ ζην θελφ, αλ έπηαλε ην παηδί ην 

δεχηεξν κήλα ην έραλε, άιιεο πάιη θνξέο πξνζπαζνχζε αιιά δελ έπηαλε. Σν κεγάιν 

φκσο ζέκα, ήηαλ πσο νη  απνβνιέο ζπλνδεχνληαλ απφ ρεηξνπξγεία θαη αθαίξεζε θάζε 

θνξά θάπνηνπ ηκήκαηνο ηεο κήηξαο. Ζ φιε δηαδηθαζία θαη ε ζθέςε πσο κεηψλνληαλ νη 
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πηζαλφηεηεο απφθηεζεο ελφο παηδηνχ, ηελ έθαλαλ επηζεηηθή απέλαληη ζε φινπο. Ο 

άληξαο ηεο δελ ήηαλ ζρεδφλ πνηέ δίπια ηεο, απελαληίαο ζπαηαινχζε ιεθηά φπνπ ήζειε 

θαη φπνπ ηνλ αθνξνχζαλ άκεζα.  

Ζ κεηέξα έρνληαο ελαπνζέζεη ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ζηελ γηαγηά, άξρηζε λα 

θάλεη ηελ δσή ηεο θαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ άλδξα ηεο. Ζ αδεξθή ηεο πξνρψξεζε 

έλα βήκα παξαπάλσ θαη βξήθε έλαλ άιιν άληξα απφ ηελ παξέα ηνπ άλδξα ηεο, ην 

πξφβιεκα φκσο ήηαλ πσο ην ηξίην απηφ πξφζσπν ήηαλ καθηφδνο. Απηφ ηελ Βάγηα ηελ 

δειέαζε δηφηη είρε ιεθηά θαη ηα ζθνξπνχζε γηα πάξηε ηεο, ελψ απελαληίαο ν άλδξαο ηεο 

δελ έδηλε νχηε κία δξαρκή. Ζ κεηέξα ζην πξψην ρξφλν ηεο παξάλνκεο ζρέζεο ην 

έκαζε, ζηελ αξρή αληέδξαζε άζρεκα αιιά κεηά έδεημε θαηαλφεζε, θαη άξρηζε λα ηελ 

θαιχπηεη. ζν πεξλνχζε ν θαηξφο άξρηζε λα πεγαίλεη καδί ηεο, θαη λα έρεη θαη εθείλε ηα 

δσξάθηα ηεο απφ θίινπο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ.  

Ο παηέξαο θαη ν άληξαο ηεο αδεξθήο δελ είραλ ππνςηαζηεί ηίπνηα, ε γηαγηά φηαλ ην 

έκαζε ην κφλν πνπ είπε ήηαλ «θαιά ηνπο θάλεηε, αιιά λα πξνζέρεηε λα κελ ζαο 

θαηαιάβνπλ νη άλδξεο ζαο». Οη δχν αδεξθέο είραλ έλα θνηλφ κπζηηθφ, πνπ απηφ ηηο 

έθεξε πνην θνληά απφ θάζε άιιε θνξά, βέβαηα κνλάρα ε αδεξθή είρε ζρέζε. Ζ κεηέξα 

γλψξηδε, δερφηαλ ηα δψξα ηνπο αιιά κέρξη εθεί.  

Ώζπνπ ηα πξάγκαηα ζην θνκκσηήξην δελ πήγαηλαλ θαιά, άξρηζε λα καιψλεη κε ηελ 

ππεχζπλε θαη ηηο άιιεο θνπέιεο θαη ήζειε λα πηάζεη παηδί γηα λα βξεη κηα δηθαηνινγία 

λα θχγεη. Σειηθά ηα θαηάθεξε, απηήλ ηελ θνξά ήζειε θαη απέθηεζε παηδί, έρνληαο ηελ 

πεπνίζεζε πσο θαη απηφ ζα ην κεγαιψζεη ε γηαγηά. ηαλ φκσο γελλήζεθε απηφ ην παηδί 

μαλαδεκηνπξγήζεθε θξίζε ζην δεπγάξη, δηφηη εθείλε κε ην πνπ γέλλεζε άξρηζε λα 

βγαίλεη κε ηελ αδεξθή ηεο, φκσο ε ηζηνξία γηα ηηο δχν αδεξθέο άξρηζε λα καζαίλεηαη. Ο 

παηέξαο έκαζε γηα ηελ ζρέζε θαη άξρηζε λα ακθηβάιιεη γηα ην παηδί θαη γηα ηελ γπλαίθα 

ηνπ, ην μχιν, νη βξηζηέο θαη νη ακθηβνιίεο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν. Ο παηέξαο 

μεζήθσζε φιε ηελ νηθνγέλεηα, κέρξη πνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα θάλεη ηεζη DNA γηα λα 

εμαθξηβψζεη αλ ην παηδί είλαη δηθφ ηνπ. Δπηπρψο φια πήγαλ θαιά θαη ηειηθά θαηάιαβε 

ην ιάζνο ηνπ, θαη ελψ ην ινγηθφ ήηαλ λα εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα αλάκεζα ζηνλ παηέξα 

θαη ζηελ κεηέξα, φια παξέκεηλαλ ζηάζηκα. Δθείλνο ελνρινχληαλ αθφκα αιιά γηα ηελ 

αδεξθή ηεο κεηέξαο, δελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί φηη είρε εξσκέλν. Άξρηζε λα ηελ 

παξαθνινπζεί θαη λα θσλάδεη δηαξθψο ζε φινπο πσο δελ είλαη ζσζηφ. Ο δε άληξαο ηεο 

δελ έδεηρλε λα ελνριείηε γηαηί φπσο πηζηεχεη ε κεηέξα, είρε ηνπο ιφγνπο ηνπ, ν νπνίνο 

δελ είλαη άιινο εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ. Δίρε θέξδνο απφ απηήλ ηελ ζρέζε δηφηη 

επίπισζε φιν ην ζπίηη κε αθξηβά έπηπια θαη έθηηαμε ν άιινο ηηο απιέο θαη ην παξθηλγθ. 

Σν ζέκα φκσο ήηαλ πσο ην ηξίην πξφζσπν είρε ληαιίθεο, θαη φιε κέξα πεξλνχζαλ νη 

ληαιηθέξεδεο απφ εθεί, έπαηδαλ ηελ θφξλα θαη θψλαδαλ ηα δχν νλφκαηα.   

Ο παηέξαο δελ ην άληερε, ζπλέρεηα θψλαδε ζηελ κεηέξα θαη ε θαηάζηαζε φιν θαη 

ρεηξνηέξεπε ζην ζπίηη. Δθείλνο κάδεςε πάιη ηα πξάγκαηα ηνπ θαη έθπγε απφ ην ζπίηη, 

κεηά ην πέξαο ελφο κήλα απνθάζηζαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη γηα λα κελ ραιάζνπλ ην ζπίηη 

ηνπο απνθάζηζαλ λα θχγνπλ θαη λα πάλε ζηελ Κξήηε, εθεί φπνπ ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα δνχζαλ. 

Σν δεπγάξη κάδεςε κεξηθά ξνχρα δηθά ηνπο, θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κπήθαλ ζην 

θαξάβη. Δθεί πεξίκελαλ πσο νη γνλείο ηνπ παηέξα ζα ηνπο απνδέρνληαλ θαη ζα ηνπο 

θηινμελνχζαλ, φκσο δελ έγηλε έηζη. Οη γνλείο ηνπ ηηο πξψηεο δχν κέξεο ηνπο 

θηινμέλεζαλ, αιιά κεηά άξρηζαλ λα ξσηάλε θαη λα επεκβαίλνπλ, ψζπνπ ηελ εκέξα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ επεηδή ζα εξρφληνπζαλ ηα άιια ηνπο παηδηά, ηνπο είπαλ λα πάλε αιινχ 

λα θνηκεζνχλ. κσο εθείλνη δελ είραλ θαλέλα γλσζηφ, έηζη κε ηα ιεθηά απφ ηα 

θάιαληα πνπ είραλ καδέςεη ηα παηδηά θαηέβεθαλ ζην Ζξάθιεην θαη έκεηλαλ ζε έλα 

θζελφ μελνδνρείν. 
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Δπεηδή δελ έθζαλαλ ηα ιεθηά γηα πνιιέο κέξεο, μαλαγχξηζαλ ζην ρσξηφ θαη δήηεζαλ 

απφ έλαλ μέλν πνπ είρε έλα παιηφ ζπίηη λα ηνπο ην δψζεη λα κείλνπλ κε αληάιιαγκα λα 

πξνζέρνπλ έλα άξξσζην ειηθησκέλν δεπγάξη. Ζ νηθνγέλεηα ην δέρηεθε θαη έηζη 

μεθίλεζε λα κέλεη ζην παιηφ ζπίηη, ην νπνίν φκσο είρε πγξαζία παληνχ θαη θαζφινπ 

ζέξκαλζε. Σα έπηπια ήηαλ παιηά θαη πνιχ ιεξσκέλα, αιιά δελ είραλ άιιεο επηινγέο. 

Πξνζπαζνχζαλ ινηπφλ λα θηηάμνπλ ην ζπίηη κε φηη ππήξρε ήδε, γηα αξρή έθηηαμαλ ηα 

δπν δσκάηηα θαη ηελ θνπδίλα, φζνλ αθνξά ηελ ζέξκαλζε έβαιαλ κηα παιηά μπιφζνκπα. 

Ζ κεηέξα έγξαςε ηα παηδηά ηελ κία ζην πξνλήπην θαη ηελ άιιε ζηνλ δεκνηηθφ παηδηθφ 

ζηαζκφ ηεο θσκφπνιεο. ιε κέξα ήηαλ ζπίηη θαη θαζάξηδε θαη ζηελαρσξηφηαλ, ψζπνπ 

θιείζηεθε πνιχ ζηνλ εαπηφ ηεο. Σα πεζεξηθά ηεο δελ πήγαηλαλ πνηέ ζην ζπίηη απηφ, 

γηαηί είραλ λεπξηάζεη, εθείλε δελ είρε θνπέιεο ζηελ ειηθία ηεο θαη εθείλνο βξήθε ζηελ 

θσκφπνιε δνπιεηά ζαλ νδεγφο ζε καγαδί επίπισλ.  

Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη φια είραλ πάξεη κηα κνξθή πνπ δελ εμππεξεηνχζε θαλέλαλ, 

κνλάρα ν παηέξαο ήηαλ θαιά γηαηί έιεηπε φιε κέξα είηε ζην καγαδί είηε ηηο Κπξηαθέο 

ζηηο ειηέο θαη ηα θαθελεία. Δθείλε ζπάληα έβγαηλε θαη απηφ γηα λα πάεη θακία Κπξηαθή 

ζηελ εθθιεζία, θαηά ηα άιια κφλε ζην ζπίηη. ηα παηδηά δελ έδηλε ζεκαζία γηαηί δελ 

είρε μαλά αζρνιεζεί νπζηαζηηθά κε απηά, θαη εθείλα κεγάισλαλ ζην απηφκαην. Οη 

θξίζεηο φιν θαη κεγάισλαλ, παξέα ζε φιν απηφ είρε ηελ Διέλε, πνπ κηινχζαλ επί ψξεο 

ζην ηειέθσλν, ε νπνία δελ άληεμε καθξηά απφ ηα εγγφληα ηεο θαη πήγε λα κείλεη ζηα 

Ησάλληλα, απφ ηνλ ηφπν πνπ θαηάγνληαλ καδί κε ηνλ άλδξα ηεο.  

Μεηά απφ έλα ρξφλν ζην ρσξηφ θαηάιαβε ε θπξία ζην λεπηαγσγείν φηη ε κηθξή 

Διέλε είρε πξφβιεκα νκηιίαο θαη πσο ζα έπξεπε λα ην πάλε ζε εηδηθφ. ηελ αξρή δελ ην 

απνδέρηεθαλ νη γνλείο, αιιά ε γηαγηά απνθάζηζε λα θαηέβεη θαη λα ην πάεη ε ίδηα ζηνλ 

εηδηθφ. Μφιηο ήξζε εθείλε, ε κεηέξα άξρηζε λα ρακνγειάεη θαη λα είλαη μαλά θαιά, φζν 

θαηξφ έθαηζε ζηελ Κξήηε φια ήηαλ θαιά, ηελ βνήζεζε θαη κε ην ζπίηη λα βάςνπλ ηνπο 

ηνίρνπο πνπ ήηαλ καχξνη θαη ηεο αγφξαζε ηξφθηκα.  

Ζ δηάγλσζε πνπ έθαλαλ νη εηδηθνί ζηελ Διέλε ήηαλ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ιφγνπ, 

θαη απηφ πνπ ζπλέζηεζαλ ήηαλ εληαηηθέο ζεξαπείεο κε ινγνζεξαπέπηξηα. ια έβαηλαλ 

θαιψο δηφηη ηα ξχζκηζε ε γηαγηά, κφιηο εθείλε έθπγε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά, ε 

κεηέξα έπεζε πάιη ζε ζιίςε. ζνλ αθνξά ηελ αδεξθή ηεο δελ ηεο κίιεζαλ θαη δελ ηελ 

απνραηξέηεζαλ δηφηη ηελ ζεσξνχζαλ ππεχζπλε γηα ηηο κεηαθνκίζεηο. 

Δθείλε ρψξηζε γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν, πήγε καδί κε ην ηξίην πξφζσπν αιιά είδε πσο 

ε δσή κε έλα πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ λχρηα θαη ηηο παξάλνκεο δνπιεηέο δελ 

ήηαλ εχθνιε θαη φπσο ηελ θαληαδφηαλ, αιιά εθηφο απηνχ εθείλνο ήηαλ θαη απηφο 

παληξεκέλνο θαη ε γπλαίθα ηνπ, ηνπο δεκηνπξγνχζε πνιιά πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ 

κπνξνχζε λα ιχζεη θαη έηζη απνθάζηζε λα μαλαγπξίζεη ζηνλ άληξα ηεο. 

Μεηά απφ δχν ρξφληα ζε απηφ ην ζπίηη, ήξζε ε κέξα πνπ ν θάηνρνο ηνπ, ηνπο είπε 

πσο έπξεπε λα θχγνπλ απφ εθεί κέζα, θαη ε κεηέξα ζεψξεζε πσο ήηαλ θαιή επθαηξία 

λα μαλαγπξίζνπλ ζην ζπίηη, αθνχ άιισζηε ε απνκάθξπλζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην είρε επέιζεη. κσο ν παηέξαο δελ κπνξνχζε λα γπξίζεη 

εθεί, έβγαδε θαθία θαη δήιηα απέλαληη ζηελ αδεξθή ηεο θαη ηεο έιεγε πσο δελ κπνξεί λα 

μαλαγπξίζεη εθεί θαη λα κέλνπλ φινη καδί.  

Καηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ παηέξα, πνπ έθπγαλ απφ ην 

ζπίηη ηνπο θαη έκεηλαλ ζην ζπίηη κηαο μαδέξθεο ηνπο, κφλν θαη κφλν γηα λα κελ θχγνπλ 

απφ εθεί. πσο ηζρπξίδεηαη ε κεηέξα δελ ην έθαλαλ απφ ηελ θαιή ηνπο ηελ πιεπξά 

αιιά επεηδή θάζε κήλα έλα πνζφ ηνπο ην έδηλαλ, ζπλ φηη ν παηέξαο έθαλε φιεο ηηο 

γεσξγηθέο δνπιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ίδην θαη ηνπο δηθνχο ηνπ. 

Έηζη ε νηθνγέλεηα κεηαθφκηζε ζην παηξηθφ ζπίηη ηνπ παηέξα, πνπ εθηφο ηνπ φηη ήηαλ 

παιηφ ήηαλ θαη αξθεηά κηθξφ. Ζ κεηέξα ηφηε βξέζεθε ζε πνιχ άζρεκε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε δηφηη πάιη κφλν ε ίδηα ζα έπξεπε λα θάλεη πίζσ, εθεί ε γηαγηά έπαημε θαη 
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πάιη θαζνξηζηηθφ ξφιν, ιέγνληαο ηεο πσο «κηα γπλαίθα όια ζα πξέπεη λα ηα εηπσκέλε, 

θαη λα πξνζπαζεί λα ζπζηάδεη ηνλ εαπηό ηεο γηα ην θαιό ηεο νηθνγέλεηαο ηεο». Ζ κεηέξα 

ιίγν εξέκεζε, κεηαθφκηζε θαη πιένλ είρε λα καγεηξεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηνπ 

κήλα γηα φινπο, βέβαηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη ζηα πεζεξηθά ηεο ήηαλ αξθεηά 

αξλεηηθή, άξρηζε λα ηνπο κηιάεη άζρεκα θαη λα κελ δέρεηαη άθξηηα φηη θαη λα ηεο πνπλ. 

Ο παηέξαο θξαηνχζε κηα αδηάθνξε ζηάζε, ζεσξψληαο πσο δελ έρεη θάηη λα θεξδίζεη ή 

λα ράζεη απιά ήζειε ηελ εζπρία ηνπ.  

Μηιψληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θαη απηή πνπ κειεηάκε, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο ε κεηέξα λνηάδεηαη γηα ηα παηδηά ηεο θαη λνηψζεη θαιά απφ ηελ 

επηθνηλσλία πνπ έρεη κε ηελ κεηέξα ηεο. Σα θαινθαίξηα θαη ηηο γηνξηέο πξνζπαζεί λα 

αλεβαίλεη πάλσ ζηα Γηάλλελα γηα λα ηνπο βιέπεη, θαη αλ δελ αλέβεη εθείλε, θαηεβαίλεη 

εθείλε. Οη κέξεο ηεο πιένλ πεξλνχλ θνηηάδνληαο δχν ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο, νη 

νπνίνη ηεο δίλνπλ ηελ ζχληαμε  ηνπο θαη έηζη πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ 

νηθνλνκηθά. ζνλ αθνξά ηνλ παηέξα, εθείλνο θάζε κέξα βιέπεη ηνπο δηθνχο ηνπ, 

πεγαίλεη ηηο βφιηεο ηνπ ζηα άιια ρσξηά θαη δνπιεχεη αθφκα ζαλ νδεγφο. Οη κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε έρεη παγψζεη ηειείσο θαη πνιιέο κέξεο δελ θνηκνχληαη θαλ, απιά 

ζπλππάξρνπλ.  

Απφ ηελ άιιε ηα δχν θνξηηζάθηα ηεο νηθνγέλεηαο, παίδνπλ καδί, θάλνπλ πξάγκαηα 

καδί. Ζ κεγαιχηεξε ζηελαρσξηέηαη αλ βγάιεη θαθνχο βαζκνχο θαη πξνζπαζεί ζε φια λα 

είλαη θαιχηεξε απφ ηα άιια παηδηά, φζν γηα ην κηθξφ θνξηηζάθη ηελ Διέλε έρεη 

δηνξζψζεη αξθεηά κε ηηο ινγνζεξαπείεο ηελ νκηιία ηεο, είλαη ζε ζηάδην πνπ κηιάεη θαη 

εθθξάδεηαη θάλνληαο ιίγα ιάζε. Απιά θαη ηα δχν θνξίηζηα είλαη κνλαρηθά πιάζκαηα 

πνπ δελ έρνπλ πνιινχο θίινπο ζην ζρνιείν, φζνλ αθνξά ην ρσξηφ ππάξρεη κνλάρα κηα 

νηθνγέλεηα κε παηδηά θαη είλαη θνληά ζηηο ειηθίεο ηνπο αιιά ππάξρεη αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.  

ηελ παξνχζα θάζε, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη λα απαληεζνχλ κέζα απφ ηελ 

πνιπκεζνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη αλ φλησο φια απηά πνπ έρεη αλαθέξεη ε κεηέξα 

ηζρχνπλ, πνηα είλαη ε ζέζε ησλ παηδηψλ κέζα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη πφζν ηα 

επεξεάδεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Βέβαηα, απηφ πνπ ζα ήζειε λα δεη ν εξεπλεηήο εθηφο 

απφ φια απηά είλαη πνηνο άξαγε είλαη ν ξφινο ηνπ παηέξα, είλαη κφλν ηνπ θνπβαιεηή ή 

κήπσο ελφο αλζξψπνπ πνπ αθφκα δελ έρεη απνγαιαθηηζηεί απφ ηελ δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. 

Ζ κεηέξα έρεη κπεη ζηελ δηαδηθαζία λα θαηαλνήζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα δηαρεηξηζηεί 

ηηο θαηαζηάζεηο ή κήπσο είλαη έξκαην ησλ πεξηζηάζεσλ. ια απηά ηα εξσηήκαηα θαη 

πνιιά άιια ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

7.8.2. Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ νηθνγελεηαθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο Ρίαο 

 

Οη γνλείο ηεο Ρίαο νλνκάδνληαη Διέλε θαη ν Γηψξγνο. Ενχζαλ φινη καδί ζηελ Αζήλα, 

ζε κηα θησρνγεηηνληά, θάησ απφ δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ο Γηψξγνο ήηαλ 

αζηπλνκηθφο ζην επάγγεικα ελψ ε Διέλε θαζάξηδε ζπίηηα ησλ πινχζησλ νηθνγελεηψλ. 

Ζ θαηαγσγή ηνπ παηέξα ήηαλ ηα Γηάλλελα, ηφπν ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαλ αξθεηά 

ζπρλά θαη θπξίσο ηα θαινθαίξη γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο.   

Ο παηέξαο Γηψξγνο ήηαλ ζηα Ησάλληλα θαη δνχιεπε καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ ζε 

ηπξνθνκηθά εξγαζηήξηα, ε δνπιεηά δελ ηνπ άξεζε θαζφινπ θαη πάληα έςαρλε επθαηξίεο 

λα θχγεη. Έηζη θαη έγηλε, είδε πσο νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε ζηήξημε ζην ζσζηφ 

θφκκα ζα ηνπ έδηδε απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ κηα ζέζε ζην δεκφζην. Οη γνλείο ηνπ δελ 

ελέθξηλαλ πνιχ απηφ ην επάγγεικα, δηφηη ζεσξνχζαλ πσο ζα απνηεινχζε ηνλ ΄΄ 

θαξθηά΄΄ ηνπ θξάηνπο, αιιά εθείλνο δελ ηνπο άθνπζε.  

Πήγε ζηελ ζρνιή, κφλν πνπ εθεί έκπιεμε κε θαθέο παξέεο, πνην ζπγθεθξηκέλα 

γλψξηζε αλζξψπνπο- ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ ην κφλν πνπ ήμεξαλ λα θάλνπλ είλαη λα 
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βγαίλνπλ ηα βξάδηα, λα πίλνπλ νπζίεο θαη πεγαίλνπλ κε εθδηδφκελεο γπλαίθεο. ηη 

ιεθηά έβγαδε απφ ηνλ κηζζφ ηνπ, ηα ζπαηαινχζε ζε ηέηνηεο αζρνιίεο, κέρξη πνπ ην 

έκαζαλ νη γνλείο ηνπ. Σφηε ηνλ πίεζαλ λα πάξεη κηα γπλαίθα δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζεσξνχζαλ πσο ζα έκπαηλε ζην ζσζηφ δξφκν, κάιηζηα ηνπ είραλ βξεη θαη λχθε.  

Ζ λχθε ήηαλ ε Διέλε, έλα θησρφ θνξίηζη πνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ Αιβαλία, αιιά 

είρε κεγαιψζεη γηα ρξφληα ζηελ Αζήλα, θαη απηήλ ηελ θαηαγσγή ηελ έθξπβε απφ φινπο. 

Ο ιφγνο πνπ έγηλε ην πξνμεληφ αλάκεζα ζε απηά ηα δχν άηνκα ήηαλ απιά απφθαζε ησλ 

παηεξάδσλ ηνπο. Ο παηέξαο ηεο Διέλεο είρε ζψζεη ηνλ παηέξα ηνπ απφ κηα νηθνλνκηθή 

ρξεσθνπία αιιά ζαλ αληάιιαγκα ήζειε λα παληξεπηεί ε θφξε ηνπ ηνλ γην ηνπ γηαηί 

έβιεπε πσο ηα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη ήζειε λα ηελ απνθαηαζηήζεη.  

Οη γνλείο ηεο Ρίαο δελ πξφβαιαλ θακία αληίξξεζε, δηφηη θαη νη δχν ήζειαλ λα 

μεθχγνπλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ Διέλε έβιεπε πσο δελ ηελ ήζειαλ νη γνλείο ηεο, 

θαη άιισζηε δελ ην έθξπβαλ. Σελ είραλ δψζεη ζηελ γηαγηά ηεο λα ηελ κεγαιψζεη, δηφηη 

εθείλνη είραλ ηνλ γην ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα κεγαιψζνπλ θαη ηα δχν. Πήγαηλαλ 

ζπρλά θαη ηελ έβιεπαλ αιιά είραλ ηππηθέο ζρέζεηο αξρηθά καδί ηεο, ηδηαίηεξα ε κεηέξα 

ηεο, γηα εθείλνπο ήηαλ ιχζε λα κεγαιψλεη καδί κε ηελ γηαγηά γηα λα έρεη θαη εθείλε κηα 

παξέα, θαη ιηγφηεξα βάξε εθείλνη. Ζ γηαγηά φκσο ήηαλ θαη απηή αξθεηά ζθιεξή καδί 

ηεο, πνιιέο θνξέο ηεο θψλαδε δηφηη δελ θαηαιάβαηλε ηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηεο 

κηθξήο. ηαλ εθείλε έθπγε απφ ηελ δσή εθείλε ζα έπξεπε λα μαλαγπξίζεη ζην ζπίηη κε 

ηνπο γνλείο ηεο, αιιά πιένλ γηα αθφκε έλαλ ιφγν απηφ έγηλε πνην δχζθνιν. Ο αδεξθφο 

ηεο είρε παληξεπηεί θαη έκελαλ εθεί φινη καδί ζε έλα πνιχ κηθξφ ζπίηη, άξα ε κφλε 

ιχζε ήηαλ ε παληξεηά.  

Σν δεπγάξη κεηά ην γάκν, έκεηλε ζε έλα παιηφ ζπίηη ηνπ Γηψξγνπ, κε ηελ πξννπηηθή 

φηη ζα έθηηδαλ θαη ζα έθηηαρλαλ ηελ δσή ηνπο. κσο ν παηέξαο ηεο Αλζνχιαο δελ 

μέθπγε πνηέ απφ ηελ εξγέληθε δσή, θαηά θαηξνχο κάζαηλαλ γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπ, 

αιιά ε Διέλε δελ έιεγε ηίπνηα. Πίζηεπε πσο φια απηά ηεο άμηδαλ θαη πσο δελ ππάξρεη 

παληξεκέλε γπλαίθα πνπ λα κελ ηα πεξλάεη φια απηά. Σα παηδηά κεγάισλαλ θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θαηαιάβαηλαλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ γηαηί δελ ήηαλ επηηξεπηφ 

λα θξίλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. 

Ζ Διέλε έιεηπε φιε κέξα γηα λα θαζαξίδεη ηα μέλα ζπίηηα, έηζη ψζηε λα βγάδεη έλα 

ραξηδηιίθη γηα λα ηαΐδεη ηα παηδηά ηεο, κηαο θαη ν θ.Γηψξγνο έηξσγε ην κηζζφ ηνπ ζε 

πξάγκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σν φλεηξν γηα λα θηηάμνπλ έλα ζπίηη καδί λαπάγεζε, θαη 

πεξηνξίζηεθαλ ζην παιηφ ζπίηη.  

Ο παηέξαο ήηαλ απψλ, ελψ ε κεηέξα έιεηπε ζρεδφλ ηηο ίδηεο ψξεο κε ηα παηδηά απφ 

ην ζπίηη. Καη ελψ ήηαλ ηξεηο θνπέιεο ζην ζπίηη, νη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ ηεηακέλεο. Ζ Ρία 

δελ ήζειε ηελ αδεξθή ηεο θαη ην αληίζηξνθν, ζεσξνχζαλ πσο είραλ δηαθνξεηηθά 

γνχζηα, κε απνηέιεζκα πάληα φηαλ άλνηγαλ έλα ζέκα θαηέιεγε ζε ηζαθσκφ. Ζ κεηέξα 

δελ έπαηξλε ζέζε αιιά δελ δίζηαδε λα δείμεη ηελ αδπλακία πνπ είρε ζηελ Ρία. ζν 

πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο γηλφηαλ φιν θαη πνην 

δχζθνιε, έηζη έπξεπε άκεζα λα βξνπλ κηα ιχζε. Ζ νπνία ήηαλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα 

απφ ηνπο γνλείο ηεο Διέλεο, εθείλνη αξλήζεθαλ θαηλνκεληθά, αιιά νπζηαζηηθά ν 

παππνχο έζηειλε ρξήκαηα θξπθά. Μέρξη πνπ ε γηαγηά έθπγε απφ ηελ δσή θαη ν 

παππνχο κεηαθφκηζε ζπίηη, θαη αλέιαβε φια ηα έμνδα γηα ηνλ κηζφ ρξφλν πνπ ζα έκελε 

εθεί. Ο παηέξαο δελ ηνλ ήζειε ζπίηη αιιά ήμεξε πσο ήηαλ ε ζσηεξία ηνπ, φζνλ αθνξά 

ηελ κεηέξα εθείλε άξρηζε λα νκνξθαίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δηφηη είδε γηα πξψηε 

θνξά αγάπε απφ εθείλνλ.  

ηελ αλαηξνθή θαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ αλέιαβαλ θαη νη ηξείο, νη 

νπνίνη αθνινπζνχζαλ κηα θνηλή πνξεία. Απζηεξφηεηα- πεηζαξρία- θαλφλεο, ζε θάζε 

ζθέςε ε πξάμε ησλ παηδηψλ ηνλ κνηίβν ήηαλ απηφ, βέβαηα ε Ρία κε ηελ αδεξθή ηεο 
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πνηέ δελ αζπάζηεθαλ απφιπηα απηέο ηηο ζεσξίεο θαη φηαλ πήγαλ γπκλάζην, έκπιεμαλ 

θαη εθείλεο κε θαθέο παξέεο. 

Ζ αδεξθή ηεο Ρίαο ήηαλ πνην δξαζηήξηα θαη έπαηξλε πάληα κεγαιχηεξν ξίζθν, 

λνηαδφηαλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη κεηά γηα ηνπο άιινπο. Αθφκα θαη φηαλ θηλδχλεςε ε 

αδεξθή ηεο εθείλε δελ έθαλε ηίπνηα, είρε κάζεη λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ φινπο 

θαη λα θάλεη φηη ζέιεη, απιά θάπνηεο θνξέο ρξεηαδφηαλ λα θαιχςεη ε κηα ηελ άιιε γηα 

λα κελ θάλεη μχιν απφ ηνπο δηθνχο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ε θαηάζηαζε δελ έρεη 

αιιάμεη, εθείλε έρεη παληξεπηεί πξψηε, πξηλ πνιιά ρξφληα, αιιά δπζηπρψο δελ 

θαηάθεξε λα θάλεη παηδί θαη απηφ ην καξάδη ην έρεη αθφκα θαη ζήκεξα. ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα μεράζεη ηηο απνβνιέο, έπεθηε πάληα ζηελ δνπιεηά θαη ζηηο αλέζεηο 

πνπ είρε κε ηα ιεθηά πνπ έβγαδε.  

Κνληά φιε ε νηθνγέλεηα ήξζε φηαλ έγηλε ν κεγάινο ζεηζκφο, φπνπ ην παιηφ ζπίηη 

ηνπο έπεζε θαη γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν έκεηλαλ ζε θνληέηλεξ φινη καδί ε ηεηξακειήο 

νηθνγέλεηα θαη νη δχν γακπξνί. Οη δπζθνιίεο θαη νη αληημνφηεηεο εηδηθά ηνλ πξψην 

θαηξφ ηνπο έθεξε πνιχ θνληά, φκσο φζν βίσλαλ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ελφο 

θνληέηλεξ κε έλα εληαίν ρψξν θαη θνηλφρξεζηε ηνπαιέηα, άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηα φξηα 

ηνπο. Καη έηζη πνιχ ζχληνκα ήξζαλ θαη νη ηζαθσκνί, ιχζε γηα απηφ ήηαλ νη γάκνη ηεο 

Ρίαο θαη ηεο αδεξθήο ηεο δηφηη έηζη είραλ δηθαίσκα λα πάξνπκε δηθφ ηνπο θνληέηλεξ.  

Πξψηα πήξε ηελ απφθαζε ηεο παληξεηάο ε κεγάιε αδεξθή, φπνπ ρσξίο πνιιέο 

εηνηκαζίεο θαη θαζφινπ ρξήκαηα ζηελ άθξε παληξεχηεθε θαη έπεηηα κεηαθφκηζε ζε 

δηθφ ηεο ρψξν. Ζ Ρία δελ κπνξνχζε λα παληξεπηεί άκεζα δηφηη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

Παχινπ δελ είρε καδέςεη ηα ιεθηά πνπ ρξεηάδνληαλ. Γηα απηφ απνθάζηζαλ λα θχγνπλ 

απφ ην θνληέηλεξ ησλ γνληψλ ηεο θαη λα πάλε ζην θνληέηλεξ ησλ γνληψλ ηνπ Παχινπ, 

πνπ κέρξη πξφηηλνο είραλ πάξα πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε φινπο.  

Ζ δσή ζε απηφ ην κέξνο, δελ ήηαλ φπσο ηελ θαληαδφηαλ, ε κάλα ηνπ ηεο έβαδε λα 

θάλεη δνπιεηέο, ηεο κηινχζε άζρεκα θαη δελ ηνπο άθελε λα θάλνπλ ηίπνηα ζαλ δεπγάξη. 

Έηζη έδεζαλ δχν νιφθιεξα ρξφληα, ψζπνπ είδε πσο εθείλνη πάληα ζα έδηλαλ 

πεξηζζφηεξα ζηα άιια αδέξθηα ηνπ Παχινπ θαη δελ ζθφπεπαλ λα θάλνπλ νηθνλνκία γηα 

ηνλ γάκν ηνπο, γηα απηφ θαη απνθάζηζαλ λα παληξεπηνχλ κνλάρα κε ηηο νηθνλνκίεο ηεο 

Διέλεο θαη ηνπ θ.Γηψξγνπ. Ζ Ρία άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη πσο είρε κεγάιε αλάγθε 

ηελ κεηέξα ηεο θαη ήζειε λα μαλαγπξίζεη εθεί, βέβαηα κεηά ην γάκν ν παηέξαο έθαλε 

δηελέξγεηεο γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν. 

Δλησκεηαμχ ν παηέξαο ηεο Ρίαο, πήξε δάλεην θαη κπήθαλ φιε ζηελ δηαδηθαζία λα 

ρηίζνπλ κηα ηξηψξνθε πνιπθαηνηθία έηζη ψζηε λα κείλνπλ φινη καδί. Σα ιεθηά βέβαηα 

δελ έθηαλαλ θαη έηζη έπξεπε λα δψζνπλ θαη νη γακπξνί. Γηα ηνλ Παχιν, ζχδπγν ηεο 

Ρίαο, απηφ δελ ζσζηφ, δηφηη ζεσξνχζε πσο δελ ζα γηλφηαλ δηθφ ηνπ ζπίηη πνηέ, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε θαη ε πεζεξά ηεο Ρίαο φπνπ έπεηζε εθείλνλ λα ηελ αθήζεη 

έγθπν, θαη έηζη ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ζα έκελε ην ζπίηη ζην παηδί.  

Ζ Ρία δελ ήζειε ζε θακία πεξίπησζε λα κείλεη έγθπνο, εθείλνο πξνζπαζνχζε κε 

ππφγεηνπο ηξφπνπο λα ην πεηχρεη απηφ. Πνην ζπγθεθξηκέλα άξρηζαλ λα βγαίλνπλ πνην 

ζπρλά θαη λα πίλνπλ πεξηζζφηεξν, εθείλε κεζνχζε θαη απηφο ην εθκεηαιιεχνληαλ. 

χληνκα πξνζηέζεθε έλα κέινο, φπνπ θαλέλαο νπζηαζηηθά δελ ην ήζειε θαη δελ ήηαλ 

έηνηκνη λα ην απνδερηνχλ. Παξφια απηά ζηελ πνξεία κε ηελ βνήζεηα ηεο Διέλεο φια 

άξρηζαλ λα ζηξψλνπλ, εθείλε αλέιαβε ηελ αλαηξνθή ηεο κηθξήο Καηεξίλαο θαη ε Ρία 

κπνξνχζε λα θάλεη ηελ δσή ηεο πνην μέγλνηαζηε.  

Ώζπνπ φια άιιαμαλ φηαλ ε αδεξθή ηεο, βξήθε λέν ζχληξνθν θαη άξρηζε εθείλε λα 

ηελ θαιχπηεη. Βέβαηα απφ νκνινγίεο ηεο κεηέξαο ζηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

κε δηζηαγκφ ε κεηέξα ιέεη πσο δελ έρεη αθφκα αληηιεθζεί αλ ε αηηία γηα ηηο δχν 

απφπεηξεο γηα ρσξηζκφ επζχλεηαη κνλάρα ε δήιηα ηνπ άληξα ηεο ή αλ θηαίεη ε ηδηαίηεξε 
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ζρέζε πνπ είρε αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηελ αδεξθή ηεο θαη ζηνλ παηέξα. ην δηάγξακκα 

7 θαίλνληαη νη ζρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ κεηξηθήο ηεο νηθνγέλεηα: 

 

 
Γηάγξακκα 6. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ κεηξηθή ηεο νηθνγέλεηα. 

 

7.8.3. ρέζεηο Ρίαο κε κεηέξα ηεο 

 

Ζ Ρία, φζν κεγαιψλεη αξρίδεη λα δέλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ κεηέξα ηεο, βέβαηα 

πάληα είρε αδπλακία ε κηα ζηελ άιιε.  

 
Απηνθφιιεηνη… κηιάκε πξσί- κεζεκέξη- βξάδπ. Μηιάκε γηα φια, απφ ην ηη θάγακε, 

κέρξη ηη θάλεη ε γεηηφληζζα. Σα αλαιχνπκε φια.(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, 

εξψηεζε 20) 

 

Ζ θφξε ζεσξνχζε πσο πάληα ζα έρεη δίπια ηεο ηελ κεηέξα ηεο θαη απηφ ηεο έδηλε 

δχλακε λα μεπεξλάεη ηα εκπφδηα ηεο δσήο. 

 
ηαλ κέλακε Αζήλα ήκαζηαλ πάλσ- θάησ. Δγψ έκελα ζηνλ δεχηεξν φξνθν, ε αδεξθή 

κνπ ζηνλ πξψην θαη ε κάλα κνπ ζην ηζφγεην. Καη έηζη ήκαζηαλ ζπλέρεηα καδί, αλ δελ 

εξρφηαλ απηή ζα πήγαηλα εγψ, ή ζπλαληηφκαζηαλ ζηεο αδεξθήο κνπ. Θα πεγαίλακε καδί 

γηα ςψληα, ζα θαζαξίδακε καδί ηνλ δξφκν, ζα καγεηξεχακε καδί.. θάηη ζα θάλακε. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 22α) 

 

 ηαλ θαηάιαβε πσο ε νηθνγέλεηα ηνπ άλδξα ηεο δελ ήηαλ απηφ πνπ θαηλφηαλ θαη 

δελ ηνπο έλνηαδε πσο είλαη, εθείλε θαηάιαβε πσο πάλσ απφ φινπο θαη φια είλαη ε 

κεηέξα ηεο. Ζ Ρία δελ αζρνιήζεθε κε ηελ αλαηξνθή ηεο πξψηεο ηεο θφξεο δηφηη είρε 

ηελ κάλα ηεο λα ηελ θξνληίδεη θαη λα ηελ δηαπαηδαγσγεί. ηήξηγκα ζε φια ήηαλ εθείλε, 

φηαλ ινηπφλ αλαγθάζηεθαλ λα θαηέβνπλ Κξήηε εθείλε έραζε ηελ γε θάησ απφ ηα πφδηα 

ηεο, δελ είρε δήζεη πνηέ καθξηά ηεο θαη ελψ εθείλε είρε επηιέμεη λα δήζεη ζην λεζί, ηελ 

ίδηα κέξα ην κεηάλησζε θηφιαο. 

 
Δίλαη ην πξφηππν κνπ…!!!! …..Δίλαη ζσζηή ζην ζπίηη ηεο, είλαη έμππλε θαη θαηαθέξλεη 

πνιιά. Δε… δελ έρεη θάηη απηή λα πάξεη απφ εκέλα… εγψ ζα κπνξνχζα λα πάξσ πνιιά 
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απφ εθείλε. Γελ μέξσ.. έρεη ηξνκεξή κλήκε, έρεη πνιιέο γλψζεηο, ηα ξνπθάεη φια ζαλ 

ζθνπγγάξη θαη εγψ απηφ δελ κπνξψ λα ην θάλσ. Απηφ ζα ήζεια λα πάξσ απφ απηή, ηα 

αθνκνηψλεη φια ξε παηδί κνπ. Καη μέξεη πνιιά πξάγκαηα, φηη θαη λα ηελ ξσηήζεηο, φηη 

θνπβέληα θαη λα ηεο αλνίμεηο ζα έρεη θάηη λα ζνπ πεη. Καη είλαη φια βάζηκα, ςαγκέλα. 

Φάρλεηαη λα κάζεη θαη έρεη ηαπηφρξνλα θαιή κλήκε […] (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο 

απφ Ρία, εξσηήζεηο 24, 27) 

 

 Κάζε θνξά πνπ κηιάεη ε κάλα γηα ηελ θφξε ή θαη ην αληίζηξνθν θαηαιήγνπλ λα 

θιαίλε, γηα λα παιέςνπλ απηήλ ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε κηιάλε ζρεδφλ φιε κέξα ζην 

ηειέθσλν, κνηξάδνληαη φια ηνπο ηα λέα, ελψ παξάιιεια ζηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

θαη ζηηο γηνξηέο πξνζπαζνχλ λα είλαη καδί.  

 
100% ηελ έρσ αλάγθε! Δίλαη ε ζηγνπξηά ηεο κάλαο, φρη φηη δελ ηα θαηαθέξλσ κφλε κνπ 

αιιά είλαη ε ζηγνπξηά ηεο κάλαο. Αλ θάηη ρξεηαζηείο απηή ζα είλαη εθεί, λα ζνπ πεη θάηη 

ζσζηφ, θάηη πνπ μέξεη πσο ζα κπνξέζεηο λα ην θάλεηο. Κάηη ζα ρξεηαζηνχλ ηα παηδηά κνπ 

θαη μέξσ πσο απηφ πνπ ζα κνπ πεη είλαη ζσζηφ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, 

εξψηεζε 28) 

 

Ζ Ρία παξφιν πνπ κέλεη ηέζζεξα ρξφληα ζηελ Κξήηε, δελ κπνξεί λα ην απνδερηεί θαη 

λα θηηάμεη ηελ δσή ηεο δηφηη πεξηκέλεη πσο ζα γίλεη έλα ζαχκα θαη ζα μαλαβξεζεί πάιη 

θνληά ζε εθείλε. 

 
Μφλν θηλεηήξηα δχλακε είλαη, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ κπνξψ λα δήζσ ζηελ Κξήηε 

θαη ζέισ ζπλέρεηα λα θχγσ.. θαη ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη ίζσο είλαη θαη εκπφδην γηαηί 

δελ κπνξψ λα θάηη εδψ. Ίζσο ιέκε κηαο ζηηο ρίιηεο λα κπνξνχζα λα δεκηνπξγήζσ θάηη 

ζην ρσξηφ αλ δελ ήηαλ εθείλε, αιιά κφλν θαη κφλν πνπ ζέισ λα θχγσ δελ κπνξψ λα 

θάλσ θάηη δεκηνπξγηθφ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 29) 

 

 Ζ κεηέξα- Διέλε απφ ηελ άιιε λνηψζεη θαη εθείλε ηελ αλάγθε λα είλαη θνληά ζηελ 

θφξε ηεο θαη πηζηεχεη πσο ην κεγαιχηεξν ιάζνο πνπ έθαλε ήηαλ λα ηελ αθήζεη λα θχγεη 

απφ θνληά ηεο. 

 

7.8.4. ρέζεηο Ρίαο κε ηνλ παηέξα ηεο  

 

Με ηνλ παηέξα ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην, δελ είραλ πνηέ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, 

δελ είρε ζπκβεί θάηη γηα λα ρσξηζηνχλ απιά έηζη έδεζε ε θαηάζηαζε αθφκα θαη φηαλ 

ήηαλ ζε  κηθξή ειηθία. Ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο εθείλνο έιεηπε φιε κέξα απφ ην 

ζπίηη, δελ ηνπο πξφζθεξε πνηέ πνιιά πιηθά αγαζά, ελψ αλά πεξηφδνπο κάζαηλε γηα ηα 

θαηνξζψκαηα ηνπ ζηηο γπλαίθεο.  

 
[…]δελ ηεο ήηαλ πνηέ πηζηφο… ηαλ ήκνπλ κηθξή, κηα κέξα ήκνπλ κφλε ζην ζπίηη γηαηί 

δνχιεπαλ νη γνλείο καο θαη κέλακε αλαγθαζηηθά κφλεο καο, ηφηε δελ ππήξραλ θαη νη 

θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ θαη ηψξα θαη κε είρε πάξεη κηα γπλαίθα ηειέθσλν θαη κνπ ιέεη 

μέξεηο ηη; Δγψ κε ηνλ κπακπά ζνπ έρνπκε έλα παηδί καδί θαη…. Γελ έρεη κφλν ηελ κακά 

ζνπ έρεη θαη εκέλα. Καη εγψ κφιηο ην άθνπζα απηφ έθιεηζα ην ηειέθσλν, ελησκεηαμχ 

εθείλε ή ηελ πξνεγνχκελε κέξα δελ ζπκάκαη είρα ηα γελέζιηα κνπ, θαη ν παηέξαο κνπ, 

κνπ είρε πάξεη θαη έλα δψξν θαη ηνπ γξάθσ ζεκείσκα: «δελ ζέισ ηίπνηα απφ εζέλα πάξε 

θαη ην δψξν ζνπ πίζσ». Ζ αδεξθή κνπ  ήηαλ ηφηε ζην θξνληηζηήξην θαη θιείλσ ην ζπίηη 

παίξλσ ην πνδήιαην θαη θεχγσ, ήκνπλ κηθξνχια ηφηε πξέπεη λα πήγαηλα Σξίηε 

δεκνηηθνχ θαη πάσ ζηα αγγιηθά ζηελ Βάγηα θαη αξρίδσ λα ηεο ηα ιέσ θαη έθιαηγα πνιχ. 

Με πήξε ινηπφλ ε αδεξθή κνπ θαη κε γχξηζε πίζσ ζην ζπίηη, έξρεηαη ε κάλα κνπ θαη 

κεηά απφ ιίγν έξρεηαη θαη ν παηέξαο κνπ. Με παξεγφξεζε ε κάλα κνπ, κνπ ιέεη θάπνηνο 
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ζνπ έθαλε πιάθα, θακηά ηξειή ζα ήηαλ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, 

εξσηήζεηο 24,24α) 

 

ια απηά ζηελαρσξνχζαλ ηελ Ρία, θαη δελ επηδίσθε λα κηιάεη καδί ηνπ δηφηη νη 

θνπβέληεο ηνπο θαηέιεγαλ ζε ηζαθσκνχο θαη ζε εληάζεηο. Βέβαηα, νη κφλε φκνξθε 

επαλαιακβαλφκελε ζθελή πνπ ζπκάηαη ε Ρία κε εθείλελ θαη ηνλ παηέξα ηεο, είλαη κεηά 

απφ ηα γιέληηα πάλσ ζηα Γηάλλελα, φπνπ έρνπλ πηεη ιηγάθη, θάζνληαη ζην ηξαπέδη θαη 

ζπδεηνχλ γηα δηάθνξα ζέκαηα.  

Δθείλε ζα ήζειε λα είλαη θαιά καδί αιιά δελ μέξεη κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζρέζε, αθνχ φζεο πξνζπάζεηεο θαη αλ έθαλε θαηέιεγαλ πάληα ζην 

θελφ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα είλαη ε ίδηα, εθείλνο δελ έρεη θαηέβεη λα ηελ δεη ζηελ 

Κξήηε, δηφηη πηζηεχεη πσο απηφο ν ηφπνο είλαη δηαβνιηθφο θαη δελ ηνλ ρσξάεη. ην 

ηειέθσλν δελ κηιάλε πνιχ ζπρλά παξφια απηά καζαίλνπλ ν έλαο ηα λέα ηνπ άιινπ απφ 

ηνλ δηακεζνιαβεηή πνπ είλαη ε Διέλε.  

 
[…]Μνπ ιέεη «κε έβαιε ε κάλα ζνπ, κε ην δφξη λα ζνπ κηιήζσ.» θαη ηνπ ιέσ «δειαδή 

ζνπ έβαιε ην καραίξη ζην ιαηκφ;» θαη κνπ απαληάεη «θαη ην καραίξη ζηνλ θξφηαθν» ή 

κνπ ιέεη «κε έβαιε ε κάλα ζνπ λα ζνπ πσ: ρξφληα πνιιά γηαηί ζήκεξα έρεηο ηα γελέζιηα 

ζνπ». Απηφο ζέιεη λα θαίλεηαη φηη είλαη αδηάθνξνο. Θέιεη λα θαίλεηαη ζθιεξφο απέλαληη 

καο αιιά δελ είλαη, ζπλέρεηα θάλεη παξάπνλα αλ δελ ηνλ πάξνπκε ηειέθσλν. Καη γηα ηηο 

κηθξέο θάλεη πνιιά παξάπνλα, ζέιεη εκείο λα ηνλ παίξλνπκε ηειέθσλν θαη λα ηνπ 

δείρλνπκε φηη ηνλ λνηαδφκαζηε. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 19) 

 

Κη φηαλ ε κεηέξα αλεβαίλεη πάλσ ζηε ηεξεά Διιάδα γηα επίζθεςε, δελ έρνπλ 

θάπνηα ηδηαίηεξε επηθνηλσλία, νχηε ηδηαίηεξεο ζπγθηλήζεηο. Λίγν θαιχηεξε ζηάζε 

δείρλεη ν παηέξαο ζηα κνλαδηθά ηνπ εγγφληα, φπνπ ηελ ψξα ηνπ απνραηξεηηζκνχ ηα 

αγθαιηάδεη θαη θιαίεη.  

 
Γελ μέξσ πσο ζθέθηεηαη, ην βιέπεη εγσηζηηθά. νπ ιέεη εγψ ηεο ηα έδσζα φια, ζπίηη 

ιεθηά θαη εθείλε πήγε ζηνπο γνλείο ηνπ άληξα ηεο πνπ δελ ηεο έδσζαλ πνηέ νχηε έλα 

πνηήξη λεξφ. Καη άζε πνπ ζα θνβάηαη λα κελ ηνπ πνπλ «θνίηα πνπ είλαη ε θφξε ζνπ ζε 

εκάο θαη εζχ είζαη κφλνο». (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 28α) 

 

7.8.5. ρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ αδεξθή ηεο 

 

Ζ κεηέξα έρεη κηα αδεξθή πνπ νλνκάδεηαη Βάγηα, έρνπλ κηθξή δηαθνξά ζηελ ειηθία 

θαη νπζηαζηηθά κεγάισζαλ νη δπν ηνπο κε ηνλ παππνχ. πσο είλαη ινγηθφ ζα έπξεπε λα 

είλαη δεκέλεο θαη αγαπεκέλεο αιιά απηφ δελ ζπλέβε πνηέ. Σα δχν θνξίηζηα ήδε απφ 

κηθξή ειηθία είραλ δηαθνξεηηθέο παξέεο θαη δελ κνηξάδνληαλ ηα κπζηηθά ηνπο. Ζ ίδηα 

θαηάζηαζε ίζρπε αθφκα θαη φηαλ ζπλαληνχζαλ ηηο μαδέξθεο ηνπο απφ ηα Γηάλλελα, ε 

θάζε κηα επέιεγε κε ηνλ ηχπν θνξηηζηνχ πνπ ζα έθαλε παξέα.  

 
Απφκαθξεο ήηαλ πάληα νη ζρέζεηο καο, πνηέ δελ είρακε έηζη ζηελέο ζρέζεηο, πάληα 

θξάηαγε κπζηηθά. Δίκαζηε δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο, ήμεξε φηη δελ ζα θαιχςσ ηηο 

πνπζηηέο ηεο  θαη γηα απηφ δελ κνπ ηα έιεγε. Βέβαηα δελ πεξηκέλακε φηη ζα θηάζεη ζε 

απηά ηα ξεδηιίθηα πνπ είλαη ηψξα. Πξνηηκνχζε λα βξεη παξέα λα έρνπλ ηα ίδηα κπαιά, 

πνιιέο θνξέο κηθξή έπαηξλε ηελ μαδέξθε κνπ ηελ Νφξα θαη εμαθαλίδνληαλ θαη εγψ 

έκελα κφλε κνπ κε ηηο κακάδεο καο θαη ην ίδην κε άιιε κία. Πάληα είρακε άιιεο θίιεο. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 21) 

 

πγθεθξηκέλα ε κεηέξα έθαλε παξέα ηα θνξίηζηα πνπ ήηαλ πνην ρακειψλ ηφλσλ, δελ 

είραλ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηα αγφξηα θαη νη ζπδεηήζεηο ηνπο πεξηζηξέθνληαλ γχξσ 
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απφ ζέκαηα νηθνθπξηθήο θαη καζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε ε αδεξθή ηεο ε Βάγηα, ηεο 

άξεζε λα θιεξηάξεη, λα πεγαίλεη βφιηεο κε άιια θνξίηζηα θαη λα γλσξίδνπλ αγφξηα, 

ελψ έθξπβε απφ φινπο ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή.  

Ζ Διέλε πνιιέο θνξέο πξνζπάζεζε λα ελψζεη ηα δχν θνξίηζηα, επηβάιινληαο ηνπο 

λα βγαίλνπλ καδί αιιηψο δελ κπνξνχζε λα βγεη ε θάζε κηα κφλε ηεο, αιιά θαη πάιη 

κφιηο πεξλνχζαλ ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ρσξίδνληαλ θαη κφιηο ήηαλ ε ψξα λα 

επηζηξέςνπλ πάιη ελψλνληαλ θαη έιεγαλ ςέκαηα ζηνπο γνλείο φηη ήηαλ καδί.  

 
Ζ κάλα κνπ ήμεξε φηαλ θεχγακε απφ ην ζπίηη φηη ζα ήκαζηαλ καδί αιιά εκείο 

ρσξηδφκαζηαλ θαη μαλαζκίγακε φηαλ ζα ήηαλ ψξα λα επηζηξέςνπκε. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 21α) 

 

Γηαθσλία ππήξρε πάληα θαη ζην ζέκα αληηκεηψπηζεο ησλ γνλέσλ ηνπο, ε Βάγηα 

πάληα έπαηξλε ην κέξνο ηνπ παηέξα ηεο, θαηεγνξψληαο ηελ κεηέξα πνπ εθείλε έθηαηγε 

γηα ην ηξίην πξφζσπν ζηελ νηθνγέλεηα, ελψ πάιη ε Ρία έξηρλε φιν ην θηαίμηκν ζηνλ 

παηέξα θαη ζεσξνχζε ζχκα ηελ κεηέξα. Ζ θάζε κηα ζηελαρσξηφηαλ κφλε ηεο γηα ηα 

νηθνγελεηαθά ή ηα πξνζσπηθά ζέκαηα ηεο, θαη πξνηηκνχζε λα ηα ζπδεηάεη κε ηηο 

θηιελάδεο ηεο παξά κε ηελ αδεξθή.  

 
Απηή πηζηεχεη πσο έρσ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε απφ ηελ κεηέξα κνπ θαη κεηά ηελ 

γέλλεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη πνην πξηλ λνηψζεη πσο έρσ θαιχηεξε κεηαρείξηζε ελψ 

ζηελ νπζία δελ είλαη έηζη. Απιψο εγψ ήκνπλ ην παηδί ηεο κακάο, εγψ ήκνπλ εθείλε πνπ 

ηξηβφκνπλ πάλσ ηνπο κε απνηέιεζκα θαη εθείλνη λα είλαη έηζη απέλαληη κνπ. Απηή απφ 

κηθξή ήηαλ απφκαθξε, πήγαηλαλ λα ηελ θηιήζνπλ θαη απηή απνκαθξπλφηαλ θαη ηνπο 

έιεγε «ζαο ζηραίλνκαη», ηελ θίιαγακε θαη ζθνππηδφηαλε, νχηε ζηελ γηνξηή ηεο δελ 

ήζειε. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 5) 
 

Δθηφο φκσο απφ ηηο δηαθσλίεο ππήξρε θαη ε δήιηα αλάκεζα ηνπο, ήζειαλ λα θάλνπλ 

ηα ίδηα πξάγκαηα, θαη ε θάζε κηα ήζειε ην θαιχηεξν. ηαλ ε Βάγηα έθαλε ζρέζε κε έλα 

άηνκν πνπ ζεσξνχληαλ γφεο ηνπ ζρνιείνπ, ήζειε θαη ε Ρία λα βξεη έλαλ ηέηνην θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν γφε θαη αιήηε. ηαλ ε Ρία έθαλε παηδί ήζειε θαη ε Βάγηα λα θάλεη, 

απηή ε θαηάζηαζε ίζρπε ζε φια. Αθφκα θαη ζήκεξα ζέιεη ε κηα λα θάλεη πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα απφ ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ λα καιψλνπλ θαη λα 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 
[...]Ο ραξαθηήξαο ηεο. Δίλαη απφιπηε, εγσίζηξηα, απφηνκε θαη άπηζηε. Γελ έρεη νπζία 

ζηελ δσή ηεο θαη γηα απηφ ηεο αξέζεη λα κπεξδεχεη ηα πξάγκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 26) 

 

ην κφλν γεγνλφο πνπ ήηαλ ελσκέλεο ήηαλ φηαλ έκαζε ε Ρία γηα ηελ παξάλνκε 

ζρέζε ηεο Βάγηαο, ηεο έδσζε δίθην δηφηη έβιεπε πφζν ηελ πίεδε ν άλδξαο ηεο. ην 

δηάζηεκα εθείλν έθαλαλ παξέα θαη έβγαηλαλ καδί, δηφηη δνχζαλ κέζα ζηελ ριηδή θαη 

ήηαλ μέγλνηαζηεο. Ώζπνπ φκσο θάπνηα ζηηγκή θαηάιαβε ε κεηέξα πσο δελ κπνξνχζε 

λα ζπλερίζεη έηζη, θαη θπξίσο φηαλ ην αληηιήθζεθε ε Διέλε ηνπο κίιεζε θαη ηνπο έδεημε 

πσο είραλ πάξεη ιάζνο δξφκν. Ζ Βάγηα δελ άιιαμε ζηάζε, δηφηη είρε ζαλ πξφηππν ηνλ 

παηέξα ηεο θαη ηεο άξεζε ε θαινπέξαζε, απφ ηελ άιιε ε Ρία δελ ήζειε λα γίλεη έηζη 

θαη ακέζσο μέθνςε.  

Απηφ φκσο πνπ βαζαλίδεη ρξφληα ηελ κεηέξα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα ηεο 

απέλαληη ζηελ αδεξθή ηεο, δελ είλαη ζίγνπξα γηα ην ηη έρεη ζπκβεί κεηαμχ ηνπο θαη αλ 

εθείλνο έθαλε φηη έθαλε γηαηί δελ θαηάθεξε λα ηελ ξίμεη. Βιέπεη ην θφιιεκα πνπ έρεη ν 

άλδξαο ηεο κε εθείλε θαη κηζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αδεξθή ηεο. 
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ην ησξηλφ απηφ δηάζηεκα, ηελ ζεσξεί ππεχζπλε γηα ην γεγνλφο πσο άθεζε ην ζπίηη 

ζηελ Αζήλα θαη ηελ κεηέξα ηεο. Γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν δελ ηεο κηινχζε, φκσο ε 

Διέλε ηελ έπεηζε λα αιιάμεη ζηάζε θαη λα ηελ απνδερηεί απιά λα κελ είλαη ζηνλ ίδην 

ηφπν, απηφ ζχκθσλα κε ηελ κεγάιε θπξία ζα ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Έηζη πιένλ δεη ε κηα ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο θαη ε άιιε ζε έλα ρσξηφ ηνπ Ζξαθιείνπ, 

ζπάληα ζπλαληηνχληαη θαη απηφ δελ θαηαιήγεη πνηέ ζε θαιφ, πάληα ζα δηαθσλήζνπλ 

θαη ε θάζε κηα ζα θαηεγνξήζεη ηελ άιιε.  

 
[…]Σα ηειεπηαία ρξφληα κνπ έθπγε ε αλάγθε ε έληνλε γηα λα έξζνπκε θνληά.. δελ 

μέξσ… Έρνπλ γίλεη πνιιά πξάγκαηα πνπ έρνπλ παγψζεη θαη άιιν ηελ ζρέζε καο… Αλ 

πέζεη ε κάζθα θαη δεηο πσο πξαγκαηηθά είλαη ν άιινο, φζν θαη αλ είλαη δηθφο ζνπ 

μελεξψλεηο, ίζσο κε ηνλ θαηξφ αιιάμεη απηφ αιιά πξνο ην παξφλ… αρρρ[…] 

(πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 28) 

 

Σα παηδηά θαη ε κεηέξα ηεο Διέλε είλαη ν κνλαδηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα 

ζηηο δχν αδεξθέο.  

 

7.9. ρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα 

 

Οη ζρέζεηο ηνπο ηνλ πξψην θαηξφ ήηαλ πάξα πνιχ θαιέο, θαη κάιηζηα ε κεηέξα είρε 

μαθληαζηεί κε ην δέζηκν ηεο νηθνγέλεηαο, ζεσξνχζε πσο είλαη ε ηδαληθή νηθνγέλεηα πνπ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη. Σα ληνπιάπηα ηνπ ζπηηηνχ είραλ πάληα γιπθίζκαηα, ηα παηδηά 

είραλ ιεθηά θαη έπαηξλαλ φηη ήζειαλ, ππήξρε θαιφ θιίκα αθνχ φινη καδί έηξσγαλ θαη 

έπηλαλ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Νίθνπ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ άληξεο, είρε άιια δχν 

αδέξθηα- άληξεο θαη ηνπο γνλείο ηνπ. ια ηα έθαλαλ καδί, θαη είρε ραξεί πνπ ηελ 

δέρηεθαλ ηφζν απιφρεξα, ζηνηρεία δειαδή πνπ δελ ηα έβιεπε ζηελ νηθνγέλεηα ηεο, 

φκσο φια άιιαμαλ φηαλ πέξαζε ν πξψηνο ρξφλνο γλσξηκίαο θαη ν κηζφο ηεο 

ζπγθαηνίθεζεο καδί ηνπο. ην δηάγξακκα 7 θαίλνληαη ζρεδηαγξακκαηηθά νη ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη. 

 

 
Γηάγξακκα 7. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άλδξα ηεο. 

 

7.9.1. ρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηε κεηέξα ηνπ Παύινπ 

 

Ζ Ρία είρε ελζνπζηαζηεί αξρηθά κε ηελ γαιήλε ζην πξφζσπν πνπ είρε ε κεηέξα ηνπ 

άλδξα ηεο. Πνιχ ζχληνκα πέξαζαλ απφ ην ζηάδην ηεο ζρέζεο πεζεξάο- λχθεο ζηε 
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ζρέζε αλάκεζα ζε δχν θίιεο, θαζεκεξηλά κηινχζαλ γηα δηάθνξα, πήγαηλαλ καδί ζηελ 

ιατθή αγνξά θαη γεληθφηεξα ζηα ςψληα. Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο, φηαλ ν Παχινο ήηαλ 

θαληάξνο, εθείλε πήγαηλε θαη θνηκφηαλ ζπίηη ηνπ, δηφηη έλνησζε θαιχηεξα απφ φηη ζην 

δηθφ ηεο. Σα δχν πξψηα ρξφληα πέξαζαλ πάξα πνιχ φκνξθα, φκσο ζχληνκα νη ζρέζεηο 

ηνπο άιιαμε πνξεία. 

 ηαλ φκσο έγηλε ν ζεηζκφο θαη πήγαλ λα κείλνπλ εθεί καδί ηνπο, είδε κηα άιιε 

πιεπξά ζηνλ ραξαθηήξα ηεο πεζεξάο ηεο, εθείλε ηελ έβαδε λα θάλεη φιεο ηηο δνπιεηέο 

θαη θπξίσο ηελ ζχγθξηλε ζπλέρεηα κε ηελ θαηλνχξηα λχθε πνπ έηπρε λα κπεη θαη εθείλε 

ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζην ζπίηη ηνπο. Άξρηζε λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

θαηλνχξηα λχθε θαη φηη είρε θαη δελ είρε ηεο ην έδηλε, κάιηζηα αλάγθαδε ηελ Ρία λα 

ππεξεηεί θαη ηηο δχν. Γηα παξάδεηγκα εθείλεο πήγαηλαλ γηα θαθέ, θαη εθείλε έκελε ζπίηη 

γηα λα καγεηξέςεη ζε φινπο, ε άιιε ε θαηλνχξηα είρε κπεη ζαλ αξρφληηζζα ζην ζπίηη 

απηφ.  

Ζ Ρία έθαλε ππνκνλή γηαηί πίζηεπε πσο ζα παληξεπφληνπζαλ θαη ζα έθεπγαλ απφ 

εθεί, φκσο κηα κέξα ε πεζεξά, ηνπο είπε πσο φηη ιεθηά έρεη ζα ηα δψζεη ζηελ θαηλνχξηα 

λχθε θαη ζηνλ γην ηεο, θαη αθνχ παληξέςεη θαη ηνλ πην κηθξφ αδεξθφ ηνπ Παχινπ ηφηε 

ζα δψζεη θαη ζε εθείλνπο.  

Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ε Ρία έβιεπε ηελ πιήξε απαμίσζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

άλξδξα ηεο, ην απνθνξχθσκα ήξζε φηαλ θαη ν ηξίηνο γηνο ηεο νηθνγέλεηαο έθεξε θαη 

απηφο ηελ θνπέια ηνπ. ε έλα θνληέλεηξ κε έλα κφλν δσκάηην ζα έπξεπε λα δήζνπλ 

νρηψ άηνκα, πνπ φπσο είλαη θπζηνινγηθφ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί. Έηζη ε 

πεζεξά ηεο είπε ζηνλ Παχιν θαη ζηελ Ρία πσο ζα πξέπεη λα θχγνπλ απφ εθεί κέζα, θαη 

απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη ζηηο επφκελεο κέξεο κεηά ηελ άθημε ηεο ηξίηεο λχθεο.  

Σν δεπγάξη αλαγθάζηεθε λα θχγεη φκσο ε πηθξία ηνπο έκεηλε, ηειηθά ηα θαηάθεξαλ, 

παληξεχηεθαλ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο πεζεξάο θαη έθηηαμαλ ην δηθφ ηνπο ζπίηη. ηαλ 

φκσο αλαγθάζηεθαλ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα λα θαηέβνπλ ζηελ Κξήηε, δελ είραλ πάιη 

πνπ αιινχ λα πάλε θαη πήγαλ μαλά λα ηεο δεηήζνπλ θηινμελία, ε θαηάζηαζε 

επαλαιήθζεθε κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, πάιη δειαδή είραλ πξνηεξαηφηεηα ηα άιια 

δχν αγφξηα.  

Γηα ηελ Ρία απηφ ήηαλ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα, πιένλ δελ ζέιεη λα ηελ βιέπεη, θαη δελ 

ην θξχβεη νχηε θαη απφ ηνπο ηξίηνπο . Σελ πξψηε θνξά βξήθε ηελ δχλακε λα ηελ 

ζπγρσξέζεη, έδεημε θαηαλφεζε πνπ δελ ηελ βνήζεζε κε ηα δπν ηεο παηδηά φηαλ έκελαλ 

αθφκα θαη απηνί Αζήλα, θαηεβαίλνπλ ζηελ Κξήηε ηνπο δεηάλε θαη πάιη βνήζεηα, 

αξρηθά θαίλνληαη πξφζπκνη αιιά έπεηηα ηνπο δείρλνπλ κέζα ζε έλα βξάδπ.  

Γηα ηελ Ρία καδεχηεθαλ πνιιά θαη πιένλ ζεσξεί πσο δελ αμίδεη λα πξνζπαζεί άιιν 

γηα απηήλ ηελ νηθνγέλεηα.  

 

7.9.2. ρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηνλ παηέξα ηνπ Παύινπ 

 

Ζ κεηέξα δελ είρε πνηέ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηνπ άλδξα ηεο, έηεηλαλ 

πξνο ηελ αδηαθνξία. Ο θάζε έλαο θνίηαδε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη αθφκα θη αλ δελ 

ζπκθσλνχζε κε απηφ πνπ έθαλε ν άιινο δελ ππήξρε θακηά ηδηαίηεξε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ηνπο. Δθείλνο πνπ φξηδε άιισζηε ηελ θαηάζηαζε ήηαλ ε πεζεξά ηεο, εθείλνο φζν 

πεξλνχζαλ ηα ρξφληα άξρηζε λα πίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα γίλεη ην 

καχξν πξφβαην ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ πεζεξά ηεο, φηαλ εθείλνο πήξε ζχληαμε ζεψξεζε 

πσο γηα λα γιηηψζεη απφ ηνλ αιθννιηζκφ έπξεπε λα θαηέβνπλ ζην ρσξηφ, έηζη θαη έγηλε.  

Καη ελψ ε Ρία δελ είρε γηα πνιιά ρξφληα θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα καδί ηνπ, ηα 

πξάγκαηα άιιαμαλ άξδελ φηαλ θαηέβεθαλ ζηελ Κξήηε θαη εθείλνη. Ο πεζεξφο ηεο, 

πήγαηλαλ ζην ζπίηη αθφκα θαη ζε αθαηάιιειεο ψξεο, ηεο δεηνχζε λα θξαζί θαη αλ 

εθείλε δελ ηνπ έδηλε δελ δίζηαδε λα ηελ βξίζεη, κάιηζηα είρε ζεθψζεη θαη κηα θνξά ρέξη 
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πάλσ ηεο γηα απηφ ην ιφγν. Ζ Ρία δελ ήζειε ην θαθφ ηνπ γηα απηφ θαη δελ ηνπ έδηλε λα 

πηεη, άιισζηε θαη ν Παχινο κε ηελ πεζεξά ηεο, ηεο είραλ απαγνξεχζεη λα ηνπ δίλεη 

θξαζί ή νηηδήπνηε άιιν αιθνφι. κσο φηαλ έβιεπε απηήλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

απφ εθείλνλ θαη θπξίσο φηαλ ήηαλ ηα παηδηά ηεο κπξνζηά άξρηζε λα δπζαξεζηείηαη απφ 

ηελ παξνπζία ηνπ.  

ηελ παξνχζα θάζε πεγαίλεη αθφκα ζπίηη ηεο, θαη ζπλερίδεη λα είλαη φιε κέξα 

πησκέλνο, έρεη πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο θαη δελ είλαη θαηάιιειν ζέακα γηα ηα παηδηά. 

πσο θαη λα αληηδξάζεη ε κεηέξα καδί ηνπ βξίζθεη ην κπειά ηεο, θαη απηφ ηελ 

εθλεπξίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν.  

 

7.9.3. ρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηα αδέξθηα ηνπ Παύινπ 

 

Σα δχν αδέξθηα ηνπ Παχινπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηεκπέιε άλδξα, δελ έρνπλ 

αιιάμεη απφ ηφηε πνπ ε ίδηα ηνπο γλψξηζε. Βξήθαλ δχν γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο δελ έρεη 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ε Ρία, νη νπνίεο δνπιεχνπλ ελψ εθείλνη θάζνληαη.  

 
Δίλαη δχν άληξεο ληεκπέιηδεο, φια πάληα ηα έβξηζθαλ έηνηκα θαη αλ δελ ήηαλ έηνηκα, 

απαηηνχζαλ απφ ηνπο άιινπο λα ηα εηνηκάζνπλ γηα εθείλνπο. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 28) 

 

Γεληθφηεξα κνλάρα ζηελ αξρή έβγαηλαλ φινη καδί, πιένλ ν θαζέλαο θνηηάδεη κνλάρα 

ην δηθφ ηνπ ζπίηη. Απηφ φκσο πνπ ζηελαρσξεί ηελ κεηέξα είλαη φηη δεηάλε δαλεηθά απφ 

ηνλ Παχιν, δελ ηνπ έρνπλ δψζεη θαζφινπ κεξίδην απφ ηελ νηθνγελεηαθή πεξηνπζία, θαη 

ην πνην ηξαγηθφ είλαη πσο εθείλνη έρνπλ ζπίηη ζην ρσξηφ αιιά δελ κέλνπλ εθεί, ελψ ν 

Παχινο πνπ κέλεη εθεί δελ ηνπ δίλνπλ θαη νχηε πξνζπκνπνηήζεθαλ γηα αξρή λα ηνλ 

θηινμελήζνπλ.  

 
[…] έρσ καδέςεη ηφζε νξγή γηα εθείλνπο, ζηελ αξρή ήηαλ φια θαιά θάλακε θαη παξέα, 

αιιά κεηά πνπ έθαλαλ νηθνγέλεηεο, ν ζεφο λα ηεο θάλεη νηθνγέλεηα, πξνηηκνχλ λα δνπλ κε 

δαλεηθά παξά λα δνπιέςνπλ. Καη δελ θηάλεη κφλν απηφ, γηαηί κπνξείο θαη λα κελ δψζεηο 

ιεθηά ζηνλ άιιν, αιιά λα ηνπ πάξνπλ ηα πάληα, είλαη απαξάδεθην… Δίξζακε ζηελ 

Κξήηε θαη δελ είρακε πνπ λα κείλνπκε, γηαηίλαη κελ απηνί δνπλ ζηελ πφιε, αιιά ήζειαλ 

λα έρνπλ θαη ν θαζέλαο απφ έλα ζπίηη εδψ ζην ρσξηφ, θαη ην δσκάηην πνπ ηνπ έδσζαλ 

θαη απηφ κε ην δφξη, κφλν ελνίθην πνπ δελ καο έρνπλ βάιεη λα πιεξψλνπκε. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 29) 

 

πλεπψο γηα εθείλνη ηα δχν απηά αδέξθηα είλαη γηα εθείλε άγλσζηνη άλζξσπνη πνπ 

δελ πξφθεηηαη θαη νχηε ζέιεη λα ηνπο γλσξίζεη πεξηζζφηεξν. πάληα ζπλαληηνχληαη θαη 

νη θνπβέληεο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζηηο ηππηθέο εξσηήζεηο.   

 

7.10.ρέζεηο Ρίαο κε ηε δηθή ηεο  νηθνγέλεηα 

 

Ζ Ρία κεηέξα ησλ δχν παηδηψλ θαη ζχδπγφο ηνπ Παχινπ, δνχζαλ αξρηθά ζηελ Αζήλα 

θαη έπεηηα κεηαθφκηζαλ ζηελ Κξήηε, ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπο έρεη 

πεξάζεη απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη δηαθπκάλζεηο άιιεο θνξέο επράξηζηεο θαη άιιεο 

θνξέο δπζάξεζηεο. Οη θαηαζηάζεηο θαη νη ηζνξξνπίεο άιιαμαλ ξηδηθά κε ηελ 

κεηαθφκηζε ηνπο ζηελ Κξήηε, ήξζαλ αληηκέησπνη κε άιια ζπκπιέγκαηα θαη ηζνξξνπίεο 

πνπ δελ ήηαλ αθφκα έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ. Παξαθάησ θαίλνληαη 

ζρεδηαγξακκαηηθά νη ζρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο.  
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Γηάγξακκα 7. Οη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο Ρίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο. 

 

7.10.1.ρέζεηο Ρίαο κε ηνλ άλδξα ηεο 

 

Ζ κεηέξα γλψξηζε ηνλ άλδξα ηεο, φηαλ ήηαλ παηδηά, ζηελ αξρή ήηαλ κνλάρα 

ζπκκαζεηέο, θαη έπεηηα εμειίρζεθε ζε ζρέζε. Δθείλνο ήηαλ κεγαιχηεξνο θαηά δχν 

ρξφληα, αιιά επεηδή ήηαλ θαθφο καζεηήο, έκελε ζηηο ηάμεηο απφ απνπζίεο, έηζη ηνλ 

πξφιαβε. 

 
Δθείλνο ήηαλ ν πνην φκνξθνο θαη ν πνην αιήηεο, φιεο ηνλ ήζειαλ. Αζρνινχληαλ ηφηε θαη 

κε ηελ πάιε θαη είρε έλα ζψκα… θφιαζε!! Γελ πεξίκελα πνηέ λα κνπ δψζεη ζεκαζία, 

γηαηί εγψ ήκνπλ έλα απεξηπνίεην θαη αηεκέιεην θνξίηζη πνπ κε έλνηαδε κνλάρα ην 

δηάβαζκα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 13) 

 

ηελ αξρή ηεο ζρέζεο ήηαλ φια πνιχ φκνξθα, ε κεηέξα ήζειε λα παληξεπηνχλ, θαη 

εθείλνο δελ ηεο ράιαζε ην φλεηξν, παληξεχηεθαλ θαη έθαλαλ παηδί. Απφ εθεί θαη έπεηηα 

μεθίλεζαλ φια. 

 
ηελ αξρή δνπιεχακε θαη νη δχν αιιά παξάιιεια θάλακε πξάγκαηα καδί, φκσο φηαλ 

έπξεπε λα δψζεη ιεθηά ν Παχινο γηα ην ζπίηη, ηφηε απνθάζηζε λα θάλεη θαη παηδί γηα λα 

κελ γίλεη θακία ζηξαβή θαη ηνλ ρσξίζσ θαη θξαηήζσ ην ζπίηη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 21) 

 

Σν παηδί ζχληνκα ήξζε, αιιά ε κεηέξα δελ κπνξνχζε λα θιεηζηεί ζε έλα ζπίηη θαη λα 

κεγαιψλεη ην παηδί, έηζη απνθάζηζε λα ην αθήζεη ζηελ κάλα ηεο θαη εθείλε λα γπξέςεη 

δνπιεηά.  

 
Ο  Παχινο θξφληηδε φιε κέξα λα ιείπεη απφ ην ζπίηη, πφηε γηα δνπιεηέο θαη πφηε γηα ην 

ρφκπη ηνπ ην ςάξεκα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 9) 

 

Σν ράζκα φιν θαη κεγάισλε, νη ηζαθσκνί ζην ζπίηη έγηλαλ ξνπηίλα, ψζπνπ ε 

παξεμήγεζε κε ηελ αδεξθή ηεο, ηνπο αλάγθαζε λα πάξνπλ κηα νξηζηηθή απφθαζε, εάλ 

ζα κείλεη κφλν ν έλαο ζην ζπίηη ή εάλ ζα θχγνπλ λα πάλε καδί ζε θάπνην άιιν ζπίηη. 

Σειηθά πήξαλ ηελ απφθαζε λα θχγνπλ, αιιά δπζηπρψο ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ηφζν 
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θαιά φζν ηα πεξίκελαλ θαη απηφ δεκηνχξγεζε κεγάια θελά ζηελ ζρέζε ηνπο, πνπ 

αθφκα θαη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρνπλ δηνξζσζεί.  

 

7.10.2. ρέζεηο Ρίαο κε ηα παηδηά ηεο  

 

Ζ κεηέξα αγαπάεη πνιχ ηα παηδηά ηεο, ηα λνηάδεηαη θαη ηα θξνληίδεη φζν πνην πνιχ 

κπνξεί. Άιισζηε πιένλ ε κφλε αζρνιία ηεο είλαη ην ζπίηη θαη ηα παηδηά.  

 
Δίλαη φκνξθν λα κεγαιψλεηο παηδηά, λαη κελ δχζθνιν αιιά ηφζν ζεκαληηθφ. Δγψ πιένλ 

αθνχ δελ έρσ ηελ κάλα κνπ θνληά, ηα κεγαιψλσ κφλε κνπ. πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο 

απφ Ρία, εξψηεζε 23)  

 

ηελ αξρή ην πξψην παηδί δελ ην ήζειε, δηφηη ηεο έθνβε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο 

εμέιημε, είρε δειαδή βξεη δνπιεηά ζε έλα θνκκσηήξην, θαη πήγαηλε θαιά, ηεο είραλ 

πξνηείλεη θαη ηελ ζέζε ηεο ππεχζπλεο. κσο κε ην πνπ έκεηλε έγθπνο, ηα πξάγκαηα 

άιιαμαλ πνιχ, θαη ζην ηέινο έραζε θαη ηελ δνπιεηά ηεο. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν παηδί, 

ην ήζειε πνιχ γηαηί είρε κάζεη λα έρεη δνπιεηά ζην ζπίηη θαη φηαλ ε κεγάιε θφξε 

κπνξνχζε λα απηνεμππεξεηεζεί εθείλε ήζειε θαη άιιν δφξη. Έηζη ην δεχηεξν έγηλε κε 

δηθηά ηεο παξφηξπλζε, θαη ζέιεη λα απνθηήζεη θαη άιια αλ κπνξεί. 

 
[...]είλαη σξαίν πξάγκα λα είζαη κάλα, λνηψζεηο φηη έρεη έλα λφεκα ε δσή ζνπ..ην πξψην 

παηδί λαη, αιιά πξηλ γελλεζεί, φηαλ έκαζα φηη ήκνπλ έγθπνο. Γελ ήκνπλ έηνηκε, ρηίδακε 

ην ζπίηη καο θαη είρα θαη κηα θαιή δνπιεηά φια απηά έλνησζα φηη ζα πήγαηλαλ πίζσ ηελ 

δσή κνπ κε ηνλ εξρνκφ ελφο παηδηνχ. Σν δεχηεξν πάιη ήηαλ ην αληίζεην, εγψ ην 

θπλήγεζα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 20)  

 

Ζ κεηέξα δηαηεξεί κηα πνιχ θαιή ζρέζε καδί ηνπο, θαη ηα θξνληίδεη ηφζν πιηθά φζν 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Πξνζπαζεί λα είλαη εθεί πάληα εθεί γηα απηέο θαη εθείλεο φηη θαη 

αλ λνηψζνπλ πεγαίλνπλ ζε εθείλε. ηελ νπζία απηά ηα ηξία άηνκα κνηξάδνληαη ηα 

πάληα κεηαμχ ηνπο, θαη απηφ δίλεη δχλακε ζηελ κεηέξα.  

 
[...]νη θφξεο κνπ κε αγαπνχλ θαη ηηο αγαπψ, μέξσ φηη είλαη ην ζηήξηγκα κνπ παξφιν πνπ 

είλαη κηθξφηεξεο.. Έρεη πέζεη ζε εκέλα ην βάξνο, ν παηέξαο ηνπο δνπιεχεη πνιιέο ψξεο 

θαη ιείπεη ζρεδφλ φιε κέξα απφ ην ζπίηη καο. Δεεε είλαη θαη θνξίηζηα άξα έρνπλ 

πεξηζζφηεξε αδπλακία ζηελ κακά, κηα θιήζε πνην πνιχ ζε εκέλα. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Ρία, εξψηεζε 16) 

 

7.11.Καηαγξαθή ησλ βαζηθώλ γεγνλόησλ ηνπ Παύινπ (παηέξα)  

 

1977: γέλλεζε ηνπ Παχινπ 

2002: παληξεχεηαη 

2004: απνθηάεη ηελ πξψηε ηνπ θφξε 

2005: ρσξίδεη – ηα μαλαβξίζθεη κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

2008: απνθηάεη ηελ δεχηεξε θφξε 

2009: εηνηκάδεηαη λα πάξεη δηαδχγην εμαηηίαο ηεο ζπλλπθάδαο ηνπ 

2011: κεηαθνκίδεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ Κξήηε 

2012: ε κηθξή ηνπ  θφξε απνθηά πξνβιήκαηα νκηιίαο 

 

Ο Παχινο θαηάγεηαη απφ έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο Κξήηεο, φκσο ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα 

ηα έδεζε ζηελ Αζήλα. Δθεί γελλήζεθε θαη εθεί κεγάισζε, θαηέβαηλε βέβαηα πνπ θαη 
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πνπ γηα δηαθνπέο ζηελ Κξήηε, αιιά γηα ιίγν. Οη γνλείο ηνπ δνχιεπαλ θαη νη δχν, νπφηε 

εθείλνο θαη ηα άιια δπν αδέξθηα ηνπ γχξηδαλ φιε κέξα, ρσξίο λα έρνπλ πεξηνξηζκνχο.  

ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, ν παηέξαο έγηλε έλαο λένο  πνιχ φκνξθνο, πνπ έπαηδε ην 

«γφε» ζην ζρνιείν θαη αζρνινχληαλ κε πνιεκηθή ηέρλε ηελ πάιε. Δίρε πνιιέο 

θαηαθηήζεηο αιιά εθείλνο ήζειε κνλάρα ηελ κεηέξα. Σν δεπγάξη απηφ ήηαλ ηειείσο 

άληζν, απφ ηελ κία εθείλνο αζρνινχληαλ κε κεραλάθηα, είρε θαθέο παξέεο θαη απφ ηελ 

άιιε εθείλε ήηαλ έλα θνξίηζη άραξν θαη ζεκλφ, πνπ αζρνινχληαλ κε ηα δηαβάζκαηα 

ηνπ. Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ε Ρία άξρηδε λα αιιάδεη, αθνινπζνχζε ηα ρλάξηα ηνπ  

Παχινπ, άξρηζε θαη εθείλε λα πεγαίλεη ζε θφληξεο, λα πίλεη θαη λα θαπλίδεη. Δθείλνο 

εθζηαζηαδφηαλ φιν θαη παξαπάλσ δηφηη έβιεπε πσο ήηαλ κηα θνπέια κε «πνιιέο 

ηαρχηεηεο», ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα απηήλ γηλφηαλ φιν θαη πνην δπλαηά θαη έληνλα. Ζ 

Ρία ηνλ αθνινπζνχζε παληνχ, απηφ φκσο ζπλεπάγεηαη κε θνπάλεο, κε απνπζίεοζην 

ζρνιείν θαη μελχρηηα  ζηα θιακπ.  

Σν απνθνξχθσκα ήξζε φηαλ έκπιεμαλ κε θαθέο παξέεο θαη άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη νη δπν ζε κηθξφ-θινπέο. Μηα θνξά ηνπο έπηαζε θαη ν ίδηνο ν παηέξαο ηεο Ρίαο , ν 

νπνίνο ηνπο ζπγθάιπςε αιιά κεηά έθαγε πνιχ μχιν θαη είρε έλα κήλα λα βγεη απφ ην 

ζπίηη ηεο. ια έδεηρλαλ πσο έπαηξλαλ θαθή θαηάιεμε, θαη πσο θάηη έπξεπε λα γίλεη, 

απνθάζηζαλνη γνλείο ηεο Ρίαο λα ηελ ζηείινπλ ζε ζρνιή γηα λα κάζεη κηα ηέρλε, αιιά 

θαη πάιη ε ζρέζε ηνπο άληεμε απιψο εξέκεζαλ ηα πξάγκαηα αλακεηαμχ ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηα αδέξθηα ηνπ, ήηαλ θαη εθείλα ίδηαο πεξίπησζεο, φκσο ηα ηξία 

αδέξθηα ζπάληα έθαλαλ παξέα, είραλ ρσξηζηέο παξέεο αθφκα θαη καγαδηά ζηα νπνία ζα 

πήγαηλαλ λα δηαζθεδάζνπλ. Ο Παχινο πεξηζζφηεξν δέζεθε κε ηελ αδεξθή ηεο Ρίαο θαη 

ην αγφξη ηεο, ίζσο λα έπαημαλ ξφιν θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ νη γνλείο ησλ δχν 

θνξηηζηψλ λα ηηο θέξνπλ πνην θνληά. ηελ αξρή εθείλεο έθεπγαλ καδί απφ ην ζπίηη θαη 

έδηλαλ ξαληεβνχ ζηελ πνην πέξα γεηηνληά απφ απηήλ πνπ έκελαλ γηα λα 

μαλαζπλαληεζνχλ θαη λα γπξίζνπλ ζπίηη. 

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη νη δχν άληξεο (παηέξαο θαη κπαηδαλάθεο) απνθάζηζαλ λα 

πάλε ζην ζηξαηφ, πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν έθπγαλ, κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο ε κεηέξα 

αξξαβσληάζηεθε ιίγν πξηλ θχγεη ηνλ παηέξα. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ε ζεηεία ηνπο, έγηλε ν 

κεγάινο ζεηζκφο ζηελ Αζήλα θαη ην ζπίηη ηνπο γθξεκίζηεθε, νη δχν άλδξεο άξρηζαλ λα 

παίξλνπλ άδεηεο γηα λα είλαη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο. κσο ηα 

πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά ηξαγηθά, γηα κέξεο θαη έπεηηα γηα κήλεο έκεηλαλ ζε ζθελέο. Σν 

θαληαξηθφ ηνπο ηειείσζε, θαη ε νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο απφ ηα ηέζζεξα άηνκα πνπ 

ήηαλ έγηλε έμη. ινη καδί ινηπφλ έκεηλαλ ζην θνληέηλεξ, θαη νη ζρέζεηο ηνπο 

ζπζθίρηεθαλ, φζν φκσο πεξλνχζε ν θαηξφο νη ζρέζεηο  άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. 

 Ζ Βάγηα (ε κεγάιε αδεξθή) είπε ζηελ κεηέξα πσο ν Παχινο (ν παηέξαο) ηελ 

γνχζηαξε θαη ηεο νκνιφγεζε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, απφ ηελ άιιε εθείλνο είπε πσο 

ζπλέβε ην αληίζεην. Μνλάρα νη δπν ηνπο ήμεξαλ ηη είρε ζπκβεί εθείλν ην απφγεπκα, 

αιιά ε Διέλε γηα λα θιείζεη ηελ ππφζεζε είπε πσο ζα πξέπεη λα παληξεπηνχλ γηα λα 

πάξνπλ θαη εθείλνη έλα δηθφ ηνπο θνληέηλεξ θαη λα ιήμεη φκνξθα ε ππφζεζε. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2000 παληξεχεηαη ε κεγάιε αδεξθή πξψηε θαη θεχγεη απφ ην ζπίηη, ελψ 

ινηπφλ ν γάκνο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ήηαλ θαλνληζκέλνο λα γίλεη ηνλ Ηαλνπάξην, 

ν παηέξαο έθαλε πίζσ γηαηί νη δηθνί ηνπ δελ είραλ ιεθηά. Δθείλνη ζπλέρηζαλ λα κέλνπλ 

κε ηνπο δηθνχο ηεο, αιιά άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ πνην ζπρλά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ θαη λα 

δέλνληαη κε εθείλνπο. κσο νχηε απηφ θξάηεζε πνιχ, δηφηη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα 

άξρηζε λα δίλεη πεξηζζφηεξα ζηα άιια αδέξθηα ηνπ θαη δελ έθαλε νηθνλνκία γηα λα 

καδέςνπλ ιεθηά. Σν απνθνξχθσκα ήξζε φηαλ άξρηζε ν ηάζεο (παηέξαο ηνπ Παχινπ) 

λα πίλεη ζε ζεκείν αιθννιηζκνχ, θαη ε ζπλήζεηα απηή ηνλ έθαλε επηζεηηθφ θαη βίαην 

απέλαληη ζηνπο άιινπο. Μεηά απφ έλαλ ρξφλν απνθάζηζαλ λα παληξεπηνχλ, έηζη θαη 



156 
 

έγηλε, νη γνλείο ηεο κεηέξαο πιήξσζαλ φια ηα έμνδα θαη ν γάκνο έγηλε κέζα ζε 

θνληέηλεξ. 

 Έπεηηα ε Διέλε πήξε ηελ απφθαζε λα πάξνπλ δάλεην γηα λα θηηάμνπλ ην ζπίηη πνπ 

γθξεκίζηεθε. Ζ κεηέξα θαη ε αδεξθή ηεο ζπκθψλεζαλ θαη έδσζαλ ηα ιεθηά ηνπ 

γάκνπ, νη γακπξνί δελ ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνη αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

δηαθνξεηηθά. Μνλάρα πνπ ν παηέξαο είρε θαη ηελ πίεζε απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο πσο 

δελ έπξεπε λα ρηίζεη θαη λα βξίζθεηαη ζην φλνκα ελφο άιιν, γηα απηφ πξνζπαζνχζε 

ρσξίο ε κεηέξα λα ην ζέιεη, λα θάλνπλ παηδί. ηαλ ε κεηέξα έκεηλε έγθπνο, έθαλε 

πνιιέο απφπεηξεο λα ην ξίμεη, εθείλνο φκσο δελ ηελ άθελε. Ζ κεηέξα ζθεθηφηαλ πσο 

ήηαλ πνιχ κηθξή, κφιηο είρε βξεη κηα δνπιεηά ζαλ θνκκψηξηα θαη δελ ήζειε λα θιεηζηεί 

κέζα ζε έλα ζπίηη θαη λα θάλεη παηδηά, είρε φλεηξα λα γίλεη κηα κεγάιε θνκκψηξηα θαη 

λα αλνίμεη ην δηθφ ηεο καγαδί.  

Φηηάρλνπλ ηα ζπίηηα, έξρεηαη θαη ε γέλλεζε ηνπ κσξνχ θαη ηα έμη άηνκα έγηλαλ 

εθηά, κνηξάδνληαλ θαγεηφ θαη φηη άιιν κπνξνχζε λα κνηξαζηεί. Ο παηέξαο πνπ θαη πνπ 

δπζαλαζρεηνχζε, αιιά φηη θαη λα έιεγε, έβιεπε πσο δελ είρε αληίθξηζκα. Πνιιέο θνξέο 

έλνησζε μέλνο ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη, θαη απηφ ηνλ πιήγσλε πάξα πνιχ, έηζη απνθάζηζε 

λα αιιάμεη πνξεία. Άξρηζε λα ιείπεη φιε κέξα, λα γπξίδεη απφ εδψ θαη απφ εθεί, 

ζηακαηψληαο λα δίλεη ζεκαζία ζην παηδί θαη ζηελ γπλαίθα ηνπ, έθαλε κνλάρα φηη 

επραξηζηνχζε εθείλνλ.   

Ζ αδεξθή ηεο Ρίαο απέθηεζε εμσζπδπγηθή ζρέζε θαη ρξεηαδφηαλ κηα θάιπςε, ε 

κεηέξα απεπδηζκέλε απφ ηελ ξνπηίλα ηεο δσή ηεο απνθάζηζε λα ηελ βνεζήζεη θαη λα 

πεξλάεη θαη απηή θαιά, θάλνληαο πείζκα ζηνλ άλδξα ηεο. Ο παηέξαο θαη ν άληξαο ηεο 

αδεξθήο δελ είραλ ππνςηαζηεί ηίπνηα, ψζπνπ ηα πξάγκαηα ζην θνκκσηήξην δελ 

πήγαηλαλ θαιά, άξρηζε λα καιψλεη κε ηελ ππεχζπλε θαη ηηο άιιεο θνπέιεο θαη ήζειε λα 

πηάζεη παηδί γηα λα βξεη κηα δηθαηνινγία λα θχγεη. Σειηθά ηα θαηάθεξε, απηήλ ηελ θνξά 

ήζειε θαη απέθηεζε παηδί, έρνληαο ηελ πεπνίζεζε πσο θαη απηφ ζα ην κεγαιψζεη ε 

γηαγηά. 

 ηαλ φκσο γελλήζεθε απηφ ην παηδί μαλαδεκηνπξγήζεθε θξίζε ζην δεπγάξη, δηφηη 

εθείλε κε ην πνπ γέλλεζε άξρηζε λα βγαίλεη κε ηελ αδεξθή ηεο, φκσο ε ηζηνξία γηα ηηο 

δχν αδεξθέο άξρηζε λα καζαίλεηαη. Ο παηέξαο έκαζε γηα ηελ ζρέζε θαη άξρηζε λα 

ακθηβάιιεη γηα ην παηδί θαη γηα ηελ γπλαίθα ηνπ, ην μχιν, νη βξηζηέο θαη νη ακθηβνιίεο 

βξέζεθαλ ζην επίθεληξν. Ο παηέξαο μεζήθσζε φιε ηελ νηθνγέλεηα, κέρξη πνπ έθηαζε 

ζην ζεκείν λα θάλεη ηεζη DNA γηα λα εμαθξηβψζεη αλ ην παηδί είλαη δηθφ ηνπ. Δπηπρψο 

φια πήγαλ θαιά θαη ηειηθά θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ, θαη ελψ ην ινγηθφ ήηαλ λα 

εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ζηελ κεηέξα, φια παξέκεηλαλ 

ζηάζηκα. Δθείλνο ελνρινχληαλ αθφκα γηα ηελ αδεξθή ηεο κεηέξαο, δελ κπνξνχζε λα 

δηαλνεζεί φηη είρε εξσκέλν. Άξρηζε λα ηελ παξαθνινπζεί θαη λα θσλάδεη δηαξθψο ζε 

φινπο πσο δελ είλαη ζσζηφ. Ο δε άληξαο ηεο δελ έδεηρλε λα ελνριείηε γηαηί φπσο 

πηζηεχεη ε κεηέξα, είρε ηνπο ιφγνπο ηνπ, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο εθηφο απφ ην 

νηθνλνκηθφ. Δίρε θέξδνο απφ απηήλ ηελ ζρέζε δηφηη επίπισζε φιν ην ζπίηη κε αθξηβά 

έπηπια θαη έθηηαμε ν άιινο ηηο απιέο θαη ην παξθηλγθ. Σν ζέκα φκσο ήηαλ πσο ην ηξίην 

πξφζσπν είρε ληαιίθεο, θαη φιε κέξα πεξλνχζαλ νη ληαιηθέξεδεο απφ εθεί, έπαηδαλ ηελ 

θφξλα θαη θψλαδαλ ηα δχν νλφκαηα.   

Ο παηέξαο δελ ην άληερε, ζπλέρεηα θψλαδε ζηελ κεηέξα θαη ε θαηάζηαζε φιν θαη 

ρεηξνηέξεπε ζην ζπίηη. Δθείλνο κάδεςε πάιη ηα πξάγκαηα ηνπ θαη έθπγε απφ ην ζπίηη, 

κεηά ην πέξαο ελφο κήλα απνθάζηζαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη γηα λα κελ ραιάζνπλ ην ζπίηη 

ηνπο απνθάζηζαλ λα θχγνπλ θαη λα πάλε ζηελ Κξήηε, εθεί δνχζαλ ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα νη γνλείο ηνπ. 

Σν δεπγάξη κάδεςε κεξηθά ξνχρα δηθά ηνπο, θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κπήθαλ ζην 

θαξάβη. Πεξίκελαλ πσο νη γνλείο ηνπ παηέξα ζα ηνπο απνδέρνληαλ θαη ζα ηνπο 
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θηινμελνχζαλ, φκσο δελ έγηλε έηζη. Οη γνλείο ηνπ ηηο πξψηεο δχν κέξεο ηνπο 

θηινμέλεζαλ, αιιά κεηά άξρηζαλ λα ξσηάλε θαη λα επεκβαίλνπλ, ψζπνπ ηελ εκέξα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ επεηδή ζα εξρφληνπζαλ ηα άιια ηνπο παηδηά, ηνπο είπαλ λα πάλε αιινχ 

λα θνηκεζνχλ. κσο εθείλνη δελ είραλ θαλέλα γλσζηφ, έηζη κε ηα ιεθηά απφ ηα 

θάιαληα πνπ είραλ καδέςεη ηα παηδηά θαηέβεθαλ ζην Ζξάθιεην θαη έκεηλαλ ζε έλα 

θζελφ μελνδνρείν. 

Δπεηδή δελ έθζαλαλ ηα ιεθηά γηα πνιιέο κέξεο, μαλαγχξηζαλ ζην ρσξηφ θαη δήηεζαλ 

απφ έλαλ μέλν πνπ είρε έλα παιηφ ζπίηη λα ηνπο ην δψζεη λα κείλνπλ κε αληάιιαγκα λα 

πξνζέρνπλ έλα άξξσζην ειηθησκέλν δεπγάξη. Ζ νηθνγέλεηα ην δέρηεθε θαη έηζη 

μεθίλεζε λα κέλεη ζην παιηφ ζπίηη, ην νπνίν φκσο είρε πγξαζία παληνχ θαη θαζφινπ 

ζέξκαλζε. Σα έπηπια ήηαλ παιηά θαη πνιχ ιεξσκέλα, αιιά δελ είραλ άιιεο επηινγέο. 

Πξνζπαζνχζαλ ινηπφλ λα θηηάμνπλ ην ζπίηη κε φηη ππήξρε ήδε, γηα αξρή έθηηαμαλ ηα 

δπν δσκάηηα θαη ηελ θνπδίλα, φζνλ αθνξά ηελ ζέξκαλζε έβαιαλ κηα παιηά μπιφζνκπα. 

Ζ κεηέξα έγξαςε ηα παηδηά ηελ κία ζην πξνλήπην θαη ηελ άιιε ζηνλ δεκνηηθφ παηδηθφ 

ζηαζκφ ηεο θσκφπνιεο. ιε κέξα ήηαλ ζπίηη θαζάξηδε θαη ζηελαρσξηφηαλ, ψζπνπ 

θιείζηεθε πνιχ ζηνλ εαπηφ ηεο. Ο παηέξαο έςαρλε φιε κέξα γηα δνπιεηά αιιά ρσξίο 

απνηέιεζκα, δελ κπνξνχζε λα βξεη θαη απηφ ηνλ απνγνήηεπε αθφκα πεξηζζφηεξν.Οη 

γνλείο ηνπ παηέξα δελ πήγαηλαλ πνηέ ζην ζπίηη απηφ, γηαηί είραλ λεπξηάζεη, εθείλε δελ 

είρε θνπέιεο ζηελ ειηθία ηεο θαη εθείλνο ηειηθά βξήθε ζηελ θσκφπνιε δνπιεηά ζαλ 

νδεγφο ζε καγαδί επίπισλ.  

Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη φια είραλ πάξεη κηα κνξθή πνπ δελ εμππεξεηνχζε θαλέλαλ, 

κνλάρα ν παηέξαο ήηαλ θαιά γηαηί έιεηπε φιε κέξα είηε ζην καγαδί είηε ηηο Κπξηαθέο 

ζηηο ειηέο θαη ηα θαθελεία.ηα παηδηά δελ έδηλε ζεκαζία γηαηί δελ είρε μαλά αζρνιεζεί 

νπζηαζηηθά κε απηά, θαη εθείλα κεγάισλαλ ζην απηφκαην. Οη θξίζεηο φιν θαη 

κεγάισλαλ ζην ζπίηη θαη απηήλ ηελ θνξά γηα δηαθνξεηηθνχο θαηλνχξηνπο ιφγνπο. 

Μεηά απφ έλα ρξφλν ζην ρσξηφ θαηάιαβε ε θπξία ζην λεπηαγσγείν φηη ε κηθξή 

Διέλε είρε πξφβιεκα ιφγνπ θαη ηνπο ζπκβνχιεςε λα πάλε ζε εηδηθφ. κσο ν εδηθφο 

ήζειε πνιιά ιεθηά θαη εθείλνη δελ κπνξνχζαλ λα ην θαιχςνπλ. Δθεί επελέβεζαλ γηα 

αθφκα κηα θνξά ηα πεζεξηθά ηνπ Παχινπ θαη εθείλνο έλνησζε κεγάιε καηαίσζε πνπ 

δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

Μεηά απφ δχν ρξφληα ζε απηφ ην ζπίηη, ήξζε ε κέξα πνπ ν θάηνρνο ηνπ, ηνπο είπε 

πσο έπξεπε λα θχγνπλ απφ εθεί κέζα, θαη ε κεηέξα ζεψξεζε πσο ήηαλ θαιή επθαηξία 

λα μαλαγπξίζνπλ ζην ζπίηη, αθνχ άιισζηε ε απνκάθξπλζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην είρε επέιζεη. κσο ν παηέξαο δελ κπνξνχζε λα γπξίζεη 

εθεί, έβγαδε θαθία θαη δήιηα απέλαληη ζηελ αδεξθή ηεο θαη ηεο έιεγε πσο δελ κπνξεί λα 

μαλαγπξίζεη εθεί θαη λα κέλνπλ φινη καδί.  

Καηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ παηέξα, πνπ έθπγαλ απφ ην 

ζπίηη ηνπο θαη έκεηλαλ ζην ζπίηη κηαο μαδέξθεο ηνπο, κφλν θαη κφλν γηα λα κελ θχγνπλ 

απφ εθεί. πσο ηζρπξίδεηαη ε κεηέξα δελ ην έθαλαλ απφ ηελ θαιή ηνπο ηελ πιεπξά 

αιιά επεηδή θάζε κήλα έλα πνζφ ηνπο ην έδηλαλ, ζπλ φηη ν παηέξαο έθαλε φιεο ηηο 

γεσξγηθέο δνπιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ίδην θαη ηνπο δηθνχο ηνπ. 

Έηζη ε νηθνγέλεηα κεηαθφκηζε ζην παηξηθφ ζπίηη ηνπ παηέξα, πνπ εθηφο ηνπ φηη ήηαλ 

παιηφ ήηαλ θαη αξθεηά κηθξφ. Ζ κεηέξα ηφηε βξέζεθε ζε πνιχ άζρεκε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε δηφηη πάιη κφλν ε ίδηα ζα έπξεπε λα θάλεη πίζσ, Ζ κεηέξα άξρηζε λα 

δνξίδεηαη αθφκα πνην πνιχ, πιένλ είρε λα καγεηξεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηνπ κήλα 

γηα φινπο, βέβαηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη ζηα πεζεξηθά ηεο ήηαλ αξθεηά 

αξλεηηθή, άξρηζε λα ηνπο κηιάεη άζρεκα θαη λα κελ δέρεηαη άθξηηα φηη θαη λα ηεο πνπλ. 

Ο παηέξαο θξαηνχζε κηα αδηάθνξε ζηάζε, ζεσξψληαο πσο δελ έρεη θάηη λα θεξδίζεη ή 

λα ράζεη απιά ήζειε ηελ εζπρία ηνπ.  
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Μηιψληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θαη απηή πνπ κειεηάκε, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο εθείλνο λνηψζεη ήξεκνο, θάζε κέξα βιέπεη ηνπο δηθνχο ηνπ, πεγαίλεη ηηο 

βφιηεο ηνπ ζηα άιια ρσξηά θαη δνπιεχεη αθφκα ζαλ νδεγφο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζην 

δεπγάξη έρνπλ παγψζεη ηειείσο θαη πνιιέο κέξεο δελ θνηκνχληαη θαλ καδί, απιά 

ζπλππάξρνπλ.  

Ζ εξεπλήηξηα κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο παξνχζαο νηθνγέλεηαο ζα ήζειε λα δεη, πνηνο 

άξαγε είλαη ν ξφινο ηνπ παηέξα, είλαη κφλν ηνπ θνπβαιεηή ή κήπσο ελφο αλζξψπνπ 

πνπ αθφκα δελ έρεη απνγαιαθηηζηεί απφ ηελ δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Ζ κεηέξα έρεη κπεη 

ζηελ δηαδηθαζία λα θαηαλνήζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο θαηαζηάζεηο ή 

κήπσο είλαη έξκαην ησλ πεξηζηάζεσλ. ια απηά ηα εξσηήκαηα θαη πνιιά άιια ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

7.11.1.Καηαγξαθή βαζηθώλ νηθνγελεηαθώλ πιεξνθνξηώλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Παύινπ 

 

Οη γνλείο ηνπ Παχινπ αλήθνπλ ζηελ κεζαία θνηλσληθή ηάμε, θαη απνηεινχλ κηα 

πνιχηεθλε νηθνγέλεηα, κε κνλαδηθφ ζειπθφ ζηνηρείν ηελ κεηέξα. Ο παηέξαο 

νλνκάδεηαη ηάζεο, πιένλ είλαη ζπληαμηνχρνο ηεο ΓΔΖ, ελψ ε κεηέξα ηνπ νλνκάδεηαη 

Καηεξίλα θαη ήηαλ θαζαξίζηξηα. Σα δχν αδέξθηα ηνπ απφ αλέθαζελ ήηαλ άλεξγα, δελ 

ηειείσζαλ πνηέ ην γπκλάζην, ζπληεξνχληαλ θαη ζην παξειζφλ αιιά θαη ζην ηψξα απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο.  

Ο παηέξαο ηνπ Παχινπ είρε πάληα κηα θαιή δνπιεηά, απφ ηελ νπνία έβγαδε αξθεηά 

ιεθηά, αζρνινχληαλ θαη κε ην κπνπδνχθη θαη πνιιά βξάδηα έπαηδε ζε κηθξά καγαδάθηα. 

Γελ αζρνιήζεθε πνηέ ηδηαίηεξα κε ηα παηδηά, ηνλ ελδηέθεξε πάληα ε δνπιεηά θαη νη 

παξέεο ηνπ. Βέβαηα νχηε θαη ε κεηέξα δελ έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα παηδηά, ηα 

άθελε ειεχζεξα, ζεσξψληαο πσο κφλα ηνπο ζα ηα έβγαδαλ θαιχηεξα πέξα. Καη νη δχν 

ηνπ γνλείο θαηάγνληαλ απφ ην ίδην νξεηλφ ρσξηφ ηεο Κξήηεο, απιά ζηελ ειηθία ησλ 20 

ρξνλψλ (ν παηέξαο ηνπ) θαη ζηελ ειηθία ησλ 16 ρξνλψλ (ε κεηέξα ηνπ) κεηαθφκηζαλ 

ζηελ Αζήλα, γηα λα βξνπλ δνπιεηέο.   

Ζ ζεηξά γέλλεζεο ηνπ Παχινπ είλαη ε ηειεπηαία, είλαη ην πζηεξφηνθν παηδί ηεο 

νηθνγέλεηαο, ρσξίο φκσο λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία απηφ δηφηη κπνξεί θαη εθείλνο λα 

κελ ηειείσζε ην γπκλάζην αιιά πάληα ζεσξνχληαλ ν πνην έμππλνο θαη ν πνην ψξηκνο. 

Άιισζηε απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ εμέιημε ζε νηθνγελεηαθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν, 

ηα άιια δχν ηνπ αδέξθηα έθαλαλ νηθνγέλεηεο αιιά δελ άιιαμαλ πνιιά. Οη γπλαίθεο 

ηνπο θαη νη γνλείο ηνπ Παχινπ ζπληεξνχλ ηα δχν αδέξθηα, πνπ βέβαηα δελ λνηάδνληαη 

ηίπνηα άιιν παξά γηα ηελ θαινπέξαζε ηνπο.  

Ο ηάζεο είλαη έλαο θαιφο άλζξσπνο πνπ δελ αλαθαηεπφηαλ ζηηο επηινγέο ησλ 

αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, είρε βγάιεη αξθεηά ιεθηά αιιά ηα έραζε φια ζηνλ ηδφγν. 

Έκπιεμε ζε ραξηνπαηρηηθέο ιέζρεο θαη φηη είρε καδέςεη κέζα ζε δηάζηεκα κηαο 

εβδνκάδαο ην έραζε. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε απφηνκα ζηελ δσή ηνπ φρη κφλν απφ ηνλ 

ηδφγν αιιά θαη απφ ηνλ ζεηζκφ, ραξηζηηθά ηνπ έδσζαλ έλα θνληέηλεξ γηα λα κείλνπλ. Ζ 

θαηάιεμε ηεο δσήο ηνπ δελ ηνπ άξεζε θαζφινπ γηα απηφ βξήθε παξεγνξηά ζην αιθνφι, 

άξρηζε λα πίλεη φιε κέξα, θαη λα κνηξνινγείηαη γηα ηα απνιεζζέληα. Ζ θαηάζηαζε 

άξρηζε λα μεθεχγεη φηαλ άξρηζε λα έρεη μεζπάζκαηα ζπκνχ πξνο φινπο θαη φια, θψλαδε 

θαη έβξηδε ηνπο πάληεο, ζε ζεκείν πνπ ηνλ έθιεηζαλ γηα ιίγν ζηελ θπιαθή επεηδή 

ρηχπεζε ζε έλαλ θαπγά πνιχ άζρεκα έλαλ  μέλν άλζξσπν. 

ζνλ αθνξά ηελ κεηέξα ηνπ Παχινπ, εθείλε άιιαδε αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, 

ζηελ αξρή ην κφλν πνπ ηελ έλνηαδε ήηαλ λα έρεη έλα θηηαγκέλν θαη θαζαξφ ζπίηη, 

ζεσξψληαο πσο ηα παηδηά ζα βξίζθνπλ εθεί κέζα γαιήλε. Δθείλε δνχιεπε πνιιέο ψξεο 

θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα έρεη ηα πάληα θαζαξά, δελ ηεο έκελε ρξφλνο λα αζρνιεζεί 
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κε θαλέλαλ απφ ηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο.ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα, ν 

θαζέλαο κπνξνχζε λα θάλεη φηη ήζειε φπνηε ην ήζειε, είραλ φινη κηα αζχδνηε 

ειεπζεξία. ιν απηφ φκσο είρε νιέζξηα απνηειέζκαηα, δηφηη κέλνληαο ε κεηέξα ηνπ 

Παχινπ ακέηνρε, έθηαζαλ λα ράζνπλ ηα πάληα. Δθείλε ζηελ άζρεκε εμέιημε ηνπ άλδξα 

ηεο ζηελαρσξηφηαλ αιιά δελ έθαλε θακία δηνξζσηηθή θίλεζε. 

Σελ ίδηα ζηάζε θξάηεζαλ θαη ηα αδέξθηα ηνπ Παχινπ, κνλάρα εθείλνο έηξερε γηα 

φινπο, θαη κάιηζηα εθείλνο πήξε ηελ απφθαζε ρσξίο λα δερηεί αληηξξήζεηο κε ηελ 

απνθπιάθηζε ηνπ παηέξα ηνπ, λα ηνπο ζηείιεη ζην ρσξηφ, εθεί είραλ έλα ζπίηη θαη ζα 

ήηαλ καθξηά απφ φινπο. Έηζη θαη έγηλε, νη γνλείο ηνπ έθπγαλ απφ ηελ Αζήλα, θαη φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, νη ηζνξξνπίεο άιιαμαλ ιίγν, εθείλνο ζπλερίδεη λα 

πίλεη αιιά φρη ζε ζεκείν κέζεο θαη θαπγάδσλ. Ζ κεηέξα ηνπ αζρνιείηαη κε ηα δψα ηεο 

θαη είλαη ήξεκε πηα, φζνλ αθνξά ηα αδέξθηα ηνπ, θαηέβεθαλ θαη εθείλα ζηελ Κξήηε, 

δηφηη ζα είραλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο, θαη κέζα ζε έλα ρξφλν παληξεχηεθαλ θαη νη δχν. 

Γελ κέλνπλ ζην ρσξηφ, κέλνπλ ζηελ πφιε, κηα ψξα απφζηαζε καθξηά. Ο Παχινο 

έθαλε θαη θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα θξαηήζεη ελσκέλε ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα 

θαη είλαη πάληα εθεί γηα φινπο. ην δηάγξακκα 8 θαίλνληαη ζρεδηαγξακκαηηθά νη 

ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα  

 

 
Γηάγξακκα 8. Οη ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα. 

 

7.11.2.ρέζεηο Παύινπ κε ηνλ παηέξα ηνπ 

 

Ο Παχινο αγαπάεη πνιχ ηνλ παηέξα ηνπ, θαη ζηελαρσξηέηαη πνιχ γηα απηφλ θαη ηελ 

εμέιημε πνπ είρε ζηελ δσή ηνπ. Γελ κηιάεη πνηέ άζρεκα γηα εθείλνλ, θαζψο ζεσξεί πσο 

νη ζπγθπξίεο άιιαμαλ ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ δσή ηνπ. 

 
[...]ν παηέξαο κνπ δελ έθηαηγε ζε ηίπνηα, ε δσή ηνπ έπαημε άζρεκν παηρλίδη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 5) 

 

 Αθφκα θαη γηα ηελ ζηάζε ηνπο φηαλ εθείλνο ήξζε Κξήηε, δελ ηνπο θξαηάεη θαθία 

δηφηη ζεσξεί πσο είλαη κεγάινη άλζξσπνη θαη ζέινπλ ηελ εζπρία ηνπο.  

 
[…] δελ θηαίλε νη γνλείο κνπ, εγψ θηαίσ, έλα σξαίν πξσηλφ κάδεςα ηα πξάγκαηα κνπ 

θαη έθπγα απφ ηελ Αζήλα. Δθείλνη δελ κπνξνχζαλ λα μέξνπλ ηη κνπ ζπκβαίλεη θαη γηαηί 

κέζα ζε κηα κέξα απνθάζηζα λα αιιάμσ ηελ δσή κνπ ηφζν ξηδηθά. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 23) 
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Ζ αδπλακία ηνπο κεγάισζε φηαλ έθπγαλ απφ ην ζπίηη ηνπο γηα λα κείλεη εθείλνο θαη 

ηα παηδηά ηνπ, δελ ην πεξίκελε θαη απηφ ηνλ έθαλε λα λνηψζεη πνην δπλαηά 

ζπλαηζζήκαηα γηα εθείλνπο. 

 
[…] φηαλ ηνπο είπα πσο ζα θχγσ απφ ηελ Κξήηε γηαηί δελ έρσ πνπ λα κείλσ, εθείλνη 

κέζα ζε κηα κέξα άδεηαζαλ ην ζπίηη πνπ δνχζαλ ηφζα ρξφληα γηα λα κείλσ εγψ, δελ 

πηζηεχσ πσο ζα ην έθαλε θαλέλαο άιινο απηφ ηφζν εχθνια. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 24) 

 

 Πιένλ ηνλ βνεζάεη πνιχ κε ηηο δνπιεηέο θαη δελ δέρεηαη λα θάλεη θίλεζε ρσξίο λα 

ηνλ έρεη ελεκεξψζεη, θαη ελψ κεγαιψλεη θαη ζα έπξεπε λα λνηάδεηαη γηα ηελ δηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα πεξηζζφηεξν, εθείλνο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη φιν ην ρακέλν ρξφλν πνπ έδεζε 

θξαηψληαο απφζηαζε απφ εθείλνλ. 

 

7.11.3. ρέζεηο ηνπ Παύινπ κε ηε κεηέξα ηνπ 

 

Γηα εθείλνλ, ε κεηέξα ηνπ είλαη έλα ήζπρν πιάζκα πνπ δελ κπιέθεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο. 

 
[…] έλα κηθξφ θνξίηζη ήηαλ θαη μαθληθά έθαλε νηθνγέλεηα κε ηφζνπο άλδξεο, πνπ λα 

μέξεη ηη λα πεη θαη πψο λα ην πεη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 5) 

 

Γηθαηνινγεί απφιπηα φιεο ηηο αληηδξάζεηο ηεο, θαη αθφκα θαη αλ βιέπεη πσο φζν 

κεγαιψλεη ηφζν παξαμελεχεη ην αηηηνινγεί κε βάζε ηελ αζζέλεηα ηεο. Με απνηέιεζκα 

λα ζεσξεί πσο ε γπλαίθα ηνπ ζα πξέπεη λα θάλεη πίζσ, αθφκα θαη αλ έρεη δίθην. 

 
[...]ε κεηέξα κνπ έρεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ, είλαη ινγηθφ λα ηεο βγαίλεη κηα πηθξία, εγψ 

θαη ε γπλαίθα κνπ πξέπεη λα ηελ δηθαηνινγνχκε. Σν ζσζηφ είλαη ζσζηφ. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 7) 

 

Πεξηζζφηεξε αδπλακία θαίλεηαη λα έρεη ζηνλ παηέξα ηνπ αιιά θαη ζε εθείλε δελ 

ραιάεη ραηίξη, ζεσξεί πσο είλαη κηα γπλαίθα πνπ έρεη πεξάζεη πνιιά ζηελ δσή ηεο, έρεη 

θνπξαζηεί ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη φινη νη ππφινηπνη ζα πξέπεη λα ην 

ζέβνληαη. 

 

7.11.4. ρέζεηο Παύινπ κε ηα αδέξθηα ηνπ 
 

Ο Παχινο δελ είρε πνηέ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηα αδέξθηα ηνπ, πξνζπαζνχζε απφ 

κηθξφο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ εθείλνπο. Πίζηεπε πσο ζαλ κηθξφο ζα έπξεπε εθείλνη λα 

ηνλ πξνζηαηεχνπλ θαη φρη ην αληίζηξνθν. Δθφζνλ ζαλ παηδί είδε πσο δελ κπνξεί λα έρεη 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ήζειε, ζηεξίρηεθε ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη φπσο θαίλεηαη ηα 

θαηάθεξε.  
 

Σα αδέξθηα κνπ πνηέ δελ κε ππνιφγηζαλ ζηηο παξέεο ηνπο, έηζη θαη εγψ έκαζα ζαλ λα 

κελ ηνπο είρα, βαζίζηεθα ζε εκέλα, είρα θίινπο λα βγσ- έβγαηλα, δελ είρα, δελ έβγαηλα. 

ηελ αξρή κπνξεί λα κε πείξαδε αιιά ηψξα δελ κε λνηάδεη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο 

απφ Παχιν, εξψηεζε 9) 
 

αλ αδέξθηα δελ έθαηζαλ πνηέ λα πνπλ ηη ηνπο απαζρνιεί θαη ηη ηνπο ζπκβαίλεη, νη 

θνπβέληεο ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζε ηππηθνχο δηαιφγνπο ή ζε θνπβέληεο πνπ αθνξνχζαλ 

πνδφζθαηξν θαη θνηλσληθά. 
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Γελ μέξσ ηη ζεκαίλεη λα έρεηο έλαλ αδεξθφ θαη λα ηα κνηξάδεζαη φια καδί ηνπ, δελ 

έκαζα έηζη. θέθηνκαη πσο αλ ρξεηαζηψ βνήζεηα, δελ μέξσ πνηνο ζα κνπ ηελ δψζεη, 

αθνχ δελ κπνξψ λα ζηεξηρηψ ζε απηνχο. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, 

εξψηεζε 19) 
 

Βέβαηα, θάζε θνξά πνπ ηνλ είραλ αλάγθε, εθείλνο έηξερε λα ηνπο βνεζήζεη, ρσξίο λα 

πεξηκέλεη αληάιιαγκα, γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηνπο ζπληεξνχζε εθείλνο.   
 

Μπνξεί εγψ λα κελ έρσ ζηήξηγκα αιιά δελ ζέισ λα ην δνπλ έηζη θαη ηα αδέξθηα κνπ, 

ζέισ λα είκαη εθεί γηα απηνχο, δειαδή ηη; Οη μέλνη ζα ηνπο λνηαζηνχλ; εγψ έρσ απηή ηε 

ζέζε ζηελ νηθνγέλεηα. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 20) 
 

7.12. ρέζεηο Παύινπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ 
 

O Παχινο έρεη δήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ γηα αξθεηά ρξφληα. Πξψηα 

αθνξκή ήηαλ ν ζεηζκφο θαη κεηά ε ίδηα θαηνηθία. ηελ αξρή δελ έδηλε ζεκαζία 

ηδηαίηεξε ν παηέξαο, δηφηη είρε πάληα δεζηφ θαγεηφ, ζηδεξσκέλα ξνχρα θαη φηη άιιν 

ήζειε, φκσο κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ άξρηζε λα δπζαλαζρεηεί.  

Ζ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα πεζεξηθά ηνπ ήηαλ θνπξαζηηθή γηα εθείλνλ, ελψ 

παξάιιεια άξρηζε λα παξαηεξεί πσο ε πεζεξά ηνπ γηλφηαλ φιν θαη πνην αδηάθξηηε απφ 

φζν έπξεπε. Σφηε άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη ηζαθσκνί κε ηελ γπλαίθα ηνπ, εθείλνο 

πξνζπαζνχζε λα ιείπεη φιε κέξα γηα λα απνθεχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηελ γπλαίθα θαη 

ηελ πεζεξά ηνπ, εθείλεο απφ ηελ άιιε κεηάθξαδαλ απηή ηε ζηάζε σο αδηαθνξία.  

Δπηπξφζζεηα, ππήξρε θαη ην πξφβιεκα ηεο ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηνπο δχν γακπξνχο, 

θαη απηφ ν Παχινο δελ ην άληερε, δηφηη ε δπγαξηά έγεξλε πάληα πξνο ην κέξνο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ην πεζεξφ ηνπ, είραλ ιίγεο επαθέο δηφηη εθείλνο ηνλ αληηκεηψπηδε σο 

ραξακνθάε θαη απηφ δελ κπνξνχζε λα ην δηαρεηξηζηεί κηαο πνπ έθαλε ηφζεο 

πξνζπάζεηεο λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Παξαθάησ ζην δηάγξακκα 9 θαίλνληαη 

ζρεδηαγξακκαηηθά νη ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

 

 
Γηάγξακκα 9. Οη ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ. 
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7.12.1. ρέζεηο Παύινπ κε ηνλ παηέξα ηεο Ρίαο 

 

Ο Παχινο ζηελ αξρή πίζηεπε πσο ν παηέξαο ηνπ έκνηαδε κε ηνλ πεζεξφ ηνπ, είραλ 

θαη νη δχν ζηαζεξή δνπιεηά, είραλ ηα ρφκπη ηνπο θαη θξφληηδαλ λα θαιχςνπλ ηηο πιηθέο 

αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. κσο φζν πεξλνχζε ν θαηξφο δελ αλέπηπμαλ θηιία ή 

πέξα απφ κηα ηππηθή ζρέζε, έλαο κεγάινο παξάγνληαο γηα απηφ ήηαλ ε ζηάζε ηνπ 

πεζεξνχ.  

 
Ο πεζεξφο κνπ ήηαλ έλαο άλζξσπνο ηεο ηάμεο θαη ησλ αξρψλ, φκσο φρη πσο ην πνιχ- 

πίζηεπε, νη άιινη έπξεπε λα αθνινπζνχλ ηνπο λφκνπο πνπ είηε ην θξάηνο είηε απηφο ζα 

έιεγε, αιιά απηφ δελ κπνξνχζε λα γίλεη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, 

εξψηεζε 5) 

 

Ο πεζεξφο ζεσξνχζε πσο κφλν φπνηνο είλαη ζην δεκφζην, έρεη ηελ ζηαζεξή 

νηθνγέλεηα θαη πξέπεη λα θάλεη νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα πάληα λα κηιάεη κεηνλεθηηθά 

γηα εθείλνλ.  

 
[...] πάληα κε ζεσξνχζε ππεχζπλν πνπ ε γπλαίθα κνπ δελ ζπνχδαζε θαη δελ κπήθε ζηελ 

δνπιεηά ηνπ, αιιά θαη πνπ εγψ δελ είρα κηα ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 18) 

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ έπαημε ξφιν ήηαλ ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, εθείλνο 

ήμεξε σο αζηπλνκηθφο πνπ είλαη κπιεγκέλνο ν γακπξφο ηνπ θαη πσο κέζα ζε απηά 

αλαθάηεπε θαη ηελ θφξε ηνπ. Γελ ηνπ έρεη ζπγρσξέζεη αθφκα ηα παιηά ζθεληθά. 

 
[...]εληάμεη δελ ιέσ, ε γπλαίθα κνπ κε αθνινπζνχζε ζηηο βιαθείεο πνπ έθαλα, αιιά λα 

ζνπ πσ θάηη, δελ ηεο είπα πνηέ έια, εθείλε ήζειε απφ κφλε ηεο. (ειεχζεξε ζπδήηεζε κε 

ηνλ παηέξα Νίθν) 

 

Δίλαη βέβαηα δχν άλζξσπνη πνπ δελ ήξζαλ πνηέ ζε ξήμε κεηαμχ ηνπο, δελ 

ηζαθψζεθαλ ή νχηε αληάιιαμαλ άζρεκεο θνπβέληεο ν έλαο κε ηνλ άιιν, απιά αλ 

ηχραηλε λα είλαη ζηνλ ίδην ρψξν δελ αληάιιαζαλ πνηέ θνπβέληεο κεηαμχ ηνπο.   

 

7.12.2. ρέζεηο Παύινπ κε ηε κεηέξα ηεο Ρίαο 

 

Γηα ηνλ Παχιν ε πεζεξά ηνπ είλαη κηα γπλαίθα έμππλε θαη πνιχ λνηθνθπξά, φκσο 

πάληα ηελ ζχγθξηλε κε ηελ δηθηά ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ δελ αλαθαηεπφηαλ πνπζελά θαη ηνπ 

ήηαλ δχζθνιν λα βιέπεη πσο ζε φια ζα πξέπεη λα έρεη ιφγν ε πεζεξά ηνπ. 

 
[...] ε κεηέξα κνπ δελ αλαθαηεπφηαλ πνπζελά, κε άθελε ειεχζεξν.. εε θαη πεξίκελα λα 

θάλεη ην ίδην θαη ε πεζεξά κνπ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 10) 

 

Αλαγλψξηδε πσο ηελ βνεζνχζε κε ην ζπίηη θαη κε ην παηδί, αιιά δελ κπνξνχζε ηα 

πεγαδάθηα πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ θαη ηελ θξηηηθή πνπ έθαλε ε ίδηα.  

 
[...]φιν κνπξκνχξηδε ζηελ θφξε ηεο γηα κέλα, θαη εγψ απηφ δελ ην αληέρσ. Γελ κπνξεί λα 

παξαηεξεί ηα πάληα γηα λα βξεη πνπ ζα θάλσ ιάζνο γηα λα κε θαηεγνξήζεη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 13) 
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Δπίζεο, ην παηέξα ηνλ ελνρινχζε αθάληαζηα πνιχ ε ζρέζε ηεο κεηέξαο κε ηελ 

κεηέξα ηεο. Θεσξνχζε πσο κε ηελ Ρία παληξεχηεθε θαη ηελ κάλα ηεο, θαη ε 

ηξηγσλνπνίεζε δελ κπνξνχζε λα ηελ απνδεθηή.  

 
[...] εγψ δελ παληξεχηεθα κφλν ηελ γπλαίθα κνπ αιιά θαη ηελ κάλα ηεο [...] (ειεχζεξε 

ζπδήηεζε κε ηνλ παηέξα Νίθν) 

 

Έλαο ιφγνο πνπ είλαη ήξεκνο ηψξα πνπ κέλεη ζην ρσξηφ, είλαη πσο δελ έρεη θνληά 

ηνπ ηελ πεζεξά ηνπ θαη έηζη λνηψζεη πνην ειεχζεξνο. Γελ είραλ πνηέ θαιέο ζρέζεηο 

αιιά απηφ δελ ηνλ πείξαδε ηφζν φζν ε επηξξνή πνπ αζθνχζε ζηελ γπλαίθα ηνπ.  
 

7.12.3. ρέζεηο Παύινπ κε ηελ αδεξθή ηεο Ρίαο 

 

Ζ Ρία έρεη κνλάρα κία αδεξθή κε ηελ νπνία δελ είραλ πνηέ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, φκσο 

νη θαηαζηάζεηο θαη νη αλάγθεο ηηο έθεξλαλ ηελ κηα θνληά ζηελ άιιε. Σν δήηεκα φκσο 

είλαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηελ Βάγηα θαη ζηνλ Παχιν. Δθείλε ήηαλ κηα 

γπλαίθα πνπ ήζειε λα επηβεβαηψλεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη εθείλνο έλαο άληξαο πνπ είρε 

πάληα αλνηρηά ηα κάηηα ηνπ ζην σξαίν.  

 
Ζ αδεξθή ηεο γπλαίθαο κνπ ήηαλ κηα σξαία γπλαίθα πνπ έδεηρλε απφ καθξηά φηη 

ςάρλεηαη, θαη φιν κνπ θνπληφηαλ αιιά θαλείο δελ κε πηζηεχεη. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 28) 

 

Ο Παχινο ζαπκάδεη ηελ Βάγηα γηα ηελ εκθάληζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο, θαη πάληα 

έθαλε ζπγθξίζεηο κπξνζηά ζηελ γπλαίθα ηνπ. ηελ αξρή θάζνληαλ γηα ψξεο λα 

κηιήζνπλ θαη γεινχζαλ, φκσο κεηά ηελ παξεμήγεζε θαη ηελ εηζβνιή ηεο Διέλεο, νη 

ηφλνη ρακήισζαλ θαη ήξζαλ νη απνκαθξχλζεηο.  

 
Ζ λχθε κνπ έρεη έλαλ ραξαθηήξα πνπ γνπζηάξσ άπεηξα, ηα ζπλδπάδεη φια, αιιά είλαη λα 

κελ ηελ πηάζνπλ νη ζηξαβέο ηεο ηφηε κεηακνξθψλεηαη. Σψξα ε ζρέζε καο είλαη ζηελ 

κεηακφξθσζε. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 29) 

 

Σν δήηεκα φκσο είλαη ε ζηάζε πνπ θξάηεζε εθείλνο φηαλ έκαζε πσο ε Βάγηα είρε 

εμσζπδπγηθή ζρέζε. Σφηε αληέδξαζε πνιχ άζρεκα, δήιεπε αθφξεηα, θαη φινη πίζηεςαλ 

πσο ήηαλ γηα ηελ δηθή ηνπ γπλαίθα θαη πσο ζα έιεγαλ κε ην ηεζη, φκσο δελ έγηλε έηζη. 

Δθείλνο κέξα κε ηελ κέξα αγξίεπε φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαηεγνξνχζε ηελ γπλαίθα θαη 

ηελ πεζεξά ηνπ γηα απηφ ην γεγνλφο.  

 
Γελ κπνξψ λα ην πηζηέςσ πσο κπνξνχζε ηφζν θαηξφ λα καο θνξντδεχεη έηζη, αλ δελ ηεο 

άξεζε ν άλδξαο ηεο ζα έπξεπε λα ρσξίζεη κε ηνλ άληξα ηεο. Καη δελ έπξεπε λα βξεη έλαλ 

παληξεκέλν πνπ είλαη θαη καθηφδνο, φρη ηφζν πνιχ ζηνλ βνχξθν. (πλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 28) 

 

ηελ παξνχζα θάζε ηα πξάγκαηα έρνπλ εξεκήζεη, δηφηη έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο, ζπάληα κηιάλε ζην ηειέθσλν θαη απφ θνληά δελ κέλνπλ πηα κφλνη. Πνιιέο θνξέο 

θσλάδεη ν έλαο ζηνλ άιινλ γηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.  

 

7.13. ρέζεηο Παύινπ κε ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα  

 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε, ηελ γπλαίθα θαη ηα δχν θνξίηζηα 

ηνπ. Με ηελ γπλαίθα ηνπ ήηαλ απφ πνιχ  κηθξή ειηθία καδί, θαη ζίγνπξα εθείλε ηνλ 
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βνήζεζε λα μεκπιέμεη απφ άζρεκεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Καη ηα παηδηά ήξζαλ ζηελ 

δσή ηνπο απφ πνιχ λσξίο, βέβαηα ζπλεηδεηά, εηδηθά ην πξψην παηδί ην ήζειε ν παηέξαο, 

κπνξεί λα ήηαλ γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο αιιά πξνζπάζεζε γηα λα έξζεη. Οη ζρέζεηο ησλ 

νηθνγελεηψλ έρνπλ πεξάζεη δηάθνξεο θάζεηο θαζψο θαη δηάθνξεο κεηαλαζηεχζεηο. Απφ 

ηελ κία ε δσή ζε κηα κεγαινχπνιε κε αξθεηέο αλέζεηο θαη δηθφ ηνπο ζπίηη θαη απφ ηελ 

άιιε, ε δσή ζε έλα κηθξφ νξεηλφ ρσξηφ, έρνληαο ράζεη ηα πάληα. Δηδηθά ηνλ πξψην 

θαηξφ δελ είραλ θαλ θαγεηφ λα θάλε.  

Βέβαηα ξφιν έπαημε θαη ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε ησλ γνλέσλ πνπ πέξαζε απφ 

δηάθνξα ζηάδηα θαη έθηαζε ζην ρσξηζκφ παξά ηελ χπαξμε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ. Αιιά 

θαη έπεηηα απφ ηελ επαλαζχλδεζε πάιη ηα πξάγκαηα δελ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ 

ηξνπή πνπ ζα ήζειαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζην 

δηάγξακκα 10 νη ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

 

 
Γηάγξακκα 10. Οη ζρέζεηο ηνπ Παχινπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

 

7.13.1. ρέζεηο Παύινπ κε ηε γπλαίθα ηνπ  

 

Ο Παχινο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ αγαπάεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά δελ ζεσξεί 

απαξαίηεην λα ηνπο ην δείρλεη. Θεσξεί πσο ρξένο ηνπ είλαη λα θξνληίδεη λα θέξλεη 

ιεθηά ζην ζπίηη θαη απφ εθεί θαη έπεηηα ηα αλαιακβάλεη φια ε γπλαίθα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 
Δγψ είκαη ν θνπβαιεηήο θαη ε γπλαίθα είλαη εθείλε πνπ θξνληίδεη ην ζπίηη, εε θαη πνπ 

θαη πνπ ε γπλαίθα κπνξεί λα βξεη κηα δνπιίηζα κε ιίγεο ψξεο λα θέξλεη έλα έμηξα 

ρξεκαηηθφ πνζφ ζην ζπίηη. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 7) 

 

Με ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Αζήλα, ήηαλ ζρεδφλ πάληα απψλ απφ ην ζπίηη θαη δελ 

είδε πσο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά θαη ηη αλάγθεο έρνπλ. θεθηφηαλ κνλάρα πσο ζα ιείπεη 

απφ εθεί κέζα θαη πσο ζα θάλεη ηα ρφκπη ηνπ θαη ηηο αζρνιίεο ηνπ. 

 
Γελ έβξηζθα θαλέλα ιφγν λα γπξίζσ ζπίηη ην κεζεκέξη, γηαηί καδί κε ηελ γπλαίθα κνπ ζα 

έβιεπα θαη ηελ πεζεξά κνπ, θαη κεηά ζα θαηαιήγακε λα κηιάκε θαη λα ηξψκε φινη καδί. 

Ξέξεηο ηη είλαη λα γπξίδεηο ζην ζπίηη θνπξαζκέλνο θαη λα βιέπεηο ζπλέρεηα ηα κνχηξα ηεο 

πεζεξάο ζνπ; Βάζαλν.. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 7α) 
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Με ηελ κεηαθφκηζε ζηελ Κξήηε, νη ηζνξξνπίεο ηνπ δεπγαξηνχ άιιαμαλ ξηδηθά, 

εθείλνο εξέκεζε θαη πεξλάεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην ζπίηη κε ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά 

ηνπ. 

 
[...]ηψξα κνπ αξέζεη λα είκαη ζπίηη, γηαηί είκαζηε νη ηέζζεξηο καο, αλ δελ γθξίληαδε ηφζν 

πνιχ ε γπλαίθα κνπ, ηψξα καθξηά απφ ην ζφη ηεο ζα ήκνπλ ν πνην επηπρηζκέλνο 

άλζξσπνο.. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 7γ) 

 

Ο παηέξαο λνηψζεη κηα ειεπζεξία πνπ δελ ζέιεη λα αιιάμεη, θαη ζεσξεί πσο πιένλ ε 

δσή ηνπο έρεη κπεη ζε κηα ηάμε.  

 
7.13.2. ρέζεηο Παύινπ κε ηα παηδηά ηνπ 

 

Ο παηέξαο έιεηπε πνιιέο ψξεο απφ ην ζπίηη θαη ζηελ νπζία δελ έρεη δήζεη πνιχ ηα 

παηδηά ηνπ. Άιισζηε ζεσξεί πσο είλαη γπλαηθείνο ξφινο λα κεγαιψλεηο ηα παηδηά, θαη 

πσο φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο παηέξαο εθείλνο ην θάλεη. 

 
Δγψ ζεσξψ πσο είκαη εληάμεη ζαλ παηέξαο, ηνπο έρσ έλα πηάην θαί λα θάλε, ηα θαιά 

ηνπο ξνχρα θαη παπνχηζηα θαη έλα ζπίηη λα κείλνπλ, φια ηα άιια είλαη πεξηηηά. Έηζη δελ 

είλαη; (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 9) 

 

Αγαπάεη θαη λνηάδεηαη ηα παηδηά ηνπ αιιά κε έλαλ δηθφ ηνπ ηξφπν, πνπ γηα εθείλνλ 

αξθεί αιιά δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ.  

 
Δθείλεο πνιιέο θνξέο κνπ δεηάλε λα παίμνπκε, αιιά ηη λα παίμνπκε εγψ είκαη άλδξαο 

θαη εθείλεο θνξίηζηα.. έρνπλ θαη ηελ κακά ηνπο αλ ζέινπλ παηρλίδη θαη πνιιέο- πνιιέο 

θνπβεληνχιεο. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 7α) 

 

Με ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Κξήηε ζεσξεί πσο ηα παηδηά ζα κεγαιψζνπλ θαιχηεξα 

θαη ζα ζθιεξαγσγεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηελ Αζήλα. 

 
Έλαο ιφγνο πνπ ζέισ λα κείλνπκε ζηελ Κξήηε είλαη γηαηί ζα δνπλ θαιχηεξα νη θφξεο 

κνπ. (πλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Παχιν, εξψηεζε 13) 

 

Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ζηα παηδηά θξχβνπλ έλα ηεξάζηην ράζκα 

επηθνηλσλίαο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ κφλν απφ ηα παηδηά θαη φρη απφ εθείλνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ8 
 

πλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δύν νηθνγελεηώλ 

ζηεβάζε ηεο γελεαινγηθήο αλάιπζεο 
 

 

8.1. Δηζαγσγή 
 

Με βάζε ην γελεφγξακκα ησλ δχν νηθνγελεηψλ, φπσο απηά εηπψζεθαλ απφ ηνπο 

ηέζζεξηο γνλείο θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έρνπλ κεγαιψζεη θαη ηελ νηθνγέλεηα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, ζηα ζεκεία κε ηα νπνία νη γνλείο 

εκπιέθνληαη άκεζα ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δεπγάξη θαη σο γνλείο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα, πσο ιεηηνπξγνχλ θαη πνηνη είλαη 

εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ κειψλ ησλ ησξηλψλ 

νηθνγελεηψλ. Πνιιέο θνξέο, ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη θαηαζηάζεηο κνηάδνπλ αζχλδεηεο, 

φκσο κειεηψληαο ηέηνηνπ είδνπο γελενγξάκκαηα γίλεηαη ζαθέο πσο φια έρνπλ ηελ ζέζε 

ηνπο θαη πσο είλαη εχθνιν λα γίλεη έλα κέινο δπζιεηηνπξγηθφ ζπλαηζζεκαηηθά αλ δελ 

έρεη ιάβεη ηελ απαξαίηεηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία (Εέξβαλνο,2007)  

Ο ινγηθφο λνπο ρξεηάδεηαη κηα ζηηγκή (ίζσο θαη δχν ή θαη πεξηζζφηεξν γηα 

θάπνηνπο) ψζπνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα αληηδξάζεη, γηα απηφ πνιχ ιέλε πσο ε πξψηε 

παξφξκεζε ζε έλα  ζπλαηζζεκαηηθφ εξέζηζκα αλήθεη ζηελ θαξδηά θαη φρη ζην κπαιφ. 

Τπάξρεη φκσο θαη έλα δεχηεξν είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο, πνην αξγφ, ην νπνίν 

ππνβφζθεη κέζα καο θαη δπκψλεη ππνζπλείδεηα ηηο ζθέςεηο καο πξηλ δεκηνπξγεζεί ην 

ζπλαίζζεκα (Goleman, 2015:237). Σν δεχηεξν απηφ είδνο νδεγεί ζηελ ξχζκηζε ησλ 

δηθψλ καο αξρηθά ζπλαηζζεκάησλ θαη έπεηηα ησλ άιισλ, ψζηε λα ππάξρεη κηα πνην 

εθηεηακέλε αληίιεςε γηα ην πψο λνηψζνπκε θαη πσο λνηψζνπλ νη άιινη γηα ην ίδην 

ζέκα. Οη ζθέςεηο καο άιισζηε  αλήθνπλ ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο άξα νδεγνχκαζηε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη εθείλεο θαη ηα βηψκαηα καο νξίδνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε καο, καο 

δίλνπλ δειαδή ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε ή φρη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλαηξέμακε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

παηδηθή, εθεβηθή θαη λεαξή ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ, ψζηε λα δνχκε πνηα είλαη απηά ηα 

εθθξαζηηθά κέζα, νη πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο, θαζψο θαη νη ππαξμηαθνί ιφγνη κε 

ηνπο νπνίνπο κεγάισζαλ γηα λα δνχκε ηη απφ φια απηά θαη ζε πνην βαζκφ έρεη 

θαζνξίζεη ηελ ησξηλή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ξχζκηζε ζηα πιαίζηα πιένλ ηεο δηθήο ηνπο 

νηθνγέλεηαο.  

πλνπηηθά αλαθέξνπκε πσο ε παξαθάησ αλάιπζε καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ, ηα νπνία πξνδηαζέηνπλ θιεξνλνκηθά ζπκβάληα, 

ζρεκαηίδνπλ ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη δηακνξθψλνπλ ηα 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά.   

 
8.2. Οηθνγελεηαθή δνκή 

 

Σν λνηθνθπξηφ ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο πνπ κειεηάκε απνηειεί έλα άζηθην 

λνηθνθπξηφ, κηαο πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο, ζην νπνίν ν παηέξαο, ε κεηέξα θαη ηα δχν 

κηθξφηεξα αδέξθηα κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη. Σα άιια δχν αδέξθηα, ηα νπνία είλαη δίδπκα, 

ζπνπδάδνπλ θαη εδψ θαη δχν ρξφληα ιείπνπλ απφ ην ζπηηηθφ, έξρνληαη κνλάρα γηα ιίγν 
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ζηηο δηαθνπέο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ε νηθνγέλεηα βξίζθεηαη θάησ απφ κηα δηαξθή 

πίεζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ελδνπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ο ιφγνο 

ησλ ελδνπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπο αιιά ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηελ αδπλακία ηεο κεηέξα λα ζπλερίδεη λα αλέρεηαη 

ηελ ζθιεξή θξηηηθή θαη άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα. Απφ ηφηε πνπ έθπγαλ ηα 

δίδπκα, ε ηζνξξνπία ηνπ ζπηηηνχ έρεη αιιάμεη θαη ε κεηέξα θαίλεηαη λα έρεη ράζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηεο γηα ηελ δσή. Ζ κεηέξα είλαη κηα γπλαίθα, νπνία απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

έθαλε παηδηά, έζηξεςε φιν ηεο ην ελδηαθέξνλ πάλσ ζε εθείλα, πνηέ δελ βαζίζηεθε ζηελ 

ζπδπγηθή ηεο ζρέζε δηφηη απφ ηελ αξρή είρε κάζεη λα αλέρεηαη ηελ απνπζία ηνπ άλδξα 

ηεο απφ ην ζπίηη θαη απφ ηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη αθφκα θαη αλ ήηαλ εθεί, ε επηζεηηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά δελ ηεο επέηξεπε λα βαζηζηεί πάλσ ηνπ. πνηε έθζαλε πνιιέο θνξέο 

ζην ζεκείν λα πξνηηκά λα ιείπεη απφ ην ζπίηη.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη αιιαγέο ζηελ πξψηε νηθνγελεηαθή 

ηνπο δνκή ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή θαη έπεηηα φια εθείλα πνπ πξνέθπςαλ επεξέαζαλ 

άκεζα  ηελ ηζνξξνπία ηεο παξνχζαο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηέξα ήηαλ κέινο κηα πνιχηεθλεο 

νηθνγέλεηαο, ήηαλ ην δεχηεξν παηδί κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε έλαλ 

κεγαιχηεξν αδεξθφ θαη δχν άιιεο κηθξφηεξεο θαηά ηξία θαη ηέζζεξα ρξφληα  

αληίζηνηρα. Ο παηέξαο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ήηαλ ν πξσηφηνθνο γηφο κηαο ππξεληθήο 

νηθνγέλεηαο, κε κηα κηθξφηεξε αδεξθή θαηά ηξία ρξφληα. Παξαηεξνχκε φηη νη ξφινη ηεο 

κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα βαζίδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηαγσγή ηνπο. Ο παηέξαο σο 

κεγαιχηεξνο αδεξθφο έρεη κάζεη λα θξνληίδεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 

απφ ηελ άιιε ε κεηέξα σο ην δεχηεξν παηδί έρεη κάζεη λα ηελ θξνληίδεη θάπνηνο άιινο 

θαη εθείλε κε ηελ ζεηξά ηεο λα θξνληίδεη ηα κηθξφηεξα θαη πνην αδχλακα πξφζσπα.  

Ζ νηθνγέλεηα  έρεη ηέζζεξα παηδηά, ζηνηρείν πνπ αξέζεη πνιχ ζηελ κεηέξα αιιά ν 

παηέξαο δελ ην ήζειε θαη έθαλε ηα πάληα εθ ησλ πζηέξσλ λα ην απνηξέςεη. πσο 

θαίλεηαη ν θαζέλαο ήηαλ επεξεαζκέλνο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δνκή πνπ είρε κάζεη, 

αιιά φπσο θαίλεηαη ην λνηθνθπξηφ ηνπο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηεο κεηέξαο, κε ηελ 

κφλε δηαθνξά ζην θχιν ησλ παηδηψλ. Δλψ ε κεηέξα είρε αδέξθηα, έλα αγφξη θαη άιια 

δχν θνξίηζηα, εθείλε έθαλε έλα θνξίηζη θαη ηξία αγφξηα. Δλψ γηα ηνλ παηέξα, ηα δχν 

πξψηα, ήηαλ ίδηα κε εθείλνλ, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη.  

Παξαηεξνχκε πσο ζηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο ηείλνπλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ νηθνγέλεηεο, αιιά κε νκνηφηεηα ζηελ δνκή θαη ζηα παηδηά. Ζ νηθνγέλεηα ηεο 

κεηέξαο θαίλεηαη λα θάλεη ηέζζεξα παηδηά, ίδηνπ θχινπ θαη ίδηαο ζεηξάο είλαη ηα παηδηά 

ηνπ αδεξθνχ ηεο ελψ ε άιιε αδεξθή έκεηλε απάληξεπηε. ζνλ αθνξά ηνλ παηέξα ηείλεη 

ε νηθνγέλεηα ηνπ λα θάλεη δχν παηδηά, ή λα κέλνπλ απάληξεπηε φπσο ε αδεξθή ηνπ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο θαη ζηα δχν γελενγξάκκαηα δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ 

δηαδπγίνπ αιιά ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο κε ζπδπγηθήο ζρέζεο.  

ζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα, παξαηεξνχκε φηη απνηειεί έλα άζηθην 

λνηθνθπξηφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε, ηνλ παηέξα, ηελ κεηέξα θαη ηα δχν 

κηθξά θνξίηζηα ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ε νηθνγέλεηα βξίζθεηαη θάησ απφ κηα δηαξθή 

πίεζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ελδνπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ο ιφγνο 

ησλ ελδνπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπο αιιά ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηελ αδπλακία ηεο κεηέξα λα ζπλερίδεη λα αλέρεηαη 

ηελ απαζή ζηάζε ηνπ παηέξα. Ζ κεηέξα λνηψζεη κέζα ηεο ηελ επηζπκία λα βξίζθεηαη 

θνληά ζηα παηδηά ηεο θαη ζηελ κεηέξα ηεο, αγλνψληαο ηελ ζπδπγηθή ηεο ζρέζε. 

Ζ κεηέξα πξνέξρεηαη απφ κηα ππξεληθή νηθνγέλεηα, έρνληαο κηα κεγαιχηεξε αδεξθή 

θαηά ηξία ρξφληα. ζνλ αθνξά ηνλ παηέξα, πξνέξρεηαη απφ κηα πεληακειή νηθνγέλεηα, 

έρνληαο δχν αδέξθηα κεγαιχηεξα απφ εθείλνλ. Δθείλνο είλαη ν πζηεξφηνθφο γηνο, 

αλάκεζα ζηα άιια αγφξηα, αιιά φπσο θαίλεηαη απφ ηηο νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηθέξεηαη σο πνην ψξηκνο, πξνζηαηεχνληαο ηνπο ππνινίπνπο. Παξαηεξνχκε πσο 
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ε δνκή ηεο ππφ κειέηεο νηθνγέλεηαο έρεη πεξηζζφηεξν ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ηεο 

κεηέξαο, ηφζν φζνλ αθνξά ην θχιν ησλ παηδηψλ, φζν θαη ηα κέιε. Ο παηέξαο δειψλεη 

ηελ επηζπκία λα θάλεη έλα γην, δηφηη φπσο θαίλεηαη απφ ηελ δηθή ηνπ νηθνγέλεηα, ηείλνπλ 

λα ζέινπλ πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα απφ φηη ηα θνξίηζηα. Δλψ ε κεηέξα, θαίλεηαη 

ηθαλνπνηεκέλε πνπ έρεη κνλάρα δχν θφξεο αθνχ θαίλεηαη λα κηκείηαη ηελ παηξηθή ηεο 

νηθνγέλεηα, θαη ζπλεπψο ςάρλεη θαη απφ ηνλ άλδξα ηεο φρη κφλν ηελ ίδηα δνκή αιιά θαη 

ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε, ζαλ κηθξφηεξε ήηαλ ην πξνζηαηεπκέλν κέινο, φπνπ φινη ηελ 

πξφζεραλ. Ο παηέξαο δε, είρε κάζεη λα απνζηαζηνπνηείηαη θαη λα απνκαθξχλεηαη απφ 

φπνην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο εκθαλίδνληαλ, κφλν ζε έληνλεο πεξηφδνπο θξίζεσλ 

επέκβαηλε, δειψλνληαο ζηα ππφινηπα κέιε ηη ζα έπξεπε λα θάλνπλ.  

ζνλ αθνξά ηα παηδηά ηνπο, έρνπλ δχν κηθξά θνξίηζηα, πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηεο κεηέξαο θαη ηεο αδεξθήο ηεο, δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκέλεο θαη 

κνλάρα ε κηθξφηεξε εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά. Άιιεο νκνηφηεηεο πνπ 

βιέπνπκε απφ ηα γελενγξάκκαηα ηνπο είλαη φηη ηείλνπλ λα παληξεχνληαη θαη λα 

αθνινπζνχλ ην πιήζνο ησλ παηδηψλ απφ ηηο παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο.  

πγθεθξηκέλα φινη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα είλαη παληξεκέλνη κε δχν παηδηά 

θαη ηα ππφινηπα αδέξθηα ηνπ έρνπλ θάλεη απφ δχν θνξίηζηα. ζνλ αθνξά ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο, ηείλνπλ λα παληξεχνληαη, ππάξρεη κνλάρα έλα δηαδχγην, ην 

νπνίν είλαη ηεο αδεξθήο ηεο, ε νπνία φκσο ηνλ μαλαπαληξεχηεθε, έρνπλ πξνζπαζήζεη 

λα θάλνπλ παηδηά αιιά ηειηθά δελ ηα θαηάθεξαλ.  

Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

δνκή, είλαη ε αλάγθε γηα αλαπαξαγσγή, γηα ελσκέλε νηθνγέλεηα, φκσο ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή θαίλνληαη νη κεηέξεο λα ράλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη νη παηεξάδεο λα 

δεκηνπξγνχλ ηνίρνο θαη απφζηαζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Δπίζεο θαη ζηηο δχν 

νηθνγέλεηεο βιέπνπκε πσο ππάξρεη ε ηάζε γηα ηξνγσλνπνίεζε κε θάπνην κέινο απφ ηελ 

παηξηθή ή ηελ κεηξηθή νηθνγέλεηα αληίζηνηρα θαη ε αλάγθε γηα ππεξπξνζηαζία ησλ 

παηδηψλ ηνπο απφ ηηο ίδηεο. Έρνπλ αθήζεη εδψ θαη ρξφληα ηελ δσή ηνπο θαη ηα φλεηξα 

ηνπο γηα λα ρηίζνπλ κηα επηηπρεκέλε νηθνγέλεηα, κπνξεί λα έρνπλ θαηαθέξεη λα 

κεγαιψζνπλ ζσζηά ηα παηδηά ηνπο αιιά λνηψζνπλ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ πνπ 

κεγαιψλεη καδί κε ηα παηδηά.    

 
8.3. Ζ επαλάιεςε ησλ πξνηύπσλ από γεληά ζε γεληά 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ γελενγξάκκαηνο γίλεηαη θαλεξφ πσο επαλαιακβάλνληαη 

ηα ίδηα πξφηππα, ηα νπνία κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ εκπιέθνληαη. Οη κεηέξεο θαη 

ζηηο δχν νηθνγέλεηεο θαίλεηαη λα θξαηάλε ην λνηθνθπξηφ θαη ηα παηδηά. Δλψ θαίλεηαη 

πσο νη παηεξάδεο είλαη απψλ, ρσξίο φκσο λα θαηαιαβαίλνπλ απηφ ην ιάζνο. Έρνπλ 

κεγαιψζεη κε ηελ εληχπσζε πσο ην ρξένο ηνπο είλαη λα πξνζθέξνπλ πιηθά αγαζά ζηα 

παηδηά ηνπο θαη λα εκπιέθνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο κφλν ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ.  

ζνλ αθνξά ηα παηδηά θαη ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά 

πξνζθνιιεκέλα ζηελ κεηέξα, ζην ζεκείν ηεο αιιειεμάξηεζεο, φρη κνλάρα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη γηα ην δηάβαζκα ηνπο ή γηα ην παηρλίδη ηνπο. 

Καη βέβαηα, ε απνπζία ηνπ παηέξα, έρεη θαη απηήλ ηελ αηηηνινγία ηεο, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πεπνίζεζε πνπ κεγάισζαλ πσο δειαδή νη παηεξάδεο δελ πξέπεη λα 

αζρνινχληαη κε απηά γηαηί είλαη γπλαηθεία ππφζεζε.  

Παξάιιεια φκσο θαη νη ίδηνη είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ κεηέξα ηνπο, ηελ αγαπνχλ, 

ηελ εκπηζηεχνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ βιέπνπλ ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαη 

ηδηαίηεξα φζν κεγαιψλνπλ απνδεηνχλ πεξηζζφηεξε αγάπε θαη φπσο ηελ νλνκάδνπλ κηα 

«ρακέλε αγάπε», φηη δελ θέξδηζαλ σο παηδηά λνηψζνπλ πξέπεη λα ην θεξδίζνπλ ζην 

παξφλ θαη ζην κέιινλ ηνπο. Βέβαηα νη παηεξάδεο έρνπλ αδπλακία ζηα αδέξθηα ηνπο, 
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πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνπο δχν άληξεο, αιιά παξάιιεια ζεσξνχλ πσο 

πξέπεη λα ηα πξνζηαηεχζνπλ, ζαλ δεχηεξνη θεδεκφλεο ηνπο. 

Γελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηηο κεηέξεο, ε κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα 

αγαπάεη πνιχ ηα αδέξθηα ηεο, έρεη ηελ κηθξφηεξε αιιά ζπνπδαγκέλε αδεξθή λα ηελ 

θξνληίδεη θαη λα ηελ ππνζηεξίδεη. Δλψ ε κεηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη λα 

έρεη ζρέζε θπξίσο αληαγσληζκνχ κε ηελ αδεξθή ηεο, δελ ήηαλ πνηέ νπζηαζηηθά θνληά 

θαη φζν κεγαιψλνπλ δελ επηζπκνχλ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη θνηλφ θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο γνλείο είλαη ε γλψκε ηεο 

θνηλσλίαο. Πξνζπαζνχλ λα θέξνληαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη ηα θνηλά 

πηζηεχσ αθφκα θαη φηαλ απηά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο ή ην 

θνηλφ νηθνγελεηαθφ θαιφ ηνπο. Ζ θξάζε «ηη ζα πεη ν θφζκνο;» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

θαη απφ ηα ηέζζεξα κέιε, θαη πνιιέο θνξέο είλαη ε θξάζε πνπ ν ζπλνκηιεηήο πείζεηαη 

λα πξάμεη ην θνηλσληθά απνδεθηφ.  

Με βάζε ην γελεφγξακκα ηνπο δηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρεη αθφκα έλα θνηλφ 

ζηνηρείν αλάκεζα ζηα ηέζζεξα κέιε, ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ππάξρεη ην θαηλφκελν ηνπ 

αιθννιηζκνχ ζηνλ παηέξα φισλ ηνπο. Καη ελψ δελ απαληνχλ κε «λαη, έρσ έλα άηνκν 

πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ», θαίλεηαη κειεηψληαο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο πσο ππάξρεη 

θαη πνιιέο θνξέο έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ δηθή ηνπο νηθνγελεηαθή δσή. Καη 

εθεί θαίλεηαη έλα γεληθφ ζηεξεφηππν ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν δείρλεη πσο ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα, νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηα θξχςνπλ, αθνχ θνβνχληαη ηνλ θνηλσληθφ 

ξαηζηζκφ πνπ κπνξεί λα δερηνχλ.  

Καη ηέινο, έλα άιιν δήηεκα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ ησξηλή ηζνξξνπία ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σα νπνία θέξλνπλ γθξίληα αλάκεζα 

ζηνπο γνλείο αιιά θαη ζε εθείλνπο απέλαληη ζηα παηδηά. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ 

έιιεηςε ηνπο θαη αληηδξνχλ, ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηα άιια παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπο.  

 
8.4. ρέζεηο θαη ηξίγσλα ησλ γνλέσλ κε ηηο παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο 

 

πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ελλνψληαο ηελ νηθνγελεηαθή δνκή ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ δεκηνπξγνχληαη θάζεηεο αιιά θαη νξηδφληηεο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ κε ηηο 

παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Με ηνλ φξν θάζεηεο ζρέζεηο νλνκάδνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ 

γελενγξάκκαηνο, φπνπ ε ζεηξά γέλλεζεο θαη ν ηξφπνο πνπ εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θέξνληαη έπεηηα εθείλνη ζηηο ησξηλέο ηνπο νηθνγέλεηεο, ελψ 

κε ηνλ φξν νξηδφληηεο ζρέζεηο ελλννχκε ηελ νηθνγελεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

απνθηάλε νη γνλείο κε βάζε φηη έρνπλ δήζεη νη ίδηνη θαη πσο απηφ ηνπο επεξεάδεη ζηηο 

ησξηλέο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηελ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη λα έρεη πνιχ θαιέο 

ζρέζεηο κε φια ηα κέιε, αιιά φζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαίλεηαη λα δέλεηαη κε ηελ 

αδεξθή ηεο θαη κε ηελ κεηέξα ηεο θαη λα θξαηάεη έμσ απφ απηφ, ηνπο άλδξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, κε ηνπο νπνίνπο ηα πάεη θαιά έρνληαο ηππηθέο θαη ήξεκεο επαθέο.  

ζνλ αθνξά ηνλ παηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα ήηαλ θαη λα είλαη 

αξθεηά ζπλδεδεκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ αδεξθή ηνπ θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ (ν νπνίνο ήηαλ ν αγαπεκέλνο θαη ην πξφηππν ηνπ) ε πξνζθφιιεζε λα 

πεξλάεη ζηελ κεηέξα, κε ηνλ αληίζηξνθν ξφιν, δειαδή εθείλνο είλαη ηψξα ν πξνζηάηεο 

θαη ε κεηέξα ηνπ ην αδχλακν πιάζκα πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα, ε κεηέξα είρε αλέθαζελ πνιχ θαιέο ζρέζεηο 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο, φκσο θαίλεηαη πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηφηε πνπ 

απνθάζηζε λα παληξεπηεί κε απνθνξχθσκα ηελ γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηεο παηδηνχ 
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δέζεθε πνιχ κε ηελ κεηέξα ηεο, ελψ κε ηα άιια δχν κέιε πξνζπαζεί λα θξαηάεη 

ηππηθέο αιιά θαη ζρεηηθά ήξεκεο ζρέζεηο κε πνιχ κεγάιε επηηπρία.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ παηέξα, θαη εθείλνο δέλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά φιν θαη πεξηζζφηεξν 

φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα κε ηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπ. Οη ιφγνη γηα κηα ηέηνηα 

πξνζθφιιεζε θαίλεηαη λα είλαη ε θαζεκεξηλή επαθή ηνπο (ηψξα πνπ έρνπλ 

κεηαθνκίζεη ζην ρσξηφ) αιιά ρσξίο λα είλαη μεθάζαξν αλ είλαη κφλν απηφο ν ιφγνο. 

χκθσλα κε καξηπξία ηεο κεηέξαο θαίλεηαη πσο ξφιν έπαημε ε δήιηα ηνπ παηέξα γηα 

ηελ ζρέζε εθείλεο κε ηελ κεηέξα ηεο, δειαδή ηελ πεζεξά ηνπ (ρσξίο φκσο απηή ε πεγή 

λα επηβεβαηψλεηαη). 

 
8.5. Οη αληηιήςεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Καη ηα ηέζζεξα ελήιηθα κέιε ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλα 

απφ ηελ αληίιεςε πνπ είραλ νη παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. πγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηεο 

πξψηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα κεγάισζε κε ηελ πεπνίζεζε πσο πξέπεη λα γίλεη κηα 

ζσζηή κεηέξα πνπ θξνληίδεη θαη αγαπάεη ηα ηέζζεξα παηδηά πνπ ζα έθαλε. Ο αξηζκφο 

ηέζζεξα δελ ήηαλ ηπραίνο, φινη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο θάλνπλ ηέζζεξα παηδηά, ην κφλν 

πνπ αιιάδεη είλαη ην θχιιν ησλ ζειέσλ θαη ησλ αξξέλσλ, κε ζηαζεξή αλαινγία ην 1 

πξνο 3. Βέβαηα νκνηφηεηα δελ είλαη κφλν ν αξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ, ε απνπζία ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη πξαγκαηηθή ήηαλ πάληα 

ζηελ δσή ηεο κεηέξαο απφ ηνλ δηθφ ηεο παηέξα. Δθείλε είρε βέβαηα λα αληηκεησπίζεη 

πνην δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, κε έλαλ παηέξα απηαξρηθφ θαη εζηζκέλν ζην αιθνφι. Δίρε 

ππνζρεζεί ζηνλ εαπηφ ηεο πσο ζα απέθεπγε έλα ηέηνην κνληέιν άληξα αιιά ζηελ 

πνξεία απιά ηεο αξθνχζε λα κελ πίλεη ν ζχληξνθνο ηεο. ηελ δηθή ηεο νηθνγέλεηα είρε 

πεξάζεη πνιιέο εληάζεηο θαη δελ άληερε λα μαλαδήζεη ηα ίδηα γεγνλφηα ζε φιε ηεο ηελ 

δσή. ζνλ αθνξά κε ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ πήξε θαζψο κεγάισλε, ήηαλ ε δχλακε, ε 

ζέιεζε, ε ζησπή ζηα αλδξηθά μεζπάζκαηα θαη ε ηθαλφηεηα απφθξπςεο απφ ηνπο 

άιινπο φια εθείλα πνπ ηελ πιήγσλαλ. Ζ έθθξαζε «ηα ελ νηθσ κε ελ δήκν» ήηαλ απφ 

ηηο ρηιηνεηπσκέλεο κέζα ζην ζπίηη ηνπο, αθφκα θαη αλ νη έμσ αληηιακβάλνληαλ φηη θάηη 

δελ πήγαηλε θαιά. Δίραλ κάζεη λα θξαηάλε φινη κπζηηθά ηα νηθνγελεηαθά ηνπο 

δεηήκαηα, φζν θαη αλ πνλνχζαλ. ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα ε κεηέξα επηδεηνχζε 

ζπλαηζζεκαηηθή γαιήλε, ηελ νπνία έλνησζε πσο δελ ζα έβξηζθε πνηέ ζην παηξηθφ ηεο, 

έηζη κε ηελ πξψηε επθαηξία έθπγε θαη απνθάζηζε λα παληξεπηεί ζεσξψληαο απηή ηελ 

ιχζε σο κνλαδηθή.    

Ζ κεηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο κεγάισζε θαη εθείλε κε ηελ ίδηα ηδέα, θαη ζε 

απηή θαίλεηαη πσο ν αξηζκφο δχν δελ είλαη ηπραίνο. ινη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο έθαλαλ 

δχν παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ, είηε κφλν αγφξηα, είηε κφλν θνξίηζηα. πσο φκσο θαίλεηαη 

ν παηέξαο δπζαλαζρεηεί γηαηί ζα ήζειε λα θάλεη αγφξη, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ 

βηψκαηα. Ζ κεηέξα είρε δηαπνηηζηεί κε ηελ ηδέα πσο έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην δηθφ 

ηεο δξφκν καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο, δελ άληερε λα βιέπεη ηελ κεηέξα ηεο λα 

ζηελαρσξηέηαη κε ηηο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο θαη ηελ απφηνκε θαη απφκαθξε 

ζπκπεξηθνξά πνπ είρε απέλαληη ζε φινπο. Δπεηδή ε κεηέξα ηεο παληξεχηεθε κε 

πξνμεληφ ζε κεγάιε ειηθία, εθείλε ζεψξεζε πσο γηα λα κελ πεξάζεη θαη εθείλε ηα ίδηα, 

ζα έπξεπε λα ππνκείλεη ηα πάληα αλ εηδηθά ν άλδξαο ηεο είλαη εθείλνο πνπ ζα επηιέμεη. 

Δίρε γαινπρεζεί κε ηελ έθθξαζε «κηα γπλαίθα γελλήζεθε λα ππνθέξεη» θαη απηφ 

ζήκαηλε γηα εθείλε πσο ζα έπξεπε λα βξεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ επέιεμαλ νη 

γνλείο ηεο γηα λα κελ λνηψζεη πνηέ ηνλ ίδην πφλν. Ζ ππνκνλή θαη ε επηκνλή ζηηο 

δπζθνιίεο ήηαλ νη δχν ιέμεηο πνπ έκαζε απφ κηθξή ειηθία φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη 

πξαθηηθά. Ήζειε λα θχγεη απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ αδηέμνδν πνπ ηεο πξφζθεξε ε 
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νηθνγέλεηα ηεο, θαη έηζη απνθάζηζε ζε κηθξή ειηθία λα παληξεπηεί θαη ακέζσο λα θάλεη 

παηδηά.   

Καη νη δχν κεηέξεο απφ ηελ κηα κεξηά,  κεγάισζαλ κε ηελ πεπνίζεζε πσο φια ζα 

πξέπεη λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα απηφ θαη δελ 

έςαμαλ γηα κηα δνπιεηά. Καη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηψξα πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα κεγαιψλνπλ θαη εθείλεο πιένλ δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνινχληαη φιε ηελ ψξα κε 

εθείλα λνηψζνπλ «άρξεζηεο» θαη ζεσξνχλ πσο πιένλ ίζσο θαη λα ήξζε ε ψξα λα 

θνηηάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Οη παηεξάδεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεγάισζαλ θαη απηνί κε ηελ ηδέα πσο ν ζθνπφο 

ηεο δσήο ηνπο είλαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά. Γνπιεχνπλ φζν πνην πνιχ 

κπνξνχλ, ζε δνπιείεο εμσηεξηθέο γηα λα παξάγνπλ φζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κπνξνχλ. 

Ννηάδνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θάιπςε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ θαη φρη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ.  

πγθεθξηκέλα ν παηέξαο ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, ιείπεη φιε κέξα, φπσο έθαλε θαη ν 

δηθφο ηνπ παηέξαο. Αζρνιείηαη κε ηα παηδηά κνλάρα φηαλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε θαη 

θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα, γηα κηθξνιεπηνκέξεηεο θαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα δελ 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα αλαθαηεπηεί.  

Ο παηέξαο ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαη εθείλνο ηα ρλάξηα 

ηνπ δηθνχ ηνπ παηέξα, κέλεη ακέηνρνο ζε φια θαη φηαλ δεη πσο δελ κπνξεί λα ιχζεη ε 

γπλαίθα ηνπ ηελ θαηάζηαζε ηφηε εθείλνο επεκβαίλεη θαη απαηηεί λα γίλνπλ φια φπσο 

εθείλνο ηα ζέιεη.  

Καη ηα ηέζζεξα κέιε ήζειαλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα, άζρεηα λα δηαθέξνπλ νη ιφγνη, 

θαίλεηαη λα κελ έρνπλ κεηαληψζεη γηα απηήλ ηελ επηινγή ηνπο, γηα απηφ θαη φηαλ αθνχλ 

ηελ ιέμε νηθνγέλεηα είηε ρακνγεινχλ είηε αλαθέξνληαη ζηηο φκνξθεο ζηηγκέο. Σν κφλν 

πνπ ίζσο λα άιιαδαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ε ηφζε κηθξή ειηθία ηεο παληξεηάο 

θαη ηελ απφθηεζεο ησλ παηδηψλ. Θεσξνχλ πσο ην δεπγάξη ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί 

πξψηα πάξα πνιχ θαιά πξηλ ελψζεη ηελ δσή ηνπ, έηζη ψζηε φηαλ έξζεη ην παηδί λα είλαη 

έηνηκνη λα ην ππνδερηνχλ θαη λα ην ζηεξίμνπλ, αιιηψο ιέλε ζα πάζνπλ φηη θαη νη ίδηνη, 

ζα αηζζαλζνχλ αδχλακνη θαη πνιιέο θνξέο αλίθαλνη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ηφζεο 

αιιαγέο θαη δπζθνιίεο. 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο ην ζπδπγηθφ θηλάιε αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αιήζεηα ηνπ δεπγαξηνχ κέζα απφ δχν ζθνπηέο: ηελ δηθή ηνπ θαη ηελ 

δηθή ηεο. Οη ξίδεο απηψλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαθνξψλ έγθεηηαη ελ κέξεη ζε 

βηνινγηθή θχζε αιιά θαη ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, νη νπνίνη δνπλ ζε ρσξηζηνχο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θφζκνπο, ρσξηζκέλνη ζε αγφξηα θαη ζε θνξίηζηα. Αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο, δηδάζθνληαη πνιχ δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Οη γνλείο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπδεηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο πεξηζζφηεξν κε ηα θνξίηζηα παξά κε ηα αγφξηα. Σα θνξίηζηα 

δέρνληαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο απφ φηη ηα 

αγφξηα. Μέζα απφ ηηο έξεπλεο έρεη απνδερηεί ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία φηη γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ πξνβνιή κηαο ηαηλίαο, νη κεηέξεο κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εζνπνηψλ  ζηα θνξίηζηα, ελψ γηα ηα αίηηα θαη ηα επαθφινπζα κηινχλ ζηα αγφξηα 

(Goleman, 2015:13).   

Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο δσήο θαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο λνηψζνπλ απνκνλσκέλεο 

ζηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα ηνπο ηελ κεηαθξάδνπλ 

ζε αδηαθνξία, ελψ εθείλνη απφ ηελ άιιε ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο έρνπλ παξάινγεο 

απαηηήζεηο, εθφζνλ ηνπο αλαθαηεχνπλ κε δεζκεχζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

ζεσξνχλ πσο είλαη γπλαηθεία ππφζεζε. 
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8.6. Ο ξόινο θαη ν ιόγνο ύπαξμεο 

 

Καη νη δχν νηθνγέλεηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή δνκή  κέζα ζηελ νπνία κεγάισζαλ. Οη 

κεηέξεο ησλ δχν νηθνγελεηψλ, ελψ βξίζθνληαη ζηελ δεχηεξε ζεηξά κε βάζε ηελ 

ρξνλνινγηθή γέλλεζε ηνπο, είραλ πάληα ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ην λνηθνθπξηφ θαη 

ηηο αλάγθεο ηφζν ζπλαηζζεκαηηθέο φζν θαη πιηθέο. πσο αλαθέξεη ν Bowen (1996) ηα 

κεζαία παηδηά πξέπεη λα παιέςνπλ γηα λα βξνπλ ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Ζ κεζαία ζέζε λαη κελ ηα γιηηψλεη απφ ηηο έληνλεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα πξσηφηνθα 

θαη ηα ζηεξλνπαίδηα, αιιά πνιιέο θνξέο ηα αλαγθάδεη λα δψζνπλ κάρεο κε ηα κφληκα 

ζπλαηζζεκαηηθά ηξαχκαηα πνπ κπνξεί λα λνηψζνπλ πεξηκέλνληαο θάηη άιιν απφ απηφ 

πνπ ζα ήζειαλ.  Θεσξψληαο σο πνην αδχλακα ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπο (γλψκε πνπ 

ηνπο είραλ πεξάζεη νη δηθνί ηνπο γνλείο) αλέιαβαλ εθείλεο λα θξαηνχλ ηηο ηζνξξνπίεο. 

Οη κεηέξεο κεγαιψλνληαο κε απηήλ ηελ πεπνίζεζε θαη δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπο 

νηθνγέλεηεο, βιέπνληαο σο πνην αδχλακα πιάζκαηα απηήλ ηελ θνξά ηνπο άληξεο ηνπο, 

αλαιακβάλνπλ εθείλεο ηνλ θπξίαξρν ξφιν ψζηε λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο ησξηλέο 

νηθνγέλεηεο ηνπο. Βάδνπλ απηφκαηα ζηελ δεχηεξε ζέζε ηνπο άλδξεο ηνπο, κηαο πνπ ηνπο 

ζεσξνχλ πνην αδχλακνπο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο ίδηεο αιιά θαη ηα παηδηά ηνπο.  

Μεγάισζαλ θαη νη δχν ζε νηθνγέλεηεο, φπνπ ε γπλαίθα έρεη πνιιαπινχο ξφινπο θαη 

επζχλεο, κηκήζεθαλ απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη εθφζνλ έλνησζαλ ζπλαηζζεκαηηθά 

δπλαηέο βξήθαλ άληξεο πνπ γηα απηέο ήηαλ αδχλακε. Βιέπνπκε βέβαηα, πσο ε κεηέξα 

ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, έρνληαο κεγαιχηεξν αδεξθφ γελεηηθά αιιά ζηελ νπζία θαη 

ζηελ πξάμε κηθξφηεξν απφ εθείλε, πίζηεςε ππνζπλείδεηα πσο ην ίδην ζα έπξεπε λα 

ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ άληξα ηεο, εθείλε λα ηξαβάεη θνππί θαη εθείλνο λα αθνινπζεί. Ζ 

δεχηεξε κεηέξα, παξφιν πνπ δελ είρε αδεξθφ παξαδεηγκαηίδνληαλ ππνζπλείδεηα απφ 

ην κνλαδηθφ αληξηθφ ζηνηρείν πνπ ήηαλ ν παηέξαο ηεο. ε ειεχζεξε ζπδήηεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηηο δχν κεηέξεο, εθκπζηεξεχηεθαλ πσο κεγαιψλνπλ καδί κε ηα παηδηά 

ηνπο θαη ηνπο άλδξεο ηνπο, έρνληαο δειαδή φρη κφλν ηνλ ξφιν ηεο ζπδχγνπ καδί ηνπο 

αιιά θαη ηνλ ξφιν ηεο κεηέξαο – θαζνδεγήηξηαο.  

Οη κεηέξεο ινηπφλ, αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηεο κεηέξαο πνπ θξνληίδεη ηα παηδηά ζηελ θάιπςε ησλ  θπζηθψλ 

αλαγθψλ π.ρ. θαγεηφ, χπλνο. ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ σο κεηέξα 

θαη σο θίιε ηνπ παηδηνχ, πνπ είλαη πάληα πξφζπκε λα αθνχζεη ηα παξάπνλα θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο ρσξίο λα ηα βξίζθεη αλνχζηα θαη κηθξά. Σνλ ξφιν ηεο ζπδχγνπ, ε 

νπνία θαιχπηεη ηηο θπζηθέο αλάγθεο κηαο ζρέζεο, ηεο θίιεο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα 

δηθαηνινγήζεη ηηο ειάρηζηεο αιιά ππαξθηέο αλάγθεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο αθφκα θαη αλ ηηο 

βξίζθεη παξάινγεο. Αιιά θαη ηνλ ξφιν ηεο κεηέξαο, ε νπνία βιέπεη ηνλ άλδξα ηεο σο 

έλα κηθξφ παηδί πνπ έρεη ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα πεληάρξνλν.  

Οη παηεξάδεο δε, έρνπλ κνλάρα έλαλ ξφιν, ηνπ θνπβαιεηή. Σνπ αλζξψπνπ δειαδή 

πνπ ζα θέξεη ρξήκαηα θαη θαγεηφ ζην ζπίηη, φκσο γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα 

ιείπεη φιε κέξα απφ ην ζπίηη θαη φηαλ είλαη εθεί, ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ θνχξαζε 

θαη ηα λεχξα ηνπ ηα ππφινηπα κέιε θαη λα θαηαλννχλ πσο έθαλε ην ρξένο ηνπ  γηα 

απηνχο. ζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ παηεξάδσλ κε ηα παηδηά ηνπο, δελ έρνπλ θαλ ηελ 

φξεμε αιιά νχηε θαη ηελ ζέιεζε λα δείμνπλ πσο ελδηαθέξνληαη λα αθνχζνπλ απηά πνπ 

ιέλε ή λα ζθεθηνχλ ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

παηδί ηνπο απφ εθείλνπο. Γελ βάδνπλ φξηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο απιψο 

κνλάρα απαηηνχλ εζπρία ζην ζπίηη φηαλ λνηψζνπλ πσο έρνπλ θνπξαζηεί απφ ηα βάξε 

ηεο δσήο. ηνλ ξφιν ηνπο πξνο ηελ γπλαίθα ηνπο, ζεσξνχλ πσο ηα έρνπλ θαηαθέξεη 
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πιήξσο δηφηη παξέρνπλ ρξήκαηα θαη ην εκεξήζην θαγεηφ, ελψ εθείλεο δελ ρξεηάδεηαη λα 

αζρνιεζνχλ κε απηφ, ζχκθσλα κε εθείλνπο. Αθφκα θαη φηαλ δνξίδνληαη νηθνλνκηθά 

ζεσξνχλ ππνηηκεηηθφ λα δεηήζνπλ ή λα αθήζνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο λα βξνπλ δνπιεηά, 

ζεσξψληαο πσο έηζη ηνπο παίξλνπλ ηνλ αλδξηθφ ηνπο ξφιν.  

Καη νη δχν νηθνγέλεηεο ζεσξνχλ πσο ε δνκή ζε φιεο ηηο άιιεο νηθνγέλεηεο ηνπ 

πιαλήηε είλαη ίδηα. Δίλαη πεπεηζκέλα θαη ηα ηέζζεξα κέιε πσο ην θχιν ηνπ αλζξψπνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ, θαη ελψ νη άληξεο θαίλεηαη λα είλαη 

πιήξσο ζπκβηβαζκέλνη κε απηήλ ηελ ηδέα, νη γπλαίθεο ζπγθξνχνληαη κε ηνλ ίδην ηνπο 

ηνλ εαπηφ, δεηψληαο πεξηζζφηεξν φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, δελ 

ηνπο λνηάδνπλ ηφζν ηα βάξε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φζν έλαο θαιφο ιφγνο λα λνηψζνπλ 

θαη εθείλεο πνζεηέο θαη δπλαηέο αθνχ κνλάρα έηζη ζα έρνπλ πεηχρεη ηνλ ιφγν χπαξμεο 

ηνπο.  

Οη παηεξάδεο βιέπνπλ πσο φια βαίλνπλ θαιψο, φζν έρνπλ ρξήκαηα θαη πιηθά αγαζά, 

ελψ ηα  ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα ησλ γπλαηθψλ ηνπο ηα απνδίδνπλ ζηηο δχζθνιεο 

κέξεο πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο θάζε κήλα.  
 

8.7.Σν ζπκηθό ζύζηεκα ησλ δύν νηθνγελεηώλ  

 

Με ηνλ φξν ζπκηθφ ζχζηεκα ελλννχκε ηελ αλάδπζε ηεο αζπλείδεηεο πιεπξάο ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ, κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Κάζε άλζξσπνο αηνκηθά αιιά θαη σο 

νηθνγέλεηα  δηαζέηεη έλα δηθφ ηνπ ζπκηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα ζπληαπηίδνληαη απηνί νη 

δχν ηχπνη ζπκηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεμαξηψληαη θαη ζπιιεηηνπξγνχλ. Γηα λα ππάξμεη 

ξχζκηζε ηνπ ζπκηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα 

πξφηππα ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ακέηξεηεο γεληέο ησλ πξνγφλσλ καο. Σν ζπκηθφ 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηε δνκή, ηελ θίλεζε, ηελ 

δηαδηθαζία θαη ηε ιεηηνπξγία.  

ζνλ αθνξά ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν νλνκάδεηαη δνκή, αλαθέξεηαη ζηηο 

ηεξαξρίεο, ηα ππνζπζηήκαηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. ηαλ 

γηα παξάδεηγκα γίλεηαη κηα θίλεζε απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηα ππφινηπα ππξνδνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ αληίδξαζε απηή έρεη σο ζηφρν λα επαλαθέξεη ηφζν ην 

άηνκν φζν θαη ην ζχζηεκα ζηελ πξφηεξε ηνπ ζέζε. πγθεθξηκέλα κε ζηελ πξψηε 

νηθνγέλεηα πνπ κειεηήζακε βιέπνπκε πσο φζνλ αθνξά απηή ηελ δνκή ζπκβαίλεη ην 

εμήο: 

Ο παηέξαο παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη ε κεηέξα κε ηελ ζεηξά ηεο ππαθνχεη, θαη νη δχν 

καδί πξνζπαζνχλ λα πεηζαξρήζνπλ κε απζηεξφ ηξφπν ηα παηδηά ηνπο (ζαθήο θαη 

άηεγθηε ηεξαξρία φπσο έρνπλ κάζεη απφ ηηο δηθηέο ηνπο). Κάζε θνξά πνπ ν παηέξαο 

κηιάεη άζρεκα ζε θάπνην απφ ηα παηδηά, ε κεηέξα πξνζπαζεί λα καιαθψζεη ηνλ παηέξα 

(ππνζχζηεκα κεηέξαο- παηδηνχ, ζεσξνχλ πσο απηφο είλαη ν ξφινο ηνπο, πξνζσπηθφ 

βίσκα). Δλψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα κελ νμχλεη ηα πλεχκαηα, πξνζπαζψληαο λα κελ 

κηιήζεη μεθάζαξα ή θαη θαζφινπ (ζησπή- αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο δχζθνιεο 

ζηηγκέο). ζνλ αθνξά ηα παηδηά, ην κεγαιχηεξν παηδί πξνζηαηεχεη ην κηθξφηεξν εθηφο 

θαη αλ ππάξρεη πξψηκε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία απφ ην δεχηεξν πξνο ην πξψην 

(ιεηηνπξγηθή ζέζε κεγαιχηεξνπ πξνο ηνπ κηθξφηεξνπ κε βάζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηζνξξνπία).  

Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε θίλεζε, ε νπνία 

νξίδεηαη σο ε νπνηαδήπνηε κεηαηφπηζε ηεο ζηάζεο, ε δηαθχκαλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ε δηαθίλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο κέινπο έλαληη ησλ άιισλ. 

Ο παηέξαο δείρλεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζην έλα παηδί θαη κηιάεη κε ζαπκαζκφ γηα 

εθείλν (θίλεζε πξνζέγγηζεο πξνο ην παηδί). Σα άιια παηδηά αληηιακβάλνληαη απηήλ ηελ 

δηαθνξά θαη πνπ θαη πνπ δηακαξηχξνληαη (θίλεζε απνκάθξπλζεο).  
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Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη φηη ζρεηίδεηαη κε 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπγθηλεζηαθφ ζχζηεκα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο κέινπο αγγίδεη απηνκάησο θαη ηνπο ππφινηπνπο αιιά 

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηνλ θαζέλα. Ζ ζπκηθή δηαδηθαζία ζπληίζεηαη απφ απηέο ηηο 

επηκέξνπο αιιειεπηδξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ κειψλ θαη έηζη νξίδεηαη ε λέα 

ηζνξξνπία.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηαλ ν παηέξαο ζηελαρσξήζεη έλα απφ 

ηα παηδηά, ακέζσο ε κεηέξα ηξέρεη λα ην θαινπηάζεη, ελψ ν παηέξαο ηα βάδεη θαη κε 

ηνπο δχν, θπξίσο κε ηελ γπλαίθα ηνπ ιέγνληαο πσο εθείλε ηα θαθνκαζαίλεη, θαη έηζη ην 

βάξνο ηεο ζπδήηεζεο θεχγεη απφ ην παηδί θαη πεγαίλεη ζηελ κεηέξα (αληίιεςε παηέξα- 

πξνζσπηθφ παηδηθφ βίσκα).  

Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ιεηηνπξγία, κε ηνλ φξν ιεηηνπξγία ελλννχκε ηελ 

ιεηηνπξγηθή ή κε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

πκπεξηιακβάλεη δειαδή ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, πσο δειαδή αληηδξνχλ θαη πσο ζηακαηάεη έλαο θαπγάο. Ο παηέξαο 

ππνζηεξίδεη πσο ζε φια έρεη δίθην θαη πσο απηφ πνπ ιέεη είλαη ην ζσζηφ, ε κεηέξα 

ζησπά θαη γίλεηαη απηφ πνπ ιέεη εθείλνο, άζρεηα αλ εθείλε μέξεη πσο ππάξρεη θαιχηεξε 

ιχζε (κνηίβν θπξηαξρίαο ηνπ άλδξα πξνο ηελ γπλαίθα).  
 

8.8. πκπεξάζκαηα 

 

ε έλα γελεφγξακκα δελ είλαη εχθνιν λα δηεξεπλεζεί ε θάζε θαηεχζπλζε πνπ 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Οθείιακε ινηπφλ λα ζέζνπκε θάπνηεο 

πξνηεξαηφηεηεο, ραξάδνληαο ηνπο άμνλεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθφηππσλ γηα ηνπο γνλείο. 

Αξρηθά αλαθεξζήθακε ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα, φπνπ νη γνλείο νλνκάδνληαη Αλζνχια 

θαη Νίθνο, αλαθεξζήθακε ζηηο ζρέζεηο ηεο κεηέξαο κε ηελ δηθή ηεο αξρηθή νηθνγέλεηα, 

κε ηνπ άλδξα ηεο θαη ηέινο κε ηελ δηθή ηεο πνην ζηελή νηθνγέλεηα. Έπεηηα ηελ ίδηα 

αθξηβψο δηαδηθαζία θάλακε θαη γηα ηνλ παηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο. ηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζήζακε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν ηνπ γελενγξάκκαηνο θαη γηα ηελ δεχηεξε 

νηθνγέλεηα, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν.  

ε πξψην επίπεδν ζα παξνπζηάζνπκε ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

κε ηελ κειέηε ηνπ γελενγξάκκαηνο. Ζ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί κέξνο 

κηαο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, έρεη ηελ δεχηεξε ρξνλνινγηθή ζεηξά γέλλεζεο απφ ηα 

ηέζζεξα αδέξθηα ηεο. Οη ζρέζεηο ηεο κε ηα κέιε ηεο δηθήο ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα 

είλαη ζρεηηθά θαιέο, κε ηελ κεηέξα ηεο είραλ πάληα κηα πνιχ θνληηλή ζρέζε θαη 

κνηξάδνληαλ ηα βάξε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, εμαηηίαο ηεο κεηαθφκηζεο ηεο έραζαλ ηελ 

ηφζν ζηελή επαθή αιιά θαη πάιη είλαη θνληά. Με ηνλ παηέξα ηεο δελ είραλ πνηέ ηηο 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, ελψ ην ζπλαίζζεκα πνπ θαίλεηαη λα είλαη πνην δπλαηφ είλαη εθείλν 

ηνπ θφβνπ απφ ηελ κεξηά ηεο θαη ηνπ επηθξηηηθνχ απφ ηελ κεξηά ηνπ. Με ηνλ αδεξθφ 

ηεο έρνπλ πιένλ ηππηθέο ζρέζεηο, θαη κνλάρα φηαλ δνξίδεηαη νηθνλνκηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά εθείλνο, εθείλε ηα μερλάεη φια θαη ηνλ βνεζάεη φζν πνην πνιχ κπνξεί, 

αθφκα θαη θξπθά απφ ηνλ άληξα ηεο. ζνλ αθνξά ηελ αδεξθή ηεο έρνπλ κηα πνιχ 

ζηελή θαη δεκέλε ζρέζε, κνηξάδνληαη ηελ ξνπηίλα ηεο δσήο κε ηα φκνξθα θαη ηα 

άζρεκα θπξίσο ηεο ίδηαο.  

πσο θαίλεηαη ε αιπζίδα θπιάεη αλάπνδα ζε απηήλ ηελ νηθνγέλεηα, ην κηθξφηεξν 

αδεξθάθη βνεζάεη ην κεγαιχηεξν. Ζ Αλζνχια ραξαθηεξίδεηαη σο κηα γπλαίθα πνιχ 

δνηηθή θαη επγεληθή κε φινπο, πξνζπαζεί λα πξνιαβαίλεη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο ελψ 

ηξέρεη γηα ηελ θξνληίδα φισλ. Έλα απφ ηα  ζέκαηα πνπ ηελ πιεγψλνπλ είλαη πσο δελ 

ζπνχδαζε θαη δελ βξήθε κηα δνπιεηά, έηζη πξνζπαζεί απηήλ ηελ επηζπκία ηεο λα ηελ 

εθπιεξψζνπλ ηα παηδηά ηεο αληί  γηα εθείλε.  
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ζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα, εθείλνο απφ ηφηε πνπ έραζε ηνλ παηέξα ηνπ, 

άιιαμε ηειείσο ζπκπεξηθνξά. Έρεη κεγάιε αδπλακία ζηελ κεηέξα θαη ζηελ αδεξθή 

ηνπ, ηεο ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά αθφκα θαη εηο βάξνο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο.  Μνηξάδνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ηνπο, αθνχ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

κηα θιεηζηεί κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ελφο θάζε θνξά, θαη 

ζπλήζσο απηέο νη επηζπκίεο είλαη ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο Νίθνο είλαη έλαο θαιφο άλζξσπνο 

αιιά κε πνιιέο αδπλακίεο, ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ (κεηέξα θαη αδεξθή) φζν θαη 

ζηελ επηζπκία ηνπ λα καδεχεη ιεθηά. Έρεη πνιχ ζπρλά μεζπάζκαηα ζπκνχ, ελψ δελ 

δέρεηαη λα ηνπ θέξλνπλ αληίξξεζε ζε απηφ πνπ ιέεη. Αγάπα ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά 

ηνπ θαη ζεσξεί πσο θέξεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αθνχ ηθαλνπνηεί ηηο πιηθέο ηνπο 

αλάγθεο.  

ηελ δεχηεξε ηψξα νηθνγέλεηα βιέπνπκε ην ίδην κνηίβν γπλαίθαο, δειαδή κηα 

κεηέξα πνπ ππεξαγαπά ηα παηδηά ηεο, αζρνιείηαη κνλάρα κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια θξνληίδεη ην ζπίηη φιν. Έρεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ κεηέξα ηεο, 

θαη ζε πνιιά ζέκαηα ιεηηνπξγεί κε πξφηππν εθείλε, πιένλ πνπ δελ είλαη θνληά λνηψζεη 

πσο έρεη έλα θελφ απφ ηελ απνπζία ηεο, ελψ παξάιιεια ειπίδεη πσο ζα μαλακείλνπλ 

καδί. Με ηελ αδεξθή ηεο έρνπλ ηππηθέο ζρέζεηο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ζε 

αληαγσληζκφ θαη ηζαθσκνχο. ζνλ αθνξά ηνλ παηέξα ηεο, είραλ αλέθαζελ ηππηθέο 

ζρέζεηο, θαη ελψ δελ ηνλ θαηεγνξεί γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ πεξηπέηεηεο, ζεσξεί πσο ε 

κεηέξα ηεο είλαη δπζηπρηζκέλε εμαηηίαο ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ παηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, ηνλ Παχιν, είλαη ν κηθξφηεξνο 

απφ ηελ ηξίηεθλε νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά ζηελ νπζία φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα παίδεη ηνλ 

ξφιν ηνπ ζπληνληζηή φιεο ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηε κεηέξα ηνπ είραλ θαιέο ζρέζεηο θαη 

φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, θαίλεηαη λα δέλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν καδί ηεο, ζεσξψληαο 

ηεο σο κηα κηθξή «αγία» πνπ έρεη παιέςεη πάξα πνιχ ζηελ δσή ηεο. Με ηνλ παηέξα ηνπ 

είραλ νπδέηεξεο ζρέζεηο θαη πνπ θαη πνπ ζην παξφλ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγθξνπζηαθέο 

αιιά κε πνιιέο ζηηγκέο ζπγθίλεζεο. Φαίλεηαη λα έρεη θαη ζε εθείλνλ αδπλακία παξφιν 

πνπ δελ ζέιεη λα ην δείρλεη. ζνλ αθνξά ηα αδέξθηα ηνπ, έρεη ζρεδφλ κνλάρα ηππηθέο 

ζρέζεηο καδί ηνπο, αλ θαη φπνηε ρξεηαζηνχλ βνήζεηα εθείλνο ηξέρεη θνληά ηνπο. Δίλαη 

έλαο άλζξσπνο απφιπηνο θαη απηαξρηθφο, ζεσξεί πσο πξνζπαζεί πνιχ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ άζρεηα αλ δελ ηνπ ην αλαγλσξίδεη ε γπλαίθα ηνπ. Αγαπά πνιχ ηα παηδηά 

θαη ηελ γπλαίθα ηνπ θαζψο θαη ηνπο γνλείο ηνπ θαη πνιιέο θνξέο δελ μέξεη πνηαλνχ ην 

κέξνο πξέπεη λα πάξεη θαη έηζη κέλεη ακέηνρνο πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη ηηο 

ηζνξξνπίεο.  

ε δεχηεξν επίπεδν βιέπνπκε πσο νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιψζεη κε ηελ εληχπσζε 

πσο γηα φια είλαη ππεχζπλεο νη ίδηεο, ζην λνηθνθπξηφ, ζην κεγάισκα ησλ παηδηψλ, φζν 

θαη γηα ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ. Ο ζχδπγνο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ θνπβαιεηή 

έμσ απφ ην ζπίηη θαη ηνπ παζά κέζα ζην ζπίηη, φπνπ φινη πξέπεη λα ηνλ ππεξεηνχλ 

επεηδή θνπξάδεηαη.  

Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκάδηα θαη ζηηο ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο ησλ γνλέσλ γηα 

ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο, απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα εμήο ζεκάδηα.  

ηελ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο ππάξρεη ην θαηλφκελν ηνπ αιθννιηζκνχ, φηαλ 

αξξψζηεζε ε αδεξθή ηεο ν παηέξαο ην έξημε ζην πνηφ, ελψ φηαλ πέζαλε ε αδεξθή ηεο, 

ε πξνγηαγηά ηεο πέζαλε απφ θαηάζιηςε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Νίθνπ, φηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ, ε κεηέξα ηνπ 

έπαζε θαηάζιηςε θαη έθαλε πνιιά ρξφληα λα ηελ μεπεξάζεη. πλερίδεη λα πεγαίλεη 

αθφκα γηα ηππηθνχο ειέγρνπο θαη ν Νίθνο κε ηελ αδεξθή ηνπ, ηεο θξχβνπλ ζνβαξά 

ζιηβεξά πξνβιήκαηα.  

ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα παξαηεξνχκε φηη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Ρίαο, ην ρξφλην άγρνο 

ηεο κεηέξαο ηεο, ηελ νδήγεζαλ ζε ηξνκεξνχο ίιηγγνπο θαη πξφβιεκα κε ηα νζηά ηεο.  
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Δλψ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Παχινπ, ν παηέξαο θαηέιεμε αιθννιηθφο απφ ηφηε πνπ έραζε 

φια ηνπ ηα ιεθηά ζηα ραξηηά θαη άιιαμε ξηδηθά ε δσή ηνπο.  

Απφ ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ γελενγξάκκαηνο, αληηιακβαλφκαζηε επίζεο 

πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ πξνζεγγίδνπλ νη γνλείο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηη επηδεηνχλ 

απφ εθείλεο. Ζ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο επηδεηά ηελ αγάπε θαη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ηεο κηθξφηεξεο αδεξθήο ηεο, ζεσξψληαο πσο εθείλε ιεηηνπξγεί σο 

δεθαλίθη ηεο ζηηο δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παίξλεη κε ηα παηδηά θαη ην 

ζπηηηθφ ηεο. Σνλ ξφιν ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ηνλ κεηαζέηεη ζηελ αδεξθή ηεο, κηαο πνπ 

εθείλε λνηψζεη αδχλακε λα ηα βγάιεη πέξα κε φια απηά.  

Απφ ηελ άιιε ν παηέξαο λνηψζεη αλήκπνξνο λα ηα βγάιεη πέξα κε δχν νηθνγέλεηεο, 

βνεζάεη ηελ κεηέξα θαη ηελ αδεξθή ηνπ δηφηη ηεο ζεσξεί πνην αδχλακεο θαη 

δπζιεηηνπξγηθέο.  

Ζ κεηέξα ηεο άιιεο νηθνγέλεηαο, λνηψζεη θαη εθείλε αδχλακε λα ηα βγάιεη φια πέξα 

κφλε ηεο θαη λνηψζεη πσο κε ηελ βνήζεηα ηεο κάλαο ηεο φια πεγαίλνπλ θαιχηεξα. Σελ 

ζηήξημε ηεο κεηέξαο ζα ηελ ήζειε απφ ηνλ άληξα ηεο αιιά βιέπεη πσο δελ κπνξεί λα ην 

απνθηήζεη  απηφ θαη ςάρλεη απφ αιινχ. Ο παηέξαο δε, λνηψζεη λα είλαη αλάκεζα ζε δχν 

νηθνγέλεηεο θαη αλάινγα κε ην πψο αμηνινγεί ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο 

βνεζάεη αλαιφγσο.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο δελ είλαη εχθνιε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαζψο θαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηα ελδννηθνγελεηαθά 

δεηήκαηα, ππάξρνπλ θαη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ θέξνπλ έλα ρξφλην πξφβιεκα, θαη ελψ 

πεξλνχλ ηα ρξφληα εθείλνη δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ φξηα θαη πξνυπνζέζεηο απιά 

δηαησλίδνπλ θαηαζηάζεηο ςπρνθζφξεο. 

ην παξαθάησ θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε έηζη ψζηε λα αλαδεηρηνχλ θαη ζηελ πξάμε φια 

φζα εηπψζεθαλ απφ ηα ππνθείκελα.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 
 

Γηαδηθαζίεο ξύζκηζεο θαη απηνξξύζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζην πιαίζην ησλ δύν νηθνγελεηώλ 
 

 

9.1. Δηζαγσγή 

 

Μέζα απφ ηελ μερσξηζηή αλάιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ ξνπηηλψλ ησλ γνλέσλ 

πξνθχπηνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία, ηα νπνία δελ αθνξνχλ κφλν αίηηα δηακαρψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πηέζεσλ αιιά παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη θαη έλαο θνηλφο κεραληζκφο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο φπνπ ζηελ νπζία κπαίλνπλ φια ηα κέιε γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  Σελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο ηελ θαζνξίδεη ε ζηάζε ηεο 

κεηέξαο, δειαδή αλάινγα κε ηηο πξάμεηο ηεο θηλνχληαη φια πξνο κηα επράξηζηε ή κηα 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ππνθαηεγνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

βάζε ηελ νηθνγελεηαθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πνπ ππάξρεη, θαζψο επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραληζκνί άκπλαο πνπ αλαπηχζζεη ε έθαζηε κεηέξα γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεχζεη θπξίσο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν 

ησλ παηδηψλ. Βέβαηα θαη ν παηέξαο θαίλεηαη λα μεδηπιψλεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ φζν θαη ην πέξαο απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ αλαπηχζζνπλ νη κεηέξεο 

θαη έπεηηα ζην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη παηεξάδεο, θαη ζην ηέινο ζα αλαδεηρζεί ν 

κεραληζκφο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ παηδηψλ.  

 
9.2. Βαζηθέο νκάδεο αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε γηα λα 

ξπζκίζνπλ ηφζν ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια ππνθείκελα φζν θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα 

εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αλαδεηρζνχλ νη παξαθάησ  νκάδεο είλαη 

κέζα απφ ηελ ζπζηεκηθή εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, ην γελεφγξακκα,  ην εκεξνιφγην 

ηνπ παξαηεξεηή θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ησλ 

δχν νηθνγελεηψλ.   

Υσξίζακε ην παξφλ θεθάιαην ζε ηξία κεγάια κέξε, γηαηί νκαδνπνηήζακε ηα 

ππνθείκελα κεηαμχ ηνπο. ην πξψην κέξνο αλαιχνπκε ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ 

εθεπξίζθνπλ νη κεηέξεο, ζην δεχηεξν κέξνο αλαιχνπκε ην ίδην ζέκα απφ ηελ κεξηά ησλ 

παηεξάδσλ θαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο αλαθεξφκαζηε ζηα παηδηά. Οιηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα ππάξρεη ζηελ ζχλνςε απνηειεζκάησλ. 

Αλαιπηηθά δειαδή έρνπκε ηα παξαθάησ κέξε, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη 

ζηηο επαλαιακβαλφκελεο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δχν ππνθείκελα, θαη πνπ 

άιινηε απηέο νη θξάζεηο είλαη ιατθέο ξήζεηο θαη άιινηε απνηεινχλ ζπκβνπιέο απφ ηα 

πξφζσπα πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Έπεηηα αθνινπζνχλ ζπγθεληξσηηθά ππνθεθάιαηα ηα 

νπνία δείρλνπλ αλαιπηηθά ζε πνηνπο κεραληζκνχο αλαθεξφκαζηε θαη κε πνην ηξφπν 

βνεζνχλ ην θάζε ππνθείκελν μερσξηζηά.  
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Αλαθέξνπκε ζηελ πξψηε νκάδα σο ππνθείκελν 1 ηελ κεηέξα ηεο πξψηεο 

νηθνγέλεηαο, ε νπνία νλνκάδεηαη Αλζνχια, θαη σο ππνθείκελν 2 ηελ κεηέξα ηεο 

δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, ε επνλνκαδφκελε Ρία.  

ηελ δεχηεξε νκάδα θξαηψληαο ην δηαρσξηζκφ 1 θαη 2, ν Νίθνο, ν παηέξαο ηεο 

πξψηεο νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη ην πξψην ππνθείκελν, ελψ ην δεχηεξν ππνθείκελν είλαη ν 

Παχινο.  

 

9.3. Α κέξνο: Οη κεραληζκνί άκπλαο πνπ εθεπξίζθνπλ νη κεηέξεο ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο ξνπηίλα 

 

Με ηνλ φξν, κεραληζκνί άκπλαο αλαθεξφκαζηε ζηηο ςπρνδηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ θηλεηνπνηνχλ ην Δγψ, έηζη ψζηε θάζε θνξά πνπ βηψλεη κηα ελνξκεηηθή απαίηεζε ή 

έλα ζπλαίζζεκα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Ζ αζπλείδεηε ινηπφλ ελδνςπρηθή 

δηεξγαζία πνπ δξα απνηειεί έλα είδνο αλαθνχθηζεο ζε κηα ππνηηζέκελε ζχγθξνπζε ή 

ζε πεξηφδνπο έληνλνπ άγρνπο, ζηνηρεία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο ελνξκήζεηο θαη ηα 

έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ(Mcwiliams,2012: 153). 

Κξίλεηαη αλαγθαία ε κειέηε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο γηα ηηο δχν κεηέξεο δηφηη καο 

βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ςπραλαιπηηθή δηάγλσζε ηνπ εθάζηνηε ραξαθηήξα. Οη 

βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε παξαθάησ αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη αλαθέξνληαη ζε κηα ηδηαίηεξε άκπλα ή 

ζε έλα ζχλνιν ακπλψλ πνπ επηζηξαηεχνληαη θαη’ εμαθνινχζεζε απφ ηελ κεηέξα.  

Οη άκπλεο έρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη επεξγεηηθέο γηα ηελ δσή ηνπ αηφκνπ. 

Ξεθηλνχλ ήδε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα γελλεζεί έλα βξέθνο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηελ έλαξμε ηεο θαηλνχξηαο ηνπ δσήο, έπεηηα απηνί νη κεραληζκνχ εμειίζζνληαη θαη ην 

βνεζνχλ λα ζπλερίζεη ηελ δσή ηνπ. Ο ιφγνο πνπ απηνί νη κεραληζκνί νλνκάζηεθαλ 

άκπλα, δηθαηνινγείηαη αλ ζθεθηεί θαλείο πσο επηζηξαηεχνληαη γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ην 

άηνκν απφ θάπνηα απεηιή. Απεηιεηηθά κπνξεί πνιιέο θνξέο λα γίλνπλ θαη ηα ίδηα καο 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ζπλήζσο ην άγρνο θαη ελίνηε ε ππεξβνιηθή ζιίςε κπνξεί λα καο 

δηαβάιινπλ, ζην ζεκείν απηφ ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο άκπλαο θαη βνεζάεη ην 

άηνκν λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ.     

Κάζε άηνκν εθθξάδεη κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο άκπλεο, νη νπνίεο 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

πξνηίκεζε θαη ε απηφκαηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ έλαληη θάπνησλ 

άιισλ είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ 

ηεζζάξσλ παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: πξψηα απφ φια ε ηδηνζπγθξαζία 

ελφο αηφκνπ, ε θχζε ησλ αξλεηηθψλ ςπρνπηεζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ έλα 

άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηκεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο.  Οη άκπλεο πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ σο πξφηππα ή πνπ δηδάρηεθαλ απφ γνλείο θαη άιια ζεκαληηθά πξφζσπα. 

Καη ηέινο νη ζπλέπεηεο πνπ βίσζε έλα άηνκν κεηά ηελ επηζηξάηεπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ακπλψλ (ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο 

νλνκάδεηαη «απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο»). 

Οη άκπλεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηηο πξσηνγελείο ή 

αλψξηκεο ή πξσηφγνλεο ή αθφκα θαη «ρακειφηεξεο ηάμεο» θαη αθνξνχλ ηελ 

νξηνζέηεζε αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ππάξρνπλ νη άκπλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δεπηεξνγελείο ή πην ψξηκεο ή αλψηεξεο ή 

«πςειφηεξεο ηάμεο» θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή νξηνζέηεζε ηνπ ςπρηθνχ 

νξγαληζκνχ, φπσο ηα φξηα αλάκεζα ζην Δγψ ή ζην Τπεξεγψ θαη ην Δθείλν, ή αλάκεζα 

ζην ηκήκα ηνπ Δγψ πνπ παξαηεξεί θαη ζην ηκήκα ηνπ Δγψ πνπ βηψλεη ηελ 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία.   
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 ηελ ζπλέρεηα ινηπφλ ζα αλαπηπρζνχλ νη κεραληζκνί άκπλαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο δχν κεηέξεο, νη νπνίεο παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν δηφηη αλάινγα κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο πξάμεηο θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αξρηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ζησπή, κηα ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη  δχν κεηέξεο, ζέινληαο 

έηζη λα πεηχρνπλ θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. Έλαο δεχηεξνο 

κεραληζκφο άκπλαο ησλ δχν κεηέξσλ είλαη ε απνζηαζηνπνίεζε απφ ην πξφβιεκα, 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα κελ ζπλέβε πνηέ ζε εθείλεο.  

Παξφια απηά επεηδή έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ζπκβαίλεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, 

θάζε θνξά πνπ λνηψζνπλ πηεζκέλεο ηφηε αλαδεηνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν θαη ρξφλν 

ηνπο. ηαλ απνθαζίδνπλ λα βγνπλ απφ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ρψξν ηφηε 

απεπζχλνληαη ζε έλα άιιν πνιχ θνληηλφ ηνπο πξφζσπν θαη δεκηνπξγνχλ καδί ηνπ έλα 

ηξίγσλν, ή αθφκα κε ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη φζνλ αθνξά ηα παηδηά ηνπο, 

αθήλνληαο εθηφο ηνπ παηέξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηεο ηξηγσλνπνηνχληαη κε ηα παηδηά ηνπο θαη έλα άιιν νηθείν 

πξφζσπν ηφηε θπξίαξρν κέζν θαη εξγαιείν είλαη ην ηειέθσλν. Σν νπνίν δίλεη δχλακε 

ζηελ κεηέξα θαη βνεζάεη λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα ιχλνληαη θαηαζηάζεηο πνπ κε άιιν 

ηξφπν ζα έκελαλ ζην κεηαίρκην. ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππνθαηεγνξίεο.  

Τπνθείκελν 1 νλνκάδνπκε ηελ κεηέξα απφ ηελ πξψηε νηθνγέλεηα ηελ Αλζνχια 

δειαδή. Δλψ Τπνθείκελν 2 νλνκάδνπκε ηελ κεηέξα απφ ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα ηελ 

Ρία.  

 

9.3.1. Οη επαλαιακβαλόκελεο θξάζεηο από ηηο κεηέξεο 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην αλαθέξνληαη νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν κεηέξεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη αθνξνχλ είηε ηελ αγαλάθηεζε ηνπο, είηε αλάγθε γηα κηα 

αθφκα πξνζπάζεηα. Βέβαηα θάπνηεο απφ απηέο, αθνξνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ έρνπλ 

αθνχζεη απφ ηα πξφζσπα πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά θαη 

απηά δπζηπρψο δελ είλαη νη άληξεο ηνπο.  

Ζ θξάζε Μελ θιαηο, ζηγά-ζηγά ζα ηα θαηαθέξνπκε (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, 

θεθάιαην 2) απνηειεί κηα θνηλφηππε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί φηαλ κηιάεη ζηνλ εαπηφ 

ηεο αιιά θαη ζηα παηδηά ηεο. Υσξίο λα αηηηνινγεί ηη είλαη απηφ πνπ αιιάδεη θαη πνπ ζα 

ηα βνεζήζεη, ειπίδεη ζε θάηη κειινληηθά θαιχηεξα. Δίλαη ζαλ λα πεξηκέλεη θάηη 

ζεφζηαιην πνπ φκσο είλαη ζίγνπξε πσο ζα ζπκβεί θαη ζα αιιάμεη ηελ δσή ηνπο.   

ζνλ αθνξά ηελ θξάζε «Ο θαζέλαο ζε απηό ην ρσξηό κε ηελ ηξέια ηνπ»(εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε, θεθάιαην 5) ηελ ιέεη φηαλ είλαη πνιχ αγρσκέλε ή ζπκσκέλε κε κηα 

θαηάζηαζε δηθαηνινγψληαο αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ πεξίεξγν ηξφπν αλζξψπνπο θαη 

θαηαζηάζεηο. Σελ ζπγθεθξηκέλε θξάζε, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα παηδηά πεξηπαίρηεθα 

φηαλ ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο γηα έλα αζηείν ζέκα, θαη έπεηηα απφ ην άθνπζκα ηεο 

θξάζεο μεζπνχλ ζε γέιηα.  

Μηα άιιε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεηέξα αιιά θαη ε αδεξθή ηεο φηαλ ζπκβαίλεη 

θάηη άζρεκν είλαη ε εμήο: «κελ αλεζπρείο Αλζνύια κνπ όια ζα πάλε θαιά, αξθεί λα 

πεξηκέλεηο» (θιηληθή ζπλέληεπμε ζπλαηζζήκαηνο, εξώηεζε 9).Πνιιέο θνξέο ε κεηέξα 

αλαθέξεη αθξηβψο απηνιεμεί ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ζαλ λα κηιάεη κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ 

εαπηφ, αιιά έρνληαο δχν πξνζσπηθφηεηεο κε δηαθνξεηηθή ζέιεζε θαη πηζηεχσ. Παξφια 

απηά, ηελ ζπγθεθξηκέλε θξάζε, ηελ ιέεη ε αδεξθή ηεο κεηέξαο θάζε θνξά πνπ ζα 

αθνχζεη πσο ε κεηέξα έρεη θάπνην πξφβιεκα. αλ λα έρεη γίλεη θαη απηφ έλα θνκκάηη 

ηνπ εαπηνχ ηνπο, πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηππηθέο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ππνθείκελα κεηαμχ ηνπο.   
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Καη ηέινο γηα ην πξψην ππνθείκελν, κηα αθφκα θξάζε είλαη «αγάιη- αγάιη γίλεηαη ε 

αγνπξίδα κέιη» (θιηληθή ζπλέληεπμε ζπλαηζζήκαηνο Δξση.9)ζέινληαο λα ελλνεζεί πσο 

κε ηελ ππνκνλή πνιιά κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ αθφκα θαη απφ εθεί πνπ δελ ην 

πεξηκέλεηο. Ζ θξάζε απηή ηππψλεηαη θάζε θνξά πνπ εθείλε βάιεη θάπνην ζηφρν ζην 

κπαιφ ηεο ηνλ νπνίν ζέιεη θαη λα πεηχρεη. Ζ έθθξαζε θαζψο θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο ηεο 

είλαη απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ππνδεηθλχνπλ κηα γπλαίθα δπλαηή πνπ μέξεη λα ζηαζεί 

ζην χςνο ησλ πεξηπηψζεσλ.  

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ππνθείκελν, δειαδή ηελ κεηέξα ελ νλφκαηη Ρία, θαη απφ ηελ 

δηθή ηεο πιεπξά ππάξρνπλ θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θαη 

θξχβνπλ κηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πνιχ ζπρλά ζε ζηηγκέο 

απφγλσζεο «πσο αλ ππάξρεη ζεόο αο κε βνεζήζεη», (θιηληθή ζπλέληεπμε ζπλαηζζήκαηνο 

Δξώηεζε 9) ζηελ νπνία θξάζε θξχβεηαη κηα επίθιεζε πξνο ηνλ ζεφ. Γελ κπνξεί λα πεη 

θαλείο πσο δελ είλαη κηα γπλαίθα άζεε, απελαληίαο πξνζεχρεηαη πνιχ ζπρλά θαη πάεη 

ζπρλά ζηελ εθθιεζία. Γηα ηνλ ιφγν ηνχην ρξεζηκνπνηεί ηελ θξάζε δείρλνληαο έηζη ηελ 

αγαλάθηεζε ηεο γηα φια απηά πνπ βηψλεη.  «Βιέπεηο πνπ πάλε νη θφπνη κνπ, ζηα 

ζθνππίδηα.» 

«ια ζα ηα θηηάμνπκε,θξφληηζε λα μεθνπξαζηείο θαη άθεζε πίζσ ην ρσξηφ, ηελ 

πεζεξά θαη ηνλ πεζεξφ»(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, θεθάιαην 3) είλαη κηα θξάζε πνπ 

ιέεη ε Διέλε ζηελ Ρία θαη εθείλε φηαλ θζάλεη ζε ζηηγκέο έληνλεο απφγλσζεο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θξάζε, ζαλ λα ζπλνκηιεί κε ηνλ εαπηφ ηεο.  Βέβαηα θαη κηα άιιε 

θξάζε κε ηνλ ίδην ραξαθηήξα θαη έκθαζε είλαη ε εμήο: «ε γπλαίθα ήξζε ζηνλ θόζκν γηα 

λα ηπξαλληέηαη θαη λα πνλάεη, δελ κπνξείο λα παο ελάληηα ζε απηό» (θιηληθή ζπλέληεπμε 

ζπλαηζζήκαηνο 9) κηα θξάζε πνπ δείρλεη μεθάζαξα πσο βιέπεη ε Διέλε ηελ δσή θαη 

απηή ε ηδενινγία πέξαζε απφ ηελ κηα γεληά ζηελ επφκελε, δειαδή ζηελ κεηέξα. Ζ 

νπνία φηαλ βιέπεη ηηο κεγάιεο θαηαηγίδεο ζηελ δσή ηεο ζθέθηεηαη πσο φια απηά δελ 

νθείινληαη ζε ιάζνο ρεηξηζκνχο ηεο ίδηαο ή ηνπ άλδξα ηεο αιιά ζηελ γπλαηθεία ηεο 

πιεπξά. πλεπψο φπνηα δηνξζσηηθή θίλεζε θαη λα θάλεη, ζεσξεί πσο δελ ζα έρεη θαλέλα 

νπζηαζηηθφ λφεκα. Καη ηέινο ε θξάζε πνπ αλαθέξεη ε κεηέξα ζηνλ εαπηφ ηεο ζε 

ζηηγκέο έληνλνπ ζπκνχ είλαη «Πξέπεη θαη εγώ λα αξρίδσ λα θνηηάδσ κόλν ηελ πάξηε 

κνπ»(θιηληθή ζπλέληεπμε ζπλαηζζήκαηνο 9)κε ηελ νπνία ζέιεη λα ππνδειψζεη πσο κε 

ην λα θνηηάδεη κφλν ηνπο άιινπο έρεη θζάζεη ε ίδηα ζε ςπρνινγηθφ αδηέμνδν θαη απηφ 

ηελ δνξίδεη θαη ελψ κπνξεί λα ιέεη ζηνλ εαπηφ ηεο απηήλ ηελ θξάζε ηελ ίδηα ζηηγκή νη 

πξάμεηο ηεο δείρλνπλ ην αθξηβψο αληίζεηφ.  

 
9.3.2. Ζ ζησπή 

 

Ζ ζησπή είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν κεηέξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο 

άλδξεο ηνπο, ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη άλδξεο κηινχλ θαη εθείλεο δελ απαληνχλ 

ζέινληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ζηακαηήζεη εθεί ε ζπδήηεζε, αιιά ζρεδφλ θάζε 

θνξά είλαη δηαθνξεηηθφο ν ιφγνο γηα παξάδεηγκα ην Τπνθείκελν 1 ζηακαηάεη ε 

θνπβέληα γηαηί έρεη δεη πσο ν παηέξαο έρεη λεπξηάζεη πάξα πνιύ, ραξαθηεξηζηηθφο 

δηάινγνο: 

 
[…] -Μεηέξα: Ννκίδσ πσο πξέπεη Νίθν λα πάκε ζην ρσξηφ θαη λα καδέςνπκε ηηο 

παηάηεο 

Παηέξαο: λαη έρεηο δίθην, πεξλάεη γξήγνξα ν θαηξφο θαη ζα αξρίζνπλ νη βξνρέο θαη εκείο 

δελ ζα έρνπκε θάλεη ηίπνηα. 

Μεηέξα: Πφηε κπνξείο λα βάιεηο άδεηα απφ ηελ δνπιεηά ζνπ; 

Παηέξαο: Σελ άιιε Παξαζθεπή, φηαλ ζρνιάζνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν, ηα 

παίξλνπκε θαη θεχγνπκε. 

Μεηέξα: Γελ γίλεηαη λα θχγνπκε ηελ Παξαζθεπή γηαηί έρεη αγψλα βφιετ ην παηδί. 
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Παηέξαο: Αλζνχια, άληε λα κελ ζε ζηείισ πνπζελά! (αγξηεχεη), εδψ έρνπκε ακάδεπηεο 

ηηο παηάηεο κε βιαθείεο ζα αζρνινχκαζηε. 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν θφβεηαη ε θνπβέληα, θαη θνηηάδνπλ πάιη ηειεφξαζε, ψζπνπ ε 

κεηέξα ζεθψλεηαη θαη αξρίδεη λα καγεηξεχεη έλα άιιν θαγεηφ[…](εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 1) 

 

 

ζνλ αθνξά ην Τπνθείκελν 2 ππάξρεη αληίζηνηρν παξάδεηγκα: 

 
[...]Μεηέξα: Μα ξε Παχιν, εγψ καγείξεπα ηφζε ψξα θαη εθείλεο ζα θάλε ςσκί; 

Παηέξαο: ε θαη αθνχ δελ ηνπο αξέζεη λα αθνχκε ηελ γθξίληα ηνπο. Αο θάλε φηη ζέινπλ. 

Μεηέξα: εεε ηφηε γηαηί βάδεηο ηφζα ιαραληθά ζηνλ θήπν θαη θάζνκαη εγψ θαη 

ηαιαηπσξνχκε γηα λα κελ ραιάζνπλ; 

Παηέξαο: άξρηζεο ηψξα θαη εζχ; Αο ηεο λα θάλνπλ φηη ζέινπλ. (αξρίδεη λα εθλεπξίδεηαη) 

Καη έηζη ζηακαηάεη απφηνκα ε θνπβέληα θαη ε κεηέξα ππαθνχεη ζηελ νδεγία ηνπ    

παηέξα[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1) 

 

Μία άιιε πεξίπησζε ζησπήο, είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν παηέξαο πξνζηάδεη ηελ 

κεηέξα λα θέξεη ζπλήζσο θάπνην θαγεηφ. Οη δύν γνλείο είλαη ήξεκνη θαη πξνθύπηεη 

ζε κηα άθπξε ζηηγκή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 1: 

 
[…]Ζ κεηέξα ρακνγέιαζε θαη είπε «αθνχ θαλέλαο άιινο δελ αζρνιήζεθε κε ηνλ 

αζιεηηζκφ, πσο ζα θαηάθεξλε;» εθείλνο πξνθαλψο πξνζβιήζεθε θαη είπε «λαη θαιά φια 

ηα μέξεηο». Δθείλε ζεθψζεθε λεπξηαζκέλε θαη πήγε ζην Υσι κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε, 

κεηά απφ ιίγε ψξα ζεθψζεθε, εηνηκάζηεθε θαη έθπγε. Ζ κεηέξα ήμεξε πσο πήγαηλε ζην 

ρσξάθη θαη νπφηε δελ ξψηεζε[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 2: 

 
[...]Ο παηέξαο άξρηζε λα θσλάδεη «Ρία πηάζε δχν κπχξεο, αθφκα λα ην ζθεθηείο», ελψ 

ζπλέρηζε λα ρακνγειάεη θαη λα κηιάεη κε ηνλ άιιν άληξα. Δθείλε ζην ιεπηφ έθεξε ηηο 

κπχξεο θαη ιίγν δακπφλ κε ηπξί. Ο παηέξαο ράξεθε θαη είπε ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ θίιν 

ηνπ «είδεο ηη γπλαηθάθη έρσ εγψ, θάζεηαη ζνχδα θαη κηα ιέμε είλαη αξθεηή γηα λα 

θαηαιάβεη πσο πξέπεη λα κε πεξηπνηεζεί»[…](εζλνγξαθηθή  παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

Ζ κεηέξα είλαη λεπξηαζκέλε θαη πξνζπαζεί λα βξεη ην δίθην ηεο κε ηνλ 

παηέξα, εθθξάδνληαο ηα παξάπνλα ηεο: 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 1: 

 
[…] παηέξαο: είπα εγψ φηη κνπ έθαλεο θάηη; Απιά ζνπ ιέσ φηη έρσ δνπιεηέο γηαηί  πξέπεη 

λα θάηζσ λα ζνπ εμεγήζσ αλαιπηηθά ηη έθαλα, δελ θαηαιαβαίλεηο; 

κεηέξα: δελ ζέισ λα ηζαθσζνχκε πξσί- πξσί, αθνχ δελ έρεηο φξεμε λα κηιήζνπκε, δελ 

ζα κηιήζνπκε 

παηέξαο: ζέισ λα πησ θαθέ κε ηελ εζπρία κνπ γηαηί δελ ην θαηαιαβαίλεηο; 

κεηέξα: θαιά εληάμεη, δελ είπα θαη ηίπνηα θαθφ 

παηέξαο: απηφ ζνπ έιεηπε λα πεηο 

θαη έηζη ηειεηψλεη ε ζπδήηεζε […] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 2: 
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[…] Μεηέξα: κα θαιά αλαίζζεηνο είζαη; Μαο άθεζεο λα θνηκεζνχκε κφλεο καο ζηελ 

εξεκηά θαη εζχ αζρνιηφζνπλ κε ην ςάξεκα; 

Παηέξαο: σ κσξέ Ρία, άξρηζεο απφ πνιχ λσξίο ηελ κνπξκνχξα ε;;; ζε βαξέζεθα 

Μεηέξα: θαη εγψ ηη λα πσ; Καη άζε κε εκέλα, ηα παηδηά ζνπ δελ ηα ζθέθηεζαη; 

Παηέξαο: κσξέ δελ παο λα δεηο αλ έξρνκαη, κηα εθδξνκή ήξζακε γηα λα μεζθάζσ θαη ζα 

κνπ ηελ βγάιεηο μηλή; 

Μεηέξα: εγψ δελ πξνζπαζψ λα ραιάζσ ηίπνηα, αιιά εζχ πξέπεη λα θαηαιάβεηο.. 

Παηέξαο: δελ έρσ λα θαηαιάβσ ηίπνηα, κελ κηιάο, πήγαηλε λα καο θάλεηο δχν θαθέδεο 

[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 

Καη κηα ηειεπηαία πεξίπησζε ζησπήο είλαη φηαλ ππάξρεη θφζκνο ζην ζπίηη, είηε 

απηνί είλαη ζπγγελείο είηε απηνί είλαη μέλνη άλζξσπνη. Ζ κεηέξα παξακέλεη ζησπειή 

ζαλ λα κελ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα σο ελεξγό κέινο, αιιά ζαλ λα έρεη ην ξόιν ηνπ 

ππεξέηε.Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 1: 

 
[…]Ο παηέξαο… θέξαζε ηνπο γείηνλεο ξαθί θαη κεηά απφ ιίγν θαηέθζαζαλ θαη νη ζείεο. 

Ζ κεηέξα αξρηθά έθηηαρλε κεδεδάθηα γηα ηελ ξαθί θαη έπεηηα ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ην θαγεηφ.Ήηαλ κφλε ηεο ζηελ θνπδίλα, ελψ φινη νη ππφινηπνη ζπδεηνχζαλ ζην 

ζαιφλη γηα ηα λέα ηνπο. Δθείλε πεγαηλνεξρφηαλ ρσξίο φκσο λα κηιάεη […](εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην Τπνθείκελν 2: 

 
[...]Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Παχινπ, άξρηζε λα δεηάεη λεξφ, θαθέ ή αθφκα θαη κπχξα…. φηαλ 

εηνηκάζηεθε ην θαγεηφ, έθαηζαλ λα θάλε νη γνλείο θαη νη παππνχδεο ηνπ Παχινπ καδί 

κε εθείλνλ… Ζ κεηέξα δελ έδεηρλε λα αθνχεη νχηε θαη ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο, 

έθαλε απιά ηηο δνπιεηέο[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

πκπεξαζκαηηθά, αληηιακβαλφκαζηε φηη νη δχν κεηέξεο θαηαιήγνπλ ζηε ζησπή 

ελδερνκέλσο επεηδή ηζρπξίδνληαη φηη ην άιιν άηνκν "Γελ ζα αθνχζεη πξαγκαηηθά" ή 

"Θα ην ξίμεη πίζσ ζε κέλα θαη δελ ζέισ έξζσ ζε αληηπαξάζεζε θαη δηακάρε." Παξά ην 

φηη απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηφο σο έλα βαζκφ δελ παχεη λα είλαη 

απην-ηξαπκαηηθφο. Σν ίδην ην άηνκν αθπξψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ εκπνδίδεη ηε δηθή 

ηνπ έθθξαζε θαη ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη πσο δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ 

αηζζάλνληαη  ή πνπ ζθέθηνληαη. κσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ εθθξάδνληαη είλαη 

πνιχ πηζαλφ θάπνηα ζηηγκή λα δηεζεζνχλ θαη λα ππεξρεηιίζνπλ κε απνηέιεζκα λα 

πάξνπλ δηθή ηνπο ελέξγεηα θαη ππφζηαζε. Απηφ ζπρλά έρεη σο απνηέιεζκα νη 

αθφινπζεο ψξεο ζχγθξνπζεο ή νη εκέξεο λα έρνπλ κηθξή ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. ηαλ ζπκβεί απηφ ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα έρεη ηζρχ, 

θαζψο κπνξεί λα ππάξρεη κηθξή αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα πιεγσκέλα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ αηφκνπ θαη ηε δηαηάξαμε ηεο ζηηγκήο. 

Δθθξάδνληαο ζην άιιν άηνκν ην ζπλαίζζεκα ζπκνχ θαη εμεγψληαο ην ιφγν χπαξμήο 

ηνπ, πηζαλφηαηα λα εμαζζελίζεη ε αληηδξαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ 

ζπκνχ, αιιά θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζπλαίζζεκα απηφ. 

Δπηπξφζζεηα, ε κε ιεθηηθνπνίεζε θαη ε θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ, 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζεκαληηθή δπζαξέζθεηα θαη κηα 

αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη. ηαλ δελ κνηξάδνληαη 

ηα πξνβιεκαηηθά ή δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ππάξρεη κηα κεγάιε πηζαλφηεηα φηη ην 

άηνκν ζα ελεξγήζεη επάλσ ζε απηά, κε πνηθίινπο ηξφπνπο νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα 
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κελ ζρεηίδνληαη θαη κεηαμχ ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ίδην ην άηνκν γίλεηαη ην 

πξφβιεκα ζηα κάηηα ηνπ άιινπ. Έηζη ινηπφλ ηα άηνκα εηζέξρνληαη ζε κηα θαηάζηαζε 

αηέξκνλεο ζησπήο θαη πάιεο. 

 

9.3.3. Ζ απνζηαζηνπνίεζε από ην πξόβιεκα  
 

Ο ζρεκαηηζκφο ζρέζεσλ κε λφεκα ζε κηα 

ζάιαζζα άγρνπο θαη θφβνπ κνηάδεη ζαλ λα 

πξνζπαζείο λα δεηο ηελ αληαλάθιαζε ζνπ ζ’ 

έλαλ θαηαξξάθηε: 

 είλαη, απιψο, αδχλαηνλ.  

Άγλσζηνο ζπγγξαθέαο 

 

Οη κεηέξεο πνιιέο θνξέο απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ην πξφβιεκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. Απηφ ην θάλνπλ είηε θεχγνληαο απφ ηνλ ρψξν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

παξνχζα θαηάζηαζε, είηε κέλνληαο ζε απηφ θάλνληαο εξγαζίεο ζαλ λα κελ ζπκβαίλεη 

ηίπνηα. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο γηα ην Τπνθείκελν 1: 

 
[…]ηαλ κπήθαλ ζην απηνθίλεην, πξηλ μεθηλήζεη ν παηέξαο, ε κεηέξα ζπκήζεθε πσο 

δελ είρε θιεηδψζεη ην ζπίηη, ηνπ είπε λα ζηακαηήζεη γηα λα πάεη λα ηζεθάξεη ην ζπίηη θαη 

εθείλνο άξρηζε λα θσλάδεη. 

Παηέξαο: κηα δνπιεηά είρεο λα θάλεηο θαη ηελ έθαλεο ζηξαβά, ηίπνηα δελ θάλεηο ζσζηά, 

ηειεπηαίνη ζα θηάζνπκε ζηελ θεδεία. Πνηέ δελ είζαη ζηελ ψξα ζνπ θαη φιν θάλεηο κηα 

ηξχπα ζην λεξφ. Βαξέζεθα!!! 

Μεηέξα: Νίθν ζηακάηα! 

Παηέξαο: δελ ζα κνπ ιεο πφηε ζα κηιάσ θαη πφηε φρη, ε αιήζεηα πνλάεη ε;; 

ηέιηνο : κπακπά κελ κηιάο έηζη ζηελ κακά 

Παηέξαο: ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ 

Μάξηνο: πσ ξε κπακπά ζηακάηα 

Παηέξαο: ε βέβαηα, έρεηο θάλεη ηα παηδηά ζαλ ηα κνχηξα ζνπ, ηνπο ιεο άζρεκα πξάγκαηα 

γηα κέλα θαη δελ κε ζέινπλ. 

Μεηέξα: ηη είπα πάιη εγψ; Δζχ μεθίλεζεο 

Παηέξαο: εγψ είδεο εηνηκάζηεθα θαη ήκνπλ ζηελ ψξα κνπ, εζχ ηη θάλεηο; Γελ είζαη άμηα 

γηα ηίπνηα, φια εγψ ηα θάλσ θαη εζχ ην κφλν πνπ μέξεηο είλαη λα θάζεζαη…. Δίλαη σξαίν 

πξάγκα ην θαζηζηφ ε; 

 

Ζ κεηέξα δελ απάληεζε, απιά δάθξπζε, ηα παηδηά ζην πίζσ θάζηζκα, δελ έβγαδαλ κηιηά, 

θαηλφληνπζαλ πνιχ ζηελαρσξεκέλα… ηαλ έθζαζαλ ζην ρσξηφ θαη έκεηλαλ κεηαμχ 

ηνπο, ε κεηέξα έθαλε έλαλ ειιεληθφ θαθέ, έθαηζε κπξνζηά ζην ηδάθη θαη έβγαιε έλα 

ηζηγάξν απφ ηελ ηζάληα ηεο, δελ ηελ έλνηαδε πνπ ηελ έβιεπαλ ηα παηδηά, εθείλα δελ 

έδεημαλ λα μαθληάδνληαη απφ ην ζέακα. ηελ ζπλέρεηα, κεηά ην ηέινο ηνπ θαθέ, μεθίλεζε 

λα καγεηξεχεη, ελψ ηα παηδηά άξρηζαλ λα μεζθνλίδνπλ ην ζπίηη[…. ] (εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 

 

Καη ην Τπνθείκελν 2 ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν:  

 
[…]Σα παηδηά ηξέρνπλ θιαίγνληαο ζην δσκάηην, ελψ ηαπηφρξνλα κπαίλεη ε πεζεξά θαη ν 

πεζεξφο ζην ζπίηη, νη νπνίνη ιέλε «Μα ηη έγηλε, αθνχγεζηε κέρξη έμσ θαη ζα γίλεηαη 

ξεδίιη ζην ρσξηφ, ζα καο ληξνπηάζεηε», ε κεηέξα δελ άληεμε θαη ακέζσο απάληεζε «λαη 

εκάο πεξίκελαλ» ηφηε θαη νη ηξεηο έπεζαλ πάλσ ηεο, ιέγνληαο ηεο ζρφιηα ηνπ ηχπνπ «γηα 

θνίηα ηα κνχηξα ζνπ» (πεζεξά), «εζείο καο θάλεηε ξεδίιη, πνπ μαλά- αθνχζηεθε λα 

θσλάδεη ε γπλαίθα ζηνλ άληξα» (πεζεξφο), θαη ηέινο ν παηέξαο είπε «φιν βιαθείεο ιεο, 

αιιά δελ ζα κείλνπκε νη δπν καο ζα δεηο». Δθείλε δελ απάληεζε ζε θαλέλα ζρφιην, απιά 
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πήξε ηελ ηζάληα ηεο θαη έθπγε απφ ην ζπίηη γηα λα πάεη λα θξνληίζεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

Οη κεηέξεο πνιιέο θνξέο θαίλνληαη  απαζείο, πνξεχνληαλ ζαλ ξνκπφη πνπ έπξεπε λα 

καγεηξέςνπλ θαη λα θξνληίζνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ρσξίο θακία ζέιεζε λα 

αληηδξάζνπλ. Ο θφβνο είρε απσζεζεί ζην αζπλείδεην, θαη νη κεηέξεο ήηαλ πηα αλίθαλεο 

θαη απαζείο, αθφκε θαη ζην λα ζθεθηνχλ λα αληηδξάζνπλ. Αθφκα θαη ν θφβνο ή ε 

ζιίςε είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα καο παξαθηλήζνπλ λα δξάζνπκε γηα λα 

πάςνπλ. Απηή ε απάζεηα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε φκσο, ζήκαηλε πηα απνδνρή ηεο 

θαηάζηαζεο σο κε αλαηξέςηκε. Βέβαηα θακηά θνξά αληηιακβάλεηαη θαλείο φηαλ δεη 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πσο ίζσο λα κελ ππάξρεη αληίδξαζε γηα λα κελ εμειηρζεί ζε έλαλ 

πνην άγξην θαπγά αλάκεζα ζην δεπγάξη θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά είλαη 

ζην ρψξν. Οη κεηέξεο πξνζπαζνχλ λα ζησπνχλ γηα ην θαιφ φισλ… 

  

9.3.4. Ο πξνζσπηθόο ρξόλνο θαη ρώξνο 
 

ινη νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε λα κέλνπλ γηα ιίγν κφλνη ηνπο, θαη ηδηαίηεξα νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε βιέπνπκε πσο θαη νη δχν κεηέξεο επηδεηνχλ ιίγν ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ζηνλ νπνίν είλαη ειεχζεξεο λα θάλνπλ φηη εθείλεο ζέινπλ ρσξίο λα θνβνχληαη. Σν 

ππνθείκελν 1 πξνζπαζεί λα βξεη ρξφλν δχν θνξέο ηελ εκέξα, ζπγθεθξηκέλα μππλάεη 

πνην πξσί απφ ηα άιια άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα πηεη θαθέ θαη λα θαπλίζεη. Σν ίδην 

θάλεη θαη ην κεζεκεξάθη κεηά πνπ ζα έρνπλ ηειεηψζεη φινη νη ππφινηπνη ην θαγεηφ 

ηνπο. ζνλ αθνξά ην πξσηλφ πξνζσπηθφ ρξφλν, αθνινπζείηαη κηα ηειεηνπξγία, 

ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα παξαζέηνληαη παξαθάησ: 

 
[…]Ζ κεηέξα ζαθψο θαη είρε πνην ραιαξφ μχπλεκα, δηφηη απφ ην ζπίηη έιεηπε ν παηέξαο 

θαη έηζη εθείλε ζεθψζεθε θαη κπνξνχζε λα πηεη θαθέ ρσξίο ην άγρνο ηεο ψξαο ή ηνπ 

ηζηγάξνπ. Έπεηηα αθνχ ραιάξσζε κφλε ηεο, θνηηάδνληαο γηα κηα νιφθιεξε ψξα ην θελφ, 

μχπλεζε απφ ηηο ζθέςεηο ηεο θαη πήγε ζην δσκάηην ησλ παηδηψλ λα ηα μππλήζεη[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

[…]Με ην ρηχπεκα ηνπ ξνινγηνχ, ε κεηέξα ζεθψλεηαη πξψηε, θαη πεγαίλεη πξνο ηελ 

θνπδίλα. Ζ ψξα είλαη έμη ηα μεκεξψκαηα, αξθεηά λσξίο, φκσο ε ψξα εθείλε είλαη ν 

κνλαδηθφο ρξφλνο έηζη ψζηε λα πηεη κε ηελ εζπρία ηεο ηνλ θαθέ ηεο, θαη λα θάλεη ηα 

ηζηγάξα ηεο. Ρίρλεη πνιχ ζπρλά θιεθηέο καηηέο ζηνλ δηάδξνκν πνπ νδεγεί ζηα δσκάηηα, 

δηφηη δελ ζέιεη λα ηελ θαηαιάβνπλ, θαη κάιηζηα γηα λα κελ κπξίδεη ν ρψξνο έρεη αλνηρηφ 

ην παξάζπξν, ελψ ζην πάγθν φπνπ θάζεηαη ιίγν πνην δίπια ππάξρεη έλα αξσκαηηθφ κε ην 

νπνίν ςεθάδεη ην ρψξν γηα λα κελ κπξίδεη[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 

 

Γηα ην κεζεκεξηαλφ πξνζσπηθφ ρξφλν ηνπ Τπνθεηκέλνπ 1, ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

είλαη ηα εμήο: 

 
[…] Ζ κεηέξα γχξηζε ζηελ θνπδίλα, κάδεςε ην ηξαπέδη, έπιπλε ηα πηάηα, έθαλε έλαλ 

ειιεληθφ θαθέ. Πήγε ζην δσκάηην, είδε πσο ηα παηδηά δηάβαδαλ, θαη ν παηέξαο θνηκφηαλ, 

θαη έηζη βγήθε ζην κπαιθφλη γηα λα θάλεη έλα ηζηγάξν. Μαδί ηεο πήξε θαη ην θηλεηφ, 

θαζψο ήηαλ ε ψξα λα ηειεθσλήζεη ζηελ αδεξθή ηεο, γηα λα πνπλ ηα λέα ηνπο […] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 

 

[…]ηαλ ηειείσζε ε κεηέξα κε ηελ θνπδίλα, είπε ζηα παηδηά λα πάλε λα δηαβάζνπλ, 

εθείλα άξρηζαλ λα κνπξκνπξίδνπλ θαη λα γθξηληάδνπλ, αιιά φια γίλνληαλ κε ςηζπξηζηφ 

ηξφπν, ψζηε λα κελ μππλήζεη ν παηέξαο. ηαλ ηα παηδηά κπήθαλ ζην δσκάηην θαη 
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άξρηζαλ λα δηαβάδνπλ, εθείλε ηνπο έξημε κηα θιεθηή καηηά θαη κεηά βγήθε ζην κπαιθφλη, 

γηα λα κηιήζεη ζην ηειέθσλν κε ηα παηδηά ηεο θαη ηελ αδεξθή ηεο, ελψ παξάιιεια έθαλε 

θαη ηζηγάξν… ην κπαιθφλη βξηζθφηαλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο, αιιά ήηαλ 

ρακνγειαζηή θαη ζρνιίαδε κε φινπο ηα ίδηα, ηα θνπηζνκπνιηά ηνπ ρσξηνχ, ηα λέα πνπ 

είρε ε ίδηα αιιά θαη νη άιινη. ηαλ ηειείσζε κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, πήγε κέζα ζηελ 

θνπδίλα[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

ζνλ αθνξά ην Τπνθείκελν 2, ζπκπεξηθέξεηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν, ζην πξσηλφ 

μχπλεκα, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε: 

 
[…]Ζ κεηέξα ζεθψζεθε πξψηε θαη άξρηζε λα εηνηκάδεη ην γάια θαη ηνλ θαθέ γηα ηνλ 

άλδξα ηεο θαη γηα ηελ ίδηα, έθαηζε ιίγν λα πηεη κφλε κέρξη λα μεμππλήζεη θαη έπεηηα 

μχπλεζε θαη ηα παηδηά[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

[…]Πξψηε ζεθψζεθε ε κεηέξα, ε νπνία ην κφλν πνπ κπνξνχζε λα θάλεη είλαη λα 

εηνηκάζεη ηα γάιαηα θαη ηνπο θαθέδεο, έθαηζε λα πηεη πξψηα εθείλε ιίγν θαθέ λα 

εξεκήζεη θαη κεηά φηαλ ζα ήηαλ έηνηκε ζα πήγαηλε λα μππλήζεη ηνπο 

ππνινίπνπο[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

Σν ππνθείκελν 2, δελ έρεη θάπνην άιιν θαζνξηζκέλα ρξφλν, απιά φηαλ λνηψζεη φηη 

πηέδεηαη αξθεηά, ηφηε ςάρλεη λα βξεη ρξφλν λα κείλεη κφλε ηεο γηα λα εξεκήζεη. Ο 

ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη απηφ, απαηηεί φρη κνλάρα λα είλαη κφλε ηεο αιιά θαη λα 

θηηάμεη έλαλ δηθφ ηεο ρψξν, ζαλ λα είλαη κηα ηειεηνπξγία. Ζ ζθέςε απηή γίλεηαη 

θαλεξή απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα. 

 
[…]ζε ψξα εηνηκαδφηαλ ην θαγεηφ, έθαλε θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, αθνχγνληαο 

παξάιιεια θαη ηειεφξαζε. πνηε κπνξνχζε έξηρλε θιεθηέο καηηέο. Ώζπνπ θάπνηα 

ζηηγκή, φηαλ φια ήηαλ έηνηκα, θαηά ηηο κηα θαη κηζή άλνημε κηα κπχξα θαη έβγαιε απφ ην 

ζπξηάξη έλα ηζηγάξν. Κνίηαμε θαιά –θαιά κελ ηπρφλ θαη έξζεη θαλείο, έβγαιε ην θιεηδί 

απφ ηελ πφξηα θαη μεθίλεζε ην θάπληζκα. Απνιάκβαλε φιε ηελ δηαδηθαζία ζαλ λα ήηαλ 

ε ηειεπηαία θνξά πνπ έθαλε θάηη ηέηνην, έπεηηα κάδεςε ηα ίρλε θαη μαλαγχξηζε ζηηο 

δνπιεηέο ηεο, ζε ιίγε ψξα ήξζαλ θαη ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν[…] (εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

Δλ θαηαθιείδη παξαηεξεί ε εξεπλήηξηα φηη ε κνλαμηά δελ είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία ν άλζξσπνο δελ έρεη άιινπο γχξσ ηνπ. Δίλαη κηα εζσηεξηθή απνζχλδεζε απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ απνζχλδεζε απφ ηνπο άιινπο. Μπνξνχκε λα 

ληψζνπκε κφλνη είηε φηαλ ππάξρνπλ είηε φηαλ δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη θνληά καο. 

 

9.3.5. Σα ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

 

Ο φξνο ηξίγσλν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ BowenMurray (1996), ν νπνίνο αλαθέξζεθε 

ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πφζν 

δηαθνξνπνηείηαη ν εαπηφο ηνπ θάζε ελφο κέζα ζε απηφ. Με ηνλ φξν ηξίγσλν κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ελλννχκε έλα ζχζηεκα ηξηψλ αηφκσλ απνηειεί ην «κφξην» θάζε 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζηελ νηθνγέλεηα είηε ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν ηξίγσλν απνηειεί ην κηθξφηεξν ζχζηεκα ζρέζεσλ, 

αθφκα θαη αλ είλαη δπαδηθφ ζε πεξηφδνπο ζηξεο δεκηνπξγεί έλα ηξίγσλν, βξίζθνληαο 

θαη ηξίην πξφζσπν. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζην 

ηξίγσλν κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ, βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθεί θίλεζε, 

φπνπ πνιιέο θνξέο παξνκνηάδεηαη κε  ζπλαηζζεκαηηθά αληαλαθιαζηηθά (Bowen, 

1996:22).  
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα δνχκε πσο νη δχν απηέο νηθνγέλεηεο δεκηνπξγνχλ ηα 

δηθά ηνπο ηξίγσλα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνπ απηά βαζίδνληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

ηελ δηθή καο πεξίπησζε βιέπνπκε πσο πάληα έλα ζηαζεξφ ηξίγσλν φζνλ αθνξά θαη 

ηηο δχν κεηέξεο είλαη εθείλεο, ηα παηδηά ηνπο θαζψο θαη αθφκα έλα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξψηνπ Τπνθεηκέλνπ βιέπνπκε πσο είλαη ε αδεξθή ηεο, ε νπνία ηελ ζηεξίδεη θαη είλαη 

εθεί πάληα γηα φινπο, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε βιέπνπκε πσο είλαη ε κεηέξα ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ. Σα παηδηά ηα ιακβάλνπκε σο κηα νληφηεηα δηφηη είλαη δεκέλα κεηαμχ 

ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ κνλάρα ηελ κακά ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, γηα ην Τπνθείκελν 1 αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα ηα νπνία δείρλνπλ 

πσο ε κεηέξα, ε αδεξθή ηεο θαη ηα παηδηά βξίζθνληαη ελαληίνλ ηνπ παηέξα θαη ησλ 

πξάμεσλ ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή ήζπρε ξνπηίλα. πγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη: 

 
[…]Σα παηδηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ θπλεγεηφ…. Αξρίδνπλ θαη θσλάδνπλ πνην δπλαηά, 

ξίρλνπλ θάησ θαη δχν θαξέθιεο, θαη φιν ην ζπίηη γίλεηαη κέξνο απηνχ ηνπ θπλεγεηνχ. 

κσο φια ζηακαηάλε φηαλ ε κεηέξα ιέεη «αθνχσ ην απηνθίλεην ηνπ παηέξα ζαο, λα βγεη 

έλαο έμσ, λα βγάιεη ηελ θαξέθια (έηζη θξαηάλε ην παξθηλγθ) γηα λα παξθάξεη.» Ο 

κηθξφηεξνο ηξέρεη πξψηνο λα βγάιεη ηελ θαξέθια, ελψ ν άιινο ζπκκαδεχεη φηη έρεη 

θχγεη απφ ηελ ζέζε ηνπ ιφγσ ηνπ θπλεγηνχ- παηρληδηνχ[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 5) 

 

ζνλ αθνξά ην ππνθείκελν 2, ππάξρεη αληίζηνηρε θαηάζηαζε: 

 
[...]Με ηελ αλαρψξεζε ηνπ παηέξα, ηα παηδηά άξρηζαλ λα είλαη πνην ειεχζεξα, έβαιαλ 

έλα Cd κε ηξαγνχδηα θαη άξρηζαλ λα ρνξεχνπλ θαη λα ηξαγνπδνχλ. Ζ κεηέξα αξρηθά 

ζπκκεηείρε καδί ηνπο απιά κεηά έθπγε λα πάεη ζηνπο ειηθησκέλνπο, εθείλεο ζπλέρηδαλ 

λα παίδνπλ θαη φζε ψξα εθείλε έιεηπε[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 7) 

 

Δχθνια ζπκπεξαίλεη θαλείο, πσο ζε πεξηόδνπο άγρνπο ή ζπκνύ ζα επηθξαηεί 

κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε ην πξψην ππνθείκελν κηα θαηάζηαζε 

είλαη ε εμήο: 

 
[…]Παηέξαο: κηα δνπιεηά είρεο λα θάλεηο θαη ηελ έθαλεο ζηξαβά, ηίπνηα δελ θάλεηο 

ζσζηά, ηειεπηαίνη ζα θηάζνπκε ζηελ θεδεία. Πνηέ δελ είζαη ζηελ ψξα ζνπ θαη φιν 

θάλεηο κηα ηξχπα ζην λεξφ. Βαξέζεθα!!! 

Μεηέξα: Νίθν ζηακάηα! 

Παηέξαο: δελ ζα κνπ ιεο πφηε ζα κηιάσ θαη πφηε φρη, ε αιήζεηα πνλάεη ε;; 

ηέιηνο : κπακπά κελ κηιάο έηζη ζηελ κακά 

Παηέξαο: ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ 

Μάξηνο: πσ ξε κπακπά ζηακάηα 

Παηέξαο: ε βέβαηα, έρεηο θάλεη ηα παηδηά ζαλ ηα κνχηξα ζνπ, ηνπο ιεο άζρεκα πξάγκαηα 

γηα κέλα θαη δελ κε ζέινπλ. 

Μεηέξα: ηη είπα πάιη εγψ; Δζχ μεθίλεζεο 

Παηέξαο: εγψ είδεο εηνηκάζηεθα θαη ήκνπλ ζηελ ψξα κνπ, εζχ ηη θάλεηο; Γελ είζαη άμηα 

γηα ηίπνηα, φια εγψ ηα θάλσ θαη εζχ ην κφλν πνπ μέξεηο είλαη λα θάζεζαη…. Δίλαη σξαίν 

πξάγκα ην θαζηζηφ ε;;[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 

 

ην ππνθείκελν δχν βιέπνπκε επίζεο κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε: 

 
[…]Παηέξαο: κα αθνχ δελ είζαη γηα ηίπνηα ηθαλή γηαηί δελ ηα παξαηάο, βξεο θάηη πνην  

εχθνιν 

Μεηέξα: κα κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ, απιά είλαη αθφκα αξρή, θαη άιισζηε ηη άιιν λα 

θάλσ; 

Παηέξαο: λαη αξρή ην ιέκε ηψξα, απηφ είλαη λα ην έρεηο  
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Μεηέξα: φρη πεο κνπ αθνχ δελ ζνπ αξέζεη ην ξάςηκν, ηη άιιν ζα κπνξνχζα λα θάλσ; 

Παηέξαο: ε θαιά θάλε απηφ, ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο αιιά δελ ζα ζνπ πεξάζεη. 

Μεηέξα: εζχ κνπ ηελ ιεο, εγψ ηη ζνπ θηαίσ; 

Παηέξαο: εγψ δελ είπα ηίπνηα αιιά εζχ ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο 

(μαθληθά ζηνλ ρψξν κπαίλεη ε Διέλε) 

Διέλε: κα πάιη καιψλεηε, ζα αξρίζσ λα θιαίσ, γηαηί θσλάδεηο πάιη ξε κπακπά ζηελ 

κακά; 

Καηεξίλα: θαη εγψ ζα αξρίζσ λα θσλάδσ, δελ ζαο κπνξψ άιιν, φιν καιψλεηε θαη ε 

Διέλε ζηελνρσξηέηαη. Καη φιν ζηελαρσξείο θαη ηελ κακά ξε κπακπά. 

Μεηέξα: κηινχζακε δελ ηζαθσλφκαζηαλ 

Διέλε: λαη θαιά- θαιά…   

Παηέξαο: θαη νη δπν ζηα δσκάηηα ζαο, έβγαιε θαη ε κχγα θψιν ηψξα, φηαλ κηιάσ κε ηελ 

κάλα ζαο εζείο δελ ζα κηιάηε[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

ζνλ αθνξά θαη ην πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα αιιά ζην πνην επξχ 

πεξηβάιινλ, γηα ην ππνθείκελν έλα πνπ είλαη ε αδεξθή ηεο, βιέπνπκε πσο κέζσ 

ηειεθψλνπ θπξίσο ππάξρεη ε ππνζηήξημε αιιά θαη απφ θνληά. Ο παηέξαο 

αληηιακβάλεηαη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε θαη ην θαηαθξίλεη: 

 
[...]Παηέξαο: γηαηί έρεηο ηφζε φξεμε ζήκεξα κε ην καγείξεκα; 

Μεηέξα: ζθεθηφκνπλ λα πσ ζηελ αδεξθή κνπ λα έξζεη γηα θαγεηφ 

Παηέξαο: εκκ… πεο ην έηζη!! Γηα απηφ φιεο νη εηνηκαζίεο, γηα ηελ αγαπήκελε ζνπ 

αδεξθνχια! 

Μεηέξα: δελ είλαη έηζη! 

Παηέξαο: γηα απηήλ μέξεηο λα καγεηξεχεηο σξαία πξάγκαηα… γηα εκέλα ηίπνηα… Μφλν 

ηελ αδεξθή ζνπ ζέιεηο… 

Μεηέξα: γηαηί θάζε κέξα δελ ζνπ καγεηξεχσ;  

Παηέξαο: ζηελ αδεξθή ζνπ έρεηο αδπλακία φρη ζε εκέλα. 

Μεηέξα: κελ ιεο ηέηνηα 

Παηέξαο: δελ έρεηο ηη λα πεηο, ζε έρσ θαηαιάβεη Αλζνπιίηζα! θάλεηο ιεο θαη ζνπ έρεη 

δψζεη ην ρξπζφ απγφ! (απαληάεη εηξσληθά)[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ππνθείκελν ε αληίζηνηρε πεξίπησζε είλαη ε εμήο: 

 
[…]Μεηέξα: δελ κίιεζεο φκνξθα ζηελ κεηέξα κνπ. 

Παηέξαο: κπνξείο λα θαηαιάβεηο πσο δελ κ’ αξέζεη λα αλαθαηεχνληαη ζηα πξνζσπηθά 

καο νη άιινη, φπνηνο θαη αλ είλαη, θαη ε κάλα ζνπ φιν κε θαηεγνξεί, πνηέ δελ είπε θαιφ 

ιφγν. 

Μεηέξα: είζαη ππεξβνιηθφο 

Παηέξαο: δελ είκαη θαζφινπ ππεξβνιηθφο, ε αιήζεηα πιεγψλεη αιιά απηή είλαη θαη άκα 

ζνπ αξέζεη. Σέινο απνθάζηζα πσο δελ ζα έρεηο θηλεηφ εδψ, ηψξα είκαζηε καδί άξα δελ 

ην ρξεηάδεζαη. 

Μεηέξα: δελ γίλεηαη λα κελ κηιάσ κε ηελ κάλα κνπ, θαη αλ ζέιεη θάηη; 

Παηέξαο: αλ ζέιεη θάηη, ζα ζε παίξλεη ζην δηθφ κνπ θηλεηφ θαη φια θαιά[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 

9.3.6. Σα ηειεθσλήκαηα 

 

Οη δχν κεηέξεο έρνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ην ηειέθσλν, αιιά δελ είλαη απιά 

ηειεθσλήκαηα, είλαη ε αλάγθε ηνπο λα επηθνηλσλνχλ κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. 

Απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, θαη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Σν πξψην ππνθείκελν κηιάεη κε ηελ αδεξθή ηεο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε γηα ηα επράξηζηα ή ηα δπζάξεζηα λέα. Απνηειεί κηα ηειεηνπξγία ζηελ δσή ηεο, ε 
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νπνία έρεη θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ηφπν. πγθεθξηκέλα ε εξεπλήηξηα παξαηήξεζε ηα 

εμήο: 

 
[…]Υσξίο λα ηελ θαηαιάβνπλ ηα παηδηά πήξε ην θηλεηφ ηεο θαη έλα ηζηγάξν θαη βγήθε 

ζην κπαιθφλη. Σειεθψλεζε ζηελ αδεξθή ηεο γηα λα δεη ηη θάλεη, θαη παξάιιεια θάπληδε 

ελψ έξηρλε θαη θιεθηέο καηηέο κελ ηπρφλ θαη ηελ δνπλ[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 3) 

 

[…]Ζ κεηέξα γχξηζε ζηελ θνπδίλα, κάδεςε ην ηξαπέδη, έπιπλε ηα πηάηα, έθαλε έλαλ 

ειιεληθφ θαθέ. Πήγε ζην δσκάηην, είδε πσο ηα παηδηά δηάβαδαλ, θαη ν παηέξαο θνηκφηαλ, 

θαη έηζη βγήθε ζην κπαιθφλη γηα λα θάλεη έλα ηζηγάξν. Μαδί ηεο πήξε θαη ην θηλεηφ, 

θαζψο ήηαλ ε ψξα λα ηειεθσλήζεη ζηελ αδεξθή ηεο, γηα λα πνπλ ηα λέα ηνπο[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 

[…] ηαλ ηα παηδηά κπήθαλ ζην δσκάηην θαη άξρηζαλ λα δηαβάδνπλ, εθείλε ηνπο έξημε 

κηα θιεθηή καηηά θαη κεηά βγήθε ζην κπαιθφλη, γηα λα κηιήζεη ζην ηειέθσλν κε ηα 

παηδηά ηεο θαη ηελ αδεξθή ηεο, ελψ παξάιιεια έθαλε θαη ηζηγάξν.  

ην κπαιθφλη βξηζθφηαλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο, αιιά ήηαλ ρακνγειαζηή θαη 

ζρνιίαδε κε φινπο ηα ίδηα, ηα θνπηζνκπνιηά ηνπ ρσξηνχ, ηα λέα πνπ είρε ε ίδηα αιιά θαη 

νη άιινη. ηαλ ηειείσζε κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, πήγε κέζα ζηελ θνπδίλα, ηα παηδηά 

ρσξίο θακηά θνπβέληα έθεξαλ ηα βηβιία ηνπο[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 

6) 

 

Παξφκνηα θαηάζηαζε ηζρχεη θαη γηα ην ππνθείκελν 2, ε νπνία κηιάεη κε ηελ κεηέξα 

ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαη κάιηζηα φρη κηα θνξά ηελ εκέξα αιιά έσο θαη πέληε 

θνξέο. Δπεηδή μέξεη ηελ αληίδξαζε ηνπ άληξα ηεο ηα πεξηζζφηεξα ηειεθσλήκαηα 

γίλνληαη θξπθά, θαη αθφκα θαη κεηά ηελ απαγφξεπζε ηνπ άληξα ηεο ζε έλαλ ηζαθσκφ 

εθείλε βξήθε ηνλ ηξφπν λα ηελ πάξεη ηειέθσλν. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα 

εμήο:  

 
[…]Ζ θξάζε «ηξέμηε ιίγν πνην κπξνζηά» ζεκαηνδνηεί ηελ απνκάθξπλζε απφ δίπια ηεο 

έηζη ψζηε λα κηιήζεη ήζπρα κε ηελ κεηέξα ηεο. Υαξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο απφ απηφλ ηνλ 

δηάινγν απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο είλαη νη εμήο:  

Καιεκέξα καλνχια κνπ, Σψξα πάσ λα καδέςσ ην ηξνρφζπηην, Ο κπακπάο ηη θάλεη;, Ση 

ζα καγεηξέςεηο ζήκεξα;, ρη βέβαηα, ζηγά κελ θνπξαζηεί ν παζάο, εγψ ζα ην θάλσ θαη 

απηφ, Παίδεη παηρλίδηα ζην θηλεηφ ηνπ, πλάληεζα θαη ηελ πεζεξά θαη γθξίληαδε πάιη, Σν 

μέξσ φηη ηα θάλσ φια εγψ, αιιά ηη άιιν λα θάλσ;, Αρ καθάξη λα ήζνπλ θνληά!, Θα ζε 

πάξσ εγψ ηειέθσλν ζε ιίγν… 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ηειεθψλνπ δηήξθεζε δέθα ιεπηά, έσο φηνπ λα θηάζεη ζην 

ηξνρφζπηην[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

[…]Ζ κεηέξα βγήθε απφ ηελ ζάιαζζα, θαη πήγε ακέζσο λα πάξεη ηειέθσλν ηελ κεηέξα 

ηεο, κεηά ηηο θαζηεξσκέλεο εξσηήζεηο ηεο αλέθεξε ην ζθεληθφ, εθείλε άξρηζε λα ηεο 

κηιάεη θαη ε παχζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηαξθή κεξηθά ιεπηά, ψζπνπ μέζπαζε ζε 

θιάκαηα[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 

[…]Έπεηηα ε κεηέξα βγήθε γξήγνξα- γξήγνξα έμσ θαη κε κεγάιε ιαρηάξα, έηξεμε πξνο 

ην θηλεηφ ηεο άιιεο θνπέιαο. Μίιεζε κε ηελ κεηέξα ζρεδφλ κηζή ψξα, ιέγνληαο 

αλαιπηηθά ηη είρε ζπκβεί θαη κεηά άξρηζε λα γειάεη. Δθείλα ηα ιεπηά θαηλφηαλ πνιχ 

επηπρηζκέλε, θνηηνχζε πνιιέο θνξέο δεμηά θαη αξηζηεξά κελ ηπρφλ θαη δεη ηνλ παηέξα λα 

πιεζηάδεη, φηαλ αληηιακβαλφηαλ πσο δελ ηνλ έβιεπε ζην νπηηθφ ηεο πεδίν ραιάξσλε γηα 

ιίγν θαη ζπλέρηδε ηελ θνπβέληα[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 
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Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο νη κεηέξεο, φηαλ ηειεθσλνχλ ζηα νηθεία ηνπο 

πξφζσπα δελ ζέινπλ λα είλαη θαλέλαο δίπια ηνπο, είλαη κφλεο ηνπο θαη ην 

απνιακβάλνπλ. Σα παηδηά γλσξίδνπλ γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη κέλνπλ ζησπεξνί 

ζεαηέο, δελ ξσηάλε ηη είπαλ, απιά μέξνπλ πσο ε κακά ηνπο είλαη πνην ήξεκε κεηά απφ 

απηφ ην ηειεθψλεκα. ια απηά γίλνληαη πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ παηέξα, ν νπνίνο δελ 

πξέπεη λα κάζεη, θαη θάπνηα απφ απηά πνπ θαηαιαβαίλεη πξνζπαζεί ε θάζε κηα λα 

κεηψζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηειεθσλήκαηνο.  

 
9.4. Ζ δέζκεπζε ηνπ άγρνπο 

 

Σν άγρνο έρεη ηελ ηάζε λα δεζκεχεηαη, δειαδή λα ελζσκαηψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο, αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο καο, ζηνπο ηχπνπο ησλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 

ζπκπηψκαηα, ην θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη δέζκεπζε ηνπ άγρνπο. Ζ δέζκεπζε είλαη 

έλαο ηξφπνο δηεπζέηεζεο ηνπ άγρνπο αθνχ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ 

νξγαληζκφ (Εέξβαλνο,2009:237). Γεζκεπηήο κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο ή θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο π.ρ. ην θαγεηφ αιιά θηάλνπλ ζε παξαπάλσ 

φξηα απφ φηη ην θπζηνινγηθφ.  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δέζκεπζεο ηνπ άγρνπο γηα ηηο δχν κεηέξεο είλαη ην 

θάπληζκα θαη ην θαγεηφ. 

 

Τπνθείκελν 1: 

 
[…]Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ κεηέξα, έγηλε αληηιεπηφ πσο θξαηάεη πνιιά πξάγκαηα γηα 

ηνλ εαπηφ ηεο, δειαδή θαπλίδεη αιιά δελ ζέιεη λα ην μέξεη ν άληξαο, ην μέξνπλ φκσο ηα 

παηδηά[...] ( εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 1) 

 

[…]Έρεη γίλεη θαλεξφ πσο ε κεηέξα ζέιεη ηνλ δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ρξφλν θαη ρψξν θαη 

θξνληίδεη λα ην δηεθδηθεί, πξνηηκά ινηπφλ λα κελ θνηκάηαη πνιιέο ψξεο απνιακβάλνληαο 

άιια πξάγκαηα πνπ ηελ επραξηζηνχλ, φπσο θαγεηφ, θάπληζκα θαη θαθέο[...](εκεξνιφγην 

παξαηεξεηή θεθάιαην 3) 

 

Τπνθείκελν 2: 

 
[…]Ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή, φηαλ φια ήηαλ έηνηκα, θαηά ηηο κηα θαη κηζή άλνημε κηα 

κπχξα θαη έβγαιε απφ ην ζπξηάξη έλα ηζηγάξν. Κνίηαμε θαιά –θαιά κελ ηπρφλ θαη έξζεη 

θαλείο, έβγαιε ην θιεηδί απφ ηελ πφξηα θαη μεθίλεζε ην θάπληζκα. Απνιάκβαλε φιε ηελ 

δηαδηθαζία ζαλ λα ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ έθαλε θάηη ηέηνην, έπεηηα κάδεςε ηα ίρλε 

θαη μαλαγχξηζε ζηηο δνπιεηέο ηεο[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

9.4.1. Μεραληζκνί πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζην άγρνο  

 

Σν άγρνο ελζσκαηψλεηαη ζε φηη είλαη ιηγφηεξν επηθίλδπλν γηα ηελ νκνηφζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζπζηεκάησλ κε γλψκνλα πάληα ηα πξνζσπηθά 

θξηηήξηα απηνπξνζηαζίαο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία αιιά θαη 

απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δέζκεπζεο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, πξψηνο κεραληζκφο είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θέιπθνο, φπνπ ην πξφζσπν πξνζπαζεί λα απνκνλσζεί απφ άιιεο ζρέζεηο. Μέζσ ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ςπρξφηεηαο ή αθφκα θαη ηεο κνλαμηάο 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο. 
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(ζπλαηζζεκαηηθφ θέιπθνο) 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Δλψ εθείλε πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη κηα ήξεκε θνπβέληα αλάκεζα ηνπο, ηειηθά 

πέηπρε ηα αληίζεηα, κα θαη πάιη ε κεηέξα παξέκεηλε ςχρξαηκε θαη θηιηθή…. 

πξνζπάζεζε λα κελ δψζεη άιιν ζεκαζία θαη ζπλέρηζε λα πίλεη ηνλ θαθέ ηεο 

(ζπλαηζζεκαηηθή απάζεηα)[...] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 3) 

 

[...]Ζ κεηέξα έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θίιεο, ζηηο νπνίεο φκσο δελ ιέεη θαη πνιιά 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ απιά αλαθέξεη απηά πνπ δελ ηελ πνλάλε ηφζν, θαη 

απηφ ην θάλεη φρη γηαηί είλαη θιεηζηφο ραξαθηήξαο αιιά γηαηί ζεσξεί πσο απηφ είλαη ην 

ζσζηφ θαη δελ ζέιεη θαλέλαο λα ηελ ιππάηαη. Πξηλ θχγεη απφ ην ζπίηη πάιη θνίηαμε ηελ 

ψξα, πήγε ζηελ θηιελάδα, γεινχζαλ κηινχζαλ θαη ζρνιίαδαλ ηελ πεξηζζφηεξε ψξα 

θνηλνχο γλσζηνχο πνπ έρνπλ θαη ηη ηνπο έρεη ζπκβεί (κνλαμηά απέλαληη ζην 

πξφβιεκα)[...] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 3) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Μάιηζηα εθείλε είρε πνιχ άγρνο θαη ζεθψζεθε πξψηε απφ φινπο, έθαλε έλαλ θαθέ, 

άλαςε έλα ηζηγάξν θαη θαηλφηαλ ζαλ ρακέλε ζηηο ζθέςεηο ηεο. Ήζειε ηνλ δηθφ ηεο 

πξνζσπηθφ ρξφλν θαη απηφλ δηεθδίθεζε ρσξίο θαλέλαο λα ηελ θαηαιάβεη, γεληθφηεξα ε 

κεηέξα δελ θαπλίδεη απιά φηαλ ζηξεζάξεηαη πνιχ λνηψζεη ηελ αλάγθε θξπθά απφ φινπο 

λα θάλεη θάπνηα ηζηγάξα γηα λα ραιαξψζεη….ηαλ ήηαλ πνην ήξεκε θαη έρνληαο 

επίγλσζε ηνπ ρξφλνπ πήγε λα μππλήζεη ηα παηδηά, σζηφζν εηνίκαδε ην γάια θαη ην 

πξσηλφ ηνπο[...] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 6) 

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, φπνπ θαη νη δχν κεηέξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, αθήλνπλ ηνπο άλδξεο ηνπο λα κηινχλ θαη 

εθείλεο απιά αθνχλ ή αθφκα απνθεχγνπλ ηελ βιεκκαηηθή επαθή. 

 

(απνθπγή ζπγθξνχζεσλ) 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Γηα αθφκα κηα θνξά ν θαπγάο ηειείσζε κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, κε ηελ κεηέξα λα 

κελ απαληάεη, φρη επεηδή δελ είρε θάηη λα πεη αιιά επεηδή δελ ζέιεη λα δίλεη ζπλέρεηα 

άιιν ζηνλ θαπγά, ηνλ αθήλεη λα ιέεη κφλνο ηνπ κέρξη λα εξεκήζεη. Βέβαηα έβιεπε πσο 

έθηαλαλ θνληά ζην ζπίηη ηεο ζείαο θαη έηζη ηα ζρφιηα ζα έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ φζν 

πνην γξήγνξα γηλφηαλ[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 6) 

 

Τπνθείκελν 2 
 

[...]Καηά ην απνγεπκαηάθη ήξζε θαη ν παηέξαο, ν φπνηνο φπσο είρε πξνβιέςεη ε κεηέξα 

είρε θάεη γχξν θαη κφιηο κπήθε  ζην ζπίηη ξψηεζε «Ρία ηη καγείξεςεο;» εθείλε ηνπ 

απάληεζε πσο ηνπ είρε πεη ζην ηειέθσλν, δείρλνληαο ηνπ πσο δελ έρεη φξεμε γηα 

θνπβέληα. Δθείλνο είπε απιά «δελ κε λνηάδεη άιισζηε εγώ έρσ θάεη δπν γύξνπο, ηη λα ζνπ 

πσ άιιν πξάγκα», θαη ρσξίο λα ιάβεη απάληεζε, πήγε ζηνλ ππνινγηζηή θαη έθαηζε. Ζ 

κεηέξα ήηαλ ζηνλ ίδην ρψξν καδί ηνπ, αιιά δελ κηινχζαλ[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 6) 

 

Ο ηξίηνο ηξφπνο είλαη ε ππεξπξνζαξκνγή, παξηζηά έλα είδνο επίκνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. πλήζσο εκθαλίδεηαη φηαλ έλα πξφζσπν, 
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απνζθνπψληαο λα δηαθπιάμεη πάζε ζπζία ηελ ζρέζε ηνπ κε ην άιιν πξφζσπν, 

θάλνληαο πνιχ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ ηνλ άιιν. Σν κέινο πνπ 

ππεξπξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ, επηδεηά λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ άγρνο 

επηδηψθνληαο λα θαηεπλάζεη ηελ θχξηα πεγή ηνπ: ην άγρνο ηνπ ζπληξφθνπ. Απφ λεαξή 

ειηθία έρεη κάζεη απφ ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα λα επραξηζηεί ηνπο άιινπο θαη λα 

λνηψζεη ππεχζπλν γηα απηνχο.    

 

(ππεξπξνζαξκνγή) 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Αζρνιείηαη πνιχ κε ηελ θνπδίλα, θαη φπσο θάλεθε απφ ηελ πξψηε κέξα, καγεηξεχεη 

δχν θαγεηά θάζε κέξα, άιιν είλαη ην κεζεκεξηαλφ θαη άιιν είλαη ην βξαδηλφ. Δηνηκάδεη 

εθείλε ηα πάληα γηα φινπο, νη ππφινηπνη αξθεί λα πνπλ κηα ιέμε. ηαλ είδε ε 

παξαηεξήηξηα πσο δελ έηξσγε καδί ηνπο, αιιά ιεηηνπξγνχζε σο ζεθ ηφηε αηζζάλζεθε 

πεξίεξγα θαη αλαξσηήζεθε, κα θαιά δελ ζα πεη θαλείο λα θάηζεη καδί ηνπο;  

ε απηφ ην ζεκείν αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ν ξφινο ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα έρεη 

νξηζζεί ζαλ κηα ππεξέηξηα πνπ είλαη εθεί γηα λα ππεξεηεί θαη λα θξνληίδεη ηνπο άιινπο, 

ηξψεη φηαλ δελ ηελ βιέπεη θαλείο, θαπλίδεη φηαλ δελ ηελ βιέπεη θαλείο θαη γεληθά 

αλαξσηηέηαη θαλείο πσο λνηψζεη θαη ηη επηζπκεί;[...] (εκεξνιφγην παξαηήξεζε θεθάιαην 

1) 

 

Τπνθείκελν 2 
 

[…]Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ρσξηφ, φια ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ πιεπξά 

ηεο κεηέξαο γθξεκίζηεθαλ, δηφηη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα ηνπο πεξίκελε ζηελ πφξηα ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο. Ζ κεηέξα γηα αθφκε κηα θνξά αηζζάλζεθε απνγνήηεπζε αιιά δελ 

κπνξνχζε λα κηιήζεη ή λα εθθξαζηεί, ζπλεπψο ζπλέρηζε ηηο δνπιεηέο ζαλ λα κελ 

ππήξραλ ζην ζπίηη ηεο. Κάλεη θαλνληθά ηηο δνπιεηέο, απνθεχγεη λα  ηνπο θνηηάδεη ή λα 

ηνπο κηιάεη, δείρλνληαο έηζη πσο δελ ηελ ελδηαθέξνπλ αιιά ρσξίο λα επηδηψθεη θάπνηα 

αιιαγή ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε[...] ((εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

Ο ηέηαξηνο ηξφπνο είλαη ε δέζκεπζε ηνπ άγρνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε ήπηα θαη 

ειεγρφκελα ζπκπηψκαηα θαη ή ζε δπζιεηηνπξγίεο. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη ε 

ακείσηε εληξχθεζε ζηα άγρε ηνπο.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Ζ απνπζία ηνπ παηέξα απφ ην ζπίηη, ηεο δίλεη κηα ηδηαίηεξε φξεμε πνπ δχζθνια απηφ 

δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ θάπνηνλ ηξίην. Δίλαη ζαλ δχν πξφζσπα, ζην έλα πξφζσπν 

είλαη κηα γπλαίθα ειεχζεξε πνπ ρακνγειάεη, θξνληίδεη κε φξεμε ηα παηδηά ηεο θαη απφ 

ηελ άιιε είλαη κηα γπλαίθα αηρκάισηε δνχια φζνλ αθνξά ηνλ άληξα θαη ην ζπίηη ηεο, 

φπνπ ζπλερψο ζα πξέπεη λα ζθχβεη ην θεθάιη θαη λα κηιάεη ιίγν ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα 

λα εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηεο, ελψ παξάιιεια ζα θάλεη κφλν δνπιεηέο[...] (εκεξνιφγην 

παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

[…]ην ζπίηη απηφ, ην αίζζεκα πνπ θπξίσο θπξηαξρεί είλαη ηνπ θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο, 

κελ ηπρφλ θαη θάλνπλ θάηη πνπ ελνριήζεη ηνλ παηέξα. Ξέξνπλ πσο δελ ζα βγάινπλ 

ζεηηθφ απνηέιεζκα καδί ηνπ θαη έηζη πξνζπαζνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά λα 

πεγαίλνπλ κε ηα λεξά ηνπ. ια ιεηηνπξγνχλ βάζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ παηέξα, ρσξίο 

φκσο λα ππάξρεη ειεχζεξε βνχιεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο γηα θάηη ηέηνην[...] 

(εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 7) 
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Τπνθείκελν 2 

 
[…]Ζ κεηέξα φιε κέξα δελ βγήθε απφ ην ζπίηη, θαη αθφκα θαη φηαλ ρξεηάζηεθε λα 

θσλάμεη ηα παηδηά απφ ηα ζνθάθηα ηνπ ρσξηνχ δελ ήζειε λα ηα θσλάμεη ε  ίδηα, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη πσο νχηε ζηελ απιή ηεο δελ άληερε λα βγεη, πξνηηκνχζε λα θάλεη 

δνπιεηέο κέζα ζην ζπίηη γηα λα μεραζηεί[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 7) 

 

Καη ν πέκπηνο ηξφπνο είλαη ηα ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαηαζηάζεηο άγρνπο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα ηξίγσλα είλαη παξάγσγα ηεο ειιηπνχο δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ 

άλζξσπν. ζν ππνβηβάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν ζεκαληηθφο 

θαζίζηαηαη ν ξφινο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ζηελ δηαθχιαμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηζνξξνπίαο. 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Δπλφεηε απνξία ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ γηαηί απηέο νη δχν γπλαίθεο δελ ζπλαληηνχληαη 

λα πνπλ ηα λέα ηνπο απφ θνληά, κνλάρα κηιάλε απφ ην ηειέθσλν. πσο θαηάιαβε κε ην 

πέξαζκα ησλ εκεξψλ ν κφλνο ιφγνο ήηαλ δηφηη δελ ζέινπλ λα βιέπεη ν παηέξαο πφζν 

θνληά είλαη θαη λα λνηψζεη πσο επεκβαίλεη ζηελ δσή ηνπο, έηζη ηφζα ρξφληα έρεη 

δηαηεξήζεη ε κεηέξα κε ηελ αδεξθή ηεο κηα θξπθή δσή, ζηελ νπνία αξθεηά ζπρλά 

εληάζζνπλ θαη ηελ κακά ηνπο θαη ζπδεηνχλ καδί γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη ηη ζα ήηαλ 

θαιχηεξν γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ.  Πνπ θαη πνπ ν παηέξαο θαηαιαβαίλεη φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά, αιιά κέρξη ηψξα δελ είρε απνδείμεηο γηα ηελ θξπθή επηθνηλσλία ησλ 

ηξηψλ γπλαηθψλ. Καη παξφιν πνπ είλαη κηθξά ηα παηδηά γλσξίδνπλ θαλνληθφηαηα ηη 

ζπκβαίλεη θαη αλαηξέρνπλ θαη ηα ίδηα ζηελ γηαγηά θαη ζηελ αγαπεκέλε ζεία, ρσξίο λα 

αλαθέξνπλ θάπνηα πιεξνθνξία ζηνλ παηέξα ηνπο[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή 

θεθάιαην 5) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Δλψ είλαη κηα νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα άηνκα είλαη ζαλ μερσξηζηά 

άηνκα πνπ απιά ζπλππάξρνπλ. Ζ κεηέξα κε ηηο δπν θφξεο δνπλ καδί θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

κηα νκάδα, ε κεηέξα κε ηελ κάλα ηεο σο άιιε κία νκάδα, θαη ν παηέξαο κε ηνπο γνλείο 

ηνπ σο άιιε μερσξηζηή[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 1) 

 

9.4.2. Ζ κεηακόξθσζε ηνπ άγρνπο ζε ζύκπησκα 

 

Σα ζπκπηψκαηα, φπνηα πξνέιεπζε θαη αλ έρνπλ, πάληα εθδειψλνληαη κέζα ζε έλα 

θαζνξηζκέλν πιαίζην ζρέζεσλ, ζρεκαηίδνληαη πνιιέο θνξέο λέα, αλαηξνθνδνηνχληαη 

θαη λνεκαηνδνηνχληαη κέζα ζε απηφ. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ ζπκπησκάησλ κέζα απφ ζπζζψξεπζε θαηαπνλεηηθψλ παξαγφλησλ. Απηνί νη 

παξάγνληεο ππξνδνηνχλ ηελ αληηδξαζηηθφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιαηζίνπ, σζηφζν 

φκσο θέξνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Έλαο ηέηνηνο ζπζζσξεπηηθφο παξάγνληαο 

είλαη ε έιιεηςε ρξεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη ηα 

εμήο: 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Ζ κεηέξα γηα αθφκα κηα θνξά δελ έκεηλε άπξαγε απνθάζηζε λα πάξεη ηα παηδηά θαη 

λα πάλε ζηελ ιατθή, εθεί πάληα βξίζθεη λα ςσλίζεη ζπαηαιψληαο ιίγα ρξήκαηα. Καη ελψ 

ν παηέξαο ήηαλ δηζηαθηηθφο, ηεο έδσζε ιίγα ρξήκαηα γηα ηα ςψληα, θαη έθπγε γηα ην 

ρσξάθη[...] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 6) 
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Τπνθείκελν 2 

 
[…]ε κεηέξα έρνληαο κάζεη γηα απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά δελ ηνπ έδσζε ζεκαζία απιά 

έθαλε ζαλ λα κελ ην βιέπεη, πξνηίκεζε λα αζρνιεζεί κε ηα παηδηά ηεο. Σνπο έδσζε 

ινηπφλ ζπκβνπιέο λα κελ αξρίζνπλ λα ιέλε πσο ζέινπλ ην έλα θαη ην άιιν, απιά λα 

ζθεθηνχλ ηη ζα ήζειαλ λα θάλε πνην πνιχ γηαηί δελ έρνπλ πνιιά ιεθηά θαη ην δεχηεξν 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα κελ θάλνπλ θαζαξία θαη ελνρινχλ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο[...] 

(εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

Σν δεχηεξν ζχκπησκα είλαη ην πιένλ επάισην κέινο, ην νπνίν απνξξνθά ην 

πιενλάδνλ άγρνο. Σν άηνκν απηφ παγηδεχεηαη ζε θαηψηεξε ζέζε απφ ηα ππφινηπα κέιε 

θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επηδέρεηαη ηα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά 

ρηππήκαηα απφ ηνπο ππνινίπνπο. Σν πξφζσπν απηφ ελδέρεηαη λα είλαη εθείλν πνπ 

θαηαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγηθή ζέζε ηνπ ζπληνληζηή- ηζνξξνπηζηή ησλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 Τπνθείκελν 1 

 
[…]ηαλ θάπνηνο παξαηεξήζεη απηήλ ηελ γπλαίθα, αληηιακβάλεηαη πσο ιεηηνπξγεί σο 

ζπληνληζηήο φισλ ζε απηφ ην ζπίηη, άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πσο έρεη κηα ηδηαίηεξε 

ζρέζε κε ηελ ψξα, φια ηα παξαηεξεί θαη ηα θάλεη κε βάζε ηελ ψξα. Έρεη ην λνπ ηεο λα 

μππλήζεη ηα κέιε  ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ πξέπεη, λα εηνηκάζεη ην θαγεηφ ηνπο, λα ηα πάεη 

ζρνιείν, λα ηα θέξεη, λα ηα δηαβάζεη θαη άιιεο πνιιέο αζρνιίεο[...] (εκεξνιφγην 

παξαηεξεηή θεθάιαην 3) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Ζ κεηέξα ήηαλ ε κφλε πνπ έθηηαμε ηα πξάγκαηα φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλέρηδαλ λα απνιακβάλνπλ ηελ εκέξα ηνπο. Άιισζηε ζρεδφλ πνηέ ηα ππφινηπα 

κέιε δελ θάλνπλ θάηη, ε κεηέξα είλαη ππεχζπλε γηα φια ηφζν φζνλ αθνξά ηηο δνπιεηέο 

ηνπ ζπηηηνχ, φζν θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ κειψλ[...] (εκεξνιφγην 

παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

Σν ηξίην ζχκπησκα κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ αζζέλεηα ελφο κέινο ηνπ. Ζ δνκή 

ηεο νηθνγέλεηαο αιιάδεη, πξνζαξκφδνληαο ηηο θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

άξξσζηνπ κέινπο.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…] κε ηελ αξξψζηηα ηεο Καηεξίλαο, αλαγθαζηήθακε λα ηηο βξνχκε ζπίηη δίπια καο, γηα 

λα θνηκάηαη, ηελ ππφινηπε κέξα ηελ πεξλνχζε καδί καο. Απφ ηφηε κπνξεί λα κεηαθφκηζε 

αιιά είλαη ζπρλά –ππθλά ζην ζπίηη καο θαη καο δηαηάδεη[...] (Κιηληθή ζπλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…] κε ηελ αξξψζηηα ηεο πεζεξάο κνπ, ν άληξαο άιιαμε ζηάζε, ήζειε λα ηελ θξνληίδεη 

πεξηζζφηεξν θαη λα κελ ηελ ζηελαρσξεί θαλέλαο καο. Δληάμεη δελ ιέσ… θαιά ην έθαλε, 

αιιά κέρξη έλα φξην φια… εγψ ηελ έηξερε ζηνπο γηαηξνχο απφ εδψ θαη απφ εθεί θαη πνην 

ήηαλ ην απνηέιεζκα λα θηαίσ γηα φια θαη λα κελ βξίζθεηαη έλαο λα πεη ην αληίζεην[...] 

(Κιηληθή ζπλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία) 
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Σν ηέηαξην ζχκπησκα ηνπ άγρνπο  είλαη ε δηαηήξεζε λέσλ ηζνξξνπηψλ. Ζ 

δηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο ζηαζεξνπνηεί ηελ νκάδα, ελψλνληαο ηελ κε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…] ν παηέξαο, ε κεηέξα, ε Μαξία θαη ε Καηεξίλα κε ηελ αξξψζηηα θαη κε ηελ έιεπζε 

ηνπ θαηλνχξηνπ κέινπο, ήξζαλ πνην θνληά θαη πξνζπαζνχζαλ λα είλαη ελσκέλνη λα 

μεπεξάζνπλ φζεο δπζθνιίεο πξνέθππηαλ. (Κιηληθή ζπλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ 

Αλζνχια) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]φηαλ αξξψζηεζε ε πεζεξά κνπ, εγψ θαη ν άληξαο κνπ ήκαζηαλ φινη εθεί ζην πιεπξφ 

ηεο, εγψ ηεο καγείξεπα θαη εγψ ηελ πήγαηλα ζην γηαηξφ. ινη καο πξνζπαζνχζακε κε 

ηνλ ηξφπν καο λα ηελ βνεζήζνπκε λα ην μεπεξάζεη. Ήκαζηαλ κηα ελσκέλε νηθνγέλεηα 

ηφηε…(Κιηληθή ζπλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία) 

 

Καη ηέινο αλ θάηη αιιάμεη ζην πάζρνλ ή πνην αδχλακν κέινο, ηφηε ζηαδηαθά θαη 

θαηά ζεηξάλ εθθξάδεηαη απφ θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 
[…]ζηελ παηξηθή νηθνγέλεηα κνπ, κεηά ηελ αξξψζηηα ηεο κηθξήο κνπ αδεξθήο, ν 

παηέξαο κνπ πίλεη αξθεηά, ην μεπεξλάεη ζηγά- ζηγά. Έπεηηα έξρεηαη ν ζάλαην ηεο, 

πεζαίλεη θαη ε γηαγηά, θαη ν κπακπάο κνπ μαλαθπιάεη[...] (Κιηληθή ζπλέληεπμε 

γελενγξάκκαηνο απφ Αλζνχια) 

 

Ζ πεζεξά κνπ δελ έγηλε ηειείσο θαιά, νχηε θαη ηψξα είλαη, απιά ηψξα εθείλε λνηψζεη 

θαιχηεξα. Ο άληξαο κνπ ελψ έβιεπε πσο ηελ βνεζνχζα ηφηε πάξα πνιχ, φηαλ φια απηά 

ηειείσζαλ, εθείλνο ζαλ λα ηα μέραζε θαη άξρηζε λα κε θαηεγνξεί, πσο ζα κπνξνχζε λα 

θάλσ πεξηζζφηεξα, θαη πσο ζα έπξεπε λα ηελ αγαπψ, φζν εγψ αληηδξνχζα ηφζν πνην 

πνιχ νμχζπκνο γηλφηαλ εθείλνο. Σφζα ρξφληα ήκαζηαλ καδί, πνηέ δελ είρε δείμεη ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά. (Κιηληθή ζπλέληεπμε γελενγξάκκαηνο απφ Ρία) 

 

9.5. Β’ κέξνο: Οη κεραληζκνί άκπλαο πνπ εθεπξίζθνπλ νη παηεξάδεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη κεραληζκνί άκπλαο, πνπ ελεξγνπνηνχλ νη 

δχν παηεξάδεο, νη νπνίνη παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν δηφηη αλάινγα κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο πξάμεηο θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αξρηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελεπηζεηηθφηεηα, κηα ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν παηεξάδεο, 

ζέινληαο έηζη λα πεηχρνπλ θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. Έλαο δεχηεξνο 

κεραληζκφο άκπλαο ησλ δχν παηεξάδσλ είλαη ε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ λα είλαη εθείλνη πάληα πνπ έρνπλ δίθην θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηα 

ιφγηα ηνπο λα ην βξνπλ. Άιιεο βέβαηα πάιη θνξέο δελ αληηιακβάλνληαη πσο ζα πξέπεη 

λα έρεη φξηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Καηά απηφλ ηνλ ιφγν, θάζε θνξά πνπ ζα λνηψζνπλ πηεζκέλνη ηφηε αλαδεηνχλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ρψξν θαη ρξφλν ηνπο, θάλνληαο πξάγκαηα πνπ επραξηζηνχλ ηνπο ίδηνπο. 

Έρνπλ αληηιεθζεί πσο είλαη ζε πνιιά ζέκαηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο εθηφο θαη γηα 

απηφ πξνζπαζνχλ λα ηξηγσλνπνηεζνχλ κε ηελ παηξηθή ηνπο νηθνγέλεηα, βιέπνληαο πσο 

κφλν εθεί ηα πξάγκαηα είλαη ζηαζεξά θαη έρνπλ θπξίαξρν ξφιν.  



195 
 

Πνιιέο θνξέο γηα λα ηνλίζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα. ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε 

αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο.  

 

9.5.1. Ζ επηζεηηθή ζηάζε 

 

Ζ επηζεηηθή ζηάζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν παηεξάδσλ, ζέινληαο έηζη λα 

απνδείμνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο κέζα ζην ζπίηη. Μηινχλ ιίγν, αιιά ηνλίδνληαο πνηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη ίδηνη θαη ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ηα εμήο: 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[...]Παηέξαο: κηα δνπιεηά είρεο λα θάλεηο θαη ηελ έθαλεο ζηξαβά, ηίπνηα δελ θάλεηο 

ζσζηά, ηειεπηαίνη ζα θηάζνπκε ζηελ θεδεία. Πνηέ δελ είζαη ζηελ ψξα ζνπ θαη φιν 

θάλεηο κηα ηξχπα ζην λεξφ. Βαξέζεθα!!! 

Μεηέξα: Νίθν ζηακάηα! 

Παηέξαο: δελ ζα κνπ ιεο πφηε ζα κηιάσ θαη πφηε φρη, ε αιήζεηα πνλάεη ε;; 

ηέιηνο : κπακπά κελ κηιάο έηζη ζηελ κακά 

Παηέξαο: ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ 

Μάξηνο: πσ ξε κπακπά ζηακάηα 

Παηέξαο: ε βέβαηα, έρεηο θάλεη ηα παηδηά ζαλ ηα κνχηξα ζνπ, ηνπο ιεο άζρεκα πξάγκαηα 

γηα κέλα θαη δελ κε ζέινπλ. 

Μεηέξα: ηη είπα πάιη εγψ; Δζχ μεθίλεζεο 

Παηέξαο: εγψ είδεο εηνηκάζηεθα θαη ήκνπλ ζηελ ψξα κνπ, εζχ ηη θάλεηο; Γελ είζαη άμηα 

γηα ηίπνηα, φια εγψ ηα θάλσ θαη εζχ ην κφλν πνπ μέξεηο είλαη λα θάζεζαη…. Δίλαη σξαίν 

πξάγκα ην θαζηζηφ ε;;[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Παηέξαο: κα θαιά ηφζε ψξα απηφ έρεηο θάλεη; 

Μεηέξα: θαη ηη ζέιεηο λα θάλσ, ηψξα καζαίλσ 

Παηέξαο: κα αθνχ δελ είζαη γηα ηίπνηα ηθαλή γηαηί δελ ηα παξαηάο, βξεο θάηη πνην  

εχθνιν 

Μεηέξα: κα κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ, απιά είλαη αθφκα αξρή, θαη άιισζηε ηη άιιν λα 

θάλσ; 

Παηέξαο: λαη αξρή ην ιέκε ηψξα, απηφ είλαη λα ην έρεηο  

Μεηέξα: φρη πεο κνπ αθνχ δελ ζνπ αξέζεη ην ξάςηκν, ηη άιιν ζα κπνξνχζα λα θάλσ; 

Παηέξαο: ε θαιά θάλε απηφ, ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο αιιά δελ ζα ζνπ πεξάζεη. 

Μεηέξα: εζχ κνπ ηελ ιεο, εγψ ηη ζνπ θηαίσ; 

Παηέξαο: εγψ δελ είπα ηίπνηα αιιά εζχ ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ 

πεηο[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

9.5.2.Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ 

 

Οη δχν παηεξάδεο λνηψζνπλ πσο ηα ππφινηπα κέιε έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα 

κεηαμχ ηνπο θαη αληηδξνχλ απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ζέινπλ λα λνηψζνπλ 

απνδεθηνί θαη πσο απηφ πνπ ζα εηπσζεί απφ ηνπο ίδηνπο είλαη ζεβαζηφ θαη απνδεθηφ. 

Πνιιέο θνξέο θξίλνπλ πσο πξέπεη λα ζπκβεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα, άζρεηα αλ 

γλσξίδνπλ πσο δελ ζα αξέζεη ζηα πεξηζζφηεξα κέιε, δελ ηνπο ελδηαθέξεη πσο ζα 

αηζζαλζνχλ ή πνηεο αληηδξάζεηο ζα έρνπλ απιά πξέπεη λα γίλεη. 
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Τπνθείκελν 1 

 
[...]Παηέξαο: Αλζνχια εηνηκάζνπ θαη μχπλα ηα παηδηά πάκε ρσξηφ 

Μεηέξα: λφκηδα πσο ζα πήγαηλεο εζχ θαη ε αδεξθή ζνπ 

Παηέξαο: φρη ζα πάκε φινη καδί, ζα θαλεί πνην φκνξθν απηφ ζην ρσξηφ 

Μεηέξα: δειαδή ηα παηδηά ζα ράζνπλ ην ζρνιείν ηνπο; 

Παηέξαο: λαη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα γηα κέξα 

Μεηέξα: κα ηα παηδηά είλαη κηθξά γηα λα πάλε ζηελ θεδεία 

Παηέξαο: λαη έρεηο δίθην, θάηζε λα ζθεθηψ  

Μεηέξα: δελ ζέιεηο λα παο κφλνο ζνπ; 

Παηέξαο: φρη δελ πάσ κφλνο, ζα έξζεηο θαη εζχ. Λνηπφλ ην απνθάζηζα, ζα πάκε φινη 

καδί θαη ζα θάηζεηο ζην ζπίηη κε ηα παηδηά, λα ην καδέςεηο θαη ιίγν θαη εγψ, ε κάλα κνπ 

θαη ε αδεξθή κνπ ζα πάκε, απιά έηζη ζα δεη θαη ην ρσξηφ φηη φινη πελζνχκε. 

Μεηέξα: θαιά 

Παηέξαο: αα!! Βξεο κνπ θαη εκέλα ην θνπζηνχκη κνπ[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 4) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Μεηέξα: κα θαιά αλαίζζεηνο είζαη; Μαο άθεζεο λα θνηκεζνχκε κφλεο καο ζηελ 

εξεκηά θαη εζχ αζρνιηφζνπλ κε ην ςάξεκα; 

Παηέξαο: σ κσξέ Ρία, άξρηζεο απφ πνιχ λσξίο ηελ κνπξκνχξα ε;;; ζε βαξέζεθα 

Μεηέξα: θαη εγψ ηη λα πσ; Καη άζε κε εκέλα, ηα παηδηά ζνπ δελ ηα ζθέθηεζαη; 

Παηέξαο: κσξέ δελ παο λα δεηο αλ έξρνκαη, κηα εθδξνκή ήξζακε γηα λα μεζθάζσ θαη ζα 

κνπ ηελ βγάιεηο μηλή; 

Μεηέξα: εγψ δελ πξνζπαζψ λα ραιάζσ ηίπνηα, αιιά εζχ πξέπεη λα θαηαιάβεηο.. 

Παηέξαο: δελ έρσ λα θαηαιάβσ ηίπνηα, κελ κηιάο, πήγαηλε λα καο θάλεηο δχν 

θαθέδεο[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) 

 
9.5.3. Ο πξνζσπηθόο ρξόλνο θαη ρώξνο  

 

Οη δχν άληξεο ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ νξηνζεηήζεη πνιχ μεθάζαξα πνηα είλαη ηα φξηα 

ηνπο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. ρεδφλ θάζε κέξα πεξλάλε ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν 

φπσο εθείλνη επηζπκνχλ ζηνλ ρψξν πνπ έρνπλ εηνηκάζεη νη ίδηνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζσπηθή αλάγθε παξέκεηλε ζηαζεξή ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

φπσο αλέθεξαλ θαη νη κεηέξεο, είλαη λφκνο απαξάβαηνο ε θαζεκεξηλή απηή 

ελαζρφιεζε. ρεδφλ ην ίδην αθξηβψο κνηίβν βιέπνπκε ζηνπο  δχν άληξεο, έλαο ρψξνο 

πνπ ηνλ έρνπλ θηηάμεη νη ίδηνη, κε κέζα πξάγκαηα πνπ εθείλνη έρνπλ επηιέμεη κε πνιχ 

πξνζπάζεηα θαη θφπν. Ο ρψξνο απηφο δελ είλαη απαγνξεπκέλνο γηα ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, απιά εθείλα επηιέγνπλ λα κελ πεγαίλνπλ. 

 

Τπνθείκελν 1 
 

[…]Ο παηέξαο απφ ηελ άιιε, είλαη ζε έλα δηθφ ηνπ θφζκν, φπνπ φια πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηα ρφκπη ηνπ, ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Σν ρσξάθη φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαηήξεζεο, είλαη έλαο ηφπνο δέθα ιεπηά καθξηά απφ ην 

ζπίηη φπνπ έρεη δψα, θαη θεπεπηηθά είδε θπηεκέλα αλάκεζα ζηηο ειηέο. Δπίζεο εθεί έρεη 

θηηάμεη έλα απηνζρέδην ζπηηάθη φπνπ έρεη έλα θξεβάηη θαη έλα ηξαπέδη κε θαξέθιεο, 

φπσο κνπ είπε ε γπλαίθα ηνπ πεξλάεη πάξα πνιιέο ψξεο εθεί πέξα. Ο ίδηνο ην νλνκάδεη 

«εζπραζηήξην»[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 1) 
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Τπνθείκελν 2 
 

[…] έρσ θηηάμεη έλαλ ρψξν, ζηνλ νπνίν έρσ καδεκέλα φια ηα εξγαιεία θαη ηα πξάγκαηα 

κνπ, εγψ είκαη καξαγθφο, θαη έηζη έρσ γλψζεηο θαη εξγαιεία. Έρσ αγνξάζεη απέλαληη 

απφ ην δηθφ κνπ ζπίηη απηήλ ηελ απνζήθε θαη ηελ έρσ θηηάμεη φιε κφλνο κνπ. Δθεί 

κπνξεί λα θάζνκαη νιφθιεξε ηελ εκέξα, θαη αλ δελ κπνξψ επεηδή δνπιεχσ, πεγαίλσ ηα 

απνγεχκαηα θαη καζηνξεχσ[...] (απφ ειεχζεξε ζπδήηεζε) 

 
9.5.4. Σα ηξίγσλα κέζα από ηελ νηθνγέλεηα 

 

πσο νη κεηέξεο, έηζη θαη νη παηεξάδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπο ηξίγσλα, 

ςάρλνληαο ζπκκάρνπο απφ ηελ παηξηθή ηνπο θπξίσο νηθνγέλεηα. ζνλ αθνξά ηνλ 

παηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο είρε εμαξρήο ην δηθφ ηνπ ζρεκαηνπνηεκέλν ηξίγσλν 

θαη απηφ ζπζρεηηδφηαλ κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, κε 

ην πνπ έθπγε εθείλνο απφ ηελ δσή δεκηνχξγεζε ακέζσο κεηά ηξίγσλν κε ηελ κεηέξα 

θαη ηελ αδεξθή ηνπ. Γηα ηνλ παηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, ε δεκηνπξγία ηξηγψλνπ 

εκθαλίζηεθε θπξίσο κε ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Κξήηε, φπνπ κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπ, έδεζαλ πνην πνιχ ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη 

πιηθά. Σα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη παηεξάδεο γίλνληαη πνην θαλεξά ζε 

πεξηπηώζεηο θξίζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Καηεξίλα: θαιεκέξα! Αιιά πνπ είδακε ηελ θαιή εκέξα, κα θαιά ηψξα βξήθε θαη 

απηφο; Δίρα ηφζεο δνπιεηέο λα θάλσ ζην γξαθείν θαη ηα άθεζα φια πίζσ γηα λα πάσ, 

πνπ ζηελ νπζία είλαη κφλν ηαιαηπσξία. Δζείο ηη έρεηε θαη δελ κηιάηε; Σζαθσζήθαηε ε; ε 

βέβαηα θάλεηε θαη άιιε δνπιεηά, δελ καο θηάλνπλ φια ηα άιια έρνπκε θαη απηφ. Καη 

θάλεη θαη ηφζν θξχν ζήκεξα, έπξεπε λα βάιεηο πνην δεζηά ξνχρα ζηα παηδηά, κε ηελ 

ιεπηή κπινχδα ζα παγψζνπλ ζην ρσξηφ.  

Μεηέξα: ηνπο πήξα θαη δαθέηα θαη θνχηεξ κπινχδα, θαιά ζα είλαη 

Καηεξίλα: λαη εκέλα κνπ ιεο 

Παηέξαο: ληα πφηε έθαλε ζσζηή δνπιεηά γηα λα θάλεη θαη ηψξα;; αιιά άκα κηιάσ εγψ 

είκαη ν θαθφο 

Μάξηνο: ξε κπακπά κελ αξρίδεηο πάιη 

Καηεξίλα: λα κηιάο κε ζεβαζκφ ζηνλ παηέξα ζνπ, φια εθείλνο ζαο ηα δίλεη, δελ είκαη 

ηίπνηα θαθφ, είπε ηελ αιήζεηα. Αιιά βέβαηα ε κάλα ζαο, δελ ζαο έρεη κάζεη ηξφπνπο. 

ηέιηνο: δελ κπνξνχκε εκείο λα πάκε κηα θνξά ζην ρσξηφ ή θάπνπ ηέινο πάλησλ ρσξίο 

γθξίληα θαη θσλέο; 

Καηεξίλα: λαη, λαη έρεηο δίθην, φια ε κάλα ζαο ηα θάλεη[...](εζλνγξαθηθή  παξαηήξεζε 

θεθάιαην 4) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Σα παηδηά ηξέρνπλ θιαίγνληαο ζην δσκάηην, ελψ ηαπηφρξνλα κπαίλεη ε πεζεξά θαη ν 

πεζεξφο ζην ζπίηη, νη νπνίνη ιέλε «Μα ηη έγηλε, αθνχγεζηε κέρξη έμσ θαη ζα γίλεηαη 

ξεδίιη ζην ρσξηφ, ζα καο ληξνπηάζεηε», ε κεηέξα δελ άληεμε θαη ακέζσο απάληεζε «λαη 

εκάο πεξίκελαλ» ηφηε θαη νη ηξεηο έπεζαλ πάλσ ηεο, ιέγνληαο ηεο ζρφιηα ηνπ ηχπνπ «γηα 

θνίηα ηα κνχηξα ζνπ» (πεζεξά), «εζείο καο θάλεηε ξεδίιη, πνπ μαλά- αθνχζηεθε λα 

θσλάδεη ε γπλαίθα ζηνλ άληξα» (πεζεξφο), θαη ηέινο ν παηέξαο είπε «φιν βιαθείεο ιεο, 

αιιά δελ ζα κείλνπκε νη δπν καο ζα δεηο»[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 
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Δλψ ζε πεξηπηώζεηο εξεκίαο, δελ θαίλνληαη ηφζν έληνλα ηα πεδία αιιά θαη πάιη 

ππάξρνπλ, αησξνχληαη ζηελ ζχλεζεο θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Παηέξαο: φρη δελ πάσ κφλνο, ζα έξζεηο θαη εζχ. Λνηπφλ ην απνθάζηζα, ζα πάκε φινη 

καδί θαη ζα θάηζεηο ζην ζπίηη κε ηα παηδηά, λα ην καδέςεηο θαη ιίγν θαη εγψ, ε κάλα κνπ 

θαη ε αδεξθή κνπ ζα πάκε, απιά έηζη ζα δεη θαη ην ρσξηφ φηη φινη πελζνχκε. 

Μεηέξα: θαιά[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην  4) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Παχινπ, άξρηζε λα δεηάεη λεξφ, θαθέ ή αθφκα θαη κπχξα, παξέα 

ηνπο έθαλε ν γηνο ηνπο, πνπ θαη εθείλνο ζηγφληαξε ηελ θαηάζηαζε, φηαλ εηνηκάζηεθε ην 

θαγεηφ, έθαηζαλ λα θάλεη νη γνλείο θαη νη παππνχδεο ηνπ Παχινπ καδί κε εθείλνλ. Δλψ 

ε κεηέξα έβαιε ιίγν θαγεηφ κέζα ζην θνχξλν ηεο θνπδίλαο γηα ηηο κηθξέο, θαη μεθίλεζε 

λα ηεο κπαληάξεη, φιε απηή ε δηαδηθαζία θξάηεζε αξθεηή ψξα, ηφζε ψζηε ε ψξα είρε 

πάεη δέθα γηα λα θάλε ηα ηξία ζειπθά ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηέξα δελ έδεηρλε λα αθνχεη 

νχηε θαη ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο, έθαλε απιά ηηο δνπιεηέο[...](εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην  5) 

 

9.5.5. Οη επαλαιακβαλόκελεο θξάζεηο  

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην αλαθέξνληαη νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν 

παηεξάδεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη αθνξνχλ ηελ ζχλεζεο επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Βέβαηα θάπνηεο απφ απηέο, αθνξνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

έρνπλ αθνχζεη απφ ηα πξφζσπα ηεο δηθήο ηνπο παηξηθήο νηθνγέλεηαο.  

πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηνλ άλδξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο ρξεζηκνπνηεί πνιχ 

θξάζεηο πνπ δείρλνπλ εμνπζία θαη θπξηαξρία εθείλνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο, ηέηνηνπ 

ηχπνπ εθθξάζεηο είλαη «… απηό απνθάζηζα» (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2), 

ιέεη πξψηα ηη ζέιεη θαη ζην ηέινο αληί λα ξσηήζεη, ρξεζηκνπνηεί θαηάθαζε κε ηειείσκα 

ηεο πξφηαζεο ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα. ζνλ αθνξά ηα παηδηά επαλαιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο φπσο «φρη λα ηα αθήζσ λα ηα θάλεηο κακφζξεπηα» 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2), « ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά 

κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ» (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4) Δλψ άιιε 

έθθξαζε είλαη «ηα παηδηά κπνξνύλ λα αθνύζνπλ αιιά δελ είλαη αθόκα έηνηκα λα θξίλνπλ 

θαη λα ζρνιηάζνπλ (εκεξνιόγην παξαηεξεηή θεθάιαην 3) Γείρλνληαο έηζη πσο πηζηεχεη 

φηη ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ κηα ζθιεξή δηαπαηδαγψγεζε θαη πσο ην ιεθηηθφ 

επίπεδν εθθξάζεσλ πξέπεη λα θαηνρπξψλεη ηνλ ιφγν ηνπ παηέξα απέλαληη ηνπο.  

Βέβαηα θαη ζηελ κεηέξα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο πνπ εθθξάδνπλ πηθξία 

θαη δπζαξέζθεηα απέλαληη ηεο, δειψλνληαο θαη ζε απηήλ πσο εθείλνο έρεη ην πάλσ ρέξη, 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο «δελ είλαη όινη ηόζν αξγόζρνινη ζαλ θαη 

εζέλα» (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3) «εκκκ έηζη πέζην, ζηνπο θαθέδεο θαη ζηα 

ηζηγαξάθηα είζαη πξώηε, λα κε πεξηπνηεζείο δελ μέξεηο» (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 5), «απηό ζνπ έιεηπε λα πεηο» (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5), «άληε λα 

κελ ζε ζηείισ πνπζελά»(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1). 

ζνλ αθνξά ηνλ άλδξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, είλαη ιίγν πνην ήπησλ 

αληηδξάζεσλ αιιά θαη πάιη πξνζηάδεη. Υαξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο είλαη «άξρηζεο 

ηψξα πάιη; (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1),«δελ έρσ λα θαηαιάβσ ηίπνηα, κελ 

κηιάο, πήγαηλε λα καο θάλεηο δύν θαθέδεο»(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 3),«έια 
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πνιύ ην ζπδεηήζακε», εθθξάζεηο κε ηηο νπνίεο δείρλεη πσο ε θνπβέληα πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη εθεί θαη λα γίλεη απηφ πνπ ιέεη εθείλνο.  

ζνλ αθνξά ην ιεθηηθφ επίπεδν εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα παηδηά, δελ 

θαίλεηαη λα επαλαιακβάλεη θάπνηα θξάζε, θπξίσο δείρλεη κηα κεγάιε αδηαθνξία, 

εθφζνλ ηείλεη λα απνινγείηαη ζηα παηδηά ιέγνληαο «θαη ζαο αθνχσ θαη ζαο βιέπσ» 

Ζ έθθξαζε φκσο πνπ ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ζπρλά θαη θαίλεηαη λα ηελ έρεη 

πηνζεηήζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ είλαη «έια ζηελ πγεηά καο, θαη όια ζα ηα 

θηηάμνπκε»(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2), θάζε θνξά πνπ ζα έρεη δφξη βάδεη 

λα πηεη έλα πνηήξη θξαζί θαη ζεθψλνληαο ην πνηήξη πξνζθσλεί ηελ παξαπάλσ 

έθθξαζε. Αιιά αθφκα θαη αλ δελ εηνηκάδεηαη λα πηεη πάιη ηελ ίδηα έθθξαζε 

ρξεζηκνπνηεί.  

 

9.5.6. Σα ζηεξεόηππα από ηηο παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο 
 

Ο θάζε άλζξσπνο πξνζπαζεί λα βξεη ην δηθφ ηνπ λφεκα ηεο δσήο, ε επίηεπμε απηή 

γίλεηαη κέζα απφ ην πεξίγπξν ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο. Ο αξσγφο ζε κηα 

ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη ε κεηάδνζε απφ γεληά ζε γεληά ησλ δνμαζηψλ θαη ησλ αξρψλ 

πνπ έρεη ε εθάζηνηε θνηλσληθή θαη εζληθή νκάδα. Σν ζχλνιν ηεο κεηάδνζεο νλνκάδεηαη 

ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, ην νπνίν δηαζέηεη ηξία δηαπιεθφκελα ζηξψκαηα, ην 

αηνκηθφ, ην νηθνγελεηαθφ θαη ην θνηλσληθφ, θαζψο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα 

δηαλνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξαθηηθά ειιείκκαηα ηνπ αηφκνπ.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ κεηαηίζεηαη ζηνπο άλδξεο ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ, νη νπνίν θαίλεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη κηα άπνςε ε νπνία θαζνξίδεη φιν ην 

ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. πγθεθξηκέλα ην πξψην ππνθείκελν, θαίλεηαη λα 

πηζηεχεη πσο ηνλ πξψην θαη ηειεπηαίν ιφγν ζην ζπίηη ζα πξέπεη λα ηνλ έρεη εθείλνο, 

φινη ζα πξέπεη λα αθνχλ θαη λα ππαθνχλ εθείλνλ, ζαλ λα είλαη ν ζνθφηεξνο. Απηφο ν 

ηξφπνο γίλεηαη θαλεξφο κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλή ηνπ ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηεξεφηππα έρεη λα θάλεη απφ ηνλ ξφιν ηνπ άλδξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζνβαξφο, θαη λα κελ αζρνιείηαη κε ηα παηδηά ζην παηρλίδη ηνπο. Ζ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ζεσξείηαη γπλαηθεία ππφζεζε, ελψ αληξηθή δνπιεηά είλαη ε πιήξσζε 

αλαγθαίσλ αγαζψλ.  

Μία άιιε πξνζέγγηζε πνπ εκθαλίδεη ν παηέξαο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ε 

ζπαξηηάηηθή αγσγή, ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη «Δκείο, όινη, ζεθσλόκαζηε από πνιύ λσξίο 

γηαηί αλ δελ ζεθσζείο πξσί ράλεηο όιε ζνπ ηελ κέξα, ζα πξέπεη λα είζαη δξαζηήξηνο θαη 

αιέγξνο, κόλν έηζη θάλεηο θαιπκέλην ζηελ δσή ζνπ»(εκεξνιφγην παξαηήξεζε θεθάιαην 

1). Μέζα απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη φζν δνχζε ζην ίδξπκα, έπξεπε λα ζεθψλεηαη 

πξσί θαη λα θάλεη πξάγκαηα θαζεκεξηλψο γηαηί γηα φια έπξεπε λα θνπηάδεη. Με απηήλ 

ηελ αξρή κεγάισζε θαη πξνζπαζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα ηελ εθαξκφδεη ηφζν ζηνλ ίδην 

φζν θαη ζηα παηδηά ηνπ.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα, είλαη πσο ηνλ επεξεάδεη  ε γλψκε ηνπ 

γχξσ θφζκνπ γηα εθείλνλ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. «…Παηέξαο: όρη δελ πάσ κόλνο, ζα 

έξζεηο θαη εζύ. Λνηπόλ ην απνθάζηζα, ζα πάκε όινη καδί θαη ζα θάηζεηο ζην ζπίηη κε ηα 

παηδηά, λα ην καδέςεηο θαη ιίγν θαη εγώ, ε κάλα κνπ θαη ε αδεξθή κνπ ζα πάκε, απιά έηζη 

ζα δεη θαη ην ρσξηό όηη όινη πελζνύκε…». Ζ ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ε παξνπζία καο ζα 

πξέπεη λα δειψλεη ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε απέλαληη ζηνπο άιινπο, έηζη ψζηε λα κελ 

ηνπο δίλνπκε ηξνθή γηα ζρφιηα θαη ζπδεηήζεηο.  

Ο παηέξαο ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο  θαίλεηαη θαη εθείλνο λα επεξεάδεηαη πνιχ απφ 

ηελ γλψκε ησλ άιισλ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Καη ελψ εθείλνο κεγάισζε κε 

ηφζε ειεπζεξία θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο δελ κπνξεί λα ζθεθηεί πσο ην ίδην ζα θάλνπλ 
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θαη ηα παηδηά ηνπ, ίζσο λα παίδεη ξφιν πνπ είλαη θνξίηζηα. αλ ινηπφλ ν κνλαδηθφο 

άλδξαο ζην ζπίηη, ζεσξεί πσο είλαη ρξένο ηνπ λα ηηο πξνζηαηεχεη θαη λα ηνπο πξνζθέξεη 

θάιπςε θπζηθψλ αλαγθψλ, αιιά θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεη ηξφπν λα ηηο πιεζηάζεη. 

Κξαηάεη κηα απφζηαζε, ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο, βέβαηα απαηηεί θαη απφ εθείλεο λα 

θάλνπλ ην ίδην. ηαλ ηζαθψλεηαη κε ηελ γπλαίθα ηνπ, θαη εθείλα κπαίλνπλ ζηελ 

ζπδήηεζε εθείλνο λεπξηάδεη πνιχ θαη πξνζπαζεί κε άγξην ηξφπν λα ηηο βάιεη ζηελ ζέζε 

ηνπο: 

 
[…]Μεηέξα: εζχ κνπ ηελ ιεο, εγψ ηη ζνπ θηαίσ; 

Παηέξαο: εγψ δελ είπα ηίπνηα αιιά εζχ ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο 

(μαθληθά ζηνλ ρψξν κπαίλεη ε Διέλε) 

Διέλε: κα πάιη καιψλεηε, ζα αξρίζσ λα θιαίσ, γηαηί θσλάδεηο πάιη ξε κπακπά 

ζηελ κακά; 

Καηεξίλα: θαη εγψ ζα αξρίζσ λα θσλάδσ, δελ ζαο κπνξψ άιιν, φιν καιψλεηε θαη 

ε Διέλε ζηελνρσξηέηαη. Καη φιν ζηελαρσξείο θαη ηελ κακά ξε κπακπά. 

Μεηέξα: κηινχζακε δελ ηζαθσλφκαζηαλ 

Διέλε: λαη θαιά- θαιά…   

Παηέξαο: θαη νη δπν ζηα δσκάηηα ζαο, έβγαιε θαη ε κχγα θψιν ηψξα, φηαλ κηιάσ κε ηελ 

κάλα ζαο εζείο δελ ζα κηιάηε[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

Δπίζεο ν παηέξαο, δείρλεη λα ελνριείηαη φηαλ ζα πνπλ θάηη άζρεκν γηα απηφλ θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, θαη θαζψο πξνζπαζεί λα ην απνθεχγεη, απνθφβεη ηνλ ίδην θαη ηελ 

γπλαίθα ηνπ απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ρσξηαλνχο. Θέιεη λα θξαηάλε ηππηθέο 

ζρέζεηο κε φινπο αιιά ηίπνηα παξαπάλσ, θαη θπξίσο ε γπλαίθα ηνπ.  

 

9.6. Ζ δέζκεπζε ηνπ άγρνπο 

 

Σν άγρνο έρεη ηελ ηάζε λα δεζκεχεηαη, δειαδή λα ελζσκαηψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο, αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο καο, ζηνπο ηχπνπο ησλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 

ζπκπηψκαηα, ην θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη δέζκεπζε ηνπ άγρνπο. Ζ δέζκεπζε είλαη 

έλαο ηξφπνο δηεπζέηεζεο ηνπ άγρνπο αθνχ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ 

νξγαληζκφ (Εέξβαλνο,2009:237). Γεζκεπηήο κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο ή θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο π.ρ. ην θαγεηφ αιιά θηάλνπλ ζε παξαπάλσ 

φξηα απφ φηη ην θπζηνινγηθφ.  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δέζκεπζεο ηνπ άγρνπο γηα ηνλ παηέξα είλαη ην 

θαγεηφ, ελψ γηα ην δεχηεξν ππνθείκελν βιέπνπκε λα είλαη ην ηζηγάξν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην θαγεηφ.  

 

9.6.1. Μεραληζκνί πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζην άγρνο  
 

Σν άγρνο ελζσκαηψλεηαη ζε φηη είλαη ιηγφηεξν επηθίλδπλν γηα ηελ νκνηφζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζπζηεκάησλ κε γλψκνλα πάληα ηα πξνζσπηθά 

θξηηήξηα απηνπξνζηαζίαο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία αιιά θαη 

απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δέζκεπζεο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, πξψηνο κεραληζκφο είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θέιπθνο, φπνπ ην πξφζσπν πξνζπαζεί λα απνκνλσζεί απφ άιιεο ζρέζεηο. Μέζσ ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ςπρξφηεηαο ή αθφκα θαη ηεο κνλαμηάο 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο. 

 

 



201 
 

 

(ζπλαηζζεκαηηθφ θέιπθνο) 

Τπνθείκελν 1 
 

[…]Ο παηέξαο ινηπφλ, αθνχ είδε πσο ην λα ρηίζεη είλαη φλεηξν ζεξηλήο λπρηφο 

απνθάζηζε λα θπηέςεη ιαραληθά θαη παηάηεο. Δλψ παξάιιεια πήξε θαη θάπνηα δψα (δχν 

θαηζίθεο, ηέζζεξα πξφβαηα, θφηεο, πεξηζηέξηα θαη θνπλέιηα), ηα νπνία ηα θξνληίδεη.  

ηαλ ινηπφλ δελ είλαη ζηελ δνπιεηά ή ζην ρσξηφ ηφηε πεγαίλεη ζην ρσξάθη, θαη πεξλάεη 

νιφθιεξε ηελ κέξα ηνπ εθεί. Ζ ππφινηπε νηθνγέλεηα πνιχ ζπάληα πεγαίλεη εθεί, φκσο 

εθείλνο θάζε κέξα επί δχν θνξέο πεγαίλεη ζην ρσξάθη, φπνπ ιεηηνπξγεί σο εζπραζηήξην 

γηα εθείλνλ[...] (εκεξνιφγην παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ, ε νηθνγέλεηα δελ κηινχζε, έηξσγαλ θαη θνίηαδαλ 

ηειεφξαζε. Με ην πνπ ηειείσζε ην θαγεηφ ν παηέξαο μεθίλεζε λα θαπλίδεη ζην ηξαπέδη 

ελψ νη ππφινηπνη έηξσγαλ. Με ην πνπ ζηακάηεζαλ λα ηξψλε ηα θνξίηζηα πήγαλ ζην 

δσκάηην ηνπο. Ζ κεηέξα ζπλέρηδε λα ηξψεη, ελψ ν παηέξαο πήγε λα θνηκεζεί. Σα ιφγηα 

ηνπ ήηαλ ηα εμήο «Πάσ γηα χπλν, κελ αθνχζσ ζφξπβν απφ θαλέλαλ ζαο»[...] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1) 

 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν απφ ηνλ κεραληζκφ άκπλαο είλαη ε απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. 

ηνπο αλζξψπνπο ε απνθπγή θαζίζηαηαη σο κηα δπζπξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ εθηεηακέλε άξλεζε ή απψζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ε νπνία ινγνθξίλεη απηνκάησο θαη πεξηζηέιιεη ηηο ιεθηηθέο ή 

εμσιεθηηθέο εθθξάζεηο ησλ αλζξψπσλ.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Ο παηέξαο θπξίσο άθνπγε θαη δελ πνιπκηινχζε, φηαλ ηνπ είπε ε κεηέξα γηα ηηο 

αζιεηηθέο ηνπ επηδφζεηο ρακνγέιαζε θαη ζρνιίαζε: «απφ πνχ λα πήξε άξαγε απηφ ην 

ηαιέλην αθνχ θαλέλαο ζην ζπίηη δελ ηα θαηάθεξλε ζηνλ αζιεηηζκφ». 

Ζ κεηέξα ρακνγέιαζε θαη είπε «αθνχ θαλέλαο άιινο δελ αζρνιήζεθε κε ηνλ αζιεηηζκφ, 

πσο ζα θαηάθεξλε;» εθείλνο πξνθαλψο πξνζβιήζεθε θαη είπε «λαη θαιά φια ηα μέξεηο». 

Δθείλε ζεθψζεθε λεπξηαζκέλε θαη πήγε ζην Υσι κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε, κεηά απφ 

ιίγε ψξα ζεθψζεθε, εηνηκάζηεθε θαη έθπγε γηα λα κελ ζπλερηζηεί ν θαπγάο[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[...]Μεηέξα: είζαη ππεξβνιηθφο 

Παηέξαο: δελ είκαη θαζφινπ ππεξβνιηθφο, ε αιήζεηα πιεγψλεη αιιά απηή είλαη θαη άκα 

ζνπ αξέζεη. Σέινο απνθάζηζα πσο δελ ζα έρεηο θηλεηφ εδψ, ηψξα είκαζηε καδί άξα δελ 

ην ρξεηάδεζαη. 

Μεηέξα: δελ γίλεηαη λα κελ κηιάσ κε ηελ κάλα κνπ, θαη αλ ζέιεη θάηη; 

Παηέξαο: αλ ζέιεη θάηη, ζα ζε παίξλεη ζην δηθφ κνπ θηλεηφ θαη φια θαιά.  

Διέλε: πάιη ηζαθψλεζηε, νχηε εδψ δελ κπνξείηε λα είζηε θαιά; 

Μεηέξα: φρη παηδάθη κνπ, κηιάκε απιά 

Παηέξαο: έια πνιχ ην ζπδεηήζακε, πάκε λα θάκε[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θεθάιαην 4) 

 

Ο ηξίηνο ηξφπνο είλαη ε ππεξπξνζαξκνγή, παξηζηά έλα είδνο επίκνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. πλήζσο εκθαλίδεηαη φηαλ έλα πξφζσπν, 
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απνζθνπψληαο λα δηαθπιάμεη πάζε ζπζία ηελ ζρέζε ηνπ κε ην άιιν πξφζσπν, 

θάλνληαο πνιχ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ ηνλ άιιν. Σν κέινο πνπ 

ππεξπξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ, επηδεηά λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ άγρνο 

επηδηψθνληαο λα θαηεπλάζεη ηελ θχξηα πεγή ηνπ: ην άγρνο ησλ γνλέσλ. Απφ λεαξή 

ειηθία έρεη κάζεη απφ ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα λα επραξηζηεί ηνπο άιινπο θαη λα 

λνηψζεη ππεχζπλν γηα απηνχο.    

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Παηέξαο: γηαηί έρεηο ηφζε φξεμε ζήκεξα κε ην καγείξεκα; 

Μεηέξα: ζθεθηφκνπλ λα πσ ζηελ αδεξθή κνπ λα έξζεη γηα θαγεηφ 

Παηέξαο: εκκ… πεο ην έηζη!! Γηα απηφ φιεο νη εηνηκαζίεο, γηα ηελ αγαπεκέλε ζνπ 

αδεξθνχια! 

Μεηέξα: δελ είλαη έηζη! 

Παηέξαο: γηα απηήλ μέξεηο λα καγεηξεχεηο σξαία πξάγκαηα… γηα εκέλα ηίπνηα… Μφλν 

ηελ αδεξθή ζνπ ζέιεηο… 

Μεηέξα: γηαηί θάζε κέξα δελ ζνπ καγεηξεχσ;  

Παηέξαο: ζηελ αδεξθή ζνπ έρεηο αδπλακία φρη ζε εκέλα. 

Μεηέξα: κελ ιεο ηέηνηα 

Παηέξαο: δελ έρεηο ηη λα πεηο, ζε έρσ θαηαιάβεη Αλζνπιίηζα! θάλεηο ιεο θαη ζνπ έρεη 

δψζεη ην ρξπζφ απγφ! (απαληάεη εηξσληθά)[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[...]Δλησκεηαμχ ν παηέξαο γχξηζε, έθαηζε έθαγε θαη άξρηζε λα ιέεη δηάθνξα 

θνπηζνκπνιηά ζηελ κεηέξα γηα ην ρσξηφ. Άξρηζαλ λα γειάλε κε ηα λέα θνπηζνκπνιηά 

ψζπνπ  ε ψξα πέξαζε θαη εθείλνη εηνηκάζηεθαλ γηα ην βξαδηλφ χπλν. Ζ κεηέξα μεθίλεζε 

λα πεη ηα λέα ησλ παηδηψλ ζην παηέξα αιιά εθείλνο ηνπο έθνςε ζηελ κέζε, δελ ήζειε λα 

αθνχζεη θαη μεθίλεζε λα ιέεη ηα δηθά ηνπ λέα[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 

7) 

 

Ο ηέηαξηνο ηξφπνο είλαη ε δέζκεπζε ηνπ άγρνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε ήπηα θαη 

ειεγρφκελα ζπκπηψκαηα θαη ή ζε δπζιεηηνπξγίεο. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη ε 

ακείσηε εληξχθεζε ζηα άγρε ηνπο.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Ζ απνπζία ηνπ παηέξα απφ ην ζπίηη, ηεο δίλεη κηα ηδηαίηεξε φξεμε πνπ δχζθνια απηφ 

δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ θάπνηνλ ηξίην. Δίλαη ζαλ δχν πξφζσπα, ζην έλα πξφζσπν 

είλαη κηα γπλαίθα ειεχζεξε πνπ ρακνγειάεη, θξνληίδεη κε φξεμε ηα παηδηά ηεο θαη απφ 

ηελ άιιε είλαη κηα γπλαίθα αηρκάισηε δνχια φζνλ αθνξά ηνλ άληξα θαη ην ζπίηη ηεο, 

φπνπ ζπλερψο ζα πξέπεη λα ζθχβεη ην θεθάιη θαη λα κηιάεη ιίγν ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα 

λα εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηεο, ελψ παξάιιεια ζα θάλεη κφλν δνπιεηέο[...] (εκεξνιφγην 

παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]ην ζπίηη απηφ, ην αίζζεκα πνπ θπξίσο θπξηαξρεί είλαη ηνπ θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο, 

κελ ηπρφλ θαη θάλνπλ θάηη πνπ ελνριήζεη ηνλ παηέξα. Ξέξνπλ πσο δελ ζα βγάινπλ 

ζεηηθφ απνηέιεζκα καδί ηνπ θαη έηζη πξνζπαζνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά λα 

πεγαίλνπλ κε ηα λεξά ηνπ. ια ιεηηνπξγνχλ βάζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ παηέξα, ρσξίο 

φκσο λα ππάξρεη ειεχζεξε βνχιεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο γηα θάηη ηέηνην[...] 

(εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 7) 
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Ο ηέηαξηνο ηξφπνο είλαη ε δέζκεπζε ηνπ άγρνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε ήπηα θαη 

ειεγρφκελα ζπκπηψκαηα θαη ή ζε δπζιεηηνπξγίεο. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη ε 

ακείσηε εληξχθεζε ζηα άγρε ηνπο.  

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…]Σν θάζε κέινο έρεη εθεί ηηο αζρνιίεο ηνπ, θαη ελψ είλαη φινη καδί ηαπηφρξνλα είλαη 

θαη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ. Ο παηέξαο έρεη θηηάμεη έλα απηνζρέδην ζπηηάθη κε πέξγνια, 

θαη έρεη πάεη παιηά πξάγκαηα φπσο έλα θξεβάηη, έλα έπηπιν πηάησλ. Βέβαηα απφ απηφ ην 

ζπίηη δελ κπνξνχζε λα ιείπεη θαη ην απηνζρέδην ηδάθη, φια ήηαλ θαιά θηηαγκέλα θαη 

πξνζεγκέλα, ηίπνηα δελ ήηαλ έηνηκν, φια ηα έθηηαμε κφλνο ηνπ ν παηέξαο[...] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 7) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]ν παηέξαο κεηά απφ ηελ άξλεζε ηνπ λα πάεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζην ζρνιείν 

ησλ παηδηψλ, άλνημε ηελ πφξηα θαη έθπγε, ιέγνληαο πσο έρεη πνιχ δνπιεηά θαη 

δνξίδεηαη[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6) 

 

Καη ν πέκπηνο ηξφπνο είλαη ηα ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαηαζηάζεηο άγρνπο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα ηξίγσλα είλαη παξάγσγα ηεο ειιηπνχο δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ 

άλζξσπν. ζν ππνβηβάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν ζεκαληηθφο 

θαζίζηαηαη ν ξφινο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ζηελ δηαθχιαμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηζνξξνπίαο. 

 

Τπνθείκελν 1 

 
[…] έρσ κεγάιε αδπλακία ζηελ αδεξθή κνπ, είλαη ην ζηήξηγκα κνπ ζε φια, θαη πάλσ 

απφ φια ζηεξίδνπκε θαη ηελ κάλα καο, ε νπνία δνξίδεηαη ςπρνινγηθά κεηά ηελ απνπζία 

ηνπ παηέξα κνπ[...] (θιηληθή ζπλέληεπμε γελεφγξακκαηνο απφ Αλζνχια) 

 

Τπνθείκελν 2 

 
[…]ηη εθδξνκέο θαη βφιηεο κνπ ιεο, ζαλ ην ρσξηφ δελ είλαη ηίπνηα, εδψ άιισζηε είλαη 

θαη νη γνλείο κνπ[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

 

9.9. Γ’ κέξνο: Οη κεραληζκνί άκπλαο πνπ εθεπξίζθνπλ ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο ξνπηίλα 

 

Αθφηνπ αλαιχζακε ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ γνλέσλ, ζην παξφλ ππνθεθάιαην 

κειεηάκε ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηνπο 

κεραληζκνχο άκπλαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κέζα θαη έμσ απφ ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

9.9.1. Ζ πξνζθόιιεζε ζηνπο γνλείο 

 

Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, άιινηε θαη κε ηνπο δχν 

θαη άιινηε κε ηνλ έλα. ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη πσο ηα ηξία παηδηά, ηα νπνία είλαη 
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ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ηπγράλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε πνιιά 

δεηήκαηα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζθφιιεζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηελ κεηέξα ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο πξώηεο νηθνγέλεηαο εκθαλίδνπλ ζεκάδηα αλαζθαιήο 

πξνζθφιιεζεο κε ηελ κεηέξα ηνπο. Πεξλάλε πνιιέο ψξεο  ηελ εκέξα καδί, θζάλνπλ 

κάιηζηα ζην ζεκείν λα δηαβάδνπλ θαη καδί. Ζ κεηέξα είλαη εθεί γηα εθείλα, 

θαιχπηνληαο ηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο αιιά θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, ηφζν ζε 

πεξηφδνπο εξεκίαο φζν θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ηα εμήο: 

 
[...]Ώζπνπ ε κεηέξα είδε πσο πεξλάεη ε ψξα θαη απνθάζηζε πσο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

πάλε λα δηαβάζνπλ. πλερίδεη ινηπφλ ιίγν αθφκα κε ηνλ κηθξφ θαη έπεηηα πηάλεη ηνλ 

κεγάιν, ζηελ δηάξθεηα πνπ δηαβάδεη κε ηνλ ηέιην Ηζηνξία, καγεηξεχεη θαη γηα ην 

βξαδηλφ θαγεηφ. ηαλ θζάλεη ν παηέξαο, καδεχνπλ θαη νη δχν ηα βηβιία απφ ην ηξαπέδη 

θαη ε κεηέξα αξρίδεη λα ζηξψλεη ην ηξαπέδη[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε  θεθάιαην 2) 

 

[…]Αξρίδεη κε γξήγνξεο θηλήζεηο λα ζηξψλεη ην ηξαπέδη, ελψ παξάιιεια ζπλερίδεη λα 

ηξψεη. Σα παηδηά θσλάδνπλ «κακά πεηλάσ, ηη ζα θάκε; Πφηε ζα θάκε;» εθείλε ην κφλν 

πνπ ιέεη είλαη «ηψξα, ηψξα». Σα παηδηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ θπλεγεηφ, ν κεγαιχηεξνο 

αδεξθφο πξνζπαζεί λα πάξεη ην θηλεηφ απφ ην κηθξφηεξν αδεξθάθη γηαηί ζην ζρνιείν 

θίιεζε κηα θνπέια ζην κάγνπιν θαη ν κηθξφο ην έβγαιε θσηνγξαθία. Αξρίδνπλ θαη 

θσλάδνπλ πνην δπλαηά, ξίρλνπλ θάησ θαη δχν θαξέθιεο, θαη φιν ην ζπίηη γίλεηαη κέξνο 

απηνχ ηνπ θπλεγεηνχ. κσο φια ζηακαηάλε φηαλ ε κεηέξα ιέεη «αθνχσ ην απηνθίλεην 

ηνπ παηέξα ζαο, λα βγεη έλαο έμσ, λα βγάιεη ηελ θαξέθια (έηζη θξαηάλε ην παξθηλγθ) γηα 

λα παξθάξεη.» Ο κηθξφηεξνο ηξέρεη πξψηνο λα βγάιεη ηελ θαξέθια, ελψ ν άιινο 

ζπκκαδεχεη φηη έρεη θχγεη απφ ηελ ζέζε ηνπ ιφγσ ηνπ θπλεγηνχ- παηρληδηνχ[...] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ παηέξα, ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πνην πνιχπινθα, 

ηνλ αγαπνχλ αιιά θαίλεηαη λα θπξηαξρεί έλαο θφβνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο  απέλαληη 

ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ: 

 
[…]Αξρίδεη κε γξήγνξεο θηλήζεηο λα ζηξψλεη ην ηξαπέδη, ελψ παξάιιεια ζπλερίδεη λα 

ηξψεη. Σα παηδηά θσλάδνπλ «κακά πεηλάσ, ηη ζα θάκε; Πφηε ζα θάκε;» εθείλε ην κφλν 

πνπ ιέεη είλαη «ηψξα, ηψξα». Σα παηδηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ θπλεγεηφ, ν κεγαιχηεξνο 

αδεξθφο πξνζπαζεί λα πάξεη ην θηλεηφ απφ ην κηθξφηεξν αδεξθάθη γηαηί ζην ζρνιείν 

θίιεζε κηα θνπέια ζην κάγνπιν θαη ν κηθξφο ην έβγαιε θσηνγξαθία. Αξρίδνπλ θαη 

θσλάδνπλ πνην δπλαηά, ξίρλνπλ θάησ θαη δχν θαξέθιεο, θαη φιν ην ζπίηη γίλεηαη κέξνο 

απηνχ ηνπ θπλεγεηνχ. κσο φια ζηακαηάλε φηαλ ε κεηέξα ιέεη «αθνχσ ην απηνθίλεην 

ηνπ παηέξα ζαο, λα βγεη έλαο έμσ, λα βγάιεη ηελ θαξέθια (έηζη θξαηάλε ην παξθηλγθ) γηα 

λα παξθάξεη.» Ο κηθξφηεξνο ηξέρεη πξψηνο λα βγάιεη ηελ θαξέθια, ελψ ν άιινο 

ζπκκαδεχεη φηη έρεη θχγεη απφ ηελ ζέζε ηνπ ιφγσ ηνπ θπλεγηνχ- παηρληδηνχ[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1) 

 

[…]Ο παηέξαο γχξηζε πνιχ νξεμάηνο απφ ηελ δνπιεηά θαη ζπλνκηιεί καδί ηνπ γηα ηελ 

αληίδξαζε ηνπ ηέιηνπ, εθείλνο δελ αθνχεη ηίπνηα, είλαη θάζεηνο. «Θα πάκε ζην ρσξηφ, 

απηφ απνθάζηζα!». Έηζη ζηακαηάεη απφηνκα ε θνπδίλα, ν ηέιηνο άθεζε ην θαγεηφ θαη 

έθπγε ηξέρνληαο γηα ην δσκάηην. Ζ κεηέξα γχξηζε πξνο εθείλνλ θαη ηνπ ιέεη «δελ ζνπ 

είπα λα κελ ζηελαρσξείο ηα παηδηά», παηέξαο «φρη λα ηα αθήζσ λα ηα θάλεηο 

κακφζξεπηα». Ο Μάξηνο έθπγε θαη εθείλνο πνιχ ζηελαρσξεκέλνο απφ ηελ θνπδίλα θαη 

πήγε ζην δσκάηην, ε κεηέξα κφιηο κάδεςε ην ηξαπέδη κπήθε ζην δσκάηην καδί κε ηα 

παηδηά, ελψ ν παηέξαο ζπλέρηζε λα βιέπεη ηειεφξαζε αγέξσρνο […](εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 
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ζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο δεύηεξεο νηθνγέλεηαο γίλεηαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά 

είλαη δεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά πεξηζζφηεξν κε ηελ κεηέξα θαη ιηγφηεξν κε ηνλ παηέξα. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ηα εμήο παξαδείγκαηα: 

 
[…]Ζ κηθξή θφξε ιέεη ζηελ κεηέξα «κακά έια λα κε βνεζήζεηο γηαηί θνπλάλε ηα δφληηα 

κνπ θαη θνβάκαη» Ζ κεηέξα ιέεη «εληάμεη ζα έξζσ, βάιε φκσο πξψηα ηηο πηηδάκεο ζνπ» 

Ζ κεγάιε ιέεη «κακά ζα κε βνεζήζεηο θαη εκέλα, έια ζε παξαθαιψ, γηαηί κφλν ηελ 

Διέλε;» Ζ κεηέξα ιέεη «εληάμεη βάιηε ηηο πηηδάκεο θαη πάκε φινη καδί ζην κπάλην λα 

πιχλνπκε ηα δφληηα καο»[...](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1) 

 

[…]Ζ κεηέξα θψλαμε ηα θνξίηζηα λα πνπλ θαιελχρηα ζηελ γηαγηά θαη έπεηηα κπήθαλ 

φιεο καδί ζην κπάλην λα πιχλνπλ ηα δφληηα ηνπο. ηαλ ηα θνξίηζηα μάπισζαλ, ε κεηέξα 

ηα θχιεζε ζην θνχηειν, ηνπο είπε θαιελχρηα θαη έπεηηα πήγε θαη απηή γηα χπλν, αθνχ 

έθαλε πξψηα ηελ πξνζεπρή ηεο[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 1)   

 

[…]Ο παξαηεξεηήο έρεη κεγάιε πεξηέξγεηα λα δεη πσο ζα ζπλερίζεη ε θαηάζηαζε κέζα 

ζην ζπίηη, δηφηη είλαη ζαλ λα είλαη κηα νκάδα ε κεηέξα, θαη ηα δχν παηδηά. Απηφ είλαη 

εχθνιν αλ ην αληηιεθζεί θαλείο απφ ηελ αξρή, δηφηη ηα παηδηά παίδνπλ θπλεγεηφ κέζα 

ζην ζπίηη, γειάλε, κηιάλε δπλαηά θαη κφιηο έξζεη ν παηέξαο ζην ζπίηη φια κπαίλνπλ ζε 

κηα ηάμε, ζε κηα πεηζαξρία άλεπ πξνεγνπκέλνπ[…] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή θεθάιαην 

2) 

 

Δλψ βιέπνπκε πσο φηη αθνξά ηνλ παηέξα, θξαηάλε κηα πνην επηθπιαθηηθή ζηάζε, 

ηφζν εθείλεο φζν θαη εθείλνο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 
[…]Μεηέξα: Παχιν πάξε ηα παηδηά θαη ειάηε λα κε βξείηε ζην ηξνρφζπηην, λα ην 

θηηάμνπκε καδί. 

Παηέξαο: πήγαηλε εζχ θαη έξρνκαη, πξέπεη πξψηα λα εηνηκάζσ ηα θαιάκηα κνπ 

Μεηέξα: κα ξε Παχιν ζην ηξνρφζπηην ππάξρνπλ πξάγκαηα βαξηά θαη εγψ δελ κπνξψ λα 

ηα ζεθψζσ 

Παηέξαο: εεε άζηα απηά γηα ην ηέινο, δελ πάηε κφλν εζείο δηαθνπέο, εγψ ζέισ θαη λα 

ςαξέςσ εθεί, γηα απηφ ζαο πάσ 

Μεηέξα: λαη λα ηα πάξεηο καδί ζνπ, αιιά θαη εγψ ζέισ βνήζεηα ζην ηξνρφζπηην. 

Παηέξαο:  σ κσξέ Ρία δελ ζα αξγήζσ, ζε ιίγν ζα είκαη εθεί, πεξλάσ απηήλ ηελ πίζηα, 

πάσ, θνξηψλσ ηα ςαξεπηηθά κνπ ζην απηνθίλεην θαη έξρνκαη 

Μεηέξα:  κ’ αξέζεη πνπ ήηαλ δηθή ζνπ δνπιεηά ην κάδεκα ηνπ ηξνρφζπηηνπ θαη εγψ ζα 

έθαλα ηελ θαζαξηφηεηα. 

(επηθξαηεί ζησπή γηα πέληε ιεπηά) 

Μεηέξα: θαιά πάσ εγψ θαη ειάηε κεηά 

Παηδηά: κακά, κακά εξρφκαζηε θαη εκείο, ήπηακε ην γάια καο 

Μεηέξα: άληε ειάηε! Παχιν πάξε κεηά πνπ ζα έξρεζαη θαη ην θιεηδί 

Παηέξαο: λαη, λαη εληάμεη. ην θαιφ! 

Παηδηά: γεηα ζνπ κπακπά![...] (εζλνγξαθηθή  παξαηήξεζεθεθάιαην 2)   

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα είλαη:  

 
[…]Μεηέξα: Θα θάκε κνπζαθά, ζέιεη ιίγν αθφκα θαη είλαη έηνηκν 

Μηθξή θφξε: κα εκέλα δελ κνπ αξέζεη ν κνπζαθάο εγψ ηη ζα θάσ; 

Μεηέξα: ζα θαο ηηο παηάηεο ηνλ θηκά θαη ηελ θξέκα 

Μα δελ κνπ αξέζεη, θηηάμε κνπ παηάηεο ηεγαληηέο 

Μεγάιε θφξε: λαη ξε κακά θηηάμε καο παηάηεο ηεγαληηέο 

Παηέξαο: σρ φιν γθξίληα είζηε, θάηε ςσκί κε κεξέληα  

Α! σξαία ηδέα! 

Μεηέξα: Μα ξε Παχιν, εγψ καγείξεπα ηφζε ψξα θαη εθείλεο ζα θάλε ςσκί; 
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Παηέξαο: ε θαη αθνχ δελ ηνπο αξέζεη λα αθνχκε ηελ γθξίληα ηνπο. Αο θάλε φηη ζέινπλ. 

Μεηέξα: εεε ηφηε γηαηί βάδεηο ηφζα ιαραληθά ζηνλ θήπν θαη θάζνκαη εγψ θαη 

ηαιαηπσξνχκε γηα λα κελ ραιάζνπλ; 

Παηέξαο: άξρηζεο ηψξα θαη εζχ; Αο ηεο λα θάλνπλ φηη ζέινπλ[...] (εζλνγξαθηθή  

παξαηήξεζε θεθάιαην 1)   

 

9.9.2. Σα ηξίγσλα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

 

Καη ηα παηδηά, άζρεηα κε ηελ ειηθία ηνπο θαίλεηαη μεθάζαξα πσο παίξλνπλ θαλεξά 

αιιά θαη θξπθά ην κέξνο ηεο κεηέξαο. Δθείλε ππνζηεξίδεη ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηα 

βνεζάεη αιιά θαη εθείλα κε ηελ ζεηξά ηνπο φηαλ αθνχλ ηνλ παηέξα λα ηεο θσλάδεη 

δείρλνπλ μεθάζαξα πνηαλνχ ην κέξνο παίξλνπλ.  

 
[…]Παηέξαο: κηα δνπιεηά είρεο λα θάλεηο θαη ηελ έθαλεο ζηξαβά, ηίπνηα δελ θάλεηο 

ζσζηά, ηειεπηαίνη ζα θηάζνπκε ζηελ θεδεία. Πνηέ δελ είζαη ζηελ ψξα ζνπ θαη φιν θάλεηο 

κηα ηξχπα ζην λεξφ. Βαξέζεθα!!! 

Μεηέξα: Νίθν ζηακάηα! 

Παηέξαο: δελ ζα κνπ ιεο πφηε ζα κηιάσ θαη πφηε φρη, ε αιήζεηα πνλάεη ε;; 

ηέιηνο : κπακπά κελ κηιάο έηζη ζηελ κακά 

Παηέξαο: ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ 

Μάξηνο: πσ ξε κπακπά ζηακάηα 

Παηέξαο: ε βέβαηα, έρεηο θάλεη ηα παηδηά ζαλ ηα κνχηξα ζνπ, ηνπο ιεο άζρεκα πξάγκαηα 

γηα κέλα θαη δελ κε ζέινπλ. 

Μεηέξα: ηη είπα πάιη εγψ; Δζχ μεθίλεζεο 

Παηέξαο: εγψ είδεο εηνηκάζηεθα θαη ήκνπλ ζηελ ψξα κνπ, εζχ ηη θάλεηο; Γελ είζαη άμηα 

γηα ηίπνηα, φια εγψ ηα θάλσ θαη εζχ ην κφλν πνπ μέξεηο είλαη λα θάζεζαη…. Δίλαη σξαίν 

πξάγκα ην θαζηζηφ ε;;[...] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4)   

 

Βέβαηα θαη ζε πεξηφδνπο εξεκίαο θαίλεηαη πσο ηα παηδηά πξνηηκνχλ ηελ κεηέξα απφ 

ηνλ παηέξα ηνπο, θαη επίζεο ζηνηρείν πνπ πνιιέο θνξέο θξχβνπλ.  

 
[…]Μέρξη λα γπξίζνπλ νη ππφινηπνη απφ ην ζιηβεξφ γεγνλφο, ην ζπίηη κχξηδε 

θαζαξηφηεηα θαη θξεζθάδα, ε κεηέξα είρε ςήζεη ην θαγεηφ θαη φια έδεηρλαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθά. Έθαηζαλ γχξσ απφ ην ηδάθη θαη ε κεηέξα άξρηζε λα ιέεη ηζηνξίεο απφ ηνλ 

παππνχ πνπ δελ δεη, θαη πφζν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αλ ήηαλ αθφκα ζηελ δσή, θνίηαδε ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπ θαη έθιαηγε.  

Οη ππφινηπνη άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ θαη ηα ηξία άηνκα, ακέζσο δηαρσξίζηεθαλ γηα λα 

κελ θαλεί φηη ζπδεηνχζαλ[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 4)   

 

ζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα ζπκβαίλνπλ ζρεδφλ παξεκθεξή θαηαζηάζεηο, 

ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά δελ θάλνπλ βήκα ρσξίο ηελ κακά, ελψ πνιιέο  θνξέο λνηψζνπλ 

αδπλακία κε ηνλ παηέξα ηνπο. ε πεξηφδνπο θαπγάδσλ δελ παίξλνπλ μεθάζαξα ηελ 

ζέζε ηεο κεηέξαο ηνπο ζε ιεθηηθφ επίπεδν αιιά ε φιε εηθφλα πνπ έρνπλ δείρλεη φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ κεηέξα.  

 
[…]Οη άληξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαθέ ζρεδίαδαλ ην πψο ζα αλάςνπλ ηελ θσηηά. Ζ 

κεηέξα κε ην πνπ είδε πσο ε ψξα πεξλνχζε είπε ζηα παηδηά λα βγνπλ απφ ηελ ζάιαζζα 

θαη λα καδέςνπλ μχια γηα ηελ θσηηά. Βγήθαλ φινη καδί, θαη ακέζσο  μαλνίρηεθαλ ζηελ 

παξαιία γηα ηα μχια, ελησκεηαμχ ε κεηέξα άξρηζε λα εηνηκάδεη ην θξέαο (παλζέηα θαη 

ινπθάληθα), κε ην πνπ ηειείσζε έθνςε παηάηεο ηεγαληηέο θαη έβγαιε ηηο πίηεο γηα λα 

μεπαγψζνπλ […] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2)   
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[…]Διέλε:  Νίλα θνίηα πφζν φκνξθνο είλαη ν νπξαλφο, έρεη θαη κπιε θαη πνξηνθαιί, θαη 

άζπξν, θέξε κνπ ην θηλεηφ ζνπ λα ηνλ βγάισ κηα θσηνγξαθία 

Καηεξίλα: Ναη είλαη σξαίνο ν νπξαλφο, θάζε απφγεπκα είλαη έηζη, ζαλ λα έρεη ρηππήζεη 

θάπνηνο θαη λα ηνπ έρνπλ βάιεη κπεηαληηλ. 

Διέλε: Υααραρα αιιά ήηαλ ην κπεηαληίλ ην ραιαζκέλν, ζαλ θαη απηφ πνπ έρνπκε ζπίηη 

καο γηαηί φηαλ εεε… είρε ρηππήζεη ν Γηψξγνο ζην ζρνιείν ε θπξία ηνπ είρε βάιεη έλα 

θφθθηλν θάξκαθν, ελψ απηφ είλαη πνξηνθαιί 

Καηεξίλα: Γελ μέξσ ηη ρξψκα έρεη, αιιά κε απηφ κνπ κνηάδεη, ιεο φινη λα βιέπνπλ απηφλ 

ηνλ νπξαλφ; 

Διέλε: Ναη αθνχ ηνλ βιέπνπκε εκείο 

Καηεξίλα: Μπακπά δεο ηνλ νπξαλφ 

Παηέξαο: λαη λαη (δελ γπξίδεη φκσο λα θνηηάμεη) 

Διέλε: κα δελ θνηηάδεηο ξε κπακπά……  

Παηέξαο: λαη λαη ηνλ είδα, ε ηη;  

Καηεξίλα: βιέπεηο ην πνξηνθαιί; 

Παηέξαο: λαη, λαη ην βιέπσ, παίμηε ιίγν εδψ ζπδεηάκε  

Διέλε: α θαιά…. Φψλαμε ηελ κακά 

Καηεξίλα: κακά έια λα δεηο! Μα γξήγνξα 

Μεηέξα: ηη έγηλε; (πεηάγεηαη απφ ην ηξνρφζπηην, αγρσκέλε γηα ην ηη ζπλέβε) 

Διέλε: δεο ην πνξηνθαιί ζηνλ νπξαλφ 

Μεηέξα: είδαηε σξαίν πνπ είλαη; Κάζε απφγεπκα γίλεηαη έηζη ν νπξαλφο, είλαη φηαλ 

θεχγεη ν ήιηνο θαη έξρεηαη ην θεγγάξη 

Διέλε: ααα γηα απηφ ζθνηεηληάδεη  

Μεηέξα: λαη! Δίλαη ηφζν φκνξθν, καθάξη λα ην έβιεπε θαη ε γηαγηά ζαο απηφ 

Καηεξίλα: λαη- λαη!! Να ην βγάινπκε θσηνγξαθία λα ην ζηείινπκε ζηελ γηαγηά λα ην δεη 

θαη εθείλε 

Μεηέξα: λαη βγάιηε ην θσηνγξαθία θαη πάξηε ηελ έλα ηειέθσλν (θαη πξηλ πξνιάβεη λα 

ηειεηψζεη ηελ θξάζε ηεο παίξλεη ηειέθσλν ηελ κεηέξα ηεο) 

Διέλε: εγψ ζέισ λα ηεο κηιήζσ πξψηε 

Καηεξίλα: φρη εγψ ζέισ 

Μεηέξα: κελ ηζαθψλεζηε θαη ζαο αθνχζεη ε γηαγηά, ε κηα ζα βγάιεη θσηνγξαθία θαη ε 

άιιε ζα ηεο κηιήζεη[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2)   

 

ε πεξηφδνπο θξίζεσλ ζπλαληάκε ηνλ εμήο ραξαθηεξηζηηθφ δηάινγν: 

 
[…]Μεηέξα: εζχ κνπ ηελ ιεο, εγψ ηη ζνπ θηαίσ; 

Παηέξαο: εγψ δελ είπα ηίπνηα αιιά εζχ ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο 

(μαθληθά ζηνλ ρψξν κπαίλεη ε Διέλε) 

Διέλε: κα πάιη καιψλεηε, ζα αξρίζσ λα θιαίσ, γηαηί θσλάδεηο πάιη ξε κπακπά ζηελ 

κακά; 

Καηεξίλα: θαη εγψ ζα αξρίζσ λα θσλάδσ, δελ ζαο κπνξψ άιιν, φιν καιψλεηε θαη ε 

Διέλε ζηελνρσξηέηαη. Καη φιν ζηελαρσξείο θαη ηελ κακά ξε κπακπά. 

Μεηέξα: κηινχζακε δελ ηζαθσλφκαζηαλ 

Διέλε: λαη θαιά- θαιά…   

Παηέξαο: θαη νη δπν ζηα δσκάηηα ζαο, έβγαιε θαη ε κχγα θψιν ηψξα, φηαλ κηιάσ κε ηελ 

κάλα ζαο εζείο δελ ζα κηιάηε […](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 6)   

 

9.9.3. Ζ αλαζθάιεηα ησλ παηδηώλ 

 

Σα παηδηά δηαθαηέρνληαη απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα, θνβνχληαη ηελ 

επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ν 

παηέξαο ηνπο αλ δελ είλαη εθεί ε κεηέξα ηνπο.  

πγθεθξηκέλα γηα ηελ πξψηε νηθνγέλεηα παξαηεξνχκε ηνλ εμήο δηάινγν πνπ 

θαλεξψλεη απηφ ην ζπλαίζζεκα: 
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[…]Μάξηνο: ηη έρεηο κακά κνπ, ν κπακπάο ζε ζηελαρψξεζε; 

Μεηέξα: φρη Μαξηάθν κνπ, φια θαιά 

Μάξηνο: κα ην πξσί ήζνπλ ηφζν ραξνχκελε 

Μεηέξα: θαη ηψξα είκαη απιά πεηλάσ 

Μάξηνο: εληάμεη, εγψ λα ζνπ πσ ζήκεξα πήξα άξηζηα ζηελ νξζνγξαθία, θαη ήκνπλ ν 

κφλνο, ν θχξηνο κνπ είπε κπξάβν, θαη κεηά κε ξψηεζε πνπ ήκνπλ ερζέο, εε θαη εγψ ηνπ 

είπα πσο πνλνχζε ε θνηιηά κνπ ηη λα ηνπ έιεγα, θαη κεηά κε ξψηεζε αλ είκαη θαιά 

ζήκεξα.  

Μεηέξα: θαιά ην έθαλεο, γηαηί Μάξηε δελ πξέπεη λα ράλνπκε ην ζρνιείν αλ δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθφο ιφγνο. 

Μάξηνο: λαη ην μέξσ αιιά πνηνο λα ην πεη απηφ ζηνλ κπακπά  

Μεηέξα: ζζο δελ πξέπεη λα ζε αθνχζεη[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε  θεθάιαην 5) 

 

Δλψ φζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο παξαηεξνχκε ηελ εμήο 

αλαζθάιεηα: 

 
[…] ηα παηδηά έλνησζαλ κηα αλαζθάιεηα φηαλ ε κεηέξα ζα έθεπγε λα πάεη ζην 

ηξνρφζπηην λα ην εηνηκάζεη θαη εθείλα ζα έκελαλ κφλα ηνπο κε ηνλ παηέξα, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά είπε ε κεηέξα ζηελ εξεπλήηξηα: 

«ηα παηδηά κνπ λνηψζνπλ κηα κεγάιε αλαζθάιεηα λα κέλνπλ κφλα ηνπο κε ηνλ παηέξα 

ηνπο, ελψ αιιά πξσηλά θάλνπλ πνιχ ψξα λα πηνπλ ην γάια ηνπο, ζήκεξα ζε δχν ιεπηά 

ην ήπηαλ, κφλν θαη κφλν γηα λα κε αθνινπζήζνπλ. Βγάδνπλ κηα αλαζθάιεηα, κηα θνβία, 

δελ μέξσ πψο λα ην νλνκάζσ… ίζσο θαη κηα αλεζπρία. Γελ ηνλ έρνπλ κάζεη, είλαη 

θνιιεκέλα πάλσ κνπ… απηφ δελ κνπ αξέζεη… ψξεο- ψξεο κε ηξνκάδεη. Θέισ λα ηνλ 

αγαπάλε εμίζνπ, θαη λα ζηέθνληαη θαη θνληά κνπ θαη θνληά ηνπ. Πνιιέο θνξέο κνπ 

ζπκίδνπλ εκέλα θαη ηνλ παηέξα κνπ, θαη εγψ δελ ηνλ ήζεια, δελ κνπ είρε θάλεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν αιιά δελ ηνλ είρα νχηε θαη ηνλ έρσ ηφζν αλάγθε φζν ηελ κεηέξα κνπ. 

Κάζε θνξά πνπ ήκνπλ καδί ηνπ, δελ ήμεξα ηη λα ηνπ πσ ή πψο λα θεξζψ. Ώξεο- ψξεο 

ζθέθηνκαη κφλε κνπ κήπσο ηνπο ην έρσ πξνθαιέζεη εγψ;»[...] (εκεξνιφγην παξαηεξεηή 

θεθάιαην 2) 

 

9.9.4. Σν παηρλίδη ησλ παηδηώλ 

 

Σα παηδηά αξέζθνληαη ζην παηρλίδη δηφηη ηνπο πξνθαιεί δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη 

εηθφλεο. Σα παηδηά ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαίλνληαη ηφζν ραξνχκελα κε ηα παηρλίδηα πνπ 

παίδνπλ είηε κε ηελ κεηέξα ηνπο είηε κε άιια παηδηά. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηα 

παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε ηελ κεηέξα: 

 
[…]Με ηελ αλαρψξεζε ηνπ παηέξα, ηα παηδηά βγήθαλ απφ ην δσκάηην ηνπο θαη έηξεμαλ 

πξνο ην κέξνο ηεο κεηέξαο, ηελ αγθάιηαζαλ θαη άξρηζαλ λα νπξιηάδνπλ δπλαηά, θαη ηα 

δχν. Ώζπνπ ε κεηέξα έβαιε ηα γέιηα θαη ζηελ πνξεία αθνινχζεζαλ θαη ηα παηδηά, 

χζηεξα άξρηζαλ λα ηξαγνπδάλε θαη νη ηξεηο ην αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη, ην νπνίν είλαη 

«Μελ αξρίδεηο ηελ κνπξκνχξα» . Σα ιφγηα ηα ήμεξαλ θαη νη ηξεηο πνιχ θαιά, δηφηη ζηνλ 

Μάξην αξέζεη λα ηξαγνπδάεη θαη ςάρλεη ηα ιφγηα απφ ην ηληεξλέη, ηα βξίζθεη θαη έπεηηα 

πξνζπαζεί λα ηα κάζεη ζηελ κακά θαη ζηνλ αδεξθφ ηνπ. Απηφ ην ηξαγνχδη ην είρε 

αθνχζεη απφ ηελ ηειεφξαζε, φπνπ παίδεη έλα ειιεληθφ ζήξηαι[…] (εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε θεθάιαην 6)  

 

Δλψ φζνλ αθνξά ην παηρλίδη ηνπο κε ηα άιια παηδηά, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην εμήο: 
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[…]Ζ γεηηνληά έρεη πνιιά παηδηά… Μπνξνχζαλ λα παίδνπλ αηέιεησηεο ψξεο κε ηελ 

κπάια, λα θάλνπλ πνδήιαην ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, λα παίδνπλ θξπθηφ θαη 

θπλεγεηφ. Βέβαηα, ππήξραλ θαη θνξέο, ηδηαίηεξα ηνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο, φπνπ 

έπαηδαλ κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Κάζνληαλ ην έλα δίπια ζην άιιν, ζρεδφλ πάληα ζπίηη 

ηεο κεηέξαο θαη έπαηδαλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

ζνλ αθνξά εθείλε ηελ εκέξα, ηα παηδηά θαη νη κεηέξεο έδεημαλ λα ην δηαζθεδάδνπλ 

αξθεηά, εθείλεο ζπδεηνχζαλ θαη ραδνγεινχζαλ, ελψ ηα παηδηά έπαηδαλ κε ηφζε φξεμε 

θαη ελέξγεηα. ια απηά δηήξθεζαλ έσο φηνπ βξάδηαζε θαη δελ έβιεπαλ πηα, ε κεηέξα 

θψλαμε ζηα παηδηά θαη πήγαλ ζπίηη[…] (εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 5) 

 

Γηα ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα βιέπνπκε θαη εθεί κφλν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηελ ψξα 

ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. πγθεθξηκέλα ζην παηρλίδη κε ηελ κεηέξα: 

 
[…]Σα δχν θνξίηζηα θαη ε κεηέξα άξρηδαλ λα θαζαξίδνπλ. Ζ κηθξφηεξε θφξε έβαιε 

κνπζηθή απφ ην κηθξφ θαζεηνθσλάθη θαη εθείλεο δνχιεπαλ αιιά θαη ηξαγνχδαγαλ. Ζ 

ψξα πέξαζε πάξα πνιχ γξήγνξα θαζψο ε κεηέξα κνίξαδε αξκνδηφηεηεο ζηα παηδηά, κε 

ραξά εθείλα πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ φηη ηνπο έιεγε.  

Ξαθληθά κεηά απφ κία ψξα, ήξζε ζην ζεκείν απηφ ν παηέξαο, ν νπνίνο άξρηδε λα 

θσλάδεη «ρακειψζηε ηελ κνπζηθή, θαη κελ ηξαγνπδάηε δπλαηά ζαλ ηηο θιψζεο, εδψ 

είλαη ρσξηφ θαη ζα γίλνπκε ξεδίιη, θξαηήζηε ηελ φξεμε ζαο γηα ηελ παξαιία»[...] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε  θεθάιαην 2) 

 

[…]ε κηθξή Διέλε ηνπο δήηεζε λα παίμνπλ ην παηρλίδη «νη καζεηέο θαη ε δαζθάια».  Σν 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κνηάδεη πνιχ κε απηφ πνπ έπαηδε πξηλ, ππνδειψλνληαο έηζη κηα 

αλάγθε πνπ έρεη θαη αθνξά ην ζρνιείν. Ζ Διέλε ελψ είλαη πνιχ θνβηζκέλε κε ην 

ζρνιείν θαη απηφ δελ ην θξχβεη, πξνζπαζεί λα παιέςεη θαη λα μεπεξάζεη απηφλ ην θφβν. 

Φηηάρλεη ζην κπαιφ ηεο ηηο ηδαληθέο θίιεο θαη ζπκκαζήηξηεο θαη ηελ ηδαληθή δαζθάια 

θαη πξνζπαζεί λα ζπληαηξηάμεη κέζα απφ ην παηρλίδη ην αιεζηλφ θαη ην ςεχηηθν 

ζπκβάλ[...] (εκεξνιφγηνπαξαηεξεηή θεθάιαην 6) 

 
9.9.5. Οη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 

 

Σα παηδηά έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλφηεηα, ε νπνία ρξσκαηίδεηαη κε 

δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. Δηδηθά ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα βιέπνπκε πσο ηα παηδηά κε ηελ 

κεηέξα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ραξάο αιιά φια απηά αιιάδνπλ φηαλ 

πιεζηάδεη ε ψξα λα έξζεη ν παηέξαο.  Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: 

 
[…]Δίρε ην λνπ ηεο ζηελ ψξα, θαη απφ ηελ θηιελάδα ηεο πήγε λα πάξεη ηα παηδηά απφ ην 

ζρνιείν. Δπέζηξεςαλ απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη, ζην δξφκν ηνπο ξσηνχζε πσο ηα 

πέξαζαλ θαη έπεηηα πήγε ακέζσο ζηελ θνπδίλα, έβαιε ην κνζραξάθη ζηελ θαηζαξφια 

θαη κέηξεζε ηελ πνζφηεηα ηνπ θξηζαξηνχ. 

Σα παηδηά ελησκεηαμχ άλνημαλ ηειεφξαζε θαη ππνινγηζηή, ςίισζαλ πνιχ δπλαηά θαη 

ηα δχν, έθαηζαλ ζηνλ θαλαπέ θαη θνίηαδαλ ιίγν απφ φια. Ζ κεηέξα δελ ηνπο έδηλε εθείλε 

ηελ ψξα ζεκαζία απιψο έθνβε ηελ ζαιάηα θαη έζηξσλε ην ηξαπέδη, φζν πνην γξήγνξα 

γηλφηαλ δηφηη έθζαλε ε ψξα λα επηζηξέςεη ν παηέξαο. 

Με ην πνπ ηα παηδηά άθνπζαλ ηνλ ζφξπβν ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ παηέξα, έθιεηζαλ ηελ 

ηειεφξαζε θαη έθαηζαλ φκνξθα ζηνλ θαλαπέ. Ο Μάξηνο άλνημε ηελ πφξηα θαη  κε κηα 

θσλή ηα δχν αδέξθηα είπαλ «γεηα ζνπ κπακπά», εθείλνο απάληεζε «γεηα ζε φινπο, ην 

θαγεηφ είλαη έηνηκν;», ε κεηέξα απάληεζε «λαη έηνηκν είλαη, πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο θαη 

ειάηε φινη καδί ζην ηξαπέδη»[…] (εζλνγξαθηθή  παξαηεξεηή θεθάιαην 5) 

 

[…]Σα παηδηά ζεθψζεθαλ απφ ηα θξεβάηηα ηνπο, θαη άξρηζαλ λα ληχλνληαη, ζην 

ελδηάκεζν ηζαθψζεθαλ θαη ιίγν γηα ηνλ πνηνο ζα κπεη πξψηνο ζην κπάλην. Ο παηέξαο 
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παξελέβε, ιέγνληαο «αθόκα δελ άλνημε ην κάηη ζαο, νη θαπγάδεο ζαο έιεηπαλ». Δθεί 

απηφκαηα φια ζηακάηεζαλ, πήγαλ ρσξίο λα βγάινπλ άρλα ζηελ θνπδίλα θαη μεθίλεζαλ 

λα κνπξκνπξίδνπλ γηα ην γάια, κηινχζαλ ηφζν ζηγά πνπ δπζθνιεπφηαλ λα αθνχζεη 

θαλείο ηη έιεγαλ ζηελ κεηέξα, κνλάρα ζην πξφζσπν ηνπο θαηλφηαλ ε 

απνγνήηεπζε[…](εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 

Δλψ φζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο θαη εθεί ζπλαληάκε έλα 

αληίζηνηρν ζπκβάλ:  

 
[…]Σα δχν θνξίηζηα θαη ε κεηέξα άξρηδαλ λα θαζαξίδνπλ. Ζ κηθξφηεξε θφξε έβαιε 

κνπζηθή απφ ην κηθξφ θαζεηνθσλάθη θαη εθείλεο δνχιεπαλ αιιά θαη ηξαγνχδαγαλ. Ζ 

ψξα πέξαζε πάξα πνιχ γξήγνξα θαζψο ε κεηέξα κνίξαδε αξκνδηφηεηεο ζηα παηδηά, κε 

ραξά εθείλα πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ φηη ηνπο έιεγε.  

Ξαθληθά κεηά απφ κία ψξα, ήξζε ζην ζεκείν απηφ ν παηέξαο, ν νπνίνο άξρηδε λα 

θσλάδεη «ρακειψζηε ηελ κνπζηθή, θαη κελ ηξαγνπδάηε δπλαηά ζαλ ηηο θιψζεο, εδψ 

είλαη ρσξηφ θαη ζα γίλνπκε ξεδίιη, θξαηήζηε ηελ φξεμε ζαο γηα ηελ παξαιία»[...] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 2) 

 
9.9.6. Ο ηξόπνο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ κε ηνλ έμσ θόζκν 

 

Σα παηδηά ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλα κε ηνλ 

πεξίγπξν ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην ζεκάδη φηη δελ έρνπλ θίινπο θαη παξέεο. Με ην 

πξφγξακκα ηνπο ζπλήζσο βιέπνπλ ην θαινθαίξη ηνπο θίινπο ηνπο, θαη θάπνηα άββαηα 

πνπ δελ έρνπλ ηελ επφκελε κέξα ζρνιείν.  

ζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

έληαμεο ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ε κεηέξα. Γελ έρνπλ ηδηαίηεξεο επαθέο κε θαλέλαλ θαη 

θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, φκσο αλαγλσξίδνπλ πσο απηφ δελ είλαη θαιφ θαη έπεηηα 

ζηελαρσξηνχληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: 

 
[…]Γπζηπρψο φκσο, δελ έγηλαλ ηα πξάγκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ε κεηέξα φηαλ 

έθζαζε ζην ζρνιείν θαη είδε φιεο ηηο άιιεο κεηέξεο καδί κε ηνπο άληξεο ηνπο 

ζηελαρσξήζεθε πνιχ, ζηνηρείν πνπ ην κεηέθεξε θαη ζηα παηδηά. Ήηαλ θαη νη ηξεηο ηνπο 

φιε ηελ ψξα καδί, ηα παηδηά θαη ε κεηέξα πεξηνξίζηεθαλ κνλάρα ζηηο ζηεξεφηππεο 

εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «Γεηα ηη θάλεηο; Πσο ηα πέξαζεο ην θαινθαίξη; Καη πνηνο ζα είλαη 

ν/ε θεηηλφο/ε δάζθαινο/α;». Μέρξη πνπ ηειείσζε ν αγηαζκφο, ηα ηξία ζειπθά ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ φια καδί θαη δελ έθπγε ε κηα δίπια απφ ηελ άιιε.  

Σν θιίκα ζην απηνθίλεην ηνπ γπξηζκνχ ήηαλ πνιχ βαξχ, θακία δελ κηινχζε, ελψ ην 

ξαδηφθσλν δελ έπαηδε, ην κφλν πνπ αθνχγνληαλ ήηαλ ν ήρνο ηνπ απηνθηλήηνπ[…] 

(εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θεθάιαην 7) 

 

9.10. πκπεξάζκαηα γηα ηα κέιε ησλ δύν νηθνγελεηώλ 

 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ θπξίσο απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε 

θαη ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή, αλ θαη βέβαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πιεξνθνξίεο 

απφ ην γελεφγξακκα θαη απφ ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε κε ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ έηζη 

ψζηε λα εκθαληζηεί θαιχηεξα ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Με ηελ βνήζεηα κηθξψλ απνζπαζκάησλ απφ ηελ απηνχζηα απνκαγλεηνθψλεζε, 

πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα θαη αηηηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ πνπ 

παξαζέηνπκε. Παξαθάησ αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπκπησκαηνινγία ησλ δχν νηθνγελεηψλ 
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θαη ζηνπο ξφινπο πνπ θαηαθεχγνπλ ηα κέιε γηα λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ δνπλ.  
 

9.10.1.πκπησκαηνινγία ζηελ νηθνγέλεηα 
 

ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνγελεηαθά πιαίζηα εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα θαη 

ηξηγσλνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα κέιε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη νη ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο, ε δπζιεηηνπξγία ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο 

θαζψο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγία ελφο απφ ησλ παηδηψλ.  

ζνλ αθνξά ηηο ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηνπλ επεηδή ην έλα 

ή θαη ηα δχν κέιε δελ κπνξνχλ λα αιιεινπξνζαξκνζηνχλ νχηε κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κε ηνλ ζσζηφ γηα ηνλ ζχληξνθν ηνπο ηξφπν ηα ζέισ ηνπο. Απηή ζπλήζσο 

είλαη ε ζηάζε πνπ θξαηάλε νη παηεξάδεο ησλ δχν νηθνγελεηψλ, ελψ βιέπνπκε πσο νη 

κεηέξεο δηζηάδνπλ λα αλαδηπισζνχλ, θνβνχκελεο κήπσο ράζνπλ ηελ «κάρε». Σέηνηνπ 

είδνπο γάκνη φπσο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο νλνκάδνληαη 

«ζπγθξνπζηαθνί γάκνη» (Εέξβαλνο, 2009:153).  

πσο έδεημε θαη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, νη ζπγθξνπζηαθνί γάκνη ζπληζηνχλ 

ζπειιψδεηο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο θαηά έλα κεγάιν κέξνο ν ζπκφο θαη ε αληίδξαζε ηνπ 

ελφο ζπδχγνπ εμαπνιχεηαη ζην πξφζσπν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ, θηηάρλνληαο κηα 

ζπκβίσζε αξθεηά δχζθνιε, θαη επίπνλε. Φηάλνληαο ζε ζεκείν λα πξνθαιείηαη 

δπζαλεμία ησλ ζπδχγσλ, θαη κηα εκπφιεκε ζπκπεξηθνξά πνπ ηξέθεη ερζξνχο θαη φρη 

ζπλνδνηπφξνπο ζηελ ξνπηίλα ηεο δσήο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαζεαπηή ζχγθξνπζε βξίζθνπκε φηη απνηειεί έλα είδνο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (Εέξβαλνο, 2009:154), ε νπνία δεκηνπξγεί ηάζεο θπγήο, 

ζπκνχ, ζιίςεο. Ζ θνηλή ηνπο δσή ζθξαγίδεηαη απφ παξαηεηακέλνπο δηαμηθηζκνχο, φπνπ 

ν έλαο ζχδπγνο δεηάεη απφ ηνλ άιιν δηθαίσζε θαη εμεγήζεηο, θαη επεηδή βιέπεη πσο δελ 

κπνξεί λα ην έρεη δελ επηδέρεηαη ζπκβίσζε αιιά πφιεκν. Πάληα  θαη ζε φιεο ηηο 

ζρέζεηο, ππάξρνπλ θαη νη φκνξθεο ζηηγκέο, πνπ φκσο ζε έλα ηέηνην ζπγθξνπζηαθφ γάκν 

θξαηάλε ιίγν. Έλα ππνλννχκελν, έλα επηηηκεηηθφ βιέκκα ή αθφκα θαη ην αλέβαζκα ηνπ 

ηφλνπ ηεο θσλήο θηάλνπλ γηα λα ραιάζνπλ ηελ δηάζεζε ηνπ ελφο ζπδχγνπ, κε 

απνηέιεζκα λα μεθηλάεη θαηλνχξηνο θχθινο αληηδξάζεσλ.  

Καη νη ηέζζεξηο γνλείο βιέπνπκε πσο απνδίδνπλ ηηο δηακάρεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αηηίεο, φπσο έιιεηςε ρξεκάησλ, αγάπεο, ή ζηα παηδηά. κσο ην βαζχηεξν αίηην είλαη 

αιινχ, βξίζθεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα ησλ ίδησλ λα αληηκεησπίζνπλ κε 

ζσζηφ θαη ψξηκν ηξφπν ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. Σα πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο ηα 

πξνθαινχλ θαη ηα ίδηα ηα άηνκα δηφηη δελ βξίζθνπλ ηελ δχλακε λα κηιήζνπλ εηιηθξηλά 

θαη λα δείμνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

Αθφκα θαη ην δηάζηεκα απνζηαζηνπνίεζεο (ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηέξσλ), 

θαη εθείλεο αιιά θαη νη άληξεο ηνπο πξνζπαζνχλ λα απηνδηθαησζνχλ θάλνληαο 

ζπλεηξκνχο κέζα ζην κπαιφ ηνπο γηα ην πψο ζα ήηαλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα.  

ηελ κηθξή πεξίνδν αλαθσρήο αλάκεζα ζην δεπγάξη, θαίλεηαη κέζα ηνπο λα βξάδνπλ 

απφ ηελ ζπγθξνπζηαθή δχλακε θαη έηζη ην επφκελν μέζπαζκα είλαη αθφκα πνην δπλαηφ.  

Ο Haber (1984) ππνζηήξημε πσο ε πςειή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπδχγσλ ζπλνδεπφηαλ 

απφ αζζελέζηεξεο ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο. Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη Shokwron 

(1998) θαηFriedlander(2000), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ πσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ γάκν 

ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπδχγσλ (ζην Εέξβαλνο,2007).  

ζνλ αθνξά ηα παηδηά θαη ηηο ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο θαίλεηαη άκεζα λα κελ 

βιάπηνληαη ζνβαξά ε ςπρνινγία ηνπο, θαηαθέξλνπλ κέζα απφ ηελ ιήζε λα μερλνχλ θαη 

λα μεπεξλνχλ. Σα παηδηά βιάπηνληαη φκσο έκκεζα απφ ηα ιαλζαζκέλα πξφηππα πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο γνλείο, δελ καζαίλνπλ πνηέ πσο είλαη ε ζσζηή επηθνηλσλία θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε.  
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Έλα άιιν ζχκπησκα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ ελφο ζπδχγνπ. 

Καη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο παξαηεξείηαη ην εμήο θαηλφκελν, ε ζχδπγνο 

ππεξπξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άλδξα ηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη 

αιψβεηε ηελ ζπκβίσζε ηνπο.  Έρνπλ ηε ηάζε θαη νη δχν λα ππνρσξνχλ είηε 

πξνθαηαβνιηθά ή ηελ ψξα ηνπ δηαπιερηηζκνχ ψζηε λα κελ δεκηνπξγήζνπλ έληαζε θαη 

πξφβιεκα. Άιιεο πάιη θνξέο βιέπνπκε φηη ζπλζεθνινγνχλ άλεπ φξσλ είηε κε ηα παηδηά 

ηνπο, είηε κε ηνλ άλδξα ηνπο, παξφιν πνπ μέξνπλ πσο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ιεηηνπξγεί 

εηο βάξνο ηνπο. Καη ζε απηφ ην ζχκπησκα βιέπνπκε πσο ηα παηδηά βιάπηνληαη έκκεζα, 

δηφηη εκπεδψλνπλ ζηάζεηο ηνπ «παξνρέα βνεζεηψλ» θαη ηνπ «αλήκπνξνπ» σο 

ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο (Εέξβαλνο, 2007:156). 

Σξίην θαη ηειεπηαίν ζχκπησκα είλαη ε άκεζε δπζιεηηνπξγεία ηνπ παηδηνχ.  Σα 

παηδηά κέζα απφ ηελ ζπδπγηθή ζχγθξνπζε θαη ηα ςπρνζσκαηηθά ησλ γνλέσλ ηνπο, 

αλαιακβάλνπλ λένπο ξφινπο ή αθφκα θαη απνθηνχλ πξνβιήκαηα. Σν άγρνο ησλ γνλέσλ 

δηνρεηεχεηαη ζηα παηδηά κε πνιινχο θαη πιάγηνπο ηξφπνπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δχν 

νηθνγέλεηεο, ην βάξνο ηεο κεηέξαο έρεη πέζεη πάλσ ζηα παηδηά. Καη έηζη ηα παηδηά απφ 

ηελ κηα εμηζνξξνπνχλ ηε ινηπή νηθνγέλεηα δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο εληάζεηο ππφ 

έιεγρν. Παξαηεξνχκε πσο ηα παηδηά ησλ δχν νηθνγελεηψλ είλαη αξθεηά πξνζθνιιεκέλα 

ζηελ κεηέξα ηνπο θαη εθείλεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ιεηηνπξγνχλ ην ίδην. Οη παηεξάδεο ζε 

φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ιεηηνπξγνχλ παζεηηθά, απνζχξνληαη απφ ηελ ζπδπγηθή 

ζρέζε, σζνχλ ελεξγεηηθά ηελ κεηέξα πξνο εθείλα θαη εθείλνη είλαη ειεχζεξνη λα 

αζρνιεζνχλ κε νηηδήπνηε άιιν ζέινπλ. Ζ έθβαζε απηψλ ησλ ηξηγψλσλ είλαη θνηλή θαη 

θαηαιήγεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπγρψλεπζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ηέθλσλ. 

Ο Kerr αλαθέξεη έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηηο ζπγρσλεπκέλεο ζρέζεηο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξεληθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ βιέπνπκε πσο κπνξεί λα ηζρχζεη 

ζε πνιιέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ θαη ρσξίο πάληα λα 

νδεγεί ζηελ ζρηδνθξέλεηα αιιά νδεγψληαο ζε δχζβαηα κνλνπάηηα. 

Σν παηδί εκθαλίδεη θάπνηα ειάρηζηα πξψηκα ζπκπηψκαηα. Ζ κεηέξα ην μερσξίδεη, ην 

αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά. Αηζζάλεηαη φηη ηελ έρεη αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα 

άιια ηεο παηδηά. Καηαθπξηεχεηαη απφ αλαζθάιεηα. ε απηήλ ηελ θάζε ν παηέξαο 

παξακέλεη ζε απφζηαζε. Σν παηδί απνξξνθά νινθιεξσηηθά ην γνληθφ θαη εηδηθά 

κεηξηθφ άγρνο, πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπο. Αξγφηεξα ην παηδί 

παξνπζηάδεη θάπνηα ζρνιηθά κηθξνπξνβιήκαηα. ηαδηαθά δείρλεη θάπνηα ζεκάδηα 

απνκφλσζεο. Δπεηδή ην παηδί αγσλίδεηαη αζπλείδεηα λα πεξηζψζεη ηελ νηθνγελεηαθή 

γαιήλε, ν πεξίγπξνο ζεσξεί φηη φια βαίλνπλ θαιψο. Ζ επειαχλνπζα ζρηδνθξέλεηα 

αηθληδηάδεη ηνπο πάληεο (Εέξβαλνο, 2007: 156).   
 

9.10.2. Οη ξόινη πνπ αλαιακβάλνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα  
 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε νηθνγέλεηα, παξαηεξνχκε πσο ε κεηέξα ιεηηνπξγεί σο ν 

αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ φια ζα πξέπεη λα ηα δηεθπεξαηψζεη ε ίδηα θαη λα 

ελδηαθεξζεί γηα ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα. Ζ ακείσηε πξνζήισζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα 

ηεο πνιιέο θνξέο ηεο δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη λνηψζεη πσο απφ θάπνην άηνκν πξέπεη λα 

αλαηξνθνδνηήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο. Απηφ ην άηνκν είλαη ε αδεξθή ηεο, ε νπνία αλ θαη 

κηθξφηεξε ειηθηαθά ηεο πξνζθέξεη αζθάιεηα ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή. 

Δθείλε βιέπεη ζην πξφζσπν ηεο ζηνηρεία πνπ ζα επηζπκνχζε λα ηα είρε ν άληξαο ηεο 

θαη ζπλεπψο λνηψζεη ραξκνιχπε, απφ ηελ κία γλσξίδεη πσο ην πξφβιεκα ηεο ζα ιπζεί 

απφ ηελ άιιε λνηψζεη πσο φια απηά είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ άλδξα ηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν άληξαο ηεο, λνηψζεη πσο εθπιεξψλεη ην ρξένο ηνπ απέλαληη 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη πσο ε δσή ήηαλ πνιχ ζθιεξή απέλαληη ηνπ, αθνχ ιεηηνπξγεί σο 

θνπβαιεηήο ζε δχν νηθνγέλεηεο. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζέιεη λα έρεη ην ξφιν ηνπ 

αξρεγνχ, βιέπεη πσο δελ ην πεηπραίλεη θαη πξνζπαζεί κε απηαξρηθφ ηξφπν λα ην 
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δηεθδηθήζεη. ηαλ βξίζθεηαη κε ηελ κεηέξα θαη ηελ αδεξθή ηνπ λνηψζεη πσο είλαη απφ 

ηελ κηα ν θνπβαιεηήο θαη απφ ηελ άιιε ην κηθξφ παηδί πνπ πξέπεη λα ην λνπζεηήζεηο 

θαη λα ηνπ δείμεηο πσο κπνξεί φια λα ηα θαηαθέξεη. ζεο θνξέο ιακβάλεη ηέηνηα 

αληηκεηψπηζε λνηψζεη θαιά θαη ήξεκνο, φκσο φηαλ βιέπεη πσο νη δπν εθείλεο γπλαίθεο 

παξαπνληνχληαη ηφηε λνηψζεη αίζζεκα απνηπρίαο θαη κε ηα ρξφληα έρεη κάζεη λα 

κεηαηξέπεη ηελ ιχπε ζε ζπκφ, έηζη ζπκψλεη θαη μεζπάεη, εθεί φινη ηνλ ζέβνληαη θαη 

εθείλνο λνηψζεη πσο φια είλαη ζε ηάμε. 

Σα δχν κηθξά παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη σο παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε 

λα παίμνπλ θαη λα γειάζνπλ παξέα κε ηελ κεηέξα ηνπο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε 

ιεηηνπξγνχλ σο γνλείο πνπ πξέπεη λα παξεγνξήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ κεηέξα 

ηνπο, αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα ηζαθσζνχλ κε ηνλ παηέξα ηνπο. Γηα 

ηνλ νπνίν λνηψζνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηελ κηα αγάπε αιιά θαη απφ ηελ 

άιιε θφβν εμαηηίαο ηεο έθξπζκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ κεηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο βιέπνπκε πσο αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ηζνξξνπηζηή αλάκεζα ζηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ άλδξα ηεο, ζηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηα παηδηά ηεο θαζψο θαη κε φινπο φζνπο βξίζθνληαη ηξηγχξσ. ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα είλαη ζσζηή κεηέξα θαη ζχδπγνο ζσκαηνπνηεί ην άγρνο θαη ηελ ιχπε 

ηεο δηφηη έρεη ηελ πεπνίζεζε πσο απηφ είλαη ην πξέπνλ. Ζ γεληθή αξρή πνπ  έρεη πάξεη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο είλαη πσο κηα γπλαίθα ζα πξέπεη λα αλέρεηαη θαη λα ζθέθηεηαη 

πξψηα ηνπο άιινπο θαη κεηά εθείλε. Καη ελψ παξαηεξνχκε πσο πξνζπαζεί λα ην 

ηεξήζεη απηφ, λνηψζεη παξάιιεια ηελ αλάγθε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ απηήλ ηελ 

πεπνίζεζε θαη λα θνηηάμεη ηνλ εαπηφ ηεο. πλεπψο έξρεηαη ζε κηα εζσηεξηθή 

ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηεο, ε νπνία φκσο πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη πξσηαγσληζηηθά 

θαη εθεί ςάρλεη ππνζηήξημε απφ έλα άιιν νηθείν πξφζσπν, ην νπνίν είλαη είηε ε κεηέξα 

ηεο, είηε ηα παηδηά ηεο.  

Απφ ηελ άιιε βιέπνπκε πσο ν παηέξαο έρεη κεγαιψζεη κε αξρέο πνπ ηνπ επηβάιινπλ 

λα είλαη ν θνπβαιεηήο ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ρξεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε λνηψζεη 

ηελ αλάγθε λα λνηψζεη θαη πάιη παηδί, πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνηνλ άιιν, ην άιιν 

πξφζσπν είλαη νη γνλείο ηνπ. Θεσξεί πσο ην θνηλσληθφ ρξένο ηνπ ην πεηπραίλεη θαη 

φηαλ δηαπιεθηίδεηαη κε ηελ γπλαίθα ηνπ λνηψζεη πσο απηφ δελ είλαη αξθεηφ, νπφηε 

ζπγθξνχεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ζεσξψληαο πσο ην πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ρξεκάησλ. 

Πνιιέο θνξέο βγάδεη ην αίζζεκα ηνπ αληαγσληζκνχ απέλαληη ζηελ πεζεξά ηνπ, δηφηη 

αληηιακβάλεηαη πσο πξνζπαζεί λα ηνπ πάξεη ην ξφιν ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Καη 

ηέινο φηαλ βιέπεη πσο δελ κπνξεί λα ιάβεη φιε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεξφηεηα απφ ηα 

παηδηά θαη ηελ γπλαίθα ηνπ αλαηξέρεη ζηνπο γνλείο ηνπ, ζεσξψληαο πσο πάληα ζα είλαη 

ην κηθξφ παηδί ηνπο πνπ ζα ηνπ δείρλνπλ αγάπε θαη θαζνδήγεζε.  

Σα παηδηά ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο ιεηηνπξγνχλ σο ηα αδχλακα πιάζκαηα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, λνηψζνπλ δπζηπρηζκέλα εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. Πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ηελ δηάζεζε ηεο 

κεηέξαο ηνπο, θάλνληαο ηελ λα γειάεη, γλσξίδνληαο πσο ν παηέξαο ηνπο είλαη 

ππεχζπλνο γηα απηφ πνιιέο θνξέο ηνλ θξίλνπλ θαη ηνπ κηινχλ άζρεκα. Λεηηνπξγνχλ 

δειαδή σο δηθαζηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ δίθαην ή άδηθν ζηνπο γνλείο ηνπο, 

φηαλ θαηαιήμνπλ ζε θάπνην απνηέιεζκα επεκβαίλνπλ θαη κηιάλε ζε εθείλνπο αλνηρηά 

γλσξίδνληαο πσο ν παηέξαο ζα αληηδξάζεη άζρεκα θαη ζα ηνπο θσλάμεη.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο φπσο ζε θάζε νηθνγελεηαθφ πιαίζην έηζη θαη ζε απηά ηα 

δχν, ππάξρνπλ εθηφο απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ξφινπο, ν ξφινο ηνπ επηθξηηή, ηνπ 

αξρεγνχ, ηνπ δηθαζηή, ηνπ αζψνπ, ηνπ έλνρνπ, ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ απνδηνπνκπαίνπ 

ηξάγνπ. Οη ξφινη δελ είλαη πάληα ζηαζεξνί, αιιάδνπλ αλάινγα κε ην ζπκβάλ θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

 

Πώο νη ηέζζεξηο γνλείο αμηνινγνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε κέζα από ηελ εκη-δνκεκέλε θιηληθή 

ζπλέληεπμε 
 

 

10.1. Δηζαγσγή  

 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο εκη-δνκεκέλεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο κε 

ηίηιν «Πσο νη γνλείο αμηνινγνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε». Απφ φηη 

θαίλεηαη νη κεηέξεο έρνπλ αλαιάβεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ζπλεπψο θξίζεθε απαξαίηεην λα εξεπλήζνπκε ηη πηζηεχνπλ νη ίδηεο γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλ θαηαιαβαίλνπλ πφζν πνιχ ηηο επεξεάδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Βέβαηα ζέιακε λα δνχκε θαη ηελ πιεπξά ησλ παηεξάδσλ, ηη 

αλαγλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ γηα ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, θαη πνηα πηζηεχνπλ πσο 

πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά. 

Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη ζε κηθξέο ππνθαηεγνξίεο έηζη ψζηε λα γίλεη 

νκαδνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φζνλ αθνξά αίηηα, ζθέςεηο θαη δηαρείξηζε. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο νη παηεξάδεο θαη νη κεηέξεο κέζα απφ ηελ εκη-

δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε, ε νπνία δηήξθεζε θαηά κέζν φξν γηα ην θάζε κέινο δχν 

ψξεο. ηφρνο ήηαλ ε εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Έλαο 

δεχηεξνο επηπξφζζεηνο ζηφρνο αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ην επφκελν θεθάιαην, ζην νπνίν 

εζηηάδνπκε ζηα παηδηά θαη αξσγφο ηεο κάζεζεο ηνπο είλαη ε δαζθάια ηνπο ζην ζρνιείν 

θαη εμνινθιήξνπ ε κεηέξα ηνπο ζην ζπίηη. Απνζπάζκαηα απφ ηελ απηνχζηα 

απνκαγλεηνθψλεζε βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα 2.  

 
10.2. Πώο νξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή νη δπν κεηέξεο  

 

ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε 

φζα εηπψζεθαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο γνλείο. Οη απαληήζεηο ηνπο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο 

ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη νπνίεο αξρηθά είλαη γεληθέο θαη κεηά 

ρσξίδνληαη ζε εηδηθέο. 

 
10.2.1.Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύλ επράξηζηε δηάζεζε 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξνχλ 

ζεηηθά γηα ηελ δσή ηνπο. Ο ιφγνο ηεο παξνχζαο ππνθαηεγνξίαο είλαη γηα λα δνχκε 

αξρηθά αλ έρνπλ έλα θνηλφ ζπλαηζζεκαηηθφ ιεθηηθφ θψδηθα νη ηέζζεξηο γνλείο κεηαμχ 

ηνπο. 

 
Τπνθείκελν 1 (Άλζνπια): Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξψ επράξηζηα είλαη ε ραξά, ε 

εξεκία κεγάιν πξάγκα, ε αγάπε θαη ε αζθάιεηα. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Λνηπφλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξνθαινχλ επραξίζηεζε είλαη… 

ραξά, ππνκνλή πνπ ιέεη θαη ε ζξεζθεία καο, αγάπε, εξεκία, ελζνπζηαζκφο απηά..   
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Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ζ ραξά, ε απφιαπζε, εε… δελ ζπκάκαη θάηη άιιν. 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Δεε… ηη λα πσ;; είλαη ε ραξά, ε ζπκπφληα, εεε θαη ηη άιιν.. ηη 

δελ μέξσ… 

 

Με βάζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη ν παξαθάησ 

πίλαθαο:  

 

Πίλαθαο 1: Λέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επράξηζηε δηάζεζε. 

          Τπνθείκελα 

 

 

πλαηζζήκαηα 

Τπνθείκελν 

1 

 

 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

ραξά         100% (4) 

εξεκία       50% (2) 

αγάπε      25% (1) 

αζθάιεηα      25% (1) 

ππνκνλή      25% (1) 

Δλζάξξπλζε       25% (1) 

πκπόληα       25% (1) 

απόιαπζε      25% (1) 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνχκε φηη νη κεηέξεο έρνπλ κεγαιχηεξν ιεθηηθφ εχξνο 

απφ φηη νη παηεξάδεο. Οη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν ηέζζεξηο κε πέληε 

ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ ραξά, ελψ απελαληίαο 

νη παηεξάδεο ρξεζηκνπνηνχλ κνλάρα δχν ιέμεηο ν θαζέλαο ηνπο. Βιέπνπκε επίζεο πσο 

ε ιέμε ραξά ππάξρεη θαη ζηα ηέζζεξα ππνθείκελα, κε πνζνζηφ 100%, ε ιέμε εξεκία 

ππάξρεη ζε πνζνζηφ 50% θαη κνλάρα γηα ηηο κεηέξεο. ε πνζνζηφ 25% βιέπνπκε πσο 

αληηζηνηρνχλ άιιεο ιέμεηο φπσο ζπκπφληα, απφιαπζε, ελζάξξπλζε, αζθάιεηα.  

Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αληηιακβαλφκαζηε πσο ππάξρεη έλαο είδνο 

αθακςίαο φζνλ αθνξά ηνπο παηεξάδεο, ζε αλαθνξέο ζηα ζπλαηζζήκαηα, θαη νη ιέμεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε επραξίζηα ζπλαηζζήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλεο γηα εθείλνπο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο νη άλδξεο θαηαιήγνπλ λα παιηλδξνκνχλ αλάκεζα ζηνλ 

άληξα πνπ θάπνηε ήηαλ ν παηέξαο ηνπο θαη ζηνλ άληξα πνπ ςάρλεη κηα γπλαίθα ηνπ 

ζήκεξα. Οη άλδξεο πξνζπαζνχλ λα θξπθηνχλ θάησ απφ ηελ παλνπιία ηνπ ζθιεξνχ 

αξζεληθνχ, πνπ νξγαλψλεη ηελ δσή ηνπ κε βάζε ηελ ινγηθή. Δθπαηδεχνληαη κε ηέηνην 

ηξφπν ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία, θαη θαηαιήγνπλ λα απνξξίπηνπλ ή λα 

απνδπλακψλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έθθξαζε, ηφζν ελδφκπρα φζν θαη ιεθηηθά. 

 
10.2.2.Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύλ δπζάξεζηε δηάζεζε 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη νη ιέμεηο κε ηηο νπνίεο νη γνλείο ηαπηίδνπλ 

ηελ δπζάξεζηε δηάζεζε. Ο ιφγνο ηεο παξνχζαο ππνθαηεγνξίαο είλαη γηα λα δνχκε 

αξρηθά αλ έρνπλ έλα θνηλφ ζπλαηζζεκαηηθφ θψδηθα ηα ηέζζεξα ππνθείκελα κεηαμχ 

ηνπο. 

 
Τπνθείκελν 1 (Άλζνπια): Δγψ ζεσξψ σο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηελ ιχπε, ηνλ ζπκφ, 

ηνλ θφβν, ηελ αγαλάθηεζε, ηελ πιεγή, ην άγρνο  θαη ην κίζνο. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Γηα εκέλα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ε ιχπε, ε ληξνπή, ην 

κίζνο, ε απνγνήηεπζε, ην άγρνο, ε αλαζθάιεηα θαη ηέινο ε αγαλάθηεζε.  
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Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): εεε…. ε ιχπε θαη ν ζπκφο ηη άιιν. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): εε.. ζίγνπξα είλαη ην κίζνο, ν ζπκφο θαη ε ιχπε. 

 

Με βάζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη ν παξαθάησ 

πίλαθαο:  

 

Πίλαθαο 2: Λέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπζάξεζηε δηάζεζε. 

          Τπνθείκελα 

 

πλαηζζήκαηα 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

ιύπε         100% (4) 

ζπκόο        75% (3) 

θόβνο      25% (1) 

πιεγή     25% (1) 

Άγρνο        50% (2) 

Μίζνο          75% (1) 

ληξνπή      25% (1) 

Απνγνήηεπζε       25% (1) 

Αγαλάθηεζε        50% (2) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ην 100%, δειαδή θνηλή 

απάληεζε θαη απφ ηα ηέζζεξα κέιε είλαη ε ιχπε, δειψλνληαο πσο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφ φζν θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. Με κεγάιν πνζνζηφ (ζπγθεθξηκέλα 75%) 

ζπλαληάκε θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. Καη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 50% θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζηελ δσή ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη, δειψλνπλ φπσο ζα θαλεί θαη ζηελ ζπλέρεηα 

πσο είλαη έλα αξθεηά ζχλεζεο ζπλαίζζεκα γηα ηνπο ίδηνπο.  

Παξάιιεια παξαηεξνχκε πσο ην ζπλαίζζεκα ηνπ άγρνπο θαη ηεο αγαλάθηεζεο 

βξίζθεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ, κε πνζνζηφ 50%.  

Δλψ ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηζάμην ηνπ ζπκνχ ζπλαληάκε ην κίζνο κε 75% αιιά απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ζειπθψλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εληχπσζε ζηελ εξεπλήηξηα, 

ε νπνία πεξίκελε κηα ηέηνηα απάληεζε απφ ην αληξηθφ δείγκα.  

 
10.3. Οη ιέμεηο πνπ πξνθαινύλ ζπλαηζζήκαηα 

 

10.3.1. Σν ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιεί ε ιέμε «παηδηά» 

 

Ζ παξαθάησ θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ ιέμε «παηδηά», πνπ κπνξεί λα είλαη κηα 

απιή ιέμε γηα έλαλ άλζξσπν αιιά γηα κηα κάλα παίξλεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

εξκελεία. Γηα ηηο δχν κεηέξεο θξχβεη κέζα ηεο πνιχ έληνλα θαη επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα. Σν ίδην βιέπνπκε λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο παηεξάδεο. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια):[…]Θα κπνξνχζα λα πσ… απηέο είλαη κνλάρα νη ζηηγκέο πνπ 

γέλλεζα ηα παηδηά κνπ θαη ηα πήξα αγθαιηά. Μνλάρα εθείλεο νη ζηηγκέο ήηαλ νη 

θαιχηεξεο, λφκηζα πσο έθηαζα ηελ ηειεηφηεηα. Ξέξεηο ην λα θέξλεηο ζηελ δσή έλα δηθφ 

ζνπ παηδί, ζε θάλεη λα λνηψζεηο πσο ηίπνηα άιιν δελ έρεη αμία. Σν θνηηάο θαη λνκίδεηο 

πσο καδί ζα θαηαθηήζεηε ηνλ θφζκν. 
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Καηαξρήλ ραξνχκελε κε θάλεη φηαλ βιέπσ ηα παηδηά κνπ ραξνχκελα, θαη είκαζηε φινη 

καδί κηα βφιηα ή ηξψκε ηελ Κπξηαθή, ρσξίο ην άγρνο ηεο ψξαο. θέθηνκαη πσο ζα ήζεια 

απηφ λα θξαηνχζε γηα πάληα, λα είκαη θνληά ζηα παηδηά κνπ θαη λα ηα θξνληίδσ […]. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): […]φηαλ έθαλα ηηο δπν θνξνχιεο κνπ!.... γηα εκέλα ηα παηδηά κνπ 

είλαη ην παλ… είλαη ε επηπρία πξνζσπνπνηεκέλε[…]. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): [...]Καη ζηηο γελλήζεηο ησλ παηδηψλ κνπ φηαλ ηα πξσηνείδα 

έλνησζα κεγάιε ραξά, έλνησζα πξαγκαηηθά καο επηπρηζκέλνο.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): […]φηαλ άθεζα έγθπνο ηελ γπλαίθα κνπ, έλνησζα ηη λα ζνπ πσ 

ηψξα; Πνιχ πνιχ ραξνχκελνο. 

 

Πίλαθαο 3: πλαίζζεκα θαη παηδηά. 

Τπνθείκελα 

 

πλαηζζήκαηα 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

επηπρία         100% (4) 

ραξά        75% (3) 

Άγγηγκα 

ηειεηόηεηαο  

     25% (1) 

Μνλαδηθή αμία      25% (1) 

Καηάθηεζε 

θόζκνπ 

      50% (2) 

Παληνηηλή δύλακε       25% (1) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο νη γνλείο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ηαπηίδνπλ ηελ ιέμε «επηπρία» κε πνζνζηφ 100%  κε ηα 

παηδηά ηνπο. Ζ πνην δπλαηή ζηηγκή επηπρίαο είλαη φηαλ ήξζαλ ζηνλ θφζκν ηα παηδηά 

ηνπο. Καη απηφ πνπ δεκηνπξγεί εληχπσζε είλαη πσο δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηελ πξψηε 

γέλλα ή ζε ζπγθεθξηκέλν παηδί αιιά ζε φιεο εθείλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη. Ζ 

επηπρία ζπλήζσο είλαη κηα ζηηγκή πνπ έξρεηαη κε ηελ γέλλεζε ηνπ πξψηνπ παηδηνχ, 

εθείλεο φκσο δείρλνπλ πσο θάζε θνξά είλαη ζαλ λα είλαη θαη ε πξψηε. Δίλαη πνιχ 

ζπγθηλεηηθφ λα αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο κπνξεί αθφκα θαη κεηά απφ ρξφληα έλαο 

γνληφο λα ζπκάηαη φια εθείλα ηα δπλαηά ζπλαηζζήκαηα πνπ έλνησζε ηελ ζηηγκή πνπ 

πξσηνπήξε ην παηδί ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ.  

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο νη δχν κεηέξεο κε πνζνζηφ 50% ζεσξνχλ φηη έρνπλ θάλεη 

ην κεγαιχηεξν θαηφξζσκα ηνπ θφζκνπ κε ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, ηνλίδνπλ επίζεο 

θαη ην κεγαιείν αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ. Δλψ νη παηεξάδεο ηνλίδνπλ ηελ ζχιιεςε ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ πξψηε θνξά πνπ αληίθξηζαλ ην βξέθνο.  

ε πνζνζηφ 25% βιέπνπκε λα έρνπλ εθθξάζεηο πνπ θξχβνπλ ηδηαίηεξν δένο, φπσο 

αμία, ηειεηφηεηα, παληνηηλή δχλακε, δειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην ηεο θαηάζηαζεο, πνπ θξχβεη κέζα ηεο ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο 

πξνο ην παηδί ηεο.  
 

10.3.2. Σν ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιεί ε ιέμε «γάκνο» 
 

Οη δχν κεηέξεο ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηεο ήηαλ νη πνην επράξηζηεο ζηηγκέο ηεο δσήο 

ηνπο αλαθέξνπλ εθηφο απφ ηα παηδηά θαη ηνλ γάκν ηνπο. Μπνξεί ζηελ παξνχζα θάζε λα 

κελ δείρλνπλ θαη ηφζν ελζνπζηαζκέλεο αιιά φπσο νη ίδηεο νκνινγνχλ ήηαλ απφ ηηο πνην 
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φκνξθεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πσο κπνξεί λα έρνπλ πεξάζεη 

ηφζα ρξφληα αιιά αθφκα ην ζπγθαηαιέγνπλ ζηηο πνην φκνξθεο ζηηγκέο ηνπο. Δλψ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ αληξηθνχ θχιινπ, ρξεηάδεηαη λα γίλεη μερσξηζηή εξψηεζε γηα ην πψο 

βιέπνπλ ην γάκν, αθνχ ζηηο ζηηγκέο επηπρείαο δελ ζπγθαηαιέγνπλ νχηε ηα παηδηά, νχηε 

θαη ην γάκν.Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 
 

Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια):[…]ήκνπλ πξαγκαηηθά επηπρηζκέλε ήηαλ φηαλ παληξεχηεθα, 

έλνησζα ηφζν φκνξθα θαη ήξεκα, ήζεια πνιχ λα παληξεπηψ γηαηί λφκηδα πσο απηφ ζα 

ήηαλ ε ζσηεξία κνπ, αιιά ηψξα βιέπσ πσο δελ είλαη ηφζν ξφδηλα κέζα ζε έλα γάκν.  
 

Τπνθείκελν 2(Ρία): Ήζεια ηφζν πνιχ λα παληξεπηψ, ήκαζηαλ ρξφληα καδί εθείλνο ήηαλ 

σξαίνο θαη ηνλ ήζειαλ θαη άιιεο, θαη έηζη έλνησζα πσο ζα ηνλ θέξδηδα γηα κηα δσή. 
 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): […] θαη ραξά θαη ιχπε κνπ πξνθαιεί ν γάκνο, ραξά γηαηί γηα 

απηφ ήξζακε ζηε δσή αιιά θαη ιχπε εηδηθά αλ παληξεχεζαη κηθξφο φπσο εγψ. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Ο γάκνο είλαη αλαγθαίν θαθφ άξα ζνπ πξνθαιεί ραξά ζηελ 

αξρή θαη κεηά ςάρλεη πφξηα λα θχγεηο, θαη επεηδή δελ βξίζθεηο ζηελαρσξηέζαη.  
 

Πίλαθαο 4. πλαηζζήκαηα θαη γάκνο. 

          Τπνθείκελα 

 

πλαηζζήκαηα 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

επηπρία         100% (4) 

Οκνξθηά- εξεκία       50% (2) 

σηεξία      25% (1) 

Πνιιά ρξόληα 

ζρέζε 

     25% (1) 

Κέξδνο κηα δσή       25% (1) 

απνγνήηεπζε       50% (2) 

Λύπε          100% (4) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ν γάκνο γηα ηα ηέζζεξα 

ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο καο, έιθεη δχν αληίζεηνπο ζπλαηζζεκαηηθά πφινπο. Απφ ηελ 

κία βιέπνπκε έλα πνζνζηφ 100% ζηελ ιέμε επηπρία, θαη απφ ηελ άιιε έλα πνζνζηφ 

100% ζηελ ιέμε ιχπε. Γίλεηαη θαλεξφ πσο ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο γάκνπ, ππάξρεη ην 

ζπληαίξηαζκα κε ηελ ιέμε επηπρία. Μηινχλ κε λνζηαιγία γηα απηφ ην ζπλαίζζεκα θαη 

αλαπνινχλ ηελ εκέξα εθείλε, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζε πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο, φια 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ ιέμε.  ην πίλαθα 4 παξαηεξνχκε πσο ην 

ππνθείκελν 1 κε πνζνζηφ 25% ζεσξεί πσο ν γάκνο ιεηηνπξγεί σο ζσηεξία ψζηε λα 

μεθεχγεηο απφ άιιεο θαηαζηάζεηο πνην επίπνλεο θαη ρξνλνβφξεο, ελψ ην ππνθείκελν 2 

κε πνζνζηφ 25% ζεσξεί πσο ν γάκνο είλαη επαθφινπζν φηαλ έρεηο πνιιά ρξφληα ζρέζε 

κε έλα άηνκν.  

Βιέπνπκε επίζεο πσο νη δχν γπλαίθεο, θαληάδνληαο πξνθαλψο άιια πξάγκαηα πσο 

ζα δνχζαλ ζηνλ δηθφ ηνπο γάκν, θαη εθφζνλ απηφ δελ ζπλέβε λνηψζνπλ απνγνήηεπζε.  

Οη άλδξεο ησλ δχν νηθνγελεηψλ δελ κπαίλνπλ ζε ηφζν αλαιπηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

πεξηγξαθέο απιά αλαθέξνληαη ζηελ ραξά θαη ιχπε πνπ λνηψζνπλ κέζα ζην γάκν ηνπο, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο ή δηεπθξηλήζεηο.  
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10.4. Οη ζηηγκέο πνπ πξνθαινύλ δπζηπρία- ιύπε  
 

10.4.1. Οη ζηηγκέο πνπ νη γνλείο έλησζαλ δπζηπρία 
 

Μαδί κε ηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα έξρνληαη θαη ηα δπζάξεζηα ζε απηήλ ηελ δσή. 

Οη γνλείο εμηζηνξνχλ γεγνλφηα, ηα νπνία επεξέαζαλ ηελ δσή ηνπο, έρνληαο αθήζεη 

πίζσ έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ έγηλε άιινηε θηλεηήξηνο δχλακε θαη άιινηε 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. πγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηηο εμήο θαηαζηάζεηο ζιίςεο: 
 

Τπνθείκελν 1(Αλζνχια):[…]έλνησζα δπζηπρηζκέλε αξθεηέο θνξέο, μέξεηο ην λα ράλεηο 

πξφζσπα πνπ αγαπάο, απηφ είλαη κεγάιν πιήγκα.… ηαλ πξέπεη λα κεηαθνκίζεηο απφ 

έλαλ ηφπν πνπ πεξλάο θαιά θαη είλαη ν ηφπνο ζνπ… Δηδηθά φηαλ ζθέθηεζαη πσο θαη εζχ 

ζαλ κάλα θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα ην πάζεηο εθεί ηξειαίλεζαη… πνιιέο θνξέο έπξεπε λα 

επηιέμσ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνλ άληξα κνπ, φρη επεηδή ην ήζεια αιιά 

επεηδή κε αλάγθαδαλ νη θαηαζηάζεηο, απηφ ζνπ δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηα ιχπε πνπ δελ 

γηαηξεχεηαη πνηέ[…]. 
 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): […]Γπζηπρηζκέλε είλαη ε ιέμε πνπ κε ραξαθηεξίδεη απφ ηφηε πνπ 

άθεζα ην ζπίηη θαη ηελ κάλα κνπ ζηελ Αζήλα θαη θαηέβεθα ζηελ Κξήηε… Πιεγσκέλε 

έλνησζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αδεξθήο κνπ, πνπ είρε εμσζπδπγηθή ζρέζε θαη 

αλαγθάζηεθα λα θχγσ απφ ην ζπίηη κνπ εμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο[...]. 
 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ναη θπξίσο απφ ηελ γπλαίθα κνπ, δελ κε θαηαιαβαίλεη… εεε… 

θαη γπξίδεη θαη ηα παηδηά εηο βάξνο κνπ. Γελ κε ζέινπλ θαη κνπ ην δείρλνπλ. 
 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Απφ ηελ γπλαίθα κνπ, φηαλ έβιεπα πσο άιιαδε, θαη άιιαδε 

ρσξίο ιφγν, αιιά δελ θηαίεη απηή, ε κάλα ηεο ηα έθαλε φια κε ηελ αδεξθή ηεο.  
 

Οη ηέζζεξηο γνλείο καδί κε ηηο φκνξθεο ζηηγκέο ζπκνχληαη θαη εμηζηνξνχλ θαη ηηο 

άζρεκεο ζηηγκέο πνπ έρνπλ δήζεη θαη ηνπο πξνζθέξνπλ δπζηπρία θαη ζηελαρψξηα. 

Παξαθάησ ππάξρεη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πνπ εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία απηά:  
 

Πίλαθαο 5: Λφγνη δπζηπρίαο. 

          Τπνθείκελα 

 

Γπζηπρία  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Όηαλ ράλεηο 

αγαπεκέλα 

πξόζσπα 

     25% (1) 

Όηαλ πξέπεη λα 

επηιέμεηο ζε γνλείο 

ή άλδξα  

      50% (2) 

Όηαλ κεηαθνκίδεηο 

από ηνλ ηόπν ζνπ  

      50% (2) 

Όηαλ ζε πιεγώλνπλ 

ηα αδέξθηα ζνπ 

     25% (1) 

Όηαλ ζε πιεγώλεη ν 

ζύληξνθνο ζνπ 

        100% (4) 

 

Όηαλ ζε πιεγώλνπλ 

ηα παηδηά ζνπ 

     25% (1) 

Όηαλ ζε πιεγώλεη 

ην ζόη ηεο γπλαίθαο 

ζνπ 

     25% (1) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 5 βιέπνπκε πσο 100% δπζηπρία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε 

ζπκπεξηθνξά θαη ε ζηάζε ηνπ ζπληξφθνπ. Φαίλεηαη πσο ην θάζε δεχγνο 

αιιεινεπηδξάεη κεηαμχ ηνπο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ γάκνπ 

θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. ε πνζνζηφ 50% βιέπνπκε πσο αθνξά ηηο κεηέξεο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηιιήκαηα αλάκεζα ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηνλ ζχληξνθν ηνπο 

θαζψο θαη κε ηνλ ηφπν δηακνλήο, πνπ θαίλεηαη λα ηεο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

ε πνζνζηφ 25% θαίλεηαη λα αλήθνπλ άιινη ιφγνη φπσο φηαλ ζε πιεγψλνπλ ηα 

παηδηά ζνπ γηα ην ππνθείκελν 3, ελψ φηαλ ζε πιεγψλεη ην ζφη ηεο γπλαίθαο ζνπ γηα ην 

ππνθείκελν 4.  
 

10.4.2. Ζ πιεγή πνπ παξακέλεη αλνηθηή 
 

ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ κηα παξαπάλσ 

ζπγθίλεζε ζηνπο γνλείο θαη θάζε θνξά πνπ ζθέθηνληαη απηά ηα γεγνλφηα πιεγψλνληαη 

ην ίδην πνιχ φζν ηελ ζηηγκή πνπ ηα έδεζαλ. πγθεθξηκέλα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

αηηίεο πνπ ηα πξνθάιεζαλ ήηαλ ηα εμήο: 
 

Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): ζεο θνξέο έπξεπε λα επηιέμσ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα κνπ 

θαη ζηνλ άληξα κνπ, φρη επεηδή ην ήζεια αιιά επεηδή κε αλάγθαδαλ νη θαηαζηάζεηο. Αο 

πνχκε ζε έλαλ θαπγά, εγψ ζα έπξεπε λα πάξσ ζέζε, αιιά φηαλ ηζαθψλεηαη ε πξψηε ζνπ 

νηθνγέλεηα δειαδή νη γνλείο κε ηελ δεχηεξε ζνπ νηθνγέλεηα δειαδή ηνλ άληξα ζνπ, απηφ 

πνπ ζνπ κέλεη είλαη κηα πιεγή. Πνπ μέξεηο πσο ην ζέκα πνπ ηελ άλνημε ζα ηελ μαλά-

αλνίμεη… Καη κέζα ζε φια απηά ήηαλ θαη ε κεηαθφκηζε απφ ην ζπίηη κνπ ζε απηφ εδψ ην 

λεζί.. εθεί ήκαζηαλ θαιά θαη ήζπρα.. ηψξα εδψ έρνπλ αλνίμεη νη αζθνί ηνπ Αηφινπ θαη 

δελ ζα θιείζνπλ πνηέ. 
 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Έρσ λνηψζεη θαη λνηψζσ ην ίδην δπλαηά αθφκα… φηαλ έρεηο κηα 

φκνξθε θαη ήζπρε δσή θαη κηα ζηηγκή φια γθξεκίδνληαη… ράλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

άληξα ζνπ ζην πξφζσπν ζνπ… φηαλ πξέπεη λα επηιέμεηο αλάκεζα ζηνλ άληξα θαη ηα 

παηδηά ζνπ θαη ζηνπο γνλείο ζνπ.. απηφ είλαη ηξαγηθφ!.... αλαγθάζηεθα γηα φια απηά λα 

αθήζσ ην ζπίηη κνπ πνπ κε ηφζν θφπν θηηάμακε γηα λα έξζσ πνπ;; ζε έλα βξσκνρψξη θαη 

είκαη ηφζν λέα αθφκα αιιά αηζζάλνκαη ηφζν γξηά. 
 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): ηαλ έκαζα φηη ν παηέξαο κνπ πέζαλε, εθεί λφκηδα πσο ηειείσλε 

φιε κνπ ε δσή. Ήζεια λα κε πάξεη καδί ηνπ. Καη φηαλ κεηά αξξψζηεζε ε αδεξθή κνπ, 

θαη ζα έθεπγε θαη απηή λα βξεη ηνλ παηέξα κνπ, εθεί ζα ηειείσλα θαη εγψ.  
 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): [...]φηαλ έκαζα πσο θαη νη δπν κνπ γνλείο είραλ θαξθίλν, θαη 

φηαλ έκαζα πσο ε γπλαίθα κνπ είρε ληαιαβέξηα κε άιινπο άληξεο, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ηξειάζεθα. Ση λα ζνπ πσ ηψξα;; δελ ιέγνληαη απηέο νη ζηηγκέο, δελ ζέισ  

θαζφινπ λα ηηο ζπκάκαη.  
 

Πίλαθαο 6: Αλνηρηή πιεγή. 

          Τπνθείκελα 

 

Αλνηρηή πιεγή 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Δπηινγή αλάκεζα ζε 

άλδξα θαη γνλείο  

      50% (2) 

Όηαλ ράλεηαη ε 

εκπηζηνζύλε ηνπ 

ζπληξόθνπ ζνπ 

       75% (3) 

Αλαγθαζηηθή 

κεηαλάζηεπζε  
      50% (2) 

Πέλζνο       25% (1) 

Αξξώζηηα ζπγγεληθνύ 

πξνζώπνπ 
      50% (2) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 6 παξαηεξνχκε πσο ε αλνηρηή πιεγή ηείλεη λα κνηάδεη γηα 

ηηο δχν γπλαίθεο κεηαμχ ηνπο θαη αληίζηνηρα ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηνπο άλδξεο κε 

πνζνζηφ 50%. Φαίλεηαη θαζαξά απφ ηα παξαπάλσ πσο νη κεηέξεο λνηψζνπλ ηνλ ίδην 

πφλν άζρεηα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο πιεγήο. 

Άιισζηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο άιιαμε ε δσή ηνπο απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη 

απηφ ηηο ζηελαρσξεί. Δπίζεο είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ θαη ηα αίηηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε.  

ζνλ αθνξά ηνπο παηεξάδεο βιέπνπκε πσο ζηέθνληαη ζε πνην μεθάζαξα δεηήκαηα, 

φπσο είλαη ην πέλζνο θαη ε αξξψζηηα, κε πνζνζηφ 25% θαη 50% αληίζηνηρα. 

Δλψ έλα κεγάιν πνζνζηφ, ζπγθεθξηκέλα κε 75% βιέπνπκε πσο ξφιν παίδεη ε 

εκπηζηνζχλε πνπ ράλεηαη γηα ηνλ ζχληξνθν. Καη νη δχν γπλαίθεο αιιά θαη ν έλαο 

παηέξαο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξάζεη ηφζν ζνβαξέο θξίζεηο, ηηο νπνίεο δελ ζέινπλ λα 

ζπκνχληαη ζην παξφλ.  

 
10.5. Πξνζσπηθή απηνβνήζεηα 

 

10.5.1. Λέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ζε βνεζνύλ λα απαιύλεηο ηελ πιεγή 

 

ην ζεκείν απηφ, ε εξεπλήηξηα ζέιεη λα κάζεη πνηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο είλαη εθείλεο 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, έηζη ψζηε 

κε θάπνην ηξφπν λα απνδπλακσζεί ην αξλεηηθφ θαη λα πξνβιεζεί ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεμαγσγή ηεο εκέξαο.   

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Πξνζπαζψ λα ζθέθηνκαη ζεηηθά θαη αηζηφδνμα… φηη είλαη κηα 

«κπφξα είλαη πνπ ζα πεξάζεη, θαη κεηά ζα μαλαβγεί ν ήιηνο». Μφλν απηφ κε 

παξεγνξεί!!... Βέβαηα πξνζπαζψ πάληα λα κελ δεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο γηα απηφ θαη δελ 

ζα κηιήζσ γηα απηφ πνπ κε πιήγσζε. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Λέσ «πσο αλ ππάξρεη ζεφο αο κε βνεζήζεη», πξνζπαζψ λα θάλσ 

ππνκνλή θαη πιένλ έρσ πιεζηάζεη ην ζεφ θαη ηελ εθθιεζία γηα λα κνπ δίλεη θνπξάγην.. 

θάλσ πνιιέο πξνζεπρέο ηελ εκέξα, θαη παξαθαιψ λα είκαη ήξεκε θαη λα έρσ ην 

θνπξάγην λα αληηκεησπίδσ ηα πξάγκαηα. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Γελ ιέσ θάηη, ζαλ ηη λα ιέσ δειαδή; Υαδφο είκαη λα κηιάσ κφλνο 

κνπ; Γελ γίλεηαη. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): θέθηνκαη ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ, κνπ αξέζνπλ ηα παιηά ηα 

βαξηά ηξαγνχδηα. 

 

ην ζεκείν απηφ αληηιακβάλεηαη θαλείο, πσο νη κεηέξεο θαηαιήγνπλ ζε ιατθέο   

ξήζεηο, νη νπνίεο ηεο βνεζνχλ λα παξακέλνπλ ςχρξαηκεο. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν 

πσο κεηά απφ έλα θαθφ έξρεηαη θαη έλα θαιφ, εθείλεο πηζηεχνπλ πσο κε ππνκνλή θαη 

θνπξάγην ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

παηεξάδεο αληηκεησπίδνπλ κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο. Παξαθάησ ππάξρεη ν πίλαθαο ν νπνίνο ζπλνςίδεη ηηο ιεθηηθέο εθθξάζεηο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ. 
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Πίλαθαο 7: Λέμεηο θαη θξάζεηο απηνβνήζεηαο. 

          Τπνθείκελα 

 

Λέμεηο θαη 

θξάζεηο  

Απηνβνήζεηαο  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Λατθή ξήζε        50% (2) 

ηίρνη ηξαγνπδηώλ       25% (1) 

Κακία ιέμε ε 

θξάζε  

     25% (1) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 7 παξαηεξνχκε πσο νη δχν κεηέξεο ζηεξίδνληαη ζε ιατθέο 

θξάζεηο, ηεο νπνίεο ηπγράλεη λα ιέλε ηα πξφζσπα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. Με πνζνζηφ 

50% θαίλεηαη λα επαλαιακβάλνπλ ε θάζε κηα ηελ θξάζε ηεο ηφζεο θνξέο φζεο είλαη 

απαξαίηεην κέρξη λα λνηψζνπλ θαιχηεξα.  

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο ν έλαο παηέξαο βξίζθεη δηέμνδν κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα, 

θαη ηηο ξίκεο, ηαπηίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γελ είλαη κφλν 

έλα ηξαγνχδη αιιά κηα πνηθηιία ηξαγνπδηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζηπι θαη ην χθνο ηνπ 

ίδηνπ. ζνλ αθνξά ην ππνθείκελν 3 βιέπνπκε πσο δελ αλαθέξεηαη ζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν αιιά νχηε θαη γεληθφ, θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεη βξεη αθφκα έλα 

πξνζσπηθφ θνκκάηη απηνβνήζεηαο, ή εθδήισζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  

 
10.5.2. θέςεηο πνπ θάλεηο όηαλ είζαη ιππεκέλε/νο 

 

Οη δχν κεηέξεο θαη νη δχν παηεξάδεο εθηφο απφ ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

αληηιακβάλνληαη λα ηζρχνπλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζιίςε, αλαθέξνληαη θαη 

ζηηο ζθέςεηο πνπ απηφκαηα έξρνληαη ζην κπαιφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Πσο ζα ήζεια λα ήηαλ εθηάιηεο ή ςέκα, θαη αλ ε θαηάζηαζε 

είλαη πνιχ βαξηά πσο ζα ήζεια λα αλνίμεη ε γε θαη λα κε θαηαπηεί. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Δίλαη ην πνην γλσζηφ ζπλαίζζεκα ζηελ δσή κνπ, φιν εθεί 

θαηαιήγσ. Απηφ ζθέθηνκαη θαη πάληα πξνζπαζψ λα θάλσ θνπξάγην θαη λα θαλψ δπλαηή 

γηα ηα παηδηά κνπ. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Γηαηί έηπρε πάιη ζε εκέλα απηφ, θαη πσο ζα ηα θαηαθέξσ, θαη λα 

πάσ λα αλάςσ θαλέλα θεξάθη, θαη ηέηνηα.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Πάιη κνπζηθή αθνχσ, ηα ίδηα, θαη ζθέθηνκαη πσο ζα βξσ ηελ 

ιχζε κφλνο κνπ, δελ κπνξεί θαλέλαο άιινο λα κε βνεζήζεη ή λα ζθεθηεί φπσο εγψ.  

 

Γηα πξψηε θνξά βιέπνπκε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, απφ ηελ κία ηα Τπνθείκελα 1 θαη 3 αλαθέξνληαη ζε κηα αξρηθά 

ακθηζβήηεζε θαη έπεηηα ζε κηα ξηδηθή θαηαζηξνθή θαη απφ ηελ άιιε ηα Τπνθείκελα 2 

θαη 4 αλαθέξνληαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ηείλεη λα  γίλεη θαζεκεξηλφηεηα, θαη πσο ην 

κφλν πνπ ηνπο κέλεη είλαη λα θάλνπλ θνπξάγην. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη 

παξαηεξήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 8: θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ρξσκαηίδνπλ ηελ ιχπε. 

          Τπνθείκελα 

 

θέςεηο γηα ηελ 

ιύπε   

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Άξλεζε 

πξαγκαηηθόηεηαο  

      50% (2) 

θιεξή θαη 

ζύλεζεο 

πξαγκαηηθόηεηα  

      50% (2) 

Καηαζηξνθηθή 

δηάζεζε  

     25% (1) 

Δλζάξξπλζε γηα 

δσή αθόκα θαη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν  

      50% (2) 

Δπίθιεζε ζην ζεό      25% (1) 

Αθνύζκαηα 

κνπζηθήο  

     25% (1) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 8 παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη πνηθηιία ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ ιχπε. Με πνζνζηφ 50% ππάξρεη ε άξλεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο εκπίπηνπλ κε ην 25% κέζα απφ 

δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο φπσο θαηαζηξνθηθή δηάζεζε, ζθιεξή θαη ζχλεζεο 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Δλψ απηφ πνπ καο πξνθαιεί εληχπσζε είλαη πσο ην ππνθείκελν 3, κε πνζνζηφ 25% 

αλ θαη άλδξαο θαίλεηαη λα απεπζχλεηαη ζην ζεφ ζε πεξηπηψζεηο δχζθνιεο,αξρηθά 

δεηψληαο λα κάζεη ηηο αηηίεο πνπ ηνπ ζπλέβε ην ζπκβάλ θαη έπεηηα γηα λα δεηήζεη 

βνήζεηα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ππνθείκελν 4, κε πνζνζηφ 25%, έρεη αθξηβψο ηνλ ίδην 

ηξφπν αληίδξαζεο ζηελ ιχπε αιιά θαη ζην ηξαχκα ηνπ παξειζφληνο. Μέζα απφ ηελ 

κνπζηθή θάλεη ηελ δηθή ηνπ απηνζεξαπεία.  

 

10.5.3. θέςεηο πνπ θάλεηο όηαλ είζαη ζπκσκέλε/νο 
 

Έλα άιιν αξθεηά δπλαηφ ζπλαίζζεκα είλαη ν ζπκφο. Οη άλζξσπνη πνιχ ζπρλά 

νδεγνχληαη ζε απηφ ην ζπλαίζζεκα εμαηηίαο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Πψο λα εθδηθεζψ, αιιά κεηά απφ ιίγν ην κεηαληψλσ θαη 

ζθέθηνκαη πψο λα κελ ην δείμσ θαη λα κελ θσλάμσ ζε απηφλ πνπ κνπ πξνθάιεζε λεχξα. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία):ηαλ είκαη λεπξηαζκέλε ηα βάδσ κε φινπο θαη κε φια, δελ κε 

ζηακαηάεη ηίπνηα. ια ηα ηζνπεδψλσ θαη κεηά μεζπάσ ζηνλ άληξα κνπ, ηνπ θξαηάσ 

κνχηξα, ηνπ θσλάδσ, ηζαθσλφκαζηε θαη κεηά απφ ιίγεο κέξεο είκαζηε πάιη θαιά. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Θέισ λα ηα γθξεκίζσ φια, ζέισ λα παίμσ κηα ηνπ ηνίρνπ θαη λα 

κπεη κέζα. Δεε… θαη βξίδσ θηφιαο πνιχ, κεηά μεζπκαίλσ θαη εξεκψ. Γελ θηαίσ εγψ νη 

άιινη θηαίλε.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Φηάλσ ζηα φξηα ηεο ηξέιαο, θαη θηαίεη ην φηη δελ ζθέθηνκαη, 

πεηάσ πξάγκαηα θαη ιέσ- ιέσ ρσξίο λα θαηαιαβαίλσ ηη ιέσ.  
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πκπεξαίλεη ινηπφλ θαλείο πσο νη δχν κεηέξεο, δνπλ έληνλα θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνχ, αξρηθά θαη νη δχν έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ηάζεηο απιά ε κηα έρεη πεξηζζφηεξν 

έληνλν μέζπαζκα. πγθεθξηκέλα ε δηαθνξά θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 9: θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ρξσκαηίδνπλ ηνλ ζπκφ. 

          Τπνθείκελα 

 

θέςεηο γηα ηνλ 

ζπκό  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Δθδίθεζε        50% (2) 

Απόθξπςε 

ζπλαηζζήκαηνο  

     25% (1) 

Δκθάληζε 

πξσηόγνλσλ 

ελζηίθησλ  

       75% (3) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 9 παξαηεξνχκε πσο ηάζεηο εθδηθεηηθέο, κε πνζνζηφ 50% 

εκθαλίδνπλ κνλάρα νη γπλαίθεο, ελψ κε πνζνζηφ 75% εκθαλίδνληαη πξσηφγνλα 

έλζηηθηα, φπσο ζπκνχ, νξγήο, κάηαησλ θαη απαηζηφδνμσλ ζρεδίσλ, θαηάξγεζε ηεο 

ινγηθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αθνξά ηνπο άλδξεο αιιά θαη ηελ πνην λέα κεηέξα 

ηνπ δείγκαηνο.  

Απφ ηελ άιιε βιέπνπκε πσο ην Τπνθείκελν 1 ε κεηέξα, κε πνζνζηφ 25%, ε νπνία 

είλαη 42 εηψλ, θαίλεηαη λα πξνζπαζεί λα ηηζαζεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαη λα 

απνθξχςεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηεο, ζεσξψληαο πσο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα απνθεπρζνχλ ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο.  

 

10.5.4. θέςεηο πνπ θάλεηο όηαλ είζαη ραξνύκελε/νο 

 

Δθηφο απφ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ππάξρνπλ θαη ηα επράξηζηα πνπ θαη απηά κε 

ηελ ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ εηθφλεο θαη ζθέςεηο. πγθεθξηκέλα παξαθάησ 

αλαθέξνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ παίδνπλ ξφιν γηα ηνπο γνλείο. 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Καηαξρήλ ραξνχκελε κε θάλεη φηαλ βιέπσ ηα παηδηά κνπ 

ραξνχκελα, θαη είκαζηε φινη καδί κηα βφιηα ή ηξψκε ηελ Κπξηαθή, ρσξίο ην άγρνο ηεο 

ψξαο. θέθηνκαη πάληα πσο ζα ήζεια απηφ λα θξαηνχζε γηα πάληα, λα είκαη θνληά ζηα 

παηδηά κνπ θαη λα ηα θξνληίδσ. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία):  Μαθάξη λα κελ ηειείσλαλ πνηέ, θαη θάζε θνξά φηαλ ζα πσ απηήλ 

ηελ θξάζε, ηφηε είκαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλε… εγψ επηπρηζκέλε είκαη φηαλ 

ζθέθηνκαη φηη ηα παηδηά κνπ είλαη ην παλ… είλαη ε επηπρία πξνζσπνπνηεκέλε. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Λέσ καθάξη λα θξαηήζεη πνην πνιχ, δελ λνηψζσ ζπρλά έηζη.. θαη 

έρσ θνιιήζεη δελ μέξσ ηη λα ζνπ πσ ηψξα. Δεε… λαη καθάξη λα θξαηήζεη θαη άιιν.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Να θξαηήζεη πεξηζζφηεξν, αιιά μέξσ πσο φζν κεγαιψλσ 

θεχγεη θαη ε φξεμε θαη ε ραξά.  

 

Καη νη δχν κεηέξεο ζεσξνχλ πσο επηπρία είλαη ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά θαη νη επαθή 

πνπ έρνπλ καδί ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν ιφγνο θαη ε αηηία ηεο επηπρίαο 

ησλ δχν κεηέξσλ: 
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Πίλαθαο 10: : θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ρξσκαηίδνπλ ηελ ραξά. 

          Τπνθείκελα 

 

θέςεηο γηα ηελ 

ραξά 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό

% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Ζ ύπαξμε ησλ 

παηδηώλ 

      50% (2) 

Ζ θξνληίδα ησλ 

παηδηώλ  

     25% (1) 

Ζ ραξά ησλ 

παηδηώλ ραξά θαη 

δηθηά ηνπο  

      50% (2) 

Αλαθνξά ζην λα 

θξαηήζεη 

πεξηζζόηεξν  

        100% (4) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 10, παξαηεξνχκε πσο 100% είρε ην πνζνζηφ ζην νπνίν ηα 

ηέζζεξα κέιε ηνπ δείγκαηνο εχρνληαλ λα δηαξθέζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο φζν 

πεξηζζφηεξε ψξα γίλνληαλ.  

Φαίλεηαη επίζεο πσο ηα νη κεηέξεο, ηα ππνθείκελα έλα θαη δχν, ζπζρέηηδαλ άκεζα 

ηελ ραξά ηεο δσήο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ, ζηνηρείν πνπ 

έιεηπε απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ παηεξάδσλ, νη νπνίνη δελ αλαθέξζεθαλ θαζφινπ. Οη 

κεηέξεο επίζεο αλαθέξζεθαλ πνην πεξηγξαθηθά απφ φηη νη παηεξάδεο, νη νπνίνη 

αλαθέξζεθαλ απιά ζηελ δηάξθεηα θαη φρη ζε θάπνην γεγνλφο.  

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ εθκαηεχεηαη απφ ηελ παξνχζα ππνθαηεγνξία είλαη πσο νη 

κεηέξεο φηαλ βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο ραξνχκελα, λνηψζνπλ θαη εθείλεο ην ίδην 

ραξνχκελεο, κε πνζνζηφ 50%. πλεπψο θαίλεηαη μεθάζαξα πσο νη κεηέξεο ηαπηίδνληαη 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη παηεξάδεο θαίλνληαη απφληεο απφ απηή 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε.  

 

10.6. Σν πξόζσπν θιεηδί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε  

 

Ο θάζε άλζξσπνο ρξεηάδεηαη έλα πξφζσπν πνπ ζα ζηαζεί ζαλ ζαλίδα ζσηεξίαο ζην 

πξφβιεκα ηνπ. Καη νη ηέζζεξηο γνλείο έρνπλ έλα ηέηνην πξφζσπν πνπ ζηεξίδεη πνιιέο 

θνξέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Ζ αδεξθή κνπ …θαη απηφ γηαηί είλαη κνξθσκέλε θαη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα κέλεη ςχρξαηκε θαη λα κε θαζνδεγεί. Πάληα έρεη θάηη λα κνπ πεη θαη λα κε 

βγάιεη απφ ηελ δχζθνιε ζέζε…. Ζ αδεξθή κνπ απφ ηελ άιιε πάληα ζα κνπ πεη θάηη πνπ 

εγψ δελ είρα ζθεθηεί θαη ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ ζα είλαη αλάκεηθηα θαη πεξίεξγα. 

ίγνπξα φκσο πξνβιεκαηίδνκαη θαη βιέπσ πσο γηα φια ππάξρεη ιχζε. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): [...] Ζ κάλα κνπ είλαη εθείλε πνπ ηα καζαίλεη φια πξψηε! Δίλαη ην 

ζηήξηγκα κνπ θαη μέξσ πσο φηαλ είκαη ζηελαρσξεκέλε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κνπ 

θηαίεη φηη είκαη κφλε κνπ, αθνχ εθείλε είλαη καθξηά… αιιά θαη πάιη εθείλε βξίζθεη 

ηξφπν λα κε βνεζήζεη…H  κάλα κνπ έρεη έλα κφην «ε γπλαίθα ήξζε ζηνλ θφζκν γηα λα 

ηπξαλληέηαη θαη λα πνλάεη, δελ κπνξείο λα παο ελάληηα ζε απηφ» θαη έρεη απφιπην δίθην, 

έηζη είλαη, άξα απηφ κε παξεγνξεί φηαλ ην ζθέθηνκαη. Δηδηθά αλ βιέπεη πσο έρσ δίθην, 

δελ ζα κνπ ην πεη, απιψο ζα κνπ πεη απηήλ ηελ θξάζε. 
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Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ζ αδεξθή κνπ βέβαηα, εθείλε κε αγαπάεη πάξα πνιχ θαη φηαλ ζα 

ηεο ην πσ, ζα κνπ πεη ηη λα θάλσ. Μεηά ην ιέκε θαη ζηελ κάλα κνπ θαη ιέεη θαη απηή ηε 

γλψκε ηεο. Δεεε θαη κεηά ην ιέσ θαη ζηελ γπλαίθα κνπ. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Οη γνλείο κνπ, απηνί κε θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα, θαη δελ ζα 

κε θνηηάμνπλ κε πεξίεξγν βιέκκα, εεε.. θαη φηαλ εξεκήζσ ην ιέσ θαη ζηελ γπλαίθα κνπ.  

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη ηέζζεξηο γνλείο έρνπλ βξεη αλζξψπνπο απφ ην θνληηλφ 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην, νη νπνίνη είλαη εθεί πάληα θαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο. ηνλ Πίλαθα 11 

θαίλνληαη νη θαηεγνξίεο αλαιπηηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

 

10.6.1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζηελ εμηζηόξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

 

Με ηελ ππνθαηεγνξία απηή αλαθεξφκαζηε ζηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεκεξψλεηαη 

ην ηξίην πξφζσπν γηα ηελ θαηάζηαζε. Γηφηη ζε πεξηφδνπο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ ην 

κπαιφ ζνιψλεη θαη απηφκαηα πξνζπαζεί λα βξεη ιχζεηο απεπζπλφκελν ζην πξφζσπν 

πνπ έρεη νπζηαζηηθά αλάγθε. πγθεθξηκέλα ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη 

ζηα εμήο πξφζσπα: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια):[…] Απηή πνπ καζαίλεη πξψηε είλαη ε αδεξθή κνπ [...]. 

 

Τπνθείκελν 2(Ρία): […]Ζ κάλα κνπ είλαη εθείλε πνπ ηα καζαίλεη φια πξψηε![...]. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ζ αδεξθή κνπ βέβαηα […]. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): […]Οη γνλείο κνπ […]. 

 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο βαξχηεηα ζηελ ζεκαζία ηεο εηδνπνίεζεο δελ έρεη κφλν 

γηα ηελ εξεπλήηξηα αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ ζθεθηεί γηα πνηνπο 

ιφγνπο παξακέλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα πξφζσπα απηά ζηελ πξψηε ζθέςε.  

 

10.6.2. Ζ αληαπόθξηζε ζην θάιεζκα γηα βνήζεηα 

 

ηελ  ππνθαηεγνξία απηή, θαίλεηαη έκκεζα ε ζέζε πνπ παίξλνπλ εθείλεο απέλαληη 

ζην θάιεζκα γηα βνήζεηα. Οη δχν κεηέξεο αλαθέξνπλ: 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): […] άιισζηε εθείλε φπνηε θαη λα ηελ ρξεηάζηεθα ήηαλ πάληα 

δίπια κνπ, ακέζσο έξρεηαη θαη κε δηαθσηίδεη. 

 

Τπνθείκελν 2(Ρία): […] Αιιά θαη θάηη άιιν λα κνπ ζπκβαίλεη εγψ εθείλε παίξλσ 

ηειέθσλν, δηφηη μέξσ πσο ζα ηξέμεη γηα λα κε βνεζήζεη, πνηέ δελ ηελ έρσ δεηήζεη θάηη 

θαη λα κελ ην θάλεη. Σξέρεη ζηελ πξψηε γξακκή ε θαθνκνίξα. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο):[…] εθείλε κε αγαπάεη πάξα πνιχ θαη φηαλ ζα ηεο ην πσ, ζα κνπ 

πεη ηη λα θάλσ. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): […]απηνί κε θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα, θαη δελ ζα κε 

θνηηάμνπλ κε πεξίεξγν βιέκκα […]. 

 

Σν άηνκν θιεηδί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, απνηειεί παξψλ θαη νπζηαζηηθφ 

κέιινλ γηα ηνπο ηέζζεξηο γνλείο. Δθείλα ηα πξφζσπα  ιεηηνπξγνχλ σο ζσηήξεο, νη 
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νπνίνη ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ θάζε γνλέα αληίζηνηρα. Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 11 

θαίλεηαη αλαιπηηθά νη πξάμεηο ηνπ άκεζνπ θαιέζκαηνο. 

 

Πίλαθαο 11: Πξφζσπν- θιεηδί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

          Τπνθείκελα 

 

Πξόζσπν  

Τπνθείκελν 

1 
Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό

% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Ζ ύπαξμε από ην 

ζηελό νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ  

        100% (4) 

Έλα άηνκν        50% (2) 

Γύν άηνκα        50% (2) 

Άκεζε 

αληαπόθξηζε  

        100% (4) 

Άκεζε βνήζεηα          100% (4) 

πλαηζζεκαηηθή 

ελζάξξπλζε  

        100% (4) 

Οηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε  

      50% (2) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 11 ζπκπεξαίλνπκε πσο ζπγθεληξψλνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

100% πνζνζηά ζπγθξηηηθά κε ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο. Σν πξφζσπν θιεηδί ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηνπ θάζε γνλέα αληίζηνηρα είλαη άηνκν απφ ην ζηελφ 

νηθνγελεηαθφ θχθιν, δειψλεη άκεζα αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα θαη αθφηνπ αθνχζεη θαη 

κάζεη γηα ην ζπκβάλ δίλεη ζπλαηζζεκαηηθή ελζάξξπλζε ζην γνλέα. 

 Παξαηεξνχκε επίζεο πσο γηα ηα ππνθείκελα 1 θαη 2 ην πξφζσπν θιεηδί είλαη 

κνλάρα έλα, ελψ γηα ηνπο παηεξάδεο είλαη δχν ηα βνεζεηηθά πξφζσπα.  

Παξάιιεια κε πνζνζηφ 50% θαίλεηαη λα ππάξρεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηηο 

κεηέξεο απφ ην θάζε πξφζσπν- θιεηδί. ηνηρείν αλακελφκελν, αθφηνπ εθείλεο δελ 

έρνπλ δηθφ ηνπο κεληαίν εηζφδεκα θαη δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα θαιχπηνληαο 

ηηο επηζπκίεο ηνπο. Δλψ αληίζεηα ηα ππνθείκελα 3 θαη 4 δνπιεχνπλ θαη κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάγθε απφ κφλνη ηεο, άξα επηδεηνχλ κνλάρα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε απφ ηξίηα πξφζσπα.   

 

10.6.3. Ζ αληίδξαζε ηνπ πξνζώπνπ θιεηδί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε ησλ 

γνλέσλ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή, γίλεηαη αληηιεπηή ε θξάζε θιεηδί ηνπ άιινπ πξνζψπνπ θαη κε 

πνην ηξφπν ζηεξίδεη ηελ κεηέξα ή ηνλ παηέξα αληίζηνηρα ζην πξφβιεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο είλαη νη εμήο: 

 
Τπνθείκελν 1(Αλζνχια): Ζ θξάζε πνπ ζπλήζσο κνπ ιέεη είλαη «κελ αλεζπρείο 

Αλζνχια κνπ φια ζα πάλε θαιά, αξθεί λα πεξηκέλεηο, αγάιη- αγάιη γίλεηαη ε αγνπξίδα 

κέιη» Δίλαη ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε πνπ αθνχσ θαη απφ ηελ αδεξθή κνπ. 
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Τπνθείκελν 2 (Ρία): […]H  κάλα κνπ έρεη έλα κφην «ε γπλαίθα ήξζε ζηνλ θφζκν γηα λα 

ηπξαλληέηαη θαη λα πνλάεη, δελ κπνξείο λα παο ελάληηα ζε απηφ» θαη έρεη απφιπην δίθην, 

έηζη είλαη, άξα απηφ κε παξεγνξεί φηαλ ην ζθέθηνκαη […] 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ζ αδεξθή κνπ ιέεη «Νίθν, θάλε ππνκνλή θαη φια ζα θηηάμνπλ, 

ζα πάκε λα αλάςνπκε θαη έλα θεξί ή λα θάλνπκε αξηνπιαζία» ην ίδην κνπ ιέεη θαη ε 

κάλα κνπ. Ααα… θαη κνπ ιέεη «παηδάθη πάιη εζέλα έηπρε θαη απηφ; Αλ ήηαλ εδψ ν 

παηέξαο ζνπ φια ζα ήηαλ θαιχηεξα» 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο):Ζ κάλα κνπ ζα κνπ πεη «αρ… παηδάθη κνπ..» απηφ ηίπνηα άιιν 

θαη ζα δαθξχζεη, ελψ ν παηέξαο κνπ ζα κνπ πεη «κελ ζηελαρσξηέζαη θάηη ζα θάλνπκε», 

θαη αο κελ θάλεη ηίπνηα κεηά.  

 

Πίλαθαο 12: Ο άλζξσπνο – ζσηήξαο. 

          Τπνθείκελα 

 

πκβνπιέο  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό

% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Λατθή ξήζε        50% (2) 

Φξάζε πξνζκνλήο 

ηνπ κέιινληνο  

     25% (1) 

Φξάζε γηα ππνκνλή 

θαη επηκνλή  

        100% (4) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 12 θαίλεηαη πσο νη κεηέξεο ζηεξίδνληαη κε πνζνζηφ 50% ζε 

ιατθέο ξήζεηο, γηα ην ππνθείκελν 1 ε θξάζε απιά δειψλεη  ππνκνλή θαη επηκνλή γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ζηφρνπ, ελψ γηα ηελ κεηέξα πνπ απνηειεί ην ππνθείκελν 2 ηεο έξεπλαο 

θαίλεηαη ε θξάζε λα ππνδειψλεη ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ δσή, ε νπνία ζεσξείηαη 

θαηψηεξε απφ ηνλ άλδξα θαη ηξαβάεη πνιιά δεηλά.  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο νη δχν κεηέξεο βιέπνπλ ηα 

πξφζσπα- θιεηδηά σο ζσηήξεο, δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο πνπ ηνλίδνπλ ην εζηθφ 

ηνπο θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ξχζκηζε δηφηη ηελ 

θξάζε απηή ηελ αλαπαξάγνπλ θαη φηαλ είλαη κφλεο ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο άληξεο παξαηεξνχκε πσο ην ππνθείκελν 3 πξνζκέλεη κε 

πεξηζζφηεξε αηζηνδνμία ην κέιινλ. Δλψ θαίλεηαη πσο κε πνζνζηφ 100%, ηα κέιε ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχλ πσο ζηελ δσή ζα πξέπεη λα ππνκέλεηο θαη λα επηκέλεηο.  

 

10.7. Ζ εμσηεξίθεπζε ή κε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία νη ηέζζεξηο γνλείο θαινχληαη λα  αλαθεξζνχλ γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ή ην αληίζεην κε πνην ηξφπν 

θαηαθέξνπλ θαη δελ ηα εμσηεξηθεχνπλ. Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο είλαη νη εμήο: 

 
Τπνθείκελν 1(Αλζνχια): ρη πξνζπαζψ λα ηνπο ην θξχςσ, θαη πνιιέο θνξέο κνπ έρνπλ 

πεη «κα εζχ κακά γηαηί δελ γειάο ζπρλά» επίζεο κηα κέξα πνπ ην κηθξφ κνπ ην παηδί 

πήγε ζρνιείν θαη κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ θπξία ηνπ κνπ ιέεη «κα εζχ κακά 

πνηέ δελ θιαίο;» Γελ κε έρνπλ δεη ηα δχν κηθξφηεξα παηδηά κνπ πνηέ λα θιαίσ. Δλψ ηα 

δχν κεγαιχηεξα άληε λα ήηαλ δχν θνξέο. 
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Τπνθείκελν 2 (Ρία): Καη λα κελ ζέισ ην θαηαιαβαίλνπλ, μέξεηο είκαη φιε κέξα καδί 

ηνπο, κφλν ζρνιείν πνπ δελ πάκε καδί! (ρακνγειάεη) κε απνηέιεζκα θαη λα ζέισ λα ηνπο 

θξχςσ πξάγκαηα δελ γίλεηαη γηαηί ην θαηαιαβαίλνπλ. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Δεε.  (γειάεη) θαη λα ζέισ λα θξπθηψ δελ κπνξψ… εγψ δελ ζέισ 

ζαλ ηελ κάλα ηνπο θξπθνθνχθνπια πξάγκαηα. Θέισ λα μέξνπλ αιιά λα κελ κηιάλε 

γηαηί είλαη κηθξά.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Αλ δείρλσ ιέεη, αθνχ θσλάδσ θαη βξίδσ, ιεο λα κελ ην πάξνπλ 

ρακπάξη;; ζίγνπξα ην θαηαιαβαίλνπλ. 

 

Πίλαθαο 13: Ζ εμσηεξίθεπζε ή κε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

          Τπνθείκελα 

 

πλαηζζήκαηα  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό

% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Απόθξπςε 

ζπλαηζζήκαηνο 

     25% (1) 

Με απόθξπςε 

ζπλαηζζήκαηνο 

       75% (3) 

Αλαγλώξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

από ηα παηδηά 

        100% (4) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 13, βιέπνπκε δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζην ππνθείκελν 1 θαη ζε φια ηα ππφινηπα. 

πγθεθξηκέλα ην Τπνθείκελν 1 πξνζπαζεί λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ελ κέξεη 

ηα θαηαθέξλεη, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα Τπνθείκελα 2, 3 θαη 4 δελ κπαίλνπλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Φαίλεηαη φκσο μεθάζαξα πσο θαη ηα ηέζζεξα κέιε, κε πνζνζηφ 100% είηε 

πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο είηε φρη, απηά γίλνληαη θαλεξά απφ ηα 

παηδηά.  

 

10.8.1.Αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ  
 

Σα παηδηά φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ππνθαηεγνξία αληηιακβάλνληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ αθφκα θαη αλ εθείλεο ζέινπλ λα ηα θξχςνπλ. Απηφ πνπ 

ηίζεηαη σο ππνθαηεγνξία είλαη λα δνχκε πνπ νθείιεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα κηθξά παηδηά. 

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): ρη πξνζπαζψ λα ηνπο ην θξχςσ, θαη πνιιέο θνξέο κνπ έρνπλ 

πεη «κα εζχ κακά γηαηί δελ γειάο ζπρλά» επίζεο κηα κέξα πνπ ην κηθξφ κνπ ην παηδί 

πήγε ζρνιείν θαη κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ θπξία ηνπ κνπ ιέεη «κα εζχ κακά 

πνηέ δελ θιαίο;» Γελ κε έρνπλ δεη ηα δχν κηθξφηεξα παηδηά κνπ πνηέ λα θιαίσ. Δλψ ηα 

δχν κεγαιχηεξα άληε λα ήηαλ δχν θνξέο… Ννκίδσ πσο ηα παηδηά κνπ θαηαιαβαίλνπλ 

φηη θάηη κε απαζρνιεί θπξίσο κέζσ ηνπ ηζηγάξνπ, δηφηη κνπ ιέλε «κακά γηαηί θαπλίδεηο 

ηφζν πνιχ ηη έρεηο;». Ξέξνπλ πσο φηαλ θαπλίδσ ζεκαίλεη πσο θάηη κε απαζρνιεί πάξα 

πνιχ. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): […]πάληα κνπ ιέλε «ηη έρεηο κακά;» θαη εηδηθά ε κηθξή κνπ ε 

Διέλε κε αγθαιηάδεη θαη κνπ ιέεη «καλνπιίηζα κνπ εγψ ζ΄ αγαπψ πνιχ κελ 

ζηελαρσξηέζαη. Ζ κεγάιε κνπ θφξε δελ δείρλεη ηφζν πνιχ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο… Ναη 
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ζίγνπξα, εηδηθά ηα δηθά κνπ παηδηά. Αλ είζαη φιε κέξα καδί ηνπο, θαη λα ζέιεηο λα 

θξπθηείο απηφ δελ γίλεηαη. Έλα παηδί ζρεδφλ πάληα έρεη φξεμε λα παίμεηε θαη λα 

γειάζεηε ή θάηη ηέινο πάλησο λα ζνπ πεη, αλ εζχ είζαη αθεξεκέλε θαη ζηελαρσξεκέλε, 

ην παηδί ην βιέπεη μεθάζαξα απηφ. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Δεε.. λαη… είλαη ηα ζεκεξηλά παηδηά πνιχ έμππλα.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κε αθνχζνπλ, αιιά δελ μέξσ αλ 

πξέπεη ή φρη δελ ην έρσ ζθεθηεί. Ση είλαη ιάζνο;;;;  

 

Οη κεηέξεο αηηηνινγνχλ ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο κε δηαθνξεηηθά 

επηρεηξήκαηα, ελψ νη παηεξάδεο απιά παξακέλνπλ ζην γεγνλφο πσο ηα παηδηά ηνπο 

ελδηαθέξνληαη γηα εθείλνπο, ηα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16. 

 

Πίλαθαο 14: Αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. 

          Τπνθείκελα 

 

πλαηζζήκαηα  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Δλδηαθέξνληαη ηα 

παηδηά γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα  ησλ  

Γνλέσλ  

        100% (4) 

Παξαηεξνύλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο 

ζπλήζεηεο 

      50% (2) 

Αιιαγή 

θαζεκεξηλώλ 

ζπλεζεηώλ 

 

      50% (2) 

Αληηκεηώπηζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο 

θόξηηζεο από ηα 

παηδηά  

      50% (2) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 14, αλαθνξηθά κε ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ 

παξαηεξνχκε κε πνζνζηφ 100% πσο ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

γνλέσλ ηνπο. Ηδηαίηεξα νη κεηέξεο ζρνιηάδνπλ πσο ηα παηδηά παξαηεξνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπο, θαη αλ αιιάμεη θάηη απφ ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα εθείλα 

αληηδξνχλ. Κάλνληαο κάιηζηα πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζε ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, πξνζπαζνχλ κε παηγληψδε ηξφπν λα 

ηεο παξνηξχλνπλ.  

Σα ππνθείκελα 3 θαη 4 δελ εκβαζχλνπλ ζε πιεξνθνξίεο ηφζν αλαιπηηθέο, απιά ην 

βιέπνπλ σο θάηη θπζηθφ θαη αλακελφκελν.  

 

10.8.2. Αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ κεηέξσλ ή ησλ παηεξάδσλ από ηα 

παηδηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλα είλαη ε αηηία 

 

ηελ θαηεγνξία απηή αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο έρνπλ έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απέλαληη ζηα παηδηά θαη εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

εμσηεξηθεχνπλ ην ζπλαίζζεκα απέλαληη ζηα παηδηά.  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:  
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Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Ναη ην θάλσ απηφ θαη δελ κνπ βγαίλεη ζε θαιφ, επεηδή πάληα 

ζην ηέινο ην καζαίλνπλ απηφ. ηαλ ηζαθσζνχλ κεηαμχ ηνπο ζα είλαη απφ ηηο πξψηεο 

θνπβέληεο πνπ ζα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο. Ή αθφκα θαη αλ δελ καιψζνπλ, ην έλα κνπ 

παηδί λνηάδεηαη πνιχ ην άιιν θαη ρσξίο λα ην ζέινπλ πάλε θαη ην ιέλε, ζέινληαο θαη 

εθείλα λα λνηψζνπλ πσο είλαη κεγάια θαη έηζη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. 

 

Τπνθείκελν 2(Ρία): [...]λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ην έρσ ζθεθηεί απηφ, δελ ζπκάκαη πσο 

αληηδξάσ εθείλεο ηηο ζηηγκέο, αιιά λνκίδσ πσο κνπ μεθεχγεη θαη ην ιέσ… αιιά δελ 

ζπκάκαη, φηη θαη λα ζνπ πσ ζα είλαη ςέκα. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ζληα ιέεη λα θάλσ; Νηα απηφ ην έλα ζπλνξίδεηαη ηνπ αιινπλνπ, 

φινη θάλνπλ θφκκα ελαληίνλ κνπ. Γελ ιέσ πξάκα ζε θαλέλα. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Γελ παίδεη λα έρσ παξάπνλν απφ ηελ κία θαη λα κελ έρσ απφ ηελ 

άιιε, καδί ηα θάλνπλ φια απηέο. 

 

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη κεηέξεο δελ θξχβνπλ ηελ δπζαξέζθεηα 

ηνπο αλ θάλνπλ θάηη άζρεκν ηα παηδηά ηνπο, ελψ νη παηεξάδεο ηα βιέπνπλ σο κηα νκάδα 

κε θνηλά ζπλαηζζήκαηα. Παξαθάησ είλαη ν πίλαθαο 15, πνπ ζπλνςίδεη ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. 

 

Πίλαθαο 15: Αηηία ηα παηδηά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

          Τπνθείκελα 

Αξλεηηθά  

πλαηζζήκαηα  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Ζ κεηέξα αλαθέξεη 

ζην άιιν παηδί ηη 

έρεη  

     25% (1) 

Δμσηεξηθεύεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα 

     25% (1) 

Ξέξεη πσο είλαη 

ιάζνο ε 

εμσηεξίθεπζε 

ηέηνησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

     25% (1) 

Βιέπνπλ ηα παηδηά 

σο κηα νκάδα  

      50% (2) 

Γελ ππάξρεη 

παξαηήξεζε ηνπ 

ζέκαηνο  

     25% (1) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 15 ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

κεηέξσλ απφ ηα παηδηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλα είλαη ε αηηία. Φαίλεηαη ηειείσο 

δπζαλάινγεο νη απαληήζεηο ηνπο, ην ππνθείκελν 1 κε πνζνζηφ 25% αλαθέξεη πσο φηαλ 

έρεη πξφβιεκακε ην έλα ηεο παηδί ην ιέεη ζην άιιν, εμσηεξηθεχνληαο ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηεο, γλσξίδνληαο πσο απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Δλψ ην ππνθείκελν 2, δελ 

έρεη παξαηεξήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

ε κηα θνηλή θαηεγνξία, κε πνζνζηφ 50% βξίζθνληαη νη παηεξάδεο, νη νπνίνη 

βιέπνπλ ηα παηδηά σο κηα ελφηεηα, ηελ νπνία δελ ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ (ζηνηρείν, ην 

νπνίν δελ δηεπθξηλίδεηαη) λα εηζρσξήζνπλ κέζα ζηελ δπάδα θαη λα ηελ ζπάζνπλ. Έρνπλ 
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ζε ηφζν θνηλή κνίξα ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο, ζεσξψληαο πσο αλ ππάξμεη πξφβιεκα κε 

ην έλα ζίγνπξα ππάξρεη θαη κε ην άιιν.   

 

10.9. ύγθξηζε εμσηεξηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηα ππνθείκελα εξκελεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

λνηψζνπλ. Υσξίδεηαη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ άγρνπο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο 

ραξάο.  

 

10.9.1. Δμσηεξίθεπζε ηνπ άγρνπο 

 

Ζ ππνθαηεγνξία γηα ην άγρνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ ην άγρνο νη γνλείο ζηελ δσή ηνπο. 

 
Τπνθείκελν 1(Αλζνχια): Πάληα ην δείρλσ κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαπλίδσ θαη ηξψσ πνιχ, 

αιιά ηα παηδηά κνπ θαηαιαβαίλνπλ πφηε δηαθέξεη ην άγρνο κνπ απφ ηελ ζηελαρψξηα κνπ, 

γηαηί φηαλ αηζζάλνκαη πνιχ άγρνο κηιάσ ζπλέρεηα γηα ην ίδην ζέκα. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Δίκαη δηαξθψο αγρσκέλε, γηα φια, γηα ηελ δσή κνπ εδψ, γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ κνπ, λνκίδσ πσο πιένλ δελ κπνξψ λα ην ειέγμσ θαη ην 

εμσηεξηθεχσ, θαη απηφ κνπ θαίλεηαη θαη δελ ην δείρλσ κε ην θαιχηεξν ηξφπν. Σξψσ 

πνιχ, θιαίσ, θσλάδσ, έρσ φιεο ηηο εθξήμεηο. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Δγψ δελ δείρλσ άκα αγρψλνκαη, παιηά θαηλφηαλ επεηδή θάπληδα, 

αιιά ηψξα ην έρσ ζηακαηήζεη. Γελ ην δείρλσ, δελ είκαη θακηά γπλαηθνχια εγψ.  

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Δεε…. Γελ αγρψλνκαη ζπρλά, δελ κνπ αξέζεη λα λνηψζσ έηζη 

θαη δελ λνηψζσ, φηη πάεη θαη φηη έξζεη.  

 

Οη δχν κεηέξεο αλαθέξνληαη ζηα αίηηα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ην άγρνο ζηελ 

δσή ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη φια ηα αίηηα καδεκέλα: 

 

Πίλαθαο 16: Δμσηεξίθεπζε ηνπ άγρνπο. 

          Τπνθείκελα 

 

Άγρνο   

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

ηαζεξόο ηξόπνο 

έλδεημεο άγρνπο 

       75% (3) 

Ακεραλία       25% (1) 

Έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά 

μεζπάζκαηα 

     25% (1) 

Έληνλε επηζπκία 

θαγεηνύ 

      50% (2) 

Έληνλε επηζπκία 

ηζηγάξνπ 

     25% (1) 

Απόθξπςε θαη 

έιεγρνο άγρνπο  

      50% (2) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 16, ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ άγρνπο παξαηεξνχκε 

πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζπγθεθξηκέλα ην 75% ην ζπγθεληξψλεη ν ζηαζεξφο 

ηξφπνο έλδεημεο ηνπ άγρνπο, νη δχν παηεξάδεο θαη ε κεηέξα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ πσο θαη κε πνην ηξφπν εμσηεξηθεχνπλ ην άγρνο ηνπο. Δπεηδή ινηπφλ 

αληηιακβάλνληαη ην άγρνο, ηελ ίδηα ζηηγκή κε πνζνζηφ 50% ,πξνζπαζνχλ λα ην 

απνθξχςνπλ ή λα ην ειέγμνπλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππνινίπνπο.  

Με πνζνζηφ 50%, παξαηεξνχκε πσο νη δχν κεηέξεο έρνπλ έληνλε ηελ επηζπκία γηα 

θαγεηφ, θαη παξάιιεια ππάξρεη ε έληνλε επηζπκία ηζηγάξνπ απφ ην πξψην ππνθείκελν.     

 

10.9.2. Δμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνύ 

 

Με ηνλ φξν ζπκφ ελλννχκε έλα ηζρπξφ ζπλαίζζεκα δπζαξέζθεηαο ή θαη ερζξφηεηαο 

απέλαληη ζε θάπνηνλ ή θάηη πνπ καο επεξεάδεη αξλεηηθά θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

έληνλεο θαη θακηά θνξά βίαηεο αληηδξάζεηο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ελδηαθεξφκαζηε λα κάζνπκε πσο βηψλνπλ νη ηέζζεξηο γνλείο ηελ θαηάζηαζε απηή.  

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Βξάδσ- θαίγνκαη απφ κέζα κνπ αιιά πξνζπαζψ λα κελ ην 

δείρλσ πνηέ ζηνπο άιινπο, ην θξαηάσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Με ην ίδην ηξφπν, δελ κπνξεί λα κελ ην θαηαιάβεηο, γίλνκαη 

ηδηφηξνπε θαη θπξίσο πνιχ ζθιεξή κε φινπο θαη κε φια. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Δγψ ακά ζπκψλσ ην παίξλνπλ ρακπάξη φινη, κα φηαλ ζνπ ιέσ 

φινη, φινη, δελ ραξίδσ, αξρίδσ ηηο ρξηζηνπαλαγίεο ζην ιεπηφ. 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Πάληα θαη παληνχ, δελ είκαη εγψ εθείλε ηελ ζηηγκή, είλαη ν 

άιινο κνπ ν εαπηφο πνπ ζέιεη λα ηα γθξεκίζεη φια ζην πέξαζκα ηνπ.  

 

Καη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ αληηδξνχλ πνιχ έληνλα ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα 

ππνθείκελα, ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά ηα αίηηα θαη νη ζσκαηηθέο 

αιιαγέο ηνπο.  

 

Πίλαθαο 17: Δμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ. 

          Τπνθείκελα 

 

Θπκόο    

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

σκαηηθή έμαςε         100% (4) 

Απνζηαζηνπνίεζε       50% (2) 

Δπηζεηηθόηεηα 

πξνο ηνπο άιινπο 

       75% (3) 

θιεξή κε ηνλ 

ππόινηπν θόζκν 

       75% (3) 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 17, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ, παξαηεξείηαη 

κε πνζνζηφ 100% ε ζσκαηηθή έμαςε ησλ ππνθεηκέλσλ, αλαθνξηθά κε ην πψο ην 

βηψλνπλ εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά. Μάιηζηα ην 75% έδεημε πσο ε έμαςε απηή 
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θηάλεη ζε ζεκεία επηζεηηθφηεηαο θαη ζθιεξφηεηαο απέλαληη ζην ζηελφ θαη επξχηεξν 

πεξηβάιινλ.  

Σν ππνθείκελν 1 είλαη μεθάζαξν πσο ζε πεξηπηψζεηο έληνλνπ ζπκνχ πξνηηκάεη λα 

απνζηαζηνπνηείηαη, ελψ ην ππνθείκελν 2 θαίλεηαη λα ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ 

απνζηαζηνπνίεζε θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα, ιεηηνπξγψληαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

Αληηιακβαλφκαζηε πσο ππάξρεη θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλαηζζήκαηνο νκνηφηεηα αλάκεζα ζηνπο δχν άληξεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν.  

 

10.9.3. Δμσηεξίθεπζε ηεο ραξάο 

 

Με ηνλφξνραξά ελλννχκε ην  ζπλαίζζεκα επραξίζηεζεο γηα κηα θαηάζηαζε. Καη 

ζην ζεκείν απηφ νη γνλείο καο αλαθέξνπλ πσο βηψλνπλ ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ηελ 

έλλνηα ηεο ραξάο.  

 
Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Γελ ηα εμσηεξηθεχσ πνηέ νχηε ηα θαιά κνπ ζπλαηζζήκαηα 

γηαηί δελ είλαη θαλέλαο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα θξχβεη ηα θαθά θαη ηα θαιά λα ηνλ 

θαηαιαβαίλνπλ φινη. ηελ δσή φια είλαη έλα ζέαηξν, ζε απηφ ινηπφλ ην ζέαηξν εγψ έρσ 

επηιέμεη λα δείρλσ κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε, λα ρακνγειάσ ζε φινπο, αθφκα θαη 

αλ είκαη ράιηα κέζα κνπ, θαη λα κηιάσ ήξεκα θαη ην ίδην ζε φινπο. 

 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Υαξά λνηψζσ φηαλ πιεζηάδεη ε ψξα λα πάσ θνληά ζηελ κεηέξα 

κνπ, ή φηαλ είλαη λα θαηέβεη εθείλε θάησ ζε εκάο. ηαλ είκαη καδί ηεο φια αιιάδνπλ 

γίλνληαη θαιχηεξα θαη νκνξθφηεξα, ραξά επίζεο έρσ φηαλ έξρνληαη θίινη καο απφ ηελ 

Αζήλα λα καο δνπλ. Δδψ ζην ρσξηφ λνηψζσ ηεξάζηηα κνλαμηά θαη φηαλ δσ άιινπο 

αλζξψπνπο ραίξνκαη ηφζν πνιχ. ηαλ είκαη ραξνχκελε αγθαιηάδσ ηνπο πάληεο, 

ρακνγειάσ θαη καγεηξεχσ πεξίεξγα θαγεηά θαη πάληα έλα γιπθφ, δελ έρσ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν φηη ηχρεη. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Δεε… ηη λα θάλσ; Άκα είκαη ραξνχκελνο, πίλσ θακηά ξαθί θαη 

ρακνγειψ, ζαλ ηη πξέπεη λα θάλσ; 

 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Κάλσ πιάθεο θαη πξνζπαζψ λα λνηψζεη θαη ν άιινο έηζη.  

 

Σα ηέζζεξα ππνθείκελα πεξηγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

έρνπλ δψζεη απεξηφξηζηε δσληάληα θαη ελέξγεηα ζηελ δσή ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πεξηγξάθνληαη ζε κηθξέο ππνθαηεγνξίεο φια εθείλα ηα ζηνηρεία.  

 

Πίλαθαο 18:Δμσηεξίθεπζε ηεο ραξάο. 

          Τπνθείκελα 

 

Υαξά 

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Δμσηεξίθεπζε        75% (3) 

Με  εμσηεξίθεπζε      25% (1) 

Οπδεηεξόηεηα 

ζπλαηζζήκαηνο  

     25% (1) 

Δπηθνηλσλία 

θαιύηεξε κε ηνπο 

γύξσ αλζξώπνπο  

       75% (3) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 18, αλαθνξηθά κε ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο ραξάο θαίλεηαη πσο 

ην ππνθείκελν 1 φπσο δελ εθθξάδεη ηα δπζάξεζηα έηζη απνθξχπηεη θαη ηα επράξηζηα, 

θξαηψληαο κηα νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ ίδηα θαη ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηεο.  

Δλψ ηαπηφρξνλα βιέπνπκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πσο ηα ππφινηπα ηξία 

ππνθείκελα θαη εμσηεξηθεχνπλ ηελ ραξά ηνπο θαη λνηψζνπλ ηελ επηζπκία λα 

κνηξαζηνχλ ηελ ραξά ηνπο κε άιια πξφζσπα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Με πνζνζηφ 

75% αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ηεο κεηέξαο Ρίαο θαη ησλ δχν παηεξάδσλ λα κνηξαζηνχλ 

ηελ ραξά ηνπο κε ηα νηθεία πξφζσπα ηνπο.   

 

10.10. πλαίζζεκα θαη ζώκα 

 

Ζ θαηεγνξία απηή ζπλδέεη ην ζπλαίζζεκα κε ην ζψκα ησλ ππνθεηκέλσλ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη βιέπνπλ ζην ζψκα ηνπο κε βάζε απηά πνπ 

λνηψζνπλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηα εμήο γεγνλφηα:  
 

Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): πηζηεχσ αθξάδαληα πσο επεξεάδεη ην έλα ην άιιν. Δγψ ην 

θαηαιαβαίλσ θπξίσο επεηδή παραίλσ…. Καλέλα θάξκαθν δελ κε πηάλεη, κφιηο φκσο κνπ 

πεξάζεη ε ζηελαρψξηα ή ην πνιχ άγρνο, πεξλάλε θαη απηά. Άζε πνπ θαπλίδσ πνην πνιχ. 
 

 Τπνθείκελν 2 (Ρία): […]ζηνλ θαζξέθηε θαη ζηελ δπγαξηά. Παίξλσ ζπλέρεηα θηιά, δελ 

βάδσ θξέκεο, δελ πεξηπνηνχκαη ηνλ εαπηφ κνπ, δελ θηηάρλσ ηα καιιηά κνπ θαη ην 

ρεηξφηεξν ληχλνκαη ζαλ ην ιέηζν. 

 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ναη ην βιέπσ, άκα είκαη ζπκσκέλνο θαη βξίδσ θαη ρηππάεη πνιχ 

γξήγνξα ε θαξδηά κνπ, δελ ηελ θάλσ θαιά, άζε πνπ κεηά βιέπσ πσο έρσ πίεζε.  
 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Μπα εκέλα δελ κε επεξεάδεη, άιια πξάγκαηα κε πεηξάδνπλ, 

εεε… ίζσο φηη θαπλίδσ λα παίδεη ξφιν.. θαπλίδσ πνην πνιχ.  
 

Σα ηέζζεξα ππνθείκελα δελ δηζηάδνπλ λα αλαθεξζνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ βιέπνπλ 

πάλσ ζην ζψκα ηνπο θαη ζε απηφ δίλνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο ζηελ θαθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο. πγθεθξηκέλα νη αιιαγέο πνπ βιέπνπλ είλαη: 
 

Πίλαθαο 19: πλαίζζεκα θαη ζψκα. 

          Τπνθείκελα 

 

Φπρνζσκαηηθά  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Απόηνκε αύμεζε 

ζσκαηηθνύ βάξνπο 

      50% (2) 

Υξήζε θαξκάθσλ 

ρσξίο απνηέιεζκα 

     25% (1) 

Ακέιεηα 

γεληθόηεξνπ 

θαιισπηζκνύ 

      50% (2) 

Αύμεζε πηέζεσο 

ηεο θαξδηάο  

     25% (1) 

Αύμεζε 

θαπλίζκαηνο  

      50% (2) 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πίλαθα 19, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο ην ζψκα θαίλεηαη λα ππάξρεη αληίθηππν θαη ζηνπο ηέζζεξηο γνλείο. 

Οη δχν γπλαίθεο αλαθέξνπλ πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθαινχλ απφηνκε 

αχμεζε ζσκαηηθνχο βάξνπο, θαζψο έρνπλ έληνλε επηζπκία γηα θαγεηφ, ζε ζηάδην 

βνπιηκίαο. Με πνζνζηφ 50% θαίλεηαη πσο ακεινχλ άιιεο αλάγθεο ηνπ εαπηνχ ηνπο, 
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φπσο ηνλ θαιισπηζκφ θαη ηελ πεξηπνίεζε. Δλψ κε πνζνζηφ 25% βξίζθεηαη ε ρξήζε 

θαξκάθσλ θαηά ησλ πνλνθεθάισλ ή πφλσλ ηεο κέζεο, ηα νπνία θαίλεηαη ζαλ λα κελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην ζψκα ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο.  

Με πνζνζηφ 25% θαίλεηαη επίζεο πσο ην ππνθείκελν 3, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, 

αληηιακβάλεηαη πσο φηαλ λεπξηάδεη έρεη πξφβιεκα κε ηελ πίεζε ηνπ, αλεβαίλεη ηφζν 

δπλαηά, φπνπ δελ κπνξεί  έπεηηα λα εξεκήζεη εχθνια.  

Καη ηέινο κε πνζνζηφ 50% θαίλεηαη ην ππνθείκελν 1 θαη ππνθείκελν 4 λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ην θάπληζκα, αλαγλσξίδνληαο πσο δελ ηνπο βνεζάεη ζηελ 

πγεία ηνπο.  
 

10.11. πλαίζζεκα θαη ζύδπγνο 
 

ην ζεκείν απηφ ελδηαθεξφκαζηε λα δείμνπκε ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα επεξεάζεη ν 

ζχδπγνο θαη παηέξαο ησλ παηδηψλ ηελ εθάζηνηε κεηέξα ή θαη ην αληίζηξνθν. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 
 

Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): θπξίσο θνβάκαη ηα μεζπάζκαηα ηνπ, δελ ηνλ λνηάδεη λα 

θηάζεη ηα πξάγκαηα ζηα άθξα…. Καη επίζεο έρεη έλα θαθφ ζπλήζεην, δελ ζθέθηεηαη πσο 

έρεη θφζκν ηξηγχξσ, απηφο ζα ζε βξίζεη, ζα ζνπ κηιήζεη άζρεκα, ζα ζε ππνηηκήζεη ρσξίο 

θαλέλα δηζηαγκφ, θαη απηφ είλαη ηξαγηθφ αλ ην ζθεθηείο….  Απηφ ην θνβάκαη εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα… Πάιη ζα κε πξνζβάιεη, πάιη ζα γίλνπκε ξεδίιη. 
 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαη φζν ηνλ έρσ αλάγθε θαη ηνπ ην ιέσ 

εθείλνο ηξνκάδεη θαη θεχγεη αθφκα πνην καθξηά, ζαλ λα κελ ππάξρσ γηα απηφλ θαη απηφ 

κε ηξειαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Μπνξεί λα είκαη ραιηά θαη λα κε θάλεη θαιά, αιιά 

κπνξεί θαη λα είκαη ράιηα θαη λα κε θάλεη ρεηξφηεξα, θαη απηφ δελ ην αληέρσ. 
 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Άκα κε επεξεάδεη ιέεη;;; ακέ! Απηή πνιιέο θνξέο είλαη ε αηηία 

θαη έρσ πνιιά λεχξα. Καη φζν δελ ζέισ λα ηεο δίλσ ζεκαζία, ηφζν πνην πνιχ κνπ ην 

θάλεη.  
 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Απηή κε επεξεάδεη θαη έκεηλα θαη ηα παηδηά, φια εθείλε θαη ηα 

πξνθαιεί θαη ηα ζηακαηάεη. Γηα απηφ έρσ πνιιέο θνξέο λεχξα.  
 

  Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε ζχλδεζε αλάκεζα ζε απηά πνπ 

βηψλνπλ νη κεηέξεο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα ηνπο, ην ίδην ηζρχεη βέβαηα θαη 

αληίζηξνθα. πλαηζζήκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δελ είλαη θαη ηφζν 

ζεηηθά βηψλνληαη θαη απφ ηα ηέζζεξα ππνθείκελα γηα ηνλ ζχληξνθν ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 20 πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ. 
 

Πίλαθαο 20: πλαίζζεκα θαη ζχδπγνο. 

          Τπνθείκελα 

 

ύδπγνο  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Φόβνο απέλαληη ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ 

     25% (1) 

ζηελαρώξηα         100%(4) 

πηθξία       50% (2) 

Απνγνήηεπζε       50% (2) 

Σξόκνο        50% (2) 

ζπκό       50% (2) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 20, ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηψζνπλ απέλαληη 

ζηνλ ή ζηελ ζχδπγν, θαίλεηαη πσο νη δχν κεηέξεο εθθξάδνληαη πνην πεξηγξαθηθά θαη κε 

ιεπηνκέξεηα, αλαδεηθλχνληαο πσο λνηψζνπλ πηθξία, ζπκφ, απνγνήηεπζε θαη άιινπ 

είδνπο ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνλ άλδξα ηνπο, εμαηηίαο ησλ θαηαζηάζεσλ.  

Με πνζνζηφ 100% βιέπνπκε πσο ην πνην δπλαηφ ζπλαίζζεκα ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ 

είλαη ε ιχπε θαη ε ζηελαρψξηα, γηα δηαθνξεηηθνχο βέβαηα ιφγνπο γηα ηνλ θαζέλα. Δλψ 

κε πνζνζηφ 50% θαίλεηαη νη δχν άληξεο λα εθδειψλνπλ ζπκφ απέλαληη ζηελ γπλαίθα 

ηνπο, ζεσξψληαο πσο εθείλεο θαη κνλάρα εθείλεο είλαη ππαίηηεο γηα ηελ δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή αλάπηπμε άζρεκσλ ζπλαηζζεκάησλ.  
 

10.12. πλαίζζεκα θαη λνζηαιγία γηα ην παξειζόλ 
 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία αλαθεξφκαζηε ζην έληνλν αίζζεκα επηζπκίαο γηα  

επηζηξνθή ζε κηα παιηά θαηάζηαζε. Σν ζπλαίζζεκα απηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη ζηνπο 

γνλείο, θαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 
 

Τπνθείκελν 1 (Αλζνχια): Ναη ηα παηδηθά κνπ ρξφληα, δηφηη ηφηε ήκνπλ ειεχζεξε θαη 

επηπρηζκέλε, πιένλ ηη είκαη; Σίπνηα! (μεζπάεη ζε θιάκαηα). Καη δελ θηάλεη κφλν απηφ.. 

φηαλ θχγακε απφ ην λεζάθη καο γηα λα έξζνπκε εδψ.. δελ πεξίκελα φηη ζα ππέγξαθα ην 

ζπκβφιαην ηεο θαηαδίθεο κνπ… ζέισ ηφζν πνιχ λα γπξίζσ πίζσ…. απιά λα μέξεηο 

θακηά θνξά κε πηάλεη ην παξάπνλν πνπ ελψ ηφηε είρα ηφζα φλεηξα, πιένλ δελ έρσ ηίπνηα, 

νχηε ηα πξαγκαηνπνίεζα αιιά νχηε θαη ζπλέρηζα πνηέ λα θάλσ φλεηξα γηα κέλα. 
 

Τπνθείκελν 2 (Ρία): Δίλαη ε δσή κνπ ζηελ Αζήλα, εθεί φζν θαη αλ γθξίληαδα ηψξα πνπ 

φια είλαη παξειζφλ θαηαιαβαίλσ πσο ήηαλ φια ππέξνρα. Ήκαζηαλ ζην ζπίηη καο, είρακε 

ηηο δνπιεηέο καο, έκελα καδί κε ηελ κάλα κνπ, φια ήηαλ θαιά, ηψξα. 
 

Τπνθείκελν 3 (Νίθνο): Ναη είλαη θαλέλα δπν, είλαη φηαλ ήκνπλ πνην κηθξφο, θαη ήκνπλ 

ειεχζεξνο απφ ηα άγρε θαη ηηο βαβνχξεο. Αλ δνχζε ν παηέξαο κνπ μέξσ πσο ζα είρα λα 

αζρνιεζψ κφλν κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη φια ζα πήγαηλαλ θαιά, αιιά ηψξα έρσ 

πνιιέο επζχλεο θαη λνηψζσ ζθιάβνο.  
 

Τπνθείκελν 4 (Παχινο): Ναη νππ πνιιέο, εηδηθά φηαλ ήκνπλ λεαξφο, ήζεια λα δσ ηελ 

δσή κνπ κε έληαζε θαη φξεμε. ζν δελ θαληάδεζαη, θάζε κέξα θξφληηδα γηα απηφ. Γηα 

λα ζνπ πσ λα θαηαιάβεηο, έθαλα ηξέιεο κε ηνπο θίινπο κνπ, θφληξεο κε κεραλάθηα, 

πήγαηλα θαθέδεο, βφιηεο ζπλέρεηα, πήγαηλα γηα ςάξεκα φζν κεγάισλα θαη ην γνχζηαξα 

φηαλ έπηαλα ςάξηα.  
 

Ζ λνζηαιγία είλαη έλα πνιχ δπλαηφ θαη ξνκαληηθφ ζπλαίζζεκα πνπ ζε θάλεη λα 

ζπκάζαη ην παξειζφλ κε κηα ιαρηάξα ζαλ λα ζεο λα μαλαγπξίζεηο πάιη πίζσ ζε απηφ. 

πγθεθξηκέλα ηα ηέζζεξα ππνθείκελα μέξνπλ πνπ ζα ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ:  
 

Πίλαθαο 21: πλαίζζεκα θαη λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ. 

          Τπνθείκελα 

 

Ννζηαιγία  

Τπνθείκελν 

1 

Τπνθείκελν 

2 

Τπνθείκελν 

3 

Τπνθείκελν 

4 

Πνζνζηό

% 

(ύλνιν 

αηόκσλ) 

Γηα ηα παηδηθά ρξόληα      25% (1) 

Δπηζηξνθή ζηελ 

πξώηε θαηνηθία 

      50% (2) 

Διεπζεξία ζηα παιηά 

όκνξθα όλεηξα θαη ηηο 

ειπίδεο 

        100% (4) 

Δπηζηξνθή ζηελ λεαξή 

ειηθία  

       75% (3) 
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Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 21, αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα θαη λνζηαιγία γηα ην 

παξειζφλ θαίλεηαη πσο θαη νη ηέζζεξηο γνλείο αλαπνινχλ ην παξειζφλ. Με πνζνζηφ 

100% θαίλεηαη λα αλαπνινχλ ηελ ειεπζεξία ζηελ παιηά ηνπο δσή, ζηελ νπνία έθαλαλ 

φκνξθα φλεηξα θαη ήιπηδαλ γηα ην θαιχηεξν. Με πνζνζηφ 75%, θνληά ζηελ 

πξνεγνχκελε εθδνρή είλαη ε επηζηξνθή ζηελ λεαληθή ειηθία. Δλψ κνλάρα ε κηα 

κεηέξα, ζέιεη λα μαλαγπξίζεη ζηελ παηδηθή ειηθία.  

Γίλεηαη θαλεξφ πσο νη ηέζζεξηο γνλείο δείρλνπλ πσο θάηη ιείπεη απφ ηελ δσή ηνπο, 

θαη πσο φζν κεγαιψλνπλ ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά πηέδνληαη, επηδεηψληαο ηηο παιηέο ηνπο 

επνρέο.  
 

10.13. πκπεξάζκαηα  
 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηηο 

ίδηεο ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηεξάδεο. Με ηελ κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο θαη έπεηηα κε ηελ 

κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε κνξθή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ. Αξρηθά ηνπο δεηήζεθε λα αλαθεξζνχλ ζε 

γεληθνχο φξνπο φπσο πνηα ζεσξνχλ ζεηηθά θαη πνηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο ιφγνο 

πνπ ηνπο δεηήζεθε κηα ηέηνηα θαηεγνξία, είλαη γηα λα δνχκε ην εχξνο ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ, δηφηη θαη νη δχν κεηέξεο ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν ζηηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη πσο αλήθνπλ ζηελ κεζαία 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Δλψ νη παηεξάδεο, έθζαζαλ κε ην δφξη κέρξη ην γπκλάζην, 

ζηνηρείν πνπ δείρλεη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο. 

Έπεηηα κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θάλεθε πσο νη κεηέξεο είραλ 

έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηηο ίδηεο, ηα παηδηά θαη γεληθά γηα ηελ δσή ηνπο θαζψο 

δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθνχο δηαιφγνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο γηα φηη ηνπο απαζρνιεί. Οπφηε 

ζέιακε λα δνχκε ηα εθθξαζηηθά λνήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη δχν κεηέξεο ηφζν ζηνλ 

εζσηεξηθφ δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηάινγν κε ηνπο άιινπο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο παηεξάδεο, παξαηεξήζακε κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε, ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε ηνπ γελενγξάκκαηνο 

πσο νη παηεξάδεο ελψ ζέινπλ λα δείρλνπλ αδηάθνξνη θαη απνζηαζηνπνηεκέλνη κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππάξρνπλ άιινη ιφγνη. Παξάιιεια ζέιακε λα εμεηάζνπκε 

απηή ε απφζηαζε πνηα αηηία έρεη.  

Έπεηηα ζέιακε λα δνχκε κε ηελ κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο αλ φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζσπηθή απηνβνήζεηα θαη ηελ ηξηγσλνπνίεζε κε άιια άηνκα, ηζρχεη θαη είλαη ζε 

ζέζε νη κεηέξεο  θαη νη παηεξάδεο λα ην αληηιεθζνχλ.  

Δπηπιένλ ζέιακε λα δνχκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, φπσο ρξνληθή δηάξθεηα, αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα θαη αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθαινχληαηαπφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ γνλέσλ. Γηφηη κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε, ε πεξηζζφηεξε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ έγηλε απφ ηελ ζθνπηά ηεο κεηέξαο. 

Καη ηέινο ζέιακε λα δνχκε αλ νη κεηέξεο θαη νη παηεξάδεο εμσηεξηθεχνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνποή ηα θξαηάλε κέζα ηνπο. Μέζα απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πηλαθάθηα 

πξνζπαζήζακε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο απαληήζεηο γηα λα δνχκε αλ νη δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κνηάδνπλ γηα ηηο δχν γπλαίθεο θαη 

ηνπο δχν άλδξεο, βιέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

πκπεξάλακε  πσο παξφιν πνπ δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη δνπλ ρηιηφκεηξα 

καθξηά ε κηα απφ ηελ άιιε έρνπλ θνηλά νηθνγελεηαθά βηψκαηα, θαη ζρεηηθά θνηλφ 

ηξφπν ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, παξαηεξήζακε πσο ν ηφπνο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην θάζε έλα κέινο μερσξηζηά. Σν ππνθείκελν 1 (Αλζνχια) κεγάισζε ζε 

έλα θνζκνπνιίηηθφ λεζί, θαη δείρλεη πεξηζζφηεξεο θηινδνμίεο γηα ην κέιινλ θαη ην 
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θαιφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο, ζπλεπψο έρεη απμεκέλα ηα επίπεδα άγρνπο 

πξνζπαζψληαο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζε εθείλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο παξαηεξνχκε πσο ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε 

ζηελ ινγηθή, ε νπνία πνιιέο θνξέο ηεο απνηξέπεη λα εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο. ηελ πξνζπάζεηα λα ξπζκίζεη ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γεληθά είλαη έλαο 

άλζξσπνο πνπ ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαη πξνζπαζεί λα βάδεη ηα πξάγκαηα γχξσ 

ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα κηθξά πιαίζηα. Παξάιιεια θαίλεηαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνζθνιιεκέλε ζηα παηδηά ηεο, αλ δειαδή εθείλα είλαη ραξνχκελα λνηψζεη θαη εθείλε 

ην ίδην, ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα φπσο ιχπε, ζπκφο, άγρνο.  

Φαίλεηαη επίζεο λα θαηέρεη εχξνο ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, 

ζπκπεξαίλνπκε κέζα απφ απηφ φηη αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη αληηδξάεη αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο, θάλνληαο ζηνρεπφκελεο θηλήζεηο.  

Με αλαπηπγκέλν ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη εμαηηίαο ησλ βησκάησλ θαη 

ηελ ειηθία ηεο, θαίλεηαη πσο αληηιακβάλεηαη πιήξσο πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ίδηαο 

αιιά θαη ησλ άιισλ. Αθφκα θαη ην θαθφ πνπ θάλεη ζην ζψκα ηεο κε ην άγρνο είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζεη, θαη θαηά θαηξνχο πξνζπαζεί λα ην ξπζκίζεη. Ννηψζεη λνζηαιγία 

γηα ηελ παηδηθή ηεο ειηθία, δηφηη ζεσξνχζε πσο ήηαλ πνην επηπρηζκέλε θαη αλέκειε, 

ελψ πιένλ βιέπεη πσο ε δσή ηεο ζπλερψο αιιάδεη. Παξφια απηά δελ αθήλεη ηνλ ζπκφ 

ηεο, λα θπξηεχζεη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηεο, άξα πεξηνξίδεηαη ζε ζσκαηηθέο εμάςεηο θαη 

ζε δηαξθή δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη κε ην πξφζσπν θιεηδί ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο.  

Σν πξφζσπν- θιεηδί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηεο Αλζνχιαο, είλαη ε αδεξθή 

ηεο έλα κνξθσκέλν άηνκν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ ινγηθή ππφ ην πξίζκα, πσο φια 

ιχλνληαη κε ππνκνλή θαη επηκνλή. Ζ κεηέξα ζαπκάδεη απηφ ην πξφζσπν, δηφηη ζεσξεί 

πσο ηνπ δίλεη ιχζεηο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη θαιχηεξα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο. Άξα πξνάγεηαη φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε κφξθσζε ηφζν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, φζν θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ππνθείκελν (Ρία) παξαηεξνχκε πσο ελψ ζα πεξηκέλακε λα 

έρεη λννηξνπία ηεο κεγαινχπνιεο, έρεη ηελ λννηξνπία ηνπ ρσξηνχ. Γειαδή ππνθξχπησ 

ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ, κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζέισ λα γίλεη ζέκα 

θνπηζνκπνιηνχ ζηνπο γχξσ κνπ, αιιά φηαλ βξεζψ ζε ρψξν νηθείν έρσ έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, ηφζν ζηελ ραξά φζν θαη ζηνλ ζπκφ ή ηελ ιχπε. Με 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, θάλσ παξέα κε ηνλ θφζκν, ηνπο αγθαιηάδσ, ηνπο κηιάσ 

επράξηζηα φηαλ είκαη θαιά, ελψ φηαλ είκαη ζπκσκέλε γίλνκαη ζθιεξή θαη άδηθε καδί 

ηνπο, αθφκα θαη αλ απηνί δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπκβάλ.  

Σν κεγαιχηεξν άγρνο ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ηεο θαη ηελ ηξνπή πνπ έρεη πάξεη θαη 

δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηα φλεηξα ηεο, ηα νπνία δελ είλαη ε εχξεζε δνπιεηάο ή ε 

αλεμαξηεζία ηεο, αιιά ε επαθή κε ηελ κεηέξα ηεο θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

δηαζθέδαζεο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ζην ππνθείκελν δχν, ε 

ειηθία, θαζψο αθφκα νλεηξνπνιεί θαη ειπίδεη πσο ζα αιιάμεη ηελ δσή ηεο, ελψ ζεσξεί 

πσο δελ ππάξρεη άγρνο αλαθνξηθά κε ηα παηδηά, επεηδή είλαη κηθξά ζε ειηθία.  

Αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εαπηνχ ηεο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 

εθθξάδεη, ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηα παηδηά ηεο. Φαίλεηαη λα κπαίλεη ζε δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο ηνπ εαπηνχ ηεο αξθεηά ζπρλά, θάλνληαο φκσο θαη πηζσ- γπξίζκαηα θάπνηεο 

θνξέο. Γηφηη παιεχεη κέζα ηεο λα ηζνξξνπήζεη ηελ γπλαίθα ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ 

αηψλα, κε ηελ γπλαίθα παιαηφηεξσλ αηψλσλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην πξφζσπν 

θιεηδί, ην νπνίν είλαη ε κεηέξα ηεο, ε νπνία δελ έρεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη 

πηζηεχεη ζε ιατθέο ξήζεηο, νη νπνίεο ζέινπλ ηελ γπλαίθα πνην θάησ απφ ηνλ άλδξα, θαη 

πσο ε γπλαίθα ήξζε ζην θφζκν γηα λα ππνθέξεη. Ζ Ρία δελ κπνξεί λα απνδερηεί κηα 
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ηέηνηα άπνςε, αιιά δελ κπνξεί θαη λα ηελ απνξξίςεη, εθφζνλ ζεσξεί πσο είλαη ε κφλε 

ινγηθή εμήγεζε γηα λα αηηηνινγήζεη φια απηά πνπ πεξλάεη. Πηζηεχεη επίζεο πνιχ ζηελ 

γλψκε «ηη ζα πεη ν θφζκνο», κε απνηέιεζκα λα ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο φρη 

αλάινγα κε ηνλ εαπηφ ηεο ή ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην αιιά κε ηελ θνηλή ζηεξεφηππε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηβάινπλ νη κηθξέο θνηλσλίεο.  

Σν ππνθείκελν ηξία, ν άλδξαο ηεο Αλζνχιαο, κε ην φλνκα Νίθνο είλαη θαη εθείλνο 

ζπλαηζζεκαηηθά κπιεγκέλνο. Σν γεγνλφο πσο κεγάισζε ζε ρσξηφ θαη ηνπ επηβιήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ηνλ επεξεάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Θεσξεί πσο πξνέρεη ε επηπρία θαη ε επεκεξία ησλ 

άιισλ θαη κεηά ε δηθηά ηνπ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαλεί θαιφο νηθνγελεηάξρεο θαη 

ζηηο δχν νηθνγέλεηεο αγρψλεηαη πνιχ θαη δελ έρεη βξεη ηξφπν λα ην εθθξάζεη παξά κφλν 

κέζσ ηνπ ζπκνχ.  

Γελ έρεη αλαπηπγκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, ζπλεπψο θαίλεηαη πσο δελ κπνξεί 

λα απηνξπζκηζηεί κέζσ ηνπ ιφγνπ, ζε ηέηνην βαζκφ φζν νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. ηηο 

εξσηήζεηο γηα πεξηγξαθή ραξάο θαη ιχπεο, δελ εζηηάδεη ζε ιεπηνκέξεηεο παξά κνλάρα 

ζε γεληθέο παξαηεξήζεηο έλνησζα απηφ γηαηί έγηλε ην άιιν.  

Ήδε απφ κηθξή ειηθία έρεη γαινπρεζεί λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έκθαζε ζηελ ινγηθή, 

θαη ζηα πξέπεη, παξαγθσλίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα. Αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηεο 

δσήο ηνπ θαίλεηαη πσο έρεη βηψζεη αξθεηά έληνλα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηνπ 

ζπκνχ, ζπλαηζζήκαηα πνπ ππάξρνπλ αθφκα ηφζν έληνλα ζηελ δσή ηνπ ζρεδφλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, δηφηη φπσο θάλεθε θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηελ θαηεγνξία ηεο 

απηνβνήζεηαο, δελ θαίλεηαη λα δίλεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο.  

ζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ, είλαη ε κεηέξα θαη ε αδεξθή, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη ζπκβνπιέο πνπ ηνπ δίλνπλ αθνξνχλ 

ζηεξεφηππα ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην ππνθείκελν ηέζζεξα, ηνλ Παχιν παξαηεξνχκε πσο έρεη πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηνλ Νίθν, ζην ηξφπν ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε πσο ν Νίθνο κεγάισλε αλάκεζα ζε πφιε θαη ζε ρσξηφ, 

ζπλεπψο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πεξηζζφηεξν πνηα εξεζίζκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο ζα κηκεζεί. Δθείλνο πξνηίκεζε ηνπ ρσξηνχ, δειαδή ν άληξαο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα εμσηεξηθεχεη ην ζπκφ, θαη λα ππνθξχπηεη ηελ ραξά ή ηελ 

ιχπε.  

Γελ ρξεζηκνπνηεί πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην ζπλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο ζηακαηάεη ζηελ  πξψηε δηαδηθαζία, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Γελ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ φζν 

θαη ησλ άιισλ, ελψ παξάιιεια δελ αθνχεη θαη ηε θσλή ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Αλαγλσξίδεη 

πσο θαπλίδεη πνιχ, αιιά δελ ζεσξεί πσο ν ιφγνο είλαη ην άγρνο.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ήζειε λα δείμεη ραιαξφο θαη φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ δελ ζεσξεί πσο έρεη άγρνο, κέζσ φκσο ηεο εζλνγξαθηθήο 

παξαηήξεζεο θάλεθε πσο έρεη θαη κάιηζηα αξθεηφ, αθνχ ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα 

ζε δχν νηθνγέλεηεο, ηη νπνίεο ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη αιιά βιέπεη πσο είλαη δχζθνιφ.   

Βαζηθφ κέζν απηνβνήζεηαο γηα εθείλνλ είλαη ε κνπζηθή, κε φια ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ ζπλδπάδεη ηελ κνπζηθή, ην είδνο είλαη έλα, ηα ιατθά ηξαγνχδηα, αιιά αλάινγα κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε αθνχεη θαη ην αληίζηνηρν ηέκπν.  

ζνλ αθνξά ηα πξφζσπα θιεηδηά πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, είλαη νη γνλείο ηνπ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζηεξίδνληαη πνιχ ζηελ γλψκε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

θαηεζηεκέλσλ. Οπφηε εθείλνο κέζα ηνπ παιεχεη αλάκεζα ζηα ζέισ ηεο δηθήο ηνπ 
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νηθνγέλεηαο θαη ζηνπο θαλφλεο πνπ έρεη γαινπρεζεί, νη νπνίνη ζέινπλ ηνλ άλδξα λα 

θαηέρεη κνλάρα ηνλ ξφιν ηνπ θνπβαιεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, αληηιακβαλφκαζηε πσο νη γνλείο έρνπλ νκνηφηεηεο σο πξνο ην 

θχιν, νη γπλαίθεο πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ 

ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ, ελψ νη άληξεο ελψ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

κεραληζκφ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο, θαίλεηαη λα κελ δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη λα 

λνηψζνπλ πσο πεγαίλνπλ ελάληηα ζηα πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηνλ αλδξηθφ ξφιν 

ηνπο.  

Οη παηεξάδεο κεηαμχ ηνπο δελ έρνπλ αηζζεηά κεγάιεο δηαθνξέο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

κεηέξεο, φπνπ ε Αλζνχια ιφγσ ειηθίαο άξα θαη πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη ιφγσ 

ηφπν θαηαγσγήο θαίλεηαη λα δνπιεχεη πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηεο θφζκν.  

Βαζηθή δηαθνξά θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηεξάδεο 

αλαθνξηθά κε ηα παηδηά. Οη κεηέξεο θαίλεηαη λα ζπλδένπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε κε εθείλε ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη παηεξάδεο δελ αλαθέξνληαη. Δπίζεο νη 

κεηέξεο θαίλεηαη λα εθκαηεχνπλ δχλακε γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ζχλδεζε κέζσ ησλ παηδηψλ, ελψ νη παηεξάδεο θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ ιηγφηεξν λα 

απηνξπζκηζηνχλ,  ελψ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ην παηδί ηνπο ζηελ δηαδηθαζία απηή.  

Σν δεπγάξη Αλζνχια θαη Νίθνο, έρνπλ κεγαιχηεξε ειηθία απφ ην δεπγάξη Ρία θαη 

Παχιν αιιά παξφια απηά ζαλ δχν ζχλνια δελ εκθαλίδνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο, κνλάρα 

αηνκηθά νη δχν κεηέξεο βξίζθνληαη ζε αληίζεην πφιν φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 
 

Πσο βηώλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηε δσή 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 
 
 

11.Δηζαγσγή  

 

Σν παξφλ θεθάιαην αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη γελεαινγηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε δηφηη ζεσξήζεθε θαηάιιειε λα 

εηζρσξήζεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά θαη κε παηγληψδε ηξφπν λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα. πλεπψο παξνκνηάδνπκε ηελ δσή ηνπ παηδηνχ κε ηελ δσή ελφο δέληξνπ, θαη 

ην παηδί αλαθέξεηαη κε ζπλδπαζηηθφ ηξφπν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο ην αγφξη απφ ηελ πξψηε νηθνγέλεηα θαη ηα δχν 

θνξίηζηα απφ ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα. ηελ πξψηε νηθνγέλεηα δελ ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα απφ ην κεγαιχηεξν αδεξθφ δηφηη εθείλνο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε είρε 

αξξσζηήζεη κε πλεπκνλία θαη κπαηλνέβγαηλε ζηα λνζνθνκεία, δελ ήζειε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ δξαζηεξηφηεηα θαη  φηαλ μεπέξαζε ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε, ζα 

έκπαηλε ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ.  

Ζ παξνχζα αθεγεκαηηθή κέζνδνο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην κέξνο 

αθνξά ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Σα παηδηά 

παξάιιεια παίξλνπλ κέξνο θαη ζε κηα εκη-δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ γελεαινγηθή ηνπο θαηάζηαζε φζν ζηελ  αλαγλψξηζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

ην δεχηεξν κέξνο αθεγνχληαη φκνξθα πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηνπο, πνπ ηνπο 

πξφζθεξαλ ραξά θαη γέιην. Μέζα απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε δίλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

(π.ρ. ηφπν, πξφζσπα, γεγνλφο) ψζηε λα θαηαιάβεη ε εξεπλήηξηα πνηνο είλαη ην πξφζσπν 

θιεηδί ζηελ απηνξξχζκηζε ηνπο, ηη κεραληζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηη θαηαζηάζεηο 

πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

ην ηξίην κέξνο αθεγνχληαη ηα άζρεκα πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηνπο, φηη δειαδή ηνπο 

πξφζθεξε ιχπε θαη ζηελαρψξηα. Καη κε αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηα επράξηζηα, 

αλαιχνληαη θαη ηα δπζάξεζηα γεγνλφηα. Μέζα απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε δίλνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηφπν, πξφζσπα, γεγνλφο) ψζηε λα θαηαιάβεη ε εξεπλήηξηα πνηνο 

είλαη ην πξφζσπν θιεηδί ζηελ απηνξξχζκηζε ηνπο, ηη κεραληζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηη 

θαηαζηάζεηο πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

ην ηέηαξην κέξνο γίλεηαη έλα φκνξθν θιείζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθεγεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, φπνπ ηα παηδηά γξάθνπλ γξάκκα γηα ην πψο έλνησζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, παίξλνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ην έθηηαμε ε εξεπλήηξηα γηα 

λα ηα επραξηζηήζεη θαη ηέινο ηξαγνπδάλε φινη καδί.  

Υαξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ αθεγεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα 3.   
 

11.1. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο θαη ε ζύλδεζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 
 

ηελ αξρή έγηλε ζπδήηεζε γηα ηα δέληξα. Σν δέληξν ζηελ παξνχζα θάζε ιεηηνπξγεί 

σο αθνξκή γηα έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο- ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ηη νλνκάδνπκε δέληξν θαη έπεηηα πνηα δέληξα 

γλσξίδνπλ ηα παηδηά. Οη εξσηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ πνην 
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δέληξν ζέινπλ λα δσγξαθίζνπλ, θαη ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απηφ, φπσο θνξκφ, 

ξίδεο, θιαδηά, θξνχηα, ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ ζηνηρεία απφ ηελ δσή ηνπο (ζε παξαθάησ 

ππνθεθάιαηα θαίλεηαη ε ζχλδεζε) Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ:  
 

Απφ ην Τπνθείκελν 1(Μάξηνο) 
 

Δξεπλήηξηα: Θέισ Μάξηε λα κνπ πεηο ηη ιέκε δέληξν; Πνηα δέληξα γλσξίδεηο; 

Μάξηνο: ηελ κειηά, ηελ αριαδηά, ηελ ιεκνληά.. απηά 

Δξεπλήηξηα:: δελ γλσξίδεηο άιια; 

Μάξηνο: εε… δελ ζπκάκαη άιια… ααα θαη ηελ θαξπδηά θαη ηελ ακπγδαιηά 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη έρεη έλα δέληξν; 

Μάξηνο: θχιια, θιαδηά, θνξκνχο, ινπινχδηα, απηά.. 

Δξεπλήηξηα: θαη πνπ βαζίδνληαη απηά; Κξέκνληαη; 

Μάξηνο: ζε ξίδεο πνπ είλαη βαζηά κέζα ζηελ γε 

Δξεπλήηξηα: θαη πάλσ απφ ηηο ξίδεο ηη βιέπνπκε; 

Μάξηνο: ηνλ θνξκφ; 

Δξεπλήηξηα: πνιχ ζσζηά Μάξηε[...]. 
 

Απφ ηα Τπνθείκελν 2 θαη 3 (Καηεξίλα θαη Διέλε) 
 

[…] Δξεπλήηξηα: Θέισ Καηεξίλα λα κνπ πεηο ηη ιέκε δέληξν; Πνηα δέληξα ελλννχκε; 

-Καηεξίλα: Σελ κειηά, ηελ αριαδηά ηελ θεξαζηά, ηελ θαζηαληά, ηα πεχθα, ηνπο θνίληθεο 

Δξεπλήηξηα: Χξαία, γηα πεο κνπ θαη εζχ Διέλε, φηαλ ιέκε δέληξα πνηα ελλννχκε; 

- Διέλε: ηηο αριαδηέο, ηηο κειηέο, ηηο βεξηθνθηέο, εεε ηα κήια… 

Δξεπλήηξηα: Μνπ ην είπεο πξηλ ηηο κειηέο, σξαία θνξίηζηα θαη ηα δέληξα είλαη ην ίδην κε 

ηα ινπινχδηα, δνπλ ηφζν πνιχ; Γηα πεο κνπ Διέλε 

- Διέλε: ηα δέληξα έρνπλ μχια, ν θνξκφο ηνπο είλαη απφ μχιν. 

Δξεπλήηξηα: Χξαία γηα ζπκπιήξσζε θαη εζχ Νίλα   

- Καηεξίλα: Σα δέληξα δνπλ πνην πνιχ θαηξφ, γηαηί είλαη γεξά επεηδή ν θνξκφο ηνπο είλαη 

απφ μχιν, ελψ ηα ινπινχδηα θαη ιίγνο αέξαο λα θπζήμεη ν θνξκφο ηνπο ζπάεη[…]. 
 

Ζ δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγηλε καδί ζηα δχν αδεξθάθηα, δηφηη ε 

Διέλε είλαη πνην κηθξή θαη έρεη πξφβιεκα δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο θαζψο θαη είλαη 

δχζθνιν λα ζπκκεηέρεη ζε κηα δηαδηθαζία κφλε ηεο. Δπίζεο πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη 

παξαθίλεζε γηα λα κηιήζεη. Καηά απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεψξεζε απαξαίηεην λα θηηάμεη 

ε εξεπλήηξηα έλα πιαίζην, ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ηα δπν παηδηά καδί. 

Άιισζηε ε ζπδήηεζε έρεη λαη κελ θαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά πνιιέο θνξέο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο.  

Ξαλαγπξίδνληαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, νθείινπκε λα πνχκε πσο ν ιφγνο πνπ 

εηπψζεθε ηη πεξηιακβάλεη έλα δέληξν είλαη γηα λα δσγξαθίζνπλ θαη ζην ραξηί ηνπο φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία. Ηδηαηηέξα νη ξίδεο ελφο δέληξνπ δελ είλαη ζχλεζεο λα ππάξρνπλ. 

πλήζσο ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ πάλσ απφ ηελ γε, ζηακαηνχλ ζηνλ θνξκφ θαη θάλνπλ 

γχξσ- γχξσ ρψκα θαη ινπινχδηα. 

 κσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε χπαξμε ηνπο δηφηη 

ζπκβνιίδνπλ ηηο ξίδεο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ. ηγά- ζηγά ινηπφλ ε 

εξεπλήηξηα απφ ηηο εξσηήζεηο γηα ηα δέληξα πεξλάεη θαη ζηηο εξσηήζεηο γηα ηα παηδηά 

θαη ηελ δσή ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα αξρίδεη λα ιέεη ζηα παηδηά πσο ζήκεξα ζα κηιήζνπλ γηα 

ηηο δσέο ηνπο θαη πσο είλαη ειεχζεξα λα πνπλ φηη εθείλα ζέινπλ θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηα ίδηα, βνεζνχκελνη απφ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηα δέληξα. Σα παηδηά έδεημαλ 

ηδηαίηεξε ραξά γηα ην γεγνλφο απηφ θαη ε εξεπλήηξηα ζθέθηεθε πσο ζα ήηαλ πνιχ 

φκνξθν λα πνπλ έλα ηξαγνχδη πνπ γλσξίδνπλ θαη αλαθέξεηαη ζηα δέληξα. Ζ κηθξή 

Διέλε εηδηθά έδεημε πνιχ ελζνπζηαζκφ δηφηη ην έλα ηξαγνχδη αλαθέξνληαλ ζην φλνκα 

ηεο θαη εθείλε ηαπηηδφηαλ κε απηφ. Σα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ ήηαλ ηα εμήο:  
 

ε κειηά ε θνξησκέλε, 
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ε Διέλε αλεβαζκέλε, 

θόβεη- θόβεη κειαξάθηα κε ηα δύν ηεο ηα ρεξάθηα, 

ζπάεη ην θισλάξη, ε Διέλε πέθηεη ζην ρνξηάξη, 

κε ζθηζκέλε ηελ πνδηά ηεο. 

Σξέρεη- ηξέρεη πάεη ζηελ κακά ηεο, 

Αρ κακά κνπ πσο πνλάσ 

άιιε κέξα δελ ζα πάσ..! 
 

Σα  δχν θνξίηζηα έλνησζαλ πνην νηθεία κε ηελ εξεπλήηξηα θαη άξρηζαλ λα κηιάλε θαη 

λα ηξαγνπδάλε καδί, επαλαιακβάλνληαο ηνλ παξαπάλσ ηξαγνχδη θαη ην κήιν κνπ 

θόθθηλν ξόηδν βακκέλν. 

ζνλ αθνξά ην Τπνθείκελν 1 (Μάξην), ε εξεπλήηξηα ξψηεζε ηα εμήο: 
 

[…] Δξεπλήηξηα: κπξάβν, θαη γλσξίδεηο θάπνην ηξαγνπδάθη γηα ηα δέληξα; 

Μάξηνο: φρη… ε κάιινλ λαη, ηελ κειηά 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζειεο λα ην ηξαγνπδήζεηο; 

Μάξηνο: λαη!  
 

Μήιν θόθθηλν ξόηδν βακκέλν, 

γηαηί κε κάξαλεο ηνλ πηθξακέλν (επί 2 θνξέο) 

πεγαίλσ θαη έξρνκαη, κα δελ ζε βξίζθσ (επί 2 θνξέο) 

βξίζθσ ηελ πόξηα ζνπ καληαισκέλε 

ηα παξαζύξηα ζνπ θεγγνβνινύλ. 

Ρσηώ ην πάπισκα, πνπ είλαη ε θπξά ζνπ; 

Ζ θπξά δελ είλαη εδώ 

πάεη λα πηεί λεξό  (επί 2 θνξέο). 
 

 Έπεηηα ε εξεπλήηξηα έλνησζε έηνηκε λα εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία ήηαλ ε δσγξαθηά ηνπ δέληξνπ. Δμήγεζε ζηα παηδηά πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ, θαη ηνλ θνξκφ θαη ηα θιαδηά θαη ηα θξνχηα 

πνπ έρεη πάλσ ηνπ ην θάζε δέληξν. Ο ηξφπνο γηα λα εμεγήζεη ζηα παηδηά ηελ δηαδηθαζία 

ήηαλ κέζα απφ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο γλψζεηο, νπφηε ε ζπγθεθξηκέλε θάζε δηεμήρζε σο εμήο: 
 

Τπνθείκελν 1(Μάξηνο) 
 

[…]Δξεπλήηξηα: πηζηεχεηο πσο ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα ινπινχδη θαη ζε έλα 

δέληξν; 

Μάξηνο: Σν δέληξν είλαη πνην ςειφ απφ ην ινπινχδη, θαη ην ινπινχδη δελ δεη ηφζν πνιχ 

θαη ην δέληξν είλαη πνην ρνληξφ. 

Δξεπλήηξηα: Καη εκείο ρξεηαδφκαζηε ηα δέληξα; 

Μάξηνο: λαη! Μαο δίλνπλ νμπγφλν θαη νκνξθαίλνπλ ηνλ θφζκν. Μαο δίλνπλ θαξπνχο πνπ 

εκείο κπνξνχκε λα ηνπο θάκε θαη λα δήζνπκε. 

Δξεπλήηξηα: Ση βξίζθεηαη πάλσ ζηελ γε θαη ηη θάησ απφ ηελ γε; 

Μάξηνο: Κάησ απφ ηελ γε βξίζθνληαη νη ξίδεο θαη πάλσ απφ ηελ γε βξίζθεηαη ην δέληξν 

Δξεπλήηξηα: θαη δειαδή εκείο ηψξα πνπ ζέινπκε λα δσγξαθίζνπκε έλα δέληξν ηη ζα 

θηηάμνπκε; 

Μάξηνο: ην ρψκα, ηνλ θνξκφ, ηα θχιια, ηνπο θαξπνχο, ηα θιαδηά θαη ηηο ξίδεο  

Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια ινηπφλ λα κνπ δσγξαθίζεηο έλα δέληξν κεγάιν- κεγάιν  

Μάξηνο: θαη λα ηα θάλσ φια απηά πνπ είπακε; 

Δξεπλήηξηα: λαη[…]. 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ηρλνγξάθεκα 1, ε εξεπλήηξηα άθεζε ιίγε ψξα ηα παηδηά 

λα δσγξαθίζνπλ κε βάζε ηελ νδεγία πνπ ηνπο έδσζε θαη εθείλε έκεηλε ζηνλ ίδην ρψξν 

καδί ηνπο. 
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Ηρλνγξάθεκα 1. Σελ ψξα πνπ δσγξαθίδεη ν Μάξηνο ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ δέληξν. 

 

ζνλ αθνξά ηα δχν άιια θνξίηζηα, νη εξσηήζεηο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη πξέπεη λα 

δσγξαθίζνπλ ήηαλ ηα εμήο: 
 

[…]Δξεπλήηξηα:  Καη εκείο γηα λα δήζνπκε ρξεηαδφκαζηε ηα δέληξα; Δ Διέλε; 

Διέλε: Σα ρξεηαδφκαζηε γηαηί απφ απηά αλαπλένπκε, θαη έρνπκε θαη λα θάκε. 

Δξεπλήηξηα: Καη εζχ Νίλα ηη έρεηο λα πεηο; 

Καηεξίλα: Σα ρξεηαδφκαζηε, γηαηί καο δίλνπλ ην νμπγφλν, αιιά φρη κφλν απηφ, 

παίξλνπκε θαη ηνπο θαξπνχο ηνπο. Γειαδή ε κειηά καο δίλεη ηα κήια, ε αριαδηά ηα 

αριάδηα, ε θεξαζηά ηα θεξάζηα 

Δξεπλήηξηα: Χξαία ηψξα ζέισ λα κνπ θηηάμεηε έλα δεληξάθη, αιιά ζέισ πνην πξηλ λα 

κνπ πείηε ππάξρεη θάηη πάλσ απφ ηελ γε θαη θάησ απφ ηελ γε; Πεο κνπ Νίλα 

Καηεξίλα: Ναη πάλσ απφ ηελ γε είλαη ν θνξκφο, ηα θιαδηά, ηα θχιια θαη ν θαξπφο, ελψ 

θάησ απφ ηελ γε είλαη νη ξίδεο 

Δξεπλήηξηα: Χξαία! πκθσλείο Διέλε; 

Διέλε: Ναη θαη εγψ ηα ίδηα ζα έιεγα  

Δξεπλήηξηα: Καη ζπκάζαη Λεληψ ηη είπακε γηα ηηο ξίδεο, ηη ηηο ζέιεη έλα δέληξν; 

Διέλε: Γηα λα ζηέθεηαη θαιά  

Καηεξίλα: Καη γηα λα ξνπθάλε θαη ην λεξφ[...]. 
 

Οη δσγξαθηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη γεληθά απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο ήηαλ νη εμήο: 
 

 
Δηθφλα 8. Σελ ψξα πνπ δσγξαθίδεη ε Καηεξίλα ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ δέληξν. 
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Ζ Καηεξίλα, ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν αδέξθηα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα, έθηηαμε ην δέληξν ηεο κε μπινκπνγηά. Με πνιχ επηκέιεηα θαη 

πξνζνρή πξνζπάζεζε λα θηηάμεη ην δέληξν. πσο θάλεθε θαη απφ ηελ εηθφλα 8, ην 

παηδί ζπκπεξηέιαβε φια εθείλα πνπ ηεο είρε δεηήζεη ε εξεπλήηξηα.  

ηελ ζπλέρεηα, ζην ηρλνγξάθεκα 2, παξνπζηάδεηαη ε δσγξαθηά ηεο κηθξφηεξεο 

αδεξθήο, ε επνλνκαδφκελε Διέλε, ε νπνία παξαηεξνχζε ηελ κεγάιε θαη πξνζπάζεζε 

θαη εθείλε λα θάλεη θάηη αληίζηνηρν.  

 

 
Ηρλνγξάθεκα 2. Σελ ψξα πνπ δσγξαθίδεη ε Διέλε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ δέληξν. 

 

ην Ηρλνγξάθεκα 2, ε νπνία απεηθνλίδεη ην έξγν ηεο Διέλεο, παξαηεξνχκε πσο δελ 

ππάξρεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, αιιά απηφ δελ απαζρνιεί ηελ εξεπλήηξηα, 

εθφζνλ ην παηδί δσγξάθηζε φηη είρε δεηεζεί απφ ηελ εξεπλήηξηα (ξίδεο, θνξκφο, 

θξνχηα) έζησ θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη παξφηξπλζε ηεο κεγαιχηεξεο αδεξθήο.  

ην ηέινο ηεο εηθαζηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, ε εξεπλήηξηα επηβξάβεπζε ηα παηδηά γηα 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο θαη άξρηζε ηηο εξσηήζεηο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Με ηελ θξάζε 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ελλννχκε απφ ηηο ξίδεο κέρξη λα θηάζεη ζηα θξνχηα ηνπ 

δέληξνπ. Χο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξψηνπ ππνθεηκέλνπ δειαδή ηνπ Μάξηνπ ε 

δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ε εμήο: Ζ εξεπλήηξηα αθήλεη ην παηδί λα δσγξαθίζεη, 

ελψ ν εξεπλεηήο παξακέλεη ζηνλ ρψξν παξαηεξεί θαη έπεηηα ξσηάεη: 

 
[…]Δξεπλεηήο: Πνην δέληξν θηηάρλεηο; 

Μάξηνο: ηελ κειηά, είλαη ην αγαπεκέλν κνπ δέληξν, απηή κε ηα θφθθηλα κήια 

Δξεπλεηήο: σξαία! Ση έβαςεο κε θαθέ ρξψκα; 

Μάξηνο: έβαςα ηνλ θνξκφ θαη ηηο ξίδεο 

Δξεπλεηήο: ζα ήζεια ηψξα λα κνπ πεηο θνηηάδνληαο ηελ κειηά ζνπ απφ ηελ δσγξαθηά 

πνπ έθηηαμεο θαη κε ην ηξαγνχδη πνπ κνπ είπεο γηα ηα θφθθηλα κήια, ηη ζπλαηζζήκαηα 

λνηψζεηο; 



247 
 

Μάξηνο: ηελαρσξεκέλνο 

Δξεπλεηήο: γηαηί λνηψζεηο έηζη; 

Μάξηνο: γηαηί ιέεη φηη είλαη καξακέλε,  

Δξεπλεηήο: θαη ηη άιιν ιέεη; 

Μάξηνο: φηη είλαη πηθξακέλε, φηη δελ ηεο αλνίγεη ηελ πφξηα, φηη ιείπεη απφ εθεί 

Δξεπλεηήο: Δκείο φηαλ ηξαγνπδάκε έλα ηξαγνχδη είκαζηε ραξνχκελνη ή ζηελαρσξεκέλνη 

αλ ιέεη ζηελάρσξα πξάγκαηα; 

Μάξηνο: Κάπνηεο θνξέο ραξνχκελνη είκαζηε, θαη άιιεο ζηελαρσξεκέλνη 

Δξεπλεηήο: γηαηί; 

Μάξηνο: Γηαηί κνπ αξέζεη λα ηξαγνπδάσ αιιά αλ ιέεη ζηελάρσξα πξάγκαηα 

ζηελαρσξηέκαη θαη εγψ […]. 

 

Ζ εξεπλήηξηα βξήθε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αθνξκή λα ξσηήζεη ην παηδί πσο 

λνηψζεη. Οη ιφγνη γηα κηα ηέηνηα εξψηεζε ήηαλ γηα λα δεη ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη θαηά δεχηεξνλ λα δεη αλ κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ο Μάξηνο, είρε ηελ ηθαλφηεηα θαη λα πεξηγξάςεη 

πσο λνηψζεη αιιά θαη λα ην αηηηνινγήζεη, είλαη ηδηαίηεξα εθπιεθηηθφ ην γεγνλφο πσο 

ιέεη φηη ζηελαρσξηέηαη γηαηί ην ηξαγνχδη πεξηέρεη ηελ ιέμε «καξακέλν» πνπ ζεκαίλεη 

πσο θάηη έρεη μεξαζεί θαη έρεη ραιάζεη. Σν παηδί παξφιν πνπ αθνχεη έλα ηξαγνχδη κε 

ραξκφζπλν ξπζκφ λνηψζεη κειαγρνιία φηαλ κηιάεη γηα απηφ δηφηη ιέεη γηα θάηη πνπ 

παξαθκάδεη. 

ζνλ αθνξά ηα άιια δχν ππνθείκελα, ηελ Καηεξίλα θαη ηελ Διέλε, θαη εθείλα 

δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ- ηξαγνπδηψλ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Πάξα πνιχ θαιά θνξίηζηα!! Δίκαη πεξήθαλε γηα εζάο, θα δελ κνπ ιέηε 

ηψξα, φηαλ ηα ηξαγνπδάκε είκαζηε ραξνχκελνη ή κήπσο είκαζηε ζηελαρσξεκέλνη ή θάηη 

άιιν;  

Διέλε: Δίκαζηε ραξνχκελνη γηαηί ιέκε ηξαγνχδηα φκνξθα θαη παίδνπκε κε απηά. 

Καηεξίλα: Ναη ζε απηά ηα δχν ηξαγνχδηα είκαζηε ραξνχκελνη φκσο γηα άιια δελ είκαζηε 

γηαηί ηα ιφγηα ηνπο καο ζηελαρσξνχλ[...]. 
 

Έπεηηα ε εξεπλήηξηα βξίζθεη επθαηξία λα αλαθεξζεί ζηνπο νξηζκνύο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα λα δεη αλ ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηη 

ζεκαίλεη ην θάζε ζπλαίζζεκα γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά.  

ζνλ αθνξά ην ππνθείκελν 1 (Μάξηνο): 
 

[…]Δξεπλεηήο: θαη ηη ελλννχκε κε ηελ ιέμε ραξά; Δίκαη ραξνχκελνο; 

Μάξηνο: εε, φηαλ ρακνγειάο, φηαλ έρεηο δηάζεζε λα παίμεηο 

Δξεπλεηήο: θαη ηη ελλννχκε κε ηελ ιέμε ιχπε; Δίκαη ζηελαρσξεκέλνο; 

Μάξηνο: ηαλ δελ έρεηο φξεμε λα παίμεηο, νχηε λα ρακνγειάζεηο 

Δξεπλεηήο: μέξεηο θαη άιια ζπλαηζζήκαηα; Ή κφλν ραξνχκελνη ή κφλν ζηελαρσξεκέλνη 

είκαζηε; 

Μάξηνο: βαξεκάξα, απνγνήηεπζε 

Δξεπλεηήο: θαη θακηά θνξά αλ θάλεη ζεηζκφ εκείο ηη λνηψζνπκε; 

Μάξηνο: ηξφκν 

Δξεπλεηήο: λαη, θαη αλ εγψ πεξπαηάσ ζην δξφκν θαη δσ έλαλ κεγάιν ζθχιν λα κνπ 

γαβγίδεη εγψ ηη ζα λνηψζσ; 

Μάξηνο: Θα θνβεζψ πνιχ 

Δξεπλεηήο: Καη αλ θίινο καο έρεη πάξεη έλα παηρλίδη θαη ην ζέινπκε κεηά εκείο πσο ζα 

λνηψζνπκε; 

Μάξηνο: ζα δειεχνπκε 

Δξεπλεηήο: ζα ήζεια ηψξα λα κνπ πεηο φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα καδεκέλα 

Μάξηνο: ραξά, θφβνο, ιχπε, αγάπε, ηξφκνο[…]. 
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ζνλ αθνξά ηα άιια δχν ππνθείκελα (ηελ Καηεξίλα θαη ηελ Διέλε) γίλνληαη νη ίδηεο 

εξσηήζεηο θαη ζε εθείλα, νη απαληήζεηο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Ση είλαη ε ραξά θαη ηη είλαη ε ιχπε; 

Καηεξίλα: πλαηζζήκαηα 

Δξεπλήηξηα: Καη πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο;  

Διέλε: Δίλαη ε ραξά, ε ιχπε, ε ληξνπή 

Καηεξίλα: φηαλ ηξνκάδνπκε, ν ηξφκνο, ηνλ θφβν, αααα θαη ε δήιηα 

Δξεπλήηξηα: έρνπκε ινηπφλ ηελ ραξά, ηελ ιχπε, ηελ ληξνπή, ηνλ ηξφκν, ηνλ θφβν, ηελ 

δήιηα θαη άιιν έλα… πνην καο έκεηλε; 

Καηεξίλα: Ααα θαη ν ζπκφο 

Δξεπλήηξηα: θαη φηαλ ηξαγνπδάκε απηά ηα ηξαγνχδηα πσο λνηψζνπκε; 

Καηεξίλα: Δγψ λνηψζσ ραξά γηαηί είλαη ηξαγνπδάθηα πνπ ηα μέξσ, θαη δελ ιέεη θάηη γηα 

λα θνβεζψ ή λα ηξνκάμσ. 

Δξεπλήηξηα: Καη εζχ Διέλε, κε ην ηξαγνπδάθη πνπ καο είπεο πσο λνηψζεηο; 

Διέλε: Δγψ είκαη ραξνχκελε, γηαηί ιέεη γηα κέλα, γηαηί γειάσ φηαλ ην αθνχσ[…]. 

 

Ξαλαγπξλψληαο πίζσ ζηελ δσγξαθηά, μεθηλήζακε κε πξψην πξννξηζκφηηο ξίδεο. Ζ 

εξψηεζε γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ δσγξαθηά «ζα ήζεια λα 

μαλαγπξίζνπκε ζηελ δσγξαθηά καο θαη ζα ήζεια λα κνπ πεηο γηαηί θηηάμακε ηηο ξίδεο 

απφ ην δέληξν;» 

 
11.2. Οη ζπκβνιηζκνί ησλ παηδηώλ από ην πξώην κέξνο ηνπ Γέληξνπ ηεο δσήο 

 

11.2.1. Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ Μάξηνπ γηα ηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ 

 

Οη ξίδεο ηνπ θάζε παηδηνχ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπ θάζε παηδηνχ, πνπ γελλήζεθε, 

πνπ κεγάισζε, πνπ κέλεη ηψξα. Ζ εηζαγσγή ζην ζέκα θαη νη αξρηθέο εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

 
[…]Δξεπλεηήο: ζα ήζεια λα μαλαγπξίζνπκε ζηελ δσγξαθηά καο θαη ζα ήζεια λα κνπ 

πεηο γηαηί θηηάμακε ηηο ξίδεο απφ ην δέληξν; 

Μάξηνο: γηαηί απφ εθεί παίξλνπλ λεξφ ηα δέληξα θαη κεηά πεγαίλεη ζηα θιαδηά θαη καο 

δίλεη νμπγφλν. 

Δξεπλεηήο: πνιχ θαιά! Καη εκείο κνηάδνπκε άξαγε ιίγν κε ηα δεληξάθηα; 

Μάξηνο: λαη πνιχ! Γηαηί θαη εκείο γηα λα κεγαιψζνπκε ζέινπκε λεξφ θαη ηξνθή  

Δξεπλεηήο: άξα είκαζηε θαη εκείο ζαλ κηθξά ζπνξάθηα ηνπ δέληξνπ πνπ ζέινπκε λεξφ 

θαη θαγεηφ.. θαη φπσο ην δέληξν έρεηο ξίδεο έηζη θαη εκείο έρνπκε ηηο δηθέο καο ξίδεο πνπ 

είλαη επίζεο θαη νη άλζξσπνη πνπ καο γέλλεζαλ θαη καο κεγάισζαλ. Μπνξνχκε λα 

κεγαιψζνπκε κφλνη καο; 

Μάξηνο: ζέινπκε ηελ κακά θαη ηνλ κπακπά καο[…]. 

 

Βέβαηα θαη ν Μάξηνο έρεη γελλεζεί αιινχ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

κέλεη ζε άιιν ηφπν, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηνλ επραξηζηεί θαη αλαπνιεί ηα παιηά 

ρξφληα. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε απηήλ ηελ θαηαγσγή είλαη θαη ε απψιεηα 

απφ ηελ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο, δηφηη κεγάισζε κε ηελ γηαγηά θαη ηνλ παππνχ θαη 

ηψξα αλαγθάζηεθε λα κεηαθεξζεί αιινχ θαη λα ράζεη απηήλ ηελ επαθή, πνπ φπσο 

θαίλεηαη ηελ είρε πνιχ αλάγθε θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ 

ηνκέα. Γηα λα νδεγεζνχκε ζηγά-ζηγά ζε απηήλ φκσο ηελ απνθάιπςε απφ ην παηδί ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γεληθέο γηα εθείλα θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο. πγθεθξηκέλα ζέηνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο: 
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[...]Δξεπλήηξηα: θαη ε κακά καο κφλε ηεο θχηξσζε; 

Μάξηνο: φρη είρε θαη εθείλε κακά θαη κπακπά  

Δξεπλήηξηα: Σψξα ζα πάξεηο έλα κνιχβη θαη απηφ πνπ ζα ιέκε ζα ην γξάθεηο 

Μάξηνο: Δληάμεη, είκαη έηνηκνο 

Δξεπλήηξηα: ηελ ξίδα ηνπ δέληξνπ ζα κνπ γξάςεηο πνπ γελλήζεθεο; 

Μάξηνο: ηελ Αζήλα, λα ην γξάςσ; 

Δξεπλήηξηα: λαη, ζα ήζεια ηψξα λα κνπ γξάςεηο απφ πνχ είλαη ε κακά ζνπ; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ είλαη απφ ηελ Κσ, θαη ν κπακπάο κνπ απφ ηελ Κξήηε, απφ ην 

Ζξάθιεην 

Δξεπλήηξηα: πνιχ θαιά, θαη ε Αζήλα, ε Κσ, ε Κξήηε πνπ αλήθνπλ, ζε πνηα ρψξα; 

Μάξηνο: ζηελ Διιάδα 

Δξεπλήηξηα: νπφηε εκείο ζηελ άιιε ξίδα ζα γξάςνπκε ηελ ρψξα. Καη είκαζηε έηνηκνη λα 

πξνρσξήζνπκε ιίγν πνην πάλσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ[…]. 

 

11.2.1.1.Οη ζπκβνιηζκνί ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο γηα ηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ 

 

Οη ξίδεο ηνπ θάζε παηδηνχ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπ θάζε παηδηνχ, πνπ γελλήζεθε, 

πνπ κεγάισζε, πνπ κέλεη ηψξα. Ζ εηζαγσγή ζην ζέκα θαη νη αξρηθέο εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Καη εκείο κνηάδνπκε κε ηα δεληξάθηα ην μέξεηε; 

Καηεξίλα, Διέλε: λαη!!! 

Δξεπλήηξηα: ηαλ είκαζηε κσξά, κνηάδνπκε κε ην κηθξφ ζπνξάθη ηνπ δέληξνπ, πνπ… 

Καηεξίλα: θαη εκείο γηα λα κεγαιψζνπκε ρξεηαδφκαζηε λεξφ θαη ρξεηαδφκαζηε θάπνηνλ 

λα καο θξαηάεη φπσο ην δέληξν γηα λα κεγαιψζνπκε. 

Δξεπλήηξηα: θαη φπσο ην δεληξάθη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ θαη εκείο γηα λα κεγαιψζνπκε 

ρξεηαδφκαζηε (θάλεη παχζε γηα λα κηιήζνπλ ηα παηδηά) 

Διέλε: ηελ κακά[...]. 

 

Βέβαηα θαη ηα δχν παηδηά έρνπλ γελλεζεί αιινχ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν κέλνπλ θαη ζε άιινπο ηφπνπο, ηνπο νπνίνπο φκσο δελ ηνπο επραξηζηεί θαη 

αλαπνινχλ ηα παιηά. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε απηήλ ηελ θαηαγσγή είλαη θαη 

ε απψιεηα απφ ηελ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο, δηφηη κεγάισζαλ κε ηελ γηαγηά θαη ηνλ 

παππνχ θαη ηψξα αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθεξζνχλ αιινχ θαη λα ράζνπλ απηήλ ηελ 

επαθή, πνπ φπσο θαίλεηαη ηελ είραλ πνιχ αλάγθε θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη 

ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα. Γηα λα νδεγεζνχκε ζηγά-ζηγά ζε απηήλ φκσο ηελ απνθάιπςε 

απφ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γεληθέο γηα εθείλα 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα ζέηνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα:: θαη ε κακά καο ήξζε κφλε ηεο ζηελ γε, έηζη θχηξσζε; 

Καηεξίλα: φρη είρε θαη απηή ηελ δηθή ηεο κακά. 

Διέλε: έρεη θαη έλαλ άληξα λα ηεο θάλεη παξέα. 

Δξεπλήηξηα: Σψξα ζα πάξεηε έλα κνιχβη θαη ζα γξάθεηαη απηφ πνπ λνκίδεηε κε βάζε 

απηφ πνπ ζαο ξσηάσ. Δπεηδή ε Διέλε δελ κπνξεί, ζα γξάθεηο εζχ Νίλα θαη εκείο Διέλε 

ζα ην θάλνπκε καδί. Λνηπφλ μεθηλάκε: 

Δξεπλήηξηα: Πνπ γελλεζήθαηε; 

Διέλε: ηελ Αζήλα  

Δξεπλήηξηα :άξα ζηελ κηα ξίδα ζα γξάςεηο Καηεξίλα ηελ ιέμε. 

Καηεξίλα: Αζήλα. 

Δξεπλήηξηα: Δληάμεη, θαη δελ κνπ ιέηε θαη ε γηαγηά ζηελ Αζήλα γελλήζεθε; 

Διέλε: φρη ζε άιιν ρσξηφ. 

Καηεξίλα: ζηα Ησάλληλα, ζε έλα ρσξηφ πνπ ην ιέλε Κιεηζνχξα. 



250 
 

Δξεπλήηξηα: Χξαία, θαη ε Κιεηζνχξα, ηα Γηάλλελα, ε Αζήλα, ζε πνηα ρψξα αλήθνπλ; 

Καηεξίλα: ηελ Διιάδα. 

Δξεπλήηξηα: ην γξάθνπκε θαη απηφ, θαη εζείο παηδηά πνπ δείηε; 

Διέλε: ζε έλα ρσξηφ, πνιχ κηθξφ. 

Καηεξίλα: ζηελ Κξήηε. 

Δξεπλήηξηα: θαη πνην ζπγθεθξηκέλα, πνπ; 

Διέλε: θνληά ζην Καζηέιη. 

Καηεξίλα: ζηελ Μ… 

Δξεπλήηξηα:: γξάθνπκε ζηελ άιιε ξίδα ηελ ιέμε Μ… 

Καηεξίλα: εγψ ζα γξάςσ θαη ηελ ιέμε ρσξηφ δίπια[...]. 

 

Οη ξίδεο ζπκβνιίδνπλ ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο (πξνέιεπζε, νηθνγελεηαθφ φλνκα, 

θαηαγσγή). Ηδηαίηεξα ζηηο δχν απηέο νηθνγέλεηαο ππάξρεη ην κνηίβν, ν παηέξαο απφ ηελ 

Κξήηε θαη ε κεηέξα απφ έλα άιιν κέξνο εθηφο Κξήηεο. Καη νη δχν ηφπνη θαηαγσγήο 

ηεο θάζε νηθνγέλεηαο είλαη ζε κηα άιιε θάζε πνιηηηζκηθή- θνηλσληθή θαη λαη κελ θάλεη 

ηπρεξά ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηαο αιιά απφ ηελ άιιε ηα 

κπεξδεχεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. ηα δχν θνξίηζηα πνην ζπγθεθξηκέλα είλαη 

δχζθνιν λα αληηιεθζνχλ πσο κέρξη πξφηηλνο άθνπγαλ ηζάκηθα θαη θιαξίλα θαη 

αθνινπζνχζαλ άιια ήζε θαη έζηκα θαη απφ ηελ άιιε ηψξα αθνχλ κφλν θξεηηθά θαη 

αζπάδνληαη θξεηηθά έζηκα. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ινηπφλ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ 

κνπζηθή αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ηφπνπο δηαζθέδαζεο ηνπο. 

 ζνλ αθνξά ην αγφξη, ην άιιν παηδί ηεο έξεπλαο ηνπ είλαη δχζθνιν λα ζθεθηεί πσο 

δψληαο ζε έλα κηθξφ λεζί αθνχγνληαο παξαδνζηαθά Κψηηθα φξγαλα θαη ηξψγνληαο 

παξαδνζηαθά θψηηθα παξαδνζηαθά θαγεηά πνπ ηφζν ιάηξεπε, ηψξα ζα πξέπεη λα 

αθνχεη ιχξεο θαη καληνιίλα θαη καληηλάδεο. Δπίζεο ην άιιν κεηνλέθηεκα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αγνξηνχ είλαη πσο ζηελ γεηηνληά πνπ έκελε ζηελ Κσ, ήηαλ άλζξσπνη 

πνπ κηινχζαλ ηνχξθηθα, ζηνλ παηδηθφ θαη ζην λήπην ζπλαλαζηξεθφηαλ κε ηέηνηα παηδηά 

θαη είρε κάζεη ήδε κηα άιιε θνπιηνχξα θαη ιεμηιφγην. ηαλ ήξζαλ ζηελ Κξήηε ηνπ 

ήηαλ δχζθνιν λα εθθξαζηεί φπσο ηα άιια θξεηηθφπνπια θαη πνιιέο απιέο ιέμεηο πνπ 

ηηο έιεγαλ ή ηηο πξφθεξαλ δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχζε λα ηηο θαηαιάβεη.  

 

11.2.2. Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ Μάξηνπ γηα ην έδαθνο ηνπ δέληξνπ  

 

Σν έδαθνο αλαπαξηζηά ηνλ ηφπν πνπ κέλεη ην παηδί ζην παξφλ θαη κεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Σα παηδηά αλέθεξαλ κε κεγάιε 

επθνιία πνπ κέλνπλ θαη ηη θάλνπλ, αιιά ήηαλ ιίγν δηζηαθηηθά δηφηη άξεζε θαη ζηα ηξία 

θαιχηεξα ε πξψηε θαηνηθία. Ηδηαίηεξα ν Μάξηνο θαη ε Καηεξίλα πνπ είλαη κεγαιχηεξα 

παηδηά θαηάιαβαλ θαη έλνησζαλ ηελ κεηαθίλεζε θαη νη αλακλήζεηο είλαη πνην πνιιέο.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη ζε πνην κέξνο έρεη πεξάζεη πάξα πνιχ φκνξθα, θαη ιεο πσο ζα 

ήζειεο λα μαλαπάο εθεί; 

Μάξηνο: ζηελ Κσ, γηαηί εθεί ήκαζηαλ φινη καδί, θαη ήκαζηαλ ραξνχκελνη.  

Δξεπλήηξηα: εδψ ζηελ Κξήηε δελ πεξλάο θαιά; 

Μάξηνο: πεξλάσ θαιά, αιιά πνην πνιχ ζην ζρνιείν, γηαηί παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ 

Δξεπλήηξηα: δελ πάηε βφιηα κε ηνλ κπακπά θαη ηελ κακά; 

Μάξηνο: πάκε πνην πνιχ ζηα ρσξηά, αιιά δελ πεξλάσ πνιχ θαιά, γηαηί θακηά θνξά δελ 

έρσ θίινπο γηα λα παίμνπκε[...]. 

 

ζνλ αθνξά ηα κέξε πνπ πεξλνύλ θαιά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φκσο ζε 

πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ πεξλνχλ θαιά, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν ηηο απαληήζεηο: 
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Τπνθείκελν1(Μάξηνο): 

 
Δξεπλήηξηα: ηψξα ζα ήζεια λα κνπ πεηο ζε πνην κέξνο πήγεο θαη δελ πέξαζεο θαιά γηαηί 

ζηελαρσξήζεθεο; 

Μάξηνο: εε…. Κακηά θνξά ζην ρσξηφ ηνπ κπακπά κνπ, γηαηί ν κπακπάο φιν ιείπεη θαη ε 

γηαγηά ιέεη πξάγκαηα ζηελ κακά θαη εθείλε ζηελαρσξηέηαη. Καη θιαίεη εθείλε, θαη φηαλ 

θεχγνπκε απφ ην ρσξηφ ν κπακπάο έρεη φιν λεχξα θαη ηζαθψλεηαη κε ηελ κακά. Δεεε… 

θαη δελ ζέισ λα πεγαίλσ. 
 

ηελ εξψηεζε ζε πνηνλ απεπζύλνληαη όηαλ ζέινπλ λα πνπλ ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη φρη κφλν δπζάξεζην αιιά θαη επράξηζην, νη απαληήζεηο ηνπο είλαη νη 

εμήο: 

 

Τπνθείκελν1(Μάξηνο): 

 
[…]Δξεπλεηήο: κάιηζηα! Καη αλ ζνπ ζπκβεί θάηη πνιχ θαιφ ζε πνηνλ πεγαίλεηο λα ην 

πεηο πξψηα; 

Μάξηνο: ζηελ κακά κνπ, θαη αλ θάλσ θάηη πνπ δελ είλαη θαιφ, θαη πξέπεη λα ην κάζεη ν 

κπακπάο πάιη ζηελ κακά πεγαίλσ θαη εθείλε ηνπ ην ιέεη. 

Δξεπλήηξηα: θαη γηαηί δελ ην ιεο ζην κπακπά ζνπ; 

Μάξηνο: γηαηί ν κπακπάο φιν ιείπεη θαη φηαλ είλαη ζπίηη θνηκάηαη. 

Δξεπλήηξηα: δελ κπνξεί φιε ηελ ψξα λα θνηκάηαη, ζα είλαη θαη μχπληνο θάπνηα ζηηγκή 

Μάξηνο: λαη είλαη αιιά ζέιεη εζπρία θαη πνιιέο θνξέο φηαλ ηνπ κηιάσ δελ κνπ αθνχεη, 

δελ κνπ απαληάεη[…]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν θαη ην ιόγν πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη λα ρακνγειάζνπλ, ηα 

παηδηά απαληνχλ σο εμήο: 

 

Τπνθείκελν1: 

 
[…] Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο πνην πξφζσπν είλαη απηφ πνπ ζε θάλεη λα γειάο 

πάξα πνιχ; 

Μάξηνο: Ο ηέιηνο, ν αδεξθφο κνπ φιν θάλεη ηξέιεο θαη εγψ φιν γειάσ. Κακηά θνξά ζα 

ηνπ πεη ν κπακπάο «πξφζερε ην πνηήξη πνπ θξαηάο γηαηί ζα ην ξίμεηο» θαη κφιηο ηνπ ην 

ιέεη απηφο ην ξίρλεη, ν κπακπάο αξρίδεη λα ηνπ θσλάδεη, εθείλνο θιαίεη, ε κακά καδεχεη 

ηα γπαιηά θαη εγψ γειάσ. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί γειάο; 

Μάξηνο: γηαηί φπσο ιέεη θαη ν κπακπάο είλαη απξφζεθηνο θαη φηη πηάλεη ην ξίρλεη, είλαη 

πνιχ αζηείν θαη γίλεηαη έηζη πάληα […]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν θαη ην ιόγν πνπ κπνξεί λα ζηελαρσξεζνύλ ηα παηδηά 

απαληνχλ σο εμήο: 

Τπνθείκελν1: 

 
[…] Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνηνο ζε έρεη ζηελαρσξήζεη πνην πνιχ; 

Μάξηνο: ν κπακπάο κνπ γηαηί κφιηο θάλεηο θάηη, απηφο αξρίδεη θαη θσλάδεη. ιν θσλάδεη 

θαη βξίδεη 

Δξεπλήηξηα: δειαδή εθείλνο ζνπ θσλάδεη πνην πνιχ ή θαη θάπνην άιιν άηνκν φπσο π.ρ. 

ε κακά ζνπ; 

Μάξηνο: ε κακά κνπ δελ κνπ θσλάδεη, κφλν κνπ ιέεη φιε ηελ ψξα δηάβαδε θαη δηάβαδε. 

Ο κπακπάο κνπ, κνπ θσλάδεη πάξα πνιχ, φηη θαη λα θάλσ δελ ηνπ αξέζεη. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια λα κνπ πεηο γηα πνην ιφγν ζνπ θσλάδεη; 
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Μάξηνο: κνπ θσλάδεη γηα ηα παηρλίδηα κνπ, φηαλ ηα αθήλσ ζηελ κέζε θαη κνπ θσλάδεη 

επεηδή ιέεη είκαη κηθξφο, θαη δσεξφο […]. 

 

ηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξά, ζπλήζσο ε εξψηεζε πνπ ηνπο θάλνπλ νη κεγαιχηεξνη 

είλαη γηα ην επάγγεικα πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ όηαλ κεγαιώζνπλ, ε απάληεζε πνπ 

δίλνπλ δελ καο παξαμελεχεη σο πξνο ην επάγγεικα αιιά σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ, 

δηφηη δείρλεη ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο ρψξαο θαη πφζν πνιχ έρεη επεξεάζεη 

ηα παηδηά κηα ηέηνηα εμέιημε. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ην εμήο: 

Τπνθείκελν1: 

 
[…] Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα, ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο φηαλ 

κεγαιψζεηο; 

Μάξηνο: Αζηξνλαχηεο ζέισ λα γίλσ 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο αζηξνλαχηεο; 

Μάξηνο: Γηαηί έηζη ζα βγάδσ πνιιά ιεθηά θαη ζα κέλσ ζε έλα κεγάιν ζπίηη κε ηα 

αδέξθηα κνπ. 

Δξεπλήηξηα: κφλν κε ηα αδέξθηα ζνπ ζέιεηο λα κείλεηο εθεί; 

Μάξηνο: θαη κε ηελ κακά κνπ […]. 

 

Με αθνξκή γηα ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά φλεηξα ξσηάκε ηη εύρνληαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, γηα λα δνχκε αλ φλησο ηα ιεθηά πνπ ζεσξνχλ πσο παίδνπλ ξφιν ζηελ 

δηθή ηνπο δσή αλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. 

Τπνθείκελν1: 

 
[…] Δξεπλήηξηα: Γηα ηελ νηθνγέλεηα ζνπ ηη νλεηξεχεζαη λα γίλεη; 

Μάξηνο: λα είλαη θαιά, λα είλαη φινη καδί θαη λα κελ ζηελαρσξηνχληαη θαη λα είλαη 

πγηείο. 

 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο πσο ηα παηδηά ζεσξνχλ σο κέγηζηε 

αλάγθε γηα ηα ίδηα αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο λα έρνπλ πγεία, λα είλαη 

ραξνχκελνη θαη λα έρνπλ ιεθηά. Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ λα βιέπεηο κηθξά παηδηά 

λα θηινζνθνχλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δσή. 

ην εξψηεκα ζε ηη λνηψζνπλ ηα παηδηά ηθαλά λα πινπνηήζνπλ, ζέηνπκε θαη έλα άιιν 

εξψηεκα ην νπνίν αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζνπλ όηαλ επηηπγράλνπλ ην 

ζηόρν ηνπο, ή αθφκα θαη πφζν ξφιν παίδεη ε δηάζεζε ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  

Τπνθείκελν1: 

 
[…] Δξεπλήηξηα: Ση είλαη απηφ πνπ θάλεηο θαη είζαη πάξα πνιχ θαιφο; 

Μάξηνο: ζηελ δσγξαθηθή είκαη πάξα πνιχ θαιφο, κνπ αξέζεη πνιχ λα δσγξαθίδσ. 

Δξεπλήηξηα: θαη πφηε ζνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεηο, φηαλ είζαη ραξνχκελνο ή φηαλ είζαη 

ζηελαρσξεκέλνο; 

Μάξηνο: φπσο θαη λα είκαη δσγξαθίδσ, αιιά νη δσγξαθηέο κνπ είλαη δηαθνξεηηθέο. Αλ 

δελ κνπ αξέζεη ηηο ζθίδσ θαη ηηο πεηάσ, εε… πνην πνιχ δσγξαθίδσ φηαλ είκαη 

ραξνχκελνο είλαη πνην σξαίεο […]. 

 
11.2.2.1. Οη ζπκβνιηζκνί ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο γηα ην έδαθνο ηνπ δέληξνπ  

 

Σν έδαθνο αλαπαξηζηά πνπ κέλεη ην παηδί ζην παξφλ θαη κεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά αλέθεξαλ κε 

κεγάιε επθνιία πνπ κέλνπλ θαη ηη θάλνπλ, αιιά ήηαλ ιίγν δηζηαθηηθά δηφηη άξεζε θαη 

ζηα ηξία θαιχηεξα ε πξψηε θαηνηθία. Ηδηαίηεξα ν Μάξηνο θαη ε Καηεξίλα πνπ είλαη 
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κεγαιχηεξα παηδηά θαηάιαβαλ θαη έλνησζαλ ηελ κεηαθίλεζε θαη νη αλακλήζεηο είλαη 

πνην πνιιέο.  

 
[…] Διέλε: Δδψ ζην ρσξηφ δελ πεξλάσ θαιά, ζέισ λα είκαη ζηελ Κιεηζνχξα. 

Καηεξίλα: Δγψ πεξλνχζα θαιά ζηελ Αζήλα κε ηελ γηαγηά, ελψ εδψ δελ πεξλάσ θαιά. 

Γελ κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζηα ρσξάθηα εδψ, γηαηί γεκίδσ ρψκαηα θαη δελ πεξλάσ 

θαιά. 

Δξεπλήηξηα: Καη πνηα είλαη ηα κέξε πνπ έρεηε πεξάζεη πάξα κα πάξα πνιχ φκνξθα; 

Διέλε: Δγψ ζηελ Κιεηζνχξα [...]. 

 

ζνλ αθνξά ηα κέξε πνπ πεξλνύλ θαιά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φκσο ζε 

πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ πεξλνχλ θαιά, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζε 

απηφ ην ζεκείν ηηο απαληήζεηο: 

 
Δξεπλήηξηα: Καη ηψξα ζέισ λα ζπκεζείηε ζε πνην κέξνο πήγαηε θαη δελ πεξάζαηε θαιά, 

γηαηί ζηελαρσξεζήθαηε; Καη είπαηε εγψ δελ ζέισ λα μαλαπάσ 

Διέλε: Δδψ ζην ρσξηφ δελ πεξλάσ θαιά, ζέισ λα είκαη ζηελ Κιεηζνχξα. Δθεί είρα 

θίινπο θαη ε κακά κνπ ήηαλ ραξνχκελε, εδψ ν κπακπάο κνπ φιν ιείπεη.  

Καηεξίλα: Δγψ πεξλνχζα θαιά ζηελ Αζήλα κε ηελ γηαγηά, ελψ εδψ δελ πεξλάσ θαιά. 

Γελ κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ ζηα ρσξάθηα εδψ, γηαηί γεκίδσ ρψκαηα θαη δελ πεξλάσ 

θαιά. Καη ε κακά φιν θιαίεη, ν κπακπάο ιείπεη αιιά θαη φηαλ είλαη ζπίηη είλαη κε ηνπο 

γνλείο ηνπ, θαη δελ κνπ δίλεη ζεκαζία. 

 

ηελ εξψηεζε ζε πνηνλ απεπζχλνληαη όηαλ ζέινπλ λα πνπλ ηη ηνπο ζπκβαίλεη όρη 

κόλν δπζάξεζην αιιά θαη επράξηζην, νη απαληήζεηο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη πνην απφ απηά ηα άηνκα ζαο έρεη θάλεη λα λνηψζεηε πνιχ θαιά, 

πνιχ ραξνχκελα, λα είζηε πνιχ ραξνχκελα; 

(αθνινπζεί ζησπή δεπηεξνιέπησλ, ηα παηδηά ζθέθηνληαη) 

Διέλε: ε κακά θαη ε γηαγηά 

Καηεξίλα: ε γηαγηά θαη ε κακά 

Δξεπλήηξηα: ν κπακπάο ζαο; 

Διέλε: Ο κπακπάο φιν ιείπεη, ε κακά παίδεη καδί καο θαη αλ δνχκε θαη ηε γηαγηά 

παίδνπκε φινη καδί 

Καηεξίλα: Ζ κακά γειάεη καδί καο, θαη φηαλ ζηελαρσξηφκαζηε ζηελαρσξηέηαη θαη 

εθείλε. Ο κπακπάο δελ καο θαηαιαβαίλεη, ην ιέεη θαη ε κακά[…]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν θαη ην ιόγν πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη λα ρακνγειάζνπλ, ηα 

παηδηά απαληνχλ σο εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη πνην απφ απηά ηα άηνκα ζαο έρεη θάλεη λα λνηψζεηε πνιχ θαιά, 

πνιχ ραξνχκελα, λα είζηε πνιχ ραξνχκελα; 

(αθνινπζεί ζησπή δεπηεξνιέπησλ, ηα παηδηά ζθέθηνληαη) 

Διέλε: ε κακά θαη ε γηαγηά 

Καηεξίλα: ε γηαγηά θαη ε κακά 

Δξεπλήηξηα: ν κπακπάο ζαο; 

Διέλε: Ο κπακπάο φιν ιείπεη, ε κακά παίδεη καδί καο θαη αλ δνχκε θαη ηε γηαγηά 

παίδνπκε φινη καδί 

Καηεξίλα: Ζ κακά γειάεη καδί καο, θαη φηαλ ζηελαρσξηφκαζηε ζηελαρσξηέηαη θαη 

εθείλε. Ο κπακπάο δελ καο θαηαιαβαίλεη, ην ιέεη θαη ε κακά[…]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν θαη ην ιόγν πνπ κπνξεί λα ζηελαρσξεζνύλ ηα παηδηά 

απαληνχλ σο εμήο: 
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[…]Δξεπλήηξηα: Καη απφ ηελ νηθνγέλεηα ζαο πνην άηνκν ζαο ζηελαρσξεί πεξηζζφηεξν; 

Καηεξίλα: Δκέλα ν κπακπάο, δελ κνπ δίλεη ζεκαζία φηαλ ηνπ κηιάσ θαη φηαλ είλαη εδψ, 

αζρνιείηαη κε άιια πξάγκαηα.  

Διέλε: λαη θαη ην ρεηξφηεξν είλαη πνπ βιέπεη θαη αγψλεο ζηελ ηειεφξαζε θαη εκείο νχηε 

ηειεφξαζε δελ έρνπκε 

Καηεξίλα: θαη άκα δελ βιέπεη αγψλεο ζα βιέπεη εηδήζεηο 

Διέλε: θαη εκείο ζα πξέπεη λα θάλνπκε θαη εζπρία[...]. 

 

ηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξά, ζπλήζσο ε εξψηεζε πνπ ηνπο θάλνπλ νη κεγαιχηεξνη 

είλαη γηα ην επάγγεικα πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ όηαλ κεγαιώζνπλ, ε απάληεζε πνπ 

δίλνπλ δελ καο παξαμελεχεη σο πξνο ην επάγγεικα αιιά σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ, 

δηφηη δείρλεη ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο ρψξαο θαη πφζν πνιχ έρεη επεξεάζεη 

ηα παηδηά κηα ηέηνηα εμέιημε. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ην εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: ηψξα ζέισ λα κνπ πείηε ηη νλεηξεχεζηε γηα ηελ δσή ζαο; 

Διέλε: εγψ ζέισ λα γίλσ γηαηξφο γηαηί ζέισ λα βγάισ πνιιά ιεθηά θαη Θα παίξλσ φηη 

ζέισ  

Καηεξίλα: εγψ νλεηξεχνκαη λα γίλσ αηζζεηηθφο, γηαηί έξρνληαη νη θίιεο κνπ θαη ηνπο 

θηηάρλσ ηα λχρηα θαη ηα καιιηά. Έρσ πνιιά καλφ, γηαηί κνπ αξέζνπλ… 

 

Με αθνξκή γηα ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά φλεηξα ξσηάκε ηη εύρνληαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, γηα λα δνχκε αλ φλησο ηα ιεθηά πνπ ζεσξνχλ πσο παίδνπλ ξφιν ζηελ 

δηθή ηνπο δσή αλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. 

 
Δξεπλήηξηα: θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ζαο ηη νλεηξεχεζηε; 

Καηεξίλα: λα έρνπκε πγεία, λα έρνπκε ιεθηά γηα λα πεγαίλνπκε βφιηεο 

Δξεπλήηξηα: θαη εζχ Διέλε; 

Διέλε: λα θάλνπκε κηα κεγάιε αγθαιηά θαη λα κείλνπκε πνιχ ψξα έηζη, θαη λα γειάκε 

φινη! Ο κπακπάο, ε κακά, ε Νίλα θαη εγψ[…]. 

 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο πσο ηα παηδηά ζεσξνχλ σο κέγηζηε 

αλάγθε γηα ηα ίδηα αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο λα έρνπλ πγεία, λα είλαη 

ραξνχκελνη θαη λα έρνπλ ιεθηά. Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ λα βιέπεηο κηθξά παηδηά 

λα θηινζνθνχλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δσή. 

ην εξψηεκα ζε ηη λνηψζνπλ ηα παηδηά ηθαλά λα πινπνηήζνπλ, ζέηνπκε θαη έλα άιιν 

εξψηεκα ην νπνίν αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζνπλ όηαλ επηηπγράλνπλ ην 

ζηόρν ηνπο, ή αθφκα θαη πφζν ξφιν παίδεη ε δηάζεζε ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη ηη άιιν ζαο αξέζεη λα θάλεηε; 

Καηεξίλα: λα ρνξεχνπκε θαη κνπ αξέζεη λα δσγξαθίδσ, απηφ ζα γξάςσ ζηελ θφιια κνπ. 

ηαλ θάλσ απηά είκαη πνιχ ραξνχκελε θαη αλ έρσ ζηελαρσξεζεί πξηλ ην μερλάσ. 

Διέλε: λα ηξαγνπδάκε γηαηί κε ην ηξαγνχδη ζνπ πεξλάλε φιεο νη θαθέο ζθέςεηο. Μεηά 

έρσ μεράζεη γηαηί ζηελαρσξήζεθα, γηα απηφ ηξαγνπδάσ φζν πνην δπλαηά κπνξψ γηα λα 

μεράζσ[…]. 

 
11.2.3. Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ Μάξηνπ γηα ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ 

 

ην επφκελν ζηάδην βξίζθεηαη ν θνξκφο ηνπ δέληξνπ, φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

κηιήζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ κέζα απφ ηελ δσγξαθηθή κεξηθέο απφ ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο. Βέβαηα απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη ην γεγνλφο πσο δελ έθαλε θαλέλα 

θνπθάια ζην δέληξν, θαη νη γξακκέο ηνπο είλαη επζείεο. Σα παηδηά ζην ζεκείν απηφ 
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κηινχλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο  θαη γηα ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. Απνθαζίζακε 

ινηπφλ απφ ηελ δεμηά πιεπξά λα βάινπκε ηηο ελαζρνιήζεηο κε ηνπο θίινπο θαη απφ ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά κε ηελ νηθνγέλεηα.  

ην θνκκάηη απηφ αλαθέξνληαη ηα παηδηά ζηελ επγέλεηα θαη ζηελ ηξπθεξφηεηα πνπ 

δείρλνπλ ηα παηδηά απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα θάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηα ρφκπη θαη ηηο αζρνιίεο ησλ παηδηψλ, πφζν θαηξφ αζρνινχληαη κε απηά, πνηνο 

αζρνιείηαη καδί ηνπο ή αθφκα πνηνο ηνλ ελέπλεπζε. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα 

κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, θαη γηα ηνλ άλζξσπν πνπ είλαη 

ζεκαληηθφο θαη ηνπο βνεζάεη ζε απηφ πνπ ζέινπλ.   

Σα παηδηά ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη γηα ηηο επηζπκίεο πνπ έρνπλ φζνλ αθνξά ηελ 

κειινληηθή εμέιημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη πάιη θηλνύληαη πξνο ηνλ ζθνπό ησλ 

ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πγείαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη πνπ εχρεζαη λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ή πνπ ειπίδεηο λα 

αιιάμεη κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

Μάξηνο: Δχρνκαη λα κελ πεγαίλνπκε ζηα ρσξηά ηφζν ζπρλά γηαηί θνπξάδνκαη θαη δελ 

πεξλάσ θαιά. Αααα! Καη πνην πνιχ λα έρνπκε ιεθηά ζην ζπίηη λα θάκε θαη λα πάξνπκε 

φηη ζέινπκε. Θα ήζεια λα θηηάμνπκε έλα πνην κεγάιν ζπίηη κε απιή θαη κεγάιν 

θήπν[…]. 

 

Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία πξνέθπςαλ δεηήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ καο 

νδήγεζαλ ζε άιιεο πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, ζηηο δχζθνιεο επνρέο πνπ δνχκε ηα παηδηά 

είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχλ γηαηί ν ζπκκαζεηήο ηνπο έρεη έλα παηρλίδη θαη εθείλα δελ 

κπνξνχλ λα ην έρνπλ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ ηηο εμήο θαηαζηάζεηο πνπ αλέπηπμαλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο θαη αλαγλψξηζαλ πσο δελ ήηαλ θαιφ. 

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη ην γεγνλφο πσο δελ έρεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ βιέπεηο πσο νη 

άιινη ηα έρνπλ ζε θάλεη λα δειεχεηο; 

Μάξηνο: λαη πνιχ. ηαλ βιέπσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη έρνπλ θάπνηα πξάγκαηα εγψ 

ζηελαρσξηέκαη. 

Δξεπλήηξηα: θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ ζε έθαλε λα δειέςεηο πεξηζζφηεξν; 

Μάξηνο: κηα θνλζφια πνπ είρε ν Νίθνο, ν θίινο κνπ, κνπ άξεζε πνιχ θαη κφλν εγψ δελ 

ηελ πήξα. Μεηά απφ απηφλ, φια ηα άιια παηδηά ηελ αγφξαζαλ. 

Δξεπλήηξηα: θαη εζχ δελ ην είπεο ζηελ κακά ζνπ; 

Μάξηνο: λαη ην είπε θαη εθείλε κνπ είπε φηη ζα ξσηήζεη ην κπακπά αιιά εθείλνο έιεγε 

πσο δελ ηελ ρξεηάδνκαη θαη ηψξα πνπ πεγαίλσ ζην δεκνηηθφ δελ ζα έπξεπε λα έρσ 

παηρλίδηα αιιά βηβιία. Δγψ έθιαηγα πνιχ γηαηί ηελ ήζεια, εε θαη ηφηε ε κακά ην είπε 

ζηελ ζεία κνπ θαη κνπ είπε εθείλε πσο ζα ηελ πάξεη[...]. 

 

11.2.3.1. Οη ζπκβνιηζκνί ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο γηα ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ 

 

Σα παηδηά ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη γηα ηηο επηζπκίεο πνπ έρνπλ φζνλ αθνξά ηελ 

κειινληηθή εμέιημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη πάιη θηλνύληαη πξνο ηνλ ζθνπό ησλ 

ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πγείαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη πνπ εχρεζαη λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ή πνπ ειπίδεηο λα 

αιιάμεη κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

Διέλε: λα παίδνπκε θαη λα είλαη θαη ν κπακπάο καδί καο, θαη λα κέλεη πνην θνληά ε 

γηαγηά καο θαη λα έρνπκε ιεθηά… θαη λα έρνπκε πγεία… θαη λα είκαζηε ραξνχκελνη…. 

Καη… θαη… δελ ζπκάκαη θάηη άιιν… 

Καηεξίλα: εγψ ζα ήζεια.. λα είρακε ιεθηά, λα ήκαζηαλ φινη καδί καθξηά απφ εδψ θαη λα 

γειάκε… θαη ην πνην ζεκαληηθφ λα έρνπκε ηελ πγεία καο[…]. 
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Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία πξνέθπςαλ δεηήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ καο 

νδήγεζαλ ζε άιιεο πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, ζηηο δχζθνιεο επνρέο πνπ δνχκε ηα παηδηά 

είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχλ γηαηί ν ζπκκαζεηήο ηνπο έρεη έλα παηρλίδη θαη εθείλα δελ 

κπνξνχλ λα ην έρνπλ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ ηηο εμήο θαηαζηάζεηο πνπ αλέπηπμαλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο θαη αλαγλψξηζαλ πσο δελ ήηαλ θαιφ. 

 
[…]Διέλε: εγψ… εγψ…. Θα ήζεια λα πάκε φινη καδί ζηελ Κιεηζνχξα, λα έρνπκε 

παηρλίδηα, θαη λα βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ λα ρακνγειάκε. Ααα θαη δελ ζέισ λα δειεχσ. 

Δξεπλήηξηα: γηαηί πφηε έλνησζεο έηζη; 

Διέλε: φηαλ φια ηα παηδηά είραλ playmobil εδψ ζην ρσξηφ θαη εγψ δελ είρα, θαη φηαλ ηα 

άιια παηδηά έρνπλ παηρλίδηα θαη εγψ δελ έρσ. 

Δξεπλήηξηα: ε Διέλε καο είπε πφηε λνηψζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο, εζχ Νίλα; 

Καηεξίλα: φηαλ νη θίιεο κνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ εκέλα, νη θίιεο κνπ 

έρνπλ δσκάηην δηθφ ηνπο θαη δηθφ ηνπο θξεβάηη, ελψ εγψ δελ έρσ.. αιιά δελ δειεχσ 

πνιχ γηαηί φηαλ έρνπκε ρξήκαηα, πάσ θαη εγψ εθδξνκή 

Δξεπλήηξηα:  Καη πνηνο ζνπ έρεη κάζεη λα κελ δειεχεηο, θαη λα ζθέθηεζαη πσο έρεηο θαη 

εζχ πνιιά πξάγκαηα; ηη δειαδή λα βιέπεηο ηη έρεηο θαη εζχ πνπ νη άιινη κπνξεί λα κελ 

ην έρνπλ 

Καηεξίλα: ε κακά θαη ιίγν ν κπακπάο.  

Δξεπλήηξηα: ζέιεηο λα κνπ πεηο έλα παξάδεηγκα 

Καηεξίλα: Πξνρζέο ε Ησάλλα θαη ε αδεξθή ηεο πήξαλ κηα θνπζθσηή πηζίλα απφ ηα 

Jumbo γηα κέζα ζην ζπίηη, εε.. εγψ ζηελαρσξήζεθα πνιχ γηα ηη ζέισ θαη εγψ, αιιά ε 

κακά κνπ είπε πσο εκείο έρνπκε πάεη ζε αιεζηλή ζάιαζζα ελψ εθείλα ηα παηδηά κπνξεί 

λα κελ έρνπλ πάεη θαη πνηέ.    

Διέλε: θαη εγψ ζέισ λα πσ. Πξνρζέο πήγαλ ηα άιια παηδηά ζην ινχλα παξθ ζην 

Ζξάθιεην, ελψ εκείο δελ είρακε ιεθηά θαη δελ κπνξνχζακε λα πάκε. Καη ηφηε ε κακά 

κνπ είπε πσο εκείο έρνπκε πάεη ζηελ Αζήλα ζην AllouFunPark θαη ζηνλ κεγάιν 

δσνινγηθφ θήπν, ελψ εθείλα δελ πξφθεηηαη λα πάλε πνηέ ηνπο, γηαηί έκελαλ απφ πάληα ζε 

απηφ ην ρσξηφ.  

Καηεξίλα: κπνξεί λα ηα μέξνπλ αιιά δελ έρνπλ πάεη, θαη δελ ζα πάλε. 

 

11.2.4. Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ Μάξηνπ γηα ηα θύιια ηνπ δέληξνπ 

 

Σα θχιια αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο γηα ηελ δσή 

ηνπο ηα ίδηα ηα παηδηά. Ζ εξεπλήηξηα μεθαζαξίδεη φηη δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη ζηελ 

δσή ή έρνπλ πεζάλεη. Καη απηφ γηαηί δελ ζεκαίλεη πσο επεηδή έρνπλ πεζάλεη παχνπλ λα 

είλαη ζεκαληηθνί γηα εκάο. ιεο απηέο νη εξσηήζεηο θαινχλ θαηά θάπνην ηξφπν ην παηδί 

λα πεη ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ήηαλ ζεκαληηθφ ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην άηνκν πνπ 

αλαθέξεη. Παξαθάησ θαίλεηαη μεθάζαξα πνηα είλαη απηά ηα πξόζσπα θαη γηαηί είλαη 

ζεκαληηθά γηα εθείλα.  

 
Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνηνλ αγαπάο πάξα κα πάξα πνιχ; 

Μάξηνο: ηελ αδεξθή κνπ θαη ηελ κακά κνπ. 

Δξεπλήηξηα: σξαία, θαη γηαηί λνκίδεηο πσο είλαη άηνκα μερσξηζηά γηα ζέλα; 

Μάξηνο: γηαηί είλαη δίπια κνπ φπνηε ηελ ζέισ θαη κε θάλεη λα λνηψζσ θαιά. 

Δξεπλήηξηα: είλαη θνληά ζνπ ε αδεξθή ζνπ, ζε παίξλεη ηειέθσλα; 

Μάξηνο: λαη κηιάκε ζην ηειέθσλν αξθεηά ζπρλά, θαη φηαλ έξρεηαη θάζεηαη πνιιέο κέξεο 

αιιά εκέλα κνπ θαίλνληαη πνιχ ιίγεο. Ζ ραξά κνπ είλαη λα έξζνπλ νη γηνξηέο θαη λα 

είκαζηε φινη καδί.  

Δξεπλήηξηα: θαη φηαλ ιείπεη απφ εδψ εζχ ηελ ζπκάζαη; 

Μάξηνο: λαη κνπ ιείπεη πνην πνιχ. 
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11.2.4.1. Οη ζπκβνιηζκνί ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο γηα ηα θύιια ηνπ δέληξνπ  

 

Σα θχιια αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο γηα ηελ δσή 

ηνπο ηα ίδηα ηα παηδηά. Ζ εξεπλήηξηα μεθαζαξίδεη φηη δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη ζηελ 

δσή ή έρνπλ πεζάλεη. Καη απηφ γηαηί δελ ζεκαίλεη πσο επεηδή έρνπλ πεζάλεη παχνπλ λα 

είλαη ζεκαληηθνί γηα εκάο. ιεο απηέο νη εξσηήζεηο θαινχλ θαηά θάπνην ηξφπν ην παηδί 

λα πεη ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ήηαλ ζεκαληηθφ ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην άηνκν πνπ 

αλαθέξεη.  Παξαθάησ θαίλεηαη μεθάζαξα πνηα είλαη απηά ηα πξόζσπα θαη γηαηί είλαη 

ζεκαληηθά γηα εθείλα.  

 
Δξεπλήηξηα: Σψξα ινηπφλ γηα λα ηειεηψζνπκε κε ηα θχιια ηνπ δέληξνπ, ζέισ λα κνπ 

πείηε πνηα πξφζσπα είλαη ζεκαληηθά γηα εζάο; 

Διέλε: ε κακά θαη ν κπακπάο, νη γηαγηάδεο καο, ν ζείνο καο θαη ε ζεία καο. 

Καηεξίλα: ε κακά θαη ν κπακπάο, ε γηαγηά καο, ν ζείνο καο θαη ε ζεία καο, α! θαη νη 

παππνχδεο καο. 

 

11.2.5. Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ Μάξηνπ γηα ηα θξνύηα ηνπ δάζνπο 

 

Σα θξνχηα ζην δέλδξν αλαπαξηζηνχλ δψξα, πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηα πιαηζηψλνπλ. Απηά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κφλν πιηθά αγαζά αιιά 

κπνξεί λα είλαη επγέλεηα, αγάπε, θξνληίδα, πεξίζαιςε, επγλσκνζχλε απφ άιινπο. ηελ 

ζπλέρεηα ζα δνχκε θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ηα ππνθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: φπσο ίζσο έρεηο πξνζέμεη, ην δέληξν θάλεη πξψηα ηα αλζάθηα θαη κεηά 

ην αλζάθη γίλεηαη ζηγά- ζηγά θαξπφο θαη ζηελ ζπλέρεηα κήιν. Ζ ραξά ηεο θχζεο θάλεη 

απηφ ην δψξν ζην δέληξν γηα λα ην επραξηζηήζεη. Δζχ έρεηο πάξεη πνηέ θάπνην δψξν πνπ 

λα ράξεθεο πάξα πνιχ; 

Μάξηνο: λαη ηα playmobil κε ην ζπηηάθη ηνπο, φιν ην παθέην καδί 

Δξεπλήηξηα: πνιχ φκνξθν δψξν θαη πνηνο ην έδσζε; 

Μάξηνο: Ο αδεξθφο κνπ ν ηέιηνο         

Δξεπλήηξηα: θαη γηαηί ζνπ έθαλε απηφ ην δψξν; 

Μάξηνο: κνπ ην πήξαλ φια κνπ ηα αδέξθηα, ν Μηράιεο θαη ε Μαξία είραλ καδέςεη 

θάπνηα ιεθηά θαη ηνπ ηα έδσζαλ. Ο ηέιηνο πήγε κεηά κε ηελ κακά κνπ θαη κνπ ηα 

πήξαλ. Ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο, γηαηί ηα κάδεπαλ θαη εγψ δελ ήμεξα ηίπνηα θαη ζηα 

γελέζιηα κνπ καδεχηεθαλ ζην ζπίηη νη ζείεο θαη ηα αδέξθηα κνπ φια θαη ε κακά καο 

έθνςε ηελ ηνχξηα πνπ έθηηαμε γηα κέλα, κνπ άξεζε πάξα πνιχ. Ήηαλ ε πνην ραξνχκελε 

κνπ κέξα, δελ ζα ηελ μεράζσ πνηέ. Ήκαζηαλ φινη καδί θαη ήκαζηαλ θαιά θαη κνπ 

έθαλαλ ξνχρα δψξν νη ζείεο κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ ην playmobil.   

Δξεπλήηξηα: ραίξνκαη πνπ κνπ ηα είπεο φια απηά, θαη ηψξα ινγηθά ηα ξνχρα ηα θνξάο 

αιιά ηα playmobil ηα πξνζέρεηο, παίδεηο κε απηά; 

Μάξηνο: λαη αθφκα παίδσ κε απηά, απφ ην θαινθαίξη πνπ κνπ ηα πήξαλ. Καη θακηά θνξά 

θσλάδσ θίινπο κνπ απφ ην ζρνιείν θαη έξρνληαη λα παίμνπκε κε απηά.  

Δξεπλήηξηα: θαη ινγηθά ε νηθνγέλεηα ζνπ βιέπεη πσο εζχ αζρνιείζαη κε ην παηρλίδη πνπ 

ζνπ πήξαλ, ζσζηά; 

Μάξηνο: λαη θαη φινη κνπ ρακνγειάλε, θαη γηα απηφ ην πάξηη αθφκα ζπδεηάκε, θαη ην 

έκαζαλ θαη νη άιινη παππνχδεο απφ ηελ Κσ, θαη πνιινί ζπγγελείο καο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα δεηάεη απφ ηα παηδηά λα πξνζζέζνπλ θάηη αθφκα ζηελ 

δσγξαθηά ηνπο, αλ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην. ην ζεκείν απηφ ν Μάξηνο ζέιεη λα 

πξνζζέζεη: 
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Δξεπλήηξηα: φηη ζέιεηο κπνξείο λα θάλεηο είλαη δηθηά ζνπ ε δσγξαθηά, απιά ζα ήζεια λα 

κνπ πεηο φηαλ ηειεηψζεηο γηαηί ζέιεηο λα ππάξρνπλ απηά δίπια ζην δέληξν καο. 

Μάξηνο: Λνηπφλ ζέισ ην δέληξν γηαηί κε ηελ γηαγηά απφ ηελ Κσ πεγαίλακε βφιηεο θαη 

φηαλ θνπξαδφκαζηαλ βξίζθακε έλα δέληξν κε κεγάιε ζθηά θαη θαζφκαζηαλ απφ θάησ. 

Δθεί καο έιεγε παξακχζηα, θαη κεηά απφ ιίγε ψξα θεχγακε. Γηα απηφ δσγξαθίδσ θαη ηνλ 

ήιην γηαηί ζπλήζσο πεγαίλακε κεζεκέξη. 

Δξεπλήηξηα: κα ήζνπλ κηθξφ παηδάθη θαη ζπκάζαη ιεπηνκέξεηεο πνιιέο 

Μάξηνο: λαη ζπκάκαη πνιιά γηαηί πέξαζα θαιά.  

 

 
Ηρλνγξάθεκα 3. Ο ιακπεξφο ήιηνο, πνπ ζπκβνιίδεη ηα δχν πξφζσπα πνπ αγαπά. 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην Ηρλνγξάθεκα 3, ν Μάξηνο ήζειε λα πξνζζέζεη έλα κεγάιν 

ήιην, ζηελ πάλσ αξηζηεξή πιεπξά ηεο δσγξαθηάο, ν ήιηνο γηα ην παηδί ζπλδπάδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηξηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο πνπ έλνησζε 

ςπρηθά.  

 

11.2.5.1. Οη ζπκβνιηζκνί ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο γηα ηα θξνύηα ηνπ δάζνπο 

 

Σα θξνχηα ζην δέλδξν αλαπαξηζηνχλ δψξα, πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηα πιαηζηψλνπλ. Απηά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κφλν πιηθά αγαζά αιιά 

κπνξεί λα είλαη επγέλεηα, αγάπε, θξνληίδα, πεξίζαιςε, επγλσκνζχλε απφ άιινπο. ηελ 

ζπλέρεηα ζα δνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηα δχν παηδηά πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  

 
Δξεπλήηξηα: Αθνχ ινηπφλ ηα θηηάμεηε ζα ήζεια λα κνπ ζθεθηείηε πσο ηα κήια είλαη 

θάηη άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δψξα ή ε ηδηαίηεξε θξνληίδα πνπ ζαο έδσζε ην 

αγαπεκέλν ζαο πξφζσπν, σξαία; 

Διέλε: λαη, θαηάιαβα, εκέλα ην θαιχηεξν δψξν πνπ κνπ έθαλε ε κακά είλαη έλα 

πνιχρξσκν θαιακάθη.  

Δξεπλήηξηα: Καιακάθη; Γηα λα πίλεηο ην γάια ζνπ; 

Διέλε: Δγψ δελ κπνξνχζα λα πησ ην γάια απφ ην πνηήξη θαη ήζεια ην κπηκπεξφ κνπ, 

αιιά ε κακά ζηελαρσξηφηαλ γηαηί κνπ έιεγε πσο κεγάισζα θαη δελ είκαη κσξφ λα πίλσ 

απφ εθεί. Έηζη ηα Υξηζηνχγελλα πνπ έθπγαλ, εγψ είρα δεηήζεη απφ ηνλ Άγην Βαζίιε λα 

κνπ θέξεη έλα φκνξθν θαιακάθη πνπ ζα κε βνεζήζεη λα πίλσ πνην γξήγνξα ην γάια κνπ, 

θαη εγψ ζαλ ηελ Νίλα. Δεε θαη ε κακά κνπ, ηελ επφκελε κέξα, ζην ρξηζηνπγελληάηηθν 

δέληξν κνπ έβαιε ην θαιακάθη. Δγψ ηψξα κφλν απφ εθεί πίλσ.  

Δξεπλήηξηα: θαη εζχ Νίλα; 
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Νίλα: Δκέλα ε γηαγηά κνπ, κνπ πήξε ην πξψην κνπ κπινθ δσγξαθηθήο ζε κηα θαζεηίλα 

κε πνιινχο καξθαδφξνπο.  Ζ γηαγηά κνπ ήμεξε πσο κνπ άξεζε πνιχ λα δσγξαθίδσ θαη 

πσο ήζεια έλα κεγάιν κπινθ θαη δελ ήζεια λα γξάθσ ζε κηθξέο θφιιεο. Δεε θαη κηα 

κέξα φηαλ ήκαζηαλ ζηελ Αζήλα, ήξζε ζην δσκάηην κνπ, κε μχπλεζε θαη κφιηο άλνημα ηα 

κάηηα κνπ ηη λα δσ; Σν κπινθ!!! Σν αγαπψ θαη ην πξνζέρσ πνιχ, φηη θαη λα δσγξαθίζσ 

απφ εθεί, ην βάδσ ζε έλα θάθειν, ε κακά γξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο Κιεηζνχξαο θαη ηα 

ζηέιλνπκε κε ην ηαρπδξνκείν. 

 

ηελ ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα δεηάεη απφ ηα παηδηά λα πξνζζέζνπλ θάηη αθφκα ζηελ 

δσγξαθηά ηνπο, αλ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην. ην ζεκείν απηφ ηα δχν θνξίηζηα ζέινπλ  

λα πξνζζέζνπλ: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Χξαία! Θα ήζεια ηψξα λα δνχκε αλ ζέιεηε λα πξνζζέζνπκε θάηη 

αθφκα ζην δεληξάθη καο. 

Καηεξίλα: Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ έλα ινπινχδη αιιά λα είλαη κηθξφ δηπιά ζην δέληξν 

θαη λα ην μαλά δσγξαθίζσ ζε κηα άιιε θφια θαη λα ζνπ πσ ηη ζα ιέεη ην θάζε 

πέηαιν[…]. 

 

 
Ηρλνγξάθεκα 4. Σν ινπινχδη δίπια ζην δέληξν ηεο Καηεξίλαο. 

 

Σν ππνθείκελν 2 (Καηεξίλα), αξρηθά δσγξάθηζε έλα ινπινχδη κε ιαδνκπνγηά γηαηί 

ήζειε λα μερσξίδεη φπσο εηπψζεθε απφ ηελ ίδηα, απφ ην δέληξν θαη επίζεο ήζειε λα 

ζπκάηαη πνην έθαλε πξψην θαη κεηά δεχηεξν. Ζ αηηηνιφγεζε δελ δφζεθε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θίλεζε, αλ δειαδή παίδεη θάπνην ξφιν γηα ην πνην έθηηαμε πξψην θαη 

πνην δεχηεξν. Σν απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ηεο θαίλεηαη ζην Ηρλνγξάθεκα 4.  

ηελ ζπλέρεηα δήηεζε λα θάλεη ζε κηα άιιε θφιια πνην κεγάιν ην ινπινχδη γηαηί 

ήζειε λα γξάςεη ζε θάζε πέηαιν θαη έλα φλνκα, ήζειε λα εθθξαζηεί θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πνην αλαιπηηθά θαη απηφ δελ ζα κπνξνχζακε λα ηεο ην ζηεξήζνπκε. πλεπψο 

ζην ηρλνγξάθεκα 5, πνπ αθνινπζεί, βξίζθεηαη θαη ε δεχηεξε δσγξαθηά ηεο Καηεξίλαο, 

ε είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξαπάλσ δσγξαθηάο, ε νπνία ζηελ νπζία έθαλε ην 

ίδην ινπινχδη απιά πνην κεγάιν έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γξάςεη ζε θάζε πέηαιν. 
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Ηρλνγξάθεκα 5. Σα πέηαια ηνπ ινπινπδηνχ. 

 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινπινχδη νη δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζε ε Καηεξίλα ήηαλ ε εμήο: 

 
[…]Καηεξίλα: ζέισ λα ζνπ πσ φηη ζην ινπινχδη έρσ βάιεη ηα άηνκα πνπ αγαπψ θαη κε 

αγαπάλε θαη είλαη νη γνλείο, νη γηαγηάδεο, νη παππνχδεο, ν ζείνο θαη ε ζεία. Μεηά γξάθσ 

ηελ ιέμε Δηξήλε γηαηί ζέισ λα έρνπκε εηξήλε κεηαμχ καο θαη λα κηιάκε θαη λα γειάκε 

φινη καδί. Μεηά ιέσ ηη ζέισ λα γίλσ φηαλ κεγαιψζσ, ζέισ λα γίλσ ή νδνληίαηξνο, ή 

δαζθάια, ή θνκκψηξηα ή αηζζεηηθφο. Ζ κακά είρε βγάιεη θάηη κε ηα δφληηα θαη ηψξα 

φηαλ ηεο ιέκε πνλάσ μέξεη ακέζσο ηη είλαη θαη απηφ εκέλα κνπ αξέζεη γηαηί ζηακαηάσ 

λα πνλάσ, ζέισ λα γίλσ δαζθάια γηαηί κνπ αξέζνπλ απηά πνπ θάλνπκε ηψξα θαη εζχ 

είζαη δαζθάια θαη γηα απηφ καο ηα θάλεηο, ζέισ λα γίλσ θνκκψηξηα ή αηζζεηηθφο γηαηί ν 

λνλφο κνπ είλαη θνκκσηήο θαη ε λνλά κνπ αηζζεηηθφο θαη κνπ αξέζεη φηαλ πεγαίλακε 

Αζήλα ζην Κνκκσηήξην ηνπο. Αα!! Γηα απηφ ηνπο βάδσ θαη απηνχο ζην ινπινχδη. Καη 

πνην πνιχ ζα ήζεια λα έρνπκε φινη ηελ πγεία καο, θαη λα κελ πνλάκε![...] 

 

ζνλ αθνξά ην Τπνθείκελν 3 (Διέλε), ήζειε θαη εθείλε λα πξνζζέζεη θάπνηα 

πξάγκαηα ζηελ δσγξαθηά ηεο, ν δηάινγνο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

θαη ην παηδί ήηαλ ν εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: λαη ακέ! νπ δίλσ φζν ρξφλν ζέιεηο γηα λα δεηο πσο ζα ην θάλεηο, αιιά 

κεηά ζέισ λα κνπ πεηο αλαιπηηθά ηηο ζθέςεηο ζνπ. Καη εζχ Διέλε; 

Διέλε: Δγψ ζέισ λα θάλσ έλαλ ήιην κεγάιν, πνπ λα γειάεη θαη γξαζίδη. 

Δξεπλήηξηα: Καη γηαηί ν ήιηνο ζέιεηο λα γειάεη; 

Διέλε: Γηαηί είλαη ζαλ ηνλ κπακπά θαη ηελ κακά πνπ είλαη πνην ςεινί αιιά θνηηάδνπλ ην 

δέληξν ηνπο δειαδή εκέλα θαη κνπ ρακνγειάλε, γηαηί βιέπνπλ πσο είκαη θαιφ παηδί θαη 

θάλσ θαιά πξάγκαηα. 

 Δξεπλήηξηα: Καη ην γξαζίδη; 

Διέλε: Σν γξαζίδη είλαη ε αδεξθή κνπ γηαηί απηή κε βνεζάεη ζε φια, θαη είκαζηε παληνχ 

καδί, θαη ην ρψκα κε ην ινπινχδη καδί είλαη πάληα[…]. 
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Ηρλνγξάθεκα 6. Ο ιακπεξφο ήιηνο θαη ην θαηαπξάζηλν γξαζίδη. 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην Ηρλνγξάθεκα 6, δσγξάθηζε μαλά ην δέληξν ηεο κε 

καξθαδφξν θαη πξφζζεζε έλαλ ήιην θαη γξαζίδη, ηα νπνία ηα παξνκνίσζε απφ κφλε κε 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. Καζψο ηα παηδηά δσγξάθηδαλ ηα δέληξα ηνπο θαη 

αλέπηπζζαλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο, ζην ρψξν ππήξρε εζπρία αιιά παξάιιεια θαη κηα 

αίζζεζε ελέξγεηαο θαη ζπγθέληξσζεο.  

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηάο ηνπ δέληξνπ θαη απφ θάζε δηαδηθαζία 

μερσξηζηά, ηηο ξίδεο, ην έδαθνο, ηνλ θνξκφ, ηα θιαδηά, ηα θχιια, θαη ηα θξνχηα, ηα 

παηδηά βξήθαλ ηξφπνπο λα γξάςνπλ, λα δσγξαθίζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ δηθή 

ηνπο ηζηνξία, ηα δηθά ηνπο φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο πνπ έρνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο φπνπ νλνκάδεηαη «Σν 

δάζνο ηεο δσήο» θαη ηα παηδηά ζα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηα λνήκαηα ηεο δσήο 

ηνπο.   

 

11.3. Οη αθεγήζεηο ησλ παηδηώλ από ην δεύηεξν κέξνο κε ηίηιν: Σν δάζνο ηεο δσήο  

 

11.3.1. Ζ αθήγεζε ηνπ Μάξηνπ 

 

ηαλ ηα παηδηά ηειείσζαλ κε ηελ δσγξαθηά ηνπο, ηνπο θαιέζακε λα θνιιήζνπλ ηηο 

δσγξαθηέο ηνπο ζηνλ ηνίρν. Απηφ φκσο πνπ έθαλε εληχπσζε ζηελ εξεπλήηξηα, ήηαλ πσο 

ηα παηδηά ηελ κηα κέξα πνπ είραλ θελφ, θαίλεηαη πσο απαζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηνπ 

δέληξνπ θαη έθηηαμαλ θαη άιια δέληξα ζαλ δσγξαθηά.  

πγθεθξηκέλα ν Μάξηνο έθηηαμε κηα δσγξαθηά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ηρλνγξάθεκα 

7 κε πνιιά άιια δέληξα θαη θφιιεζε ηελ κηα δσγξαθηά δίπια ζηελ άιιε.  
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Ηρλνγξάθεκα 7. Σν δάζνο ηνπ Μάξηνπ. 
 

Ο δηάινγνο πνπ δηαηππψζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ήηαλ ν εμήο: 
 

[...]Μάξηνο: μέξεηο ηη ζθέθηεθα; Θέισ λα θηηάμσ ζε έλα άιιν ραξηί θαη άιια δέληξα γηα 

λα κελ είλαη ην δηθφ κνπ κφλν ηνπ. 

Δξεπλήηξηα: Βξίζθσ ηελ ηδέα ζνπ θαηαπιεθηηθή!!! Θα ήζεια λα ην θάλεηο γηα λα 

θηηάμνπκε ηη κε ηα πνιιά δέληξα καδεκέλα; 

Μάξηνο: Έλα δάζνο πνπ έρεη έλα δέληξν καγηθφ, ζαλ θαη ηα παξακχζηα ε;; 

Δξεπλήηξηα: Ναη Μάξηε κνπ ζαλ ηα παξακχζηα 

(μεθηλάεη λα δσγξαθίδεη ζε κηα θφιια καδεκέλα δέληξα, θαη έπεηηα θνιιάεη ηα δχν 

ραξηηά ζηνλ ηνίρν) 

Μάξηνο: ηψξα κνπ αξέζεη θαιχηεξα, είλαη πνην φκνξθν!![...]. 

 

Καζψο έθηηαμαλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο θαη δεκηνπξγήζεθε κηα εκη-δνκεκέλε θιηληθή 

ζπλέληεπμε κε ην θάζε παηδί μερσξηζηά, επφκελνο ζηφρνο ήηαλ  λα ελεκεξσζνχκε γηα 

ηηο ειπίδεο θαη ηα φλεηξα ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεχηεξνπ κέξνπο, 

ε εξεπλήηξηα έθαλε θαη ζηα ηξία παηδηά δηάθνξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα φλεηξα, ηηο 

ειπίδεο πνπ έρνπλ, πσο θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηα φλεηξα ηνπο θαη πνηνη άιινη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ηα βνεζάλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπο θαη ηη άιιν μέξνπλ 

εθείλνη γηα απηά. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ απφ θαξδηάο θαη πνιχ δεζηέο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκαπάλσ ζηα όλεηξα θαη ηηο θηινδνμίεο πνπ έρεη ην 

θάζε παηδί είλαη ηα εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Μνπ είπεο πσο ζέιεηο λα κειεηήζεηο πάξα πνιχ, λα είζαη θαιφο 

καζεηήο γηα λα ζπνπδάζεηο φπσο θαη ηα αδέξθηα ζνπ γηα λα βνεζήζεηε νηθνλνκηθά ηνπο 

γνλείο ζνπ. Μπνξείο λα κνπ πεηο πφζν θαηξφ έρεηο απηέο ηηο ειπίδεο θαη ηα φλεηξα θαη ηη 

ζε επεξεάδεη ζην λα ηα θαηαθέξεηο; 
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Μάξηνο: Να ζνπ πσ, εκέλα ε κακά κνπ, είρε πεξάζεη δαζθάια αιιά γλψξηζε ηνλ 

κπακπά κνπ θαη δελ πήγε ζηελ ζρνιή ηεο θαη ηψξα ζηελαρσξηέηαη φηαλ ην ζθέθηεηαη. 

Δίλαη κεγάιν φλεηξν ηεο λα ζπνπδάζνπλ φια ηα παηδηά ηεο, θαη ηα αδέξθηα κνπ ην 

θάλνπλ απηφ, θαη ν ηέιηνο πνπ είκαζηε καδί πξνζπαζεί γηα απηφ. Δγψ βαξηέκαη ψξεο- 

ψξεο αιιά απφ ηελ άιιε πξέπεη λα δηαβάζσ. ηαλ ην θαηαιαβαίλεη ε κακά πσο δελ 

δηαβάδσ ηφηε κνπ ιέεη λα πξνζπαζήζνπκε καδί, εγψ πάληα ζηελ αξρή δελ ζέισ αιιά 

κεηά κνπ αξέζεη λα κνπ ιέεη ε θπξία Άξηζηα. 

Δξεπλήηξηα: άξα ηα φλεηξα ζνπ ζρεηίδνληαη κε απηά πνπ ζνπ ιέλε ε κεηέξα ζνπ θαη ηα 

αδέξθηα ζνπ; 

Μάξηνο: λαη πάξα πνιχ, ζέισ λα θηάζσ θαη εγψ ςειά φπσο θαη εθείλα. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζειεο λα κνπ πεηο πσο ζα πξνζπαζήζεηο λα θξαηήζεηο ηα φλεηξα ζνπ; 

Μνπ είπεο πσο ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ θνπξάδεζαη ή βαξηέζαη φηαλ δηαβάδεηο; 

Μάξηνο: εθεί πάληα ην θαηαιαβαίλεη ε κακά θαη έξρεηαη λα δηαβάζνπκε καδί. Καη πάληα 

κνπ ιέεη γηα εθείλε θαη ηα αδέξθηα κνπ. 

Δξεπλήηξηα: θαη ηα αδέξθηα ζνπ ή ν κπακπάο ζνπ δελ ζνπ ιέλε θάηη; 

Μάξηνο: ν κπακπάο κνπ, κνπ ιέεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα είκαη θαιφο καζεηήο γηαηί 

θάπνηνο δελ πξέπεη λα ζπνπδάζεη γηα λα αλαιάβεη ηα ρσξάθηα καο θαη ηα δψα. Καη εγψ 

ζηελαρσξηέκαη φηαλ κνπ ην ιέεη, δειαδή ηα αδέξθηα κνπ ζπνχδαζαλ θαη εγψ ζα είκαη 

ζηα ρψκαηα θαη ζηηο ιάζπεο; Δίλαη άδηθν! 

Δξεπλήηξηα: Μπνξεί λα κελ ην ελλνεί, λα ην ιέεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα ζε 

παξαθηλήζεη λα δηαβάζεηο. 

Μάξηνο: φρη ην ελλνεί, γηαηί έλα πξσί εγψ μχπλεζα θαη πήγα λα θξπθαθνχζσ ζηελ 

θνπδίλα ηη ιέλε, θαη εθεί ηνλ άθνπζα λα ιέεη ζηελ κακά φηη «λα κελ δηαβάδεηο Αλζνχια 

ηνλ Μάξην, νη άιινη δελ ζέινπλ ηα ρσξάθηα, εγψ κφλνο κνπ ζα ηα έρσ; Κάπνηνο πξέπεη 

λα ηα αλαιάβεη, αο ηα πάξεη ν Μάξηνο φηαλ κεγαιψζεη.»  

Δξεπλήηξηα: θαη εζχ ηη έθαλεο ηφηε; 

Μάξηνο: έθπγα θιαίγνληαο γηα ην δσκάηην κνπ, ήξζαλ θαη νη δχν θαη κνπ είπαλ πσο ήηαλ 

ςέκα αιιά εγψ ζηελαρσξήζεθα πνιχ θαη μέξσ φηη ην ελλννχζε[…]. 

 

ζνλ αθνξά ην πξφζσπν πνπ ζα αλαθέξνπλ ηελ φιε απηή ζπδήηεζε, ηα παηδηά 

δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο, θάλνληαο ηδηαίηεξα ζαθή ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξίγσλν 

πνπ ηζρχεη ζην κπαινπδάθη ηνπο. Αλαξσηηφκαζηε ζε πνην άηνκν ζα αλαθέξνπλ ηελ 

παξαπάλσ ζπδήηεζε, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη μεθάζαξν ζε πνηνλ κηιάλε ηα 

παηδηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο αιιά θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη απφ φια απηά πνπ ζπδεηάκε ζε πνηνλ ζα ηα πεηο; 

Μάξηνο: ζηελ κακά κνπ θαη ζα πάξσ ηειέθσλν θαη ηελ ζεία κνπ λα ηεο ην πσ πνπ θαη 

εθείλεο ηεο αξέζνπλ νη ζπδεηήζεηο[…]. 

 

Καη ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζνπλ ηα παηδηά όηαλ κηιάλε γηα ηα όλεηξα θαη ηηο 

ειπίδεο ηνπο ζε άιια πξόζσπα. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Καη ηέινο, ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ ζνπ αξέζεη πνπ κνπ κηιάο γηα ηα 

φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ζνπ; 

Μάξηνο: λαη κνπ αξέζεη πνιχ, φηαλ κηιάσ καδί ζνπ είλαη ζαλ λα κηιάσ κε ηελ αδεξθή 

κνπ ή ηελ κακά κνπ θαη απηφ κνπ αξέζεη πνιχ[…]. 

 
11.3.2. Ζ αθήγεζε ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο 

 

Σν Τπνθείκελν 2 (Καηεξίλα) έθηηαμε κηα δσγξαθηά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηεο 

δεκηνχξγεζε ε φιε δηαδηθαζία κε ην δέληξν. πγθεθξηκέλα  ζην ηρλνγξάθεκα 8 
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θαίλεηαη ε δηθηά ηεο νπηηθή γσλία, γηα φζα είραλ εηπσζεί κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.Υαξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηνλ δηάινγν πνπ 

δηαηππψζεθε αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηελ Καηεξίλα ήηαλ ν εμήο:  

 
[…]Δξεπλήηξηα: γηαηί έθηηαμεο απηή ηελ δσγξαθηά; 

Καηεξίλα: γηαηί ην δηθφ κνπ δέληξν έρεη θαη απηφ ζπλαηζζήκαηα, θαη κε ξψηεζεο γηα 

απηά θαη ήζεια λα πσ πσο αλ έθαλα πνιιά δέληξα ζα έθαλα θαη απηφ ην πξφζσπν ζην 

θνξκφ ηνπο.  

Δξεπλήηξηα: δειαδή φια απηά λνηψζεη ην δηθφ ζνπ δεληξάθη; 

Καηεξίλα: λαη, φια απηά πνπ ιέγακε ρζεο, κε έθαλαλ λα ζθεθηψ πσο λνηψζνπκε 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, κε φια απηά πνπ κε ξσηνχζεο έλνησζα πφηε ραξά, θαη πφηε 

ζιίςε. Καη έρσ βάιεη κέζα πξφζσπα ζην δέληξν πνπ κε θάλνπλ λα λνηψζσ έηζη θαη 

πνιιέο θνξέο κηιάσ δηαθνξεηηθά γηαηί λνηψζσ δηαθνξεηηθά[…]. 

 

.Ηρλνγξάθεκα 8.Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δέληξνπ απφ ηελ Καηεξίλα. 

 

Καη ην ηξίην Τπνθείκελν, ε Διέλε, ήζειε λα εθθξάζεη ηελ δηθή ηεο  άπνςε θαη είρε 

εηνηκάζεη ηελ δηθή ηεο δσγξαθηά. Ζ εξεπλήηξηα μαθληάζηεθε κφιηο είδε ηελ δσγξαθηά 

δηφηη δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ην ζπλεηξκφ ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ, ζπλεπψο έζεζε 

θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα δεη πσο εξκελεχεηαη ε παξαπάλσ δσγξαθηά.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: Θέιεηο λα κνπ πεηο ηη έθηηαμεο; 

Διέλε: λαη λα ζνπ πσ…. Έθηηαμα έλα ζπίηη θαη πνιιά κηθξά ινπινχδηα. Απφ πάλσ 

ππάξρεη ν ήιηνο αιιά ππάξρνπλ θαη γθξίδα ζχλλεθα γηαηί θάηη ιείπεη απφ ην ζπίηη. 

Δξεπλήηξηα: ηη ιείπεη απφ ην ζπίηη; 

Διέλε: ιείπεη ην δεληξάθη ηνπ. Σν δηθφ ηνπ δέληξν είλαη ιίγν πνην καθξηά, θαη δελ ην 

βιέπεη απηφο πνπ κέλεη ζην ζπίηη, δειαδή εγψ.  

Δξεπλήηξηα: θαη γηαηί είλαη καθξηά; 

Διέλε: γηαηί φηη αγαπάκε ν ζεφο καο ην παίξλεη καθξηά, έηζη ιέεη ε κακά. 

Δξεπλήηξηα: δειαδή εζχ αγαπάο ην δεληξάθη; 

Διέλε: λαη ην αγαπψ αιιά κνπ ιείπεη θαη ζηελαρσξηέκαη.  

Δξεπλήηξηα: θαη γηαηί δελ έθηηαμεο ην ζπίηη θνληά ζην δεληξάθη; 

Διέλε: δελ ην έθηηαμα θνληά γηαηί εκέλα ην ζπίηη κνπ είλαη ζε απηφ ην ρσξηφ θαη ην 

δέληξν δειαδή ε γηαγηά κνπ θαη ην θαλνληθφ κνπ ζπίηη είλαη αιινχ. Δγψ πξέπεη λα θχγσ 

απφ ην ζπίηη κε ηα γθξίδα ζχλλεθα θαη λα πάσ ζην δέληξν πνπ είλαη κφλν ν ήιηνο[…]. 
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ην ηρλνγξάθεκα 9 θαίλεηαη ε δσγξαθηά πνπ έθηηαμε ε Διέλε, ε νπνία κηκήζεθε ηελ 

αδεξθή ηεο, ζηελ δεκηνπξγία θαη κηαο αθφκα εηθφλαο, αιιά παξφια απηά είρε ηελ 

αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηρλνγξάθεκα, ζέινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο.  

 

Ηρλνγξάθεκα 9. Σν ζπίηη θνληά ζην δέληξν. 
 

Καζψο κηινχζε ην θάζε παηδί, ελεκεξσζήθακε γηα ηηο ειπίδεο θαη ηα φλεηξα ηνπο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεχηεξνπ κέξνπο, ε εξεπλήηξηα έθαλε θαη ζηα 

ηξία παηδηά δηάθνξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα φλεηξα, ηηο ειπίδεο πνπ έρνπλ, πσο 

θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηα φλεηξα ηνπο θαη πνηνη άιινη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο 

ηα βνεζάλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπο θαη ηη άιιν μέξνπλ εθείλνη γηα απηά. Οη 

απαληήζεηο ηνπο ήηαλ απφ θαξδηάο θαη πνιχ δεζηέο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ απόζπαζκα πάλσ ζηα όλεηξα θαη ηηο θηινδνμίεο πνπ έρεη ην 

θάζε παηδί είλαη ηα εμήο: 

 
[…] Δξεπλήηξηα:Μνπ είπεο πσο ζέιεηο λα κειεηήζεηο πάξα πνιχ, λα είζαη θαιή 

καζήηξηα γηα λα ζπνπδάζεηο θαη καδί κε ηελ αδεξθή ζνπ λα βνεζήζεηε νηθνλνκηθά ηνπο 

γνλείο ζνπ. Δπίζεο σο κεγαιχηεξε θαηάιαβα πσο πξνζηαηεχεηο θαη αγαπάο πνιχ ηελ 

κηθξφηεξε αδεξθή ζνπ ηελ Διέλε. Μπνξείο λα κνπ πεηο πφζν θαηξφ έρεηο απηέο ηηο 

ειπίδεο θαη ηα φλεηξα θαη ηη ζε επεξέαζε ζην λα ηα θαηαθέξεηο; 

(ε Καηεξίλα κνπ δεηάεη ιίγν ρξφλν λα ζθεθηεί): Βιέπσ πφζν ζθιεξά δνπιεχνπλ νη 

γνλείο κνπ γηα λα ηα βγάινπκε πέξα νηθνλνκηθά θαη εγψ ζέισ λα έρνπκε κηα θαιχηεξε 

δσή. Καη απφ ηελ άιιε ε γηαγηά κνπ ήηαλ πάληα κε έλα βηβιίν ζην ρέξη γηαηί ιέεη πσο 

κφλν κε ηηο γλψζεηο κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο, γηαηί γίλεζαη πνην έμππλνο. 

Δξεπλεηήο: άξα ηα φλεηξα ζνπ ζρεηίδνληαη κε απηά πνπ ζνπ ιέεη ε κακά θαη ε γηαγηά; 

Καηεξίλα: Ναη έηζη είλαη. 

Δξεπλεηήο: ζα ήζειεο λα κνπ πεηο πσο ζα πξνζπαζήζεηο λα θξαηήζεηο ηα φλεηξα ζνπ; 

Γειαδή δελ ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ θνπξάδεζαη ή βαξηέζαη φηαλ δηαβάδεηο; 
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Καηεξίλα: λαη πνιιέο θνξέο, θαη δελ είλαη κφλν φηη βαξηέκαη αιιά θάπνηεο θνξέο δελ 

θαηαιαβαίλσ ηη πξέπεη λα θάλσ, γηαηί είλαη δχζθνια, αιιά εθεί έρσ ηελ κακά θαη ηελ 

γηαγηά λα κνπ κηιάλε θαη λα κνπ ιέλε λα κελ ηα παξαηάσ. Καη μέξεηο ηη άιιν ζθέθηνκαη;  

Δξεπλεηήο: πεο κνπ ηη; 

Καηεξίλα: θέθηνκαη ηνλ κπακπά κνπ, πνπ δελ ηειείσζε ην γπκλάζην, θαη είλαη πνην 

ραδφο απφ ηελ κακά θαη φια ηα θάλεη ε κακά γηαηί εθείλνο δελ κπνξεί, θαη φιν ζεθψλεη 

βάξε θαη φιν πνλάεη, θαη φιν είλαη ζηελαρσξεκέλνο. Δλψ ε γηαγηά πνπ δηαβάδεη κνπ 

ρακνγειάεη θαη κνπ ιέεη πνιιά πξάγκαηα πνπ ν κπακπάο δελ ηα μέξεη[…]. 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ Διέλε, ε νπνία κηιάεη θαη 

εθείλε γηα ηα δηθά ηεο φλεηξα θαη ηηο θηινδνμίεο. Δίλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν ζην νπνίν 

δηαρσξίδνληαη νη απφςεηο ηνπο, θαη απηφ γηαηί ζέιακε λα αθήζνπκε ειεχζεξα ηα 

θνξίηζηα λα εθθξαζηνχλ, αιιά θαη λα κελ επεξεάζνπλ ε κηα ηελ άιιε.  

 
[…]Δξεπλήηξηα: Διέλε εζχ κνπ είπεο πσο ζέιεηο λα γίλεηο γηαηξφο φηαλ ζα κεγαιψζεηο. 

Καη γηα απηφ ζα δηαβάζεηο πνιχ θαη ζα γίλεηο θαη εζχ θαιή καζήηξηα, ζσζηά; 

Διέλε: Ναη ζέισ λα γίλσ γηαηξφο γηα λα βνεζάσ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηνλ 

κπακπά κνπ, πνπ ιέεη φηη πνλάεη πνιχ ε κέζε ηνπ θαη ην θεθάιη ηνπ. Καη ζα βνεζήζσ 

θαη ηνπο γεξάθνπο πνπ θξνληίδεη ε κακά, πνπ θαη απηνί πνλάλε. Έηζη ζα βγάισ πνιιά 

ιεθηά 

Δξεπλεηήο: θαη γηαηί ζέιεηο λα βγάιεηο πνιιά ιεθηά; 

Διέλε: Γηα λα παίξλσ φηη ζέισ θαη γηα λα βνεζήζσ ηελ κακά θαη ηνλ κπακπά κνπ γηαηί 

δελ έρνπκε ιεθηά γηα απηφ είκαζηε ζε απηφ ην ρσξηφ κε ηφζνπο πνιινχο γέξνπο. 

Δξεπλεηήο: Καη μέξεη θαλείο άιινο φηη ζέιεηο λα γίλεηο γηαηξφο; 

Διέλε: λαη ε γηαγηά θαη κνπ έρεη πεη κπξάβν, θαη κνπ ιέεη πσο ηφηε ζα δήζεη πνιιά 

ρξφληα θαη καδί καο γηαηί ζα ηελ θξνληίδσ εγψ.  

Δξεπλεηήο: Καη πσο ζα θξαηήζεηο ηα φλεηξα ζνπ αιεζηλά, αθνχ εγψ μέξσ πσο βαξηέζαη 

ιίγν λα δηαβάδεηο; 

Διέλε: λαη ηψξα βαξηέκαη, γηαηί είκαη κηθξή αιιά αθνχ ζα είκαζηε φινη καδί, ν κπακπάο 

θαη ε κακά θαη ε γηαγηά θαη ε Νίλα, εγψ ζα πάσ θαη ζηελ γηαηξφ πνπ έρεη παηρλίδηα θαη 

ζέιεη φιν λα κηιάκε θαη φιν κε δηνξζψλεη. Αιιά εγψ δελ ζηελαρσξηέκαη πηα γηαηί ζα 

κάζσ λα κηιάσ θαη ζα κε θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη. (ινγνζεξαπεχηξηα) 

Δξεπλεηήο: Γελ πηζηεχσ λα ζε θνπξάδσ θαη εγψ φπσο εθείλε; 

Διέλε: φρη, γηαηί δελ κε δηνξζψλεηο θαη δελ κνπ ιεο ζπλέρεηα φηη δελ θαηαιαβαίλεηο ηη 

ιέσ. Δγψ απηήλ δελ ηελ ζέισ αιιά αθνχ ιέεη ε κακά θαη ε γηαγηά φηη είλαη θαιή θαη φηη 

πξέπεη λα πεγαίλσ εθεί, εγψ δελ ζέισ λα ηηο ζηελαρσξψ […]. 

 

ζνλ αθνξά ην πξφζσπν πνπ ζα αλαθέξνπλ ηελ φιε απηή ζπδήηεζε, ηα παηδηά 

δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο, θάλνληαο ηδηαίηεξα ζαθή ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξίγσλν 

πνπ ηζρχεη ζην κπαινπδάθη ηνπο. Αλαξσηηφκαζηε ζε πνην άηνκν ζα αλαθέξνπλ ηελ 

παξαπάλσ ζπδήηεζε, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη μεθάζαξν ζε πνηνλ κηιάλε ηα 

παηδηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο αιιά θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Τπνθείκελν 2 (Καηεξίλα): 

 
[…]Δξεπλήηξηα: ια απηά πνπ ζπδεηάκε ζε πνηνλ ζα ηα πεηο; 

Καηεξίλα: ηελ κακά θαη ζηελ γηαγηά γηαηί ζήκεξα ζθέθηεθα πνιχ, θαη πέξαζα φκνξθα, 

δελ έρεη αζρνιεζεί άιινο ηφζν πνιχ κε εκέλα, λα κε ξσηάεη φια απηά θαη λνηψζσ 

κεγάιε γηαηί μέξσ ηη λα ζνπ πσ […]. 
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Τπνθείκελν 3(Διέλε): 

 
[...]Δξεπλεηήο: θαη ζε πνηνλ απφ φινπο ζα πεηο απηά πνπ ιέκε ηψξα; 

Διέλε: ζηελ κακά θαη ζηελ γηαγηά γηαηί ζα κε δνπλ θαη εκέλα κεγάιε θαη εζχ κνπ είπεο 

πνιιέο θνξέο κπξάβν θαη εγψ ζέισ λα γίλσ γηαηξφο θαη απηφ κνπ αξέζεη[…]. 

 

Καη ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζνπλ ηα παηδηά όηαλ κηιάλε γηα ηα όλεηξα θαη ηηο 

ειπίδεο ηνπο ζε άιια πξόζσπα. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη εμήο: 

 

Τπνθείκελν 2(Καηεξίλα): 

 
[...] Δξεπλεηήο: Καη ηέινο, ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ ζνπ αξέζεη πνπ κνπ κηιάο γηα ηα 

φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ζνπ; 

Καηεξίλα: λαη κνπ αξέζεη πνιχ, γηαηί φινη κε ξσηάλε ηη ζα γίλσ φηαλ κεγαιψζσ αιιά 

θαλέλαο δελ κε ξσηάεη ηφζα πνιιά, θαη έηζη φπσο κηιάκε λνηψζσ πσο ζέισ λα γίλσ 

δαζθάια θαη λα ξσηάσ ηα άιια παηδηά φπσο εζχ θαη λα ληχλνκαη σξαία. Μνπ αξέζεη λα 

κηιάσ γηα κέλα, θαη ηψξα πνπ ζα θχγεηο απηά ζα παίμνπκε κε ηελ Διέλε […]. 

 

Τπνθείκελν 3(Διέλε): 

 
[…]Δξεπλήηξηα: νπ αξέζεη λα κηιάο γηα ηα φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο πνπ έρεηο γηα ηνπο 

άιινπο θαη ηελ δσνχια ζνπ; 

Διέλε: λαη κνπ αξέζεη, γηαηί κηιάσ- κηιάσ θαη εζχ κε αθνχο θαη κε αθνχεη θαη ε Νίλα, 

θαη ε κακά ζα έρεη πεξηέξγεηα ηη ιέκε ηφζε ψξα, θαη εγψ ζα έρσ πνιιά λα ηεο πσ. Ζ 

δαζθάια πνπ κηιάκε (ινγνζεξαπεχηξηα) κνπ ιέεη λα κηιάσ πνιχ θαη λα θάλσ πξνηάζεηο, 

θαη εδψ ηφζε ψξα κηιάσ θαη κηιάσ θαη ζα είκαη θαιχηεξε ζην επφκελν κάζεκα, ην 

μέξσ!![…]. 

 

Με ηα δέληξα ηεο δσήο θνιιεκέλα ην έλα δίπια ζην άιιν, θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

δσγξαθηέο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά ζηελ αξρή, πήξακε ιίγν ρξφλν λα θαζξεθηηζηνχκε 

κέζα απφ ην δάζνο κε ηα φκνξθα δέληξα θαη ηα πεξίεξγα ζρέδηα θαη ρξψκαηα. ε απηφ 

ην ζεκείν ε εξεπλήηξηα έθαλε αλαπιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο, γηα λα πξνζέμνπλ ηα παηδηά 

ηηο δπλαηέο θαη γεξέο ξίδεο πνπ έρνπκε φινη ζηελ δσή καο. Μαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

λα κηιήζνπκε γηα ηνπο αλζξψπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδεφκαζηε θαη καο έρνπλ δηδάμεη 

πνιιά πξάγκαηα ζηελ δσή καο θαη νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα καο θξνληίδνπλ κέρξη θαη 

ζήκεξα. Αλαθέξακε επίζεο ηα φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο πνπ έρνπκε ζηελ δσή καο γηα ηνλ 

εαπηφ καο, πνηνη καο ζηεξίδνπλ ζε απηά, πσο δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνηεο πξνζπάζεηεο 

θάλνπκε γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε θαη λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπκε.  

Μεηά ηελ αλαπιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο, κηιήζακε γηα ηα δέληξα θαη ηα δάζε, 

ζπδεηήζακε γηα παξάδεηγκα ηη θνηλφ έρνπλ ηα δέληξα κε ηνπο αλζξψπνπο θαη κε πνην 

ηξφπν ηα δέληξα ζηεξίδνπλ ην δάζνο ζην νπνίν αλήθνπλ. ε απηφ ην ζεκείν ε δηάζεζε 

ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ θηιηθή θαη δεζηή.  

 

11.4. Οη αθεγήζεηο ησλ παηδηώλ από ην ηξίην κέξνο κε ηίηιν: Όηαλ έξρεηαη ε 

θαηαηγίδα 

 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο γηα λα παηήζνπλ ηα παηδηά, κεηά 

δεκηνπξγνχκε ρψξν λα κηιήζνπκε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

δσή ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα κηιήζνπλ γηα θάπνηεο απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηνπο ηξφπνπο, π.ρ. 
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κεραληζκνχο άκπλαο πνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηα παηδηά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο ή κε ηξφπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο.  

Μέζα απφ απηήλ ηελ ζπδήηεζε ειπίδνπκε φηη θάζε έλα απφ ηα παηδηά ζα ζεσξήζεη 

ηθαλφ ηνλ εαπηφ ηνπ λα κηιήζεη ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηεο δσή ηνπ θαη επίζεο ηηο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ήηαλ πην νξαηέο ζε απηά. Γηα λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε 

πεξί απηνχ ηνπ ζέκαηνο επηζηήζακε ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηα δέληξα θαη ηα δάζε γηα λα θζάζνπκε ζην ζεκείν λα 

κηιήζνπκε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο δσέο. Ζ θχξηα ζπλδεηηθή εξψηεζε γηα λα πεξάζνπκε 

απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ δέληξσλ, ζηνπο θηλδχλνπο ηεο δσήο ήηαλ ε εμήο: «έρνπκε 

όκνξθα δέληξα, πνπ έρνπλ ηζρπξέο ξίδεο, όκνξθα θύιια θαη θξνύηα. Όζν όκνξθα θαη αλ 

είλαη ηα δέληξα θαη γεληθά ηα δάζε καο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη δελ θηλδπλεύνπλ;» Σα 

παηδηά άξρηζαλ λα κηιάλε γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κε πνιχ κεγάιε επρέξεηα ιφγνπ, 

έπεηηα ηέζεθε ε ζπκπιεξσκαηηθή αιιά θχξηα εξψηεζε «όπσο ηα δέληξα θαη ηα δάζε 

έηζη θαη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ θηλδύλνπο θαη πξνβιήκαηα ζηελ δσή ηνπο;» Σα παηδηά 

ελλνείηαη πσο είπαλ «λαη» ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Αθνχ νλνκαηίζακε κεξηθνχο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο, έπεηηα κε ηα παηδηά ζπδεηήζακε ζε βάζνο ηα απνηειέζκαηα ησλ θηλδχλσλ 

πνπ έρνπλ ηα ίδηα ζηελ δσή ηνπο. Έλησζαλ αιιειεγγχε θαζψο έδσζαλ θσλή ζε άζρεκα 

πξάγκαηα, πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ πνιιέο θνξέο ελνρνπνηψληαο ηα παηδηά. Έπεηηα 

θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.  

Απηφ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ζηελ εξεπλήηξηα ήηαλ ν ελζνπζηαζκφο θαη ε 

πξνζήισζε πνπ έδεημαλ ηα παηδηά θαζψο κηινχζαλ γηα ηα πξνβιήκαηα γεληθά αιιά θαη 

γηα ηα δηθά ηνπο ηα πξνζσπηθά δεηήκαηα. Έρνληαο θηάζεη ζε έλα ζεκείν, φπνπ έρνπλ 

νλνκαζηεί νη θαηαηγίδεο ηεο δσήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ έρνπλ δηεμνδηθά 

εληνπηζηεί, κεηά ε εξεπλήηξηα ξψηεζε ηα παηδηά αλ ήηαλ ιάζνο ηνπ δέληξνπ ή ηνπ 

δάζνπο πνπ ήξζαλ νη θαηαηγίδεο. Ρσηήζακε αλ ππήξρε ζέκα λα θαηεγνξεζεί ην δέληξν 

ή ην δάζνο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ, π.ρ. ηηο ππξθαγηέο θηιπ.  

Σα παηδηά είπαλ νκφθσλα «φρη», αθνχ έλνησζαλ ηελ αλάγθε λα εθπξνζσπήζνπλ ηα 

δέληξα. Γελ επζχλνληαη ηα δέληξα γηα απηά, αιιά θάπνηνη άιινη παξάγνληεο φκσο 

δπζηπρψο ηα παηδηά επσκίδνληαη ηηο επζχλεο. Ζ ζπλδεηηθή εξψηεζε αλάκεζα ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ δαζψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ε εμήο: «Πσο όκσο ηα 

παηδηά αληηδξνύλ ζηηο θαηαηγίδεο πνπ έξρνληαη ζηηο δσέο ηνπο;» 

Σα παηδηά μεθίλεζαλ λα ιέλε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή δσή. 

πγθεθξηκέλα, ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ησλ παηδηψλ είλαη ηα εμήο: 

 

11.4.1. Ζ αθήγεζε ηνπ Μάξηνπ: Όηαλ έξρεηαη ε Καηαηγίδα 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Βέβαηα Μάξηε λα μέξεηο πσο φπσο ηα δέληξα θαη ηα δάζε έηζη θαη νη 

άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα ζηελ δσή ηνπο. 

Μάξηνο: λαη ην μέξσ πνιχ θαιά απηφ. Δίλαη πνιιά παηδηά φπσο εγψ πνπ δελ έρνπκε 

θαγεηφ, μέξσ άιια παηδηά πνπ δελ έρνπλ ζπίηη λα θνηκεζνχλ, άιια πνπ δελ ηα αγαπάλε 

νη γνλείο ηνπο. Δπίζεο είλαη θαη θάηη παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο, ηνπο θσλάδνπλ θαη ηα 

δέξλνπλ. 

Δξεπλήηξηα: λαη ζπκθσλψ καδί ζνπ είλαη πνιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα 

παηδί αθφκα θαη αλ είλαη κηθξφ ζε ειηθία. Καη εζέλα ζηελ δσνχια ζνπ πνην είλαη ην ζέκα 

πνπ ζε ζηελαρσξεί; 

Μάξηνο: Δκέλα ην πξφβιεκα κνπ είλαη φηη δελ έρνπκε πνιιά ιεθηά θαη ν κπακπάο φιν 

θσλάδεη. Καη δελ κνπ αξέζεη πνπ νη άλζξσπνη ηζαθψλνληαη. 

Δξεπλήηξηα: Θέιεηο λα κνπ κηιήζεηο γηα θάπνην ζπκβάλ πνπ ζπλέβε θαη ζε ζηελαρψξεζε 

θαη ην ζπκάζαη; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ γηα λα έρνπκε πεξηζζφηεξα ιεθηά ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε, 

βξήθε ζε έλα μελνδνρείν δνπιεηά, ζαλ θαζαξίζηξηα. Δγψ κε ηνλ ηέιην αθνχ δελ είρακε 
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ζρνιείν πήγακε λα κείλνπκε ζην ρσξηφ κε ηνλ παππνχ θαη ηελ γηαγηά. Μηα κέξα ν 

παππνχο γχξηζε ζπίηη, ήηαλ κεζπζκέλνο θαη πεηλνχζε. Ζ γηαγηά έθαλε απγά κε παηάηεο 

ηεγαληηέο. Δίρακε θφςεη καδί ηηο παηάηεο, ηηο είρακε ηεγαλίζεη θαη εηνηκάδνληαλ ζην 

ηεγάλη θαη ηα απγά. ηαλ κπήθε ν παππνχο ζην ζπίηη άξρηδε θαη θψλαδε «βάιε κνπ κσξή 

λα θάσ» θαη ε γηαγηά ηνπ είπε «ηψξα έλα ιεπηφ λα ηα βγάισ απφ ην ηεγάλη» εθείλνο είπε 

«ηψξα πεηλάσ, βγάιηα», εθείλε ηα έβγαιε απφ ην ηεγάλη θαη ηα έβαιε ζε έλα γπάιηλν 

πηάην. Δεε… θαη φηαλ είδε ν παππνχο ηα κειάηα απγά ηεο είπε «δελ κνπ αξέζνπλ ηα 

κειάηα απγά» θαη ηεο πέηαμε ην πηάην ζηα κνχηξα. Ζ γηαγηά καο θνξνχζε γπαιηά θαη κε 

ην πηάην, έζπαζαλ φια θαη άξρηζαλ λα ηξέρνπλ αίκαηα απφ ηα κάηηα ηεο. Δκείο αξρίζακε 

θαη νπξιηάδακε, καδεχηεθε φιν ην ρσξηφ, ν παππνχο θψλαδε πνιχ. Δκείο λνκίδακε φηη 

ζα πεζάλεη, θαη είρακε θαη ην ρσξηφ έμσ απφ ηελ πφξηα λα ιέεη «αλνίμηε- αλνίμηε, ηη 

ζπκβαίλεη;». Ζ γηαγηά πήξε ηειέθσλν ην ζείν θαη εθείλνο ήξζε θαη ηελ πήγακε ζην 

λνζνθνκείν. ιν ην ρσξηφ ήηαλ εθεί θαη θψλαδε ζηνλ παππνχ κνπ, εκείο φιν θιαίγακε.  

Μεηά ν κπακπάο κνπ ην έκαζε θαη λεπξίαζε κε ηνλ παππνχ θαη ηελ κακά γηαηί ιέεη καο 

άθεζε ζην ρσξηφ. Δγψ ζηελαρσξήζεθα πνιχ, φιν θιαίγακε θαη φηαλ άξρηζαλ λα 

καιψλνπλ νη γνλείο καο εκείο θσλάδακε «ζηακαηήζηε θαη εζείο». Ζ κακά καο αγθάιηαζε 

θαη πήγακε ζπίηη, απφ ην πνιχ θιάκα θνηκεζήθακε ζηελ αγθαιηά ηεο.  

Δξεπλήηξηα: Καη κε ηελ γηαγηά ηη έγηλε; 

Μάξηνο: ε γηαγηά έραζε ην έλα κάηη ηεο, θαη δελ βιέπεη θαζφινπ, ν παππνχο γχξηζε ζην 

ζπίηη, θαη κεηά απφ ιίγεο κέξεο γχξηζε θαη εθείλε. Μεηά απφ κέξεο φινη ήηαλ φπσο 

παιηά. Αιιά εκείο ζηελαρσξεζήθακε πάξα πνιχ θαη θάζε βξάδπ γηα θαηξφ θιαίγακε. 

Αθφκα δελ έρνπκε πάεη ζην ρσξηφ, κφλν κηιάκε κε ηελ γηαγηά ζην ηειέθσλν, θαη καο 

ιέεη ζπγλψκε. 

Δξεπλήηξηα: θαη κε ηνλ παππνχ δελ κηιάηε; 

Μάξηνο: φρη δελ καο αθήλεη ν κπακπάο […]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη θαη είλαη γλψζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη θαη ζήκεξα. Καη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, φηαλ βιέπεηο πσο ππάξρνπλ ζηαζεξά ηξίγσλα ζηελ δσή εηδηθά ησλ παηδηψλ 

πνπ ηα ζηήξηδαλ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ζηηο ησξηλέο ζηηγκέο 

ηνπ παξφληνο. Αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα: 

 
[…]Μάξηνο: Ζ κακά θαη ε ζεία ε Μαξία, ήηαλ ζπλέρεηα  ζην ζπίηη. Δγψ φκσο άθνπζα 

πσο αλ είρακε ιεθηά θαη ηα δίλακε ε γηαγηά κπνξεί λα έβιεπε, αιιά δελ έρνπκε ιεθηά. 

(μεζπάεη ζε θιάκαηα) 

Δξεπλήηξηα: Μάξηε κνπ δελ ζέισ λα ζηελαρσξηέζαη θαη λα θιαηο, φια ζα πάλε θαιά, ζα 

ην δεηο. 

Μάξηνο: Ζ κακά ήζειε λα πάκε ζε κηα θπξία λα ηεο κηιήζνπκε αιιά ν κπακπάο έιεγε 

«δελ έρνπκε ρξήκαηα γηα πέηακα, ηα παηδηά είλαη αγφξηα θαη ζα ην μεπεξάζνπλ, δελ 

ρξεηάδνληαη εηδηθνί θαη ηξέιεο». Δγψ ιέσ φηη ν κπακπάο έρεη δίθην, λα ηεο δψζνπκε απηά 

ηα ιεθηά ηεο γηαγηάο λα πάεη λα θηηάμεη ην κάηη ηεο. Αιιά κφιηο ην ιέσ απηφ ζηελ κακά 

αξρίδεη θαη θιαίεη[…]. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε ηνπο ηξόπνπο πνπ ηα παηδηά 

θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο, δειαδή ηη θάλνπλ ηα ίδηα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. Παξαθάησ θαίλεηαη ηη απαληνχλ ηα παηδηά ζην εξψηεκα 

απηφ: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: Ναη αιιά απηφ ζπλέβε, δελ κπνξνχκε λα γπξίζνπκε πίζσ ηνλ ρξφλν θαη 

λα πνχκε φηη δελ έγηλε. Ση θάλεηο γηα λα ην μεράζεηο; 

Μάξηνο: Ζ ζεία ε Μαξία κνπ ιέεη λα κελ ζηελαρσξηέκαη, πσο απηά ζπκβαίλνπλ θαη πσο 

φηαλ κεγαιψζσ εγψ θαη ν αδεξθφο κνπ λα κελ θάλνπκε ηέηνηα ζηελ γπλαίθα πνπ ζα 

παληξεπηνχκε. Δεε… θαη ε κακά θαη ε ζεία φιν καο κηιάλε. 
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Δξεπλήηξηα: Σψξα ζα ήζεια λα κνπ πείο νη θαηαηγίδεο πάληα είλαη παξνχζεο ζηελ δσή 

ηνπ δάζνπο; 

Μάξηνο: λαη ρξεηάδεηαη θαη λεξφ έλα δάζνο γηα λα κεγαιψζεη θαη λα γίλεη κεγάιν[…]. 

 

Έπεηηα αθνινπζεί ην ζεκείν ηεο αηζηνδνμίαο, δειαδή ηελ ζηηγκή πνπ θαηαθέξλνπλ 

ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηνλ πξφβιεκα, δηφηη φπσο θαη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα κεηά 

απφ θάζε θαηαηγίδα έξρεηαη ν ήιηνο. Ζ δσή ησλ παηδηψλ κεηά ηελ επεξρφκελε θαηαηγίδα 

είλαη ε εμήο: 

 
[…]Δξεπλήηξηα: θαη ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ κφλν νη θαηαηγίδεο ππάξρνπλ; 

Μάξηνο: φρη πάληα, πφηε βγαίλεη ν ήιηνο θαη πφηε βξέρεη. Ζ ζεία κνπ ιέεη πσο φια είλαη 

θχθινο πνπ γπξίδεη, θαη έρνπκε ηα πάλσ καο θαη ηα θάησ καο. 

Δξεπλήηξηα: θαη ζηελ δσνχια ζνπ πσο είλαη ε θαηάζηαζε φηαλ πεξάζνπλ νη θαηαηγίδεο; 

Μάξηνο: εγψ φηαλ ζηελαρσξηέκαη κεηά γειάσ γηαηί φια πεξλάλε, φπσο ζνπ είπα ξφδα 

είλαη θαη γπξίδεη. ια θηηάρλνπλ, ε κακά κνπ φια ηα ιχλεη θαη ηα δηνξζψλεη [...]. 

 

11.4.1.1. Ζ αθήγεζε ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο Διέλεο: Όηαλ έξρεηαη ε θαηαηγίδα 

 
[…]Καηεξίλα: λα κελ έρνπλ ιεθηά θαη λα αλαγθαζηνχλ λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο 

Διέλε: λα είλαη πάληα θνπξαζκέλνο ν κπακπάο θαη λα κε ζνπ κηιάεη 

Καηεξίλα: λα ζε θνξντδεχνπλ νη θίινη ζνπ 

Διέλε: λαη θαη λα ζε ζεσξνχλ θησρφ ηα άιια παηδηά 

Δξεπλήηξηα: απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ κνπ ιέηε εζείο ηψξα αθνξνχλ εζάο ή άιια 

παηδάθηα; 

Καηεξίλα: εκάο είλαη φια, ε γηαγηά άξξσζηε θαη κέλεη καθξηά ελψ παιηά κέλακε φινη 

ζηελ Αζήλα. Γελ έρνπκε ιεθηά θαη νη γνλείο καο δνπιεχνπλ ζαλ ηα ζθπιηά ζην ρσξηφ 

γηα λα θάκε. Καη ν κπακπάο δελ κνπ κηιάεη πηα, φιν είλαη ζηνλ θφζκν ηνπ. 

Διέλε: λαη θαη έρνπκε θαη απηφλ ηνλ παππνχ πνπ φια ηα ιεθηά ηνπ ηα δίλεη ζηελ κπχξα 

θαη ζην θξαζί. 

Καηεξίλα: θαη ε κακά φιν θιαίεη 

Διέλε: θαη ε κακά θιαίεη, θαη ν κπακπάο πίλεη κε ηνλ παππνχ θαη φιν ιέεη λα θάλνπκε 

εζπρία θαη ηνπ κηιάσ θαη δελ κε αθνχεη. 

Καηεξίλα: θαη έρνπκε θαη ηηο θφξεο ηνπ Νηθνιαθάθε πνπ έρνπλ ιεθηά θαη θάζε κέξα 

θνξάλε άιια θαη ε Ησάλλα ζηελ εθθιεζία κε θνξντδεχεη φηη θνξάσ φιν ηα ίδηα ξνχρα, 

θαη δελ έρσ ιεθηά.  

Διέλε: λαη θαη εγψ δελ είρα ιεθηά πνιιέο κέξεο ζην ζρνιείν λα θάσ θαη ε κακά κνπ 

έδηλε ζθέην ςσκί, αιιά εγψ δελ ην έδεηρλα ζηνπο θίινπο κνπ.  

Δξεπλήηξηα: γηαηί δελ ην έδεηρλεο ζηνπο θίινπο ζνπ; 

Καηεξίλα: ηα άιια παηδηά ηξψγαλε ηνζη θαη εκείο ζα βγάινπκε ην ςσκί, ηη είκαζηε; Θα 

καο θνξφηδεπαλ.   

Διέλε: θαη γηα ηξεηο κέξεο δελ πήγακε ζρνιείν γηαηί δελ είρακε νχηε ςσκί. 

Καηεξίλα: ααα! Καη θάηη άιιν εγψ δελ μαλακηιάσ ζηελ Ησάλλα θαη ζηελ αδεξθή ηεο. 

Δξεπλεηήο: γηαηί; 

Καηεξίλα: γηαηί μέξεηο ηη;; φηαλ ράιαζε ην ιεσθνξείν πνπ καο πήγαηλε Καζηέιη ζην 

ζρνιείν, έπξεπε λα καο πεγαίλεη ν κπακπάο κε ην απηνθίλεην θαη επεηδή δελ είρακε 

ιεθηά ηνπ έδσζε ν ζείνο ν Νίθνο, αιιά επεηδή ζα πήγαηλαλ θαη ηα παηδηά απφ εδψ ην 

ρσξηφ είπε ε κακά λα καο πεγαίλνπλ ελαιιάμ. ηελ αξρή ήηαλ φια θαιά, αιιά κεηά κηα 

κέξα είρε έξζεη θαη ε κακά θαη ε κακά ηεο Γέζπνηλαο θαη πάκε πξνο ην απηνθίλεην θαη 

γπξίδεη ε Γέζπνηλα θαη ιέεη ζηελ κακά ηεο κπξνζηά καο «κακά πεο κνπ ζε παξαθαιψ 

φηη ήξζεο κε ην απηνθίλεην καο γηαηί δελ ζέισ λα κπσ ζε απηφ ην βξψκηθν ζαξαβαιάθη» 

θαη ελλννχζε ην απηνθίλεην καο ε θαθίζηξν.  

Δξεπλήηξηα: θαη ε κακά ηεο δελ ηεο είπε ηίπνηα; 

Διέλε: ηεο είπε «κελ αλεζπρείο παηδί κνπ ήξζακε κε δχν απηνθίλεηα» 

Δξεπλήηξηα: θαη ε κακά ζαο ην άθνπζε; 
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Καηεξίλα: λαη ην άθνπζε θαη λεπξίαζε πνιχ θαη.. 

Διέλε: θαη πήγε λα βάιεη κπξνο ην απηνθίλεην θαη έπεζε ζε έλα άιιν, θαη ηξαθάξακε. 

Δξεπλήηξηα: θαη ρηππήζαηε; 

Παηδηά: φρη, αιιά ε αξρίζακε λα θιαίκε θαη νη ηξεηο 

Δξεπλήηξηα: θαη κεηά ηη έγηλε; 

Καηεξίλα: έλαο ρσξηαλφο καο πήξε ηειέθσλν ηνλ κπακπά γηα λα ηνπ πεη ηη έγηλε γηαηί 

εκείο θιαίγακε ζην απηνθίλεην θαη δελ βγαίλακε. 

Δξεπλήηξηα: θαη κεηά ηη έγηλε; 

Διέλε: ν κπακπάο δελ είρε πψο λα έξζεη θαη ηνλ έθεξε έλαο γείηνλαο ζην ρσξηφ θαη κφιηο 

ήξζε άξρηδε λα θσλάδεη ζηελ κακά θαη λα ηεο ιέεη «είζαη άρξεζηε, νχηε λα νδεγήζεηο 

δελ είζαη ηθαλή, λα πάζνπλ θαη ηίπνηα ηα παηδηά, θαη ηψξα πνπ ζα βξνχκε ιεθηά λα 

πιεξψζνπκε ηνλ άλζξσπν, ραδή, ειίζηα» θαη θάηη ηέηνηα ηεο έιεγε. 

Δξεπλήηξηα: θαη ε κακά ζαο δελ απάληεζε; 

Διέλε: κφλν θιαίγακε, θαη εθείλε ηελ ζηηγκή ηελ αγθαιηάζακε ζθηρηά. 

Καηεξίλα: κεηά ν άλζξσπνο είπε λα θχγνπκε θαη πσο ζα ηνλ πάξεη ηειέθσλν λα 

θαλνλίζνπλ ηελ δεκηά.  

Δξεπλήηξηα: θαη πνηνο ζαο βνήζεζε λα αληηκεησπίζεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε; 

Διέλε: εγψ πήξα ηνλ ζείν Νίθν θαη ηελ ζεία Βάγηα θαη ήξζαλ απφ ηα  Υαληά ηελ ίδηα 

κέξα.  

Καηεξίλα: θαη φιν θιαίγακε, εγψ, ε κακά θαη ε Διέλε. Δγψ πήξα ηελ γηαγηά θαη εθείλε 

κνπ είπε λα κελ θιαίσ θαη πσο ζα δψζεη ιεθηά ζηελ κακά λα ην θηηάμνπκε θαη ην δηθφ 

καο θαη ην άιιν. Ο κπακπάο νχηε πνπ ήζειε λα αθνχζεη ηη ηνπ έιεγε ε κακά γηα ηελ 

Γέζπνηλα θαη ηελ κακά ηεο. Πήγακε ζπίηη θαη ε κακά ήξζε ζην δσκάηην καο θαη 

θιαίγακε φινη καδί. Μέρξη πνπ ήξζαλ ν ζείνο θαη ε ζεία θαη καο πήξαλ φινπο θαη 

πήγακε ζηελ Υεξζφλεζν λα θάκε πίηζα. Καη ηελ επφκελε κέξα πήγε ν κπακπάο κε ηνλ 

ζείν θαη θαλφληζαλ ηα απηνθίλεηα.  

Διέλε: νη ζείνη έθαηζαλ πνιιέο κέξεο καδί καο γηαηί εκείο δελ κπνξνχζακε λα 

θνηκεζνχκε θαη δελ πεγαίλακε γηα ηξεηο κέξεο ζην ζρνιείν. Ζ Γέζπνηλα ηα θηαίεη φια.. 

Καηεξίλα: λαη εθείλε θαη ε κάλα ηεο, ηψξα δελ ηνπο κηιάκε. 

Δξεπλήηξηα: είλαη πνιχ ζνβαξά φια απηά πνπ κνπ ιέηε θαη πξαγκαηηθά ζηελαρσξηέκαη 

πνιχ γηα απηφ. Αλ παξνκνηάζνπκε ην ζπίηη ζαο κε απηφ ην δάζνο πνπ θηηάμαηε, πνηνο 

πηζηεχεηε φηη θηαίεη πνπ ήξζαλ νη θαηαηγίδεο; 

Καηεξίλα: νη άιινη, ε θνηλσλία γηαηί ζε θάπνηνπο δίλεη ιεθηά ελψ ζε άιινπο φρη. 

Διέλε: λαη εκείο δελ έρνπκε ιεθηά γηα απηφ θαη κέλνπκε ζην ρσξηφ  

Δξεπλήηξηα: Φηαίεη ην δάζνο ή ην δέληξν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη; 

Παηδηά: φρη δελ θηαίεη ην δάζνο 

Καηεξίλα: νη άιινη θηαίλε (θαη αξρίδεη λα θιαίεη, ζηακαηάκε γηα δέθα ιεπηά, γηαηί 

ακέζσο κεηά μεθίλεζε θαη ε Διέλε) 

Δξεπλήηξηα: γηαηί θιαίηε; 

Καηεξίλα: γηαηί ην ζπκεζήθακε πνιχ, θαη ε κακά απφ ηφηε δελ έρεη μαλά- νδεγήζεη. 

Δξεπλήηξηα: θαη απηφο είλαη  ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε ην 

λα θιαίηε; 

Διέλε: λαη γηαηί ε κακά δελ έθηαηγε, ήηαλ ζηελαρσξεκέλε, δελ ήζειε λα καο θάλεη θαθφ. 

Καη επίζεο ήμεξε πσο δελ έρνπκε ρξήκαηα θαη δελ ζα ηξαθάξε έλα άιιν απηνθίλεην 

επίηεδεο[…]. 

 

ζνλ αθνξά ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη θαη είλαη γλψζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη θαη ζήκεξα. Καη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, φηαλ βιέπεηο πσο ππάξρνπλ ζηαζεξά ηξίγσλα ζηελ δσή εηδηθά ησλ παηδηψλ 

πνπ ηα ζηήξηδαλ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ζηηο ησξηλέο ζηηγκέο 

ηνπ παξφληνο. Αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα: 

 
[...]Δξεπλήηξηα: Ναη αιιά απηφ ζπλέβε, δελ κπνξνχκε λα γπξίζνπκε πίζσ ηνλ ρξφλν θαη 

λα πνχκε φηη δελ έγηλε. Ση θάλεηε γηα λα ην μεράζεηε; 
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Καηεξίλα: ε γηαγηά καο ιέεη λα θάλνπκε ηελ πξνζεπρή καο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζενχ 

δελ ζα πάζνπκε πνηέ μαλά ηίπνηα.  

Διέλε: ε γηαγηά θαη ε κακά ιέλε πσο ν ζεφο καο πξνζηαηεχεη απφ ηνπο θαθνχο 

πεηξαζκνχο αξθεί λα πεγαίλνπκε ηηο Κπξηαθέο ζηελ εθθιεζία θαη λα θάλνπκε ην ζηαπξφ 

καο.  

Δξεπλήηξηα: θαη απηφ ζαο βνεζάεη λα κελ ζηελαρσξηέζηε, θαη λα κελ ράλεηε ηηο ειπίδεο 

ζαο; 

Καηεξίλα: λαη πνιχ! Ζ γηαγηά θαη ε κακά έρνπλ ιχζε ζε φια, εηδηθά ε γηαγηά εθείλε δελ 

θιαίεη ζαλ ηελ κακά 

Διέλε: εγψ ην ιέσ ζε φινπο θαη φηη κνπ αξέζεη απφ απηά πνπ κνπ ιέλε ην θάλσ. 

Καηεξίλα: Ζ κακά ζνπ έρεη πεη Διέλε λα κελ ηα ιεο ζηνλ θφζκν ηα πξνβιήκαηα καο. 

Δξεπλήηξηα: Να ζαο πσ θάηη θνξίηζηα;[...] 
 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε ηνπο ηξόπνπο πνπ ηα παηδηά 

θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο, δειαδή ηη θάλνπλ ηα ίδηα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. Παξαθάησ θαίλεηαη ηη απαληνχλ ηα παηδηά ζην εξψηεκα 

απηφ: 
 

[…]Δξεπλήηξηα:κήπσο θαη εζείο ινηπφλ παηδηά ζα πξέπεη λα βξείηε ηξφπνπο λα 

πξνζηαηεχεζηε απφ απηνχο πνπ ζαο πιεγψλνπλ ή ζαο ελνρινχλ; 

Καηεξίλα: λαη πξέπεη, αιιά είδα ηελ κακά πνιχ ζηελαρσξεκέλε. Δγψ πάλησο πξνζπαζψ 

λα κελ ην ζθέθηνκαη θαη λα ιέσ φπσο θαη ην ηξαγνχδη, φηη φια ζα πάλε θαιά. Γελ 

κπνξνχκε λα θιαίκε φιε ηελ ψξα. 

Διέλε: εγψ ηφηε πξνζπαζψ λα κελ θιαίσ, θαη ηξαγνπδάσ. Ζ γηαγηά ιέεη πσο ηα κηθξά 

παηδηά δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηνχληαη γηα απηφ θαη εγψ δελ θιαίσ, φιν πξνζπαζψ λα 

γειάσ[…]. 
 

 Έπεηηα αθνινπζεί ην ζεκείν ηεο αηζηνδνμίαο, δειαδή ηελ ζηηγκή πνπ θαηαθέξλνπλ 

ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηνλ πξφβιεκα, δηφηη φπσο θαη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα κεηά 

απφ θάζε θαηαηγίδα έξρεηαη ν ήιηνο. Ζ δσή ησλ παηδηψλ κεηά ηελ επεξρφκελε 

θαηαηγίδα είλαη ε εμήο: 
 

[…]Δξεπλήηξηα: θαη ζηελ δσνχια ζαο πσο είλαη ε θαηάζηαζε φηαλ πεξάζνπλ νη 

θαηαηγίδεο; 

Διέλε: γειάκε πνιχ θαη παίδνπκε πνην σξαία παηρλίδηα κε ηελ κακά θαη ηελ Νίλα, 

ηξαγνπδάκε, ρνξεχνπκε, θάλνπκε γπκλαζηηθή θαη πάκε βφιηα κε ηα πφδηα. 

Καηεξίλα: λαη φηαλ ηειεηψλνπλ νη θαηαηγίδεο, έρνπκε κφλν γέιηα θαη ραξέο, δελ ζέινπκε 

λα ζηελαρσξηέηαη ε κακά. Καη ζέισ φινη λα είκαζηε θαιά, θαη κεηά απφ ηελ ζηελαρψξηα 

έρνπκε ραξά.  

Διέλε: Αλ είκαζηε θαιά πάκε θαη παίδνπκε κε ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ έμσ, θαη πάκε 

θακηά βφιηα κέρξη ηελ Υεξζφλεζν ηα θαινθαίξηα. Σν ρεηκψλα είκαζηε εδψ… 

Καηεξίλα: θαη γειάκε πεξηζζφηεξν κε ηα αζηεία ηνπ ζείνπ […]. 
 

Σα παηδηά ζπκθψλεζαλ ινηπφλ, πσο κεηά απφ θάζε θαηαηγίδα (ζηελαρψξηα) βγαίλεη 

ν ήιηνο (ε ραξά), θαη εκείο πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη λα πξνεηνηκαδφκαζηε γηα φια. Σα 

παηδηά κίιεζαλ επίζεο θαη γηα ηα άηνκα πνπ είλαη δίπια ηνπο, θαη ηα ππνζηεξίδνπλ 

ζέινληαο έκκεζα κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δείμνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αγάπε ζηελ 

δσή ηνπο. Καη θάπσο έηζη θηάλνπκε ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ραξά ηελ ειπίδα θαη ηελ πινπνίεζε ησλ νλείξσλ.  
 

11.5. Σν γξάκκα θαη νη αθεγήζεηο ησλ παηδηώλ ζην ηέηαξην κέξνο κε ηίηιν: 

Πηζηνπνηεηηθά θαη ηξαγνύδηα 
 

ην ηειεπηαίν απηφ κέξνο ηνπ Γέληξνπ ηεο Εσήο, ε εξεπλήηξηα δίλεη ζηα παηδηά έλα 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν θαηνρπξψλεη πσο ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα. 
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Δίλαη κηα έλδεημε επραξηζηίαο ζηα παηδηά απφ ηελ κεξηά ηεο εξεπλήηξηαο, γηα λα ηνπο 

δείμεη πφζν πνιχ ηα επραξηζηεί θαη ηα ζπγραίξεη πνπ κίιεζαλ γηα ηελ δσή ηνπο, πνπ 

κνηξάζηεθαλ καδί εκπεηξίεο, βηψκαηα αιιά θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ απηνζρέδην ραξηί, ην νπνίν έθηηαμε ε εξεπλήηξηα γηα θάζε παηδί 

μερσξηζηά. Ζ κνξθή ηνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9: 
 

 
Δηθφλα 9. Σν πηζηνπνηεηηθφ ησλ παηδηψλ. 

 

Σα παηδηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ράξεθαλ κε απηήλ ηελ θίλεζε, θαη κάιηζηα θξέκαζαλ 

ηα ραξηηά ζην δσκάηην ηνπο. Έλνησζαλ πνιχ ππεξήθαλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

εμέθξαδαλ πνιχ ραξά θαη ελέξγεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία. ηνηρείν πνπ δελ κπνξεί λα 

πξνζπεξαζηεί απφ ηελ εξεπλήηξηα, είλαη φηη δήηεζε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ έλα 

γξάκκα, ζε έλα άηνκν πνπ εθείλα ζέινπλ θαη λα ηνπ εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παηδαγσγηθήο άζθεζεο « Σν δέληξν 

ηεο δσήο». πγθεθξηκέλα παξαθάησ θαίλνληαη ηα γξάκκαηα ησλ παηδηψλ: 
 

 
Δηθφλα 10. Σν γξάκκα ηνπ Μάξηνπ γηα ηελ κακά ηνπ. 
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Ο Μάξηνο έγξαςε έλα γξάκκα ζηελ κακά ηνπ, ήηαλ ζχληνκνο αιιά πεξηεθηηθφο. 

Αλαθέξζεθε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλνησζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, θαη 

ζην ηέινο εμέθξαζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ κακά ηνπ. Αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζην 

βξαβείν πνπ πήξε, ζεσξψληαο πσο επηβξαβεχηεθε ε πξνζπάζεηα ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εηθφλα 11, παξνπζηάδεηαη ην γξάκκα ηεο Καηεξίλαο.   
 

 
Δηθφλα 11. Σν γξάκκα ηεο Καηεξίλαο ζηελ γηαγηά ηεο. 

 

Ζ Καηεξίλα ήηαλ πνην πεξηεθηηθή θαη πιαησληθή ζην γξάκκα ηεο, ην νπνίν έγξαςε 

γηα ηελ γηαγηά ηεο. Αλαθέξζεθε ζηα άηνκα πνπ κίιεζε ζηελ αθήγεζε θαη ηεο είπε πσο 

ζα δσγξαθίζεη θάηη θαη γηα εθείλε. Καη εθείλε εμέθξαζε ζην ηέινο ηνπ γξάκκαηνο ηελ 

αγάπε ηεο θαη ηελ επηζπκία ηεο λα ηελ δεη.  

ηελ ζπλέρεηα ζηελ εηθφλα 12, παξνπζηάδεηαη ην γξάκκα ηεο Διέλεο, ην νπνίν 

έγξαςε κφλε ηεο, αιιά κε πνιχ παξφηξπλζε θαη παξάθιεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη 

ηελ αδεξθή ηεο Διέλεο. Παξφια απηά  πξνζπάζεζε αξθεηά θαη ζην ηέινο έλνησζε 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. ηη έρεη εηπσζεί ην έρεη γξάςεη θαη ην έρεη 

ζθεθηεί ε ίδηα. Καη εθείλε φπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθφλα 12 ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, 

απέλαληη ζηελ δηαδηθαζία πνπ βίσζε, αιιά  θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηψζεη  

απέλαληη ζηελ γηαγηά ηεο.  
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Δηθφλα 12. Σν γξάκκα ηεο Διέλεο πξνο ηελ γηαγηά ηεο. 
 

Μεηά απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ηα παηδηά καδί κε ηελ εξεπλήηξηα ηξαγνχδεζαλ φηη 

επέιεμαλ ηα ίδηα. Σα παηδηά επέιεμαλ έηνηκα ηξαγνχδηα θαη κεινπνηεκέλα πνηήκαηα, 

βξήθαλ ηα ιφγηα απφ ηα βηβιία ηνπο, ηα κειεηήζακε ιηγάθη θαη έπεηηα κε απαιή 

κεισδία αξρίζακε λα ηξαγνπδάκε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νινθιεξψζεθε ε φιε 

δηαδηθαζία, αθήλνληαο ζε φινπο καο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

ζνλ αθνξά ηνλ Μάξην, ην ηξαγνπδάθη πνπ επέιεμε νλνκάδεηαη «Σν ηξαγνχδη γηα ην 

δέληξν ηεο δσήο». Καη ηα ιφγηα είλαη ηα εμήο: 
 

«Σξαγνύδη γηα ην δέληξν ηεο δσήο» 
 

Σν φκνξθν καο ην δεληξάθη, 

Πνπ ζέιεη πφηηζκα ιηγάθη 

ινπο ηνπο θξνληίδεη 

Καη θαθία δελ θξαηάεη 

Πάεη θάζε κέξα ην πνπιάθη 

Καη θάζεηαη ζην απξηαλφ θιαδάθη 

Καη φιν ηηηηβίδεη, θη φιν ηηηηβίδεη 

Καη μππλάεη ην αιεπνπδάθη 

Καη φιν ηνπ γθξηληάδεη 

Αιιά κεηά ηνπ ρακνγειάεη 

Σν φκνξθν καο ην δεληξάθη 

Πεξηκέλεη ην βξνραιάθη 

Σα θχιια ηνπ λα πξαζηλίζνπλ 

Καη ηα αλζάθηα ηνπ λα αλζίζνπλ 

Σν φκνξθν καο ην δεληξάθη ηελ αγάπε καο ζέιεη ιηγάθη 

 

ζνλ αθνξά ηελ Καηεξίλα θαη ηελ Διέλε, επέιεμαλ έλα κεινπνηεκέλν πνίεκα, ην 

νπνίν ήζειαλ λα ην ηξαγνπδήζνπλ καδί. Σα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ηα εμήο: 

 
Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ ήηαλ κηα κειηά... θαη αγαπνχζε έλα αγνξάθη. Κάζε κέξα ην αγνξάθη 

πήγαηλε θαη κάδεπε ηα θχιια ηεο θαη ηα έπιεθε ζηεθάλη θαη έπαηδε ηνλ βαζηιηά ηνπ δάζνπο... 

θαξθάισλε ζηνλ θνξκφ ηεο θη έθαλε θνχληα ζηα θιαδηά ηεο, θη έηξσγε κήια, παίδαλε θαη 

θξπθηφ θη φηαλ ην αγφξη θνπξαδφηαλ απνθνηκφηαλ ζηνλ ίζθην ηεο. 

Καη ην αγφξη αγαπνχζε ηελ κειηά πάξα πνιχ θη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε.... 

 

Μα πέξαζαλ ηα ρξφληα θαη ην αγφξη κεγάισζε θαη πνιιέο θνξέο ε κειηά έκελε κνλαρή... Σφηε 

κηα κέξα ην αγφξη πήγε ζηελ κειηά θη ε κειηά ηνπ είπε... «Έια αγφξη λα ζθαξθαιψζεηο ζηνλ 

θνξκφ κνπ θαη λα θάλεηο θνχληα ζηα θιαδηά κνπ...» ...«Δίκαη κεγάινο γηα λα ζθαξθαιψλσ θαη 

λα παίδσ» είπε ην αγφξη. «Θέισ λα αγνξάζσ πξάγκαηα λα θαινπεξάζσ, ζέισ ιεθηά… κπνξείο 

λα κνπ δψζεηο ιεθηά;» [...] «Λππάκαη κα δελ έρσ ιεθηά» είπε ε κειηά, «Έρσ κνλάρα θχιια θαη 

κήια. Πάξε ηα κήια κνπ, θαη πνχιεζε ηα ζηελ πφιε έηζη ζα έρεηο ιεθηά θαη ζα ζαη 

επηπρηζκέλν» ...θαη έηζη έγηλε... θαη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε. 

Μα ην αγφξη έθαλε πνιχ θαηξφ λα μαλαθαλεί θαη ε κειηά ήηαλ ιππεκέλε... Ώζπνπ κηα κέξα ην 

αγφξη μαλαγχξηζε... «Έια λα παίμνπκε φπσο παιηά θαη λα ζαη επηπρηζκέλν», είπε ε κειηά. «Γελ 

έρσ θαηξφ γηα παηρλίδηα», είπε ην αγφξη, «Θέισ έλα ζπίηη, λα κνπ δίλεη δεζηαζηά, κπνξείο λα 

κνπ δψζεηο έλα ζπίηη;»... «Μπνξείο λα θφςεηο ηα θιαδηά κνπ θαη λα ρηίζεηο έλα ζπίηη θαη ηφηε 

ζα είζαη επηπρηζκέλνο», είπε ε κειηά.... θαη έηζη ην αγφξη έθνςε ηα θιαδηά ηεο θαη πήγε λα 

ρηίζεη ην ζπίηη ηνπ... θαη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε. 

Mα ην αγφξη έθαλε πνιχ θαηξφ λα μαλαθαλεί.... Κη φηαλ γχξηζε πάιη δελ κπνξνχζε λα παίμεη κε 

ηελ κειηά, γηαηί ήηαλ γέξνο, θαη δήηεζε απφ ηελ κειηά κηα βάξθα γηαηί ήζειε λα ηαμηδέςεη… 

«Κφςε ηνλ θνξκφ κνπ θαη θηηάμε κηα βάξθα», είπε ε κειηά, «γηα λα ζαη επηπρηζκέλν»... θαη 

έηζη έγηλε... Καη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε, κα φρη πξαγκαηηθά. 



276 
 

Καη χζηεξα απφ πνιχ θαηξφ ην αγφξη μαλαγχξηζε... «Λππάκαη αγφξη κα δελ κνπ απφκεηλε 

ηίπνηα πηα λα ζνπ δψζσ, δελ είκαη πηα παξά έλα γέξηθν θνχηζνπξν», είπε ε κειηά. «Γελ ζέισ 

θαη πνιιά ηψξα πηα, κνλάρα έλα ήζπρν κέξνο λα μαπνζηάζσ», είπε ην αγφξη πνπ ηψξα πηα είρε 

γίλεη παππνχο. «Σφηε, έλα γέξηθν θνχηζνπξν είλαη φηη πξέπεη γηα λα μαπνζηάζεηο, έια αγφξη, 

θάηζε, θάηζε θαη μεθνπξάζνπ»...θαη έηζη έγηλε...θαη ε κειηά ήηαλ επηπρηζκέλε! 

 

11.6. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ησλ παηδηώλ από ηελ αθήγεζε γηα ην δέληξν ηεο δσήο 

 

Σν δέληξν ηεο δσήο έρεη εθαξκνζηεί ζε κηα κεγάιε πνηθηιία αλζξψπσλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν. Κάζε έλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν ην ηξνπνπνηεί θαη δεκηνπξγεί πξνζζαθαηξέζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ πνπ κειεηά. ε φιεο ηηο εζληθέο θιεξνλνκηέο, φισλ ησλ ρσξψλ θαη επείξσλ, νη 

άλζξσπνη λνηψζνπλ ηελ αλάγθε λα εμπκλήζνπλ ηα δέληξα θαη λα κηιήζνπλ κέζα απφ 

ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία γηα απηά. Καηά απηφ ηνλ ιφγν πήξε θαη ην φλνκα ηνπ ε 

άζθεζε απηή. Γηα ηνλ DenboroughDavid (2008), ην δέληξν ηεο δσήο πιεζηάδεη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ηηο νλνκάδεη «ε γιψζζα ηεο αθήγεζεο» ησλ παηδηψλ. Με ην λα 

ζπγθεληξψλνληαη νη εξεπλεηέο θαη ηα παηδηά ηεο εθάζηνηε έξεπλεο, ζηηο ζεηηθέο 

πιεπξέο ηεο δσήο αλαθαιχπηνπλ καδί φηη αθφκα θαη ζε ζηηγκέο πφλνπ ζιίςεο θαη φινπ 

ηνπ θάζκαηνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ππάξρνπλ δεμηφηεηεο, ειπίδεο θαη 

φλεηξα.  

Σα παηδηά έρνπλ ηελ δχλακε λα μαλαπνχλ κε ραξνχκελν ηξφπν θαη ζεηηθέο ζθέςεηο 

πσο αθφκα θαη ε πνην νδπλεξή αλάκλεζε ζπδεηηέηαη κε αζθαινχο φξνπο, νη νπνίνη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαηαθχγην ηνπ δέληξνπ ηεο δσήο. ηελ παξνχζα έξεπλα 

θάλεθε μεθάζαξα πσο, φηαλ έξρεηαη κηα θαηαηγίδα ζην δάζνο ηα παηδηά ππνγξακκίδνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο θαζψο αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ δέληξνπ 

ζαλ λα ήηαλ δηθηέο ηνπο. Με ηνλ ίδην ζαξξαιέν ηξφπν αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο δηθηέο 

ηνπο δπζθνιίεο, δείρλνληαο ηνλ δξφκν πξνο ηελ ειπίδα θαη ηελ ραξνχκελε πιεπξά ηεο 

δσήο.  

Ζ κέζνδνο «Γέληξν ηεο δσήο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαδείμεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη νη κεγάινη, φρη φκσο γηα λα επαλαθέξεη 

αξλεηηθέο εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζην κπαιφ θαη ηελ ςπρή ησλ παηδηψλ αιιά γηα λα 

ελδπλακψζεη ηελ δχλακε ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη λα ηνπ αλαδείμεη πσο ηα φλεηξα θαη νη 

ειπίδεο γηα ην κέιινλ κπνξεί λα ηνλ νπιίζνπλ κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζα 

απνηεινχλ απαξαίηεην ζχκκαρν γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ.  

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία φζνλ 

αθνξά ηηο γεληέο θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα δελ απνηειεί κνλάρα κηα ξνκαληηθή 

δηαδηθαζία αιιά δείρλεη ηηο ζηαζεξέο, ηηο αμίεο θαη ηελ αιιειεγγχε πνπ δείρλνπλ νη 

άλζξσπνη αλακεηαμχ ηνπο. Σνλίδεη επίζεο ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα καο 

ζηελ δσή καο θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε παηδηνχ.  

πγθεθξηκέλα επίζεο ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αθεγεκαηηθά 

πξνζέγγηζε είλαη πσο ηα παηδηά ελεξγνπνηνχλ θαιχηεξα ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο φηαλ ζρεηίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ην παηρλίδη ή έρεη παηγληψδεο κνξθή.  

ζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ 

θαη λα κηινχλ γηα ην πψο λνηψζνπλ αλ αλαπηπρζεί έλα θηιηθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ.  

Παξάιιεια έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθφκα θαη απφ απηήλ ηελ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά 

έρνπλ ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο είηε απηά είλαη επράξηζηα 

είηε είλαη δπζάξεζηα, κε ηελ ίδηα επθνιία.  

ζνλ αθνξά ηελ ηρλνγξαθηθή δηαδηθαζία κε ραξά θαη κε ιεπηνκέξεηα έθηηαμαλ ην 

δέληξν ηνπο, πξνζζέηνληαο θαη ηηο ξίδεο έλα ζηνηρείν πνπ είρε εηπσζεί πξψηα 
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πξνθνξηθά φκσο απνηππψζεθε ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ θαη πξνζπάζεζαλ λα ην 

θηηάμνπλ. Παξάιιεια βέβαηα, φηαλ ξσηήζεθαλ αλ ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ θάηη αθφκα 

ζηελ δσγξαθηά ηνπο εθείλα δεκηνχξγεζαλ κηα αθφκα ιεπηνκέξεηα πνπ γηα εθείλα θάηη 

ζήκαηλε.  

ε κηα επφκελε ζπλάληεζε θαη ηα ηέζζεξα παηδηά είραλ εηνηκάζεη θαη κηα αθφκα 

δσγξαθηά πνπ ηαίξηαδε κε ηα αξρηθά ηρλνγξαθήκαηα ηνπο. Γείρλνληαο καο ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα, ελψ παξάιιεια θαη ηελ επηζπκία λα εθθξαζηνχλ 

κέζσ ηεο δσγξαθηθήο.  

Δληχπσζε επίζεο πξνθάιεζε ζηελ εξεπλήηξηα, νη αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ε 

ηεθκεξίσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ έθαλε ε εξεπλήηξηα ζηα παηδηά. Με βάζε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο εκη-δνκεκέλεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

θιηληθή ζπλέληεπμε ηνπ γελενγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα θεθάιαηα εθηά θαη δέθα), δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαπαξάρζεθαλ νη ίδηεο 

εξσηήζεηο ψζηε λα δνχκε θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεηο ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηψλ.  

Σα παηδηά απάληεζαλ θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο δεκηνπξγήζεθε ηξηγσλνπνίεζε 

φπνπ θάλεθε πσο κηθξνί θαη κεγάινη αλαθέξζεθαλ ζηα ίδηα ή παξφκνηα ζπκβάληα κε 

ζρεηηθά κεγάιε αθξίβεηα. Σα απνηειέζκαηα ηνπο επαιεζεχνληαη αθφκα θαη ζε έλα ηφζν 

ππνθεηκεληθφ δήηεκα φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο 

πνην ππνθεηκεληθά.  

Παξφια απηά θαίλεηαη πσο νη πξνζθνιιήζεηο ησλ παηδηψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο είλαη 

ηφζν κεγάιε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ιφγν 

ηνπο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο νθείιεηαη ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη ίδηεο.  

ην ηέηαξην κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηα παηδηά γξάθνπλ γξάκκα ζην 

άηνκν πξνζθφιιεζεο ηνπο θαη εθθξάδνπλ ρσξίο παξφηξπλζε ηελ αγάπε ηνπο γηα 

εθείλεο, θαη ην πψο βίσζαλ ηελ φιε δηαδηθαζία.  

Βέβαηα ζηα γξάκκαηα, ν Μάξηνο θαη ε Καηεξίλα, ηα νπνία είλαη ειηθηαθά 

κεγαιχηεξα, εμέθξαζαλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηελ δηαδηθαζία, απφ φηη ε 

Διέλε, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε. Βέβαηα θαη ε Διέλε, αλ θαη αξρηθά δνξίζηεθε λα 

γξάςεη θαη λα ζπκκεηάζρεη, θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο αδεξθήο ηεο 

ζπκκεηείρε ελεξγά θαη κε φξεμε.  

πκπεξαίλνπκε επίζεο πσο ε Καηεξίλα σο κεγαιχηεξε αδεξθή θαίλεηαη λα έρεη ηνλ 

εγεηηθφ ξφιν θαη λα επεξεάδεη άκεζα ηελ κηθξφηεξε ηεο αδεξθή. Ηδηαίηεξε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνλ θχιν ησλ παηδηψλ δελ παξνπζηάζηεθε, άιισζηε ήηαλ έλα ην αγφξη ηεο 

έξεπλαο θαη δχν ηα θνξίηζηα, ίζσο αλ ππήξρε κεγαιχηεξν εχξνο παηδηψλ λα θαηλφηαλ 

μεθάζαξα ηη ξφιν έρεη ην θχιν ηνπ παηδηνχ ζε κηα ηέηνηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Σν Γέληξν ηεο δσήο κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθεηεξία γηα επξχηεξεο 

έξεπλεο πνπ ζα αθνξνχλ φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ν Denborough, ζηελ δηαγελεαθή 

αλαγλψξηζε, ε νπνία αθνξά ηελ ζχλδεζε ησλ λεφηεξσλ αλζξψπσλ κε ηηο παιαηφηεξεο 

γεληέο, δεκηνπξγψληαο κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε. Μηα άιιε ζπδήηεζε- έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Οη ζρέζεηο πνπ ηα παηδηά 

αιιά θαη νη ελήιηθεο έρνπλ κε ην θπζηθφ θφζκν παξέρεη πινχζην πιηθφ γηα 

ςπρνθνηλσληθή θαη ζπιινγηθή δνπιεηά γηα εμεξεχλεζε. Καη ηέινο κηα άιιε έξεπλα πνπ 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλεζήθακε θαη εκείο ήηαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. 

Μέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο, νη αθεγήζεηο κηθξψλ θαη κεγάισλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ «πξνζηαηεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο»ησλ κεγάισλ πξνο ηα κηθξά παηδηά.  

Με φινπο απηνχο θαη άιινπο πνιινχο ηξφπνπο κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο λα 

ζπλεηζθέξεη ζην λα εληζρχζεη ηελ επαηζζεζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ κεγάισλ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ είηε ηηο ζρέζεηο ηνπο, είηε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 
 

ύλνςε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα 
 

 

12.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή νη γνλείο θαη ηα παηδηά 

κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην.  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ καο ήηαλ ην 

γελεφγξακκα, ε εκη-δνκεκέλε θιηληθή ζπλέληεπμε, ε εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, ην 

εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή θαη ηέινο ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηίηιν «Σν 

δέληξν ηεο δσήο». Ζ ηειεπηαία κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε κνλάρα ζηα παηδηά γηα 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ επί ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ έλα παηγληψδεο ηξφπν.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο νηθν-ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο κειεηήζακε ηελ δνκή θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ κειψλ (γνλείο θαη παηδηά) θαη γηα ηηο δχν νηθνγέλεηεο. Απψηεξνο 

ζηφρνο καο ήηαλ ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν νηθνγελεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο άκπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο γεληθά 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη εηδηθά ζηελ επαθή ηνπο κε ηα ππφινηπα άηνκα πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο.  

Ζ έξεπλα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο, έηζη ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηα άηνκα πφηε 

ζαλ νιφηεηα θαη πφηε ζαλ έλα μερσξηζηφ κεκνλσκέλν άηνκν. Παξάιιεια κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε φπνπ δηήξθεζε 

δχν κήλεο γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα, ζρεδφλ επί θαζεκεξηλήο βάζεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Πξνζπαζήζακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εμάγνπκε φζν 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ δνκή ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ θαζψο θαη ηελ γελεά πξηλ θαη 

κεηά απφ εθείλνπο. Οη ηξείο γεληέο πεξηπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηζνξξνπίεο πνπ πξνζπαζήζακε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα λα 

αλαιχζνπκε.  

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηέο θαηεγνξίεο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηηο δχν νηθνγέλεηεο.  

 
12.2. ύλνςε απνηειεζκάησλ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθεξφκαζηε ζε δχν νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο κέλνπλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κξήηε. Ζ πξψηε νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ έμη άηνκα 

(πνιχηεθλε νηθνγέλεηα), φκσο ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθεξφκαζηε κνλάρα ζηα 

ηέζζεξα δηφηη ηα άιια δχν αδέξθηα είλαη δίδπκα θαη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θνηηεηέο, νπφηε δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο έξεπλαο. Σα άηνκα πνπ κειεηάκε 

είλαη ηνπο γνλείο θαη ηα δχν κηθξφηεξα παηδηά ηνπο, ηα νπνία είλαη θαη ηα δχν αγφξηα 

θαη πεγαίλνπλ δεκνηηθφ. ζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

άηνκα, δχν γνλείο θαη δχν κηθξφηεξα παηδηά ηνπο. Σα δχν θνξίηζηα πεγαίλνπλ θαη 

εθείλα δεκνηηθφ.  

Ζ ζπλεξγαζία ηεο εξεπλήηξηαο  κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχ θαιή, 

ηδηαίηεξα κε ηα παηδηά  θαη ηηο κεηέξεο. Σα παηδηά έδεηρλαλ λα δηαζθεδάδνπλ,  ήδε απφ 

ηελ αξρή δελ είραλ άγρνο απφ ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο, θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έθαλαλ έδεημαλ λα μεδηπιψλνπλ ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο 
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δχν κεηέξεο, είραλ πνιχ φξεμε λα μεδηπιψζνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν, ελψ 

παξάιιεια είδαλ ζην πξφζσπν ηεο εξεπλήηξηαο έλαλ άλζξσπν πξφζπκν λα αθνχζεη θαη 

λα ζπκκεξηζηεί ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηζρχεη ην ίδην θαη γηα 

ηνπο άλδξεο- παηεξάδεο. ηηο ζπλεληεχμεηο- ζπλαληήζεηο έδεηρλαλ έλαλ αιινπξφζαιιν 

ραξαθηήξα, ηελ κηα είραλ φξεμε λα κηιήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ηελ άιιε απαληνχζαλ κνλνιεθηηθά θαη θνθηά.  

Παξφια απηά, θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε φιν ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηελ γεληθή 

θαη εηδηθή δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ φισλ ησλ κειψλ ησλ δχν νηθνγελεηψλ.  

 
12.2.1. ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ όζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν 

νηθνγελεηώλ 

 

Με βάζε ην γελεφγξακκα θαη ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε γηα ηα παηδηθά- εθεβηθά- 

λεαληθά ρξφληα ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία καο 

ελδηαθέξνπλ λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα γηαηί ηα άηνκα δξνπλ θαη αληηδξνχλ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πσο «ε ιεηηνπξγηθή ζέζε πνπ εκπεδώλεη 

έλαο άλζξσπνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηνπ ηνλ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν ή 

κηθξόηεξν βαζκό εθ’ όξνπ δσήο θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί κε πνηνλ ηξόπν θαη ζε πνηα 

ζπκηθά δίπνια ή ηξίγσλα θαηαηείλεη λα εκπιαθεί» (Εέξβαλνο, 2007: 75). 

Ζ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί ην δεχηεξν θαηά ζεηξά παηδί ζηελ 

νηθνγέλεηα, έρνληαο έλαλ κεγαιχηεξν αιιά αξθεηά αδχλακν αδεξθφ. πλεπψο εθείλε 

αλέιαβε λα πάξεη ηελ ζέζε ππεπζπλφηεηαο, αλάκεζα ζηα αδέξθηα ηεο. Άιισζηε ηα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ κεζαία ηάμε ρξεηάδεηαη λα παιέςνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

νηθνγέλεηα γηα λα βξνπλ ηελ ζέζε ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξσηφηνθα θαη ηα 

πζηεξφηνθα. Ο παηέξαο δε, ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί ην πξψην παηδί ζηελ 

νηθνγέλεηα, πνπ απφ κηθξφο είρε αλαιάβεη φιεο ηηο επζχλεο. Έηζη ινηπφλ κε ηελ 

δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο δχν ππεχζπλσλ αηφκσλ, ν έλαο ζα έπξεπε λα θάλεη πίζσ 

θαη λα αλαιάβεη ν πνην ηθαλφο. Ο παηέξαο παξαρψξεζε ηελ ζέζε ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαηξνθή θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπηηηνχ ζηελ κεηέξα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα, ε κεηέξα απνηειεί θαη εθείλε ην δεχηεξν 

παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ν παηέξαο είλαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν παηδί ζηελ ζεηξά 

γέλλεζεο. πλεπψο εθείλνο πξνηηκά λα είλαη ν αθφινπζνο, ελψ πνιιέο θνξέο θαίλεηαη 

λα πξνηηκά φζν ιηγφηεξεο νηθνγελεηαθέο επζχλεο θαη παξάιιεια θαίλεηαη λα 

δηαθαηέρεηαη απφ αίζζεκα αλεκειηάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κεηνλεθηηθφηεηαο απέλαληη 

ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ (Adler, 1956:110). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε νηθνγέλεηα βιέπνπκε πσο θαη ηα δχν άηνκα είλαη ππεχζπλα 

απιά έρνπλ κνηξάζεη ηηο επζχλεο, θαη αληηιακβαλφκαζηε πσο ζίγνπξα ν ξφινο ηνπ 

παηέξα ζα ήηαλ πνιχ πνην δπλαηφο θαη ζεξκφο αλ δελ είρε αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηεο 

κεηέξαο θαη ηεο αδεξθήο ηνπ. Κνηλφ ζηνηρείν ησλ δχν γνλέσλ είλαη ε αγάπε θαη ε 

έληνλε πξνζθφιιεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, θαη ηδηαίηεξα κε ηα αδέξθηα ηνπο. 

Μεγάισζαλ ζε δχν παξαδνζηαθέο νηθνγέλεηεο, φπνπ νη ξφινη ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αληξψλ ήηαλ πάληα μεθάζαξνη θαη δηαρσξηζκέλνη. Οη δχν γνλείο δελ έδεζαλ ηελ 

λεαληθή ηνπο ειηθία θνληά ζηνπο γνλείο ηνπο, γηα νηθνλνκηθνχο θαη κνξθσηηθνχο 

ξφινπο θαη παξαηεξνχκε φηη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ε επηζπκία ηνπο κεγαιψλεη φιν θαη 

πνην πνιχ λα δήζνπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ καδί ηνπο ελψ παξάιιεια λα πάξνπλ 

ηελ αγάπε θαη ηελ θξνληίδα πνπ δελ πήξαλ ηφηε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα βιέπνπκε πσο ε κεηέξα αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ ππεχζπλνπ κέζα ζην ζπίηη θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Δθείλε έρεη ηνλ ξφιν 

ηνπ γνλέα θαη ν άληξαο ηεο ηνλ ξφιν ηνπ παηδηνχ.  
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Μέζα απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ αληηιακβαλφκαζηε πσο νη δχν κεηέξεο 

πέξαζαλ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα καθξηά απφ ην λεζί. Ζ Αλζνχια θαηαγφηαλ απφ ηελ 

Κξήηε αιιά γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε έλα λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ, θαη κεηά απφ 

απαίηεζε ηνπ άλδξα ηεο θαηέβεθε πιένλ παληξεκέλε κε παηδηά ζηελ Κξήηε. Ζ Ρία δε, 

θαηαγφηαλ απφ ηα Ησάλληλα, αιιά γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα, κεηά φκσο 

απφ απαίηεζε θαη εθείλε ηνπ άλδξα ηεο θαηέβεθαλ ζηελ Κξήηε ηα ηειεπηαία ηέζζεξα 

ρξφληα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο θαη νη δχν κεηέξεο, αλαγθάζηεθαλ γηα πνιινί 

ζνβαξνχο ιφγνπο λα θαηέβνπλ ζηελ Κξήηε κεηά απφ απαίηεζε ηνπ άλδξα ηεο θάζε 

κηαο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ παηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, ε αηηία ήηαλ ν μαθληθφο 

ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ, νπφηε εθείλνο ζα έπξεπε λα ζηεξίμεη ηελ κεηέξα θαη ηελ 

αδεξθή ηνπ ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

παηέξα, ε μαθληθή αζζέλεηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ε πεξίεξγε θαηάζηαζε κε ηελ αδεξθή 

ηεο γπλαίθαο ηνπ, ηνλ αλάγθαζαλ λα έξζεη ζην λεζί.  

Οη κεηέξεο ήμεξαλ πσο κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην λεζί απηφ ζα ζήκαηλε πσο ζα 

έπξεπε λα αλερηνχλ ηα πεζεξηθά, κε ηα νπνία πξνζπαζνχζαλ λα θξαηήζνπλ ηππηθέο θαη 

νπδέηεξεο ζρέζεηο. Γελ είραλ, φπσο αλαθέξνπλ, άιιε επηινγή έπξεπε λα ζηεξίμνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο.  

Οη παηεξάδεο, φλησο άιιαμαλ άξδελ ζπκπεξηθνξά, κε ηελ θξνληίδα ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ δελ ηα έβγαδαλ πέξα νχηε ζπλαηζζεκαηηθά, νχηε νηθνλνκηθά. Σν 

θαζεκεξηλφ άγρνο θαη ε ζιίςε ηνπο θπξίεπε κέξα κε ηελ κέξα, θαη ελψ ζα πεξίκελε 

θαλείο πσο ζα μεζχκαλε φιν απηφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ κέλνο φζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, 

ε απηαξρηθφηεηα θαη ε κηζαινδνμία εδξαίσλαλ ηελ παξνπζία ηνπο.  

Οη ζρέζεηο θαηαγσγήο ησλ κειψλ δείρλεη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηφζν ηελ ξχζκηζε 

φζν θαη ηελ απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηξηγσλνπνηνχληαη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο 

πξνζθνιιάηαη  πεξηζζφηεξν ζηελ αδεξθή ηεο, ελψ απφ ηελ άιιε ε κεηέξα ηεο δεχηεξεο 

νηθνγέλεηαο πξνζθνιιάηαη πεξηζζφηεξν ζηελ κεηέξα ηεο. πλαηζζήκαηα θαη 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία επηδεηνχλ απφ ηα εμ’ αίκαηνο νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα, ελψ 

δελ δηζηάδνπλ λα θάλνπλ ζπκκαρία κε εθείλα ελαληίνλ ησλ αλδξψλ ηνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξηγσλνπνίεζε έρεη γίλεη θαλεξή απφ ηνπο άλδξεο ησλ δχν νηθνγελεηψλ, 

νη νπνίνη αληηδξνχλ άζρεκα θαη κάιηζηα δελ δηζηάδνπλ λα θηάζνπλ κέρξη ηα άθξα γηα 

λα επηβάιινπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παξαηεξήζακε απφ ηελ κειέηε ηνπ γελενγξάκκαηνο είλαη 

πσο νη γπλαίθεο κεγαιψλνπλ κε ζπγθεθξηκέλα πηζηεχσ θαη αμίεο πνπ ζέινπλ ηελ 

γπλαίθα ππφ θαη ηνλ άλδξα σο ηελ θεθαιή ηνπ ζπηηηνχ. πγθεθξηκέλα πηζηεχνπλ πσο 

κηα γπλαίθα δελ πξέπεη λα εξγάδεηαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ηνλ άλδξα, ηα παηδηά θαη ην 

λνηθνθπξηφ, ρψξνο γηα δνπιεηά δελ ππάξρεη, αθνχ ζα πξέπεη φια θαη πάληα εθείλεο λα 

ηα πινπνηνχλ.  

ζνλ αθνξά ηνπο ζπδχγνπο, απνπζηάδνπλ ζρεδφλ φιε κέξα απφ ην ζπίηη. Ηδηαίηεξα, 

ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα, ν παηέξαο πεγαίλεη ζην ζπίηη γηα λα θάεη θαη λα θνηκεζεί, φιεο 

ηηο ππφινηπεο ζηηγκέο ηηο πεξλάεη καθξηά απφ εθεί.  Ο παηέξαο ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο 

απνπζηάδεη θαη εθείλνο αξθεηά ζπρλά απφ ην ζπίηη, αιιά θπξίσο φηαλ μέξεη πσο ζα 

πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη θάπνηα δνπιεηά ή φηαλ βιέπεη πσο ππάξρεη έληαζε κέζα ζην 

ζπίηη. 

Σηο γπλαίθεο δελ θαίλεηαη λα ηνπο ελνριεί πνιχ απηή ε απνπζία, δηφηη ηφηε λνηψζνπλ 

πνην ήξεκεο ζπλαηζζεκαηηθά θαη κπνξνχλ λα παίμνπλ ειεχζεξα κε ηα παηδηά ηνπο. 

Παξάιιεια κηιάλε θαη ζην ηειέθσλν κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, ηα νπνία είηε 

ιφγσ απφζηαζεο είηε ιφγσ πεξηνξηζκνχ δελ κπνξνχλ λα ηηο βιέπνπλ ζπρλά.  
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Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ βιέπνπκε κειεηψληαο ην γελεφγξακκα ησλ δχν νηθνγελεηψλ 

είλαη πσο αληηδξνχλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζην ρξφλην άγρνο κε ηε ρξήζε αιθνφι. Ζ 

κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο θαη ν παηέξαο ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο βιέπνπλ ηνπο 

παηεξάδεο ηνπο λα θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφι. Γηθαηνινγνχλ ελ κέξεη απηήλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά. Ο παηέξαο ηεο Αλζνχιαο πίλεη επεηδή πέζαλε ε κηθξφηεξε ηνπ θφξε, ελψ 

φζν δνχζε είρε πξνβιήκαηα κε ηελ θαξδηά ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ Παχινπ πίλεη επεηδή είρε 

καδέςεη θάπνηα ιεθηά θαη είρε θηηάμεη ζπίηη αιιά ηα έπαημε ζηα ραξηηά θαη εθεί ηα 

έραζε φια, απηφ ηνλ πιήγσζε ηφζν πνιχ πνπ δελ κπνξεί λα ην μεράζεη. 

Παξάιιεια βιέπνπκε πσο ε αζζέλεηα ηεο θαηάζιηςεο θιεξηάξεη κε ηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ. Ζ γηαγηά ηεο Αλζνχιαο, πέζαλε απφ θαηάζιηςε κεηά ηνλ 

ζάλαην ηεο κηθξφηεξεο ηεο αδεξθήο, ε κεηέξα ηνπ Νίθνπ έπαζε θαηάζιηςε κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ε γηαγηά ηεο Ρίαο πέζαλε θαη εθείλε απφ θαηάζιηςε φηαλ 

πέζαλε ην έλα παηδί ηεο, θαη ηέινο ε κεηέξα ηνπ Παχινπ κεηά πνπ αξξψζηεζε 

εκθάληζε θαη ηα πξψηα ζνβαξά δείγκαηα θαηάζιηςεο.  

ζνλ αθνξά ηηο δχν νηθνγέλεηεο, θαίλεηαη λα ηα βγάδνπλ πνιχ δχζθνια νηθνλνκηθά, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιινί δηαπιεθηηζκνί εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηνπο αλάκεζα 

ζην δεπγάξη, ην νπνίν γίλεηαη αηζζεηφ θαη απφ ηα παηδηά, ηα νπνία πνιιέο θνξέο 

ζηεξνχληαη ηα βαζηθά θαη εθεί αλαιακβάλνπλ δξάζε ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα ε ζεία θαη 

ζηελ δεχηεξε ε γηαγηά. 

Απφ ηελ βηνγξαθία ησλ ζπδχγσλ παξαηεξνχκε πσο νη άλδξεο έρνπλ θηάζεη κέρξη ην 

γπκλάζην ζηελ ζρνιηθή βαζκίδα, ελψ νη κεηέξεο ηειείσζαλ κε επηηπρία ην ιχθεην, ήηαλ 

θαιέο καζήηξηεο αιιά νη μαθληθέο εγθπκνζχλεο ηηο αλάγθαζαλ λα ζηακαηήζνπλ 

απφηνκα ηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε. ηελ κεηέξα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, απηή 

ε απνηπρία, φπσο ηελ νλνκάδεη ηεο έρεη γίλεη απσζεκέλν θαη ζέιεη λα ζπνπδάζεη ηα 

παηδηά ηεο, αιιά δελ κέλεη κφλν ζηα ιφγηα, ηα δηαβάδεη θαζεκεξηλά, ελψ ην θαινθαίξη 

πάιη ηνπο παίξλεη εμσζρνιηθά βηβιία γηα επαλάιεςε. Ννηψζεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε 

φηαλ βιέπεη πσο είλαη άξηζηνη καζεηέο.  

Ζ κεηέξα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο δελ έρεη εθθξάζεη ηφζν έληνλα ην ζπλαίζζεκα 

ην λα ζπνπδάζεη ηα παηδηά ηεο, αλ θαη βέβαηα θαη εθείλε πξνζπαζεί λα ηα ζηεξίμεη ζηα 

καζήκαηα φζν πνην πνιχ κπνξεί. Αλαθέξεη πσο ζα ήζειε λα ζπνπδάζνπλ κήπσο θαη 

έρνπλ εθείλα θαιχηεξε ηχρε απφ εθείλε.  

Οη δχν παηεξάδεο κεηά ην ηέινο ηνπ γπκλαζίνπ έπηαζαλ δνπιεηά, φπνπ κπνξνχζε ν 

θαζέλαο. Βέβαηα ν Νίθνο είρε θαιχηεξε ηχρε απφ ηνλ Παχιν, δηφηη ν πξψηνο βξήθε 

κφληκε δνπιεηά ελψ παξάιιεια θξάηεζε θαη ηα ρσξάθηα κε ηηο ειηέο, ηα ακπέιηα θαη 

ηηο παηάηεο. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα αζρνιείηαη θαη κε ηα δχν δνπιεηέο πξνζπαζψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα βγάιεη φζα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηλφηαλ γηα λα ζπληεξήζεη ηα 

ηφζα άηνκα.  

Ο παηέξαο ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο δνχιεπε ζε πεξηζηαζηαθέο δνπιεηέο θαη δελ 

θξφληηζε λα αμηνπνηήζεη ηα κεηάιιηα πνπ έπαηξλε απφ ηελ πάιε εμαηηίαο ησλ θαθψλ 

παξεψλ θαη ησλ νπζηψλ πνπ έκπιεμε. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν παηέξαο ηεο Ρίαο, 

δελ ήζειε πνηέ ηνλ Παχιν γηα γακπξφ ηνπ, δηφηη ήμεξε πσο ε θφξε ηνπ ζα 

θαθνπεξλνχζε. Έθαλε ηα πάληα λα ηνπο ρσξίζεη αιιά ηειηθά δελ ηα θαηάθεξε, δηφηη ε 

Ρία ήζειε λα θχγεη απφ ην ζπίηη θαη λα ζηακαηήζεη λα καζαίλεη γηα ηηο εξσηηθέο 

πεξηπέηεηεο ηνπ παηέξα.  

πσο πιεξνθνξνχκαζηε κέζα απφ ην γελεφγξακκα θαη νη δχν γπλαίθεο ήζειαλ λα 

κηθξνπαληξεπηνχλ δηφηη ήζειαλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ απηαξρηθφ παηέξα ηνπο 

ζεσξψληαο πσο ζα έρνπλ θαιχηεξε ηχρε ζηνλ δηθφ ηνπο γάκν, θαη πσο ζα έβξηζθαλ 

επηηέινπο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία πνπ επηζπκνχζαλ. Οη ξφινη ηεο ζπδχγνπ θαη 

ηεο κεηέξαο, ηνπο έδσζε λφεκα θαη δχλακε λα παιέςνπλ γηα ην θαιχηεξν ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο. Έκαζαλ έηζη απφ κηθξή ειηθία θαη ρσξίο βνήζεηα πψο λα κεγαιψλνπλ 



282 
 

έλα παηδί θαη λα θξνληίδνπλ έλα ζπίηη. Ηδηαίηεξα ε Αλζνχια δελ είρε βνήζεηα απφ 

θαλέλα, ελψ πάιη ε Ρία είρε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ κεηέξα ηεο.  

Παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη ε ηάζε ηξηγσλνπνίεζεο αλάκεζα ζηελ Αλζνχια θαη ηελ 

αδεξθή ηεο αθήλνληαο έμσ ηνλ άλδξα ηεο. Δλψ ζρεδφλ ην ίδην κνληέιν θπξηαξρεί θαη 

ζηελ άιιε νηθνγέλεηα, φπνπ ε Ρία θαη ε κεηέξα ηεο ηξηγσλνπνηνχληαη έλαληη ηνπ 

παηέξα. Ήδε απηφ ην κνληέιν επηθξαηνχζε θαη απφ ηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα, φπνπ 

ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Ρίαο ήηαλ ε κεηέξα ηεο κε ηελ γηαγηά ηεο ελαληίνλ ηνπ παηέξα. 

ηελ νηθνγέλεηα ηεο Αλζνχιαο παξαηεξνχληαλ δχν κεγάια ηξίγσλα, ην έλα αθνξνχζε 

ηελ κεηέξα θαη ηελ γηαγηά ηεο ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηεο θαη ην άιιν αθνξνχζε ηελ 

κεηέξα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο ελαληίνλ εθείλεο. Παξφια απηά βιέπνπκε πσο ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηξίγσλα ηζρχνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηελ δσή ηνπο θαη επηιέγνπλ 

ζπλεηδεηά νη δχν κεηέξεο λα ηα θξαηνχλ ζηαζεξά παξά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αζηάζεηεο 

πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ δσή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνπο παηεξάδεο βιέπνπκε πσο θαη εθείλνη δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο 

ηξίγσλα, ζπγθεθξηκέλα ν Νίθνο είλαη έλα κε ηελ κεηέξα θαη ηελ αδεξθή ηνπ έλαληη ηεο 

γπλαίθαο ηνπ. Απφ ηελ άιιε θαη ν Παχινο θαίλεηαη λα είλαη έλα κε ηνλ παηέξα θαη ηελ 

κεηέξα ηνπ θαηά ηεο γπλαίθαο ηνπ. Σα ίδηα κνηίβα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο παηξηθέο ηνπο 

νηθνγέλεηεο, πνην ζπγθεθξηκέλα ε κεηέξα ηνπ Νίθνπ ήηαλ έλα κε ηελ δηθή ηεο κεηέξα 

ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ θαη αληηζηξφθσο ίζρπε ην ίδην, ίδηεο ζπλζήθεο επηθξαηνχζαλ 

θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Παχινπ.    

Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην γελεφγξακκα είλαη ε παξνπζία ησλ παηδηψλ. 

Φαίλεηαη λα θέξλεη ηδηαίηεξε ραξά ε θάζε κία γέλλεζε ησλ παηδηψλ, δελ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηνπο παηεξάδεο, νη νπνίνη ζηελ παξνπζία ηνπ πξψηνπ παηδηνχ 

δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ, δηφηη έηζη ζα δηαησλίζνπλ ην είδνο ηνπο θαη δελ ζα 

έρνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα ηνπο θσλάδνπλ, φκσο φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα παηδηά είηε 

λνηψζνπλ πσο ήξζαλ ζε ιάζνο ρξνληθή ζηηγκή, είηε ακθηβάιινπλ φπσο ν παηέξαο ηεο 

δεχηεξεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ παηξφηεηα ηνπ παηδηνχ. Βέβαηα απηή ηελ αξλεηηθφηεηα 

δελ δηζηάδνπλ λα ηελ δείμνπλ θαη ζηα παηδηά ηνπο, ζεσξψληαο πσο πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλα γηα φια άζρεηα κε ηελ αλσξηκφηεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο νη ζηφρνη ησλ γνλέσλ απφ θάζε κέινο είλαη ιηγάθη 

δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, νη γπλαίθεο επηζπκνχλ έλαλ αιεζηλφ γάκν, κε ηηο φκνξθεο 

θπξίσο ζηηγκέο ηνπ δεχγνπο θαη ηελ χπαξμε ραξσπψλ θαη πγεηψλ παηδηψλ, ελψ απφ ηελ 

άιιε εθείλνη ζα ήζειαλ λα είραλ πεξηζζφηεξα ιεθηά γηα λα κπνξνχζαλ λα ηα βγάινπλ 

επθνιφηεξα πέξα. Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη νλείξσλ 

θαη έπεηηα γηα ην θνηλφ θαιφ. 

 
12.2.2. ύλνςε απνηειεζκάησλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ηεζζάξσλ γνλέσλ 

 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο 

παξαηεξνχκε πσο νη δχν κεηέξεο λνηψζνπλ κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξησζε θαη 

αλεζπρία φζνλ αθνξά ην κέιινλ ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Οη δχν κεηέξεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην λνηθνθπξηφ αιιά θαη γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηνπο παηεξάδεο, εθείλνη έρνπλ ηελ δνπιεηά, ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην ρφκπη ηνπο θαη ηελ θξνληίδα ηεο παηξηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο. ζνλ 

αθνξά ηελ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, λνηψζνπλ πσο εθπιεξψλνπλ κε κεγάιε επηηπρία ηα 

ζπδπγηθά θαη παηξηθά ηνπο θαζήθνληα. Δλψ νη κεηέξεο θαίλεηαη λα έρνπλ αληίζεηε 

γλψκε γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε, λνηψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θνπξαζκέλεο αθνχ 

αλαγθάδνληαη λα κνηξάδνληαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο ηνλ άλδξα ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηεο 

εθείλσλ.  
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Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά ησλ δχν νηθνγελεηψλ, θαίλεηαη λα έρνπλ έληνλε 

πξνζθφιιεζε ζηηο κεηέξεο ηνπο, αθνχ κε εθείλεο πεξλνχλ ηελ εκέξα ηνπο, κνηξάδνληαη 

καδί ηεο ηηο ραξέο αιιά θαη ηηο ιχπεο. Γηα ηνπο παηεξάδεο λνηψζνπλ θφβν θαη άγρνο γηα 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη πνην εχθνια αληηιεπηά ζηελ 

πξψηε νηθνγέλεηα, φπνπ πξνζπαζνχλ λα ηνπ δείμνπλ πνιιέο θνξέο κηα άιιε εηθφλα, ηελ 

εηθφλα πνπ εθείλνο επηζπκεί, ελψ λνηψζνπλε ειεπζεξία φηαλ εθείλνο ιείπεη απφ ην ζπίηη.  

Ήδε απφ ην γελεφγξακκα θαίλεηαη πσο νη γνλείο θαη ησλ δχν νηθνγελεηψλ έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ηξηγσλνπνηεζεί κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη θαίλεηαη πσο 

έρνπλ κείλεη ζηελ παηδηθή ηνπο θάζε. Πνπ φκσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Γηαπηζηψλνπκε επίζεο πσο κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ 

ππάξρεη θαη ν αληαγσληζκφο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζρέζεηο. Ο θάζε ζχδπγνο 

πξνζπαζεί λα δείμεη πσο νη δηθνί ηνπ γνλείο θαη αδέξθηα είλαη θαιχηεξα, πσο εθείλνο 

είλαη ζσζηφο θαη έρεη βξεη ηζνξξνπία κέζα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο, ελψ ν ζχληξνθνο ηνπο 

ιεηηνπξγεί αθξηβψο αληίζεηα.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο δελ είλαη εχθνιε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαζψο θαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηα ελδννηθνγελεηαθά 

δεηήκαηα, ππάξρνπλ θαη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ θέξνπλ έλα ρξφλην πξφβιεκα, θαη ελψ 

πεξλνχλ ηα ρξφληα εθείλνη δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ φξηα θαη πξνυπνζέζεηο απιά 

δηαησλίδνπλ θαηαζηάζεηο ςπρνθζφξεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε νηθνγέλεηα, βιέπνπκε ηελ κεηέξα λα νξγαλψλεη θαη λα 

θξνληίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηφζν ηεο ίδηαο, φζν  θαη ησλ παηδηψλ ηεο. Δίλαη ε κφλε 

πνπ θξνληίδεη γηα ην λνηθνθπξηφ αιιά θαη ηα κέιε ηεο. Ο παηέξαο είλαη εθείλνο πνπ 

θέξλεη ηα πιηθά αγαζά κέζα ζην ζπίηη θαη απαηηεί απφ ηνπο άιινπο λα ηνλ ζέβνληαη θαη 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπ. Λείπεη ζρεδφλ φιε κέξα απφ ην ζπίηη, ελψ φηαλ 

βξίζθεηαη εθεί, ή ζα θνηκάηαη ή ζα γεχεηαη θάπνην δείγκα ή απιά ζα βιέπεη ηειεφξαζε. 

Γελ μέξεη θαη δελ αζρνιείηαη κε ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπ, θαη πνιιέο 

θνξέο δείρλεη λα κπεξδεχεη ηηο ηάμεηο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν ή πνηα είλαη ηα ρφκπη 

ηνπο. Σα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη πσο έρνπλ κηα πνιχ ζηελή ζρέζε κε ηελ 

κεηέξα ηνπο, καδί παίδνπλ, καδί δηαβάδνπλ θαη καδί θάλνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα. Μηιάλε ειάρηζηα κε ηνλ παηέξα ηνπο, ελψ θξνληίδνπλ λα θάλνπλ εζπρία θαη 

λα έρνπλ ηα πξάγκαηα ηνπο ζε ηάμε φηαλ είλαη εθείλνο ζην ζπίηη.  

Παξφκνηα θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα, ε κεηέξα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ ηεο, ελψ ν παηέξαο ιείπεη 

φιε κέξα, γπξίδεη ζην ζπίηη γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ, 

ελψ δελ αζρνιείηαη θαζφινπ κε ηα παηδηά. Σα νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηελ κεηέξα 

ηνπο, λνηψζνπλ ακεραλία φηαλ εθείλε ρξεηάδεηαη λα ιείςεη απφ ην ζπίηη αθφκα θαη αλ 

είλαη γηα ιίγε ψξα, απνθεχγνπλ λα απαζρνινχλ ηνλ παηέξα ηνπο κε θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζθεθηνχλ ,ελψ αλ ζέινπλ θάπνηα ράξε απφ εθείλνλ, απεπζχλνληαη ζηελ κεηέξα γηα λα 

θάλεη ηνλ δηακεζνιαβεηή. 

Παξφια απηά βιέπνπκε πσο ηα παηδηά επηδεηνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ελφηεηα πνπ 

ηνπο παξέρνπλ νη γνλείο ηνπο. Καη ηα αγφξηα αιιά θαη ηα θνξίηζηα ησλ δχν νηθνγελεηψλ 

θαίλεηαη λα επεκβαίλνπλ ζηνπο θαπγάδεο ησλ γνληψλ ηνπο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

κεηέξα ηνπο, αιιά θαη ηνλίδνληαο πσο δελ κπνξνχλ λα ηνπο βιέπνπλ λα καιψλνπλ θαη 

απαηηνχλ λα ζηακαηήζνπλ. Φαίλνληαη πνιχ επαίζζεηα ζην ζέκα ησλ δηαπιερηηζκψλ 

ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ησλ γνληψλ ηνπο, φζν θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα αδέξθηα 

ηνπο. Γείρλνπλ θαη εθείλα ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο ηνπο, θαη 

θαίλεηαη πσο ηα άηνκα πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα νη κεηέξεο ηνπο (ζηελ πξψηε 

νηθνγέλεηα ε ζεία ηνπο, θαη ζηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα ε γηαγηά ηνπο) λα λνηψζνπλ θαη 

εθείλα έληνλε αγάπε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα.  
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Με ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηεξάδσλ ηνπο, δελ δείρλνπλ ηφζε ραξά, νχηε ηφζε αγάπε, 

πηζηεχνληαο πσο εθείλεο επζχλνληαη πνπ δελ είλαη ν κπακπάο ηνπο θνληά. Γελ 

κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά πσο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα αληαγσληζηηθά, ίζσο ε 

έθθξαζε πνπ αξκφδεη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπγρψλεπζε πνπ λνηψζνπλ ηα παηδηά κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο εηδηθά αιιά θαη κε ηελ ίδηα γεληθά.  

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαηαγξάθζεθε κε βάζε ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη 

ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εληνπίδνληαο επράξηζηα 

θαη δπζάξεζηα γεγνλφηα. Δπηιέρηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα, λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ην 

δηάζηεκα πνπ αλνίγνπλ ηα ζρνιεία, δηφηη γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα είλαη έλα πνιχ 

βαζηθφ θαη θαίξην μεθίλεκα, ζην νπνίν ε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιάδεη, έηζη 

θεχγνπκε απφ ην θαινθαίξη πνπ θξχβεη αλεκειηά θαη παηρλίδη γηα ηα παηδηά θαη 

κπαίλνπκε ζην θζηλφπσξν φπνπ νξγαλψλνληαη γηα λα μαλαγπξίζνπλ ζην ζρνιείν θαη 

ζηα δηαβάζκαηα ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θαη γηα ηηο δχν νηθνγέλεηεο θξχβεη 

κέζα ηεο άγρνο γηα ην θαηλνχξην μεθίλεκα, θαζψο θαη εζηίαζε ζηελ δσή ησλ παηδηψλ. 

Παξαηεξήζεθε πσο νη κεηέξεο ζπκπάζρνπλ ζην άγρνο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη 

ηξνπνπνηνχλ ηελ ξνπηίλα ηνπο κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή ρξνληά, ελψ αληίζεηα 

βιέπνπκε ηνπο παηεξάδεο, λα κέλνπλ ακέηνρνη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη 

ξεαιηζηηθά. Σνπο πεξλάεη αδηάθνξε ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ 

δελ αιιάδνπλ ην πξφγξακκα ηνπο γηα λα είλαη δίπια ηνπο εθείλεο ηηο ψξεο.  

Μέζα απφ ηελ κειέηε ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα 

κέιε ζέινπλ λα είλαη καδί, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν θαζέλαο ηνπο. Οη κεηέξεο 

επηδεηνχλ απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο λα είλαη νπζηαζηηθά δίπια ηνπο, κε ην λα ηνπο 

δείρλνπλ φρη κφλν ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ην ζπκφ, αιιά θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ηεο αγάπεο, ηεο ραξάο θαη ηεο ζηνξγήο. Σν ίδην θαίλεηαη λα 

επηδεηνχλ θαη ηα παηδηά ησλ δχν νηθνγελεηψλ απφ ηνπο παηεξάδεο ηνπο. ζνλ αθνξά 

εθείλνπο, ζα ήζειαλ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε νη ζχληξνθνη ηνπο γηα ηνλ 

ηξφπν δσήο πνπ έρνπλ επηιέμεη.  

Με βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα κέιε δίλνπλ έκθαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα αθνχζνπλ ηελ θαξδηά ηνπο θαη ιηγφηεξν ηελ 

ινγηθή. Σν θάζε κέινο μερσξηζηά, έρεη βξεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο γηα λα 

κπνξεί λα απηνξπζκηζηεί θαη έηζη λα λνηψζεη ήξεκα θαη φκνξθα, ελψ παξάιιεια έρεη 

βξεη θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ξχκζηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ απέλαληη ζηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.  

 
12.2.3. ύλνςε απνηειεζκάησλ από ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ 

ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα πεξλάεη απφ δηάθνξεο 

δηαθπκάλζεηο. Ζ αηηία γηα απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο είλαη ε νπζηαζηηθή έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε. Πνην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε ηηο κεηέξεο λα 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηζαθσκνχο θαη ινγνκαρίεο κε ηνπο άλδξεο, ζεσξψληαο πσο 

ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο είλαη λα αθήλεη ηνλ άλδξα λα λνηψζεη πσο εθείλνο 

είλαη ν θπξίαξρνο ηνπ ζπηηηνχ. 

 Δλψ παξάιιεια αλαγλσξίδνπλ πσο αθφκα θαη αλ πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ην δίθην 

ηνπο είλαη ζαλ λα ςάρλνπλ κηα ζηαγφλα κέζα ζηνλ σθεαλφ. Οη άλδξεο ηνπ ζπηηηνχ 

ιεηηνπξγνχλ κε κία ηειείσο δηαθνξεηηθή ινγηή, ζεσξνχλ πσο δελ ππάξρεη θαηαλφεζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπδχγσλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ην δίθην ηνπο κέζα απφ 

ηνλ θαπγά, αλαγλσξίδνπλ πσο ε ζησπή ηνπο δελ ζεκαίλεη απνδνρή ηεο άπνςεο ηνπο θαη 

έηζη ζπκψλνπλ πνην πνιχ. Ο ζπκφο απηφο θαίλεηαη λα κελ πεξλάεη κεηά ηελ ιήμε ηεο 

αληηπαξάζεζεο, απιψο ζπζζσξεχεηαη κέζα ηνπο θαη ζε άζρεηεο ζηηγκέο βγαίλεη ζηελ 
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επηθάλεηα. ζν πεξλάεη ν θαηξφο, ν ζπκφο πνπ λνηψζνπλ κεγαιψλεη κε απνηέιεζκα ηα 

μεζπάζκαηα λα δπλακψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχνπλ πσο 

ζα βξνπλ ην δίθην ηνπο θαη ζα αζσσζνχλ.  

Οη κεηέξεο δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά σο ζπλέπεηα λα 

κεγαιψλεη ην άγρνο πνπ λνηψζνπλ γηα ηελ ζπδπγηθή ηνπο ζρέζε. Ζ ιχπε, ε πηθξία θαη ε 

απαηζηνδνμία αησξνχληαη απφ πάλσ ηνπο, θαη απηφ δελ ην αληέρνπλ. Αλαπνινχλ ζπρλά 

ην παξειζφλ ηνπο, ζε ζεκείν πνπ  ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε αλαθέξνληαη ζηα παηδηά, 

ζηελ εξεπλήηξηα θαη ζηα θνληηλά ηνπο πξφζσπα γηα ηηο φκνξθεο ζηηγκέο ηνπ 

παξειζφληνο.  

Ζ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπδχγσλ 

δεκηνπξγεί ην ράζκα ηεο απνκάθξπλζεο, ςάρλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλα άιιν 

ζχκκαρν ζηελ δσή γηα απηφ θαη αλαηξέρνπλ λα βξνπλ παξεγνξηά ζηηο αξρηθέο ηνπο 

νηθνγέλεηεο. Δκπιέθνληαο έηζη, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη πιηθφ θφζκν ηεο ησξηλήο 

ηνπο νηθνγέλεηαο, κε ηελ κεηξηθή ηνπο. Καη ελψ δελ είραλ πνηέ ζην παξειζφλ ηδηαίηεξν 

δέζηκν κε ηα πξφζσπα εθείλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζθνιιεζεί ζε εθείλεο, 

ζπγρσλεχνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

Οη παηεξάδεο έρνπλ θαη εθείλνη αξθεηά ηδηαίηεξν δέζηκν κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη κε 

ηελ αδεξθή (ν Νίθνο), θαη κε ηνλ παηέξα (ν Παχινο) αιιά νη ιφγνη νθείινληαλ ζην 

πέλζνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζηελ αξξψζηηα ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. Παξφια 

απηά θαη εθείλνη έρνπλ ζπγρσλεπηεί κε ηηο παηξηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο, δεκηνπξγψληαο 

έλα ηξίγσλν ελάληην ζηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ αγαπνχλ ηα παηδηά ηνπο, κε βάζε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ παξνχζα έξεπλα, θάλεθε πσο νη 

παηεξάδεο λνηψζνπλ κφλν αγάπε γηα ηα παηδηά ηνπο, ελψ φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ηνπο 

λνηψζνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηελ κηα αγάπε αιιά θαη απφ ηελ άιιε ζπκφ 

πνπ δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ θαη δελ ηνπο ππαθνχλ. 

Απφ ηελ κεξηά ησλ κεηέξσλ θάλεθε πσο κφλν έληνλε αγάπε θαη πξνζθφιιεζε 

λνηψζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Δλψ φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο ηνπο λνηψζνπλ θαη εθείλεο 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηελ κηα αγάπε θαη απφ ηελ άιιε απνγνήηεπζε απφ ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη θπξηαξρίαο πνπ ηνπο δείρλνπλ. 

ζνλ αθνξά ηα παηδηά θάλεθε πσο έρνπλ ηδηαίηεξε αδπλακία ζηηο κεηέξεο ηνπο, ελψ 

γηα ηνλ παηέξα ηνπο λνηψζνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηελ κηα αγάπε, θαη απφ 

ηελ άιιε θφβν γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα ίδηα θαη ζηελ κεηέξα ηνπο.  

Παξφια απηά φια ηα κέιε ησλ δχν νηθνγελεηψλ δελ θαληάδνληαη ηελ δσή ηνπο 

ρσξηζηά, απιά εχρνληαη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα φπσο ζπκθέξεη ηνλ θαζέλα ηνπο.  

Έπεηηα κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θάλεθε πσο νη κεηέξεο είραλ 

έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηηο ίδηεο, ηα παηδηά θαη γεληθά γηα ηελ δσή ηνπο θαζψο 

δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθνχο δηαιφγνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο γηα φηη ηνπο απαζρνιεί. Οπφηε 

ζέιακε λα δνχκε ηα εθθξαζηηθά λνήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη δχν κεηέξεο ηφζν ζηνλ 

εζσηεξηθφ δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηάινγν κε ηνπο άιινπο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο παηεξάδεο, παξαηεξήζακε κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή 

παξαηήξεζε, ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ηελ θιηληθή ζπλέληεπμε ηνπ γελενγξάκκαηνο 

πσο νη παηεξάδεο ελψ ζέινπλ λα δείρλνπλ αδηάθνξνη θαη απνζηαζηνπνηεκέλνη κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππάξρνπλ άιινη ιφγνη. Παξάιιεια ζέιακε λα εμεηάζνπκε 

απηή ε απφζηαζε πνηα αηηία έρεη, θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ 

επηθνηλσλνχλ ζσζηά ηα δεχγε κεηαμχ ηνπο, δελ αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

θαη πνιιέο θνξέο δελ εθθξάδνπλ μεθάζαξα θαη ψξηκα απηφ πνπ ζέινπλ.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα θάλεθε πσο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηα πξφζσπα έμσ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο. Ηδηαίηεξα ν παηέξαο ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, αθνχεη πνιχ ηελ κεηέξα 

θαη ηελ αδεξθή ηνπ, πξνζπαζεί λα κελ ηνπο δπζαξεζηεί αθφκα θαη αλ απηφ επεξεάδεη 
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αξλεηηθά ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Φάρλεη λα βξεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο δχν 

νηθνγέλεηεο, αιιά βιέπεη πσο απηφ είλαη αλέθηθην θαη αγρψλεηαη γηα ην κέιινλ. Ζ 

έληνλε αλάγθε γηα απνδνρή απφ ηελ παηξηθή ηνπ νηθνγέλεηα ηνπ πξνθαιεί αθφκα 

κεγαιχηεξν άγρνο φηαλ λνηψζεη πσο δελ ηα θαηαθέξλεη. Δλδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν λα 

παίξλεη αγάπε θαη απνδνρή απφ ηα δχν απηά πξφζσπα, ελψ θαίλεηαη παξάιιεια λα 

λνηψζεη δεδνκέλα ηα παηδηά θαη ηελ γπλαίθα ηνπ.  

Ζ κεηέξαο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, αληηιακβάλεηαη απηή ηελ ακθίξξνπε θαηάζηαζε, 

βιέπεη πσο δελ κπνξεί λα ηελ αιιάμεη θαη αλαδεηά ηελ αγάπε θαη ηελ ζηνξγή ηεο 

κηθξφηεξεο αδεξθήο ηεο, ηελ νπνία ηελ έρεη πξφηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Δπαλαιακβάλεη ζπρλά ηελ θξάζε «δελ άθνπζα ηνπο γνλείο κνπ… εθείλνη κνπ έιεγαλ 

ζπνύδαζε πξώηα, βξεο δνπιεηά κεηά, θαη ζηελ πνξεία ν γάκνο… αιιά εγώ βηάζηεθα θαη 

ηη θαηάιαβα; Σίπνηα…» Πνιιέο θνξέο κνλνινγεί κε απηήλ ηελ θξάζε, ζεσξψληαο πσο 

απέηπρε ζηελ δσή ηεο επεηδή δελ ηνπο άθνπζε, φκσο επεηδή ληξέπεηαη λα ην παξαδερηεί 

κπξνζηά ηνπο, πξνζπαζεί λα θξαηάεη κηα απφζηαζε απφ εθείλνπο, γηα λα κελ δνπλ ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο. Πξψηα απφ φια γηαηί ζα πξέπεη λα παξαδερηεί κπξνζηά 

ηνπο πσο είραλ δίθην, θαη επεηδή δε ζέιεη λα ηνπο ζηελαρσξήζεη θαη λα  ηνπο 

δεκηνπξγήζεη έλα επηπξφζζεην άγρνο, φπσο ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο ηεο.  

Σα παηδηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζεσξνχλ πσο ε γηαγηά θαη ε ζεία ηνπο απφ ηελ κεξηά ηνπ 

παηέξα θηαίλε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο, θαη δείρλνπλ κηα ηεξάζηηα νξγή απέλαληη ηνπο, 

ηνπο κηιάλε άζρεκα, ή απνθεχγνπλ λα ηηο ζπλαληήζνπλ. Αληίζεηα κε ηελ αδεξθή ηεο 

κεηέξαο, ηελ ππεξαγαπνχλ θαη αλ ρξεηάδνληαη θάηη αλαηξέρνπλ ζε εθείλε, δηφηη μέξνπλ 

πσο ζα ηα βνεζήζεη, λνηψζνπλ κηα αζθάιεηα καδί ηεο θαη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο 

δεχηεξε κεηέξα ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα, ν παηέξαο θαίλεηαη λα επηζπκεί ηνλ ρακέλν 

ρξφλν πνπ έδεζε καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηνπ, ζεσξεί πσο είλαη ν κνλαδηθφο πνπ κπνξεί 

λα ηνπο βνεζήζεη, γηα απηφ θαη είλαη πάληα εθεί γηα απηνχο. Κνληά ηνπο, είλαη ήξεκνο 

θαη ραξνχκελνο, ελψ φηαλ δηαπιερηίδεηαη ε γπλαίθα ηνπ κε ηελ κεηέξα ηνπ δελ παίξλεη 

ζέζε αιιά θαη λα πάξεη πάληα ππνζηεξίδεη ηελ κεηέξα ηνπ. Πηζηεχνληαο πσο φζν θαη 

δίθην θαη λα είρε ε γπλαίθα ηνπ, ζα έπξεπε λα δείμεη ζεβαζκφ ζηελ κεγαιχηεξε 

γπλαίθα.  

Ζ γπλαίθα ηνπ απφ ηελ άιιε, ζεσξεί πσο ν άλδξαο ηεο παξακέλεη έλα αλψξηκν 

παηδί, πνπ δελ ήηαλ έηνηκνο λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη παηδηά. Ζ άπνςε απηή ηελ 

πιεγψλεη πνιχ, αθνχ λνηψζεη πσο κφλε ηεο θαη κε ηα παηδηά δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη 

πέξα. Έηζη λνηψζεη πσο ε δηθή ηεο κάλα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα εθείλε, ζα 

ηελ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη πσο κε εθείλε ζην πιάη ηεο φια ζα 

πεγαίλνπλ θαιά. Ζ ηφζν έληνλε πξνζθφιιεζε κε εθείλε μεθίλεζε φηαλ έκεηλε έγθπνο, 

φπνπ έκεηλε αβνήζεηε θαη ε κάλα ηεο ηελ θαζνδεγνχζε ζε φια, φζν έρνπλ γεσγξαθηθή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο εθείλε δελ είλαη θαιά, λνηψζεη πσο θάηη ηεο ιείπεη. Πξνζπαζεί 

κέζα απφ ηα ηειέθσλα λα θαιχςεη απηφ ην θελφ αιιά δελ ηα θαηαθέξλεη πάληα θαη 

έηζη θαηαιήγεη λα θιαίεη κφλε ηεο γηα ψξεο.  

Σα παηδηά ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο, αγαπνχλ θαη εθείλα ηελ γηαγηά ηνπο (απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο), θαη ελψ είλαη δίπια ζηελ άιιε γηαγηά δείρλνπλ πσο δελ ηελ 

ζέινπλ θαη πσο δελ ηελ αγαπνχλ. Μηιάλε πάξα πνιιέο ψξεο κε ηνλ παππνχ θαη ηελ 

γηαγηά πνπ είλαη καθξηά, ελψ κε ηνπο άιινπο παππνχδεο αλαθέξνληαη κνλάρα ζηα 

ηππηθά ζέκαηα θαη απηφ ρσξίο πνιχ φξεμε.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ην θάζε κέινο έρεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφζκν πνπ ζπγρσλεχεηαη κε ηα πξφζσπα πνπ δείρλνπλ αδπλακία, ζέινπλ νη κεηέξεο θαη 

ηα παηδηά λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε πνπ δνπλ ζην παξφλ αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη 

κεηαθφκηζε ζε άιιε πφιε ή άιιν λεζί. ζνλ αθνξά ηνπο παηεξάδεο, ζεσξνχλ πσο φια 

είλαη ζε ηάμε θαη πσο νη κεηέξεο πεξλνχλ απιψο κηα θξίζε ειηθίαο, γηα ηα παηδηά 
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αλαθέξνπλ πσο είλαη ινγηθφ λα θάλνπλ θαη λα λνηψζνπλ φηη θαη νη κάλεο ηνπο θαη πσο 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα θαηαιάβνπλ πσο νη ίδηνη είραλ δίθην ζε φια.  
 

12.2.4. ύλνςε απνηειεζκάησλ από ηελ αθήγεζε ησλ παηδηώλ γηα ην Γέληξν ηεο 

δσήο 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ζεσξήζακε απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη 

πσο αμηνινγνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή 

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηίηιν «Σν δέληξνο ηεο δσήο». 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο 

πξνζεγγίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα αξλεηηθά, φζν θαη ηα ζεηηθά. Έπεηηα ε ζηελ 

ηξίηε θάζε, ην παηδί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ή ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ απηνξξχζκηζε ηνπ γηα λα θαηαθέξεη ηνλ επηδησθφκελν 

ηξφπν. 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα γνληθήο έθθξαζεο φζνλ αθνξά 

ηελ ζπγθίλεζε. Χζηφζν φκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή απηφ- έθθξαζε θάζε κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζπκβάιιεη ζηελ ζπλνιηθή νηθνγελεηαθή εθθξαζηηθφηεηα θαη ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο. Ζ γνληθή έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

ηελ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ 

(Morrisetal.,2007). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γνληθή έθθξαζε ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηείλεη λα ζπλδέεηαη κε θησρφηεξα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα, φπσο 

κε εμσηεξίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη κε αξλεηηθή εθθξαζηηθφηεηα ζηελ 

θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε.  

Μέζα απφ ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο έρεη βξεζεί πσο ζπλδέεηαη άκεζα ε δνκή ηνπ 

εγθεθάινπ κε ηελ έθθξαζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σα δχν απηά κέζε 

αιιεινζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθν-πνιηηζηκηθφ 

πιαίζην. Μάιηζηα ν Damasio (1999) ππνζηήξημε κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπ πσο ε 

παξαγσγηθή ζχλζεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζιακβάλεη έλα παηδί (Mahn&Steiner,2002).  

Ζ λεπξνεπηζηήκε θαη ε γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε έρνπλ απνδερηεί πσο 

αιιεινεπεξεάδνληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα νη Brothers 

(1997) αλαθέξνπλ πσο νη γλσζηηθέο έλλνηεο εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ην ζπλαίζζεκα δηαινγηθά θαη έπεηηα 

δηακνξθψλνπλ ην αλζξψπηλν επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα αληαιιαγψλ. 

Μέζα απφ παηγληψδεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηα εηθαζηηθά θαη ηελ 

κνπζηθή, ηα παηδηά μεδηπιψλνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν φζνλ αθνξά ην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν κεγαιψλνπλ. Μέζα απφ ηα κάηηα ησλ παηδηψλ 

βιέπνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ελψ παξάιιεια 

γίλεηαη θαη ε ηξηγσλνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη ζπιιερζεί απφ φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο εξγαζίαο. 

ηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά αλαθέξζεθαλ ζε εξσηήζεηο ηνπ γελενγξάκκαηνο ηνπο, 

θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, απαξαίηεην βέβαηα 

θξίζεθε θαη ην γεγνλφο λα γίλεη πξψηα ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 

αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα ην ζέκα έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε πνην εηο βάζνο 

εξσηήζεηο.  

 Ζ κέζνδνο «Γέληξν ηεο δσήο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαδείμεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη νη κεγάινη, φρη φκσο γηα λα επαλαθέξεη 
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αξλεηηθέο εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζην κπαιφ θαη ηελ ςπρή ησλ παηδηψλ αιιά γηα λα 

ελδπλακψζεη ηελ δχλακε ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη λα ηνπ αλαδείμεη πσο ηα φλεηξα θαη νη 

ειπίδεο γηα ην κέιινλ κπνξεί λα ηνλ νπιίζνπλ κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζα 

απνηεινχλ απαξαίηεην ζχκκαρν γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ. 

Λεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο σο ηελ δηαδηθαζία ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπο. 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία φζνλ 

αθνξά ηηο γεληέο θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα δελ απνηειεί κνλάρα κηα ξνκαληηθή 

δηαδηθαζία αιιά δείρλεη ηηο ζηαζεξέο, ηηο αμίεο θαη ηελ αιιειεγγχε πνπ δείρλνπλ νη 

άλζξσπνη αλακεηαμχ ηνπο. Σνλίδεη επίζεο ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα καο 

ζηελ δσή καο θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε παηδηνχ.  

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ παξνχζα κεζνδνινγία, 

είλαη πσο ηα παηδηά ηεο ειηθίαο 10 κε 13 αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ζε 

επίπεδν ιεθηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν εθθξαζηηθφ. Γείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

εμεξεχλεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη βξίζθνληαη ζε θάζε πνπ αλαγλσξίδνπλ 

πνηνο ηνπο ηα δεκηνπξγεί, ηη επίδξαζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή έρνπλ θαζψο θαη πσο 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε ζεηηθφ (δηαδηθαζία ξχζκηζεο).  

Φαίλεηαη επίζεο πσο αγαπνχλ πνιχ ην παηρλίδη, θαη νηηδήπνηε ζέκα ηνπο 

παξνπζηαζηεί κε παηγληψδεο ηξφπν. Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο 

έλνησζαλ πνιιέο θνξέο ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ γηα ην πψο λνηψζνπλ. Δλψ παξάιιεια 

δελ δίζηαζαλ λα αλαθεξζνχλ πσο θάπνηα απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

λνηψζνπλ, ηδηαίηεξα ην άγρνο θαη ε ζιίςε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζην ζπίηη ηνπο.  

Καη ηα ηέζζεξα παηδηά, φηαλ βιέπνπλ ζηελαρσξεκέλε ηελ κεηέξα ηνπο, 

επεξεάδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ θάλνπλ λα ην μεπεξάζεη. Γείρλνπλ λα ζηεξίδνληαη 

ζηελ γλψκε θαη ζηελ βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε κεηέξα ηνπο. Αλαθέξνπλ κάιηζηα 

πσο φηη θαη λα ηνπο ζπκβεί, επράξηζην ή δπζάξεζην ηείλνπλ λα ην ιέλε ζηελ κεηέξα 

ηνπο, ελψ απνθεχγνπλ λα ην πνπλ ζηνλ παηέξα ηνπο, γηα ηνλ νπνίν ην ζπλαίζζεκα πνπ 

είλαη πνην έληνλν ζηελ ζρέζε ηνπο είλαη ν θφβνο θαη ην άγρνο.  

Αληηιακβάλνληαη επίζεο πσο έρνπλ ηελ δχλακε λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε γηα απηφ θαη ζε πεξηφδνπο θαπγάδσλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο, επεκβαίλνπλ 

κηιψληαο γηα ην πψο λνηψζνπλ ή ηνλ ιφγν πνπ πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ λα ηζαθψλνληαη. 

Μηθξή απφθιηζε ζπκπεξηθνξάο βιέπνπκε ζηα αγφξηα ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, πνπ 

γαινπρνχληαη κε ηελ ηδέα πσο νη άλδξεο δελ θιαίλε, πσο δελ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ θνξηηζάθηα. Δθθξάζεηο πνπ αλαθέξεη ν παηέξαο ζηα παηδηά ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ κε έθθξαζε ηνπο φηαλ είλαη εθείλνο κπξνζηά. Βέβαηα, θαίλεηαη πσο 

θαη ηα δχν είλαη αξθεηά επαίζζεηα, γεγνλφο πνιχ ινγηθφ κηαο πνπ κεγαιψλνπλ θπξίσο 

κε ηελ θξνληίδα ηεο κεηέξαο ηνπο.  

Καη ηέινο ην πξφζσπν εκπηζηνζχλεο πνπ κηιάλε γηα ην πψο λνηψζνπλ ζπκπίπηεη κε 

ην άηνκν πνπ έρνπλ δηαιέμεη νη κεηέξεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα, κηιάλε ζηελ 

ζεία ηνπο φηαλ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα, ή θάπνηα ραξά, ελψ παξάιιεια λνηψζνπλ 

κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα φηαλ είλαη θνληά ηνπο.  

Σα θνξίηζηα ηεο δεχηεξεο νηθνγέλεηαο λνηψζνπλ θαη εθείλα ηελ αλάγθε λα κηιάλε κε 

ηελ γηαγηά ηνπο (απφ ηελ κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπο), φρη κφλν γηα ην ηη έθηηαμαλ, κε πνην 

παηρλίδη αζρνιήζεθαλ αιιά θαη πσο λνηψζνπλ, ηη ηηο θάλεη ραξνχκελεο αιιά θαη πνην 

ζέκα ηηο ζηελαρσξεί. 

Μάιηζηα πνιιέο θνξέο μέξνπλ πσο κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, ζα 

δηνξζσζεί ε θαηάζηαζε κέζα ζην ζπίηη ηνπο, νπφηε ζπεχδνπλ λα ελεκεξψζνπλ εθείλα 

γηα ην ζπκβάλ πνπ ράιαζε ηελ νηθνγελεηαθή γαιήλε.  
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Αλαθνξηθά κε ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη νη 

ππνζέζεηο πνπ είρακε θάλεη, γηα ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ  

παηδηψλ. Σα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, αληηιακβάλνληαη ηελ αηηία ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθεί θίλεζε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ ηφζν θνληηλή επαθή κε ηελ κεηέξα ηνπο, επεξεάδεη 

άκεζα θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν, ζε ζεκείν πνπ ηα πξφζσπα ζπγρσλεχνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη φηη αηζζάλεηαη ην έλα κέινο, απηφκαηα ην ζπκκεξίδνληαη θαη νη 

ππφινηπνη. 

πγθεθξηκέλα επίζεο ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αθεγεκαηηθά 

πξνζέγγηζε είλαη πσο ηα παηδηά ελεξγνπνηνχλ θαιχηεξα ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο φηαλ ζρεηίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ην παηρλίδη ή έρεη παηγληψδεο κνξθή.  

ζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ 

θαη λα κηινχλ γηα ην πψο λνηψζνπλ αλ αλαπηπρζεί έλα θηιηθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ.  

Παξάιιεια έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθφκα θαη απφ απηήλ ηελ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά 

έρνπλ ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο είηε απηά είλαη επράξηζηα 

είηε είλαη δπζάξεζηα, κε ηελ ίδηα επθνιία.  

ζνλ αθνξά ηελ ηρλνγξαθηθή δηαδηθαζία κε ραξά θαη κε ιεπηνκέξεηα έθηηαμαλ ην 

δέληξν ηνπο, πξνζζέηνληαο θαη  ηηο ξίδεο έλα ζηνηρείν πνπ είρε εηπσζεί πξψηα 

πξνθνξηθά φκσο απνηππψζεθε ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ θαη πξνζπάζεζαλ λα ην 

θηηάμνπλ. Παξάιιεια βέβαηα, φηαλ ξσηήζεθαλ αλ ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ θάηη αθφκα 

ζηελ δσγξαθηά ηνπο εθείλα δεκηνχξγεζαλ κηα αθφκα ιεπηνκέξεηα πνπ γηα εθείλα θάηη 

ζήκαηλε.  

ε κηα επφκελε ζπλάληεζε θαη ηα ηέζζεξα παηδηά είραλ εηνηκάζεη θαη κηα αθφκα 

δσγξαθηά πνπ ηαίξηαδε κε ηα αξρηθά ηρλνγξαθήκαηα ηνπο. Γείρλνληαο καο ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα, ελψ παξάιιεια θαη ηελ επηζπκία λα εθθξαζηνχλ 

κέζσ ηεο δσγξαθηθήο.  

Δληχπσζε επίζεο πξνθάιεζε ζηελ εξεπλήηξηα, νη αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ε 

ηεθκεξίσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ έθαλε ε εξεπλήηξηα ζηα παηδηά. Με βάζε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο εκη-δνκεκέλεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

θιηληθή ζπλέληεπμε ηνπ γελενγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα θεθάιαηα εθηά θαη δέθα), δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαπαξάρζεθαλ νη ίδηεο 

εξσηήζεηο ψζηε λα δνχκε θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεηο ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηψλ.  

Σα παηδηά απάληεζαλ θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο δεκηνπξγήζεθε ηξηγσλνπνίεζε 

φπνπ θάλεθε πσο κηθξνί θαη κεγάινη αλαθέξζεθαλ ζηα ίδηα ή παξφκνηα ζπκβάληα κε 

ζρεηηθά κεγάιε αθξίβεηα. Σα απνηειέζκαηα ηνπο επαιεζεχνληαη αθφκα θαη ζε έλα ηφζν 

ππνθεηκεληθφ δήηεκα φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο 

πνην ππνθεηκεληθά.  

Παξφια απηά θαίλεηαη πσο νη πξνζθνιιήζεηο ησλ παηδηψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο είλαη 

ηφζν κεγάιε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ιφγν 

ηνπο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο νθείιεηαη ζηελ ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη ίδηεο.  

ην ηέηαξην κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηα παηδηά γξάθνπλ γξάκκα ζην 

άηνκν πξνζθφιιεζεο ηνπο θαη εθθξάδνπλ ρσξίο παξφηξπλζε ηελ αγάπε ηνπο γηα 

εθείλεο, θαη ην πψο βίσζαλ ηελ φιε δηαδηθαζία.  

Βέβαηα ζηα γξάκκαηα, ν Μάξηνο θαη ε Καηεξίλα, ηα νπνία είλαη ειηθηαθά 

κεγαιχηεξα, εμέθξαζαλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηελ δηαδηθαζία, απφ φηη ε 

Διέλε, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε. Βέβαηα θαη ε Διέλε, αλ θαη αξρηθά δνξίζηεθε λα 
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γξάςεη θαη λα ζπκκεηάζρεη, θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο αδεξθήο ηεο 

ζπκκεηείρε ελεξγά θαη κε φξεμε.  

πκπεξαίλνπκε επίζεο πσο ε Καηεξίλα σο κεγαιχηεξε αδεξθή θαίλεηαη λα έρεη ηνλ 

εγεηηθφ ξφιν θαη λα επεξεάδεη άκεζα ηελ κηθξφηεξε ηεο αδεξθή. Ηδηαίηεξε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνλ θχιν ησλ παηδηψλ δελ παξνπζηάζηεθε, άιισζηε ήηαλ έλα ην αγφξη ηεο 

έξεπλαο θαη δχν ηα θνξίηζηα, ίζσο αλ ππήξρε κεγαιχηεξν εχξνο παηδηψλ λα θαηλφηαλ 

μεθάζαξα ηη ξφιν έρεη ην θχιν ηνπ παηδηνχ ζε κηα ηέηνηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 

12.3. πδήηεζε 

 

πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, θεληξηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

κειέηε εηο βάζνο ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηα πιαίζηα δχν νηθνγελεηψλ κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ καο ρξεζηκνπνηήζακε κηα ζεηξά απφ 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο.Με ηελ κέζνδν ηνπ ηξηγσληζκνχ 

πξνζπαζήζακε λα θαηαιήμνπκε ζε φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, έηζη 

ψζηε ε κία κέζνδνο λα ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε.    

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο είλαη νη αθφινπζεο (Υαζζάλδξα & Γνχδαο, 

2003: 12-13): 

1. Ζ παξαηεηακέλε ελαζρόιεζε. Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ν 

εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν κέζα ζην πεδίν ψζηε λα 

εμνηθεησζεί κε ηα ππνθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ.  

2. Ζ επίκνλε παξαηήξεζε. Μέζα απφ ηελ εηο βάζνο  θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

παξαηήξεζε κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην 

πεδίν θαη πνπ κπνξεί λα κειεηεζνχλ θαη λα παξαηεξεζνχλ.   

3. Ζ ηξηκεξήο δηαζηαύξσζε πεγώλ θαη ζεσξηώλ. πλδπάδνληαο ηελ ζεσξεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πεηπραίλεηαη θαιχηεξε θαη νξζξφηεξε αμηνπηζηία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη αιιηψο 

κέζνδνο ηξηγσλνπνίεζεο φπνπ ηα επξήκαηα εμεηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο.  

4. Λεπηνκεξήο εμέηαζε από ζπλάδειθν. Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ηφζν φζνλ 

αθνξά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εμεηάδεηαη θαη απφ 

έλα ηξίην πξφζσπν. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ε εμσηεξηθή πιεπξά 

δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ θ. Πνπξθφ Μάξην. Ο νπνίνο 

πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ηελ εξεπλήηξηα ζε αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπραλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή.  

5. Αλάιπζε αξλεηηθήο πεξίπησζεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο εξεπλψλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθέο ή ιαλζαζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νθείιεη ν εξεπλεηήο λα επαλεμεηάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θαη 

γεληθά ηελ εξγαζία ηνπ.  

6. Καηαιιειόηεηα αλαθνξώλ.Με ηνλ φξν θαηαιιειφηεηα αλαθνξψλ ελλννχκε 

ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ νπηηθν-

αθνπζηηθνχ πιηθνχ. Ο εξεπλεηήο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ράλεη δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο, πνπ ίζσο εθείλε ηελ ζηηγκή λα κελ είρε ζπνπδαηνινγήζεη. ηελ  

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κνλάρα καγλεηνθσλάθη, εθφζνλ ηα 

ππνθείκελα δελ ήζειαλ πιήξε ερεκχζεηα.  
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7. Έιεγρνο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ειέγρνληαη 

ηαδεδνκέλα θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο έιεγρνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο φζν θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο. 

Με βάζε ηελ ζπζηεκηθή θαη εζλνγξαθηθή πξννπηηθή, ε πξψηε δηαπίζησζε πνπ 

θάλακε ήηαλ φηη κέζα ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην επηβάιιεηαη ηα κέιε ηεο λα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά ψζηε ν έλαο λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

άιινπ, θαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα δνπλ αξκνληθά. Αλαθνξηθά κε ηηο δχν νηθνγέλεηεο, 

έρνπλ αληηιεθζεί απηήλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αιιά φρη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 

ππάξρεη κηα αξκνληθή ζπκβίσζε.  

Ζ αηηία γηα απηήλ ηελ αλππαξμία είλαη ε δηαθνξεηηθή ζέζε θαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο 

θαη ηνπ άλδξα. Οη παιηέο πεπνηζήζεηο πνπ νξίδνπλ ππφ ηελ γπλαίθα, φζν θαη αλ έρεη 

πξννδεχζεη ε ζχγρξνλε επνρή. Απηή ε θαηάζηαζε έρεη επηπηψζεηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζε 

φια ηα κέιε, ζπγθεθξηκέλα νη κεηέξεο λνηψζνπλ έλα δηαξθέο άγρνο θαη κηα ζιίςε ηφζν 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο φζν θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, ηα παηδηά λνηψζνπλ θφβν απέλαληη 

ζηνλ παηέξα ηνπο, ελψ εθείλνη κε ηελ ζεηξά ηνπο λνηψζνπλ ζπκφ απέλαληη ζηα παηδηά 

θαη ζηελ γπλαίθα ηνπο πνπ δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα πξνο ην παηδί ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα 

ηεο νηθνγέλεηαο (Darling&Steinberg,1993). Σν γνληθφ ζηηι αληαλαθιά ηηο γνληθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα παηδηά, νξίδνληαο ηελ γνληθή αληαπφθξηζε θαη ηελ 

ζσζηή αλαηξνθή. Οη γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, ζέηνπλ 

θαλφλεο θαη βάδνπλ φξηα (Maccoby & Martin, 1983).  πλεπψο ε κεηξηθή ζπκπάζεηα 

θαη ε παξαηεξνχκελε αληαπφθξηζε ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ δηφηη επηηπγράλεηαη κηα ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Eisenberg, 

Fabes, Schaller, Carlo&Miller, 1991). Δλψ αληίζεηα, ε αξλεηηθή αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηελ ερζξφηεηα, ηνλ ςπρνινγηθφ έιεγρν, ηνλ 

αξλεηηθφ έιεγρν, ή ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο, ηφηε ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο πσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.  

Οκνίσο θαη νη Morrisetal (2002) ζπζρέηηζαλ ηελ  έθζεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

ερζξφηεηα πνπ λνηψζνπλ ηα ίδηα απέλαληη ζηνπο άιινπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ε ερζξηθή ζηάζε πνπ βίσλαλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, δηαρεφηαλ θαη απφ εθείλα πξνο 

ηνπο άιινπο. Καη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ήζειαλ λα θεξζνχλ δηαθνξεηηθά δελ 

είραλ ηελ θαηάιιειε απηνξξχζκηζε γηα λα ην αληηζηξέςνπλ. Δπίζεο θαηέιεμαλ θαη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη δηέγεξζεο, θαζψο θαη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα πξνβιέπνπλ απνξξχζκηζε ησλ ζπγθηλήζεσλ ησλ παηδηψλ.  

πκπεξαίλνπκε αθφκε, πσο δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ 

ζηελή έλλνηα ηνπ ιφγνπ δηφηη έρνπλ ζπγρσλεπηεί κε ηηο παηξηθέο θαη κεηξηθέο ηνπο 

νηθνγέλεηεο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη άκεζα  ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. 

πλεπψο ε θαηάζηαζε απηή, δειαδή ε θξνληίδα ηφζσλ κειψλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπλ, θαη ην άλδξα λα δνπιεχεη κνλάρα δεκηνπξγεί απφ 

κφλε ηεο φιε απηή ε θαηάζηαζε πεξηζζφηεξν άγρνο θαη πξνβιήκαηα.  

Οη ιφγνη χπαξμεο απηψλ ησλ ζπγρσλεχζεσλ είδακε πσο είλαη ην πέλζνο θαη έπεηηα ε 

αζζέλεηα γηα ηελ πξψηε νηθνγέλεηα θαη ζηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα ε αζζέλεηα θαη ν 

αιθννιηζκφο. Άιιαμαλ ηηο ηζνξξνπίεο φρη κφλν ζην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα αιιά θαη 

ζην καθξνπξφζεζκν πνπ κειεηάκε εκείο. Οη αιιαγή ηζνξξνπηψλ άιιαμε κε ηα γεγνλφηα 

θαη απφ εθεί θαη έπεηηα θαζηεξψζεθε φζνλ αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

πκπεξαίλνπκε αθφκα πσο θαη ν ξφινο ησλ παηδηψλ ηείλεη λα έρεη απηήλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ηνπο, θαίλεηαη λα έρνπλ πξνζθνιιεζεί κε 

ηελ κεηέξα ηνπο, ε νπνία ζηελ νπζία είλαη εθείλε πνπ αζρνιείηαη καδί ηνπο επί 

θαζεκεξηλήο βάζεο, ελψ φζνλ αθνξά ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα 
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ζπγρσλεχνληαη κε ηα άηνκα πνπ αγαπάεη ε κεηέξα θαη ηα ζεσξεί ζεκαληηθά γηα ηελ 

δσή ηεο. ζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ επηζπκεί ν παηέξαο, δείρλνπλ δπζαξέζθεηα 

ζεσξψληαο πσο εθείλα θηαίλε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ παηέξα ηνπο απφ εθείλα. 

Πνιιέο θνξέο δηαθξίλακε ην αίζζεκα ηεο δήιηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απέλαληη ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά παίξλνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνπο 

θαπγάδεο ησλ γνληψλ ηνπο, εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζεσξψληαο πσο έηζη 

ζα ζηακαηήζνπλ ηνλ θαπγά. Ζ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα ελνριεί ηνπο 

παηεξάδεο γηα απηφ θαη βγάδνπλ ζπκφ απέλαληη ηνπο, κεηαηνπίδνληαο ην πξφβιεκα ζε 

εθείλα, αιιά θαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε πνπ ηνπο παξέρεη ε κεηέξα. 

Δληνπίζακε αθφκα πσο ην θχιν ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηα αγφξηα απνθεχγνπλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

φζν θαη ζηελ κεζνδνινγία ην «Γέληξν ηεο δσήο» λα αλαθεξζνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο 

θφζκν. Βέβαηα, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο έξεπλεο θαίλεηαη πσο ηα αγφξηα απηά είλαη 

πεξηζζφηεξν εθθξαζηηθά ζε ζχγθξηζε κε άιια παηδηά ησλ ειηθηψλ ηνπο, θαη ν ιφγνο 

είλαη ε δηαπαηδαγψγεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ κηα γπλαίθεηα θηγνχξα, δειαδή ηελ 

κεηέξα ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, παξαηεξήζακε πσο ν ηφπνο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην θάζε έλα κέινο μερσξηζηά. Σν ππνθείκελν 1 (Αλζνχια) κεγάισζε ζε 

έλα θνζκνπνιίηηθφ λεζί, θαη δείρλεη πεξηζζφηεξεο θηινδνμίεο γηα ην κέιινλ θαη ην 

θαιφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο, ζπλεπψο έρεη απμεκέλα ηα επίπεδα άγρνπο 

πξνζπαζψληαο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζε εθείλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο παξαηεξνχκε πσο ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε 

ζηελ ινγηθή, ε νπνία πνιιέο θνξέο ηεο απνηξέπεη λα εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο. ηελ πξνζπάζεηα λα ξπζκίζεη ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γεληθά είλαη έλαο 

άλζξσπνο πνπ ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαη πξνζπαζεί λα βάδεη ηα πξάγκαηα γχξσ 

ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα κηθξά πιαίζηα. Παξάιιεια θαίλεηαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνζθνιιεκέλε ζηα παηδηά ηεο, αλ δειαδή εθείλα είλαη ραξνχκελα λνηψζεη θαη εθείλε 

ην ίδην, ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα φπσο ιχπε, ζπκφο, άγρνο.  

Φαίλεηαη επίζεο λα θαηέρεη εχξνο ζπλαηζζεκαηηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, 

ζπκπεξαίλνπκε κέζα απφ απηφ φηη αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη αληηδξάεη αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο, θάλνληαο ζηνρεπφκελεο θηλήζεηο.  

Με αλαπηπγκέλν ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη εμαηηίαο ησλ βησκάησλ θαη 

ηελ ειηθία ηεο, θαίλεηαη πσο αληηιακβάλεηαη πιήξσο πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ίδηαο 

αιιά θαη ησλ άιισλ. Αθφκα θαη ην θαθφ πνπ θάλεη ζην ζψκα ηεο κε ην άγρνο είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζεη, θαη θαηά θαηξνχο πξνζπαζεί λα ην ξπζκίζεη. Ννηψζεη λνζηαιγία 

γηα ηελ παηδηθή ηεο ειηθία, δηφηη ζεσξνχζε πσο ήηαλ πνην επηπρηζκέλε θαη αλέκειε, 

ελψ πιένλ βιέπεη πσο ε δσή ηεο ζπλερψο αιιάδεη. Παξφια απηά δελ αθήλεη ηνλ ζπκφ 

ηεο, λα θπξηεχζεη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηεο, άξα πεξηνξίδεηαη ζε ζσκαηηθέο εμάςεηο θαη 

ζε δηαξθή δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη κε ην πξφζσπν θιεηδί ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο.  

Σν πξφζσπν- θιεηδί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ηεο Αλζνχιαο, είλαη ε αδεξθή 

ηεο έλα κνξθσκέλν άηνκν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ ινγηθή ππφ ην πξίζκα, πσο φια 

ιχλνληαη κε ππνκνλή θαη επηκνλή. Ζ κεηέξα ζαπκάδεη απηφ ην πξφζσπν, δηφηη ζεσξεί 

πσο ηνπ δίλεη ιχζεηο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη θαιχηεξα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο. Άξα πξνάγεηαη φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε κφξθσζε ηφζν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, φζν θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ  βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ππνθείκελν (Ρία) παξαηεξνχκε πσο ελψ ζα πεξηκέλακε λα 

έρεη λννηξνπία ηεο κεγαινχπνιεο, έρεη ηελ λννηξνπία ηνπ ρσξηνχ. Γειαδή ππνθξχπησ 
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ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ, κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζέισ λα γίλεη ζέκα 

θνπηζνκπνιηνχ ζηνπο γχξσ κνπ, αιιά φηαλ βξεζψ ζε ρψξν νηθείν έρσ έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, ηφζν ζηελ ραξά φζν θαη ζηνλ ζπκφ ή ηελ ιχπε. Με 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, θάλσ παξέα κε ηνλ θφζκν, ηνπο αγθαιηάδσ, ηνπο κηιάσ 

επράξηζηα φηαλ είκαη θαιά, ελψ φηαλ είκαη ζπκσκέλε γίλνκαη ζθιεξή θαη άδηθε καδί 

ηνπο, αθφκα θαη αλ απηνί δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ζπκβάλ.  

Σν κεγαιχηεξν άγρνο ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ηεο θαη ηελ ηξνπή πνπ έρεη πάξεη θαη 

δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηα φλεηξα ηεο, ηα νπνία δελ είλαη ε εχξεζε δνπιεηάο ή ε 

αλεμαξηεζία ηεο, αιιά ε επαθή κε ηελ κεηέξα ηεο θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

δηαζθέδαζεο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ζην ππνθείκελν δχν, ε 

ειηθία, θαζψο αθφκα νλεηξνπνιεί θαη ειπίδεη πσο ζα αιιάμεη ηελ δσή ηεο, ελψ ζεσξεί 

πσο δελ ππάξρεη άγρνο αλαθνξηθά κε ηα παηδηά, επεηδή είλαη κηθξά ζε ειηθία.  

Αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εαπηνχ ηεο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 

εθθξάδεη, ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηα παηδηά ηεο. Φαίλεηαη λα κπαίλεη ζε δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο ηνπ εαπηνχ ηεο αξθεηά ζπρλά, θάλνληαο φκσο θαη πηζσ- γπξίζκαηα θάπνηεο 

θνξέο. Γηφηη παιεχεη κέζα ηεο λα ηζνξξνπήζεη ηελ γπλαίθα ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ 

αηψλα, κε ηελ γπλαίθα παιαηφηεξσλ αηψλσλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην πξφζσπν 

θιεηδί, ην νπνίν είλαη ε κεηέξα ηεο, ε νπνία δελ έρεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη 

πηζηεχεη ζε ιατθέο ξήζεηο, νη νπνίεο ζέινπλ ηελ γπλαίθα πνην θάησ απφ ηνλ άλδξα, θαη 

πσο ε γπλαίθα ήξζε ζην θφζκν γηα λα ππνθέξεη. Ζ Ρία δελ κπνξεί λα απνδερηεί κηα 

ηέηνηα άπνςε, αιιά δελ κπνξεί θαη λα ηελ απνξξίςεη, εθφζνλ ζεσξεί πσο είλαη ε κφλε 

ινγηθή εμήγεζε γηα λα αηηηνινγήζεη φια απηά πνπ πεξλάεη. Πηζηεχεη επίζεο πνιχ ζηελ 

γλψκε «ηη ζα πεη ν θφζκνο», κε απνηέιεζκα λα ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο φρη 

αλάινγα κε ηνλ εαπηφ ηεο ή ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην αιιά κε ηελ θνηλή ζηεξεφηππε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηβάινπλ νη κηθξέο θνηλσλίεο.  

Σν ππνθείκελν ηξία, ν άλδξαο ηεο Αλζνχιαο, κε ην φλνκα Νίθνο είλαη θαη εθείλνο 

ζπλαηζζεκαηηθά κπιεγκέλνο. Σν γεγνλφο πσο κεγάισζε ζε ρσξηφ θαη ηνπ επηβιήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ηνλ επεξεάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Θεσξεί πσο πξνέρεη ε επηπρία θαη ε επεκεξία ησλ 

άιισλ θαη κεηά ε δηθηά ηνπ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαλεί θαιφο νηθνγελεηάξρεο θαη 

ζηηο δχν νηθνγέλεηεο αγρψλεηαη πνιχ θαη δελ έρεη βξεη ηξφπν λα ην εθθξάζεη παξά κφλν 

κέζσ ηνπ ζπκνχ.  

Γελ έρεη αλαπηπγκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, ζπλεπψο θαίλεηαη πσο δελ κπνξεί 

λα απηνξπζκηζηεί κέζσ ηνπ ιφγνπ, ζε ηέηνην βαζκφ φζν νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. ηηο 

εξσηήζεηο γηα πεξηγξαθή ραξάο θαη ιχπεο, δελ εζηηάδεη ζε ιεπηνκέξεηεο παξά κνλάρα 

ζε γεληθέο παξαηεξήζεηο έλνησζα απηφ γηαηί έγηλε ην άιιν.  

Ήδε απφ κηθξή ειηθία έρεη γαινπρεζεί λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έκθαζε ζηελ ινγηθή, 

θαη ζηα πξέπεη, παξαγθσλίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα. Αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηεο 

δσήο ηνπ θαίλεηαη πσο έρεη βηψζεη αξθεηά έληνλα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηνπ 

ζπκνχ, ζπλαηζζήκαηα πνπ ππάξρνπλ αθφκα ηφζν έληνλα ζηελ δσή ηνπ ζρεδφλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, δηφηη φπσο θάλεθε θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηελ θαηεγνξία ηεο 

απηνβνήζεηαο, δελ θαίλεηαη λα δίλεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο.  

ζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ, είλαη ε κεηέξα θαη ε αδεξθή, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη ζπκβνπιέο πνπ ηνπ δίλνπλ αθνξνχλ 

ζηεξεφηππα ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην ππνθείκελν ηέζζεξα, ηνλ Παχιν παξαηεξνχκε πσο έρεη πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηνλ Νίθν, ζην ηξφπν ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε πσο ν Νίθνο κεγάισλε αλάκεζα ζε πφιε θαη ζε ρσξηφ, 

ζπλεπψο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πεξηζζφηεξν πνηα εξεζίζκαηα θαη 
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ζπκπεξηθνξέο ζα κηκεζεί. Δθείλνο πξνηίκεζε ηνπ ρσξηνχ, δειαδή ν άληξαο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα εμσηεξηθεχεη ην ζπκφ, θαη λα ππνθξχπηεη ηελ ραξά ή ηελ 

ιχπε.  

Γελ ρξεζηκνπνηεί πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην ζπλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο ζηακαηάεη ζηελ  πξψηε δηαδηθαζία, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Γελ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ φζν 

θαη ησλ άιισλ, ελψ παξάιιεια δελ αθνχεη θαη ηε θσλή ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Αλαγλσξίδεη 

πσο θαπλίδεη πνιχ, αιιά δελ ζεσξεί πσο ν ιφγνο είλαη ην άγρνο.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ήζειε λα δείμεη ραιαξφο θαη φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ δελ ζεσξεί πσο έρεη άγρνο, κέζσ φκσο ηεο εζλνγξαθηθήο 

παξαηήξεζεο θάλεθε πσο έρεη θαη κάιηζηα αξθεηφ, αθνχ ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα 

ζε δχν νηθνγέλεηεο, ηη νπνίεο ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη αιιά βιέπεη πσο είλαη δχζθνιφ.   

Βαζηθφ κέζν απηνβνήζεηαο γηα εθείλνλ είλαη ε κνπζηθή, κε φια ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ ζπλδπάδεη ηελ κνπζηθή, ην είδνο είλαη έλα, ηα ιατθά ηξαγνχδηα, αιιά αλάινγα κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε αθνχεη θαη ην αληίζηνηρν ηέκπν.  

ζνλ αθνξά ηα πξφζσπα θιεηδηά πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, είλαη νη γνλείο ηνπ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζηεξίδνληαη πνιχ ζηελ γλψκε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

θαηεζηεκέλσλ. Οπφηε εθείλνο κέζα ηνπ παιεχεη αλάκεζα ζηα ζέισ ηεο δηθήο ηνπ 

νηθνγέλεηαο θαη ζηνπο θαλφλεο πνπ έρεη γαινπρεζεί, νη νπνίνη ζέινπλ ηνλ άλδξα λα 

θαηέρεη κνλάρα ηνλ ξφιν ηνπ θνπβαιεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, αληηιακβαλφκαζηε πσο νη γνλείο έρνπλ νκνηφηεηεο σο πξνο ην 

θχιν, νη γπλαίθεο πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ 

ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ, ελψ νη άληξεο ελψ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

κεραληζκφ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο, θαίλεηαη λα κελ δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη λα 

λνηψζνπλ πσο πεγαίλνπλ ελάληηα ζηα πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηνλ αλδξηθφ ξφιν 

ηνπο.  

Οη παηεξάδεο κεηαμχ ηνπο δελ έρνπλ αηζζεηά κεγάιεο δηαθνξέο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

κεηέξεο, φπνπ ε Αλζνχια ιφγσ ειηθίαο άξα θαη πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη ιφγσ 

ηφπν θαηαγσγήο θαίλεηαη λα δνπιεχεη πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηεο θφζκν.  

Βαζηθή δηαθνξά θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηεξάδεο 

αλαθνξηθά κε ηα παηδηά. Οη κεηέξεο θαίλεηαη λα ζπλδένπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε κε εθείλε ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη παηεξάδεο δελ αλαθέξνληαη. Δπίζεο νη 

κεηέξεο θαίλεηαη λα εθκαηεχνπλ δχλακε γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ζχλδεζε κέζσ ησλ παηδηψλ, ελψ νη παηεξάδεο θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ ιηγφηεξν λα 

απηνξπζκηζηνχλ,  ελψ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ην παηδί ηνπο ζηελ δηαδηθαζία απηή.  

Σν δεπγάξη Αλζνχια θαη Νίθνο, έρνπλ κεγαιχηεξε ειηθία απφ ην δεπγάξη Ρία θαη 

Παχιν αιιά παξφια απηά ζαλ δχν ζχλνια δελ εκθαλίδνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο, κνλάρα 

αηνκηθά νη δχν κεηέξεο βξίζθνληαη ζε αληίζεην πφιν φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο.   

Καη ηέινο ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα κέιε θαη ησλ δχν νηθνγελεηψλ ζέινπλ λα είλαη καδί 

θαη ελσκέλα, αλ θαη δελ λνηψζνπλ ηθαλνπνηεκέλα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Θέινπλ 

θάηη δηαθνξεηηθφ αιιά ζηα πιαίζηα ηεο ελσκέλεο νηθνγέλεηαο, ην θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ κεηέξσλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ησλ παηεξάδσλ 

απέλαληη ηνπο, απφ ηελ πιεπξά ησλ παηεξάδσλ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

θαη θαηαλφεζε ησλ πξάμεσλ ηνπο. Σα παηδηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξε 

ελαζρφιεζε ησλ παηεξάδσλ απέλαληη ηνπο, θαζψο θαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ παηεξάδσλ ηνπο. Δπίζεο ζπκπεξάλακε πσο γηα ηα 

παηδηά παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ ηνπο, θαίλεηαη 
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λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, θαη ζπλήζσο μέξνπλ ηελ αηηία, ρσξίο 

εθείλε λα ηνπο αλαθέξεη θάηη.  

 

12.4. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε κειέηεο δχν νηθνγελεηψλ, ε κηα 

είλαη εμακειήο θαη ε άιιε ηεηξακειήο. ηφρνο καο είλαη ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαη βαζηθή παξάκεηξνο 

ήηαλ λα δνχκε πσο νη δχν νηθνγέλεηεο ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ην νηθν-ζπζηεκηθφ 

πιαίζην. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ γεληθψλ αιιά θαη εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ ρξεζηκνπνηήζακε έξεπλεο θαη ζεσξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ θαζψο θαη ηελ βνήζεηα ηνπ θ. Πνπξθνχ 

Μάξηνπ. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνλίδνληαη ηα νηθνγελεηαθά πηζηεχσ, νη αμίεο θαη 

νηπεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη γνλείο θαη ηα κεηαθέξνπλ είηε ζθφπηκα είηε 

ππνζπλείδεηα ζηα παηδηά ηνπο. ζνλ αθνξά απηήλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κεηαηφπηζε 

απφ γεληά ζε γεληά, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη εθθξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ ζην 

παξειζφλ. Οη ησξηλνί γνλείο ζηελ πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο έλαληη ησλ 

παηδηψλ, αλαθαινχλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θηλήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Gottman&Thompson, 1991:293). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε παηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη νη νηθνγελεηαθέο 

επηξξνέο είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο δηαδηθαζίεο, δηφηη ππνζηεξίδνπλ φηη ζε έλα 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, ηα παηδηά θαη νη γνλείο επεξεάδνπλ ακνηβαία ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη αλάπηπμε. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

είλαη ε γνληθή αληηδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζηελ ςπρηθή πγεία, 

θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ φηη παξαηεξεί ην 

παηδί, αιιά θαη παξάιιεια ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ηελ δηθή 

ηνπο ζρέζε γνλέα- παηδηνχ θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο, δεκηνπξγνχλ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο θαη ζηα παηδηά ηνπο, 

ξπζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο (Gottman, Katz &Hooven, 1997). 

Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ην ξφιν πνπ παίδεη ην 

νηθν-ζπζηεκηθφ πιαίζην ζηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, εζηηάδνληαο ζε θάζε κέινο μερσξηζηά αιιά θαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο φια ηα κέιε δξνπλ είηε ιίγν είηε πνιχ 

αλάινγα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα λα γίλεη φκσο αληηιεθηεί ε αηηία 

πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απηά ηα ζπλαηζζήκαηα νθείιακε λα θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε 

ζην παξειζφλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ πξνεγνχκελε γεληά ηνπ θάζε γνληνχ. Ηδηαίηεξα απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ βιέπνπκε πσο αιιεινεμαξηψληαη νη ηξεηο γεληέο κεηαμχ ηνπο αθφκα θαη 

ζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ κειεηάκε.  

Μέζα απφ ην γελεφγξακκα ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ην θάζε κέινο 

μερσξηζηά, θαη κε βάζε ηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είδακε πνην ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. ηελ ζπλέρεηα 

κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη ην εκεξνιφγην ηνπ παξαηεξεηή, 

αληηιεθζήθακε πσο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ 
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νηθνγελεηαθή δνκή, ηα ηξίγσλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηα κέιε ησλ δχν νηθνγελεηψλ.  

ε πξψην επίπεδν παξαηεξνχκε πσο ηα παηδηά θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ελσκέλα 

κεηαμχ ηνπο, παίδνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ κεηέξα ηνπο. Γηαβάδνπλ νη ηξεηο 

ηνπο φινη καδί θαη κεηαθέξνπλ ν έλαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνλ άιινλ. Ζ κεηέξα έρεη 

αθνζησζεί ζψκα θαη ςπρή ζηελ αλαηξνθή θαη θξνληίδα  ησλ παηδηψλ ηεο. Μέζα απφ ην 

Γέληξν ηεο δσήο παξαηεξήζακε πσο ηα παηδηά επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηα γεγνλφηα 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, έρνπλ ηελ αλάγθε λα λνηψζνπλ αζθάιεηα θαη ζπλερίδνπλ θαη εθείλα 

λα αθνινπζνχλ ην κνηίβν ησλ κεηέξσλ ηνπο.  

Δθηφο απφ ηελ γνληθή αληίδξαζε απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, νη γνλείο 

κπνξνχλ επίζεο εζθεκκέλα λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο παξέρνπλ κεξηθέο θνξέο ζηα παηδηά 

ηνπο εηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. 

πάξηε κηα βαζηά αλάζα θαη ζθέςνπ θάηη σξαίν). ηηο κειέηεο ησλ Morris, Silk, 

Steinberg, Aucoin θαη Keyes (2007) θάλεθε πσο νη γνλείο φηαλ βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο 

απνγνεηεπκέλα θαη ζηελαρσξεκέλα πξνζπαζνχλ λα ηα βνεζήζνπλ κηιψληαο ηνπο γηα 

ην ζέκα. Άιιεο πάιη θνξέο πξνζπαζνχλ λα ηα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ψζηε λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ιχπεο ή ηνπ ζπκνχ. Οκνίσο νη Gilliom, 

Shaw, Beck, Schonberg θαη Lukon (2002) δηαπίζησζαλ πσο ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ 

κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί ψζηε λα αλαδεηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ απηή 

ηελ απνγνήηεπζε, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ πνην εχθνια, βξίζθνληαο ηελ ιχζε ζην 

πξφβιεκα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο θάλεθε λα είλαη πνην εχθνιεο φηαλ ήηαλ παξφλ ε 

κεηέξα (Morrisetal.,2007). 

Μέζα απφ παηγληψδεο δηαδηθαζίεο ήηαλ πνην εχθνιν λα κηιήζνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο άιινπο 

αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ζ ειηθία αιιά θαη ε ηδηνζπγθξαζία ησλ παηδηψλ 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην  ιεθηηθφ επίπεδν ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπο. Σα παηδηά επίζεο 

έδεημαλ ηδηαίηεξε επθνιία λα αλαθεξζνχλ ζε έλα ραξνχκελν γεγνλφο απφ φηη ζε γεγνλφο 

πνπ ηα ζηελαρσξεί αιιά κε ιίγε παξφηξπλζε απφ ηα αδεξθάθηα ηνπο θαη απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ηα εκπφδηα μεπεξάζηεθαλ.  

Έγηλε επίζεο μεθάζαξν πσο ην Γέληξν ηεο δσήο κπνξεί λα έρεη θαη ζεξαπεπηηθφ 

ραξαθηήξα, αθνχ ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα κηιήζνπλ γηα απηά πνπ λνηψζνπλ θαη 

εηδηθά φηαλ ζπλδπάδεηαη κε παηγληψδεηο ηξφπνπο (δσγξαθηθή θαη ηξαγνχδη) δείρλνπλ λα 

ςάρλνπλ κφλα ηνπο ηελ κείσζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ζεηηθνχ.  

Με βάζε ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πήξακε απαληήζεηο γηα 

ηηο ππνζέζεηο πνπ είρακε θάλεη, ηφζν επηβεβαηψλνληαο ηηο, φζν θαη βιέπνληαο πνηα 

είλαη ε απάληεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα είδακε πσο ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ παξφιν πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή γθάκα, κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη αλαιφγσο.  

Καη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ηα παηδηά εθθξάδνληαη ιεθηηθά ηφζν ζε αγρσκέλεο αιιά 

θαη θαλνληθέο ζπλζήθεο, ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο ησλ κεγαιπηέξσλ, κηκνχκελνη 

εθείλνπο. Καη ελψ βιέπνπκε πσο έρνπλ νμχζπκνπο θαη επηζεηηθνχο παηεξάδεο νχηε ζηελ 

πξψηε αιιά νχηε θαη ζηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα δελ θαίλεηαη λα κηκνχληαη ηα παηδηά 

απηή ηελ ζπκπεξηθνξά. Ζ δηθήο ηνπο πξνζσπηθφηεηα θαίλεηαη λα ηείλεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπο, αθφκα θαη ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα φπνπ ηα παηδηά 

είλαη αγφξηα.  

ζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ κειψλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, θαίλεηαη λα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξκνληθή ή κε ζπλχπαξμε ησλ 
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κειψλ. Καη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο βιέπνπκε πσο ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή παίδνπλ νη 

κεηέξεο αιιά θαη ηα παηδηά. Οη κεηέξεο πξνζπαζψληαο λα απνθχγνπλ εληάζεηο θαη 

ηζαθσκνχο κε ηνπο άλδξεο ηνπο, ελψ ηα παηδηά πξνζπαζψληαο λα κελ θάλνπλ 

πξάγκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν μέξνπλ πσο ελνριεί ηνλ παηέξα ηνπο.  

Οη κεηέξεο θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ λα απηνξπζκηζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

παηεξάδεο, αλαγλσξίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηθέο ηνπο 

κεζφδνπο απεγθιψβηζεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο ιχπεο. Δλψ νη παηεξάδεο θαίλεηαη πσο 

πξνζπαζνχλ λα απηνξπζκηζηνχλ μεζπψληαο ζε ιεθηηθφ επίπεδν ή κέζσ ηεο απνπζίαο 

ηνπο απφ φηη δελ ηνπο αξέζεη. Σα παηδηά απφ ηελ άιιε θαίλεηαη λα απηνξπζκίδνληαη 

κέζσ ηεο κεηέξαο ηνπο, κηιάλε πνιχ καδί ηεο θαη αλάινγα ηνπ ηη ζα αθνχζνπλ 

πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ζε ηάμε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

Οη παηεξάδεο θαίλεηαη λα έρνπλ βξεη ην λφεκα ηεο δσήο ηνπο, βάδνληαο φια ηα ζέκα 

ηνπο ζε ηάμε ρσξίο λα λνηψζνπλ ηελ αλάγθε λα απνινγεζνχλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Απφ 

ηελ άιιε νη κεηέξεο, ςάρλνπλ λα βξνπλ λέν λφεκα ζηελ δσή ηνπο, κηαο πνπ βιέπνπλ 

πσο ηα παηδηά ηνπο κεγαιψλνπλ θαη δελ ηα έρνπλ ηφζε αλάγθε φζν πξηλ. Οπφηε γηα 

εθείλεο κπαίλνπλ λέεο ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα λα αλαηξνθνδνηεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά, 

πνπ θαίλεηαη φηη ην έρνπλ πνιχ αλάγθε.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο, 

φπσο είρακε ππνζέζεη παίδεη ε αθήγεζε θαη ν ιφγνο ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ αθήγεζε 

άιισζηε είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο φπνπ ηα ππνθείκελα, πνκπφο θαη δέθηεο 

κνηξάδνληαη γλψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηελ κνξθή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε ηηο εθθξάζεηο ζψκαηνο θαη κε ηηο ρεηξνλνκίεο. Βιέπνπκε 

πσο ε αθήγεζε κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ γεληά ζε γεληά, ζηνηρείν πνπ θαζηεξψλεη ηηο 

αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ηα ππνθείκελα κεηαμχ ηνπο. Καη άιισζηε 

θαίλεηαη πσο θαη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ηφζν ε γλψκε ηνπ θφζκνπ, φζν θαη νη γλψκε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαζνξίδνπλ κέρξη θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη παξνχζεο 

νηθνγέλεηεο ηνπο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ είρακε ππνζέζεη θαη έγηλε αληηιεπηφ κέζα απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα είλαη πσο ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνζσπηθνχ εαπηνχ. Σα παηδηά ζπλνκηινχλ ζπρλά κε ηελ κεηέξα ηνπο, γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα, πσο δεκηνπξγήζεθαλ θαη πσο ηα δηαρεηξηδφκαζηε, ζπλεπψο απνθηνχλ 

κηα αθφκε αληίιεςε ησλ πξάμεσλ ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζπλαίζζεκα αιιά 

θαη κε ηελ γλψζε.  

Απηφ φκσο πνπ δελ είρακε ππνζέζεη είλαη ν ξφινο ηνπ παηέξα, ν νπνίνο ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ησλ παηδηψλ κέλεη ακέηνρνο θαη αδηάθνξνο. Δμαθνινπζεί λα πηζηεχεη 

πσο ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ είλαη γπλαηθεία ππφζεζε θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

θάλεη ππνρσξήζεηο θαη πξάμεηο πνπ είλαη ελάληηεο ζηνλ ηξφπν πνπ έρεη κεγαιψζεη. Ο 

ξφινο ηνπ θνπβαιεηή, πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαίλεηαη λα κελ αιιάδεη, ζεσξψληαο πσο 

θαιχπηεη ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  

Δπίζεο έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα παίδεη πεξηζζφηεξν ξφιν απφ φζα 

πηζηεχακε αξρηθά ζηηο ππνζέζεηο καο είλαη ηα ηξίγσλα κε ηηο παηξηθέο θαη κεηξηθέο 

ηνπο νηθνγέλεηεο. Φαίλεηαη ζαλ λα είλαη άκεζα θαη έκκεζα πξνζεισκέλεο/νη  ζε ζρέζεηο 

νη νπνίεο δελ θέξνπλ πάληα ζεηηθή έθβαζε ζηελ νηθνγέλεηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. 

Ηδηαίηεξα ε πξνζθφιιεζε ησλ παηεξάδσλ ζηελ κεηέξα θαη ζε θάπνην άιιν ηφζν νηθείν 

πξφζσπν (αδεξθή ζηελ πξψηε νηθνγέλεηα, παηέξαο ζηελ δεχηεξε νηθνγέλεηα) θαίλεηαη 

λα δηακνξθψλεη έλα δπζιεηηνπξγηθφ άλζξσπν πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απηφλνκα. Δλψ παξάιιεια γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θαη ηα παηδηά ηείλνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ παξφκνηα ηξίγσλα, ζαλ λα πεξλάλε απφ γεληά ζε γεληά.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νηθνγελεηαθή θιεξνλνκηά θαζνξίδεη ηελ εμέιημε θαη ησλ 

επφκελσλ γελεψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Saarni, Campos, Camras 
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θαηWitherington (2006) ε νηθνγελεηαθή ηζηνξία θαη ηα πηζηεχσ ηνπο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο νηθνγελεηαθέο εμάξζεηο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Οη γνλείο ζπκπεξηθέξνληαη φπσο έρνπλ κάζεη θαη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο, θαη 

πνιιέο θνξέο ελψ βιέπνπλ πσο ν ηξφπνο πνπ κεγάισζαλ ζπλαηζζεκαηηθά δελ ηνπο 

ηθαλνπνηεί, αληηιακβάλνληαη πσο δελ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ, δηφηη ράλεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε δηθή ηνπο απηνξξχζκηζε. 

Μάιηζηα ν Gottman (1996,1997) αλαθέξεη πσο ε κεηά-θηινζνθία ησλ γνλέσλ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ είραλ θαη έρνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο, θαη πνιιέο 

θνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθήο ηνπο απηνξξχζκηζεο ηίζεηαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ξχζκηζε ηελ δηθή ηνπο (φπσο π.ρ. ζιίςε ή ζπκφ). 

 Ηδηαίηεξα ε ζπλαηζζεκαηηθή αθξφαζε πνπ αλαθέξακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ είραλ νη γνλείο κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

γνλείο φηαλ ήηαλ παηδηά. Οη Ramsden θαηHubbard (2002) αλέθεξαλ πσο ε γνληθή 

παξαδνρή ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

εκπεηξία, πσο απηνξπζκίζηεθαλ εθείλνη φηαλ ήηαλ παηδηά θαη ζηελ εθάζηνηε παξνληηθή 

θάζε αλαηξέρνπλ ζε απηέο ηηο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ πσο ζα 

απνθηήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε απφ ηελ ζέζε φκσο ηνπ γνλέα.  

ζνλ αθνξά απηήλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κεηαηφπηζε απφ γεληά ζε γεληά, θαζνξηζηηθφ 

ξφιν παίδνπλ θαη νη εθθξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ ζην παξειζφλ. Οη ησξηλνί γνλείο ζηελ 

πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο έλαληη ησλ παηδηψλ, αλαθαινχλ ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα θηλήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

(Gottman&Thompson, 1991:293). 

Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδσζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή δνκή, θαη ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο φισλ ησλ κειψλ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί, ηνπο 

νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε ζην παξαθάησ θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα 
 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε, ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ ζπιινγή φζν θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα εγθπκνλεί πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, φπσο άιισζηε 

φιεο νη έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πνηνηηθή κέζνδν. «Οη εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ππάξρνπλ δελ έρνπλ όιεο ηελ ίδηα κνξθή θαη ζύζηαζε κεηαμύ ηνπο θαη ηαπηόρξνλα δελ 

επάγνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην-πξόηππν. Γηαθνξεηηθά είδε έξεπλαο θαη 

κεζνδνινγίαο αληηθαηνπηξίδνπλ θαη δηαθνξεηηθά θηινζνθίεο θαη πξαθηηθέο θαη 

ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο» (Πνπξθφο, 

2010α, 2010β, 2010γ, 2010δ, 2010ε). 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε κειέηεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή θαηαζηάζεηο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δηεξεπλά 

δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο παξαηεξνχκελεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ, ραξηνγξαθεί ηηο αηνκηθέο απαληήζεηο θαη αλαδεηά ηελ ζεκαζία θαη ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθδειψλεηαη κηα ζπκπεξηθνξά(Robson, 2007). 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζεσξήζεθε πσο εθπξνζσπεί ην ελαιιαθηηθφ παξάδεηγκα, 

αλνίγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα επξχηαην δεκφζην- επηζηεκνληθφ δηάινγν, κε 

άιινπο λα ηάζζνληαη ππέξ θαη άιινπο θαηά. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πιένλ ηείλεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δχν ηχπνπο, πξνζζέηνληαο αθφκα θαη ηνλ κεηθηφ ηξφπν, δειαδή 

πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ ηξφπν καδί (βι. Πνπξθφο, 2013α, 2013β, 2013γ). Οη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο απνδέρνληαη θαη ηνπο δχν αξθεί λα θαιχπηεη ην ζηφρν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Robson, 2007).  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο 

νξίδεηαη απφ ηελ εκπηζηεπζηκφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Lincoln θαη Guba (1985), ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εκπηζηεπζηκφηεηα 

είλαη ε αμηνπηζηία, ε εγθπξφηεηα, ε επηβεβαησζηκφηεηα θαη ε κεηαβηβαζηκφηεηα. Ζ 

αμηνπηζηία, απφ ηελ κία, ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε γηα ηελ αιήζεηα ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ζηνηρείσλ. Δλψ ε κεηαβηβαζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία λα κεηαθεξζνχλ θαη ζε άιια πιαίζηα. Ζ επηβεβαησζηκφηεηα απφ 

ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα ππάξρεη 

ζπκθσλία αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

(Υαζζάλδξα & Γνχδαο, 2003). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε δχν νηθνγελεηψλ. 

Χζηφζν φκσο ε εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε έρεη δερηεί θξηηηθή γηα νξηζκέλα δεηήκαηα 

ηεο. Μία πξψηε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο έξεπλαο είλαη ν νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα δψζνπλ 

ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, παξφια απηά φκσο 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ην κνλνπψιην ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (Cohenetal., 

2008:267). Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ έρνπλ γλψζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ελψ κπνξεί εζθεκκέλα θάπνηεο θνξέο λα παξακνξθψλνπλ ή 

λα παξαπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία, ζεσξψληαο πσο απηφ είλαη ην ζσζηφ.  

Γηα λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα αζάθεηα ρξεζηκνπνηήζακε θαη άιιεο κεζφδνπο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Οη ηερληθέο 
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ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ ή λα 

αλαιχζνπλ κε πην εθηελή  θαη βαζχ ηξφπν ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, κειεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ίδην ζέκα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ ηξηγσλνπνίεζε είλαη «έλαο ηζρπξόο ηξόπνο εθαξκνγήο 

ηεο ηαπηόρξνλεο εγθπξόηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηελ πνηνηηθνύ ηύπνπ έξεπλα» 

(Campbell&Fiske,1959, ζην Cohen,2008:189). Δπηπξφζζεηα, φζν πεξηζζφηεξν 

αλακεηγλχνληαη νη κέζνδνη κεηαμχ ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε 

πνπ επηδεηθλχεη ν εξεπλεηήο γηα ην ζέκα ηνπ. 

Έλα άιιν επίζεο ζνβαξφ θψιπκα φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία είλαη ε 

αληηδξαζηηθφηεηα (θαηλφκελν Hawthorne), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή ζην πεδίν, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο αθφκα θαη άζεια ηνπ λα 

δηαθνξνπνηείηαη ε θαηάζηαζε θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα παξαιείςνπλ, 

λα εληππσζηάζνπλ, λα αξλεζνχλ, λα ππνθξχςνπλ ή αθφκα θαη λα επεξεάζνπλ ππέξ 

ηνπο ηνλ εξεπλεηή. ε απηφ ην ζεκείν ν ξφινο ηεο εξεπλήηξηαο είλαη λα αληηκεησπίζνπλ 

κε πξνζνρή ηελ παξνπζία ηνπο ζην πεδίν, θαη έλαο ηξφπνο επίηεπμεο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην πεδίν (Cohenetal., 2008: 269).  

Σν θαηλφκελν ηεο «άισ» ή αιιηψο ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο, είλαη αθφκα 

έλα δήηεκα πνπ ηίζεηαη λα ιχζεη νπνηνζδήπνηε εξεπλεηήο, ζην νπνίν νη ππάξρνπζεο θαη 

νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν έηζη ψζηε 

δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δηαβάδνληαη κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καη πάιη φκσο ην δήηεκα απηφ ηεο αμηνπηζηίαο κε ηηο θαηάιιειεο 

θηλήζεηο ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί, έλαο ηξφπνο είλαη κε ηελ 

ηξηγσλνπνίεζε ή αθφκα θαη ηελ ζπκβνπιή ελφο εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή.  

Γπζθνιία έγθεηηαη επίζεο ζην λα εζηηάζνπκε ζην νηθείν, πνιιέο θνξέο ηα 

ππνθείκελα θαη ν εξεπλεηήο βξίζθνληαη ηφζν θνληά ζηελ θαηάζηαζε φπνπ παξαιείπνπλ 

θάπνηεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο φκσο κπνξεί λα είλαη πνιχ βαζηθέο θαη θαίξηεο. Σν θχξην 

ηφηε κέιεκα ηνπ εξεπλεηή είλαη λα κεηαηξέςεη ην νηθείν ζε άγλσζην. Ο Delamont 

(1981, ζην Cohen, 2008: 268) πξνηείλεη ηελ κειέηε άιισλ παξαγφλησλ έηζη ψζηε λα 

ηζνζηαζκηζηεί ε θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηελ κειέηε αζπλήζηζησλ 

παξαδεηγκάησλ γηα ην ίδην ζέκα (π.ρ. κε ηππηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ή αζπλήζηζηε 

νξγάλσζε ηνπ ζπηηηνχ), ηελ κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε πεξηζζφηεξν απφ έλα ζέκα, 

αιιά κε εκβάζπλζε ιεπηνκεξή ζε φια.  

Ζ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ηξνπνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ ηάζε εζηίαζεο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα πεδία θαη θαηαζηάζεηο 

ηα νπνία κπνξεί λα αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο παξά ηηο νκνηφηεηεο, γηα απηφ ζα πξέπεη 

λα  ιακβάλνληαη εμίζνπ ππφςε θαη νη νκνηφηεηεο αιιά θαη νη δηαθνξέο.  

Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε κηθξφ-επίπεδν θηλδπλεχεη λα ζέζεη φξηα ηα νπνία 

απνθιείνπλ παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε καθξν-επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθεξφκαζηε ζηηο κειέηεο πνπ ππεξηνλίδνπλ ην ηη είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ην εξεπλεηηθφ ηνπο πεδίν, αθήλνληαο πίζσ επξχηεξεο ηάζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο (Cohenetal., 2008: 267).  

Έλα άιιν πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζε φιεο ηηο έξεπλεο είλαη ην δήηεκα ηεο 

γεληθεπζηκφηεηαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα εμεγνχλ επξχηεξα 

θαηλφκελα ή αθφκα θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζεκειηψλνπλ γεληθεχζεηο.   

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ αμία φηαλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη ζε άιια επξχηεξα πεδία. Γηα απηφ ζηελ παξνχζα κειέηε 

εμεηάζηεθαλ δχν νηθνγέλεηεο αληί κηαο, γηα λα δνχκε αλ νη δηαδηθαζίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο είλαη ίδηεο ζε πεξηζζφηεξν απφ κηα 

νηθνγέλεηα, ή αθφκα θαη πνηνη κπνξεί λα είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη πσο 
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ηηο αμηνινγνχλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα, θαη αλ απηφ κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα επξχηεξα 

εκβέιεηαο.  

Καη ηέινο, ν βαζκφο αθξίβεηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο απφ ηνλ εξεπλεηή φζνλ αθνξά 

δεηήκαηα ησλ ππνθείκελσλ ζρεηηθά κε απφςεηο, ζηάζεηο, θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο.   

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ν θάζε εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ην 

εξεπλεηηθφ ηνπ πεδίν, θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηηο δχν νηθνγέλεηεο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη. Θα πξέπεη λα δείμεη εκπηζηνζχλε αιιά παξάιιεια θαη θξηηηθή ζθέςε 

ζε φια φζα ιέγνληαη ή ππνβφζθνπλ. Γηα λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζηάζε ζα πξέπεη λα 

δείμεη εκπηζηνζχλε θαη εηιηθξίλεηα απέλαληη ηνπο, θαη αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα ηνπο 

δψζεη ιίγν ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί κηα επηηπρεκέλε θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία.  

Ζ επηθνηλσλία βαζίδεηαη βέβαηα θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 

δεθηηθνί θαη αιεζηλνί θαη λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εξεπλεηή, θαη εθείλνο κε ηελ 

ζεηξά ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα κελ ηνπο απνγνεηεχζεη.  

Λακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, εθπνλήζεθε ε παξνχζα 

έξεπλα ζηε βάζε ηεο εζλνγξαθηθήο θαη ζπζηεκηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Βαζχηεξνο ζηφρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ξπζκίδνπλ νη νηθνγέλεηεο 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη αηνκηθφ επίπεδν έηζη ψζηε λα 

δνχκε πσο κπνξεί έλαο γάκνο λα εμειηρζεί ζε έλαλ θαιφ αξσγφ γηα ηελ ζσζηή 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη βηνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

γνλέσλ.  

Άιισζηε θάζε θαηλφκελν πνπ εξεπλάηαη είλαη πιαηζηνζεηεκέλν πνηθηινηξφπσο 

(δηαπξνζσπηθά, ρσξν-ρξνληθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά, θαζψο θαη πξαγκαηηζηηθά) 

Κξίλεηαη ινηπφλ πσο ε θαηάιιειε θαηαλφεζή ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε κέζνπο φξνπο θαη 

πνζνηηθνχο δείθηεο αιιά ζε έλα πνιχπινθν δπλακηθφ δίθηπν ελζψκαησλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ θαη δηαινγηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπδεχμεσλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ 

ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο πνηνηηθέο αλαιχζεηο (Πνπξθφο, 1997).  

Δπηζεκαίλνπκε πσο ηφζν ε ζπιινγή φζν θαη ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ έγηλε κε 

βάζε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ θ.Πνπξθνχ, θαη θαηά 

απηφλ ηνλ ιφγν σο έλα βαζκφ έρεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία.  

Σν παξφλ ζέκα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη εηδηθά αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ζπλήζσο ε 

κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, θαη έηζη δελ 

θαηαγξάθνληαη απηνχζηα απνζπάζκαηα ιεθηηθά πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ππνθεηκέλσλ. Καιφ ζα ήηαλ ζην κέιινλ νη εξεπλεηέο λα 

δείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαη φρη κφλν γηα ηελ αμηνπηζηία 

ε κε ηεο εξγαζίαο.   

Δπίζεο θαιφ είλαη λα ζθεθηεί θαλείο πσο ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάγξακκα, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ ρξνληθή εκβάζπλζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαη ίζσο ζε κηα πην καθξνρξφληα έξεπλα λα ζπιιέγνληαλ πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δκείο 

πξνζπαζήζακε λα εζηηάζνπκε ζηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ζα 

είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ θαη νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απφ ηελ κε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε βάζε ηηο κε ιεθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Παξάιιεια ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε κεγαιχηεξε 

εκβέιεηα πιεζπζκνχ, ζε παξαπάλσ απφ δχν νηθνγέλεηεο. Δκείο πξνζπαζήζακε λα 

κειεηήζνπκε εηο βάζνο ηα ηέζζεξα κέιε, κε πεξηζζφηεξε εκβάζπλζε ζηελ κεηέξα, 

αιιά ζα ήηαλ ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε εηο βάζνο φρη κφλν ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο αιιά 

ηελ πξνεγνχκελε γεληά ηνπο γηα λα δνχκε αλ ηειηθά θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη 
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θιεξνλνκηθέο ή απνηεινχλ πξντφλ κάζεζεο. Δπίζεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε 

θαη άιια πνιηηηζκηθά πιαίζηα γηα λα δνχκε ηελ θαζνιηθή αμία ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζακε λα κειεηήζνπκε ζε κηα επφκελε έξεπλα είλαη 

ην θχιν ησλ παηδηψλ. Μπνξεί λα είρακε δείγκα απφ δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα αιιά 

δπζηπρψο κε βάζε ην ρξνληθφ φξην ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο δελ 

κπνξέζακε λα εκβαζχλνπκε ζε ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ειηθηαθέο δηαθνξέο θαη 

ηελ δηαρείξηζή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζε 

κεγαιχηεξε γθάκα παηδηψλ θαη λα εξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξν νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο 

θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζακε δχν νηθνγέλεηεο φζνλ αθνξά ην 

γελεφγξακκα ηνπο, ηελ δνκή, ιεηηνπξγία θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. πιιέρζεθαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο απφ φια ηα κέιε, ηα νπνία 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαιπζνχλ κε απηφλ θαη κε πνιινχο αθφκα άιινπο ηξφπνπο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. Ζ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε ζνπ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγείο κεγάιν πιαίζην πιεξνθνξηψλ θαη δηαπηζηψζεσλ, ηα 

νπνία κπνξεί λα ζε νδεγήζνπλ θαη ζε λέα κνλνπάηηα αξθεί λα ππάξρεη δηάζεζε θαη 

ρξφλνο. Απηφ φκσο πνπ δηαπηζηψζακε είλαη φηη ρξεηάδνληαη θαη επηπιένλ ηξφπνη 

δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ, ηφζν απφ ηελ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε φζν θαη απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ηνπνζεηψληαο ηελ παξνχζα έξεπλα ζε κηα 

κειινληηθή πξννπηηθή, πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξν δείγκα 

νηθνγελεηψλ, απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ. 

Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ ε έξεπλα λα ρξεζηκνπνηεί εμίζνπ θαη ηηο ηξεηο γεληέο θαη εηδηθά 

φπσο ζε πεξηπηψζεηο ηέηνησλ νηθνγελεηψλ φπνπ κνηξάδνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

Γηα λα επηηεπρζεί έλα ηέηνην γεγνλφο ρξεηάδεηαη καθξνρξφληα έξεπλα θαη εκπεηξία απφ 

ηελ κεξηά ηνπ εξεπλεηή. Καη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε έξεπλα λα δηεμαρζεί απφ 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ηφζν ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ φζν θαη ε ρξήζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιηζηεί πεξαηηέξσ ε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηάο ηνπο.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα κειέηεο δχν νηθνγελεηψλ κε 

δηάθνξα κεζνδνινγηθά εξγαιεία φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη  

απηνξξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο δηφηη 

παξνπζίαδαλ αξθεηέο νκνηφηεηεο νη αθεγήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

δνκή θαη ιεηηνπξγία. Θέιακε ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν παηέξαο 

είλαη απηαξρηθφο θαη απφιπηνο θαη ε κεηέξα πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο 

κέζα ζην ζπίηη. Δλψ ηαπηφρξνλα καο ελδηέθεξε λα δνχκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά 

κέζα ζε έλα ηέηνην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. 

Σν ελδηαθέξνλ καο δεκηνπξγήζεθε απφ ην βηβιίν ηνπ Bowen γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ηξίγσλα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ γελεψλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ο  MurrayBowen (1972) έγξαςε ην βηβιίν κε ηίηιν 

«TowardthedifferentiationofaselfinOne’sFamily», ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζηα 

ειιεληθά ην 1996 απφ ηελ Δ. Γθίθα θαη Μ.Λεβή, εθδφζεηο ειιεληθά γξάκκαηα. Σν 

παξφλ βηβιίν αλαθέξεηαη ζηα ηξίγσλα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζε απηά. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν απνηειεί πεγή 

έκπλεπζεο γηα πνιινχο εξεπλεηέο, δηφηη αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπιέγκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, αιιά παξάιιεια ςάρλεη ηα αίηηα θαη ηελ ζπλέρεηά ηνπ. ηελ 

ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη έξεπλεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην 

θαη ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχζεηο ηνπ Vygotsky αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, κειέηε 

ηελ νπνία βέβαηα άθεζε αλνινθιήξσηε εμαηηίαο ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε καο γηα ην παξφλ ζέκα είδακε πσο νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο αλαθέξνληαη ζε πνζνηηθνχ ηχπνπ αλαιχζεηο ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ ηδηαίηεξε 

ζαθήλεηα γηα ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν θαη ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ. Σν ελδηαθέξνλ καο βαζίζηεθε γηα απηφ ηνλ ιφγν ζε έλαλ πην ζπζηεκαηηθφ 

θαη εζλνγξαθηθφ ηξφπν κέζα απφ ηηο παξαδνρέο ηεο νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο, φπνπ ηα ζπλαηζζήκαηα βξίζθνληαη ζε θχξην ξφιν θαη απνηεινχλ ηεβάζε 

γηα ηα πξνζσπηθά καο βηψκαηα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε είρε κάιηζηα εληζρπζεί απφ ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμήγαγε ν θαζεγεηήο θ.Μάξηνο Πνπξθφο θαη πνπ αθνξνχζε ηε 

ζπζηεκηθή, εζλνγξαθηθή, πνιπηξνπηθή θαη γεληθφηεξα νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο νηθνγέλεηαο ζην κεηαβαιιφκελν θφζκν πνπ δνχκε ππφ ην πξίζκα ηεο 

Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο, θαη Αθεγεκαηηθήο-Γηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο (Πνπξθφο,& 

Καηζαξνχ, 2011). Μέζα απφ ηα καζήκαηα θαη ην ζεκηλάξην ηνπ δφζεθε ην έλαπζκα γηα 

πεξηζζφηεξε κειέηε θαη δεκηνπξγία έξεπλαο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε έλαλ άιιν ελαιιαθηηθφ ηξφπν, 

κέζα δειαδή απφ ηελ πνιπηξνπηθή πνηνηηθή έξεπλα θαη ηα εξγαιεία ηεο.   

Οη δχν νηθνγέλεηεο πνπ κπήθαλ ζηελ δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηελ αξρή δελ 

εμέθξαζαλ θάπνηεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

φιεο νη θαηαζηάζεηο εμνκαιχλζεθαλ θαη βξέζεθαλ κάιηζηα λα δείρλνπλ λα ην 

απνιακβάλνπλ, αθνχ κπήθαλ ζηελ δηαδηθαζία λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Ηδηαίηεξα νη κεηέξεο έλνησζαλ πσο βξήθαλ έλα 

ζχκκαρν ζηα πξνβιήκαηα ηνπο, αθνχ πνιιά απφ απηά πνπ έιεγαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

ηνπο θάλεθαλ λα ζθηαγξαθνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, πηζηεχνληαο έηζη πσο 

θάπνηνο θαηαιαβαίλεη ηη πεξλάλε. Απφ ηελ άιιε νη παηεξάδεο, ελψ ζηελ αξρή έδεηρλαλ 

πσο δελ ζα έπξεπε λα ηνπο ππνινγίδνπκε ζηελ έξεπλα καο, ζηελ πνξεία έλνησζαλ ηελ 

αλάγθε λα αηηηνινγήζνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηα έξγα ηνπο, δηφηη δελ λνηψζνπλ νη ζχηεο 

αιιά ηα ζχκαηα, πνπ ςάρλνπλ λα βξνπλ ην δίθην ηνπο. ζνλ αθνξά ηα παηδηά έδεηρλαλ 

λα δηαζθεδάδνπλ κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα εθείλα, δείρλνληαο καο 
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πσο ην παηρλίδη είλαη αλαγθαίν γηα ηα ίδηα θαη πσο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν έθθξαζεο ηφζν ησλ ζεηηθψλ φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

Γεληθφηεξα ε παξνχζα δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζε φια ηα κέιε 

λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα θαη άθνβα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Καη εηδηθά 

πξνο ην ηέινο ηεο εζλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο ηα κέιε ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαίλνληαλ 

λα είραλ γίλεη έλα κε ηελ εξεπλήηξηα. 

Ζ έξεπλα δηήξθεζε ζρεδφλ δχν ρξφληα απφ ηελ εκέξα ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο σο 

ηελ ηειεπηαία κέξα νινθιήξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, δηφηη νη νηθνγέλεηεο ήηαλ 

δχν θαη έκελαλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Δπίζεο, κε ηελ γεληθφηεξε απνπζία ηνπ παηέξα 

απφ ην ζπίηη, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο νηθνγέλεηαο, θάπνηεο ζπλαληήζεηο 

πήγαηλαλ πίζσ. Δλψ παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ δελ ήηαλ πάληα εχθνια 

εηδηθά ηνλ πξψην θαηξφ.  

Σα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ πάξα πνιιά, πξψηα απφ φια δηφηη είδακε 

πσο ιεηηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ην θάζε κέινο θαη έπεηηα πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζεί γηα λα κπνξεί λα ζπλππάξρεη νκαιά κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ελψ παξάιιεια λα είλαη θαιά θαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Παξάιιεια είδακε 

πσο ιεηηνπξγνχλ ηα κέιε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηνπο ξφινπο ηνπο ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Σν βαζηθφ δεδνκέλν πνπ είδακε είλαη πσο ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ κπνξνχλ κέζσ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπ γελενγξάκκαηνο λα κηιήζνπλ γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο κε ηα άιια ππνθείκελα, αιιά ην ζέκα δελ ήηαλ απιά λα δνχκε πσο ηα 

παξνπζηάδνπλ ζεσξεηηθά αιιά θαη ζηελ πξάμε πσο ιεηηνπξγνχλ. Έπεηηα είδακε πσο ε 

εμνηθείσζε ησλ κειψλ κε ηνλ εξεπλεηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

ζε δεηήκαηα θαξδηάο, ηα νπνία φπσο καο είπαλ δελ είραλ αλαθέξεη πνηέ θαη ζε θαλέλαλ 

ζην παξειζφλ. Ηδηαίηεξα νη κεηέξεο, ην είδαλ ζαλ κηα κνξθή ςπρνζεξαπείαο, πνπ 

κηινχζαλ γηα φια θαη γηα φινπο. Δπίζεο θάλεθε πσο νη γνλείο κπνξνχλ λα κηιήζνπλ πην 

εχθνια γηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο είηε είλαη επράξηζηα είηε είλαη δπζάξεζηα, απφ 

φηη λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ ή λα κηιήζνπλ γηα ην παξφλ.  

Οη γνλείο ησλ δχν νηθνγελεηψλ ζεσξνχλ πσο παιηά πεξλνχζαλ πην θαιά ζηελ δσή 

ηνπο θαη λνηψζνπλ ηελ ηάζε λα αλαπνινχλ απηέο ηηο ζηηγκέο, ελψ παξάιιεια λνηψζνπλ 

ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ θαη γηα ηηο άζρεκεο ζηηγκέο δηφηη ζεσξνχλ πσο απηέο 

νθείινληαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην παξφλ.   

Δπνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είρε πνιιαπιά νθέιε, βνήζεζε ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ απφ ηνλ πην κεγάιν κέρξη ηνλ πην κηθξφ λα δεη ζηνηρεία πνπ πνηέ δελ είρε 

ζπλδέζεη κε άιια ζέκαηα ηεο δσήο ηνπ, λα λνηψζεη πξάγκαηα θαη λα αμηνινγήζεη ηα 

κέιε ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο ηνπ, αθφκα θαη λα βγάιεη ηελ πηθξία πνπ λνηψζεη γηα 

πξάγκαηα, ηα νπνία έβιεπε θαη δελ παξαδερφηαλ θαη θαηέιεγαλ ζε ςπρνζσκαηηθά 

δεηήκαηα (φπσο θάπληζκα θαη πνιχ θαγεηφ). 

Ζ φιε δηαδηθαζία, ηα εξγαιεία αιιά θαη νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο θιηληθή πεξίπησζε νηθνγελεηψλ κε έκθαζε ζηελ 

επηζεηηθφηεηα ηνπ παηέξα ή ζε άιια δεηήκαηα φπσο ε κειέηε δηεπξπκέλσλ νηθνγελεηψλ 

θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.  

Σαπηφρξνλα, φζνλ αθνξά ηελ εξεπλήηξηα θαη εθείλε ήξζε ζε επαθή κε ηελ εηθφλα 

ηεο ζεκεξηλήο νηθνγέλεηαο θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ άγρνπο, ηνπ ζπκνχ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα πεξλάλε ηα κέιε, βνεζψληαο θαη ηελ ίδηα ππφ ην 

πξίζκα ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ λα δεη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ δχλακε πνπ κπνξεί λα θξχβεη ε πνιπηξνπηθή πνηνηηθή έξεπλα θαη 

ηα εξγαιεία ηεο, ηα νπνία γλψξηζε ζηα καζήκαηα ηνπ θ.Μάξηνπ Πνπξθνχ, αλνίγνληαο 

ηεο λένπο νξίδνληεο ηφζν πξνζσπηθνχο φζν θαη επαγγεικαηηθνχο.  
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Δπηπξφζζεηα, ε φιε δηαδηθαζία δνθίκαζε θαη ηηο αληνρέο ηεο εξεπλήηξηαο, ψζηε λα 

κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα δηιιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθάζηνηε 

εξεπλεηήο πνπ εηζέξρεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο έξεπλαο. Αθφκα θαη δεηήκαηα πνπ 

θαίλνληαη απιά φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηνπο 

ίδηνπο, θαηαιήγεη ζε πνιχ δχζθνιν θνκκάηη θαζφηη ηα ππνθείκελα ηφζν νη κηθξνί φζν 

θαη νη κεγάινη δνξίδνληαη λα ζπληαηξηάμνπλ γεγνλφηα θαη απιέο ζεσξίεο. Σν ρηίζηκν ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζρέζεο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηα κέιε ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ ήηαλ ηειηθά πην δχζθνιν ζηελ πξάμε απφ φηη αθνχγεηαη ζηελ ζεσξία. 

Παξφια απηά κε ηελ βνήζεηα ησλ ίδησλ ησλ κειψλ θαη κε ηελ ζέιεζε ηεο εξεπλήηξηαο 

φια κπήθαλ ζηελ ζέζε ηνπο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. ια απηά βέβαηα δελ 

ζα είραλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, αλ δελ ππήξρε ε παξφηξπλζε θαη ε βνήζεηα ηνπ 

θ.Μάξηνπ Πνπξθνχ φπνπ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδνχο θαη ηα απαξαίηεηα ζεσξεηηθά 

εξγαιεία θαηαθέξακε λα θζάζνπκε εηο πέξαο ηελ εξγαζία, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσληθν-ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ππφ ην πξίζκα ηνπ νηθνινγηθά θαη 

ζπζηεκηθά έγθπξνπ ηξφπνπ. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε ηφζν ζηελή επαθή ηεο εξεπλήηξηαο κε ηα κέιε 

ησλ δχν νηθνγελεηψλ θαη ε αλαθνξά ζε ηφζν πξνζσπηθά θαη ιεπηά δεηήκαηα έδσζε έλα 

αθφκα πεξηζζφηεξν βησκαηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, ζην 

νπνίν θαλέλαο δελ ήζειε λα θηάζεη ζην ηέινο.  

 Ο θάζε εξεπλεηήο αληηκεησπίδεη ηηο δηθηέο ηνπ δπζθνιίεο αιιά ηδηαίηεξα φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε κηα εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, θαη γεληθά ζε πνηνηηθνχ ηχπνπ 

κεζνδνινγίεο, νη θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ πνην δχζθνιεο θαη επίπνλεο. Θέιεη ηζρπξά 

θίλεηξα θαη πηζηεχσ γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα θηάζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα θαλεί ζσζηφο εξεπλεηήο. ην ζεκείν απηφ, ε ψζεζε δίλεηαη 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ, απφ ηνλ επφπηε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη απφ ηνλ 

αξρηθφ ζηφρν πνπ είρε ζέζεη ε εξεπλήηξηα.  

Άιισζηε ν δξφκνο πξνο ηελ κάζεζε θαη ηελ γλψζε είλαη κνλαρηθφο, θαη απαηηεί 

πνιιέο ζπζίεο θαη θφπν γηα λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα, αιιά φηαλ θζάλεη θάπνηνο  

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα πεη κε ζηγνπξηά πσο άμηδαλ ηειηθά φιεο νη 

ζπζίεο θαη νη θφπνη.  

Καη ηέινο ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα γεληθή επηζθφπεζε ηφζν ησλ κέζσλ φζν θαη 

ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζρεδφλ φιεο ηηο θνξέο δχζθνιε ππφζεζε θαη ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (Ησζεθίδεο,2005).  

Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε, 

αλαθεξφκαζηε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο (κία ή πνιιέο πεγέο, 

ε απζηεξή ήε κε δνκεκέλε βάζε θαζψο θαη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ). ζνλ αθνξά 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηχπν θαη ζην ζηπι ηεο αλάιπζεο ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. δπλαηφηεηα ηκεκαηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ή παξνπζίαζε 

ελλνηνινγηθψλ δηθηχσλ) (Ησζεθίδεο,2005:272). 

ε θάζε φκσο πεξίπησζε, θαη «νπνηνδήπνηε εξγαιείν ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα ην βαζηθόηεξν κέζν αλάιπζεο είλαη ν ίδηνο ν 

εξεπλεηήο-αλαιπηήο θαη νη ζεσξεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. Σα εξγαιεία θαη κέζα ηεο 

πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα βνεζήζνπλ σο έλα βαζκό, ην 

πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν απηό έξγν» (Ησζεθίδεο,2005:272).  

Θα ζέιακε ινηπφλ λα πνχκε πσο είλαη κηα έξεπλα πνπ αζθαιψο θαη έρεη ηξσηά 

ζεκεία, αιιά απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηνπο επφκελνπο εξεπλεηέο είλαη φρη ε 

θξηηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αιιά ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζε νηθνγέλεηεο πνπ 

πξνζπαζνχλ αθφκα θαη κεηά απφ ηφζα ρξφληα γάκνπ θαη κε παηδηά ζε ηάμεηο δεκνηηθνχ 
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θαη άλσ, λα βξνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θάησ απφ έλα αξκνληθφ, εζηθφ, θνηλσληθφ θαη 

εληαίν νηθνγελεηαθφ πιαίζην.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα από ηηο θιηληθέο 

ζπλεληεύμεηο ηνπ γελενγξακκαηνο από ηνπο ηέζζεξηο 

γνλείο 
 

1. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο ηνπ γελενγξάκκαηνο ηεο 

Αλζνύιαο κε ηα πξόζσπα πξνζθόιιεζεο 
 

(ρέζεηο κε ηελ κεηέξα) 

 

21. Πνηα είλαη απηά ηα εκπόδηα πνπ εκπνδίδνπλ απηήλ ηελ επηθνηλσλία; 

- Πξψηα απφ φια θηαίεη ν ζχδπγνο κνπ, πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ηα δηθά ηνπ πξφζσπα θαη 

φηαλ θαη αλ ηνπ κείλεη ειεχζεξνο ρξφλνο θαη γηα φζε ψξα ζέιεη πεγαίλνπκε ζηνπο δηθνχο 

κνπ. Καη έπεηηα ην φηη κηθξή δελ πήξα φζε αγάπε ρξεηαδφκνπλ απηφ κε έθαλε λα γίλσ 

πνιιέο θνξέο ζθιεξή καδί ηεο, ζηελ πνξεία θαηάιαβα πσο ήηαλ ιάζνο. 

22. Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηεο θαη κε πνηνλ ηξόπν γίλεηαη απηό; 

- Σειεθσληθά θπξίσο θαη αλ ζα πάσ θάπνηα ζηηγκή λα ηελ δσ.  

23. Θα κπνξνύζεο λα κνπ αλαθέξεηο έλαλ δηάινγν καδί ηεο, πνηεο είλαη δειαδή νη 

θνπβέληεο πνπ αληαιιάζζεηαη ζπλήζσο; 

- Σν «ηη θάλεηο, πσο ηα πέξαζε ηελ εκέξα εθείλε, ηη δνπιεηέο έθαλε, ηη θαηξφ θάλεη εθεί» 

Καη αλάινγα κε ην ηη ζα κνπ πεη ή ζα ηεο πσ ζα πηάζνπκε θνπβέληα. 

24. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζαπκάδεηο ηελ κεηέξα ζνπ; 

- Γηφηη παξφιν πνπ δελ έρεη κφξθσζε, έθηαζε κέρξη ηελ Σξίηε δεκνηηθνχ, αληηκεησπίδεη 

ηα πξάγκαηα απφ ηελ ζσζηή νπηηθή γσλία. 

24α. Γειαδή ηη ελλνείο; 

- Γελ ζα ηελ δεηο λα λεπξηάδεη γηα πξάγκαηα αζήκαληα, θαζεκεξηλά, ζα ζνπ πεη πνην είλαη 

ην ζσζηφ, πνηέ δελ λεπξηάδεη. Σα θάλεη φια ζσζηά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλε ζέιεη.  

25. Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζνπ αξέζεη ε κεηέξα ζνπ; 

- Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ κνπ αξέζεη, κνπ αξέζεη λα κηιάσ καδί ηεο, κε ραιαξψλεη 

απηφ.  

26. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο κνηάδνπλ ή δελ κνηάδνπλ νη ζπκπεξηθνξέο ζαο; 

- Γελ κνηάδνπλ, ε κεηέξα κνπ ηα αληηκεησπίδεη κε κηα πείξα, κε κηα εξεκία, ίζσο επεηδή 

έρεη δήζεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, ηα έρεη ζπνπδαηνινγήζεη πάξα πνιχ, ελψ εγψ είκαη πνην 

λεπξηθή θαη ζε θάηη εγψ κπνξεί λα αληηδξάζσ λεπξηθά εθείλε ζα ην αληηκεησπίζεη κε 

εξεκία. Υσξίο λα ηελ πηάζνπλ ηα λεχξα παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη πνιιά.  

27. Πόζν επραξηζηεκέλε είζαη κε απηό; Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο γηα λα αιιάμεηο 

απηό πνπ ζε ελνριεί θαη ζε θάλεη δηαθνξεηηθή από εθείλε; 

- Ίζσο αλ θάηζσ θαη ζπνπδαηνινγήζσ ηα πξάγκαηα, πεξάζεη ιίγνο ρξφλνο θαη ην ζθεθηψ 

πνην ςχρξαηκα. Θα πξνζπαζνχζα θαη θακηά θνξά αθφκα ην πξνζπαζψ λα αθνινπζήζσ 

ηνλ ραξαθηήξα ηεο. 

28. Καηά πόζν λνηώζεηο πσο είλαη εκπόδην ή θηλεηήξηα δύλακε ε κεηέξα ζνπ γηα 

κειινληηθέο ζνπ ηδέεο; 

- Δίλαη κνλάρα θηλεηήξηνο δχλακε, δηφηη βιέπνληαο πσο αληηκεησπίδεη ηηο θαηαζηάζεηο, ζα 

κπνξνχζα θαη εγψ λα αληηκεησπίζσ κε πνην πνιχ αζθάιεηα ην κέιινλ κνπ, κε πνην πνιχ 

ζηγνπξηά.  

29. Ννηώζεηο όηη πξαγκαηηθά αλεζπρεί θαη λνηάδεηαη γηα ζέλα; 

- Ναη θαη κπνξψ λα πσ πσο είλαη θαη ε κφλε, πνπ αλεζπρεί ηφζν πνιχ. 

30. Δίλαη δηαθξηηηθή ζηελ δσή πνπ θάλεηο; 

- Ναη είλαη πάξα πνιχ. Γελ επεκβαίλεη, ζα κνπ πεη ηελ γλψκε ηεο αιιά κέρξη εθεί, δελ 

έξρεηαη ζπρλά ζπίηη κνπ αιιά θαη λα έξζεη δελ θάλεη θνπκάλην, δελ κε παίξλεη ζπλέρεηα 

ηειέθσλν γηα λα κελ κε ελνριήζεη, ζέιεη εγψ λα ηελ παίξλσ φηαλ ζα κπνξψ θαη ζα είκαη 
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κφλε, έηζη ψζηε λα κηιήζνπκε κε εζπρία. Αθφκα ζέισ λα πξνζζέζσ πσο πεξηκέλεη ρσξίο 

παξάπνλα πφηε ζα πάσ εγψ θνληά ηεο.  

31. Δίζαη επραξηζηεκέλε ή πόζν πνιύ επηζπκείο λα είζαη θνληά ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπώλ (Υξηζηνύγελλα, Πάζρα ή γεληθά ζε δηαθνπέο); 

- Ακέ, αλ ζέισ ιέεη, ην επηζπκψ απηφ, ζέισ λα είκαη πνιχ καδί ηεο. 

32. Δζύ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηελ κακάο ζνπ; Γειαδή ηη   

πξάγκαηα θάλεηο γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζεηο;  

- ε θάζε γηνξηή είλαη ε ραξά κνπ λα ηεο καγεηξέςσ θαη λα ηεο θηηάμσ γιπθά. Πνιιέο 

θνξέο πάσ ζην νχπεξ- Μαξθεη θαη ηεο αγνξάδσ πξάγκαηα, εε θαη θακηά θνξά ηεο 

παίξλσ ξνχρα θαη παπνχηζηα. Μάιηζηα φηαλ αγνξάδσ θαγψζηκα ηηο παίξλσ θαη ιηρνπδηέο, 

παηαηάθηα, γαξηδάθηα, κπηζθφηα θαη coca-cola πνπ μέξσ πσο ηξειέλεηαη, φηη δειαδή 

αγαπάεη έλα κηθξφ παηδί.  

32α. Ααα δειαδή κνηάδεη κε κηθξό παηδί; 

- Βεβαίσο, ζε απηφ ην ζέκα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ηα ζέιεη θαη φηαλ ηεο ηα παο ζα 

θάλεη ζαλ κηθξφ παηδί. 

33. Ση θάλεηο όηαλ ε κεηέξα ζνπ δελ ηα πεγαίλεη θαιά κε θάπνηνλ από ηα αδέξθηα 

ζνπ; 

- Πξνζπαζψ λα θξίλσ κε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δηθαηνινγψληαο ηα αδέξθηα κνπ αλ 

θαη μέξσ πφζν ζσζηή είλαη. 

34. Ση επηπηώζεηο είρε ζηελ κάζεζε ζνπ (πλεπκαηηθή) ε κεηέξα ζνπ;  νπ έδηλε 

θίλεηξα, ήζειεο λα θάλεηο πξάγκαηα γηα λα ηεο δείμεηο όηη μέξεηο; 

- Βεβαίσο, πάληα καο θψλαδε ζε εκέλα θαη ζηα αδέξθηα κνπ γηα ην δηάβαζκα, ήζειε λα 

έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ εθείλε, ήζειε λα πάκε ζρνιείν θαη λα θηάζνπκε 

ςειά ζε επίπεδν κάζεζεο.   

35.Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζαο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; 

- Σν φηη είκαη ιίγν ςπρνπνλεηηθή, ην φηη ελδηαθέξνκαη γηα ηνλ άιινλ θαη ζέισ λα είλαη 

θαιά ην έρσ κάζεη απφ εθείλε. Δθείλε δελ θξαηάεη ζε θαλέλαλ θαθία θαη πνιιέο θνξέο 

αθφκα θαη ηψξα πξνζπαζψ λα ην εθαξκφζσ.  

36.Θα ζέιαηε λα έρεηε θαη εζείο κε ηα παηδηά ζαο, ηελ ζρέζε πνπ έρεηε κε ηελ κεηέξα 

ζαο; 

- Ναη βεβαίσο, ην εχρνκαη πνιχ ζπρλά απηφ. 

37.Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν όξνο «κεηέξα»; Πόζν ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ζηελ 

πλεπκαηηθή ζαο αλάπηπμε; 

- Δεε… παξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ξφινο ηεο ζσζηήο κεηέξαο γηα ην παηδί, έηζη 

δελ δεκηνξπγνχληαη ςπρηθά ηξαχκαηα θαη ην παηδί δελ θνβάηαη ην αχξην θαη ην άγλσζην. 

Πξνζπαζνχλ θαη φπνπ βγεη.  

38. Ννηώζεηο ηπρεξή πνπ έρεηο κηα ηέηνηα κεηέξα; Θα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; 

- Ναη βεβαίσο. 

39.Θεσξείηαη όηη είζηε ε αδπλακία ηεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο αδέξθηα; 

- ρη πάληα ήηαλ ν αδεξθφο κνπ, θαη δειαδή ν γηνο ηεο, ε αδπλακία ηεο θαη δελ ην 

θξχβεη…ήηαλ ην κνλαδηθφ αγφξη θαη ηελ άξξσζηε αδεξθή κνπ. Σνπο ζεσξνχζε πνην 

αδχλακνπο θαη έδηλε φιε ηεο ηελ ελέξγεηα ζε απηνχο ηνπο δχν. 

40. Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε πσο είλαη  ε «ηδαληθή» κεηέξα γηα εζάο; 

- Ζ ηδαληθή κεηέξα είλαη εθείλε πνπ ηα δίλεη φια ζηα παηδηά ηεο κε κέηξν, έηζη ψζηε λα 

μέξνπλ θαη εθείλα πσο πξέπεη λα γίλνπλ ππεχζπλα θαη λα πξνζπαζνχλ θαη ηα ίδηα. Ζ κάλα 

είλαη εθεί θαη έρεη θάλεη ηα θνπκάληα ηεο αιιά πξέπεη λα βξίζθεη ηξφπν λα γίλνληαη ηα 

παηδηά ηεο ειεχζεξα θαη δπλακηθά.  

 

(ρέζεηο κε ηα αδέξθηα) 

 

1.Έρεηο αδέξθηα; 

- Ναη δχν, θάπνηε είρα ηξία αιιά ην έλα δπζηπρψο πέζαλε απφ αξξψζηηα φπσο ζνπ είπα. 

2.Πνην είλαη ην θύιν θαη ην όλνκα ηνπο; 

- Σν έλα είλαη αγφξη θαη ιέγεηαη Αληψλεο θαη ην άιιν είλαη θνξίηζη θαη ιέγεηαη Μαξία. 

3.Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπο κε βάζε εζέλα; 
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- Δγψ είκαη ην δεχηεξν, ν αδεξθφο είλαη ην πξψην θαηαθνινχζεζαλάιια δχν αδέξθηα ην 

άιιν θνξίηζη είλαη ην ηξίην, θαη ε Κνχια πνπ ήηαλ ην ηειεπηαίν. 

4.Ση δηαθνξά ειηθίαο έρεηο κε ην θάζε έλα; 

- Δκείο νη ηξείο έρνπκε έλα ρξφλν δηαθνξά ν έλαο κε ηνλ άιινλ, εθηφο ην ηειεπηαίν παηδί 

πνπ γελλήζεθε κεηά απφ πεξίπνπ δέθα ρξφληα. 

5.Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηελ κεηέξα ζνπ θαη κε θάπνην από 

ηα αδέξθηα ζνπ; Πνηα είλαη δειαδή ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ζπλήζσο; 

- Έλα ζηαζεξφ ηξίγσλν είλαη αλάκεζα ζηνπο δχν γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, βιέπσ 

κηα κεγαιχηεξε ππνζηήξημε, φηη θαη λα θάλεη απηφο είλαη ζσζηφ θαη είλαη έηζη 

πεξηζζφηεξν δίπια ηνπο. 

6.Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία ή αληηκαρία αλάκεζα ζε εζέλα, ηνλ παηέξα ζνπ θαη 

θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ; 

- νβαξέο αληηκαρίεο δελ έρνπκε  αλ θαη πνιιέο θνξέο ζέιεη λα πεξλάεη ην δηθφ ηνπ ζαλ 

νηθνγελεηάξρεο, κνλάρα αλ έρσ απνθαζίζεη εγψ λα πάξσ π.ρ έλα ρσξάθη θαη εθείλνο δελ 

ζέιεη, ηφηε ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα αιιάμσ γλψκε. ζνλ αθνξά ηηο ζπκκαρίεο δελ έρεη 

γίλεη θάηη γηα λα ζπκκαρήζνπκε, ν θαζέλαο φπνπ κπνξεί ελεξγεί απηφλνκα. 

7.Θα κπνξνύζεο λα κνπ αλαθέξεηο πηζαλνύο γάκνπο θαη δηαδύγηα ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

- Έρεη ππάξμεη κφλν ν γάκνο ηνπ αδεξθνχ κνπ, ε άιιε κνπ αδεξθή δελ έρεη παληξεπηεί 

πνηέ. 

8.Όηαλ ήζαζηαλ παηδία εζείο θαη ηα αδέξθηα ζαο κε πνηνπο δνύζαηε ζην ζπίηη; 

- Με ηνλ κπακπά, ηελ κακά θαη ηελ γηαγηά.  

8α. Ζ γηαγηά πνπ αλέθεξεο από πνηα κεξηά ήηαλ; 

- Απφ ηελ κεξηά ηεο κεηέξαο κνπ. 

9.ε πνην ή πνηα άηξνκα είραηε εζείο αδπλακία θαη ζε πνην ή πνηα άηνκα είραλε ηα 

αδέξθηα ζαο; 

- Αδπλακία είρακε φινη  ζηελ γηαγηά καο, ήηαλ πνιχ θαιή θαη καο έθαλε φια ηα ραηίξηα, 

φπνηα επηζπκία ζέιακε καο ηελ έθαλε. εε.. φζνλ αθνξά ηελ άξξσζηε αδεξθνχια κνπ, ηελ  

αγαπνχζα πνιχ ηελ αδεξθή κνπ… ηελ κεγάισλα φπσο κεγάισλα θαη ηα παηδηά κνπ. 

πξνζπαζνχζα λα ηελ θξνληίδσ φζν πνην πνιχ κπνξνχζα ρσξίο λα δπζαλαζρεηψ, είκαη 

ραξνχκελε πνπ έδεζα θάζε ζηηγκή καδί ηεο. 

9α. Απηό δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, δειαδή όηαλ ε γηαγηά ζνπ έπαηξλε ην 

κέξνο ζνπ εξρόηαλε ζε ζύγθξνπζε κε ηελ κεηέξα ζνπ ή ηνλ παηέξα ζνπ; 

- Ναη είρακε αξθεηέο θνξέο ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο ζην ζπίηη, αιιά ζηελ πνξεία 

μεπεξληφληνπζαλ ρσξίο βέβαηα λα ην μερλάκε δηφηη ν παηέξαο κνπ θψλαδε πνιχ θαη καο 

έκελε απηή ε άζρεκε εηθφλα. 

10.Πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα ησλ αδεξθώλ ζνπ; 

- Ζ αδεξθή είλαη γηαηξφο, θαη ν αδεξθφο κνπ είλαη θαξκαθνπνηφο. 

11.Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα έρνπλ θηάζεη; 

- Μέρξη ην παλεπηζηήκην, ν αδεξθφο ζηακάηεζε εθεί, ε αδεξθή κνπ ζπλέρηζε θαη ζην 

δηδαθηνξηθφ. 

12.Δίλαη παληξεκέλα ηώξα ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Ναη ν αδεξθφο κνπ είλαη αθφκα παληξεκέλνο θαη έρεη θάλεη ηέζζεξα παηδηά θαη ε αδεξθή 

κνπ είλαη ειεχζεξε. 

13.Καη πνηα είλαη ηα νλόκαηα ηνπο; 

- Μαξία θαη Αληψλεο  

14.Έρεη ράζεη θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

- ρη θαλέλα. 

15.Έρεη πηνζεηήζεη θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

- ρη, ε αδεξθή κνπ πνπ δελ έθαλε παηδί ην ζθεθηφηαλ, αιιά δπζηπρψο ππάξρεη ηφζε 

γξαθεηνθξαηία πνπ δελ ηελ αθήλεη, δηφηη δελ πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. 

16.Θπκάζαη πνηα είλαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπ αδεξθνύ ζνπ; 

- Δεε… ηξία ρξφληα απφ ηφηε πνπ παληξεχηεθα εγψ… δειαδή ην 87 άξα απηφο ην 1990.     

17.Έρεη ρσξίζεη πνηέ θαλέλα από ηα αδέξθηα ζνπ; 
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- ρη πνηέ δελ έρεη ρσξίζεη ν αδεξθφο κνπ, ε αδεξθή κνπ έθαλε θάπνηεο ζρέζεηο αιιά πνηέ 

δελ θαηέιεμαλ θάπνπ. 

18.ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή κε πνηνπο δνπλ ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Ο αδεξθφο κνπ δεη ζε έλα ρσξηφ καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ε αδεξθή κνπ δεη κφλε 

ηεο.  

19.Δπηζθέπηνληαη ζπρλά ηνπο γνλείο ζνπ; 

- Ο αδεξθφο κνπ δελ πεξλάεη κέξα πνπ λα κελ πάεη λα ηνπο δεη, ε αδεξθή κνπ απφ ηελ 

άιιε, κνλάρα φηαλ πξέπεη ή φηαλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο, φπσο φηαλ ρεηξνηεξεχεη ε 

θαηάζηαζε ηνπ παηέξα καο.  

20.Μέλνπλ θνληά ζηνπο γνλείο ζνπ ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Ζ αδεξθή κνπ κέλεη ζηελ πφιε, φπσο θαη εγψ, ν αδεξθφο κνπ κέλεη έλα ηέηαξην πνην 

καθξηά απφ εθείλνπο.   

21.Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο θαη ηνπ αδεξθνύ ζαο κε ηνλ παηέξα ζνπ ηώξα θαη 

ζην παξειζόλ; 

- Δεε… ν Αληψλεο είλαη ζπγθαηαβαηηθφο θαη αλέρεηαη πνιιά, άξα φηη ηνπ πεη ν παηέξαο 

καο ην θάλεη, ε αδεξθή κνπ απφ ηελ άιιε δελ αλέρεηαη απηά πνπ ηεο ιέεη, νπφηε ζπλερψο 

είλαη ζε κία ζχγθξνπζε- ινγνκαρία κεηαμχ ηνπο απφ ην παξειζφλ κέρξη ηψξα. Δγψ απφ 

ηελ άιιε κνηάδσ κε ηνλ αδεξθφ κνπ, ππνρσξψ γηα λα κελ δεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο. Απφ 

ηελ άιιε ε αδεξθή κνπ αλέθαζελ έθαλε απηφ πνπ ήζειε, δελ δίζηαδε λα ηα βάιεη κε ηνλ 

νπνηνδήπνηε γηα λα πεξάζεη ην δηθφ ηεο. Ήηαλ θαη είλαη πνιχ δπλακηθφο άλζξσπνο, 

ραίξνκαη πνιχ πνπ ηελ έρσ ζηελ δσή κνπ.. δελ μέξσ ηη ζα έθαλα ρσξίο απηήλ… εε.. φζνλ 

αθνξά ηελ άξξσζηε αδεξθνχια κνπ, ηελ  αγαπνχζα πνιχ ηελ αδεξθή κνπ… ηελ 

κεγάισλα φπσο κεγάισλα θαη ηα παηδηά κνπ. 

21α. Πηζηεύεηο πσο ν παηέξαο ζνπ έθαλε πξνζπάζεηεο λα παληξέςεη ηελ αδεξθή ζνπ; 

- Ναη αξθεηέο αιιά ε αδεξθή κνπ πνηέ δελ δερφηαλ, δελ έκπαηλε θαλ ζηελ δηαδηθαζία λα 

ηνπο γλσξίζεη. Γηα εθείλε δελ είλαη ζσζηφ, θαη έρεη δίθην δελ δνχκε ζηνλ κεζαίσλα. Γελ 

δνχκε ζηνλ Μεζαίσλα γηα λα απνθαζίδεη ν κπακπάο κε πνηνλ ζα δήζεη κηα δσή ην παηδί 

ηνπ. 

22.Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο θαη ηνπ αδεξθνύ ζνπ κε ηελ κεηέξα ζνπ, ζην 

παξόλ θαη ζην παξειζόλ; 

- Πάξα πνιχ θαιέο, αδπλακία φισλ καο ήηαλ ε κεηέξα καο.  

23.Δίζαη επραξηζηεκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείο κε ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Με ηελ αδεξθή κνπ είκαη λαη, δηφηη ηελ βιέπσ ζπρλά, κηιάκε θαη ζπρλά ζην ηειέθσλν, 

κνηξαδφκαζηε ηα άγρε, ηα πξνβιήκαηα, ηηο ραξέο, είκαζηε θνληά ζε φια. Αγαπάεη ηα 

παηδηά κνπ ζαλ λα είλαη δηθά ηεο, θαη είλαη δίπια ηνπο ζε φια. Με ηνλ αδεξθφ κνπ απφ ηελ 

άιιε, φρη, δηφηη δελ ηνλ βιέπσ ζπρλά, κηιάκε γηα ηππηθά ζέκαηα, θαη ψξεο- ψξεο είκαζηε 

ζαλ μέλνη. Απηφ πνιιέο θνξέο κε ζηελαρσξεί. Γελ έρνπκε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζα  ήζεια 

λα έρνπκε. 

23α. Καη γηαηί πηζηεύεηο πσο ζπκβαίλεη απηό; Ση θηαίεη; 

- Φηαίεη ε απφζηαζε, θηαίεη πνιχ θαη ε θαζεκεξηλφηεηα, εθείλνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη εγψ έρσ ηηο δηθέο κνπ. Έρνπκε ραζεί εληειψο. 

24.Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα ηππηθό δηάινγν κε ηελ αδεξθή ζνπ; 

- Έλαο ηππηθφο δηάινγνο, είλαη ην: ηη θάλεηο; Πσο είλαη ηα παηδηά, ηη ζε απαζρνιεί; Πνην 

είλαη ην ζέκα πνπ κε ζηελαρσξεί; Πσο κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε; Ση κε έρεη ελνριήζεη. 

24α. Καη ζνπ δίλεη ιύζεηο; 

- Ναη πνιχ, πξψηα απφ φια κε βνεζάεη λα δσ πνπ θάλσ ιάζνο. 

25.Με ηνλ αδεξθό ζνπ; 

- Με ηνλ αδεξθφ κνπ δελ έρσ ηφζν πνιχ επηθνηλσλία, νπφηε ιέκε ηα θαζηεξσκέλα, ηη θάλσ 

εγψ, ηη θάλνπλ ηα παηδηά κνπ. Πσο ηα πάεη, αλ ηνλ απαζρνιεί θάηη, εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ 

ζα βξεζνχκε. 

26.Ση ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; Ση είλαη απηό πνπ ζε θάλεη λα ηελ ζαπκάδεηο; 

- Πξψηα απφ φια ηελ ζαπκάδσ γηαηί έθαλε έλα βήκα παξαπάλσ, κπήθε ζην παλεπηζηήκην, 

έρεη ηελ δηθή ηεο δνπιεηά, παξφιν πνπ εγψ απηφ δελ ην θαηφξζσζα. Δίλαη δπλακηθή θαη 

αλεμάξηεηε, φια ηα παιεχεη κφλε ηεο. Μπνξεί λα έρνπλ πεξάζεη ρξφληα αιιά θαη ηα 
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ηέζζεξα παηδηά κνπ μέξνπλ γηα ηελ αδεξθνχια κνπ θαη ηελ αγαπάλε θαη απηά πνιχ. Μνπ 

αξέζεη λα ηνπο ιέσ ηζηνξίεο απφ ηα παιηά..]. 

27.Καη ζηνλ αδεξθό ζνπ; 

- Σνλ ζαπκάδσ επεηδή είλαη πνιχ θηιφηηκνο, είλαη εθεί πάληα φηαλ ππάξρεη αλάγθε θαη δελ 

ζνπ δεηάεη αληάιιαγκα γηα απηφ. 

28. Ση δελ ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; 

- ια κνπ αξέζνπλ ζε εθείλε, είλαη κνξθσκέλε, έμππλε, φκνξθε γπλαίθα, ην κφλν ίζσο 

ειάηησκα πνπ βιέπσ λα έρεη είλαη φηη δελ αληηκεησπίδεη ζσζηά ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή.  

28α. Γειαδή; 

- Δλδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ δνπιεηά ηεο παξά λα θάλεη κηα ζσζηή ζρέζε θαη λα 

θάλεη νηθνγέλεηα. Γελ μέξσ- δελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί θνβάηαη ηφζν πνιχ ηελ δέζκεπζε. 

28β. Καη ηη δελ ζνπ αξέζεη ζηνλ αδεξθό ζνπ; 

- Ξέξνληαο ηελ αδπλακία πνπ ηνπ έρνπλ ζέιεη ηα πάληα γηα εθείλνλ, είλαη πνιχ 

θηινρξήκαηνο.  

29.Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηνλ  αδεξθό ζνπ ή θαη ην 

αληίζεην όηη δελ κνηάδεη; 

- Πάλσ θάησ κε ηελ Μαξία έρνπκε ηνλ ίδην ραξαθηήξα. Θέιεη λα βνεζάεη, ηεο αξέζνπλ νη 

παξέεο, είλαη επράξηζηε θαη ζπκπνλεηηθή ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δθεί πνπ δελ 

κνηάδνπκε είλαη ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηελ ζρέζε κε έλαλ άιινλ άληξα, εγψ ζα θάλσ 

ππνρσξήζεηο, εθείλε δελ θάλεη πνηέ.  

30.Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηεο αδεξθήο ζνπ ή θαη ην 

αληίζεην όηη δελ κνηάδεη; 

- Γελ κνηάδνπκε πνιχ, είλαη θηινρξήκαηνο θαη θπλεγάεη ηελ δφμα. ε απηφ πνπ κνηάδνπκε 

είλαη φηη είλαη θαη εθείλνο ζπκπνλεηηθφο, ζσζηφο νηθνγελεηάξρεο. Μάζακε απφ ηελ κάλα 

καο λα λνηαδφκαζηε γηα ηνλ άιινλ θαη λα ζέινπκε ην θαιφ ηνπο, πξάγκα πνπ ην βιέπεηο 

ζπάληα ζηνπο άιινπο. 

31.Ννηώζεηο πσο έρεηο αλάγθε ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Ναη πνιιέο θνξέο  

32.Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ν όξνο «αδεξθή»; 

- Σν λα έρνπλ ηα αδέξθηα κηα επηθνηλσλία, λα είλαη καδί θαη αγαπεκέλα θαη λα ηα 

αληηκεησπίδνπλ φια καδί. Να ζηεξίδεη ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα είλαη ζε φια ν έλαο ζηνλ 

άιινλ δίπια, νπζηαζηηθά ελσκέλα. 

33.Πσο θαληάδεζαη ηνλ ηδαληθό αδεξθό ή αδεξθή; 

- Ηδαληθφο αδεξθφο ή αδεξθή δελ ππάξρεη, ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηα δηθά ηνπ πξνηεξήκαηα. 

Απηφ φκσο πνπ αμίδεη λα έρεη κηα νηθνγέλεηα είλαη λα είλαη καδί λα αγαπηνχληαη θαη λα 

ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

34.Δάλ έρεηο θάπνην πξόβιεκα ζα ην κάζνπλ ηα αδέξθηα ζνπ; Καη αλ λαη ζα είλαη ηα 

πξώηα άηνκα; 

- Βεβαίσο, θπξίσο ε αδεξθή κνπ, ηα μέξεη φια απφ ηελ αξρή, θαη κεηά ην καζαίλνπλ νη 

ππφινηπνη. 

 

2. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο ηνπ γελενγξάκκαηνο ηεο Ρίαο 

κε ην πξόζσπν πξνζθόιιεζεο  
 

(ρέζεηο κε ηελ κεηέξα) 

 

1.Πνην είλαη ην όλνκα ηεο κεηέξα ζαο; 

- Διέλε  

2. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο ηεο; 

- επηεκβξίνπ ηνπ 1957 

3.Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηεο θαη αλάκεζα ζε πόζα αδέξθηα; 

- Έρεη άιινλ έλαλ αδεξθφ κηθξφηεξν απφ εθείλε 

4.Τπήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξηζκνί, γάκνη, εθηξώζεηο, ή νηθνλνκηθά δεηήκαηα; 
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- ρη δελ έρεη ρσξίζεη θαλείο απφ ηελ νηθνγέλεηα. Μφλν έλαλ γάκν έρνπλ θαη απηφο είλαη 

ηνπ αδεξθνχ ηεο. 

5.Τπάξρεη θάπνηα απνβνιή ή έθηξσζε ζηελ ίδηα ή ζηελ νηθνγέλεηα; 

- ηελ κάλα κνπ λαη..λαη είρε θάλεη κηα έθηξσζε. 

5α. Ζ ίδηα; 

- Ναη ε κάλα κνπ…. 

5β. Απηό νθεηιόηαλ ζε ηαηξηθνύο ιόγνπο ή άιινο ήηαλ ν ιόγνο; 

- Καζαξά γηα ηνλ παηέξα κνπ.. γηα θαζαξά νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 

5γ.Σν πξώην παηδί ήηαλ; Πνηα ζεηξά είρε αλάκεζα ζαο; 

- Σν ηξίην ζηελ ζεηξά ήηαλ. αλ λα έγηλε ερζέο ην ζπκάκαη. ηαλ ήξζε ε κάλα κνπ ζην 

ζπίηη.. κεηά απφ ρξφληα ην ζπλδχαζα εγψ.. γηαηί ήξζε ζην ζπίηη δηπισκέλε απφ ηνπο 

πφλνπο, πφλαγε δελ κηινχζε. Σεο έιεγα «ηη έρεηο;» θαη κνπ έιεγε « εε.. ηίπνηα δελ είλαη, 

έθαλα κηα κηθξνεπέκβαζε θαη ζα κνπ πεξάζεη.» Μέηα απφ ρξφληα κνπ ην νκνιφγεζε θαη 

θαηάιαβα πνηα ζηηγκή ήηαλ, ήκνπλ κηθξή δελ κνπ είπε ηίπνηα άιιν αιιά ην θαηάιαβα. 

5δ.Καη ζε απηό ην θνκκάηη ηελ είρε ζηεξίμεη ν παηέξαο ζνπ, δειαδή αλ είραλ ιεθηά 

παξαπάλσ πηζηεύεηο όηη ζα ην θξαηνύζαλ; Πηζηεύεηο όηη ην ήζειε απηό ην παηδί; 

- ρη κε ηίπνηα, αλ ην ήζειε ζα ην είρε θξαηήζεη. Καηαξρήλ δελ κπαίλεηο ζηελ δηαδηθαζία 

λα ζθνηψζεηο ην παηδί ζνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Σειείσζε δελ ππάξρεη ζπγρψξεζε, είζαη 

ν ρεηξφηεξνο θαθνκνίξεο.   

5ε. Καη επεηδή μέξσ θαη ηελ κεηέξα ζνπ, κνπ θάλεη εληύπσζε πσο δέρηεθε λα θάλεη 

θάηη ηέηνην. 

- Αλαγθάζηεθε, θάλεη αθξηβψο φηη ηεο ιέεη ν παηέξαο κνπ. Γελ είλαη αληηδξαζηηθφο 

άλζξσπνο, είρε πνιχ γθξίληα, πνιιά μεζπάζκαηα, ελησκεηαμχ είρε θαη άιιεο ηζηνξίεο κε 

ηνλ παηέξα κνπ. Μελ λνκίδεηο πσο δελ ην έρεη κεηαλησκέλν, κελ λνκίδεηο φηη δελ ην 

ζθέθηεηαη. 

5δ. Λεο αθόκα λα ην ζθέθηεηαη; 

- Δκκ.. δελ μερληέηαη απηφ, πηζηεχσ πσο αθφκα ην κεηαληψλεη.. εεκκκ βέβαηα, εγψ απνξψ 

πσο δελ έρεη ηξειαζεί κε απηφ ην πξάγκα. 

5ε. Πόζν ρξνλώλ ιεο λα ήηαλ ηώξα; 

- Δγψ ήκνπλ δεκνηηθφ, εεε δελ ζα ήηαλ 25. 

6.Σα αδέξθηα ηεο κεηέξαο ζαο ηη δνπιεηά θάλνπλ; 

- Μαξαγθφο είλαη… πνιπκάζηνξαο είλαη… εξγνιάβνο είλαη… πηάλνπλ ηα ρέξηα ηνπ 

πνιιά. 

7.Έρεηε θαιή ζρέζε καδί ηνπο; 
- Σα ηειεπηαία ρξφληα λαη… ηα πξψηα δελ είρακε θαη ηφζν θαιή, νχηε ε κάλα κνπ, λνκίδσ 

επεηδή δελ έθαλε ν ίδηνο παηδηά, θαη ε κάλα κνπ έθαλε, έλνησζε κάιινλ κεηνλεθηηθά, δελ 

μέξσ… 

7α. Απηόο ηώξα γηαηί δελ έθαλε παηδηά; Γελ ήζειε ή δελ κπνξνύζε; 

- Γελ κπνξνχζε- δελ κπνξνχζε (ην επαλαιακβάλεη δχν θνξέο). Δίρε πεξάζεη καγνπιάδεο 

κηθξφο θαη δελ ηνλ πξφζεμε ε γηαγηά κνπ θαη ηα αγφξηα παζαίλνπλ ζηείξσζε αλ δελ ηα 

πξνζέμνπλ. Απηφο βέβαηα δελ ην ήμεξε, φηαλ μεςηρνχζε ε γηαγηά κνπ ηνπ ην είπε. 

Φαληάζνπ φηη δελ κπνξνχζε λα μεςπρίζεη… κε ην πνπ ηνπ ην είπε ην κπζηηθφ ηεο πέζαλε. 

Καη ν ζείνο κνπ ηφηε ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί κε εμσζσκαηηθέο.. ε λαη είραλ θάλεη εθηά- 

κε νρηψ θαη δελ γηλφηαλ άιιν. Ζ γπλαίθα ηνπ ήηαλ θαηεζηξακκέλε ηειείσο, ηη άιιν λα 

έθαλε θαη κεηά πνπ έκαζαλ θαη ην ιφγν, έπαςαλ λα ειπίδνπλ.   

8.Όηαλ ήηαλ κηθξή ε κεηέξα ζαο κε πνηνπο δνύζε; 

- Σα πξψηα ρξφληα κε ηνπο γνλείο ηεο θαη κεηά κε ηελ  γηαγηά ηεο.  

8α. Γηαηί;  

- Γηαηί ηελ παξάηεζαλ νη γνλείο ηεο, είραλ θαιχηεξα ην αγφξη. 

8β.Ση ελλνείο ηελ παξάηεζαλ νη γνλείο ηεο; 

- Έκελε κε ηελ γηαγηά ζε άιιν ζπίηη, θαη μέξεηο ηη κνπ θάλεη κεγαιχηεξε εληχπσζε; …. Σν 

ιέσ θαη κνπ έξρεηαη λα βάισ ηα θιάκαηα, δελ κνπ έρεη πεη πνηέ άζρεκα πξάγκαηα γηα ην 

παξειζφλ ηεο. Οχηε ηη έρεη πεξάζεη, θνκκάηη- θνκκάηη ηα καζαίλσ.. 

8γ.Γειαδή γηα λα θαηαιάβσ, ε πξνγηαγηά ζνπ έκελε ζην ίδην ζπίηη κε ηελ γηαγηά ζνπ 

θαη ηελ κεηέξα ζνπ, θαη νη γνλείο ηεο κακάο ζνπ ζε άιιν ζπίηη κε ηνλ αδεξθό ηεο;  
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- Ναη, ( αξρίδεη λα θιαίεη). 

8δ.πλήζσο όηαλ ππάξρεη έλα θνξίηζη θαη έλα αγόξη ζηελ νηθνγέλεηα, βάδνπλ ην 

θνξίηζη λα θάλεη όιεο ηηο δνπιείεο (δελ κε αθήλεη λα ηειεηώζεη ηελ πξόηαζε) 

- Θέιαλε κφλν ην γηφ, δελ ππήξρε άιινο εθηφο απφ ηνλ γηφ.    

9.Πνην είλαη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ζαο; 

- Καζαξίζηξηα ήηαλ ζε ζπίηηα θαη ζε γξαθεία γηα πνιιά ρξφληα. 

10.Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα έρεη θηάζεη; 

- Δίρε ηειεηψζεη ην γπκλάζην, μέξεη αγγιηθά θαη είρε βγάιεη θαη ζρνιή ζηελνγξαθίαο γηα λα 

γίλεη γξακκαηέαο. 

10α. Καη ζε όια απηά πνηνο ηελ ζηήξημε; 

- ΔΔ… νη γνλείο ηεο, αιιά κε ηελ βνήζεηα ηνπ αδεξθνχ ηεο κάλαο ηεο, γηαηί απηή έκελαλ 

Κφξηλζν θαη εθείλε γηα λα ηα θάλεη φια απηά πήγε ζηελ Αζήλα, ζηνλ αδεξθφ ηεο κάλαο 

ηεο, δειαδή ζηνλ ζείν ηεο πνπ ηελ επηηεξνχζε. 

10β.Άξα κπνξεί λα κελ είρε ηνπο γνλείο ηεο θνληά αιιά είρε ηελ γηαγηά,  θαη ηνλ ζείν 

ηεο  λα ηελ αγαπνύλ. 
- Ναη εληάμεη, Άλλα ηελ έιεγαλ. 

11. Δίλαη ζηελ δσή αθόκε; 

- Ναη είλαη επηπρψο αθφκα ζηελ δσή. 

12.Δίλαη παληξεκέλε; 

- Ναη κε ηνλ ίδην άλζξσπν. 

12α. Αλ λαη πώο νλνκάδεηε ν άλδξαο ηεο; 

- Γηψξγν Μπνχξα ηνλ ιέλε. 

13.Έρεη θάλεη πνηέ απνβνιή; Αλ λαη γηα πνην ιόγν; 

- Ναη έρεη θάλεη έθηξσζε, φρη απνβνιή.  

14.Έρεη θάλεη πνηέ έθηξσζε; Αλ λαη γηα πνην ιόγν; 

- ρη δελ έρεη θάλεη. 

15.Έρεη ράζεη πνηέ παηδί; Αλ λαη πσο; 

- Ναη απηφ πνπ έξημε.. 

16.Γλσξίδεηε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηεο; 

- ρη απηφ δελ ην μέξσ. 

17.Έρεη βξεζεί πνηέ ζε δηάζηαζε κε ηνλ άλδξα ηεο; Αλ λαη γηα πνην ιόγν; 

- Δεε.. ήηαλ θάπνηε απηφ λα γίλεη θαη δελ ηνπο άθεζα εγψ. Γελ ήζεια λα ρσξίζνπλ.  

17α. Θεσξνύζεο ινηπόλ πσο ήηαλ θάηη πεξαζηηθό γηα απηό δελ ήζειεο λα ρσξίζνπλ; 

Πηζηεύεηο πσο ππήξρε αγάπε κεηαμύ ηνπο;  

- ρη εγψ δελ ήζεια, ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα λα είραλ ρσξίζεη, ζα είραλ πάξεη ηνλ δξφκν 

ηνπο. Δθείλε ήηαλ πνην λέα, ζα είρε θαηαζηαιάμεη θάπνπ, ζα είρε ηελ δνπιεηά ηεο.. μέξσ 

εγψ.. αιιά θαη εγψ ήκνπλ κηθξή ηφηε.. πνπ λα ήμεξα..   

18.Ξέξεηε αλ ήηαλ πηζηή ζηνλ άλδξα ηεο; 

- Ναη δελ ππάξρεη πεξίπησζε. 

19.Σελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηεο; 

- Δθείλε θαη ν άλδξαο ηεο, δειαδή νη γνλείο κνπ. Ζ αδεξθή κνπ έρεη παληξεπηεί, εγψ είκαη 

εδψ κε ηα παηδηά κνπ απηά. .. 

20.Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηελ κεηέξα ζαο; 

- Απηνθφιιεηνη… κηιάκε πξσί- κεζεκέξη- βξάδπ. Μηιάκε γηα φια, απφ ην ηη θάγακε, 

κέρξη ηη θάλεη ε γεηηφληζζα. Σα αλαιχνπκε φια. 

20α. Καη απηό δελ πεηξάδεη ηνλ άλδξα ζνπ;  

- Πξνζπαζψ λα κελ κηιάσ κπξνζηά ηνπ.. γηαηί λαη θάπνηεο θνξέο κε ξσηάεη «ηη ζέιεη 

πάιη;» «θαη ηη ζνπ είπε;» θαη έηζη πξνζπαζψ λα είκαζηε νη δχν καο. 

21.Δίζηε επραξηζηεκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείηε κε ηελ κεηέξα ζαο; Αλ λαη 

γηαηί; Αλ όρη γηαηί; 

- ρη, ζα ήζεια λα ήκαζηαλ απεπζείαο κεηάδνζε θαη φρη κέζσ ηειεθψλνπ. 

22.Ση πξνβιήκαηα ή εκπόδηα βιέπεηε λα ππάξρνπλ αλ όρη πάληα θάπνηεο θνξέο, 

αλάκεζα ζε εζάο θαη εθείλε; 

- ρη κνλάρα ε απφζηαζε είλαη ζέκα, αιιά θαη πάιη κε ην ηειέθσλν ιίγν ζπάεη απηφ, αιιά 

πνιιέο θνξέο δελ αξθεί. 
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22α. Ήζαζηαλ πάληα έηζη, ηόζν θνληά;  

- ηαλ κέλακε Αζήλα ήκαζηαλ πάλσ- θάησ. Δγψ έκελα ζηνλ δεχηεξν φξνθν, ε αδεξθή 

κνπ ζηνλ πξψην θαη ε κάλα κνπ ζην ηζφγεην. Καη έηζη ήκαζηαλ ζπλέρεηα καδί, αλ δελ 

εξρφηαλ απηή ζα πήγαηλα εγψ, ή ζπλαληηφκαζηαλ ζηεο αδεξθήο κνπ. Θα πεγαίλακε καδί 

γηα ςψληα, ζα θαζαξίδακε καδί ηνλ δξφκν, ζα καγεηξεχακε καδί.. θάηη ζα θάλακε.. 

22β. Γεληθόηεξα παξαηήξεζα πσο όηαλ είζηε καδί αζρνιείζηε κε ην καγείξεκα θαη 

είζηε θαη νη δύν πνιύ ραξνύκελεο, είζηε ηόζν πνιύ καδί θαη αζρνιείζηε ζώκα θαη 

ςπρή.  

- Ναη δελ ην θάλνπκε βέβαηα κφλν γηα εκάο αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο, γηαηί καο αξέζεη λα 

κνηξαδφκαζηε πξάγκαηα.   

23.Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε εθείλε, θαη κε πνην ηξόπν γίλεηαη ζπλήζσο;Θα 

κπνξνύζαηε λα κνπ πείηε πσο γίλεηαη ν δηάινγνο κεηαμύ ζαο; Πνηεο είλαη νη θνπβέληεο 

πνπ αληαιιάζζεηαη ζπλήζσο; Αλαθέξεηε θάπνηνπο ηππηθνύο δηαιόγνπο κε όζε 

πεξηζζόηεξε αθξίβεηα γίλεηαη. 

- Με ξσηάεη ηη θάλνπλ ηα παηδηά, ηη θάλεη ν Παχινο, θαη εγψ ηη ξσηάσ ηη θάλεη ε ίδηα, ν 

παηέξαο κνπ, ιέκε γηα ηνλ θαηξφ, ηη ζα καγεηξέςνπκε θαη κεηά αλ έρεη πξνθχςεη θάηη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο ην ιέκε, έηζη γηα λα λνηψζνπκε ε κηα πνην θνληά ζηελ άιιε. Έηζη 

ψζηε λα κελ ιείπεη ε κία ζηελ άιιε.  

24.Γηα πνηνπο ιόγνπο ζαο αξέζεη ε κεηέξα ζαο; 

- Δίλαη ην πξφηππν κνπ…!!!!Δίλαη ζσζηή ζην ζπίηη ηεο, είλαη έμππλε θαη θαηαθέξλεη 

πνιιά. (θιαίεη  αζηακάηεηα). 

25.Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζαο αξέζεη; 

- Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ κνπ αξέζεη πάλσ ηεο.  

26.Καηά πόζν πηζηεύεηε πσο κνηάδνπλ ή δελ κνηάδνπλ νη πξνζσπηθόηεηεο ζαο; 

Αλαθεξζείηε ζηηο νκνηόηεηεο θαη ζηηο δηαθνξέο. 

- Μνηάδνπκε αξθεηά, δειαδή εγψ δελ έρσ ηελ ππνκνλή ηεο αιιά έρσ ηελ αθνζίσζε ηεο 

πηζηεχσ. Γελ έρσ ηελ εμππλάδα ηεο αιιά έρσ ην ρέξη ηεο ζηελ καγεηξηθή. (ραρρα πξψηε 

θνξά γειάεη). 

27.Πόζν επραξηζηεκέλε είζηε από απηό; Ση ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε γηα λα ην 

βειηηώζεηε ή λα ην αιιάμεηε; 

- Δε… δελ έρεη θάηη απηή λα πάξεη απφ εκέλα… εγψ ζα κπνξνχζα λα πάξσ πνιιά απφ 

εθείλε. Γελ μέξσ.. έρεη ηξνκεξή κλήκε, έρεη πνιιέο γλψζεηο, ηα ξνπθάεη φια ζαλ 

ζθνπγγάξη θαη εγψ απηφ δελ κπνξψ λα ην θάλσ. Απηφ ζα ήζεια λα πάξσ απφ απηή, ηα 

αθνκνηψλεη φια ξε παηδί κνπ. Καη μέξεη πνιιά πξάγκαηα, φηη θαη λα ηελ ξσηήζεηο, φηη 

θνπβέληα θαη λα ηεο αλνίμεηο ζα έρεη θάηη λα ζνπ πεη. Καη είλαη φια βάζηκα, ςαγκέλα. 

Φάρλεηαη λα κάζεη θαη έρεη ηαπηφρξνλα θαιή κλήκε. 

28.Καηά πόζν λνηώζεηε πσο έρεηε ή δελ ηελ έρεηε αλάγθε ηελ κεηέξα ζαο; 

- 100% ηελ έρσ αλάγθε! Δίλαη ε ζηγνπξηά ηεο κάλαο, φρη φηη δελ ηα θαηαθέξλσ κφλε κνπ 

αιιά είλαη ε ζηγνπξηά ηεο κάλαο. Αλ θάηη ρξεηαζηείο απηή ζα είλαη εθεί, λα ζνπ πεη θάηη 

ζσζηφ, θάηη πνπ μέξεη πσο ζα κπνξέζεηο λα ην θάλεηο. Κάηη ζα ρξεηαζηνχλ ηα παηδηά κνπ 

θαη μέξσ πσο απηφ πνπ ζα κνπ πεη είλαη ζσζηφ.  

29.Καηά πόζν λνηώζεηε πσο είλαη εκπόδην ή θηλεηήξηα δύλακε ε κεηέξα ζαο γηα 

κειινληηθέο ηδέεο ζαο; 

- Μφλν θηλεηήξηα δχλακε είλαη, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ κπνξψ λα δήζσ ζηελ Κξήηε 

θαη ζέισ ζπλέρεηα λα θχγσ.. θαη ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη ίζσο είλαη θαη εκπφδην γηαηί δελ 

κπνξψ λα θάηη εδψ. Ίζσο ιέκε κηαο ζηηο ρίιηεο λα κπνξνχζα λα δεκηνπξγήζσ θάηη ζην 

ρσξηφ αλ δελ ήηαλ εθείλε, αιιά κφλν θαη κφλν πνπ ζέισ λα θχγσ δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη 

δεκηνπξγηθφ. 

29α. Έρεηο όκσο ζθεθηεί πσο αλ νπ κε γέλλεην θύγεη ν κπακπάο ζνπ πξώηνο από ηελ 

δσή κπνξεί εθείλε λα έξζεη εδώ θνληά ζνπ; 

- Γελ ζα κπνξέζεη λα ην θάλεη απηφ, λνηψζεη πνιχ άβνια εδψ. Γελ λνηψζεη δηθφ ηεο ην 

κέξνο, εληάμεη λα έρεηο δχν ζπίηηα θαη λα παο λα κείλεηο ζε έλα μέλν; Μαθξηά απφ ηα κέξε 

ζνπ; ζν κεγαιψλεη ν άλζξσπνο αιιάδεη, γίλεηαη πνην πεξίεξγνο, ηηο παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο 

δελ ζέιεη λα ηεο αιιάδεη. Βέβαηα πνηέ δελ μέξεηο.   
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30.Καηά πόζν λνηώζεηε όηη ε κεηέξα ζαο πξαγκαηηθά αλεζπρεί θαη λνηάδεηαη γηα 

εζάο;  

- Γελ ζα κε έπαηξλε ηειέθσλν εθαηφ θνξέο ηελ εκέξα αλ δελ λνηαδφηαλ.  

31.Καηά πόζν είλαη δηαθξηηηθή ζηελ δσή πνπ θάλεηε; 

- Γελ ηεο αθήλσ πεξηζψξηα λα κνπ πεη πνιιά, δελ ζέισ λα ηελ αλεζπρψ, δελ θάζνκαη λα 

ηεο παξαπνληέκαη. 

31α. Γειαδή αλ έρεηο θάπνην παξάπνλν κε ηνλ άλδξα ζνπ ζα ηεο ην πεηο; 

- ρη δελ ηεο ην ιέσ.  

31β. Καη πσο θξαηηέζαη; 

- Πξέπεη λα θξαηεζψ, γηαηί ζήκεξα κπνξεί λα είκαη λεπξηαζκέλε θαη λα ηεο ην πσ  θαη απφ 

ηνλ ηφλν ηεο θσλήο κνπ λα ην κεγαινπνηήζσ θαη λα λεπξηάζεη θαη εθείλε θαη λα κνπ ην 

θάλεη ζπλερφκελν, δειαδή αχξην κπνξεί λα ην έρσ μεράζεη αιιά ε κάλα κνπ λα ην ζπκάηαη 

αθφκα θαη λα κνπ κνπξκνπξίδεη θαη δελ ζέισ. Θα πεξάζεη φζν θαθφ θαη λα είλαη, κφλν ηα 

θαιά ηεο ιέσ.  

32.Πόζν πξαγκαηηθά είζηε επηπρηζκέλε ή επηζπκείηε λα είζηε καδί ηεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ (Υξηζηνύγελλα, Πάζρα, θαινθαηξηλέο δηαθνπέο) ; 

- Γελ ηηο επραξηζηηέκαη, γηαηί μέξσ πσο απφ ηελ ψξα πνπ ζα ηελ δσ, αξρίδεη ε αληίζηξνθε 

κέηξεζε. Πεξηκέλσ κε ιαρηάξα λα ξζνπλ νη δηαθνπέο αιιά μέξσ πσο αχξην- κεζαχξην ζα 

θχγεη. 

33.Δζείο ηη ζπλήζσο θάλεηε γηα λα επραξηζηήζεηε ηελ κεηέξα ζαο; Πσο ην εθθξάδεηε; 

- Φαγεηά.. εε ζα ήζεια λα ηελ πήγαηλα θαη θάπνπ. ηαλ είλαη εδψ ζηελ Κξήηε ζέισ λα 

ηελ πάσ ζε δηάθνξα κέξε αιιά ιφγσ ηεο δνπιεηάο δελ κπνξψ θαη φηαλ θεχγεη πάληα ην 

κεηαληψλσ.. ην κφλν πνπ θάλνπκε είλαη λα ζπδεηάκε πνιχ, λα παίδνπκε πνιχ κε ηα 

πηηζηξίθηα, λα γειάκε, απηά… 

34.Ση θάλεηε όηαλ ε κεηέξα ζαο είλαη δπζαξεζηεκέλε κε θάηη πνπ αθνξά εζάο; 

- Ση θάλσ; Σεο ιέσ λα κελ δίλεη ζεκαζία, λα πεη πσο δελ έγηλε πνηέ. Γελ είλαη πσο εγψ ην 

ηεξψ αιιά θάηη πξέπεη λα ηεο πσ. Να κελ ηα παίξλεη κέζα ηεο, λα κελ ηα παίξλεη 

κεηξεηήο, αλ θαη μέξσ πσο δελ ην θάλεη.  

35.Ση θάλεηε όηαλ ε κεηέξα ζαο είλαη δπζαξεζηεκέλε κε θάπνην από ηα αδέξθηα ζαο; 

- Γελ ηεο ιέσ θνπβέληα γηα λα κελ ηελ ζηελαρσξψ πεξηζζφηεξν. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο ηα 

ιέεη ν Παχινο θαη φρη εγψ. Ή εγψ ηνπ ιέσ πσο δελ πξέπεη λα ηεο ην πνχκε θαη εθείλνο 

επηκέλεη θαη ζην ηέινο ηεο ην ιέεη. Δγψ δελ ζέισ λα ηελ ζηελαρσξψ.  

36.Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζρέζε ζαο κε ηελ κεηέξα ζαο ζηελ κάζεζε ζαο; (θίλεηξα, 

απόδνζε, επραξίζηεζε ζηελ κάζεζε) 

- Πηζηεχσ πσο φηη ήηαλ λα ην πάξσ ην πήξα, ην κφλν πνπ αθφκα καζαίλσ είλαη γηα ηε  

Θξεζθεία. Δθείλε πήγαηλε ζπρλά θαη κάιηζηα πήγαηλε θαη ζην θαηερεηηθφ θαη εγψ πάληα 

ηελ αθνινχζαγα αιιά ν παηέξαο κνπ δελ καο άθελε γηαηί έιεγε πσο δελ καο ήζειε 

θαιφγξηεο. Έηζη θαη εθείλε θαη εγψ πηζηεχακε ζηα θξπθά. Σψξα πιένλ αληαιιάζνπκε 

απφςεηο.  

37.Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζαο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; 

- ρη δελ επεξεάδνκαη έηζη εχθνια, ν ραξαθηήξαο κνπ είλαη πνηα ζηαζεξφο. Δγψ ζα 

επηιέμσ ηελ ζπκπεξηθνξά κνπ.. 

38.Θα ζέιαηε λα έρεηε θαη εζείο κε ηα παηδηά ζαο, ηελ ζρέζε πνπ έρεηε κε ηελ κεηέξα 

ζαο; 

- Ναη βέβαηα, ζα ήηαλ ηδαληθά. 

39.Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν όξνο «κεηέξα»; Πόζν ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ζηελ 

πλεπκαηηθή ζαο αλάπηπμε; 

- Αρ!!! Σα πάληα. Ζ κάλα κνπ καο δεκηνχξγεζε ζαλ αλζξψπνπο, καο κεγάισζε πνιέκεζε 

γηα εκάο ζηεξήζεθε ηφζα γηα εκάο. Γελ κπνξείο λα κελ ηεο ην αλαγλσξίζεηο. Μαο έδεημε 

έλαλ δξφκν πνπ γηα λα απνθηήζεηο θάηη, πξέπεη λα θνπηάζεηο, λα ζηεξεζείο θαη πσο ε δσή 

είλαη δχζθνιε αιιά σξαία.  

40.Ννηώζεηε ηπρεξή πνπ έρεηε κηα ηέηνηα κεηέξα; Θα ζέιαηε λα ηεο κνηάζεηε; 

- Ναη βέβαηα! Δίλαη δπλακηθή θαη πάληα παιεχεη. Γελ κπνξψ ηνπο αδχλακνπο αλζξψπνπο, 

πνπ ζηελ πξψηε δπζθνιία ηα παξαηηάλε θαη είλαη απαηζηφδνμνη, πνπ κπεκπεθίδνπλ θαη πνπ 

γεληθψο είλαη αδχλακνη.  
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41.Θεσξείηαη όηη είζηε ε αδπλακία ηεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο αδέξθηα; 

- Γελ είκαη ε αδπλακία ηεο απιψο εγψ ηελ πιεζηάδσ πεξηζζφηεξν, αλ ην έθαλε απηφ θαη ε 

αδεξθή κνπ, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο ζα ήηαλ αιιηψο.   

42.Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε πσο είλαη  ε «ηδαληθή» κεηέξα γηα εζάο; 

- Ζ ζρέζε κνπ κε ηελ κεηέξα κνπ!! ρραρα. Να ηα βνεζάεη κελ αιιά φρη λα ηνπο ηα 

επηβάιεη, λα ηα αθήλεη λα παηάλε θαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο. Να είλαη εθεί γηα απηνχο 

αιιά θαη λα κελ ηνπο θνπαλάεη ηα ιάζε ηνπο, θαη λα κελ δεηάεη αληαιιάγκαηα. 

42α. Καη κε ηελ άιιε ζνπ αδεξθή γηαηί λνκίδεηο πσο είλαη έηζη απόκαθξε; 

- Ζ αδεξθή κνπ ήηαλ έηζη απφκαθξε θαη αληηδξαζηηθή απφ παηδί, έρεη  δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηήξα απφ ηελ κεηέξα κνπ θαη απφ εκέλα. Μηα δσή ήζειε πάληα ηα αληίζεηα θαη απφ 

αληίδξαζε θαη κφλν ηα έθαλε. 

42β. Άξα δειαδή ήηαλ πνην πξνζθνιιεκέλε κε ηνλ παηέξα ζνπ; 

- ρη!!! Γηαηί έρνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο ραξαθηήξα. (ραρα)  

 

3. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο ηνπ γελενγξάκκαηνο ηνπ Νίθνπ κε ηα 

πξόζσπα πξνζθόιιεζεο  

 

(ζρέζεηο κε ηε κεηέξα) 

 

2. Σελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηεο; 

- Δγψ θαη ε αδεξθή κνπ, δελ κείλακε θαη άιινη. 

3. Ξέξεηε αλ ήηαλ πηζηή ζηνλ άληξα ηεο; 

- Δλλνείηε! Πάκε ζε άιιε εξψηεζε. 

4. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηελ κεηέξα ζαο; 

- Δίρα θάεη πνιχ μχιν απφ ηελ κεηέξα κνπ, αλ δελ ήηαλ ν κπακπάο κνπ δελ ζα είρα 

γιπηψζεη απφ ηα ρέξηα ηεο… έβγαδε πνιχ νξγή… εληάμεη δελ ιέσ, έθηαηγα θαη εγψ γηαηί 

ήκνπλ άηαρην παηδί… πνηέ δελ ηελ άθνπγα παξφιν πνπ ηελ θνβφκνπλ. 

5. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο  κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείηε; 

- Ναη κηα ραξά είκαζηε, πεγαίλσ βέβαηα ηαθηηθά θαη ηελ βιέπσ, θαη φια θαιά.  

6. Πνηα είλαη απηά ηα εκπόδηα πνπ εκπνδίδνπλ απηήλ ηελ επηθνηλσλία; 

- Ζ απφζηαζε, κέλεη ζην ρσξηφ, θαη εγψ θακηά θνξά δελ κπνξψ λα πάσ γηα πνιιέο κέξεο ή 

λα πεγαίλσ ζπλέρεηα.  

7. Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηεο θαη κε πνηνλ ηξόπν γίλεηαη απηό; 

- Κάζε κέξα ζα κηιήζνπκε θαη ζην ηειέθσλν θαη φια θαιά.  

8. Θα κπνξνύζεο λα κνπ αλαθέξεηο έλαλ δηάινγν καδί ηεο, πνηεο είλαη δειαδή νη 

θνπβέληεο πνπ αληαιιάζζεηαη ζπλήζσο; 

- Ναη λα ζνπ: «έια κάλα ηη θάλεηο; Ση έθαγεο; Ση θαηξφ θάλεη εθεί; Καη εγψ θαιά είκαη, 

θνπξάζηεθα ζηε δνπιεηά, λαη είδα ηελ Καηεξίλα καο». 

9. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζαπκάδεηο ηελ κεηέξα ζνπ; 

- Κνίηαμε λα δεηο, φζν κεγαιψλσ δίλσ δίθην ζηελ κεηέξα κνπ, γηαηί δελ ήηαλ πσο δελ κε 

αγαπνχζε, απιά εγψ ήκνπλ άηαρηνο, δελ έθαλα πνηέ ηα ραηίξηα ηεο, ε θαη εθείλε 

ζηελαρσξηφηαλ.. ηψξα φκσο πξνζπαζψ λα ηελ θάλσ ραξνχκελε θαη ηα θαηαθέξλσ. Γελ 

έρσ παξάπνλν θαη άιισζηε πψο λα είρα, κε ηέηνηα κάλα. ια θαιά ηα θάλεη, θαη δίλεη θαη 

θαιέο ζπκβνπιέο.  

10. Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζνπ αξέζεη ε κεηέξα ζνπ; 

- Έλα πξάγκα κε ραιάεη, φιν θιαςνπξίδεη, θάπνηεο θνξέο απηφ κε θνπξάδεη πάξα πνιχ, 

αιιά θαηά ηα άιια δελ έρεη θάηη άιιν.  

11. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο κνηάδνπλ ή δελ κνηάδνπλ νη ζπκπεξηθνξέο ζαο; 

- Σελ κάλα κνπ δελ ηελ θηάλεη θαλείο, νχηε εγψ πνπ είκαη ν γηνο ηεο. ε θάιπςα λνκίδσ.  

27. Ννηώζεηο όηη πξαγκαηηθά αλεζπρεί θαη λνηάδεηαη γηα ζέλα; 

- Ναη ελλνείηαη πσο λνηάδεηαη, κε έρνπλ θαη ηηο έρνπλ αλάγθε. Με αγαπάεη θαη ηελ  

αγαπάεη, ε ηξεηο καο απνκείλακε.  

28.Καηά πόζν λνηώζεηο πσο είλαη εκπόδην ή θηλεηήξηα δύλακε ε κεηέξα ζνπ γηα 

κειινληηθέο ζνπ ηδέεο; 
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- Δκπφδην δελ είλαη, είλαη ε δχλακε κνπ, ζα είκαη θνπξαζκέλνο θαη ζα κηιήζνπκε θαη κεηά 

φια ζα είλαη θαιά. Μνπ θηηάρλεη ηελ δηάζεζε.  

29.Πόζν επραξηζηεκέλνο είζαη κε απηό; Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο γηα λα αιιάμεηο 

απηό πνπ ζε ελνριεί θαη ζε θάλεη δηαθνξεηηθή από εθείλε; 

- Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο, ε θαη φηαλ δελ ζέισ λα γθξηληάδεη, δελ ηεο ιέσ ηη κε 

απαζρνιεί ή ηη ζπλέβε, θαη έηζη δελ μέξεη θαη δελ κνπξκνπξίδεη. Απηφ ην ρνχη δελ αιιάδεη. 

30.Δίλαη δηαθξηηηθή ζηελ δσή πνπ θάλεηο; 

Γελ ηελ ιεο θαη δηαθξηηηθή, άκα μέξεη ζα πξέπεη λα ζνπ πεη ηη λα θάλεηο, ν θφζκνο λα 

ραιάζεη.  

31.Δίζαη επραξηζηεκέλνο ή πόζν πνιύ επηζπκείο λα είζαη θνληά ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπώλ (Υξηζηνύγελλα, Πάζρα ή γεληθά ζε δηαθνπέο); 

- Δίκαη πάληα, δελ ην ζπδεηψ, θαη γηαηί λα κελ είκαη; Μφλε γπλαίθα είλαη! 

32. Δζύ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηελ κακάο ζνπ; Γειαδή ηη   

πξάγκαηα θάλεηο γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζεηο;  

- Σεο αγνξάδσ φηη ηεο ιείπεη απφ ην ζπίηη, κηιάκε πνιιέο ψξεο ζην ηειέθσλν, θαη 

πξνζπαζψ λα κελ ηεο ραιάσ ηα ραηίξηα. 

33.Ση θάλεηο όηαλ ε κεηέξα ζνπ δελ ηα πεγαίλεη θαιά κε θάπνηνλ από ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Με ηελ αδεξθή κνπ ελλνείο; Πξνζπαζψ λα ηνπο ηα μαλαβξψ, ήληα άιιν λα θάλσ.  

34. Ση επηπηώζεηο είρε ζηελ κάζεζε ζνπ (πλεπκαηηθή) ε κεηέξα ζνπ;  νπ έδηλε 

θίλεηξα, ήζειεο λα θάλεηο πξάγκαηα γηα λα ηεο δείμεηο όηη μέξεηο; 

- Να ζνπ πσ αγξάκκαηε γπλαίθα είλαη, ηη λα κνπ πξνζθέξεη; Πάλησο δελ ιέσ αλ είλαη γηα 

γεσξγηθή δνπιεηά, απηή ηα μέξεη φια λα ζηα πεη ζηελ ζεσξία, φρη ζηελ πξάμε. 

35. Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζαο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο  

- ε πνηνπο δειαδή; 

35α. ηνλ ζξεζθεπηηθό, επαγγεικαηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό, νηθνγελεηαθό θηιπ. 

- Να ζνπ πσ κε επεξεάδεη ε δηάζεζε ηεο, αλ είλαη ζηελαρσξεκέλε, ζηελαρσξηέκαη θαη εγψ. 

ηνπο άιινπο φρη δελ κε επεξεάδεη. Δγψ είκαη άληξαο.  

36. Θα ζέιαηε λα έρεηε θαη εζείο κε ηα παηδηά ζαο, ηελ ζρέζε πνπ έρεηε κε ηελ κεηέξα 

ζαο; 

- Γελ ην έρσ ζθεθηεί θαη δελ μέξσ ηη λα ζνπ απαληήζσ.  

37. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν όξνο «κεηέξα»; Πόζν ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ζηελ 

πλεπκαηηθή ζαο αλάπηπμε; 

- Μεηέξα γηα κέλα ζεκαίλεη ην πνην αγλφ θαη θαιφ πξάγκα πάλσ ζηελ γε. Δθείλε είλαη ε 

αηηία πνπ ήξζακε ζηελ γε.  

38. Ννηώζεηο ηπρεξόο πνπ έρεηο κηα ηέηνηα κεηέξα; Θα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; 

- Ναη ακέ. Δίλαη θαιή γπλαίθα, θαη θηιφμελε.  

39. Θεσξείηαη όηη είζηε ε αδπλακία ηεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο αδέξθηα; 

- Ναη είκαη ε αδπλακία ηεο, ζίγνπξα πξάγκαηα. Γελ κνπ ραιάεη ραηίξη. 

40. Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε πσο είλαη  ε «ηδαληθή» κεηέξα γηα εζάο; 

- Ζ ηδαληθή είλαη ε κάλα κνπ, δελ μέξσ θαη δελ κε λνηάδεη ηη ιέλε νη άιινη.  

 

(ρέζεηο κε ηελ αδεξθή) 

 

1. Έρεηο αδέξθηα; 

- Ναη έρσ κηα αδεξθή. 

2. Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπο κε βάζε εζέλα; 

- Δγψ είκαη ν κεγαιχηεξνο. 

3. Πνην είλαη ην θύιν θαη ην όλνκα ηνπο; 

- Δίλαη θνξίηζη θαη ηελ ιέλε Καηεξίλα. 

4. Ση δηαθνξά ειηθίαο έρεηο κε εθείλε; 

- Δγψ ηελ πεξλάσ ηξία ρξφληα. 

5. Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηελ κεηέξα ζνπ θαη κε θάπνην 

από ηα αδέξθηα ζνπ; Πνηα είλαη δειαδή ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηξίγσλα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζπλήζσο; 
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- Δίκαζηε έλα κε ηελ αδεξθή κνπ, πεξάζακε δχζθνια αιιά ηα μεπεξάζακε.. ηψξα είκαζηε 

θαιά, είκαζηε θνληά θαη ελσκέλνη.. Θπκάκαη φηαλ ήκαζηαλ παηδηά, θαη κέλακε ζην 

ίδξπκα, ην έζθαγα πνπ θαη πνπ γηα λα πάσ λα ηελ δσ, έζησ θαη γηα ιίγν.  

6. Τπάξρεη θάπνηα ζπκκαρία ή αληηκαρία αλάκεζα ζε εζέλα, ηνλ παηέξα ζνπ θαη 

θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Ναη θάπνηε ήκαζηαλ εγψ θαη ν παηέξαο κνπ κηα ζπκκαρία, ηψξα είκαζηε εγψ, ε αδεξθή 

κνπ θαη ε κάλα κνπ.  

7. Όηαλ ήζαζηαλ παηδία εζείο θαη ηα αδέξθηα ζαο κε πνηνπο δνύζαηε ζην ζπίηη; 

- Μέλακε αξρηθά ζην ζπίηη κε ηνπο γνλείο καο θαη κεηά ρσξηζηήθακε θαη κείλακε ζην 

ίδξπκα.  

8. Θα κπνξνύζεο λα κνπ αλαθέξεηο πηζαλνύο γάκνπο θαη δηαδύγηα ζηελ νηθνγέλεηα 

ζνπ; 

- Γελ έρνπκε ηέηνηα εκείο. 

9. ε πνην ή πνηα άηνκα είραηε εζείο αδπλακία θαη ζε πνην ή πνηα άηνκα είραλε ηα 

αδέξθηα ζαο; 

- Δίρακε  θαη εγψ θαη ε αδεξθή κνπ ζηνλ παηέξα καο, κεηά πνπ έθπγε έρνπκε ζηελ κάλα 

καο.  

10. Πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα ηεο αδεξθήο ζνπ; 

- Δεε ε αδεξθή δνπιεχεη θαηά δηαζηήκαηα ζην δήκν ηνπ ρσξηνχ. 

11. Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα έρνπλ θηάζεη; 

- Δθείλε αλ θαη δελ έρεη δνπιεηά είλαη ζπνπδαγκέλε. 

12. Δίλαη παληξεκέλε ηώξα ε αδεξθή ζνπ; 

- ρη δελ θαηαθέξακε λα ηελ παληξέςνπκε.  

13. Έρεη ράζεη θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

- ρη πνηέ. 

14. Έρεη πηνζεηήζεη θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ παηδί; 

. ρη πνηέ.  

15. Έρεη ρσξίζεη πνηέ θαλέλα από ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Δίρε αξξαβσληαζηεί θαη ρψξηζε, αιιά κελ κε ξσηήζεηο ηνλ ιφγν. 

16. ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή κε πνηνπο  δεη ε αδεξθή ζνπ; 

- Ζ αδεξθή κνπ δεη κε ηελ κάλα κνπ. 

17. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο θαη ηνπ αδεξθνύ ζαο κε ηνλ παηέξα ζνπ ηώξα θαη 

ζην παξειζόλ; 

- Ζ αδεξθή κνπ είλαη κηθξφηεξε, δελ έρεη δνπιεηά φπσο εγψ.. άξα είκαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηελ ζηεξίδσ θαη λα ηελ θξνληίδσ, εθείλε αξθεί λα κνπ ρακνγειάεη. 

18.Πηζηεύεηο πσο ν παηέξαο ζνπ έθαλε πξνζπάζεηεο λα παληξέςεη ηελ αδεξθή ζνπ; 

- Ναη έθαλε θαη ζίγνπξα αλ δνχζε θαη ηψξα ζίγνπξα ζα ηελ είρε παληξέςεη.  

19. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αδεξθήο κε ηελ κεηέξα ζνπ, ζην παξόλ θαη ζην παξειζόλ; 

- ηελ αξρή φπσο θαη εγψ δελ είρε ζρέζε ηδηαίηεξε καδί ηεο, κεηά πνπ έθπγε ν παηέξαο 

κνπ δεζήθακε πάξα πνιχ. Γίλακε κηα νκάδα.  

20.Δίζαη επραξηζηεκέλνο κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείο κε ηελ αδεξθή ζνπ; 
- Ναη δελ έρσ παξάπνλν, ηελ βιέπσ ζπρλά θαη κηιάκε θάζε κέξα ζην ηειέθσλν.  

21. Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα ηππηθό δηάινγν κε ηελ αδεξθή ζνπ; 

- «Έια Αλζνχια ηη θάλεηο; Ση θάγαηε; Ση θαηξφ θάλεη εθεί, ζα έξζσ ηφηε.» ε ηη άιιν λα 

πνχκε.  

22.Ση ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; Ση είλαη απηό πνπ ζε θάλεη λα ηελ ζαπκάδεηο; 

- Μνπ αξέζνπλ φια πάλσ ηεο. Δίλαη έμππλε, έρεη πεξάζεη πνιιά ζηελ δσή ηεο, κε αγαπάεη. 

22α. Ση δελ ζνπ αξέζεη ζηελ αδεξθή ζνπ; 

- Δίλαη πνιχ ηζηγθνχλα θαη γθξηληάξα. Γθξηληάδεη γηα φια, φρη βέβαηα άδηθα. 

23. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο ν ραξαθηήξαο ζνπ κνηάδεη κε ηεο αδεξθήο ζνπ; 

- Γελ κνηάδνπκε θαη πνιχ εθείλε άιιαμε επεηδή ηηο έηπραλ ηφζεο καδεκέλεο θαθνηνπηέο.  

24. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ν όξνο «αδεξθή»; 

- Αδεξθή ζεκαίλεη ζηήξηγκα εγψ ζε εθείλε θαη εθείλε ζε εκέλα, λα ππάξρεη αγάπε κεηαμχ 

καο, απηά.  

25. Πσο θαληάδεζαη ηελ ηδαληθή αδεξθή; 



328 
 

- Γελ ηελ θαληάδνκαη γηαηί ηελ έρσ. Γελ ζέισ θάηη άιιν.  

26. Δάλ έρεηο θάπνην πξόβιεκα ζα ην κάζνπλ ε αδεξθή  ζνπ; Καη αλ λαη ζα είλαη ηα 

πξώηα άηνκα; 

- Βεβαίσο θαη είλαη εθείλε πνπ ην καζαίλεη πξψηε, δελ έρσ θαη εγψ άιιν ζηήξηγκα 

εθείλε είλαη ε νηθνγέλεηα κνπ.  

 

 

 

 

 

4.Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο ηνπ γελενγξάκκαηνο ηνπ 

Παύινπ κε ηα πξόζσπα πξνζθόιιεζεο  
 

(ρέζεηο κε ηελ κεηέξα) 

 

1. Πνην είλαη ην όλνκα ηεο κεηέξαο ζνπ; 

- Σελ ιέλε Καηεξίλα Μαξθαλησλάθε Παπαδάθε. 

2. Θπκάζαη ηελ εκεξνκελία πνπ γελλήζεθε; 

- ρη δελ ζπκάκαη θαλελφο ηελ γηνξηή ή ηα γελέζιηα. 

3. Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηεο θαη αλάκεζα ζε πόζα αδέξθηα; 

- Δίλαη ε δεχηεξε θαη ηειεπηαία ζηελ ζεηξά. 

4. Τπήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξηζκνί, γάκνη, εθηξώζεηο ή νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ λα ηνπο απαζρνινύζαλ; 

- Υσξηζκνί θαη ηέηνηα δελ ππάξρνπλ ζε εκάο, αιιά γηα ηα νηθνλνκηθά φπσο φινη είρακε θαη 

εκείο πξφβιεκα. 

5. Σα αδέξθηα ηεο κακάο ζνπ ηη δνπιεηά θάλνπλ; 

- Δίλαη θαη απηή λνηθνθπξά ηη άιιν; 

6. Δζύ έρεηο θαιή ζρέζε καδί ηεο; 

- Ναη εληάμεη, δελ ηελ βιέπσ θαη ζπρλά. 

7. Όηαλ ήηαλ κηθξή ε κακά ζνπ κε πνηνπο δνύζε; 

- Με ηνπο γνλείο ηεο θαη ηελ αδεξθή ηεο. 

8. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηεο κακάο ζνπ; 

- Ννηθνθπξά  θαη αγξφηηζζα ηη άιιν. 

9. Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είρε θηάζεη; 

- Αγξάκκαηε είλαη, ηφηε δελ ζπνχδαδαλ νη γπλαίθεο. 

10. Δίλαη ζηελ δσή αθόκε; 

- Καη βέβαηα είλαη! 

11. Δίλαη παληξεκέλε; 

- Ναη είλαη κε ηνλ παηέξα κνπ ελλνείηαη. 

11α.Καη πσο νλνκάδεηαη ν άληξαο ηεο; 

- ηάζεο Παπαδνγησξγάθεο. 

12. Έρεη θάλεη πνηέ απνβνιή; 

- ρη δελ έρεη θάλεη. 

13. Έρεη θάλεη πνηέ έθηξσζε; 

- Μα ηη λνκίδεηο πσο ήηαλ ηφηε; Γελ έθαλε θακηά γπλαίθα έθηξσζε. Παιηά ήηαλ αιιηψο.  

14. Έρεη ράζεη πνηέ παηδί; 

- ρη. 

15. Γλσξίδεηο ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηεο; 

- Γελ ζνπ είπα λα κελ κε ξσηάο εκεξνκελίεο; Γελ μέξσ. 

16. Έρεη βξεζεί πνηέ ζε δηάζηαζε κε ηνλ άληξα ηεο; 

- Ήληα ζεκαίλεη δηάζηαζε; ρη βέβαηα, απηά είλαη θαηλνχξηα ζπζηήκαηα. 

17. Σελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηεο; 

- Δγψ, ν παηέξαο κνπ θαη νη γνλείο ηεο. 

18. Ξέξεηε αλ ήηαλ πηζηή ζηνλ άληξα ηεο; 
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- Δλλνείηαη! Απηά ζνπ μαλαιέσ είλαη θαηλνχξηα ζπζηήκαηα. 

19. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηελ κεηέξα ζαο; 

- Οη θαιχηεξεο είλαη!!! Άιισζηε έλα κηθξφ θνξίηζη ήηαλ θαη μαθληθά έθαλε νηθνγέλεηα κε 

ηφζνπο άλδξεο, πνπ λα μέξεη ηη λα πεη θαη πψο λα ην πεη, δηθαηνινγείηαη ζε φια.  

20. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείηε; 

- Καη βέβαηα είκαη!! Σελ βιέπσ θάζε κέξα θαη ηα ιέκε φια.  

21. Πνηα είλαη απηά ηα εκπόδηα πνπ εκπνδίδνπλ απηήλ ηελ επηθνηλσλία; 

- Παιηά ήηαλ ε απφζηαζε, ηψξα δελ έρνπκε πξνβιήκαηα. 

22. Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηεο θαη κε πνηνλ ηξόπν γίλεηαη απηό; 

- Καζεκεξηλά, πεγαίλσ ζπίηη ηεο ή έξρεηαη εθείλε  

23. Θα κπνξνύζεο λα κνπ αλαθέξεηο έλαλ δηάινγν καδί ηεο, πνηεο είλαη δειαδή νη 

θνπβέληεο πνπ αληαιιάζζεηαη ζπλήζσο; 

- Μάλα ηη θάλεηο, ηη ζα ςήζεηο ζήκεξα, πνπ ζέιεηο λα ζε βνεζήζσ, εεεε ηέηνηα.  

24. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζαπκάδεηο ηελ κεηέξα ζνπ; 

- Σελ ζαπκάδσ γηαηί θαηάθεξε λα ηα βγάιεη πέξα κε ηφζνπο άλδξεο.  

24α. Γειαδή ηη ελλνείο; 

- Ήηαλ φπσο ζνπ μαλαείπα κηα γπλαίθα πνπ κεγάισζε κε ηφζνπο άλδξεο θαη δνχιεπε θαηά 

θαηξνχο σο θαζαξίζηξηα.  

25. Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζνπ αξέζεη ε κεηέξα ζνπ; 

- Δεε… θνίηα,  ε κεηέξα κνπ έρεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ, είλαη ινγηθφ λα ηεο βγαίλεη κηα 

πηθξία, εγψ θαη ε γπλαίθα κνπ πξέπεη λα ηελ δηθαηνινγνχκε. Σν ζσζηφ είλαη ζσζηφ. 

26. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο κνηάδνπλ ή δελ κνηάδνπλ νη ζπκπεξηθνξέο ζαο; 

- Μνηάδνπκε θαη βέβαηα, παηδί ηεο είκαη, ζθεθηφκαζηε ηα ίδηα πξάγκαηα θαη πνιιέο θνξέο 

ηαπηφρξνλα. 

29.Ννηώζεηο όηη πξαγκαηηθά αλεζπρεί θαη λνηάδεηαη γηα ζέλα; 

- Δλλνείηαη! Δγψ ηεο ζπκπαξαζηέθνκαη ζε φια, κε αγαπάεη πνιχ γηαηί βιέπσ φηη ηνπο 

βάδσ φινπο ζε ηάμε.  

27. Καηά πόζν λνηώζεηο πσο είλαη εκπόδην ή θηλεηήξηα δύλακε ε κεηέξα ζνπ γηα 

κειινληηθέο ζνπ ηδέεο; 

- Δίλαη θηλεηήξαο νιφθιεξνο, ζα ηεο πσ ηη ζέισ λα θάλσ θαη αλ είλαη θαιφ ζπκθσλεί, αλ 

δελ ηεο αξέζεη κνπ ιέεη γηαηί θαη ηειηθά έρεη δίθην.  

28. Πόζν επραξηζηεκέλε είζαη κε απηό; Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο γηα λα αιιάμεηο 

απηό πνπ ζε ελνριεί θαη ζε θάλεη δηαθνξεηηθή από εθείλε; 

- Γελ έρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, εθηφο απφ ηελ πηθξία πνπ ζνπ είπα, θαη απηή δηθαηνινγείηαη 

γηαηί έρεη πεξάζεη πνιιά.   

29. Δίλαη δηαθξηηηθή ζηελ δσή πνπ θάλεηο; 

- Ναη δελ καο ελνριεί, θαη αλ ην θάλεη θαιά ην θάλεη.  

30. Δίζαη επραξηζηεκέλε ή πόζν πνιύ επηζπκείο λα είζαη θνληά ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπώλ (Υξηζηνύγελλα, Πάζρα ή γεληθά ζε δηαθνπέο); 

- Θέισ λα είκαη καδί ηεο, αιιά έρσ θαη ηνλ θέξβεξν ηελ γπλαίθα κνπ πνπ ζέιεη λα 

πεξλάκε κε ηνπο δηθνχο ηεο θαη επεηδή κφλν ηφηε κπνξνχκε. Γελ πεξλάσ κε ηνπο δηθνχο 

κνπ ηίπνηα, γηα απηφ θαη δελ ζέισ ηηο γηνξηέο.  

32.Δζύ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηελ κακάο ζνπ; Γειαδή ηη   πξάγκαηα 

θάλεηο γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηώζεηο; 
- Σεο καζηνξεχσ θαη ηεο ιέσ θακηά θαιή θνπβέληα… εεεε… απηά.  

33. Ση θάλεηο όηαλ ε κεηέξα ζνπ δελ ηα πεγαίλεη θαιά κε θάπνηνλ από ηα αδέξθηα 

ζνπ; 

- Ρπζκίδσ ηελ θαηάζηαζε, κφλν εγψ κπνξψ λα ηα θηηάμσ απηά, θαλέλαο άιινο.  

34. Ση επηπηώζεηο είρε ζηελ κάζεζε ζνπ (πλεπκαηηθή) ε κεηέξα ζνπ;  νπ έδηλε 

θίλεηξα, ήζειεο λα θάλεηο πξάγκαηα γηα λα ηεο ηα δείμεηο; 

- Ζ κάλα κνπ…. ια ηα παξαθηλεί κε ηνλ ηξφπν ηεο. Ήζειε λα κνξθσζψ θαη εγψ αιιά δελ 

ηεο άθνπζα. Καιά δελ ην κεηάλησζα γηαηί ηα πνιιά γξάκκαηα ζε απνβιαθψλνπλ… εεεε 

εληάμεη θαιά.  

35.Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζαο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο; 

- Ήληα άιινη ηνκείο κέλνπλ; 
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35α. Ο ζπλαηζζεκαηηθόο, ν νηθνγελεηαθόο, ν νηθνλνκηθόο, θηιπ. 

- Δ λαη ζε φινπο πνπ είπεο, αλ είλαη απηή θαιά, είκαη θαη εγψ. Αλ δελ έρσ κνπ δίλεη ιεθηά 

εθείλε, ή αλ έρσ εγψ ηεο δίλσ.  

36. Θα ζέιαηε λα έρεηε θαη εζείο κε ηα παηδηά ζαο, ηελ ζρέζε πνπ έρεηε κε ηελ κεηέξα 

ζαο; 

- Ναη αιιά βιέπσ πσο δελ ζα γίλεη, απηά είλαη θνξίηζηα θαη αθνινπζνχλ ζαλ ηα 

θισζζφπνπια ηελ κάλα ηνπο.  

37. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν όξνο «κεηέξα»; 
- Ζ κάλα είλαη ηεξφ πξάγκα, εγψ δελ ζα ηελ άιιαδα. Δίλαη θαιφ πξάκα λα είζαη κε ηελ 

κάλα ζνπ θνληά.  

38. Ννηώζεηο ηπρεξόο πνπ έρεηο κηα ηέηνηα κεηέξα; 

- Δεεε…..εεεεελλλλνείηαη!!!! (θαη ρακνγειάεη) 

39. Θεσξείηαη όηη είζηε ε αδπλακία ηεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο αδέξθηα; 

- Καη βέβαηα είκαη, γηαηί εγψ ηνπο θηηάρλσ θαη ηα πιηθά πνπ ραιάλε, αιιά θαη γηαηί βιέπεη 

πσο κπνξψ θαη θνληξνιάξσ ηελ θαηάζηαζε.  

40. Θα ζέιαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε πσο είλαη  ε «ηδαληθή» κεηέξα γηα εζάο; 

- Δίλαη ε κάλα κνπ, ηέινο. πνηνο ζέιεη λα δεη πσο είλαη ε ηδαληθή κάλα, πξέπεη λα 

γλσξίζεη ηελ κάλα κνπ. Σέινο!! 

 

(ρέζεηο κε ηνλ παηέξα) 

 

1. Πνην είλαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ζαο; 

- ηάζεο Παπαδνγησξγάθεο. 

2. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο ηνπ; 

- Δίλαη ν πξψηνο απφ ηηο ηξεηο άιιεο αδεξθέο ηνπ. 

3. Πνηα είλαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ θαη αλάκεζα ζε πόζα αδέξθηα; 

- Δίλαη ν πξψηνο, ζην μαλάπα. 

4. Τπήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ρσξηζκνί, γάκνη, εθηξώζεηο, ή νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα; 

- Γελ έρνπλ ρσξηζκνχο, νχηε δηαδχγηα.  

5. Έρεηο θαιή ζρέζε καδί ηνπο; 

- Ναη είρα.  

6. Όηαλ ήηαλ κηθξόο ν παηέξαο ζνπ κε πνηνπο δνύζε; 

- Με ηνπο γνλείο θαη ηηο αδεξθέο ηνπ. 

7. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζνπ; 

- Δίλαη ζπληαμηνχρνο ηεο  ΓΔΖ. 

8.  Έρεη ράζεη πνηέ παηδί; 

- ρη δελ έρεη ράζεη. 

9. Δίλαη ζηε  δσή αθόκε; 

- Ναη αθφκα είλαη δσή.  

10. Δίλαη παληξεκέλνο; 

- Ναη κε ηελ κάλα κνπ. 

11. Μέρξη πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είρε θηάζεη; 

- ην δεκνηηθφ ζηακάηεζε.  

12. Έρεη βξεζεί ζε δηάζηαζε κε ηελ ζύδπγν ηνπ; 

- Με ξψηεζεο θαη γηα ηελ κάλα κνπ θαη ζνπ είπα, πσο δελ έρνπλ ρσξίζεη θαη νχηε μέξνπλ 

απφ δηαζηάζεηο. 

13. Ξέξεηο αλ ηεο ήηαλ πηζηόο; 

- Δεε εληάμεη έθαλε ηηο θνπηζνπθέιεο ηνπ θαη απηφο ζαλ άληξαο αιιά ηίπνηα ζεκαληηθφ.  

14. Σελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή πνηα κέιε απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ; 

- Δγψ, ε κάλα θαη εθείλνο.  

15. Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ηνλ παηέξα ζαο; 

- Ζ θαιχηεξε, δελ ππάξρνπλ ζαλ άλζξσπνη.  ηαλ ηνπο είπα πσο ζα θχγσ απφ ηελ Κξήηε 

γηαηί δελ έρσ πνπ λα κείλσ, εθείλνη κέζα ζε κηα κέξα άδεηαζαλ ην ζπίηη πνπ δνχζαλ ηφζα 

ρξφληα γηα λα κείλσ εγψ, δελ πηζηεχσ πσο ζα ην έθαλε θαλέλαο άιινο απηφ ηφζν εχθνια. 
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15α. Γηαηί ην ιέηε απηό; 

- ΔΔ γηάληα ην ιέσ, γηαηί θαλέλαο δελ ραιάεη ηελ εξεκία ηνπ θαη δελ αιιάδεη ζπίηη, έηζη 

εχθνια.  

16. Δίζαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεηο κε ηνλ παηέξα ζνπ; 

- Ναη αλ θαη πνιιέο θνξέο ηνπο έρσ θξχςεη πξάγκαηα. Γηα λα θαηαιάβεηο γηαηί ηνπο ζεσξψ 

ηφζν θαινχο θαη φηη δελ θηαίλε νη γνλείο κνπ, εγψ θηαίσ, έλα σξαίν πξσηλφ κάδεςα ηα 

πξάγκαηα κνπ θαη έθπγα απφ ηελ Αζήλα. Δθείλνη δελ κπνξνχζαλ λα μέξνπλ ηη κνπ 

ζπκβαίλεη θαη γηαηί κέζα ζε κηα κέξα απνθάζηζα λα αιιάμσ ηελ δσή κνπ ηφζν ξηδηθά. 

17. Ση πξόβιεκα- εκπόδην βιέπεηο λα ππάξρεη αλάκεζα ζε εζέλα θαη ζε εθείλνλ; 

- Παιηά είρακε ηελ απφζηαζε, ηψξα φια θαιά. Δπηπρψο, δελ είρα θαηαιάβεη ηη έραλα 

καθξηά ηνπο.  

18. Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείο καδί ηνπ θαη κε πνην ηξόπν γίλεηαη απηό; 

- Καζεκεξηλά, πεγαίλσ ζπίηη ηνπ ή έξρεηαη εθείλνο.  

19. Γηα πνην ιόγν ζαο αξέζεη ν παηέξα ζαο; 

- Γηα πνιινχο, ήηαλ θαη είλαη πνιχ εξγαηηθφο. Καη μέξσ πσο ν παηέξαο κνπ δελ έθηαηγε ζε 

ηίπνηα, ε δσή ηνπ έπαημε άζρεκν παηρλίδη. 

20. Θα κπνξνύζαηε λα κνπ πείηε έλαλ ηππηθό δηάινγν πνπ έρεηε κεηαμύ ζαο;  

- Λνηπφλ, ιέκε ηα λέα καο, θαη θαλέλα λέν απφ ην ρσξηφ θαη γηα ηηο γεσξγηθέο δνπιεηέο.  

21. Καη γηα πνην ιόγν δελ ζνπ αξέζεη θαη λνηώζεηο πσο δελ κνηάδεηε; 

- Σν κφλν θαθφ ηνπ είλαη φηη πίλεη, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ βαζάλσλ πνπ έρεη πεξάζεη. Αιιά 

θαηά ηα άιια θαιά. Γελ έρσ θαλέλα παξάπνλν.  

22. Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο γηα λα βειηηώζεηο ηελ ζρέζε ηνπ καδί ζνπ; 

- Γελ έρσ θάηη λα δηνξζψζσ, ην κφλν πνπ πξνζπαζψ είλαη λα ηνπ δείμσ πσο ην πηνηφ δελ 

είλαη θαιφ πξάγκα.  

23. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο είλαη θηλεηήξηνο δύλακε ή εκπόδην ζηα κειινληηθά ζνπ 

ζρέδηα; 

- Δίλαη δχλακε θαη απηφο θαη ε κάλα κνπ. Γελ μέξσ πσο δνχζα ηφζν θαηξφ ρσξίο εθείλνπο, 

ηψξα ε δσή κνπ έρεη κπεη ζε κηα ηάμε.  

24. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο ζε λνηάδεηαη ν παηέξαο ζνπ; Καη κε πνην ηξόπν πηζηεύεηο 

πσο ζνπ  ην δείρλεη; 

- Ννηάδεηαη πνιχ, αλ θαη δελ ην δείρλεη ζπρλά, αιιά μέξεη πνπ θαη πφηε πξέπεη λα ην θάλεη 

απηφ. νπ μαλαιέσ, άιινο δελ ζα άθελε ην ζπίηη ηνπ γηα θαλέλα παηδί ηνπ.  

25. Καηά πόζν πηζηεύεηο πσο είλαη δηαθξηηηθόο ζηελ δσή ζνπ ν παηέξαο ζνπ; 

- Δίλαη δηαθξηηηθφο ν θαθνκνίξεο, ηη άιιν λα θάλεη. Γελ κνπ ιέεη πνηέ ζηξαβάο παηάο, ζα 

ην πεη ζηελ κάλα κνπ θαη εθείλε ζα κνπ ην πεη κε ηνλ ηξφπν ηεο.  

26. Δζύ ηη ζπλήζσο θάλεηο γηα λα επραξηζηήζεηο ηνλ παηέξα ζνπ; Πσο εθθξάδεηο ηελ 

αγάπε ζνπ  ζε απηόλ; 

- Δεε θνπβεληηάδνληαο, θαη πίλνληαο θακηά κππξίηζα, ζρνιηάδνληαο ηα λέα καο.  

26α. Καη αλ δελ παο βιέπεηο θάπνηα άζρεκε αληίδξαζε; 
- ρη, έξρνληαη εθείλνη ζε εκέλα θαη φια θαιά.  

27. Πόζν επηζπκείο ή είζαη επηπρηζκέλνο έηζη ώζηε λα επηζπκείο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπώλ λα είζαη καδί ηνπ; 

- ηη ζνπ πα γηα ηελ κάλα κνπ, ηζρχεη θαη γηα απηφλ, δελ θαηαθέξλσ λα πεξλάσ ηηο γηνξηέο 

καδί ηνπο.   

28. Ση θάλεηο όηαλ ν παηέξαο ζνπ είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε θάηη πνπ αθνξά εζέλα; 

- ηελαρσξηέκαη, ήληα άιιν λα θάκσ, θαη αλ δσ φηη έρεη δίθην ην αιιάδσ.  

29. Καη όηαλ είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε θάπνην από ηα αδέξθηα ζνπ; 

- Σφηε πξνζπαζψ λα ηνπο ηα μαλαβξψ, δελ έρσ θάηη άιιν λα θάλσ.  

30. Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ παηέξα ζνπ ζηελ κάζεζε ζνπ; 

- Αγξάκκαηνο ήηαλ θαη απηφο, εληά ζειεο λα κνπ κάζεη, ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο κε 

βνεζνχζε. 

31. Ση επηπηώζεηο έρεη ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ παηέξα ζνπ θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο 

δσήο  ζνπ; 

- Με επεξεάδεη θαη απηφο φπσο θαη ε κάλα κνπ, ηα ίδηα είλαη θαη γηα ηνπο δπν.  

32. Θα ήζειεο λα έρεηο κε ηα παηδηά ζνπ ηελ ζρέζε πνπ έρεηο κε ηνλ παηέξα ζνπ; 
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- Ναη ακέ! Αιιά εθείλα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηελ κάλα ηνπο, αιιά είλαη θαη θνξίηζηα 

ήληα πεξηκέλεηο. 

33. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ν όξνο «παηέξαο»; Πόζν ζεκαληηθό ξόιν παίδεη γηα ζέλα; 

- Αλ παίδεη ιέεη, ηνλ πνην ζεκαληηθφ ξφιν. Ο παηέξαο είλαη ηεξφ πξάγκα φπσο θαη ε κάλα, 

αιιά εηδηθά ν παηέξαο κνπ ήηαλ ην πξφηππν κνπ. 

34. Ννηώζεηο  ηπρεξόο πνπ έρεηο έλαλ ηέηνην παηέξα; 

- Ναη ακέ!! Γελ ηνλ αιιάδσ κε ηίπνηα.   

35. Θεσξείο πσο ν παηέξαο ζνπ έρεη αδπλακία ζε ζρέζε κε ηα άιια ζνπ αδέξθηα; 

- Ναη ζε εκέλα έρνπλ θαη νη δχν γηαηί ηα θαηάθεξα θαιχηεξα απφ φινπο.  

36. Από όηη μέξσ, κέλεη ζρεηηθά θνληά ηνπο, ζεσξείο όηη απηό παίδεη ξόιν; 

- Ακέ πσο δελ παίδεη, είκαη εθεί ζε φηη θαη αλ ρξεηάδνληαη. Καη μέξνπλ πσο αλ δελ ηα 

θαλνλίζσ εγψ γηα φινπο, δελ ζα γίλεη ηίπνηα.  

37. Θα ήζειεο λα κνπ πεξηγξάςεηο πσο είλαη γηα ζέλα ν ηδαληθόο παηέξαο; 

- Δίλαη ν παηέξαο κνπ, ηέινο, δελ ππάξρεη θαιχηεξνο, καθάξη λα κε έβιεπαλ θαη εκέλα έηζη 

ηα παηδηά κνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα από ηηο εκη-δνκεκέλεο 

θιηληθέο ζπλεληεύμεηο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε 

θαη απηνξξύζκηζε 
 

1.Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα από ηελ Αλζνύια 
 

1. Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείο πσο ζνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηελ δσή ζνπ; 

- Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξψ επράξηζηα είλαη ε ραξά, ε εξεκία κεγάιν πξάγκα, ε αγάπε 

θαη ε αζθάιεηα. 

2. Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

επηπρηζκέλε; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Θα κπνξνχζα λα πσ πσο λαη, θαη απηέο είλαη κνλάρα νη ζηηγκέο πνπ γέλλεζα ηα παηδηά 

κνπ θαη ηα πήξα αγθαιηά. Μνλάρα εθείλεο νη ζηηγκέο ήηαλ νη θαιχηεξεο, λφκηζα πσο 

έθηαζα ηελ ηειεηφηεηα. Ξέξεηο ην λα θέξλεηο ζηελ δσή έλα δηθφ ζνπ παηδί, ζε θάλεη λα 

λνηψζεηο πσο ηίπνηα άιιν δελ έρεη αμία. Σν θνηηάο θαη λνκίδεηο πσο καδί ζα θαηαθηήζεηε 

ηνλ θφζκν. Καη κηα άιιε ζηηγκή πνπ ήκνπλ πξαγκαηηθά επηπρηζκέλε ήηαλ φηαλ 

παληξεχηεθα, έλνησζα ηφζν φκνξθα θαη ήξεκα, ήζεια πνιχ λα παληξεπηψ γηαηί λφκηδα 

πσο απηφ ζα ήηαλ ε ζσηεξία κνπ.. ηφηε ήκνπλ κάιινλ κηθξή θαη άκπαιε…  

3. Τπήξρε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

δπζηπρηζκέλε ή πιεγσκέλε; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο 

εθείλεο ηηο ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Ναη έλνησζα δπζηπρηζκέλε αξθεηέο θνξέο, μέξεηο ην λα ράλεηο πξφζσπα πνπ αγαπάο, 

απηφ είλαη κεγάιν πιήγκα. ηελ αξρή δελ κπνξείο λα ην πηζηέςεηο αιιά κεηά 

αληηιακβάλεζαη πσο φηη θαη λα θάλεηο ζε απηήλ ηελ δσή είλαη κάηαην. Έλα άιιν γεγνλφο 

είλαη φηαλ πξέπεη λα κεηαθνκίζεηο απφ έλαλ ηφπν πνπ πεξλάο θαιά θαη είλαη ν ηφπνο ζνπ. 

3.1. Θέιεηο λα κνπ αλαθέξεηο ζε πνηα θαηάζηαζε αλαθέξεζαη; 

- Ναη βέβαηα, είλαη ε ζηηγκή πνπ έραζα ηελ αδεξθνχια κνπ, ήηαλ ε κηθξφηεξε, ηελ είδα λα 

κεγαιψλεη θαη μαθληθά ηελ ράζακε. Δθεί ην ζπίηη καο ήηαλ ζαλ λα έθιεηζε γηα πάληα, 

ηίπνηα δελ ζα ήηαλ φπσο πξηλ. Δηδηθά φηαλ ζθέθηεζαη πσο θαη εζχ ζαλ κάλα θάπνηα 

ζηηγκή κπνξεί λα ην πάζεηο εθεί ηξειαίλεζαη. 

3.2. Πιεγσκέλε έρεηο λνηώζεη; 

- Ναη φζεο θνξέο έπξεπε λα επηιέμσ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνλ άληξα 

κνπ, φρη επεηδή ην ήζεια αιιά επεηδή κε αλάγθαδαλ νη θαηαζηάζεηο. Αο πνχκε ζε 

έλαλ θαπγά, εγψ ζα έπξεπε λα πάξσ ζέζε, αιιά φηαλ ηζαθψλεηαη ε πξψηε ζνπ 

νηθνγέλεηα δειαδή νη γνλείο κε ηελ δεχηεξε ζνπ νηθνγέλεηα δειαδή ηνλ άληξα ζνπ, 

απηφ πνπ ζνπ κέλεη είλαη κηα πιεγή. Πνπ μέξεηο πσο ην ζέκα πνπ ηελ άλνημε ζα ηελ 

μαλά-αλνίμεη.  Καη κέζα ζε φια απηά ήηαλ θαη ε κεηαθφκηζε απφ ην ζπίηη κνπ ζε 

απηφ εδψ ην λεζί.. εθεί ήκαζηαλ θαιά θαη ήζπρα.. ηψξα εδψ έρνπλ αλνίμεη νη αζθνί 

ηνπ Αηφινπ θαη δελ ζα θιείζνπλ πνηέ.. (μεζπάεη ζε θιάκαηα)  

4. Ση ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ όηαλ θάηη ζε πιεγώλεη ή ζε ζηελαρσξεί; 

- Πξνζπαζψ λα ζθέθηνκαη ζεηηθά θαη αηζηφδνμα, φηη είλαη κηα κπφξα πνπ ζα πεξάζεη, θαη 

κεηά ζα μαλαβγεί ν ήιηνο. Μφλν απηφ κε παξεγνξεί!! Βέβαηα πξνζπαζψ πάληα λα κελ 

δεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο γηα απηφ θαη δελ ζα κηιήζσ γηα απηφ πνπ κε πιήγσζε, απιά ζα 

μεζπάζσ ζηα ηζηγάξα θαη ζην θαγεηφ. 

5. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη ζηελαρσξεκέλε; 

- Πσο ζα ήζεια λα ήηαλ εθηάιηεο ή ςέκα, θαη αλ ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ βαξηά πσο ζα 

ήζεια λα αλνίμεη ε γε θαη λα κε θαηαπηεί. 

6. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη λεπξηαζκέλε; 
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- Πψο λα εθδηθεζψ, αιιά κεηά απφ ιίγν ην κεηαληψλσ θαη ζθέθηνκαη πψο λα κελ ην δείμσ 

θαη λα κελ θσλάμσ ζε απηφλ πνπ κνπ πξνθάιεζε λεχξα.  

7.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη επηπρηζκέλε; 

- Καηαξρήλ ραξνχκελε κε θάλεη φηαλ βιέπσ ηα παηδηά κνπ ραξνχκελα, θαη είκαζηε φινη 

καδί κηα βφιηα ή ηξψκε ηελ Κπξηαθή, ρσξίο ην άγρνο ηεο ψξαο. θέθηνκαη πάληα πσο ζα 

ήζεια απηφ λα θξαηνχζε γηα πάληα, λα είκαη θνληά ζηα παηδηά κνπ θαη λα ηα θξνληίδσ. 

8. Πνην άηνκν καζαίλεη πξώηα ηη ζνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί έρεηο επηιέμεη εθείλν ην άηνκν 

θαη όρη θάπνην άιιν; 

- Απηή πνπ καζαίλεη πξψηε είλαη ε αδεξθή κνπ θαη κεηά ν άληξαο κνπ. πλήζσο, ην ιέσ 

ζηνλ άληξα κνπ, δηφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ αθνξά, αιιά δελ ππάξρεη ζηήξημε 

νπζηαζηηθή απφ εθείλνλ. Έπεηηα ε αδεξθή κνπ καζαίλεη, θαη απηφ γηαηί είλαη κνξθσκέλε 

θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κέλεη ςχρξαηκε θαη λα κε θαζνδεγεί. Πάληα έρεη θάηη λα κνπ πεη 

θαη λα κε βγάιεη απφ ηελ δχζθνιε ζέζε, άιισζηε εθείλε φπνηε θαη λα ηελ ρξεηάζηεθα 

ήηαλ πάληα δίπια κνπ, ακέζσο έξρεηαη θαη κε δηαθσηίδεη.   

9. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν; νπ ιέεη πάληα απηό πνπ είζαη 

έηνηκε λα αθνύζεηο ή απηό πνπ πεξηκέλεηο; 

- Ο άληξαο κνπ βάδεη ηηο θσλέο ή αθφκα ρεηξφηεξα ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ, αιιά πξέπεη 

λα μέξεη θαη γηα απηφ ηνπ κηιάσ. πλήζσο κνπ ιέεη πξάγκαηα πνπ κε θάλνπλ λα λνηψζσ 

αθφκα ρεηξφηεξα αιιά δελ γίλεηαη αιιηψο. Μεηά ηνπ πεξλάεη θαη έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ λα 

εξεκεί. Ζ αδεξθή κνπ απφ ηελ άιιε πάληα ζα κνπ πεη θάηη πνπ εγψ δελ είρα ζθεθηεί θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ ζα είλαη αλάκεηθηα θαη πεξίεξγα. ίγνπξα φκσο πξνβιεκαηίδνκαη 

θαη βιέπσ πσο γηα φια ππάξρεη ιχζε.  

10. Πνηα είλαη ε θξάζε πνπ ζνπ ιέεη  ζπλήζσο ην πξόζσπν πνπ εκπηζηεύεζαη θαη 

κνηξάδεζαη καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ; 

- Ζ θξάζε πνπ ζπλήζσο κνπ ιέεη είλαη «κελ αλεζπρείο Αλζνχια κνπ φια ζα πάλε θαιά, 

αξθεί λα πεξηκέλεηο αγάιη- αγάιη γίλεηαη ε αγνπξίδα κέιη, » Δίλαη ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε 

πνπ αθνχσ θαη απφ ηελ αδεξθή κνπ. 

11. Γείρλεηο ζηα παηδηά πσο λνηώζεηο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεηο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα; 

- ρη πξνζπαζψ λα ηνπο ην θξχςσ, θαη πνιιέο θνξέο κνπ έρνπλ πεη «κα εζχ κακά γηαηί 

δελ γειάο ζπρλά» επίζεο κηα κέξα πνπ ην κηθξφ κνπ ην παηδί πήγε ζρνιείν θαη κίιεζαλ γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ θπξία ηνπ κνπ ιέεη «κα εζχ κακά πνηέ δελ θιαίο;» Γελ κε έρνπλ 

δεη ηα δχν κηθξφηεξα παηδηά κνπ πνηέ λα θιαίσ. Δλψ ηα δχν κεγαιχηεξα άληε λα ήηαλ δχν 

θνξέο.  

12. Πηζηεύεηο πσο ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο λνηώζεηο αθόκα θαη αλ δελ ηνπ 

κηιήζεηο; 

- Ννκίδσ πσο ηα παηδηά κνπ θαηαιαβαίλνπλ φηη θάηη κε απαζρνιεί θπξίσο κέζσ ηνπ 

ηζηγάξνπ, δηφηη κνπ ιέλε «κακά γηαηί θαπλίδεηο ηφζν πνιχ ηη έρεηο;». Ξέξνπλ πσο φηαλ 

θαπλίδσ ζεκαίλεη πσο θάηη κε απαζρνιεί πάξα πνιχ.  

13. Ση θάλεηο όηαλ έρεηο θάπνην παξάπνλν ή πξόβιεκα από ην έλα ζνπ παηδί; Σν 

αλαθέξεηο ζην άιιν; 

- Ναη ην θάλσ απηφ θαη δελ κνπ βγαίλεη ζε θαιφ, επεηδή πάληα ζην ηέινο ην καζαίλνπλ 

απηφ. ηαλ ηζαθσζνχλ κεηαμχ ηνπο ζα είλαη απφ ηηο πξψηεο θνπβέληεο πνπ ζα 

αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο. Ή αθφκα θαη αλ δελ καιψζνπλ, ην έλα κνπ παηδί λνηάδεηαη 

πνιχ ην άιιν θαη ρσξίο λα ην ζέινπλ πάλε θαη ην ιέλε, ζέινληαο θαη εθείλα λα λνηψζνπλ 

πσο είλαη κεγάια θαη έηζη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. 

14. ε πνηεο πεξηόδνπο άγρνπο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

- Πάληα ην δείρλσ κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαπλίδσ θαη ηξψσ πνιχ, αιιά ηα παηδηά κνπ 

θαηαιαβαίλνπλ πφηε δηαθέξεη ην άγρνο κνπ απφ ηελ ζηελαρψξηα κνπ, γηαηί φηαλ 

αηζζάλνκαη πνιχ άγρνο κηιάσ ζπλέρεηα γηα ην ίδην ζέκα.  

15. ε πεξηόδνπο ζπκνύ πσο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

- Βξάδσ- θαίγνκαη απφ κέζα κνπ αιιά πξνζπαζψ λα κελ ην δείρλσ πνηέ ζηνπο άιινπο, ην 

θξαηάσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ. ηαλ βιέπεηο πσο ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη ήδε έλα άηνκν πνπ 

δείρλεη ηφζν πνιχ θαη ηφζν έληνλα απηφ ηνπ ην ζπλαίζζεκα δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη εζχ 

ην ίδην. 
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15α. Γηα πνην άηνκν κηιάο; 

- Μηιάσ γηα ηνλ άληξα κνπ, θηάλνπλ νη θσλέο θαη ηα μεζπάζκαηα ην φηαλ αγρψλεηαη, δελ 

ζα ην θάλσ θαη εγψ απηφ γηαηί ζην ηέινο ζα ηξειάλνπκε ηα παηδηά καο.  

16. ε πνηεο πεξηόδνπο ραξάο εμσηεξηθεύεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ; 

- Γελ ηα εμσηεξηθεχσ πνηέ νχηε ηα θαιά κνπ ζπλαηζζήκαηα γηαηί δελ είλαη θαλέλαο 

άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα θξχβεη ηα θαθά θαη ηα θαιά λα ηνλ θαηαιαβαίλνπλ φινη. ηελ 

δσή φια είλαη έλα ζέαηξν, ζε απηφ ινηπφλ ην ζέαηξν εγψ έρσ επηιέμεη λα δείρλσ κφλν κηα 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε, λα ρακνγειάσ ζε φινπο, αθφκα θαη αλ είκαη ράιηα κέζα κνπ, θαη 

λα κηιάσ ήξεκα θαη ην ίδην ζε φινπο. 

17. Έρεηο ζθεθηεί πσο απηά πνπ λνηώζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην ζώκα ζνπ; Αλ λαη 

πσο; Αλέθεξε έλα παξάδεηγκα  

- Ναη ην έρσ ζθεθηεί απηφ, θαη πηζηεχσ αθξάδαληα πσο επεξεάδεη ην έλα ην άιιν. Δγψ ην 

θαηαιαβαίλσ θπξίσο επεηδή παραίλσ. Αιιά θαη πιένλ φζν κεγαιψλσ βιέπσ πσο 

πξήδνληαη ηα πφδηα κνπ, έρσ θάλεη έλα ζσξφ εμεηάζεηο δελ κνπ ιέλε φηη θηαίεη 

ζπγθεθξηκέλα θάηη, φια βγαίλνπλ θαλνληθά. Καλέλα θάξκαθν δελ κε πηάλεη, κφιηο φκσο 

κνπ πεξάζεη ε ζηελαρψξηα ή ην πνιχ άγρνο, πεξλάλε θαη απηά.  

18. Ση ξόιν παίδεη ν ζύδπγόο ζνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; Θεσξείο όηη 

ζε επεξεάδεη άκεζα;  

- Ναη ελλνείηε, θπξίσο θνβάκαη ηα μεζπάζκαηα ηνπ, δελ ηνλ λνηάδεη λα θηάζεη ηα 

πξάγκαηα ζηα άθξα. Καη επίζεο έρεη έλα θαθφ ζπλήζεην, δελ ζθέθηεηαη πσο έρεη θφζκν 

ηξηγχξσ, απηφο ζα ζε βξίζεη, ζα ζνπ κηιήζεη άζρεκα, ζα ζε ππνηηκήζεη ρσξίο θαλέλα 

δηζηαγκφ, θαη απηφ είλαη ηξαγηθφ αλ ην ζθεθηείο.  Απηφ ην θνβάκαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, 

αιιά κελ λνκίδεηο θαη πνπ θνβάκαη πσο βγαίλεη θάηη, πάιη ηα δηθά ηνπ ζα θάλεη. Πάιη ζα 

κε πξνζβάιεη, πάιη ζα γίλνπκε ξεδίιη. 

19. Τπάξρεη θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ πνπ όηαλ ην ζθεθηείο κειαγρνιείο; 

- Ναη ηα παηδηθά κνπ ρξφληα, δηφηη ηφηε ήκνπλ ειεχζεξε θαη επηπρηζκέλε, πιένλ ηη είκαη; 

Σίπνηα! (μεζπάεη ζε θιάκαηα). Καη δελ θηάλεη κφλν απηφ.. φηαλ θχγακε απφ ην λεζάθη καο 

γηα λα έξζνπκε εδψ.. δελ πεξίκελα φηη ζα ππέγξαθα ην ζπκβφιαην ηεο θαηαδίθεο κνπ… 

ζέισ ηφζν πνιχ λα γπξίζσ πίζσ. 

(κεηά απφ δέθα ιεπηά μαλα- αξρίδεη ε ζπλέληεπμε) 

19α. Δίζαη θαιύηεξα ηώξα; 

- Ναη είκαη, απιά λα μέξεηο θακηά θνξά κε πηάλεη ην παξάπνλν πνπ ελψ ηφηε είρα ηφζα 

φλεηξα, πιένλ δελ έρσ ηίπνηα, νχηε ηα πξαγκαηνπνίεζα αιιά νχηε θαη ζπλέρηζα πνηέ λα 

θάλσ φλεηξα γηα κέλα, κνλάρα γηα ηα παηδηά κνπ νλεηξεχνκαη.  

20. Πηζηεύεηο πσο ν ιόγνο ησλ άιισλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; 

- Ναη φπνηνο θαη λα είλαη ν άιινο, εγψ επεξεάδνκαη εχθνια θαη πνιχ. 

21. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξείο όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηθή ζνπ 

επηπρία; 

- Να είλαη θαιά ηα παηδηά κνπ. 

21α. Ση κόλν απηό ζα ζε θάλεη επηπρηζκέλε; 

- Αλ ζθεθηείο θαιχηεξα ηνλ ξφιν ηεο κάλαο θαη ν γάκνο ηεο κε έλα άλζξσπν πνπ ζπκψλεη 

εχθνια, ηη άιιν ζα κπνξνχζεο λα ζθεθηείο γηα λα γίλεηο επηπρηζκέλε; Οη ραξαθηήξεο δελ 

αιιάδνπλ, κέλνπλ ίδηνη άξα… (θαη κεηά ζησπή) 

22. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε επηπρία, ε γαιήλε θαη ε ραξά δηαξθνύλ γηα πάληα, πσο 

θαληάδεζαη πσο ζα είλαη κηα επηπρηζκέλε δσή; 

- Γελ μέξσ, δελ ζέισ λα ζθέθηνκαη πξάγκαηα πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πνηέ, κνπ αξθεί 

λα είλαη θαιά νη γνλείο κνπ, ηα αδέξθηα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ. 

23. Ο άληξαο ζνπ;;; 

- Ναη λαη, ελλνείηαη θαη απηφο! 
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2. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα από ηε Ρία 
 

1. Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείο πσο ζνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηελ δσή ζνπ; 

- Λνηπφλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξνθαινχλ επραξίζηεζε είλαη… ραξά, ππνκνλή πνπ 

ιέεη θαη ε ζξεζθεία καο, αγάπε, εξεκία, ελζνπζηαζκφο απηά..   

2.Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

επηπρηζκέλε; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Ναη ππήξμαλ αξθεηέο ζηηγκέο, φηαλ έθαλα ηηο δπν θνξνχιεο κνπ! θαη φηαλ παληξεχηεθα. 

Ήζεια ηφζν πνιχ λα παληξεπηψ, ήκαζηαλ ρξφληα καδί εθείλνο ήηαλ σξαίνο θαη ηνλ ήζειαλ 

θαη άιιεο, θαη έηζη έλνησζα πσο ζα ηνλ θέξδηδα γηα κηα δσή.  

3. Τπήξρε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

δπζηπρηζκέλε ή πιεγσκέλε; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο 

εθείλεο ηηο ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Ναη ελλνείηαη! Γπζηπρηζκέλε είλαη ε ιέμε πνπ κε ραξαθηεξίδεη απφ ηφηε πνπ άθεζα ην 

ζπίηη θαη ηελ κάλα κνπ ζηελ Αζήλα θαη θαηέβεθα ζηελ Κξήηε. Πιεγσκέλε έλνησζα απφ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αδεξθήο κνπ, πνπ είρε εμσζπδπγηθή ζρέζε θαη αλαγθάζηεθα λα 

θχγσ απφ ην ζπίηη κνπ εμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

4.Πιεγσκέλε έρεηο λνηώζεη; 

- Γπζηπρψο λαη… έρσ λνηψζεη θαη λνηψζσ ην ίδην δπλαηά αθφκα… φηαλ έρεηο κηα φκνξθε 

θαη ήζπρε δσή θαη κηα ζηηγκή φια γθξεκίδνληαη… ράλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ άληξα ζνπ 

ζην πξφζσπν ζνπ… φηαλ πξέπεη λα επηιέμεηο αλάκεζα ζηνλ άληξα θαη ηα παηδηά ζνπ θαη 

ζηνπο γνλείο ζνπ.. απηφ είλαη ηξαγηθφ! (μεζπάεη ζε θιάκαηα) θαη ηειηθά αλαγθάζηεθα γηα 

φια απηά λα αθήζσ ην ζπίηη κνπ πνπ κε ηφζν θφπν θηηάμακε γηα λα έξζσ πνπ;; ζε έλα 

βξσκνρψξη θαη είκαη ηφζν λέα αθφκα αιιά αηζζάλνκαη ηφζν γξηά.. 

5. Ση ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ όηαλ θάηη ζε πιεγώλεη ή ζε ζηελαρσξεί; 

- Λέσ «πσο αλ ππάξρεη ζεφο αο κε βνεζήζεη», πξνζπαζψ λα θάλσ ππνκνλή θαη πιένλ έρσ 

πιεζηάζεη ην ζεφ θαη ηελ εθθιεζία γηα λα κνπ δίλεη θνπξάγην, θαη λα κελ αθήζσ ηα 

πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο ζθέςεηο κνπ λα επεξεάζνπλ ηνλ ξφιν κνπ σο κεηέξα.  

6. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη ζηελαρσξεκέλε; 

- Δίλαη ην πνην γλσζηφ ζπλαίζζεκα ζηελ δσή κνπ, φιν εθεί θαηαιήγσ. Απηφ ζθέθηνκαη 

θαη πάληα πξνζπαζψ λα θάλσ θνπξάγην θαη λα θαλψ δπλαηή γηα ηα παηδηά κνπ. 

7. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη λεπξηαζκέλε; 

- ηαλ είκαη λεπξηαζκέλε ηα βάδσ κε φινπο θαη κε φια, δελ κε ζηακαηάεη ηίπνηα. ια ηα 

ηζνπεδψλσ θαη κεηά μεζπάσ ζηνλ άληξα κνπ, ηνπ θξαηάσ κνχηξα, ηνπ θσλάδσ, 

ηζαθσλφκαζηε θαη κεηά απφ ιίγεο κέξεο είκαζηε πάιη θαιά.  

8. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη επηπρηζκέλε; 

- Μαθάξη λα κελ ηειείσλαλ πνηέ, θαη θάζε θνξά φηαλ ζα πσ απηήλ ηελ θξάζε, ηφηε φια 

γθξεκίδνληαη θαη μαλαγπξίδσ πάιη ζηελ ζιίςε θαη ηελ ζηελαρψξηα κνπ. ια είλαη θχθινο, 

απιά ηα θαθά πξάγκαηα λνηψζεηο πσο θξαηάλε πεξηζζφηεξν. Αιιά θαιά κελ ιέσ 

άζρεηα… εγψ επηπρηζκέλε είκαη φηαλ ζθέθηνκαη φηη ηα παηδηά κνπ είλαη ην παλ… είλαη ε 

επηπρία πξνζσπνπνηεκέλε…  

9. Πνην άηνκν καζαίλεη πξώηα ηη ζνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί έρεηο επηιέμεη εθείλν ην άηνκν 

θαη όρη θάπνην άιιν; 

- Ζ κάλα κνπ είλαη εθείλε πνπ ηα καζαίλεη φια πξψηε! Δίλαη ην ζηήξηγκα κνπ θαη μέξσ 

πσο φηαλ είκαη ζηελαρσξεκέλε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κνπ θηαίεη φηη είκαη κφλε κνπ, 

αθνχ εθείλε είλαη καθξηά. Καη φηαλ δελ ην έρεηο επηιέμεη εζχ λα είζαη καθξηά ηεο ή εθείλε 

αιιά θηαίλε άιινη, ηφηε πνλάο πεξηζζφηεξν. Αιιά θαη θάηη άιιν λα κνπ ζπκβαίλεη εγψ 

εθείλε παίξλσ ηειέθσλν, δηφηη μέξσ πσο ζα ηξέμεη γηα λα κε βνεζήζεη, πνηέ δελ ηελ έρσ 

δεηήζεη θάηη θαη λα κελ ην θάλεη. Σξέρεη ζηελ πξψηε γξακκή ε θαθνκνίξα..  

10. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν; νπ ιέεη πάληα απηό πνπ είζαη 

έηνηκε λα αθνύζεηο ή απηό πνπ πεξηκέλεηο; 
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- H  κάλα κνπ έρεη έλα κφην «ε γπλαίθα ήξζε ζηνλ θφζκν γηα λα ηπξαλληέηαη θαη λα πνλάεη, 

δελ κπνξείο λα παο ελάληηα ζε απηφ» θαη έρεη απφιπην δίθην, έηζη είλαη, άξα απηφ κε 

παξεγνξεί φηαλ ην ζθέθηνκαη. Δηδηθά αλ βιέπεη πσο έρσ δίθην, δελ ζα κνπ ην πεη, απιψο 

ζα κνπ πεη απηήλ ηελ θξάζε. Ξέξεηο θάπνηα πνιχ βαξηά πξάγκαηα πνπ ζα κνπ ζπκβνχλ κε 

ηνλ Παχιν, δελ  ζα ηεο ηα πσ γηαηί μέξσ πσο κεηά ζα ηνπ θαθηψζεη, θαη εγψ ζα ην μεράζσ 

αιιά εθείλε ζα ηνπ ην θξαηάεη γηα θαηξφ θαη ζα κνπ ην ζπκίδεη.  

11. Πνηα είλαη ε θξάζε πνπ ζνπ ιέεη  ζπλήζσο ην πξόζσπν πνπ εκπηζηεύεζαη θαη 

κνηξάδεζαη καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ; 

- Σελ θξάζε πνπ ζνπ είπα πξηλ, «ε γπλαίθα ήξζε ζηνλ θφζκν γηα λα ηπξαλληέηαη θαη λα 

πνλάεη, δελ κπνξείο λα παο ελάληηα ζε απηφ». Κακία γπλαίθα δελ είλαη επηπρηζκέλε 

πξαγκαηηθά θαη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ηα έρεη φια ζηελ δσή ηεο, φκσο έλαο άληξαο 

δελ είλαη ην ίδην. Ο άληξαο ζα βξεη λα πεξάζεη θαιά, φπνπ θαη αλ είλαη, φηη θαη λα θάλεη. 

12. Γείρλεηο ζηα παηδηά πσο λνηώζεηο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεηο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα; 

- Καη λα κελ ζέισ ην θαηαιαβαίλνπλ, μέξεηο είκαη φιε κέξα καδί ηνπο, κφλν ζρνιείν πνπ 

δελ πάκε καδί! (ρακνγειάεη) κε απνηέιεζκα θαη λα ζέισ λα ηνπο θξχςσ πξάγκαηα δελ 

γίλεηαη γηαηί ην θαηαιαβαίλνπλ.  

12α. Καη δελ ζε ξσηάλε; 

- Ναη πάληα κνπ ιέλε «ηη έρεηο κακά;» θαη εηδηθά ε κηθξή κνπ ε Διέλε κε αγθαιηάδεη θαη 

κνπ ιέεη «καλνπιίηζα κνπ εγψ ζ΄ αγαπψ πνιχ κελ ζηελαρσξηέζαη. Ζ κεγάιε κνπ θφξε δελ 

δείρλεη ηφζν πνιχ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο.  

13. Πηζηεύεηο πσο ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο λνηώζεηο αθόκα θαη αλ δελ ηνπ κηιήζεηο; 

- Ναη ζίγνπξα, εηδηθά ηα δηθά κνπ παηδηά. Αλ είζαη φιε κέξα καδί ηνπο, θαη λα ζέιεηο λα 

θξπθηείο απηφ δελ γίλεηαη. Έλα παηδί ζρεδφλ πάληα έρεη φξεμε λα παίμεηε θαη λα γειάζεηε 

ή θάηη ηέινο πάλησο λα ζνπ πεη, αλ εζχ είζαη αθεξεκέλε θαη ζηελαρσξεκέλε, ην παηδί ην 

βιέπεη μεθάζαξα απηφ.  

14. Ση θάλεηο όηαλ έρεηο θάπνην παξάπνλν ή πξόβιεκα από ην έλα ζνπ παηδί; Σν 

αλαθέξεηο ζην άιιν; 

- Μκκ… λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ην έρσ ζθεθηεί απηφ, δελ ζπκάκαη πσο αληηδξάσ 

εθείλεο ηηο ζηηγκέο, αιιά λνκίδσ πσο κνπ μεθεχγεη θαη ην ιέσ… αιιά δελ ζπκάκαη, φηη θαη 

λα ζνπ πσ ζα είλαη ςέκα.  

15. ε πνηεο πεξηόδνπο άγρνπο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

- Δίκαη δηαξθψο αγρσκέλε, γηα φια, γηα ηελ δσή κνπ εδψ, γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ κνπ, 

λνκίδσ πσο πιένλ δελ κπνξψ λα ην ειέγμσ θαη ην εμσηεξηθεχσ, θαη απηφ κνπ θαίλεηαη θαη 

δελ ην δείρλσ κε ην θαιχηεξν ηξφπν. Σξψσ πνιχ, θιαίσ, θσλάδσ, έρσ φιεο ηηο εθξήμεηο.  

16. ε πεξηόδνπο ζπκνύ πσο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

- Με ην ίδην ηξφπν, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, γίλνκαη ηδηφηξνπε θαη θπξίσο πνιχ 

ζθιεξή κε φινπο θαη κε φια! Καη ελλνείηαη ηξψσ πνιχ, έρσ πάξεη απφ ηελ ψξα πνπ ήξζα 

ζε απηφ ην θαηαξακέλν λεζί δεθαηέζζεξα θηιά. Ήκνπλ πνιχ αδχλαηε θαη ηψξα έρσ γίλεη 

ζεφρνληξε, ηη λα πσ…. (παχζε πέληε ιεπηψλ, ακεραλία ζην ρψξν) 

17. ε πνηεο πεξηόδνπο ραξάο εμσηεξηθεύεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ; 

- Υαξά λνηψζσ φηαλ πιεζηάδεη ε ψξα λα πάσ θνληά ζηελ κεηέξα κνπ, ή φηαλ είλαη λα 

θαηέβεη εθείλε θάησ ζε εκάο. ηαλ είκαη καδί ηεο φια αιιάδνπλ γίλνληαη θαιχηεξα θαη 

νκνξθφηεξα, ραξά επίζεο έρσ φηαλ έξρνληαη θίινη καο απφ ηελ Αζήλα λα καο δνπλ. Δδψ 

ζην ρσξηφ λνηψζσ ηεξάζηηα κνλαμηά θαη φηαλ δσ άιινπο αλζξψπνπο ραίξνκαη ηφζν πνιχ. 

ηαλ είκαη ραξνχκελε αγθαιηάδσ ηνπο πάληεο, ρακνγειάσ θαη καγεηξεχσ πεξίεξγα 

θαγεηά θαη πάληα έλα γιπθφ, δελ έρσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν φηη ηχρεη. 

18. Έρεηο ζθεθηεί πσο απηά πνπ λνηώζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην ζώκα ζνπ; Αλ λαη 

πσο; Αλέθεξε έλα παξάδεηγκα. 

- Ναη κα ην βιέπσ, ζηνλ θαζξέθηε θαη ζηελ δπγαξηά. Παίξλσ ζπλέρεηα θηιά, δελ βάδσ 

θξέκεο, δελ πεξηπνηνχκαη ηνλ εαπηφ κνπ, δελ θηηάρλσ ηα καιιηά κνπ θαη ην ρεηξφηεξν 

ληχλνκαη ζαλ ην ιέηζν. Με ξνχρα παιηά πξφρεηξα θαη θπξίσο θφξκεο γηα λα αηζζάλνκαη 

άλεηα κε ηα θηιά ηα παξαπάλσ. Δθηφο απφ φια ηα άιια ζηελαρσξηέκαη θαη γηα απηφ, πάξα 

πνιχ. 
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19. Ση ξόιν παίδεη ν ζύδπγόο ζνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; Θεσξείο όηη 

ζε επεξεάδεη άκεζα;  

- Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαη φζν ηνλ έρσ αλάγθε θαη ηνπ ην ιέσ εθείλνο ηξνκάδεη θαη 

θεχγεη αθφκα πνην καθξηά, ζαλ λα κελ ππάξρσ γηα απηφλ θαη απηφ κε ηξειαίλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Μπνξεί λα είκαη ραιηά θαη λα κε θάλεη θαιά, αιιά κπνξεί θαη λα είκαη ράιηα 

θαη λα κε θάλεη ρεηξφηεξα, θαη απηφ δελ ην αληέρσ… Να ηψξα ηηο πξνάιιεο ηνπ ιέσ 

βαξέζεθα λα είκαη κφλε, δελ κηιάκε, δελ είκαζηε θαιά θάλε θάηη θαη κνπ ιέεη λα πεγαίλσ 

καδί ηνπ ζην ρσξάθη. Μα απηφ ζα είλαη ε ιχζε καο; Γελ κπνξψ έηζη!  

20. Τπάξρεη θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ πνπ όηαλ ην ζθεθηείο κειαγρνιείο; 

- Ναη ακέ! Δίλαη ε δσή κνπ ζηελ Αζήλα, εθεί φζν θαη αλ γθξίληαδα ηψξα πνπ φια είλαη 

παξειζφλ θαηαιαβαίλσ πσο ήηαλ φια ππέξνρα. Ήκαζηαλ ζην ζπίηη καο, είρακε ηηο 

δνπιεηέο καο, έκελα καδί κε ηελ κάλα κνπ, φια ήηαλ θαιά, ηψξα….   

21. Πηζηεύεηο πσο ν ιόγνο ησλ άιισλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; 

- Ναη, θαη θαιεκέξα λα κνπ πεη ε πεζεξά λνπ εγψ λεπξηάδσ, δελ κπνξψ νχηε λα ηελ αθνχσ 

λα κηιά! Καη ην ίδην ηζρχεη θαη κε ηνλ πεζεξφ κνπ, δελ ηνπο ζέισ, δελ ηνπο κπνξψ. Ξέξεηο 

αλ ζηξαβψζσ κε θάπνηνλ κεηά νχηε λα ηνλ βιέπσ δελ ζέισ.. 

22. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξείο όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηθή ζνπ 

επηπρία; 

- Ζ πγεία πάλσ απφ φια θαη ε αγάπε, αλ έρεηο απηά θαη ζε βνεζήζεη θαη ν ζεφο, φια 

γίλνληαη θαιχηεξα, έηζη πηζηεχσ εγψ.  

21. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε επηπρία, ε γαιήλε θαη ε ραξά δηαξθνύλ γηα πάληα, πσο 

θαληάδεζαη πσο ζα είλαη κηα επηπρηζκέλε δσή; 

- Λνηπφλ είλαη λα είκαη θνληά κε ηελ κάλα κνπ, λα είκαη θαιά κε ηνλ Παχιν, λα είλαη 

θξφλεκα ηα παηδηά κνπ, λα είκαη αδχλαηε γηα λα ρσξάσ ζηα ξνχρα κνπ θαη λα θχγνπκε 

απφ ηελ Κξήηε, απηά ηα ιίγα… 

 

3.Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα από ην Νίθν 

 
1.Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείο πσο ζνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηελ δσή ζνπ; 

- Ζ ραξά, ε απφιαπζε, εε… δελ ζπκάκαη θάηη άιιν. 

2.Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

επηπρηζκέλνο; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Ναη ππήξραλ θαη ππάξρνπλ. ηαλ κνπ είπαλ πσο ε αδεξθή κνπ μεπέξαζε ην θίλδπλν, θαη 

ζα δήζεη, ηφηε έλνησζα πσο κνπ ράξηδαλ ηνλ θφζκν. Καη ζηηο γελλήζεηο ησλ παηδηψλ κνπ 

φηαλ ηα πξσηνείδα έλνησζα κεγάιε ραξά, έλνησζα πξαγκαηηθά καο επηπρηζκέλνο.  

3.Τπήξρε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

δπζηπρηζκέλνο ή πιεγσκέλνο; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά 

κπνξείο εθείλεο ηηο ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- ηαλ έκαζα φηη ν παηέξαο κνπ πέζαλε, εθεί λφκηδα πσο ηειείσλε φιε κνπ ε δσή. Ήζεια 

λα κε πάξεη καδί ηνπ. Καη φηαλ κεηά αξξψζηεζε ε αδεξθή κνπ, θαη ζα έθεπγε θαη απηή λα 

βξεη ηνλ παηέξα κνπ, εθεί ζα ηειείσλα θαη εγψ.  

4. Πιεγσκέλνο έρεηο λνηώζεη; 

- Ναη θπξίσο απφ ηελ γπλαίθα κνπ, δελ κε θαηαιαβαίλεη… εεε… θαη γπξίδεη θαη ηα παηδηά 

εηο βάξνο κνπ. Γελ κε ζέινπλ θαη κνπ ην δείρλνπλ. 

5.Ση ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ όηαλ θάηη ζε πιεγώλεη ή ζε ζηελαρσξεί; 

Γελ ιέσ θάηη, ζαλ ηη λα ιέσ δειαδή; Υαδφο είκαη λα κηιάσ κφλνο κνπ; Γελ γίλεηαη. 

6. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη ζηελαρσξεκέλνο; 

- Γηαηί έηπρε πάιη ζε εκέλα απηφ, θαη πσο ζα ηα θαηαθέξσ, θαη λα πάσ λα αλάςσ θαλέλα 

θεξάθη, θαη ηέηνηα.  

7.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη λεπξηαζκέλνο; 

- Θέισ λα ηα γθξεκίζσ φια, ζέισ λα παίμσ κηα ηνπ ηνίρνπ θαη λα κπεη κέζα. Δεε… θαη 

βξίδσ θηφιαο πνιχ, κεηά μεζπκαίλσ θαη εξεκψ. Γελ θηαίσ εγψ νη άιινη θηαίλε.  

8.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη επηπρηζκέλνο; 
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- Λέσ καθάξη λα θξαηήζεη πνην πνιχ, δελ λνηψζσ ζπρλά έηζη.. θαη έρσ θνιιήζεη δελ μέξσ 

ηη λα ζνπ πσ ηψξα. Δεε… λαη καθάξη λα θξαηήζεη θαη άιιν.  

9.Πνην άηνκν καζαίλεη πξώηα ηη ζνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί έρεηο επηιέμεη εθείλν ην άηνκν 

θαη όρη θάπνην άιιν; 

- Ζ αδεξθή κνπ βέβαηα, εθείλε κε αγαπάεη πάξα πνιχ θαη φηαλ ζα ηεο ην πσ, ζα κνπ πεη ηη 

λα θάλσ. Μεηά ην ιέκε θαη ζηελ κάλα κνπ θαη ιέεη θαη απηή ηε γλψκε ηεο. Δεεε θαη κεηά 

ην ιέσ θαη ζηελ γπλαίθα κνπ. 

9.1. Καη ε γπλαίθα ζνπ; 

- Δθείλε δελ είλαη γηα πνιιέο- πνιιέο επζχλεο, ζα αξρίζεη ηα δηθά ηεο θαη ζα κε λεπξηάζεη.  

9.2. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν; νπ ιέεη πάληα απηό πνπ είζαη 

έηνηκε λα αθνύζεηο ή απηό πνπ πεξηκέλεηο; 

- Ζ αδεξθή κνπ θξνληίδεη λα κελ κε λεπξηάδεη θαη λα κε ζηελαρσξεί, κνπ ιέεη ηελ αιήζεηα 

αιιά πνην θαιά απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ζ κάλα κνπ ζα κνπ πεη αιιά κεηά αξρίδεη λα 

θιαςνπξίδεη θαη λα κνπξκνπξίδεη. Γελ  κνπ ιέλε πάληα ηα ίδηα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε… εεε… ηη άιιν λα πσ; 

9.3.Πνηα είλαη ε θξάζε πνπ ζνπ ιέεη  ζπλήζσο ην πξόζσπν πνπ εκπηζηεύεζαη θαη 

κνηξάδεζαη καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ; 

- Μνπ ιέεη «Νίθν, θάλε ππνκνλή θαη φια ζα θηηάμνπλ, ζα πάκε λα αλάςνπκε θαη έλα θεξί 

ή λα θάλνπκε αξηνπιαζία» ην ίδην κνπ ιέεη θαη ε κάλα κνπ. Ααα… θαη κνπ ιέεη «παηδάθη 

πάιη εζέλα έηπρε θαη απηφ; Αλ ήηαλ εδψ ν παηέξαο ζνπ φια ζα ήηαλ θαιχηεξα» 

10. Γείρλεηο ζηα παηδηά πσο λνηώζεηο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεηο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα; 

- Δεε.  (γειάεη) θαη λα ζέισ λα θξπθηψ δελ κπνξψ… εγψ δελ ζέισ ζαλ ηελ κάλα ηνπο 

θξπθνθνχθνπια πξάγκαηα. Θέισ λα μέξνπλ αιιά λα κελ κηιάλε γηαηί είλαη κηθξά.  

11. Πηζηεύεηο πσο ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο λνηώζεηο αθόκα θαη αλ δελ ηνπ 

κηιήζεηο; 

- Δεε.. λαη… είλαη ηα ζεκεξηλά παηδηά πνιχ έμππλα.  

12. Ση θάλεηο όηαλ έρεηο θάπνην παξάπνλν ή πξόβιεκα από ην έλα ζνπ παηδί; Σν 

αλαθέξεηο ζην άιιν; 

- Ζληα ιέεη λα θάλσ; Νηα απηφ ην έλα ζπλνξίδεηαη ηνπ αιινπλνπ, φινη θάλνπλ θφκκα 

ελαληίνλ κνπ. Γελ ιέσ πξάκα ζε θαλέλα.  

13. ε πνηεο πεξηόδνπο άγρνπο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο 

- Δγψ δελ δείρλσ άκα αγρψλνκαη, παιηά θαηλφηαλ επεηδή θάπληδα, αιιά ηψξα ην έρσ 

ζηακαηήζεη. Γελ ην δείρλσ, δελ είκαη θακηά γπλαηθνχια εγψ.  

14. ε πεξηόδνπο ζπκνύ πσο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

Δγψ ακά ζπκψλσ ην παίξλνπλ ρακπάξη φινη, κα φηαλ ζνπ ιέσ φινη, φινη, δελ ραξίδσ, 

αξρίδσ ηηο ρξηζηνπαλαγίεο ζην ιεπηφ. 

14α. Γηα πνηα άηνκα κηιάο; 

- Γηα φια, πάληα κε παίξλνπλ φινη ρακπάξη, γηαηί λα θξχβνκαη, νη άληξεο έηζη θάλνπλ. 

Ήληα θξπθηνχιε ζα παίδνπκε; 

15. ε πνηεο πεξηόδνπο ραξάο εμσηεξηθεύεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ; 

- Δεε… ηη λα θάλσ; Άκα είκαη ραξνχκελνο, πίλσ θακηά ξαθί θαη ρακνγειψ, ζαλ ηη πξέπεη 

λα θάλσ; 

16. Έρεηο ζθεθηεί πσο απηά πνπ λνηώζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην ζώκα ζνπ; Αλ λαη 

πσο; Αλέθεξε έλα παξάδεηγκα  

- Ναη ην βιέπσ, άκα είκαη ζπκσκέλνο θαη βξίδσ θαη ρηππάεη πνιχ γξήγνξα ε θαξδηά κνπ, 

δελ ηελ θάλσ θαιά, άζε πνπ κεηά βιέπσ πσο έρσ πίεζε.  

17. Ση ξόιν παίδεη ν ζύδπγόο ζνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; Θεσξείο όηη 

ζε επεξεάδεη άκεζα;  

- Άκα κε επεξεάδεη ιέεη;;; ακέ! Απηή πνιιέο θνξέο είλαη ε αηηία θαη έρσ πνιιά λεχξα. Καη 

φζν δελ ζέισ λα ηεο δίλσ ζεκαζία, ηφζν πνην πνιχ κνπ ην θάλεη.  

18. Τπάξρεη θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ πνπ όηαλ ην ζθεθηείο κειαγρνιείο; 

- Ναη είλαη θαλέλα δπν, είλαη φηαλ ήκνπλ πνην κηθξφο, θαη ήκνπλ ειεχζεξνο απφ ηα άγρε 

θαη ηηο βαβνχξεο. Αλ δνχζε ν παηέξαο κνπ μέξσ πσο ζα είρα λα αζρνιεζψ κφλν κε ηελ 
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νηθνγέλεηα κνπ θαη φια ζα πήγαηλαλ θαιά, αιιά ηψξα έρσ πνιιέο επζχλεο θαη λνηψζσ 

ζθιάβνο.  

18α. Δίζαη θαιύηεξα ηώξα; 

- Ναη ηψξα, θαηάθεξα θαη γχξηζα ζηελ Κξήηε κφληκα, ζπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ αιιά δελ 

θιαίσ θαη ε αδεξθή κνπ έρεη μεπεξάζεη ηνλ θίλδπλν θαη είλαη θαιά.  

19. Πηζηεύεηο πσο ν ιόγνο ησλ άιισλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; 

- Ναη άκα κνπ κηιήζεη ε γπλαίθα, ε αδεξθή θαη ε κάλα κνπ γίλνκαη ρψκα, ηη λα ζνπ ιέσ 

ηψξα.  

20. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξείο όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηθή ζνπ 

επηπρία; 

- Να έρσ ηελ εζπρία κνπ, θαη λα κελ κνπ γθξηληάδεη θαλείο.  

20 α. Ση κόλν απηό ζα ζε θάλεη επηπρηζκέλνο; 

- Δ λαη. Ήληα άιιν λα ζέισ; 

21. Ζ γπλαίθα ζνπ;;; 

- Δ άκα δελ μηλίδεη ηα κνχηξα ηεο είκαη κηα ραξά.  

21. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε επηπρία, ε γαιήλε θαη ε ραξά δηαξθνύλ γηα πάληα, πσο 

θαληάδεζαη πσο ζα είλαη κηα επηπρηζκέλε δσή; 

- Μηα επηπρηζκέλε δσή ζα είλαη λα κέλσ ζην ρσξηφ, εγψ ε γπλαίθα θαη ηα παηδηά κνπ, ε 

κάλα θαη ε αδεξθή κνπ. Τπάξρεη κεγαιχηεξε επηπρία απφ απηφ;; εγψ ζνπ ιέσ πσο δελ 

ππάξρεη.  

 

4.Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα από ηνλ Παύιν 
 
1.Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείο πσο ζνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηελ δσή ζνπ; 

- Δεε… ηη λα πσ;; είλαη ε ραξά, ε ζπκπφληα, εεε θαη ηη άιιν.. ηη δελ μέξσ… 

2.Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

επηπρηζκέλνο; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά κπνξείο εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Ναη νππ πνιιέο, εηδηθά φηαλ ήκνπλ λεαξφο, ήζεια λα δσ ηελ δσή κνπ κε έληαζε 

θαη φξεμε. ζν δελ θαληάδεζαη, θάζε κέξα θξφληηδα γηα απηφ. Γηα λα ζνπ πσ λα 

θαηαιάβεηο, έθαλα ηξέιεο κε ηνπο θίινπο κνπ, θφληξεο κε κεραλάθηα, πήγαηλα 

θαθέδεο, βφιηεο ζπλέρεηα, πήγαηλα γηα ςάξεκα φζν κεγάισλα θαη ην γνχζηαξα φηαλ 

έπηαλα ςάξηα.  

2.1. Καη κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

- Δεε λαη εληάμεη ελλνείηαη φηαλ άθεζα έγθπνο ηελ γπλαίθα κνπ, έλνησζα ηη λα ζνπ πσ 

ηψξα; Πνιχ πνιχ ραξνχκελνο 

3.Τπήξρε θάπνηα ζηηγκή ή ζηηγκέο ζηελ δσή ζνπ πνπ είπεο πσο είζαη πξαγκαηηθά 

δπζηπρηζκέλνο ή πιεγσκέλνο; Αλέθεξε κνπ ζε παξαθαιώ όζν πην πεξηγξαθηθά 

κπνξείο εθείλεο ηηο ζηηγκέο (πξόζσπα, γεγνλόο, θαηάζηαζε) 

- Δεε.. λαη λα ζνπ πσ… φηαλ έκαζα πσο θαη νη δπν κνπ γνλείο είραλ θαξθίλν, θαη φηαλ 

έκαζα πσο ε γπλαίθα κνπ είρε ληαιαβέξηα κε άιινπο άληξεο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ηξειάζεθα. Ση λα ζνπ πσ ηψξα;; δελ ιέγνληαη απηέο νη ζηηγκέο, δελ ζέισ  θαζφινπ λα ηηο 

ζπκάκαη.  

4. Πιεγσκέλνο έρεηο λνηώζεη; 

- Ακέ. Οπ! Απφ ηελ γπλαίθα κνπ, φηαλ έβιεπα πσο άιιαδε, θαη άιιαδε ρσξίο ιφγν, αιιά 

δελ θηαίεη απηή, ε κάλα ηεο ηα έθαλε φια κε ηελ αδεξθή ηεο.  

5.Ση ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ όηαλ θάηη ζε πιεγώλεη ή ζε ζηελαρσξεί; 

- θέθηνκαη ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ, κνπ αξέζνπλ ηα παιηά ηα βαξηά ηξαγνχδηα. 

5.1. Αλέθεξε κνπ έλα ηέηνην παξάδεηγκα. 

- Δεεε… ην «πφηε ζα θάλεη μαζηεξηά», «θαηαξακέλε θηψρηα», θαη πνην ησξηλφ «δειεχσ 

ηνπο ξνθάδεο θαη ηνπο πηηζηξηθάδεο» δελ μέξσ αλ είλαη ηίηινη ηξαγνπδηψλ γηαηί δελ έρσ 

θαιή κλήκε αιιά απηά πνπ ζνπ είπα είλαη βαζηθά. 

6. Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη ζηελαρσξεκέλνο; 
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- Πάιη κνπζηθή αθνχσ, ηα ίδηα, θαη ζθέθηνκαη πσο ζα βξσ ηελ ιχζε κφλνο κνπ, δελ 

κπνξεί θαλέλαο άιινο λα κε βνεζήζεη ή λα ζθεθηεί φπσο εγψ.  

7.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη λεπξηαζκέλνο; 

- Φηάλσ ζηα φξηα ηεο ηξέιαο, θαη θηαίεη ην φηη δελ ζθέθηνκαη, πεηάσ πξάγκαηα θαη ιέσ- 

ιέσ ρσξίο λα θαηαιαβαίλσ ηη ιέσ.  

8.Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο όηαλ είζαη επηπρηζκέλνο; 

- Να θξαηήζεη πεξηζζφηεξν, αιιά μέξσ πσο φζν κεγαιψλσ θεχγεη θαη ε φξεμε θαη ε ραξά.  

9.Πνην άηνκν καζαίλεη πξώηα ηη ζνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί έρεηο επηιέμεη εθείλν ην άηνκν 

θαη όρη θάπνην άιιν; 

- Οη γνλείο κνπ, απηνί κε θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα, θαη δελ ζα κε θνηηάμνπλ κε πεξίεξγν 

βιέκκα, εεε.. θαη φηαλ εξεκήζσ ην ιέσ θαη ζηελ κάλα κνπ.  

9.1. Ση πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν; νπ ιέεη πάληα απηό πνπ είζαη 

έηνηκνο λα αθνύζεηο ή απηό πνπ πεξηκέλεηο; 

- Γελ πεξηκέλσ λα κνπ πνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά ζέισ λα δσ ην βιέκκα πσο ζε 

λνηάδνκαη, πσο φια ζα ζηξψζνπλ.  

9.2.Πνηα είλαη ε θξάζε πνπ ζνπ ιέεη  ζπλήζσο ην πξόζσπν πνπ εκπηζηεύεζαη θαη 

κνηξάδεζαη καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο ζνπ; 

- Ζ κάλα κνπ ζα κνπ πεη «αρ… παηδάθη κνπ..» απηφ ηίπνηα άιιν θαη ζα δαθξχζεη, ελψ ν 

παηέξαο κνπ ζα κνπ πεη «κελ ζηελαρσξηέζαη θάηη ζα θάλνπκε», θαη αο κελ θάλεη ηίπνηα 

κεηά.  

10. Γείρλεηο ζηα παηδηά πσο λνηώζεηο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεηο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα; 

- Αλ δείρλσ ιέεη, αθνχ θσλάδσ θαη βξίδσ, ιεο λα κελ ην πάξνπλ ρακπάξη;; ζίγνπξα ην 

θαηαιαβαίλνπλ.  

11. Πηζηεύεηο πσο ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο λνηώζεηο αθόκα θαη αλ δελ ηνπ 

κηιήζεηο; 

- Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κε αθνχζνπλ, αιιά δελ μέξσ αλ πξέπεη ή φρη δελ ην έρσ 

ζθεθηεί. Ση είλαη ιάζνο;;;;  

12. Ση θάλεηο όηαλ έρεηο θάπνην παξάπνλν ή πξόβιεκα από ην έλα ζνπ παηδί; Σν 

αλαθέξεηο ζην άιιν; 

- Γελ παίδεη λα έρσ παξάπνλν απφ ηελ κία θαη λα κελ έρσ απφ ηελ άιιε, καδί ηα θάλνπλ 

φια απηέο. 

13. ε πνηεο πεξηόδνπο άγρνπο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο 

- Δεε…. Γελ αγρψλνκαη ζπρλά, δελ κνπ αξέζεη λα λνηψζσ έηζη θαη δελ λνηψζσ, φηη πάεη 

θαη φηη έξζεη.  
14. ε πεξηόδνπο ζπκνύ πσο εμσηεξηθεύεηο απηό πνπ λνηώζεηο; 

- Πάληα θαη παληνχ, δελ είκαη εγψ εθείλε ηελ ζηηγκή, είλαη ν άιινο κνπ ν εαπηφο πνπ ζέιεη 

λα ηα γθξεκίζεη φια ζην πέξαζκα ηνπ.  

15. ε πνηεο πεξηόδνπο ραξάο εμσηεξηθεύεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ; 

- Κάλσ πιάθεο θαη πξνζπαζψ λα λνηψζεη θαη ν άιινο έηζη.  

16. Έρεηο ζθεθηεί πσο απηά πνπ λνηώζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην ζώκα ζνπ; Αλ λαη 

πσο; Αλέθεξε έλα παξάδεηγκα  

- Μπα εκέλα δελ κε επεξεάδεη, άιια πξάγκαηα κε πεηξάδνπλ, εεε… ίζσο φηη θαπλίδσ λα 

παίδεη ξφιν.. θαπλίδσ πνην πνιχ.  

17. Ση ξόιν παίδεη ν ζύδπγόο ζνπ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; Θεσξείο όηη 

ζε επεξεάδεη άκεζα;  

- Απηή κε επεξεάδεη θαη έκεηλα θαη ηα παηδηά, φια εθείλε θαη ηα πξνθαιεί θαη ηα 

ζηακαηάεη. Γηα απηφ έρσ πνιιέο θνξέο λεχξα.  

18. Τπάξρεη θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ πνπ όηαλ ην ζθεθηείο κειαγρνιείο; 

- Ναη, φηαλ ζθέθηνκαη πσο κεηά πνπ παληξεχηεθα έκελα κε ηα πεζεξηθά κνπ θαη ζην 

θνληέηλεξ θαη ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία. Έγθιεκα κεγάιν, ηη λα ζνπ ιέσ ηψξα.  

18α. Δίζαη θαιύηεξα ηώξα; 

- Ναη ακέ, είκαη εδψ ζηελ Κξήηε, έρσ ηελ δνπιεηά, ην ζπηηάθη κνπ θαη φια έηζη φπσο ηα 

ζέισ. Καη πάλσ απφ φια, νη άιινη είλαη καθξηά. 

19. Πηζηεύεηο πσο ν ιόγνο ησλ άιισλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε; 
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- Ναη αλ κνπ πεη θάηη θαθφ ε κάλα κνπ ηξειαίλνκαη, δελ γνπζηάξσ λα ζηελαρσξηνχληαη νη 

άιινη, θαη αλ απηφ πνπ ζα κνπ πνπλ ην έρσ θάλεη εγψ, δελ κπνξψ… ηη λα ζνπ ιέσ ηψξα.  

20. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξείο όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηθή ζνπ 

επηπρία; 

- Ναη είκαη φπσο ηψξα, ααα θαη ζα κε βφιεπε λα πέζαηλε ε πεζεξά κνπ, ζα γιίησλα πφζε 

κνπξκνχξα απφ ηελ γπλαίθα κνπ, ηφηε ζα κπνξψ λα πσ πσο είκαη επηπρηζκέλνο.  

20α. Ση κόλν απηό ζα ζε θάλεη επηπρηζκέλνο; 

- Ση άιιν λα ζέισ, έρνπλ ηψξα φινη ηελ πγεία ηνπο, είκαη κε θνληά ζηνπο δηθνχο κνπ θαη 

καθξηά απφ φινπο ηνπο πεηξαζκνχο.  

21. ε γπλαίθα ζνπ;;; 

- Δεε ακα δελ ηηο ιέεη καιαθίεο ε πεζεξά κνπ είλαη φια θαιά, ζέισ ηίπνηα άιιν, φρη, 

είκαζηε καθξηά, είλαη κέζα ζην ζπίηη θαη φια θαιά.  

21. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε επηπρία, ε γαιήλε θαη ε ραξά δηαξθνύλ γηα πάληα, πσο 

θαληάδεζαη πσο ζα είλαη κηα επηπρηζκέλε δσή; 

- Δγψ ηελ έρσ ηελ επηπρία κνπ ηψξα έηζη φπσο είκαη, αλ ην θαηαιάβαηλε θαη ε γπλαίθα 

κνπ ζα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο δσ ζηνλ παξάδεηζν.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 
 

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα εζλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο: 

Καηαγξαθή κηαο εκέξαο 
 

1. Παξάδεηγκα απνκαγλεηνθσλεκέλεο ελζνγξαθηθήο παξαηήξεζεο από 

ηελ πξώηε νηθνγέλεηα (εηθνζηή πξώηε ζπλάληεζε, εηθνζη-ηεηξάσξε 

θαηαγξαθή) 

 
Ο ηζαθσκόο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Έλα απξφζκελν γεγνλφο ήξζε λα ηαξάμεη ηνλ χπλν ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο πέληε ηα 

μεκεξψκαηα ρηχπεζε ην ηειέθσλν θαη ήηαλ ε γηαγηά (ε κεηέξα ηνπ Νίθνπ) απφ ην ρσξηφ, 

ηνπο είπε πσο έλαο ζείνο πέζαλε θαη πσο ην πξσί νρηψ ψξα ήηαλ ε θεδεία.  

Ο παηέξαο ζηελαρσξήζεθε πάξα πνιχ, ε κεηέξα δελ έδσζε ηδηαίηεξε βάζε δηφηη δελ 

είραλ πνηέ θαιέο ζρέζεηο, άξα ηεο πέξαζε απαξαηήξεηε απηή ε απνπζία. Δθείλνο 

ηειεθψλεζε ζηελ αδεξθή ηνπ θαη ηεο είπε πσο ζε θακηά ψξα ζα πεξάζεη λα ηελ πάξεη λα 

πάλε ρσξηφ. Ζ κεηέξα θαηλφηαλ πσο δελ είρε θακία φξεμε αιιά δελ ξσηήζεθε γηα ην ηη 

ζέιεη. πγθεθξηκέλα ν παηέξαο ιέεη: 

- Παηέξαο: Αλζνχια εηνηκάζνπ θαη μχπλα ηα παηδηά πάκε ρσξηφ 

- Μεηέξα: λφκηδα πσο ζα πήγαηλεο εζχ θαη ε αδεξθή ζνπ 

- Παηέξαο: φρη ζα πάκε φινη καδί, ζα θαλεί πνην φκνξθν απηφ ζην ρσξηφ 

- Μεηέξα: δειαδή ηα παηδηά ζα ράζνπλ ην ζρνιείν ηνπο; 

- Παηέξαο: λαη, δελ ππάξρεη πξφβιεκα γηα κέξα 

- Μεηέξα: κα ηα παηδηά είλαη κηθξά γηα λα πάλε ζηελ θεδεία 

- Παηέξαο: λαη έρεηο δίθην, θάηζε λα ζθεθηψ  

- Μεηέξα: δελ ζέιεηο λα παο κφλνο ζνπ; 

- Παηέξαο: φρη δελ πάσ κφλνο, ζα έξζεηο θαη εζχ. Λνηπφλ ην απνθάζηζα, ζα πάκε φινη 

καδί θαη ζα θάηζεηο ζην ζπίηη κε ηα παηδηά, λα ην καδέςεηο θαη ιίγν θαη εγψ, ε κάλα 

κνπ θαη ε αδεξθή κνπ ζα πάκε, απιά έηζη ζα δεη θαη ην ρσξηφ φηη φινη πελζνχκε. 

- Μεηέξα: θαιά 

- Παηέξαο: αα!! Βξεο κνπ θαη εκέλα ην θνπζηνχκη κνπ 

 

Ζ κεηέξα πήγε ζην δσκάηην ηεο βξήθε ηα ξνχρα ηνπο, θαη έπεηηα πήγε λα μππλήζεη ηα 

παηδηά. Σνπο είπε πσο δελ ζα πάλε ζην ζρνιείν θαη εθείλα πέηαμαλ απφ ηελ ραξά ηνπο. 

Πξηλ θαιά- θαιά ζεθσζνχλ απφ ην θξεβάηη, ν Μάξηνο είπε: 

- Μάξηνο: κακά αθνχ ζα πάκε ζην ρσξηφ, λα πάξσ θαη ην tablet, έια ζε παξαθαιψ 

- Μάκα: θαιά πάξε ην, ηη ζα θάλνπκε άιισζηε ζην ρσξηφ κφλνη καο. Πάξε φκσο θαη 

ηα βηβιία ζνπ  

- Μάξηνο: γηνχπη!!! 

 

Ζ κεηέξα άξρηζε λα ηνπο εηνηκάδεη γξήγνξα, αιιά ν παηέξαο κε ην πνπ ληχζεθε βγήθε 

έμσ, κπήθε ζην απηνθίλεην θαη άξρηζε λα θνξλάξεη γηα λα θάλεη ε κεηέξα γξήγνξα, εθείλε 

έηξερε παληθφβιεηε, ηα παηδηά είραλ ππεξέληαζε θαη ηνπ έβγαηλε γθξίληα. ηαλ κπήθαλ 

ζην απηνθίλεην, πξηλ μεθηλήζεη ν παηέξαο, ε κεηέξα ζπκήζεθε πσο δελ είρε θιεηδψζεη ην 

ζπίηη, ηνπ είπε λα ζηακαηήζεη γηα λα πάεη λα ηζεθάξεη ην ζπίηη θαη εθείλνο άξρηζε λα 

θσλάδεη: 

- Παηέξαο: κηα δνπιεηά είρεο λα θάλεηο θαη ηελ έθαλεο ζηξαβά, ηίπνηα δελ θάλεηο 

ζσζηά, ηειεπηαίνη ζα θηάζνπκε ζηελ θεδεία. Πνηέ δελ είζαη ζηελ ψξα ζνπ θαη φιν 

θάλεηο κηα ηξχπα ζην λεξφ. Βαξέζεθα!!! 

- Μεηέξα: Νίθν ζηακάηα! 

- Παηέξαο: δελ ζα κνπ ιεο πφηε ζα κηιάσ θαη πφηε φρη, ε αιήζεηα πνλάεη ε;; 
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- ηέιηνο : κπακπά κελ κηιάο έηζη ζηελ κακά 

- Παηέξαο: ζηψπα εζχ, είζαη κηθξφο δελ μέξεηο, αιιά κνηάδεηο θαη εζχ ηεο κάλαο ζνπ 

- Μάξηνο: πσ ξε κπακπά ζηακάηα 

- Παηέξαο: ε βέβαηα, έρεηο θάλεη ηα παηδηά ζαλ ηα κνχηξα ζνπ, ηνπο ιεο άζρεκα 

πξάγκαηα γηα κέλα θαη δελ κε ζέινπλ. 

- Μεηέξα: ηη είπα πάιη εγψ; Δζχ μεθίλεζεο 

- Παηέξαο: εγψ είδεο εηνηκάζηεθα θαη ήκνπλ ζηελ ψξα κνπ, εζχ ηη θάλεηο; Γελ είζαη 

άμηα γηα ηίπνηα, φια εγψ ηα θάλσ θαη εζχ ην κφλν πνπ μέξεηο είλαη λα θάζεζαη…. 

Δίλαη σξαίν πξάγκα ην θαζηζηφ ε;; 

 

Ζ κεηέξα δελ απάληεζε, απιά δάθξπζε, ηα παηδηά ζην πίζσ θάζηζκα, δελ έβγαδαλ κηιηά, 

θαηλφληνπζαλ πνιχ ζηελαρσξεκέλα. Μεηά απφ πέληε ιεπηά είραλ θηάζεη έμσ απφ ην ζπίηη 

ηεο ζείαο Καηεξίλαο, ε νπνία θαη απηή θαηλφηαλ λεπξηαζκέλε. ηαλ κπήθε ζην απηνθίλεην 

άξρηζε λα κνλνινγεί: 

- Καηεξίλα: θαιεκέξα! Αιιά πνπ είδακε ηελ θαιή εκέξα, κα θαιά ηψξα βξήθε θαη 

απηφο; Δίρα ηφζεο δνπιεηέο λα θάλσ ζην γξαθείν θαη ηα άθεζα φια πίζσ γηα λα 

πάσ, πνπ ζηελ νπζία είλαη κφλν ηαιαηπσξία. Δζείο ηη έρεηε θαη δελ κηιάηε; 

Σζαθσζήθαηε ε; ε βέβαηα θάλεηε θαη άιιε δνπιεηά, δελ καο θηάλνπλ φια ηα άιια 

έρνπκε θαη απηφ. Καη θάλεη θαη ηφζν θξχν ζήκεξα, έπξεπε λα βάιεηο πνην δεζηά 

ξνχρα ζηα παηδηά, κε ηελ ιεπηή κπινχδα ζα παγψζνπλ ζην ρσξηφ.  

- Μεηέξα: ηνπο πήξα θαη δαθέηα θαη θνχηεξ κπινχδα, θαιά ζα είλαη 

- Καηεξίλα: λαη εκέλα κνπ ιεο 

- Παηέξαο: ληα πφηε έθαλε ζσζηή δνπιεηά γηα λα θάλεη θαη ηψξα;; αιιά άκα κηιάσ 

εγψ είκαη ν θαθφο 

- Μάξηνο: ξε κπακπά κελ αξρίδεηο πάιη 

- Καηεξίλα: λα κηιάο κε ζεβαζκφ ζηνλ παηέξα ζνπ, φια εθείλνο ζαο ηα δίλεη, δελ 

είκαη ηίπνηα θαθφ, είπε ηελ αιήζεηα. Αιιά βέβαηα ε κάλα ζαο, δελ ζαο έρεη κάζεη 

ηξφπνπο. 

- ηέιηνο: δελ κπνξνχκε εκείο λα πάκε κηα θνξά ζην ρσξηφ ή θάπνπ ηέινο πάλησλ 

ρσξίο γθξίληα θαη θσλέο; 

- Καηεξίλα: λαη, λαη έρεηο δίθην, φια ε κάλα ζαο ηα θάλεη 

 

Μεηά απφ απηφ θαλέλαο δελ κίιεζε, κηαο ψξαο δηαδξνκή θαη θαλέλαο δελ είπε ηίπνηα. 

Μνπζηθή δελ έβαιαλ ζην απηνθίλεην γηαηί πελζνχλ, νπφηε ην κφλν πνπ αθνπγφηαλ ήηαλ ε 

αλάζα ηνπο. Σα δχν αγφξηα, απνθνηκήζεθαλ ζηελ κέζε ηεο δηαδξνκήο. ηαλ έθζαζαλ ζην 

ρσξηφ, μχπλεζαλ θίιεζαλ ηελ γηαγηά, ε νπνία ήηαλ πνιχ ζηελαρσξεκέλε θαη κπήθαλ ζην 

ζπίηη. Ζ κεηέξα, κε ηα παηδηά έθαηζαλ ζπίηη ελψ νη ππφινηπνη ακέζσο έθπγαλ δηφηη 

ζχκθσλα κε ηελ γηαγηά, είραλ αξγήζεη δέθα ιεπηά απφ ηελ ψξα πνπ έπαημε ε θακπάλα.  

Ζ κεηέξα έθαλε έλαλ ειιεληθφ θαθέ, έθαηζε κπξνζηά ζην ηδάθη θαη έβγαιε έλα 

ηζηγάξν απφ ηελ ηζάληα ηεο, δελ ηελ έλνηαδε πνπ ηελ έβιεπαλ ηα παηδηά, εθείλα δελ 

έδεημαλ λα μαθληάδνληαη απφ ην ζέακα. ηελ ζπλέρεηα, κεηά ην ηέινο ηνπ θαθέ, μεθίλεζε 

λα καγεηξεχεη, ελψ ηα παηδηά άξρηζαλ λα μεζθνλίδνπλ ην ζπίηη.  

Μέρξη λα γπξίζνπλ νη ππφινηπνη απφ ην ζιηβεξφ γεγνλφο, ην ζπίηη κχξηδε θαζαξηφηεηα θαη 

θξεζθάδα, ε κεηέξα είρε ςήζεη ην θαγεηφ θαη φια έδεηρλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά. Έθαηζαλ 

γχξσ απφ ην ηδάθη θαη ε κεηέξα άξρηζε λα ιέεη ηζηνξίεο απφ ηνλ παππνχ πνπ δελ δεη, θαη 

πφζν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αλ ήηαλ αθφκα ζηελ δσή, θνίηαδε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θαη 

έθιαηγε.  

Οη ππφινηπνη άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ θαη ηα ηξία άηνκα, ακέζσο δηαρσξίζηεθαλ γηα 

λα κελ θαλεί φηη ζπδεηνχζαλ. Ζ Καηεξίλα άξρηζε λα ιέεη γηα ηα άηνκα πνπ 

παξαβξίζθνληαλ ζηελ θεδεία, θαη φηη πεξίεξγν είρε δεη, ε γηαγηά ζρνιίαδε ηα θαγεηά, ελψ 

ν παηέξαο ήηαλ ακίιεηνο. Φαηλφηαλ ζαλ λα είρε πεηξάμεη κνλάρα εθείλνλ ε απψιεηα ηνπ 

ζείνπ.  

Έθαηζαλ ζην ηξαπέδη, έθαγαλ φινη καδί, ελψ ηαπηφρξνλα ε γηαγηά έθαλε εξσηήζεηο ζηα 

παηδηά πσο ηα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν. Μφλε ηεο ε κεηέξα έζηξσζε ην ηξαπέδη θαη κφλε ηα 
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κάδεςε θαη έπιπλε ηα πηάηα, έπεηηα έθηηαμε θαθέ ζηνπο κεγάινπο θαη πνξηνθαιάδα ζηα 

παηδηά.  

Έθαηζαλ φινη ζε έλαλ κεγάιν θχθιν θαη μεθίλεζε λα ιέεη ε γηαγηά ηζηνξίεο γηα ην ζείν 

θαη ηνλ παππνχ, άξρηζε λα θιαίεη θαη νη ππφινηπνη απιά ηελ έβιεπαλ. ηαλ ε ψξα έδεημε 

ηέζζεξηο, ν παηέξαο είπε «ψξα λα θεχγνπκε, γηαηί ζήκεξα δνπιεχσ λπρηεξηλφο θαη πξέπεη 

λα πάσ ζπίηη λα θνηκεζψ, θαη λα θάλσ κπάλην». Υσξίο δεχηεξε ζθέςε, ζεθψζεθαλ φινη 

θαη άξρηδαλ λα εηνηκάδνληαη, απνραηξέηεζαλ έλαο – έλαο ηελ γηαγηά θαη κπήθαλ ζην 

απηνθίλεην.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, δελ εηπψζεθαλ ηδηαίηεξεο θνπβέληεο, απιέο αλαθνξέο γηα 

ηνλ θαηξφ, γηα ηελ πνιηηηθή θαη γηα ηα παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ. Ζ κεηέξα έιεγε πσο πξέπεη 

λα επηζθεθηνχλ ηα παηδηά ζην Ρέζπκλν, ελψ ν παηέξαο επέκελε πσο δελ έρεη ιεθηά γηα 

ράζηκν, κάιηζηα ηα πήξε ηειέθσλν θαη ηνπο είπε λα έξζνπλ ην αββαηνθχξηαθν Ζξάθιεην 

γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ κε ηα ακπέιηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ ηειεθψλνπ θξάηεζε κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα, παξά ην γεγνλφο πσο είρε κέξεο λα ηνπο κηιήζεη.  

Ο Μάξηνο θαη ν ηέιηνο ζηνλ δξφκν δελ κίιεζαλ, απιά έζηεηιαλ ραηξεηίζκαηα ζηα 

κεγαιχηεξα αδέξθηα. Αξρηθά πήγαλ ηελ Καηεξίλα ζπίηη ηεο, θαη έπεηηα πήγαλ ζην δηθφ 

ηνπο, ηα παηδηά ακέζσο θάζηζαλ ζηνπο ππνινγηζηέο, ελψ ν παηέξαο πήγε γηα κπάλην θαη 

έπεηηα μάπισζε. ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, ε κεηέξα έθαλε θαη άιιν θαθέ, θάπληζε θαη δπν 

ηζηγάξα, θαη πήξε ηειέθσλν ηα παηδηά ηεο ηα κεγαιχηεξα θαη ηελ αδεξθή ηεο. Ζ ψξα είρε 

θηάζεη ελληά θαη κηζή, θαη απηφ ζήκαλε πσο ζα έπξεπε λα πέζεη ε απιαία θαη λα 

μεθνπξαζηνχλ.  

Ηδηαίηεξα ε κεηέξα ζα έπξεπε λα θνηκεζεί λσξίο, δηφηη ηα μεκεξψκαηα μππλάεη πξψηα 

εθείλε, εηνηκάδεη ηα ηνζη θαη ηνλ θαθέ ηνπ παηέξα. Πξψηα εθείλε ζεθψλεηαη εηνηκάδεη 

φια ηα παξαπάλσ θαη κεηά φηαλ εθείλνο θχγεη απφ ην ζπίηη εθείλε πέθηεη θαη θνηκάηαη. 

Απηή ε ζπλήζεηα δηαξθεί πνιιά ρξφληα, θαη κάιηζηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ παληξεχηεθαλ θαη 

άζρεηα κε ηελ ψξα ηνπ μππλήκαηνο, ε ηεξνηειεζηία είλαη πάληα ε ίδηα.  

ζνλ αθνξά ην γεγνλφο ηνπ ηζαθσκνχ δελ έγηλε θακία αλαθνξά ζην ζπκβάλ απφ 

θαλέλαλ, φια ήηαλ ζαλ λα κελ ζπλέβε πνηέ.  

 

2. Παξάδεηγκα απνκαγλεηνθσλεκέλεο ελζνγξαθηθήο παξαηήξεζεο από ηε 

δεύηεξε νηθνγέλεηα (δεθαηε-έθηε ζπλάληεζε, εηθνζη-ηεηξάσξε 

θαηαγξαθή) 
 

Ο ηζαθσκόο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο  

 

Ο ήιηνο έιακπε απφ ςειά θαη ζπίζεο ιάκςεο έκπαηλαλ ζην ζπίηη, ψζπνπ δελ άξγεζε λα 

ρηππήζεη ην μππλεηήξη απφ ην δσκάηην ησλ γνλέσλ. Ζ κεηέξα ζεθψζεθε πξψηε θαη άξρηζε 

λα εηνηκάδεη ην γάια θαη ηνλ θαθέ γηα ηνλ άλδξα ηεο θαη γηα ηελ ίδηα, έθαηζε ιίγν λα πηεη 

κφλε κέρξη λα μεμππλήζεη θαη έπεηηα μχπλεζε θαη ηα παηδηά.  

Πήγαλ θαη νη ηξεηο ζην κπάλην λα πιχλνπλ ηα δφληηα ηνπο εθεί ηα δχν θνξίηζηα άξρηζαλ 

λα πεηάλε λεξά ε κία ζηελ άιιε απιά ε κεηέξα δελ ηνπο είπε ηίπνηα γηαηί δελ ήζειε λα ηα 

αγρψζεη κε ην ζρνιείν θαη ηελ πεηζαξρεία. Απφ ηα γέιηα μχπλεζαλ θαη ηνλ παηέξα, ν 

νπνίνο ζεθψζεθε κε πνιιά λεχξα ιέγνληαο «εγψ ζήκεξα δελ δνπιεχσ γηαηί κε μππλήζαηε 

απφ ηφζν λσξίο;», ε κεηέξα κε πνιχ ήξεκν ηξφπν πξνζπάζεζε λα ηνπ εμεγήζεη πσο ζα 

ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα πάλε νηθνγελεηαθψο καδί ζην ζρνιείν, φπσο θαη ζπλεζίδεηε ζε 

απηά ηα κέξε γηα λα δείμνπλ πσο είλαη ελσκέλε νηθνγέλεηα. κσο δελ έγηλε ηειηθά έηζη, ν 

παηέξαο δελ είρε θακία δηάζεζε γηα λα ηηο ζπλνδεχζεη, πξνθαζίζηεθε πνιιέο δηθαηνινγίεο, 

ηηο νπνίεο φκσο ηηο θαηάιαβαλ θαη ηα παηδηά θαη ζηελαρσξήζεθαλ. 

Βέβαηα θαη ε κεηέξα ζηελαρσξήζεθε αιιά γηα αθφκα κηα θνξά, ε δηάζεζε ηεο άιιαμε 

φηαλ πήξε ηειέθσλν ε κεηέξα ηεο γηα λα πεη ζηα παηδηά θαιή ζρνιηθή ρξνληά. Ο ρξφλνο 

ήηαλ πνιχ θαιφο γηα ηελ κεηέξα, δηφηη ν παηέξαο κεηά απφ ηελ άξλεζε ηνπ λα πάεη καδί 

ηνπο, άλνημε ηελ πφξηα θαη έθπγε, δελ πέξαζαλ δχν ιεπηά θαη ρηχπεζε ην ηειέθσλν απφ ηε 

γηαγηά. Ζ νπνία κέζα ζε φια ηα άιια πνπ είπαλ, αλέθεξε ζηελ κεηέξα πσο ζα πήγαηλε 

ζηελ ηξάπεδα λα θαηαζέζεη θάπνηα ιεθηά γηα ηα έμνδα ησλ θνξηηζηψλ.  
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Ζ κεηέξα εηνηκάζηεθε κε άιιε δηάζεζε, πνην εχζπκε θάλνληαο ηα θνξίηζηα λα κελ 

ζθέθηνληαη ην άγρνο ηεο πξψηεο κέξαο. ην δξφκν φκσο κηα απξφζκελε έθπιεμε ηνπο 

πεξίκελε, ε Διέλε έβαιε ηα θιάκαηα ιέγνληαο πσο δελ ζέιεη λα πάεη ζην ζρνιείν θαη πσο 

πνλάεη ε θνηιηά ηεο, ε κεηέξα ζηακάηεζε ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ ηεο έδσζε ιίγν λεξφ θαη 

ηελ αγθάιηαζε ζθηρηά, ζέινληαο έηζη λα ηεο δείμεη πσο φια ζα πεξάζνπλ θαη πσο κφιηο 

θηάζεη εθεί φια ζα ηα μεράζεη.  

Γπζηπρψο φκσο, δελ έγηλαλ ηα πξάγκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ε κεηέξα φηαλ 

έθζαζε ζην ζρνιείν θαη είδε φιεο ηηο άιιεο κεηέξεο καδί κε ηνπο άληξεο ηνπο 

ζηελαρσξήζεθε πνιχ, ζηνηρείν πνπ ην κεηέθεξε θαη ζηα παηδηά. Ήηαλ θαη νη ηξεηο ηνπο φιε 

ηελ ψξα καδί, ηα παηδηά θαη ε κεηέξα πεξηνξίζηεθαλ κνλάρα ζηηο ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

ηνπ ηχπνπ «Γεηα ηη θάλεηο; Πσο ηα πέξαζεο ην θαινθαίξη; Καη πνηνο ζα είλαη ν/ε θεηηλφο/ε 

δάζθαινο/α;». Μέρξη πνπ ηειείσζε ν αγηαζκφο, ηα ηξία ζειπθά ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ φια 

καδί θαη δελ έθπγε ε κηα δίπια απφ ηελ άιιε.  

Σν θιίκα ζην απηνθίλεην ηνπ γπξηζκνχ ήηαλ πνιχ βαξχ, θακία δελ κηινχζε, ελψ ην 

ξαδηφθσλν δελ έπαηδε, ην κφλν πνπ αθνχγνληαλ ήηαλ ν ήρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Μφιηο 

επέζηξεςαλ ζην ζπίηη, ε κεηέξα έβαιε θαθέο λα ςήλνληαη, θαη είπε ζηα θνξίηζηα πσο ζα 

πήγαηλε λα δεη ηη θάλνπλ νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη πνπ πξνζέρεη. Σα θνξίηζηα έθαηζαλ ζηα 

ειεθηξνληθά ηνπο παηρλίδηα κπξνζηά θαη δελ κηινχζαλ νχηε κεηαμχ ηνπο.  

ηαλ επέζηξεςε ε κεηέξα, ην θαγεηφ ήηαλ έηνηκν, πήξε ηειέθσλν ηνλ άληξα ηεο γηα λα 

δεη αλ ζα ηνλ πεξηκέλεη γηα θαγεηφ, εθείλνο απάληεζε αξλεηηθά κφιηο άθνπζε ηη θαγεηφ 

είρε ςήζεη. Έηζη έθαηζαλ νη ηξεηο ηνπο θαη έθαγαλ θαγεηφ, θαη κεηά ηα θνξίηζηα πήγαλ λα 

παίμνπλ ζην δσκάηην ηνπο, ε κεηέξα έκεηλε λα καδέςεη ηελ θνπδίλα. Πήξε ηελ κεηέξα ηεο 

ηειέθσλν θαη κέζα ζε φια απηά πνπ ηεο είπε ήηαλ θαη ε εμήο θξάζε «έρσ ζηελαρσξεζεί, 

έρσ λεπξηάζεη, δελ μέξσ ηη λα θάλσ, πνηέ δελ είλαη δίπια κνπ, ήκνπλ ε κόλε πνπ πήγα 

αζπλόδεπηε, θαη δελ θηάλεη κόλν απηό, θάζε θνξά πνπ δελ ηνπ αξέζεη ην θαγεηό, ηξώεη 

γύξνπο θαη κεηά έξρεηαη θαη ην ιέεη κπξνζηά ζηα παηδηά, θαη εθείλα δειεύνπλ». 

ηελ ζπλέρεηα έθιεηζε ην ηειέθσλν θαη έθαηζε κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε καδί κε ηα 

παηδηά, έβαιαλ λα δνπλ φινη καδί κηα παηδηθή ηαηλία, ηελ νπνία ζρνιίαδαλ θαη ζπκκεηείραλ 

θαη απηά ελεξγά. Υαξαθηεξηζηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ν εμήο: 

- Μεηέξα: παηδηά κα πνιιέο ηξέιεο δελ θάλεη; 

- Διέλε: είδεο ξε κακά πνπ ιεο εζχ γηα εκάο 

- Καηεξίλα: έηζη θάλνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη ραξνχκελα 

- Μεηέξα: δειαδή εζείο δελ είζηε ραξνχκελνη; 

- (Τπάξρεη παχζε ιίγσλ ιεπηψλ κεηαμχ ηνπο)  γηα πείηε παηδηά δελ κηιάηε;  

- Καηεξίλα: ηη λα ζνπ πνχκε ξε κακά; Εσή είλαη απηή; Γελ πάκε πνπζελά θαη δελ 

έρνπκε πνιινχο θίινπο, θαη είλαη καθξηά ε γηαγηά καο  

- Μεηέξα: ηα μέξσ φια απηά αιιά ιέηε λα πεξλάσ εγψ θαιχηεξα; 

- Διέλε: φρη κακά κνπ, έια κελ θιαηο 

- Μεηέξα: δελ θιαίσ, ζα δείηε φια ζα αιιάμνπλ… 

- (θαη κεηά απφ απηφ ην μέζπαζκα γπξίδνπλ πάιη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο) 

 

ηαλ ε ηαηλία ηειείσζε ηα παηδηά βαξηφληνπζαλ θαη δελ ήμεξαλ ηη λα θάλνπλ, ψζπνπ 

ρηχπεζε ε πφξηα θαη κπήθαλ δχν παηδηά απφ ην ρσξηφ γηα λα παίμνπλ φινη καδί. Μπήθαλ 

ινηπφλ ζην δσκάηην ηα ηέζζεξα θνξίηζηα θαη άξρηδαλ λα παίδνπλ ηελ «δαζθάια κε ηνπο 

καζεηέο». Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ε εμήο: ε νκάδα επέιεμε έλα θνξίηζη λα θάλεη ηελ δαζθάια, 

απηφ απαηηνχζε λα θνξέζεη ηαθνχληα ηεο κακάο, ςεχηηθα γπαιηά, δήζελ θαη θαιά κπσπίαο, 

θαη έλα άζπξν πιερηφ γηα πνην θαιφ ξνχρν. Σα θνξίηζηα ηελ απνθαινχζαλ «θπξία» θαη ηεο 

κηινχζαλ ζηνλ πιεζπληηθφ, εθείλε κηκνχληαλ ηελ θπξία ζην ζρνιείν, ελζπκνχκελε φηη έρεη 

δεη θαη αθνχζεη.  

Σα θνξίηζηα δε πνπ έθαλαλ ηηο καζήηξηεο,  θξαηνχζαλ ηζάληεο θαη ηζαληάθηα, κηινχζαλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηα δηαβάζκαηα θαη γηα παιηέο ηνπο εκπεηξίεο ζαλ καζήηξηεο. Κξαηνχζαλ 

φιεο κηα θφιια Α4 θαη έλα καξθαδφξν θαη έθαλαλ πσο έγξαθαλ, ζηελ νπζία έθαλαλ 

κνπηδνχξεο ζην ραξηί, ε δαζθάια ηνπο επηθξνηνχζε ή ηνπο έθαλε επηπιήμεηο.  

ηαλ θνπξάδνληαλ άιιαδαλ ξφινπο, γηλφηαλ ε άιιε δαζθάια θαη ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβαλφηαλ, ην παηρλίδη νινθιεξψζεθε φηαλ έγηλαλ φιεο δαζθάιεο. Έπαηδαλ ζρεδφλ 
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ηέζζεξηο ψξεο, κε ιφγηα θαη θηλήζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαλ αξθεί λα αλαιάκβαλε κηα λέα 

δαζθάια.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ζε απηφ ην παηρλίδη ήηαλ θαη ε κπζηηθνπάζεηα, δελ 

άθελαλ θαλέλαλ λα κπεη ζην δσκάηην, θαη επνπδελί δελ ήζειαλ λα αθνχζνπλ ηη ιέλε 

κεηαμχ ηνπο. 

 Καηά ην απνγεπκαηάθη ήξζε θαη ν παηέξαο, ν φπνηνο φπσο είρε πξνβιέςεη ε κεηέξα 

είρε θάεη γχξν θαη κφιηο κπήθε  ζην ζπίηη ξψηεζε «Ρία ηη καγείξεςεο;» εθείλε ηνπ 

απάληεζε πσο ηνπ είρε πεη ζην ηειέθσλν, δείρλνληαο ηνπ πσο δελ έρεη φξεμε γηα θνπβέληα. 

Δθείλνο είπε απιά «δελ κε λνηάδεη άιισζηε εγώ έρσ θάεη δπν γύξνπο, ηη λα ζνπ πσ άιιν 

πξάγκα», θαη ρσξίο λα ιάβεη απάληεζε, πήγε ζηνλ ππνινγηζηή θαη έθαηζε. Ζ κεηέξα ήηαλ 

ζηνλ ίδην ρψξν καδί ηνπ, αιιά δελ κηινχζαλ, αζρνιηφηαλ κε ηελ ξαπηηθή, έξαβε θαζθφι 

γηα ηα παηδηά ηεο γηα ην ρεηκψλα πνπ έξρνληαλ. Σφηε είρε αξρίζεη λα καζαίλεη, θαη γηα απηφ 

δπζθνιεπφηαλ αξθεηά, ν παηέξαο βέβαηα ην παξαηήξεζε απηφ θαη ζρνιίαζε: 

- Παηέξαο: κα θαιά ηφζε ψξα απηφ έρεηο θάλεη; 

- Μεηέξα: θαη ηη ζέιεηο λα θάλσ, ηψξα καζαίλσ 

- Παηέξαο: κα αθνχ δελ είζαη γηα ηίπνηα ηθαλή γηαηί δελ ηα παξαηάο, βξεο θάηη 

πνην  εχθνιν 

- Μεηέξα: κα κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ, απιά είλαη αθφκα αξρή, θαη άιισζηε ηη 

άιιν λα θάλσ; 

- Παηέξαο: λαη αξρή ην ιέκε ηψξα, απηφ είλαη λα ην έρεηο  

- Μεηέξα: φρη πεο κνπ αθνχ δελ ζνπ αξέζεη ην ξάςηκν, ηη άιιν ζα κπνξνχζα λα 

θάλσ; 

- Παηέξαο: ε θαιά θάλε απηφ, ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο αιιά δελ ζα ζνπ 

πεξάζεη. 

- Μεηέξα: εζχ κνπ ηελ ιεο, εγψ ηη ζνπ θηαίσ; 

- Παηέξαο: εγψ δελ είπα ηίπνηα αιιά εζχ ςάρλεηο αθνξκή λα κνπ ηελ πεηο 

- (μαθληθά ζηνλ ρψξν κπαίλεη ε Διέλε) 

- Διέλε: κα πάιη καιψλεηε, ζα αξρίζσ λα θιαίσ, γηαηί θσλάδεηο πάιη ξε κπακπά 

ζηελ κακά; 

- Καηεξίλα: θαη εγψ ζα αξρίζσ λα θσλάδσ, δελ ζαο κπνξψ άιιν, φιν καιψλεηε 

θαη ε Διέλε ζηελνρσξηέηαη. Καη φιν ζηελαρσξείο θαη ηελ κακά ξε κπακπά. 

- Μεηέξα: κηινχζακε δελ ηζαθσλφκαζηαλ 

- Διέλε: λαη θαιά- θαιά…   

- Παηέξαο: θαη νη δπν ζηα δσκάηηα ζαο, έβγαιε θαη ε κχγα θψιν ηψξα, φηαλ κηιάσ κε ηελ 

κάλα ζαο εζείο δελ ζα κηιάηε 

 

Σα παηδηά ηξέρνπλ θιαίγνληαο ζην δσκάηην, ελψ ηαπηφρξνλα κπαίλεη ε πεζεξά θαη ν 

πεζεξφο ζην ζπίηη, νη νπνίνη ιέλε «Μα ηη έγηλε, αθνχγεζηε κέρξη έμσ θαη ζα γίλεηαη ξεδίιη 

ζην ρσξηφ, ζα καο ληξνπηάζεηε», ε κεηέξα δελ άληεμε θαη ακέζσο απάληεζε «λαη εκάο 

πεξίκελαλ» ηφηε θαη νη ηξεηο έπεζαλ πάλσ ηεο, ιέγνληαο ηεο ζρφιηα ηνπ ηχπνπ «γηα θνίηα 

ηα κνχηξα ζνπ» (πεζεξά), «εζείο καο θάλεηε ξεδίιη, πνπ μαλά- αθνχζηεθε λα θσλάδεη ε 

γπλαίθα ζηνλ άληξα» (πεζεξφο), θαη ηέινο ν παηέξαο είπε «φιν βιαθείεο ιεο, αιιά δελ ζα 

κείλνπκε νη δπν καο ζα δεηο». Δθείλε δελ απάληεζε ζε θαλέλα ζρφιην, απιά πήξε ηελ 

ηζάληα ηεο θαη έθπγε απφ ην ζπίηη γηα λα πάεη λα θξνληίζεη ηνπο ειηθησκέλνπο. ην δξφκν 

πήξε ηειέθσλν ηελ κεηέξα ηεο, θαη ηεο είπε ηα γεγνλφηα, εθείλε άξρηζε λα θσλάδεη θαη λα 

σξχεηαη, ψζπνπ θιείζαλε ην ηειέθσλν. 

ζε ψξα ε κεηέξα ήηαλ ζηνπο ειηθησκέλνπο, ε Διέλε πήξε ηειέθσλν ηνλ παηέξα θαη 

δηαπιεθηίζηεθαλ, ε κεηέξα γχξηζε ζπίηη θαη κε γλσξίδνληαο ηη έρεη ζπκβεί βξέζεθε ζε κηα 

θαηλνχξηα κάρε. Ο παηέξαο ηεο δήηεζε λα πάλε κηα βφιηα, κφιηο θνηκεζνχλ ηα παηδηά, 

έβαιε ινηπφλ ηα παηδηά λα θνηκεζνχλ, ηα εηνίκαζε φζν πνην γξήγνξα γηλφηαλ θαη έπεηηα 

έθπγαλ κε ην απηνθίλεην. 

Γελ άξγεζαλ λα γπξίζνπλ αιιά ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη εθείλε θνηκήζεθε ζην θξεβάηη, 

ελψ εθείλνο ζηνλ θαλαπέ. Έηζη ηειείσζε θαη απηή ε κέξα, θαη δπζηπρψο φρη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν…. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 
 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εκεξεζίαο θαηαγξαθήο από 

ην εκεξνιόγην παξαηεξεηή 
 

1. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα εκεξνινγίνπ παξαηεξεηή γηα ηελ πξώηε νηθνγέλεηα 

(ηξίηε ζπλάληεζε ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο, δσδεθάσξε θαηαγξαθή) 

 
Σα ζθακπαλεβάζκαηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα 

 

Ζ ηξίηε ζπλάληεζε μεθίλεζε απφ ην πξσί άζρεκα, ελψ ε θαζεκεξηλή ξνπηίλα δελ 

άιιαδε. Ο παηέξαο μέξεη πσο ε κεηέξα θαπλίδεη, απιά γηα λα κελ έρεη ηελ κνπξκνχξα ηνπ 

απνθεχγεη λα θαπλίδεη κπξνζηά ηνπ, γηα απηφ ην ιφγν ζεθψλεηαη πάληα λσξίηεξα απφ 

εθείλνλ θαη απνιακβάλεη ην πξσηλφ ηεο. Έρεη γίλεη θαλεξφ πσο ε κεηέξα ζέιεη ηνλ δηθφ 

ηεο πξνζσπηθφ ρξφλν θαη ρψξν θαη θξνληίδεη λα ην δηεθδηθεί, πξνηηκά ινηπφλ λα κελ 

θνηκάηαη πνιιέο ψξεο απνιακβάλνληαο άιια πξάγκαηα πνπ ηελ επραξηζηνχλ, φπσο 

θαγεηφ, θάπληζκα θαη θαθέο.. ηαλ είλαη έηνηκε, θαη γεκάηε ελέξγεηα ηφηε μππλάεη ηνλ 

άλδξα ηεο λα πηεη θαη εθείλνο ηνλ θαθέ ηνπ, εθείλε πάληα θάζεηαη δίπια ηνπ θαη ηνπ θάλεη 

παξέα. Ο παηέξαο βξίζθεη πάληα έηνηκν ην θαθέ θαη ην θαγεηφ, φηη ψξα θαη λα είλαη, 

εθείλε είλαη πάληα παξφλ.  

ηελ ζεκεξηλή εκέξα, ν παηέξαο δελ είρε θαζφινπ φξεμε, ζεθψζεθε κε αθεθηέο θαη 

λεχξα, ηα νπνία ηα πιήξσζε ε κεηέξα. Δλψ εθείλε πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη κηα ήξεκε 

θνπβέληα αλάκεζα ηνπο, ηειηθά πέηπρε ηα αληίζεηα, κα θαη πάιη ε κεηέξα παξέκεηλε 

ςχρξαηκε θαη θηιηθή. ια μεθίλεζαλ απφ ηελ εξψηεζε γηα ηηο δνπιεηέο πνπ έρεη λα θάλεη, 

εθείλνο λεπξίαζε θαη άξρηζε λα ηελ ππνηηκάεη. Γεληθφηεξα, ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ ε 

παξαηεξήηξηα έκεηλε ζην ζπίηη αληηιήθζεθε πσο ν παηέξαο λνηψζεη πσο κφλν εθείλνο 

δνπιεχεη θαη πξνζπαζεί γηα ην θνηλφ θαιφ, φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηελ κεηέξα, 

πηζηεχεη πσο δελ θάλεη ηίπνηα φιε κέξα, γηα απηφ θαη ηελ απνθάιεζε «αξγφζρνιε».  

Απφ ηελ άιιε ε κεηέξα, πξνζπάζεζε λα κελ δψζεη άιιν ζεκαζία θαη ζπλέρηζε λα πίλεη 

ηνλ θαθέ ηεο. ηαλ θάπνηνο παξαηεξήζεη απηήλ ηελ γπλαίθα, αληηιακβάλεηαη πσο 

ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο φισλ ζε απηφ ην ζπίηη, άιισζηε δελ είλαη ηπραίν πσο έρεη κηα 

ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ ψξα, φια ηα παξαηεξεί θαη ηα θάλεη κε βάζε ηελ ψξα.  

Έρεη ην λνπ ηεο λα μππλήζεη ηα κέιε  ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ πξέπεη, λα εηνηκάζεη ην 

θαγεηφ ηνπο, λα ηα πάεη ζρνιείν, λα ηα θέξεη, λα ηα δηαβάζεη θαη άιιεο πνιιέο αζρνιίεο.  

Ξαλαγπξλψληαο ζε απηήλ ηελ εκέξα, θαη ηα παηδηά δελ είραλ ηδηαίηεξε φξεμε θαη 

ζεθψζεθαλ κε γθξίληα, ήζειαλ λα μεθνπξαζηνχλ πεξηζζφηεξν. Δίλαη ινγηθφ, δηφηη φηαλ ηα 

παηδηά γπξίδνπλ απφ ηηο δηαθνπέο ζην ζρνιείν ην πξσηλφ μχπλεκα είλαη δχζθνιν λα ην 

ζπλεζίζνπλ, θαη απηφ ζπλήζσο θξαηάεη έλα κε δχν κήλεο.  

Ζ κεηέξα άξρηζε λα ηα γαξγαιάεη θαη λα ηα πεηξάδεη θάλνληαο πνην επράξηζην ην 

πξσηλφ ηνπο μχπλεκα, ψζπνπ ηειηθά αλαγθάζηεθαλ λα ζεθσζνχλ. Καη ελψ ηα παηδηά 

ζεθψζεθαλ κε φξεμε ν παηέξαο ηνπο είρε άιια ζρέδηα, κε ηηο θσλέο ηνπ εθείλα εξέκεζαλ 

θαη δελ μαλακίιεζαλ ζηελ θνπδίλα. ια θπινχζαλ ήξεκα θαη ρσξίο θαζαξία, άιισζηε ν 

θψδηθαο ηνπο ήηαλ απηφο, λα πεξηκέλνπλ ζαλ κηθξά πνληηθάθηα κέρξη λα θχγεη ν παηέξαο 

ζαλ ηελ γάηα γηα λα κηιήζνπλ ειεχζεξα. ην κπαιφ ηνπ παξαηεξεηή έξρεηαη ε θξάζε όηαλ 

θεύγεη ε γάηα ρνξεύνπλ ηα πνληίθηα. 

Έηζη θαη έγηλε θιείλνληαο ηελ πφξηα ηα παηδηά μαλάξρηζαλ ηελ θαζαξία αιιά ε κεηέξα 

έδεηρλε κειαγρνιηθή θαη ιππεκέλε, απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη απαξαηήξεην απφ ηα 

παηδηά θαη έηζη ρσξίο λα ηελ ξσηήζνπλ εξέκεζαλ θαη εθείλα. Ήμεξαλ πσο αθφκα θαη λα 

ξσηνχζαλ εθείλε δελ ζα απαληνχζε, αιιά άιισζηε θαη ηη λα ξσηήζνπλ αθνχ ήμεξαλ θαηά 

βάζνο πνηα είλαη ε αηηία.  

ην δξφκν πξνο ην ζρνιείν ηα πξάγκαηα ήηαλ ιίγν πνην ήξεκα θαη απιά, ε ξνπηίλα ηνπ 

ζρνιείνπ είρε επηζηξέςεη ζηελ δσή ηνπο θαη γηα απηήλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά, ε κεηέξα έθαλε 
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ηηο ζχλεζεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα ζεκεξηλά καζήκαηα. Γηα ηελ κεηέξα ε 

επαλαιεπηηθή εμέηαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη θάζε θνξά εληνπίδεη ηα πνην ζεκαληηθά 

θαη ξσηάεη ηα παηδηά, αλ εθείλα δελ ζπκνχληαη εθείλε παίξλεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηα 

ζπκπιεξψλεη ή ηνπο ππελζπκίδεη. 

Ζ ηειεηνπξγία είλαη θαη πάιη ε ίδηα, κφιηο αθήλεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν βγάδεη έλα 

ηζηγάξν απφ ηελ ηζάληα θαη ακέζσο εξεκεί. Ζ ζεκεξηλή εκέξα είρε ζπλάληεζε γηα θαθέ 

κε κηα θηιελάδα ηεο, φκσο πξψηα ζαλ θαιή λνηθνθπξά ηαθηνπνίεζε ην ζπίηη θαη ην 

θαγεηφ. ηαλ φια ήηαλ φπσο πξέπεη έθπγε απφ ην ζπίηη γηα λα ζπλαληήζεη ηελ θηιελάδα 

ηεο. Ζ κεηέξα έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θίιεο, ζηηο νπνίεο φκσο δελ ιέεη θαη πνιιά 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ απιά αλαθέξεη απηά πνπ δελ ηελ πνλάλε ηφζν, θαη 

απηφ ην θάλεη φρη γηαηί είλαη θιεηζηφο ραξαθηήξαο αιιά γηαηί ζεσξεί πσο απηφ είλαη ην 

ζσζηφ θαη δελ ζέιεη θαλέλαο λα ηελ ιππάηαη. Πξηλ θχγεη απφ ην ζπίηη πάιη θνίηαμε ηελ 

ψξα, πήγε ζηελ θηιελάδα, γεινχζαλ κηινχζαλ θαη ζρνιίαδαλ ηελ πεξηζζφηεξε ψξα 

θνηλνχο γλσζηνχο πνπ έρνπλ θαη ηη ηνπο έρεη ζπκβεί. 

ηελ ζπλέρεηα πήγε λα πάξεη ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν, ζην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ ηνπο 

ξσηνχζε πσο ηα πέξαζαλ θαη ηη έκαζαλ, κε ην πνπ έθηαζαλ ζπίηη εθείλε πήγε ζην ρψξν 

ηεο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ θνπδίλα, κε γξήγνξεο θηλήζεηο άξρηζε λα εηνηκάδεη 

ην κεζεκεξηαλφ δείπλν.  

Σα παηδηά εθείλε ηελ ζηηγκή έπαηδαλ κεηαμχ ηνπο, άλνημαλ ηειενξάζεηο θαη 

ππνινγηζηέο θαη έβιεπαλ παξάιιεια απφ ιίγν θαη απφ φια, επηθξαηνχζε κηα έληνλε 

θαζαξία κέζα ζην ζπίηη πεξηπιέθνληαο αλζξψπηλνπο ήρνπο κε ήρνπο απφ ηελ θνπδίλα. 

ια απηά είραλ βέβαηα ζχληνκε εκεξνκελία ιήμεο, ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ 

άιιε απφ ηελ άθημε ηνπ παηέξα. Ο κηθξφο αδεξθφο αλνίγεη ηελ πφξηα θαη κηιάεη κε 

καδεκέλε έθθξαζε θαη ιεμηιφγην ζηνλ παηέξα θαισζνξίδνληαο ηνλ, εθείλνο 

αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζην θάιεζκα, αιιά  ρσξίο λα ιείπεη ην ζρφιην γηα ην θαγεηφ. Κάζε 

θνξά πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη θαίλεηαη λα είλαη πεηλαζκέλνο θαη απηφ δείρλεη θαλεξά ηελ 

εηθφλα φηη ζπλδπάδεη ην θαγεηφ θαη ηνλ χπλν κε ην ζπίηη θαη ηελ θάιπςε ησλ θπζηθψλ ηνπ 

αλαγθψλ.  

Ζ ηεξνηειεζηία ηνπ θαγεηνχ ήηαλ ίδηα, ην κφλν πνπ άιιαδε ήηαλ ε αλαθνξά ελφο 

ζπκβάλ πνπ αλέθεξε ν παηέξαο, ην νπνίν αθνξνχζε ηε δνπιεηά ηνπ. Απηφ πνπ πξνθαιεί 

κεγάιε εληχπσζε ζηελ παξαηεξεηήξηα  είλαη ε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηνπ ζην γεγνλφο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ κπξνζηά ζηα παηδηά. Σα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θαη 

δελ παξαμελεχνληαλ απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο, κάιηζηα θαηλφληνπζαλ ζαλ γλψζηεο ηεο 

δνπιεηάο. Βέβαηα ζρφιηα δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, θαη ν ιφγνο ήηαλ πσο φπσο έρεη 

αλαθέξεη, ηα παηδηά κπνξνύλ λα αθνύζνπλ αιιά δελ είλαη αθόκα έηνηκα λα θξίλνπλ θαη λα 

ζρνιηάζνπλ. Δθείλε κε ηελ  ζεηξά ηεο, άθνπγε θαη εηνίκαδε ην επηδφξπην, δελ ζρνιίαζε 

θάηη νπζηαζηηθφ απιά φηη πξέπεη λα ην μεράζεη θαη λα πάεη παξαθάησ. Γηα εθείλε δελ 

ζήκαηλε θάηη νπζηαζηηθφ ή ηνπιάρηζηνλ έηζη έδεηρλε.  

Ο παηέξαο κε ην πνπ ηειείσζε ην θαγεηφ πήγε λα θνηκεζεί, ηα παηδηά κε θαλεξή 

έλδεημε βαξεκάξαο πήγαλ ζηα δσκάηηα ηνπο λα δηαβάζνπλ, ελψ ε κεηέξα άξρηζε λα 

καδεχεη. Βέβαηα απφ φιν απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείςεη ην θαζηεξσκέλν ηζηγάξν  θαη ε 

ζπλνκηιία κε ηελ αδεξθή ηεο. 

ηελ ζπλέρεηα έθαηζε λα δηαβάζεη κε ηα παηδηά ηεο, κέρξη λα μππλήζεη ν παηέξαο θαη λα 

ηνπ εηνηκάζεη ηνλ θαθέ. Γηα πξψηε θνξά ζηνλ θαηξφ ηεο παξαηήξεζεο  έθαηζαλ λα 

κηιήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ν παηέξαο ήηαλ πνιχ 

ελζνπζηαζκέλνο, πνπ ν γηνο ηνπ ηα πάεη ηφζν θαιά κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ην κπάζθεη, φπνπ ήζειε λα ην απνδψζεη ζε θάπνηα βηνινγηθή θιεξνλνκηθή ηδηφηεηα. Ζ 

θνπβέληα ηνπο φκσο δπζηπρψο δελ είρε θαιφ απνηέιεζκα, κάιηζηα θαηέιεμε ζε κηθξφ 

θαπγά θαη έηζη ν παηέξαο έθπγε απφ ην ζπίηη, ρσξίο λα πεη πνπ πάεη, ε κεηέξα δελ ξψηεζε, 

αιιά ήμεξε πνπ ζα πήγαηλε. Ο ηφπνο απηφο δελ ήηαλ άιινο απφ ην ρσξάθη, ζην ρψξν 

εθείλν ν παηέξαο εξεκεί θαη λνηψζεη πσο φια είλαη έηζη φπσο ηα ζέιεη εθείλνο.  

Με ην πνπ έθπγε ν παηέξαο απφ ην ζπίηη, μεθίλεζε έλα κηθξφ πάξηη, ζηα ηξία κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο αξέζεη πνιχ λα ηξαγνπδάλε θαη λα παίδνπλ. Ο Μάξηνο κάιηζηα αγαπάεη πνιχ 

ην ηξαγνχδη θαη ςάρλεη ηα ιφγηα απφ ην δηαδίθηπν, έηζη νη ηξεηο ηνπο άξρηζαλ λα 

ηξαγνπδάλε φζν πνην δπλαηά κπνξνχζαλ. Γηα εθείλνπο φιε ε δηαδηθαζία ήηαλ ζαλ κηα 
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ιχηξσζε, απφ φηη ηνπο απαζρνιεί. Δθείλε ηελ ζηηγκή δελ ηνπο λνηάδεη αλ ηξαγνπδάλε 

φκνξθα ή άζρεκα, απηφ πνπ ηνπο λνηάδεη είλαη λα πεξάζνπλ θαιά κεηαμχ ηνπο.  

Σν πάξηη ηειείσζε πνιχ βηαζηηθά φηαλ ε κεηέξα είδε ηη ψξα πήγε, θαη είρε αξγήζεη γηα 

ηελ εηνηκαζία ηνπ βξαδηλνχ θαγεηνχ, έηζη ε έθζηαζε ηειείσζε θαη γχξηζαλ ν θαζέλαο 

ζηελ δηθή ηνπ πξνζσπηθή αζρνιία. ηαλ ν παηέξαο γχξηζε, δελ εηπψζεθαλ πνιιέο 

θνπβέληεο, ε ηειεφξαζε έζπαγε ηελ ζηγή ηνπ ζπηηηνχ θαη φινη θαηλφληνπζαλ ζαλ λα είραλ 

πξνζεισζεί πξαγκαηηθά ζηελ ηειεφξαζε. Οη δχν γνλείο δελ αληάιιαμαλ νχηε κηα 

θνπβέληα, ρσξίο φκσο απηφ λα παξαμελεχεη ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη πσο ζπκβαίλεη 

αξθεηά ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ βξαδηά θχιηζε πνιχ ήξεκα, κε κηα ιέμε λα θιείλεη ηελ 

απιαία ηνπ ζπηηηνχ «θαιελχρηα», αιιά αλαξσηηέηαη θαλείο είλαη φλησο θαιή, κηα ηέηνηα 

λχρηα;  

 

2. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα εκεξνινγίνπ παξαηεξεηή γηα ηε δεύηεξε νηθνγέλεηα 

(δέθαηε έβδνκε ζπλάληεζε ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο, δσδεθάσξε 

θαηαγξαθή) 
 

Γεύηεξε εκέξα (πξώηε κέξα εθδξνκήο) 

 

Μνηίβα πνπ εληνπίζηεθαλ ηελ πξψηε κέξα θαίλνληαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο κέξαο. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηέξα είλαη απηή πνπ εηνηκάδεη γηα φινπο πξσηλφ, 

μππλάεη ηα παηδηά, ηα εηνηκάδεη. Απηφ φκσο πνπ πξνθάιεζε εληχπσζε ζηνλ παξαηεξεηή 

είλαη πσο ηα παηδηά έλνησζαλ κηα αλαζθάιεηα φηαλ ε κεηέξα ζα έθεπγε λα πάεη ζην 

ηξνρφζπηην λα ην εηνηκάζεη θαη εθείλα ζα έκελαλ κφλα ηνπο κε ηνλ παηέξα, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά είπε ε κεηέξα ζηελ εξεπλήηξηα: 

«ηα παηδηά κνπ λνηώζνπλ κηα κεγάιε αλαζθάιεηα λα κέλνπλ κόλα ηνπο κε ηνλ παηέξα 

ηνπο, ελώ αιιά πξσηλά θάλνπλ πνιύ ώξα λα πηνπλ ην γάια ηνπο, ζήκεξα ζε δύν ιεπηά ην 

ήπηαλ, κόλν θαη κόλν γηα λα κε αθνινπζήζνπλ. Βγάδνπλ κηα αλαζθάιεηα, κηα θνβία, δελ 

μέξσ πώο λα ην νλνκάζσ… ίζσο θαη κηα αλεζπρία. Γελ ηνλ έρνπλ κάζεη, είλαη θνιιεκέλα 

πάλσ κνπ… απηό δελ κνπ αξέζεη… ώξεο- ώξεο κε ηξνκάδεη. Θέισ λα ηνλ αγαπάλε εμίζνπ, 

θαη λα ζηέθνληαη θαη θνληά κνπ θαη θνληά ηνπ. Πνιιέο θνξέο κνπ ζπκίδνπλ εκέλα θαη ηνλ 

παηέξα κνπ, θαη εγώ δελ ηνλ ήζεια, δελ κνπ είρε θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά δελ ηνλ είρα 

νύηε θαη ηνλ έρσ ηόζν αλάγθε όζν ηελ κεηέξα κνπ. Κάζε θνξά πνπ ήκνπλ καδί ηνπ, δελ 

ήμεξα ηη λα ηνπ πσ ή πώο λα θεξζώ. Ώξεο- ώξεο ζθέθηνκαη κόλε κνπ κήπσο ηνπο ην έρσ 

πξνθαιέζεη εγώ;» 

Ζ εξεπλήηξηα δελ απάληεζε ηίπνηα, γηαηί δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα αθνχζεη θάηη 

ηέηνην. κσο φζν πεξλνχζε ε ψξα αλαξσηήζεθε θαη έλνησζε ηελ αλάγθε λα ξσηήζεη 

θάπνηα αθφκα πξάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνγέλεηα, ζεψξεζε φηη ήηαλ ε θαηάιιειε 

επθαηξία αθνχ ε κεηέξα ηεο αλνίρηεθε απφ κφλε ηεο.  

- Δξεπλεηήο: Σν έρεηο ζπδεηήζεη απηφ καδί ηνπ; 

- Μεηέξα: φρη ηη λα ηνπ πσ, δελ θαηαιαβαίλεη απφ ηέηνηα, άιισζηε λνηψζσ φηη εγψ 

θηαίσ θαη εθείλνο κνλάρα απηφ ζα ζθεθηεί 

- Δξεπλεηήο: ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ θάηη άζρεην θαη παξάιιεια ζρεηηθφ. 

- Μεηέξα: ηη; Πεο κνπ 

- Παξαηεξεηήο: Γηαηί εζχ θαη ε Διέλε θσλάδεηε ηελ Καηεξίλα – Νίλα; 

- Μεηέξα: πσο είδεο ηελ πεζεξά κνπ ηελ ιέλε Καηίλα απφ ην Καηεξίλα, εγψ ινηπφλ 

δελ ηελ ζέισ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ ζέισ νχηε ην φλνκα ηεο κα ιέσ, έηζη 

ην ππνθνξηζηηθφ απφ ην Καηεξίλα είλαη Νίλα. Δγψ ηα παηδηά κνπ ήζεια λα ηα βγάισ 

Ηφιε θαη Νεθέιε αιιά εθείλνο δελ κε άθεζε, ήζειε ζφλε θαη ληε λα ηα βγάινπκε ηα 

νλφκαηα ησλ κεηέξσλ καο, θαη θαιά ηεο κάλαο κνπ αιιά ηεο δηθήο ηνπ; Λεο θαη καο 

βνήζεζαλ. 

Ζ κεηέξα θάζε θνξά πνπ κηιάεη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άληξα ηεο, βγάδεη κηα πηθξία 

θαη δπζαξέζθεηα, απφ ηελ άιιε ν παηέξαο δείρλεη κηα πιήξε αδηαθνξία γηα ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο γπλαίθαο ηνπ. Παξφια απηά ηα παηδηά κέρξη ηψξα δελ έρεη εληνπηζηεί πνπ δείρλνπλ 
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αδπλακία θαη πνπ φρη, είλαη πξνο ην παξφλ ζαλ λα θξαηάλε κηα νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη 

ζε φια.  

Ηδηαίηεξν γεγνλφο πξνθαιεί πσο ηα παηδηά εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαη θηλεηηθά 

πεξηζζφηεξν φηαλ είλαη κε ηελ κεηέξα παξά κε ηνλ παηέξα. Με ηνλ παηέξα έρνπλ ηελ 

κνξθή ηνπ ζηξαηηψηε, ππαθνχσ, δελ θάλσ ζφξπβν θαη φια λα είλαη ζε ηάμε. Απηφ βέβαηα 

είλαη ιηγάθη αλακελφκελν, δηφηη εθείλνο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ γλψκε ηνπ 

ρσξηνχ. ηελ νπνία ζαλ έλαο άγξαθνο θαλφλαο νξίδεηαη λα κελ ελνρινχκε ηνπο γχξσ καο, 

λα κελ δείρλνπκε ηδηαίηεξε ραξά αλ δελ ππάξρεη ιφγνο. 

Απηή ε λννηξνπία θαίλεηαη δπζηπρψο λα έρεη πεξάζεη θαη ζηα παηδηά, ελψ είλαη κηθξά 

ζαλ λα κελ είλαη ειεχζεξα. Ζ παξαηεξήηξηα έλνησζε λα είλαη εγθισβηζκέλα  ζηελ 

πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη ην ρσξηφ θαη ε πξνζήισζε ζηελ ηερλνινγία. Δλψ είλαη κηθξά 

παηδηά αληί λα παίμνπλ κε ηελ ζάιαζζα θαη ηελ άκκν, έπαηδαλ αξθεηέο ψξεο θαη παηρλίδηα 

ζηα θηλεηά θαη ζην tablet.  

Μα αλ αλαξσηεζεί θαλείο, αξθεί κνλάρα λα δεη πσο δελ πήξαλ παηρλίδηα ζαιάζζεο ή 

έζησ κηα κπάια, παξά κνλάρα ζεληφληα, θνξηηζηέο θαη κέζα γηα ηα ηερλνινγηθά ηνπο 

εξγαιεία. Καη ελψ κεγαιψλνπλ ζε έλα ρσξηφ είλαη ζαλ λα κελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ απφ ηα 

παηδηά ηεο πφιεο.  

Έλα άιιν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη απφ πνχ ηειηθά παίξλνπλ ηα παηδηά 

γλψζεηο; Γφζεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξέζηζκα «ν νπξαλφο» θαη ελψ ήηαλ ε θαηάιιειε 

επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα απηφ νη γνλείο ζηα παηδηά, αθνχ είδαλ κε πφζε φξεμε θνίηαδαλ 

πξνο ηα πάλσ, δελ πήξαλ θάπνηα νπζηαζηηθή γλψζε απφ ηνπο γνλείο παξά απφ ηελ γηαγηά. 

Απηφ βέβαηα δελ ηνλ πξνζπέξαζε ε εξεπλήηξηα θαη ξψηεζε ηελ κεηέξα: 

- Παξαηεξεηήο: Μηιάο ζηα παηδηά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν, ηελ θνηλσλία 

ή ην πεξηβάιινλ; 

- Μεηέξα: λνκίδσ πσο είλαη κηθξέο γηα απηφ, εδψ φπσο βιέπεηο ε Διέλε δελ ιέεη 

αθφκα θάπνηα γξάκκαηα θαη δελ αξζξψλεη νιφθιεξεο πξνηάζεηο, ηη λα ηεο πσ;  

- Παξαηεξεηήο: ζεσξείο πσο ε κφξθσζε ελφο παηδηνχ πξνέξρεηαη κνλάρα απφ ην 

ζρνιείν; 

- Μεηέξα: φρη βέβαηα, θαη νη γνλείο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, αλ θαη βέβαηα ζηελ 

δηθή καο πεξίπησζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε γηαγηά ηνπο, δειαδή ε κάλα κνπ, ε 

νπνία ηεο αξέζεη πνιχ λα δηαβάδεη, καζαίλεη γηα ηα πάληα θαη θάζε θνξά πνπ ζα 

έξζεη ή ζα πάκε εκείο ακέζσο βιέπσ πσο ηα θνξίηζηα κνπ αιιάδνπλ, γίλνληαη πνην 

έμππλεο. (ρακνγειάεη). Έλα ζα ζνπ πσ θαη ζα θαηαιάβεηο, φηαλ ήκαζηαλ ζηελ  

Αζήλα, εγψ δνχιεπα ζην θνκκσηήξην θαη ε κάλα κνπ κεγάισλε ηελ Νίλα, 

θαληάζνπ φηη κάζαηλε καζεκαηηθά ζην παηδί κέζα απφ ηα θνπινπξάθηα θαη ηα 

γιπθά. Μαγείξεπαλ καδί θαη ηαπηφρξνλα κάζαηλε καζεκαηηθά θαη γιψζζα ζην 

παηδί! Δγψ δελ αζρνιήζεθα κε ηελ κάζεζε ηεο, φια ε κάλα κνπ, αθνχ θαληάζνπ 

ζην λεπηαγσγείν πνπ πήγαηλα πνπ θαη πνπ, κνπ έιεγαλ πσο ε θφξε κνπ είλαη ε 

θαιχηεξε, έμππλε θαη ήηαλ ε κφλε πνπ ήμεξε θαιά ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο. 

Δίκαη πνιχ πεξήθαλε γηα εθείλε!! Καη γηα ηελ κάλα κνπ βέβαηα, γηαηί έθαλε πνιχ 

δνπιεηά, ελψ πάιη γηα ηελ Διέλε, ε θαθνκνίξα, κφιηο άξρηζε λα κηιάεη ηελ πήξα 

καθξηά απφ ηελ κάλα κνπ  θαη θαηεβήθακε Κξήηε θαη ηφηε πνηνο λα αζρνιεζεί καδί 

ηεο; Δγψ δελ μέξσ, ν Παχινο δελ μέξεη… θαη έκεηλε πίζσ ην παηδί… θαη ηψξα ε 

κάλα κνπ ζα κνπ δψζεη ιεθηά γηα λα ηελ πάσ ζε ινγνζεξαπεχηξηα δηφηη είλαη πνιχ 

πίζσ… φινη κνπ ην ιέλε φηη έρεη πξφβιεκα κε ηελ γιψζζα…  

- Παξαηεξεηήο: θαη εζχ ηη θάλεηο γηα ηελ κφξθσζε θαη ησλ δχν παηδηψλ ζνπ θαη 

ηδηαίηεξα κε ηελ Διέλε πνπ βιέπεηο πσο ππάξρεη κηα αδπλακία;  

- Μεηέξα: εγψ δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα… είκαη πνιχ πηεζκέλε θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ράιηα πνπ δελ κπνξψ φζν θαη αλ ζέισ λα αζρνιεζψ κε ην παηδί, κε θνπξάδεη, κε 

δνξίδεη θαη δελ είκαη ζίγνπξε πσο κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ, θαιχηεξα λα ην θάλεη 

θάπνηνο εηδηθφο ή ε κάλα κνπ.  

- Παξαηεξεηήο: γηαηί εκπηζηεχεζαη ηφζν πνιχ ηελ κεηέξα ζνπ; 

- Μεηέξα: ηελ εκπηζηεχνκαη πάξα πνιχ ηελ κακά κνπ δηφηη έρεη φξεμε γηα δηάβαζκα, 

έρεη αζρνιεζεί πνιχ κε ην ζέκα γλψζε θαη κπνξεί λα δψζεη ζηα παηδηά φια φζα 

ρξεηάδνληαη ζην θνκκάηη απηφ. Δλψ εγψ θαη εθείλνο δελ ην είρακε πνηέ φξεμε. Ο 
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Παχινο ήηαλ έλα θσιφπαηδν ζην ζρνιείν πνπ ήμεξε λα νδεγεί κεραλάθη, πνπ έθαλε 

θνπάλεο θαη έθιεβε ρσξίο λα ηνλ πηάλνπλ. Σνλ ήζειαλ φιεο νη θνπέιεο γηαηί ήηαλ 

πνιχ κάγθαο, φηαλ γχξηζε θαη κε θνίηαμε δελ είρα θακία ζρέζε κε ηηο πξψελ ηνπ. 

Ήκνπλ έλα άβγαιην θνξίηζη κε ππθλά ζγνπξά καιιηά θαη πάληα κε θαξδηά ξνχρα, 

μαθληθά απφ εθεί πνπ ήκνπλ ζην πεξηζψξην βξέζεθα ζην επίθεληξν ρσξίο λα ην 

θαηαιάβσ, ράξηο ζε εθείλνλ. 

- Παξαηεξεηήο: Δζέλα απηή ε δφμα ζνπ άξεζε; 

- Μεηέξα: λαη!! Με ηνλ Παχιν ήκαζηαλ καδί απφ ην γπκλάζην θαη απφ εθεί πνπ δελ 

είρα παξέεο, απέθηεζα, απφ εθεί πνπ ε δσή κνπ ήηαλ βαξεηή, απέθηεζε λφεκα, καο 

θπλεγνχζε ε αζηπλνκία… πεγαίλακε ζε αγψλεο δξφκνπ κε απηνθίλεηα θαη 

κεραλάθηα… φια απηά πνπ λφκηδα πσο κφλν ζηηο ηαηλίεο ππάξρνπλ. Α!! Ξέραζα λα 

ζνπ πσ πσο ν Παχινο έπαηδε ΠΑΛΖ, θαη έδεξλε πνιχ θφζκν κέζα θαη έμσ απφ ην 

ξίγθ, γηα απηφ είλαη έηζη ην απηί ηνπ, θαη έρεη ηφζα ζεκάδηα. 

- Παξαηεξεηήο: Καη φια απηά δελ ζε θφβηδαλ; 

- Μεηέξα: θάπνηεο θνξέο λαη, γηαηί πνιχ θίινη καο έθαλαλ λαξθσηηθά, θαη θάπνηνη 

είραλ πεζάλεη θαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, απηφ πνηέ δελ ην μεπέξαζα.. θάπνηνη 

άιινη έκπαηλαλ ζε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα, θαη εγψ αγρσλφκνπλ κελ πηάζνπλ θαη 

εθείλνλ θαη ηνλ ράζσ… Ξέξσ μαθληάδεζαη πνπ ζηα ιέσ φια απηά γηαηί κε βιέπεηο 

ηψξα ζνβαξή θαη ζξεζθφιεπηε θαη πάλσ απφ φια κάλα δχν παηδηψλ.. αιιά έηζη 

είλαη ζηελ Αζήλα, θαη εηδηθά ζηα Ληφζηα πνπ κέλακε, ε δσή έρεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηψξα θαη πξηλ εθεί… θαη ηφηε ήκνπλ ζηελ εθεβεία… (ζησπή) 

- Παξαηεξεηήο: Οη γνλείο ζνπ ηα ήμεξαλ φια απηά; 

- Μεηέξα: Ο παηέξαο κνπ ήηαλ αζηπλνκηθφο, φπσο θαηαιαβαίλεηο είρα έλα ιφγν 

παξαπάλσ λα θξχβνκαη ζε ηπρφλ εκπινθέο. Κάπνηα ηα είρε θαηαιάβεη, αιιά έια 

ζνπ πνπ είρε θαη ηελ γθφκελα, πνπ ηνπ είρε πάξεη ηα κπαιά θαη δελ λνηαδφηαλ ηφζν 

γηα κέλα θαη ηελ αδεξθή κνπ θαη φια απηά. Καη φηαλ θαηαιάβαηλε θάηη, ηξψγακε 

μχιν, καο έθιεηλε γηα έλα κήλα κέζα ζην ζπίηη θαη κεηά εκείο μαλαγπξίδακε ζηα 

παιηά.  

- Παξαηεξεηήο: Καη δελ θνβάζαη γηα ηα παηδηά ζνπ, αλ θαη εθείλα αχξην- κεζαχξην 

θάλνπλ ηα ίδηα; 

- Μεηέξα: ρη ηα παηδηά κνπ δελ ζα δήζνπλ ηέηνηα ζθεληθά! Γελ ζα ην επηηξέςσ!! 

Ξέξεηο…. Αλ κπεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, δχζθνια μεθεχγεηο θαη εκείο απφ 

ζαχκα γιηηψζακε, ζην ηέινο ηνπ γπκλαζίνπ φινη καο νη θίινη είραλ πεζάλεη είηε απφ 

ηα λαξθσηηθά, είηε απφ ην ηξνραίν, είηε βξηζθφηαλ ζε ίδξπκα… (μεζπάεη ζε 

θιάκαηα)… Μφλν εκείο ηα θαηαθέξακε…. Καη απηφ απφ ζαχκα… εγψ ηειείσζα ην 

γπκλάζην ελψ ν Παχινο δελ πήγε αλ θαη κεγαιχηεξνο απφ εκέλα ηξία ρξφληα πνηέ 

ζηελ Γεπηέξα γπκλαζίνπ..  Σψξα είκαη κάλα θαη απηά δελ επηηξέπεηαη νχηε λα ηα 

ζθέθηνκαη, νχηε λα ηα ιέσ… ηα παηδηά κνπ δελ ζα δνπλ πνηέ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, 

δελ ζα ηα αθήζσ… (ζθνππίδεη ηα δάθξπα ηεο) 

- Παξαηεξεηήο: Μνπ είπεο γηα ηνλ παηέξα ζνπ, φηη ήηαλ ακέηνρνο, αιιά γηα ηελ 

κεηέξα ζνπ δελ κνπ είπεο. 

- Μεηέξα: Ζ κάλα κνπ, ε θαθνκνίξα έθαλε δχν δνπιεηέο, έιεηπε φινη κέξα απφ ην 

ζπίηη, είρε θαη ηνλ παηέξα κνπ λα ηελ ηαιαηπσξεί, δελ είρε πάξεη ρακπάξη πνηέ 

ηίπνηα. Ή αθφκα θαη λα θαηαιάβαηλε, καο είρε εκπηζηνζχλε, δελ καο είπε πνηέ 

ηίπνηα. Μνλάρα ζπκθσλνχζε κε ηνλ παηέξα κνπ, αιιά φια εμαξηηφηαλ απφ 

εθείλνλ… 

Ζ θνπβέληα θφπεθε απφηνκα, θαηά ηνλ εξρνκφ ησλ παηδηψλ πξνο ην κέξνο καο. Ήηαλ 

πνιιέο νη πιεξνθνξίεο πνπ δέρηεθε ε εξεπλήηξηα, θαη ζίγνπξα πνιχ απξφζκελεο, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα αθνχο ηέηνηεο ηζηνξίεο, θαη ηψξα λα βιέπεηο αλζξψπνπο ηφζν ήξεκνπο, 

ηφζν αθνζησκέλνπο ζηελ νηθνγέλεηα. Καη απηφ πνπ πξνθαιεί απνξία είλαη ε μαθληθή ηφζε 

κεγάιε αδπλακία πξνο ηελ κάλα, ελψ φπσο θαίλεηαη ζην παξειζφλ, φηαλ ήηαλ κηθξή δελ 

ππήξρε ε θαιή ζρέζε ή ε πξνζηαζία πνπ απαηηνχληαλ, φια φζν κεγαιψλεη αιιάδνπλ, θαη 

ζπκπεξηθνξέο αδηαθνξίαο κεηαηξέπνληαη ζε αγάπε θαη ππεξπξνζηαζία. Δπίζεο πξνμελεί 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηθαηνινγία γηα ηελ αθαηαιιειφηεηα απέλαληη ζηελ κάζεζε ησλ 
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παηδηψλ, δελ κπαίλνπλ θαλ ζηνλ θφπν νη δπν γνλείο λα αζρνιεζνχλ νπζηαζηηθά θαη 

κάιηζηα ζεσξνχλ πσο είλαη κεξίδην θαη επζχλε κφλν ησλ άιισλ.  

Ηδηαίηεξν επίζεο ελδηαθέξνλ πξνμελεί ε αιιαγή ηεο δηάζεζεο ηεο κεηέξαο θάζε κα θάζε 

θνξά πνπ ζα κηιήζεη κε ηελ κεηέξα ηεο. Απνκαθξχλεηαη πάληα απφ φινπο θαη απφ φια θαη 

κηιάεη ζην ηειέθσλν αλαιπηηθά γηα ην ηη θάλεη, πνπ είλαη θαη πσο λνηψζεη. Δλψ αληίζεηα 

κε ηνλ άληξα ηεο, δείρλεη κηα ππνηαγή, δελ ηνπ πνιπκηιάεη, ηνλ ππεξεηεί ρσξίο λα 

γθξηληάδεη. Απφ ηελ άιιε εθείλνο, είλαη ζε έλαλ δηθφ ηνπ θφζκν, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

θαινπέξαζε ηνπ, γηα ηα ρφκπη ηνπ θαη δελ δείρλεη λα θνβάηαη ή λα αγρψλεηαη γηα ηα παηδηά 

ηνπ. 

Δληχπσζε επίζεο πξνθαιεί θαη ην γεγνλφο πσο ν παηέξαο δελ ζπλαλαζηξέθεηαη πνιχ 

κε ηα παηδηά ηνπ, νχηε έπαημε καδί ηνπο ζηελ παξαιία, νχηε αγρψζεθε αλ ζα κπνπλ βαζηά 

ζηελ ζάιαζζα, νχηε λα αζρνιεζεί κε ηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ νπξαλφ πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

ηνλ εκπιέμνπλ νη θνξνχιεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε ηα παηδηά έδεημαλ πσο ηνλ έρνπλ αλάγθε, 

πσο ζέινπλ λα κηιήζνπλ καδί ηνπ.  

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν αδέξθηα, θαίλεηαη πσο είλαη αξθεηά ελσκέλα 

κεηαμχ ηνπο. Πάλε παληνχ καδί, παίδνπλ ηα δπν ηνπο είηε κέζα ζηελ ζάιαζζα είηε αθφκα 

θαη κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα ηερλνινγηθά κέζα. Κάζνληαη δίπια- δίπια θαη 

ζρνιηάδνπλ ε κηα ην παηρλίδη ηεο άιιεο, βγάδνπλ θσηνγξαθίεο καδί, ηξψλε ηελ ίδηα ψξα, 

θνηκνχληαη ηελ ίδηα ψξα. Καη ελψ ζην ζέκα ηνπ χπλνπ ζα κπνξνχζαλ λα θνηκεζνχλ ζηα 

μερσξηζηά θξεβαηάθηα ηνπο κέζα ζην ηξνρφζπηην εθείλα επηιέγνπλ λα θνηκεζνχλ παξέα. 

Βέβαηα πνπ θαη πνπ καιψλνπλ, αιιά ζε ινγηθά πιαίζηα, δηφηη κε κηα ηέηνηα ζπλερήο ηξηβή, 

νη δηαθσλίεο είλαη αλακελφκελν λα έξζνπλ. Σνλ θαπγά είηε ηνλ ζηακαηνχλ κφλεο ηνπο, είηε 

ζηακαηάεη κε κηα θσλή ή ιεθηηθή έθθξαζε ηεο κεηέξαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 
 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα από ηελ 

απνκαγλεηνθσλεκέλε αλαδπόκελε ζπδήηεζε ησλ 

παηδηώλ από ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε κε  ηίηιν 

«Σν δέληξν ηεο δσήο» 
 

1. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα αλαδπόκελεο ζπδήηεζεο κε ην Μάξην από ην Γέληξν 

ηεο δσήο (ην παηδί ηεο πξώηεο νηθνγέλεηαο) 

 
ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

 

(Ρίζερ τος δέντπος) 

 

Δξεπλήηξηα: Θέισ Μάξηε λα κνπ πεηο ηη ιέκε δέληξν; Πνηα δέληξα γλσξίδεηο; 

Μάξηνο: Σελ κειηά, ηελ αριαδηά, ηελ ιεκνληά.. απηά. 

Δξεπλήηξηα: δελ γλσξίδεηο άιια; 

Μάξηνο: Δε… δελ ζπκάκαη άιια… ααα θαη ηελ θαξπδηά θαη ηελ ακπγδαιηά. 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη έρεη έλα δέληξν; 

Μάξηνο: Φχιια, θιαδηά, θνξκνχο, ινπινχδηα, απηά.. 

Δξεπλήηξηα: θαη πνπ βαζίδνληαη απηά; Κξέκνληαη; 

Μάξηνο: ε ξίδεο πνπ είλαη βαζηά κέζα ζηελ γε. 

Δξεπλήηξηα: θαη πάλσ από ηηο ξίδεο ηη βιέπνπκε; 

Μάξηνο: Σνλ θνξκφ; 

Δξεπλήηξηα: κπξάβν, θαη γλσξίδεηο θάπνην ηξαγνπδάθη γηα ηα δέληξα; 

Μάξηνο: ρη… ε κάιινλ λαη, ηελ κειηά. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζειεο λα κνπ ην ηξαγνπδήζεηο; 

Μάξηνο: Ναη!  

 

Μήιν θόθθηλν ξόηδν βακκέλν, 

γηαηί κε κάξαλεο ηνλ πηθξακέλν (επί 2 θνξέο) 

πεγαίλσ θαη έξρνκαη, κα δελ ζε βξίζθσ (επί 2 θνξέο) 

βξίζθσ ηελ πόξηα ζνπ καληαισκέλε 

ηα παξαζύξηα ζνπ θεγγνβνινύλ. 

Ρσηώ ην πάπισκα, πνπ είλαη ε θπξά ζνπ;  

Ζ θπξά δελ είλαη εδώ  

πάεη λα πηεί λεξό  (επί 2 θνξέο). 

 

Δξεπλήηξηα: πηζηεύεηο πσο ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα ινπινύδη θαη ζε έλα 

δέληξν; 

Μάξηνο: Σν δέληξν είλαη πνην ςειφ απφ ην ινπινχδη, θαη ην ινπινχδη δελ δεη ηφζν πνιχ 

θαη ην δέληξν είλαη πνην ρνληξφ. 

Δξεπλήηξηα: Καη εκείο ρξεηαδόκαζηε ηα δέληξα; 

Μάξηνο: Ναη! Μαο δίλνπλ νμπγφλν θαη νκνξθαίλνπλ ηνλ θφζκν. Μαο δίλνπλ θαξπνχο πνπ 

εκείο κπνξνχκε λα ηνπο θάκε θαη λα δήζνπκε. 

Δξεπλήηξηα: Ση βξίζθεηαη πάλσ ζηελ γε θαη ηη θάησ από ηελ γε; 

Μάξηνο: Κάησ απφ ηελ γε βξίζθνληαη νη ξίδεο θαη πάλσ απφ ηελ γε βξίζθεηαη ην δέληξν. 

Δξεπλήηξηα: θαη δειαδή εκείο ηώξα πνπ ζέινπκε λα δσγξαθίζνπκε έλα δέληξν ηη ζα 

θηηάμνπκε; 
Μάξηνο: Σν ρψκα, ηνλ θνξκφ, ηα θχιια, ηνπο θαξπνχο, ηα θιαδηά θαη ηηο ξίδεο. 



355 
 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια ινηπόλ λα κνπ δσγξαθίζεηο έλα δέληξν κεγάιν- κεγάιν 

Μάξηνο: Καη λα ηα θάλσ φια απηά πνπ είπακε; 

Δξεπλήηξηα: Ναη. 

(αθήλεη ην παηδί λα δσγξαθίζεη, ελψ ν εξεπλεηήο παξακέλεη ζηνλ ρψξν θαη παξαηεξεί) 

Δξεπλήηξηα: Πνην δέληξν θηηάρλεηο; 

Μάξηνο: Σελ κειηά, είλαη ην αγαπεκέλν κνπ δέληξν, απηή κε ηα θφθθηλα κήια 

Δξεπλήηξηα: Χξαία! Ση έβαςεο κε θαθέ ρξώκα; 

Μάξηνο: Έβαςα ηνλ θνξκφ θαη ηηο ξίδεο 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πεηο θνηηάδνληαο ηελ κειηά ζνπ από ηελ 

δσγξαθηά πνπ έθηηαμεο θαη κε ην ηξαγνύδη πνπ κνπ είπεο γηα ηα θόθθηλα κήια, ηη 

ζπλαηζζήκαηα λνηώζεηο; 

Μάξηνο: ηελαρσξεκέλνο 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί λνηώζεηο έηζη; 

Μάξηνο: Γηαηί ιέεη φηη είλαη καξακέλε,  

Δξεπλήηξηα: θαη ηη άιιν ιέεη; 

Μάξηνο: ηη είλαη πηθξακέλε, φηη δελ ηεο αλνίγεη ηελ πφξηα, φηη ιείπεη απφ εθεί 

Δξεπλήηξηα: Δκείο όηαλ ηξαγνπδάκε έλα ηξαγνύδη είκαζηε ραξνύκελνη ή 

ζηελαρσξεκέλνη αλ ιέεη ζηελάρσξα πξάγκαηα; 
Μάξηνο: Κάπνηεο θνξέο ραξνχκελνη είκαζηε, θαη άιιεο ζηελαρσξεκέλνη 

Δξεπλήηξηα: γηαηί; 

Μάξηνο: Γηαηί κνπ αξέζεη λα ηξαγνπδάσ αιιά αλ ιέεη ζηελάρσξα πξάγκαηα 

ζηελαρσξηέκαη θαη εγψ 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη ελλννύκε κε ηελ ιέμε ραξά; Δίκαη ραξνύκελνο; 

Μάξηνο: Δε, φηαλ ρακνγειάο, φηαλ έρεηο δηάζεζε λα παίμεηο 

Δξεπλήηξηα:Καη ηη ελλννύκε κε ηελ ιέμε ιύπε; Δίκαη ζηελαρσξεκέλνο; 
Μάξηνο: ηαλ δελ έρεηο φξεμε λα παίμεηο, νχηε λα ρακνγειάζεηο 

Δξεπλήηξηα: θαη μέξεηο θαη άιια ζπλαηζζήκαηα; Ή κόλν ραξνύκελνη ή κόλν 

ζηελαρσξεκέλνη είκαζηε; 

Μάξηνο: Βαξεκάξα, απνγνήηεπζε 

Δξεπλήηξηα: Καη θακηά θνξά αλ θάλεη ζεηζκό εκείο ηη λνηώζνπκε; 

Μάξηνο: Σξφκν 

Δξεπλήηξηα: Ναη, θαη αλ εγώ πεξπαηάσ ζην δξόκν θαη δσ έλαλ κεγάιν ζθύιν λα κνπ 

γαβγίδεη εγώ ηη ζα λνηώζσ; 

Μάξηνο: Θα θνβεζψ πνιχ 

Δξεπλήηξηα: Καη αλ θίινο καο έρεη πάξεη έλα παηρλίδη θαη ην ζέινπκε κεηά εκείο πσο 

ζα λνηώζνπκε; 

Μάξηνο: Θα δειεχνπκε 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πεηο όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα καδεκέλα 

Μάξηνο: Υαξά, θφβνο, ιχπε, αγάπε, ηξφκνο  

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα μαλαγπξίζνπκε ζηελ δσγξαθηά καο θαη ζα ήζεια λα κνπ 

πεηο γηαηί θηηάμακε ηηο ξίδεο από ην δέληξν; 

Μάξηνο: Γηαηί απφ εθεί παίξλνπλ λεξφ ηα δέληξα θαη κεηά πεγαίλεη ζηα θιαδηά θαη καο 

δίλεη νμπγφλν. 

Δξεπλήηξηα: Πνιύ θαιά! Καη εκείο κνηάδνπκε άξαγε ιίγν κε ηα δεληξάθηα; 

Μάξηνο: Ναη πνιχ! Γηαηί θαη εκείο γηα λα κεγαιψζνπκε ζέινπκε λεξφ θαη ηξνθή  

Δξεπλήηξηα: Άξα είκαζηε θαη εκείο ζαλ κηθξά ζπνξάθηα ηνπ δέληξνπ πνπ ζέινπκε 

λεξό θαη θαγεηό.. θαη όπσο ην δέληξν έρεηο ξίδεο έηζη θαη εκείο έρνπκε ηηο δηθέο καο 

ξίδεο πνπ είλαη επίζεο θαη νη άλζξσπνη πνπ καο γέλλεζαλ θαη καο κεγάισζαλ. 

Μπνξνύκε λα κεγαιώζνπκε κόλνη καο; 

Μάξηνο: Θέινπκε ηελ κακά θαη ηνλ κπακπά καο. 

Δξεπλήηξηα: Καη ε κακά καο κόλε ηεο θύηξσζε; 

Μάξηνο: ρη είρε θαη εθείλε κακά θαη κπακπά. 

Δξεπλήηξηα: Σώξα ζα πάξεηο έλα κνιύβη θαη απηό πνπ ζα ιέκε ζα ην γξάθεηο 

Μάξηνο: Δληάμεη, είκαη έηνηκνο. 

Δξεπλήηξηα: ηελ ξίδα ηνπ δέληξνπ ζα κνπ γξάςεηο πνπ γελλήζεθεο; 
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Μάξηνο: ηελ Αζήλα, λα ην γξάςσ; 

Δξεπλήηξηα: Ναη, ζα ήζεια ηώξα λα κνπ γξάςεηο από πνύ είλαη ε κακά ζνπ; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ είλαη απφ ηελ Κσ, θαη ν κπακπάο κνπ απφ ηελ Κξήηε, απφ ην 

Ζξάθιεην 

Δξεπλήηξηα:Πνιύ θαιά, θαη ε Αζήλα, ε Κσ, ε Κξήηε πνπ αλήθνπλ, ζε πνηα ρώξα; 
Μάξηνο: ηελ Διιάδα. 

Δξεπλήηξηα: Οπόηε εκείο ζην άιιε ξίδα ζα γξάςνπκε ηελ ρώξα. Καη είκαζηε έηνηκνη 

λα πξνρσξήζνπκε ιίγν πνην πάλσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ. 

 

(Κλαδιά τος δέντπος) 

 

Δξεπλήηξηα: Σνλ κπακπά θαη ηελ κακά ζνπ πσο ηνπο ιέλε; 

Μάξηνο: Αλζνχια θαη Νίθν. 

Δξεπλήηξηα:Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πεηο ηα νλόκαηα ησλ γνληώλ ηεο κεηέξαο ζνπ; 

Μάξηνο: Σνπο γνλείο ηεο κακάο κνπ ηνπο ιέλε ηέιην θαη Άλλα, θαη ηνπ κπακπά κνπ 

Μαξία θαη Υαξάιακπνο. 

Μάξηνο: Ναη είκαζηε. 

Δξεπλήηξηα: Καη πνηνη κέλεηε ηώξα ζην ζπίηη; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ, ν κπακπάο κνπ, ν ηέιηνο θαη εγψ, αιιά έρσ θαη άιια δχν αδέξθηα 

ηνλ Μηράιε θαη ηελ Μαξία, αιιά δελ κέλνπλ καδί καο. 

Δξεπλήηξηα: Πνπ κέλνπλ ηα άιια ζνπ δύν αδεξθάθηα; 

Μάξηνο: Μέλνπλ καδί ζηελ πφιε πνπ ζπνπδάδνπλ. 

Δξεπλήηξηα:ζε πνηα πόιε; 
Μάξηνο: Δεεε…. (κηθξή παχζε) δελ μέξσ αιιά κέλνπλ καδί θαη φηαλ έρνπκε γηνξηέο θαη 

ην θαινθαίξη έξρνληαη εδψ. 

Δξεπλήηξηα: Χξαία! Θα ήζεια  ηώξα λα κνπ πεηο, έρεηε άιια άηνκα ζηελ νηθνγέλεηα 

πνπ έξρνληαη λα ζαο δνπλ ή κέλνπλ καδί ζαο εθηόο από ηα δύν αδέξθηα ζνπ; 

Μάξηνο: Ναη, νη δπν κνπ ζείεο, ηελ κηα ηελ ιέλε Καηεξίλα θαη ηελ άιιε Μαξία. Ζ κία 

είλαη ηνπ κπακπά κνπ θαη ε άιιε ηεο κακάο κνπ, καο αγαπάλε πνιχ θαη ζρεδφλ παληνχ 

πάκε φινη καδί. 

Δξεπλήηξηα:Καη έρνπλ άιια αδέξθηα νη γνλείο ζνπ; 
Μάξηνο: Ο κπακπάο κνπ φρη, αιιά ε κακά κνπ έρεη άιινλ έλαλ αδεξθφ πνπ έρεη θαη κηα 

γπλαίθα, θαη έρσ θαη άιια ηέζζεξα παηδηά.  

Δξεπλήηξηα: Άξα κνπ ιεο πσο έρεηο κηα κεγάιε νηθνγέλεηα, ζα ήζεια ηώξα λα κνπ 

πεηο ηα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα πνπ μέξεηο; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ πνην πνιχ. 

Δξεπλήηξηα:Πνην από όια ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ ζε έρεη θάλεη λα λνηώζεηο 

πνιύ θαιά; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ θαη ε αδεξθή κνπ. 

Δξεπλήηξηα: αγαπάο πνιύ ηελ αδεξθή ζνπ ε; 

Μάξηνο: Ναη πάξα πνιχ, φηαλ είλαη εδψ δηαβάδνπκε καδί, παίδνπκε, γειάκε. 

Δξεπλήηξηα: θαη ζε πνην κέξνο έρεη πεξάζεη πάξα πνιύ όκνξθα, θαη ιεο πσο ζα ήζειεο 

λα μαλαπάο εθεί; 

Μάξηνο: ηελ Κσ, γηαηί εθεί ήκαζηαλ φινη καδί, θαη ήκαζηαλ ραξνχκελνη.  

Δξεπλήηξηα: εδώ ζηελ Κξήηε δελ πεξλάο θαιά; 

Μάξηνο: Πεξλάσ θαιά, αιιά πνην πνιχ ζην ζρνιείν, γηαηί παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ 

Δξεπλήηξηα: δελ πάηε βόιηα κε ηνλ κπακπά θαη ηελ κακά; 

Μάξηνο: Πάκε πνην πνιχ ζηα ρσξηά, αιιά δελ πεξλάσ πνιχ θαιά, γηαηί θακηά θνξά δελ 

έρσ θίινπο γηα λα παίμνπκε 

Δξεπλήηξηα: Σώξα ζα ήζεια λα κνπ πεηο ζε πνην κέξνο πήγεο θαη δελ πέξαζεο θαιά 

γηαηί ζηελαρσξήζεθεο; 
Μάξηνο: Δε…. Κακηά θνξά ζην ρσξηφ ηνπ κπακπά κνπ, γηαηί ν κπακπάο φιν ιείπεη θαη ε 

γηαγηά ιέεη πξάγκαηα ζηελ κακά θαη εθείλε ζηελαρσξηέηαη. Καη θιαίεη εθείλε, θαη φηαλ 

θεχγνπκε απφ ην ρσξηφ ν κπακπάο έρεη φιν λεχξα θαη ηζαθψλεηαη κε ηελ κακά. Δεεε… 

θαη δελ ζέισ λα πεγαίλσ. 
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Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ηξαγνύδη; 

Μάξηνο: Μνπ αξέζνπλ πνιιά! 

Δξεπλήηξηα: Καη πνην πνιύ από όια; 

Μάξηνο: Μνπ αξέζεη ην ηξαγνχδη «άζε κε εκέλα» θαη «ηα παπάθηα ζηελ ζεηξά» 

Δξεπλήηξηα: Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ρνξόο; 

Μάξηνο: Μνπ αξέζεη πνιχ ν καιεβηδηψηεο. 

Δξεπλήηξηα: Ξέξεηο Μάξηε λα ρνξεύεηο θξεηηθά; 

Μάξηνο: Ναη πεγαίλσ ζην ρνξφ, γηαηί ν κπακπάο ζέιεη λα ρνξεχνπκε ζηνπο γάκνπο θαη 

ζηηο βαθηίζεηο πνπ πάκε.  

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα! Καη αλ ζνπ ζπκβεί θάηη πνιύ θαιό ζε πνηνλ πεγαίλεηο λα ην 

πεηο πξώηα; 

Μάξηνο: ηελ κακά κνπ, θαη αλ θάλσ θάηη πνπ δελ είλαη θαιφ, θαη πξέπεη λα ην κάζεη ν 

κπακπάο πάιη ζηελ κακά πεγαίλσ θαη εθείλε ηνπ ην ιέεη. 

Δξεπλήηξηα: Καη γηαηί δελ ην ιεο ζην κπακπά ζνπ; 

Μάξηνο: Γηαηί ν κπακπάο φιν ιείπεη θαη φηαλ είλαη ζπίηη θνηκάηαη. 

Δξεπλήηξηα: δελ κπνξεί όιε ηελ ώξα λα θνηκάηαη, ζα είλαη θαη μύπληνο θάπνηα ζηηγκή 

Μάξηνο: Ναη είλαη αιιά ζέιεη εζπρία θαη πνιιέο θνξέο φηαλ ηνπ κηιάσ δελ κνπ αθνχεη, 

δελ κνπ απαληάεη. 

Δξεπλήηξηα: Σώξα ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ θαγεηό; 

Μάξηνο: Δίλαη ηα καθαξφληα κε ηνλ θηκά αιιά απφ ηα ρέξηα ηεο κακάο κνπ. Γελ κνπ 

αξέζεη ν θηκάο απφ ηηο γηαγηάδεο κνπ. 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο πνην πξόζσπν είλαη απηό πνπ ζε θάλεη λα γειάο 

πάξα πνιύ; 

Μάξηνο: Ο ηέιηνο, ν αδεξθφο κνπ φιν θάλεη ηξέιεο θαη εγψ φιν γειάσ. Κακηά θνξά ζα 

ηνπ πεη ν κπακπάο «πξφζερε ην πνηήξη πνπ θξαηάο γηαηί ζα ην ξίμεηο» θαη κφιηο ηνπ ην ιέεη 

απηφο ην ξίρλεη, ν κπακπάο αξρίδεη λα ηνπ θσλάδεη, εθείλνο θιαίεη, ε κακά καδεχεη ηα 

γπαιηά θαη εγψ γειάσ. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί γειάο; 

Μάξηνο: γηαηί φπσο ιέεη θαη ν κπακπάο είλαη απξφζεθηνο θαη φηη πηάλεη ην ξίρλεη, είλαη 

πνιχ αζηείν θαη γίλεηαη έηζη πάληα. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνηνο ζε έρεη ζηελαρσξήζεη πνην πνιύ; 

Μάξηνο: Ο κπακπάο κνπ γηαηί κφιηο θάλεηο θάηη, απηφο αξρίδεη θαη θσλάδεη. ιν θσλάδεη 

θαη βξίδεη. 

Δξεπλήηξηα: δειαδή εθείλνο ζνπ θσλάδεη πνην πνιύ ή θαη θάπνην άιιν άηνκν όπσο 

π.ρ. ε κακά ζνπ; 

Μάξηνο: Ζ κακά κνπ δελ κνπ θσλάδεη, κφλν κνπ ιέεη φιε ηελ ψξα δηάβαδε θαη δηάβαδε. Ο 

κπακπάο κνπ, κνπ θσλάδεη πάξα πνιχ, φηη θαη λα θάλσ δελ ηνπ αξέζεη. 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο γηα πνην ιόγν ζνπ θσλάδεη; 

Μάξηνο: Μνπ θσλάδεη γηα ηα παηρλίδηα κνπ, φηαλ ηα αθήλσ ζηελ κέζε θαη κνπ θσλάδεη 

επεηδή ιέεη είκαη κηθξφο, θαη δσεξφο. 

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα, ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο όηαλ κεγαιώζεηο; 

Μάξηνο: Αζηξνλαχηεο ζέισ λα γίλσ 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο αζηξνλαύηεο; 

Μάξηνο: Γηαηί έηζη ζα βγάδσ πνιιά ιεθηά θαη ζα κέλσ ζε έλα κεγάιν ζπίηη κε ηα αδέξθηα 

κνπ. 

Δξεπλήηξηα: Μόλν κε ηα αδέξθηα ζνπ ζέιεηο λα κείλεηο εθεί; 

Μάξηνο: Καη κε ηελ κακά κνπ 

Δξεπλήηξηα:Γηα ηελ νηθνγέλεηα ζνπ ηη νλεηξεύεζαη λα γίλεη; 
Μάξηνο: Να είλαη θαιά, λα είλαη φινη καδί θαη λα κελ ζηελαρσξηνχληαη θαη λα είλαη πγηείο. 

Δξεπλήηξηα: Ση είλαη απηό πνπ θάλεηο θαη είζαη πάξα πνιύ θαιόο; 

Μάξηνο: ζηελ δσγξαθηθή είκαη πάξα πνιχ θαιφο, κνπ αξέζεη πνιχ λα δσγξαθίδσ. 

Δξεπλήηξηα: Καη πόηε ζνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεηο, όηαλ είζαη ραξνύκελνο ή όηαλ είζαη 

ζηελαρσξεκέλνο; 



358 
 

Μάξηνο: πσο θαη λα είκαη δσγξαθίδσ, αιιά νη δσγξαθηέο κνπ είλαη δηαθνξεηηθέο. Αλ δελ 

κνπ αξέζεη ηηο ζθίδσ θαη ηηο πεηάσ, εε… πνην πνιχ δσγξαθίδσ φηαλ είκαη ραξνχκελνο 

είλαη πνην σξαίεο. 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη ζνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεηο; 

Μάξηνο: Εσγξαθίδσ ζπίηηα, δέληξα θαη ηελ ζάιαζζα. 

Δξεπλήηξηα: Πάξα πνιύ θαιά, ζα ήζεια ηώξα λα μαλαγπξίζνπκε ζηελ δσγξαθηά, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θιαδηά, γηαηί ηα έθαλεο έμσ από ην δέληξν; 

Μάξηνο: Γηαηί εγψ έρσ δεη πσο άιια είλαη κέζα θαη άιια είλαη έμσ απφ απηφ 

Δξεπλήηξηα: Μάξηε κνπ, ζα ήζεια ηώξα λα γξάςεηο ηα άηνκα πνπ είλαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ θαη ηα βιέπεηο πνιύ ζπρλά θαη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ 
Μάξηνο: Ζ κακά κνπ, ν κπακπάο, ηα αδέξθηα, θαη νη ζείεο κνπ. 

Δξεπλήηξηα: ην δέληξν ζα ήζεια λα κνπ γξάςεηο ηα νλόκαηα ηνπο. 

(ηνπ δίλεηαη ιίγνο ρξφλνο λα γξάςεη ηα νλφκαηα) 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο ζην ζεκείν απηό, ηη ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κε ηα 

άηνκα από ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 
Μάξηνο: Μνπ αξέζεη πνιχ φηαλ παίδνπκε, ζπλήζσο ηξψκε, εε… θαη πάκε ζην ρσξηφ. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ζνπ θίινο 

Μάξηνο: Ο θαιχηεξνο κνπ θίινο είλαη ν Νίθνο αιιά θαη ηα άιια αγφξηα ηεο ηάμεο. 

Δξεπλήηξηα: θαη ηη θάλεηε κε ηνπο θίινπο ζνπ; 

Μάξηνο: Παίδνπκε κε ηελ κπάια, κηιάκε θαη θάλνπκε βφιηεο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη πνπ εύρεζαη λα ήηαλ δηαθνξεηηθό ή πνπ ειπίδεηο λα αιιάμεη 

κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

Μάξηνο: Δχρνκαη λα κελ πεγαίλνπκε ζηα ρσξηά ηφζν ζπρλά γηαηί θνπξάδνκαη θαη δελ 

πεξλάσ θαιά. Αααα! Καη πνην πνιχ λα έρνπκε ιεθηά ζην ζπίηη λα θάκε θαη λα πάξνπκε 

φηη ζέινπκε. Θα ήζεια λα θηηάμνπκε έλα πνην κεγάιν ζπίηη κε απιή θαη κεγάιν θήπν.  

Δξεπλήηξηα: θαη ηη θάλεηο γηα λα γίλνπλ νη επηζπκίεο ζνπ πξαγκαηηθόηεηα; 

Μάξηνο: Γηαβάδσ πνιχ θαη πξνζπαζψ θαη εγψ φπσο ηα δπν κεγάια κνπ αδέξθηα. Δθείλα 

δηάβαδαλ πνιχ θαη ηψξα ζπνπδάδνπλ θαη εγψ ζέισ λα ηα θηάζσ θαη φινη καδί λα 

πξνζπαζήζνπκε, απηφ κνπ ιέεη θαη ε κακά κνπ. 

Δξεπλήηξηα: Καη ππάξρεη θάηη πνπ εύρεζαη λα αιιάμεη ή ειπίδεηο λα αιιάμεη ζην 

ζρνιείν ζνπ; 

Μάξηνο: Θα ήζεια λα παίδνπκε θαη λα γειάκε πνην πνιχ. 

Δξεπλήηξηα: θαη ηη θάλεηο γηα λα ην πεηύρεηο απηό; 

Μάξηνο: Θέισ λα είκαη θαιά ζηελ πγεία κνπ θαη λα είκαη ραξνχκελνο γηα λα ιέσ αζηεία 

ζηνπο άιινπο θαη λα γειάλε θαη απηνί. 

Δξεπλήηξηα: Θέιεηο λα επρεζείο εζύ θάηη γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

Μάξηνο: Δχρνκαη απηά πνπ ζέισ λα γίλνπλ αιεζηλά γηαηί ζα είκαη πνιχ ραξνχκελνο ηφηε. 

Άκα έρεη ν άλζξσπνο ιεθηά φια γίλνληαη, έηζη κνπ ιέλε φινη. 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα επρεζείο θάηη θαη γηα ηνπο γνλείο ζνπ; 

Μάξηνο: Θα ήζεια λα έβξηζθε ε κακά κνπ δνπιεηά θαη λα απνθηνχζακε ιεθηά θαη λα 

μαλαγπξίδακε πίζσ ζηελ Κσ. 

Δξεπλήηξηα: Πεξλνύζεο θαιά ζηελ Κσ; 

Μάξηνο: Ναη πάξα πνιχ θαιά, ελψ εδψ δελ κνπ αξέζεη, δελ είκαη ηφζν ειεχζεξνο, δελ έρσ 

θίινπο ζηελ γεηηνληά θαη ην ζπίηη είλαη κηθξφ. 

Δξεπλήηξηα: Καη ην γεγνλόο πσο δελ έρεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ βιέπεηο πσο νη άιινη 

ηα έρνπλ ζε θάλεη λα δειεύεηο; 

Μάξηνο: Ναη πνιχ. ηαλ βιέπσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη έρνπλ θάπνηα πξάγκαηα εγψ 

ζηελαρσξηέκαη. 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη ήηαλ απηό πνπ ζε έθαλε λα δειέςεηο πεξηζζόηεξν; 

Μάξηνο: Μηα θνλζφια πνπ είρε ν Νίθνο, ν θίινο κνπ, κνπ άξεζε πνιχ θαη κφλν εγψ δελ 

ηελ πήξα. Μεηά απφ απηφλ, φια ηα άιια παηδηά ηελ αγφξαζαλ. 

Δξεπλήηξηα: Καη εζύ δελ ην είπεο ζηελ κακά ζνπ; 

Μάξηνο: Ναη ην είπε θαη εθείλε κνπ είπε φηη ζα ξσηήζεη ην κπακπά αιιά εθείλνο έιεγε 

πσο δελ ηελ ρξεηάδνκαη θαη ηψξα πνπ πεγαίλσ ζην δεκνηηθφ δελ ζα έπξεπε λα έρσ 
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παηρλίδηα αιιά βηβιία. Δγψ έθιαηγα πνιχ γηαηί ηελ ήζεια, εε θαη ηφηε ε κακά ην είπε ζηελ 

ζεία κνπ θαη κνπ είπε εθείλε πσο ζα ηελ πάξεη.  

 

 

(Κοπμόρ τος δέντπος) 

 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πεηο, πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ άζιεκα; 

Μάξηνο: Δίλαη ην κπάζθεη, θακηά θνξά παίδνπκε κε ηνλ ηέιην, πνπ πάεη κπάζθεη γηαηί 

είλαη κεγαιχηεξνο. Δγψ θαη απηφο παίδνπκε ζηελ γεηηνληά κε ηελ κπάια πνπ κνπ πήξε 

δψξν ε αδεξθή κνπ. 

Δξεπλήηξηα: Αγαπάο Μάξηε ηα δώα; 

Μάξηνο: Ναη!! Οπ!! Μνπ αξέζνπλ πνιχ ηα ζθπιηά, θακηά θνξά πάσ καδί κε ηνλ κπακπά 

κνπ ζην ρσξάθη θαη παίδσ κε ην ζθχιν πνπ έρνπκε. Σνλ ηαΐδσ, ηνπ θάλσ κπάλην θαη ηνλ 

ιχλσ απφ ην ινπξί ηνπ. 

Δξεπλήηξηα: Θα ήζεια λα κνπ πεηο πνηνλ αγαπάο πάξα κα πάξα πνιύ; 

Μάξηνο: Σελ αδεξθή κνπ θαη ηελ κακά κνπ. 

Δξεπλήηξηα: σξαία, θαη γηαηί λνκίδεηο πσο είλαη άηνκα μερσξηζηά γηα ζέλα; 

Μάξηνο: Γηαηί είλαη δίπια κνπ φπνηε ηελ ζέισ θαη κε θάλεη λα λνηψζσ θαιά. 

Δξεπλήηξηα: Δίλαη θνληά ζνπ ε αδεξθή ζνπ, ζε παίξλεη ηειέθσλα; 

Μάξηνο: Ναη κηιάκε ζην ηειέθσλν αξθεηά ζπρλά, θαη φηαλ έξρεηαη θάζεηαη πνιιέο κέξεο 

αιιά εκέλα κνπ θαίλνληαη πνιχ ιίγεο. Ζ ραξά κνπ είλαη λα έξζνπλ νη γηνξηέο θαη λα 

είκαζηε φινη καδί.  

Δξεπλήηξηα: Καη όηαλ ιείπεη από εδώ εζύ ηελ ζπκάζαη; 

Μάξηνο: Ναη κνπ ιείπεη πνην πνιχ. 

 

(φπούτα τος δέντπος) 

 

Δξεπλήηξηα: Πάκε ηώξα ζηα θξνύηα ηνπ δέληξνπ, πνην θξνύην έρεη ε κειηά; 

Μάξηνο: Σα κήια. 

Δξεπλήηξηα: Σα θόθθηλα ή ηα πξάζηλα; 

Μάξηνο: Σα θφθθηλα. 

Δξεπλήηξηα: Όπσο ίζσο έρεηο πξνζέμεη, ην δέληξν θάλεη πξώηα ηα αλζάθηα θαη κεηά 

ην αλζάθη γίλεηαη ζηγά- ζηγά θαξπόο θαη ζηελ ζπλέρεηα κήιν. Ζ ραξά ηεο θύζεο θάλεη 

απηό ην δώξν ζην δέληξν γηα λα ην επραξηζηήζεη. Δζύ έρεηο πάξεη πνηέ θάπνην δώξν 

πνπ λα ράξεθεο πάξα πνιύ; 

Μάξηνο: Ναη ηα playmobil κε ην ζπηηάθη ηνπο, φιν ην παθέην καδί. 

Δξεπλήηξηα: Πνιύ όκνξθν δώξν θαη πνηνο ην έδσζε; 

Μάξηνο: Ο αδεξθφο κνπ ν ηέιηνο. 

Δξεπλήηξηα: Καη γηαηί ζνπ έθαλε απηό ην δώξν; 

Μάξηνο: Μνπ ην πήξαλ φια κνπ ηα αδέξθηα, ν Μηράιεο θαη ε Μαξία είραλ καδέςεη 

θάπνηα ιεθηά θαη ηνπ ηα έδσζαλ. Ο ηέιηνο πήγε κεηά κε ηελ κακά κνπ θαη κνπ ηα πήξαλ. 

Ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο, γηαηί ηα κάδεπαλ θαη εγψ δελ ήμεξα ηίπνηα θαη ζηα γελέζιηα κνπ 

καδεχηεθαλ ζην ζπίηη νη ζείεο θαη ηα αδέξθηα κνπ φια θαη ε κακά καο έθνςε ηελ ηνχξηα 

πνπ έθηηαμε γηα κέλα, κνπ άξεζε πάξα πνιχ. Ήηαλ ε πνην ραξνχκελε κνπ κέξα, δελ ζα ηελ 

μεράζσ πνηέ. Ήκαζηαλ φινη καδί θαη ήκαζηαλ θαιά θαη κνπ έθαλαλ ξνχρα δψξν νη ζείεο 

κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ ην playmobil.   

Δξεπλήηξηα: Υαίξνκαη πνπ κνπ ηα είπεο όια απηά, θαη ηώξα ινγηθά ηα ξνύρα ηα 

θνξάο αιιά ηα playmobil ηα πξνζέρεηο, παίδεηο κε απηά; 

Μάξηνο: Ναη αθφκα παίδσ κε απηά, απφ ην θαινθαίξη πνπ κνπ ηα πήξαλ. Καη θακηά θνξά 

θσλάδσ θίινπο κνπ απφ ην ζρνιείν θαη έξρνληαη λα παίμνπκε κε απηά.                                      

Δξεπλήηξηα: Καη ινγηθά ε νηθνγέλεηα ζνπ βιέπεη πσο εζύ αζρνιείζαη κε ην παηρλίδη 

πνπ ζνπ πήξαλ, ζσζηά; 

Μάξηνο: Ναη θαη φινη κνπ ρακνγειάλε, θαη γηα απηφ ην πάξηη αθφκα ζπδεηάκε, θαη ην 

έκαζαλ θαη νη άιινη παππνχδεο απφ ηελ Κσ, θαη πνιινί ζπγγελείο καο. 
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Δξεπλήηξηα: Χξαία! Θα ήζεια ηώξα λα δνύκε αλ ζέιεηο λα πξνζζέζνπκε θάηη αθόκα 

ζην δεληξάθη καο. 

Μάξηνο: Θα θάλσ θαη ην ρψκα πνπ παηάεη πάλσ ην δέληξν, θαη έλα πνπιάθη πνπ θειαεδά, 

ζνπ αξέζεη; 

Δξεπλήηξηα: Όηη ζέιεηο κπνξείο λα θάλεηο είλαη δηθηά ζνπ ε δσγξαθηά, απιά ζα ήζεια 

λα κνπ πεηο όηαλ ηειεηώζεηο γηαηί ζέιεηο λα ππάξρνπλ απηά δίπια ζην δέληξν καο. 

Μάξηνο: Λνηπφλ ζέισ ην δέληξν γηαηί κε ηελ γηαγηά απφ ηελ Κσ πεγαίλακε βφιηεο θαη 

φηαλ θνπξαδφκαζηαλ βξίζθακε έλα δέληξν κε κεγάιε ζθηά θαη θαζφκαζηαλ απφ θάησ. 

Δθεί καο έιεγε παξακχζηα, θαη κεηά απφ ιίγε ψξα θεχγακε. Γηα απηφ δσγξαθίδσ θαη ηνλ 

ήιην γηαηί ζπλήζσο πεγαίλακε κεζεκέξη. 

Δξεπλήηξηα: Μα ήζνπλ κηθξό παηδάθη θαη ζπκάζαη ιεπηνκέξεηεο πνιιέο 

Μάξηνο: Ναη ζπκάκαη πνιιά γηαηί πέξαζα θαιά. 

 

2.  Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα αλαδπόκελεο ζπδήηεζεο κε ηελ Καηεξίλα θαη ηελ 

Διέλε  από ην Γέληξν ηεο δσήο (ηα παηδηά ηεο δεύηεξεο νηθνγέλεηαο) 

 
ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Σν δάζνο ηεο δσήο  

 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί έθηηαμεο απηή ηελ δσγξαθηά; 

Καηεξίλα: Γηαηί ην δηθφ κνπ δέληξν έρεη θαη απηφ ζπλαηζζήκαηα, θαη κε ξψηεζεο γηα απηά 

θαη ήζεια λα πσ πσο αλ έθαλα πνιιά δέληξα ζα έθαλα θαη απηφ ην πξφζσπν ζην θνξκφ 

ηνπο.  

Δξεπλήηξηα: Γειαδή όια απηά λνηώζεη ην δηθό ζνπ δεληξάθη; 

Καηεξίλα: Ναη, φια απηά πνπ ιέγακε ρζεο, κε έθαλαλ λα ζθεθηψ πσο λνηψζνπκε 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, κε φια απηά πνπ κε ξσηνχζεο έλνησζα πφηε ραξά, θαη πφηε ζιίςε. 

Καη έρσ βάιεη κέζα πξφζσπα ζην δέληξν πνπ κε θάλνπλ λα λνηψζσ έηζη θαη πνιιέο θνξέο 

κηιάσ δηαθνξεηηθά γηαηί λνηψζσ δηαθνξεηηθά.  

Δξεπλήηξηα:Θέιεηο λα κνπ πεηο ηη έθηηαμεο; 
Διέλε: Ναη λα ζνπ πσ…. Έθηηαμα έλα ζπίηη θαη πνιιά κηθξά ινπινχδηα. Απφ πάλσ 

ππάξρεη ν ήιηνο αιιά ππάξρνπλ θαη γθξίδα ζχλλεθα γηαηί θάηη ιείπεη απφ ην ζπίηη. 

Δξεπλήηξηα: ηη ιείπεη απφ ην ζπίηη; 

Διέλε: Λείπεη ην δεληξάθη ηνπ. Σν δηθφ ηνπ δέληξν είλαη ιίγν πνην καθξηά, θαη δελ ην 

βιέπεη απηφο πνπ κέλεη ζην ζπίηη, δειαδή εγψ.  

Δξεπλήηξηα: Καη γηαηί είλαη καθξηά; 

Διέλε: Γηαηί φηη αγαπάκε ν ζεφο καο ην παίξλεη καθξηά, έηζη ιέεη ε κακά. 

Δξεπλήηξηα:δειαδή εζύ αγαπάο ην δεληξάθη; 
Διέλε: Ναη ην αγαπψ αιιά κνπ ιείπεη θαη ζηελαρσξηέκαη.  

Δξεπλήηξηα:Καη γηαηί δελ έθηηαμε ην ζπίηη θνληά ζην δεληξάθη; 

Διέλε: Γελ ην έθηηαμα θνληά γηαηί εκέλα ην ζπίηη κνπ είλαη ζε απηφ ην ρσξηφ θαη ην 

δέληξν δειαδή ε γηαγηά κνπ θαη ην θαλνληθφ κνπ ζπίηη είλαη αιινχ. Δγψ πξέπεη λα θχγσ 

απφ ην ζπίηη κε ηα γθξίδα ζχλλεθα θαη λα πάσ ζην δέληξν πνπ είλαη κφλν ν ήιηνο… 

Δξεπλήηξηα: Καη αθνύ έρνπκε νινθιεξώζεη ηηο δσγξαθηέο καο, είκαζηε έηνηκνη λα 

πεξάζνπκε ζην δεύηεξν κέξνο όπνπ ζα βάινπκε ηηο δσγξαθηέο ζαο ζε απηόλ ηνλ ηνίρν 

ηνπ δσκαηίνπ ζαο, ηελ κηα δίπια ζηελ άιιε, έηζη δεκηνπξγνύκε έλα κηθξό δάζνο από 

πνιύ όκνξθα δέληξα, θαη ζα ήζεια ηώξα λα ζε ξσηήζσ ηώξα Καηεξίλα λα ζε 

ξσηήζσ θάηη. 

Καηαξρήλ ζε επραξηζηώ πνιύ πνπ κνηξάζηεθεο καδί κνπ ηηο ειπίδεο θαη ηα όλεηξα 

ζνπ γηα ηελ δσή. Μνπ είπεο πσο ζέιεηο λα κειεηήζεηο πάξα πνιύ, λα είζαη θαιή 

καζήηξηα γηα λα ζπνπδάζεηο θαη καδί κε ηελ αδεξθή ζνπ λα βνεζήζεηε νηθνλνκηθά 

ηνπο γνλείο ζνπ. Δπίζεο σο κεγαιύηεξε θαηάιαβα πσο πξνζηαηεύεηο θαη αγαπάο πνιύ 

ηελ κηθξόηεξε αδεξθή ζνπ ηελ Διέλε. Μπνξείο λα κνπ πεηο πόζν θαηξό έρεηο απηέο ηηο 

ειπίδεο θαη ηα όλεηξα θαη ηη ζε επεξέαζε ζην λα ηα θαηαθέξεηο; 



361 
 

(ε Καηεξίλα κνπ δεηάεη ιίγν ρξφλν λα ζθεθηεί): Βιέπσ πφζν ζθιεξά δνπιεχνπλ νη γνλείο 

κνπ γηα λα ηα βγάινπκε πέξα νηθνλνκηθά θαη εγψ ζέισ λα έρνπκε κηα θαιχηεξε δσή. Καη 

απφ ηελ άιιε ε γηαγηά κνπ ήηαλ πάληα κε έλα βηβιίν ζην ρέξη γηαηί ιέεη πσο κφλν κε ηηο 

γλψζεηο κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο, γηαηί γίλεζαη πνην έμππλνο. 

Δξεπλήηξηα: Άξα ηα όλεηξα ζνπ ζρεηίδνληαη κε απηά πνπ ζνπ ιέεη ε κακά θαη ε 

γηαγηά; 
Καηεξίλα: Ναη έηζη είλαη. 

Δξεπλήηξηα: ζα ήζειεο λα κνπ πεηο πσο ζα πξνζπαζήζεηο λα θξαηήζεηο ηα όλεηξα ζνπ; 

Γειαδή δελ ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ θνπξάδεζαη ή βαξηέζαη όηαλ δηαβάδεηο; 

Καηεξίλα: Ναη πνιιέο θνξέο, θαη δελ είλαη κφλν φηη βαξηέκαη αιιά θάπνηεο θνξέο δελ 

θαηαιαβαίλσ ηη πξέπεη λα θάλσ, γηαηί είλαη δχζθνια, αιιά εθεί έρσ ηελ κακά θαη ηελ 

γηαγηά λα κνπ κηιάλε θαη λα κνπ ιέλε λα κελ ηα παξαηάσ. Καη μέξεηο ηη άιιν ζθέθηνκαη;  

Δξεπλήηξηα: Πεο κνπ ηη; 

Καηεξίλα: θέθηνκαη ηνλ κπακπά κνπ, πνπ δελ ηειείσζε ην γπκλάζην, θαη είλαη πνην 

ραδφο απφ ηελ κακά θαη φια ηα θάλεη ε κακά γηαηί εθείλνο δελ κπνξεί, θαη φιν ζεθψλεη 

βάξε θαη φιν πνλάεη, θαη φιν είλαη ζηελαρσξεκέλνο. Δλψ ε γηαγηά πνπ δηαβάδεη κνπ 

ρακνγειάεη θαη κνπ ιέεη πνιιά πξάγκαηα πνπ ν κπακπάο δελ ηα μέξεη.  

Δξεπλήηξηα: Όια απηά πνπ ζπδεηάκε ζε πνηνλ ζα ηα πεηο; 

Καηεξίλα: ηελ κακά θαη ζηελ γηαγηά γηαηί ζήκεξα ζθέθηεθα πνιχ, θαη πέξαζα φκνξθα, 

δελ έρεη αζρνιεζεί άιινο ηφζν πνιχ κε εκέλα, λα κε ξσηάεη φια απηά θαη λνηψζσ κεγάιε 

γηαηί μέξσ ηη λα ζνπ πσ.  

Δξεπλήηξηα: Καη ηέινο, ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ ζνπ αξέζεη πνπ κνπ κηιάο γηα ηα 

όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ζνπ; 

Καηεξίλα: Ναη κνπ αξέζεη πνιχ, γηαηί φινη κε ξσηάλε ηη ζα γίλσ φηαλ κεγαιψζσ αιιά 

θαλέλαο δελ κε ξσηάεη ηφζα πνιιά, θαη έηζη φπσο κηιάκε λνηψζσ πσο ζέισ λα γίλσ 

δαζθάια θαη λα ξσηάσ ηα άιια παηδηά φπσο εζχ θαη λα ληχλνκαη σξαία. Μνπ αξέζεη λα 

κηιάσ γηα κέλα, θαη ηψξα πνπ ζα θχγεηο απηά ζα παίμνπκε κε ηελ Διέλε. 

Δξεπλήηξηα: ε επραξηζηώ πνιύ Καηεξίλα γηα ηα θαιά ζνπ ιόγηα, ηώξα ζα 

ξσηήζνπκε θαη ην Λεληώ. Λνηπόλ έηνηκε Διέλε; 

Διέλε: Ναη θαη εγψ ζέισ λα ζνπ πσ. 

Δξεπλήηξηα: Διέλε εζύ κνπ είπεο πσο ζέιεηο λα γίλεηο γηαηξόο όηαλ ζα κεγαιώζεηο. 

Καη γηα απηό ζα δηαβάζεηο πνιύ θαη ζα γίλεηο θαη εζύ θαιή καζήηξηα, ζσζηά; 

Διέλε: Ναη ζέισ λα γίλσ γηαηξφο γηα λα βνεζάσ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηνλ κπακπά 

κνπ, πνπ ιέεη φηη πνλάεη πνιχ ε κέζε ηνπ θαη ην θεθάιη ηνπ. Καη ζα βνεζήζσ θαη ηνπο 

γεξάθνπο πνπ θξνληίδεη ε κακά, πνπ θαη απηνί πνλάλε. Έηζη ζα βγάισ πνιιά ιεθηά. 

Δξεπλήηξηα: Καη γηαηί ζέιεηο λα βγάιεηο πνιιά ιεθηά; 

Διέλε: Γηα λα παίξλσ φηη ζέισ θαη γηα λα βνεζήζσ ηελ κακά θαη ηνλ κπακπά κνπ γηαηί 

δελ έρνπκε ιεθηά γηα απηφ είκαζηε ζε απηφ ην ρσξηφ κε ηφζνπο πνιινχο γέξνπο. 

Δξεπλήηξηα: Καη μέξεη θαλείο άιινο όηη ζέιεηο λα γίλεηο γηαηξόο; 

Διέλε: Ναη ε γηαγηά θαη κνπ έρεη πεη κπξάβν, θαη κνπ ιέεη πσο ηφηε ζα δήζεη πνιιά ρξφληα 

θαη καδί καο γηαηί ζα ηελ θξνληίδσ εγψ.  

Δξεπλήηξηα: Καη πσο ζα θξαηήζεηο ηα όλεηξα ζνπ αιεζηλά, αθνύ εγώ μέξσ πσο 

βαξηέζαη ιίγν λα δηαβάδεηο; 

Διέλε: Ναη ηψξα βαξηέκαη, γηαηί είκαη κηθξή αιιά αθνχ ζα είκαζηε φινη καδί, ν κπακπάο 

θαη ε κακά θαη ε γηαγηά θαη ε Νίλα, εγψ ζα πάσ θαη ζηελ γηαηξφ πνπ έρεη παηρλίδηα θαη 

ζέιεη φιν λα κηιάκε θαη φιν κε δηνξζψλεη. Αιιά εγψ δελ ζηελαρσξηέκαη πηα γηαηί ζα κάζσ 

λα κηιάσ θαη ζα κε θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη. (ινγνζεξαπεχηξηα) 

Δξεπλήηξηα: Γελ πηζηεύσ λα ζε θνπξάδσ θαη εγώ όπσο εθείλε; 

Διέλε: ρη, γηαηί δελ κε δηνξζψλεηο θαη δελ κνπ ιεο ζπλέρεηα φηη δελ θαηαιαβαίλεηο ηη 

ιέσ. Δγψ απηήλ δελ ηελ ζέισ αιιά αθνχ ιέεη ε κακά θαη ε γηαγηά φηη είλαη θαιή θαη φηη 

πξέπεη λα πεγαίλσ εθεί, εγψ δελ ζέισ λα ηηο ζηελαρσξψ. 

Δξεπλήηξηα: θαη ζε πνηνλ από όινπο ζα πεηο απηά πνπ ιέκε ηώξα; 

Διέλε: ηελ κακά θαη ζηελ γηαγηά γηαηί ζα κε δνπλ θαη εκέλα κεγάιε θαη εζχ κνπ είπεο 

πνιιέο θνξέο κπξάβν θαη εγψ ζέισ λα γίλσ γηαηξφο θαη απηφ κνπ αξέζεη.  
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Δξεπλήηξηα: νπ αξέζεη λα κηιάο γηα ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο πνπ έρεηο γηα ηνπο 

άιινπο θαη ηελ δσνύια ζνπ; 

Διέλε: Ναη κνπ αξέζεη, γηαηί κηιάσ- κηιάσ θαη εζχ κε αθνχο θαη κε αθνχεη θαη ε Νίλα, θαη 

ε κακά ζα έρεη πεξηέξγεηα ηη ιέκε ηφζε ψξα, θαη εγψ ζα έρσ πνιιά λα ηεο πσ. Ζ δαζθάια 

πνπ κηιάκε (ινγνζεξαπεχηξηα) κνπ ιέεη λα κηιάσ πνιχ θαη λα θα΄λσ πξνηάζεηο, θαη εδψ 

ηφζε ψξα κηιάσ θαη κηιάσ θαη ζα είκαη θαιχηεξε ζην επφκελν κάζεκα, ην μέξσ!!  

Δξεπλήηξηα: Κνξίηζηα ζαο επραξηζηώ πνιύ, ηώξα ζα ζηακαηήζνπκε γηα ιίγν θαη ζα 

ζπλερίζνπκε αύξην!! 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  

ΟΣΑΝ ΔΡΥΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεκέξα παηδηά! Βιέπσ δελ μεθνιιήζαηε από ηνλ ηνίρν ην κηθξό καο 

δάζνο, ραίξνκαη πνιύ γηα απηό! Θα ήζεια ηώξα λα κηιήζνπκε γηα ηελ δσή ζε απηό ην 

δάζνο. Ζ Διέλε έθηηαμε έλαλ ήιην, εζύ Νίλα έθηηαμεο ινπινπδάθηα, άξαγε είλαη πάληα 

έηζη ην δάζνο; 

Παηδηά: ρη. 

Διέλε: Έρεη θαη ηηο βξνρέο. 

Καηεξίλα: Έρεη θαη ηηο θαηαηγίδεο θαη ηελ ζπλλεθηά. 

Δξεπλήηξηα: Πάξα πνιύ ζσζηά, έρνπκε ινηπόλ όκνξθα δέληξα πνπ έρνπλ ηζρπξέο 

ξίδεο, όκνξθα θύιια θαη θξνύηα. Όζν όκνξθα θαη αλ είλαη ηα δέληξα θαη ηα δάζε καο 

κπνξνύλ όκσο λα θηλδπλεύνπλ. σζηά; 
Καηεξίλα: Ναη ακέ, πνιχ ζπρλά. 

Διέλε: Ζ γηαγηά κνπ καο είπε πσο ζηελ Κιεηζνχξα ζηνλ πνηακφ πνπ είλαη θνληά ζην ζπίηη 

πέηαμαλ θάπνηνη άλζξσπνη θάηη κπάδα απφ έλα μελνδνρείν θαη φηαλ έβξεμε ν πνηακφο 

γέκηζε πνιχ θαη πήγε πνιχ λεξφ ζηα δέληξν θαη έθηαζε θαη θνληά ζην ζπίηη καο ην λεξφ.  

Καηεξίλα: Έγηλαλ πνιιέο θαηαζηξνθέο, εμαηηίαο θάπνησλ αλζξψπσλ θαη απηνί κεηά δελ 

ηνλ παξαδέρνληαλ. 

Δξεπλήηξηα: Άξα κνπ είπαηε θαηαζηξνθέο από πιεκύξα πνπ πξνθάιεζαλ νη 

άλζξσπνη, ζθνππίδηα, πνιύ βξνρή, αζηξαπέο. Καη εδώ ζην ρσξηό ζπλήζσο ηη 

πξόβιεκα ππάξρεη κε ην δάζνο; 

Καηεξίλα: μεξαίλνληαη γηαηί δελ έρνπκε λεξφ.    

Δξεπλήηξηα: πνιύ θαιά, είδαηε θαη από θνληά όηη έλα δέληξν κπνξεί λα θηλδπλεύεη ή 

αθόκα θαη λα έρεη έλα πξόβιεκα, πηζηεύεηε πσο θηλδύλνπο θαη πξνβιήκαηα έρνπλ 

κόλν ηα δέληξα θαη γεληθά ηα δάζε ή θαη νη άλζξσπνη; 
Καηεξίλα: Καη νη άλζξσπνη έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. 

Δξεπλήηξηα: πκθσλείο Διέλε; 

Διέλε: Ναη νπ!! Γάζε, δψα θαη άλζξσπνη είλαη ην ίδην. 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη πξνβιήκαηα ζπλήζσο έρνπλ νη άλζξσπνη; 

Διέλε: Να αξξσζηήζνπλ νη ίδηνη ή έλαο δηθφο ηνπο άλζξσπνο, λα πεζάλεη θάπνηνο. 

Καηεξίλα: Να κελ έρνπλ ιεθηά θαη λα αλαγθαζηνχλ λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο. 

Διέλε: Να είλαη πάληα θνπξαζκέλνο ν κπακπάο θαη λα κε ζνπ κηιάεη. 

Καηεξίλα: Να ζε θνξντδεχνπλ νη θίινη ζνπ. 

Διέλε: Ναη θαη λα ζε ζεσξνχλ θησρφ ηα άιια παηδηά. 

Δξεπλήηξηα: απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ κνπ ιέηε εζείο ηώξα αθνξνύλ εζάο ή άιια 

παηδάθηα; 
Καηεξίλα: Δκάο είλαη φια, ε γηαγηά άξξσζηε θαη κέλεη καθξηά ελψ παιηά κέλακε φινη 

ζηελ Αζήλα. Γελ έρνπκε ιεθηά θαη νη γνλείο καο δνπιεχνπλ ζαλ ηα ζθπιηά ζην ρσξηφ γηα 

λα θάκε. Καη ν κπακπάο δελ κνπ κηιάεη πηα, φιν είλαη ζηνλ θφζκν ηνπ. 

Διέλε: Ναη θαη έρνπκε θαη απηφλ ηνλ παππνχ πνπ φια ηα ιεθηά ηνπ ηα δίλεη ζηελ κπχξα 

θαη ζην θξαζί. 

Καηεξίλα: Καη ε κακά φιν θιαίεη. 

Διέλε: Καη ε κακά θιαίεη, θαη ν κπακπάο πίλεη κε ηνλ παππνχ θαη φιν ιέεη λα θάλνπκε 

εζπρία θαη ηνπ κηιάσ θαη δελ κε αθνχεη. 
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Καηεξίλα: Καη έρνπκε θαη ηηο θφξεο ηνπ Νηθνιαθάθε πνπ έρνπλ ιεθηά θαη θάζε κέξα 

θνξάλε άιια θαη ε Ησάλλα ζηελ εθθιεζία κε θνξντδεχεη φηη θνξάσ φιν ηα ίδηα ξνχρα, θαη 

δελ έρσ ιεθηά.  

Διέλε: Ναη θαη εγψ δελ είρα ιεθηά πνιιέο κέξεο ζην ζρνιείν λα θάσ θαη ε κακά κνπ 

έδηλε ζθέην ςσκί, αιιά εγψ δελ ην έδεηρλα ζηνπο θίινπο κνπ.  

Δξεπλήηξηα: Γηαηί δελ ην έδεηρλεο ζηνπο θίινπο ζνπ; 

Καηεξίλα: Σα άιια παηδηά ηξψγαλε ηνζη θαη εκείο ζα βγάινπκε ην ςσκί, ηη είκαζηε; Θα 

καο θνξφηδεπαλ.   

Διέλε: Καη γηα ηξεηο κέξεο δελ πήγακε ζρνιείν γηαηί δελ είρακε νχηε ςσκί. 

Καηεξίλα: Ααα! Καη θάηη άιιν εγψ δελ μαλακηιάσ ζηελ Ησάλλα θαη ζηελ αδεξθή ηεο. 

Δξεπλήηξηα: γηαηί; 
Καηεξίλα: Γηαηί μέξεηο ηη;; φηαλ ράιαζε ην ιεσθνξείν πνπ καο πήγαηλε Καζηέιη ζην 

ζρνιείν, έπξεπε λα καο πεγαίλεη ν κπακπάο κε ην απηνθίλεην θαη επεηδή δελ είρακε ιεθηά 

ηνπ έδσζε ν ζείνο ν Νίθνο, αιιά επεηδή ζα πήγαηλαλ θαη ηα παηδηά απφ εδψ ην ρσξηφ είπε ε 

κακά λα καο πεγαίλνπλ ελαιιάμ. ηελ αξρή ήηαλ φια θαιά, αιιά κεηά κηα κέξα είρε έξζεη 

θαη ε κακά θαη ε κακά ηεο Γέζπνηλαο θαη πάκε πξνο ην απηνθίλεην θαη γπξίδεη ε Γέζπνηλα 

θαη ιέεη ζηελ κακά ηεο κπξνζηά καο «κακά πεο κνπ ζε παξαθαιψ φηη ήξζεο κε ην 

απηνθίλεην καο γηαηί δελ ζέισ λα κπσ ζε απηφ ην βξψκηθν ζαξαβαιάθη» θαη ελλννχζε ην 

απηνθίλεην καο ε θαθίζηξν.  

Δξεπλήηξηα: Καη ε κακά ηεο δελ ηεο είπε ηίπνηα; 

Διέλε: Σεο είπε «κελ αλεζπρείο παηδί κνπ ήξζακε κε δχν απηνθίλεηα» 

Δξεπλήηξηα: Καη ε κακά ζαο ην άθνπζε; 

Καηεξίλα: Ναη ην άθνπζε θαη λεπξίαζε πνιχ θαη.. 

Διέλε: Καη πήγε λα βάιεη κπξνο ην απηνθίλεην θαη έπεζε ζε έλα άιιν, θαη ηξαθάξακε. 

Δξεπλήηξηα: θαη ρηππήζαηε; 

Παηδηά: ρη, αιιά ε αξρίζακε λα θιαίκε θαη νη ηξεηο. 

Δξεπλήηξηα: Καη κεηά ηη έγηλε; 

Καηεξίλα: Έλαο ρσξηαλφο καο πήξε ηειέθσλν ηνλ κπακπά γηα λα ηνπ πεη ηη έγηλε γηαηί 

εκείο θιαίγακε ζην απηνθίλεην θαη δελ βγαίλακε. 

Δξεπλήηξηα: Καη κεηά ηη έγηλε; 

Διέλε: Ο κπακπάο δελ είρε πψο λα έξζεη θαη ηνλ έθεξε έλαο γείηνλαο ζην ρσξηφ θαη κφιηο 

ήξζε άξρηδε λα θσλάδεη ζηελ κακά θαη λα ηεο ιέεη «είζαη άρξεζηε, νχηε λα νδεγήζεηο δελ 

είζαη ηθαλή, λα πάζνπλ θαη ηίπνηα ηα παηδηά, θαη ηψξα πνπ ζα βξνχκε ιεθηά λα 

πιεξψζνπκε ηνλ άλζξσπν, ραδή, ειίζηα» θαη θάηη ηέηνηα ηεο έιεγε. 

Δξεπλήηξηα: Καη ε κακά ζαο δελ απάληεζε; 

Διέλε: Μφλν θιαίγακε, θαη εθείλε ηελ ζηηγκή ηελ αγθαιηάζακε ζθηρηά. 

Καηεξίλα: Μεηά ν άλζξσπνο είπε λα θχγνπκε θαη πσο ζα ηνλ πάξεη ηειέθσλν λα 

θαλνλίζνπλ ηελ δεκηά.  

Δξεπλήηξηα: Καη πνηνο ζαο βνήζεζε λα αληηκεησπίζεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε; 

Διέλε: Δγψ πήξα ηνλ ζείν Νίθν θαη ηελ ζεία Βάγηα θαη ήξζαλ απφ ηα  Υαληά ηελ ίδηα 

κέξα.  

Καηεξίλα: Καη φιν θιαίγακε, εγψ, ε κακά θαη ε Διέλε. Δγψ πήξα ηελ γηαγηά θαη εθείλε 

κνπ είπε λα κελ θιαίσ θαη πσο ζα δψζεη ιεθηά ζηελ κακά λα ην θηηάμνπκε θαη ην δηθφ καο 

θαη ην άιιν. Ο κπακπάο νχηε πνπ ήζειε λα αθνχζεη ηη ηνπ έιεγε ε κακά γηα ηελ Γέζπνηλα 

θαη ηελ κακά ηεο. Πήγακε ζπίηη θαη ε κακά ήξζε ζην δσκάηην καο θαη θιαίγακε φινη καδί. 

Μέρξη πνπ ήξζαλ ν ζείνο θαη ε ζεία θαη καο πήξαλ φινπο θαη πήγακε ζηελ Υεξζφλεζν λα 

θάκε πίηζα. Καη ηελ επφκελε κέξα πήγε ν κπακπάο κε ηνλ ζείν θαη θαλφληζαλ ηα 

απηνθίλεηα.  

Διέλε: Οη ζείνη έθαηζαλ πνιιέο κέξεο καδί καο γηαηί εκείο δελ κπνξνχζακε λα 

θνηκεζνχκε θαη δελ πεγαίλακε γηα ηξεηο κέξεο ζην ζρνιείν. Ζ Γέζπνηλα ηα θηαίεη φια.. 

Καηεξίλα: λαη εθείλε θαη ε κάλα ηεο, ηψξα δελ ηνπο κηιάκε. 

Δξεπλήηξηα: Δίλαη πνιύ ζνβαξά όια απηά πνπ κνπ ιέηε θαη πξαγκαηηθά 

ζηελαρσξηέκαη πνιύ γηα απηό. Αλ παξνκνηάζνπκε ην ζπίηη ζαο κε απηό ην δάζνο πνπ 

θηηάμαηε, πνηνο πηζηεύεηε όηη θηαίεη πνπ ήξζαλ νη θαηαηγίδεο; 

Καηεξίλα: Οη άιινη, ε θνηλσλία γηαηί ζε θάπνηνπο δίλεη ιεθηά ελψ ζε άιινπο φρη. 
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Διέλε: Ναη εκείο δελ έρνπκε ιεθηά γηα απηφ θαη κέλνπκε ζην ρσξηφ  

Δξεπλήηξηα: Φηαίεη ην δάζνο ή ην δέληξν γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη; 

Παηδηά: ρη δελ θηαίεη ην δάζνο. 

Καηεξίλα: Οη άιινη θηαίλε (θαη αξρίδεη λα θιαίεη, ζηακαηάκε γηα δέθα ιεπηά, γηαηί 

ακέζσο κεηά μεθίλεζε θαη ε Διέλε). 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί θιαίηε; 

Καηεξίλα: Γηαηί ην ζπκεζήθακε πνιχ, θαη ε κακά απφ ηφηε δελ έρεη μαλά- νδεγήζεη. 

Δξεπλήηξηα: Καη απηόο είλαη  ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε 

ην λα θιαίηε; 

Διέλε: Ναη γηαηί ε κακά δελ έθηαηγε, ήηαλ ζηελαρσξεκέλε, δελ ήζειε λα καο θάλεη θαθφ. 

Καη επίζεο ήμεξε πσο δελ έρνπκε ρξήκαηα θαη δελ ζα ηξαθάξε έλα άιιν απηνθίλεην 

επίηεδεο. 

Δξεπλήηξηα: Ναη αιιά απηό ζπλέβε, δελ κπνξνύκε λα γπξίζνπκε πίζσ ηνλ ρξόλν θαη 

λα πνύκε όηη δελ έγηλε. Ση θάλεηε γηα λα ην μεράζεηε; 

Καηεξίλα: Ζ γηαγηά καο ιέεη λα θάλνπκε ηελ πξνζεπρή καο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζενχ 

δελ ζα πάζνπκε πνηέ μαλά ηίπνηα.  

Διέλε: Ζ γηαγηά θαη ε κακά ιέλε πσο ν ζεφο καο πξνζηαηεχεη απφ ηνπο θαθνχο 

πεηξαζκνχο αξθεί λα πεγαίλνπκε ηηο Κπξηαθέο ζηελ εθθιεζία θαη λα θάλνπκε ην ζηαπξφ 

καο.  

Δξεπλήηξηα: Καη απηό ζαο βνεζάεη λα κελ ζηελαρσξηέζηε, θαη λα κελ ράλεηε ηηο 

ειπίδεο ζαο; 

Καηεξίλα: Ναη πνιχ! Ζ γηαγηά θαη ε κακά έρνπλ ιχζε ζε φια, εηδηθά ε γηαγηά εθείλε δελ 

θιαίεη ζαλ ηελ κακά. 

Διέλε: Δγψ ην ιέσ ζε φινπο θαη φηη κνπ αξέζεη απφ απηά πνπ κνπ ιέλε ην θάλσ. 

Καηεξίλα: Ζ κακά ζνπ έρεη πεη Διέλε λα κελ ηα ιεο ζηνλ θφζκν ηα πξνβιήκαηα καο. 

Δξεπλήηξηα: Να ζαο πσ θάηη θνξίηζηα; 

Παηδηά: Ναη. 

Δξεπλήηξηα: Όηαλ έλα δών θηλδπλεύεη ςάρλεη ηξόπνπο λα ηα θαηαθέξεη, ζσζηά 

Παηδηά: Ναη. 

Δξεπλήηξηα: Καη ηη αθξηβώο πηζηεύεηε πσο θάλεη έλα δών όηαλ θηλδπλεύεη; 
Καηεξίλα: Σξέρεη καθξηά λα θξπθηεί ή κπαίλεη κέζα ζε ηξχπεο φπσο ν ιαγφο. 

Διέλε: Ο ζθαηδφρεηξνο έκαζα ρηεο απφ ηελ ηειεφξαζε φηη βγάδεη απηά ηα θαξθηά ηνπ θαη 

θξχβεη ην πξφζσπν ηνπ. Δίλαη πνιχ δπλαηά θαη ζε πιεγψλνπλ ηα θαξθηά ηνπ αιιά έηζη 

ιέεη πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ ερζξφ ηνπ. 

Δξεπλήηξηα:Μήπσο θαη εζείο ινηπόλ παηδηά ζα πξέπεη λα βξείηε ηξόπνπο λα 

πξνζηαηεύεζηε από απηνύο πνπ ζαο πιεγώλνπλ ή ζαο ελνρινύλ; 
Καηεξίλα: Ναη πξέπεη, αιιά είδα ηελ κακά πνιχ ζηελαρσξεκέλε. Δγψ πάλησο πξνζπαζψ 

λα κελ ην ζθέθηνκαη θαη λα ιέσ φπσο θαη ην ηξαγνχδη, φηη φια ζα πάλε θαιά. Γελ 

κπνξνχκε λα θιαίκε φιε ηελ ψξα. 

Διέλε: Δγψ ηφηε πξνζπαζψ λα κελ θιαίσ, θαη ηξαγνπδάσ. Ζ γηαγηά ιέεη πσο ηα κηθξά 

παηδηά δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηνχληαη γηα απηφ θαη εγψ δελ θιαίσ, φιν πξνζπαζψ λα 

γειάσ.  

Δξεπλήηξηα: Ννκίδσ πσο κε ηελ ζθηρηή αγθαιηά πνπ ηεο θάλαηε εθείλε πήξε πνιύ 

δύλακε. 
(ε κεηέξα είλαη θνληά ζηελ πφξηα, θξπθάθνπζε ηελ ζπδήηεζε θαη δάθξπδε) 

Δξεπλήηξηα: Σώξα ζα ήζεια λα κνπ πείηε νη θαηαηγίδεο πάληα είλαη παξνύζεο ζηελ 

δσή ηνπ δάζνπο; 

Διέλε: ρη δελ βξέρεη θάζε κέξα, έρεη θαη ηνλ ήιην 

Καηεξίλα: Καη ηελ ζπλλεθηά 

Δξεπλήηξηα: Καη ζηελ δσή ησλ αλζξώπσλ κόλν νη θαηαηγίδεο ππάξρνπλ; 

Καηεξίλα: ρη δελ είλαη πάληα έηζη, εκείο φηαλ είρακε εδψ ηνπο ζείνπο ηφηε, ν ζείνο έιεγε 

βιαθείεο θαη εκείο γεινχζακε. 

Διέλε: Καη ε γηαγηά κηινχζε πάξα πνιχ ψξα κε ηελ κακά θαη κε εκάο θαη ήκαζηαλ θαιά 

κεηά, αιιά φηαλ ην ζθέθηνκαη ζηελαρσξηέκαη, φηαλ ην ζπκάκαη ζηελαρσξηέκαη. 

Καηεξίλα: Καη εγψ ην ίδην, αλ δελ ην ζπκάκαη είκαη θαιά. 
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Δξεπλήηξηα: Δίλαη νη δσέο καο πνηέ ειεύζεξεο από ηηο θαηαηγίδεο; 

Καηεξίλα: Ννκίδσ φρη, ην ζπκάηαη ην δάζνο φπσο εκείο. 

Διέλε: θαη ζαλ θαη εκάο φηαλ ην ζπκνχληαη ζηελαρσξηνχληαη, δελ ην μερλνχλ. 

Δξεπλήηξηα: Καη όηαλ πεξάζνπλ νη θαηαηγίδεο ηη γίλεηε; 

Διέλε: Βγαίλεη ν ήιηνο. 

Καηεξίλα: Ναη θαη φια έρνπλ δσεξά ρξψκαηα ζην δάζνο 

Δξεπλήηξηα: Καη ζηελ δσνύια ζαο πσο είλαη ε θαηάζηαζε όηαλ πεξάζνπλ νη 

θαηαηγίδεο; 
Διέλε: Γειάκε πνιχ θαη παίδνπκε πνην σξαία παηρλίδηα κε ηελ κακά θαη ηελ Νίλα, 

ηξαγνπδάκε, ρνξεχνπκε, θάλνπκε γπκλαζηηθή θαη πάκε βφιηα κε ηα πφδηα. 

Καηεξίλα: Ναη φηαλ ηειεηψλνπλ νη θαηαηγίδεο, έρνπκε κφλν γέιηα θαη ραξέο, δελ ζέινπκε 

λα ζηελαρσξηέηαη ε κακά. Καη ζέισ φινη λα είκαζηε θαιά, θαη κεηά απφ ηελ ζηελαρψξηα 

έρνπκε ραξά.  

Διέλε: Αλ είκαζηε θαιά πάκε θαη παίδνπκε κε ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ έμσ, θαη πάκε θακηά 

βφιηα κέρξη ηελ Υεξζφλεζν ηα θαινθαίξηα. Σν ρεηκψλα είκαζηε εδψ… 

Καηεξίλα: Καη γειάκε πεξηζζφηεξν κε ηα αζηεία ηνπ ζείνπ. […] 

 


