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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ένα φαινόμενο αρκετά συχνό στην εποχή της κρίσης και της πανδημίας είναι η αλλαγή 
του τόπου κατοικίας οικογενειών και των παιδιών τους. Ειδικά σε αρκετές κατηγορίες 
επαγγελμάτων όπως στρατιωτικοί, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στον τουρισμό 
αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση και συχνά καλούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας 
περισσότερες από μια φορές. Το φαινόμενο αυτό απασχολεί αρκετά συχνά τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς των ίδιων των παιδιών οι οποίοι αλλάζουν τόπο 
κατοικίας, καθώς προβληματίζονται για τις αλλαγές που μια τέτοια διαδικασία μπορεί να 
επιφέρει στα παιδιά τους. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας, και ιδίως οι συχνές αλλαγές του 
τόπου κατοικίας αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο είναι συχνό και οι επιδράσεις του δεν 
έχουν μελετηθεί επαρκώς, ειδικά στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.  

Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας εξετάζουμε τις έννοιες του σπιτιού, της 
κατοικίας και της κατοίκησης, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σχετικά με την 
κατοίκηση και τις επιπτώσεις της σταθερότητας και της αστάθειας του τόπου κατοίκησης 
στην ποιότητα ζωής. Δίνεται έμφαση στη φιλοσοφία του Martin Heidegger και παρατίθενται 
οι απόψεις του σε σύγκριση με τις προσεγγίσεις άλλων θεωρητικών. Παράλληλα, 
παρατίθενται ερευνητικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών του τόπου 
κατοικίας στην οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά. Συγκεκριμένα, κάποια από τα ζητήματα 
τα οποία διερευνήθηκαν αποτελούν η έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας, οι λόγοι για 
τους οποίους οι άνθρωποι μετακομίζουν, η αντίληψη της αλλαγής του τόπου κατοικίας από 
τα παιδιά και τους εφήβους, στοιχεία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου των 
παιδιών που μετακομίζουν, ενώ μελετώνται ξεχωριστά οι οικογένειες των στρατιωτικών. Το 
θεωρητικό σκέλος ολοκληρώνεται με τη θεωρητική τεκμηρίωση των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων και εργαλείων που αξιοποιήθηκαν για την έρευνα, δηλαδή την αφηγηματική-
βιωματική προσέγγιση, το ιχνογράφημα και τη συνέντευξη.    

Στο ερευνητικό μέρος της έρευνας παρατίθεται η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη, η 
οποία αποβλέπει στην περιγραφή και αποτύπωση της αντίληψης των συμμετεχόντων για τις 
έννοιες του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης αλλά και του βιώματος των συχνών 
αλλαγών του τόπου κατοικίας, καθώς και τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι σχυνές 
αλλαγές του τόπου κατοικίας για ένα παιδί, σε σχέση με τις κοινωνικές και οικογενειακές του 
σχέσεις, τις ψυχολογικές του λειτουργίες, την εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία αλλά και 
σε γενικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα των 
απαντήσεών των συμμετεχόντων κωδικοποιούνται στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων και η 
έρευνα ολοκληρώνεται με την αναφορά στους περιορισμούς που εμφανίστηκαν και με τη 
διατύπωση ορισμένων προτάσεων για μελλοντικές σχετικές έρευνες. 

Μέσω της παρούσας έρευνας αναδείχθηκαν πολλές διαφορετικές πλευρές των εννοιών 
που αναφέραμε προηγουμένως αλλά και του φαινομένου των συχνών αλλαγών του τόπου 
κατοικίας. Φάνηκε πως η αλλαγή του τόπου κατοικίας αποτελεί μια διαδικασία η οποία 
προϋποθέτει να υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο για ένα παιδί. Πρόκειται για μια διαδικασία η 
οποία επηρεάζει όλη την οικογένεια και ανάλογα τους παράγοντες όπως η υποστήριξη από τα 
πλαίσια στα οποία εμπλέκεται κανείς αλλά και προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, 
μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία ή αντίστοιχα μια εμπειρία δυσάρεστη και 
τραυματική.  

 
Λέξεις-κλειδιά: Ανεστιότητα, Εκπαίδευση, Επιδράσεις μετακομίσεων, Ιχνογράφημα, Κατοίκηση, 
Κατοικία, Μελέτες περίπτωσης, Μετακομίσεις, Οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση, 
Πολυτροπικές μέθοδοι, Ψυχολογία, Σπίτι. 
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ABSTRACT OF MASTER OF ARTS THESIS 
TITLED  

“THE LIVED EXPERIENCE OF FREQUENT CHANGES OF RESIDENCE AND ITS 
EFFECTS ON PSYCHOLOGICAL/EMOTIONAL AND EDUCATIONAL-

LEARNING FUNCTIONING: CASE STUDIES BASED ON BIOGRAPHICAL-
NARRATIVE AND PHENOMENOLOGICAL METHODOLOGY” 

 
A quite common phenomenon in the time of crisis and pandemic is the residential 

mobility of families and their children. Especially in several categories of professions such as 
military, substitute teachers or tourism workers face this situation and are often required to 
change their place of residence more than once. This phenomenon quite often worries the 
teachers and also the parents of the children themselves who change their place of residence, 
as they worry about the changes that such a process can bring to their children. The change of 
the place of residence, and especially the frequent changes of the place of residence are a 
phenomenon which is frequent and its effects have not been sufficiently studied, especially in 
the Greek-language literature. 

In the theoretical part of this MA thesis we examine the concepts of home, house and 
residence, the theoretical approaches that exist regarding residence and the effects of the 
stability and instability of the place of residence on the quality of life. Emphasis is placed on 
the philosophy of Martin Heidegger and his views are listed in comparison with the 
approaches of other theorists. At the same time, research evidence is presented on the effects 
of residential mobility on the family, parents and children. Specifically, some of the issues 
investigated are the concept of residential mobility, the reasons why people move, the 
perception of residential mobility by children and adolescents, elements of the social and 
educational context of the children who move, while military families are studied separately. 
The theoretical part concludes with the theoretical documentation of the methodological 
approaches and tools used for the research, namely the narrative-experiential approach, the 
drawing and the interview. 

The research part of the research lists the qualitative research that was conducted, which 
aims to describe and capture the participants' perception of the concepts of home, house and 
residence, but also the experience of frequent changes of place of residence, as well as the 
effects that residential mobility can have for a child, in relation to his social and family 
relations, his psychological functions, the educational/learning process and also in general 
personality characteristics. Then the results of the participants' responses are coded in the 
conclusions chapter and the research is concluded by referring to the limitations that appeared 
and formulating some proposals for future related research. 

Through the present research, many different aspects of the concepts we mentioned 
previously and also of the phenomenon of residential mobility were highlighted. It appeared 
that residential mobility is a process that presupposes the existence of a support network for a 
child. It is a process that affects the whole family and depending on factors such as the 
support from the contexts in which one is involved as well as the personal characteristics of 
the person, it can be a pleasant experience or, respectively, an unpleasant and traumatic 
experience. 
 
Key words: Case studies, Drawing, Dwelling, Eco-bodily-experiential approach, Education, 
Effects of moves, Inhospitality, Home, Moves, Multimodal methods, Psychology, Residence.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η αλλαγή του τόπου κατοικίας αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο το οποίο συνεπάγεται 
σημαντικές αλλαγές για μια οικογένεια. Στην εποχή της κρίσης και της πανδημίας συναντάμε 
συχνά το φαινόμενο της αλλαγής του τόπου κατοικίας για πολλούς λόγους, όπως η 
αναζήτηση εργασίας σε διαφορετική πόλη ή χώρα, ενώ σε συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως 
οι στρατιωτικοί ή οι αναπληρωτές δάσκαλοι η διαρκής αλλαγή του τόπου κατοικίας είναι ένα 
αρκετά συχνό φαινόμενο. Οι επιτπώσεις της αλλαγής του τόπου κατοικίας στην οικογένεια, 
και ιδιαίτετερα στα παιδιά κυμαίνονται σε ένα μεγάλο φάσμα ψυχικής ανθεκτικότητας και 
ευαλωτότητας καθώς η προσαρμογή ενός παιδιού σε έναν νέο τόπο κατοικίας οφείλεται σε 
μια σειρά παραγόντων οι οποίοι και διερευνώνται στην παρούσα μελέτη. 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει το βίωμα των συχνών αλλαγών του 
τόπου κατοικίας σε ενήλικες αναφερόμενους στην παιδική τους ηλικία κατά την οποία 
άλλαξαν συχνά τόπους κατοικίας και σχολεία. Μεταξύ άλλων διερευνώνται έννοιες όπως η 
κατοικία, η κατοίκηση, το σπίτι αλλά και ζητήματα επιδράσεων των αλλαγών του τόπου 
κατοικίας στις κοινωνικές, οικογενειακές σχέσεις αλλά και στις ψυχολογικές διεργασίες και 
μαθησιακές/εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι το θεωρητικό μέρος όπου αναλύονται θεωρητικά οι 
έννοιες τις οποίες θα διερευνήσουμε με την ποιοτική έρευνα στη συνέχεια. Στο πρώτο 
κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις έννοιες του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης. Γίνεται 
αναφορά και σύγκριση ανάμεσα στις σταθερές κοινότητες και τις ασταθείς κοινωνίες, 
παρουσίαση της θεωρητικής προσέγγισης για την κατοικία, την κινητικότητα και την 
κατοίκηση του Martin Heidegger και παρουσίαση της θεωρητικής προσέγγισης του 
περιβάλλοντος του Tim Ingold. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την προοπτική δόμησης 
και κατοίκησης, την σημασία της τεχνολογίας για την κατοίκηση, την θεωρητική προσέγγιση 
του κατοικείν του Martin Heidegger καθώς και την σύνδεση με τον χώρο στη σύγχρονη πόλη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις 
της αλλαγής του τόπου κατοικίας στην οικογένεια, στους γονείς και στα παιδιά. Στο κεφάλαιο 
αυτό αναλύουμε την έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας, την σύνδεση ενός ατόμου με 
το σπίτι, τους λόγους για τους οποίους προκύπτει μια αλλαγή του τόπου κατοικίας, η αλλαγή 
του τόπου κατοικίας συγκεκριμένα στις οικογένειες των στρατιωτικών, οι παράγοντες 
προσαρμογής στην αλλαγή του τόπου κατοικίας, η αντίληψη της αλλαγής του τόπου 
κατοικίας από τα παιδιά και τους εφήβους, το κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών που αλλάζουν 
τόπο κατοικίας όπως και η σχολική τους ζωή καθώς και οι επιδράσεις της αλλαγής του τόπου 
κατοικίας στις κοινωνικές σχέσεις και στην υγεία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, με το οποίο ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας, 
παρατίθενται οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες ακολουθήθηκαν στην έρευνα 
και αναλύεται η θεωρητική τους τεκμηρίωση. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας, οι τεχνικές παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική 
έρευνα, ο ρόλος του βιώματος στην ποιοτική έρευνας και τέλος, οι βασισμένες στην τέχνη 
ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. 

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας ξεκινά με το κεφάλαιο του ερευνητικού σχεδιασμού 
πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα ποιοτική έρευνα. Περιγράφονται το σκεπτικό και οι 
στόχοι της έρευνας, το δείγμα, ο χώρος και ο χρόνος στον οποίο υλοποιήθηκε η έρευνα, τα 
μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας καθώς και οι βασικοί άξονες ερωτήσεων στους οποίους 
κινηθήκαμε. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του οικο-σωματικο-βιωματικού κόσμου των 
υποκειμένων της έρευνας. Παρουσιάζονται τα υποκείμενα της έρευνας, οι αλλαγές τόπου 
κατοικίας που έχουν πραγματοποιήσει και βασικά στοιχεία του κοινωνικο-πολιτισμικού τους 
περιβάλλοντος. 
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Στο έβδομο κεφάλαιο της έρευνας παρουσιάζουμε τα στοιχεία του οικο-σωματικο-
βοωματικού κόσμου των υποκειμένων της έρευνας σε σχέση με τις μετακομίσεις 
συγκεκριμένα. Αναλύεται το βίωμα του κάθε υποκειμένου ξεχωριστά και στο τέλος του 
κεφάλαίου πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα στα υποκείμενα. 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, η ανάλυση και η κωδικοποίηση τους 
παρουσιάζονται στα τρία επόμενα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο όγδοο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της 
κατοίκησης και των επιδράσεων των αλλαγών του τόπου κατοικίας γενικά, ενώ στο ένατο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του σπιτιού, αλλά και οι επιδράσεις των αλλαγών του 
τόπου κατοικίας προσωπικά για τα υποκείμενα. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια 
σειρά πρακτικών τις οποίες τα υποκείμενα ανέφεραν σχετικά με τη διαχείριση των 
μετακομίσεων για τα παιδιά, ως συμβουλές προς τους γονείς, τους δασκάλους και τους 
ειδικούς που έρχονται αντιμέτωποι με παρόμοιες περιπτώσεις. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Αποτυπώνονται 
τα βασικά σημεία το υκάθε κεφάλαίου και επιχειρείται η κατανόηση τους και η σύνδεση τους 
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με το δωδέκατο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζουμε τα 
πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της έρευνας καθώς και προτάσεις για μελλοντικές 
σχετικές έρευνες. 

Κλείνοντας την εισαγωγή θα ήθελα να αναφέρω πολλά περισότερα από ένα ευχαριστώ 
στις φίλες μου και την οικογένεια μου που με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία 
δημιουργικής αποκάλυψης της βιωματικής αλήθειας των υποκειμένων της έρευνάς μου. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και που με μεγάλη προθυμία 
μοιράστηκαν μαζί μου τις ιστορίες τους καθώς και τη συνάδελφο Παπαγιάννη Αφροδίτη για 
την πολύτιμη συνεισφορά της σε πολλαπλά επίπεδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Σπίτι/κατοικία, κατοίκηση και σταθερότητα/αστάθεια του 
τόπου κατοίκησης: Εννοιολογικές οριοθετήσεις και 

βασικές διαστάσεις 
 
1.1. Εισαγωγή  

 
Το ζήτημα της κατοίκησης εμπεριέχει πολλές έννοιες οι οποίες χρειάζεται να 

αποσαφηνιστούν στην αρχή της εργασίας μας. Η κατοικία συνιστά μια ανάγκη του ανθρώπου 
η οποία ανάλογα με την εποχή και τις πολιτισμικές και ιστορικές συγκυρίες αλλάζει 
χαρακτήρα. Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η διάκριση των  σταθερών κοινοτήτων και 
ασταθών κοινωνιών, ενώ αναλύεται η έννοια της κατοίκησης, της κατοικίας, της 
κινητικότητας και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία του γερμανού 
φιλοσόφου Martin Heidegger για το κτίζειν και το κατοικείν, η οποία εισάγει μια διαφορετική 
έννοια της ανάγκης του ανθρώπου για κατοίκηση αλλά και της ανεστιότητας που 
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο.  
 
1.2. Οι σταθερές κοινότητες (Gemeinschaft) και οι ασταθείς κοινωνίες (Gesellschaft) 

 
Οι κοινωνιολόγοι έχουν καταγράψει αλλαγές στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και ατόμων 

με την πάροδο του χρόνου από την εποχή όπου η προτεραιότητα δινόταν στην κοινωνία μέχρι 
την εποχή όπου η προτεραιότητα δίνεται στο άτομο, μια μετακίνηση από τις ρίζες σε μια 
κατάσταση ξεριζωμού (rootedness to rootlessness) (βλ. Nisbet για περισσότερα). Η διάκριση 
του Tönnies (1887), ανάμεσα σε Gemeinschaft (μια κοινότητα σταθερή και παραδοσιακή) και 
Gesellschaft (μια κοινότητα μοντέρνα και κινητή) περιγράφει αυτή την αλλαγή. Σύμφωνα με 
τον Waters (2007), οι κοινωνίες Gemeinschaft και Gesellschaft αναφέρονται στην παράδοση 
των γερμανών κοινωνιολόγων Max Weber και Ferdinand Tönnies οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στην αντίθεση μεταξύ της μοντέρνας κοινωνίας του λογικού υπολογισμού Gemeinschaft και 
των παραδοσιακών συναισθηματικών αξιών των Gesellschaft κοινωνιών. Πρόκειται για δύο 
έννοιες τις οποίες αρχικά χρησιμοποίησε ο Tönnies στο βιβλίο του Community and Society  
(1887), και αργότερα και ο Max Weber. Σύμφωνα με τον Tönnies η προ-μοντέρνα κοινωνία 
αποτελούνταν από δεσμούς Gemeinschaft ή αλλιώς κοινοτικούς δεσμούς, ενώ η σύγχρονη 
βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία αποτελείται από δεσμούς Gesellschaft (δεσμοί 
κοινωνίας αγοράς). O Tönnies ορίζει μια κλειστή κοινότητα ως έναν παλιότερο παραδοσιακό 
κόσμο όπου οι σχέσεις προέκυπταν από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προσωπικής φύσης και 
συναισθηματικές προσκολλήσεις τις οποίες ονόμασε φυσική βούληση (natural will). Τέτοιου 
είδους σχέσεις ήταν σημαντικές στον παραδοσιακό κοινωνικό κόσμο της φεουδαρχίας και 
αντανακλούσαν την αναγνώριση κοινά μοιρασμένων χαρακτηριστικών, ιδίως την προσωπική 
αφοσίωση στην οικογένεια, τις εθνικές σχέσεις, τις επαγγελματικές ιδιότητες, την 
θρησκευτική κοινότητα και τη φεουδαρχική τάξη. Έτσι, οι ευγενείς ταυτίζονταν μόνο μεταξύ 
τους, οι εργάτες αντίστοιχα ταυτίζονταν ο ένας με τον άλλον, και γενικότερα τα μέλη της 
κάθε φεουδαρχικής ομάδας αναγνωρίζονταν μόνο με τα άλλα μέλη της αντίστοιχης ομάδας. 
Αντίθετα, σε περισσότερο σύγχρονες κοινωνίες οι αλληλεπιδράσεις ήταν περισσότερο 
ορθολογικές, αντανακλούσαν τις απρόσωπες σχέσεις οι οποίες μεσολαβούνταν από το χρήμα, 
έτσι έχουμε αντί για τη φυσική βούληση την ορθολογική βούληση (rational will). Αυτές οι 
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σχέσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι πλέον υπολογίζουν την αξία που έχει η κάθε σχέση για 
αυτούς και στρέφονται προς το ατομικό τους συμφέρον. 

Όπως αναφέρεται στον Oishi (2010), ένα παράδειγμα μιας Gemeinschaft κοινότητας 
μπορεί να αποτελεί ένα μεσαιωνικό χωριό της Ευρώπης στο οποίο οι στενοί οικογενειακοί 
δεσμοί, οι φιλίες και η εκκλησία αποτελούσαν τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Σε ένα τέτοιο χωριό όπου οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνταν και 
πέθαιναν σε αυτό, έννοιες όπως η καταγωγή έδιναν πολλές πληροφορίες για τα άτομα καθώς 
προσδιορίζονταν μέσα από αυτό. Σε μια τέτοια κοινωνία οι κοινωνικές σχέσεις εξυπηρετούν 
όλους τους σκοπούς και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα άτομα 
λαμβάνουν μέρος σε μια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες με την ίδια ομάδα φίλων. Τα 
άτομα σε τέτοιες κοινωνίες έχουν μια σταθερή και ανθεκτική αίσθηση του εαυτού παρόλο 
που υπάρχουν μειωμένες ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη (Baumeister, 1987). Με την 
πάροδο του χρόνου, την εκβιομηχάνιση και την αλλαγή του τόπου κατοικίας αναδύθηκαν οι 
Gesellschaft κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν μεγαλύτερη σημασία οι σχέσεις οι οποίες 
βασίζονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου ενώ η οικογένεια και οι φιλικές σχέσεις 
γίνονται λιγότερο δεσμευτικές. Ενώ στις παραδοσιακές κοινωνίες η γενεαλογία έπαιζε πολύ 
σημαντικό ρόλο, στις μοντέρνες κοινωνίες οι άνθρωποι αξιολογούν ο ένας τον άλλον με βάση 
την κοινωνική θέση που έχει κάποιος ανάλογα με τις δεξιότητες και τα προσωπικά του 
χαρακτηριστικά. Οι κοινωνικές σχέσεις μετατρέπονται από σχέσεις παντός καιρού σε σχέσεις 
για συγκεκριμένες δραστηριότητες (πχ. φίλοι για το ψάρεμα, φίλοι από την εργασία). Κατά 
μια έννοια, όπως οι εργασίες εξειδικεύονταν όλο και περισσότερο σε μια βιομηχανική 
κοινωνία, με τον ίδιο τρόπο εξειδικεύονται και οι κοινωνικές σχέσεις στην κινητή μοντέρνα 
κοινωνία. Με την απομάκρυνση απο τις ρίζες, τη μετακίνηση από την κλειστή κοινότητα στη 
μοντέρνα κοινωνία και από τη σταθερότητα στην ελευθερία προέκυψαν δύο σημαντικές 
αλλαγές που συνδέονται με το νου και τη συμπεριφορά. Πρώτον, η αντίληψη του εαυτού 
μετατοπίστηκε από την κοινωνία στο άτομο. Σύμφωνα με τον Baumeister (1987), ο 
εσωτερικός εαυτός, τα συναισθήματα, οι προθέσεις, τα χαρακτηριστικά του ατόμου έγιναν η 
πιο επιφανής πλευρά του εαυτού στην περίοδο της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, της 
βιομηχανικής και πολιτικής επανάστασης, οι οποίες έφεραν και την αλλαγή του τόπου 
κατοικίας για τα άτομα. Καθώς οι άνθρωποι έφευγαν από την κοινότητα, πλέον η βάση του 
αυτο-καθορισμού μετατοπίστηκε από τη γνώμη της κοινότητας στη γνώμη του ίδιου του 
ατόμου για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Για το λόγο αυτό ο Baumeister προτείνει ότι η 
αλλαγή του τόπου κατοικίας σχετίζεται με αυξημένη επικέντρωση στον ατομικό εαυτό και 
λιγότερο στον συλλογικό εαυτό. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που προέκυψε με την 
κοινωνική μετατόπιση από μια σταθερή κλειστή κοινότητα σε μια κινητή ευέλικτη μοντέρνα 
κοινωνία αφορά την επικοινωνιακή χρησιμότητα της οικογενειακής καταγωγής ενός ατόμου, 
η οποία καθορίζετι τη θέση του στην κοινότητα (ascribed status). Στη μοντέρνα κοινωνία η 
οικογενειακή καταγωγή δεν είναι πλεον τόσο χρήσιμη όταν γνωρίζουμε ένα άτομο, αντίθετα 
δίνεται έμφαση στα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επομένως ότι το άτομο στις 
σύγχρονες Gesellschaft κοινωνίες απομακρύνεται από την κοινότητα και τους κόλπους της 
οικογένειας και αναζητά να δομήσει την ταυτότητά του με κυρίως εξωτερικά κριτήρια, 
αλλάζοντας φίλους, επάγγελμα, τόπο κατοικίας. Σε μια κινητή κοινωνία από την οποία 
λείπουν οι ρίζες που συνιστούσαν οι οικογενειακοί δεσμοί είναι πιο εύκολο για το άτομο να 
διαμορφώσει τη ζωή του σύμφωνα με τις προσωπικές του επιθυμίες και αυτό συνεπάγεται 
περισσότερες αλλαγές οι οποίες γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία. Το άτομο μπορεί να 
ελευθερωθεί από τα δεσμά της κοινότητας και να δημιουργήσει μια νέα ζωή σε μια άλλη 
περιοχή. Το κατά πόσο όμως η κινητή σύγχρονη κοινωνία είναι μια κοινωνία μέσα στην 
οποία ο άνθρωπος ευημερεί είναι το ζήτημα το οποίο εξετάζει ο Martin Heidegger στον οποίο 
αναφερόμαστε στη συνέχεια.  
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1.3. Η έννοια του κτίσματος και της κατοικίας του Martin Heidegger 
 
Στο κείμενο Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι (2008), Ο Heidegger παρέχει τις θεωρητικές 

βάσεις για την εξέταση των εννοιών σπίτι, κτίσιμο και κατοίκηση, και για αυτό στρέφεται 
στην μελέτη της γλώσσας. Η γλώσσα για τον Heidegger αποτελεί όχι απλώς ένα εργαλείο 
επικοινωνίας αλλά κυρίως ένα μέσο αποκάλυψης των όντων και της ουσίας τους (Λέφας, 
2008). Ο Heidegger αναφέρει ότι δεν είναι όλα τα κτίσματα κατοικίες ούτε και νιώθουμε 
απαραίτητα σπίτι μας μια κατοικία. Αυτό που παρατηρούμε στη σύγχρονη κοινωνία είναι η 
αντίληψη του χτισίματος και της κατοικίας μηχανικά, με σχέση σκοπού και μέσου. Αν 
κοιτάξουμε την παλιά γερμανική λέξη buan, θα δούμε ότι το ρήμα κτίζω σημαίνει κατοικώ. 
Τα ουσιώδη ρήματα της γλώσσας για το κτίζειν παρόλο που αποσιωπώνται μας δείχνουν ότι 
το κτίζειν είναι στην ουσία κατοικείν, το κατοικείν είναι ο τρόπος με τον οποίο οι θνητοί 
βρίσκονται πάνω στη γη, και ότι το κτίζειν και το κατοικείν έχουν δύο κατευθύνσεις: το 
κτίζειν έχει την έννοια του προστατεύω και καλλιεργώ αλλά και την έννοια του οικοδομώ 
κτήρια. Το κτίσιμο προυποθέτει την κατοίκηση, δεν κατοικούμε επειδή κτίζουμε αλλά 
κτίζουμε επειδή κατοικούμε. Από τη γλώσσα φαίνεται ότι το κατοικώ σημαίνει παραμένω 
περιφραγμένος στην ελευθερία, επαναφέροντας κάθε πράγμα στην ουσία του. 

 Σημαντική έννοια στη θεωρία του Heidegger είναι η έννοια του τετραμερούς, των 
στοιχείων που αποτελούν τον κόσμο. Αυτό αποτελείται από τη γη, τον ουρανό, τις θεότητες 
και τους ανθρώπους, δηλαδή τους θνητούς. Το κατοικείν φυλάσσει το τετραμερές, αφήνοντας 
τα πράγματα στην ουσία τους. Οι θνητοί κατοικούν στη γη όσο την αφήνουν ελεύθερη να 
εισέλθει στην καθαυτό ουσία της και δεν την εκμεταλλεύονται, κατοικούν όσο αφήνουν τον 
ουρανό να υπάρχει ως ουρανός, όσο αφήνουν τις θεότητες να υπάρχουν ως θεότητες και 
τέλος, κατοικούν, όσο άγουν την ουσία τους στην οποία δύνανται να αντιμετωπίζουν το 
θάνατο ως θάνατο.  

Όσον αφορά τη σχέση του κτίζειν με το κατοικείν, χρειάζεται να εξετάσουμε τι είναι 
ένα κτισμένο πράγμα προκειμένου να διαπιστώσουμε πώς το κτίζειν ενέχεται στο κατοικείν. 
Η γερμανική λέξη Raum σημαίνει τοποθεσία, κάτι το οποίο διανοίχθηκε για εγκατάσταση. Ο 
χώρος είναι κάτι ενταγμένο σε ένα όριο και το όριο είναι αυτό από το οποίο κάτι εκδιπλώνει 
την ουσία του. Αν σκεφτούμε τη σχέση χώρου και τόπου θα έχουμε μια βάση για τη σχέση 
ανθρώπου και χώρου. Ο άνθρωπος κατοικεί στο τετραμερές κοντά στα πράγματα καθ’ εαυτά. 
Ποτέ δεν βρίσκεται σε ένα μέρος αποκομμένος από το περιβάλλον αλλά βρίσκεται σε ένα 
μέρος υφίσταται το χώρο και για αυτό έχει τη δυνατότητα να τον διασχίσει. Ο τόπος αφήνει 
το τετραμερές να εμφανιστεί και το οργανώνει, του παρέχει φύλαξη, οικία. Τέτοιοι τόποι 
στεγάζουν τη διαμονή των ανθρώπων. Τέτοιου είδους πράγματα είναι τα στεγάσματα και, 
τέλος, η παραγωγή τέτοιων πραγμάτων είναι το κτίζειν.  
 
1.4. Η έννοια της κινητικότητας και της κατοίκησης του Martin Heidegger 
 

Στο κείμενο Dwelling mobility: An existential theory of Well-Being, οι Todres και 
Galvin, (2010), προσφέρουν μια θεωρία για το ευ ζην που βασίζεται στην έννοια της 
επιστροφής στο σπίτι του Heidegger, εστιάζοντας στην έννοια Gegnet. Η θεωρία αυτή 
περιλαμβάνει τις έννοιες της κατοίκησης, της σταθερότητας και την ένωση αυτών των δύο 
εννοιών, τη διαρκή επέκταση (Gegnet). Η έννοια του τετραμερούς, η οποία αναφέρθηκε 
προηγουμένως, προσφέρει έναν κόσμο μέσα στον οποίο το Είναι είναι ένα ολόκληρο, στενά 
συνδεδεμένο με τον τρόπο με τον οποίο τα όντα σχετίζονται το ένα με το άλλο αλλά και με το 
Είναι-ως-ολόκληρο.  Η έννοια Gegnet δίνει και μια συνέχεια μεταξύ Είναι και όντων αλλά 
και μια ρήξη έτσι ώστε τα όντα να επεκταθούν έξω από το έδαφος τους. Σημαίνει ανοικτή και 
διαρκής επέκταση αλλά την ίδια στιγμή σημαίνει και συγκέντρωση.  
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Ο Heidegger αντιλαμβάνεται την έννοια του είμαι-στο-σπίτι ως μη αυθεντική καθώς 
θεωρεί ότι ο άνθρωπος επαναπαύεται σε μια οικειότητα και δεν μπορεί να αναλάβει να ζήσει 
τη ζωή του. Αυτή η ναρκωμένη αίσθηση όμως δε μπορεί να διατηρηθεί επιτυχώς και αργά ή 
γρήγορα το ανθρώπινο πεπερασμένο και η ευαλωτότητα θα κάνουν την εμφάνισή τους. Ο 
άνθρωπος θα βιώσει τη μοναξιά του να αντικρύζει κανείς της αβέβαιες ανάγκες της 
προσωπικής ζωής ενός ανθρώπου η οποία ανα πάσα στιγμή μπορεί να καταστραφεί. Όταν 
κανείς αποφασίζει να φύγει από τη δεδομένη βολική του οικειότητα βιώνει την υπαρξιακή 
ανεστιότητα.  

Ο Heidegger προτείνει ένα περισσότερο αυθεντικό είδος επιστροφής στο σπίτι, κατά το 
οποίο ο άνθρωπος μετακινείται από το μη αυθεντικό οικείο είμαι-στο-σπίτι, σε μια 
περισσότερο αυθεντική ενίσχυση της υπαρξιακής ανεστιότητας με σκοπό την πιθανή 
αυθεντική επιστροφή στο σπίτι. Η ανεστιότητα δεν προκαλεί μόνο ανασφάλεια αλλά παρέχει 
τις οντολογικές δυνατότητες της  αυθεντικής κίνησης. Φέρει μια αίσθηση ανολοκλήρωτου το 
οποίο αναζητά ανθρώπους, δυνατότητες και εγχειρήματα. Η υπαρξιακή κατοίκηση από την 
άλλη, παρέχει τη δυνατότητα σε οτιδήποτε κατοικεί να είναι παρόν με τον τρόπο με τον οποίο 
είναι παρόν πριν κάποιος παρέμβει σε αυτό και προσπαθήσει να το αλλάξει. Το να κατοικώ 
σημαίνει να είμαι μαζί με τον άλλον, να τον ακούω και να συγκεντρώνομαι εκεί μαζί του, 
καθώς η ουσία της κατοίκησης είναι να είναι κανείς «εκεί» ότι και να είναι αυτό το «εκεί». Η 
κινητικότητα δίνει έμφαση στο μέλλον και στο ενεργητικό συναίσθημα της δυνατότητας, ενώ 
η κατοίκηση σημαίνει εγκατάσταση στην παρούσα στιγμή και αποδοχή των πραγμάτων όπως 
είναι. Η έννοια του Gegnet αποτελεί συνδυασμό και των δύο. Στο Gegnet ενυπάρχουν τόσο η 
ελευθερία και η ανοιχτότητα στη μετακίνηση όσο και η επιστροφή στο σπίτι και στον ευατό 
της κατοίκησης. Αυτή η σύνδεση παρέχει τη δυνατότητα του ευ ζην με το ρίζωμα και τη ροή 
ταυτόχρονα.  
 
1.5. Η έννοια του περιβάλλοντος του Tim Ingold 
 

Σημαντική είναι η έννοια του περιβάλλοντος όταν μελετάμε τις έννοιες του κτισίματος, 
της κατοικίας και της κατοίκησης, καθώς το περιβάλλον αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο 
λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι δραστηριότητες. Στο βιβλίο Η αντίληψη του περιβάλλοντος ο 
κοινωνικός ανθρωπολόγος Tim Ingold (2016), εξετάζει τις έννοιες που συνδέονται με το 
περιβάλλον δίνοντας μια εναλλακτική προσέγγιση σχετικά με τη σχέση ανθρώπου-
περιβάλλοντος. Με τον όρο περιβάλλον εννοούμε, σύμφωνα με τον Ingold, το διαρκώς σε 
εξέλιξη και απρόβλεπτο αποτέλεσμα της κίνησης και της αμοιβαίας επίδρασης μεταξύ των 
ποικίλων οντοτήτων, ανθρώπινων και μη, που κατοικούν μέσα σε αυτό. Σχετικά με τη σχέση 
ανθρώπου-περιβάλλοντος ο Ingold παρουσιάζει τις θεωρίες του Levi Strauss και του Bateson 
σχετικά με το πώς ο νους και η φύση σχετίζονται. Σύμφωνα με τον Levi-Strauss η οικολογία 
είναι ο έξω κόσμος και ο νους είναι ο εγκέφαλος. Τόσο ο νους όσο και ο έξω κόσμος είναι 
σταθεροί και αμετάβλητοι ενώ οι πληροφορίες διασυνδέονται. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα 
στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος τα αποκωδικοποιεί. Η θεωρία του Bateson από την άλλη 
πρεσβεύει ότι ο νους και η οικολογία εντοπίζονται στις σχέσεις μεταξύ εγκεφάλου και του 
περιβάλλοντός του. Οι πληροφορίες υπάρχουν μόνο χάρη στην κίνηση του παρατηρητή και ο 
κόσμος ανοίγεται στο νου μέσω μιας διαδικασίας αποκάλυψης. Τόσο ο Levi-Strauss όσο και 
ο Bateson αναγνωρίζουν ότι ο νους είναι επεξεργαστής πληροφοριών ωστόσο ο Bateson δεν 
αντιμετωπίζει την επεξεργασία ως σταδιακή διύληση ή ομαδοποίηση των αισθητήριων 
δεδομένων όπως ο Levi-Strauss αλλά ως ξεδίπλωμα ολόκληρου του συστήματος σχέσεων 
που προκύπτει από την ένταξη του παρατηρητή μέσα στο περιβάλλον του με τη βοήθεια 
πολλών αισθήσεων.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η οικολογική προσέγγιση του James Gibson, ο οποίος ήθελε να 
μάθει πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το περιβάλλον τους. Την εποχή που ο Gibson 
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έγραφε τα κείμενα του οι περισσότεροι ψυχολόγοι δέχονταν ότι αυτό γινόταν με την 
κατασκευή αναπαραστάσεων του κόσμου στο μυαλό. Ο εγκέφαλος αποτελεί σύμφωνα με 
αυτή την προσέγγιση μια μηχανή επεξεργασίας δεδομένων και ο σκοπός των ψυχολόγων 
ήταν να βρει πώς λειτουργεί. O Gibson απέρριψε την καρτεσιανή αντίληψη ότι ο νους είναι 
ένα διακριτό εσωτερικό όργανο που χρησιμοποιεί τα σωματικά αισθητηριακά δεδομένα.  
Υποστήριξε ότι η αντίληψη είναι επίτευγμα του οργανισμού ως συνόλου μέσα στο 
περιβάλλον του και ισοδυναμεί με τη διερεύνηση του κόσμου. Ο νους είναι εγγενής στο 
δίκτυο των αισθητήριων συσχετισμών που δημιουργούνται καθώς εντρυφούμε στο 
περιβάλλον. Επομένως διαπιστώνουμε ότι σε αυτές τις θεωρίες υπάρχει μια διάκριση 
ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση και στην αποκάλυψη. Ο Ingold καταλήγει σε τρεις 
παρατηρήσεις σχετικά με την έννοια του περιβάλλοντος: ο όρος περιβάλλον είναι σχετικός με 
το ον που ανήκει σε αυτό. Όπως δε νοείται οργανισμός δίχως περιβάλλον έτσι δε νοείται και 
περιβάλλον δίχως οργανισμό. Το περιβάλλον δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο καθώς όσο 
συνεχίζει η ζωή βρίσκεται υπό διαρκή ανακατασκευή. Τέλος, το περιβάλλον δε θα πρέπει να 
συγχέεται με τη φύση καθώς ο κόσμος υπάρχει ως φύση για ένα ον το οποίο δε ζει μέσα σε 
αυτή και την παρατηρεί αποστασιοποιημένα.  
 
1.6. Συμπεράσματα 
 

Βλέπουμε πως όσο αλλάζει η δομή της κοινωνίας, η έννοια της κινητικότητας και της 
κατοίκησης αποκτούν διαφορετικές σημασίες. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας προέκυψε από 
την εκβιομηχάνιση οδηγώντας έτσι στη δημιουργία κινητών κοινωνιών. Ενώ ο άνθρωπος 
στην κλειστή κοινότητα καθορίζεται από την οικογένειά του στη σύγχρονη κινητή κοινωνία 
ορίζεται από τα ατομικά του χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές του. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι πώς μπορεί να υπάρξει κατοίκηση στον σύγχρονο κόσμο; Ο Martin Heidegger μίλησε 
για το κατοικείν ως μια εγγενή ανάγκη του ανθρώπου η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην 
ύπαρξη κατοικίας αλλά πρόκειται για μια ανάγκη να υπάρχουμε, να κατοικούμεστα πράγματα 
και ταυτόχρονα να μπορούμε να επεκτεινόμαστε πέρα από αυτά. Σημαντικό ρόλο παίζει 
επίσης η έννοια του περιβάλλοντος και ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε ότι ο άνθρωπος 
σχετίζεται με το περιβάλλον στο οποίο κατοικεί. Είναι διαφορετική η σημασία που αποκτά η 
έννοια της κατοίκησης και της αλλαγής του τόπου κατοικίας αν θεωρήσουμε τον άνθρωπο ως 
ένα ον που υπάρχει εξωτερικά του περιβάλλοντος και αποκτά αντίληψη αυτού ως κάτι το 
οποίο έχει δική του ταυτότητα και δικά του ανεξάρτητα χαρακτηριστικά και διαφορετική αν 
θεωρήσουμε τον άνθρωπο ως ένα ον με ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κατοικεί. Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι η 
σχέση μεταξύ ανθρώπου-κατοικίας-περιβάλλοντος είναι αλληλένδετη. Στο επόμενο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι προσεγγίσεις που αναδύονται από τη μελέτη της σχέσης 
του ανθρώπου με την κατοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την κατοίκηση και 
την σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις της σταθερότητας 

και αστάθειας του τόπου κατοίκησης στην ποιότητα ζωής 
 

2.1. Εισαγωγή  
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά 
με την κατοίκηση και το δέσιμο με την κατοικία και την πόλη. Η θεωρητική προσέγγιση του 
Martin Heidegger διατρέχει όλο το κεφάλαιο και τις προσεγγίσεις άλλων θεωρητικών καθώς 
η θεωρία του για το κατοικείν επηρέασε την αρχιτεκτονική και την αντίληψη του πώς ο 
άνθρωπος σχετίζεται με το χώρο. Η φιλοσοφία του Heidegger εξετάζεται σε αντιδιαστολή με 
απόψεις άλλων θεωρητικών οι οποίοι υποτηρίζουν την παγκοσμιότητα και την κινητικότητα. 
Η έννοια της σύνδεσης με το χώρο αλλάζει όσο αλλάζει και η κοινωνία και νέες μορφές 
σύνδεσης αναδύονται.  Εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας στην κατοίκηση, διακρίνονται οι 
προοπτικές δόμησης και κατοίκησης καθώς και το πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση με το χώρο 
σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία.  

 
2.2. Η θεωρητική προσέγγιση του κατοικείν του Martin Heidegger 
 

Ο Martin Heidegger αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη που υπήρχε για εύρεση 
κατοικίας την εποχή που διεξήγαγε τη διάλεξή του Κτίζειν Κατοικείν Σκέπτεσθαι (1951), 
προσδιορίζοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κατοικείν στην σύγχρονη εποχή. 
Σύμφωνα με τον Heidegger η ανάγκη για σχέση προς το κατοικείν δεν συνίσταται 
πρωταρχικά στην έλλειψη κατοικιών. Πρώτα χρειάζεται οι άνθρωποι να μάθουν να 
κατοικούν, να αναζητούν εξ αρχής την ουσία του κατοικείν. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι 
ανέστιος καθώς μετατρέπει τον κόσμο σε αντικείμενο και τον εαυτό του σε υποκείμενο που 
αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τον κόσμο για τις ανάγκες του. Η ανεστιότητα αποτελεί 
στοιχείο της ουσίας του ανθρώπου (Heidegger, 2008). Το πραγματικό ζήτημα της κατοικίας 
είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντοτε να αναζητούν από την αρχή την ουσία της κατοίκησης, 
να μαθαίνουν την κατοίκηση από την αρχή. Η αίσθηση του ανέστιου οφείλεται στο γεγοννός 
ότι ο άνθρωπος δεν κατοικεί πλέον με την πλήρη σημασία της λέξης (Λέφας, 2008).  Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον Heidegger, η ανεστιότητα καλεί τους θνητούς να εισέλθουν στο χώρο του 
κατοικείν. Οι άνθρωποι οδηγούν το κατοικείν στην πληρότητά της ουσίας του όταν κτίζουν 
με αφετηρία το κατοικείν και σκέφτονται χάριν του κατοικείν (Heidegger, 2008).  

 
2.3. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην κατοίκηση  
 

Στο άρθρο του Tijmes (1998), μελετάται η σημασία που έχει η τεχνολογία για την 
κατοικία. Παρουσιάζονται οι απόψεις τριων θεωρητικών, του Heidegger, του Levinas και του 
Plessner. Όσον αφορά τη θέση του προς την τεχνολογία ο Heidegger φαίνεται να είχε 
επηρεαστεί από τον Juenger, ο οποίος βλέπει στην τεχνολογία ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, 
όπου όλα εξηγούνται με βάση την αρχή της εργασίας, ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος. Ο 
Heidegger φαίνεται να χρησιμοποίησε την ιδέα του Juenger ότι η τεχνολογία μας εισάγει σε 
μια νεά επαναστατική περίοδο της ιστορίας, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αποξένωση 
και τον ξεριζωμό (rootedness). Σύμφωνα με τον Heidegger η μοντέρνα μεταφυσική 



 16 

υποστηρίζει έναν μηχανικό τρόπο ανάληψης της πραγματικότητας. Το πιο σχετικό συμβάν 
στην ιστορία της μεταφυσικής είναι ο ερχομός του Θεού του Χριστιανισμού, ο οποίος 
ανάχθηκε στο υπέρτατο ον το οποίο δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Στη σύγχρονη εποχή η ιδέα 
του Θεού ως υπέρτατου όντος έχει εξασθενήσει. Παρόλα αυτά η σύγχρονη εποχή θεωρείται 
μεταφυσική καθώς έχει αλλάξει περίβλημα όχι όμως και ουσία. Στη σύγχρονη σκέψη τη θέση 
του θεού την έχει πάρει ο άνθρωπος, ο οποίος αντιμετωπίζει τα πάντα σαν αντικείμενα. Ο 
άνθρωπος έχει κυριαρχήσει στη γη με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του. Η νέα 
τεχνολογία επομένως έχει μια προκλητική στάση απέναντι στη φύση. Ως παράδειγμα 
παίρνουμε τον παραδοσιακό αγρότη ο οποίος καλλιεργούσε τη γη και έφτιαχνε ένα 
περιβάλλον για τους σπόρους στο οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν βάσει της φυσικής 
του δύναμης. Αντίθετα ο σύγχρονος αγρότης είναι ένας μηχανικός αγροτικής παραγωγής ο 
οποίος δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία της φύσης. Ο μοντέρνος τρόπος 
εναλλαγής με τη φύση είναι επιτακτικός και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ο Heidegger 
συμφωνεί με τον Juenger σε αυτό το χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας αλλά δεν το 
επικροτεί. Ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χρειάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω και να 
αναλογιστεί τον προορισμό του Είναι. Η τεχνολογία δεν πρέπει να εξαλειφθεί αλλά να 
αλλάξει κατεύθυνση. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο απασχολημένος με την επιστήμη και 
την έρευνα ώστε δε σκέπεται όπως πρέπει, αναστοχαστικά με βάση την ύπαρξη. Αυτού του 
είδους η σκέψη ανθίζει στην κατοικία (Heimat). Οι περισσότεροι Γερμανοί έχουν χάσει 
αυτού του είδους την κατοικία ενώ και αυτοί που έχουν σπίτια ίσως είναι περισσότερο 
άστεγοι από εκείνους που δεν έχουν. Η πολιτισμική αποξένωση πηγάζει από την τεχνολογία 
και το ζήτημα έγκειται στο ότι οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν αυτή 
την αλλαγή. Μέσα από την αναστοχαστική σκέψη μπορεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει 
ότι η σχέση του με τη γη βρίσκεται σε κίνδυνο.  

Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει ο φιλόσοφος Emannuel Levinas ο οποίος 
αντιλαμβάνεται την τεχνολογία ως έκφραση των μεγάλων προσδοκιών της εποχής ενώ 
διαφωνεί με τον αποξενωτικό χαρακτήρα που της δίνει ο Heidegger. Σύμφωνα με τον ίδιο η 
αποξένωση και ο ξεριζωμός δεν αποτελούν επιπτώσεις της τεχνολογίας, αντιθέτως 
ενθουσιάζεται με την επιβεβαίωση της ανεστιότητας. Με την τεχνολογία μπορούμε να 
περιπλανηθούμε στη γη, ακόμη και να την αφήσουμε. Οι άνθρωποι είναι ανέστιοι νομάδες 
που δε συνδέονται με τη γη τους. Η έμφαση του Heidegger στο μέρος και τον τόπο κατά τον 
Levinas αποτελεί ένα κατάλοιπο των ιερών τόπων στης Βίβλου.  Η μυθολογία και ο 
παγανισμος είναι οι κίνδυνοι ενός «ριζωμένου» τρόπου ζωής και είναι αντίθετοι με την 
παγκοσμιότητα που υποστηρίζει ο Levinas.  

Από την παράθεση των απόψεων των δύο αυτών θεωρητικών βλέπουμε πως ο 
Heidegger περιγράφει τη σχέση ανθρώπου και πραγματικότητας από την οπτική του Είναι 
ενώ ο Levinas αποτυπώνει την πρωταρχική σχέση ανθρώπου-πραγματικότητας στη βάση της 
σχέσης με τον άλλον. Η γη αποκτά νόημα από την ανθρώπινη κοινωνία. Ο Levinas ακολουθεί 
μια προσέγγιση ανθρωποκεντρική ενώ στην προσέγγιση του Heidegger την πρωτοκαθεδρία 
έχει το Είναι.  

Ο τρίτος θεωρητικός ο οποίος παρέχει μια προσέγγιση η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο 
των απόψεων του Heidegger και του Levinas είναι ο ανθρωπολόγος Helmut Plessner. 
Σύμφωνα με τον Plessner ο άνθρωπος έχει μια διπλή σχέση με την πραγματικότητα. Στην 
κεντρική θέση ο άνθρωπος έχει επαφή με τον κόσμο από το κέντρο του, δηλαδή το σώμα του. 
Στην εξωτερική θέση παραμένει σε επαφή με τον κόσμο και τον εαυτό του από ένα σημείο 
εκτός του εαυτού του. Μπορεί δηλαδή να υπερβεί τον εαυτό του. Σύμφωνα με την αρχή της 
φυσικής πλαστότητας η ανθρωπότητα χρειάζεται να αποκαταστήσει μια ισορροπία. 
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό μοναδικό στο ανθρώπινο είδος, η αποκατάσταση της 
ισορροπίας μέσα από την κατασκευή εργαλείων, συμβόλων, πολιτισμού, προκειμένου ο 
άνθρωπος να νιώθει οικεία μέσα σε αυτή τη δεύτερη φύση. Με βάση αυτή τη θεώρηση, ο 
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Heidegger δίνει έμφαση στην ανάγκη του ανθρώπου για ρίζες και έναν τόπο στο κόσμο, κάτι 
το οποίο περιγράφεται με την κεντρική θέση του Plessner. Η αποξένωση είναι ένα μοντέρνο 
φαινόμενο λόγω της τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιείται επιτακτικά. Αυτή η αντίληψη δε 
μπορεί να ξεπεράσει την αποξένωση που είναι απαραίτητο επακόλουθο της 
εξωκεντρικότητας η οποία πάντα χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κατάσταση. Ο Levinas δίνει 
έμφαση στην εξωκεντρική θέση κάνοντάς τη βεβαιότητα. Η απόδραση από τη γη είναι ο 
απόλυτος προορισμός. Ο ίδιος αρνείται την επιθυμία για κεντρική θέση της ανθρώπινης 
ύπαρξης.  Η εξωκεντρικότητα όμως ποτέ δεν αποτελεί μια τυφλή υπέρβαση. Η αναταραχή 
της κεντρικότητας αποτελεί πάντα μια αναζήτηση για ηρεμία ακόμη και αν αυτή δε βρίσκεται 
ποτέ. Αυτή η αλληλεπίδραση των δύο μας συντροφεύει ως το θάνατό μας. Η αποστολή των 
ανθρώπων είναι το εγχείρημα της ισορροπίας, κάτι το οποίο δεν συνεπάγεται την επιτυχία 
αλλά η αποφυγή του θέτει ένα μη ανθρώπινο πρότυπο διαβίωσης. 

 
2.4. Η προοπτική δόμησης και η προοπτική κατοίκησης 
 

Σύμφωνα με τον Ingold (2016), διακρίνονται δύο προοπτικές σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με το περιβάλλον. Η πρώτη προοπτική είναι η προοπτική 
δόμησης. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική ένα αυτοτελές άτομο αντιμετωπίζει έναν κόσμο 
«εκεί έξω». Ο κόσμος δηλαδή, αποκτά νόημα μέσω της εξομοίωσής του προς τα τυπικά 
χαρακτηριστικά ενός σχεδίου. Οι κόσμοι υπάρχουν από πριν, φτιάχνονται πριν να 
κατοικηθούν.  Ο Heidegger,ο Gibson, η οικολογική Ψυχολογία και μια ομάδα βιολόγων που 
αμφισβητούν τη νεο-δαρβινική σκέψη στην επιστήμη, ισχυρίζονται ότι ο κόσμος καθίσταται 
ένα γεμάτο νόημα περιβάλλον για τους ανθρώπους μέσω της διαδικασίας κατοίκησής του.  Η 
συγκεκριμένη προοπτική ονομάζεται προοπτική κατοίκησης. Ο θεμελιώδης ισχυρισμός της 
προοπτικής κατοίκησης είναι ότι μόνο όταν είμαστε σε θέση να κατοικούμε είμαστε σε θέση 
να χτίζουμε. Οι μορφές που χτίζουν οι άνθρωποι στη φαντασία τους ή στο έδαφος 
εμφανίζονται μέσα από τη δραστριότητά τους στα πλαίσια της πρακτικής ενασχόλησής τους 
με το περιβάλλον. Δεν πρόκειται επομένως για μια απλή διαδικασία μεταγραφής του 
προυπάρχοντος σχεδίου του τελικού προιόντος πάνω σε ένα υπόστρωμα πρώτης ύλης. Μόνο 
επειδή ο άνθρωπος κατοικεί στον κόσμο μπορεί να κάνει τις σκέψεις που κάνει.  

Όταν μελετάμε τα μη ανθρώπινα ζώα βλέπουμε ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί από τους προγόνους του. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε 
αυτά τα περιβάλλοντα φτάνουν στο σημείο να μεταφέρουν τις μορφές των κατοικιών στα 
σώματά τους, σε συγκεκριμένες δεξιότητες, ευαισθησίες και προδιαθέσεις. Οι άνθρωποι 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση του σπιτιού τους όπως τα ζώα στο δέντρο που κατοικούν. Ο 
Ingold φέρνει ως παράδειγμα την ικανότητα βαδίσματος, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο δεν 
ανάγεται αποκλειστικά στην εξέλιξη. Το βάδισμα είναι μια δεξιότητα που εμφανίζεται σε 
κάθε άτομο στην πορεία μιας διαδικασίας ανάπτυξης μέσω της ενεργούς συμμετοχής του 
παιδιού σε ένα περιβάλλον με πρόσωπα που το φροντίζουν και είναι ήδη επιδέξια, με μια 
ποικιλία υποστηρικτικών εργαλείων και με ένα κατάλληλο έδαφος. Επομένως δε μπορούμε 
να πούμε ότι το βάδισμα είναι μια δραστηριότητα εκ των προτέρων συσκευασμένη στο 
ανθρώπινο βιόγραμμα. Το μωρό γεννιέται με ένα αναπτυξιακό χρονοδιάγραμμα το οποίο 
εξασφαλίζει ότι τελικά θα περπατήσει όρθιο με την προυπόθεση της παρουσίας ορισμένων 
χαρακτηριστικών στο περιβάλλον του. Έτσι υπάρχει μια αλληλεπίδραση ατόμου-
περιβάλλοντος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο κατοικείν. 

 
2.5. Η σύνδεση με τον χώρο στη σύγχρονη πόλη  
 

Ο Norberg Schultz στο βιβλίο του Existence, Space and Arcitecture (1974), όπως 
αναφέρεται στον Λέφα (2008), υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τον χώρο 
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έχει ρίζες υπαρξιακές και βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει σχέσεις στο 
περιβάλλον του, να φέρει νόημα και τάξη σε έναν κόσμο εικόνων και γεγονότων. Ο 
υπαρξιακός, ανθρώπινος χώρος, είναι μια σύνθεση πολλών χώρων: πραγματιστικού χώρου, 
που καλύπτει τις βιολογικές ανάγκες, αντιληπτικού χώρου, τον οποίο συλλαμβάνει ο 
άνθρωπος με τις αισθήσεις του, αφηρημένος χώρος τον οποίο συλλαμβάνει με τη λογική του, 
πολιτιστικός χώρος που διαμορφώνεται από τη συλλογική δραστηριότητα της κοινότητας, 
χώρος έκφρασης, προιόν τέχνης και πεδίο εκδήλωσης των προθέσεων του να αλλάξει το 
περιβάλλον του. Τόπος είναι ένας χώρος που έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Για να μπορέσει ο 
άνθρωπος να αντιληφθεί το σύμπαν ως κόσμο έχει ανάγκη να προσανατολιστεί στο 
περιβάλλον του. Για να αισθανθεί οικεία έχει την ανάγκη να προβάλει στο περιβάλλον του 
την εικόνα που έχει για τον κόσμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και στη σύνδεση του ανθρώπου με 
μια πόλη. 

Οι παραπάνω ιδέες αποτελούν πρόκληση στο να εφαρμοστούν στην σύγχρονη κοινωνία 
με τις σύγχρονες πόλεις. Οι σύγχρονες πόλεις δεν δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να ταυτίζονται μαζί τους και να προβάλλουν τον εσωτερικό τους κόσμο, με τον 
τρόπο με τον οποίο αυτό γινόταν παλιά. Σήμερα υπάρχουν μεγαπόλεις οι οποίες αποτελούν 
ένα αντιφατικό και απροσδιόριστο οικιστικό συνονθύλευμα (edge cities, neocities). Οι 
άνθρωποι θεωρούν ότι ζουν σε αυτές ακόμη και αν μένουν σε απόσταση δεκάδων 
χιλιομέτρων από τον «παραδοσιακό» τους πυρήνα. Μόνο όταν υπάρχει η συνείδηση και η 
αίσθηση αυτών των σχέσεων, των δεσμών και των ευκαιριών οι άνθρωποι είναι πραγματικά 
κάτοικοι μιας πόλης. Οι πόλεις ορίζονται αφενός από τις πραγματικές τις οποίες στεγάζουν 
και αφετέρου από τη συνείδηση των ανθρώπων ότι αυτές οι σχέσεις τους αφορούν.   

Η έκταση της σύγχρονης πόλης καθιστά το χτισμένο περιβάλλον λιγότερο 
αντιπροσωπευτικό των ατόμων και των συλλγικοτήτων. Αντ΄αυτού η συνοχή μιας πόλης 
σήμερα επιτυγχάνεται με την επιβολή προτύπων στους κατοίκους της από ειδικούς, 
συγγραφείς ή καλλιτέχνες οι οποίοι σμιλεύουν την ταυτότητα της πόλης και δημιουργούν την 
εικόνα της. Τα ίδια στερεότυπα που συμβάλλουν στην επιθυμητή συνοχή της πόλης 
λειτουργούν ως «έτοιμα προς χρήση» σημεία αναφοράς. Η σύγχρονη πόλη επομένως δεν 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη κατοίκησης την οποία διατύπωσε ο Heidegger (Λέφας, 2008). 
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναρωτηθούμε τι επίδραση έχει η σύγχρονη εποχή στο 
δέσιμο του ανθρώπου με τον τόπο. Ο Bauman στο βιβλίο του Ρευστή Αγάπη (2011), αναφέρει 
ότι στη σύγχρονη εποχή οι σχέσεις των ανθρώπων διακρίνονται από προσωρινότητα. Οι 
απαιτήσεις κινητικότητας και το πλήθος των κόσμων που αγωνίζονται για την προσοχή μας 
έχει υποσκάψει τη διάθεση και τη δυνατότητά μας να προσέξουμε συγκεκριμένους 
ανθρώπους, δραστηριότητες, σχέσεις. Μήπως έχει υποσκάψει και το δέσιμο με έναν τόπο;  

Σε αντίθεση με τις παραπάνω απόψεις, ο Rem Koolhas υποστήριξε την σύγχρονη πόλη. 
Οι ανθρώπινοι δεσμοί δεν έχουν μόνο θετικές επιπτώσεις αλλά και αρνητικές και χρειάζεται 
να υπάρχει ένας μη-τόπος στον οποίο το άτομο νιώθει ότι δεν κουβαλάει τους αρνητικούς 
δεσμούς του. Ο χαρακτήρας μιας πόλη είναι περιττός και επιζήμιος καθώς υπάρχουν και 
μειονεκτήματα της ταυτότητας και πλεονεκτήματα της κενότητας. Η φαινομενικά αυτή 
τυχαία ομογενοποίηση θα μπορούσε να υποδηλώνει μια σκόπιμη κίνηση από τη διαφορά 
προς την ολότητα. Όπως αναφέρεται στον Λέφα (2008), η ταύτιση της κατοίκησης με τη 
σταθερή κατοικία πλέον τίθεται σε αμφισβήτηση. Σήμερα μπορούμε να μεταφερόμαστε 
μεταφέροντας μαζί μας έναν αριθμό πραγμάτων που ταυτίζαμε με το σπίτι. Στο κείμενο του 
Schwartz-Clauss (2002), όπως αναφέρεται στον Λέφα (2008), αναφέρεται ότι το σπίτι αφορά 
όλο και περισσότερο ένα σύνολο προσωπικών δραστηριοτήτων, συνηθειών και σχέσεων, 
παρά μια συνέχεια κατοίκησης, πάντοντε στην ίδια θέση. Ακόμη ο ίδιος ο Heidegger θεωρεί 
ότι κάποια μέρα ίσως ο άνθρωπος δε θα χρειάζεται να κατοικεί σε έναν συγκεκριμένο τόπο. 
Στο δοκίμιο Ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος (2009), ο Heidegger αναλύει το χτίσιμο ως 
εφαρμογή του ποιητικού μέτρου με το οποίο οι άνθρωποι αποκτούν συνείδηση της θέσης 
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τους στον κόσμο τους και όχι ως κατασκευή ή φροντίδα πραγμάτων. Έτσι, η οικειοποίηση 
πραγμάτων θα είναι το κλειδί για την προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον του και την 
ενσωμάτωσή του σε αυτό. Η προσαρμογή και η ενσωμάτωση είναι οι απαραίτητες συνθήκες 
για να αισθάνεται ο άνθρωπος «στο σπίτι του» (Λέφας, 2008). Ο Λέφας (2008), καταλήγει 
στο ότι οδηγούμαστε σε μια αποδέσμευση από την παραδοσιακή κατοίκηση. Όσο χάνουμε 
την αίσθηση του σπιτιού μας ως εστίας μας τόσο αισθανόμαστε σπίτι μας σε τόπους που 
παλιά θα μας ήταν εντελώς ανοίκειοι. Μια παγκόσμια κατοίκηση αντικαθιστά την 
παραδοσιακή όπως επισήμανε και ο Heidegger κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 1962.  

 
2.6. Συμπεράσματα 
 

Η έννοια της κατοικίας πρόκειται για μια έννοια η οποία μεταβάλλεται διαρκώς και 
αρκετοί θεωρητικοί έχουν εκφράσει την άποψή τους για τη σχέση του ανθρώπου με το 
περιβάλλον, με το χώρο και την πόλη. Η παραδοσιακή κατοικία όπως την είχε διατυπώσει ο 
Heidegger στο Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι,  αλλάζει και πλέον έχουμε κινητές κοινωνίες 
με πολλά διαφορετικά άτομα και συλλογικότητες να την αποτελούν ενώ και οι ίδιοι οι 
άνθρωποι αλλάζουν συχνά τόπο κατοικίας, έτσι η σύνδεση με έναν σταθερό χώρο δεν 
υφίσταται. Βλέπουμε όμως ότι οι άνθρωποι συνδέονται με ένα χώρο με πολύ περισσότερους 
τρόπους, μέσα από τη νοηματοδότηση του εκάστοτε χώρου αλλά και μέσα από την 
διατήρηση του χώρου εσωτερικά κατά την μετακίνησή τους. Η έννοια της ανεστιότητας στη 
σύγχρονη εποχή αποτελεί για τον άνθρωπο μια μόνιμη κατάσταση και ένα κίνητρο να 
αναζητήσει την ουσία της κατοίκησης, η οποία και για τον ίδιο τον Heidegger δεν είναι η 
απλή κατοίκηση σε ένα σπίτι για λόγους βιοποριστικούς αλλά η εσωτερική επιγνωση της 
κατοίκησης στον κόσμο. Οι άνθρωποι χρειάζεται να αφυπνιστούν υπαρξιακά και να λάβουν 
δράση  έτσι ώστε να σχετίζονται με το χώρο γύρω τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 
δημιουργώντας έτσι τόπους νοήματος σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Επιπτώσεις της αλλαγής του τόπου κατοίκησης στην 
οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά: Ερευνητικά 

δεδομένα και επιστημονικές διαπιστώσεις 
 
3.1. Εισαγωγή 
 

Στη σύγχρονη κοινωνία η αλλαγή του τόπου κατοικίας αποτελεί ένα φαινόμενο το 
οποίο συναντάμε όλο και συχνότερα, παρόλα αυτά δεν έχει μελετηθεί στην ελληνική 
βιβλιογραφία. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του τόπου κατοικίας στην οικογένεια, στα παιδιά 
και συγκεκριμένα στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή των παιδιών αλλά και στην 
εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται να μελετηθεί και να εξακριβωθούν οι 
επιπτώσεις του. Σύμφωνα με τους Shumaker και Stokols (1982), έχει γίνει εμφανές ότι 
προκειμένου να μελετηθεί το φαινόμενο της αλλαγής του τόπου κατοικίας πρέπει κανείς να 
κοιτάξει πέρα από τα αποτελέσματα και τους παράγοντες πρόβλεψης της αλλαγής του τόπου 
κατοικίας. Πρέπει να ερευνηθούν οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι λαμβάνουν 
την απόφαση να μείνουν σε ένα μέρος ή να μετακομίσουν και το πώς αυτές οι διαδικασίες 
συνδέονται με την υγεία των ατόμων και των κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο 
εφάπτεται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους όπως είναι η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η 
ψυχολογία και άλλοι. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τα ερευνητικά και 
θεωρητικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη της αλλαγής του τόπου κατοικίας, 
μια θεωρητική βάση για τη μελέτη της αλλαγής του τόπου κατοικίας, τους παράγοντες οι 
οποίοι οδηγούν τα άτομα να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους αλλά και τους παράγοντες 
εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν την προσαρμογή των ανθρώπων στη μετακόμιση. 
Αναφέρονται, τέλος, ερευνητικά δεδομένα τα οποία δείχνουν τις επιπτώσεις των 
μετακομίσεων στην ψυχική υγεία και στην κοινωνική ζωή.  

 
3.2. Η έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας  
 

Η αλλαγή του τόπου κατοικίας ή αλλιώς μετακόμιση αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο 
πρόσφατα άρχισε να αναδύεται στη βιβλιογραφία και δη στην ψυχολογική έρευνα. Σύμφωνα 
με τον Oishi (2010), η αλλαγή τόπου κατοικίας ορίζεται ως ο αριθμός των μετακινήσεων που 
ένα άτομο έχει βιώσει σε ένα συγκεκριμένο διάστημα ή σχεδιάζει να κάνει στο μέλλον. Σε 
μακροσκοπικό επίπεδο η αλλαγή του τόπου κατοικίας γίνεται αντιληπτή ως το ποσοστό των 
κατοίκων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πόλη ή χώρα οι οποίοι μετακόμισαν σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο ή σχεδιάζουν να μετακομίσουν στο μέλλον. Σύμφωνα με τους 
Shumaker και Stokols (1982), στη δεκαετία του 50 πολλοί αντιλαμβάνονταν την αλλαγή του 
τόπου κατοικίας ως ένα παθολογικό φαινόμενο. Πολιτικοί φορείς μελετούσαν με ανησυχία 
παθολογικές συμπεριφορές οι οποίες σχετίζοταν με τις μετακομίσεις: ανεπαρκείς κατοικίες, 
επιβαρυμένη ψυχική και σωματική υγεία, αποδιοργανωμένη οικογενειακή ζωή, ανεπάρκεια 
στην επικοινωνία και υποβάθμιση της γειτονιάς. Στη συνέχεια όμως αναδύθηκε μια 
διαφορετική πλευρά του ζητήματος: Η αλλαγή του τόπου κατοικίας αντί να είναι μια 
παθολογική συμπεριφορά αποτελεί πολύ περισσότερο μια φυσιολογική συμπεριφορά η οποία 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειας οι οποίες αλλάζουν όσο περνάει ο καιρός. 
Αυτές οι αλλαγές του κύκλου ζωής της οικογένειας σχετίζονται με το ενδιαφέρον για 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών και συνδέσεις με φιλικά πρόσωπα και μέλη της οικογένειας 
(Rossi & Shlay, 1982). Οι Winstanley, Thorns και Perkins (2002), επισημαίνουν ότι η έρευνα 
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για την αλλαγή του τόπου κατοικίας ενέχει αρκετές δυσκολίες και οι ποσοτικές μέθοδοι 
έρευνας δεν επαρκούν για να καλύψουν το ευρύ και πολύπλοκο φάσμα που φαίνεται να 
αποτελεί η έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας. Η έννοια της αλλαγής του τόπου 
κατοικίας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ο οποίος αξίζει να μελετηθεί. Σύμφωνα με τον 
Oishi (2010), υπάρχουν αρκετοί θεωρητικοί λόγοι για τους οποίους η αλλαγή του τόπου 
κατοικίας αποτελεί μια σημαντική έννοια για την ψυχολογία. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας 
παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι κοινωνικές σχέσεις. Αποτελεί μια 
χρήσιμη κατασκευή επειδή παρέχει ένα μακροσκοπικό πλαίσιο για τα διαπροσωπικά δίκτυα 
των ατόμων μέσα στο οποίο βιώνονται τα περισσότερα ανθρώπινα συναισθήματα και γνωσίες 
ενώ μπορεί να υπολογίσει ατομικές, περιφεριακές και διεθνείς διαφορές σε τομείς όπως το 
συναίσθημα, ο εαυτός και οι κοινωνικές σχέσεις. Μπορεί να μετρηθεί σε διάφορα επίπεδα, 
από την προσωπική αφήγηση της αλλαγής τόπου κατοικίας ενός ατόμου μέχρι τη μελέτη της 
αλλαγής του τόπου κατοικίας για μια ομάδα ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Τέλος, μπορεί να συλλάβει τις δομικές κοινωνικές αλλαγές μιας κοινωνίας μέσα στο χρόνο, 
προσφέροντας τη δυνατότητα να μελετηθεί σε συνάρτηση με άλλες κοινωνικές αλλαγές και 
πρακτικές. Επειδή η αλλαγή του τόπου κατοικίας αλλάζει με την πάροδο του χρόνου σε μια 
κοινωνία, η μελέτη της θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταγραφή αλλαγών στις κοινωνικές 
δομές και να προβλέψει πότε τέτοιες αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τον εαυτό, τα 
συναισθήματα και τις κοινωνικές σχέσεις. 

Όταν εξετάζουμε το ζήτημα της αλλαγής του τόπου κατοικίας είναι χρήσιμο να 
αναφέρουμε την έννοια της πορείας ζωής (life course) (Coulter, Ham & Findlay, 2016). 
Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, αναδύονται δύο τύποι συνδέσεων. Πρώτον, σε ένα μικρο-
επίπεδο, η έννοια των συνδεδεμένων ζωών (linked lives) υποδηλώνει ότι οι μετακομίσεις και 
οι περίοδοι κατά τις οποίες τα άτομα βρίσκονται σταθερά κάπου συνδέει τα άτομα μεταξύ 
τους και τα κοινωνικά δίκτυα εκτείνονται πέρα από την κατοικία (Elder et al., 2003). Αυτοί οι 
κοινωνικοί δεσμοί, οι υποχρεώσεις και οι μορφές υποστήριξης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις νέες μορφές οικιακής κινητικότητας (Mulder, 2007). Δεύτερον, η αλλαγή του τόπου 
κατοικίας συνδέει την πορεία ζωής των ανθρώπων με τις επιρροές των δομικών δικτύων. 
Αυτές μπορούν να λειτουργούν σε ένα μέσο επίπεδο όπως αυτό της γειτονιάς όπως συμβαίνει 
όταν οι ενέργειες των παρόχων στεγαστικών δανείων, των εργοδοτών, των ιδιοκτητών και 
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση για 
συκγκεκριμένους τύπους κατοικιών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (van Ham, 2012). Η 
αλλαγή του τόπου κατοικίας συνδέει την ατομική ζωή με ευρύτερες διαδικασίες όπως είναι οι 
εθνικές πολιτικές στέγασης και τα συστήματα πρόνοιας, οι τεχνολογικές αλλαγές καθώς και 
οι μακροχρόνιες πολιτισμικές αλλαγές.  

Περιγράφονται δύο τύποι αλλαγής τόπου κατοικίας οι οποίοι έχουν γίνει ιδιαίτερα 
σχετικοί τι τελευταίες δεκαετίες. Ο πρώτος τύπος είναι η οικιακή διαδρομή (residential 
itinerancy) και περιγράφεται ως συχνές εναλλαγές μεταξύ πολλαπλών σταθερών κατοικιών 
που η καθεμία λειτουργεί ως ένα κέντρο βάρους γύρω από το οποίο οι άνθρωποι 
διαμορφώνουν την καθημερινή τους ζωή. Αυτός ο τύπος αλλαγής τόπου κατοικίας γίνεται 
ολοένα και πιο σχετικός λόγω της αύξησης των διαζυγίων και των παιδιών τα οποία ζουν είτε 
με τον ένα γονέα είτε σε οικογένειες οι οποίες έχουν ανασυσταθεί ή είναι εκτεταμένες. Για 
παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να ζει και με τη μητέρα του αλλά να περνάει αρκετό χρόνο και 
με τον πατέρα του, κάτι το οποίο δημιουργεί τον συγκεκριμένο τύπο αλλαγής του τόπου 
κατοικίας, καθώς το παιδί δημιουργεί δύο διαφορετικές ζωές στην κάθε περιοχή. Ένας άλλος 
τύπος ο οποίος έχει αναδειχθεί είναι η οικιακή μεταβατικότητα ή παροδικότητα (residential 
transience) κυρίως μεταξύ νέων ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται αναζητώντας καλύτερη 
εκπαίδευση και καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται 
χωρίς να έχουν μια σταθερή κατοικία, χρησιμοποιώντας τη γονεική τους κατοικία ως δίχτυ 
ασφαλείας (Stone et al., 2011).  
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Η κατανόηση αυτών των τύπων μετακόμισης προυποθέτει ότι αντιλαμβανόμαστε την 
αλλαγή του τόπου κατοικίας ως πρακτική παρά ως μετάβαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
βοηθάει να αντιληφθούμε για ποιους λόγους οι άνθρωποι κάνουν συγκεκριμένου τύπου 
μετακομίσεις σε διαφορετικά σημεία της πορείας ζωής τους. Με αυτό τον τρόπο 
αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του τόπου κατοικίας ως μια προσαρμοστική στρατηγική μέσω 
της οποίας οι κοινωνικοί δεσμοί μπορούν να αξιοποιηθούν για να ανταποκριθούν σε διάφορα 
γεγονότα ζωής, υπο μια σχεσιακή οπτική. 
 
3.3. Το σπίτι ως αντανάκλαση του εαυτού  
 

Όταν μελετάμε το φαινόμενο της αλλαγής του τόπου κατοικίας χρειάζεται να 
εξετάσουμε τον παράγοντα του χώρου και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σχετίζονται με 
τον χώρο στον οποίο ζουν αλλά και πώς αντιδρούν όταν τον εγκαταλείπουν. Ένα σημαντικό 
θέμα το οποίο προκύπτει από τη βιβλιογραφία και έχει απασχολήσει ερευνητές από 
διάφορους κλάδους είναι η σχέση του ατόμου με τον χώρο στον οποίο κατοικεί και πώς 
σχετίζεται με το μέρος στο οποίο διαμένει σε συνειδητό αλλά και σε ασυνείδητο επίπεδο. Η 
Milligan (1998), αναφέρεται στο συναισθηματικό δέσιμο με ένα συγκεκριμένο χώρο στον 
οποίο έχει αποδοθεί νόημα μέσω της αλληλεπίδρασης ως προσκόλληση σε ένα μέρος (place 
attachment). Επίσης για τον Hummon (1986), η ταυτότητα μέρους είναι μια ερμηνεία του 
εαυτού που χρησιμοποιεί τον τόπο ως σημείο ή «τοποθεσία» (locus) της ταυτότητας. Η 
προσωπική αίσθηση του σπιτιού είναι η τοποθεσία αναμνήσεων και εμπειριών οι οποίες 
συχνά βασίζονται σε παιδικές αναμνήσεις. Έτσι το σπίτι λειτουργεί ως πλαίσιο για την 
αντίληψη του εαυτού. Στο βιβλίο της House as a Mirror of Self  (2006), η Clare Cooper 
Marcus μελέτησε ακριβώς το πώς ο κάθε άνθρωπος σχετίζεται με το χώρο που μένει μέσα 
από μελέτες περίπτωσης και ιχνογραφήματα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, όσο αλλάζουμε και 
μεγαλώνουμε η ψυχολογική μας ανάπτυξη είναι διάτρητη όχι μόνο από συναισθηματικές 
σχέσεις με άλλους ανθρώπους αλλά και με στενούς δεσμούς με έναν αριθμό από σημαντικά 
φυσικά περιβάλλοντα, αρχίζοντας απο την παιδική ηλικία. Συχνά η μελέτη της σχέσης του 
ατόμου με το φυσικό του περιβάλλον παραγκωνίζεται απο τους ψυχολόγους που μελετάνε τη 
συναισθηματική ανάπτυξη. Κι όμως, τόσο ο Joung (1961) στην αυτοβιογραφία του, όσο και η 
Marcus (2006), έχουν αναδείξει την ψυχολογική και συμβολική σημασία που έχει το σπίτι για 
τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιούν το σπίτι τους για να 
εκφράσουν κάτι για τους εαυτούς τους. Σε συνειδητό επίπεδο αυτό συμβαίνει όπως 
χρησιμοποείται και η εξωτερική εμφάνιση, το στυλ του σπιτιού, κάτι το οποίο δείχνει κάποιες 
αντιλήψεις, γούστα και προτιμήσεις του ατόμου που το κατοικεί. Πέρα από το συνειδητό 
όμως υπάρχει και η ασυνείδητη χρήση του σπιτιού. Οι έφηβοι παραδείγματος χάριν ίσως 
αφήνουν τα δωμάτια τους ακατάστατα ως πράξη ανυπακοής απέναντι στους γονείς τους ή ένα 
άλλο άτομο μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και 
ανακαλύπτει στη συνέχεια ότι αυτό το σπίτι μοιάζει με το σπίτι που είχε στην παιδική του 
ηλικία. Με τον ίδιο τρόπο που συνδεόμαστε και επενδύουμε με άτομα στη ζωή μας έτσι 
επενδύουμε και συνδεόμαστε συναισθηματικά και με το φυσικό μας χώρο. Ο φυσικός χώρος, 
το σπίτι, αποτελεί τη σκηνή όπου τοποθετούνται οι σημαντικοί άνθρωποι. Σημαντικό είναι να 
δούμε την εξατομίκευση του χώρου, καθώς φάνηκε από τις αφηγήσεις των υποκειμένων ότι 
τα κινούμενα αντικείμενα στο σπίτι αντανακλούν την εικόνα του εαυτού και όχι τόσο το σπίτι 
σαν κατασκευή. Σε τέτοιες καταστάσεις παρατηρούμε ότι η έννοια της συνέχειας είναι πολύ 
σημαντική για τα άτομα, τα οποία μεταφέρουν στα νέα τους σπίτια αντικείμενα τα οποία 
είχαν χρησιμοποιηθεί ξανά στα παλαιότερα σπίτια στα οποία είχαν μείνει. Έτσι το άτομο 
νιώθει ότι υπάρχει μια συνέχεια του εαυτού του και του χώρου στον οποίο ζει, μεταφέροντας 
στοιχεία του παρελθόντος του στο νέο του παρόν.  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής το σπίτι αντιπροσωπεύει το τι είναι ένα άτομο. Το σπίτι 
αντιπροσωπεύει σύμβολα του εαυτού καθώς στο πρώτο μισό της ζωής τους οι άνθρωποι 
καλούνται να αναπτύξουν μια ισχυρή προσωπικότητα με την οποία παρουσιάζονται στον 
κόσμο. Από την παιδική ηλικία ήδη η εξερεύνηση του σπιτιού δίνει στο παιδί τη δυνατότητα 
να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τον εαυτό του.  Καθ’ όλη την πορεία της ζωής η σχέση 
του ατόμου με το φυσικό περιβάλλον του σπιτιού περνάει από αλλαγές και μετατοπίσεις, 
καθρεφτίζοντας μετατοπίσεις της προσοχής από εξωτερικές επιτυχίες σε βαθύτερες 
εσωτερικές ανησυχίες με το πέρασμα του χρόνου. Η παιδική ηλικία είναι η ηλικία στην οποία 
ο άνθρωπος αρχίζει να κατανοεί τον εαυτό του. Καθώς είναι δύσκολο σε εκείνη την ηλικία να 
αποτυπωθούν περίοδοι της ζωής με αφηρημένο τρόπο, γίνεται η σύνδεση με αυτές τις 
περιόδους μέσω του χώρου στον οποίο κανείς έχει ζήσει. Οι άνθρωποι κρατάνε την έννοια 
του χώρου της παιδικής τους ηλικίας σαν να αποτελεί για αυτούς μια ψυχική άγκυρα η οποία 
τους θυμίζει από που προήλθαν ή πού έχουν βρεθεί στο παρελθόν (Marcus, 2006). 

Σύμφωνα με τους Graham, Gosling και Travis (2015), το σπίτι παρέχει ένα πλαίσιο 
πληροφοριών για μια ποικιλία μελετών εξετάζοντας το πώς κοινωνικές, αναπτυξιακές, 
γνωστικές και άλλες ψυχολογικές διαδικασίες εξελίσσονται στην πραγματική ζωή. Είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από ένα μέρος στο οποίο το άτομο κατοικεί, αλλά αποτελεί ένα μοναδικό 
χώρο όπου οι εαυτοί του ατόμου στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αντανακλούνται και 
έρχονται στη ζωή. Η εμπειρική έρευνα στην ψυχολογία του περιβάλλοντος έχει δείξει τον 
σημαντικό ρόλο που παίζει το σπίτι στη ζωή των ανθρώπων καθώς και το πώς η έννοια της 
κατοικίας διαφοροποιείται από την έννοια του σπιτιού. Έννοιες όπως η κοινότητα, η 
ιδιωτικότητα, η έκφραση του εαυτού, η προσωπική ταυτότητα και η ζεστασιά 
χρησιμοποιούνται όταν οι άνθρωποι περιγράφουν σπίτια αλλά όχι κατοικίες (Altman, 1981· 
Dovey, 1985· Smith, 1994). 

Η Feldman (1990) υποστηρίζει ότι το σπίτι αντιπροσωπεύει το χώρο ύπαρξης του 
ατόμου. Το ψυχολογικό δέσιμο με ένα σπίτι περιλαμβάνει ικανοποίηση με το περιβάλλον του 
σπιτιού αλλά επίσης συλλαμβάνεται και ως μια πιο προσωπική σχέση ανάμεσα στο άτομο και 
το σπίτι του -ιδέες, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζουν την ταυτότητα ενός 
ατόμου με το σπίτι του. Ο Proshansky (1978), όπως αναφέρεται στην Feldman (1990), 
περιέγραψε την ταυτότητα του μέρους ενός ατόμου (place identity) ως τις διαστάσεις του 
εαυτού οι οποίες καθορίζουν την προσωπική ταυτότητα του ατόμου σε σχέση με το 
περιβάλλον του μέσω ενός πολύπλοκου μοτίβου συνειδητών και ασυνείδητων ιδεών, 
πεποιθήσεων, προτιμήσεων, συναισθημάτων, αξιών, στόχων, συμπεριφορών και 
δυνατοτήτων τα οποία σχετίζονται με αυτό το περιβάλλον. Η ταυτότητα αυτή είναι κάτι το 
οποίο φυσικά επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κανείς. Ένα άτομο το 
οποίο μετακομίζει εξυπηρετείται καλά από συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές οι 
οποίες σχετίζονται με την ταυτότητα του εαυτού σε σχέση με το μέρος. Η αλλαγή χώρων 
επιτρέπει ρευστότητα και συνέχεια στις εμπειρίες από τις διάφορες κατοικίες. Με το να 
διατηρούν μια σχέση με ένα είδος οικισμού τα άτομα τα οποία μετακομίζουν έχουν την 
ικανότητα να διατηρούν τη σειρά και την προβλεψιμότητα των εμπειριών κατοικίας καθώς 
αναπτύσσουν την ικανότητα να συνδέονται με νέες κατοικίες. Μπορούν να μεταφέρουν τον 
συμβολικό και συναισθηματικό δεσμό και καθώς διατηρούν κάποια πράγματα από τα 
προηγούμενα σπίτια τους μπορούν να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα 
τους. 

Με βάση όλα τα παραπάνω δε μπορούμε παρά να συμπεράσνουμε ότι η μετακόμιση 
μπορεί να αποτελέσει ένα ψυχοπιεστικό γεγονός, μια διαδικασία πένθους όπου το άτομο 
αφήνει ένα μέρος στο οποίο ζούσε και αντικατοπτριζόταν ο εαυτός του μέσα από αυτό για να 
κάνει μια νέα αρχή σε ένα άλλο μέρος. Κάτι το οποίο προέκυψε από τις συνεντεύξεις της 
Marcus (2006) ήταν η συνειδητοποίηση ότι όταν κάποιος βιώνει μια απώλεια, οποιαδήποτε 
απώλεια, πρέπει πρώτα να τη συνειδητοποιήσει για να μπορέσει να την ξεπεράσει αλλά και 



 24 

να καταλάβει ότι αυτή η ανεπεξέργαστη απώλεια ίσως επηρεάζει τις αποφάσεις και τις 
πράξεις του, ακόμη και ότι βάζει εμπόδια στην εξέλιξή του. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή 
ενός σπιτιού, ειδικά όταν το σπίτι που κανείς αφήνει είναι ένα μέρος στο οποίο έχει ζήσει 
σημαντικές στιγμές της ζωής του.  
 
3.4. Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μετακομίζουν  
 

Σημασία έχει να αναφερθούμε στο κείμενο του Myers (1999), όπου αναφέρονται δύο 
μοντέλα τα οποία εξηγούν την τάση της αλλαγής του τόπου κατοικίας σαν συμπεριφορά να 
μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά και να αποτελεί τρόπο ζωής όπως επίσης και το γιατί 
κάποια άτομα μετακομίζουν περισσότερο στην ενήλικη ζωή τους από ότι κάποια άλλα. Το 
πρώτο μοντέλο πηγάζει από τη γενική θεωρία κοινωνικοποίησης (general socialization 
theory) και υποστηρίζει ότι απόγονοι οι οποίοι βίωσαν εμπειρίες μετακόμισης στο παρελθόν 
είναι περισσότερο πιθανό να μετακομίζουν και οι ίδιοι στην ενήλικη ζωή τους ενώ είναι 
περισσότερο πιθανό να μετακομίζουν μετά από κάποια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους σε 
σχέση με απογόνους οι οποίοι δεν έχουν βιώσει μετακομίσεις στην παιδική τους ηλικία. Αυτό 
συμβαίνει λόγω του ότι η συχνή έκθεση των παιδιών σε συνθήκες μετακόμισης τα 
προδιαθέτει να αντιλαμβάνονται την αλλαγή του τόπου κατοικίας ως ένα είδος στρατηγικής. 
Το δεύτερο μοντέλο πηγάζει από τη θεωρία της κληρονομικότητας  (status inheritance 
theory), σύμφωνα με την οποία η μετακόμιση ενός ενήλικα έχει να κάνει περισσότερο με 
χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την οικογένεια προέλευσης τα οποία μεταφέρονται απο 
τους γονείς στα παιδιά και σχετίζονται με την μετακόμιση του ενήλικα αλλά και της 
οικογένειας του στο παρελθόν. Στην έρευνα του Myers, η οποία διεξήχθη μελετώντας παιδιά 
τα οποία είχαν μετακομίσει στην παιδική τους ηλικία, φάνηκε ότι οι απόγονοι οικογενειών οι 
οποίες μετακόμιζαν αναπαρήγαγαν το ίδιο μοτίβο στην ενήλικη ζωή τους. Τα παιδιά όσο 
μετακόμιζαν οι οικογένειες τους ενσωμάτωναν τις πεποιθήσεις των γονέων τους οι οποίες 
εμφανίστηκαν στη συνέχεια στην ενήλικη ζωή τους. Επίσης φάνηκε ότι οι απόγονοι 
μοιράζονταν ίδια χαρακτηριστικά με τους γονείς τους το οποίο είναι κάτι που προδιαθέτει και 
τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν την αλλαγή του τόπου κατοικίας ως στρατηγική. Βλέπουμε 
επομένως ότι και οι δύο θεωρίες ισχύουν αλληλοσυμπληρωματικά όταν μελετάμε την 
αναπραγωγή του μοτίβου των μετακομίσεων από τη μια γενιά στην άλλη.  

Στο έργο των Shumaker και Stokols (1982) γίνεται ανασκόπηση και κριτική των 
θεωριών οι οποίες εξηγούν την αλλαγή του τόπου κατοικίας. Αρχικά αναφέρεται η θεωρία 
του Ravenstein (1890), ο νόμος της βαρύτητας για την αλλαγή του τόπου κατοικίας (gravity 
law of mobility). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι άνθρωποι μετακινούνται καθώς 
προσελκύονται από άλλους ανθρώπους. Ένας αριθμός ερευνητών ανέπτυξε μοντέλα για την 
αλλαγή του τόπου κατοικίας τα οποία βασίζονται στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 
έναν νέο τόπο κατοικίας, με έμφαση στο μοντέλο του Lee το οποίο λαμβάνει υπόψη ατομικές 
διαφορές και παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση της μετακόμισης (Speare, 
Goldstein & Frey, όπως αναφέρεται στους Shumaker & Stokols, 1982). Οι περισσότερες 
σύγχρονες θεωρίες για την αλλαγή του τόπου κατοικίας υποθέτουν μια ορθολογική ανάλυση 
κόστους – κέρδους στην οποία βασίζονται οι αποφάσεις για τη μετακίνηση των ανθρώπων 
(Fischer, Jackson, Stueve, Gerson, Jones, & Baldassare, 1977· Stokols & Shumaker, 1982· 
Wolpert, 1965). 

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας μπορεί να προκύπτει ως 
μια αντίδραση απέναντι στο στρες. Πιο συγκεκριμένα, αν ένα μέρος ή μια κατάσταση δεν 
παρέχει στα άτομα τους πόρους για την ικανοποίηση των αναγκών τους αυτό οδηγεί σε 
ελλείψεις και ασυμφωνίες οι οποίες είναι αγχωτικές για το άτομο. Όταν το στρες φτάσει σε 
ένα συγκεκριμένο σημείο το άτομο αναζητά τρόπους να μετακινηθεί από το μέρος στο οποίο 
βρίσκεται, σύμφωνα με τους Stokols και Shumaker (1982). Μια βασική πηγή αυτής της 



 25 

ασυμφωνίας προκύπτει από τις ανάγκες του ατόμου οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο 
της ζωής στο οποίο βρίσκεται (Michelson, 1977· Rossi, 1980). 

Σύμφωνα με τον Speare (1974), δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στρες για να γίνει μια 
μετακόμιση, αλλά περισσότερο οι άνθρωποι βιώνουν ανικανοποίηση η οποία οδηγεί τα άτομα 
να σκέφτονται για εναλλακτικές ενώ χρησιμοποιούν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται ως 
μέτρο σύγκρισης. Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ανικανοποίηση από την 
περιοχή στην οποία κάποιος ζει είναι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με το σπίτι, 
τη γειτονιά ή αλλαγή στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αξιολογούν. Όταν τα άτομα 
βιώσουν δυσαρέσκεια εφαρμόζουν μια ανάλυση κόστους-οφέλους που περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση του μέρους στο οποίο βρίσκονται, το κόστος της αλλαγής της τρέχουσας θέσης 
(πχ. αναδιαμόρφωση) και το κόστος και το όφελος μιας μετακόμισης.  

Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες σε όλα αυτά τα μοντέλα. Πρώτον, περιλαμβάνουν την 
πεποίθηση ότι η επιλογή της μετακόμισης είναι μια επιλογή προσβάσιμη σε όλα τα άτομα 
ενώ υπάρχουν ομάδες ανθρώπων οι οποίες δεν έχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, 
δηιουργώντας ένα επιπλέον μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της υποχρεωτικής διαμονής σε ένα 
μέρος το οποίο μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό για κάποια άτομα όσο και το ζήτημα της 
μετακόμισης. Δεύτερον, αυτά τα μοντέλα αγνοούν την εξαναγκασμένη μετακίνηση και 
τρίτον, τα συγκεκριμένα μοντέλα δίνουν έμφαση σε ατομικούς παράγοντες αγνοώντας τον 
ρόλο μεγαλύτερων κοινωνικών πλαισίων και το πώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την 
απόφαση των ατόμων να αλλάξουν τόπο κατοικίας. Τέλος, τα μοντέλα αυτά δε 
περιλαμβάνουν τις συνέπειες που έχει η αλλαγή του τόπου κατοικίας. 

Ο Peter Rossi το 1955, όπως αναφέρεται στους Coulter και Scott (2015), δημοσίευσε το 
έργο Why Families Move σε μια προσπάθεια να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι 
αποφασίζουν να μετακομίσουν. Στο συγκεκριμένο έργο υποστήριξε ότι οι αλλαγές του τόπου 
κατοικίας αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο στον κύκλο ζωής της οικογένειας παρά ένα 
παθολογικό φαινόμενο. Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι μετακινούνται προκειμένου να 
προσαρμόσουν τα χαρακτηριστικά του σπιτιού τους και της γειτονιάς τους έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες τους οι οποίες προκύπτουν καθώς η ζωή τους εξελίσσεται. 
Αυτή η θέση είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν και πιο σύγχρονες μελέτες οι οποίες 
εξακολουθούν να δείχνουν ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας γίνεται για λόγους 
προσαρμογής σε νέες συνθήκες της ζωής (Geist & McManus, 2008· Clark & Ledwith, 2006). 
Σε αυτή τη βάση, υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις 
προκειμένου να ανελιχθούν επαγγελματικά (Böheim & Taylor, 2007), ενώ επιλέγουν να 
κάνουν λιγότερο μεγάλες και ταραχώδεις μετακομίσεις όταν θέλουν να βρεθούν σε μια 
καλύτερη κατοικία, γειτονιά ή έχουν φιλοδοξίες κοινωνικής κινητικότητας (van Ham, 2012).  

Η μετακίνηση παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών, από 
μεταβατικές περιόδους της οικογένειας, στις μετακινήσεις λόγω εργασίας των εργαζομένων 
και στην αλλαγή των πολιτισμικών σχέσεων. Τα κοινωνικά πλαίσια μπορούν να αλλάξουν 
και να διαμορφωθούν από τις αλλαγές του τόπου κατοικίας.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν τόσο οι λόγοι για τους οποίους θέλει κανείς να 
μετακομίσει όσο και το πώς η επιθυμία τους αυτή επηρεάζει την συμπεριφορά τους, 
προκειμένου να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα στο κομμάτι της επιθυμίας της 
μετακόμισης και της πραγματικής πράξης της μετακόμισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι θέλουν να μετακομίσουν προσφέρει γνώση 
η οποία επισκιάζεται με την αποκλειστική επικέντρωση στους λόγους που τα άτομα έχουν 
εκφράσει για τους οποίους θέλουν να μετακινηθούν. Παρόλο που ανησυχίες σχετικά με την 
περιοχή είναι πολύ συχνές στα άτομα, είναι πολύ λιγότερο εμφανείς εξηγήσεις της 
συμπεριφοράς. Οι εξαιρετικά στοχευμένοι λόγοι για τους οποίους θέλει κανείς να 
μετακομίσει όπως είναι οι εργασιακοί λόγοι, είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσουν σε μια 
πραγματική μετακίνηση από ότι οι διάχυτες προτιμήσεις περιοχών. Αυτό δείχνει ότι εκείνοι 
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οι παράγοντες που ωθούν τα άτομα να μετακομίσουν μπορεί να μην είναι οι ίδιοι με εκείνους 
που τους ωθούν να επιλέξουν συγκεκριμένες κατοικίες και περιοχές.   

Η βιβλιογραφία σχετικά με την αλλαγή του τόπου κατοικίας μπορεί να χωριστεί στα 
εξής βασικά θέματα, σύμφωνα με τους Winstanley, Thorns και Perkins, (2002): αρχικά 
υπάρχουν τα μοντέλα ζωής της αλλαγής του τόπου κατοικίας. Αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε 
αντιλήψεις και δεδομένα που αφορούν χαρακτηριστικά της «παραδοσιακής οικογένειας», 
έναν άντρα ο οποίος παρέχει οικονομική εξασφάλιση, γυναίκα και παιδιά. Με βάση αυτά τα 
χαρακτηριστικά ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι μετακομίζουν είχε να κάνει με αλλαγές 
στις συνθήκες ζωής όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, μορφώνονται και φεύγουν από το πατρικό 
τους σπίτι και οι γονείς στη συνέχεια μένουν μόνοι τους και συνταξιοδοτούνται, κάτι που 
αλλάζει τις απαιτήσεις για το χώρο στο σπίτι. Το επόμενο θέμα είναι η οικονομική λογική, 
σύμφωνα με την οποία η προσδοκία οικονομικού κέρδους στηρίζει όλη τη συμπεριφορά της 
αλλαγής του τόπου κατοικίας όπως για παράδειγμα η μετακίνηση σε μια περιοχή η οποία θα 
επιφέρει κέρδος ή η αγορά ενός σπιτιού με σκοπό την μεταγενέστερη αξιοποίηση του με 
σκοπό το κέρδος (για περισσότερα βλ. Hamnett, 1999· Longley et al., 1991· Pickles & 
Davies, 1991). Το επόμενο θέμα είναι το περιβάλλον που υπάρχει στη γειτονιά και η 
κοινότητα. Κριτική που έχει ασκηθεί στο συμπεριφορικό μοντέλο αλλαγής του τόπου 
κατοικίας έχει αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της βιβλιογραφίας η οποία εστιάζει σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και στη σχέση που έχουν αναπτύξει οι ένοικοι της κατοικίας 
με τη γειτονιά τους με τον καιρό. Ο Clark (1982) αναφέρεται στο μοντέλο αδράνειας (inertia 
model), σύμφωνα με το οποίο όσο περισσότερο διαμένει κάποιος σε μια περιοχή τόσο 
λιγότερο πιθανό είναι να αλλάξει τόπο κατοικίας. Επίσης, η ποιότητα ζωής αποτελεί ένα 
βασικό παράγοντα που περιλαμβάνεται στους λόγους για τους οποίους μια οικογένεια 
επιλέγει να μείνει ή να φύγει από ένα μέρος και μια συγκεκριμένη κοινότητα. Ένας σοβαρός 
λόγος επιπλέον για τον οποίο πολλοί άνθρωποι μετακομίζουν είναι οι οικονομικοί λόγοι, η 
αδυναμία εύρεσης εργασίας ή ένα διαζύγιο (Murphey, Bandy & Moore, 2012). 

Μια περίπτωση που αξίζει να μελετηθεί ιδιαίτερα είναι η περίπτωση στην οποία οι 
άνθρωποι αλλάζουν τόπο κατοικίας επειδή προκύπτει σαν ανάγκη από την εργασία τους. 
Στην έρευνα του Riemer (2000) μελετώνται οι κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η αλλαγή του 
τόπου κατοικίας λόγω της εργασίας στην οικογένεια. Μετά από συνεντεύξεις σε 60 άτομα, οι 
ερευνητές καταλήγουν ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας λόγω εργασίας μπορεί να είναι 
επιζήμια. Ο Martin (1999) περιγράφει την αλλαγή του τόπου κατοικίας λόγω της εργασίας ως 
μια διαδικασία ταυτόχρονης αλλαγής εργασίας και τόπου κατοικίας. Από την βιομηχανική 
επανάσταση η αλλαγή του τόπου κατοικίας για λόγους εργασίας άρχισε να γίνεται 
περισσότερο συχνή. Οι άνθρωποι μετακόμιζαν από το χωριό στην πόλη για να βρουν 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και από τότε αυτό δεν έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι 
μετακινούνται προς τα εκεί όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Στην 
σύγχρονη κοινωνία ο διεθνής ανταγωνισμός οδηγεί τις εταιρίες να αλλάζουν τοποθεσία και 
όταν συμβαίνει αυτό συχνά οι υπάλληλοι της εταιρίας ζητούνται να αλλάξουν και αυτοί τον 
τόπο κατοικίας τους και να ακολουθήσουν την εταιρία στη νέα της τοποθεσία. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 60 άτομα, τα οποία μίλησαν και για τις εμπειρίες των οικείων τους προσώπων, 
δίνοντας συνολικά την εμπειρία 157 ατόμων. Οι συνεντεύξεις είχαν τη μορφή ημι-δομημένης 
συνέντευξης και οι συμμετέχοντες μίλησαν για την εμπειρία της μετακόμισης η οποία έγινε 
λόγω της αλλαγής του τόπου εργασίας τους.  

Τα δεδομένα ανέδειξαν τη σημασία της έννοιας «σπίτι» για τους συμμετέχοντες. Οι 
άνθρωποι που μετακομίζουν και αλλάζουν τόπο κατοικίας είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρούν την εικόνα του σπιτιού εσωτερικά καθώς η έλλειψη μιας σταθερής εικόνας ενός 
χώρου όπου νιώθουν ασφάλεια και είναι συνδεδεμένος με αναμνήσεις και εμπειρίες είναι 
πιθανό να κάνει το άτομο να νιώθει αποκομμένο, να νιώθει νοσταλγία για το παλιό του σπίτι 
και να θέλει να επιστρέψει εκεί που βρισκόταν. Και το πως νιώθουμε για τον τόπο στον οποίο 
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βρισκόμαστε επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Η ταυτότητα του σπιτιού είναι κάτι το οποίο 
είναι φορητό και αυτό φαίνεται από μετακινήσεις αντικειμένων από το παλιό σπίτι τα οποία 
τα άτομα παίρνουν μαζί τους στη μετακόμιση στο νέο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει 
συνέχεια στην έννοια του «σπιτιού».  

Τέλος, όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει η οικογένεια στην αλλαγή του 
τόπου κατοικίας λόγω εργασίας ο Wilensky (1960), όπως αναφέρεται στους Munton και 
Forster (1990), δημιούργησε ένα μοντέλο από το οποίο προκύπτουν δύο υποθέσεις. Η πρώτη 
είναι η αντισταθμιστική υπόθεση (compensatory hypothesis) και η δεύτερη η υπόθεση 
υπερχείλισης (spillover hypotheses). Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζει ότι ο χρόνος εκτός 
εργασίας λειτουργεί αποσυμπιεστικά για το άτομο, το οποίο έχει την ευκαιρία να χαλαρώσει 
από όποια απογοήτευση μπορεί να έχει προκύψει από την εργασία. Η υπόθεση υπερχέιλισης 
υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες συμπεριφορές στην εργασία γενικεύονται ή «υπερχειλίζουν» 
και σε άλλα πλαίσια εκτός του εργασιακού χώρου. Εναλλακτικά υπάρχει μια ακόμη υπόθεση, 
η ανεξάρτητη υπόθεση σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία σχέση μεταξύ της 
συμπεριφοράς στην εργασία και της συμπεριφοράς εκτός του χώρου εργασίας. Παρόλα αυτά 
χρειάζεται να διευκρινιστεί περισσότερο το πώς το περιβάλλον στο σπίτι επηρεάζει την 
συμπεριφορά στην εργασία και το αντίστροφο. Πολλοί εργαζόμενοι απορρίπτουν την 
πιθανότητα να αλλάξουν τόπο κατοικίας σκεπτόμενοι την επίδραση που κάτι τέτοιο μπορεί 
να έχει στην οικογένειά τους. Για όσους μετακομίζουν υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν 
προβλήματα εξαιτίας της μετακόμισης τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση στην 
εργασία (Munton & Forster, 1990). Βλέπουμε επομένως ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας 
αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της καθημερινότητας 
όπως επίσης επηρεάζεται από πολλές πτυχές και μοτίβα της ζωής των ανθρώπων που 
μετακομίζουν και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε αποφάσεις 
οι οποίες έχουν να κάνουν με την εργασία καθώς η οικογένεια εισέρχεται σε μια μεταβατική 
φάση και ανάλογα το πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά σε διάφορους άλλους 
τομείς όπως και η ίδια επηρεάζεται από αυτή την αλλαγή.  

Σύμφωνα με τους Shumaker και Stokols (1982), ο επαναπροσδιορισμός της αλλαγής 
του τόπου κατοικίας προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι 
άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να μετακομίσουν. Τα κυρίαρχα μοντέλα που εξηγούν την 
απόφαση των ανθρώπων να μετακομίσουν στηρίζονται στον συμπεριφορισμό, 
παρουσιάζοντας τις αποφάσεις αυτές ως γνωστικές διαδικασίες οι οποίες μοιράζονται μεταξύ 
όλων των μελών της οικογένειας (Brown & Moore, 1970· Rossi, 1955· Speare et al., 1975). 
Παρόλο που αυτά τα μοντέλα παρέχουν μια χρήσιμη βάση για την κατανόηση των 
αποφάσεως αλλαγής του τόπου κατοικίας, σχεσιακά έχουν να πουν λίγα για το ρόλο των 
συνδεόμενων ζωών ή των άνισων σχέσεων εξουσίας. 
 
3.5. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας στις στρατιωτικές οικογένειες 
 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι μετακομίσεις που γίνονται στις στρατιωτικές 
οικογένειες. Στο έργο της Segal (1986), διαμορφώθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 
αναλύει τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον στρατιωτικό τρόπο ζωής ο οποίος μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των στρατιωτικών: αλλαγή του τόπου κατοικίας, 
εγκατάσταση σε χώρες του εξωτερικού, περιοδικοί αποχωρισμοί από την οικογένεια και 
κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.  Άλλες απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν πολλές και απρόβλεπτες ώρες εργασίας, πιέσεις στις οικογένειες των 
στρατιωτικών να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και τέλος, τον 
αρρενωπό χαρακτήρα του οργανισμού. Πρόκειται για ένα συνδυασμό αυτών των απαιτήσεων 
που κάνει τον στρατό μια ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με άλλα επαγγέλματα αλλά επίσης οι 
στρατιωτικοί δε βιώνουν όλες αυτές τις απαιτήσεις ταυτόχρονα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 
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μελέτες οι οποίες αφορούν τις μετακινήσεις των στρατιωτικών έχουν γίνει στην Αμερική 
επομένως ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο αμερικάνικο πλαίσιο και το 
ελληνικό. Οι μετακομίσεις ωστόσο αφορούν τόσο τους στρατιωτικούς της Αμερικής όσο και 
τους Έλληνες στρατιωτικούς καθώς είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό της στρατιωτικής ζωής. 
Βασισμένοι στο θεωρητικό πλαίσιο της Segal οι Burrell Adams, Durand και Castro (2006), 
εξέτασαν τους τέσσερις παράγοντες πίεσης. Πρώτος παράγοντας είναι η αλλαγή του τόπου 
κατοικίας. Οι αλλαγές του τόπου κατοικίας είναι συχνό φαινόμενο στους στρατιωτικούς μέ 
μέσο όρο τις μετακινήσεις κάθε δύο με τρια χρόνια. Αυτές οι μετακινήσεις μπορούν να 
παρεμποδίσουν την οικογενειακή ζωή, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τις υποστηρικτικές 
σχέσεις στην κοινότητα και να αναγκάσουν τα μέλη της οικογένειας να αναζητήσουν νέες 
σχέσεις στη νέα τους τοποθεσία. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η μετακόμιση σε χώρα του 
εξωτερικού. Πρόκειται για κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει στην καριέρα ενός 
στρατιωτικού. Η κατοικία σε χώρα του εξωτερικού αποτελεί μια πρόκληση για την 
οικογένεια καθώς απαιτεί προσαρμογή σε μια νέα κουλτούρα, γλώσσα και συνθήκες ζωής. 
Τρίτος παράγοντας είναι οι περιοδικοί αποχωρισμοί από την οικογένεια. Διάφορες 
υποχρεώσεις των στρατιωτικών, όπως κάποια εκπαίδευση ή κάποια αποστολή, τους 
αναγκάζουν να αποχωρίζονται τις οικογένειες τους για ένα διάστημα, από μερικές μέρες ως 
και κάποιους μήνες, ενώ υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνεται συχνά. Τέλος, υπάρχει ο 
παράγοντας του πιθανού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου του στρατιωτικού σε κάποια 
επιχείρηση καθώς από τη φύση τους οι υπηρεσίες του στρατού είναι άμεσα συνυφασμένες με 
αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου. Στην έρευνα αυτή στάλθηκαν ερωτηματολόγια 
στις συζύγους των στρατιωτικών προς συμπλήρωση, όπου διερευνούνταν οι τέσσερις αυτοί 
παράγοντες. H ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι πιο σημαντική πηγή πίεσης για τις 
οικογένειες των στρατιωτικών ήταν οι περιοδικοί αποχωρισμοί από την οικογένεια. Σύμφωνα 
με τους Croan, LeVine και Blankinship (1992), η επίδραση των μετακομίσεων στις 
οικογένειες έχει βρεθεί να έχει ανάμεικτα αποτελέσματα. Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι 
οι μετακομίσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολες για την οικογένεια (Ammons et al, 1982· 
Janofsky, 1989), ενώ η έρευνα των Marchant και Medway (1987), η οποία μελέτησε την 
επίδραση των μετακομίσεων σε 40 οικογένειες όσον αφορά στην γεωγραφική κινητικότητα, 
την ταύτιση με την στρατιωτική ζωή, την προσωπική ευημερία και τις επιδόσεις των παιδιών 
στο σχολείο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μετακόμιση δεν είναι επιζήμια για τον 
στρατιωτικό και την οικογένεια του ενώ σχετίζεται με μεγαλύτερη ικανότητα του παιδιού να 
προσαρμόζεται. Στην έρευνα των Finkel, Kelley και Ashby (2003), μελετήθηκαν οι 
επιδράσεις των μετακομίσεων στα παιδιά των στρατιωτικών οικογενειών. Σε γενικές γραμμές 
παιδιά που έχουν μετακομίσει πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να κάνουν 
φίλους (Brett, 1982), και περισσότερα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα από 
ότι τα παιδιά τα οποία δεν μετακομίζουν σταθερά (Simpson & Fowler, 1994). Παιδιά που 
μόλις αρχίζουν το σχολείο και έφηβοι φαίνεται να είναι περισσότερο ευάλωτοι στις 
επιδράσεις της μετακομίσης, κάτι που ίσως οφείλεται στο αναπτυξιακό στάδιο που 
βρίσκονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας (Barrett & Noble, 1973· Pinder, 1989· Shaw & 
Pangman, 1975). Για πολλούς, η γεωγραφική κινητικότητα αποτελεί το πιο δυσάρεστο βίωμα 
που έχουν ζήσει στην οικογένεια όπου υπήρχαν γονείς στρατιωτικοί (Ender, 2000, όπως 
αναφέρεται στους Finkel, Kelley & Ashby, 2003). Σύμφωνα με την έρευνα αυτό που οι ίδιοι 
οι έφηβοι ανέφεραν ως το πιο στρεσογόνο ήταν η απώλεια των παλιών φίλων, η δημιουργία 
νέων φίλων και η προσαρμογή μετά απο μια μετακόμιση, αν και πολλοί αντιλαμβάνονταν τις 
μετακομίσεις ως ένα άνοιγμα απέναντι σε νέα άτομα και νέες κουλτούρες. Σε μια άλλη 
μελέτη όπου έλαβαν μέρος 2.400 έφηβοι από στρατιωτικές οικογένειες αλλά και απο 
οικογένειες οι οποίες δεν ανήκαν στο στρατό τα παιδιά των στρατιωτικών δε διέφεραν 
σημαντικά από τα παιδιά των μη στρατιωτικών όσον αφορά το στρες και τον τρόπο με τον 
οποίο διαχειρίζονταν την κατάσταση. Ωστόσο, οι έφηβοι απο στρατιωτικές οικογένειες είχαν 
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μετακομίσει δύο φορές πιο συχνά από τους άλλους εφήβους και ανέφεραν σημαντικά 
μεγαλύτερη δυσκολία να αποχωριστούν τους φίλους τους και να κάνουν καινούργιους 
φίλους. Οι δυσκολίες στο να κάνουν νέους φίλους σχετίζοναν με συναισθήματα μοναξιάς, 
κατάθλιψης και κοινωνικής απομόνωσης ενώ ένα μεγαλύτερο διάστημα διαμονής σε κάποια 
κατοικία σχετιζόταν με λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης (Shaw, 1987,1979).  Όπως 
φαίνεται από τη βιβλιογραφία η μετακόμιση μπορεί να έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές 
πλευρές. Παρομοίως στην έρευνα των Leitzel, Charlton και Jeffreys (1997), φάνηκε ότι 
πολλοί έφηβοι ανέφεραν τον αποχωρισμό από τους φίλους, τη δημιουργία νέων και την 
προσαρμογή ως μια στρεσογόνα συνθήκη, ωστόσο η δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή 
όπου θα μπορούσαν να ανακατασκευάσουν τον εαυτό τους σε ένα νέο μέρος ήταν κάτι το 
θετικό. Επίσης οι Marchant και Medway (1987), βρήκαν ότι όσες περισσότερες μετακινήσεις 
είχαν βιώσει οι έφηβοι σε στρατιωτικές οικογένειες, τόσο περισσότερο ενεργοί ήταν στις 
κοινωνικές δραστηριότητες. Έτσι φαίνεται ότι οι έφηβοι οι οποίοι έχουν αλλάξει πολλές 
πόλεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε νέες καταστάσεις. Στη μελέτη των 
Finkel, Kelley και Ashby (2003), συμμετείχαν 86 δυάδες μητέρας-παιδιού σε παραδοσιακές 
στρατιωτικές οικογένειες. Τόσο οι μητέρες και τα παιδιά συμπλήρωσαν μια σειρά από 
ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερο διάστημα έμεναν τα παιδιά 
σε μια σταθερή κατοικία τόσο λιγότερα συναισθήματα κατάθλιψης ανέφεραν και τόσο 
καλύτερες ήταν οι κοινωνικές τους σχέσεις. Επίσης, η θετική σχέση με τη μητέρα 
αναδείχθηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας για την προσαρμογή σε μια μετακόμιση. Τόσο 
οι οικογενειακές σχέσεις όσο και η χρονική διάρκεια διαμονής σε ένα συγκεκριμένο μέρος 
προέβλεπαν τον φόβο του παιδιού απέναντι στην αρνητική αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα 
φάνηκε ότι οι θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τη μητέρα και η συνοχή της οικογένειας 
απέτρεπε τα παιδιά από το να φοβούνται την αρνητική αξιολόγηση. Επίσης,  η μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια διαμονής σε ένα μέρος, η θετική σχέση μητέρας παιδιού και η αντίληψη της 
μητέρας για την οικογενειακή συνοχή φαίνεται ότι είναι προβλεπτικοί παράγοντες για την 
αυτοεκτίμηση του παιδιού. Σε αντίθεση με άλλες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο 
αριθμός των μετακομίσεων επηρεάζει τα παιδιά, στην έρευνα αυτή φάνηκε ότι η χρονική 
διάρκεια σε μια συγκεκριμένη κατοικία αποτελεί καλύτερο προβλεπτικό παράγοντα για την 
κοινωνική προσαρμογή του παιδιού. Επίσης, καταθλιπτικά συμπτώματα της μητέρας 
προέβλεπαν την εμφάνιση θλίψης, άγχους και απόσυρσης στο παιδί.   
 
3.6. Παράγοντες προσαρμογής στην αλλαγή του τόπου κατοικίας 
 

Σχετικά με την προσαρμογή του ατόμου σε ένα νέο τόπο κατοικίας δίνεται η θεωρητική 
βάση από τα μοντέλα των Hill (1949) και McCubbin και McCubbin (1989) όπως αναφέρεται 
στους Pittman και Bowen, (1994), σύμφωνα με τα οποία η προσαρμογή σε στρεσογόνα 
γεγονότα όπως η μετακόμιση βασίζεται στην υποκειμενική αξιολόγηση του ατόμου των 
πολλαπλών επιδράσεων. Ανάμεσα στις πιθανές επιδράσεις ανήκει η φύση του γεγονότος, ο 
αριθμός και η ένταση των απαιτήσεων άλλων πτυχών της ζωής τους, η διαθεσιμότητα 
ατομικών και κοινωνικών πόρων, οι προσδοκίες του ατόμου ή ο ατομικός ορισμός για την 
στρεσογόνα κατάσταση και, τέλος, η επιτυχία των στρατηγικών αντιμετώπισης που έχει το 
άτομο.    

Στην έρευνα των Pittman και Bowen (1994), συμμετείχαν 882 έφηβοι οι οποίοι 
μετακινούνταν συχνά από στρατιωτικές οικογένειες της αεροπορίας σε τρεις τομείς 
προσαρμογής: την ψυχολογική προσαρμογή, την προσαρμογή στη νέα κοινότητα και τέλος, 
την προσαρμογή στις σχέσεις με τους γονείς.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδωσε νέες πλευρές κατανόησης για την επίδραση της 
μετακόμισης στους τρεις αυτούς παράγοντες προσαρμογής για τους εφήβους. Η έρευνα 
έδειξε ότι τα θεωρητικά μοντέλα των Hill και McCubbin είναι έγκυρα όσον αφορά την 



 30 

κατανόηση των παραγόντων προσαρμογής καθώς και ότι οι τρεις αυτοί τύποι 
αλληλοσυνδέονται. Μεγαλύτερα επίπεδα προσωπικής προσαρμογής καταγράφηκαν στους 
εφήβους οι οποίοι είχαν καλύτερες σχέσεις με τους γονείς τους και καλύτερη προσαρμογή 
στο καινούργιο τους περιβάλλον. Φάνηκε πως η καλή σχέση με τους γονείς παίζει σημαντικό 
ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού, κάτι το οποίο έχει φανεί και σε άλλες έρευνες, όπως 
στην έρευνα του Hendershott (1989). Όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι προβλέπουν την 
προσαρμογή στη μετακόμιση φαίνεται ότι η αντίληψη του εφήβου για την κατάσταση της 
μετακόμισης είναι ο πιο ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας, η οποία επηρεάζει τόσο την 
προσωπική προσαρμογή όσο και η προσαρμογή στο περιβάλλον. Η μη ικανοποίηση από την 
μετακόμιση αποτελεί έναν ουσιαστικό αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα προσαρμογής στο 
περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα της σχέσης με τους γονείς, καθώς η μη ικανοποίηση από 
τη μετακόμιση μπορεί να δυσκολεύει τον έφηβο να αποδεχθεί τις αλλαγές και να κάνει τις 
απαραίτητες κινήσεις προσαρμογής. Επίσης, μπορεί να εκφράσει επιθετικότητα απέναντι 
στους γονείς τους οποίους θεωρεί υπαίτιους για τη μετακόμιση και έτσι η σχέση τους να 
επηρεαστεί αρνητικά. Επιπλέον φάνηκαν τρεις ακόμη μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την 
προσαρμογή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η δυσκολία στη δημιουργία νέων 
φίλων είναι πιο σημαντική για την προσαρμογή από ότι ο αποχωρισμός από τους παλιούς 
φίλους, καθώς η δυσκολία στις νέες φιλίες και η μη αποδοχή και βοήθεια από το νέο πλαίσιο 
μπορεί να δυσκολέψουν την προσαρμογή του εφήβου, επομένως πρόκειται για αρνητικούς 
προβλεπτικούς παράγοντες. Αυτό το οποίο φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την 
προσαρμογή στις σχέσεις με τους γονείς είναι οι πόροι τους οποίους ένας έφηβος αισθάνεται 
ότι έχει (resource variables). Η αίσθηση του εφήβου ότι οι γονείς και οι συγγενείς του είναι 
διαθέσιμοι για αυτόν ως μέσα κοινωνικής στήριξης είναι ένας ισχυρός προβλεπτικός 
παράγοντας προσαρμογής στη σχέση του με τους γονείς. Οι μεγαλύτερης ηλικίας έφηβοι 
τείνουν να αναζητούν υποστήριξη από φίλους στη διαδικασία της προσαρμογής ενώ οι 
μικρότερης ηλικίας έφηβοι αναζητούν αυτή την υποστήριξη από τους γονείς. 

Στην έρευνα του Bowen (1989), μελετήθηκε η προσαρμογή στρατιωτικών οικογενειών 
σε υπερπόντιες μετακομίσεις. Φάνηκε ότι μεγάλη σημασία στην προσαρμογή έχει η 
συμφωνία μεταξύ των προσδοκιών που είχε η οικογένεια και της κατάστασης που 
πραγματικά αντίκρισε στο νέο τόπο κατοικίας. Μάλιστα φάνηκε ότι αυτός ο παράγοντας ήταν 
ο πιο σημαντικό παράγοντας προβλεψιμότητας για την προσαρμογή της οικογένειας στη 
μετακόμιση. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ήταν η υποστήριξη που η οικογένεια είχε 
από την κοινότητα. Όσο μεγαλύτερη υποστήριξη έλαβε από την κοινότητα στην οποία 
βρέθηκε τόσο καλύτερα έγινε η προσαρμογή στο νέο τοπο κατοικίας. Τέλος, επιπρόσθετοι 
παράγοντες οι οποίοι φάνηκαν να επιδρούν στην προσαρμογή της οικογένειας ήταν τα 
στρεσογόνα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα πριν ή μετά την αλλαγή του τόπου κατοικίας. 
Για τους στρατιώτες και τις συζύγους τους η ικανοποίηση από το σπίτι φάνηκε να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα, ενώ για τους αξιωματικούς και τις συζύγους τους φάνηκε ότι 
σημαντικός παράγοντας ήταν το να μπορούν να σχεδιάζουν και να έχουν και οι ίδιοι λόγο 
στις στρατιωτικές αποστολές. 

 
3.7. Η αντίληψη της αλλαγής του τόπου κατοικίας από τα παιδιά και τους εφήβους 
 

Η προβλεψιμότητα στο περιβάλλον του παιδιού είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα ενός 
σταθερού και ασφαλούς πλαισίου τόσο όσον αφορά τις σχέσεις του αλλά και το περιβάλλον 
στο οποίο το παιδί ζει και αναπτύσσεται, μια ιδιότητα η οποία προάγει την ευεξία και 
αποτρέπει την κακομεταχείριση του. Τα παιδιά βασίζονται στις προσδοκίες τους από το 
περιβάλλον τους για να νιώσουν ασφαλή και προστατευμένα και για να σχηματίσουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης οι οποίες αποτελούν τις βάσεις τους για ευεξία στη μετέπειτα ζωή (Merrick et 
al., 2018). Σύμφωνα με τους Turner, Finkelhor, Hamby και Shattuck (2013), παρόλο που 
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υπάρχουν κάποιες μεταβάσεις όπως η μετάβαση από το Δημοτικό στην ανώτερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης οι οποίες είναι προκαθορισμένες και ισχύουν για όλα τα παιδιά, η συνεχής και 
επαναλαμβανόμενη αστάθεια σε πολλαπλά πλαίσια της ζωής του παιδιού μπορούν να 
υποβαθμίσουν σημαντικά την προβλεψιμότητα κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο στην 
ανασφάλεια, το στρες και την έκθεση σε επιβλαβείς συμπεριφορές όπως η βία. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η έλλειψη σταθερότητας στην κατοικία αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για 
παιδική κακομεταχείριση (Desmond, Gershenson & Kiviat, 2015· Derzon, 2010· Herrenkohl, 
Herrenkohl & Egolf, 2003). Η αλλαγή του τόπου κατοικίας ως αστάθεια μπορεί να είναι ένα 
κοινό χαρακτηριστικό στις ζωές των κακομεταχειρισμένων παιδιών λόγω των αλλαγών εκτός 
σπιτιού ή των αλλαγών των φροντιστών τους. (Herrenkohl, 2003). Αυτού του είδους η 
αστάθεια όσον αφορά τον τόπο κατοικίας μπορεί να δράσει σαν καταλύτης για άλλου είδους 
παράγοντες αστάθειας στην οικογένεια οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν το 
ρίσκο για τα παιδιά τα οποία γίνονται αποδέκτες βίας και θυματοποιούνται (Desmont, 2015). 
Η αστάθεια του τόπου κατοικίας συνδέεται με προβληματικές εγκληματικές και επιθετικές 
συμπεριφορές με τις μετακινήσεις να αυξάνουν το ρίσκο (Derzon, 2010). Ως αστάθεια 
εννοείται συνήθως ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός μετακινήσεων από τη στιγμή της 
γέννησης και μετά (Gilman, Kawachi, Fitzmaurice & Buka, 2003). Τα μικρά παιδιά συνήθως 
δεν έχουν λόγο στις μετακομίσεις που λαμβάνουν χώρα αλλά βιώνουν τις αρνητικές και 
θετικές συνέπειες που μπορεί να έχουν. Για παράδειγμα η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
μπορεί να φέρει το παιδί αντιμέτωπο με διαφορετικές ακαδημαικές απαιτήσεις ενώ οι 
αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν στο παιδί συναισθήματα 
απομόνωσης και ευαλωτότητας (Adam, 2004). Στην έρευνα των Merrick et al. (2018), 
μελετήθηκε η επίδραση της αστάθειας στο περιβάλλον του παιδιού μέσα από περισσότερες 
εμπειρίες θυματοποίησης, όχι μόνο κακομεταχείρισης. Επίσης τέθηκε ένα διευρυμένο πλαίσιο 
για να μελετηθούν στοιχεία της αστάθειας τα οποία περιλαμβάνουν τις οικογενειακές σχέσεις, 
τη φυλάκιση ενός μέλους φροντιστή ή την ανεργία, την απώλεια στέγης, τις μετακινήσεις και 
άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προβλεψιμότητα της ζωής 
ενός παιδιού πέρα από τον αριθμό των μετακινήσεων αποκλειστικά. Εξετάζοντας και άλλους 
παράγοντες που προκαλούν αστάθεια στη ζωή των παιδιών και την αθροιστική τους επίδραση 
σε ποικίλες εμπειρίες θυματοποίησης στην παιδική ηλικία μπορούν να διασαφηνιστούν 
κάποιοι δείκτες πρόληψης. Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από τις εθνικές έρευνες για 
την έκθεση παιδιών στη βία, τρεις διατομεακές μελέτες οι οποίες συλλέχθηκαν από εθνικά 
αντιπροσωπευτικά δείγματα νέων ηλικίας ενός μηνός έως 17 χρονών το 2008, το 2011 και το 
2014. Οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν με έναν ενήλικο φροντιστή σε κάθε νοικοκυριό για να 
συλλεχθούν δημογραφικά στοιχεία για την οικογένεια. Ένα παιδί επιλεγόταν τυχαία από τα 
παιδιά του νοικοκυριού. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά 10 χρονών και πάνω 
σχετικά με τις εμπειρίες θυματοποίησης, τις οικογενειακές και κοινοτικές αντιξοότητες και 
άλλα θέματα. Απο τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η θυματοποίηση στην παιδική ηλικία 
αποτελεί έναν πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την αλλαγή του 
τόπου κατοικίας αλλά και με άλλους παράγοντες. Όσους περισσότερους 
αποσταθεροποιητικούς παράγοντες βίωσαν τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους τόσο 
μεγαλύτερη ήταν η πιθανότητα να θυματοποιηθούν. Σύμφωνα με τους Dong et al. (2005), 
υπάρχει συσχέτιση της συχνότητας των μετακομίσεων στην παιδική ηλικία και επιβλαβών 
αποτελεσμάτων στη μετέπειτα ζωή. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την πρώιμη σεξουαλική 
δραστηριότητα, εφηβικές εγκυμοσύνες, εφηβική κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, 
κάπνισμα και εθισμός στο αλκοόλ. Το μειωμένο κοινωνικό κεφάλαιο επιχειρεί να εξηγήσει το 
λόγο για τον οποίο οι μετακομίσεις μπορούν να έχουν αυτό τον αρνητικό αντίκτυπο στα 
παιδιά. Σε αυτό το θεωρητικό σενάριο τα παιδιά που αλλάζουν τόπο κατοικίας μπορούν να 
υιοθετήσουν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές ως μέσα πρόσληψης αποδοχής από το νέο 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και να πετύχουν μια αίσθηση ασφάλειας και προστασίας 



 32 

την οποία έχασαν με τη μετακόμισή τους. Πέρα από τη μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου τα 
παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις έρχονται αντιμέτωπα με τραυματικές και αγχογόνες 
καταστάσεις που έχουν τη δική τους επίδραση στην ανάπτυξή τους και μπορούν να 
επιδεινώσουν την ευαλωτότητα που συνοδεύει την αλλαγή τόπου κατοικίας, σχολείου και 
διαφόρων κοινωνικών δεσμών. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας ωστόσο δημιουργείται ένα 
ζήτημα το οποίο θέτει ο Adam (2004): κατά πόσο η αλλαγή του τόπου κατοικίας αποτελεί η 
ίδια αιτία αστάθειας που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των παιδιών ή αποτελεί αποτελέσμα 
μια ασταθής οικογενειακής δομής η οποία επηρεάζει; Η αλλαγή του τόπου κατοικίας μπορεί 
να οφείλεται σε δυσλειτουργία της οικογένειας η οποία επιδρά αρνητικά στο παιδί και 
μελετώντας αποκομμένα τις μετακομίσεις κινδυνεύουμε να πέσουμε σε άστοχες γενικεύσεις. 
Σίγουρα η συχνή αλλαγή κατοικιών προκαλεί αρνητικά συναισθήματα αποχωρισμού στα 
παιδιά αλλά όταν μελετάμε την επίδραση των μετακομίσεων πρέπει να έχουμε υπόψιν μας 
και άλλους παράγοντες οι οποίοι συνδυαστικά προκαλούν άσχημα συναισθήματα και 
αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, όπως είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται η μετακόμιση, η 
δομή της οικογένειας, το νέο περιβάλλον στο οποίο μετακομίζει, ο βαθμός στον οποίο το 
παιδί νιώθει ότι έχει τα εφόδια να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση ή και να εκφράσει τα 
συναισθήματά του για τις αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν. Σύμφωνα και με τους Murphey, 
Bandy και Moore (2012), οι λόγοι για τους οποίους μετακομίζουν οι οικογένειες και ανάλογα 
με το αν η μετακόμιση αντιπροσωπεύει μια θετική ή αρνητική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει 
πιο καθοριστικά ένα παιδί από ότι η μετακόμιση αυτή καθ’ αυτή.  
 
3.8. Το κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών που αλλάζουν τόπο κατοικίας 
 

Σύμφωνα με τους South και Haynie, (2004), τα παιδιά αλλάζουν συχνά σχολεία και 
αυτές οι αλλαγές έχουν συνδεθεί με μια ποικιλία δυσκολιών στην ενήλικη ζωή. Το κοινωνικό 
πλαίσιο αυτών των παιδιών παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς. Τέσσερα κύρια σημεία στα οποία καταλήγει η έρευνα: Πρώτον, τα παιδιά που 
μετακινούνται διαφέρουν από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μετακομίσει σε μια σειρά 
χαρακτηριστικών. Τα παιδιά τα οποία έχουν μετακινηθεί έχουν λιγότερους φίλους, είναι 
λιγότερο δημοφιλή και είναι περισσότεορ πιθανό να είναι απομονωμένα από ότι έφηβοι οι 
οποίοι έχουν μεγαλώσει στο ίδιο σχολείο και την ίδια περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Η δόμηση μιας φιλίας παίρνει χρόνο και αυτό είναι κάτι στο οποίο τα παιδιά που 
μετακινούνται μειονεκτούν. Οι νέοι που μετακινούνται έχουν πιο μικρά δίκτυα, λιγότερο 
σίγουρα και χωρίς να έχουν κάποια σημαντική θέση σε αυτά ενώ είναι πιο δύσκολο να 
ορίσουν κάποιον ως τον καλύτερό τους φίλο, ενώ και οι ίδιοι το πιθανότερο είναι να κάνουν 
παρέα με άτομα τα οποία είναι και τα ίδια μη δημοφιλή. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια στοιχεία 
ότι η επίδραση της μετακόμισης σε ένα νέο σχολείο στο μέγεθος και τη δομή των φιλικών 
δικτύων ποικίλει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Φαίνεται ότι η εισχώρηση σε ένα νέο 
δίκτυο ανθρώπων  για τα κορίτσια και για άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας είναι 
περισσότερο δύσκολη. Επίσης φαίνεται πως οι γονείς κοριτσιών και παιδιών μεγαλύτερων σε 
ηλικία καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να μην τα επηρεάσουν οι μετακινήσεις. 
Τρίτον, πέρα από την επίδραση της ατομικής μετακίνησης, το επίπεδο της μετακίνησης σε 
ένα σχολείο συνολικά επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των φιλικών δικτύων των εφήβων. Σε 
σχολεία στα οποία υπάρχουν πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν αλλάξει κατοικία ή σχολείο 
όλοι οι μαθητές τείνουν να έχουν μικρότερα δίκτυα, να είναι λιγότερο δημοφιλείς στα δίκτυά 
τους και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ένα γονέα ο οποίος να έχει γνωρίσει τον καλύτερό 
τους φίλο ή τους γονείς του φίλου του. Τέταρτον, οι μαθητές οι οποίοι μετακινούνται σε ένα 
σχετικά σταθερό και συνεκτικό περιβάλλον δυσκολεύονται περισσότερο να δημιουργήσουν 
νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια θέση στο δίκτυο. Αντίθετα, η μετακίνηση σε μια 
κοινότητα ή σχολείο όπου οι περισσότεροι είναι επίσης νεοφερμένοι απαλάσσει ουσιαστικά 
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την επίδραση της μετακίνησης καθώς η συνάντηση πολλών επίσης νεοφερμένων 
συμμαθητών προσφέρει μια έτοιμη ομάδα από διαθέσιμους φίλους.   
 
3.9. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας και η σχολική ζωή των παιδιών 
 

Οι Kinney και Rosier (2005), μελέτησαν την επίδραση της συχνής αλλαγής τόπου 
κατοικίας σε δύο βασικά ζητήματα της εφηβικής ζωής, την έναρξη της σεξουαλικής ζωής και 
την εγκατάλειψη του σχολείου. Τέσσερις παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μετακίνησης στους έφηβους: οι σχέσεις με τους γονείς, οι 
σχέσεις με το σχολείο, οι σχέσεις με τους συνομιλήκους και γενικότερα προβλήματα 
προσαρμογής. Αυτοί οι μηχανισμοί συχνά αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται, 
δεν αποτελούν μια ευδιάκριτη κατηγορία ο κάθενας. Ωστόσο, αυτοί οι μηχανισμοί 
περιλαμβάνουν τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους μπορούν οι μετακινήσεις να έχουν 
αρνητική επίδραση. Όσον αφορά τις σχέσεις με τους γονείς, οι πιέσεις που προκαλούνται από 
τις συχνές μετακινήσεις μπορεί να επιδεινώσουν τη σχέση γονέα-παιδιού και να μειώσουν το 
ποσό στήριξης και κοινωνικού ελέγχου που έχουν οι γονείς στα παιδιά (Raviv et al., 1990· 
Stack, 1994). Κάποιοι μελετητές όπως οι Pittman και Bowen (1994 όπως αναφέρεται στους 
Kinney και Rosier (2005), υποστηρίζουν ότι η ισχυρή γονεική προσκόλληση μπορεί να 
λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στον αρνητικό αντίκτυπο των μετακινήσεων. Σύμφωνα 
με τον Sampson (1997, όπως αναφέρεται στους Kinney & Rosier, 2005), επειδή η 
μετακίνηση φέρνει γονείς και παιδιά σε ένα νέο περιβάλλον γίνεται πιο δύσκολο για τους 
γονείς να ελέγξουν το περιβάλλον των παιδιών τους, αυξάνοντας έτσι τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των εφήβων. Σύμφωνα με τον Coleman (1998, όπως αναφέρεται στους Kinney 
και Rosier (2005), η συχνή μετακίνηση αποδυναμώνει τη δεμένη σχέση μεταξύ των εφήβων, 
των φίλων τους και των γονιών τους - μια έννοια κλειδί για το κοινωνικό κεφάλαιο των 
παιδιών.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με το σχολείο, η συχνή κινητικότητα αυξάνει την πιθανότητα 
πρώιμης έναρξης της σεξουαλικής ζωής και την εγκατάλειψη του σχολείου επειδή επηρεάζει 
αρνητικά τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των εφήβων και την προσκόλλησή τους στο σχολείο. 
Σύμφωνα με τους Entwisle et al. (1997),  Pribesh και Downey (1999) (όπως αναφέρεται 
στους Kinney & Rosier, 2005), η μετακίνηση και η αλλαγή κατοικίας φαίνεται ότι μειώνει τη 
σχολική επίδοση και υπονομεύει τη σχολική ζωή των παιδιών.  Μια πιθανή συνέπεια αυτών 
των εμπειριών είναι ότι οι έφηβοι οι οποίοι έχουν μετακομίσει θα έχουν χαμηλότερες 
εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και θα νιώθουν λιγότερο δεμένοι με το σχολείο τους. Αυτοί οι νέοι 
έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιδοθούν σε σεξουαλικές συμπεριφορές, αυξάνοντας έτσι 
το ρίσκο για μια εφηβική εγκυμοσύνη εκτός γάμου. υπάρχει μια σειρά ερευνών οι οποίες 
υποστηρίζουν ότι οι συχνές μετακινήσεις επιδρούν αρνητικά στη σχολική επίδοση. Σύμφωνα 
με τον Coleman, (1988, όπως αναφέρεται στους Tucker, Marx & Long, 1998), η συχνότητα 
των μετακινήσεων συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. 
Παρομοίως, τα παιδιά που είχαν βιώσει αρκετές μετακινήσεις είχαν αυξημένες πιθανότητες 
να επαναλάβουν κάποια σχολική τάξη ή να εμφανίσουν συμπεριφορικές δυσλειτουργίες 
(Wood, Halfon, Scarlata, Newacheck & Nessim, 1993· Haveman, Wolfe & Spaulding, 1991, 
όπως αναφέρεται στους Tucker, Marx & Long, 1998). Στη μελέτη των Ingersoll, Scamman 
και Eckerling (1989), στόχος ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο σχετίζεται η μετακίνηση 
των μαθητών με τη σχολική τους επίδοση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε έναν 
ομοιόμορφα αρνητικό αντίκτυπο της αλλαγής τόπου κατοικίας στη σχολική επίδοση των 
μαθητών. Οι περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις παρατηρήθηκαν στις μικρές τάξεις της 
σχολικής βαθμίδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γεωγραφική κινητικότητα λειτουργεί ως 
ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τη σχολική επίδοση. Επίσης, φάνηκε από την έρευνα των 
Simpson και Fowler (1994), ότι παιδιά τα οποία είχαν μετακομίσει τρεις ή περισσότερες 
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φορές παρουσίαζαν διπλάσια επικυνδυνότητα για συναισθηματικά ή συμπεριφορικά 
προβλήματα αλλά και προβλήματα στο σχολείο. Σύμφωνα με τους Rumberger και Lawson 
(1998), η σχολική κινητικότητα αποτελεί ταυτόχρονα ένα σύμπτωμα αποσύνδεσης από τις 
ακαδημαικές απαιτήσεις και τη σχολική ζωή και ένας παράγοντας κινδύνου για διακοπή του 
σχολείου. Οι Swanson και Schneider  (1999), αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις των 
μετακινήσεων επηρεάζονται από τη χρονική περίοδο που γίνεται η αλλαγή σχολείου ή η 
μετακόμιση. Η αλλαγή κατά τις μεγαλύτερες τάξεις του λυκείου είναι πιο πιθανό να έχει 
αρνητικά αποτελέσματα. Ένα επίσης ενδιαφέρον εύρημα αναφέρεται στην έρευνα των 
Tucker, Marx και Long (1998), οι οποίοι βρήκαν ότι τα παιδιά δεν αντιμετώπιζαν 
περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς ή προβλήματα στο σχολείο από ότι τα υπόλοιπα 
παιδιά όσο ζούσαν και με τους δύο γονείς τους. Παρομοίως οι Scanlon και Devine (2011), 
βρήκαν ότι τα αρνητικά συμπτώματα ήταν μεγαλύτερα σε παιδιά τα οποία ζούσαν σε 
μονογονεικές οικογένειες. Επομένως οι μετακομίσεις αποτελούν έναν παράγοντα 
απορρύθμισης ο οποίος μπορεί δυνητικά να έχει αρνητικές συνέπειες, ωστόσο χρειάζεται να 
μελετήσουμε και άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την προσαρμογή των 
παιδιών. Οι θετικές σχέσεις με τους γονείς (Hagan, MacMillan & Wheaton, 1996) και η 
καλύτερη συνολική ικανότητα προσαρμογής της οικογένειας (Haour-Knipe,1989· Kelley, 
1994), σχετίζονται με το ψυχολογικό ευ ζην των παιδιών κατα την προσαρμογή τους. 
Επιπλεόν το ευ ζην της μητέρας (Stanger, Achenbach, Mc Conaughy, 1993) και η 
ικανοποίηση από το γάμο (Cummings, De Arth-Pendley, Du Rocher Schudlich & Smith, 
2001· El-Sheikh & Harger, 2001· Hetherington, 1999), σχετίζονται με την προσαρμογή των 
παιδιών. Οι Childs, Schneider και Dula (2001) ανέφεραν ότι η μητρική κατάθλιψη 
αντιπροσώπευε πάνω από το μισό (52%) των περιπτώσεων στις κοινωνικές δυσκολίες των 
εφήβων. Ανάμεσα στις οικογένειες οι οποίες είχαν μετακομίσει μέσα στα προηγούμενα 5 
χρόνια οι γονείς που ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση απο τη ζωή τους και μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση είχαν παιδιά με λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς (Stroh & Brett, 1990). 
 
3.10. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας και οι κοινωνικές σχέσεις 
 

Σύμφωνα με τον Oishi (2010), η αλλαγή του τόπου κατοικίας επηρεάζει όχι μόνο τον  
τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους αλλά και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές τους σχέσεις. Οι κοινωνικές σχέσεις των ατόμων είναι 
περισσότερο ανοιχτές, τα άτομα έιναι πρόθυμα να κάνουν νέες σχέσεις, δεν επιθυμούν όμως 
να αποκτήσουν βαθιές ρίζες καθώς όταν θα μετακινηθούν ξανά ο αποχωρισμός μπορεί να 
τους προκαλέσει δύσκολα συναισθήματα τα οποία θέλουν να αποφύγουν. Ταυτόχρονα όμως 
καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό τους σπίτι μακριά από το σπίτι και να είναι σε θέση να 
αντικαταστήσουν φίλους τους οποίους χάνουν απο τα μέρη που μετακομίζουν (Whyte, 1956). 
Πέρα από το εύρος του κοινωνικού δικτύου, τα άτομα τα οποία αλλάζουν συχνά τόπο 
κατοικίας παρουσιάζουν διαφορές και στη βάση της φιλίας τους σε σχέση με άτομα που 
βρίσκονται σταθερά σε μια περιοχή. Τα άτομα που μετακομίζουν και αλλάζουν συχνά τόπο 
κατοικίας είναι περισσότερο πρόθυμα να κάνουν νέους φίλους και συχνά φαίνεται να έχουν 
ένα περισσότερο διευρυμένο κοινωνικό δίκτυο. Σε μια κοινωνία συνεχούς αλλαγής τα άτομα 
νιώθουν περισσότερο ελεύθερα να επιλέξουν τους φίλους τους με βάση προσωπικά κριτήρια 
απο ότι οι κάτοικοι μιας σταθερής κοινότητας. Σε μια κλειστή κοινότητα όπου το ποια είναι η 
οικογένεια του ατόμου παίζει κυρίαρχο ρόλο είναι πιθανό τα άτομα να κάνουν φίλους με 
βάση το ποιος είναι μέλος της ομάδας και όχι τόσο με βάση δικές τους προτιμήσεις. Επίσης οι 
φιλίες ανάλογα με την αλλαγή του τόπου κατοικίας γίνονται αντιληπτές ως πιο ελεύθερες 
χωρίς υποχρεώσεις ενώ σε πιο κλειστές κοινότητες η φιλία συνοδεύεται απο αυξημένες 
υποχρεώσεις. Έτσι, σε κοινωνίες όπου είναι περισσότερο σταθερές η φιλία δεν έχει 
απαραίτητα τη θετική ιδιότητα  που έχει σε περισσότερο κινητές κοινωνίες. Επίσης φαίνεται 
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να διαφέρει η εικόνα που έχει κανείς για έναν καλό φίλο. Σε κοινωνίες οι οποίες εμφανίζουν 
υψηλή κινητικότητα καλοί φίλοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ενεργητικοί και δημιουργικοί, 
σε αντίθεση με κοινωνίες με λιγότερη κινητικότητα όπου ένα χαρακτηριστικό του καλού 
φίλου είναι να είναι ευαίσθητος. Σε μια κινητή κοινωνία το να κάνεις κάτι μαζι με το φίλο 
σου και να περνάς καλά είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πέρα από αυτό 
μελετάται το κατά πόσο διαφορετικές μορφές ή στρατηγικές φιλίας βοηθούν στην καλύτερη 
προσαρμογή σε διαφορετικά πλαίσια. Μετά από έρευνα των Kesebir, Oishi, Lun και Roth 
(2008), φάνηκε ότι τα άτομα με ευρείες και όχι τόσο ισχυρές σχέσεις προσαρμόζονταν  
καλύτερα απ΄ότι τα άτομα με στενούς δεσμούς, κυρίως σε περιβάλλοντα τα οποία δεν ήταν 
σταθερά. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα να λάβουν βοήθεια σε μια μικρή κρίση ήταν 
μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων τα οποία είχαν διευρυμένους δεσμούς. Η μοναδική συνθήκη 
στην οποία τα άτομα με βαθείς και ισχυρούς δεσμούς είχαν κάποιο πλεονέκτημα ήταν όταν η 
κινητικότητα ήταν χαμηλή και υπήρχε μια μεγάλη κρίση στην οποία το να βοηθήσεις τον 
άλλο συνεπάγεται σημαντικό κόστος. Πέρα από τον πολιτισμικό παράγοντα υπάρχουν και οι 
ατομικές διαφορές οι οποίες επηρεάζουν την στρατηγική της φιλίας που θα ακολουθήσει 
κανείς. Άτομα που μετακομίζουν συχνά προτιμούν να συναναστρέφονται άτομα που είναι 
βοηθητικά απέναντι σε αγνώστους παρά άτομα που είναι βοηθητικά μόνο σε στενούς 
γνωστούς τους. Συγκεντρωτικά, η αλλαγή του τόπου κατοικίας σχετίζεται με το να έχει 
κανείς ένα ευρύ δίκτυο γνωστών με τους οποίους δεν υπάρχει δυνατή και βαθιά φιλία, μια 
θετική εικόνα για τη φιλία η οποία δεν αποτελεί υποχρέωση, διαφοροποίηση του δικτύου 
φιλίας και προτίμηση ατόμων τα οποία δε διακρίνουν έντονα τα μέλη της εξω-ομάδας απο τα 
μέλη της ενδο-ομάδας σε μια κρίσιμη κατάσταση ενώ, τέλος, φαίνεται ότι οι εκτεταμένοι και 
χαλαροί δεσμοί φιλίας βοηθάνε στην προσαρμογή τα άτομα τα οποία μετακινούνται ενώ οι 
βαθιοί δεσμοί φιλίας βοηθάνε άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση κρίσης. Τέλος, 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται άτομα τα οποία μετακομίζουν με ομάδες, η 
έρευνα των Oishi, Lun και Sherman (2007), έδειξε ότι τα άτομα που μετακομίζουν συχνά 
έχουν λιγότερο ισχυρούς δεσμούς με μια ομάδα απ όσο τα άτομα τα οποία δεν μετακομίζουν. 
Σε μια κινητή κοινωνία η πρωταρχική πηγή ταυτότητας είναι το ίδιο το άτομο. Έτσι 
περιμένουμε ότι τα άτομα σε τέτοιες κοινωνίες δένονται με μια ομάδα στην περίπτωση που η 
ομάδα ενισχύει την αυτο-εκτίμηση τους. Όσον αφορά τα παιδιά ωστόσο, η έρευνα των South 
και Haynie (2004), έδειξε ότι παιδιά που πρόσφατα έχουν μετακομίσει ή έχουν αλλάξει 
σχολείο τείνουν να έχουν πιο μικρά δίκτυα φίλων και να καταλαμβάνουν λιγότερο κεντρικές 
θέσεις στο σύστημα φίλων τους ενώ οι γονείς τους γνωρίζουν λιγότερα για τις παρέες τους. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται να διατηρούνται για αρκετά χρόνια. Το επίπεδο της 
κινητικότητας στο σχολείο επίσης φαίνεται να έχει επίδραση στο χαρακτήρα των δικτύων 
φιλίας των εφήβων. 
 
3.11. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας και οι επιπτώσεις στην υγεία 
 

Μια πτυχή της ψυχικής υγείας είναι η ποιότητα ζωής, το ευ ζην. Αξίζει να γίνει 
αναφορά στην βιβλιογραφία η οποία μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι μετακομίσεις 
μπορούν να επηρεάσουν το ευ ζην. Σύμφωνα με τον Oishi (2010), οι άνθρωποι μετακομίζουν 
συνήθως για να έχουν καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικά, να εξελιχθούν και να φροντίσουν 
την ποιότητα ζωής τους. Απ την άλλη όμως η αποκοπή από τα κοινωνικά δίκτυα του ατόμου 
και το άγχος της μετακόμισης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής. Κάποιες 
έρευνες έχουν δείξει οτι η αλλαγή τόπου κατοικίας αυξάνει το ευ ζην (Kling, Ryff & Essex 
1997· Smider, Essex & Ryff, 1996) ενώ άλλες έρευνες έχουν δείξει το αντίθετο (Larson, Bell 
& Young, 2004). Σε μια άλλη έρευνα εργαζόμενοι οι οποίοι έπρεπε να μετακινούνται κάθε 
δύο χρόνια για ανάγκες της εργασίας τους ανέφεραν ότι η ζωή τους ήταν περισσότερο 
ενδιαφέρουσα απ ότι των ατόμων τα οποία δεν μετακινούνταν, ανέφεραν ότι ήταν 
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περισσότερο ευτυχισμένοι στο γάμο τους και στην οικογενειακή τους ζωή. Παρόλα αυτά τα 
άτομα τα οποία μετακινούνταν ανέφεραν περισσότερα σωματικά συμπώματα άχγους από οτι 
τα άτομα που δεν μετακόμιζαν, ενώ ήταν λιγότερο ευχαριστημένοι από τις φιλικές σχέσεις. 
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι παρόλο που πολλά άτομα μετακομίζουν ελπίζοντας να 
γίνουν περισσότερο ευτυχισμένοι, παραγκωνίζουν το σχεσιακό κόστος που έχει μια 
μετακόμιση (Brett, 1982). 

Στην έρευνα των Gilman, Kawachi, Fitzmaurice και Buka (2003), φάνηκε ότι το 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, οι οικογενειακές αναταραχές και η αστάθεια στον τόπο 
κατοικίας (τρεις αλλαγές τόπου κατοικίας και πάνω) έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην έναρξη 
της κατάθλιψης απο την ηλικία των 14 ετών. Φαίνεται ότι πρόκειται για παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν την εμφάνιση κατάθλιψης τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Jelleyman και Spencer (2008), συμπεριλήφθηκαν 
22 μελέτες για την μελέτη της σχέσης μεταξύ της αλλαγής του τόπου κατοικίας στην παιδική 
ηλικία και τη μετέπειτα υγεία των ατόμων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προέκυψαν 
από τη μελέτη των συγκεκριμένων ερευνών συνέδεσαν την αλλαγή του τόπου κατοικίας με 
συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα, αυξημένα ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης, 
ταχεία έναρξη χρήσης ναρκωτικών ουσιών, εφηβική κατάθλιψη και μειωμένη συνέχεια της 
υγειονομικής περίθαλψης. Συχνές αλλαγές του τόπου κατοικίας συνδέθηκαν με αυξημένα 
προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Στην παιδική ηλικία τα 
συμπτώματα περιλάμβαναν αυξημένη έμμεση επιθετικότητα, καταπάτηση ιδιοκτησίας και 
προβλήματα υσμπεριφοράς τα οποία απαιτούσαν ψυχολογική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα 
στην εφηβεία περιλάμβαναν έναρξη χρήσης ναρκωτικών ουσιών και συναφή προβλήματα, 
νωρίτερη έναρξη κατάθλιψης και μεταξύ των έφηβων κοριτσιών αυξημένο κίνδυνο πρώιμης 
έναρξης της σεξουαλικής ζωής και αυξημένο ποσοστό εφηβικής εγκυμοσύνης. 

Στην έρευνα των Dong et al. (2005) μελετήθηκε η αλλαγή του τόπου κατοικίας στην 
παιδική ηλικία και οι επιπτώσεις στην υγεία κατά την ενήλικη ζωή σε 8.116 ενήλικες. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη ερευνήθηκε και το κατά πόσο επηρεάζουν την υγεία οι δυσμενείς 
συνθήκες της παιδικής ηλικίας. Ως δυσμενείς συνθήκες της παιδικής ηλικίας ορίστηκαν η 
σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση, η σωματική και συναισθηματική 
παραμέληση, η ενδοοικογενειακή βια, τα προβλήματα στη συζυγική σχέση, ψυχική ασθένεια, 
κατάχρηση ουσιών και φυλάκιση ενός ατόμου από τους φροντιστές του παιδιού. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ισχυρό συσχετισμό της αλλαγής του τόπου κατοικίας με τις δυσμενείς 
συνθήκες στην παιδική ηλικία. Οι δυσμενείς συνθήκες της παιδικής ηλικίας μπορεί να 
βρίσκονται κρυμμένες μέσα στις οικογένειες με υψηλά ποσοστά αλλαγής του τόπου 
κατοικίας. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η σχέση μεταξύ αλλαγής τόπου κατοικίας και 
αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνική ζωή και την υγεία οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις 
των δυσμενών συνθηκών ζωής οι οποίες εμφανίζονται συχνά σε οικογένειες με υψηλά 
ποσοστά αλλαγής του τόπου κατοικίας. 

Οι Stokols και Shumaker (1982) υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας από 
μόνης της δεν αποτελεί στρεσσογόνο γεγονός, καθώς υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η 
κατάσταση της μετακόμισης μπορεί να γίνει περισσότερο προβλέψιμη, άρα λιγότερο 
επιβλαβής για τα άτομα. Μια βασική υπόθεση των ερευνητών είναι οτι η σύνδεση μεταξύ της 
κινητικότητας και της υγείας εξαρτάται όχι μόνο απο τις άμεσες συνθήκες της μετακίνησης 
αλλά και απο το ευρύτερο πλαίσιο της εμπειρίας του ατόμου σχετικά με τις μετακινήσεις, της 
τρέχουσας κατάστασης της ζωής του και των φιλοδοξιών του για το μέλλον. Βασική 
θεωρητική έννοια για τους ερευνητές αποτελούν τα υποκειμενικά στάδια ζωής  (subjective 
life stages), τα οποία αποτελούν περιορισμένα στάδια στο χώρο και στο χρόνο στη ζωή ενός 
ατόμου τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένους στόχους και σχέδια (Stokols, 1982). Κάθε 
στάδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία είναι εμφανή ψυχολογικά. Μπορούμε να 
πούμε ότι η ζωή ενός ατόμου αποτελεί μια ακολουθία υποκειμενικά διαφοροποιημένων 
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σταδίων ζωής. Τα όρια τα οποία περιβάλλουν αυτά τα υποκειμενικά στάδια της ζωής είναι 
συνδεδεμένα με συγκεκριμένες περιόδους της ζωής ενός ατόμου όπως για παράδειγμα ο 
χρόνος που αφιερώνεται σε μια κατοικία. Οι ερευνητές μελετούν τα υποκειμενικά στάδια της 
ζωής ενός ατόμου σε σχέση με τις κατοικίες στις οποίες διέμενε. Επίσης κάνουν διαχωρισμό 
ανάμεσα στην υποκειμενική και αντικειμενική μορφή σύνδεσης με ένα μέρος. Γίνεται 
διάκριση ανάμεσα στην ιδιαιτερότητα ενός μέρους η οποία αναφέρεται σε συνηθισμένες και 
παρατηρήσιμες συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός ανθρώπου και συγκεκριμένων 
τοποθεσιών, και στην εξάρτηση από ένα μέρος, το οποίο αφορά την αντίληψη του ατόμου για 
την ισχυρή προσκόλλησή του σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Όταν οι δραστηριότητες ενός 
ατόμου λαμβάνουν χώρα σε ένα συγκεκριμένο μέρος με το οποίο το άτομο νιώθει δεμένο, η 
κατάσταση είναι πιθανό να μην είναι στρεσογόνα. Στις περιπτώσεις όμως που ένα μέρος στο 
οποίο η ιδιαιτερότητα του και η εξάρτηση του ατόμου από αυτό είναι αντιφατικές είναι 
περισσότερο πιθανό η κατάσταση να είναι στρεσογόνα, όπως για παράδειγμα η διαμονή σε 
ένα ανεπιθύμητο μέρος ή ο αποχωρισμός από ένα μέρος με το οποίο το άτομο ένιωθε πολύ 
δεμένο. Ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το πώς το άτομο θα αντιληφθεί ένα 
νέο μέρος είναι η ποιότητα της κατοικίας στην οποία μένει στο παρόν και η ποιότητα των 
άλλων κατοικιών (παρελθοντικών ή μελλοντικών). Οι ερευνητές υποθέτουν ότι μετακομίσεις 
τις οποίες κάνουν τα άτομα και καταλήγουν σε μέρη τα οποία δεν είναι κατάλληλα για αυτά 
σε σχέση με τόπους κατοικίας από προηγούμενες περιόδους θα προκαλέσουν μεγαλύτερο 
άγχος από ότι ένα περισσότερο κατάλληλο μέρος για ένα άτομο.  

Υπάρχουν τρεις περίοδοι οι οποίες επηρεάζουν την ανταπόκριση ενός ατόμου σε μια 
μετακόμιση: η τρέχουσα περίοδος της ζωής του ατόμου που σχετίζεται με την κατοικία 
(current residential period), η οποία ξεκινάει από την πιο πρόσφατη μετακόμιση του ατόμου, 
η προηγούμενη περίοδος πριν απο την πρόσφατη αλλαγή κατοικίας του ατόμου (pre- 
relocation residential period), και τέλος η μελλοντική περίοδος της αλλαγής του τόπου 
κατοικίας (anticipated residential period).  

Μια ακόμη συνθήκη για να συνδεθεί κανείς με ένα μέρος είναι η συμφωνία μεταξύ του 
ατόμου και του μέρους, ή αλλιώς η πεποίθηση ότι οι στόχοι και οι δραστηριότητες που το 
άτομο θέλει να κάνει μπορούν να υπάρξουν στις υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος 
(Michelson, 1976· Stokols, 1979). Η συμφωνία μεταξύ του ατόμου και του μέρους στο οποίο 
κατοικεί είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την υγεία του σωματικά αλλά και ψυχολογικά καθώς 
φαίνεται ότι η μικρή συμφωνία υπάρχει μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων του 
ατόμου και του χώρου στον οποίο κατοικεί επηρεάζει αρνητικά την υγεία του.  

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η σχέση μεταξύ του ποσοστού της κινητικότητας του 
ατόμου και της υγείας του επηρεάζεται από το βαθμό επιλογής που σχετίζεται με τη 
μετακόμιση, η περιβαλλοντική συνάφεια και η προσωπική τάση για εξερεύνηση νέων 
τοποθεσιών. Βλέπουμε επομένως ότι οι επιδράσεις της μετακόμισης αποτελούν ένα ζήτημα 
πολύπλευρο το οποίο επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Riemer (2000), τα άτομα τα οποία μετακομίζουν λόγω εργασίας 
βιώνουν δύο τύπους στρες: το λειτουργικό στρες, το οποίο σχετίζεται με την προσαρμογή στη 
νέα εργασία και την προσαρμογή στη νέα κοινότητα, όπως η ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με 
τους λογαριασμούς, η εγγραφή των παιδιών σε ένα νέο σχολείο, η προσπάθεια τα άτομα να 
αποκαταστήσουν την αναστάτωση της μετακόμισης και να συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες 
παροχές που είχαν και στην προηγούμενη περιοχή. Ο συγκεκριμένος τύπος στρες είναι ένας 
αρκετά σημαντικός παράγοντας στην μετακόμιση λόγω της εργασίας ωστόσο συνήθως 
μειώνεται όσο περνάει ο καιρός. Ο άλλος τύπος στρες είναι το συναισθηματικό στρες το 
οποίο πηγάζει απο ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Αυτού του είδους 
το στρες έχει χαμηλότερη προβλεψιμότητα από ότι το λειτουργικό στρες, είναι πιθανό να 
κρατήσει περισσότερο και να προκαλέσει ένταση στο άτομο που έχει μετακομίσει. Η 
αναφορά στο συναισθηματικό στρες προέκυψε συχνά στις συνεντεύξεις, περιλάμβανε 
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συναισθήματα «νοσταλγίας» και την εμφάνιση απαιτήσεων από την οικογένεια. Το 
μεγαλύτερο μέρος του στρες επικεντρώθηκε στην οικογένεια καθώς το άτομο αναγκαζόταν 
να προσαρμοστεί σε μια νέα εργασία, ένα νέο τρόπο ζωής και σε ένα σύνολο συνθηκών. 
Φάνηκε ότι ορισμένες οικογένειες ήρθαν πιο κοντά υπό την πίεση αυτής της νέας 
κατάστασης, οι περισσότερες εξασθένησαν, ενώ κάποιες διαλύθηκαν. Η πρώιμη περίοδος της 
μετακόμισης ήταν μια περίοδος δοκιμασίας για τις οικογένειες. Μια μετακόμιση κοστίζει 
χρόνο και χρήμα, προκαλεί ενόχληση, άγχος και είναι δυνητικά καταστροφική για την 
οικογενειακή δομή. Το συναίσθημα του «σπιτιού» αφήνεται πίσω προκειμένου να βρεθούν 
νέες εργασιακές ευκαιρίες. Σε μια τέτοια κατάσταση φάνηκε ότι οι οικογένειες προσπάθησαν 
να λάβουν υποστήριξη από τα ίδια τα μέλη τους. Ένας συμμετέχων τόνισε τη σημασία που 
είχε το οικογενειακό δείπνο έτσι ώστε η οικογένεια να παραμένει δεμένη και να συζητάνε για 
τα γεγονότα που είχαν συμβεί στον καθένα. Επίσης φάνηκε ότι οι συνεργάτες των ατόμων 
που μετακόμισαν ήταν βοηθητικοί απέναντί τους, καθώς είχαν βρεθεί και οι ίδιοι στην ίδια 
θέση και γνώριζαν πώς έιναι αυτή η διαδικασία, ενώ υπήρξε βοήθεια από γείτονες, την 
εκκλησία ή φίλους. Σε γενικές γραμμές ωστόσο φάνηκε ότι η οικογένεια έπρεπε να 
ανταποκριθεί μόνη της σε αυτή την αλλαγή.  

Για τους περισσότερους συμμετέχοντες το κενό που δημουργήθηκε με την απουσία των 
φίλων και των συγγενών τους τους έκανε να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικοί ήταν για 
αυτούς. Αντίστοιχα όμως όσοι έχουν μείνει πίσω φάνηκε ότι λειτούργησαν και οι ίδιο 
πιεστικά εκφράζοντας παράπονα ή απαιτήσεις από τα μέλη της οικογένειας τα οποία 
μετακόμισαν.  

Για κάποιους άλλους η αλλαγή του τόπου κατοικίας δεν έγινε αποδεκτή και συνέχισαν 
να επισκέπτονται συχνά τον προηγούμενο τόπο κατοικίας ακόμη και αν εκείνος ήταν μακριά, 
στην πρώτη ευκαιρία. Οι περισσότεροι όμως οι οποίοι μετακόμισαν προσαρμόστηκαν εν 
τέλει στη μετακόμιση με το πέρασμα του καιρού, καθώς η επιβίωση επιβάλλει την 
προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Εκ των υστέρων, οι περισσότεροι περιέγραψαν την εμπειρία 
της μετακόμισης ως κάτι θετικό. Ανέφεραν ότι είδαν περισσότερα πράγματα, απέκτησαν 
περισσότερες εμπειρίες, ενώ η καριέρα τους βελτιώθηκε. 
 
3.12. Συμπεράσματα 
 

Στα παραπάνω υποκεφάλαια μελετήσαμε τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν 
γύρω από την αλλαγή του τόπου κατοικίας. Όσο οι κοινωνίες εξελίσσονται οι αποστάσεις 
μικραίνουν και η έννοια της σταθερότητας είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί και να 
διατηρηθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει και η αλλαγή του τόπου κατοικίας η οποία 
μπορεί να συμβαίνει για μια σειρά λόγων, όπως η επαγγελματική ανέλιξη, αλλά και για 
λόγους οι οποίοι είναι δυσάρεστοι όπως η ανεργία. Για να μελετήσουμε την επίδραση που 
έχει η αλλαγή του τόπου κατοικίας χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ποικίλους παράγοντες 
καθώς φαίνεται πως η αλλαγή του τόπου κατοικίας από μόνη της δε μας δίνει έγκυρες 
πληροφορίες για την προσαρμογή ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Χρειάζεται να 
μελετήσουμε τους λόγους για τους οποίους μετακομίζουν οι άνθρωποι, την κοινότητα την 
οποία αφήνουν και την κοινότητα στην οποία μετακινούνται, τις κοινωνικές τους σχέσεις, και 
τους παράγοντες υποστήριξης που έχουν στο κάθε πλαίσιο. Η αλλαγή του τόπου κατοικίας 
αποτελεί μια αλλαγή αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα άτομα αυτή την αλλαγή 
επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτή την 
περίπτωση είναι οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να 
μελετήσουμε σε βάθος μεμονωμένα περιστατικά έτσι ώστε να εμβαθύνουμε στο τι είναι αυτό 
το οποίο κάνει μια μετακόμιση δύσκολη ή εύκολη για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Οι 
οικογένειες έχουν η καθεμία το δικό τους τρόπο να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και αυτό 
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ακριβώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να μελετηθεί αποτελεσματικά με τις ποιοτικές μεθόδους 
έρευνας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΕΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Θεωρητική θεμελίωση των μεθόδων έρευνας που 
χρησιμοποιήθηκαν 

 
4.1. Εισαγωγή 

 
Το θεωρητικό μέρος της έρευνας ασχολήθηκε εκτενώς με το ζήτημα της κατοικίας, της 

κατοίκησης και του σπιτιού, καθώς και με την έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας και 
τις επιδράσεις στην οικογένεια και τα παιδιά. Στο μέρος αυτό αντίστοιχα επιχειρείται η 
θεωρητική θεμελίωση αναφορικά με τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας που αξιοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα προσεγγίζονται θεωρητικά η μέθοδος της 
βιογραφικής-αφηγηματικής προσέγγισης, της ημιδομημένης κλινικής συνέντευξης και του 
ιχνογραφήματος. 

 
4.2. Η ποιοτική έρευνα 

 
Σύμφωνα με τον Kvale (1996), όπως αναφέρεται στην Παρασκευοπούλου-Κόλλια 

(2008), oι ερευνητικές µέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές 
αναλύουν την ποσότητα εµφάνισης του φαινοµένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές 
αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριµένο χαρακτήρα του φαινοµένου. Οι ποιοτικές µέθοδοι 
δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σηµαίνει για τα υποκείµενα η 
εµπειρία για την οποία µιλούν, µε άλλα λόγια, να εμβαθύνει (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 
2008). 

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια μέθοδο έρευνας συνεχώς μεταβαλλόμενη, καθώς 
πολλοί ερευνητές διατυπώνουν διαφορετικούς ορισμούς για το τι είναι η ποιοτική έρευνα, 
ανάλογα με τον θεωρητικό τους προσανατολισμό (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι Ellis, 
Bochner, Denzin και Lincoln (2005), παραθέτουν τον εξής ορισμό για την ποιοτική έρευνα: 
 

Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situated activity), η οποία 
τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και 
υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν 
τον κόσμο. Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, 
συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των 
φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, 
η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, 
επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι 
άνθρωποι δίνουν σε αυτά (Ellis, Bochner, Denzin & Lincoln, 2005: 3, αναφέρεται στο Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015: 12-13).  
 
Τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας πολύ συχνά οριοθετούνται σε σύγκριση με 

την ποσοτική έρευνα Πουρκός (2010β), όπως αναφέρεται στους Ίσαρη και Πουρκός, (2015). 
Η ποιοτική έρευνα είναι η έρευνα που διεξάγεται χωρίς τη χρήση μαθηματικών, 
πραγματοποιείται σε πραγματικές και όχι ελεγχόμενες συνθήκες, δίνει έμφαση στο νόημα 
αντί για τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με τον Hayes (1997), όπως 
αναφέρεται στους Ίσαρη και Πουρκό (2015), απορρίπτει τη φυσική επιστήμη ως μοντέλο 
έρευνας. Αποτελεί μια μορφή έρευνας νατουραλιστική, συγκειμενική, πλαισιοθετημένη, 
ερμηνευτική (Henwood & Pidgeon, 1994, όπως αναφέρονται στους Ίσαρη και πουρκό, 2015). 
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Η ποιοτική έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση ενός φαινομένου με βάση εσωτερικά 
κριτήρια τα οποία τονίζουν τη μοναδικότητά του για αυτό και θεωρείται –ημική (Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015). Η ποιοτική μέθοδος περιέχει τρια διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 
αποτελεί το επιστημολογικό της υπόβαθρο, το οποίο ακολουθεί τις θεωρητικές κατευθύνσεις 
της ερμηνευτικής, της φιλοσοφικής ερμηνευτικής και του κονστρουξιονισμού και σκοπό 
έχουν να ανιχνεύσουν το νόημα των ανθρώπινων πράξεων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Το 
δεύτερο επίπεδο αποτελεί η μεθοδολογία της έρευνας, η οποία βασίζεται στο επαγωγικό 
μοντέλο. Τέλος, το τρίτο επίπεδο αποτελεί τις ερευνητικές στρατηγικές και τεχνικές. Οι πιο 
σημαντικές τεχνικές παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα είναι η παρατήρηση, η 
συνέντευξη και οι ομάδες εστίασης (focus group). Όσον αφορά στην ανάλυση των 
δεδομένων, ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποιούν τη διαισθητική ανίχνευση των δεδομένων 
ενώ άλλοι συστηματοποιούν και αναλύουν τα δεδομένα στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών 
(Strauss & Corbin, 1990).   

 
4.3. Τεχνικές παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα 

 
Στις ποιοτικές έρευνες υπάρχει μια ποικιλία τρόπων παραγωγής δεδομένων. Αυτές 

περιλαμβάνουν την ποιοτική συνέντευξη σε βάθος, την βιογραφική-αφηγηματική 
συνέντευξη, την συνέντευξη σε ομάδα (focus group) και την παρατήρηση (Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015). 

 Με τον όρο συνέντευξη αναφερόμαστε στις συνεντεύξεις σε βάθος. Η συνέντευξη 
αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα 
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ο σχεδιασμός της συνέντευξης χρειάζεται να βασίζεται σε 
συγκεκριμένες επιστημολογικές αρχές και να έχει άμεση σύνδεση με τα βασικά ερευνητικά 
ερωτήματα που θέλουμε να μελετήσουμε (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Η χρήση της ποιοτικής συνέντευξης βασίζεται στην οντολογική θέση της κατανόησης 
της δομής του κοινωνικού κόσμου, ο οποίος περιλαμβάνει τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις 
ερμηνείες και τις διαδράσεις των ανθρώπων, τα οποία αποτελούν σημαντικές διαστάσεις της 
πραγματικότητας του ατόμου. Επίσης, προϋποθέτει μια επιστημολογική θεώρηση σύμφωνα 
με την οποία η γνώση σχετικά με τις οντολογικές διαστάσεις που αναφέραμε μπορεί να 
παραχθεί μόνο εαν ο ερευνητής αλληλεπιδράσει με τους συμμετέχοντες, τους ακούσει και 
τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν για τις εμπειρίες και τα βιώματά τους καθώς και να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Η ποιοτική συνέντευξη χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την τυποποίησή της από 
τον ερευνητή. Διακρίνονται η ημιδομημένη και η δομημένη συνέντευξη. Σε αυτούς τους 
τύπους συνέντευξης οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν για τα βιώματά τους, τις 
εμπειρίες τους και τις σκέψεις τους σε βάθος (Robson, 2007, όπως αναφέρεται στους Ίσαρη 
& Πουρκός, 2015). Η ημιδομημένη συνέντευξη σε βάθος αποτελεί ένα σύνολο 
προκαθορισμένων ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νεόυς ερευνητές ώστε να 
υπάρχει ένας οδηγός προκειμένου να καλύψουν τα ζητήματα τα οποία θέλουν να μελετήσουν. 
Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία σχετικά με την τροποποίηση 
κάποιων ερωτήσεων σε σχέση με τον συμμετέχοντα, με την εμβάθυνση σε κάποια ζητήματα 
τα οποία αφορούν τον ερωτώμενο, με τη σειρά των ερωτήσεων και τέλος, με την πρόσθεση ή 
αφαίρεση κάποιων ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η μη 
δομημένη συνέντευξη δεν περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά ευρείες θεματικές 
πάνω στις οποίες οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να μιλήσουν. Συνήθως ο 
ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλογο 7 ή 8 θεμάτων προς συζήτηση πάνω στα οποία 
στηρίζεται η αλληλεπίδρασή του με τον συνεντευξιαζόμενο. Ένα πλεονέκτημα του 
συγκκεριμένου τύπου συνέντευξης είναι η ανάδυση νέων ζητημάτων τα οποία δεν είχαν 
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καθοριστεί από τον ερευνητή (Mason, 2009· Robson, 2007, όπως αναφέρονται στους Ίσαρη 
& Πουρκό, 2015).  

Ένας ακόμη τύπος συνέντευξης ο οποίος χρησιμοποιείται στις ποιοτικές προσεγγίσεις 
είναι η βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη. Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2010), η βιογραφική-
αφηγηματική προσέγγιση αναφέρεται στην χρήση, ως υλικό ανάλυσης, των βιογραφικών 
αφηγήσεων ή αφηγήσεων ζωής, οι οποίες παράγονται στο πλαίσιο της βιογραφικής-
αφηγηματική συνέντευξης. Κατά τη διάρκεια της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης ο 
αφηγητής καλείται ενώπιον του ερευνητή να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του ή μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής του, ανακαλώντας μνήμες, βιώματα και γεγονότα 
στα οποία είχε προσωπική ανάμειξη. Αυτή η επικοινωνία ηχογραφείται και στη συνέχεια το 
αρχείο μετατρέπεται από τον ερευνητή σε γραπτό κείμενο το οποίο και στη συνέχεια θα 
αναλυθεί. Η βιογραφική προσέγγιση δίνει έμφαση στην υποκειμενική σκοπιά των ατόμων. 
Σαν μέθοδος ανήκει στο «ερμηνευτικό παράδειγμα», σύμφωνα με το οποίο η κοινωνική 
πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή ως μια πολύπλοκη συμβολική κατασκευή με δυναμική 
διάσταση, αναγνωρίζεται η ικανότητα των ανθρώπων να παράγουν νόημα στην επικοινωνία 
και στη δράση τους καθώς και η ενεργή συμμετοχή των ατόμων στην κατασκευή της 
κοινωνικής πραγματικότητας.  

Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην έννοια της αφήγησης. Σύμφωνα με τον 
Schütze (1987), όπως αναφέρεται στον Τσιώλη (2010), μέσω της αφήγησης μπορούν να 
ανακληθούν καλύτερα στη μνήμη οι δομές προσανατολισμού και η πραγματική δράση και να 
αναπαραχθούν τα γνωστικά μονοπάτια μέσα από τα οποία το άτομο έδρασε και βίωσε τα 
γεγονότα. Μέσα από την αφηγηματική-βιογραφική συνέντευξη ο ερευνητής έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στην βιογραφική εμπειρία του ατόμου και το πώς αυτή 
έχει μεταβληθεί με το χρόνο.  

Μέσω της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης δίνεται η δυνατότητα να 
μελετηθούν τα κοινωνικά φαινόμενα στην δυναμική τους διάσταση και στην ιστορική τους 
διαμόρφωση. Επίσης, ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης αποτελεί έναν προνομιακό τρόπο 
να μελετηθεί ο βιωματικός κόσμος των υποκειμένων, να ανιχνευθούν τα νοηματικά 
συστήματα και τα πλαίσια αναφορών με βάση τα οποία ορίζουν τις καταστάσεις, και να 
γίνουν κατανοητές οι ερμηνείες και οι προσανατολισμοί της δράσης τους. Τέλος, μέσα από 
την βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη ο ερευνητής αποκτά πρόσβαση στην «γραμματική» 
των κανόνων που διαμορφώνουν τις ρουτίνες της καθημερινής ζωής (Τσιώλης, 2010). 

Ένας ακόμη τρόπος παραγωγής δεδομένων στις ποιοτικές έρευνες είναι η ομάδα 
εστίασης (focus group). Η συνέντευξη σε ομάδα εστίασης αποτελεί μια διαδικασία μέσα από 
την οποία οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με άλλα μέλη μιας ομάδας για ένα 
προκαθορισμένο ζήτημα από τον ερευνητή (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Πρόκειται για μια 
ομαδική συζήτηση στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν μεταξύ τους για ένα 
συγκεκριμένο θέμα μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, συνήθως οριζόντια, δηλαδή 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας (Wilkinson, 1998, όπως αναφέρεται στους 
Ίσαρη & Πουρκό, 2015).  

Τέλος, ένας ακόμη τρόπος παραγωγής δεδομένων αποτελεί η παρατήρηση. Στην 
ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα χρησιμοποιείται συχνά η συμμετοχική 
παρατήρηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). H συμμετοχική παρατήρηση αφορά τη μερική ή 
ολική συμμετοχή του ερευνητή σε ένα πεδίο της καθημερινής ζωής και την συστηματική 
παρατήρηση κάποιων διαστάσεων του πεδίου όπως συμπεριφορές, σχέσεις ή 
αλληλεπιδράσεις. Η συμμετοχή του ερευνητή μπορεί να έχει τρεις μορφές σύμφωνα με τους 
Adler και Adler (1991), όπως αναφέρεται στους Ίσαρη και Πουρκό (2015). Η πρώτη μορφή 
είναι η πλήρης συμμετοχή όπου ο ερευνητής δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του και 
επιδιώκει να γίνει μέλος του πλυθησμού τον οποίο θέλει να μελετήσει. Η δεύτερη είναι η 
ενεργή συμμετοχή, όπου ο ερευνητής αποκαλύπτει την ταυτότητά του και συμμετέχει στις 
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βασικές δραστηριότητες του κοινωνικού πλαισίου που μελετά χωρίς όμως να γίνει μέλος του. 
Τέλος, η τρίτη μορφή είναι η περιφερειακή συμμετοχή όπου ο ερευνητής παρόλο που 
συμμετέχει στο κοινωνικό πλαίσιο δεν εμπλέκεται στις δραστηριότητες της ομάδας.   

 
4.4. Ο ρόλος του βιώματος στην ποιοτική έρευνα 

 
Ο άνθρωπος κατανοεί, προσλαμβάνει και κατασκευάζει τον κόσμο γύρω του στη βάση 

της βιωματικής του πραγματικότητας (Πουρκός, 2016). Το ανθρώπινο βίωμα συνιστά την 
κύρια βάση για τις ποιοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες. Αυτή η προοπτική συνδέεται με τη 
μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αμεσότητα της εμπειρίας (Πουρκός, 2015). 
Σύμφωνα με τους Dieumegard, Nogry, Ollagnier-Beldame και Perrin (2019) το να 
χρησιμοποιήσουμε την έννοια του βιώματος ως εργαλείο ανάλυσης σημαίνει ότι 
επικεντρωνόμαστε ατομικά, ως σημείο αρχής, σε κάθε υποκείμενο, λαμβάνοντας ωστόσο 
υπόψη και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο του υποκειμένου. Επίσης, εξετάζεται η εμπειρία 
από μια σχεσιακή προοπτική, δεδομένου ότι στην εμπειρία το υποκείμενο επηρεάζει τον 
κόσμο όσο και ο κόσμος επηρεάζει το υποκείμενο. Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη οι 
αλληλένδετες διαστάσεις της εμπειρίας (γνωστικές, συναισθηματικές, κινητικές και 
αισθητικές) και μελετάται η εμπειρία του εδώ και τώρα, όπως βιώνεται και ενσωματώνει το 
παρελθόν και το μέλλον. Μελετάμε δηλαδή το τι δίνει νόημα για το υποκείμενο στη δεδομένη 
στιγμή, και σε δεύτερο χρόνο χαρακτηρίζουμε ποιά είναι η εμπειρία του για κάτι δηλαδή 
«πώς είναι να...», βασισμένοι στις περιγραφές της εμπειρίας που μας δίνει. Η προοπτική του 
βιώματος αντί να βασίζεται σε θεωρίες και γενικεύσεις προσφέρει μια εναλλακτική 
προοπτική που συνδέεται με το ανεπανάληπτο συμβάν της ύπαρξης (Bakhtin, 1993) και 
αποσκοπεί να παράσχει συγκεκριμένες ιδέες και διαισθήσεις σχετικά με τα ποιοτικά νοήματα 
των φαινομένων στη ζωή των ανθρώπων. Εκφράζει την ιδέα των πρωτογενών διαστάσεων 
της ανθρώπινης ύπαρξης οι οποίες συνιστούν την αφετηρία και βάση για έρευνα, στοχασμό 
και ερμηνεία. Στο έργο του Gadamer (1984) αναφέρονται δύο διαστάσεις του νοήματος με 
βάση τη βιωμένη εμπειρία: η αμεσότητα της εμπειρίας και το περιεχόμενο αυτού που 
βιώνεται. Και τα δύο νοήματα έχουν σημασία για την ποιοτική έρευνα και αναφέρονται στην 
άμεση περιγραφή της εμπειρίας μας, όπως αυτή είναι (βλ. Πουρκός, 2016). 

Ένα από τα έργα που εδραίωσε τη σημασία του βιώματος στις κοινωνικές επιστήμες 
είναι η έρευνα των Thomas και Znaniecki (1920) «Ο πολωνός χωρικός στην Ευρώπη και 
στην Αμερική» μέσω του οποίου αναπτύχθηκε μια βιογραφική προσέγγιση των 
μεταναστευτικών βιωμάτων. Το βιβλίο αυτό ήταν σταθμός στη μελέτη του βιώματος και των 
ιστοριών ζωής των ανθρώπων με τα μέσα που χρησιμοποίησε, όπως τις επιστολές των 
Πολωνών και την λεπτομερή ανάλυση της ιστορίας ζωής ενός από αυτούς και αποτέλεσε 
σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Σχολής του Σικάγου την περίοδο του 
μεσοπολέμου. Επίσης την ίδια περίοδο παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις 
μελέτες περιπτώσεων, την ανάλυση της ζωής των ανθρώπων, τις εθνογραφικές έρευνες 
πεδίου, τις βαθιές αναλύσεις και πυκνές περιγραφές των πολιτισμικών πλαισίων των 
ανθρώπων. Στην μεταπολεμική περίοδο αναπτύσσεται και η θεωρία της συμβολικής 
αλληλεπίδρασης με κύριο εκπρόσωπο τον Herbert Blumer και ερευνητικά ενδιαφέροντα την 
ταυτότητα, τη δράση και την αλληλεπίδραση τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της έρευνας 
σχετικά με την ιστορία ζωής, τα βιώματα και τον βιόκοσμο των ανθρώπων. Η εστίαση της 
προσοχής δίνεται πλέον στο άτομο ως ιδιαίτερη βιογραφική ύπαρξη. Υπάρχουν κάποιοι 
βασικοί παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις 
προσωπικές ζωές και το βίωμα των ανθρώπων. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος για την προφορική ιστορία. Οι άνθρωποι ως εκπρόσωποι σγκεκριμένων 
τάξεων και ως φορείς βιωμάτων και μνημών αυτών που έχουν βιώσει (π.χ. μνήμες από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης) άρχισαν να θεωρούνται σημαντικά τεκμήρια που διαδραματίζουν 
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σημαντικό ρόλο στα γεγονότα και στις κοινωνικές αλλαγές. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται 
ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με το παρελθόν, το πώς χρησιμοποιούν τη 
μνήμη τους για συμβάντα που βίωσαν, το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εαυτό τους ως 
δρων υποκείμενο στο πλαίσιο κοινωνικών καταστάσεων αλλά και πώς το παρελθόν συνιστά 
μέρος της ζωής τους και της ταυτότητας που έχουν διαμορφώσει στο παρόν. Ένας δεύτερος 
παράγοντας είναι η ανάπτυξη της έρευνας στο πλαίσιο των προσεγγίσεων που αφορούν το 
φύλο (gender criticism). Πρόκειται για ένα σύνολο προσεγγίσεων που αφορούν τη 
φεμινιστική κριτική, τις γυναικείες σπουδές, τη γυναικοκριτική και την queer theory. Σε 
αυτές τις μεθοδολογίες δίνεται έμφαση στην «πρωτογενή» εμπειρία, την κατανόηση του 
πλαισίου ζωής και αρχίζουν να διερευνώνται οι προσωπικές ιστορίες και οι αφηγήσεις ζωής, 
στρέφοντας έτσι την προσοχή στην αυτοβιογραφική παράδοση και των μέσων της 
αυτοβιογραφικής έρευνας όπως είναι τα ημερολόγια, οι επιστολές, οι φωτογραφίες, τα 
μυθιστορήματα κλπ. Ένας τρίτος παράγοντας αφορά την πολιτική πάλη γύρω από τον 
ρατσισμό και την καταπίεση. Η τάξη, η φυλή, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός κ.ά. 
θεωρήθηκαν βασικοί όροι για τη διαμόρφωση της ταυτότητας αυξάνοντας το ενδιαφέρον για 
τις αυτοβιογραφικές προσεγγίσεις των βιωμάτων των ανθρώπων και του πλαισίου μέσα στο 
οποίο ζουν και διαμορφώνονται Ένα είδος που ανήκει στις ποιοτικές προσεγγίσεις και 
αναπτύσσεται πρόσφατα είναι η προσέγγιση της αυοτεθνογραφίας και οι προσωπικοί 
αναστοχασμοί του ερευνητή από την παραμονή του στο ερευνητικό πεδίο, τα οποία παίζουν 
ρόλο στην πρόσληψη και παραγωγή της γνώσης. Ο ερευνητής δεν είναι απρόσωπος 
παρατηρητής αλλά επηρεάζει την έρευνα φέρνοντας την δική του υποκειμενική εμπειρία 
αναπόφευκτα καθώς αποτελεί και ο ίδιος μέρος του συνόλου που μελετάει με τον δικό του 
τρόπο. Τα όρια της υποκειμενικότητας θολώνουν και έχουμε ένα μείγμα βιωματικού υλικού 
και επιστημονικής γνώσης. Από τη δεκαετία του ΄80 και έπειτα η αναστοχαστικότητα 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θεωρείται αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ερευνητική 
διαδικασία. Βλέπουμε να αναδύεται η εστίαση στην λεπτομερή ανάλυση, πυκνή περιγραφή 
και κατανόηση μιας μεμονωμένης περίπτωσης ή ενός μικρού αριθμού περιπτώσεων. Οι 
ερευνητές ενδιαφέρονται περισσότερο για τις άδηλες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας και 
της ζωής των υποκειμένων που λειτουργούν σε ασυνείδητο επίπεδο και στην ενσώματη 
μνήμη. Για να το μελετήσει αυτό ο ερευνητής πρέπει να παέι πέρα από το λόγο και να 
χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για να δει τη ζωή των ανθρώπων σε άλλες διαστάσεις, όπως 
τις βασισμένες στην τέχνη μεθόδους έρευνας. Πλέον δίνεται έμφαση στην κοινωνικο-
ιστορικά και πολιτισμικά πλαισιοθετημένη γλώσσα, αφήγηση και ιστορίες ζωής και εαυτού, 
της υποκειμενικότητας και των βιωμάτων για την κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών 
φαινομένων που αφορούν τις επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο (βλ. Πουρκός, 
2015). 

 
4.5. Οι βασισμένες στην τέχνη ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας οι οποίες βασίζονται στην τέχνη. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στους 
ποιοτικά προσανατολισμένους ερευνητές οι οποίοι προσπαθούν να εμπλουτίσουν τις έρευνές 
τους με τη χρήση καλλιτεχνικών μέσων όπως το ιχνογράφημα, η μουσική ή μέσω του 
παιχνιδιού όπως το παιχνίδι με την κούκλα, το κουκλόσπιτο κλπ, ως έναν επιπλέον τρόπο 
παραγωγής δεδομένων  αλλά και για σκοπούς αναπαράστασης αυτών. Αυτή η μεθοδολογική 
προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τη θετικιστική μεθοδολογική παράδοση όπου το 
φαινόμενο και το βίωμα των ανθρώπων ανάγεται σε στατιστικές μορφές μέσων όρων οι 
οποίες δεν αφήνουν χώρο για να υπάρξει μια ολιστική μελέτη του φαινομένου. Η τέχνη και η 
σχέση της με τη γνώση και την πραγματικότητα αποτελούσε ήδη από τα αρχαία χρόνια ένα 
σημαντικό ζήτημα στην επιστήμη και την φιλοσοφία. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει σήμερα και 
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το ζήτημα της τέχνης επανέρχεται στο προσκήνιο είναι οι νέες κοινωνικές συνθήκες και οι 
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο μας οι οποίες συνδέονται με σημαντικές αλλαγές 
μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές και υπό μετάβαση κοινωνίες που ζούμε και ως εκ 
τούτου οι κρίσεις που συνδέονται με αυτές (οικονομικές, ηθικές, πολιτικές, οικολογικές κ.ά.) 
Για την επίλυση αυτών των νέων κρίσεων απαιτούνται νέες μορφές κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Πουρκός, 2015). Η τέχνη αποτελεί μια εναλλακτική μορφή 
αλληλεπίδρασης, καθώς μέσα από τη χρήση της τέχνης πολλές φορές αφενός 
αποκαλύπτονται πράγματα που λεκτικά δεν είναι δυνατόν να ειπωθούν, ο μη γλωσσικός 
χαρακτήρας της τέχνης  την καθιστά χρήσιμο μέσο για μια μη λεκτική βαθιά επικοινωνία. 

Η τέχνη αποτελεί ένα μέσο αναφοράς και μια συμβολική γλώσσα έκφρασης του 
εσωτερικού κόσμου του υποκειμένου (Guttmann & Regev, 2004). Οι ασυνείδητες σκέψεις 
του ατόμου, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες του βρίσκουν τρόπο έκφρασης μέσω της 
τέχνης και, μετατρεπόμενα σε ζωγραφιές, προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο ομιλίας, 
ανάγνωσης και επικοινωνίας. Η ζωγραφική αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς 
τρόπους μη λεκτικής επικοινωνίας καθώς παρέχει στα υποκείμενα ένα μέσο έκφρασης του 
εσωτερικού τους συναισθηματικού κόσμου πριν κατακτήσουν την ικανότητα του λόγου. Οι 
ζωγραφιές του παιδιού αναπαριστούν το περιβάλλον του, το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαφορετική γλώσσα με τους 
δικούς της γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, η οποία αποκωδικοποιεί με έναν 
συμβολικό τρόπο σκέψεις και συναισθήματα (Θεμελή, 2014). 

Οι Kress και Van Leeuwen (2010), στο βιβλίο τους  «Η ανάγνωση των εικόνων» 
υποστηρίζουν ότι θέλουν να προσεγγίσουν το ζήτημα της εικόνας με την ίδια σοβαρότητα 
που αντιμετωπίζονται και οι γλωσσικές μορφές. Προτείνουν μια γραμματική του οπτικού 
σχεδιασμού, η οποία παρέχει μια μορφή γλώσσας για την ανάλυση των δομικών στοιχείων 
και των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ του λεκτικού και του οπτικού τρόπου οι οποίοι 
διαπλέκονται  στη δόμηση νοημάτων σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια. Η θεωρητική αυτή 
βάση απορρέει από την κοινωνική σημειωτική (Halliday, 1978), η οποία εκλαμβάνει τη 
γλώσσα ως λειτουργική (τι μπορεί να γίνει μέσω αυτής), σημασιολογική (τη χρησιμοποιούμε 
για τη δόμηση νοημάτων), εξαρτημένη από το πλαίσιο και τα νοήματα που παράγονται μέσα 
σε αυτό, και σημειωτική, λόγω του ότι είναι μια διαδικασία δόμησης νοημάτων τα οποία 
επιλέγονται μέσα από ένα γενικότερο σύνολο νοημάτων τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Ο Halliday διακρίνει δύο είδη λειτουργίας τα οποία σχετίζονται: τη 
λειτουργία μέσα στη δομή και τη λειτουργία μέσα στην κοινωνία. Ο όρος σημειωτική 
λειτουργία αφορά το ρόλο ενός σημειωτικού μέρους μέσα σε ένα σημειωτικό σύνολο π.χ. στο 
ρόλο που έχει μια λέξη μέσα σε μια πρόταση. Κάθε μέρος συμβάλλει στη συγκρότηση του 
συνόλου με τον ίδιο τρόπο που κάθε μέλος συμβάλλει στη συγκρότηση του κοινωνικού 
συνόλου. Υπάρχουν τρια είδη νοημάτων τα οποία ενσωματώνονται στη γλώσσα. Σύμφωνα με 
τον Halliday (1958) τα γλωσσικά νοήματα ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες 
ονομάζονται και μεταλειτουργίες: η αναπαραστατική μεταλειτουργία η οποία αποτελεί την 
πηγή της αναπαράστασης της εμπειρίας, η διαπροσωπική μεταλειτουργία, η οποία είναι η 
πηγή για τη σημασία ως ένα είδος δράσης και τρίτη η κειμενική μεταλειτουργία, η οποία 
είναι η πηγή για τη διατήρηση της σχέσης με το περιβάλλον. Η σημειωτική θεωρία ωστόσο 
δεν περιορίζεται στη μελέτη της γλώσσας. Αρκετοί μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι η 
σημειωτική θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη και άλλων τρόπων 
νοηματοδότησης πέρα από τη γλώσσα όπως είναι η εικόνα με την έννοια της φωτογραφίας ή 
της ζωγραφικής (βλ. Kress & Van Leeuwen, 2010). Οι Kress και Van Leeuwen (2010) 
υποστηρίζουν ότι οι εικόνες όπως και η γλώσσα δεν αποτελούν μόνο αναπαραστάσεις της 
υλικής πραγματικότητας αλλά και διεπίδραση της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Υποστηρίζουν επίσης ότι οι εικόνες πραγματώνουν τη σημειωτική πραγματικότητα λόγω του 
ότι συμμετέχουν σε κειμενικές συνθέσεις με διαφορετικούς τρόπους. Η ανάγννωση ενός 



 47 

οπτικού μέσου περιέχει την επίδραση τριών στοιχείων: τις αναπαραστατικές/ιδεολογικές 
δομές οι οποίες σχηματίζουν λεκτικά και οπτικά τη φύση των γεγονότων, τις 
διαπροσωπικές/διεπιδραστικές πηγές, λεκτικές ή οπτικές οι οποίες οικοδομούν τη φύση της 
σχέσης μεταξύ των προσώπων, και τέλος τις συνθετικές/κειμενικές δομές οι οποίες 
αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία συντίθενται ώστε να δώσουν την αίσθηση της 
δομικής συνοχής. Λόγω του ότι η ανάλυση η οποία γίνεται στο ιχνογράφημα γίνεται με τη 
θεωρία της κοινωνικής σημειωτικής είναι σημαντικό να γίνει μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο. 

Ο σκοπός της βασισμένης στο ιχνογράφημα έρευνας είναι να χρησιμοποιήσει την τέχνη 
σαν μέθοδο, μορφή ανάλυσης ή θέμα μέσα στην ποιοτική έρευνα (Mullen, 2003). Επομένως, 
ανήκει στην κατηγορία των εναλλακτικών ποιοτικών προσεγγίσεων στο πεδίο της έρευνας 
στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού-ερμηνευτικού παραδείγματος. Το παράδειγμα των 
βασισμένων στην τέχνη μεθόδων έρευνας υποστηρίζει ότι με την παράδοση της 
δημιουργικότητας και της ερμηνείας της στον συμμετέχοντα της έρευνας, ο συμμετέχων 
ενδυναμώνεται, η σχέση μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου ενισχύεται και εξισώνεται και το 
πλαίσιο γίνεται πιο ξεκάθαρο και ακριβές χρησιμοποιώντας τόσο συναισθηματικούς όσο και 
γνωστικούς τρόπους γνώσης (Huss & Cwikel,  2005). Στην βασισμένη στο ιχνογράφημα 
έρευνα οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια 
ποικιλία μέσων και ακολουθώντας κάποιες οδηγίες οι οποίες τους δίνονται σχετικά με το 
θέμα για το οποίο θα ζωγραφίσουν. Στη συνέχεια γίνεται μια συζήτηση γύρω από το 
ιχνογραφικό έργο και τα ιχνογραφήματα αναλύονται προσπαθώντας να διακρίνουμε την 
γραμματική της οπτικής επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιήσει καθώς και το τι θέλει το 
υποκείμενο να επικοινωνήσει μέσα από τη ζωγραφιά του. Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις 
στην ανάλυση των ιχνογραφημάτων, οι πιο βασικές από τις οποίες είναι η αναπτυξιακή, η 
αισθητική, η ψυχαναλυτική, η γνωστική και η σημειωτική (Τρούλη, Κοντοπόδης & Graeser, 
2015). 

Η ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με την βασισμένη στο ιχνογράφημα έρευνα 
περιλαμβάνει μια μέθοδο αναστοχασμού. Η ευρετική έρευνα σε συνδυασμό με την 
βασισμένη έρευνα στην τέχνη αποτελούν την μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων μέσω τέχνης 
η οποία βασίζεται στον αναστοχασμό. Η συγκεκριμένη ανάλυση περιλαμβάνει την εκπόνηση 
βασικών θεμάτων από τα δεδομένα που έχουν παραχθεί, δημιουργώντας διαφορετικά επίπεδα 
τέχνης και συνδέοντας τα πάντα μαζί. Ο ερευνητής καλείται να  πηγαίνει μπροστά και πίσω 
συνεχώς, με αναστοχασμό γύρω από τη στιγμή όπου τα δεδομένα παράχθηκαν. Βασικά 
συστατικά της ανάλυσης δεδομένων μέσω του αναστοχασμού αποτελεί ο αρχικός 
συλλογισμός, όπου ο ερευνητής αναρωτιέται σχετικά με την πηγή του φαινομένου που 
μελετάει, η συνεχής ενδοσκόπηση και η καλλιτεχνική απόκριση σε αυτή, ο αναστοχασμός 
πάνω στην καλλιτεχνική απόκριση και ούτω καθ’ εξής μέχρι ο ερευνητής να φτάσει σε νέα 
γνώση σχετικά με τον εαυτό. Η καλλιτεχνική απόκριση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες 
μορφές τέχνης ως μέσα (Schenstead, 2012). 

Το βίωμα, τόσο του υποκειμένου της έρευνας όσο και του ερευνητή κατέχει κεντρική 
θέση στη δημιουργία του ιχνογραφήματος. Η τέχνη είναι μια έκφραση του χρόνου, του 
τόπου, της εμπειρίας, της προοπτικής και τελικά της ίδιας της ύπαρξης (Knowles & Cole, 
2008). Το βίωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα ανάλυσης στις ποιοτικές 
μεθοδολογίες έρευνας. Ορίζοντας το βίωμα ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία η οποία πηγάζει 
εσωτερικά από το υποκείμενο, απορρέει από τη φαινομενολογική προσέγγιση η οποία έχει τις 
ρίζες της στην ενεργητική προσέγγιση της νόησης. Έτσι, η βιωμένη εμπειρία είναι 
ενεργητική, ολιστική και πλαισιοθετημένη. Η φαινομενολογική θεωρία στην οποία βασίζεται 
το βίωμα βασίζεται σε μια επιστημολογία με μεθόδους οι οποίες μελετούν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά με ολιστικό τρόπο και κατανοούν την πολυπλοκότητά της (βλ. Dieumegard, 
Nogry, Ollagnier-Beldame & Perrin, 2019). Το να λάβουμε υπόψη μας την έννοια του 
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βιώματος σε μια έρευνα βασισμένη στο ιχνογράφημα σημαίνει να επικεντρωθούμε ατομικά 
σε κάθε υποκείμενο αλλά επίσης να λαμβάνουμε υπόψη μας το κοινωνικό επίπεδο μέσω της 
υποκειμενικής του αντήχησης. Σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την εμπειρία από μια 
σχεσιακή άποψη, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της εμπειρίας το υποκείμενο επηρεάζει τον 
κόσμο όσο ο κόσμος επηρεάζει το υποκείμενο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις 
πτυχές της εμπειρίας όπως γνωστική, συναισθηματική, κινητική και κινητήρια διάσταση. 
Τέλος, θα πρέπει να μελετήσουμε το βίωμα στο εδώ και τώρα με το υποκείμενο 
τοποθετημένο χρονικά και ενσωματώνοντας το παρόν και το μέλλον μέσα σε αυτό. 
Συγκεντρωτικά, αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να μελετήσουμε το τι βγάζει 
νόημα για το συγκεκριμένο υποκείμενο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Dieumegard, 
Nogry, Ollagnier-Beldame & Perrin,  2019). 

Η βασισμένη στο ιχνογράφημα έρευνα μελετάει το βίωμα το οποίο εκφράζεται μέσω 
της τέχνης. Το υποκείμενο μέσα από τα σχέδιά του εκφράζει τη βιωμένη του εμπειρία και 
μέσα από την κλινική συνέντευξη το βίωμα παίρνει σάρκα και οστά και αποτυπώνεται στο 
χαρτί. Η βασισμένη στο ιχνογράφημα έρευνα χρησιμοποιεί το βίωμα, παρέχει στον ερευνητή 
την δυνατότητα να δημιουργήσει νόημα μέσα από την εμπειρία, διαμορφώνοντας τις έννοιες 
και τέλος, βρίσκεται μέσα σε θολά όρια όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται και την 
υποκειμενικότητα (βλ. Knowles & Cole, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Ερευνητικός σχεδιασμός 
 
5.1. Σκεπτικό της έρευνας 
          

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι η σε βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων και 
των βιωμάτων τεσσάρων υποκειμένων -που έτυχε στη ζωή τους να έχουν από την παιδική 
τους ηλικία λόγω του επαγγέλματος του πατέρα τους συχνές μετακομίσεις- σχετικά με την 
έννοια, τη σημασία και το ρόλο του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης στη ζωή τους 
και τις επιδράσεις (θετικές και αρνητικές) και επιπτώσεις που είχαν οι συχνές μετακομίσεις 
στην συναισθηματική, ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική τους λειτουργία και πορεία. 
Επιδιώκουμε δηλαδή, να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο έγιναν αντιληπτές οι αλλαγές 
κατοικίας από τους συμμετέχοντες και το πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτές, ατομικά αλλά και 
οικογενειακά και κοινωνικά. Η έρευνα αυτή ευελπιστεί να φωτίσει τις βασικές διαστάσεις 
των επιδράσεων της συχνής μετακόμισης στα βασικά πλαίσια ζωής των υποκειμένων 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στις επιδράσεις που είχε αυτή στις διαδικασίες εκπαίδευσης 
και μάθησής τους στο σχολείο.  
 
5.2.  Στόχοι της έρευνας 
 

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να μελετήσουμε μέσα από τη χρήση 
βιογραφικών-αφηγηματικών συνεντεύξεων, ημιδομημένων κλινικών συνεντεύξεων και 
ιχνογραφικών και μεταφορικών έργων τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες 
αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις συχνές μετακομίσεις που έγιναν στην παιδική τους ηλικία, 
καθώς και τις επιδράσεις αυτών στην ψυχοκοινωνική τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα 
θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα βιογραφικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων υποκειμένων της έρευνας 
και η ιστορία τους όσον αφορά το βίωμά τους με τις συχνές μετακομίσεις στη ζωή 
τους από την παιδική τους ηλικία; 

2. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν την έννοια, τη 
σημασία και το ρόλο του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης στη ζωή κάποιου;  

3. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας βιώνουν την έννοια, τη σημασία και το ρόλο του 
σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης στη ζωή τους προσωπικά; 

4. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν 
οι συχνές μετακομίσεις στη ζωή κάποιου γενικά (στην ψυχική του υγεία, στους 
τρόπους ρύθμισης και αυτορύθμισής του, στους μηχανισμούς του άμυνας, στην 
ψυχική του ανθεκτικότητα, στην αυθεντικότητα και τη χαρά της ζωής του, στις 
σχέσεις του με τους γονείς και τα αδέλφια του, με τους φίλους και τους συμμαθητές 
του, με τους δασκάλους του, με τη σχολική του επίδοση και τις διαδικασίες 
εκπαίδευσης και μάθησής του);    

5. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας βίωναν ή/και βιώνουν τις επιδράσεις που είχαν και 
έχουν οι συχνές μετακομίσεις στη ζωή τους προσωπικά (στην ψυχική τους υγεία, 
στους τρόπους ρύθμισης και αυτορύθμισής τους, στους μηχανισμούς τους άμυνας, 
στην ψυχική τους ανθεκτικότητα, στην αυθεντικότητα και τη χαρά της ζωής τους, στις 
σχέσεις τους με τους γονείς και τα αδέλφια τους, με τους φίλους και τους συμμαθητές 
τους, με τους δασκάλους τους, με τη σχολική τους επίδοση και τις διαδικασίες 
εκπαίδευσης και μάθησής τους);    
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6. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται τα συνήθως μέσα και τις 
στρατηγικές που τείνει να χρησιμοποιεί κάποιος στις διαδικασίες προσαρμογής και 
αντιμετώπισης του άγχους των συχνών του μετακομίσεων; 

7. Πώς τα υποκείμενα της έρευνας βίωναν ή/και βιώνουν τα συνήθως μέσα και τις 
στρατηγικές που έτειναν και τείνουν να χρησιμοποιούν στις διαδικασίες προσαρμογής 
και αντιμετώπισης του άγχους των συχνών τους μετακομίσεων; 

8. Πώς επέδρασαν οι συχνές μετακομίσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των 
υποκειμένων της έρευνας και του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται στο παρόν;  

9. Πώς επέδρασαν οι συχνές μετακομίσεις στην αίσθηση της σταθερότητας των 
υποκειμένων της έρευνας στη ζωή τους;  

10. Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ των υποκειμένων της έρευνας όσον 
αφορά τα αναφερόμενα πιο πάνω ζητήματα; 
 

5.3.  Χώρος- χρόνος της έρευνας 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 
2020-2021. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται στο χώρο των συμμετεχόντων ή μέσω skype 
σε ώρα και μέρα που έχει συμφωνηθεί. Βασική προϋπόθεση ήταν να υπάρχει ο απαραίτητος 
ελεύθερος χρόνος, καθώς επίσης ο χώρος να είναι ήσυχος ώστε να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί απερίσπαστα η όλη ερευνητική διαδικασία. 
 
5.4. Δείγμα της έρευνας 
 

Η δειγματοληψία βασίστηκε στη μέθοδο του διαθέσιμου δείγματος, το οποίο 
αποτελείται από τέσσερις ενήλικες, τρεις γυναίκες και έναν άντρα. Όλα τα υποκείμενα είχαν 
βιώσει κατά την παιδική ηλικία τρεις και πλέον μετακομίσεις και αλλαγές σχολείων. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας έχουν ως ακολούθως: 
 

1. Υποκείμενο Α1: Αλεξάνδρα, Γυναίκα, 26 χρονών, αρχιτέκτονας, τόπος διαμονής: 
Αθήνα. 

2. Υποκείμενο Α2: Κατερίνα, Γυναίκα, 23 χρονών, ψυχολόγος, τόπος 
διαμονής:Θεσσαλονίκη. 

3. Υποκείμενο Α3: Βίκυ, Γυναίκα, 26 χρονών, στρατιωτικός, τόπος διαμονής: Αθήνα. 
4. Υποκείμενο Β1: Γιώργος, Άντρας, 26 χρονών, μηχανικός υπολογιστών, τόπος 

διαμονής: Ηράκλειο. 
 
5.5.  Διαδικασία και ερευνητικά εργαλεία της έρευνας  

 
Η προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην παρούσα έρευνα συνιστά μέρος μιας ευρύτερης 

πολυμεθοδολογικής έρευνας σχετικά με τη βαθύτερη κατανόηση επιλεγμένων πτυχών του 
οικο-σωματικο-βιωματικού κόσμου των συμμετεχόντων που διεξάγεται στο Εργαστήριο 
Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής 
Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω από την εποπτεία του καθηγητή κ. Μάριου Πουρκού. Το σκεπτικό 
και οι ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (συνεντεύξεις, 
ιχνογραφικά έργα και μεταφορικά έργα) που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία αυτή βασίζονται 
σε ερευνητικές ιδέες/οδηγίες και πολυτροπικές δραστηριότητες/διαδικασίες που ακολουθεί ο 
κ. Πουρκός στο συγκεκριμένο εργαστήριο και που έχουμε διδαχθεί από τον ίδιο στο πλαίσιο 
των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην 
Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πουρκό για την πολύτιμή 
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του βοήθεια στην οργάνωση του ερευνητικού μου σχεδιασμού και στις σημαντικές 
θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις που μας πρόσφερε στα μαθήματα που μας δίδαξε. 

Η διερεύνηση των ερωτημάτων της έρευνας έγινε μέσα από τη χρήση ποιοτικών 
μεθοδολογιών και μεθόδων έρευνας. Στόχος μας σ’ αυτή την προσπάθεια δεν ήταν η 
γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά η σε βάθος ανάλυση και κατανόηση των φαινομένων με 
βάση το οικο-σωματικο-βιωματικό πλαίσιο αναφοράς των συμμετεχόντων της έρευνας ως 
μοναδικές υπάρξεις και ως μέλη διαφόρων συστημάτων (Πουρκός, 2016). 

Η διαδικασία της έρευνας που ακολουθήσαμε εδώ ήταν η ίδια για όλα τα υποκείμενα 
της έρευνας και συνίσταται σε τέσσερις φάσεις. Όλες οι φάσεις πραγματοποιήθηκαν με 
προσωπικές συναντήσεις των υποκειμένων με την ερευνήτρια για όσες φορές χρειαζόταν 
προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη η ερευνητική διαδικασία συλλογής δεδομένων. Αρχικά, 
στην πρώτη φάση, η ερευνήτρια γνωριζόταν με τα υποκείμενα της έρευνας με σκοπό τη 
δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης με την διεξαγωγή της 
βιογραφικής συνέντευξης 1 που αφορούσε προσωπικά στοιχεία του υποκειμένου. Στη φάση 
αυτή ενημερώνονταν τα υποκείμενα της έρευνας για το σκοπό της έρευνάς μας και τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση του 
σχετικού εντύπου συναίνεσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία και η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων. Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, γίνονταν δύο 
Βιογραφικές-Αφηγηματικές Συνεντεύξεις 1 και 2 σχετικά με τα κεφάλαια της ζωής των 
υποκειμένων, όπου η πρώτη αφορούσε το βίωμα των μετακομίσεών τους και τις επιδράσεις 
που είχαν αυτές στη ζωή τους και η δεύτερη τα κεφάλαια της ζωής τους που φαντάζονται ότι 
θα έχουν στο μέλλον και επίσης τρία σχετικά ιχνογραφικά έργα. Στην τρίτη φάση γινόταν η 
Κλινική Συνέντευξη 1 όπου ο συμμετέχων καλούνταν να μιλήσει για τις αντιλήψεις του 
σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης και τις επιδράσεις των 
συχνών μετακομίσεων γενικά και επίσης ένα σχετικό ιχνογραφικό έργο. Στην τελευταία 
τέταρτη φάση γινόταν η Κλινική Συνέντευξη 2 όπου ο συμμετέχων καλούνταν να μιλήσει πιο 
προσωπικά για τα βιώματά του σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της 
κατοίκησης και τις επιδράσεις που είχαν σε αυτόν οι συχνές μετακομίσεις του και επίσης τρία 
σχετικά ιχνογραφικά έργα. 

Ακολουθούνταν οι ίδιες φάσεις με την ίδια σειρά παρουσίασης των εργαλείων της 
έρευνας για όλα τα υποκείμενα. Πριν από κάθε συνέντευξη δινόταν η εξήγηση ότι δεν 
υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι προσωπικές 
εμπειρίες και απόψεις του ερωτώμενου. Η ερευνήτρια δεν παρέμβαινε παρά μόνο στα 
πλαίσια βασικών ερωτήσεων, για τη διευκρίνιση των όσων έλεγαν τα υποκείμενα με 
ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί; Τι εννοείς; Πες μου ένα παράδειγμα; Πότε συμβαίνει αυτό;» Η 
συνέντευξη προχωρούσε στην επόμενη φάση μόνο όταν υπήρχε η αίσθηση τόσο από την 
ερευνήτρια όσο και από τα υποκείμενα ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ειπωθεί. Η όλη 
ερευνητική διαδικασία ήταν ευρετική και επικοινωνιακή από την πλευρά του ερευνητή με 
στόχο την βαθιά κατανόηση της βιωματικής πραγματικότητας του υποκειμένου στη βάση του 
σεβασμού και της αξιοποίησης του ιδιαίτερου τρόπου έκφρασης και της γενικότερης του 
συμπεριφοράς που τύγχανε αυτό να έχει. 

Περιγράφοντας πιο αναλυτικά, οι τέσσερις φάσεις της ερευνητικής μας διαδικασίας 
είναι οι ακόλουθες: 
 
5.6. Πρώτη φάση της έρευνας: Ημιδομημένη βιογραφική συνέντευξη - Πληροφορίες που 
αφορούν επιλεγμένες πτυχές της βιογραφίας των υποκειμένων 
 

1. Πού γεννήθηκες; 
2. Πότε έχεις γεννηθεί;  
3. Σε ποιες περιοχές έχεις μεγαλώσει; 
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4. Περίγραψέ μου τον εαυτό σου στα παιδικά σου χρόνια. 
5. Περιέγραψέ μου εν συντομία την οικογένειά σου (σχέσεις με τους γονείς και τα 

αδέλφια, συνθήκες ανατροφής και διαπαιδαγώγησης, προβλήματα, παρούσα 
οικογένεια, κ.ά.).  

6. Περιέγραψέ μου τον εαυτό σου στα σχολικά σου χρόνια.   
7. Όλα αυτά τα χρόνια της σχολικής σου ζωής τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 
8. Σε ποιο βαθμό έχεις επιτύχει αυτό που ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις και αν είσαι 

ευχαριστημένος/η από αυτό;  
9. Όταν τελείωσες το λύκειο τι ήθελες να κάνεις στη ζωή σου; 
10. Τι δήλωσες στις πρώτες επιλογές σου για την εισαγωγή σου στο πανεπιστήμιο και 

γιατί;  
11. Σε ποιο βαθμό οι γονείς σου συμφωνούσαν με αυτή την επιλογή; 
12. Πόσο χρονών είναι τώρα οι γονείς σου και με ποιο επάγγελμα ασχολούνταν παλιά ή 

ασχολούνται τώρα; 
13. Περίγραψέ μου τους γονείς σου. 
14. Ποια ήταν και είναι η σχέση σου μαζί τους;  
15. Ποια ήταν και είναι η σχέση σου με τα αδέρφια σου; 
16. Μίλησε μου λίγο και για τους γονείς των γονιών σου. Πόσο χρονών είναι όσοι ζούνε, 

πότε πέθαναν οι υπόλοιποι, τι επάγγελμα έκαναν και ποια η σχέση σου μαζί τους; 
17. Ποιοι από αυτούς που ανέφερες παππούδες, θείους κλπ. συμμετείχαν ή συμμετέχουν 

πολύ στη ζωή της οικογένειάς σου; Υπήρχαν ή υπάρχουν μήπως και κάποια άλλα 
άτομα που συμμετείχαν πολύ; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

18. Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση τώρα; 
19. Ποιο είναι το μορφωτικό σου επίπεδο; 
20. Ποια είναι η επαγγελματική σου κατάσταση; 
21. Ποια είναι η οικονομική σου κατάσταση;  
22. Ποια είναι η θρησκευτική σου ιδεολογία; 
23. Ποια είναι η πολιτική σου ιδεολογία;  
24. Με τι ασχολείσαι αυτόν τον καιρό; 
25. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου;  
26. Ποια είναι τα χόμπι σου; 
27. Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον; 

          
 5.7. Δεύτερη φάση της έρευνας: Βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις και 
ιχνογραφικά έργα 
 
5.7.1. Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1 
 

Στη φάση αυτή γίνεται μια βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη προς τα υποκείμενα 
(η οποία ολόκληρη μαγνητοφωνείται και στη συνέχεια απομαγνητοφωνείται αυτούσια) με 
βασικό άξονα προβληματισμού το πιο κάτω θέμα: 
 

Ας υποθέσουμε ότι η ζωή σου είναι ένα βιβλίο, το οποίο ξεκίνησες να γράφεις από τότε που 
γεννήθηκες και συνεχίζεις να το γράφεις μέχρι σήμερα. Κάθε κομμάτι της ζωής σου αποτελεί 
ένα ξεχωριστό βιωματικό κεφάλαιο. Ανάφερε και περιέγραψε μου σε παρακαλώ όσο μπορείς 
πιο αναλυτικά όλα τα βιωματικά κεφάλαια της δικής σου ζωής από τότε που γεννήθηκες, όπως 
εσύ τα αντιλαμβάνεσαι, θυμάσαι και βιώνεις, οριοθετώντας τα και χρονικά εστιάζοντας κυρίως 
την προσοχή σου στο πώς βίωνες τις μετακομίσεις που είχατε κάνει (πώς βίωνες το σπίτι, την 
κατοίκιση και τον τόπο κατοικίας που αφήνατε και πώς το νέο σας σπίτι, κατοίκιση και τόπο 
κατοικίας που μετακομίζατε) και τι επιπτώσεις είχαν αυτές στη ζωή σου (σε σχέση με τον εαυτό 
σου, τη μητέρα και τον πατέρα σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τα αγαπημένα σου 
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αντικείμενα, το σχολείο και γενικότερα τις συνθήκες μάθησής σου, κ.ά.). Θα σε παρακαλούσα 
επίσης συμπληρωματικά να μου αναφέρεις για κάθε κεφάλαιο της ζωής σου πώς βίωναν η 
μητέρα και ο πατέρας σου τις μετακομίσεις αυτές (πώς βίωναν το σπίτι, την κατοίκιση και τον 
τόπο κατοικίας που αφήνατε και πώς το νέο σας σπίτι, κατοίκιση και τόπο κατοικίας που 
μετακομίζατε) και τι επιπτώσεις είχαν αυτές στη ζωή τους και επίσης σε σένα. Λάβε υπόψη ότι 
οι τίτλοι των κεφαλαίων του βιβλίου της ζωής σου που θα διακρίνεις θα έχουν ως βάση το 
βίωμά σου, το πώς εσύ βιώνεις τα ζητήματα αυτά.   

 
5.7.2. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 1  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 1) προς τα 
υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά τα σημαντικότερα στάδια της ζωής σου από τότε που γεννήθηκες μέχρι 
σήμερα». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της χρήσης μολυβιού και 
χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να είναι μπροστά στο 
υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν πρόκειται για 
δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο 
τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να πει ό,τι 
τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην περίπτωση 
που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο 
που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου 
και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε λέξεις-φράσεις που σου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό 
καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με το υποκείμενο, με 
διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του 
πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 
5.7.3. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 2  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 2) προς τα 
υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά το βίωμα των μετακομίσεων στη ζωή σου από τότε που γεννήθηκες μέχρι 
σήμερα σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που αυτές οι μετακομίσεις είχαν στη ζωή σου». Οι 
προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της χρήσης μολυβιού και χρωμάτων 
(κηρομπογιές ή/και μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί 
με το λευκό χαρτί μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα με 
καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για 
αυτό δίνεται και’ η δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να 
ζωγραφίσει. Στο υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην περίπτωση που αυτό θέλει να 
σβήσει κάτι. Αφού το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που εκείνο 
χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και σε ένα 
άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε λέξεις-φράσεις που σου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς 
βλέπεις τη ζωγραφιά σου». Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με το υποκείμενο, με 
διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του 
πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 
5.7.4. Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 2 
 

Στη φάση αυτή γίνεται μια δεύτερη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη με βασικό 
άξονα προβληματισμού το πιο κάτω θέμα: 
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Αν συνεχίσεις να γράφεις το βιβλίο αυτό, ποια στάδια θεωρείς ότι θα έχεις στο μέλλον 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στα ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την κατοικία σου και 
γενικότερα κατοίκισης και τόπου κατοικίας σου αλλά και σε σχέση με τις τυχόν μετακομίσεις 
που φαντάζεσαι ότι θα υπάρξουν σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στη ζωή 
σου; Για κάθε στάδιο δώσε μια ονομασία και περιέγραψέ το αναλυτικά. 

 
5.7.5. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 3  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 3) προς τα 
υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά τα στάδια της ζωής σου που θεωρείς ότι θα έχεις στο μέλλον εστιάζοντας 
μεταξύ άλλων και στα ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την κατοικία σου και γενικότερα 
κατοίκισης και τόπου κατοικίας σου και τυχόν μετακομίσεις που θα υπάρξουν σε συνδυασμό με 
τις επιδράσεις που αυτές θα έχουν στη ζωή σου». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την 
δυνατότητα της χρήσης μολυβιού και χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και μαρκαδόροι) (τα οποία 
θα πρέπει να είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί μεγέθους Α4) με την 
εξήγηση ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που 
ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η δυνατότητα στο 
υποκείμενο να γράψει ή να πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο υποκείμενο δίνεται 
και ένα σβηστήρι στην περίπτωση που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού το υποκείμενο 
ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: 
«Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε λέξεις-φράσεις 
που σου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». Ακολουθεί 
συνέντευξη σε βάθος με το υποκείμενο, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του 
ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί και ερμηνεύει 
την ζωγραφιά του.  
 
5.8. Τρίτη φάση της έρευνας: Ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις και ιχνογραφικά έργα 
για την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης και τις επιδράσεις των 
συχνών μετακομίσεων γενικά 
 
5.8.1. Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη 1: Για την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και 
της κατοίκησης και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων γενικά 
 

1. Τι λέξεις, εικόνες, συνειρμοί σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τις λέξεις σπίτι, 
κατοικία και κατοίκηση; 

2. Τι θεωρείς ότι είναι το σπίτι, η κατοικία και η κατοίκηση; Δώσε μου ένα δικό σου 
ορισμό για τις έννοιες σπίτι, κατοικία και κατοίκηση. 

3. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της έννοιας του σπιτιού και της έννοιας της 
κατοικίας και της κατοίκισης; Περιέγραψε. 

4. Πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος σπίτι και γιατί; Γιατί χρειάζεται να έχει 
κάποιος σπίτι; 

5. Τι ρόλο παίζει το σπίτι στην καθημερινή ζωή κάποιου; 
6. Πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος ένα δικό του σπίτι και γιατί; 
7. Τι επιδράσεις και επιπτώσεις υπάρχουν στη ζωή κάποιου όταν δεν έχει σπίτι; 
8. Τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον η αλλαγή του τόπου κατοικίας; 
9. Τι συνοδεύει την αλλαγή του τόπου κατοικίας; 
10. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας την καθημερινή ζωή ενός 

ατόμου; 
11. Ποια μπορεί να είναι η σημασία των προσωπικών αντικειμένων για ένα παιδί που 

αλλάζει συχνά τόπο κατοικίας; 
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12. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας την ψυχική υγεία ενός 
ατόμου; 

13. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις κάποιου μπορεί να δημιουργήσουν 
ψυχικό τραύμα σε ένα άτομο που μπορεί να το κουβαλεί για όλη του τη ζωή; 
Περιέγραψε.  

14. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τους τρόπους ρύθμισης και 
αυτορύθμισης ενός ατόμου; 

15. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τους μηχανισμούς άμυνας 
ενός ατόμου; 

16. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας την ψυχική ανθεκτικότητα 
ενός ατόμου; 

17. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας την αυθεντικότητα και χαρά 
της ζωής ενός ατόμου; 

18. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους 
γονείς του; 

19. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους 
φίλους ή/και τις φίλες του; 

20. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας την εκπαιδευτική-μαθησιακή 
διαδικασία κάποιου; 

21. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους 
συμμαθητές του; 

22. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους 
δασκάλους/λες του; 

23. Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας τη σχολική του επίδοση; 
24. Ποια θεωρείς ότι είναι τα αρνητικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας; 
25. Ποια θεωρείς ότι είναι τα θετικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας; 
26. Τι είναι αυτό που βοηθά κάποιον να προσαρμοστεί όταν άλλαζει τόπο κατοικίας; 
27. Τι είναι αυτό που δυκολεύει κάποιον να προσαρμοστεί όταν άλλαζει τόπο κατοικίας;  
28. Τι συνήθως μέσα και στρατηγικές τείνει να χρησιμοποιεί κάποιος στις διαδικασίες 

προσαρμογής και αντιμετώπισης του άγχους των συχνών του μετακομίσεων; 
29. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η τέχνη και η καλλιτεχνική δραστηριότητα για να 

αντιμετωπίσει κάποιος το άγχος των συχνών του μετακομίσεων;  
30. Τι ρόλο μπορεί να παίξει το παιχνίδι για να αντιμετωπίσει κάποιος το άγχος των 

συχνών του μετακομίσεων;   
31. Τι ρόλο θεωρείς ότι παίζει η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία κάποιου στον τρόπο 

που αντιμετωπίζει τις συχνές μετακομίσεις;  
32. Πώς θα ονομάζαμε το φαινόμενο από πλευράς βιώματος όταν κάποιος έχει ένα 

σταθερό τόπο κατοικίας και είναι ευχαριστημένος από τον τόπο αυτό;  
33. Πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς έναν σταθερό τόπο κατοικίας και να είναι 

ευχαριστημένος από τον τόπο αυτό; 
34. Τι ρόλο διαδραματίζει η σταθερότητα στη ζωή ενός παιδιού;  
35. Πώς μπορεί να επηρεάσει η απουσία σταθερότητας τη ζωή ενος παιδιού; 
36. Πώς θα ονομάζαμε το φαινόμενο από πλευράς βιώματος όταν κάποιος δεν έχει ένα 

σταθερό τόπο κατοικίας λόγω συχνών μετακομήσεων και δεν είναι ευχαριστημένος 
από το γεγονός αυτό;  

37. Έχει αυτό κάποια σχέση με το φαινόμενο της ανεστιότητας;  
38. Τι λέξεις, εικόνες, συνειρμοί σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη 

ανεστιότητα; 
39. Τι θεωρείς ότι είναι η ανεστιότητα; Δώσε μου ένα δικό σου ορισμό του φαινομένου 

της ανεστιότητας. 
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40. Τι μορφές μπορεί να έχει το φαινόμενο της ανεστιότητας; Περιέγραψέ μου αναλυτικά 
τις μορφές αυτές.  

41. Ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανεστιότητας; 
42. Τι είναι αυτό που προκαλεί την ανεστιότητα; 
43. Μπορεί κάποιος να έχει σπίτι και να αισθάνεται συγχρόνως ανέστιος; Περιέγραψε.  
44. Πώς, με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει την ανεστιότητά του; 
45. Τι είναι αυτό που ενισχύει την ανεστιότητα; 
46. Τι σημαίνει για εσένα καλή κατοίκηση (ευκατοίκηση);  
47. Τι χαρακτηριστικά έχει η ευκατοίκηση; 
48. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι κάνει ένα σχολείο να συνιστά καλό περιβάλλον για 

ευκατοίκηση για ένα παιδί; 
49. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι κάνει ένα σχολείο να συνιστά κακό περιβάλλον για 

ευκατοίκηση για ένα παιδί; 
50. Ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση ενός παιδιού με το ζήτημα της ευκατοίκησής του στο 

σχολείο; 
51. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ του τρόπου που αντιλαμβάνονταν, βίωναν και 

διαχειρίζονταν οι άνθρωποι το ζήτημα του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκισης 
σε παλαιότερες εποχές και του τρόπου που το αντιλαμβάνονται, βιώνουν και 
διαχειρίζονται σήμερα και γιατί; Περιέγραψε.  

52. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ του τρόπου που βίωναν οι άνθρωποι την 
ανεστιότητα σε παλαιότερες εποχές και του τρόπου που την βιώνουν σήμερα στην 
εποχή του κορωνοϊού και γιατί; Περιέγραψε.  

53. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να έχει σπίτι; Περιέγραψε.  
54. Τι ρόλο παίζει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα στον τρόπο που βιώνει κανείς τη 

σχέση του με το σπίτι και την κατοικία; Περιέγραψε. 
55. Σε ποιο βαθμό η σχέση και το δέσιμο που έχει κανείς με το σπίτι και την κατοικία 

είναι καθαρά θέμα κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής και επομένως δεν είναι 
κάτι καθολικό; 

56. Τι ρόλο παίζει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα στα ζητήματα της ανεστιότητας; 
Περιέγραψε. 

57. Όλα αυτά που μου είπες για το σπίτι, την κατοικία, την κατοίκιση και την ανεστιότητα 
από που τα γνωρίζεις; Τα διάβασες σε κάποιο βιβλίο ή τα γνωρίζεις από κάπου αλλού;  

58. Τι συμβουλές θα έδινες στους νέους γονείς όσον αφορά το ζήτημα των συχνών 
μετακομίσεων; 

59. Τι συμβουλές θα έδινες στους/στις δασκάλους/λες όσον αφορά το ζήτημα των συχνών 
μετακομίσεων ενός παιδιού; 

60. Τι συμβουλές θα έδινες στους ειδικούς όσον αφορά το ζήτημα των συχνών 
μετακομίσεων; 

 
5.8.2. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 4  

 
Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 4) προς τα 

υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Χώρισε το λευκό χαρτί 
σε δύο μέρη και στο ένα της μέρος κάνε μια ζωγραφιά που να αναπαριστά την έννοια της καλής 
κατοίκισης και στο άλλο της μέρος κάνε μια άλλη ζωγραφιά που να αναπαριστά την έννοια της 
ανεστιότητας όπως εσύ τις κατανοείς». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της 
χρήσης μολυβιού και χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να 
είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν 
πρόκειται για δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η 
ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να 
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πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην 
περίπτωση που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά 
στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην 
ζωγραφιά σου και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε λέξεις-φράσεις που σου έρχονται 
αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με 
το υποκείμενο, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο 
την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 
5.8.3. Μεταφορικό έργο 1  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα μεταφορικό έργο προς τα υποκείμενα, το οποίο γίνεται ως 
εξής:  

Δίνεται στο υποκείμενο ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με την οδηγία «Ο τρόπος που 
θεωρώ ότι βίωνει κανείς τις συχνές μετακομίσεις στη ζωή του είναι σαν ... (Ανέφερε τις 
εικόνες/μεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείμενο αφήνετε να έχει 
όσο χρόνο κρίνει το ίδιο ότι είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσει αυτά που βιώνει και 
πιστεύει. Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες μπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωμικά, 
μαντινάδες, στίχους κτλ. που να εκφράζουν τον τρόπο που θεωρείς ότι βιώνει κάποιος τις 
συχνές μετακομίσεις στη ζωή του», γραμμένη επίσης σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4.  
 
5.9. Τέταρτη φάση της έρευνας: Ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις και ιχνογραφικά 
έργα για την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης και τις επιδράσεις 
των συχνών μετακομίσεων προσωπικά 
 
5.9.1. Ημιδομημένη κλινική συνέντευξη 2: Για την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και 
της κατοίκησης και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων προσωπικά 
 

1. Περιέγραψέ μου το δικό σου, προσωπικό βίωμα με το ζήτημα του σπιτιού, της 
κατοικίας και της κατοίκησης.  

2. Τι είναι αυτό που εσύ προσωπικά θεωρείς σπίτι; 
3. Τι ρόλο παίζει το σπίτι σου στην καθημερινή σου ζωή; 
4. Το θεωρείς σημαντικό να έχεις δικό σου σπίτι; Γιατί ναι ή γιατί όχι;  
5. Ποια ήταν τα αρνητικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας για σένα; 
6. Ποια ήταν τα θετικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας για σένα; 
7. Πώς θα όριζες την έννοια της σταθερότητας; 
8. Τι ρόλο διαδραμάτισε και διαδραματίζει η σταθερότητα στη ζωή σου; Περιέγραψέ 

μου αναλυτικά σχετικά με τις διάφορες φάσεις της ζωής σου. 
9. Πόσο σταθερή θεωρείς ότι ήταν η ζωή σου κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων; 
10. Τι ήταν αυτό που την έκανε σταθερή; 
11. Υπήρχαν κάποιοι παράγοντες που προκαλούσαν στη ζωή σου αστάθεια; 
12. Σε ποιο βαθμό αισθάνθηκες ποτέ στη ζωή σου ανέστιος; Υπήρξε κάποια στιγμή ή 

περίοδος στη ζωή σου όπου αισθάνθηκες ανέστια; Περιέγραψέ μου. 
13. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώθεις έτσι; 
14. Πώς ήταν για εσένα να το νιώθεις αυτό; 
15. Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι τώρα ανέστιος; Γιατί ναι ή γιατί όχι;  
16. Ποια ήταν η σχέση σου ως παιδί με τη μητέρα σου; 
17. Ποια ήταν η σχέση σου ως παιδί με τον πατέρα σου; 
18. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

σχέσεις σου με τη μητέρα σου; 
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19. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 
σχέσεις σου με τον πατέρα σου; 

20. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι πιο αρνητικές επιδράσεις των συχνών 
μετακομίσεων στις σχέσεις σου με τους γονείς σου; 

21. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι πιο θετικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων 
στις σχέσεις σου με τους γονείς σου; 

22. Ποια ήταν η σχέση σου ως παιδί με τους φίλους ή/και τις φίλες σου; 
23. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

σχέσεις σου με τους φίλους ή/και φίλες σου; 
24. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι πιο αρνητικές επιδράσεις των συχνών 

μετακομίσεων στις σχέσεις σου με τους φίλους σου; 
25. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι πιο θετικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων 

στις σχέσεις σου με τους φίλους σου; 
26. Ποια ήταν η σχέση σου ως παιδί με το σχολείο; 
27. Τι σήμαινε για εσένα ως παιδί η αλλαγή του σχολείου; 
28. Πώς επηρέασε η αλλαγή του σχολείου την καθημερινή ζωή σου ως παιδί; 
29. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

διαδικασίες προσαρμογής σου;  
30. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν την ψυχική σου υγεία; 

Περιέγραψε. 
31. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν τους τρόπους ρύθμισης 

και αυτορύθμισής σου; Περιέγραψε. 
32. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν τους μηχανισμούς σου 

άμυνας; Περιέγραψε. 
33. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν την ψυχική σου 

ανθεκτικότητα; Περιέγραψε. 
34. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν την αυθεντικότητα και 

τη χαρά της ζωής σου; 
35. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου;  
36. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

σχέσεις σου με τους δασκάλους/λες σου;  
37. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην 

σχολική σου επίδοση;  
38. Ποιές θεωρείς ότι ήταν οι πιο αρνητικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων στις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησής σου στο σχολείο; 
39. Ποιές θεωρείς ότι ήταν οι πιο θετικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων στις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησής σου στο σχολείο; 
40. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι αρνητικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων 

σε σχέση με την επαγγελματική σου εργασία; 
41. Ποιές θεωρείς ότι ήταν και είναι οι θετικές επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων σε 

σχέση με την επαγγελματική σου εργασία; 
42. Τι επιδράσεις είχαν οι συχνές μετακομίσεις και τι δυσκολίες αντιμετώπισες στις 

σχέσεις σου με τα προσωπικά σου αντικείμενα;  
43. Πόσο πολύ θεωρείς ότι δένεσαι συναισθηματικά με ένα τόπο και σου είναι δύσκολο 

όταν απομακρύνεσαι από αυτόν τον τόπο; 
44. Τι ρόλο έπαιξε η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία σου στον τρόπο που 

αντιμετώπισες τις συχνές σου μετακομίσεις;  
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45. Τι μέσα και στρατηγικές χρησιμοποίησες για να αντιμετωπίσεις το άγχος των συχνών 
σου μετακομίσεων; Περιέγραψε μου αναλυτικά τα μέσα και τις στρατηγικές που 
χρησιμοποίησες.   

46. Τι ρόλο έπαιξε για σένα η τέχνη και η καλλιτεχνική δραστηριότητα για να 
αντιμετωπίσεις το άγχος των συχνών σου μετακομίσεων; Ανάφερέ μου τα είδη τέχνης 
και καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έτυχε να εμπλακείς. 

47. Τι ρόλο έπαιξε για σένα το παιχνίδι για να αντιμετωπίσεις το άγχος των συχνών σου 
μετακομίσεων; Ανάφερέ μου τα παιχνίδια που έτυχε να εμπλακείς. 

48. Λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα που είχες ή/και έχεις σε σχέση με τις συχνές 
μετακομίσεις στη ζωή σου τι συμβουλές θα έδινες στους νέους γονείς όσον αφορά το 
ζήτημα αυτό; 

49. Λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα που είχες ή/και έχεις σε σχέση με τις συχνές 
μετακομίσεις στη ζωή σου τι συμβουλές θα έδινες στους/στις δασκάλους/λες όσον 
αφορά το ζήτημα αυτό;  

50. Λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα που είχες ή/και έχεις σε σχέση με τις συχνές 
μετακομίσεις στη ζωή σου τι συμβουλές θα έδινες στους ειδικούς όσον αφορά το 
ζήτημα αυτό; 

 
5.9.2. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 5  

 
Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 5) προς τα 

υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά τις επιδράσεις που είχαν οι συχνές μετακομίσεις στην καθημερινότητά σου 
στα διάφορα πλαίσια της ζωής σου». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της 
χρήσης μολυβιού και χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να 
είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν 
πρόκειται για δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η 
ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να 
πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην 
περίπτωση που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά 
στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην 
ζωγραφιά σου και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε λέξεις-φράσεις που σου έρχονται 
αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με 
το υποκείμενο, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο 
την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 

5.9.3. Μεταφορικό έργο 2  
 

Στη φάση αυτή γίνεται το μεταφορικό έργο 2 προς τα υποκείμενα, το οποίο γίνεται ως 
εξής:  

Δίνεται στο υποκείμενο ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με την οδηγία «Ο τρόπος που 
βίωνα ή/και βιώνω τις συχνές μετακομίσεις στη ζωή μου ήταν ή είναι σαν ... (Ανέφερε τις 
εικόνες/μεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείμενο αφήνετε να έχει 
όσο χρόνο κρίνει το ίδιο ότι είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσει αυτά που βιώνει και 
πιστεύει. Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες μπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωμικά, 
μαντινάδες, στίχους κτλ. που να εκφράζουν τον τρόπο που βίωνες ή/και βιώνεις τις συχνές 
μετακομίσεις στη ζωή σου», γραμμένη επίσης σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4.  
 

5.9.4. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 6  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 6) προς τα 
υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά τα μέσα και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησες για να αντιμετωπίσεις το 
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άγχος των συχνών σου μετακομίσεων στην καθημερινότητά σου». Οι προφορικές οδηγίες 
αφορούν την δυνατότητα της χρήσης μολυβιού και χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και 
μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί 
μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς 
σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η 
δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο 
υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην περίπτωση που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού 
το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η 
επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε 
λέξεις-φράσεις που σου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». 
Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με το υποκείμενο, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την 
πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί 
και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 
5.9.5. Μεταφορικό έργο 3 
 

Στη φάση αυτή γίνεται το μεταφορικό έργο 3 προς τα υποκείμενα, το οποίο γίνεται ως 
εξής:  

Δίνεται στο υποκείμενο ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με την οδηγία «Ο τρόπος που 
βίωνα ή/και βιώνω τα μέσα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσα για να αντιμετωπίσω το 
άγχος των συχνών μου μετακομίσεων στη ζωή μου ήταν ή είναι σαν ... (Ανέφερε τις 
εικόνες/μεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείμενο αφήνετε να έχει 
όσο χρόνο κρίνει το ίδιο ότι είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσει αυτά που βιώνει και 
πιστεύει. Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες μπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωμικά, 
μαντινάδες, στίχους κτλ. που να εκφράζουν τον τρόπο που βίωνες ή/και βιώνεις τα μέσα και τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιούσες για να αντιμετωπίσεις το άγχος των συχνών σου 
μετακομίσεων στη ζωή σου», γραμμένη επίσης σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4.  
 

5.9.6. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 7  
 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση 7) προς τα 
υποκείμενα με την γραπτή οδηγία (σε ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4): «Κάνε μια ζωγραφιά 
που να αναπαριστά τις επιδράσεις που είχαν οι συχνές μετακομίσεις στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης και των διαδικασιών μάθησης σου στο σχολείο και τα μέσα και τις στρατηγικές 
που χρησιμοποίησες για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες προσαρμογής σου». Οι προφορικές 
οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της χρήσης μολυβιού και χρωμάτων (κηρομπογιές ή/και 
μαρκαδόροι) (τα οποία θα πρέπει να είναι μπροστά στο υποκείμενο μαζί με το λευκό χαρτί 
μεγέθους Α4) με την εξήγηση ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα με καλλιτεχνικούς 
σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται και’ η 
δυνατότητα στο υποκείμενο να γράψει ή να πει ό,τι τυχόν δεν μπορεί να ζωγραφίσει. Στο 
υποκείμενο δίνεται και ένα σβηστήρι στην περίπτωση που αυτό θέλει να σβήσει κάτι. Αφού 
το υποκείμενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η 
επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και σε ένα άλλο λευκό χαρτί Α4 γράψε 
λέξεις-φράσεις που σου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπεις τη ζωγραφιά σου». 
Ακολουθεί συνέντευξη σε βάθος με το υποκείμενο, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την 
πλευρά του ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείμενο κατανοεί 
και ερμηνεύει την ζωγραφιά του.  
 

5.9.7. Μεταφορικό έργο 4 
 

Στη φάση αυτή γίνεται το μεταφορικό έργο 4 προς τα υποκείμενα, το οποίο γίνεται ως 
εξής:  
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Δίνεται στο υποκείμενο ένα λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με την οδηγία «Ο τρόπος που 
βίωνα ή/και βιώνω τις επιδράσεις που είχαν οι συχνές μετακομίσεις στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης και των διαδικασιών μάθησής μου στο σχολείο και τα μέσα και οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιούσα για να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες προσαρμογής μου ήταν ή είναι σαν ... 
(Ανέφερε τις εικόνες/μεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείμενο 
αφήνετε να έχει όσο χρόνο κρίνει το ίδιο ότι είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσει αυτά που 
βιώνει και πιστεύει. Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες μπορείς περισσότερες λέξεις, 
φράσεις, γνωμικά, μαντινάδες, στίχους κτλ. που να εκφράζουν τον τρόπο που βίωνες ή/και 
βιώνεις τις επιδράσεις που είχαν οι συχνές μετακομίσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και των 
διαδικασιών μάθησής σου στο σχολείο και τα μέσα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσες 
για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες προσαρμογής σου σε αυτό», γραμμένη επίσης σε ένα 
λευκό χαρτί μεγέθους Α4.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Βιογραφικές πληροφορίες των υποκειμένων της έρευνας 
και τα βιωματικά τους κεφάλαια ζωής 

 
6.1. Εισαγωγή 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του οικο-σωματικο-

βιωματικού κόσμου των τεσσάρων υποκειμένων της έρευνας όπως αυτές αντλήθηκαν από τις 
βιογραφικές-αφηγηματικές συνεντεύξεις αλλά και από τα ιχνογραφικά έργα της πρώτης 
φάσης της έρευνας. Παρουσιάζονται βασικές γενεαλογικές πληροφορίες των υποκειμένων 
της έρευνας και ειδικότερα τα βασικά βιωματικά κεφάλαια της ζωής των υποκειμένων όπως 
τα ίδια τα ανέφεραν και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ιχνογραφημάτων τα οποία 
αφορούν τα βασικά βιωματικά στάδια της ζωής τους. Τέλος, παρουσιάζονται συγκριτικά οι 
πληροφορίες των τεσσάρων υποκείμενων σε πίνακα.  

 
6.2. Περιγραφή του βιογραφικού προφίλ των υποκειμένων της έρευνας 
 
6.2.1. Υποκείμενο Α1 

 
Το υποκείμενο Α1 της έρευνας με το ψευδώνυμο Αλεξάνδρα είναι 26 χρονών, 

απόφοιτη αρχιτεκτονικής και διαμένει στην Αθήνα σε ιδιόκτητη κατοικία. Την παρούσα 
χρονική στιγμή εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη, κάτι το οποίο την χαροποιεί αφού ήταν ένα 
αντικείμενο που την ενδιέφερε ανέκαθεν αλλά ταυτόχρονα ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος. 
Ο πατέρας της είναι στρατιωτικός εν αποστρατεία ενώ η μητέρα της ασχολείται με τα 
οικιακά. Η Αλεξάνδρα είναι μοναχοπαίδι και υιοθετημένη.  

Η οικογένεια της Αλεξάνδρας έχει μείνει στην Άνω Γλυφάδα, στην Κω, μετά ξανά στην 
Άνω Γλυφάδα και στον Βοτανικό. Πέρα από τις αλλαγές τόπου κατοικίας η Αλεξάνδρα 
άλλαξε και σχολείο χωρίς να αλλάξει πόλη όταν από το Δημοτικό της περιοχής της γράφτηκε 
στο πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Μετά το Λύκειο μετακόμισε στα Χανιά λόγω 
σπουδών και αφού τέλειωσε τις σπουδές επέστρεψε στην Αθήνα. Στην παιδική ηλικία δεν 
αντιλαμβανόταν ότι μόνο η δική της οικογένεια μετακόμιζε, αλλά θεωρούσε ότι όλες οι 
οικογένειες μετακομίζουν μετά από κάποιο διάστημα. Μεγαλώνοντας κατάλαβε όπως 
αναφέρει η ίδια ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, οι στρατιωτικοί, οι οποίοι αλλάζουν το 
μέρος που μένουν και δεν το κάνουν όλες οι οικογένειες.  Στις μετακομίσεις την ενοχλούσαν 
οι κούτες που έπρεπε να μαζεύουν κάθε φορά. Δεν ήθελε να αποχωρίζεται πράγματα της και 
έτσι δε μπορούσε να αποφασίσει τι είναι σημαντικό και τι όχι στις μετακομίσεις που ήταν 
αναγκασμένη να κάνει. Επιπλέον, είχε άγχος μήπως καταστραφεί κάτι κατά τη διάρκεια της 
μετακόμισης. Το άγχος αυτό δεν επικοινωνούνταν στους γονείς της καθώς ήταν και εκείνοι 
σε παρόμοια κατάσταση. 

 
Το μόνο άγχος που θυμάμαι να έχω στις μετακομίσεις μου το δημιούργησαν οι μεταφορείς. 
Είχα άγχος αν θα έχω τα πράγματα μου εκεί που πάμε. Επειδή από μετακόμιση σε μετακόμιση 
κάτι θα βρίσκαμε σπασμένο, αυτό το άγχος το χα από την ώρα που δίναμε τις κούτες μέχρι να 
ανοίξουμε και την τελευταία είχα ένα άγχος ότι θα σπάσει κάτι, δεν δεν μπορούσα καν να 
σκεφτώ τι είναι το χειρότερο να σπάσει, απλά φοβόμουν ότι κάτι θα καταστραφεί ή ότι κάτι δε 
θα μας φέρουν, ή κάτι θα γίνει (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, Ερ. 35). 
 



 64 

 Ήθελε να έχει έλεγχο στα πράγματα της, να τα μαζεύει μόνη της και μόνη της να 
φτιάχνει μετά το νέο της δωμάτιο. Από μικρή ήξερε ότι όταν θα αλλάξει μέρος θα χάσει τους 
φίλους που είχε κάνει αλλά δεν είχε το περιθώριο να μείνει σε αυτή τη σκέψη, έπρεπε να 
προχωρήσει μπροστά και να κάνει νέες γνωριμίες. Η μητέρα περιγράφεται ως υπερβολικά 
αισιόδοξη στις μετακομίσεις και στη διαδικασία προσαρμογής, ο πατέρας είχε άγχη με τη 
δουλειά τα οποία μετριάστηκαν όταν η οικογένεια επέστρεψε στην Αθήνα. 

  Ως παιδί η Αλεξάνδρα είχε ένα προφίλ ήσυχου παιδιού που δεν αντιμιλούσε και δεν 
έκανε φασαρίες, στην οικογένεια και στο σχολείο. Σε μικρή ηλικία οι γονείς της της 
αποκάλυψαν ότι είναι υιοθετημένη. Η Αλεξάνδρα, λόγω του ότι ήξερε ότι είναι υιοθετημένη, 
από μικρή σκεφτόταν έντονα ότι οι γονείς της την έχουν επιλέξει και αυτό έκανε σύμφωνα με 
την ίδια τη σχέση τους περισσότερο αυθεντική και ταυτόχρονα αναρωτιόταν αν το ότι είναι 
σε μια οικογένεια που την έχουν επιλέξει συνειδητά σημαίνει ότι αν τους επιλέγει και αυτή θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα όρια των γονέων. Όπως αναφέρει και η 
ίδια:  

 
Είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου το ότι δεν είναι είναι ότι μας δένει κάτι αρχέγονο 
και είμαστε οικογένεια ότι και να γίνει, εκείνοι με επέλεξαν, εγώ τους επιλέγω; Αφού και εγώ 
τους επιλέγω και κάθομαι πρέπει να κάτσω με τους όρους τους; (Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, Ερ. 
18α). 
 
Η σχέση με τη μητέρα της κατά την παιδική ηλικία περιγράφεται ως πολύ στενή, 

περνούσαν όλη τη μέρα τους μαζί κάνοντας βόλτες ιδίως στην Άνω Γλυφάδα και την Κω, 
όπου η Αλεξάνδρα δεν είχε ξεκινήσει ακόμη το σχολείο και η μητέρα της δεν εργαζόταν. 
Όπως η ίδια αναφέρει, την παιδική ηλικία την αντιλαμβανόταν σαν την κολλητή της φίλη.  

Η σχέση της Αλεξάνδρας με τον πατέρα της ήταν μια σχέση όπου υπήρχε νοητικά η 
παραδοχή ότι αγαπιούνται, αλλά η ίδια αδυνατούσε να τον καταλάβει επειδή ο ίδιος έλειπε 
πολλές ώρες από το σπίτι όταν η ίδια ήταν μικρή και δεν τον είχε γνωρίσει καλά. Όσο 
μεγάλωνε αντιλαμβανόταν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο πατέρας της 
σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Ο πατέρας της περιγράφεται ως νευρικός, ο οποίος φωνάζει 
και μπορεί να αλλάξει γνώμη για ένα ζήτημα χωρίς κάποια προηγούμενη προειδοποίηση ή 
προεργασία, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το πώς σκέφτεται και συμπεριφέρεται η 
Αλεξάνδρα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να καταλαβαίνεις κάποιον για να τον αγαπάς, απλά τον αγαπάς και αυτό τη 
βοήθησε πολύ στο να αποδεχτεί τον πατέρα της.  

 
Με τον πατέρα μου συμβαίνει κάτι περίεργο όλα τα χρόνια κάπου στο δεύτερο τρίτο έτος είπα 
να το καταλάβω, κάπως νιώθω ότι ξέρω ότι με αγαπάει πάρα πολύ αλλά επειδή δεν τον έβλεπα 
full και δεν έχουμε γνωριστεί καλά, ένιωθα πάντα αυτό το πράγμα που ξέρω ότι με αγαπάει και 
πρέπει να αντιδρώ απέναντι σε αυτό αλλά δεν το καταλάβαινα (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, Ερ. 16). 
 
[...] μέχρι να φτάσω στο πρώτο έτος πίστευα ότι για να αγαπάμε κάποιον πρέπει να τον ξέρουμε 
και πρέπει να αγαπάμε καθετί που κάνει, κάπου εκεί στο Λύκειο με πρώτο έτος δεύτερο άλλαξε 
αυτός ο ορισμός μου και κατάλαβα ότι μπορούμε να αγαπάμε ανθρώπους που κάνουν πράγματα 
που είναι λάθος για μας ή που διαφωνούμε πάρα πολύ μαζί τους αλλά τους αγαπάμε, 
καταλαβαίνουμε γιατί το λένε και γιατί το κάνουνε. Ναι  με τον πατέρα μου αυτή ήταν μία 
δύσκολη διαδικασία γιατί από το γυμνάσιο και μετά άρχισα να καταλαβαίνω πόσες διαφωνίες 
έχουμε στα πάντα, σε όλα, δεν μπορεί να ανοίξει ούτε μισή κουβέντα και να συμφωνήσουμε, οι 
μόνες συζητήσεις που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι για το πώς είναι η μάνα μου, μόνο 
εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε, οπότε μου πήρε πάρα πολύ καιρό να καταλάβω ότι και θα 
αργήσω να τον καταλάβω και δεν έχει  και σημασία (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, 
Ερ. 16α). 
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Σχετικά με τους φίλους της η Αλεξάνδρα πάντα είχε κοινωνικές σχέσεις και περιγράφει 

και η ίδια τον εαυτό της ως ένα κοινωνικό παιδί. Επιζητούσε να έχει φίλους και από άλλα 
πλαίσια πέραν του σχολείου ενώ με τον κάθε φίλο είχε διαφορετική σχέση και έκαναν 
διαφορετικά πράγματα. Στο σχολείο θυμάται από μικρή να την ενοχλούν τα έμφυλα 
στερεότυπα σχετικά με τα αγόρια και τα κορίτσια και προσπαθούσε να τα αλλάξει ενώ 
ταυτόχρονα υπερασπιζόταν τον εαυτό της. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

 
[...] από το νηπιαγωγείο ήτανε τα αγόρια που μετά από ένα σημείο που εγώ ήθελα να τα κάνω 
παρέα για να τελειώνει αυτό το τα αγόρια δέρνουνε και τα κορίτσια φοβούνται γιατί έπαιζε λίγο 
και αυτή η κατάσταση εε άρχισαν να με θεωρούν αγόρι οπότε δεν έπαιζαν ξύλο μόνο μεταξύ 
τους έπαιζαν και με εμένα σαν να είμαι αγόρι εε εγώ αυτά δε τα πολυσήκωνα τύπου άμα 
παίζαμε για πλάκα το κανα, άμα όμως ερχόταν κάποιος για να μου χώσει μια εκνευριζόμουν 
πάρα πολύ (Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 1, Ερ. 4). 
 
Όταν άλλαζε τόπο κατοικίας στεναχωριόταν που έχανε τους φίλους της αλλά γρήγορα 

το ξεπερνούσε και επικεντρωνόταν στη νέα αρχή που θα έκανε. Δεν κρατούσε επαφές με τους 
παλιούς της συμμαθητές και προσπαθούσε να ζει το τώρα χωρίς να κάνει σχέδια για το 
μέλλον μαζί τους.  

Σχετικά με τα προσωπικά αντικείμενα, η Αλεξάνδρα είχε μια ξεχωριστή σχέση με αυτά, 
ήταν σημαντικά για εκείνη και ήθελε να την ακολουθούν στις μετακομίσεις ενώ αγχωνόταν 
όταν στη διάρκεια των μετακομίσεων τα εμπιστευόταν στους μεταφορείς. Όπως η ίδια 
αναφέρει: 

 
[...] εγώ που είχα μία ψύχωση με τα πράγματα μου, άμα δεν τα μάζευα εγώ στις κούτες είχα 
τεράστιο πρόβλημα άμα πετιόταν κάτι που δεν ήξερα ότι πετάχτηκε και το μάθαινα στο 
επόμενο σπίτι θα ήμουνα θυμωμένη τουλάχιστον για μία εβδομάδα και θα είχα κάνει πανικό. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, Ερ. 18). 
 
 Ο πατέρας και η μητέρα της από την άλλη αντιμετώπιζαν τα πράγματα με τρόπο 

εργαλειακό, ως εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωση τους, χωρίς να δένονται ποτέ 
με τα αντικείμενα. Όπως αναφέρει: 

 
[...] ήτανε πάντα στο το πετάμε, όχι και παίρνουμε άλλο ήταν το πετάμε, δεν το χρειαζόμαστε 
[...] παλιά που ήταν στη φάση ότι συνεχώς αλλάζουμε σπίτι, ήταν λίγο στο ότι αυτό δεν μας 
βολεύει τώρα οκ το πετάμε και στο επόμενο σπίτι θα έχουμε και περισσότερο χώρο 
(Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 2, Ερ. 8). 
 
[...] το έχουν αυτό οι γονείς μου, δίνουνε σημασία σε κάτι που έχει χρήματα τύπου να το 
προσέξουμε, αλλά άπαξ και γίνει μαλακία μετά δεν είχε καμία σημασία δηλαδή μετά η μάνα 
μου ακούμπαγε επάνω τη Stirella τώρα όλο το τραπέζι έχει σημάδια ατμού γιατί αφού την 
έγδαραν που την έγδαραν πλέον έγινε κάτι για μας πολύ φθηνό. (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, Ερ. 37α). 

 
6.2.1.1. Βιογραφικά κεφάλαια ζωής του υποκειμένου Α1 
 

Στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1 το υποκείμενο Α1 διάκρινε τα ακόλουθα 
βιωματικά κεφάλαια της ζωής της από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα όπου έδινε σε αυτά 
και τους χαρακτηριστικούς τίτλους:  
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6.2.1.1.1. Κεφάλαιο 1: Άνω Γλυφάδα  
 

Στην Άνω Γλυφάδα η Αλεξάνδρα έζησε από τη γέννησή της μέχρι την ηλικία των 
τεσσάρων χρόνων. Θυμάται να έχεις τις πρώτες αναμνήσεις από τον εαυτό της. Οι πρώτες 
εικόνες που έχει από εκεί σαν ανάμνηση είναι το παιχνίδι που έκανε με τα υπόλοιπα παιδιά 
στη γειτονιά και έναν κήπο με τριανταφυλλιές στον οποίο περνούσε πολλές ώρες της μέρας 
της. Η μητέρα της εκείνο το διάστημα φαινόταν πολύ ήρεμη και χαρούμενη και ασχολούνταν 
συνέχεια με την Αλεξάνδρα κάνοντας πράγματα που ευχαριστούσαν την Αλεξάνδρα, όπως 
βόλτες και παιχνίδι. Από τον πατέρα δεν έχει ιδιαίτερες αναμνήσεις εκείνη την περίοδο. 

 
6.2.1.1.2. Κεφάλαιο 2: Κως  
 

Σε ηλικία τεσσάρων χρονών η οικογένεια μετακόμισε στην Κω λόγω μετάθεσης του 
πατέρα και έμειναν για τρία χρόνια. Η Αλεξάνδρα από την Κω έχει πολύ ωραίες αναμνήσεις, 
έκανε πολλές βόλτες με τη μητέρα της και μπάνιο στη θάλασσα. Ωστόσο η πρώτη ανάμνηση 
που θυμάται από το νησί ήταν μια ανάμνηση δυσάρεστη, λόγω του ότι ο πατέρας της δεν 
ήταν ευχαριστημένος από το σπίτι στο οποίο θα έμεναν. Όπως η ίδια αναφέρει για αυτό:  

 
Η πρώτη ανάμνηση από αυτό το σπίτι που εγώ είχα χτίσει ως υπέροχο ήταν να μπαίνουμε σε 
ένα άδειο σπίτι και όλο το βράδυ ο πατέρας μου να παίρνει τηλέφωνο τους ανώτερους του και 
να βρίζει πολύ στο μπαλκόνι εε και να λέει εγώ δε θέλω να μείνω εδώ, πρέπει να φύγουμε 
οπωσδήποτε, δε βάζω την κόρη μου εδώ πέρα και τέτοια. Ε εγώ με χίλια ζόρια κοιμήθηκα 
εκείνο το βράδυ το επόμενο πρωί θυμάμαι ότι ήταν όλα καλύτερα γιατί είχε πάει ο πατέρας μου 
στη δουλειά εε να κανονίσει να φύγουμε ε η μάνα μου ήταν σε άλλο έργο το τι ωραία 
ανοίγουμε κούτες και όλα είναι υπέροχα. (Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 1, Ερ. 4). 
 
Η μητέρα της επίσης ήταν ευχαριστημένη από την μετάθεση στην Κω, ωστόσο καθώς η 

Αλεξάνδρα άρχισε να έχει περισσότερες αναμνήσεις θυμάται ότι εκεί άρχισε να 
αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα της έχει δυναμική προσωπικότητα και διεκδικεί ό,τι θεωρεί πως 
είναι δικαίωμα της. Περιγράφει ένα περιστατικό με τη μητέρα της κατά το οποίο η μητέρα 
της προσπαθούσε να γράψει την Αλεξάνδρα στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς το οποίο όμως 
είχε κλείσει λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Η μητέρα της Αλεξάνδρας διεκδίκησε να ανοίξει 
ξανά το νηπιαγωγείο απευθυνόμενη σε όλα τα διοικητικά στελέχη του νησιού αλλά και στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης στη συνέχεια. Ο πατέρας της Αλεξάνδρας στην Κω πέρασε 
δύσκολα λόγω της εργασίας του. Ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου κάτι το οποίο σύμφωνα 
με την Αλεξάνδρα σήμαινε ότι ήταν κάπως σαν τον δήμαρχο του νησιού, με πολλές 
υποχρεώσεις και άγχος, το οποίο μεταφερόταν και στην οικογένεια. Σύμφωνα με την ίδια 
υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία στον τρόπο με τον οποίο το κάθε μέλος στην οικογένεια βίωσε τη 
μετάθεση και τη διαμονή στην Κω. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουν η Αλεξάνδρα 
στεναχωρήθηκε που θα άφηνε την Κω καθώς της άρεσε το μέρος και οι ευκαιρίες που είχε 
για παιχνίδι.  

 
6.2.1.1.3. Κεφάλαιο 3: Άνω Γλυφάδα 
 

Μετά την πρώτη Δημοτικού η οικογένεια της Αλεξάνδρας επέστρεψε στην Αθήνα, και 
συγκεκριμένα στην Άνω Γλυφάδα. Στην Άνω Γλυφάδα η Αλεξάνδρα σταμάτησε να κάνει 
μεγάλες βόλτες με τη μητέρα της λόγω των αποστάσεων που ήταν πολύ μεγαλύτερες από ότι 
στην Κω. Ο πατέρας της ήταν χαρούμενος με αυτή τη μετάθεση, δεν είχε τόσες δυσκολίες 
στη δουλειά και η Αλεξάνδρα τον θυμάται να βρίσκεται στο σπίτι περισσότερες ώρες από ότι 
στην Κω και να είναι πιο ήρεμος. Η Αλεξάνδρα δεν δυσκολεύτηκε να κάνει φίλους, γνώρισε 
παιδιά από τη γειτονιά και από το σχολείο, χωρίς να έχει ξεχωριστή σχέση με κανένα από τα 
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παιδιά. Αναφέρει πως στο σχολείο όλοι έκαναν παρέα με όλους και δεν υπήρχαν κολλητοί 
φίλοι. Στο Δημοτικό της Γλυφάδας άρχισε να παρατηρεί ταξικές διαφορές από τους γονείς οι 
οποίες μεταφέρονταν και στις σχέσεις των παιδιών και επηρέαζαν το σχολείο και αυτό 
θυμάται να την ενοχλεί έντονα και να νιώθει ότι δεν παίρνει ό,τι μπορούσε να πάρει από το 
σχολείο λόγω του ότι η προσοχή δινόταν σε παιδιά οικογενειών από ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα. Όπως αναφέρει η ίδια:  

 
[...] στη Γλυφάδα ειπώνονταν πράγματα που εγώ δεν καταλάβαινα και άρχισε λίγο να μπαίνει 
το ε αυτοί είναι της τάδε οικογένειας ή δεν ξέρω γω τι που το λέγανε και οι γονείς μου μεταξύ 
τους ότι α ήρθε αυτός και μάλλον για αυτό γίνεται αυτό ή αν δεν μας άκουσε ο σύλλογος 
γονέων γιατί ο τάδε είπε κάτι άλλο... το σχολείο και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Μου άρεσαν 
τα παιδιά και όλα αυτά αλλά σαν σύστημα σχολείου καταλάβαινα ότι κάτι πάει στραβά και 
καταλάβαινα ότι δεν παίρνω αυτά που μπορούσα σαν άτομο... πάντα στις γιορτές ενώ μάθαινα 
λόγια πιο εύκολα από όλους γινόμουνα αφηγητής και δεν ξέρω εγώ τι και με τα ρούχα τα δικά 
μου από το σπίτι μου, ενώ για άλλα παιδιά ράβανε στολές, πλήρωνε ο σύλλογος γονέων για 
στολή, δεν ξέρω εγώ τι και ήξερα πάντα ότι δεν θα μαι τις πρωταγωνίστριες και κάποια άλλα 
παιδιά θα ναι και το έβλεπα και όταν ερχόντουσαν στις, να κάτσουν στις καρέκλες οι γονείς ότι 
κάποιοι ένιωθαν ότι πρέπει να κάτσουν στην μπροστά θέσεις και κάπως ερχόντουσαν και πιο 
βαρβάτα ντυμένοι τώρα για σχολείο, δηλαδή ερχόντουσαν με κουστούμια και ταγιέρ που δεν το 
είχα ξαναδεί σαν εικόνα σε σχολική γιορτή (Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 2, Ερ. 
2α). 
 

6.2.1.1.4. Κεφάλαιο 4: Βοτανικός 
 

Στην μέση της Τετάρτης Δημοτικού η οικογένεια της Αλεξάνδρας μετακόμισε από την 
Άνω Γλυφάδα στο Βοτανικό, λόγω της εργασίας του πατέρα. Πρόκειται για τη μετακόμιση 
την οποία η Αλεξάνδρα περιγράφει ως τη χειρότερη, λόγω του ότι ήταν στη μέση της χρονιάς 
και αυτό την άγχωνε παραπάνω σε σχέση με το σχολείο, αλλά και λόγω του ότι δεν μπορούσε 
να κατανοήσει την ανάγκη μετακόμισης μέσα στην ίδια πόλη. Πίστευε ότι το σχολείο θα είναι 
ίδιο με το σχολείο της Άνω Γλυφάδας αλλά θα της πάρει χρόνο να το συνειδητοποιήσει αυτό. 
Η ίδια αναφέρει:  

 
[...] με άγχωναν μόνο αυτά που θα συμβούν μετά, το τι θα γίνει εδώ το θα ρθω και το σχολείο 
θα ναι έτσι πάλι, δηλαδή δεν φτάνει που θα είναι διαφορετικό, οπότε πάνω σε εκείνη τη φάση 
προσπαθούσα να καταλάβω και το τι δεν καταλαβαίνω το τι μου λείπει δηλαδή από την εικόνα, 
ε οπότε τα προβλήματα ήταν τα εξής. Φεύγουμε αλλά δεν πάμε σε νησί, ούτε πάμε στην 
Ήπειρο, ούτε πάμε στη Θεσσαλονίκη, άρα γιατί φεύγουμε, γιατί δεν μπορεί ο πατέρας μου απλά 
να οδηγεί δύο ώρες κάθε μέρα και δύο ώρες για να γυρίσει. Αυτά λύθηκαν με συζήτηση με τον 
πατέρα μου του τύπου κάνε, μου είπε κάνε τον υπολογισμό πόσο θα μου παίρνει εμένα κάθε 
μέρα και πόσο θα είμαι στο σπίτι, εκεί κατάλαβα ότι δεν βγαίνει με τίποτα για τον πατέρα μου 
άρα πλέον είναι δεδομένο ότι θα φύγουμε, δηλαδή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και άρχισα να 
αναρωτιέμαι τι θα γίνεται εδώ. Θα είναι το ίδιο πράγμα απλά κάπου αλλού και θα μου φάει και 
χρόνο να γνωρίσω άτομα για να καταλάβω ότι είναι το ίδιο; υπήρχε αυτός ο φόβος μέσα μου, 
ότι ρε παιδί μου παντού έτσι είναι και θα ρθουμε εδώ, και θα μου πάρει και δύο χρόνια να 
καταλάβω ότι είναι το ίδιο. (Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 2, Ερ. 3). 
 
Το άγχος σχετικά με το σχολείο πέρασε όταν ξεκίνησε να πηγαίνει στο νέο της σχολείο 

και είδε ότι τα παιδιά την πλησίασαν και έκανε φίλες, ενώ η απογοήτευση για την 
μετακόμιση εντός Αθηνών μετριάστηκε μετά από συζήτηση με τον πατέρα της ο οποίος της 
εξήγησε ότι η Άνω Γλυφάδα για αυτόν ήταν ώρες μακριά από την εργασία του και δεν θα 
βρισκόταν ποτέ στο σπίτι. Η οικογένεια είχε προηγούμενες σχέσεις με το Βοτανικό καθώς 
ήταν το μέρος στο οποίο έμεναν οι γονείς της μητέρας της Αλεξάνδρας, η οποία χάρηκε πολύ 
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με τη μετακόμιση λόγω αυτού, ενώ ο πατέρας της είχε μεγαλώσει επίσης κοντά στο 
Βοτανικό. Στο Βοτανικό επίσης οι γονείς της Αλεξάνδρας αγόρασαν το δικό τους σπίτι, στην 
ίδια πολυκατοικία με το σπίτι που νοίκιαζαν, κάτι το οποίο σύμφωνα με την Αλεξάνδρα 
οφείλεται στο ότι δεν ήθελαν να ψάξουν όλες τις επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες, ήθελαν 
να έχουν ένα σπίτι δικό τους με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία. Στο νέο σχολείο η 
Αλεξάνδρα άρχισε να παρατηρεί διαφορές ανάμεσα στα παιδιά του Βοτανικού και τα παιδιά 
της Γλυφάδας όσον αφορά την ταξικότητα, κάτι το οποίο της άρεσε και την έκανε να νιώθει 
ότι ταιριάζει περισσότερο με τα παιδιά από το σχολείο του Βοτανικού.  

 
6.2.1.1.5. Κεφάλαιο 5: Πειραματικό σχολείο 
 

Αφού τέλειωσε το Δημοτικό η Αλεξάνδρα μέσα από την κλήρωση επιλέχθηκε για να 
φοιτήσει στο Πειραματικό σχολείο, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τη μητέρα της αφού και 
εκείνη είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο και ένιωθε να υπάρχει μια συνέχεια στην οικογένεια. Η 
Αλεξάνδρα χάρηκε που θα πήγαινε στο πειραματικό σχολείο καθώς συνειδητοποίησε ότι στο 
γενικό σχολείο δεν υπήρχε ανταγωνισμός μαθησιακά για αυτήν. Για να πηγαίνει στο 
πειραματικό σχολείο που ήταν στην Πλάκα έπρεπε να παίρνει το μετρό, κάτι που την έκανε 
να νιώθει μεγάλη. Επίσης στο σχολείο εκείνο φοιτούσαν μαθητές από όλη την Αττική, και οι 
δύο αυτοί παράγοντες την έκαναν να νιώθει ότι έχει μια ξεχωριστή σχέση με το σχολείο αυτό. 
Όπως η ίδια αναφέρει:  

 
[…] σαν να ανοίγει το κεφάλι σου πολύ γρήγορα εκεί στο γυμνάσιο, γιατί ζεις σαν λίγο 
μεγαλύτερος.  Είσαι από τα λίγα παιδιά της χρονιάς σου που πρέπει να πάρεις μετρό, να δεις το 
κέντρο σε ώρες που κάποιος πάει στη δουλειά του και παίρνει τον καφέ του και εσύ πας 
σχολείο και αρχίζεις λίγο να, μέχρι να τελειώσει το λύκειο να έχεις προσαρμοστεί ήδη σε αυτή 
τη φάση δηλαδή πας φοιτητής και δεν είναι το πρώτο πρωινό που α ξύπνησα και πήγα στην 
Αθήνα στο κέντρο. (Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 2, Ερ. 11). 
 
Η εμπειρία αυτή καθώς και το ότι γνώριζε παιδιά τα οποία ήταν από πολύ διαφορετικά 

πλαίσια από την ίδια δημιουργεί ένα δέσιμο μεταξύ των παιδιών που φοιτούν στο 
πειραματικό σχολείο αλλά και στη σχέση των παιδιών με το σχολείο καθαυτό. Η φοίτηση για 
την Αλεξάνδρα στο πειραματικό και η γνωριμία με νέους συμμαθητές ήταν μια διαδικασία 
που την έφερε σε δίλημμα σε σχέση με τους φίλους που είχε κάνει στο Βοτανικό καθώς 
ένιωσε ότι αγαπούσε τους παλιούς της φίλους αλλά δεν τα έβρισκαν πλέον και ενδιαφερόταν 
περισσότερο για τα νέα άτομα που είχε γνωρίσει. Τελικά έδωσε έμφαση και προσοχή στα νέα 
άτομα του πειραματικού σχολείου. Κράτησε όμως για πρώτη φορά σχέσεις και με κάποια 
άτομα από το παλιό της σχολείο. Μετά από ένα χρόνο φοίτησης στο πειραματικό σχολείο 
προσαρμόστηκε πλήρως. Στην τρίτη Λυκείου έδωσε πανελλήνιες και εισήχθη στην 
αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου της Κρήτης.  

 
6.2.1.1.6. Κεφάλαιο 6: Το μέλλον 
 

Στο μέλλον η Αλεξάνδρα φαντάζεται τον εαυτό της να μένει στην Αθήνα σταθερά, να 
έχει τους φίλους της που θα έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό κοντά της και ένα σπίτι 
μεγαλύτερο. Φαντάζεται τον εαυτό της να έχει τη ζωή της στην Αθήνα και αφού μεγαλώσει 
και άλλο να έχει έναν σύντροφο και να είναι θεία για τα παιδιά των φίλων της.  
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6.2.1.1.7. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Α1 από τότε 
που γεννήθηκε μέχρι σήμερα με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 1. Άιντε να δούμε. 

 
Η Αλεξάνδρα έχει ζωγραφίσει στο χαρτί (βλ. ιχνογράφημα 1) κάθε σημαντικό στάδιο 

ζωής ανάλογα με τα μέρη που έζησε και τι θυμόταν πιο έντονα από αυτά. Στο πάνω μέρος της 
σελίδας στα αριστερά έχει ζωγραφίσει τον εαυτό της μικρή με ένα φουστάνι που της άρεσε 
πολύ να βρίσκεται στον ηλιόλουστο κήπο που θυμόταν να περνάει τις ώρες της στην Άνω 
Γλυφάδα ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. Δεξιά πάνω στη σελίδα έχει σχεδιάσει μια αγαπημένη 
της παραλία από την Κω, την Κάμελ, με τους αμμόλοφους και τη θάλασσα στη μέση. Στη 
μέση της σελίδας στα αριστερά έχει ζωγραφίσει την παρέα της από το σχολείο του 
Βοτανικού, επτά άτομα οι οποίοι για την Αλεξάνδρα ήταν σαν συμμορία μεταξύ τους. Έχει 
ζωγραφίσει επίσης την υπογραφή που έβαζε στους τοίχους του σχολείου (Ταγκιά), τη δική 
της και του φίλου της. Στα δεξιά της σελίδας έχει ζωγραφίσει την εξώπορτα του Γυμνασίου 
στην Πλάκα, μια ανάμνηση που συνέχεια θυμάται όταν σκέφτεται τα χρόνια της στο 
πειραματικό σχολείο. Στο Γυμνάσιο είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένα χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητάς της, η διάθεση να βοηθήσει μέσα από συζήτηση όποιον ένιωθε ότι δεν είναι 
καλά, λειτουργώντας σαν σύμβουλος για όποιον το είχε ανάγκη. Σαν συνέχεια μετά από αυτό 
έχει σχεδιάσει κάτω στα δεξιά την πόρτα του Λυκείου του σχολείου της, και από εκείνο το 
σημείο και μετά αρχίζει να νιώθει περισσότερο ελεύθερη στη ζωή της. Στη μέση στο κάτω 
μέρος της σελίδας έχει σχεδιάσει τον εαυτό της με την παρέα από το σχολείο που έβγαιναν τα 
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Σάββατα στην περιοχή του Ψυρρή στην Αθήνα. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας έχει 
ζωγραφίσει τον εαυτό της στα Χανιά σε τραπέζια να συζητάει, με πιο έντονα τα 
περιγράμματα των ατόμων με τα οποία μιλούσε καθώς τα θυμάται πιο έντονα αλλά και τους 
έδινε περισσότερη σημασία από ότι τους φίλους της στο Λύκειο. Όπως η ίδια αναφέρει: 

 

[...] φαίνεται ότι η ζωή μου αρχίζει και σε τραπέζια που πίνω και μιλάω α, στο τέλος που είναι 
τα Χανιά έχει πολύ περισσότερα πράγματα και χρώματα, πάρα πολλά σε σχέση με το πώς ήτανε 
στο Λύκειο, και έχει και πιο σημαντικούς ανθρώπους (Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-
Αφηγηματική Συνέντευξη 1, Ερ. 1α, Ιχνογράφημα 1). 
 

 Για το παρόν επέλεξε να μη σχεδιάσει κάτι καθώς θεωρεί ότι η εποχή του κορωνοιού 
έχει θέσει σε παύση τη ζωή της και δεν έχει ζήσει ακόμη κάτι που να είναι σημαντικό για την 
ίδια. 

 

Δε ζωγράφισα κάτι εδώ που είμαι τώρα γιατί θεωρώ ότι δεν την έχω ζήσει ακόμα, είμαι σε μια 
αναμονή. [...] Τύπου είναι μέχρι τώρα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι να κάνω για τώρα. Θα 
πρεπε να χει ένα κενό (Υποκείμενο Α1, Βιογραφική-Αφηγηματική Συνέντευξη 1, Ερ. 1α, 
Ιχνογράφημα 1). 
 
 Ο τίτλος της ζωγραφιάς είναι άιντε να δούμε, μια φράση που η ίδια έλεγε συχνά από 

μικρή σε κάθε καινούργια κατάσταση με την οποία έρχεται αντιμέτωπη.  
 
6.2.1.1.1.8. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Α1 που 
θεωρεί ότι θα έχει στο μέλλον με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 

 

 
Ιχνογράφημα 2. Σχεδόν ενήλικη ζωή ή και όχι. 
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Στο ιχνογράφημα 2 η Αλεξάνδρα έχει χωρίσει το χαρτί σε τρία οριζόντια μέρη. Στο 
πρώτο μέρος από την πάνω πλευρά της σελίδας έχει ζωγραφίσει στα αριστερά ένα πράσινο 
κουτί με ένα άτομο και μια γάτα μέσα, το σπίτι της. Στα δεξιά έχει ζωγραφίσει τραπέζια με 
άτομα που συζητούν και χρωματάκια γύρω γύρω που συμβολίζουν μικρά γεγονότα που 
συζητούνται. Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει το παρόν. Στη δεύτερη σειρά έχει ζωγραφίσει 
ένα μεγαλύτερο ορθογώνιο με έναν κίτρινο καναπέ και μια γάτα και στα δεξιά συζητήσεις με 
πιο έντονα και μεγάλα χρώματα τα οποία συμβολίζουν τα πιο σοβαρά θέματα που 
συζητούνται πλέον στις παρέες. Αυτή η σειρά συμβολίζει τη ζωή στα 35 με 65, την ενήλικη 
ζωή όπως αναφέρει στην οποία έχει κατακτήσει κάποιους στόχους που είχε στην 
προηγούμενη φάση ζωής. Η τελευταία σειρά έχει ένα πορτοκαλί και ροζ πλαίσιο μέσα στο 
οποίο κάθονται δύο άνθρωποι, η Αλεξάνδρα με ένα σύντροφο και στη δεξιά πλευρά 
βρίσκονται άτομα που συζητάνε αλλά λόγω του ότι επειδή είναι 65 και άνω η ηλικία έχουν 
γίνει τα σημαντικά πράγματα στη ζωή τους τα χρώματα είναι πιο μικρά και λιγότερο έντονα, 
καθώς συζητάνε για αναμνήσεις. Η ζωγραφιά έχει τίτλο σχεδόν ενήλικη ζωή ή και όχι, το 
οποίο συμβολίζει ό,τι έχει μάθει από τους γονείς της για την ενήλικη ζωή αλλά και ό,τι 
αμφισβητεί η ίδια ότι μπορεί να είναι η ενήλικη ζωή, π.χ. η δημιουργία οικογένειας και η 
έννοια της επιτυχίας. Όπως η ίδια αναφέρει: 

 
Αυτά είναι οι ζωγραφιές και ο τίτλος είναι σχεδόν ενήλικη ζωή ή και όχι γιατί ρε παιδί μου τις 
σκέφτομαι αυτές τις αλλαγές αλλά ως και [...] που έχω μάθει απ τους γονείς μου τι σημαίνει 
ενήλικη ζωή τύπου και όταν πιάσεις μια δουλειά και πια έχεις δέκα χρόνια στη δουλειά μπορεί ή 
και όχι να κάνεις οικογένεια και να κάνεις παιδιά και τέτοια εγώ νιώθω λίγο ότι απαξ και την 
πιάσαμε την ενηλικίωση όλα καλά, συνεχίζουμε και είναι τα δημιουργικά κομμάτια που θέλω να 
κάνω δηλαδή οι επιτυχίες μου δε νομίζω ότι θα ναι α τι ωραία δουλεύω σε μια εταιρία και 
παίρνω χίλια ευρώ παραπάνω απότι έπαιρνα πριν δέκα χρόνια και έχω και δύο παιδάκια να τα 
χαίρομαι δεν το βλέπω όλο αυτό. Είναι πιο πολύ το αυτό που έχουμε πάμε να γίνει καλύτερο. 
(Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 2, Ερ. 1). 
 

6.2.2. Υποκείμενο Α2  
 
Το υποκείμενο Α2 με το ψευδώνυμο Κατερίνα είναι μια γυναίκα 23 χρονών, 

τελειόφοιτη ψυχολογίας, η οποία μένει στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη χρονική περίοδο τελειώνει 
τις σπουδές της και βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Είναι κόρη στρατιωτικού και έχει μια 
μικρότερη αδερφή κατά επτάμιση χρόνια. Η μητέρα της ασχολούνταν με τη φροντίδα του 
σπιτιού και το μεγάλωμα των παιδιών κυρίως, ενώ η Κατερίνα αναφέρει ότι αντιμετωπίζει 
δυσκολίες στην ψυχική της υγεία οι οποίες αποτελούν μια πηγή έντασης στην οικογένεια.  

Η Κατερίνα λόγω του ότι ο πατέρας της είναι στρατιωτικός άλλαζε συχνά τόπο 
κατοικίας ακολουθώντας μαζί με την οικογένεια τον πατέρα της. Μέχρι την ηλικία των τριών 
χρονών βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια πήγε νηπιαγωγείο στη Σπάρτη. Στην 
πρώτη Δημοτικού επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πέρασε τη Δευτέρα και 
Τρίτη Δημοτικού στη Ρόδο. Μετά από τη Ρόδο η οικογένεια μετακόμισε στη Γερμανία, σε 
μια πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ όπου τέλειωσε το Δημοτικό. Στην Πρώτη Γυμνασίου η 
οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Γιαννιτσά όπου η Κατερίνα 
τελείωσε το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Μετά το τέλος του σχολείου η Κατερίνα εισήχθη στο 
τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου 
μένει μέχρι και σήμερα. Η Κατερίνα περιγράφει τους γονείς της να αντιμετωπίζουν ουδέτερα 
αυτές τις μετακομίσεις και την αλλαγή του τόπου κατοικίας που συνεπάγονταν αυτές. Η ίδια 
μέχρι την Τρίτη Δημοτικού δεν αντιλαμβανόταν τις αλλαγές του τόπου κατοικίας, αυτό 
συνέβη σιγά σιγά καθώς μεγάλωνε. Έχει κρατήσει επαφές με άτομα από κάθε πόλη στην 
οποία έχει βρεθεί ως μεγαλύτερο παιδί, από τότε που είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται την 
έννοια της μετακόμισης και του αποχωρισμού.  
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Η Κατερίνα θυμάται τον εαυτό της ως ένα παιδί κοινωνικό, πρόσχαρο και 
ευπροσάρμοστο. Είχε πάντα φίλους όπου πήγαινε, διάβαζε για τα μαθήματα του σχολείου, 
είχε στόχους και ήταν πάντα πειθαρχημένη και οργανωμένη. Κάποιες φορές αναφέρει ότι 
γινόταν λίγο οξύθυμη, κυρίως όταν δε μπορούσε να συνεννοηθεί με τα δικά της άτομα. 
Αναφέρει ότι έχει πολλά κουτάκια στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, τα οποία θέλει να 
είναι πάντα καλυμμένα. Ως παράδειγμα έφερε τη συνέπεια και την ασφάλεια, τα οποία 
επιθυμεί να έχει ένα πρόσωπο δικό της για να νιώθει εντάξει μαζί του. Σαν άνθρωπος επίσης 
αναφέρει ότι θέλει να ευχαριστεί και να βοηθάει τους πάντες, με αποτέλεσμα πολλές φορές 
να φορτώνεται πολλές ευθύνες και να πιέζεται. Όσον αφορά τις φιλικές της σχέσεις, διατηρεί 
φιλικές σχέσεις βαθιές και διατηρούσε και κατά την παιδική της ηλικία. Κάποιες φορές 
ωστόσο θεωρεί η ίδια ότι ο τρόπος σκέψης της είναι πιο μπροστά από ότι των υπόλοιπων 
φίλων της, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να εκνευρίζεται μαζί τους. Της αρέσει το διάβασμα, 
στο οποίο βρίσκει και διέξοδο πολλές φορές, ασχολούνταν με τη ζωγραφική πολλά χρόνια ως 
παιδί ενώ ασχολείται και με τη σκοποβολή σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Επίσης της αρέσει 
να ταξιδεύει και μιλάει τρεις ξένες γλώσσες. Το διάβασμα για την Κατερίνα αποτελεί 
σημαντικό στήριγμα στη ζωή της. Όπως η ίδια αναφέρει «Το κομμάτι του διαβάσματος γιατί 
μέσα από αυτό έμαθα και πώς μπορώ να λειτουργήσω πώς μπορώ να μάθω μόνη μου και με 
βοήθησε στο να μάθω να πετυχαίνω στόχους, μου έκανε πολύ ξεκάθαρο με το τι θέλω να 
ασχοληθώ» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Η Κατερίνα όταν πιέζεται πηγαίνει 
βόλτες, κάτι το οποίο τη βοηθάει να χαλαρώνει όπως αναφέρει.  

Η οικογένεια της Κατερίνας αποτελείται από τέσσερα μέλη, τον πατέρα τη μητέρα και 
την αδερφή της η οποία είναι μικρότερη κατά επτάμιση χρόνια. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών 
της οκογένειας περιγράφονται ως καλές αν και κάποιες φορές, ειδικά τα τελευταία οκτώ 
χρόνια υπάρχουν εντάσεις οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τη μητέρα. Η Κατερίνα έφυγε 
από το σπίτι της σαν φοιτήτρια και θεωρεί ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να αποφύγει αυτές τις 
εντάσεις και να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Πιστεύει ότι όποια δυσκολία 
προκύπτει στην οικογένεια ξεκινάει από τη μητέρα της για την οποία πιστεύει ότι δημιουργεί 
θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Αναφέρει ότι η μητέρα της αντιμετωπίζει προβλήματα 
ψυχικής υγείας και παρακολουθείται από ψυχολόγο ενώ για ένα διάστημα βρισκόταν υπό 
αντικαταθλιπτική αγωγή την οποία στη συνέχεια διέκοψε. Η μητέρα της Κατερίνας σύμφωνα 
με την ίδια αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με αρνητισμό και απαισιοδοξία κάτι το οποίο έχει 
περάσει και στην Κατερίνα αλλά μέχρι ένα σημείο. Η Κατερίνα αναφέρει ότι αισθάνεται 
περισσότερο κοντά με τον πατέρα της ο οποίος είναι η φωνή της λογικής και το στήριγμα της, 
έχουν κοινά ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά όπως η οργάνωση, η πειθαρχία η υπομονή και 
η καλοσύνη. Αναφέρει ότι στην οικογένεια της υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και υποστήριξης 
και ελευθερίας ενώ χαρακτηρίζει τους γονείς της σχετικά προοδευτικούς οι οποίοι 
συμβαδίζουν με το κλίμα της εποχής.  Με την αδερφή της επίσης είχε καλή σχέση ανέκαθεν 
και συνεχίζει να έχει. Δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι στο μέλλον ωστόσο 
καθώς αντιλαμβάνεται αυτή την κίνηση ως πισωγύρισμα για την ίδια πρακτικά αλλά και 
ψυχολογικά. Πιστεύει πως οι γονείς της θα μετακομίσουν από τα Γιαννιτσά όταν τελειώσει η 
αδερφή της το σχολείο καθώς δεν έχουν κάτι να τους κρατάει στην πόλη. Αμφιβάλλει για το 
αν η μητέρα της θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια ακόμη μετακόμιση αλλά πιστεύει ότι 
στον πατέρα της θα έκανε πολύ καλό μια μετακόμιση καθώς θα άλλαζε παραστάσεις και 
ρουτίνα η οποία ειδικά μετά τη συνταξιοδότηση του είναι ίδια και μονότονη. Η μητέρα της 
δεν έχει δεθεί με άτομα στην πόλη όπου βρίσκονται και ειδικά από τότε που πέθανε η μητέρα 
της έχει κλειστεί πολύ στον εαυτό της.  

Εκτός από τους γονείς της η Κατερίνα έχει στενή σχέση και με τον παππού από την 
πλευρά της μαμάς της ο οποίος μένει επίσης στη Θεσσαλονίκη. Μερικές φορές 
δημιουργούνται θέματα με εκείνον να παρεξηγείται, να διακόπτει την επικοινωνία μαζί της 
και μετά να επανέρχεται. Οι γιαγιάδες της δε βρίσκονται εν ζωή ενώ υπάρχει και ο παππούς 
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από την πλευρά του πατέρα ο οποίος ζει στη Δράμα και με τον οποίο έχουν πιο τυπικές 
σχέσεις λόγω του ότι δεν έχουν κοινές εμπειρίες όπως αναφέρει η Κατερίνα.  

Όταν ήταν στην εφηβεία η Κατερίνα αποφάσισε ότι θέλει να σπουδάσει ψυχολογία, με 
αφορμή μια φίλη της η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και όπως αναφέρει 
θα ήθελε να μπορεί να τη βοηθήσει και γενικότερα να βοηθάει ανθρώπους. Έτσι αποφάσισε 
να δηλώσει αντίστοιχες σχολές και τελικά εισήχθη σε ένα τμήμα ψυχολογίας. Την ενδιαφέρει 
το κομμάτι της σχολικής ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής καθώς θέλει να βοηθήσει και 
όσο το δυνατόν πιο νωρίς αλλά και να ασχοληθεί με παιδιά καθώς την προκαλεί η 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Όπως η ίδια αναφέρει:  

 
Μου αρέσει το ότι σε πολλά εισαγωγικά παίζω με την υπομονή μου, ε και μου αρέσει πάρα 
πολύ το πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, δηλαδή και πιο αναπτυξιακά, δηλαδή πώς απ’ τη μια 
στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε και εδώ έρχεται και αυτό που είχα από 
παλιά, το να μπορείς να βοηθήσεις κάποιον όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Και ειδική αγωγή, 
ιδανικά θα ήθελα προς ειδική αγωγή να κατευθυνθώ με μαθησιακές δυσκολίες και την 
οποιαδήποτε διαταραχή, οτιδήποτε αποκλίνον του φυσιολογικού, μου αρέσει η ιδέα να μπορώ 
να στηρίξω κάποιον από την αρχή. Από νωρίς. (Α1, Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1, 
Ερ. ).  
 
Οι γονείς της δέχτηκαν την επιλογή της και την υποστήριξαν, δεν της έβαλαν 

περιορισμούς στο τι θα σπουδάσει και με τι θα ασχοληθεί.  
 

6.2.2. Βιογραφικά κεφάλαια της ζωής του υποκειμένου Α2 
 

Στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1 το υποκείμενο Α2 διάκρινε τα ακόλουθα 
βιωματικά κεφάλαια της ζωής της από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα όπου έδινε σε αυτά 
και τους χαρακτηριστικούς τίτλους:  
 
6.2.2.1. Κεφάλαιο 1: Θεσσαλονίκη 
 

Η Κατερίνα ξεκινάει να θυμάται τον εαυτό της στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του παππού 
της στο οποίο έμενε σε ηλικία τριών με τεσσάρων ετών. Ο πατέρας της εκείνο το διάστημα 
έλειπε στην Αμερική για μια εκπαίδευση και έτσι η ίδια με τη μητέρα της έμεναν στο σπίτι 
του παππού της στη Θεσσαλονίκη. Από αυτή την περίοδο η Κατερίνα θυμάται έντονα τη 
μητέρα της να είναι πιεσμένη με πολλές υποχρεώσεις, ενώ θυμάται ότι της έλειπε έντονα ο 
πατέρας της τον οποίο περίμενε με ανυπομονησία. Είχαν φτιάξει με τη μητέρα της ένα χαρτί 
με κουτάκια και κάθε μέρα που περνούσε και έφτανε πιο κοντά ο καιρός που θα επέστρεφε ο 
πατέρας της έσβηναν και ένα κουτάκι.  
 
6.2.2.2. Κεφάλαιο 2: Σπάρτη 
 

Η οικογένεια μετακόμισε στη Σπάρτη όπου η Κατερίνα ξεκίνησε και το νηπιαγωγείο. 
Δε θυμάται τη μετάβαση από τη Θεσσαλονίκη στη Σπάρτη αλλά θυμάται να πηγαίνει 
νηπιαγωγείο εκεί. Στο νηπιαγωγείο θυμάται να έχει φίλους αλλά θυμάται και να μαλώνει με 
τη μητέρα της, καθώς η ίδια ήθελε να πάει σε σπίτια φίλων της για να παίξουν αλλά η μητέρα 
της δεν την άφηνε. Οι γονείς της είχαν ένα φιλικό ζευγάρι στη Σπάρτη με το οποίο περνούσαν 
χρόνο μαζί κάτι το οποίο η Κατερίνα θυμάται σαν όμορφη ανάμνηση.  
 
6.2.2.3. Κεφάλαιο 3: Θεσσαλονίκη  
 

Στην πρώτη Δημοτικού για την Κατερίνα η οικογένεια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Η 
Κατερίνα με τη μητέρα της έμεναν στο σπίτι του παππού της εκείνη τη χρονιά ενώ ο πατέρας 
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της έμενε έξω από τη Θεσσαλονίκη καθώς περνούσε από σχολή πολέμου και η Κατερίνα με 
την μητέρα της τον επισκέπτονταν τα σαββατοκύριακα. Στη Θεσσαλονίκη η Κατερίνα είχε 
φίλους και έκανε πολλή παρέα με μια κοπέλα με την οποία κράτησε επαφή και μετά τη 
Θεσσαλονίκη και στην ενήλικη ζωή της. Στο μέσο της χρονιάς της ανακοίνωσαν ότι η μητέρα 
της είναι έγκυος κάτι που την χαροποίησε ιδιαίτερα καθώς επιθυμούσε ένα αδερφάκι. Η 
Κατερίνα δεν βίωσε τη μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη σαν μετακόμιση, το μόνο που βίωνε 
σαν αποχωρισμό ήταν τα σαββατοκύριακα όπου έφευγε μακριά από τους παππούδες της για 
να δει τον πατέρα της. Η αδερφή της γεννήθηκε το καλοκαίρι και οι γονείς της τότε της 
ανακοίνωσαν ότι θα μετακομίσουν στη Ρόδο, κάτι το οποίο η Κατερίνα δεν αντιλήφθηκε σαν 
μετακόμιση και αποχωρισμό.  
 
6.2.2.4. Κεφάλαιο 4: Ρόδος 
 

Στη Δευτέρα Δημοτικού η Κατερίνα μετακόμισε στη Ρόδο με την οικογένεια της. 
Αναφέρει ότι δεν αντιλήφθηκε την μετακόμιση σαν αποχωρισμό καθώς είχε κρατήσει επαφή 
με τη φίλη της από τη Θεσσαλονίκη με αλληλογραφία. Στην αρχή στη Ρόδο πήγε ο πατέρας 
για να προετοιμάσει το σπίτι και στη συνέχεια μετακόμισαν η Κατερίνα με τη μητέρα της και 
την αδερφή της η οποία ήταν νεογέννητη. Η Ρόδος είχε φανεί πολύ όμορφο μέρος στην 
Κατερίνα και εκεί άρχισε να συνειδητοποιεί το ότι μετάθεση σημαίνει ότι σε δύο χρόνια θα 
φύγουν ξανά. Άρχισε να της λείπει η φίλη της από τη Θεσσαλονίκη αλλά δεν δυσκολεύτηκε 
να κάνει νέες φιλίες στη Ρόδο. Η Κατερίνα προσαρμόστηκε με επιτυχία στη Ρόδο ενώ άρχισε 
να μεγαλώνει και η αδερφή της με την οποία είχαν καλή σχέση, η Κατερίνα αναφέρει ότι δε 
ζήλευε και καταλάβαινε ότι η αδερφή της χρειάζεται περισσότερη προσοχή γιατί είναι μωρό. 
Στο τέλος της Τρίτης Δημοτικού ο πατέρας της Κατερίνας θέλησε να πάρει μετάθεση στο 
εξωτερικό. Για τη διαδικασία αυτή χρειαζόταν να δώσει κάποιες εξετάσεις και εκείνο το 
διάστημα η Κατερίνα θυμάται να επικρατεί κλίμα άγχους στο σπίτι της το οποίο μεταφερόταν 
και στην ίδια. Όταν τελικά ο πατέρας της πήρε τη μετάθεση η Κατερίνα θυμάται να 
ανακουφίζεται χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς το τι σημαίνει μετακόμιση στο εξωτερικό. 
Έτσι η οικογένεια το καλοκαίρι της Τρίτης Δημοτικού έφυγε από τη Ρόδο για να μετακομίσει 
στη Γερμανία. Οι γονείς της Κατερίνας είχαν άγχος σχετικά με την προσαρμογή της 
Κατερίνας σε μια ξένη χώρα, ενώ η μητέρα της αγχωνόταν και για την ίδια και φοβόταν ότι 
δε θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε μια ξένη χώρα. Η Κατερίνα ωστόσο αναφέρει ότι παρά 
αυτό το φόβο η μητέρα της δεν έκανε ποτέ πίσω ούτε αποφάσισε να μην πάει στη Γερμανία.  
 
6.2.2.5. Κεφάλαιο 5: Γερμανία  
 

Στην Τετάρτη Δημοτικού η Κατερίνα και η οικογένεια της μετακόμισαν στη Γερμανία. 
Η Κατερίνα θυμάται έντονα τη διαφορά στη θερμοκρασία που είχε η Γερμανία με τη Ρόδο, 
ήταν όπως αναφέρει το πρώτο πράγμα που παρατήρησε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο. Η 
Κατερίνα περιγράφει το πρώτο διάστημα στη Γερμανία ως μια κρίσιμη περίοδο για την ίδια 
όσον αφορά την ωρίμανση της. Αναφέρει ότι το ότι πήγε σε μιμα ξένη χώρα, σε γερμανικό 
σχολείο χωρίς να ξέρει τη γλώσσα ήταν μια υπέρβαση για την ίδια. Στο σχολείο παρόλα αυτά 
προσαρμόστηκε πολύ σύντομα. Στο μαθησιακό κομμάτι τη βοήθησε μια ελληνίδα 
καθηγήτρια η οποία της έκανε επιπλέον μαθήματα γερμανικών στις ώρες του σχολείου, ενώ 
στο κοινωνικό κομμάτι η ίδια αναφέρει ότι τη βοήθησε το κλίμα συμπερίληψης που υπήρχε 
στο σχολείο αλλά θεωρεί ότι και η ίδια βοήθησε τον εαυτό της καθώς δεν ντρεπόταν να 
μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια από τους άλλους, μπορούσε να κοινωνικοποιηθεί εύκολα. 
Έτσι μέσα σε ένα εξάμηνο έμαθε γερμανικά και προσαρμόστηκε. Ταυτόχρονα ένιωθε να έχει 
πέσει επάνω της ένα βάρος καθώς κανένας από τους γονείς της δε μιλούσε γερμανικά, έτσι η 
ίδια ανέλαβε παραπάνω ευθύνες από εκείνες που έχει ένα τυπικό οκτάχρονο παιδί, οι οποίες 
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περιλάμβαναν να βοηθάει τους γονείς της να συννεοούνται με άλλα άτομα σε καθημερινά 
ζητήματα που προέκυπταν, όπως για παράδειγμα να μιλήσει με τον παιδίατρο της αδερφής 
της. Αυτό όπως αναφέρει η ίδια την έκανε να ωριμάσει και τη βοήθησε σημαντικά.  

Το σχολείο στη Γερμανία ήταν διαφορετικό σαν σύστημα από το σχολείο της Ελλάδας 
και η Κατερίνα αναφέρει ότι της πήρε λίγο καιρό μέχρι να συνηθίσει τις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το σχολείο της Γερμανίας ήταν καθολικό και η Κατερίνα έπρεπε 
υποχρεωτικά να πηγαίνει κάθε εβδομάδα στην εκκλησία, κάτι το οποίο της φαινόταν 
περίεργο στην αρχή αλλά το συνήθισε στη συνέχεια.  

Όταν η οικογένεια της Κατερίνας έφυγε από τη Γερμανία η Κατερίνα το αναφέρει σαν 
τον πιο δύσκολο αποχωρισμό που έχει βιώσει σε μετακομίσεις. Θυμάται να βλέπει τις κούτες 
στο σπίτι και να κλαίει. Η μετακόμιση στη Γερμανία είναι η πιο δύσκολη και πιο όμορφη 
σύμφωνα με τον Κατερίνα λόγω του ότι στη Γερμανία εξελίχθηκε προσωπικά περισσότερο 
από ότι σε κάθε άλλη αλλαγή τόπου κατοικίας. Με τις φίλες που έκανε εκεί κρατάει επαφή 
μέχρι και σήμερα. Όπως αναφέρει η ίδια «[...] θυμάμαι συζητήσεις του τύπου εντάξει θα 
μεγαλώσουμε και θα έρχομαι να σε βλέπω ή θα έρχεσαι εσύ εδώ και θα βρισκόμαστε και θα 
μιλάμε και μπορούμε να στέλνουμε και γράμματα και να στέλνουμε πακέτα και να 
επικοινωνούμε από το Facebook, οπότε υπήρχε αυτή η προθυμία και από τις δύο πλευρές, 
ενώ στεναχωριόμουν που φεύγω και χάνω τη δια ζώσης επαφή, είχα το μυαλό μου ήσυχο 
εντός εισαγωγικών ότι δεν θα χαθούν οι επαφές από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση και 
όντως δεν χάθηκαν οι επαφές» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  
 
6.2.2.6. Κεφάλαιο 6: Γιαννιτσά 
 

Στην πρώτη Γυμνασίου για την Κατερίνα η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα και 
έμειναν στα Γιαννιτσά. Η Κατερίνα αναφέρει ότι είχε αρχίσει να κουράζεται από τις συνεχείς 
μετακινήσεις και επιθυμούσε να βρίσκεται σε ένα σταθερό περιβάλλον. Προσαρμόστηκε 
χωρίς δυσκολίες και αφού πέρασε ένα διάστημα ο πατέρας της Κατερίνας είχε τη δυνατότητα 
να επιστρέψει στη Γερμανία. Η Κατερίνα όταν το έμαθε αυτό, παρόλο που επιθυμούσε να 
επιστρέψει στη Γερμανία ζήτησε από τους γονείς της να μην μετακινηθούν ξανά καθώς με τις 
συνεχείς μετακινήσεις ένιωθε πως άφηνε ανολοκλήρωτα πράγματα στη ζωή της. Η 
οικογένεια έμεινε στα Γιαννιτσά  μετά την απαίτηση της Κατερίνας αλλά και της μικρής της 
αδερφής αργότερα η οποία επίσης δεν επιθυμούσε να φύγουν καθώς είχε κάνει φίλους και 
παρέες στα Γιαννιτσά τους οποίους δεν ήθελε να χάσει.  

Η Κατερίνα στις φιλικές της σχέσεις δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία στα Γιαννιτσά. 
Το μόνο που θυμάται και αναφέρει ή ταν ένα χάσμα που παρατήρησε ανάμεσα σε εκείνη και 
στην παρέα την οποία είχε εκεί, η οποία ήταν παρέα με άτομα τα οποία γνωρίζονταν από το 
νηπιαγωγείο. Το ότι τα άτομα στην παρέα της είχαν σχέσεις μεταξύ τους πιο παλιά από όσο 
είχε η Κατερίνα έπαιξε ρόλο σύμφωνα με την ίδια στην αντιμετώπιση της από εκείνες η 
οποία κάποια στιγμή της φάνηκε πιο τυπική από αυτήν που είχαν μεταξύ τους. Η ίδια 
αποδέχτηκε αυτό το γεγονός και ανέφερε ότι ήταν λογικό να υπάρχει διαφορά στην 
αντιμετώπιση καθώς εκείνη είχε προστεθεί αργότερα στην παρέα και αναφέρει ότι δεν την 
ενόχλησε. Τελειώνοντας το σχολείο η Κατερίνα εισήχθη στο τμήμα ψυχολογίας του 
πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έτσι μετακόμισε μόνη της αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. 
 
6.2.2.7. Κεφάλαιο 7: Θεσσαλονίκη  
 

Η Κατερίνα μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου άρχισε να δημιουργεί τη ζωή της. Είχε 
κρατήσει επαφή με τις φίλες της από τα Γιαννιτσά οι οποίες είχαν επίσης περάσει σε σχολές 
στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα διάστημα σταμάτησαν να κάνουν παρέα με δική της 
πρωτοβουλία. Η Κατερίνα συνειδητοποίησε σε εκείνο το σημείο ότι δεν ταίριαζε τόσο πολύ 
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με εκείνες τις κοπέλες και ήταν μια φιλία συνθηκών για εκείνη, έτσι όταν άρχισε να μένει στη 
Θεσσαλονίκη σιγά σιγά απομακρύνθηκε. Μετά από αυτό άρχισε να γνωρίζει νέα άτομα και 
να φτιάχνει συναισθηματικούς δεσμούς οι οποίοι υπάρχουν μέχρι και σήμερα και επιθυμεί να 
συνεχιστούν να υπάρχουν και στο μέλλον.  
 
6.2.2.8. Κεφάλαιο 8: Το μέλλον  
 

Η Κατερίνα σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να βρει μια δουλειά για να μπορεί να συντηρείται 
μόνη της. Στη συνέχεια επιθυμεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στην ειδική αγωγή ή την 
σχολική ψυχολογία και να βρει μια δουλειά στο αντικείμενο. Δεν σκέφτεται να φύγει από τη 
Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να είναι εκεί η ζωή της σε ένα σπίτι με τον σύντροφο της και ένα 
παιδί στο μέλλον.  
 
6.2.2.9. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου A2 από τότε 
που γεννήθηκε μέχρι σήμερα με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 3. Ζωντανές αναμνήσεις. 

 
Η Κατερίνα έχει σχεδιάσει δύο εικόνες που θυμάται πολύ έντονα για τον εαυτό της. Στα 

αριστερά της σελίδας έχει σχεδιάσει τον εαυτό της στο δωμάτιο της να διαβάζει, δίπλα σε μια 
κούτα με βιβλία, κάτι το οποίο της άρεσε πολύ. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας έχει σχεδιάσει 
μια φίλη της, τον εαυτό της, ποδήλατο και τη φύση, κάτι το οποίο ήταν η διέξοδος της όπως 
αναφέρει. Οι βόλτες στη φύση με τα ποδήλατα και τη φίλη της την έκαναν να νιώθει ηρεμία 
και χαλάρωση. Ο τίτλος τον οποίο έχει δώσει είναι «Ζωντανές αναμνήσεις», καθώς πρόκειται 
για δύο αναμνήσεις που έχουν μεγάλη σημασία για την ίδια και τις θυμάται έντονα. Όπως 
αναφέρει «Μου είναι πάρα πολύ παραστατικές εικόνες και ήταν το πρώτο πράγμα που μου 
ήρθε στο μυαλό για τις βιωματικές εμπειρίες και επειδή μου ήρθαν πολύ παραστατικά πολύ 
ζωντανά η λέξη επιτυχίες που έχω γράψει ότι έχω καταφέρει με κόπο να φτάσω εδώ που είμαι 
σήμερα ακαδημαϊκά πάντα και υπερηφάνεια για τον ίδιο λόγο, νοσταλγία ότι μου λείπει 
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μερικές φορές αυτό το λίγο πιο αθώο της παιδικής ηλικίας το λίγο πιο ξέγνοιαστο με αυτή την 
έννοια» (Υποκείμενο Α2, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 3, Ερ.1).  
 
6.2.2.10. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Α2 που θεωρεί 
ότι θα έχει στο μέλλον με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 4. Μόνιμη εγκατάσταση. 

 
Η Κατερίνα έχει ζωγραφίσει ένα κόκκινο σπίτι στη δεξιά πλευρά της σελίδας, με ένα 

τραπέζι και δύο άτομα μέσα τα οποία φαίνονται από ένα παράθυρο. Η ίδια στέκεται έξω από 
το σπίτι μπροστά από ένα αυτοκίνητο χαμογελαστή. Μια ταμπέλα στην αριστερή πλευρά της 
σελίδας γράφει Θεσσαλονίκη. Η ζωγραφιά συμβολίζει την ιδανική μελλοντική εικόνα για τον 
εαυτό της. Φαντάζεται τον εαυτό της να έχει ένα δικό της σπίτι, να μη χρειάζεται να 
μετακινηθεί ξανά, να έχει μια δουλειά πάνω στο αντικείμενο της, να είναι ανεξάρτητη και να 
έχει ξεκινήσει τη δική της οικογένεια. Στο μέλλον φαντάζεται τον εαυτό της να νιώθει 
επαρκής και να είναι χαρούμενη με αυτά που έχει καταφέρει και να ξεκινάει να χτίζει τη ζωή 
της σε ένα μέρος σταθερό. Στη ζωγραφιά έχει δώσει τον τίτλο «Μόνιμη εγκατάσταση», ο 
οποίος αντιπροσωπεύει όλη τη σταθερότητα που θέλει να έχει η ζωή της στο μέλλον αλλά και 
σε πρακτικό κομμάτι την μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.  

 
6.2.3. Υποκείμενο Α3 

 
Το υποκείμενο Α3 της έρευνας με το ψευδώνυμο Βίκυ είναι μια γυναίκα 26 χρονών, 

στρατιωτικός η οποία μένει μόνιμα στην Αθήνα. Η Βίκυ είναι κόρη στρατιωτικού και λόγω 
της εργασίας του πατέρα της μετακινούνταν σε διαφορετικές πόλεις για το μεγαλύτερο μέρος 
της παιδικής της ηλικίας. Έχει μια μικρότερη αδερφή κατά τέσσερα χρόνια. Η μητέρα της 
έχει σπουδάσει τεχνολόγος γεωπόνος ωστόσο δεν κατάφερε να εργαστεί πάνω στο 
αντικείμενο εκτός από μια φορά, λόγω των μετακινήσεων που απαιτούσε η εργασία του 
πατέρα.  

Η Βίκυ έχει γεννηθεί στη Δράμα αλλά οι αναμνήσεις ξεκινάνε από την περίοδο που 
έμενε στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδορύπολη έζησε από την ηλικία των τριών χρονών 



 78 

μέχρι και τα μεγάλα νήπια. Στη συνέχεια η οικογένεια μετακόμισε στη Δράμα και η Βίκυ 
έζησε στη Δράμα από την πρώτη Δημοτικού μέχρι και την Τετάρτη Δημοτικού. Σε εκείνο το 
διάστημα γεννήθηκε και η αδερφή της ενώ ο πατέρας της έλειπε από το σπίτι λόγω του ότι 
είχε συχνές μετακομίσεις και η οικογένεια επέλεξε να μην τον ακολουθήσει για να μην έχουν 
τα παιδιά διαρκείς αλλαγές στο περιβάλλον τους. Στην Πέμπτη Δημοτικού η οικογένεια 
μετακόμισε στη Μυτιλήνη όπου και έμεναν πια όλοι μαζί με τον πατέρα. Στη Μυτιλήνη 
έμειναν για δύο χρονιές, η Βίκυ πήγε εκεί στην Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Στη συνέχεια, 
πρώτη και Δευτέρα Γυμνασίου μετακόμισαν στην Ξάνθη και στην Τρίτη Γυμνασίου για την 
Βίκυ μετακόμισαν στην Κύπρο όπου έμεινα για άλλα δύο χρόνια. Όταν πέρασαν τα δύο 
χρόνια ο πατέρας και η αδερφή της Βίκυς επέστρεψαν στη Δράμα ενώ η Βίκυ έμεινε στην 
Κύπρο με τη μητέρα της μέχρι να τελειώσει η χρονιά έτσι ώστε να μπορέσει η Βίκυ να δώσει 
πανελλήνιες εξετάσεις με τους ομογενείς. Τον Δεκέμβριο του 2011 η Βίκυ και η μητέρα της 
επέστρεψαν στη Δράμα και η Βίκυ άλλαξε σχολείο στα μέσα της Δευτέρας Λυκείου. Μέχρι 
να τελειώσει το  Λύκειο έμεινε στη Δράμα και μετά έδωσε Πανελλήνιες όπου εισήχθη στη 
σχολή αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έζησε δύο χρόνια όσο διήρκεσε η 
εκπαίδευση και στο τέλος της εκπαίδευσης πήρε την πρώτη της μετάθεση για την Τρίπολη, 
όπου έζησε για τρία χρόνια και μετά το 2018 πήρε μετάθεση για την Αθήνα, στην οποία 
βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Οι μετακομίσεις της οικογένειας ήταν κάτι αναμενόμενο για την 
Βίκυ καθώς γνώριζε από μικρή ηλικία ότι θα αλλάζουν τόπο κατοικίας συχνά. Την ίδια 
αντιμετώπιση είχαν και οι γονείς της όσον αφορά το ζήτημα αυτό.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με την οικογένεια, η Βίκυ στην παιδική μέχρι την εφηβική 
ηλικία περιγράφει μια συγκρουσιακή σχέση κυρίως με τον πατέρα της. Ο πατέρας της συχνά 
όταν η Βίκυ διαφωνούσε μαζί του ή δυσκολευόταν με τα μαθήματα του σχολείου θύμωνε, 
έβγαινε εκτός ορίων και τη χτυπούσε. Η μητέρα της έμπαινε στη μέση και τους χώριζε όσο 
γινόταν αυτό. Ο πατέρας της Βίκυς είχε αναλάβει το ρόλο στην οικογένεια να επικοινωνεί 
τους κανόνες που αποφάσιζαν από κοινού με τη μητέρα. Ο πατέρας φαινόταν αδιάλλακτος 
και η Βίκυ ένιωθε ότι δε μπορούσε να συζητήσει μαζί του καθώς την τρόμαζαν τα 
ξεσπάσματα θυμού που είχε όποτε εκείνη αμφισητούσε κάτι που θα της έλεγε. Με τη μητέρα 
της δε φοβόταν να συζητήσει και να εκφράσει αντιρρήσεις που είχε στα όρια που έβαζαν. Η 
Βίκυ αναφέρει ότι στην εφηβεία συζητούσε με τη μητέρα της και μετά όταν ηρεμούσε στο 
δωμάτιο της σκεφτόταν αυτά που της είχε πει η μητέρα της, ενώ με τον πατέρα της έμπαινε 
σε μια διαδικασία αντίδρασης και ένιωθε έντονα στην εφηβεία ότι τον μισούσε. Όπως η ίδια 
αναφέρει «Με τον πατέρα μου; Όχι άμα πήγαινα εγώ να διεκδικήσω κάτι, όχι δεν υπήρχε 
περίπτωση, δε μπορούσα να συζητήσω. Με τη μητέρα μου μπορούσα να συζητήσω. Μπορεί 
να ήξερα ότι θα νευριάσει με αυτό που θα της πω αλλά δε φοβόμουνα να πάω να της το πω 
και δεν αισθανόμουνα όταν και μετά ας πούμε το μάλωμα με τη μητέρα μου δεν 
αισθανόμουνα αυτό το το ανικανοποίητο ότι δε βγήκε τίποτα. Δηλαδή μετά από την κουβέντα 
με τη μητέρα μου μετά όταν θα πήγαινα εγώ στο δωμάτιο μου και θα χαλάρωνα θα το 
σκεφτόμουνα αυτό που μου είπε, θα το μετρίαζα μες στο κεφάλι μου. Με τον πατέρα μου 
απλώς έμπαινα σε μια διαδικασία αντίδρασης, αντίστασης. Και θυμάμαι πολύ έντονα εκεί στο 
Γυμνάσιο ήτανε, έλεγα από μέσα μου σε μισώ σε μισώ, σε μισώ» (βιογραφική αφηγηματική 
συνέντευξη). Η Βίκυ θυμάται ότι είχε μια έντονη εφηβεία με πολλές αντιρρήσεις ενάντια 
στους γονείς της, λόγω του ότι ένιωθε ότι δεν την καταλάβαιναν και δεν την άκουγαν. Η Βίκυ 
με τον πατέρα της μάλωνε περισσότερο στην εφηβεία, στην παιδική ηλικία θυμάται πιο 
έντονα να τη χτυπάει και να μαλώνει με τη μητέρα της. Στην παιδική ηλικία της Βίκυς οι 
καβγάδες μεταξύ των γονέων ήταν έντονοι στο σπίτι. Ο πατέρας της Βίκυς όταν έφτανε σε 
ένα σημείο που νευρίαζε πολύ έφευγε από το σπίτι και μετά από κάποια ώρα επέστρεφε 
μετανοιωμένος. Αυτή τη συμπεριφορά η Βίκυ θυμάται να την έχει απέναντι στη μητέρα της 
αλλά και στην ίδια.  
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Η Βίκυ στη συνέντευξη δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στην αδερφή της και στο πώς 
ήταν η αδερφή της στις μετακομίσεις. Περιγράφει την αδερφή της ως ένα άτομο κλειστό το 
οποίο κρατούσε τις ισορροπίες στην οικογένεια και παρενέβαινε στους καβγάδες για να 
ηρεμήσει τα πνεύματα. Την παρομοιάζει με ένα μέρος της οικοσυσκευής του σπιτιού, το 
οποίο το μετέφεραν μαζί τους στις αλλαγές του τόπου κατοικίας χωρίς ποτέ το ίδιο να βιώνει 
κάποιο συναίσθημα. Όπως η ίδια αναφέρει «Δε θυμάμαι να εισπράττω κάτι από την Α., να 
εισπράττω ούτε χαρά, ούτε λύπη. Ήτανε σαν ένα μέρος της οικοσυσκευής, σαλόνι, τραπέζια, 
κρεβάτια, ήταν και η Α. ας πούμε μέσα σε όλο αυτό» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 
Η αδερφή της δεν είχε ποτέ κάποιο ξέσπασμα ακόμη και στην εφηβεία, την οποία πέρασε 
πολύ ήρεμα όπως αναφέρει η Βίκυ.  

Στη ζωή της Βίκυς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο η φαντασία και η ελευθερία. Σε πιο 
μικρή ηλικία θεωρεί ότι με τη φαντασία της επιβίωνε μέσα σε καταστάσεις που δεν της 
άρεσαν, ενώ ακόμη και σήμερα όταν νιώθει να πιέζεται από κάτι φτιάχνει στο μυαλό της μια 
φανταστική ευχάριστη κατάσταση και νιώθει καλύτερα μέσα από αυτό, νιώθει χαλάρωση, 
χαρά και ελευθερία. Όπως η ίδια αναφέρει για την φαντασία στην παιδική της ηλικία «Όλο 
αυτό σχετίζεται με κάτι το φανταστικό που νομίζω έτσι επιβίωνα, έτσι μου άρεσε να κάνω, να 
φατάζομαι πράγματα, να παίζω με τη φαντασία μου. Δηλαδή το ήξερα ότι ο σύμμαχος μου 
είναι η φαντασία μου. Και αυτό είναι που με έχει στιγματίσει. Η φαντασία μου» (βιογραφική 
αφηγηματική συνέντευξη). Μέσα από τη φαντασία η Βίκυ αισθάνεται ελεύθερη, κάτι το 
οποίο θεωρεί ότι δεν είναι στην καθημερινή της ζωή. Αυτή τη στιγμή στη ζωή της εργάζεται 
πάνω σε κάτι το οποίο δεν της αρέσει, μόνο για να έχει μια οικονομική ασφάλεια. Τα 
χρήματα όμως τα οποία κερδίζει δεν της επιτρέπουν να κάνει πράγματα τα οποία θα ήθελε. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η καραντίνα η οποία την έκανε να νιώθει ακόμη περισσότερο 
περιορισμένη, ενώ νιώθει ότι δεν είναι ελεύθερη και επειδή δεν έχει φτιάξει τη ζωή της έτσι 
όπως θα ήθελε. Πιστεύει όμως ότι προχωράει στο μονοπάτι προς την ελευθερία αυτή τη 
στιγμή, χωρίς να το έχει φτάσει. Ελευθερία για τη Βίκυ θα ήταν να κάνει ένα επάγγελμα που 
της αρέσει, σχετικό με ξένες γλώσσες, να έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ταξίδια 
και δραστηριότητες, να έχει ένα σπίτι δικό της το οποίο να θεωρεί ότι ό,τι και να γίνει θα 
μπορεί να επιστρέψει εκεί. Πιστεύει ότι στη ζωή της πρέπει να περάσει πολύ δύσκολα 
προκειμένου να έρθουν καλύτερες συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Κάνοντας μια 
ανασκόπηση, έτσι συνολικά σαν κύκλο, αισθάνομαι ότι αυτό είναι το γνωμικό που 
ανταποκρίνεται στη ζωή μου και στην ιδιοσυγκρασία μου, ότι πρέπει πρώτα να πονέσω για 
να βγει κάτι καλό ή μετά να είμαι χαρούμενη και να ξαλαφρώσω ή να ρθει μια ευφορία 
ψυχοσυναισθηματική αλλά πρώτα πρέπει να βιώσω κάτι κακό [...] και τώρα το πιστεύω αυτό, 
οτι για να φτιάξω τη ζωή μου όπως εγώ τη θέλω και την οραματίζομαι πιστεύω ότι πρέπει να 
περάσω από διάφορα στάδια και ανακάλυψης και απογοήτευσης, και με τη δουλειά που κάνω 
που δε μου αρέσει, ουσιαστικά λέω δε μου αρέσει καθόλου, νευριάζω με κάποια σκηνικά, 
αλλά λέω εντάξει τουλάχιστον είμαι ανεξάρτητη και πορεύομαι προς τα εκεί που θέλω» 
(βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 

 
6.2.3.1.1. Βιογραφικά κεφάλαια της ζωής του υποκειμένου Α3 
 

Στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1 το υποκείμενο Α3 διάκρινε τα ακόλουθα 
βιωματικά κεφάλαια της ζωής της από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα όπου έδινε σε αυτά 
και τους χαρακτηριστικούς τίτλους:  
 
6.2.3.2. Κεφάλαιο 1: Αλεξανδρούπολη 
 

Οι πρώτες αναμνήσεις της Βίκυς ξεκινάνε από την Αλεξανδρούπολη στην οποία έζησε 
από τριών χρονών μέχρι και πέντε. Εκείνο το διάστημα είχε γεννηθεί η αδερφή της και 
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περιγράφει την ίδια να περνάει χρόνο και με τους δύο γονείς της κάτι που της άρεσε πολύ, 
θυμάται μια πολύ ευχάριστη αίσθηση, όπως θυμάται ευχάριστο το παιχνίδι που έκανε με τα 
άλλα παιδιά στην στρατιωτική πολυκατοικία όπου έμεναν. Η περίοδος εκείνη ήταν για την 
Βίκυ μια περίοδος με πολύ όμορφες αναμνήσεις.  
 
6.2.3.3. Κεφάλαιο 2: Δράμα  
 

Στη Δράμα η Βίκυ μετακόμισε πριν ξεκινήσει την πρώτη Δημοτικού. Σε εκείνο το 
διάστημα θυμάται στη Δράμα να είναι κυρίως αυτή με τη μητέρα της και την αδερφή της. Ο 
πατέρας της δεν έμενε μαζί τους καθώς έπρεπε λόγω εργασίας να αλλάζει συχνά πόλεις και οι 
γονείς αποφάσισαν ότι για τα παιδιά θα ήταν καλύτερα αν αυτό το διάστημα έμεναν σταθερά 
στη Δράμα. Ο πατέρας έλειπε και ερχόταν τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και όποτε είχε 
άδεια. Η Βίκυ θυμάται αυτά τα τέσσερα χρόνια να της λείπει ο πατέρας της και να περιμένει 
με ανυπομονησία να τον δει όποτε ερχόταν. Επίσης θυμάται τη μητέρα της να είναι πιεσμένη 
με την ανατροφή της ίδιας και της αδερφής της και να υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, 
ζητήματα τα οποία η μητέρα δεν τα συζητούσε μαζί της αλλά η Βίκυ τα άκουγε σε καβγάδες 
που είχε η μητέρα της με τον πατέρα της. Εκείνα τα χρόνια η Βίκυ υποψιαζόταν ότι ο 
πατέρας της διατηρούσε κάποια εξωσυζυγική σχέση. Αυτές οι χρονιές είχαν ένταση για τη 
Βίκυ καθώς θυμάται τον πατέρα της να έχει έντονες εκρήξεις θυμού, οι οποίες την 
τρομοκρατούσαν. Ο πατέρας της όταν νευρίαζε γινόταν βίαιος και συνήθιζε να χτυπάει τη 
Βίκυ με αφορμή τα μαθήματα του σχολείου ή κάποια αταξία που μπορεί να είχε κάνει η Βίκυ. 
Πέρα από αυτό η  Βίκυ θυμάται στη Δράμα να περνάει πολύ ωραία καθώς είχε πολλή 
ελευθερία σαν παιδί όπως αναφέρει. Λόγω του ότι βρισκόταν σε μια γειτονιά όπου 
γνωρίζονταν όλοι μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και να παίζει στη γειτονιά για πολλές 
ώρες. Σε ένα χωριό της Δράμα ήταν επίσης οι παππούδες από την πλευρά της μητέρας της 
κάτι το οποίο την χαροποιούσε, το ότι τους είχε κοντά της και περνούσε χρόνο μαζί τους. Στη 
Δράμα ένιωθε να κυριαρχεί το στοιχείο της φαντασίας λόγω της μικρής ηλικίας, ένα στοιχείο 
πολύ σημαντικό για τη Βίκυ σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Στη Δράμα έκανε φίλες με τις 
οποίες όμως δεν κράτησε επαφή αφού άφησε την πόλη, στην Τετάρτη Δημοτικού.  
 
6.2.3.4. Κεφάλαιο 3: Μυτιλήνη 
 

Στην Πέμπτη Δημοτικού για τη Βίκυ η οικογένεια μετακομισε στη Μυτιλήνη λόγω της 
εργασίας του πατέρα, ο οποίος πλέον θα έμενε περισσότερο καιρό στο κάθε μέρος, έτσι 
αποφασίστηκε η οικογένεια να τον ακολουθήσει. Τα τρία χρόνια που η Βίκυ έμεινε στη 
Μυτιλήνη της φαίνονται πολύ αδιάφορα, ωστόσο το στοιχείο της φαντασίας συνέχισε να 
υπάρχει έντονα στη ζωή της και εκείνη την περίοδο. Όταν έφυγε από τη Δράμα για να 
μετακομίσει στη Μυτιλήνη θυμάται να στεναχωριέται αρκετά γιατί θα έχανε κάποιες φίλες 
που είχε κάνει και ένιωθε δεμένη μαζί τους. Στην αρχή οι γονείς της πήγανε μόνοι τους στο 
νησί για να προετοιμάσουν το σπίτι και να γνωίσουν το μέρος και μετά από ένα μήνα 
ακολούθησε η Βίκυ με την αδερφή της και τους παππούδες τους, οι οποίοι πήγαν για λίγες 
μέρες και στη συνέχεια έφυγαν και η οικογένεια έμεινε μόνη της. Η Βίκυ παρόλο που 
στεναχωρήθηκε για τους φίλους που άφησε πίσω στη νέα μετακόιση θυμάται να είναι 
αισιόδοξη και ενθουσιασμένη για το νέο ξεκίνημα. Γνώρισε εύκολα παιδιά από τη γειτονιά 
και δε δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Στα δύο αυτά χρόνια που έμεινε εκεί θυμάται έντονα 
την αίσθηση ότι ήταν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας μαζί, θυμάται τον εαυτό τους πολύ 
δεμένο μαζί τους και εκείνους δεμένους μαζί της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «πάντα 
ήμασταν εμείς ο κύριος πυρήνας δηλαδή ήμασταν πολύ κοντά μεταξύ μας», «αισθάνομαι ότι 
ήμασταν πολύ έτσι πολωμένοι μεταξύ μας δηλαδή ήμασταν εμείς οι τέσσερις» (βιογραφική 
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αφηγηματική συνέντευξη), και σε αυτό έπαιξε ρόλο και το ότι η υπόλοιπη οικογένεια, οι 
παππούδες και οι θείοι δηλαδή βρίσκονταν μακριά.  

Την περίοδο που έμεναν στη Μυτιλήνη η Βίκυ θυμάται να συμβαίνουν εντάσεις με 
καβγάδες στην οικογένεια της τις οποίες φαινόταν να προκαλεί η ίδια αλλά η αιτία ήταν ο 
πατέρας της. Αναφέρει ότι ο πατέρας της τη μάλωνε συχνά με αφορμή τα μαθήματα του 
σχολείου καθώς ο πατέρας της τη διάβαζε, κάτι το οποίο η ίδια βίωνε σαν τιμωρία με έντονο 
το στοιχείο του φόβου μέσα σε αυτό. Όπως η ίδια αναφέρει «Με διάβαζε ο πατέρας μου 
μαθηματικά και φοβόμουνα πάρα πολύ όταν με διάβαζε ο μπαμπάς μου, το αισθανόμουνα 
σαν τιμωρία και πολλές φορές επιβεβαιωνόμουνα διότι  ήμουνα σε ένα σε μια κατάσταση 
φόβου επειδή θα κανα μαθήματα με τον πατέρα μου κάποια φάση μετά σκάλωνα σε κάποιο 
μάθημα κάποιο πρόβλημα σε κάτι και μετά με φώναζε οπότε γινόταν αυτός ο κύκλος 
συνέχεια» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Η μητέρα της όταν γινόταν αυτό έπαιρνε 
θέση και έμπαινε ανάμεσα στον πατέρα της Βίκυς και στη Βίκυ. Πέρα από το στοιχείο των 
καβγάδων η Βίκυ αναφέρει ότι θυμάται να περνάει πολύ ωραία με τους γονείς της σαν 
οικογένεια, πήγαιναν εκδρομές σε διάφορα μέρη στο νησί και τα καλοκαίρια πήγαιναν για 
μπάνιο σε παραλίες.  

Για τη μητέρα της Βίκυς η μετακόμιση στη Μυτιλήνη ήταν μια δύσκολη περίοδος, 
καθώς δεν είχε κάνει φίλες στο νησί, η Βίκυ τη θυμάται έντονα να είναι πολύ μόνη της και να 
ψάχνει για εργασία χωρίς όμως αποτέλεσμα.  

Ενώ η Βίκυ έκανε εύκολα παρέες στη Μυτιλήνη όταν έφυγε από το νησί δεν κράτησε 
επαφή με κάποιον ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν απομακρύνθηκε εντελώς με τα άτομα 
του νησιού, καθώς όπως αναφέρει η ίδια δημιουργήθηκε μεγάλο χάσμα με τα χρόνια.  
 
6.2.3.5. Κεφάλαιο 4: Ξάνθη 
 

Στην πρώτη Γυμνασίου η οικογένεια μετακόμισε στην Ξάνθη. Η Βίκυ αναφέρει να 
στεναχωριέται που θα άφηνε τις φίλες που είχε κάνει στη Μυτιλήνη αλλά το οτι γνώριζε από 
την αρχή ότι κάποια στιγμή θα φύγει τη βοήθησε στο να το αποδεχτεί. Η χαρά και ο 
ενθουσιασμός για τη νέα αρχή υπερτερούσε. Στην Ξάνθη γνώρισε εύκολα παιδιά και έκανε 
παρέες και θυμάται να περνάει πολύ χρόνο εκτός σπιτιού με τους φίλους της, ενώ η 
οικογένεια βρισκόταν κοντά στη Δράμα, τον τόπο καταγωγής τους, επομένως επισκέπτονταν 
τους συγγενείς τους πιο συχνά. Καθώς η Βίκυ έμπαινε στην εφηβεία οι εντάσεις στο σπίτι 
συνεχίστηκαν, αυτή τη φορά με αφορμή το ότι η Βίκυ ήθελε να αισθάνεται περισσότερο 
ανεξάρτητη και ήθελε να βγαίνει περισσότερο και να γυρίζει πιο αργά στο σπίτι. Ένιωθε ότι 
οι γονείς της της βάζουν εμπόδια με το να θέτουν όρια και έρχονταν συχνά σε σύγκρουση για 
αυτό το λόγο. Θυμάται τον πατέρα της να εξακολουθεί να κάνει εκρήξεις θυμού στους 
καβγάδες τους και να εξακολουθεί να τη χτυπάει, τους καβγάδες με τον πατέρα της η Βίκυ 
τους βίωνε με τρομακτικό τρόπο και θυμάται να είναι ένα μελανό σημείο στην ιστορία της 
για τη μετακόμιση στην Ξάνθη. Αυτό που η ίδια θυμάται ως το πιο ωραίο στοιχείο από την 
μετακόμιση στην Ξάνθη ήταν η παρέα που είχε φτιάξει με κοπέλες με τις οποίες ένιωθε να 
ταιριάζει. Αναφέρει ότι τότε αισθανόταν να μοιράζεται φιλίες πολύ σημαντικές για την ίδια 
στις οποίες περνούσε όμορφα κάνοντας πολλές εξόδους με τις φίλες της. Τις θεωρούσε 
κολλητές της και πιστεύει ότι παρόλο που χάθηκαν με το πέρασμα των χρόνων όταν έφυγε 
από την Ξάνθη μπορεί να επικοινωνήσει ακόμη μαζί τους και να ανταλλάξουνε τα νέα τους.  
 
6.2.3.6. Κεφάλαιο 5: Κύπρος  
 

Στην Τρίτη Γυμνασίου η οικογένεια μετακόμισε στην Κύπρο όπου έμειναν για δύο 
χρόνια. Στη μετακόμιση αυτή η Βίκυ είχε πάλι ανάμεικτα συναισθήματα, από τη μια θυμάται 
να στεναχωριέται για τις σημαντικές φίλες που άφησε πίσω αλλά από την άλλη λόγω του ότι 
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είχε μετακομίσει και άλλες φορές στο παρελθόν ένιωσε ότι αυτός ο αποχωρισμός δεν της 
στοίχισε καθώς δεν έδωσε χώρο στη θλίψη που αναδύθηκε από αυτόν. Στην Κύπρο βρήκε 
γρήγορα και εύκολα παρέες και θυμάται να προσαρμόζεται εύκολα και πάλι. Οι παρέες που 
έκανε ήταν από το σχολείο και ενώ περνούσε καλά ένιωθε ότι στο μέρος αυτό είναι 
περαστική και δε μπορούσε να δεθεί με τις νέες φίλες που έκανε. Στο σχολειό βίωνε 
περιθωριοποίηση περισσότερο στα διαλείμματα καθώς στην τάξη υπήρχαν πολλές ομαδικές 
δραστηριότητες και ένιωθε ότι οι φίλες της που δεν ήταν από την Κύπρο αλλά και η ίδια 
βίωναν ρατσισμό από τους κατοίκους της Κύπρου. Στην Κύπρο η Βίκυ αναπολούσε έντονα 
το παρελθόν και την Ξάνθη καθώς της έλειπαν οι φίλες της, ένιωθε μακριά από την Ελλάδα 
και η Λευκωσία δεν της άρεσε σαν μέρος αλλά ούτε και οι κύπριοι καθώς βίωνε αυτό που η 
ίδια αποκαλεί σιωπηλό ρατσισμό.  Η Βίκυ ένιωθε μακριά από τους συγγενείς της και πάλι η 
οικογένεια βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου ήταν οι τέσσερις τους. Αυτό από τη μια της 
άρεσε καθώς ένιωθε την οικογένεια πολύ ενωμένη αλλά από την άλλη οι εντάσεις στο σπίτι 
εξακολούθησαν να υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό όμως και αναφέρει ότι ο πατέρας της 
σταμάτησε να τη χτυπάει. Οι εντάσεις έμεναν μόνο στο λεκτικό επίπεδο με την ίδια να 
παίρνει θάρρος από το γεγονός του ότι ήξερε ότι δε θα τη χτυπήσει και να μπορεί πλέον να 
του αντιτίθεται με επιχειρήματα και να υποστηρίζει την άποψη της. Θεωρεί ότι σε εκείνο το 
διάστημα η μεταξύ τους επικοινωνία ωρίμασε περισσότερο, μιλούσαν περισσότερο και 
περνούσαν πιο όμορφα όλοι μαζί. Ένα κομμάτι το οποίο χάθηκε από τη ζωή της Βίκυς σε 
αυτή τη μετακόμιση ήταν το παιχνίδι με τους φίλους της, καθώς όπως αναφέρει στην Κύπρο 
οι νέοι είχαν άλλους τρόπους διασκέδασης οι οποίοι δεν περιλάμβαναν το παιχνίδι και έτσι 
και η ίδια προσαρμόστηκε σε αυτό. 

Για τους γονεις της Βίκυς η διαμονή στην Κύπρο ήταν μια ευχάριστη περίοδος. Η 
μητέρα της κατάφερε να βρει εργασία για ένα μεγάλο διάστημα όσο έμεναν στην Κύπρο και 
αισθανόταν περισσότερο ανεξάρτητη οικονομικά. Οι γονείς της έκαναν παρέα με άλλους 
Έλληνες στρατιωτικούς που υπηρετούσαν και εκείνοι στην Κύπρο και αυτό τους έκανε να 
περνάνε όμορφα και πήγαιναν εκδρομές όλοι μαζί τα σαββατοκύριακα κάτι που η Βίκυ 
θυμάται ευχάριστα.  

Το καλοκαίρι του 2011 όταν τέλειωσε η διετία στην Κύπρο ο πατέρας της Βίκυς με τη 
μικρή της αδερφή επέστρεψαν στη Δράμα, ενώ η Βίκυ με τη μητέρα της έμειναν μέχρι τον 
Δεκέμβρη του 2011 στην Κύπρο έτσι ώστε η Βίκυ να αποκτήσει το δικαίωμα να δώσει 
πανελλήνιες με τους ομογενείς. Στα τέλη του 2011 η Βίκυ με τη μητέρα της επέστρεψαν και 
εκείνες στη Δράμα.  
 
6.2.3.7. Κεφάλαιο 6: Δράμα 
 

Η Βίκυ ήρθε στη Δράμα τον Ιανουάριο του 2012, στη μέση της δευτέρας Λυκείου. Σε 
εκείνη την αλλαγή η Βίκυ ένιωσε ότι βρίσκεται εντελώς έξω από τα νερά της στο νεο σχολείο 
λόγω του ότι όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές είχανε σχηματίσει ήδη τις παρέες τους. Αναφέρει 
ότι ένιωθε πολύ μετέωρη σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι της σχολικής επίδοσης 
δυσκολεύτηκε αρκετά καθώς το σχολείο στην Κύπρο ήταν πίσω στην ύλη σε σχέση με το 
ελληνικό σχολείο, όπως αναφέρει οι καθηγητές δεν της έδωσαν σημασία και σταμάτησε και 
εκείνη να ασχολείται με το διάβασμα για το σχολείο. Αναφέρει ότι σε όλη τη Δευτέρα 
Λυκείου δεν είχε διαβάσει τίποτα και στην τάξη δεν συμμετείχε καθόλου. Στην Τρίτη 
Λυκείου λόγω των πανελληνίων άρχισε να ασχολείται με το διάβασμα προκειμένου να 
περάσει σε μια σχολή και επίσης γνώρισε άτομα με τα οποία ταίριαζε και έφτιαξε παρέες. 
Αναφέρει ότι μόλις έφτιαξε τις νέες της παρέες πήρε αυτό που χρειαζόταν και μπόρεσε και η 
ίδια να αφοσοιωθεί και στα μαθήματα της στη συνέχεια.  

Για τους γονείς της Βίκυς η τελευταία μετακόμιση στη Δράμα ήταν μια ανάπαυλα 
καθώς οι ίδιοι είχαν κουραστεί από τις συνεχείς μεταθέσεις και τόσο η Βίκυ όσο και η 
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αδερφή της είχαν μεγαλώσει πλέον. Είχαν το πατρικ ό τους σπίτι στη Δράμα το οποίο η 
οικογένεια ένιωθε ότι είναι το σπίτι τους. Η Βίκυ αναφέρει ότι εκείνη την περίοδο ηρέμησαν 
τα πνεύματα και βρέθηκαν ισορροπίες.  Η Τρίτη Λυκείου τελείωσε σε ένα κλίμα ηρεμίας και 
ισορροπίας και μετά η Βίκυ έφυγε από τη Δράμα για να ξεκινήσει τις σπουδές της.  
 
6.2.3.8. Κεφάλαιο 7: Θεσσαλονίκη 
 

Η Βίκυ το 2013 με 2015 σπούδαζε στην αεροπορία στη Θεσσαλονίκη, όπου έπρεπε να 
μένει μέσα στη σχολή μαζί με τους συμφοιτητές της. Από αυτή την περίοδο αναφέρει να μη 
θυμάται πολλά καθώς έμενε μέσα στη σχολή και όλες οι μέρες που περνούσαν ήταν ίδιες. Το 
ότι ήταν εσώκλειστη αλλά και το αντικείμενο που σπούδαζε δε της άρεσε αλλά έβρισκε 
παρηγοριά στους συμφοιτητές της οι οποίοι περνούσαν τα ίδια με εκείνη και υποστήριζαν ο 
ένας τον άλλο. Ο πατέρας της Βίκυς χάρηκε πολύ με την φοίτηση της στην αεροπορία και η 
Βίκυ αναφέρει ότι ένιωσε σαν να έφυγε από τον πατέρα της ένα τεράστιο βάρος σχετικά με 
την αποκατάσταση της. Η Βίκυ αναφέρει ότι αυτά τα δύο χρόνια παρόλο που είχε 
ενηλικιωθεί εξαρτόταν από τους γονείς της πολύ, ζητούσε τη γνώμη τους για πολλά ζητήματα 
και τα περισσότερα σαββατοκύριακα που έβγαινε από τη σχολή πήγαινε στη Δράμα να τους 
δει.  
 
6.2.3.9. Κεφάλαιο 8: Τρίπολη 
 

Αφού τέλειωσαν τα δύο χρόνια της εκπαίδευσης η Βίκυ πήρε την πρώτη δική της 
μετάθεση στην Τρίπολη. Επέλεξε να πάει στην Τρίπολη καθώς θα πήγαιναν και πολλοί άλλοι 
συμφοιτητές της και ένιωθε ασφάλεια που δε θα ήταν μόνη της. Στην Τρίπολη αναφέρει ότι 
άρχισε να γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητη. Αυτό το οποίο ένιωθε να την περιορίζει ήταν το 
ότι έμενε μέσα στο στρατόπεδο όπου δούλευε επομένως ένιωθε πως δεν έχει καθόλου 
ιδιωτικότητα. Στην αρχή έμενε σε ένα σπίτι με συγκάτοικο και τα επόμενα δύο χρόνια ζούσε 
μόνη της και την επισκέπτονταν συχνά οι γονείς κι η αδερφή της, κάτι το οποίο την 
χαροποιούσε.  
 
6.2.3.10. Κεφάλαιο 9: Αθήνα 
 

Το 2018 η Βίκυ πήρε μετάθεση στην Αθήνα όπου μένει μέχρι και σήμερα. Αναφέρει ότι 
είναι η πιο ωραία μετακόμιση που έχει κάνει ποτέ λόγω του ότι νιώθει να έχει ιδιωτικότητα 
και παράλληλα έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί, ενώ της αρέσει το 
πολυπολιτισμικό στοιχείο που έχει η Αθήνα. Το μόνο που τη στεναχωρεί είναι το ότι 
βρίσκεται μακριά από τους γονείς και την αδερφή της, τους οποίους αναφέρει ότι θα ήθελε να 
βλέπει περισσότερο.  
 
6.2.3.11. Κεφάλαιο 10: Το άμεσο μέλλον  
 

Η Βίκυ νιώθει ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλες μετακομίσεις στη ζωή της, καθώς 
έτσι έχει μάθει να ζει και της αρέσει αυτό. Φαντάζεται ότι οι μετακομίσεις θα έχουν 
μικρότερη συχνότητα από ότι είχαν μέχρι τώρα στη ζωή της αλλά της αρέσει η Αθήνα και θα 
ήθελε για ένα μεγάλο διάστημα να ζήσει εκεί. Φαντάζεται να αλλάζει ξανά σπίτι για να 
αλλάξει παραστάσεις αλλά εντός Αττικής.  
 
6.2.3.12. Κεφάλαιο 11: Το μακρινό μέλλον 
 

Στο μακρινό μέλλον η Βίκυ δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να είναι ακόμη στο 
ίδιο μέρος.  Όπως φαινεται και από το ιχνογραφικό έργο φαντάζεται τον εαυτό της να έχει 
ένα σπίτι στην εξοχή και να μένει μόνη της εκεί, ευτυχισμένη.  



 84 

6.2.3.11. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου A3 από τότε 
που γεννήθηκε μέχρι σήμερα με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 5. Ουράνια φύση. 

 
Στο ιχνογραφικό έργο 5 η Βίκυ έχει ζωγραφίσει στο πάνω μέρος της σελίδας μια ελιά, 

ενώ στο κάτω μέρος της σελίδας μια κούνια που κρέμεται στα σύννεφα με ένα παιδί πάνω 
της. Η ελιά αντιπροσωπεύει ένα δέντρο που βρισκόταν έξω από το σπίτι της Βίκυς στη 
Μυτιλήνη στην οποία η Βίκυ όταν ήταν παιδί μιλούσε και προσευχόταν. Το σχέδιο με το 
κορίτσι και την κούνια συμβολίζει μια εικόνα που έβλεπε συχνά η Βίκυ στα όνειρα της, το 
οποίο σχετίζει με τη φαντασία και την ελευθερία, δύο στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι τη 
βοηθούσαν να επιβιώσει μικρή. Όπως αναφέρει η ίδια «Δηλαδή το ήξερα ότι ο σύμμαχος μου 
είναι η φαντασία μου. Και αυτό είναι που με έχει στιγματίσει. Η φαντασία μου. Η αίσθηση 
ελευθερίας. Το να κάνεις κούνια μέσα στα σύννεφα» (Συνέντευξη βασισμένη στο 
ιχνογράφημα 5, Ερ. 1). Μέσα από τη φαντασία έρχεται σε επαφή με πράγματα τα οποία 
ονειυρεύεται ότι θέλει να κάνει και έτσι νιώθει ελεύθερη, σε αντίθεση με την πραγματική της 
ζωή στην οποία δεν αισθάνεται ελεύθερη. Έχει δώσει τον τίτλο ουράνια φύση καθώς η ίδια 
νιώθει ότι ένα κομμάτι του εαυτού της βρίσκεται στη φύση και ένα στον ουρανό, επομένως η 
ζωγραφιά της αντιπροσωπεύει πλήρως τον εαυτό της. 

 



 85 

6.2.3.12. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Α3 που θεωρεί 
ότι θα έχει στο μέλλον με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 6. Το σπίτι στο τέλος της γραμμής. 

 
Στη ζωγραφιά αυτή η Βίκυ έχει σχεδιάσει το ιδανικό σπίτι που θα έχει στο μακρινό της 

μέλλον. Θα βρίσκεται σε βουνό, σε κάποιο μέρος εκτός Αθήνας. Η ίδια αναφέρει ότι θα μένει 
μόνη της καθώς στο μέλλον έτσι όπως το φαντάζεται δε χωράνε φίλοι παιδιά ή σύντροφοι. Το 
σπίτι αυτό συμβολίζει για αυτήν το τέλος της ιστορίας της, κατά το οποίο θα αισθάνεται 
ολοκληρωμένη και έτσι μπορεί να σταματήσει να περνάει ο χρόνος. Όπως εξηγεί η ίδια «όλα 
αυτά που φανταζόμουν μια ζωή τελικά γίνονται πραγματικότητα και από κει και πέρα δε με 
ενοχλεί ο χρόνος που κυλάει, δε με νοιάζει, αφήνομαι σε αυτό που βιώνω και σε αυτή τη ζωή. 
Θα ναι σαν να χάσω την αίσθηση του χρόνου, δε θα με ενδιαφέρει πλέον ο χρόνος» 
(Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 6, ερ. 1). Σε εκείνο το σημείο ο χρόνος δε θα την 
ενοχλεί που θα περνάει, κάτι το οποίο τώρα το προσέχει και την ενοχλεί. Θεωρεί ότι όταν 
καταφέρει όλα αυτά που θέλει δε θα την απασχολεί το πέρασμα του χρόνου. 
 
6.2.4. Υποκείμενο Β1 

 
Το υποκείμενο Β1 της έρευνας με ψευδώνυμο Γιώργος είναι 26 χρονών, μηχανικός 

πληοροφορικής και την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα έμενε στο σπίτι των γονιών του σε 
ένα χωριό της Θεσσαλίας περιμένοντας να ξεκινήσει η στρατιωτική του θητεία. Οι γονείς του 
είναι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και έχει μια μικρότερη αδελφή κατά τέσσερα χρόνια. Πέρα 
από τους γονείς του σημαντικό ρόλο στη ζωή του έχει παίξει η γιαγιά του από την πλευρά της 
μητέρας του, η οποία όπως αναφέρει ο ίδιος τον μεγάλωσε. Ο πατέρας της μητέρας του είχε 
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πεθάνει χωρίς να τον γνωρίσει ενώ τους παπούδες από την πλευρά του πατέρα του τους 
έβλεπε περίπου μια φορά το μήνα όπως ο ίδιος αναφέρει. Περιγράφει το οικογενειακό 
περιβάλλον του ήρεμο χωρίς εντάσεις, παρόλο που κατά τον ίδιο υπάρχει ένα στερεότυπο για 
το ατνίθετο όσον αφορά τις οικογένειες των στρατιωτικών.  

Ο Γιώργος μεγάλωσε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο χωριό της Θεσσαλίας όπου 
έμεινε μέχρι και τη Δευτέρα Δημοτικού. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Λάρισα για ένα χρόνο 
λόγω της εργασίας των γονέων και μετά έζησε δύο χρόνια στη Ρόδο, δηλαδή στην Τετάρτη 
και Πέμπτη τάξη του Δημοτικού. Αναφέρει την εμπειρία από τη διαμονή στη Ρόδο ως 
τραυματική εμπειρία για τον ίδιο. Αφού πέρασαν τα δύο χρόνια ζήτησε ο ίδιος από τους 
γονείς του να φύγουν από τη Ρόδο και η οικογένεια επέστρεψε στο χωριό εκτός από τον 
πατέρα ο οποίος έμεινε στη Ρόδο ακόμη ένα χρόνο λόγω του ότι δε κατάφερε να πάρει 
μετάθεση από την εργασία του. Ο Γιώργος επέστρεψε στο χωριό στην έκτη Δημοτικού και 
ολοκλήρωσε το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο εκεί, εμπειρίες τις οποίες περιγράφει ως 
πολύ ευχάριστες. Με τις Πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθη στη σχολή μηχανικών πληροφορικής 
στο Ηράκλειο Κρήτης και έφυγε με δική του θέληση από το χωριό του. 

Ο Γιώργος καθώς μεγάλωνε χρειάστηκε να αποχωριστεί τον πατέρα του στο 
νηπιαγωγείο για μια χρονιά και μετά στο Γυμνάσιο καθώς ο πατέρας του πήγαινε ως 
ειρηνευτική δύναμη σε εμπόλεμες ζώνες. Τα πρώτα χρόνια δεν μπορούσε να αντιληφθεί την 
έννοια της εργασίας και του πολέμου, ενώ όταν έφυγε ο πατέρας του για τελευταία φορά ο 
ίδιος πήγαινε στην Τρίτη Γυμνασίου και μπορούσε να κατανοήσει την έννοια της εργασίας 
αλλά όχι του πολέμου. Είχε συνηθίσει να φεύγει ο πατέρας του πλέον και δεν αποτέλεσε για 
αυτόν δυσκολία αν και τότε δεν κατανοούσε τι σήμαινε το ότι ο πατέρας του έφευγε για 
εμπόλεμες περιοχές. Αναφέρει ότι παρόλα αυτά οι γονείς του ασχολούνταν μαζί του και ήταν 
πάντα εκεί για αυτόν επομένως δεν στερήθηκε τη σχέση με τον πατέρα ούτε και το μητρικό 
πρότυπο. Η σχέση του με τους γονείς του ήταν καλή σε όλη την πορεία της ζωής του ενώ και 
στο παρόν αναφέρει ότι έχουν καλές σχέσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει «[...] δεν είχα ποτέ 
πρόβλημα με τους γονείς μου. Δεν τους έκρυβα ποτέ κάτι, ούτε τώρα δηλαδή, και το 
κάπνισμα όταν το είχα ξεκινήσει τους το χα πει [...] Για να σου δώσω να το καταλάβεις εγώ 
έχω φτάσει 26 στα 27 και βγαίνω για ποτό με τον πατέρα μου. Δεν σταμάτησε δηλαδή η 
σχέση μας, πλέον βέβαια δεν έχουμε οικονομικές σχέσεις μεταξύ μας εδώ και αρκετά χρόνια, 
πλέον μπορούμε να κάνουμε παρέα, πιο πολύ με τον πατέρα μου βέβαια, πάντα μου ήταν πιο 
εύκολο να μιλάω με τον πατέρα μου, δεν ήμουν  τόσο ανοιχτός να μιλήσω εύκολα στη μάνα 
μου» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Στον πατέρα του ανοίγεται πιο εύκολα από ότι 
στη μητέρα του καθώς πιστεύει πως ο πατέρας του τον κατανοεί περισσότερο λόγω του ότι 
έχουν ίδιο φύλο. Θεωρεί ότι οι γονείς του ήταν οι καλύτεροι γονείς κάτι που τον αγχώνει σε 
περίπτωση που γίνει ο ίδιος πατέρας καθώς δεν πιστεύει πως θα μπορέσει να είναι τόσο 
παρών για το δικό του παιδί όσο ήταν οι γονείς του για εκείνον. Στην περίοδο που ο Γιώργος 
πήγαινε στο Γυμνάσιο ο παππούς του πέθανε, κάτι το οποίο δεν τον στεναχώρησε πολύ 
καθώς είχε απομακρυνθεί από εκείνον όσο έλειπε στη Ρόδο, ωστόσο τον έκανε να 
συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί κανείς στη ζωή να τα έχει όλα και πρέπει να συμφιλιώνεται 
με την απώλεια. Όταν ήταν φοιτητής στο δεύτερο έτος της σχολής πέθανε και η γιαγιά που 
τον είχε μεγαλώσει και λόγω εξεταστικής δεν μπόρεσε να παρεβρεθεί στην κηδεία της, κάτι 
που το μετανοιώνει μέχρι και σήμερα καθώς θεωρεί ανήθικο το ότι δεν πήγε στην κηδεία.  

 Ο Γιώργος πέρασε μια έντονη εφηβεία, με ανάδυση κοινωνικο-πολιτικών ανησυχιών, 
ενώ άρχισε να διαμορφώνει το προσωπικό του στυλ το οποίο διέφερε από το στυλ των 
περισσότερων παιδιών του χωριού, κάτι που τον έκανε να αντιμετωπίζεται στιγματιστικά από 
τους μεγαλύτερους κατοίκους του χωριού. Όπως ο ίδιος αναφέρει «[...]είχα δηλαδή το μούσι 
εδώ πέρα έκανα κάτι μοικάνες, κάτι μαλακίες [...]. Για μια τόσο μικρή κοινωνία το σκισμένο 
το τζιν με το άρβυλο και τη μοικάνα χτυπούσαν άσχημα στο χωριό και χτυπούσαν άσχημα 
στις μεγάλες ηλικίες, δηλαδή με τους συμμαθητές μου δεν είχα θέμα» (βιογραφική 
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αφηγηματική συνέντευξη). Το προσωπικό στυλ και προτιμήσεις όμως τον έκαναν να 
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και αυτό σε εκείνη την ηλικία του άρεσε. Επίσης στην 
εφηβεία ξεκίνησε και το κάπνισμα προκειμένου να δείχνει μάγκας όπως ο ίδιος αναφέρει. 
Σχετικά με όλα αυτά χαρακτηριστική είναι η εξής φράση «[...] και μου άρεσε και με εξίταρε 
πάρα πολύ το γεγονός ότι διέφερα σφόδρα απ τους υπόλοιπους, δηλαδή έλεγα να κάνω κάτι 
που δεν το ξέρετε να το κάνετε. Θα μου πεις για ποιο λόγο να θες να δειχτείς. Στα 13 θες να 
δειχτείς. Και στα 14. Τώρα ναι δεν είναι δεν έχεις λόγο να δειχτείς για κάτι αλλά ναι τότε 
υπήρχαν λόγοι» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 

Ο Γιώργος από την παιδική ηλικία ήρθε σε επαφή με τους υπολογιστές και άρχισε να 
παίζει παιχνίδια. Μέσα από τα παιχνίδια ανακάλυψε τη μουσική και αργότερα τα κομικς τα 
οποία αποτέλεσαν και αποτελούν και σήμερα τα βασικά του χομπι. Επίσης ασχολείται με την 
ιστορία, ιδίως ό,τι αφορά πολέμους που τον εξιτάρει σαν αντικείμενο και με το ποδόσφαιρο, 
καθώς είναι φίλαθλος και όχι οπαδός όπως αναφέρει. Η μουσική αποτελεί σημαντικό 
στήριγμα στη ζωή του Γιώργου ιδίως σε περιόδους που αντιμετωπίζει δυσκολίες, τον 
συντροφεύει σε κάθε περίοδο της ζωής του ενώ όπως αναφέρει τον επηρεάζει και στις 
επιλογές που κάνει. Πλέον του αρέσει να διαβάζει και ιαπωνικά manga (κομικς) ενώ 
αρθρογραφεί σχετικά με υπολογιστές, εξαρτήματα τεχνολογίας και video games. Τα video 
games και τα κομικς επίσης έχουν λειτουργήσει για τον Γιώργο σαν στήριγμα σε δύσκολες 
περιόδους της ζωής του. Όταν τέλειωσε το σχολείο ήθελε να ασχοληθεί μόνο με την 
πληροφορική καθώς είχε ενδιαφέρον για την τεχνολογία και συγκεκριμένα για τους 
υπολογιστές. Δήωσε όλες τις σχολές πληροφορικής στην Ελλάδα και τίποτα άλλο καθώς 
όπως αναφέρει δεν ήθελε να σπουδάσει και να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Όπως αναφέρει, με 
τους υπολογιστές τα πράγματα είναι απλά, αν δεν λειτουργεί ξέρεις τον τρόπο να τον 
φτιάξεις, αν θέλεις μπορείς να τον κλείσεις ή να τον ανοίξεις. Με τους ανθρώπους δεν είναι 
το ίδιο, κάτι το οποίο τον μπερδεύει αλλά και τον εξιτάρει ταυτόχρονα. 

Ως προς τις απόψεις του, ο Γιώργος δηλώνει αντιρατσιστής και ενάντια σε κάθε μορφής 
διάκριση. Πιστεύει ότι κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά επειδή διαφέρει 
από του υπόλοιπους, εκτός αν έχει κάνει κάτι κακό όπου εκεί πρέπει να περιθωριοποιείται και 
να τιμωρείται. Συγκεκριμένα αναφέρει «Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτός 
που έχει κάνει ένα έγκλημα πρέπει να περιθωριοποιείται και να μην εντάσσεται ξανά ποτέ. 
Και ανάλογα το έγκλημα μη σου πω και να σκοτώνεται κιόλας. Δηλαδή κάτι πεδαιραστές, 
κάτι τέτοια, είμαι σε φάση παιδιά βάλτε τους στην ηλεκτρική καρέκλα να ξεμπερδεύουμε. 
Άντε. Δεν τους θέλω» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Προτιμά να μην ωραιοποιεί 
καταστάσεις και να λέει τα πράγματα όπως ακριβώς τα αντιλαμβάνεται, κάτι το οποίο έκαναν 
και οι γονείς του. Όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα όπως κάποιο φόβο παίρνει θάρρος 
και το αντιμετωπίζει βάζοντας τον εαυτό του στην κατάσταση που φοβάται, κατι το οποίο 
δουλεύει καλά για τον ίδιο όπως αναφέρει.  

 
6.2.4.1.1. Βιογραφικά κεφάλαια ζωής του υποκειμένου Β1 
 

Στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 1 το υποκείμενο Β1 διάκρινε τα ακόλουθα 
βιωματικά κεφάλαια της ζωής της από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα όπου έδινε σε αυτά 
και τους χαρακτηριστικούς τίτλους:  
 
6.2.4.1. Κεφάλαιο 1: Φάρσαλα  
 

Ο Γιώργος τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι και τη Δευτέρα Δημοτικού έζησε στα 
Φάρσαλα. Περιγράφει το χωριό ως μια κλειστή κοινωνία, πήγαινε σε τριθέσιο σχολείο, έκανε 
παρέα με όλα τα παιδιά του σχολείου χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες και έπαιζε ελεύθερα στο 
δρόμο και στο γήπεδο του χωριού ή έκανε ποδήλατο. Οι δεσμοί που δημιουργούνται στην 
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κλειστή κοινωνία είναι κάτι το οποίο του άρεσε και το επιζητούσε και στην ενήλικη ζωή του. 
Ως παιδί θεωρούσε ότι ο κόσμος όλόκληρος είναι το χωριό του και δεν υπάρχει κάτι άλλο 
πέρα από αυτό. Όπως ο ίδιος αναφέρει δεν κατανοούσε τότε την έννοια της απόστασης. Οι 
γονείς του εργάζονταν στη Λάρισα και πηγαινοέρχονταν από το χωριό μέχρι τη Λάρισα κάθε 
μέρα. 

 
6.2.4.2. Κεφάλαιο 2: Λάρισα  
 

Όταν ο Γιώργος πήγαινε Τρίτη Δημοτικού η οικογένεια μετακόμισε στη Λάρισα για να 
μη χρειάζεται οι γονείς να διανύουν την απόσταση από τα Φάρσαλα μέχρι τη Λάρισα κάθε 
μέρα. Ο Γιώργος στεναχωρέθηκε στην αρχή με αυτή την αλλαγή γιατί έχασε τους φίλους του 
από το χωριό αλλά η οικογένεια πήγαινε στα Φάρσαλα κάθε σαββατοκύριακο οπότε στη 
συνέχεια ο Γιώργος κατάλαβε ότι δεν τους έχασε καθώς συναντιόντουσαν συχνά. Οι συχνές 
επισκέψεις στα Φάρσαλα τον έκαναν να πιστεύει ότι έχει αλλάξει μόνο σπίτι και σχολείο, όχι 
τόπο κατοικίας καθώς μπορούσε να βλέπει και τους φίλους και τους παππούδες του, δεν 
ένιωσε απώλεια, ενώ αυξήθηκαν και οι δραστηριότητες που μπορούσε να κάνει σε μια πόλη, 
κάτι που τον χαροποίησε. Στο σχολείο προσαρμόστηκε εύκολα καθώς πολλά παιδιά ήταν 
επίσης παιδιά στρατιωτικών επομένως τα είχε γνωρίσει και μέσω των γονιών του. Το μόνο 
πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν η ελευθερία η οποία δεν ήταν ίδια με την ελευθερία που 
είχε στο χωριό του. Όπως ο ίδιος αναφέρει «Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό που θα έχει ένα 
παιδάκι που έχει συνηθίσει στο χωριό να είναι όλη τη μέρα έξω και κλείνεται σε ένα 
διαμέρισμα» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

 
6.2.4.3. Κεφάλαιο 3: Ρόδος 
 

Στο τέλος της Τρίτης Δημοτικού οι γονείς του Γιώργου του ανακοίνωσαν ότι θα 
χρειαστεί να μετακομίσουν στη Ρόδο για δύο χρόνια καθώς είχαν πάρει μετάθεση για εκεί. 
Όταν του είχαν ανακοινώσει τη μετακόμιση ο Γιώργος κοίταξε σε έναν χάρτη στο δωμάτιο 
του την τοποθεσία του νησιού και του φάνηκε ότι είναι αρκετά μακριά. Του ήταν δυσάρεστη 
αυτή η αλλαγή και από την αρχή σκέφτηκε ότι θα προσπαθήσει να κάνει υπομονή τα δύο 
αυτά χρόνια μέχρι να περάσει ο καιρός και να επιστρέψει πίσω. Πριν φύγει για τη Ρόδο 
θυμάται να είναι έντονα στεναχωρημένος και να κλαίει γιατί είχε καταλάβει ότι τα πράγματα 
θα αλλάξουν και αυτό δεν του άρεσε. Ο ίδιος αναφέρει ότι εξαρχής δεν είχε αντιμετωπίσει 
θετικά την μετακόμιση στη Ρόδο, κάτι που θεωρεί εν μέρει φυσιολογικό λόγω του ότι ήταν 
μικρός σε ηλικία, ωστόσο ήταν ο βασικός παράγοντας σύμφωνα με τον ίδιο που συνέβαλε 
στο να μην προσαρμοστεί στο νησί. Σύμφωνα με τον γιώργο ένα παιδί οκτώ χρονών δεν έχει 
διαμορφώσει ακόμη το χαρακτήρα του και δε μπορεί να κατανοήσει και να διαχειριστεί την 
έννοια της απώλειας ενώ δε μπορεί να κάνει μια νέα αρχή σε ένα νέρο μέρος εύκολα. Τις 
πρώτες μέρες στο νησί που δεν είχε σχολείο πήγαινε σε αξιοθέατα με τους γονείς του και του 
φαινόταν ότι είναι διακοπές. Αναφέρει ότι επισκέπτονταν το κάστρο των ιπποτών στη Ρόδο 
και επειδή από μικρός του άρεσε να ασχολείται με πολέμους και ιππότες τα αξιοθέατα της 
Ρόδου του είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση. Όταν ξεκίνησε στο καινούργιο του σχολείο 
συνειδητοποίησε την αλλαγή που είχε γίνει καθώς μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο αναφέρει 
ότι δεν το είχε συνειδητοποιήσει ότι έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, του φαινόταν σαν όνειρο. 
Στο σχολείο φοιτούσαν πολλά παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων και τα παιδιά που ήταν από 
το νησί έκαναν παρέα μεταξύ τους. Δεν έκανε παρέες στο σχολείο και κατάλαβε ότι ήταν 
απομονωμένος. Όπως ο ίδιος αναφέρει «Δηλαδή εκεί που άρχισα να βλέπω το διαχωρισμό 
μεταξύ μας ήτανε σε αυτό το κλασικό που είσαι στο σχολείο και έχεις γυμναστική και σου 
λένε πάρτε μια μπάλα και παίξτε ποδόσφαιρο ότι εκεί δηλαδή ήτανε μέρες που δε θα παιζα. 
Όχι επειδή δεν ήθελα, επειδή δε θέλανε να παίξω» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 
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Στο σχολείο εκείνο ένιωθε μη αποδεκτός ενώ είχαν συμβεί περιστατικά όπου είχε 
θυματοποιηθεί και του είχαν επιτεθεί παιδιά του σχολείου χωρίς ο ίδιος να κατανοεί το λόγο. 
Αναφέρει όμως ότι κατανοεί μέχρι ένα σημείο τα παιδιά του σχολείου της Ρόδους καθώς 
είχανε ήδη παρέες και γνωρίζονταν χρόνια ενώ αυτός είναι ξένος οπότε θα ήταν πιο δύσκολο 
να τον αποδεχτούν. Το μόνο παιδί με το οποίο έκανε παρέα ήταν ένα παιδί από την 
πολυκατοικία του, επίσης γιος στρατιωτικών. Ενώ στα πρόηγούμενα μέρη που είχε ζήσει 
μπορούσε να κοινωνικοποιείται πιο εύκολα και λόγω των γονιών του και του χωριού το οποίο 
του παρείχε έναν στενό κύκλο, στη Ρόδο δε γνώρισε κανένα παιδί από το σχολείο πριν 
ξεκινήσει να πηγαίνει εκεί, κάτι το οποίο πιστεύει ότι δυσκόλεψε την διαδικασία της 
προσαρμογής. Επίσης, όπως ο ίδιος αναφέρει δεν ταίριαζαν τα ενδιαφέροντα του με τα 
ενδιαφέροντα των συμμαθητών του, ο Γιώργος είχε συνηθίσει να παίζει μπάλα στο γήπεδο 
και να κάνει ποδήλατο ενώ στη Ρόδο οι συμμαθητές του είχαν σαν ενδιαφέρον να πηγαίνουν 
σε παιδότοπο και να παίζουν εκεί, κάτι το οποίο στο Γιώργο δεν άρεσε και δεν προσπάθησε 
να προσαρμοστεί σε αυτό, ενώ ποδήλατο δε μπορούσε να κάνει πλέον καθώς ήταν 
επικύνδυνοι οι δρόμοι του νησιού. Όλο αυτό του δημιουργούσε την απορία του τι έχει κάνει 
και γιατί του συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο οι συμμαθητές του. Ένα άλλο σημείο το 
οποίο έπαιξε ρόλο αρνητικό όπως αναφέρει ο Γιώργος ήταν η αντιμετώπιση των δασκάλων 
του σχολείου του, από άποψη κοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως ο ίδιος αναφέρει οι δάσκαλοι 
στο σχολείο της Ρόδου περίμεναν να πάρουν μετάθεση για να γυρίσουν στον τόπο τους 
επομένως δεν ασχολούνταν αρκετά με τα παιδιά πέρα από το μαθησιακό κομμάτι. Ο ίδιος 
αναφέρει ότι δεν παρατηρούσαν αν κάποιο παιδί ήταν περιθωριοποιημένο και ασχολούνταν 
μόνο με το μαθησιακό επίπεδο. Ο Γιώργος ανέφερε ότι αν οι δάσκαλοι έδειχναν λίγο 
περισσότερο ενδιαφέρον η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η περιθωριοποίηση 
και η μη αποδοχή που βίωνε στο σχολείο είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσει να 
προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και σιγά σιγά άρχισε να εμφανίζει άρνηση να πάει στο 
σχολείο και να διαβάσει, κάτι το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι επίσης έπαιξε ρόλο στη δυσκολία 
του να προσαρμοστεί στο σχολείο. Αναφέρει ότι το μόνο που περίμενε ήταν να πάει στο 
σχολείο, να σχολάσει και να γυρίσει στο σπίτι να παίξει στον υπολογιστή. Τα video games 
όπως αναφέρει τον βοήθησαν πολύ σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, καθώς προσπαθούσε 
αφού δεν περνούσε καλά στο σχολείο να περνάει όσο καλύτερα γίνεται στην υπόλοιπη 
καθημερινότητα.   

Όσο καιρό ο Γιώργος περνούσε άσχημα στο σχολείο δεν ανέφερε τίποτα στους γονείς 
του καθώς δεν ήθελε να τους φορτώσει βάρος αλλά και επειδή σαν άνθρωπος από μικρός 
όπως αναφέρει, δεν εξωτερικεύει τα προβλήματα που έχει. Επομένως οι γονείς του δεν είχαν 
καταλάβει κάτι όπως αναφέρει. Οι γονείς του Γιώργου είχαν φίλους στη Ρόδο, τους 
ακολουθούσαν σε εξόδους με τα παιδιά τους και συχνά τα σαββατοκύριακα πήγαιναν 
εκδρομές οικογενειακώς, ενώ έστελναν τον Γιώργο σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Όταν 
πέρασαν τα δύο χρόνια οι γονείς του Γιώργου του ανακοίνωσαν ότι θα κάτσουν παραπάνω 
στη Ρόδο λόγω της εργασίας τους. Ο Γιώργος τότε όπως αναφέρει ξέσπασε, θεώρησε ότι του 
είχαν πει ψέμματα στην αρχή ότι θα χρειαστεί να μείνουν μόνο δύο χρόνια και τους 
αποκάλυψε ότι στο σχολείο δεν περνάει καλά και θυματοποιείται. Οι γονείς του τότε τον 
άκουσαν και έκαναν προσπάθειες να πάρουν μετάθεση για να επιστρέψουν στη Λάρισα. Η 
μητέρα του κατάφερε να πάρει μετάθεση για τη Λάρισα, ο πατέρας του όμως δεν τα 
κατάφερε και χρειάστηκε να μείνει στη Ρόδο για μια χρονιά ακόμη. Ο Γιώργος τότε 
φοβήθηκε ότι ο πατέρας του μπορεί να μην ξαναγύριζε στη Λάρισα και στεναχωρέθηκε που 
θα τον αποχωριζόταν αλλά το προτιμούσε από το να μείνει στη Ρόδο περισσότερο καιρό. 
Όπως αναφέρει για την ψυχοσύνθεσή του ήταν απαραίτητο να φύγει από τη Ρόδο και 
θεωρούσε ένα μεγάλο λάθος τη μετακόμιση εξαρχής. Ακόμη και σήμερα τρέφει αρνητικά 
συναισθήματα για το νησί αυτό και δεν έχει καταφέρει να πάει ξανά ενώ δεν κράτησε επαφές 
με συμμαθητές του από το σχολείο. Αναφέρει ότι όταν επέστρεψε στα Φάρσαλα αποφάσισε 
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να ξεχάσει την κατάσταση και να την αφήσει πίσω του για να νιώσει καλά. Γυρνώντας πίσω 
σε εκείνες τις αναμνήσεις αναφέρει πως η μετακόμιση στη Ρόδο ήταν ένα λάθος επίπονο, 
ωστόσο τον βοήθησε να ωριμάσει κατανοώντας την έννοια της απώλειας αλλά και να 
προσαρμοστεί σε μια νέα μεγαλύτερη αλλαγή που ήρθε στο μέλλον, την προσαρμογή του ως 
φοιτητής. 

 
6.2.4.4. Κεφάλαιο 4: Φάρσαλα  
 

Ο Γιώργος με τη μητέρα, τη γιαγιά του και την αδερφή του επέστρεψαν στα Φάρσαλα 
στην Έκτη Δημοτικού. Ο Γιώργος αναφέρει ότι του έκανε πολύ καλό η επιστροφή στο χωριό 
και στους φίλους του, ωστόσο τον πρώτο καιρό της επιστροφής ήταν επιφυλακτικός απέναντί 
τους και είχε μεγαλύτερη ευερεθιστότητα από ότι παλιά. Ο ίδιος αναφέρει ότι για αυτό 
ευθυνόταν τα δύο χρόνια που πέρασε στη Ρόδο όπου ένιωθε συνεχώς υπο απειλή και του 
πήρε λίγο καιρό να νιώσει ξανά ασφαλής στο χωριό του. Όπως αναφέρει ο ιδιος «Και 
θυμάμαι κιόλας που λέγανε θείοι μου θείες μου όταν γύρισα σπίτι ότι ήμουνα πολύ οξύθυμος. 
Έβγαζα νεύρα και προστάτευα τον εαυτό μου γιατί έπρεπε να το κάνω στο σχολείο που 
ήμουνα. Έπρεπε να μαι νευρικός να είμαι έτοιμος για το ότι κάποιος θα μου την πέσει. Σε ένα 
ενάμιση μήνα όμως έφυγαν όλα, ηρέμησα πλήρως, ένιωθα ότι είμαι σπίτι μου» (βιογραφική 
αφηγηματική συνέντευξη). Σε εκείνη την περίοδο της ζωής του ξεκίνησε και η εφηβεία, το 
γυμνάσιο και το λύκειο τα θυμάται ως πολύ ευχάριστα χρόνια της ζωής του τα οποία 
αναπολεί με νοσταλγία και θα ήθελε να τα ξαναζήσει. Τα μόνα δυσάρεστα γεγονότα που 
συνέβησαν εκείνα τα χρόνια ήταν ο θάνατος του παππού του στην Πρώτη Γυμνασίου και της 
γιαγιάς του από την πλευρά του πατέρα του στη Δευτέρα Γυμνασίου. Τελειώνοντας το 
σχολείο αποφάσισε να σπουδάσει πληροφορική με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του οι 
οποίοι του άφησαν την επιλογή να επιλέξει ο ίδιος με τι θέλει να ασχοληθεί και τον στήριξαν 
στην απόφαση του. Έτσι πέρασε στη σχολή μηχανικών πληροφορικής στο Ηράκλειο Κρήτης. 
 
6.2.4.5. Κεφάλαιο 5: Ηράκλειο  
 

Ο Γιώργος στο Ηράκλειο προσαρμόστηκε εύκολα, καθώς βρήκε άτομα με κοινά 
ενδιαφέροντα και είχε και την προηγούμενη εμπειρία της μετακόμισης, κάτι το οποίο τον 
βοήθησε να μη βιώσει την αλλαγή τόπου κατοικίας ως νέα και τρομακτική εμπειρία. Ως 
φοιτητής δούλεψε σε νυχτερινά μαγαζιά σαν μπαρμαν και στη συνέχεια εργάστηκε πάνω στο 
αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Παράλληλα έπαιζε σε μια ροκ μπαντα που είχε με φίλους 
από την οποία σταμάτησε όταν έφτασε στα τελευταία έτη της σχολής. Από εκείνη την 
εργασία παραιτήθηκε μετά από ένα διάστημα καθώς ένιωθε ότι δεν αναγωνρίζουν τη δουλειά 
του κάτι το οποίο τον ενόχλησε πολύ. Στο Ηράκλειο έκανε φίλους πολύ σημαντικούς για 
εκείνον και δέθηκε μαζί τους, ενώ αναφέρει ότι θέλει να συνεχίσει να τους έχει στη ζωή του 
για πάντα.  

 
6.2.4.6. Κεφάλαιο 6: Το άμεσο μέλλον  
 

Ο Γιώργος στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και 
να επιστρέψει στο Ηράκλειο για να συνεχίσει τη ζωή που έχει εκεί. Έχει αποφασίσει να βρει 
το θάρρος να επισκεφτεί ξανά τη Ρόδο από την οποία κατάγεται ένας πολύ καλός του φίλος 
και να αντιμετωπίσει έτσι την άρνηση και τον φόβο που του έχει μείνει από τα δύο δύσκολα 
χρόνια που πέρασε εκεί. Σχεδιάζει να εργαστεί σε ένα αντικείμενο σχετικό με τον τομέα του, 
και συγκεκριμένα στην προστασία από τους hackers.  
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6.2.4.7. Κεφάλαιο 7: Το μακρινό μέλλον.  
 

Ο Γιώργος στο μακρινό μέλλον επιθυμεί να ταξιδέψει σε πολλά μέρη, να δει 
σημαντικούς αγώνες ποδοσφαίρου και θα επιθυμούσε να κάνει οικογένεια. Φαντάζεται τον 
εαυτό του να μένει στην Κρήτη για πολύ καιρό ακόμη καθώς του αρέσει η κουλτούρα και 
έχει δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς με το μέρος και τους ανθρώπους εκεί. Όπως ο ίδιος 
αναφέρει το ότι μεγάλωσε στο χωριό του έχει δώσει κάποιες συνήθειες οι οποίες του αρέσουν 
πολύ όπως η συγκέντρωση φίλων και γειτόνων για ψήσιμο και διασκέδαση, οι στενές σχέσεις 
με τα μέλη της γειτονιάς και οι αργοί ρυθμοί ζωής. Αυτά τα έχει βρει στην Κρήτη και θέλει 
να συνεχίσει να τα έχει στη ζωή του. Στον επαγγελματικό τομέα επιθυμεί να ξεκινήσει κάτι 
δικό του φτιάχνοντας εφαρμογές και ιστοσελίδες, αφού πρώτα όμως αποκτήσει περισσότερη 
εμπειρία δουλεύοντας σε εταιρίες.  

 
6.2.4.8. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Β1 από τότε 
που γεννήθηκε μέχρι σήμερα με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 7. Lifetime. 

 
1. Ωραία έχεις κάνει το laptop το ποδόσφαιρο τη μουσική και τα κόμικς Αυτά είναι η 
σειρά που τα έχεις βάλει έχει κάποιο νόημα σχετικά με τα στάδια της ζωής σου; 
- Είναι η σειρά που τα ανακάλυπτα που άρχισα να ασχολούμαι έντονα. 
2. Ωραία και από πίσω ουσιαστικά είχες γράψει τις λέξεις που συνδέονται και με τα 
τέσσερα είναι όλα με όλα; 
- Όχι όλες για όλα, το μοναδικό που τα εκφράζει όλα είναι η μουσική 
3. Τα άλλα μπορείς να μου κάνεις έτσι λίγο μία αντιστοίχιση; 
- Τα videogames είναι απλά η διασκέδαση, το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και πάθος, και 
διασκέδαση είναι και τα κομικς, η μουσική εκφράζει και τα τέσσερα, σου είπα η μουσική ήταν 
ο σημαντικότερος καταλυτικότερος παράγοντας στη ζωή μου οπότε είναι λογικό να επηρεάζει. 
4. Και το στήριγμα; 
- Και αυτό στη μουσική. (Υποκείμενο Β1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 7, Ερ. 1, 2, 
3, 4). 
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Ο Γιώργος έχει ζωγραφίσει το laptop το ποδόσφαιρο τη μουσική και τα κόμικς με τη 
σειρά που τα ανακάλυψε και άρχισε να ασχολείται στη ζωή του.  Τα videogames και τα 
κομικς συμβολίζουν τη διασκέδαση, το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και πάθος, και η 
μουσική εκφράζει και τα τέσσερα. Η μουσική συμβολίζει και το στήριγμα επιπλέον που του 
έχει δώσει στη ζωή του. 

 
6.2.4.9. Τα σημαντικότερα βιωματικά στάδια της ζωής του υποκειμένου Β1 που θεωρεί 
ότι θα έχει στο μέλλον με τη μορφή ιχνογραφικού έργου 
 

 
Ιχνογράφημα 8. Κρήτη all the way long. 

 
Στο μέλλον ο Γιώργος φαντάζεται τον εαυτό του να μένει στην Κρήτη καθώς του 

αρέσει ο τρόπος ζωής και το δίκτυο ανθρώπων το οποίο έχει δημιουργήσει εκεί. Νιώθει 
αγάπη για τον τόπο και την κουλτούρα και ηρεμία στο μέρος και με τους ανθρώπους που έχει 
επιλέξει να έχει στη ζωή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Βασικά στοιχεία του οικο-σωματικο-βιωματικού κόσμου 
των υποκειμένων της έρευνας σε σχέση με τις 

μετακομίσεις 
 
7.1. Εισαγωγή  

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πληροφορίες των υποκειμένων όπως έχουν 

προκύψει από τις βιογραφικές αφηγηματικές συνεντεύξεις, τις κλινικές συνεντεύξεις και τα 
ιχνογραφήματα σε σχέση με το βίωμα των συχνών αλλαγών τόπου κατοικίας. 
Παρουσιάζονται τα στοιχεία που δείχνουν το πώς τα υποκείμενα βίωσαν τις μετακομίσεις και 
τις αλλαγές του τόπου κατοικίας στην παιδική ηλικία. Στο τέλος παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά οι πληροφορίες για τα υποκείμενα και σύγκριση των υποκειμένων μεταξύ 
τους.  

 
7.2. Υποκείμενο Α1  

 
Η Αλεξάνδρα έχει αλλάξει τέσσερις φορές τόπο κατοικίας και πέντε φορές σχολείο. 

Από τις μετακομίσεις δεν θυμάται έντονα εικόνες και συναισθήματα. Αυτό το οποίο αναφέρει 
ότι την ενοχλούσε ήταν οι κούτες τις οποίες έβλεπε στο σπίτι την περίοδο της μετακόμισης, 
ενώ πιο σημαντικά για εκείνη ήταν τα προσωπικά της αντικείμενα. Αναφέρει ότι τα 
προσωπικά της αντικείμενα ήταν σημαντικά για αυτήν σαν παιδί επειδή έβλεπε τους γονείς 
της να έχουν δικά τους πράγματα και ήθελε να έχει και αυτή αντίστοιχα δικά της. Θυμάται να 
μη της αρέσει η διαδικασία της μετακόμισης γιατί θα έπρεπε να διαλέξει τα πράγματα που θα 
έπαιρνε μαζί της στο νέο σπίτι και τα πράγματα τα οποία θα άφηνε πίσω. Αυτό ήταν κάτι το 
οποίο τη δυσκόλευε καθώς δε μπορούσε να αποφασίσει τι είναι σημαντικό για εκείνη και τι 
όχι και ήθελε να τα έχει όλα μαζί της, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό. Ωστόσο ήθελε να έχει 
τον έλεγχο στα πράγματα της, να τα μαζεύει εκείνη και να τα τακτοποιεί εκείνη στο νέο σπίτι. 
Όταν έκανε την επιλογή των αντικειμένων τα οποία θα έπαιρνε μαζί της στο επόμενο σπίτι 
αναφέρει ότι κράταγε τα αντικείμενα τα οποία αγαπούσε. Οι γονείς της λόγω του ότι ήξεραν 
ότι θα αλλάζουν σπίτια συχνά δεν δενόντουσαν με τα έπιπλα όπως αναφέρει η ίδια, είχαν μια 
λειτουργική σχέση μαζί τους και αν κάτι πάλιωνε ή χαλούσε δεν δίσταζαν να το πετάξουν και 
να αγοράσουν καινούργιο. Θυμάται χαρακτηριστικά ότι στους γονείς της δεν ένοιαζε να τους 
αρέσουν τα έπιπλα και δεν επιδίωκαν να έχουν πολλά έπιπλα, αρκεί αυτά που είχαν να ήταν 
λειτουργικά για όσο τα χρειάζονταν.  

Όσον αφορά την αντίληψη για τις μετακομίσεις, η ίδια αναφέρει ότι από μικρή ήξερε 
ότι όταν θα αλλάξει μέρος θα χάσει τους φίλους που είχε κάνει αλλά δεν είχε το περιθώριο να 
μείνει σε αυτή τη σκέψη, έπρεπε να προχωρήσει μπροστά και να κάνει νέες γνωριμίες. Δεν 
έδινε πολύ χώρο όπως αναφέρει στην ιδέα της μετακόμισης και του αποχωρισμού από τους 
φίλους της. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Και όσο πληγωμένη και να μουνα ήμουνα σε φάση 
δε γίνεται να το ζήσουμε αυτό, θα πάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο τώρα, αναγκαστικά. Με 
ένα, με ένα σίγουρο έτσι θα γίνει, δεν έχουμε χώρο να κάνουμε κάτι άλλο» (Βιογραφική 
αφηγηματική συνέντευξη). Αναφέρει ότι η μετακομιση της φαινόταν κάπως ξαφνική και 
απότομη όταν συνέβαινε, δεν αντιλαμβανόταν τα άτομα που γνώριζε και δημιουργούσε 
σχέσεις μαζί τους ως προσωρινά, το μόνο που αντιλαμβανόταν ως προσωρινό ήταν το σπίτι 
στο οποίο έμενε. Αναφέρει ότι «όπου πηγαίναμε το σπίτι μου φαινόταν προσωρινό αλλά ό,τι 
ζούσα μου φαινόταν πολύ δεδομένο οπότε δεν σκεφτόμουν ότι α σε δύο χρόνια θα φύγω 
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πάλι, το χα πολύ ότι α, σαν να ζω κανονικά και μου ερχόταν λίγο ξαφνικό ότι θα φύγουμε.» 
(κλινική συνέντευξη 2, ερ. 25β). Η μητέρα περιγράφεται ως υπερβολικά αισιόδοξη στις 
μετακομίσεις και στη διαδικασία προσαρμογής, ο πατέρας ειδικά στην Κω φαινόταν να έχει 
άγχος με την εργασία του, κάτι το οποίο μετριάστηκε όταν η οικογένεια επέστρεψε στην 
Αθήνα.  

Στην επιστροφή στην Αθήνα η Αλεξάνδρα δεν ήταν ενθουσιασμένη με τα σπίτια στα 
οποία έμενε η οικογένεια. Στη δυσαρέσκεια της Αλεξάνδρας οι γονείς της απαντούσαν 
δίνοντας της τα δεδομένα με τυπικό τρόπο, μην αφήνοντας περιθώριο στην Αλεξάνδρα να 
δείξει την δυσφορία της. Οι γονείς της ωστόσο ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί της και να 
της εξηγήσουν για ποιο λόγο πρέπει να γίνει μια μετακόμιση, ενώ η μητέρα της όταν η 
Αλεξάνδρα ήταν σε μικρή ηλικία της είχε εξηγήσει την μετακόμιση που θα έκαναν μέσα από 
το παιχνίδι με τις κούκλες, κάτι το οποίο όπως θυμάται η Αλεξάνδρα την είχε βοηθήσει πολύ 
να καταλάβει χωρίς πολλή συζήτηση.  

Για την Αλεξάνδρα ήταν σημαντικό όταν πήγαινε σε ένα νέο σπίτι να δημιουργήσει 
κάτι εκεί που να την κάνει να νιώθει αυτό το χώρο δικό της. Αναφέρει ότι δεν της αρκεί να 
μπουν απλώς τα πράγματα σε μια θέση αλλά επιθυμεί να βάλει και το δικό της προσωπικό 
στοιχείο στο χώρο για να νιώσει ένα χώρο σπίτι της.  

Σε σχέση με τις σχέσεις της η Αλεξάνδρα αναφέρει ότι οι μετακομίσεις την έκαναν να 
καταλάβει ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, και τη βοήθησαν να εστιάζει περισσότερο στη 
στιγμή αντί να κάνει σχέδια για το μέλλον. Είχε φίλους από τα σχολεία στα οποία βρισκόταν 
αλλά πάντα επεδίωκε να κάνει παρέα και με άτομα εκτός του σχολικού πλαισίου. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει για τον αποχωρισμό από τους φίλους της «Και φίλοι μου που μου 
έλεγαν όχι θα, το ένα το άλλο, και θα μιλάμε και όταν μεγαλώσουμε, ήταν λίγο ξεκάθαρο στο 
μυαλό μου το το δε θα γίνει έτσι, αλλά δε θέλω να σε πληγώσω ας κάνουμε μια ωραία 
τελευταία αγκαλιά αλλά μάλλον δε θα μιλάμε αύριο. Εγώ ξέρεις είμαι έτοιμη να το 
αντιμετωπίσω γιατί το χω ξαναζήσει, εσύ που χάνεις ένα φίλο σου δεν είσαι, αλλά θα το 
αντιμετωπίσεις» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Μέσα από τις μετακομίσεις μπόρεσε 
να αποδεχθεί ότι οι καταστάσεις χωρίζουν τους ανθρώπους χωρίς να φταίνε απαραίτητα οι 
ίδιοι και επειδή τη σχέση που είχε μαζί τους τη βίωνε σαν πεπρασμένη είχε μια ευκαιρία να 
μάθει και στους φίλους της να εστιάζουν περισσότερο στο παρόν και όχι στο μέλλον. Όπως η 
ίδια αναφέρει «Οι μετακομίσεις έπαιξαν έπαιξαν πολύ ρόλο στο να καταλάβω γρήγορα ότι 
λέμε άλλα πράγματα στην ηρεμία και στη σιγουριά, και άλλα πράγματα ισχύουν όντως. 
Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η φίλη μου στην πρώτη δημοτικού μου έλεγε ψέματα ότι θέλει να με 
αγαπάει για πάντα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η αλήθεια στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο 
μεγάλη. Γιατί δεν θα επέμενε ούτε αυτή ούτε εγώ φυσικά να παίρνουμε η μία την άλλη 
τηλέφωνο για 20 χρόνια μέχρι να ξαναειδωθούμε. Μπορεί μία στο εκατομμύριο να συνέβαινε 
αλλά ήξερα ότι οι πιθανότητες οι πολλές είναι στο ότι δεν θα συμβεί. Οπότε καλύτερα να 
λέμε όσα όντως ξέρουμε ότι θα συμβούν τύπου σε αγαπάω τώρα, πάρα πολύ, πολύ ωραία, 
παρά να λέμε πράγματα που μετά μπορεί να με απογοητεύσουν. Αυτό με έκανε να δω 
περισσότερο, όχι το αυτούς θα τους έχω για τρία χρόνια άρα και καλοί να μην είναι σε τρία 
χρόνια δε θα τους ξέρω, απλά κάπως να τους μαθαίνω και σε αυτούς ότι δεν πάει έτσι, το πιο 
πιθανό είναι εγώ σε τρία χρόνια να φύγω, άρα ας κάνουμε όσα περισσότερα πράγματα 
μπορούμε τώρα.» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Η έννοια της μονιμότητας δεν είχε 
περάσει ποτέ από το μυαλό της Αλεξάνδρας στην παιδική της ηλικία καθώς πάντα έψαχνε 
άτομα με τα οποία να μπορεί να περνάει καλά για όσο καιρό ήταν μαζί τους. Αυτό αποτέλεσε 
πηγή ενοχών για την ίδια όταν από το Δημοτικό του Βοτανικού γράφτηκε στο πειραματικό 
Γυμνάσιο, όπου συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί τόσο καλά με τους 
παλιούς της φίλους της απο τον Βοτανικό και περνούσε καλύτερα με τα άτομα από την 
Πλάκα. Υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο η Αλεξάνδρα βίωσε ενοχές και αμφιθυμία για 
τους δύο κύκλους ατόμων στους οποίους βρισκόταν ανάμεσα.  
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Στην παιδική ηλικία για να προσαρμόζεται στις μετακομίσεις αναφέρει ότι 
προσπαθούσε να κατηγοριοποιεί τα άτομα που γνώριζε και να τα συνδέει με άτομα που είχε 
αφήσει πίσω, έτσι ώστε να καταλάβει με ποιον θα κάνει παρέα, κυρίως τον πρώτο καιρό της 
προσαρμογής. Επειδή τα παιδιά είχαν ιστορίες από πριν για το κάθε παιδί και είχαν συμβεί 
γεγονότα πριν πάει στο σχολείο η Αλεξάνδρα, θυμάται το πρώτο διάστημα να μη μπορεί να 
πιστέψει κανέναν σε ό,τι της έλεγε για τους άλλους και βασιζόταν πολύ στον εαυτό της για να 
γνωρίσει τα παιδιά και να αποκτήσει μια δική της εικόνα για τους συμμαθητές της χωρίς να 
επηρεάζεται από ιστορίες που άκουγε. Αυτό της έπαιρνε λίγο καιρό και θυμάται να την 
κουράζει.  

Σε σχέση με τους γονείς της η Αλεξάνδρα αναφέρει ότι οι μετακομίσεις την επηρέασαν 
στο να αργήσει να αμφισβητήσει ότι οι γονείς της έχουν εξουσία και αποφασίζουν εκείνοι για 
τη ζωή της. Λόγω του ότι όταν ήταν μικρή αντιλαμβανόταν ότι οι γονείς της αποφάσιζαν πού 
θα ζήσει η οικογένεια αλλά επίσης αποφάσιζαν και πού θα μετακομίσει η οικογένεια, 
αποδέχθηκε το γεγονός ότι οι γονείς της έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη ζωή της και 
αυτό άργησε να το αμφισβητήσει και να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Όπως αναφέρει και η 
ίδια «Επειδή είχα μάθει να μου ανακοινώνουν ρε παιδί μου κάποια πράγματα και να πρέπει 
να τα δεχτώ το πίστευα αυτό για περισσότερα πράγματα από ότι χρειαζόταν» (Κλινική 
συνέντευξη 2, ερ.20).  

Όσον αφορά το συναισθηματικό δέσιμο με έναν τόπο η Αλεξάνδρα αναφέρει ότι πιο 
σημαντικό για αυτή είναι το δέσιμο με τα άτομα που βρίσκονται σε εκείνο το χώρο παρά ο 
τόπος αυτός καθαυτός. Όπως η ίδια αναφέρει «το μέρος δεν με νοιάζει, με νοιάζουν οι 
άνθρωποι και οι σχέσεις αν δεν καταφέρω να κλείσω λίγο αυτές δεν μπορώ θα είναι συνέχεια 
το μέρος στο κεφάλι μου». (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 33). 

 
7.2.1. Αναπαράσταση του βιώματος των αλλαγών του τόπου κατοικίας του υποκειμένου 
Α1 μέσα από το ιχνογράφημα (εικαστική έκφραση) 
 

 
Ιχνογράφημα 9. Οι κούτες. 

 



 96 

 
-Λοιπόν, έχω κάνει την εικόνα που θυμάμαι απ τα σπίτια αυτό το μαρτυρικό μήνα που 
μαζεύαμε τα πράγματα μας ε παντού υπήρχαν κούτες εε και έχω κάνει και τις ταινίες πάνω στις 
κούτες και πάντα θυμάμαι ότι με εκνεύριζε πάρα πολύ αυτός ο ήχος, αυτό το χρατς που 
ακουγότανε όλον εκείνο το μήνα που μαζεύαμε, εε και κάτω έχω κάνει εμένα μέσα σε αυτή την 
κατάσταση που κάθε φορά έπρεπε να σκεφτώ ότι κάτι θα πάρουμε μαζί και κάτι θα αφήσουμε 
και αυτό πήγαινε σε όλα και στα παιχνίδια και στα πράγματα μου και προφανώς στους 
ανθρώπους (...) οπότε όσο μεγάλωνα είχα στο μυαλό μου αυτό ότι κάποια πράγματα τα 
κρατάμε και κάποια τα αφήνουμε και αυτό ήτανε και στα αντικείμενα και στους ανθρώπους και 
στις σκέψεις για αυτό έχω κάνει και τα δύο τα (παύση) αυτά τα συννεφάκια και καλά της 
ομιλίας, της σκέψης. Αυτό, ότι πάντα ήμουν ανάμεσα στο πριν και το μετά σ αυτές τις 
καταστάσεις. 
2. Εμ αυτή οι φιγούρες εσύ που σκέφτεσαι ότι αφήνεις και κρατάς πράγματα και 
ανθρώπους ε δίπλα σου στα δεξιά είναι ένα κουτί; Αυτό που έχεις ζωγραφίσει με μολύβι. 
-Είναι ένα κουτί και μέσα είναι τακτοποιημένα κουτάκια γιατί θυμάμαι πάρα πολύ τη 
διαδικασία του ήμουν μαζώχτρα και δεν ήθελα να πετάξω πράγματα, ήθελα να τα κάνω παζλ 
για να πάρω όσο περισσότερα μπορούσα μαζί μου.  
[...] 2β.Επειδή δε θες να αφήνεις, να πετάς πράγματα ουσιαστικά απ το σπίτι ε; 
-Βασικά σα να μπαίνω σε μια διαδικασία μόνη μου ειδικά τώρα γιατί μπορούσα να τα πάρω 
όλα αλλά καταλάβαινα ότι πρέπει να γίνει ξεσκαρτάρισμα αλλά στις πέντε κούτες που θα 
μπορούσα να πάρω εκεί γινόμουν πάλι η κλασική Μαρίζα και έχωνα όσα πράγματα μπορούσα 
ενώ ήξερα ότι πρέπει κάτι να πετάξω. Αυτό νομίζω.  
2γ. Και αυτό τι θα σήμαινε για εσένα, το να πάρεις όσο περισσότερα πράγματα γίνεται; 
Πώς το εξηγείς; 
-Εε θα σήμαινε ότι δε θα χα να αποφασίσω για το καθένα αν μου είναι χρήσιμο ή όχι και αν θα 
το πάρω ή όχι δηλαδή δε μου άρεσε η διαδικασία με τις κούτες γιατί έπρεπε να κοιτάξω ένα 
παιχνίδι τελείως άψυχο αλλά εκείνη την ώρα να πάρω την απόφαση ότι μου είναι άχρηστο. 
Προτιμούσα να το χω και να μην το χρησιμοποιήσω ποτέ ξανά απλά και μόνο για να μην το 
κοιτάξω και του πω τελείωσε ο χρόνος σου πρέπει να σε πετάξω.  
2δ. Μ χμ. Άρα ήσουν αναποφάσιστη σχετικά με το τι θα χρειαστεί να αποχωριστείς; 
-Ναι ειδικά με τα πράγματα πάρα πολύ και μου χει μείνει αυτό είμαι ακόμα έτσι, με τους 
ανθρώπους μου ήταν απλά δεδομένο ότι απλά δηλαδή θυμάμαι να κρατάω τηλέφωνα σπιτιού 
και να παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο, στα δύο τρια τηλέφωνα καταλαβαίνεις οτι δε μπορείς να 
συνεννοηθείς Τρίτη Δημοτικού παιδί με τη φίλη σου που δεν έχεις ιδέα τώρα τι κάνει εε οπότε 
εκεί ήτανε πολύ μπαμ ότι θα φύγουμε και τι να κάνουμε θα γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους. 
Μετά σιγά σιγά επειδή το Δημοτικό εδώ πάλι δεν κράτησα κανέναν απο τη Γλυφάδα στο 
Γυμνάσιο που πήγα κράτησα άτομα απ το Δημοτικό, εκεί που δηλαδή έμενα στη γειτονιά και 
μπορούσα κράτησα επαφές δεν είπα α καινούργια μέρα για μένα. Εε θυμάμαι να το παίρνω 
απόφαση μέσα μου ότι το ότι θα αλλάξω σχολείο δεν είναι μετακόμιση, θα κρατήσουμε τους 
ανθρώπους από το Δημοτικό. Δεν είναι ότι φεύγουμε αυτή τη φορά μπορώ να κρατήσω όποιον 
θέλω. (Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 9, Ερ. 1, 2) 
 
Η Αλεξάνδρα έχει σχεδιάσει στο χαρτί τον εαυτό της με την πλάτη γυρισμένη να 

κοιτάζει τρεις κλειστές κούτες, ενώ δίπλα της έχει μια κούτα ανοιχτή ακόμη και η ίδια κάτι 
σκέφτεται. Στα αριστερά της σελίδας έχει σχεδιάσει τους ανθρώπους που άφηνε πίσω και τα 
πράγματα που αποφάσιζε να δώσει. Η ζωγραφιά συμβολίζει αυτό το όποιο βίωνε πιο έντονα 
η Αλεξάνδρα στις μετακομίσεις, το οποίο ήταν οι κούτες. Υπήρχε πολλή σκέψη μέχρι να 
αποφασίσει τι θα αφήσει και τι θα κρατήσει στο νέο μέρος και αυτό ίσχυε τόσο για τα 
πράγματα όσο και για τους ανθρώπους. Η Αλεξάνδρα δεν ήθελε να αφήνει τίποτα για αυτό 
και η κούτα δίπλα της που είναι ανοιχτή έχει πολλά πράγματα μέσα και όλα είναι μαζί σαν 
παζλ, όπως προσπαθούσε μικρή η Αλεξάνδρα να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα 
αντικείμενα σε μια κούτα. Όπως η ίδια αναφέρει για αυτό «δε μου άρεσε η διαδικασία με τις 
κούτες γιατί έπρεπε να κοιτάξω ένα παιχνίδι τελείως άψυχο αλλά εκείνη την ώρα να πάρω 
την απόφαση ότι μου είναι άχρηστο. Προτιμούσα να το χω και να μην το χρησιμοποιήσω 
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ποτέ ξανά απλά και μόνο για να μην το κοιτάξω και του πω τελείωσε ο χρόνος σου πρέπει να 
σε πετάξω.» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Το κάτω μέρος της ζωγραφιάς στο 
οποίο βρίσκεται η Αλεξάνδρα συμβολίζει τη διαδικασία του να αποφασίζει τι κρατάει και τι 
αφήνει ενώ το πάνω μέρος όπου είναι οι κούτες συμβολίζει την διαρκή εικόνα που είχε για 
κάθε μετακόμιση που συνέβαινε. Το πάνω μέρος είναι η κατάσταση η οποία υπήρχε 
εξωτερικά και η Αλεξάνδρα έβλεπε αυτές τις κούτες και από το μισό και κάτω είναι η 
εσωτερική κατάσταση που υπήρχε στην Αλεξάνδρα, οι αποφάσεις που έπαιρνε για αυτά που 
θα κρατούσε και αυτά που θα άφηνε. Η Αλεξάνδρα έγραψε μια φράση που συνοδεύει αυτή τη 
ζωγραφιά την οποία είχε ακούσε τη μητέρα της να λέει στις φίλες της ενώ βρίσκονταν μαζί 
τους, η οποία είναι η εξής: «Εμείς δεν αλλάζουμε διακόσμηση εμείς αλλάζουμε πόλεις. Κάθε 
τρια χρόνια συνήθως.» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Τέλος, στη ζωγραφιά η 
Αλεξάνδρα φαίνεται να κοιτάζει με γυρισμένη την πλάτη, καθώς όπως η ίδια αναφέρει το 
ζήτημα αυτό δεν την απασχολεί πλέον και στη ζωγραφιά απεικονίζεται η μικρή Αλεξάνδρα 
και όχι η Αλεξάνδρα του παρόντος.  
 
7.3. Υποκείμενο Α2  
 

Η Κατερίνα έχει αλλάξει συνολικά έξι πόλεις και έξι σχολεία στην παιδική και εφηβική 
της ηλικία. Μέχρι και την Τρίτη Δημοτικού δεν αντιλαμβανόταν τις αλλαγές τόπου κατοικίας 
και δεν θυμάται και πολλές λεπτομέρειες από τότε. Δεν είχε αντίληψη για τις μετακομίσεις 
ούτε είχε καταλάβει ότι κάθε δύο χρόνια θα γίνεται μια μετακόμιση. Αυτό άρχισε να υπάρχει 
σαν σκέψη και να το συνειδητοποιεί αφού μετακόμισε στη Ρόδο. Όταν άρχισε να το 
συνειδητοποιεί δεν άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν τις μετακομίσεις. Αναφέρει 
ότι απλά την έπαιρναν οι γονείς της και άλλαζαν τόπο κατοικίας και σχολείο, ενώ η ίδια έχει 
κρατήσει επαφές με αρκετά άτομα από τις πόλεις στις οποίες έζησε.  

 Η Κατερίνα αναφέρει ότι οι μετακομίσεις ήταν για αυτή κάτι το οποίο βίωσε θετικά 
και ποτέ δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή σημαντική δυσκολία. Όταν πήγαινε σε ένα νέο 
μέρος και νέο σχολείο ξεκινούσε επικοινωνιά με τα υπόλοιπα παιδιά με αισιοδοξία και 
αναφέρει ότι δε ντρεπόταν να μιλήσει ούτε ένιωθε ξένη μέσα στο νέο περιβάλλον. Δεν 
σκέφτηκε ποτέ ότι θα την αντιμετωπίσουν αρνητικά επειδή είναι καινούργια και θεωρεί ότι ο 
τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τη νέα αρχή που έκανε έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη θετική 
της προσαρμογή. Σύμφωνα με την ίδια ποτέ δεν της ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί σε μια 
καινούργια κατάσταση και συνθήκη. Ήξερε σε κάθε μετακόμιση ότι κάποια στιγμή θα φύγει 
και δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα με αυτό. Αναφέρει ωστόσο ότι η πιο δύσκολη αλλά και 
όμορφη μετακόμιση που είχε κάνει ήταν η μετακόμιση στη Γερμανία. Καθώς ήταν το μόνο 
μέλος της οικογένειας που μιλούσε γερμανικά πήρε πολλές ευθύνες πάνω της για την ηλικία 
των οκτώ χρονών που ήταν τότε. Οι καταστάσεις που έζησε στη Γερμανία την έκαναν να 
ωριμάσει και να πάρει πολλά πράγματα μέσα από αυτή την πρόκληση προσαρμογής σε μια 
άλλη χώρα. Αναφέρει ότι βοηθήθηκε τόσο στο μαθησιακό κομμάτι στο οποίο βρέθηκε 
μπροστά από τους μαθητές του ελληνικού σχολείο αλλά και στο κομμάτι της 
κοινωνικοποίησης, έγινε περισσότερο εξωστρεφής και κοινωνική από ότι ήταν ήδη 
παλιότερα. Το ότι κατάφερε να προσαρμοστεί με επιτυχία στη Γερμανία ήταν σημαντικό για 
αυτήν και της έδωσε εφόδια για τις επόμενες προσαρμογές που ήρθαν στη ζωή της. Όταν 
ήρθε η ώρα να φύγει η οικογένεια από τη Γερμναία η Κατερίνα αλλά και η μητέρα της δεν 
ήθελαν να φύγουν λόγω του ότι στη Γερμανία περνούσαν όμορφα. Η Κατερίνα ζήτησε από 
τον πατέρα της να κάνει κάτι για να μπορέσουν να μείνουν εκεί αλλά αυτό δε γινόταν. Ο 
αποχωρισμός από τους φίλους της και τη χώρα ήταν δύσκολος για αυτήν. Όπως αναφέρει η 
ίδια «Μου ήταν πολύ ψυχοφθόρο  η διαδικασία του να βλέπω κούτες μέσα στο σπίτι τότε και 
είχε κούτες παντού. Και θυμάμαι να κλαίω απλά να κλαίω και να λέω δεν θέλω να φύγω δεν 
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θέλω να αφήσω τους φίλους μου και είναι τόσο όμορφα εδώ και ναι. Ζορίστηκα. Αλλά 
γυρίσαμε» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

Παρόλο που η Κατερίνα δεν είχε προβλήματα προσαρμογής στις μετακομίσεις, μετά 
την μετακόμιση από τη Γερμανία στην Ελλάδα ένιωσε να κουράζεται από τις συνεχείς 
αλλαγές. Όπως η ίδια αναφέρει «Είχε αρχίσει να με κουράζει η αλλαγή περιβάλλοντος. Το ότι 
μόλις συνηθίζαμε κάπου τα μαζεύαμε και φεύγαμε, το ότι είχα αρχίσει πλέον να δένομαι 
συναισθηματικά περισσότερο με τους ανθρώπους που γνώριζα και μου ήταν δύσκολοι οι 
αποχαιρετισμοί, παρόλο που ήξερα ότι μπορώ να έχω επαφές. Είχα κουραστεί να ξεκινάω 
κάτι και να φεύγω γιατί ένιωθα ότι άφηνα πράγματα στη μέση ότι άφηνα φιλίες στη μέση ότι 
άφηνα εκπαίδευση στη μέση και δεν μου άρεσε αυτό ήταν σαν να ξεκινάω κάτι και να μην το 
ολοκληρώνω ποτέ» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Για το λόγο αυτό ενώ υπήρχε η 
δυνατότητα η οικογένεια να επιστρέψει στη Γερμανία η Κατερίνα ζήτησε από τους γονείς της 
να μην μετακινηθούν ξανά καθώς ήθελε να μείνει σταθερή σε ένα μέρος. Όταν χρειάστηκε η 
ίδια να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές της αναφέρει ότι δεν ένιωσε να την 
κουράζει καθόλου η συγκεκριμένη μετακόμιση καθώς ήταν δική της επιλογή και εκείνη το 
αποφάσισε μόνη της, δεν της το επέβαλλε κανείς. Αυτό την έκανε να χαίρεται για ένα ακόμη 
ξεκίνημα το οποίο είχε επιλέξει η ίδια. Στη σκέψη του να φύγει τώρα από τη Θεσσαλονίκη 
πιστεύει ότι θα τα καταφέρει να προσαρμοστεί αλλά θα δυσκολευτεί περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη μετακόμιση λόγω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εκεί. Θεωρεί ότι οι 
μετακομίσεις της προσέφεραν πολλά πράγματα αλλά έχει αποκομίσει ό,τι είχε να αποκομίσει 
από αυτή την εμπειρία και πλέον επιθυμεί να δοκιμάσει τη σταθερότητα στη ζωή της.  

Οι γονείς της Κατερίνας στις μετακομίσεις ήταν ουδέτεροι. Ο πατέρας της δεν εξέφραζε 
κανένα συναίσθημα για την κάθε μετακόμιση και το μόνο που θυμάται η Κατερίνα είναι να 
της αποπνέει μια αίσθηση ασφάλειας ότι ό,τι και να συμβεί εκείνος θα είναι εκεί. Η μητέρα 
της Κατερίνας δεν έκανε προσπάθειες να προσαρμοστεί στο μέρος που έμεναν και η 
Κατερίνα τη θυμάται συνεχώς να γκρινιάζει, ωστόσο στο κομμάτι της αλλαγής τόπου 
κατοικίας δε θυμάται κανένας από τους γονείς της να δυσανασχετεί μπροστά στην Κατερίνα, 
ούτε να της μεταφέρει αυτό το συναίσθημα. Όπως αναφέρει η ίδια για τους γονείς της στις 
μετακομίσεις «Ήταν ουδέτεροι. Ότι α μαζεύουμε φεύγουμε, ούτε θα βάλω τα κλάματα ούτε α 
πετάω τη σκούφια μου», «Οι γονείς μου ήτανε υποστηρικτικοί δηλαδή ενώ έβλεπα ότι η 
μαμά μου δεν ήθελε να φύγει μαζί μου ήτανε πολύ οκ δηλαδή δεν με βάραινε επιπλέον με το 
ότι και εκείνη δεν ήθελε να φύγει, έδειχνε κατανόηση όπως και συνεχίζει να κάνει στα 
περισσότερα πράγματα» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Η Κατερίνα αναφέρει ότι 
πιστεύει πως οι μετακομίσεις είχαν θετική επίδραση στη σχέση των γονιών της. Πιστεύει ότι 
το γεγονός ότι άλλαζαν πόλεις και χώρα και ήταν οι δυό τους σε αυτό τους έφερε πιο κοντά 
και τους έκανε να δεθούν παραπάνω μεταξύ τους, καθώς όπως αναφέρει εκείνοι ήξεραν τι 
ακριβώς περνάνε. Το ότι η Κατερίνα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στις 
μετακομίσεις τους έκανε να χαίρονται και ήταν και οι ίδιοι θετικοί και αισιόδοξοι απέναντι 
της σε κάθε νέα μετακόμιση.  

Όσον αφορά το δέσιμο με έναν τόπο η Κατερίνα αναφέρει ότι πιο σημαντικοί για αυτή 
είναι οι δεσμοί με τα άτομα που βρίσκονται σε εκείνον τον τόπο. Συγκεκριμένα αναφέρει  

 
Σ1: Επομένως δένεσαι αρκετά με ανθρώπους αλλά με τόπους έτσι συγκεκριμένους και 
σπίτια και λοιπά δε δένεσαι τόσο πολύ. 
-Ναι». (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 30). 
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7.3.1. Αναπαράσταση του βιώματος των αλλαγών του τόπου κατοικίας του υποκειμένου 
Α3 μέσα από το ιχνογράφημα (εικαστική έκφραση) 
 

 
Ιχνογράφημα 10. Η νότα χαράς μέσα στον πανικό. 

 
-Τι έχω ζωγραφίσει, έχω ζωγραφίσει εμένα με τους γονείς μου που επικρατεί από πίσω το 

χάος με τις κούτες και μαζεύουμε πράγματα, φεύγουμε και όλη αυτή η αναμπουμπούλα εν πάση 
περιπτώσει και μπροστά εμείς, στην ουσία ένα παράθυρο το οποίο στο μυαλό μου συμβολίζει την 
καινούργια αρχή και το ότι η καινούργια αρχή για μένα είναι κάτι το συναρπαστικό, είναι μία 
καινούργια πρόκληση, είναι το ότι θα γνωρίσω καινούργια παιδάκια το ότι θα κάνω καινούργιους 
φίλους, το ότι θα δω μία καινούργια περιοχή, οπότε για αυτό και τα λουλουδάκια και ηλιοφάνεια 
και αυτά είναι το θετικό μέσα στην αναμπουμπούλα και ότι έχω τους γονείς μου δίπλα σε αυτό. 
Το ότι δεν ήμουνα μόνη μου δεν ένιωσα ποτέ μόνη μου ας πούμε στη διάρκεια κάποιας 
μετακόμισης και το ότι παρόλο που επικρατούσε ο χαμός που επικρατούσε που είναι λογικό να 
επικρατεί το έβλεπα σαν κάτι θετικό. (Υποκείμενο Α2, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 
10,  Ερ. 1) 

 
Η Κατερίνα έχει ζωγραφίσει στη μέση της σελίδας τον εαυτό της με τον πατέρα της στα 

αριστερά και τη μητέρα της στα δεξιά οι οποίοι την κρατάνε από το χέρι. Πίσω τους 
υπάρχουν κούτες στοιβαγμένες λόγω της μετακόμισης και μπροστά τους ανοίγεται ένα 
παράθυρο με λουλούδια και ήλιο. Η ζωγραφιά αυτή αναπαριστά την αίσθηση που είχε η 
Κατερίνα από τις μετακομίσεις, ταυτόχρονα ένιωθε να επικρατεί ένα χάος στο σπίτι της με τη 
διαδικασία του μαζέματος των πραγμάτων, αλλά χαιρόταν και ενθουσιαζόταν για την 
καινούργια αρχή που την περίμενε. Όπως αναφέρει, μέσα στην αναμπουμπούλα υπήρχε το 
θετικό του ότι θα γνωρίσει νέα μέρη και νέους φίλους ενώ οι γονείς της βρίσκονταν πάντα 
δίπλα της σε αυτό. Αναφέρει ότι ποτέ δεν ένιωσε μόνη κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων 
και πάντα το έβλεπε σαν κάτι θετικό παρά την αναστάτωση που προκαλούσαν οι 
μετακομίσεις. Η μητέρα της Κατερίνας φοράει ένα γκρι φουστάνι το οποίο αντιπροσωπεύει 
τον αρνητισμό με τον οποίο βλέπει τη ζωή αλλά δεν το μετέφερε αυτό στην Κατερίνα σχετικά 
με τις μετακομίσεις, για αυτό το λόγο στη ζωγραφιά κοιτάζει ευθεία προς το παράθυρο και 
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όχι την Κατερίνα. Ο πατέρας της Κατερίνας σκέφτεται πώς θα διαχειριστεί οποιαδήποτε 
κατάσταση προκύψει, καθώς όπως αναφέρει η Κατερίνα πάντα ήταν δέκα βήματα μπροστά 
από αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Για αυτούς τους λόγους έχει δώσει τον εξής τίτλο 
στη ζωγραφιά: «Η νότα χαράς μέσα στον πανικό».  
 
7.4. Υποκείμενο Α3 

 
Η Βίκυ έχει αλλάξει συνολικά έξι τόπους κατοικίας και έξι σχολεία στην παιδική και 

εφηβική της ηλικία. Αναφέρει ότι τις μετακομίσεις συνόδευαν πάντα δύο συναισθηματικές 
καταστάσεις. Από τη μια στεναχωριόταν που αποχωριζόταν τόπους και φιλους, αλλά από την 
άλλη ήταν ενθουσιασμένη για το νέο ξεκίνημα και τα νέη μέρη και πρόσωπα που θα γνώριζε. 
Από μικρή ήξερε ότι κάποια στιγμή θα φύγει από το μέρος στο οποίο έμενε. Όπως η ίδια 
αναφέρει «Εγώ πάντα στις μετακομίσεις ήμουν προετοιμασμένη ότι θα φύγω, δηλαδή το 
ήξερα και είχα έτσι μια πολύ όμορφη αγωνία για αυτό που θα ρθει, στεναχωριόμουν για αυτό 
που άφηνα αλλά νομίζω πιο πολύ υπερτερούσε η περιέργεια, αυτό που θα ρθει, και όλο το 
καινούργιο.» (Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

Οι γονείς της Βίκυς δεν επηρεάζονταν από τις μετακομίσεις και όπως η ίδια αναφέρει 
είχε την αίσθηση ότι ήταν πολύ χαλαροί και αυτό το μετέφεραν και σε εκείνη. Όπως η ίδια 
είπε «Θυμάμαι να ρωτάω τη μαμά μου δε στεναχωριέσαι που θα αφήσεις την τάδε σου φίλη 
στη Μυτιλήνη; Και μου λεγε όχι γιατί το ήξερα και έτσι θα γίνει και έτσι μου το εξηγούσε δε 
θυμάμαι πως μου το λεγε και μου το μετέδιδε αυτό. Ήταν πολύ τσιλ. Εμμ τον πατέρα μου τον 
έχω σαν αίσθηση στο μυαλό μου ότι ήτανε πάντα ανεπηρέαστος απ αυτά. Ακόμη 
περισσότερο απο μας δεν τον άγγιζαν καθόλου. Ηταν σε φάση ωραία πάμε εδώ 
μετακομίζουμε, τέλος, μετακομίζουμε αλλού. Ήτανε πολύ αβίαστη όλη αυτή η μετάβαση.» 
(Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

Για τη Βίκυ οι μετακομίσεις ήταν μια αφορμή για να βιώνει έντονα συναισθήματα τα 
οποία δε θα μπορούσε να βιώσει με άλλο τρόπο. Αναφέρει ότι όταν αποχωριζόταν από τις 
φίλες της έκλαιγε πολύ και κάπως βεβιασμένα θεωρεί ότι έδινε στο γεγονός παραπάνω 
συναίσθημα από ότι η ίδια ένιωθε, κάτι το οποίο όπως λέει τη βοηθούσε να πενθήσει τον 
αποχωρισμό από τις φιλες της, και να αποκτήσει παραπάνω σημασία η μεταξύ τους σχέση 
χωρίς όμως να το νιώθει πραγματικά στην ένταση που το έδειχνε. Αυτή η υπερβολή στην 
έκφραση του συναισθήματος τη βοηθούσε να συνειδητοποιήσει η ίδια ότι συμβαίνει μια 
αλλαγή στη ζωή της και αποχωρίζεται άτομα, καθώς όπως αναφέρει αν δε συνέβαινε αυτό θα 
ήταν απλά μια αλλαγή τόπου κατοικίας για την ίδια και θα συνέχιζε να είναι αυτή σε μια 
άλλη πόλη με ένα επίπεδο συναίσθημα. Οπώς ανέφερε η ίδια «Πιστεύω ότι ας πούμε ότι 
έδειχνα τα ειλικρινή μου συναισθήματα που πάλι θα στεναχωριόμουν και θα έκλαιγα, απλά 
δε θα το έπαιρνα τόσο κατάκαρδα, που μιλάμε αυτό διαρκούσε μέχρι να μπω στο πλοίο στο 
αεροπλάνο και να φύγω, δηλαδή μετά θα έφευγε πολύ γρήγορα, ε πιστεύω ότι αν δε το έκανα 
θα ήταν σαν να μην άλλαζε κάτι. Ότι απλά αυτό που θα άλλαζε θα ήταν εγώ σε μια νέα πόλη, 
σε ένα νέο σπίτι. Απ τη ζωή μου δε θα άλλαζε κάτι αν δεν το έκανα εγώ έτσι. Δεν δεν το 
αντιλαμβανόμουν εγώ μέσα μου ότι κάτι αλλάζει.» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 
Αντιλαμβάνεται τις μετακομίσεις σαν ένα καταραμένο δώρο, λόγω του ότι προκύπτει μια 
αλλαγή η οποία αποτελεί αφορμή για να βιώσει έντονα συναισθήματα. Όπως η ίδια ανέφερε 
«Η μετακόμιση είναι σαν ένα καταραμένο δώρο. Επειδή προκύπτει όλη αυτή η αλλαγή, αυτό 
μου έδινε εμένα την αφορμή για να ξεκινήσω να αισθάνομαι πολύ έτνονα συναισθήματα. Αν 
δεν συνέβαιναν αυτά δε θα τα αισθανόμουνα ότι μου προκαλούνται. Θεωρώ ότι θα 
αισθανόμουνα κάποια από αυτά τα συναισθήματα αλλά πολύ πιο μετριασμένα επειδή δε θα 
υπήρχε κάτι εξωγενές που να το κάνει τόσο έντονο. Οτι α αυτό το (...) πού θα το ξαναδώ δε 
ξέρω πότε θα το ξαναδω» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Για τη Βίκυ κάθε 
μετακόμιση σηματοδοτούσε μια νέα αρχή χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Όπως η ίδια 
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αναφέρει «Όταν είχα μπει στην εφηβεία πια πάντα σε κάθε μετακόμιση, είχα υποσχεθεί στον 
εαυτό μου ότι στην επόμενη μετακόμιση όσον αφορά τα αγόρια θα είμαι πιο προσεκτική και 
δεν θα κάνω τα λάθη που έκανα στην προηγούμενη μετακόμιση και ότι αφήνω, για κάποιο 
λόγο έτσι το αντιλαμβανόμουν, ότι αφήνω πίσω μου ένα χάος και έχω κάνει πολλά λάθη 
προσέγγισης με τα αγόρια εγώ από πλευράς μου και έλεγα ότι, το χω γράψει και σε 
ημερολόγιο δηλαδή, την επόμενη φορά σε ένα καινούργιο μέρος που θα πάω θα είμαι 
προσεκτική, δεν θα εκδηλώνονται, θα κόβω πρώτα κίνηση και μετά θα εκδηλώνομαι, για να 
τα κάνω όλα πιο σωστά. Το θυμάμαι ότι είχα δεσμευτεί σε αυτό. Οτι να ναι. Ποτέ δεν 
κράτησε βέβαια.» (Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 13α.) «Σβήνω ότι έχω κάνει λάθος, θεωρητικά 
έχω κάνει και θα τα κάνω σωστά από δω και πέρα.» (Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 13β.) 

Η Βίκυ δε δυσκολευόταν να κάνει παρέες και να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον 
όπου πήγαινε. Σημαντικό για εκείνη ήταν να βρει φίλους έτσι ώστε να μπορέσει να 
προσαρμοστεί στη συνέχεια και στο σχολείο. Είχε την αίσθηση όμως ότι πάντα προσπαθούσε 
να προσαρμοστεί με το να κρύψει τον αληθινό της εαυτό και να συμμορφωθεί με τους 
τρόπους διασκέδασης και επικοινωνίας που ειχαν τα άτομα σε κάθε μέρος που πήγαινε. Ποτέ 
όπως αναφέρει δεν άλλαξε κάποιος για να προσαρμοστεί σε εκείνην αντίθετα πάντα αυτή 
άλλαζε για να προσαρμοστεί στο νέο μέρος και αυτό την έκανε να νιώθει ότι δεν υπήρχε 
αυθεντικότητα από την πλευρά της.  

Όσον αφορά το συναισθηματικό δέσιμο με έναν τόπο η Βίκυ αναφέρει ότι ποτέ δεν 
δένεται συναισθηματικά με έναν τόπο, μένει στο ρόλο της εξερευνήτριας και της 
παρατηρήτριας και ερευνά τον τόπο και το τι αυτός ο τόπος προσφέρει.  

 
7.4.1. Αναπαράσταση του βιώματος των αλλαγών του τόπου κατοικίας του υποκειμένου 
Α2 μέσα από το ιχνογράφημα (εικαστική έκφραση) 
 

 
Ιχνογράφημα 11. Φωτιά στο λιμάνι. 
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- Λοιπόν, έχω ζωγραφίσει ένα ηλιοβασίλεμα, πίσω από μια θάλασσα και ένα μπουκάλι το 
οποίο έχει ταξιδέψει και έχει μέσα ένα γράμμα. Τι δηλώνει τώρα αυτό; Αυτό δε ξέρω αυτή την 
αίσθηση έχω για τις μετακομίσεις, ότι είναι αυτό το ηλιοβασίλεμα. Και το μόνο που μου μένει 
μετά στο τέλος, είναι ένα μήνυμα από κάποιο πρόσωπο, αυτό είναι που παίρνω μαζί μου, αλλά αν 
μπορώ να φανταστώ κάπως τις μετακομίσεις είναι έτσι. Ένα ηλιοβασίλεμα. Αλλά όχι όπου και 
όπου. Σε θάλασσα.  

2. Τι μπορεί να συμβολίζει αυτό το ηλιοβασίλεμα;  
- Προς ένα τέλος, νομίζω αυτό συμβολίζει, πώς τελειώνει η μέρα έτσι όμορφα, που για 

μένα είναι η ωραιότερη ώρα της μέρας αυτή έτσι, βασικά ξέρεις ποιο είναι το κοινό; Τα 
συνιασθήματα. Όταν κοιτάω ένα ηλιοβασίλεμα αισθάνομαι αυτό που ένιωθα όταν μετακόμιζα.  

3. Ποια συναισθήματα δηλαδή; 
- Μια τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό που συμβαίνει, για αυτό που φεύγει μάλλον, ένα 

πολύ ζεστό συναίσθημα, πολύ ζεστό, υπάρχει φόβος για αυτό που έρχεται, για τη νύχτα και ότι δε 
μου αρέσει αυτόπου έρχεται γιατί είναι σκοτεινό και άγνωστο γιατί για εμένα αυτή είναι η πιο 
ωραία ώρα της μέρας, αυτή θέλω να βλέπω συνέχεια, και αισθάνομαι έτσι μια έκσταση από τα 
χρώματα και όλο αυτό που συμβαίνει στη φύση. Μια συναισθηματική υπερδιέγερση. Σαν αυτό να 
είναι ένα ερέθισμα και αισθάνομαι οverwhelmed. Που έτσι αισθανόμουνα και στις μετακομίσεις, 
ήτανε μια αφορμή για να βιώνω πολύ έντονα συναισθήματα. (Υποκείμενο Α3, Συνέντευξη 
βασισμένη στο ιχνογράφημα 11, Ερ. 2, 3) 

 
Στη ζωγραφιά αυτή η Βίκυ έχει ζωγραφίσει ένα ηλιοβασίλεμα, το οποίο συμβολίζει το 

τέλος για την πόλη που αφήνει με μια γλυκιά αίσθηση. Όπως η ίδια αναφέρει «Μια τεράστια 
ευγνωμοσύνη για αυτό που συμβαίνει, για αυτό που φεύγει μάλλον, ένα πολύ ζεστό 
συναίσθημα, πολύ ζεστό, υπάρχει φόβος για αυτό που έρχεται, για τη νύχτα και ότι δε μου 
αρέσει αυτό που έρχεται γιατί είναι σκοτεινό και άγνωστο γιατί για εμένα αυτή είναι η πιο 
ωραία ώρα της μέρας, αυτή θέλω να βλέπω συνέχεια, και αισθάνομαι έτσι μια έκσταση από 
τα χρώματα και όλο αυτό που συμβαίνει στη φύση. Μια συναισθηματική υπερδιέγερση. Σαν 
αυτό να είναι ένα ερέθισμα και αισθάνομαι οverwhelmed. Που έτσι αισθανόμουνα και στις 
μετακομίσεις, ήτανε μια αφορμή για να βιώνω πολύ έντονα συναισθήματα.» (Βιογραφική 
αφηγηματική συνέντευξη). Το μπουκάλι συμβολίζει ένα γράμμα από κάποιον παλιό ερωτικό 
σύντροφο, ένα μήνυμα το οποίο παίρνει μαζί της στη συνέχεια. Όπως η ίδια αναφέρει «όταν 
ολοκληρωνότανε μια μετακόμιση αυτό που έμενε στο τέλος μονάχα θα τανε κάποιο μήνυμα 
από κάποιο πρόσωπο, τίποτα άλλο» (βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). Κάτω από τη 
ζωγραφιά έχει γράψει λέξεις που την εκφράζουν σε σχέση με τις μετακομίσεις, μια εκ των 
οποίων είναι και η λέξη πρόσφυγας καθώς, όπως αναφέρει ένιωθε σαν πρόσφυγας λόγω του 
ότι αναγκάστηκε να αφήσει πίσω αγαπημένα μέρη και να προχωρήσει σε μια αλλαγή που 
ουσιαστικά δεν την επιθυμεί. Μια ακομη λέξη που έχει σημειώσει είναι η λέξη χαμελαίοντας, 
η οποία συμβολίζει την προσαρμογή που χρειαζόταν να κάνει στα νέα μέρη που πήγαινε, η 
οποία περιλάμβανε το να προσαρμοστεί εκείνη σε ένα νέο περιβάλλον και αυτή η ικανοτητα 
την έκανε να νιώθει ξεχωριστή. 

 
7.5. Υποκείμενο Β1 

 
Ο Γιώργος έχει αλλάξει συνολικά τέσσερις πόλεις και τέσσερα σχολεία στην παιδική 

του ηλικία. Ο Γιώργος αναφέρει ότι όταν ήταν σε μικρή ηλικία δεν είχε συνειδητοποιήσει την 
πρώτη μετακόμιση που έκανε σαν αλλαγή του τόπου κατοικίας, λόγω του ότι ήταν πολύ 
κοντά στο χωριό στο οποίο έμενε πριν. Όσο διάστημα έμενε στο χωριό και στη Λάρισα 
αναφέρει ότι είχε πολύ στενές σχέσεις με τους φίλους και τους συγγενείς του, 
διαμορφώνοντας ισχυρούς δεσμούς. Στη Λάρισα είχε κοντά τους φίλους του και τους 
παππούδες του επομένως αναφέρει ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας δεν του στοίχισε. Η 
μετακόμιση η οποία θεωρεί ότι τον σημάδεψε περισσότερο από όλες ήταν η μετακόμιση της 
οικογένειας στη Ρόδο όταν ο ίδιος θα πήγαινε στην Τετάρτη δημοτικού. Ο Γιώργος αναφέρει 



 103 

ότι εκείνη τη μετακόμιση τη βίωσε τραυματικά στην ηλικία που ήταν. Θωρεί ότι ένα παιδί σε 
τέτοια ηλικία δε μπορεί να διαχειριστεί μια μετακόμιση τέτοιου μεγέθους και τις απώλειες 
που αυτή επιφέρει. Στη Ρόδο ο Γιώργος δεν είχε φίλους στο σχολείο, βρισκόταν στο 
περιθώριο ενώ είχαν τύχει περιστατικά όπου στο σχολείο του επιτείθονταν σωματικά οι 
συμμαθητές του. Στους γονείς του δεν είχε αναφέρει τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν 
στο σχολείο και προσπαθούσε να κάνει όμορφες τις ώρες που περνούσε εκτός σχολείου 
γεμίζοντας τες με τα ενδιαφέροντα του για να αντισταθμίσει το αρνητικό κλίμα που 
επικρατούσε στο σχολείο. Το μόνο παιδί με το οποίο έκανε παρέα τότε ήταν ο γιος φίλων των 
γονιών του με τους οποίους έμενε στην ίδια πολυκατοικία, με τον οποίο έκανε παρέα εκτός 
σχολείου. Ο Γιώργος αναφέρει ότι σε εκείνη την περίοδο της ζωής του τον βοήθησαν 
σημαντικά τα video games, η μουσική και τα κομικς με τα οποία ασχολούνταν το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας του εκτος σχολείου. Ο Γιώργος αναφέρει ότι όταν η οικογένεια έφυγε από 
τη Ρόδο και επέστρεψαν στο χωριό το βίωσε σαν λύτρωση και διαφυγή από μια συνθήκη η 
οποία τον δυσκόλευε τόσο. Τον πρώτο καιρό στο χωριό αναφέρει ότι ήταν νευρικός και 
οξύθυμος, προσπαθώντας να προστατέψει τον εαυτό του από πιθανούς εχθρούς. Στη συνέχεια 
και αφού πέρασε λίγο ο καιρός κατάφερε να ηρεμήσει και να ξεπεράσει τη δύσκολη 
μετακόμιση που είχε στη Ρόδο με την υποστήριξη των φίλων του και των συγγενών του.  

Οι γονείς του Γιώργου στις μετακομίσεις κρατούσαν μια ουδέτερη στάση σύμφωνα με 
τον ίδιο. Ακολουθούσαν εντολές και πήγαιναν όπου έπρεπε να πάνε. Ωστόσο όταν ο Γιώργος 
τους αποκάλυψε ότι στη Ρόδο δεν περνούσε ωραία έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να 
φύγουν από το νησί και να γυρίσουν πίσω στο χωριό.  

Όσον αφορά το συναισθηματικό δέσιμο με έναν τόπο ο γιώργος αναφέρει ότι ο τόπος 
για αυτόν δεν έχει σημασία αλλά τα άτομα που βρίσκονται σε αυτό τον τόπο είναι πολύ 
σημαντικά για αυτόν.  

 
7.5.1. Αναπαράσταση του βιώματος των αλλαγών του τόπου κατοικίας του υποκειμένου 
Β1 μέσα από το ιχνογράφημα (εικαστική έκφραση) 
 

 
Ιχνογράφημα 12. Ψυχοσύνθεση. 
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1.Ωραία, εδώ είναι δύο χαρούμενες φατσούλες, νεκροκεφαλή και πάλι χαρούμενες  
-Υπερβολικά χαρούμενη μετά 
1α. Και τι συμβολίζουν; 
- Τα τέσσερα πήγαινε-έλα ουσιαστικά 
1β.Με τη σειρά που είχαν γίνει; 
- ναι 
2. Η νεκροκεφαλή γιατί; 
- Γιατί στη Ρόδο δεν, το θεωρώ πολύ μαύρο σημείο της ζωής μου απλά, ένα σημείο που θα 

έλεγα ότι ζούσα και χωρίς αυτό  
3.Σαν να ήθελες να μην υπάρχει ας πούμε; 
- Ναι ναι  
4.Χαρά και υπομονή, το ψυχοσύνθεση πώς θα το συνέδεες με τις μετακομίσεις αν 

συνδέεται; αν ήταν αυτός ο σκοπός σου δεν ξέρω  
- Είναι ουσιαστικά τι επιρροές υπάρχουν δηλαδή στα τρία σημεία ήμουν απλά κομπλέ στο 

ένα Απλά έπρεπε να κάνω υπομονή είναι αυτό το Απλά μου γάμησε τα εσώψυχά Πώς να στο 
εξηγήσω (Υποκείμενο Β1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 12, Ερ. 1, 2, 3, 4) 

 
Στο ιχνογράφημα ο Γιώργος έχει σχεδιάσει μια κάθετη σειρά από πρόσωπα. Τα δύο 

πρώτα πρόσωπα είναι χαρούμενα, το τρίτο είναι μια νεκροκεφαλή και το τελευταίο πρόσωπο 
είναι χαρούμενο και περισσότερο χαρούμενο από ότι τα προηγούμενα. Η ζωγραφιά αυτή 
συμβολίζει σύμφωνα με τον Γιώργο το πως βίωσε τις μετακομίσεις στην παιδική του ηλικία. 
Τα πρώτα δύο πρόσωπα συμβολίζουν το χωριό του και τη Λάρισα στα οποία περνούσε πολύ 
όμορφα με τους φίλους του και τις δραστηριότητες του. Το τρίτο πρόσωπο συμβολίζει τα δύο 
χρόνια που πέρασε στη Ρόδο, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο αποτελούν ένα μαύρο σημείο της 
ζωής του, το οποίο θα ήθελε να μην υπήρχε. Τη ζωγραφιά ο Γιώργος την έχει ονομάσει 
«Ψυχοσύνθεση» και έχει γράψει τις λέξεις χαρά και υπομονή. Η χαρά συνόδευε τα μέρη στα 
οποία περνούσε ωραία και η υπομονή ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό του το διάστημα το 
οποίο έμενε στη Ρόδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Η έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης 
και οι επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων γενικά 

 
8.1. Εισαγωγή  
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της έρευνας 
μας σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης και των επιδράσεων 
των συχνών μετακομίσεων γενικά. Επίσης παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα σχετικά με το 
πώς τα υποκείμενα αναπαριστούν την καλή κατοίκηση και την ανεστιότητα και τις 
επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων μέσα από τα ιχνογραφικά έργα. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζουμε τις θεματικές ενότητες και τις κατηγορίες που αναδύθηκαν από την θεματική 
ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. 
 
8.2. Η έννοια του σπιτιού γενικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια που έχει το σπίτι φαίνεται κυρίως από 
την Ημι-δομιμένη Κλινική Συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τις λέξεις, 
εικόνες ή συνειρμούς που μπορεί να έχει ένα άτομο όταν ακούει τη λέξη σπίτι, τον ορισμό 
της λέξης σπίτι, όπως και το αν είναι σημαντικό να έχει κανείς σπίτι και τι ρόλο παίζει το 
σπίτι στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου.  
 
8.2.1. Το σπίτι ως ο τόπος της οικογένειας. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται το σπίτι ως μέρος της οικογένειας, ως μέρος που εμπεριέχει και 
προυποθέτει την οικογένεια. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα 
(100%). Οι αναφορές σε αυτή την κατηγορία ήταν οι εξής: 
 

Οικογένεια (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1). 
 
Στο οποίο βρίσκονται οι γονείς μου και τα αδέρφια μου (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 2). 
 
Πρέπει να ανοίξεις σπίτι μαζί με οικογένεια δεν ανοίγεις σπίτι μόνος σου (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50α.) 
 
- Άρα το πατρικό για σένα είναι όπου είναι η οικογένεια. Όχι το σπίτι σαν σπίτι.  
-Ναι. Δεν έχει νόημα ο τοίχος. Το θέμα είναι τι είναι μέσα σε αυτό (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 3α). 
 
Αν είχαμε μεγαλώσει σε μία κοινότητα και δεν είχαμε καν αυτούς τους δεσμούς οικογένειας 
δεν ξέρω καν αν θα είχαμε τη λέξη σπίτι (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50). 
 
(Σπίτι) μαζί με την οικογένεια, τα βάζω μαζί συνδυαστικά. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 9β). 
 

8.2.2. Το σπίτι ως ασφάλεια. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται το σπίτι ως ένα μέρος το οποίο τους παρέχει ασφάλεια και μέσα στο οποίο 
νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι, πρακτικά και συναισθηματικά. Στην κατηγορία αυτή 
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αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα της έρευνας (100%). Οι αναφορές στην κατηγορία 
αυτή ήταν οι εξής: 
 

Είναι το comfort zone σου. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3).  
 
Ασφάλεια, ίσως θα πρεπε να το πω και πρώτο-πρώτο αυτό την ασφάλεια [...]ασφάλεια εννοώ 
και συναισθηματική και οικονομική και σωματική, η ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια της 
λέξης. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1). 
 
Σίγουρα είναι ένας χώρος που προσφέρει ασφάλεια [...]μέσα στο οποίο είμαστε προστατευμένοι 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2). 
 
Είναι η ασφάλεια. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 
Ψυχικά θα το εξηγούσα και από την αίσθηση ασφάλειας, είμαι προστατευμένη και από καιρικά 
φαινόμενα και από πχ είναι ένας άνθρωπος που μου επιτίθεται τρέχω σπίτι μου για να βρω 
ασφάλεια και να προστατευτώ (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7δ).  
 
Το σπίτι σημαίνει πολλή ασφάλεια [...]κλείνουμε την πόρτα, την κλειδώνουμε και όλα είναι 
καλά μέσα στο σπίτι. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1).  
 
Είναι η ασφάλειά σου (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 4). 
 
Μέσα σε αυτό νιώθεις ασφαλής, κανείς δε μπορεί να σε πειράξει εκεί μέσα (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 8). 
 
Είναι το κρησφύγετο σου. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
 

8.2.3. Το σπίτι ως μέρος χαλάρωσης και ηρεμίας. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται το σπίτι ως μέρος στο οποίο μπορούν να χαλαρώσουν και να 
ηρεμήσουν. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%) με τα εξής λόγια: 

 
Πιο πολύ σαν εστία χαλάρωσης εγώ το χω στο μυαλό μου [...] πάω σπίτι μου για να χαλαρώσω, 
να απλώσω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7δ).  
 
Να υπάρχει ηρεμία. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2).  
 

8.2.4. Το σπίτι ως τόπος κατοίκησης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα 
που αντιλαμβάνονται το σπίτι ως χώρο στον οποίο κάποιος πρακτικά ζει. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (25%). Συγκεκριμένα:  

 
Είναι το μέρος όπου ζεις (Υποκείμενο Α3 Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5) 
 
Είναι ένας χώρος ανεξαρτήτου μεγέθους ας πούμε ο οποίος έχει σκοπό πρακτικά να παρέχει 
στέγη ας πούμε στον άνθρωπο (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2) 

 
8.2.5. Το σπίτι ως μέρος ξεκούρασης. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που για τα υποκείμενα 
το σπίτι σημαίνει ξεκούραση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Τα 
λόγια που χρησιμοποίησε ήταν τα εξής: 

 
Γυρνάς μετά τη δουλειά και επιτέλους ξεκουράζεσαι (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 4). 
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8.2.6. Το σπίτι ως τόπος ζωής χωρίς υποχρεώσεις. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα 
υποκείμενα ανέφεραν ότι θεωρούν το σπίτι ως ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να ζήσει 
πραγματικά και χωρίς υποχρεώσεις. Στην συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Η έκφραση που αναφέρθηκε ήταν η ακόλουθη: 
 

Θες να ζήσεις την πραγματική σου ζωή πέρα από τις υποχρεώσεις (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 4). 
 

8.2.7. Το σπίτι ως τόπος αρνητικών βιωμάτων. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το σπίτι 
για το άτομο αποτελεί μια συνθήκη και ένα χώρο ψυχοπιεστικό στον οποίο το άτομο δεν έχει 
έλεγχο της κατάστασης και προσπαθεί να ξεφύγει. Στη συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Η έκφραση που αναφέρθηκε ήταν η εξής: 
 

Μπορεί να έχεις χίλια δύο ψυχολογικά και ψυχικά και το σπίτι σου να είναι ένα μπουρδέλο 
οπότε να γυρνάς  σε έναν χώρο που δεν θες να μπεις και σου θυμίζει όλο αυτό που έχεις όλη 
μέρα και το κλείνεις [...] Μπορεί να γυρνάς σε μία κατάσταση που δεν ελέγχεις, που μπορεί να 
σε πατάει με οποιονδήποτε τρόπο οπότε το σπίτι να είναι να μην είμαι καθόλου καταφύγιο να 
είναι ότι χειρότερο ζεις, απλά αναγκαία πρέπει να γυρίσεις πάλι εκεί γιατί έτσι έχεις ρε παιδί 
μου μέχρι τώρα τη ζωή σου. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 

8.2.8. Το σπίτι ως χώρος αναφοράς. Αναφέρεται στην περίπτωση που το σπίτι αποτελεί ένα 
μέρος αναφοράς για το άτομο. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%) με 
τις εξής φράσεις: 
 

Είναι και ένας χώρος αναφοράς ρε παιδί μου (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2). 
 

8.2.9. Το σπίτι ως ένα δίπολο ασφάλειας/ανασφάλειας. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την έννοια του σπιτιού ως μια ευχάριστη έννοια από 
προσωπική εμπειρία αλλά και ως μια δυσάρεστη έννοια ταυτόχρονα, όσον αφορά άτομα που 
δεν έχουν σπίτι και έχουν διαφορετικά βιώματα από τα ίδια. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
 

Ειδικά πλέον όταν ακούω τη λέξη σπίτι είναι σαν να σκάει και μαύρο και άσπρο μαζί και σαν 
να παγώνω, γιατί αν το σκεφτώ ρε παιδί μου από μένα το σπίτι σημαίνει πολλή ασφάλεια [...] 
έχω πολύ την έννοια ότι κλείνουμε την πόρτα την κλειδώνουμε και όλα είναι καλά μέσα στο 
σπίτι, αλλά ταυτόχρονα μου έρχεται ακαριαία η εικόνα του κάποιος δεν έχει σπίτι, το τι είναι 
σπίτι όταν δεν μένει σε καλή κατάσταση, τι σημαίνει σπίτι αν μένεις μόνος σου [...] κάπως μου 
έρχονται δίπλα αυτές οι έννοιες συνέχεια και συνήθως ανακαλώ ρε παιδί μου για λίγα 
δευτερόλεπτα το δικό μου το καλό, μετά περισσότερο μαυρίζει και σκέφτομαι το πώς είναι να 
μην έχεις ούτε τους τέσσερις τοίχους, δηλαδή να είσαι εκτός τελείως, να μένεις κάπου έξω και 
πώς μπορεί να ανακαλείς κάτι άλλο σαν σπίτι πέρα από κάτι που έχει τοίχους και ασφάλεια. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1). 

 
8.2.10. Το σπίτι ως ιδιωτικότητα. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το σπίτι αποτελεί ένα 
χώρο που μπορεί κάποιος να είναι μόνος του με τους δικούς του όρους και να έχει 
ιδιωτικότητα. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Οι εκφράσεις οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
 

Για μένα σπίτι είναι απλά ένας χώρος που μπορείς να είσαι μόνος σου [...]. Ένας χώρος που 
είναι δικός σου (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
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Ένας χώρος που είναι δικός σου και όταν είσαι μόνος σου [...] Δηλαδή είναι όπως θες να ναι. 
[...] Είναι όπως το θες. Που λες ξέρεις τι εκεί θα πάω και θα ναι όπως θέλω να ναι και θα κάνω 
ό,τι θέλω και αυτό. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
 
Είναι ο χώρος που είναι δικός μου, κάνω ό,τι θέλω, εγώ βάζω τους κανόνες, εγώ κάνω τα 
πάντα. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3). 

 
8.2.11. Το σπίτι ως φορέας κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του ατόμου. Αναφέρεται 
στην περίπτωση που τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται το σπίτι ως ένα μέρος στο οποίο το 
άτομο μεγαλώνει, αναπτύσσεται και μαθαίνει να αλληλεπιδρά και να κοινωνικοποιείται. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

Είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου μεγαλώνεις βλέπεις πράγματα, 
μαθαίνεις πράγματα παίρνεις αξίες μαθαίνεις είναι σωστό και τι δεν είναι, πάντα σύμφωνα με 
τα ιδανικά της οικογένειας και διαμορφώνεται σιγά-σιγά η προσωπικότητα και γενικότερα ο 
άνθρωπος για τη μελλοντική τους ζωή. Οπότε έτσι μαθαίνει να θέτει στόχους να να να. 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 4).  
Είναι ο χώρος στον οποίο μεγάλωσες, οι αξίες που σου δόθηκαν κι αν δεν υπήρχε αυτό δε θα 
ήσουν ο άνθρωπος που είσαι σήμερα. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2).  
 

8.2.12. Το σπίτι ως χώρος συνδεδεμένος με εικόνες. Αφορά στην κατηγορία στην οποία τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται το σπίτι ως ένα μέρος συνδεδεμένο με εικόνες, όμορφες και 
άσχημες. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

 Είναι ο χώρος που είναι δεμένος ας πούμε με εικόνες, είτε άσχημες είτε όμορφες (Υποκείμενο 
Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 4).  
 

8.2.13. Το σπίτι ως ταυτόσημο με την κατοικία και την κατοίκηση. Αναφέρεται στην 
περίπτωση που τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την έννοια του σπιτιού ως όμοια με τις 
έννοιες της κατοικίας και της κατοίκησης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 
 

Για μένα είναι ταυτόσημα και τα τρια στο μυαλό μου (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 3). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια του σπιτιού γενικά σε 

σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια του σπιτιού γενικά σε σχέση με τα 
υποκείμενα της έρευνας.  
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το σπίτι ως ο τόπος της οικογένειας 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 
Το σπίτι ως ασφάλεια 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 
Το σπίτι ως μέρος χαλάρωσης και 
ηρεμίας 

0 1 (25%) 1 (25%) 0 2 (50%) 

Το σπίτι ως τόπος κατοίκησης 0 1 (25%) 1 (25%) 0 2 (50%) 
Το σπίτι ως τόπος ζωής χωρίς 
υποχρεώσεις 

1 (25%) 0 0 0 1 (25%) 

Το σπίτι ως τόπος αρνητικών 
βιωμάτων 

1 (25%) 0 0 0 1 (25%) 

Το σπίτι ως χώρος αναφοράς 1 (25%) 0 0 0 1 (25%) 
Το σπίτι ως ένα δίπολο ασφάλειας/ 
ανασφάλειας 

1 (25%) 0 0 0 1  (25%) 
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Το σπίτι ως ιδιωτικότητα 0 0 0 1 (25%) 1 (25%) 
Το σπίτι ως μέρος ξεκούρασης  1 (25%) 0 0 0 1 (25%) 
Το σπίτι ως φορέας 
κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης 
του ατόμου 

0 1 (25%) 0 0 1 (25%) 

Το σπίτι ως χώρος συνδεδεμένος με 
εικόνες 

0 0 1 (25%) 0 1 (25%) 

Το σπίτι ως ταυτόσημο με την 
κατοικία και την κατοίκηση 

0 0 0 1 (25%) 1 (25%) 

 
Παρατηρούμε κοιτώντας τον πίνακα 1 ότι όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι το σπίτι 

ένας χώρος όπου βρίσκεται η οικογένεια, όπως και το ότι είναι ένας χώρος ο οποίος παρέχει 
ασφάλεια στο άτομο, υλική αλλά και συναισθηματική. Στη συνέχεια δύο υποκείμενα της 
έρευνας (Α2, Α3) ανέφεραν ότι το σπίτι είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί κανείς να 
χαλαρώσει και να ηρεμήσει, ενώ δύο ακόμη υποκείμενα ανέφεραν ότι το σπίτι είναι πρακτικά 
ο χώρος στον οποίος κάποιος κατοικεί (Α2, Α3). Από εκεί και έπειτα φαίνεται το κάθε 
υποκείμενο να διαφοροποιείται σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει σπίτι. Το υποκείμενο Α1 
δίνει τους περισσότερους ορισμούς για το σπίτι, αναφέροντας ότι είναι ένας χώρος χωρίς 
υποχρεώσεις, ένα χώρος αναφοράς για κάποιον, ένας χώρος που μπορεί να αποτελέσει σαν 
έννοια δίπολο ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανασφάλεια, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να 
φέρει αρνητικά και δυσάρεστα βιώματα και εμπειρίες, αλλά και ένας χώρος ξεκούρασης. Το 
υποκείμενο ανέφερε ότι το σπίτι είναι ένας φορέας ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του 
ατόμου, ενώ το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι το σπίτι είναι συνδεδεμένο με εικόνες για έναν 
άνθρωπο. Τέλος, το υποκείμενο Β1 συνέδεσε το σπίτι με την ιδιωτικότητα και το εξομοίωσε 
με τις έννοιες της κατοικίας και της κατοίκησης. 

 
8.3. Το συναισθηματικό δέσιμο με το σπίτι  
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για το συναισθηματικό δέσιμο με το σπίτι φαίνεται 
κυρίως από την Ημι-δομιμένη Κλινική Συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν 
τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να δένεται με έναν χώρο και να τον θεωρεί σπίτι του 
καθώς και το από πού πηγάζει η ανάγκη του ανθρώπου να δένεται με έναν χώρο.  
 
8.3.1. Το δέσιμο με το σπίτι ως ψυχολογική ανάγκη του ατόμου. Αναφέρεται στην 
περίπτωση που τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται το δέσιμο των ανθρώπων με το σπίτι τους ως 
αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής ανάγκης του ατόμου για ασφάλεια. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Τα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν τα εξής: 
 

Έχουμε την ανάγκη να δενόμαστε ακόμα με πράγματα για να νιώθουμε μία ασφάλεια γιατί δεν 
έχουμε να δεθούμε πλήρως σε κάτι άλλο οπότε το σπίτι είναι ένα μεγάλο αποκούμπι [...] 
βάζουμε και κομμάτια του χαρακτήρα μας σε αυτή την έννοια σπίτι για να νιώσουμε πιο 
ασφαλείς, δηλαδή μπορεί να μη νιώθεις καλά με τον εαυτό σου αλλά σπίτι σου να νιώθεις καλά 
είναι πολύ κλασικό αυτό και νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση δηλαδή παίρνεις την ανασφάλειά 
σου και την κάνεις κάτι από τους τέσσερις τοίχους και επειδή αυτοί οι τέσσερις τοίχοι στέκουν 
νιώθεις ότι στέκεις και εσύ. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 54).  
 
Αισθάνομαι πάλι ότι είναι ένα κομμάτι που πηγάζει από τον χαρακτήρα και από την ανάγκη του 
κάθε ανθρώπου για δέσιμο. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη, ερ. 53α) 
 

8.3.2. Το δέσιμο με το σπίτι ως μια μηχανική διαδικασία. Αναφέρεται στην περίπτωση 
όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνεται ότι κάποιος έχει δεθεί με το σπίτι του μηχανικά και μέσω 
της συνήθειας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
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Πρέπει να έρθει εκείνη η ώρα που κάπως μέσα σου συνειδητοποιείς ότι τώρα μένω εδώ και δεν 
μένω εκεί που έμενα [...]Έρχεται κάποια στιγμή που ή θα κάτσεις στον καναπέ ή θα μαγειρεύεις 
ή κάτι θα κάνεις και ξαφνικά και δεν θα το συνειδητοποιήσεις καν εκείνη την ώρα, αλλά πλέον 
θα κάνεις μάλλον κάτι μηχανικά και την επόμενη φορά θα σκεφτείς ότι ωχ τώρα ήταν σαν να 
ναι σπίτι μου άρα είναι σπίτι μου κάπως έρχεται ξαφνικά νομίζω όλο αυτό. (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2α). 
 

8.3.3. Το δέσιμο με το σπίτι ως κοινωνική κατασκευή. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται το δέσιμο με το σπίτι ως κάτι το οποίο απορρέει από την 
κουλτούρα και όχι ως κάτι πανανθρώπινο και καθολικό. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα ανέφερε: 
 

Είναι σχεδόν πλήρως (κοινωνικο-πολιτισμικό), δηλαδή αν είχαμε μεγαλώσει σε μία κοινότητα 
και δεν είχαμε καν αυτούς τους δεσμούς οικογένειας δεν ξέρω καν αν θα είχαμε τη λέξη σπίτι, 
σπίτι θα σήμαινε κάτι άλλο, μπορεί να είχαμε τη λέξη ομάδα, μπορεί να είχαμε τη λέξη κάτι 
χώρος, είμαστε έτσι γιατί μεγαλώνουμε στην Ελλάδα με οικογένειες που πάνε από παππού 
γιαγιά σε μπαμπά σε παιδιά και ελπίζουμε ότι θα ξαναπάνε αντίστοιχα και όλα αυτά τα ενώνουν 
κάποια σπίτια και ζούμε τις περισσότερες αναμνήσεις μας σε σπίτια, θα κάνουμε τις 
περισσότερες γιορτές και τέτοια σε σπίτια, σπάνια βγαίνεις δηλαδή στα πολύ μεγάλα events 
βγαίνεις από το σπίτι για να γιορτάσεις, οπότε έχουμε μάθει πολύ να δενόμαστε με αυτό το 
πράγμα σου περνάνε μετά και όλα τα άγχη του να έχεις το σπίτι σου να έχεις τη δουλειά σου να 
κάνεις την οικογένειά σου, να ανοίξεις το σπίτι σου, έχουμε και αυτό συνέχεια που εμείς εδώ 
ανοίγουμε σπίτια, νομίζω ότι είναι όλο κοινωνικό. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
55).  
 

8.3.4. Το δέσιμο με το σπίτι ως διαδικασία που προυποθέτει οικειότητα και ασφάλεια. 
Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα αναφέρουν να νιώθουν συναισθηματικό 
δέσιμο με έναν χώρο ο οποίος τους παρέχει οικειότητα και ασφάλεια.  Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Η οικειότητα και η ασφάλεια (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 4α) 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με το συναισθηματικό δέσιμο με το 

σπίτι γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 2.  

 
Πίνακας 2. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν το συναισθηματικό δέσιμο με το σπίτι γενικά 
σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το δέσιμο με το σπίτι ως ψυχολογική 
ανάγκη του ατόμου 

1 (25%) 0 1(25%) 0 2 (50%) 

Το δέσιμο με το σπίτι ως μια μηχανική 
διαδικασία 

1 (25%) 0 0 0 1 (25%) 

Το δέσιμο με το σπίτι ως κοινωνική 
κατασκευή 

1 (25%) 0 0 0 1(25%) 

Το δέσιμο με το σπίτι ως διαδικασία 
που προυποθέτει οικειότητα και 
ασφάλεια 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι δύο υποκείμενα (Α1, Α3) θεωρούν ότι το 

δέσιμο ενός ανθρώπου με το σπίτι του είναι μια ψυχολογική ανάγκη που έχει το κάθε άτομο. 
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Τα υποκείμενα στη συνέχεια εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το δέσιμο με ένα 
σπίτι. Το υποκείμενο Α1 αναφέρει ότι το δέσιμο με το σπίτι σαν διαδικασία γίνεται μηχανικά 
χωρίς το άτομο να το συνειδητοποιήσει. Αναφέρει επίσης πως το δέσιμο με το σπίτι είναι 
απόρροια κοινωνικών κατασκευών επομένως δεν είναι κάτι καθολικό. Το υποκείμενο Α2 από 
την άλλη αναφέρει ότι το δέσιμο με ένα σπίτι είναι μια διαδικασία η οποία προυποθέτει να 
υπάρχει οικειότητα και ασφάλεια στο χώρο προκειμένου να δεθεί κανείς συναισθηματικά με 
το σπίτι.  
 
8.4. Η αντίληψη του σπιτιού σε παλαιότερες εποχές 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια του σπιτιού στα παλαιότερα χρόνια 
φάνηκε κυρίως από την κλινική συνέντευξη 1 και τις ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν αν 
υπάρχει διαφορά στην έννοια αυτή σε σχέση με την εποχή μας και σε σχέση με παλαιότερες 
εποχές.  
 
8.4.1. Το σπίτι ως ένα μέρος με περισσότερα άτομα σε παλαιότερες εποχές. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι σε παλαιότερες περιοχές 
σε ένα σπίτι έμεναν περισσότερα άτομα από ότι μένουν σήμερα. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Που ήταν σε ένα σπίτι και έμεναν πατέρας γιος κόρη γαμπρός νύφη παιδιά και εγγόνια, 
δισέγγονα, τρισέγγονα, όλοι (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 67β). 
Και επίσης έχω την εντύπωση ότι παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλοί μέσα σε ένα σπίτι, γιαγιάδες 
αδέρφια, πολλά παιδιά, ενώ τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο σύνολο ανθρώπων μέσα σε ένα 
σπίτι και αυτό προσφέρει στον καθένα ένα δικό του μέρος, προσωπικό (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 49). 
 

8.4.2. Το σπίτι ως πιο κλειστός συμβολικά χώρος σε παλαιότερες εποχές. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι σε παλαιότερες εποχές το σπίτι ήταν 
ένας χώρος περισσότερο περιορισμένος και ως αποτέλεσμα τα άτομα που κατοικούσαν σε 
ένα σπίτι είχαν μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους από ότι σήμερα. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Όσο πιο πίσω πας τόσο πιο κλειστό ήταν το σπίτι δηλαδή τώρα σπίτι, το σπίτι έχει και την 
τηλεόραση πλέον το σπίτι έχει και το ίντερνετ οπότε έχει πάρα πολλές συνδέσεις με άλλους 
χώρους και άλλα σπίτια είναι πολύ πιο ανοιχτό όσο πιο πίσω πας είναι όλο και πιο κλειστό και 
είχε πολύ μεγαλύτερο δέσιμο, δηλαδή είχες πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για επικοινωνία ήσουνα 
σε ένα χώρο με άλλους δυο τρεις ανθρώπους, τέσσερις-πέντε και ήσασταν εσείς και οι εαυτοί 
σας δηλαδή έπρεπε να μιλάτε όλη την ώρα. Αλλάζει τελείως με βάση και τη δεκαετία και το πιο 
μεγάλο διάστημα αν το πιάσεις. Τώρα μπορείς να είσαι σπίτι και να μην είσαι δηλαδή άμα ο 
ένας βλέπει τηλεόραση ο άλλος διαβάζει και ο τρίτος κοιμάται δεν είναι ότι το νιώθετε ότι είστε 
στον ίδιο χώρο. Παλιά ήταν πολύ πιο σημαντικό νομίζω σαν όρος (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
 

8.4.3. Το σπίτι ως ένας θεσμός σταθερότητας σε παλαιότερες εποχές. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι το σπίτι σε παλαιότερες εποχές ήταν 
ένας θεσμός και αφορούσε σε μεγάλη σταθερότητα που δεν περιελάμβανε την έννοια της 
μετακόμισης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Αν πάμε στην εποχή παππούς γιαγιά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τι αλλάζω σπίτι, τι σημαίνει 
μετακομίζω και πού πάω; Η μετακόμιση ήτανε όταν κάποιος παντρεύονταν και έφερνε τη νύφη 
από το σπίτι της και μέχρι εκεί. Δηλαδή τι άλλαζε, 200 μέτρα. Καμία σχέση σου λέω σήμερα το 
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σπίτι είναι απλή έννοια. Τότε ήταν θεσμός. Στα χωριά είναι ακόμα έτσι. Δηλαδή κάποιοι που 
δεν έχουνε κουνηθεί ποτέ από εδώ είναι ακόμα έτσι. Είναι θεσμός το σπίτι τι πάει να πει 
μετακομίζουμε; (Υποκείμενο Β1, κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 66). 
 
Υπάρχει το αλλάζω σπίτι κατά βούληση, τότε δεν υπήρχε. Ήταν αυτό το σπίτι μου άφησαν, 
αυτό έχω, θα μείνω εγώ, θα πεθάνω εγώ θα μείνουν τα παιδιά μου, θα μείνουν τα εγγόνια μου, 
κ.ο.κ. μέχρι να γκρεμιστεί. Ενώ σε εμάς σήμερα μπορείς να πεις ότι αλλάζω σπίτι επειδή 
βαρέθηκα. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 67). 
 

8.4.4. Το σπίτι ως αμετάβλητη έννοια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται την έννοια του σπιτιού σταθερή στο πέρασμα του χρονου. Σε αυτή 
την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Ανέκαθεν το σπίτι ήταν σπίτι για τους ανθρώπους, ότι είναι ο χώρος ο δικός μου, ο δικός μας αν 
υπάρχει οικογένεια και ότι εκεί στην ουσία είμαι στους τοίχους που μου προσφέρουν ασφάλεια 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 57). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την αντίληψη για το σπίτι σε 

παλαιότερες εποχές σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά 
στον πιο κάτω πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την αντίληψη για το σπίτι σε παλαιότερες 
εποχές σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                             ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το σπίτι ως ένα μέρος με περισσότερα 
άτομα σε παλαιότερες εποχές 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Το σπίτι ως πιο κλειστός συμβολικά χώρος 
σε παλαιότερες εποχές 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Το σπίτι ως ένας θεσμός σταθερότητας σε 
παλαιότερες εποχές 

0 0 0 1(25)% 1(25%) 

Το σπίτι ως αμετάβλητη έννοια 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
 

Μελετώντας τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι δύο από τα τέσσερα υποκείμενα (Α3, Β1) 
αντιλαμβάνονται το σπίτι σε παλαιότερες εποχές ως ένα μέρος στο οποίο διέμεναν 
περισσότεροι άνθρωποι από όσοι διαμένουν σήμερα. Το σπίτι περιλάμβανε και συγγενείς 
όπως η γιαγιά ο παππούς και θείοι. Αυτή είναι η μόνη ομοιότητα ανάμεσα στις αντιλήψεις 
των συμμετεχόντων για το σπίτι σε παλαιότερες εποχές. Στη συνέχεια το υποκείμενο Α1 
αντιλαμβάνεται το σπίτι ως έναν περισσότερο κλειστό συμβολικά χώρο που ενθάρρυνε τους 
ένοικους να συνδέονται περισσότερο μεταξύ τους σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή. Το 
υποκείμενο Β1 αντιλαμβάνεται το σπίτι ως μια περισσότερο σταθερή έννοια σε παλαιότερες 
εποχές ενώ το υποκείμενο Α2 θεωρεί ότι δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή στην έννοια του 
σπιτιού με το πέρασμα των χρόνων.  
 
8.5. Η σχέση με το σπίτι στην εποχή της πανδημίας 
 

Η σχέση με το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού διερευνήθηκε στην Κλινική Συνέντευξη 
1 με την ερώτηση προς τα υποκείμενα αν υπάρχει κάποια διαφορά στην αντίληψη των 
ανθρώπων για το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού.  
 
8.5.1. Το σπίτι ως περιορισμός στην εποχή της πανδημίας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού 
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απέκτησε επιπρόσθετα την έννοια του σπιτιού καραντίνας. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 

 
Νομίζω ότι πλέον το σπίτι σημαίνει και το σπίτι καραντίνας, που είναι έτσι μια άσχημη εικόνα 
να έχες για το σπίτι σου, εκεί που το έχεις έτσι ωραία τώρα που σκέφτεσαι ότι ένα χρόνο 
σχεδόν κάθισες μέσα και χτύπαγες από τοίχο σε τοίχο δεν θες (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 47). 
 
 Ίσως να μην θέλουμε να κάτσουμε πια τόσο πολύ σπίτι (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 58). 
 
Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια που ξέσπασε ο ιός μπορεί πολλές φορές να αισθάνθηκαν το σπίτι 
σαν κάτι περιοριστικό, σαν μια φυλακή σαν κάτι που με περιορίζει (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ.50). 
 

8.5.2. Το σπίτι ως μια έννοια που προκαλεί αμφιθυμικά συναισθήματα στην εποχή της 
πανδημίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι 
το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού απέκτησε μια αμφιθυμική διάσταση. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Τη μία είναι η φυλακή σου γιατί θυμάσαι τις καραντίνες και θες να πεθάνεις, την άλλη είσαι 
στη δουλειά και λες τι ωραία ήταν στην καραντίνα που κάναμε καινούργια χόμπι και κάναμε 
πράγματα και τι ωραία και μετά γυρνάς σπίτι καταλαβαίνεις ότι λες βλακείες αλλά και το θέλω 
να κάτσω λίγο σπίτι, αλλά μετά σκέφτεσαι ότι μπορεί να έρθει lockdown και να κάτσεις σπίτι 
τρεις μήνες, οπότε κάτσε να βγω τώρα [...] ή που θα σε πιάσει να το αλλάξεις όλο τώρα που 
μπορείς να βγεις να πάρεις δύο πράγματα ή που θα το έχεις σαν τα σκατά γιατί μπορεί να ρθει 
Lockdown οπότε θα το μαζέψεις τότε. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 47). 
 

8.5.3. Το σπίτι ως μέρος δημιουργικότητας στην εποχή της πανδημίας. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται το σπίτι ως τόπο δημιουργικότητας 
στην εποχή του κορωνοιού. Σε αυτή την κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 

 
Για ανθρώπους που δεν θα θέλουν να αισθάνονται περιορισμένοι θα τους προσέφερε μία 
καινούργια δυνατότητα να είναι δημιουργικοί (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
50α). 
 
Μέσα σε αυτό τον περιορισμό μπορεί να βρέθηκαν, τα βλέπω λίγο αισιόδοξα, να βρήκε ο 
καθένας να κάνει κάτι καινούργιο μέσα σε αυτό το μέρος που δεν το έκανε όντας μη 
κλεισμένος (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50). 
 

8.5.4. Το σπίτι ως έννοια ανεπηρέαστη από την πανδημία. Στην κατηγορία αυτή 
κατατάσσονται τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την έννοια του σπιτιού σαν κάτι το 
οποίο δεν επηρεάστηκε από την πανδημία. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν η εξής: 
 

Όχι η έννοια του σπιτιού δεν νομίζω ότι έχει αλλοιωθεί από την πανδημία (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 58). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με το σπίτι στην εποχή της πανδημίας 

γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω 
πίνακα 4.  
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Πίνακας 4. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν το σπίτι στην εποχή της πανδημίας γενικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                          ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το σπίτι ως περιορισμός στην εποχή της 
πανδημίας 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 

Το σπίτι ως μια έννοια που προκαλεί 
αμφιθυμικά συναισθήματα στην εποχή 
της πανδημίας 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Το σπίτι ως μέρος δημιουργικότητας στην 
εποχή της πανδημίας 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Το σπίτι ως έννοια ανεπηρέαστη από την 
πανδημία 

0 1 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι τρια υποκείμενα έχουν εκφράσει την κοινή 

πεποίθηση ότι το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού αποτέλεσε περιορισμό για τους ανθρώπους 
(Α1,Α2,Α3). Στη συνέχεια οι αντιλήψεις διαφοροποιούνται καθώς το υποκείμενο Α1 
αναφέρει ότι ο εγκλεισμός έχει προκαλέσει μια αμφιθυμική σχέση στον άνθρωπο με το σπίτι 
του, το υποκείμενο Α3 αναφέρει ότι το σπίτι μπορεί να έγινε χώρος δημιουργικότητας μέσα 
στην πανδημία για τους ανθρώπους ενώ το υποκείμενο Α2 υποστηρίζει ότι η έννοια του 
σπιτιού έχει μείνει ανεπηρέαστη από την πανδημία.  

 
8.6. Οι επιπτώσεις της απουσίας του σπιτιού γενικά  
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την απουσία σπιτιού για έναν άνθρωπο και τις 
επιδράσεις που υπάρχουν από αυτό φάνηκε κυρίως από την κλινική συνέντευξη 1 και τις 
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν τι σημαίνει για κάποιον να μην έχει σπίτι και τι επιπτώσεις 
μπορεί να έχει η απουσία σπιτιού σε έναν άνθρωπο.   
 
8.6.1. Η απουσία του σπιτιού προκαλεί αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών. 
Αναφέρεται στην κατηγορία όπου τα υποκείμενα θεωρούν ότι η απουσία σπιτιού συνεπάγεται 
στέρηση των βασικών αναγκών των ανθρώπων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία 
υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα ανέφεραν: 
 

Δεν μπορούνε να κάνουνε μπάνιο όποτε θέλουν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν έχουν καν 
τουαλέτα να κάνουν τις ανάγκες τους, πιο πολιτισμένα γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι πας 
σε μία γωνία [...] ούτε αυτή τη δυνατότητα έχουνε (του φαγητου), μετά δεν υπάρχει ο 
προσωπικός χώρος. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7β). 
 
Θα χεις ένα σπίτι να πας να κάνεις ένα μπάνιο. Αν μένεις στο δρόμο δε μπορείς να το κάνεις 
αυτό (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7). 
 
Οπότε είναι πολύ μεγάλο ζόρι είναι πάρα πολύ μεγάλο ζόρι το ότι έχεις βιολογικές ανάγκες τις 
οποίες πρέπει να λύνεις και δεν ξέρω τι κάνεις εκεί. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 6). 

 
8.6.2. Η απουσία του σπιτιού αποτελεί απειλή για τη ζωή. Αναφέρεται στις περιπτώσεις 
που τα υποκείμενα θεωρούν ότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει σπίτι απειλείται η ζωή του. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%), χρησιμοποιώντας τα εξής λόγια: 

 
Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για επιβίωση, όχι για ζωή γιατί το να μένεις στους δρόμους δεν το 
θεωρώ ότι είναι ζωή. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 59α). 
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Αν δεν έχεις καθόλου σπίτι μπορεί να μην έχεις και τη ζωή μετά. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 7). 

 
8.6.3. Η απουσία του σπιτιού συνεπάγεται σωματική και ψυχολογική έκθεση. 
Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την απουσία σπιτιού ως 
σωματική και ψυχολογική έκθεση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 
 

Τους αισθάνομαι εκτεθειμένους και σωματικά αλλά και ψυχικά τους αισθάνομαι εκτεθειμένους 
[...] είναι εκτεθειμένοι σε όλα. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7α). 
 
Είναι εκτεθειμένοι σε αρρώστιες στο κρύο σε κακές συνθήκες διαβίωσης, έχω δει άστεγους, δεν 
ξέρω για πόσο καιρό είναι άστεγοι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 52). 
 
Έχει αναγκαστικά μία επιβεβλημένη μη ιδιωτικότητα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να ξέρεις ότι οποτεδήποτε κάτσεις απλά στο κρεβάτι σου ή στο χώρο σου θα σε κοιτάει πάρα 
πολύς κόσμος ή όλοι θα θεωρούν ότι δεν πρέπει να είσαι εκεί ή ακόμα και κάποιος που θεωρεί 
ότι καλά κάνεις και είσαι εκεί γιατί τι να κάνεις, θα έχει την άνεση να σε κοιτάξει να σου 
μιλήσει να σε ρωτήσει ενώ μπορεί εσύ απλά να θες να κάτσεις να μην κάνεις τίποτα άλλο 
εκείνη την ώρα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 6). 
 

8.6.4. Η απουσία του σπιτιού ως απουσία χώρου ύπαρξης. Αναφέρεται στις περιπτώσεις 
όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την απουσία σπιτιού ως έλλειψη χώρου. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%) με τα εξής λόγια: 
 

Δεν υπάρχει χώρος για αυτούς. Γιατί αισθάνομαι ότι η οριοθέτηση ενός χώρου τους προσφέρει 
και μια δυνατότητα να υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο, ενώ όταν είναι διασκορπισμένοι 
οπουδήποτε είναι σαν να χεις παντού την προσοχή σου, σαν να σαι διασκορπισμένος. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7β). 
 
Να μην έχεις ένα χώρο μέσα στον οποίο να μπορείς να υπάρξεις [...] Και σωματικά και ψυχικά. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7γ). 
 

8.6.5. Η απουσία του σπιτιού προκαλεί έλλειψη ασφάλειας. Αναφέρεται στις περιπτώσεις 
όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την απουσία σπιτιού ως απουσία ασφάλειας. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Τα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν τα 
εξής: 
 

Ψυχικά θα το εξηγούσα και από την αίσθηση ασφάλειας, είμαι προστατευμένη και από καιρικά 
φαινόμενα και από πχ είναι ένας άνθρωπος που μου επιτίθεται τρέχω σπίτι μου για να βρω 
ασφάλεια και να προστατευτώ, αυτό δεν υπάρχει για αυτούς (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 7δ). 
 
Δεν αισθάνομαι ότι έχουν ένα μέρος ασφάλειας. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
7β). 
 

8.6.6. Η απουσία του σπιτιού αποτελεί αδυναμία χαλάρωσης. Αναφέρεται στις 
περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την απουσία σπιτιού ως εμπόδιο για τη 
χαλάρωση ενός ατόμου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η 
έκφραση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής: 
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Είχα μία μέρα που δούλευα και πάω σπίτι μου για να χαλαρώσω, να απλώσω τα πόδια μου 
πάνω στο τραπέζι, ούτε αυτό το έχουνε αυτοί οι άνθρωποι. Πιο πολύ σαν εστία χαλάρωσης εγώ 
το χω στο μυαλό μου. Δεν έχουνε τη δυνατότητα να χαλαρώσουνε. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 7δ). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της απουσίας του 

σπιτιού γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 6.  

 
Πίνακας 6. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις επιπτώσεις της απουσίας του σπιτιού 
γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η απουσία του σπιτιού προκαλεί 
αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών 

1 (25%) 0 1 (25%) 1 (25%) 3 (75%) 

Η απουσία του σπιτιού αποτελεί 
απειλή για τη ζωή 

0 1 (25%) 0 1 (25%) 2 (50%) 

Η απουσία του σπιτιού συνεπάγεται 
σωματική και ψυχολογική έκθεση 

1 (25%) 0 1(25%) 0 2 (50%) 

Η απουσία του σπιτιού ως απουσία 
συγκροτημένου χώρου 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η απουσία του σπιτιού προκαλεί 
έλλειψη ασφάλειας 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η απουσία του σπιτιού αποτελεί 
αδυναμία χαλάρωσης 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 6 παρατηρούμε ότι τρια από τα τέσσερα υποκείμενα 

εξέφρασαν παρόμοιες πεποιθήσεις σχετικά με το ότι η απουσία σπιτιού συνεπάγται αδυναμία 
της κάλυψης των βσικών αναγκών των ατόμων (Α1, Α3, Β1). Στη συνέχεια δύο υποκείμενα 
ανέφεραν ότι η απουσία σπιτιού αποτελεί απειλή για τη ζωή ενός ατόμου (Α2, Β1), ενώ 
ακόμη δύο υποκείμενα (Α1, Α3), ανέφεραν ότι η απουσία του σπιτιού συνεπάγεται σωματική 
και ψυχολογική έκθεση. Το υποκείμενο Α3 εξέφρασε τις περισσότερες διαφορετικές 
πεποιθήσεις σχετικά με τις συνέπειες που έχει η απουσία σπιτιού σε έναν άνθρωπο. Ανέφερε 
ότι τα άτομα που δεν έχουν σπίτι δεν έχουν έναν συγκροτημένο χώρο, δεν είναι ασφαλή και 
δεν μπορούν να χαλαρώσουν. 
 
8.7. Η έννοια της κατοικίας 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της κατοικίας φάνηκε κυρίως από την 
κλινική συνέντευξη 1 και τις ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν τι λέξεις, εικόνες ή συνειρμοί 
έρχονται στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη κατοικία. 
 
8.7.1. Η κατοικία ως σπίτι. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται την έννοια της κατοικίας ως ταυτόσημη με την έννοια του σπιτιού. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησαν 
ήταν τα εξής: 
 

Η κατοικία με παραπέμπει σε αυτό που είναι το σπίτι μου. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
 
Η κατοικία είναι το σπίτι σου. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
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8.7.2. Η κατοικία ως τυπικά χαρακτηριστικά. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται την έννοια της κατοικίας ως τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός 
οικήματος. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Κατοικία απ την άλλη είναι πιο όρος οριακά για εφημερίδα, το έχω ένα κτίσμα στο οποίο 
διαμένω και έχει αυτές τις παροχές η κατοικία δηλαδή είναι πιο στα τυπικά χαρακτηριστικά 
αυτού του πράγματος που μένεις. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2). 
 

8.7.3. Η κατοικία ως προσωρινότητα. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται την κατοικία ως μια προσωρινή διαμονή σε ένα κτίσμα. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%): 
 

Η κατοικία ίσως θα μπορούσα να πω ότι είναι λίγο πιο προσωρινή (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 

8.7.4. Η κατοικία ως κατοίκηση. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται την έννοια της κατοίκησης ως όμοια με την έννοια της κατοικίας. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Τα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν τα 
εξής: 

 
Θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία με την κατοίκηση, αυτά τα δύο δεν νομίζω ότι μπορώ να τα 
διαχωρίσω κάπως στο μυαλό μου. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 4). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της κατοικίας γενικά σε 

σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 7.  
 
Πίνακας 7. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της κατοικίας γενικά σε σχέση με 
τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                       ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η κατοικία ως σπίτι 0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
Η κατοικία ως τυπικά χαρακτηριστικά 1(25%) 0 0 0 1(25) 
Η κατοικία ως προσωρινότητα 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Η κατοικία ως κατοίκηση 0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 7 παρατηρούμε ότι η κατοικία έχει κατά κύριο λόγο 

διαφορετική έννοια για το κάθε ένα από τα υποκείμενα. Μόνο δύο υποκείμενα (Α3, Β1) 
ανέφεραν ότι η κατοικία είναι το σπίτι ενός ατόμου. Το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι η 
κατοικία είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σπιτιού όπως τις παροχές του, ενώ το 
υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι η κατοικία αποτελεί μια προσωρινή κατάσταση ενώ είναι ίδια 
σαν έννοια με το σπίτι. 

 
8.8. Η έννοια της κατοίκησης γενικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της κατοίκησης γενικά φαίνεται κυρίως 

από την κλινική συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις που διερευνούν τι σκέφτεται κανείς όταν 
ακούει τη λέξη κατοίκηση, πώς την περιγράφει και τι ορισμό δίνει. 

 
8.8.1. Η κατοίκηση ως πολυμορφική έννοια. Αναφέρεται στην περίπτωση που η κατοίκηση 
γίνεται αντιληπτή ως έννοια η οποία έχει πολλές μορφές. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
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Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κατοίκησης που ούτε τους ξέρουμε τους περισσότερους γιατί οι 
μισοί δεν είναι καν ορατοί [...] δεν έχεις ιδέα πόσο απλώνεται η κατοίκηση είναι πολύ πολύ 
απλοϊκό το μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας όσοι όντως έχουμε σπίτι και μπορούμε να πούμε 
α εντάξει αυτό σημαίνει σπίτι. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1β). 
 

8.8.2. Η κατοίκηση ως αστεγία. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται η κατοίκηση με τη μορφή 
της αστεγίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Τα λόγια τα οποία 
χρησιμοποίησε ήταν τα εξής: 
 

Είναι η αστεγία που κάποιος έχει μείνει χωρίς σπίτι και αναγκάζεται να μείνει έξω κάποιος που 
κοινωνικά δεν έχει σπίτι και δεν μπορεί να βρει τα λεφτά αυτή τη στιγμή οπότε μπορεί να ζει 
κάπου αλλού αλλά και αυτός μπορεί να μένει σε τέσσερις τοίχους, αλλά δεν είναι ότι έχει σπίτι, 
απλά κάπου προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1γ). 

 
8.8.3. Η κατοίκηση ως κοινωνικές δομές κατοίκησης. Αναφέρεται στην περίπτωση που η 
κατοίκηση αφορά κοινωνικές μορφές κατοίκησης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Υπάρχουνε οι πιο κοινωνικές δομές κατοίκησης που είναι ρε παιδί μου το να μείνει σε μία δομή 
που κάποιος στην παρέχει, το να φτιάξεις μία δομή τύπου να είσαι σε μία κατάληψη. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1γ). 
 

8.8.4. Η κατοίκηση ως συγκατοίκηση. Αναφέρεται στην περίπτωση που η κατοίκηση 
αφορά την συγκατοίκηση λόγω οικονομικών ζητημάτων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε ήταν τα εξής: 

 
Ακόμα και αυτό της συγκατοίκησης λόγω χρημάτων που πλέον είναι πολύ στάνταρ και αυτό 
είναι μία τελείως άλλη κατοίκηση γιατί δεν μένεις αναγκαστικά εσύ και ο φίλος σου και όλα 
καλά, μπορεί να μένεις και με τρεις αγνώστους γιατί πρέπει κάπου να μείνεις ή ακόμα και το 
αισιόδοξο σενάριο τέτοιας κατοίκησης στο εξωτερικό, όσοι θα φύγουν έξω θα μείνουμε με 
πέντε ανθρώπους που δεν ξέρεις καν μέχρι ποιο τοίχο είναι το σπίτι σου γιατί είναι και το 
σαλόνι σπίτι σου αλλά δεν είναι κιόλας γιατί μένουν πέντε άσχετοι και δε θα λεγες ότι το σπίτι 
σου είσαι εσύ και πέντε άσχετοι (υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 1γ). 
 

8.8.5. Η κατοίκηση ως ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει να κατοικεί. Αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου η κατοίκηση αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος κατοικεί σε 
ένα μέρος. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε το ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Η κατοίκηση είναι όλοι οι τρόποι και τα πολιτισμικά στοιχεία που έχει ο καθένας να κατοικεί σε 
ένα μέρος, δηλαδή δεν είναι μόνο το μένω ξυπνάω τρώω, κοιμάμαι το βράδυ. Η κατοίκηση έχει 
και όλους τους τρόπους που μαθαίνεις να κατοικείς κάτι. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 2). 
 

8.8.6. Η κατοίκηση ως το περιβάλλον γύρω από την κατοικία. Αναφέρεται στην 
περίπτωση που τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται ως κατοίκηση το περιβάλλον γύρω από το 
σπίτι ενός ατόμου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η έκφραση την 
οποία χρησιμοποίησε ήταν η εξής: 
 

Η κατοίκηση έχει να κάνει για εμένα και με το γύρω γύρω, δηλαδή ποιους έχεις γύρω γύρω 
γιατί τι γίνεται ρε παιδί μου, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που λέει ότι στο σπίτι σου έχεις 
όποιον θες, αλλά τον γείτονα δε μπορείς να τον διώξεις άρα πρέπει να τα πας καλά μαζί του. 



 119 

Οπότε αν δεν πας τον γείτονα πρέπει να αλλάξει αυτός... η κατοίκηση έχει να κάνει και με το 
γύρω γύρω (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2). 

 
8.8.7. Η κατοίκηση ως προσωρινότητα. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται την έννοια της κατοίκησης ως μια προσωρινή κατάσταση. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα ανέφερε: 
 

Η κατοίκηση μου κάνει κάτι ακόμη πιο προσωρινό ότι αυτό το διάστημα εγώ βρίσκομαι εδώ 
και θα φύγω και θα πάω σε άλλο, μία προσωρινότητα μου βγάζει. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 3). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της κατοίκησης γενικά σε 

σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 8.  
 

Πίνακας 8. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της κατοίκησης γενικά σε σχέση 
με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                          ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η κατοίκηση ως πολυμορφική έννοια 1 (25%) 0 0 0 1(25%) 
Η κατοίκηση ως αστεγία 1 (25%) 0 0 0 1(25%) 
Η κατοίκηση ως κοινωνικές δομές 
κατοίκησης 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η κατοίκηση ως συγκατοίκηση 1(25%) 0 0 0 1(25%) 
Η κατοίκηση ως ο τρόπος που κάποιος 
μαθαίνει να κατοικεί 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η κατοίκηση ως το περιβάλλον γύρω από 
την κατοικία 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Η κατοίκηση ως προσωρινότητα 0 0 1(25%) 0 1(25%) 
 

Μελετώντας τον πίνακα 8 παρατηρούμε ότι το υποκείμενο Α1 έχει δώσει τους 
περισσότερους ορισμούς για την κατοίκηση. Αναφέρει ότι η κατοίκηση είναι μια έννοια που 
περιλαμβάνει πολλέ μορφές, όπως η αστεγία, οι κοινωνικές δομές κατοίκησης, η 
συγκατοίκηση, αλλά και ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κανείς να κατοικεί. Το 
υποκείμενο Β1 αναφέρει ότι η κατοίκηση περιλαμβάνει το περιβάλλον γύρω από το σπίτι, 
ενώ το υποκείμενο Α3 αναφέρει ότι η κατοίκηση είναι μια προσωρινή κατάσταση. Το 
υποκείμενο Α2 δεν αναφέρθηκε στην έννοια της κατοίκησης. 
 
8.9. Η έννοια της καλής κατοίκησης (ευκατοίκησης) γενικά 
 

Η αντίληψη και οι απόψεις που έχουν τα υποκείμενα γύρω από την έννοια της 
ευκατοίκησης φάνηκε κυρίως από την Κλινική Συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις οι οποίες 
διερευνούσαν το πώς τα υποκείμενα φαντάζονται την καλή κατοίκηση καθώς και το τι 
σημαίνει ευκατοίκηση. 
 
8.9.1. Η καλή κατοίκηση ως ευχάριστα συναισθήματα. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την καλή κατοίκηση ως ευχάριστο συναίσθημα που βιώνουν 
στο σπίτι τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%) με τις 
εξής φράσεις: 
 

Καλή κατοίκηση για μένα είναι να νιώθεις καλά στο σπίτι σου (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
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Θα φτιάξω μια λέξη, η λέξη είναι γεματοσύνη [...] Κάπως ότι είσαι φουσκωμένος από 
ευχαρίστηση και ταυτόχρονα ήρεμος, κάπως πώς νιώθεις μετά από φαΐ σε γιορτές, χωρίς να 
έχεις όμως το σόι σου εκεί, αυτό το συναίσθημα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
32). 
 
Πληρότητα θα το χαρακτήριζα, πληρότητα και ευτυχία, χαρά. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 38α). 
 
Να υπάρχει ηρεμία. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
 
Ευτυχία (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 53). 
 
Καλή κατοίκηση για μένα είναι να νιώθεις [...] ασφαλής στο σπίτι σου. (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
 
Ασφάλεια. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44) 
 

 
Ιχνογράφημα 13. Καλή κατοίκηση/ανεστιότητα. 

 
Στη ζωγραφιά η Αλεξάνδρα έχει χωρίσει την λευκή κολλα σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος 

στα αριστερά έχει ζωγραφίσει ένα σχέδιο πολύχρωμο που πιάνει όλη την έκταση του χώρου 
περικυκλωμένο από μωβ γραμμές οι οποίες συμβολίζουν τους τοίχους ενός σπιτιού. 

 
1.Οκ λοιπόν, αρχικά πες μου λίγο τι έχεις ζωγραφίσει  στην καλή κατοίκηση 
- Λοιπόν στην καλή κατοίκηση σκέφτηκα ότι όλα θέλω να είναι κάπως στρογγυλά και κυκλικά 
για να ναι έτσι γεμάτα και ωραία και ήθελα και θερμά χρώματα για να ναι έτσι όλα γεμάτα και 
έβαλα και τους τέσσερις τοίχους αλλά δεν είναι κλειστοί να το κλείνουνε αλλά να έχει λίγο 
αυτή την αίσθηση του μένω κάπου και αυτό σκεφτόμουνα ότι πρέπει να είναι λίγο ελεύθερο 
αλλά να είναι όλα στρογγυλά και σαν αγκαλιά. Ήταν abstract [...] 4. Ωραία και από πίσω τι 
έχεις γράψει έτσι για τον καθένα; 
- Στην καλή κατοίκηση έγραψα το επιτέλους γύρισα σπίτι που είναι μία φράση που λέω 
συνέχεια όταν γυρνάω σπίτι και είμαι χαρούμενη και μετά είναι όλα τίτλοι είναι στο σπίτι σου 
είναι πρωινό με παρέα είναι να μαγειρεύεις με κάποιον που αγαπάς και να κάνεις το σπίτι χάλια 
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και κατέληξα στο ότι  καλή κατοίκηση είναι να κάνεις στο σπίτι σου χάλια με ωραίους τρόπους. 
(Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 13, Ερ. 1, 4). 
 
Η Αλεξάνδρα μέσα από τη ζωγραφιά θέλει να δείξει την διαφορά ανάμεσα στην καλή 

κατοίκηση και την ανεστιότητα. Ως καλή κατοίκηση συμβολίζει το πολύχρωμο σχέδιο καθώς 
αντιλαμβάνεται την καλή κατοίκηση ως μια ωραία κατάσταση με θερμά χρώματα και 
στρογγυλά σχέδια, σαν αγκαλιά. Είναι όλα γεμάτα και οι μωβ τοίχοι υπάρχουν αλλά έχουν 
απόσταση μεταξύ τους καθώς το άτομο δεν περιορίζεται στο χώρο και υπάρχει ελευθερία. 

 

 
Ιχνογράφημα 14. Στιγμή ηρεμίας/αναμονή για τα καλύτερα. 

 
Στην ζωγραφιά η Κατερίνα έχει χωρίσει τη σελίδα σε δύο μέρη. Στην αριστερή πλευρά 

έχει σχεδιάσει μια γυναίκα, έναν άντρα και ένα μικρό παιδί σε ένα τραπέζι μέσα σε ένα σπίτι. 
Όλα τα σχέδια είναι χρωματιστά. 

 
1.Λοιπόν, να δούμε τη ζωγραφιά; Τι έχεις σχεδιάσει; 
- Στην ουσία δύο στιγμές προσωπικά το τι μου αρέσει εμένα σαν στιγμή και τι μου προκαλεί ας 
πούμε τη μουντίλα, από την ευχάριστη πλευρά έχω ένα χαρούμενο οικογενειακό τραπέζι που 
έχει και το παράθυρο από πίσω και α ο ουρανός γαλανός και φαίνονται να είναι όλοι 
χαρούμενοι, μια αίσθηση πληρότητας, μια αίσθηση ηρεμίας, και χαράς [...] 2.Ωραία, το πρώτο 
πώς το συνδέεις με την έννοια της καλής κατοίκησης; 
- Με την έννοια της ηρεμίας το συνδέω το ότι είμαι εκεί που είμαι χαρούμενος εκεί που είμαι 
χαρούμενος χαρούμενη και είμαι καλά. (Υποκείμενο Α2, Συνέντευξη Βασισμένη στο 
Ιχνογράφημα 14, Ερ. 1, 2 ) 
 
Για την Κατερίνα η καλή κατοίκηση συνδέεται με την οικογένεια, με στιγμές 

πληρότητας ηρεμίας και χαράς. 
 

8.9.2. Η καλή κατοίκηση ως κατάλληλος χώρος. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται την καλή κατοίκηση ως επαρκή χώρο στο σπίτι τους και 
ανθρώπινες συνθήκες κατάλληλες για να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες ενός ατόμου. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Οι φράσεις τις οποίες 
χρησιμοποίησαν ήταν οι εξής: 
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Να μπορείς να έχεις τον απαραίτητο χώρο να ζεις χωρίς να στενεύεσαι (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
 
Να είναι ένας βιώσιμος χώρος σίγουρα, δηλαδή να έχω τα βασικά, νερό ρεύμα, θέρμανση, ε να 
είναι ανθρώπινο [...] Γενικά να υπάρχουνε ανθρώπινες συνθήκες στον τόπο διαμονής. 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 54α). 

 
8.9.3. Η καλή κατοίκηση ως όρος βιβλίου αρχιτεκτονικής. Αναφέρεται στην περίπτωση 
που τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την έννοια της καλής κατοίκησης ως όρο βιβλίου 
αρχιτεκτονικής στον οποίο αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός σπιτιού. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα ανέφερε: 
 

Υπάρχει το ένα καλή κατοίκηση, γενικά ο όρος κατοίκηση μου ακούγεται λίγο και αυτός όρος 
βιβλίου αρχιτεκτονικής, οπότε η καλή κατοίκηση έχει καλό αερισμό, διαμπερές σπίτι και 
συνθήκες υγιεινής και καινούργιους σωλήνες και air-condition. (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 42). 

 
8.9.4. Η καλή κατοίκηση ως ρίζωμα. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα 
αντιλαμβάνονται την καλή κατοίκηση ως το βίωμα του ριζώματος σε έναν τόπο. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Το βίωμα του ριζώματος. Σαν ένα δέντρο που βγάζει ρίζες και επειδή του αρέσει αυτό το μέρος 
τρέφεται όμορφα από αυτό οπότε οι ρίζες του όλο και μεγαλώνουνε και γίνεται και πιο δυνατό 
και στερεώνει. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 31). 
 

8.9.5. Η καλή κατοίκηση ως ένα σπίτι με χώρο για δραστηριότητες. Αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται ως καλή κατοίκηση ένα χώρο ο οποίος να 
έχει χώρο για μουσική. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Τα λόγια 
τα οποία χρησιμοποίησαν ήταν τα εξής: 
 

Σίγουρα ένας χώρος για μουσική. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44). 
 

 
Ιχνογράφημα 15. Ψυχεδέλεια/Καταστροφή 
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Στο ιχνογράφημα ο Γιώργος έχει χωρίσει την κόλλα σε δύο μέρη κάθετα. Στο αριστερό 

μέρος, το οποίο συμβολίζει την καλή κατοίκηση έχει σχεδιάσει ένα σπίτι με έπιπλα και τζάκι 
στο εσωτερικό, ένα γκαραζ με αυτοκίνητα και πάνω από το γκαραζ μια λίμνη. Στη ζωγραφιά 
στην αριστερή πλευρά της σελίδας έχει δώσει τον τίτλο «Ψυχεδέλεια». 

 
1.Ωραία Τι έχεις κάνει στην ζωγραφιά; 
- Στην πρώτη έχω φτιάξει ένα γκαραζ εκεί πέρα με πολλά αυτοκίνητα, μετά προς τα πάνω έχω 
κάνει το σπίτι και είναι εκεί πέρα το τζάκι, που μ αρέσει εμένα πολύ με τις μουσικές και τους 
υπολογιστές και ένα κρεβάτι έτσι ωραίο. Και δίπλα τώρα αυτό δεν ήξερα πώς να το κάνω αυτό 
ήθελα να φτιάξω διάφορες δραστηριότητες και λέω ας τα κάνω ένα πράγμα σαν λίμνη 
 
Για τον Γιώργο η καλή κατοίκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες με φίλους, 

αντικείμενα που του αρέσει να έχει όπως το τζάκι, αυτοκίνητα και υπολογιστές για παιχνίδια 
και μουσική, πράγματα με τα οποία όταν ασχολείται νιώθει ευδαιμονία. 
 
8.9.6. Η καλή κατοίκηση ως συγκέντρωση προσωπικών αντικειμένων. Αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται ως καλή κατοίκηση στην διαμονή σε ένα 
σπίτι όπου υπάρχουν και όλα τα πράγματα τους τα οποία χρησιμοποιούν και χρειάζονται. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Που να έχω μέσα τα πράγματα μου, ό,τι πράγματα χρησιμοποιώ (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ.44).  
 

8.9.7. Η καλή κατοίκηση ως ένα σπίτι κοντά στη φύση. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την καλή κατοίκηση ως διαμονή σε ένα σπίτι κοντά σε φύση. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Κοντά στη φύση (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.44).  
 
[...] έχει την εξοχή και το στοιχείο το εξωτερικό [...] (Υποκείμενο Α3, Συνέντευξη Βασισμένη 
στο Ιχνογράφημα 15, Ερ. 1,2,3) 
 

8.9.8. Η καλή κατοίκηση ως η παρουσία ανθρώπων στο χώρο. Αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την καλή κατοίκηση ως την παρουσία 
ανθρώπων γύρω από ένα σπίτι. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Γύρω γύρω άνθρωποι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.44). 
 
[...] και φίλους διάφορους γύρω γύρω και να κάνουμε δραστηριότητες, δε σκιτσογραφώ ρε 
παιδί μου καλά, δε μπορώ, αλλά κατάλαβες τι είναι. 
2.Ναι, να κάνεις ουσιαστικά διάφορα πράγματα με τους φίλους. 
-Μπράβο ναι. (Υποκείμενο Β1, Συνέντευξη Βασισμένη στο Ιχνογράφημα 16, Ερ. 1,2) 
 

8.9.9. Η καλή κατοίκηση ως η επαφή με την οικογένεια. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται ως ευκατοίκηση την επαφή με την οικογένεια. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
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Ιχνογράφημα 16. Η κυψέλη/ Κλείνομαι στον εαυτό μου. 

 
Η Βίκυ έχει χωρίσει τη σελίδα σε δύο μέρη οριζόντια. Στην πάνω πλευρά η οποία 

αντιπροσωπεύει την καλή κατοίκηση έχει σχεδιάσει ένα βουνό και μπροστά από αυτό ένα 
σπίτι ανάμεσα σε δέντρα, ένα γήπεδο και τέσσερις ανθρώπους μπροστά από το σπίτι, οι 
οποίοι είναι η οικογένεια της. Το πάνω μέρος έχει τίτλο «Η κυψέλη». 

 
1.Ωραία, πες μου τι έχεις ζωγραφίσει στη ζωγραφιά 
- Στη ζωγραφιά ζωγράφισα αυτό που ζωγράφιζα και όταν ήμουνα μικρή, ένα σπίτι στη φύση 
και την οικογένεια, ένα γήπεδο είναι αυτό, μπορείς να το φανταστείς (...) τέλοσπάνων ο χώρος. 
Αυτό. Και κάπου εκεί κοντά υπάρχει και μία πόλη ή ένα χωριό. 
2. Τι στοιχεία έχει αυτή ζωγραφιά που αντιπροσωπεύουν την καλή κατοίκηση; 
- Έχει την οικογένεια που αυτή είναι η οικογένειά μου που είναι τέσσερα άτομα, έχει την εξοχή 
και το στοιχείο το εξωτερικό, χώρο για παιχνίδι που σε μία πόλη αυτό δεν υπάρχει και το σπίτι 
πίσω που είναι ένα μεγάλο σπίτι που είμαστε όλοι μονιασμένοι και ευτυχισμένοι και ασφαλείς. 
3.Και τι τίτλο έχεις δώσει; 
-Η κυψέλη. Μου ήρθε στο μυαλό μία κυψέλη με πολλές μελισσούλες πώς είναι οι μελισούλες 
και όλες ζούνε μαζί μονιασμένα, έτσι και αυτό. (Υποκείμενο Α3, Συνέντευξη Βασισμένη στο 
Ιχνογράφημα 15, Ερ. 1,2,3,)  
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Για τη Βίκυ η καλή κατοίκηση περιλαμβάνει την οικογένεια της, ένα σπίτι στο οποίο η 
οικογένεια μένει και εξωτερικό χώρο για δραστηριότητες στη φύση. Όλοι είναι μονιασμένοι 
ευτυχισμένοι και ασφαλείς, όπως είναι οι μέλισσες σε μια κυψέλη. 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της καλής κατοίκησης 

(ευκατοίκησης) γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά 
στον πιο κάτω πίνακα 9.  

 
Πίνακας 9. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της καλής κατοίκησης 
(ευκατοίκησης) γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η καλή κατοίκηση ως ευχάριστα 
συναισθήματα 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Η καλή κατοίκηση ως κατάλληλος χώρος 1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 
Η καλή κατοίκηση ως όρος βιβλίου 
αρχιτεκτονικής 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η καλή κατοίκηση ως ρίζωμα 0 0 1(25%) 0 1(25%) 
Η καλή κατοίκηση ως ένα σπίτι με χώρο για 
μουσική 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η καλή κατοίκηση ως συγκέντρωση 
προσωπικών αντικειμένων 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η καλή κατοίκηση ως ένα σπίτι κοντά στη 
φύση 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η καλή κατοίκηση ως η παρουσία ανθρώπων 
στο χώρο 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η καλή κατοίκηση ως η επαφή με την 
οικογένεια 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι και τα τέσσερα υποκείμενα (Α1, Α2, Α3, 

Β1) ανέφεραν ότι η καλή κατοίκηση είναι μια κατάσταση που δημιουργεί ευχάριστα 
συναισθήματα όπως ηρεμία ευχαρίστηση και ασφάλεια. Στη συνέχεια δύο υποκείμενα (Α1, 
Α2) ανέφεραν ότι καλή κατοίκηση υπάρχει σε ένα σπίτι που έχει καλές συνθήκες. Από εκεί 
και πέρα κάθε υποκείμενο πρόσθεσε και μια διαφορετική έννοια της καλής κατοίκησης. Το 
υποκείμενο Α1 ανέφερε την καλή κατοίκηση ως όρο βιβλίου αρχιτεκτονικής που 
περιλαμβάνει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σπιτιού. Το υποκείμενο Α3 έδωσε τους 
περισσότερους ορισμούς και προυποθέσεις για την καλή κατοίκηση. Συγκεκριμένα ανέφερε 
ότι αντιλαμβάνεται την καλή κατοίκηση ως ρίζωμα σε έναν τόπο, ως ένα σπίτι με χώρο για 
μουσική και χώρο για να έχει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα μαζί, ως ένα σπίτι κοντά 
στη φύση και τέλος ως ένα χώρο ο οποίος έχει και άλλους ανθρώπους κοντά, την οικογένεια 
του, όπως ανέφερε και το υποκείμενο Α2.  

 
8.10. Η έννοια της κακής κατοίκησης γενικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της κακής κατοίκησης φάνηκε κυρίως 
από την κλινική συνέντευξη 1 και τις ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν τι σημαίνει κακή 
κατοίκηση και πώς το κάθε υποκείμενο θα όριζε την κακή κατοίκηση γενικά.  
 
8.10.1. Η κακή κατοίκηση ως δυσαρέσκεια από τον τόπο διαμονής. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την κακή κατοίκηση ως 
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δυσαρέσκεια. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Παραθέτουμε ένα 
παράδειγμα:  

 
Χωρική ανασφάλεια. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 35). 
 
Γενικότερα όταν είμαι κάπου και δεν μου αρέσει εκεί που είμαι και δεν νιώθω καλά ούτε στον 
τόπο ούτε μέσα στο σπίτι. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36). 
 

8.11.2. Η κακή κατοίκηση ως συνεχείς αποχωρισμοί από το οικείο περιβάλλον. 
Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνοντια ως κακή κατοίκηση τους 
συνεχείς αποχωρισμούς από τον περίγυρο τους και από από την ζώνη οικειότητας (comfort 
zone). Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Να χάνεις τον περίγυρο σου για ψύλλου πήδημα. Δεν γίνεται είναι το λεγόμενο comfort zone 
που λέμε, δε μπορούμε να χάνουμε το comfort zone συνέχεια. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ.56). 
 
Αποκοπή. Το βίωμα της αποκοπής. Αποκόβομαι από το οικείο φιλικό και πάω σε κάτι άγνωστο 
και μετά όταν καταφέρω αυτό να το κάνω οικείο φιλικό πάλι αποκόβομαι και αυτό. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 35α). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της κακής κατοίκησης 

γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω 
πίνακα 10.  

 
Πίνακας 10. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της κακής κατοίκησης γενικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η κακή κατοίκηση ως δυσαρέσκεια από τον 
τόπο διαμονής 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η κακή κατοίκηση ως συνεχείς αποχωρισμοί 
από το οικείο περιβάλλον 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έδωσαν δύο κατηγορίες για 

την κακή κατοίκηση σε ένα μέρος. Τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η κακή 
κατοίκηση είναι η δυσαρέσκεια και τα δυσάρεστα συναισθήματα σε έναν τόπο διαμονής, ενώ 
τα υποκείμενα Α3 και Β1 ανέφεραν ότι η κακή κατοίκηση είναι οι συνεχείς αποχωρισμοί από 
το οικείο περιβάλλον του ατόμου.  

 
8.11. Η έννοια της ανεστιότητας γενικά 
 

Η αντίληψη των υποκειμένων για την έννοια της ανεστιότητας γενικά φάνηκε κυρίως 
από την Κλινική Συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις που διερευνούσαν τι ορισμό δίνει το 
υποκείμενο στην ανεστιότητα και πώς την αντιλαμβάνεται.   
 
8.11.1. Η ανεστιότητα ως απουσία/καταπίεση συναισθήματος. Αναφέρεται στην 
περίπτωση που το υποκείμενο θεωρεί ότι η ανεστιότητα είναι η έλλειψη συναισθήματος, η μη 
συναισθηματική εμπλοκή. Στην κατηγρία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%) με τις 
εξής εκφράσεις: 
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Δεν έχει δηλαδή τόσο το συναισθηματικό. Κάπως είναι έχει και μία παντελή έλλειψη 
συναισθήματος (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 35β). 
 
Το να επιλέξω να μην εμπλακώ, να μην αισθανθώ κάτι και με αυτό τον τρόπο να το 
αντιμετωπίσω. Μειώνω την, όχι τη σοβαρότητα, την ένταση και ίσως να μην έρθω αντιμέτωπος 
ποτέ με αυτό το συναίσθημα, ίσως και να έρθω μετά από κάποια στιγμή. (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 37). 
 
Το να αποκόβομαι από κάτι, ό,τι και να είναι αυτό σημαίνει να είμαι αναίσθητη ως προς αυτό. 
Και το να είμαι αναίσθητη, καλά μπορεί και να μην είμαι, θα καταλήξω. [...] Σημαίνει ότι το 
αφήνω στην άκρη, δεν ασχολούμαι, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το βιώσει, να το αισθανθεί 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36α). 
 
Θα μπορούσε ας πούμε να μην συνδεθεί συναισθηματικά και με το μέρος όπου πάει [...] μέσα 
σε ένα καινούργιο σπίτι βρίσκεται και απλά βάζει τα πράγματα του όπως όπως, απλά για να 
ξεκινήσει να ζει μέσα σε αυτό το σπίτι, χωρίς να εμπλέκεται συναισθηματικά με αυτό. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 38). 
 
Λίγο μία ψυχρή αντιμετώπιση θα την έλεγα αν την έβλεπα, δεν κλαίω που σε αποχωρίζομαι, 
έλα μωρέ εντάξει, κάπως έτσι να μειώσω το γεγονός ότι φεύγω και δεν ξέρω πότε θα σε 
ξαναδώ, ή ίσως θα βρεθούμε κάποια στιγμή πώς κάνεις έτσι, κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να μην 
αποχαιρετήσει καθόλου, να φύγει. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 38) 
 

8.11.2. Η ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με έναν τόπο. Αναφέρεται στις περιπτώσεις 
που ένα άτομο δεν μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά και να βρει κοινά πράγματα με έναν 
τόπο. Στην συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Οι αναφορές ήταν 
οι εξής: 
 

Η ανεστιότητα με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορείς να, θα πίστευα ότι είναι το δεν μπορώ να βρω 
κοινά πράγματα με έναν τόπο. Το κάπως το δεν συνδέομαι, αυτό νιώθω ότι είναι. (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 35β). 
 
Δηλαδή και να προσπαθείς να νιώθεις καλά σε ένα τόπο δε μπορείς να συνδεθείς ρε παιδί μου, 
νιώθεις ότι είσαι αποκομμένος από αυτόν. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36). 
 
Δεν έχεις και το χώρο να βρεις το χώρο σου. Είσαι κάπως ξέκοπος και να θες να βγάλεις ρίζες 
δε μπορείς γιατί ο τόπος είναι χάλια για εσένα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 37). 
 
Όταν πρακτικά βρίσκεται κάτω από μία στέγη αλλά δεν το νιώθει σπίτι του ότι θέλει να φύγει 
ας πούμε από εκεί, ότι δεν τον έχει ο τόπος, ότι θέλει να αλλάξει περιβάλλον ότι μετράει τις 
μέρες μέχρι να φύγει. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 52). 
 
2. Και δίπλα στην ανεστιότητα τι έχεις σχεδιάσει; 
- Η ανεστιότητα είναι ένας ανθρωπάκος όπως έκανα τους ανθρώπους στην αρχιτεκτονική που 
έχει πολλά κυκλικά πράγματα σαν τα προηγούμενα στο κεφάλι του αλλά στην ουσία δεν μπορεί 
να πατήσει εδώ που είναι το έδαφος του. 
3.Γιατί δεν μπορεί να πατήσει; 
- Κάπως δεν μπορεί να αποκτήσει επαφή, οπότε τα έχει όλα από πάνω του.  
5. Ωραία και μετά στην ανεστιότητα; 
-Έχω βάλει το να νιώθεις ότι δεν ανήκεις πουθενά το να προσπαθείς να χωρέσεις το να έχεις 
πολύ μεγάλα πόδια για τα παπούτσια σου, το σχεδόν να ζεις, το θέλω να φύγω αλλά θα θελα να 
μπορώ να μείνω και μετά έχω βάλει όλες μαζί κάποιες λέξεις που είναι το ανοίκειο η απόσταση 
το κενό και η απουσία σύνδεσης. 
6. Το δε θέλω να φύγω αλλά δεν μπορώ να μείνω πώς το εξηγείς; 
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- Είναι το ότι ρε παιδί μου θα θελα να μπορώ να χωράω εδώ αλλά εφόσον δεν χωράω θέλω να 
φύγω, δεν θα μείνω μισός (Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη Βασισμένη στο Ιχνογράφημα 13, Ερ. 
2,3,5,6) 

 
8.11.3. Η ανεστιότητα ως αποφυγή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται την ανεστιότητα ως μηχανισμό άμυνας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%) με τα παρακάτω λόγια: 
 

Σημαίνει ότι το αφήνω στην άκρη, δεν ασχολούμαι, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το βιώσει, 
να το αισθανθεί οπότε είναι και μηχανισμός επιβίωσης και άμυνας και αυτός, δε το αφήνω να 
με επηρεάσει οπότε προχωράω.  
Σ1:Η ανεστιότητα δηλαδή μπορεί να είναι μηχανισμός άμυνας λες 
-Ναι σίγουρα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36α, 36β). 
 
Επιλέγοντας να περνάει μόνος του το χρόνο του μακριά από όλους και από όλα σε περίπτωση 
μελλοντικής απώλειας. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 38). 

 
Αυτός που έχει τάσεις φυγής δεν αντιμετωπίζει το οτιδήποτε (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 57β). 

 
8.11.4. Η ανεστιότητα ως η απουσία σπιτιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται τα 
υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η ανεστιότητα είναι η απουσία κατοικίας. Στην 
συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η αναφορά ήταν η εξής:  
 

Καθαρά ετυμολογικά με το στερητικό α που σημαίνει ότι δεν έχω σπίτι [...] το να είμαι 
κυριολεκτικά άστεγος (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44β). 

 
8.11.5. Η ανεστιότητα ως η έλλειψη στόχων. Η κατηγορία αυτή αφορά την αντίληψη της 
ανεστιότητας ως έλλειψη στόχων και εστίασης σε έναν στόχο. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρακάτω:  

 
Δεν έχω κάποιου είδους κίνητρο να θέσω στόχους και να τους εκπληρώσω (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 49α). 
 

8.11.6. Η ανεστιότητα ως η απουσία σπιτιού συναισθηματικά. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι ανεστιότητα σημαίνει έλλειψη 
συναισθηματικού σπιτιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Χρησιμοποίησε τα εξής λόγια:  
 

Μπορεί και να νιώθει συναισθηματικά ότι δεν έχει σπίτι. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 47). 
 
Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ μιλάμε για συναισθηματικά το ότι είμαι άστεγος. (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50). 

 
8.11.7. Η ανεστιότητα ως η απουσία σταθερής κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρεται η ανεστιότητα ως έλλειψη σταθερής κατοικίας. Στην κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Η αναφορά είναι η εξής:  
 

 Το να μην έχει μόνιμη κατοικία (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 47). 
 

8.11.8. Η ανεστιότητα ως η δυσαρέσκεια από τον τόπο κατοικίας. Στην συγκεκριμένη 
κατηγορία αναφέρονται τα υποκείμενα που αντιλαμβάνονται την ανεστιότητα ως 
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δυσαρέσκεια του ατόμου από τον τόπο κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%) με τα εξής λόγια: 
 

 Το να μην του αρέσει  εκεί που βιώνει, που ζει (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
47). 
 

8.11.9. Η ανεστιότητα ως επιφανειακές σχέσεις. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα 
υποκείμενα αντιλαμβάνονται την ανεστιότητα ως βεβιασμένη σύναψη σχέσεων με άτομα τα 
οποία δεν ταιριάζει κάποιος. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Ανέστια δηλαδή είτε διεκδικώντας πάρα πολύ γρήγορα τη φιλία ανθρώπων που ενδεχομένως 
υπό άλλες συνθήκες να μην τους επέλεγε για το λεγόμενο προκειμένου να κάνει fit in 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 38).  
 

8.11.10. Η ανεστιότητα ως αβεβαιότητα για το μέλλον. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου 
τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την έννοια της ανεστιότητας ως αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Να υπάρχει μια αβεβαιότητα για το μέλλον, θα φύγει ή όχι και να τον ζορίζει αυτό σαν σκέψη. 
Το ότι θέλω να φύγω αλλά δεν ξέρω πότε ή αν μπορώ. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 52). 
 

8.11.11. Η ανεστιότητα ως αδυναμία συναισθηματικής σύνδεσης. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία μέσα από το ιχνογράφημα αναπαρέστησαν την ανεστιότητα 
ως την αδυναμία συναισθηματικής σύνδεσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο ιχνογράφημα 13  

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της ανεστιότητας γενικά 

σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 
11.  
 
Πίνακας 11. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της ανεστιότητας γενικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                            ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανεστιότητα ως απουσία/καταπίεση 
συναισθήματος 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Η ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με 
έναν τόπο 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η ανεστιότητα ως αποφυγή 0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
Η ανεστιότητα ως η απουσία σπιτιού 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Η ανεστιότητα ως η έλλειψη στόχων 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Η ανεστιότητα ως η απουσία σπιτιού 
συναισθηματικά 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως η απουσία σταθερής 
κατοικίας 

0 1(25%)0 0 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως η δυσαρέσκεια από τον 
τόπο κατοικίας 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως επιφανειακές σχέσεις 0 0 1(25%) 0 1(25%) 
Η ανεστιότητα ως αβεβαιότητα για το 
μέλλον 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 
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Μελετώντας τον πίνακα 11 με τις απαντήσεις των υποκειμένων παρατηρούμε ότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με το τι συνιστά την ανεστιότητα. Κοινά σημεία 
βρέθηκαν ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα Α1 και Α3 ανέφεραν 
ότι ανεστιότητα είναι η απουσία συναισθήματος, τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι 
ανεστιότητα είναι η αδυναμία σύνδεσης ενός ατόμου με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, ενώ 
τα υποκείμενα Α3 και Β1 ανέφεραν ότι ανεστιότητα αποτελεί η αποφυγή ενός ατόμου. Το 
υποκείμενο Α3 επιπλέον ανέφερε ότι η ανεστιότητα είναι οι επιφανειακές σχέσεις, ενώ το 
υποκείμενο Α2 έδωσε τους πιο πολλούς ορισμούς για το τι μπορεί να είναι η ανεστιότητα. 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι η κυριολεκτική αλλά και συναισθηματική απουσία σπιτιού, η 
απουσία στόχου και κινήτρων για το άτομο, η απουσία σταθερής κατοικίας, η δυσαρέσκεια 
από τον τον τόπο κατοικίας του ατόμου και η αβεβαιότητα για το μέλλον.  

 
8.12. Αιτίες εμφάνισης της ανεστιότητας 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων σχετικά με τα αίτια εμφάνισης της ανεστιότητας 
φάνηκε κυρίως από την κλινική συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν τι 
πιστεύουν τα υποκείμενα ότι προκαλεί την ανεστιότητα γενικά και πώς μπορεί η ανεστιότητα 
να ενισχύεται.  
 
8.12.1. Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω επιβεβλημένης αλλαγής τόπου κατοικίας. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η ανεστιότητα προκύπτει 
όταν ένα άτομο βρίσκεται σε ένα μέρος όχι από επιλογή του αλλά από επιβολή εξωτερικών 
παραγόντων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Συναισθηματικά το προκαλεί το ότι βρίσκομαι κάπου όχι από επιλογή μου. (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50α). 
 
Μπορεί να σε έχει βάλει κάποιος να κάνεις κάτι που δεν το θες. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 58). 
 

8.12.2. Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω δυσαρέσκειας με το περιβάλλον. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι ανεστιότητα προκαλεί η 
δυσαρέσκεια με το περιβάλλον ενός μέρους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν η εξής: 
 

Το περιβάλλον να μη μου αρέσει (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 50α). 
 
8.12.3. Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω ψυχολογικής αστάθειας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται πως η ανεστιότητα εμφανίζεται λόγω 
ψυχολογικής αστάθειας του ατόμου. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 
 

Αλλά αν είναι σε φάση πάω, δε με χωράει ο τόπος, φεύγω, και ξανά και ξανά αυτό είναι 
αστάθεια μετά. Δηλαδή αρχίζουν και παίζουνε, σίγουρα θα παίζουνε και άλλα θέματα, δεν 
υπάρχει. Πιθανώς να μην έχει φιλους, πιθανώς να μη μπορεί να βρει, πιθανώς έχει 
επαγγελματικά προβλήματα, ή να μην έχει φίλους και κοινωνικό περίγυρο και να είναι τοξικός 
και να μην ταιριάζει εκεί, χίλια δυό. Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ψυχική αστάθεια, δε γίνεται ένας 
νορμαλ άνθρωπος να του φταίνε όλα (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.70). 

 
8.12.4. Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω μη οικειότητας με το περιβάλλον. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύον ότι η ανεστιότητα προκαλείται από την 
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έλλειψη οικειότητας με ένα μέρος. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Οπότε να μη νιώθω τόσο στο σπίτι μου, να μη νιώθω τόσο οικεία. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 50α).  
 

8.12.5. Εμφάνιση ανεστιότητας ως μηχανισμός άμυνας και επιβίωσης. Αναφέρεται στις 
περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα πιστεύουν ότι η ανεστιότητα προκύπτει σαν μηχανισμός 
άμυνας και επιβίωσης σε δυσάρεστες καταστάσεις. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%) με τα εξής λόγια: 
 

Το άγχος, υπάρχει ένα κομμάτι άγχους και το με φοβίζει το άγνωστο το καινούργιο πού θα πάω, 
πώς θα τα καταφέρω, το άγχος της προσαρμογής, γιατί θεωρώ ότι θέλουμε να αισθανόμαστε ότι 
ανήκουμε κάπου, οπότε μέχρι να αισθανθώ ότι ανήκω κάπου αυτό με αγχώνει. (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 39α). 
 
Και της λύπης για αυτό που έχω αφήσει. 
Σ1:Η λύπη για κάτι που έχεις αφήσει μπορεί να προκαλέσει ανεστιοτητα λες.  
– Ναι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.39α, 39β). 
 
Μπορεί μέσα σε ένα σπίτι ένας άνθρωπος να μην είναι ασφαλής, οπότε να επιλέγει την 
ανεστιότητα για να απιεβιώσει μέσα σε αυτό το ανασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή να δώσω ένα 
παράδειγμα, θεωρώ ότι κάποια κορίτσια  7, 8, 9, 10 χρόνων που βιάζονται από κάποιο μέλος 
της οικογένειας ή μπορεί να μην είναι, να είναι κάποιος θείος έξω απ το σπίτι, θεωρώ ότι αυτό 
θα συμβάλλει στο να μην νιώθουν πουθενά ασφαλή και να συντρέξουν αυτομάτως στην 
ανεστιότητα, να μπορούν να είναι ψυχικά οκ, για να επιβιώσουν μέσα σε ένα  μη ασφαλές 
μέρος.  (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 40). 
 

8.12.6. Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω κοινωνικού αποκλεισμού. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η ανεστιότητα προκύπτει λόγω πολιτικών 
οι οποίες περιθωριοποιούν άτομα. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε ήταν τα εξής: 
 

Την ανεστιοτητα την προκαλεί το κακό του κόσμου τούτου. Ε πώς να το πω, η κοινωνική 
κατάσταση, δηλαδή αυτό που χω σκεφτεί εγώ ότι είναι η ανεστιότητα το προκαλεί η κοινωνία, 
ότι κάπως δεν έχεις και το χώρο να βρεις το χώρο σου (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ 37).  
 
Ένα βασικό παράδειγμα αυτού του πράγματος που σκέφτομαι τώρα, είναι όταν είσαι σε μία 
κοινωνική ομάδα που μπορεί να μην έχει πλήρη ορατότητα, ή μπορεί να βιώνει κοινωνικούς 
αποκλεισμούς (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τα αίτια εμφάνισης της ανεστιότητας 

σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 
12.  

 
Πίνακας 12. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τα αίτια εμφάνισης της ανεστιότητας σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω 
επιβεβλημένης αλλαγής τόπου 
κατοικίας 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω 
δυσαρέσκειας με το περιβάλλον 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 
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Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω 
ψυχολογικής αστάθειας 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω μη 
οικειότητας με το περιβάλλον 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Εμφάνιση ανεστιότητας ως μηχανισμός 
άμυνας και επιβίωσης 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Εμφάνιση ανεστιότητας λόγω 
κοινωνικού αποκλεισμού 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 12 διαπιστώνουμε πως τα υποκείμενα έχουν 

αναφέρει πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες εμφάνισης και ενίσχυσης της ανεστιότητας. 
Δύο υποκείμενα μόνο (Α2, Β1), ανέφεραν ότι η ανεστιότητα μπορεί να εμφανιστεί λόγω της 
αναγκαστικής αλλαγής του τόπου κατοικίας. Στη συνέχεια, το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι η 
ανεστιότητα εμφανίζεται εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού, το υποκείμενο Α2 ανέφερε 
ότι η ανεστιότητα μπορεί να εμφανιστεί λόγω δυσαρέσκειας και μη οικειότητας με το 
περιβάλλον, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι η ανεστιότητα προκύπτει ως μηχανισμός άμυνας 
και επιβίωσης ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε πως η ανεστιότητα εμφανίζεται λόγω 
ψυχολογικής αστάθειας.  

 
8.13. Τρόποι αντιμετώπισης της ανεστιότητας 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της 
ανεστιότητας διερευνήθηκε μέσα από την κλινική συνέντευξη 1 με την ερώτηση «πώς 
πιστεύεις ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεστιότητα;» 
 
8.13.1. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της σύνδεσης με ανθρώπους. Αναφέρεται 
στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους ως 
τρόπο αντιμετώπισης της ανεστιότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τέσσερα 
υποκείμενα (100%). Συγκεκριμένα: 
 

Να έχεις ανθρώπους που θέλεις δίπλα σου, καλά δεν το κάνει ο τοίχος, δε θα σου πει τίποτα, οι 
άνθρωποι το κάνουν αυτό που είναι. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 59).  
 
Η αντιμετώπιση από συγγενείς και φίλους και δικά του πρόσωπα θα μπορούσανε να η 
οικογένεια να βοηθήσει ένα άτομο. Ή κάποιος στενός φίλος να βοηθήσει κάποιον να 
αντιμετωπίσει κάτι. Οπότε και όσον αφορά την ανεστιότητα θα μπορούσε η οικογένεια να 
βοηθήσει και φίλος, κάποιο αγαπημένο πρόσωπο τέλοσπάντων. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 43). 
 
Να καταφέρει κάποιος να συνδεθεί μαζί σου συναισθηματικά και να καταλάβει ότι εσύ δεν 
κολλάς και να καταφέρει να κάνει το χώρο και τον τόπο και την κοινωνία στο κομμάτι που 
μπορεί τουλάχιστον να σε χωρέσει (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 39).  
 
Να συζητήσει αυτό που τον απασχολεί εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού, αν μένει μαζί με κάποιον 
άλλον στο σπίτι να μοιραστεί τις σκέψεις του με εκείνον, αν το βιώνει και εκείνος έτσι και μετά 
ίσως να προχωρήσουν σε κάποια κοινή λύση (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44). 
 

8.13.2. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της αλλαγής του τόπου κατοικίας. 
Αναφέρεται στην περίπτωση που τα υποκείμενα θεωρούν ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας 
μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεστιότητας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
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Πρέπει να βρεις έναν άλλο τόπο που να μπορείς να σταθείς, γιατί δεν αλλάζουν τόσο εύκολα 
αυτά τα κοινωνικά πράγματα που έχουν στα κεφάλια τους ο κόσμος. (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 39).  
 
Η οποία μπορεί να είναι αλλαγή στέγης (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44). 
 

8.13.3. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της συνειδητοποίησης καταπιεσμένων 
συναισθημάτων. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα πιστεύουν ότι η 
ανεστιότητα αντιμετωπίζεται με ενδοσκόπηση του ατόμου και επαφή με τα καταπιεσμένα 
συναισθήματα. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

 Έρχοντας αντιμέτωπος με τον πόνο που υπάρχει από κάτω. Γιατί όταν αφού έχει επιλέξει να τη 
χρησιμοποιήσει αυτό σημαίνει ότι κάνει κονσιλ και ένα κομμάτι το οποίο τον πονάει, τον 
στεναχωρεί, οπότε για να ας πούμε να επανέλθει σε μία κανονική κατάσταση βλέπε μη 
ανεστιοτητα, πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με όλα αυτά τα συναισθήματα που επέλεξε να μην 
αντιμετωπίσει. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 41).  
 
Γνωρίζοντας τον πόνο μας γνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, δεν μπορώ να το ορίσω 
λεκτικά πώς ακριβώς λειτουργεί αλλά όταν καταλάβω ότι κάτι με έχει πονέσει, μετά επιλέγω, 
έχω τη δυνατότητα να επιλέξω αυτό το πράγμα να μη με ξανά πονέσει, και αντί για κάτι 
πονεμένο να επιλέγω κάτι το οποίο δεν με πονάει και να μην προστρέχω πάντα στην 
ανεστιότητα για να επιβιώνω, να διεκδικώ κάτι καλύτερο για μένα και τη ζωή μου. Και μέσα 
από το κομμάτι της αυτογνωσίας, βλέποντας τι με πονάει να. Θεωρώ ότι όταν το εξωτερικεύω 
κάπως σαν να μειώνεται η ένταση από το να το έχω καταχωνιασμένο σε ένα κομμάτι μέσα. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 41α).  
 

8.13.4. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω θετικών στοιχείων της προσωπικότητας. 
Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα θεωρούν ότι η δύναμη του χαρακτήρα 
μπορεί να αποτελέσει ένα εφόδιο για την αντιμετώπιση της ανεστιότητας. Στη συγκεκριμένη 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Νομίζω ότι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα μπορεί να σου δώσει κάποια εφόδια να να το 
παλέψεις και να μη σε ρίξει αυτό το συναίσθημα [...]υπάρχουν κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα 
σου που μπορεί να σε κάνουν πιο δυνατό να μη σε επηρεάσει ή να αντιδράσεις αυτό ή να πεις 
ότι εμένα αυτό δεν μου αξίζει οπότε δεν θα το νιώσω (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 51).  
 

8.13.5. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της αλλαγής ρουτίνας. Αναφέρεται στις 
περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα πιστεύουν ότι η αλλαγή ρουτίνας του ατόμου μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεστιότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Ίσως με την αλλαγή της ρουτίνας, με την προσπάθεια ας πούμε να κάνει καινούργια πράγματα 
να δοκιμάζει καινούργια πράγματα να βρει άλλες ασχολίες (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 44).  
 

8.13.6. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της αναδιαμόρφωσης του σπιτιού. 
Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα θεωρούν ότι η ανεστιότητα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με την αναδιαμόρφωση του τόπου κατοικίας του ατόμου. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν η εξής: 
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Ίσως να γίνει κάποια διαμόρφωση μέσα στο χώρο, δηλαδή άμα δεν τίθεται το ενδεχόμενο του 
να φύγεις από κει άμεσα θα πρέπει να βρεις άλλα πράγματα κάπως να  καταλαγιάσεις αυτό που 
νιώθεις (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 44). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεστιότητας 

σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 
13.  
 
Πίνακας 13. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεστιότητας σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της σύνδεσης με ανθρώπους 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της αλλαγής του τόπου κατοικίας 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της συνειδητοποίησης 
καταπιεσμένων συναισθημάτων 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω θετικών στοιχείων της 
προσωπικότητας 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της αλλαγής ρουτίνας 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της αναδιαμόρφωσης του σπιτιού 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 13 παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα (Α1, Α2, Α3, Β1) 

ανέφεραν την σχέση με άλλους ανθρώπους ως έναν τρόπο αντιμετώπισης της ανεστιότητας. 
Στη συνέχεια δύο υποκείμενα (Α1, Α2) ανέφεραν ότι η ανεστιότητα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αλλαγή του τόπου κατοικίας σε έναν περισσότεορ φιλόξενο τόπο. Στη 
συνέχεια οι απαντήσεις των υποκειμένων ήταν διαφορετικές σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεστιότητα. Το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι η 
ανεστιότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την επίγνωση δύσκολων απωθημένων 
συναισθημάτων. Το υποκείμενο Α1 πρόσθεσε ότι θετικά στοιχεία της προσωπικότητας 
μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανεστιότητας, ενώ το υποκείμενο Α2 ανέφερε 
ότι η ανεστιότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την αλλαγή ρουτίνας και την 
αναδιαμόρφωση του σπιτιού.  

 
8.14. Οι επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά 
 

Οι απόψεις των υποκειμένων για τις επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά φάνηκε 
κυρίως μέσω της κλινικής συνέντευξης 1 και διερευνήθηκαν με ερωτήσεις όπως «Τι μπορεί 
να σημαίνει για κάποιον η αλλαγή του τόπου κατοικίας;» και «Τι συνοδεύει την αλλαγή του 
τόπου κατοικίας;» 
 
8.14.1. Αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα 
υποκείμενα θεωρούν ότι η μετακόμιση επιφέρει αλλαγή στις συνήθειες του ατόμου. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). Συγκεκριμένα: 

 
Έρχεται σίγουρα το ότι πρέπει να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου εκεί οπότε και να θες να μην 
αλλάξεις αλλάζεις γιατί όταν έχεις μάθει να ζεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πλέον τα 
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κάνεις τα πράγματα μηχανικά μέχρι να αποκτήσεις μία συνήθεια να τα κάνεις μηχανικά κάπου 
αλλού και κάπως αλλιώς σε  αλλάζει (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7α). 
 
Σε αλλάζει, ακόμα και το πώς ξυπνάς το πρωί και ξεκινάς τη μέρα σου αν χρειάζεται να κάνεις 
διαφορετικά βήματα και να στρίψεις διαφορετικά και να πας σε άλλο δωμάτιο, να κάνεις μία 
τελείως άλλη διαδρομή είναι άλλο πράγμα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 11α). 
 
Αλλαγή στις συνήθειες. Μέχρι να μπορέσεις να τις ξαναφέρεις στο ίδιο επίπεδο (Υποκείμενο 
Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 12). 
 
Να μάθω πώς θα πηγαίνω από τη νέα περιοχή στη δουλειά,  αν όχι να μάθω πού αλλού είναι η 
δουλειά μου, ενδεχομένως να χρειαστεί να μάθεις δίκτυα συγκοινωνίας (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17).  
 
[...] συνήθειες, μπαίνω σε καινούργιες καταστάσεις (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
8).  

 
8.14.2. Αλλαγές στην εργασιακή κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα για τα οποία η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Φέρνει καινούργια δουλειά, γιατί στη μετακόμιση κάτι τέτοιο παίζει, θα ναι καινούργια 
δουλειά, θα ναι κάτι (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 12β).  
 

8.14.3. Η μετακόμιση ως καινούργια πρόκληση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την μετακόμιση ως μια νέα πρόκληση. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Καινούργια πρόκληση (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20).  
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων 

γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω 
πίνακα 14.  

 

Πίνακας 14. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες 1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 
Αλλαγές στην εργασιακή κατάσταση 0 0 0 1(25%) 1(25%) 
Η μετακόμιση ως καινούργια 
πρόκληση 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 14 διαπιστώνουμε ότι όλα τα υποκείμενα ανέφεραν 
ότι η μετακόμιση φέρνει αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ενός ατόμου (Α1, Α2, Α3, Β1). 
Στη συνέχεια το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι η μετακόμιση φέρνει αλλαγές στην εργασιακή 
κατάσταση ενώ το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι η μετακόμιση συνιστά μια καινούργια 
πρόκληση.  

 
8.15. Οι θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά 
διερευνήθηκαν στην κλινική συνέντευξη 1 με την ερώτηση «τι θετικά έχει η αλλαγή τόπου 
κατοικίας;» 
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8.15.1. Ανανέωση και ψυχολογική αλλαγή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα που υποστηρίζουν ότι η μετακόμιση επιφέρει μια ψυχολογική ανανέωση. Στη 
συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Σίγουρα μία ανανέωση ότι ξεκινάω σε ένα καινούργιο μέρος οπότε γνωρίζω ανθρώπους, 
συνήθειες μπαίνω σε καινούργιες καταστάσεις, βλέπω καινούργια μέρη και τα συνοδεύει μία 
ψυχολογική αλλαγή, δεν είναι ακριβώς αλλαγή, δηλαδή πρώτα θα στεναχωρηθώ και μετά θα 
χαρώ το καινούργιο που έρχεται (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 8). 
 
Θεωρώ ότι είναι απ τις στιγμές που έχει πριν και μετά. Κάπως κάνεις ένα μικρό restart εκεί και 
νομίζω ότι το κάνεις και σαν άνθρωπος ρε παιδί μου, μπορεί να θες να αφήσεις δυο τρία 
πράγματα πίσω και να τα ξανά δημιουργήσεις αλλιώς εκεί που θα πας (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7). 
 

8.15.2. Διαχείριση ψυχοπιεστικών καταστάσεων Αναφέρεται στην περίπτωση που τα 
υποκείμενα θεωρούν ότι οι μετακομίσεις αποτελούν τρόπο για έναν άνθρωπο να διαχειρίζεται 
δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 
 

Οι μετακομίσεις είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να μπεις στη φάση του να μην αντιμετωπίζεις 
πράγματα ή να τα ξεχνάς ή να κάνεις, αρχικά για πάρα πολλούς είναι και λύση είτε σου έχει 
συμβεί κάτι κακό δηλαδή  και στις μικρές κοινωνίες και σε αυτά αν έχει συμβεί κάτι πάντα 
αυτός που του έχει συμβεί κάτι φεύγει και ξαφνικά κάτι αλλάζει. Οπότε είναι ένας τρόπος 
διαχείρισης όποτε φεύγεις να ξεχνάς και κάτι απ τα πίσω (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 30). 
 

8.15.3. Γνωριμία νέων τόπων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία 
θεωρούν ότι ένα θετικό της μετακόμισης είναι η γνωριμία με καινούργια μέρη. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Θα γνωρίσω καινούργια μέρη (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20).  
 

8.15.4. Διεύρυνση της αντίληψης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται ότι οι συχνές μετακομίσεις  έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της 
αντίληψης του ατόμου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τέσσερα υποκείμενα (100%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Έχεις δει περισσότερους τόπους οπότε περισσότερα και κοινωνικά και πολιτιστικά και 
πολιτισμικά και όλο το βλέπεις λίγο διαφορετικά, δηλαδή σίγουρα όταν αλλάζεις χώρους 
μαθαίνεις να παρατηρείς και τον κόσμο λίγο απέξω δηλαδή είναι το αντίστοιχο με όταν 
ταξιδεύεις πού είσαι τουρίστας βέβαια και δεν έχεις καταφέρει να ζήσει στο μέρος, όταν 
αλλάζεις τόπο το ζεις κιόλας οπότε μπορεί να έχεις και μία πιο σφαιρική εικόνα για το πώς είναι 
κάθε χώρα κάθε πόλη (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 
 
Η αλλαγή τόπων αν είσαι λίγο ρε παιδί μου θέλει να ανοίξει το κεφάλι σου ανοίγει και 
περισσότερο δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που μέχρι τότε σου φαινόταν ξένοι και ξέρεις ότι θα 
ζήσεις με αυτούς και μετά από λίγο τους γνωρίζεις κάπως σε μαθαίνει να γνωρίζεις ξένα 
πράγματα, το οποίο νιώθω ότι είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους να το χουνε. (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 
 
Η διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου, η απόκτηση νέων εμπειριών, θα μπορούσα να το δω και 
σαν διεύρυνση έτσι οριζόντων, ότι νέες ευκαιρίες, καινούργια άτομα, εγώ γενικά τα καινούργια 
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άτομα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπεις πάστες και πάστες ανθρώπων 
ακόμα και καινούργια στραπάτσα έτσι, γιατί και από αυτό πάλι κάτι θετικό θα βγει στο τέλος. 
Ναι γενικά το βλέπω σαν καινούργιες ευκαιρίες το θετικό (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 32). 
 
Πάω σε μία καινούργια πόλη και γνωρίζω ένα καινούργιο μέρος και έχω τη δυνατότητα να το 
γυρίσω που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην το γνώριζα ποτέ, τα χωριά, μέρη οπότε γνωρίζω 
ένα καινούργιο μέρος και μετά γνώριζα και τους ανθρώπους που φιλοξενεί αυτό το μέρος, και 
ό,τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχουμε (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 24). 
 
Βλέποντας διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις, διαφορετικές το οτιδήποτε 
διαφορετικό από αυτό που είσαι, αυτό θα έχει μια θετική επίδραση πάνω σου δε μπορεί να μην 
υπάρξει ένα καλό που θα το κρατήσεις, ανοίγει ορίζοντες, γνωρίζεις κόσμο, έρχεσαι σε επαφή, 
καλά τώρα αν το καταφέρεις και πας σε άλλο πολιτισμό σε άλλη χώρα εκεί μιλάμε έχεις πιάσει 
διάνα (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 46). 
 

8.15.5. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας. Αναφέρεται στην περίπτωση που τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι οι συχνές μετακομίσεις οδηγούν το άτομο να γίνει πιο ανεξάρτητο. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%).  
Συγκεκριμένα:  
 

Νομίζω ότι αν έχεις μετακομίσει ρε παιδί μου πάνω από δύο φορές στη ζωή σου [...] γίνεσαι πιο 
οργανωτικός, όχι απαραίτητα οργανωτικός, πιο έτοιμος ρε παιδί μου για τις καταστάσεις, 
αρχίζει να μη σε φοβίζει αυτό το πράγμα, δεν έχεις τόση ανάγκη να μείνεις κάπου για πάντα ή 
και σε πιο πρακτικά πράγματα, στο πόσο εύκολο σου είναι να πας διακοπές κάπου, παίρνεις δυο 
πράγματα πας γυρνάς, δε χρειάζεται να πάρεις ολόκληρο τέτοιο (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 12). 
 

Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις θετικές επιδράσεις των 
μετακομίσεων γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά 
στον πιο κάτω πίνακα 15.  

 
Πίνακας 15. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων 
γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                       ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Ανανέωση και ψυχολογική αλλαγή 1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 
Διαχείριση ψυχοπιεστικών 
καταστάσεων 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Γνωριμία νέων τόπων 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Διεύρυνση της αντίληψης 1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 
Ενίσχυση της ανεξαρτησίας 1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 15 διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα συμφώνησαν 
ότι οι συχνές μετακομίσεις διευρύνουν την αντίληψη ενός ατόμου (Α1, Α2, Α3, Β1). Τα 
υποκείμενα Α1 και Α3 ανέφεραν ότι η μετακόμιση προσφέρει ανανέωση και ψυχολογική 
αλλαγή, ενώ το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι η μετακόμιση αποτελεί τρόπο διαχείρισης 
ψυχοπιεστικών καταστάσεων καθώς και ότι ενισχύει την ανεξαρτησία. Τέλος, το υποκείμενο 
Α2 ανέφερε ότι ένα θετικό της μετακόμισης είναι η γνωριμία με νέα μέρη. 
 

8.16. Οι αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά 
διερευνήθηκε στην κλινική συνέντευξη 1 με την ερώτηση «τι αρνητικά πιστεύεις ότι έχει η 
αλλαγή του τόπου κατοικίας;» 



 138 

 
8.16.1. Πρόκληση αναταραχής και αναστάτωσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι οι μετακομίσεις φέρνουν μια διαδικασία 
αναταραχής και αναστάτωσης έξω από την καθημερινότητα. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τρια υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
 

Ένας χαμός με την μετακόμιση, με το μαζεύω πράγματα με το πώς θα τα μεταφέρω, με το 
βγάζω κουτιά, ξανανοίγω κουτιά, ψάξε σπίτι, όχι μου αρέσει όχι δεν μου αρέσει, αλλαγή 
περιοχής να προσπαθείς να προσαρμοστείς σε καινούργια περιοχή την οποία μπορεί και να μην 
ξέρεις, είναι γενικά μία διαδικασία έτσι και χρονοβόρο θα τολμούσα να πω και περίεργη, 
εντάξει όχι της καθημερινότητας. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 16). 
 
Σίγουρα αναταραχή, έτσι μία αναμπουμπούλα το ότι αλλάζω, μαζεύω τα πράγματα μου αλλάζω 
περιβάλλον, πρέπει να προσαρμοστώ εκ νέο (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20).  
 
Σαφώς υπάρχει και η διαδικασία της μετακίνησης των αντικειμένων, να μαζέψω όλα μου τα 
πράγματα και να τα μεταφέρω (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 8). 
 
Είναι μία στρεσογόνα διαδικασία η μετακόμιση (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
19). 
 
Έρχονται όλα μέρα νύχτα. Έρχονται όλα ανάποδα, δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις πού είσαι. 
Καταρχάς δεν ξέρεις πού είναι το σπίτι σου (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 49). 

 
8.16.2. Απώλεια του προηγούμενου τόπου διαμονής. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία συνέδεσαν την μετακόμιση με την απώλεια του προηγούμενου μέρους 
στο οποίο έμεναν. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Χάνεις τη βολή του μέρους [...] στεναχωριέμαι και ξεβολεύομαι και από το μέρος (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 23).  
 
Θα αφήσει πίσω τον χώρο που ενδεχομένως να έχει διαμορφώσει ο ίδιος του (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15).  
 
Θα αφήσω πίσω κάτι που έχω χτίσει εγώ, όχι τόσο πρακτικά αλλά πιο πολύ συναισθηματικά 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 31). 
 
Θα αφήσει πίσω αναμνήσεις που μπορεί να έχει συνδέσει με το χώρο εκείνο (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15). 
 

8.16.3. Πρόκληση αισθήματος ανασφάλειας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα για τα οποία η προσαρμογή στη μετακόμιση προκαλεί ανασφάλεια στο άτομο. 
Δύο υποκείμενα αναφέρθηκαν σε αυτή την κατηγορία (50%) χρησιμοποιώντας τα εξής λόγια: 
 

Σίγουρα και η ανασφάλεια τύπου ότι  δεν ξέρω κανέναν, τώρα εγώ έχω στο μυαλό μου ότι 
αλλάζω τύπου πόλη, οπότε δεν γνωρίζω κόσμο, οπότε ξεκινάω επί της ουσίας εκ νέου, πλήρως 
εκ νέου, οπότε υπάρχει και ανασφάλεια του που θα πάω τι θα βρω θα δω κόσμο που να μπορώ 
να συνεννοηθώ να επικοινωνήσω για όλα τα συναφή, οπότε είναι όλο αυτό (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17). 
 
Σίγουρα στην αρχή δεν νιώθεις τόσο ασφάλεια γιατί κλείνεις μία πόρτα αλλά δεν ξέρεις αν 
μένεις σε μία επικίνδυνη γειτονιά ή δεν ξέρεις αν χτυπήσεις πού πρέπει να πας, ξέρεις ότι 
πρέπει να μπεις στο ίντερνετ για να δεις πού πρέπει να πάω σε ποιο γιατρό οπότε είναι όλα αυτά 
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τα πρακτικά που μέχρι να συνηθίσεις λίγο σίγουρα σε αγχώνουν (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 24). 
 

8.16.4.  Απώλεια ενός μέρους της ζωής. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται την μετακόμιση ως απώλεια ενός κομματιού της ζωής του ατόμου το 
οποίο είναι συνδεδεμένο με τον τόπο στον οποίο το άτομο έμενε. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Αφήνω πίσω και ένα κομμάτι της ζωής μου αφήνοντας το σπίτι (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 15).  
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των 

μετακομίσεων γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά 
στον πιο κάτω πίνακα 16.  

 
Πίνακας 16. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων 
γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Πρόκληση αναταραχής και 
αναστάτωσης 

0 1(25%) 1(25%) 1(25%) 3(75%) 

Απώλεια του προηγούμενου τόπου 
διαμονής 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Πρόκληση αισθήματος ανασφάλειας 1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 
Απώλεια ενός μέρους της ζωής 0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 16 διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα παρουσιάζουν 

συμφωνία σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων γενικά. Συγκεκριμένα, τρία 
υποκείμενα (Α2, Α3, Β1) αναφέρουν ότι η μετακόμιση προκαλεί αναστάτωση και αναταραχή. 
Δύο υποκείμενα (Α2, Α3) αναφέρουν ότι προκαλεί απώλεια του προηγούμενου τόπου 
κατοικίας, όπως επίσης δύο υποκείμενα (Α1, Α2) ανέφεραν ότι προκαλεί αίσθημα 
ανασφάλειας. Τέλος, το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι η μετακόμιση προκαλεί απώλεια ενός 
μέρους της προηγούμενης ζωής του ατόμου.  

 
8.17. Η επίδραση των μετακομίσεων στις ανθρώπινες σχέσεις γενικά  

 
Η επίδραση που έχουν οι μετακομίσεις στις ανθρώπινες σχέσεις διερευνήθηκαν κυρίως 

μέσα από την κλινική συνέντευξη 1 και ερωτήσεις όπως «Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή 
του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους γονείς του;» και «Πώς μπορεί να επηρεάσει 
η αλλαγή του τόπου κατοικίας τις σχέσεις κάποιου με τους φίλους ή/και τις φίλες του;» 

 
8.17.1. Απώλεια των φιλικών και συγγενικών σχέσεων. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
τα υποκείμενα υποστηρίζουν ότι η μετακόμιση προκαλεί διακοπή δεσμών. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). Παρατίθενται μερικά παραδείγματα:  
 

[...] φέρνει και κάποια και κάποιο χάσιμο δεσμών, αφήνεις κάποιους ανθρώπους πίσω 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7).  
 
Σαν παιδί το κομμάτι των φίλων σίγουρα είναι βαρύ να τους χάνεις συνέχεια (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20). 
 
Θα αφήσει πίσω παρέες (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15). 
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Αναγκαστικά δε θα έχεις την παρέα σου δίπλα, το πιο βασικό, πόσο πολύ δένεσαι, πόσο έτοιμος 
είσαι να συνεχίσεις χωρίς κάποιον δίπλα σου. Και μιλάω για την προσωπική επαφή, γιατί με 
τηλέφωνα και αυτά μιλάς, δε το συζητάω. Αλλά δε θα είναι εκεί. Δε θα ναι εκεί να πας απο το 
σπίτι να του πεις ρε μάλακα έλα να σου πω κάτι, δεν είμαι καλά. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 12). 
 
Τα χάνεις όλα, νιώθεις ότι χάνεις τα πάντα. Πάει η παρέα σου, πάει η βόλτα σου, πάνε όλα. Και 
πιθανώς εκεί που θα πας να μη μπορείς να τα κάνεις. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 25 α). 
 
Απομακρύνομαι από τους ανθρώπους που σχετίζονταν με την παλιά μου κατοικία, φίλους 
γνωστούς συναδέλφους ή συγγενείς αν υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση με το μέρος και 
πάω σε ένα άλλο μέρος που στην αρχή υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι. Μετά αν θελήσω μπορώ να 
τους κάνω γνωστούς και φίλους (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 8). 
 
Αυτό μπορεί να αποστασιοποιηθείς από παππούδες από γιαγιάδες από ξαδέρφια, τα χάνεις όλα 
[...] Μπορεί να με κάποια κοινωνική ομάδα που ασχολείσαι έτσι δηλαδή μπορεί να παίζεις 
μουσικές μπορεί να κάνεις κάποιο άθλημα οτιδήποτε και να τα έχεις βρει με κάποιους 
ανθρώπους, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 47) 
 

8.17.2. Ευκαιρία για αναδιαμόρφωση των σχέσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την μετακόμιση ως μια αφορμή να αναδειχθούν οι 
σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές σχέσεις. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Παίρνεις και πρακτική απόσταση και χρόνο να ξαναδείς τις σχέσεις σου αυτές που μπάζουνε τις 
καταλαβαίνεις με τη μία, αυτές που δεν μπάζουνε και που έχεις όντως κάπου να πατήσεις απλά 
προστίθεται χρόνος που πρέπει να διαθέσεις για να είναι λειτουργική η σχέση (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 14). 
 
Αν όντως μία απόσταση στη χαλάσει τη φάση έπρεπε να χαλάσει έτσι και αλλιώς γιατί δεν ήταν 
δυνατή, ήταν επιφανειακή  (Yποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 40) 
 

8.17.3. Αλλαγές στην επικοινωνία με τα άτομα που μένουν πίσω. Αναφέρεται στην 
περίπτωση που τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή στον τρόπο 
επικοινωνίας με τα άτομα τα οποία έχουν μείνει στον παλιό τόπο κατοικίας. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

[...] υπάρχει ένα περίεργο πράγμα που εσύ θες να μιλάς για τον καινούργιο χώρο σου αλλά με 
τους παλιούς ανθρώπους που σου μιλάνε ακόμα για τον παλιό χώρο, οπότε κάπως αλλάζει όλο 
και προσπαθείς να το επεξεργαστείς. Νομίζω ότι αυτό, και αλλάζει και λίγο το τι θες μετά από 
λίγο να λες με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή σκέφτεσαι ότι αφού δεν κάνετε τα ίδια 
πράγματα στους ίδιους χώρους τι και πώς θα επικοινωνήσεις από αυτά που κάνεις εσύ σε 
τελείως άλλους χώρους. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 7β).  
 

8.17.4. Διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα 
τα οποία θεωρούν ότι η μετακόμιση οδηγεί στη γνωριμία νέων ανθρώπων και στη διεύρυνση 
του κοινωνικού κύκλου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Θα γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους θα διευρύνω τον κύκλο μου (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 20).  
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8.17.5. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι μια μετακόμιση ενισχύει το συναισθηματικό 
δέσιμο μεταξύ των μελών της. Στην συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν η παρακάτω: 

 
Μια διαδικασία σαν κι αυτή δένει αρκετά μία οικογένεια διότι το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα 
νέο τόπο που δεν γνωρίζουν κανέναν, αυτόμάτως θα κοιτάξουνε να βρούνε μια οικειότητα μια 
παρέα πρώτα στα μέλη της οικογένειας και μετά από κάποιο καιρό έξω στην κοινωνία, οπότε τη 
δένει (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 19).  
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στις 

ανθρώπινες σχέσεις γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 17.  

 
Πίνακας 17. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στις 
ανθρώπινες σχέσεις γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Απώλεια των φιλικών και συγγενικών 
σχέσεων 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Ευκαιρία για αναδιαμόρφωση των 
σχέσεων 

1(25%) 0 0 1(25%) 2(50%) 

Αλλαγές στην επικοινωνία με τα 
άτομα που μένουν πίσω 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των 
μελών της οικογένειας 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 17 παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα (Α1, Α2, 

Α3, Β1) έχουν αναφέρει ότι η μετακόμιση οδηγεί σε απώλεια των φιλικών και συγγενικών 
σχέσεων. Δύο υποκείμενα (Α1, Β1), ωστόσο έχουν αναφέρει ότι η μετακόμιση αποτελεί μια 
ευκαιρία για αναδιαμόρφωση των σχέσεων με τα άτομα που ήδη υπάρχουν στη ζωή κάποιου. 
Το υποκείμενο Α1 επίσης ανέφερε ότι η μετακόμιση προκαλεί αλλαγές στην επικοινωνία με 
τα άτομα που μένουν πίσω, ενώ το υποκείμενο Α2 τόνισε την διεύρυνση του κοινωνικού 
κύκλου ως επίδραση. Το υποκείμενο Α3 τέλος, υποστήριξε ότι η μετακόμιση ενισχύει το 
δέσιμο μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.  

 
8.18.  Η επίδραση των μετακομίσεων στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία 
γενικά 
 

Η επίδραση που μπορεί να έχει η μετακόμιση στην μαθησιακή και εκπαιδευτική 
διαδικασία ενός ατόμου γενικά διερευνήθηκε μέσα από την κλινική συνέντευξη 1 με σχετικές 
ερωτήσεις όπως για παράδειγμα «Πώς μπορεί να επηρεάσει η αλλαγή του τόπου κατοικίας 
την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία κάποιου;»  
 
8.18.1. Δημιουργία συναισθήματος του ξένου. Αναφέρεται στην κατηγορία όπου τα 
υποκείμενα πιστεύουν ότι ένα παιδί που αλλάζει σχολείο θα αντιμετωπιστεί σαν ξένο από 
τους δασκάλους και τους συμμαθητές. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 
 

[...] οι δάσκαλοι πολλές φορές [...] επειδή συνήθως τα παιδιά τα γνωρίζουνε ή μπορεί να ήτανε 
ήδη στο σχολείο τους έχουνε μία άλλη αμεσότητα με αυτά τα παιδιά ενώ με παιδί που έχει 
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μετακομίσει είναι λίγο σαν πιο απρόσωπη η σχέση, έξω από την τάξη όμως, μέσα στην τάξη η 
διαδικασία μάθησης παραμένει ίδια από το δάσκαλο [...] Έξω απ την τάξη εννοώ σε ένα 
διάλειμμα πχ θα πάω να ρωτήσω το δάσκαλο μια απορία και θα πάει και η φίλη μου η Μαρία 
που ξέρω εγώ την ξέρει η δασκάλα ότι έχει μεγαλώσει στη Μυτιλήνη, θεωρώ ότι θα μας 
απαντήσει και τις δύο αλλά στη Μαρία ενδεχομένως να βάλει και ένα πιο προσωπικό στοιχείο 
στην επικοινωνία ενώ σε εμένα όχι [...] σαφώς θα το επηρεάσει διότι δεν έχει κάνει κάτι που να 
φταίει οπότε αυτομάτως γιατί να μου συμπεριφέρονται εμένα πιο απρόσωπα ενώ τον άλλον πιο 
προσωπικά (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20). 
 
Ενοχές, δηλαδή τι σκατά έχω κάνει, και μπορεί όλη αυτή η συμπεριφορά να διατηρήσει μέσα 
του μία απόσταση, ότι οκ αφού αντιμετωπίζομαι σαν ξένος σαν νέο στοιχείο σαν άτομο που δεν 
γνωρίζουνε το ποιον μου και ίσως ποιοι είναι οι γονείς μου από πού κρατάει η σκούφια τους, 
ποιανού παιδί είμαι εγώ, όλη αυτή η αντιμετώπιση θα με κρατήσει σε αυτό το σκαλοπάτι του 
ξένου (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20 β). 
 
Αυτοί έχουν χτίσει δεσμούς, εσύ έρχεσαι στον κόσμο τους, δεν έρχονται αυτοί στο δικό σου 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 42 α). 
 

8.18.2 Πειραματισμός με την εικόνα του εαυτού στο σχολικό περιβάλλον. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι οι συχνές μετακομίσεις δίνουν στο 
παιδί τη δυνατότητα να πειραματιστεί με την εικόνα του εαυτού του στο σχολικό περιβάλλον. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  
 

Επειδή ειδικά μικρός δεν έχεις χτίσει ακόμα κιόλας το χαρακτήρα σου, εκεί κι αν μπορείς να 
κάνεις ό,τι θες, δηλαδή να πεις στο καινούργιο σχολείο θα μαι έτσι ή τώρα θα γίνω καλός 
μαθητής ή τώρα τέλος δεν ξαναδιαβάζω άμα είναι το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο. Δεν ξέρω καν 
αν είσαι κιόλας αρκετά μικρός αν καταλαβαίνεις τη συνέχεια που έχει αυτό, μπορεί να νομίζεις 
ότι αυτό θα είναι τα δύο χρόνια οπότε αυτά τα δύο χρόνια θα κάνω τον ηλίθιο, τα επόμενα δύο 
χρόνια θα κάνω το μάγκα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι μικρός έρχεται πολύ 
αυτό (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17). 
 

8.18.3. Μείωση της σχολικής επίδοσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αναφορές των 
υποκειμένων τα οποία πιστεύουν ότι η μετακόμιση σε ένα παιδί προκαλεί μείωση της 
σχολικής του επίδοσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Ένα παιδάκι όταν έχει βιώσει στη ζωή του μια μετακόμιση πρώτα θα κοιτάξει να προσαρμοστεί 
στο νέο περιβάλλον και νομίζω έρχεται σε δεύτερη μοίρα το σχολείο και τα μαθήματα και η 
μάθηση οπότε ίσως αυτό να πάει δύο τρεις τέσσερις πέντε μήνες πιο πίσω μέχρι το κάθε 
παιδάκι να προσαρμοστεί σε αυτό το μέρος [...]θεωρώ ότι θα τα αφήσει σε δεύτερη μοίρα για 
ένα διάστημα. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων 

στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία ενός ατόμου γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα 
της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 18.  

 
Πίνακας 18. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία ενός ατόμου γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της 
έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Δημιουργία συναισθήματος του ξένου 0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
Πειραματισμός με την εικόνα του 
εαυτού στο σχολικό περιβάλλον 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Μείωση της σχολικής επίδοσης 0 0 1(25%) 0 1(25%) 
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Μελετώντας τον πίνακα 18 παρατηρούμε ότι τα δύο υποκείμενα (Α3, Β1) ανέφεραν ότι 

ένα παιδί που μετακομίζει μπορεί να νιώθει ξένο στο νέο σχολικό περιβάλλον. Το υποκείμενο 
Α1 επίσης ανέφερε ότι ένα παιδί που μετακομίζει μπορεί να πειραματιστεί με την εικόνα του 
εαυτού του στο νέο σχολικό περιβάλλον, ενώ το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι ένα παιδί που 
μετακομίζει μπορεί να εμφανίσει μείωση της σχολικής του επίδοσης. Το υποκείμενο Α2 δεν 
αναφέρθηκε σε επιδράσεις που μπορεί να έχει η μετακόμιση στην εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία ενός παιδιού. 

 
8.19. Η επίδραση των μετακομίσεων στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου 
γενικά 
 

Η επίδραση των μετακομίσεων στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου γενικά 
διερευνήθηκε από την κλινική συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις σχετικά με το πώς οι 
μετακομίσεις μπορούν να επηρεάσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου. 
 
8.19.1. Μείωση της αυθεντικότητας. Αναφέρεται στην περίπτωση που τα υποκείμενα 
υποστηρίζουν ότι οι συχνές μετακομίσεις μπορούν να μειώσουν την αυθεντικότητα ενός 
ατόμου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
 

Θέλει πάρα πολλή προσπάθεια να παραμείνει ο εαυτός του με μία συνέχεια και να μην έχει 
ασυνέχεια στο χαρακτήρα του γιατί κάθε φορά που πας σε έναν άλλο χώρο αν δεν έχεις εκεί 
γνωστούς από πριν, ή απαραίτητα θα γνωρίσεις κι άλλους, τον εαυτό σου τον ξανασυστήνεις ρε 
παιδί μου και κάθε φορά που τον ξανασυστήνεις για να τον συστήσεις όσο μπορείς αυθεντικά 
και όσο μπορείς ολόκληρο και όσο μπορείς εκεί που τον άφησες στον άλλο χώρο, νομίζω ότι 
θέλει πολλή προσπάθεια. Μπορεί να μη θες κιόλας, δηλαδή νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο άμα 
μετακομίζεις συχνά να χεις και έναν πιο (...) χαρακτήρα που δεν τα λες και όλα, που οι άλλοι θα 
ρθουν να προσθέσουν πράγματα για σένα αυτό το ότι θα χεις συνεχώς ασυνέχειες γιατί μετά 
από ένα σημείο πραγματικά είναι και λίγο περίεργο να ξανασυστήνεις μόνος σου τον εαυτό σου 
συνέχεια (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 13). 
 
Θέλει ρε παιδί μου πολλή προσπάθεια να τα πεις όλα, είναι πιο εύκολο να πεις τα 5 που έχεις 
εύκολα και τα δύο προβλήματα σου να μην τα πεις στον καινούργιο τόπο που πας δηλαδή αν 
φύγεις από ένα μέρος και είσαι εσύ με δεκαπέντε χαρακτηριστικά αλλά ταυτόχρονα έχεις και 
μία διατροφική διαταραχή, νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο στον επόμενο τόπο που πας να πεις τα 
5 χαρακτηριστικά σου και τη διατροφική διαταραχή να μην την πεις, και αν την ανακαλύψει 
κάποιος να την ανακαλύψει ρε παιδί μου μετά από δύο χρόνια που σε ξέρει καλά (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 13α). 
 
Ειδικά οι άνθρωποι που φεύγουν είναι πολύ εύκολο να πεις ok στο επόμενο κρατάω τα καλά 
και συνεχίζω και αυτό δημιουργεί μεγάλα κενά που δεν μπορείς να καταλάβεις, εκεί νομίζω ότι 
μπορεί να χαθεί λίγο η αυθεντικότητα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 13 β). 
 
Αυτοί έχουν χτίσει δεσμούς, εσύ έρχεσαι στον κόσμο τους, δεν έρχονται αυτοί στο δικό σου 
[...] εκεί πρέπει όντως να αφήσεις την αυθεντικότητα σου στο πλάι, να την κάνεις πέρα θα την 
κρατήσεις ρε παιδί μου αλλά λίγο πιο low προφιλ και θα συμβιβαστείς (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 42). 
 
Μπορεί ρε παιδί μου να έχεις κάποιες συνήθειες που βλέπεις ότι στον περίγυρό σου τους 
ενοχλούν. Ε αναγκαστικά καντο λίγο πιο κρυφά (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
43). 
 
Όταν κάποιος έχει σαν στόχο να προσαρμοστεί κάπου γρήγορα δεν μπορεί να είναι αυθεντικός 
γιατί μπορεί κάποιες στιγμές να αισθάνεται να γίνει απότομος ή να αισθάνεται να φύγει από 
κάπου, ενώ αν έχει σαν στόχο το να προσελκύσει ανθρώπους, να γίνει μέρος μιας ομάδας ή 
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ενός συνόλου δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυθεντικός, ίσως πιο μετά σε δεύτερο χρόνο, 
στην αρχή θα είναι διπλωμάτης και πιο πράος (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 18).  
 

8.19.2. Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την μετακόμιση ως μια διαδικασία που επιφέρει 
ψυχική ανθεκτικότητα στο άτομο. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα 
(75%). Συγκεκριμένα: 
 

Μπορεί ας πούμε να είναι πιο ψυχικά ανθεκτικός σε βάθος χρόνου γιατί οκ, έχει συμβεί αυτό, 
θα το διαχειριστώ με αυτό τον τρόπο και μία καινούργια εμπειρία στη ζωή μου (Υποκείμενο 
Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 25). 
 
Όσο πιο πολλά ζεις και όσο περισσότερους ανθρώπους γνωρίζεις καινούργιες συνήθειες, 
καινούργια έθιμα, ότι όλο αυτό σε κάνει πιο πλούσιο ψυχικά, και κατ επέκταση πιο ανθεκτικό 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17). 
 
Νομίζω ότι μπορεί να σε βγάλει πολύ πιο δυνατό , δηλαδή να αρχίσεις να καταλαβαίνεις από 
πολύ μικρός ότι δεν είναι οι συνθήκες έτσι όπως είναι και δε θα ναι έτσι για πάντα και 
γενικότερα τα πράγματα αλλάζουν, να μπεις λίγο σε αυτή τη φιλοσοφία το δεν είναι τίποτα 
δεδομένο (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 16). 
 

8.19.3. Ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας και αυτορρύθμισης. Αναφέρεται στην 
κατηγορία όπου τα υποκείμενα θεωρούν ότι μια μετακόμιση ενεργοποιεί τους μηχανισμούς 
αυτορρύθμισης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Ίσως να ενεργοποιούνται πιο συχνά, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που παραμένουν στο ίδιο 
μέρος, εκεί θα το τοποθετούσα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 16). 
 
Κλείνεσαι στον εαυτό σου και σου μένει για πάντα αυτό. Δε συζητάς με κανέναν τίποτα 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 33α). 

 
8.19.4. Επίτευξη συναισθηματικής ισορροπίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
υποκείμενα τα οποία υποστηρίζουν ότι οι συχνές μετακομίσεις βοηθάνε ένα άτομο να είναι 
περισσότερο ισορροπημένο συναισθηματικά. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Σε ισορροπεί λίγο σαν χαρακτήρα και σε χαλαρώνει γιατί αντί να ξέρεις δέκα ανθρώπους ξέρεις 
είκοσι ανθρώπους και αντί για τρία μέρη ξέρεις δεκαπέντε και κάπως αυτό σε ισορροπεί 
περισσότερο (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας 
συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 19.  

 
Πίνακας 19. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στα 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Μείωση της αυθεντικότητας 1(25%) 0 1(25%) 1(25%) 3(75%) 
Ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 

Ενεργοποίηση των μηχανισμών 
άμυνας και αυτορρύθμισης 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Επίτευξη συναισθηματικής 
ισορροπίας 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 
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Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 19 παρατηρούμε συμφωνία στα περισσότερα 

υποκείμενα σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
ενός ατόμου γενικά. Τα υποκείμενα Α1, Α3 και Β1 ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις προκαλούν 
μείωση της αυθεντικότητας ενός ατόμου, ωστόσο ενισχύουν και την ψυχική ανθεκτικότητα 
(Α1, Α2, Α3). Στη συνέχεια δύο υποκείμενα (Α3, Β1) υποστήριξαν ότι οι μετακομίσεις 
ενεργοποιούν τους μηχανισμούς άμυνας και αυτορρύθμισης ενός ατόμου, ενώ το υποκείμενο 
Α1 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις μπορούν να κάνουν ένα άτομο περισσότερο ισορροπημένο 
συναισθηματικά.  

 
8.20. Παράγοντες που διευκολύνουν την προσαρμογή σε μια μετακόμιση 
 

Η αντίληψη των υποκειμένων για τους παράγοντες που καθορίζουν την προσαρμογή σε 
μια μετακόμιση φάνηκε κυρίως από την κλινική συνέντευξη 1 και ερωτήσεις σχετικά με το τι 
βοηθάει ένα άτομο να προσαρμοστεί σε έναν νέο τόπο κατοικίας.  
 
8.20.1. Η θετική οπτική ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η θετική οπτική του ατόμου σε μια κατάσταση 
αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει την προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). Συγκεκριμένα: 
 

Πιστεύω ότι δεν μας επηρεάζουν ούτε τα υλικά πράγματα ούτε ούτε καν οι σχέσεις μας δεν μας 
επηρεάζουν, άμα μπορείς να το επεξεργαστείς και είσαι σε εκείνη τη φάση καλά δεν έχει καμία 
σημασία, απλά έχεις πράγματα να διαχειριστείς για να συνεχίσεις (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 8).  
 
Αν καταφέρει ένας άνθρωπος να το δει σαν κάτι θετικό μόνο κερδισμένος θα βγει. Και 
αντιξοότητες να βγούνε θα τις αντιμετωπίσει (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 32). 
 
Αν πεις ότι έχω ζήσει κάποια πράγματα τα οποία θα με δυσκολέψουν αλλά θα με πάνε μπροστά 
στη ζωή μου δεν υπάρχει πρόβλημα αν τώρα το δεις Ωχ τι πέρασα και Ωχ τι έγινε και ωχ το ένα 
και ωχ το άλλο, να χαμε να λέγαμε και να χουμε να πούμε. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα οπτικών 
ακόμα είναι θέμα οπτικής από ποια πλευρά θα το δεις (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 26). 
 
Αν θέλει να προσαρμοστεί θα προσαρμοστεί πιο εύκολα αν δεν θέλει να προσαρμοστεί θα 
προσαρμοστεί πιο δύσκολα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 34). 
 

8.20.2. Η μετακόμιση από επιλογή του ατόμου ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι όταν μια μετακόμιση 
είναι επιλογή του ατόμου η προσαρμογή θα είναι πιο εύκολη. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
 

Αν αυτός που φεύγει θέλει να φύγει σίγουρα επιδρά θετικά (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 23). 
 
Αν είσαι εσύ οκ και ξέρεις για ποιο πράγμα γίνεται και συμφωνείς με το λόγο είναι πολύ 
βασικό. Πιστεύω θα πάει καλά. Δε γίνεται να μην πάει. Δηλαδή και να μην πάει ίσια ρε παιδί 
μου θα το ισιώσεις εσύ. Θα βρεθεί τρόπος. Το θέμα είναι σου λέω να θες (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9β). 
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Έχει να κάνει με το αν θες και αν όλο αυτό έρχεται από μία ανάγκη σου οπότε θα το κινήσεις 
κιόλας να προσαρμοστείς να φτιάξεις το σπίτι σου να νιώθεις ότι είναι το σπίτι σου και όλο 
αυτό το πράγμα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 23). 
 
Εξαρτάται αν μια μετακόμιση ήταν αναγκαστική ή από επιλογή, γιατί αν ειναι απο επιλογή και 
ο τόπος ακόμα είναι επιλογή μου το πού θα πάω, γιατί θα πάω εκεί γιατί μου αρέσει 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 39γ). 
 

8.20.3. Το πέρασμα του χρόνου ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την προσαρμογή στη μετακόμιση ως 
μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Στην συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρθηκαν τρία 
υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
 

Θέμα χρόνου προσαρμογής το να μάθω πού είμαι, πώς θα πάω εκεί που θέλω, το να μάθω τη 
γειτονιά (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17). 
 
Χρειάζεται λίγο χρόνο να προσαρμοστείς (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 12). 
 
Θα σου το κάνει η καθημερινότητα αλλά νομίζω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο [...] θα 
προσαρμοστείς [...] οτιδήποτε άλλο θα σου το φέρει η ζωή αναγκαστικά (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 23). 
 

8.20.4. Η ύπαρξη προηγούμενων μετακομίσεων ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η ύπαρξη προηγούμενων 
μετακομίσεων στο παρελθόν αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει την προσαρμογή σε μια 
μετακόμιση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Όσο μεγαλώνεις την επόμενη (μετακόμιση) που ζεις μαθαίνεις κάτι καινούργιο οπότε δεν είναι 
το ίδιο χτύπημα ας το πούμε κάθε φορά και κακά να το παίρνεις κάθε φορά συμπληρώνεις τα 
κομμάτια και και το βλέπεις αλλιώς. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20). 
 
[...] οπότε άμα μου ξαναφέρεις κάτι αντίστοιχο θα μπορέσω να το αντέξω σε εισαγωγικά γιατί 
το έχω κάνει ήδη μία φορά. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 25). 
 

8.20.5. Η βιωματική εμπειρία των μετακομίσεων ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα για τα οποία το βίωμα των συχνών 
μετακομίσεων και η ζωή με μετακομίσεις αποτελεί παράγοντα προσαρμογής. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Για σένα αυτή είναι η ζωή σου δεν είναι ότι έχεις ζήσει και το από πάντα μέχρι να τελειώσω το 
σχολείο σε ένα μέρος για να μπορείς να καταλάβεις πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητά 
σου [...]είναι αυτή η δικιά σου η πορεία ρε παιδί μου δεν έχεις δίπλα σου ένα παιδάκι που έχει 
μείνει παντού και μπορεί να σου λέει μα καλά πώς ζεις, οπότε νιώθω ότι λίγο το κάνει πιο 
εύκολο αυτό (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20). 
 

8.20.6. Η μεταφορά προσωπικών πραγμάτων ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι το να μεταφέρει ένα 
άτομο πράγματα από τον παλιό στο νέο τόπο κατοικίας επιδρά θετικά στην προσαρμογή του. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκκεριμένα: 
 

Αν πάρεις κάποια πράγματα σε βοηθάνε και πρακτικά τα πράγματα που έχεις πάρει, γιατί το να 
ανοίγεις πέντε κούτες και να οργανώνεις ένα σπίτι ήδη σε βάζει σε μία κατάσταση να 
προσαρμοστείς σε δύο πράγματα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 23). 
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8.20.7. Η ύπαρξη ενός οικείου στοιχείου στο νέο τόπο κατοικίας ως παράγοντας 
διευκόλυνσης. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα υποκείμενα υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη 
ενός οικείου για το άτομο στοιχείου στο νέο τόπο κατοικίας αποτελεί έναν παράγοντα που 
διευκολύνει την προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Αρκετά βοηθητικό πιστεύω θα ήταν αν υπήρχε και κάτι οικείο στον καινούργιο χώρο τώρα, είτε 
αυτό είναι κάποιο μέρος είτε κάποιο άτομο... ένα άλλο παιδί που μπορεί να είχε θα το έβλεπε 
σαν μαξιλαράκι ασφαλείας ότι έχω εκεί και την ξαδέρφη μου (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 33) 
 

8.20.8. Η συναναστροφή με άτομα τα οποία βιώνουν και εκείνα μια αλλαγή του τόπου 
κατοικίας ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται τα υποκείμενα 
τα οποία πιστεύουν ότι η επαφή με άτομα τα οποία επίσης μετακομίζουν την ίδια περίοδο 
επιδρά θετικά στην προσαρμογή ενός ατόμου. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Το να υπάρχουν άτομα στον περίγυρό του που βιώνουν το ίδιο πράγμα εκείνη τη στιγμή. (...) Ο 
καθένας μας το βίωνε με διαφορετικό τρόπο αλλά η συνθήκη ήταν αυτή. Οπότε πιστεύω ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις άτομα τα οποία συμπάσχουν την ίδια περίοδο με σένα στο 
ίδιο πράγμα και μετά (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 33) 
 

8.20.9. Η μίμηση συμπεριφορών ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η μίμηση συμπεριφορών αποτελεί έναν 
παράγοντα που διευκολύνει την προσαρμογή σε μια μετακόμιση. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Διπλωματία νομίζω ότι είναι, και παρατηρητικότητα, παρατηρείς τον κόσμο πώς κινούνται, και 
κάπως σαν να υιοθετείς δικά τους συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για να γίνεις σαν αυτούς και 
αφού ενταχθείς μετά δείχνεις ποιος είσαι. Αυτά. Παρατήρηση και πώς το λένε το άλλο και 
μίμιση (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 27). 
 

8.20.10. Ο συμβιβασμός ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την ικανότητα κάποιου να μπορεί να συμβιβαστεί με 
μια κατάσταση ως παράγοντα διευκόλυνσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Γιατί αναγκάζονται δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι In the end of the day και ο άνθρωπος ζώο 
είναι, κάνει adapt στο περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε adapt overcοme overplay έτσι, δεν, 
πρέπει, θέλοντας και μη όπου και να είσαι, πρέπει να συμβιβαστείς με κάποια πράγματα στο 
περιβάλλον, δεν υπάρχει ιδανικός τόπος, αν υπήρχε θα ζούσαμε όλοι εκεί (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 34α). 
 

8.20.11. Η ύπαρξη κινήτρου για μια μετακόμιση ως παράγοντας διευκόλυνσης. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι αν ένα άτομο έχει ένα 
σκοπό για τη μετακόμιση ο οποίος τον κινητοποιεί έχει περισσότερες πιθανότητες να 
προσαρμοστεί στην αλλαγή του τόπου κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Εδώ είναι από από πίσω το γιατί είμαι εκεί, τι σκοπιμότητα έχει το ότι είμαι εκεί, μπορεί να 
πρέπει να πάω εκεί για δύο χρόνια γιατί θα έχω την τάδε δουλειά και θα παίρνω πάρα πολύ 
καλό μισθό, και έτσι θα εξασφαλίσω ας πούμε ένα καλύτερο μέλλον σε βάθος χρόνου σε μένα 
και στην οικογένειά μου, οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει ένα άλφα κίνητρο (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36). 
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Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι 
διευκολύνουν την προσαρμογή σε μια μετακόμιση γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της 
έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 20.  

 
Πίνακας 20. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν 
την προσαρμογή σε μια μετακόμιση γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η θετική οπτική ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Η μετακόμιση από επιλογή του 
ατόμου ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

1(25%) 1(25%) 0 1(25%) 3(75%) 

Το πέρασμα του χρόνου ως 
παράγοντας διευκόλυνσης 

1(25%) 1(25%) 0 1(25%) 3(75%) 

Η ύπαρξη προηγούμενων 
μετακομίσεων ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η βιωματική εμπειρία των 
μετακομίσεων ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η μεταφορά προσωπικών 
πραγμάτων ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η ύπαρξη ενός οικείου στοιχείου 
στο νέο τόπο κατοικίας ως 
παράγοντας διευκόλυνσης 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η συναναστροφή με άτομα τα οποία 
βιώνουν και εκείνα μια αλλαγή του 
τόπου κατοικίας ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η μίμηση συμπεριφορών ως 
παράγοντας διευκόλυνσης 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Ο συμβιβασμός ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Η ύπαρξη κινήτρου για μια 
μετακόμιση ως παράγοντας 
διευκόλυνσης 

0 1(25%) 0  1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 20 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα ανέφεραν 

πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες διευκόλυνσης της προσαρμογής σε μια μετακόμιση. 
Αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (Α1, Α2, Α3, Β1) είναι ότι η θετική 
οπτική του ατόμου για μια μετακόμιση αποτελεί παράγοντα διευκόλυνσης της προσαρμογής 
του. Στη συνέχεια τρία υποκείμενα (Α1, Α2, Β1) ανέφεραν ότι διευκολύνεται η προσαρμογή 
του ατόμου όταν η μετακόμιση γίνεται από δική του επιλογή, ενώ τα ίδια υποκείμενα 
ανέφεραν ότι ο χρόνος που περνάει αποτελεί έναν παράγοντα που διευκολύνει την 
προσαρμογή. Στη συνέχεια τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η εμπειρία προηγούμενων 
μετακομίσεων λειτουργεί ως ένα παράγοντας διευκόλυνσης της προσαρμογής. Το υποκείμενο 
Α1 ανέφερε ότι η βιωματική εμπειρία μμιας ζωής με μετακομίσεις διευκολύνει το άτομο να 
προσαρμόζεται όπως επίσης και το να μεταφέρει προσωπικά του αντικείμενα στο νέο τόπο 
κατοικίας. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε ως παράγοντες διευκόλυνσης της προσαρμογής το να 
έχει το άτομο κάτι οικείο στο νέο μέρος που πηγαίνει, το να συναναστρέφεται άτομα που 
βιώνουν και τα ίδια μια μετακόμιση αλλά και την ύπαρξη προσωπικού κινήτρου για μια 
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μετακόμιση. Τέλος, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι αν ένα άτομο μιμείται συμπεριφορές των 
γύρω του προσαρμόζεται πιο εύκολα, ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι αν ένα άτομο είναι 
πρόθυμο να συμβιβαστεί με τις νέες καταστάσεις θα προσαρμοστεί πιο εύκολα. 
Παρατηρούμε ότι το υποκείμενο Α2 έχει αναφέρει τους περισσότερους παράγοντες 
διευκόλυνσης (7), στη συνέχεια ακολουθεί το υποκείμενο Α1 (6), ενώ τα υποκείμενα Β1 και 
Α3 έχουν αναφέρει λιγότερους παράγοντες (4 και 1 αντίστοιχα).  

 
8.21. Παράγοντες που δυσκολεύουν την προσαρμογή σε μια μετακόμιση 
 

Οι παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν την προσαρμογή σε μια μετακόμιση, σύμφωνα 
με τα υποκείμενα, αναδύθηκαν κυρίως από την κλινική συνέντευξη 1 και από ερωτήσεις οι 
οποίες διερευνούσαν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να δυσκολέψει ένα άτομο όταν αλλάζει 
τόπο κατοικίας.  
 
8.21.1. Η διαφορά στην κουλτούρα στο νέο μέρος ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η 
διαφορετική κουλτούρα σε ένα μέρος από αυτή που έχει συνηθίσει το άτομο αποτελεί έναν 
παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή σε ένα νέο τόπο κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Σίγουρα είναι όλα τα στοιχεία του τόπου που είναι μακρινά σου δηλαδή αν ξαφνικά ζεις σε μία 
πολύ μεγάλη πόλη και πας στην επαρχία το ότι η γειτόνισσα σε κοιτάει το ότι σου μιλάει ο 
φούρναρης, το ότι ο περιπτεράς τη δεύτερη φορά που παίρνεις τσιγάρα ξέρει τι τσιγάρα 
παίρνεις, είναι κάποια πράγματα που σου ρχονται ξαφνικά. Αντίστοιχα άμα έχεις μάθει να 
μιλάς στο φούρναρη και έρθεις στην πόλη θα καταλάβεις ότι είσαι λίγο περίεργος αλλά εντάξει 
πάλι θα σου ρθούνε κάτι ξαφνικά πράγματα και είναι και ανάλογα πόσο μακριά σου φαίνεται ο 
τόπος που μένεις κοινωνικά ρε παιδί μου, γιατί μπορεί όντως να πας κάπου που να μην 
ταιριάζεις καθόλου, οπότε να σου ρθει όλο στο κεφάλι και να μην ξέρεις τι να το κάνεις, αυτά 
νομίζω είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα τα πρακτικά το ότι ξαφνικά πρέπει να μάθεις 
καινούργιες διαδρομές ότι πρέπει να ψάχνεις για να κάνεις οτιδήποτε απλό στη ζωή σου, το ότι 
ίσως στην αρχή (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 24). 
 
Πιστεύω ότι εξαρτάται πάρα πολύ και από το μέρος δηλαδή αλλιώς είναι να πάω για κάποιο 
λόγο μου έρχεται να το συγκρίνω με το εξωτερικό που όλοι είναι μες στα σπίτια τους και είναι 
μονόχνωτοι, έτσι το χω στο μυαλό μου οπότε θα μου πάρει παραπάνω καιρό να γνωρίσω κόσμο 
και να προσαρμοστώ από ότι να είναι στην Ελλάδα καλοκαίρι που είναι όλοι έξω και μπορώ 
κατευθείαν να προσαρμοστώ, να πιάσω κάποιο στο δρόμο να του πω ε κολλητέ εσύ από δω σε 
ποια μέρη βγαίνεις; οπότε κάπως έτσι οπότε έχει να κάνει και με το μέρος στο οποίο κινούνται 
οι άνθρωποι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 26). 
 

8.21.2. Η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν πως η 
απουσία υποστηρικτικού πλαισίου για το άτομο δυσκολεύει την προσαρμογή του σε μια 
μετακόμιση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Κάποιος ο οποίος δεν θα έχει, μπορεί να μην έχει στήριξη από τον περίγυρο ή μπορεί να να το 
δεί τελείως στραβά (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36α). 
 
Αν στο μέρος που πηγαίνει δεν γνωρίζει κανέναν απολύτως οπότε και αυτό είναι αρκετά 
challenging (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 26). 
 

8.21.3. Η αναγκαστική μετακόμιση ως παράγοντας που δυσκολεύει την προσαρμογή. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα για τα οποία όταν η μετακόμιση είναι 
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αναγκαστική χωρίς να το επιθυμεί το άτομο, η προσαρμογή είναι πιο δύσκολη. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Να μη γίνεται επειδή πρέπει... μάλλον δε θα πετύχει (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 13). 
 
Αν τώρα απ την άλλη δε θέλει να μετακομίσει από εκεί που είναι και θέλει απλά να περάσει το 
χρόνο, εκεί πιθανώς θα τον ρίξει... Το ότι θα κάνει την αλλαγή αλλά επειδή δε θα την θέλει θα 
τον καίει συνέχεια, σε φάση γιατί το κανα και μήπως είχα άλλη λύση, και δεν έπρεπε, και πώς 
θα περάσει τώρα ο χρόνος με αποτέλεσμα να μην κινητοποιηθεί ποτέ, να υπάρχουν πράγματα 
να κάνει και να μη θέλει να τα δει (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 24). 
 
Με το να πάει κάπου που δεν θέλει ας πούμε, με το να μη θέλει γενικότερα την αλλαγή τόπου 
κατοικίας, από κει ξεκινάει πιστεύω, το ότι εντάξει δεν θέλω να πάω αλλά σώνει και ντε πρέπει 
οπότε εξαρχής είναι αρνητική η αντιμετώπιση της συνθήκης και μετά είτε θα έρθουν οι 
καταστάσεις έτσι είπε θα τις δει λίγο διογκωμένες εφόσον υπάρχει ήδη η αρνητική προδιάθεση 
ως προς αυτό, να τις διόγκωσει ενδεχομένως στο μυαλό του, αυτό εννοώ και το ότι δεν θα 
καταφέρει ας πούμε να συνάψει κάποια φιλική σχέση από την πρώτη μέρα και θα συμβεί τη 
δεύτερη να πει ότι δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ και πάει σκατά και δεν θα το καταφέρω 
ποτέ, οπότε να καταλήξει να είναι μία αρνητική πολύ πολύ αρνητική και ψυχοφθόρα συνθήκη η 
αλλαγή του τόπου κατοικίας και μπορεί εντέλει ποτέ να μη μπορέσει να το δει σαν κάτι θετικό 
που μπορεί να μην είναι κάτι τόσο κακό. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την εξ αρχής διαχείριση 
αυτό (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22α). 
 

8.21.4. Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας ως παράγοντας που δυσκολεύει την προσαρμογή. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η ύπαρξη 
προβλημάτων υγείας αποτελούν παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή στις 
μετακομίσεις. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Αν είσαι ένα παιδάκι ας πούμε που έχεις δυσλεξία και πρέπει κάθε δύο χρόνια να αλλάζεις 
δασκάλα για τη λογοθεραπεία σου, έχεις γαμηθεί [...] είναι πολύ μεγάλο ζόρι ή αν έχεις ένα 
χρόνιο πρόβλημα και πρέπει να αλλάζεις γιατρό κάθε 3 χρόνια είναι εξουθενωτικό, πιστεύω ότι 
είναι ότι χειρότερο για ένα παιδάκι (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 20).  

 
8.21.5. Η έλλειψη χρημάτων ως παράγοντας που δυσκολεύει την προσαρμογή. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η έλλειψη χρημάτων 
αποτελεί έναν παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή σε μια μετακόμιση. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Αν δεν έχει χρήματα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 26). 
 

8.21.6. Η μη δεκτικότητα στην αλλαγή ως παράγοντας που δυσκολεύει την προσαρμογή. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι αν ένα άτομο δεν 
είναι δεκτικό στις αλλαγές θα δυσκολευτεί περισσότερο να προσαρμοστεί σε ένα νέο τόπο 
κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Η φράση που 
χρησιμοποίησε ήταν η εξής: 
 

Αν ένας άνθρωπος δεν είναι δεκτικός στις αλλαγές θα του φανεί πιο δύσκολο από έναν 
άνθρωπο που είναι. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15).  
 
Αν πάω εγώ με αρνητική προδιάθεση, το ότι δεν μου αρέσει αυτό που πάω να κάνω ε θα 
δυσκολευτώ περισσότερο να προσαρμοστώ από έναν που θα πει α ωραία πάμε (Υποκείμενο 
Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 34α). 
 

8.21.7. Η επανάπαυση στην ασφάλεια ως παράγοντας που δυσκολεύει την προσαρμογή. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η επανάπαυση σε 
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λίγες γνωριμίες και σε αυτά που ένα άτομο έχει απο πριν μπορεί να δυσκολέψει την 
προσαρμογή σε ένα νέο τόπο κατοικίας. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκκεριμένα: 
 

Το ότι μπορεί εγώ να έχω κάποιον δικό μου εκεί και να επαναπαυτώ σε αυτό οπότε στην ουσία 
να μην προσαρμοστώ ποτέ στο καινούργιο τόπο, να μην γνωρίσω ποτέ καινούργια άτομα να 
μείνω κλεισμένη στην ουσία σε αυτό που συνήθισα να έχω, να βγω έξω απ τη φούσκα μου ας 
πούμε (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 34α). 
 

8.21.8. Η αρνητική επιρροή από κοντινά άτομα ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται 
ότι άτομα τα οποία βρίσκονται κοντά σε εκείνον που μετακομίζει μπορούν να τον 
επηρεάσουν αρνητικά αν αντιμετωπίζουν τα ίδια αρνητικά τη μετακόμιση. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεριμένα: 

 
Και αν αυτός που συμπάσχει μαζί μου το διαχειρίζεται το ότι πω πω έχει έρθει το τέλος του 
κόσμου και τι θα κάνουμε και δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ποτέ και ξέρεις λίγο το 
φουσκώνω τώρα για να περάσω τον τρόπο σκέψης μου, ότι θα με τραβήξει και εμένα αυτό με 
τον ίδιο τρόπο, θα πω α, δες πώς τα διαχειρίζεται μήπως όντως είναι τόσο βαρύ, μήπως. Οπότε 
εκεί πάλι έρχεται η δυσκολία (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 34α). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους παράγοντες που δυσκολεύουν 

την προσαρμογή σε μια μετακόμιση σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 21.  

 
Πίνακας 21. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους παράγοντες που δυσκολεύουν την 
προσαρμογή σε μια μετακόμιση σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                         ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛ
Ο 

Η διαφορά στην κουλτούρα στο νέο μέρος 
ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Η αναγκαστική μετακόμιση ως 
παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας ως 
παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η έλλειψη χρημάτων ως παράγοντας που 
δυσκολεύει την προσαρμογή 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η μη δεκτικότητα στην αλλαγή ως 
παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η επανάπαυση στην ασφάλεια ως 
παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η αρνητική επιρροή από κοντινά άτομα 
ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 
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Μελετώντας τον πίνακα 21 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έχουν αναφέρει αρκετούς 
και διαφορετικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να δυσκολέψουν την προσαρμογή σε μια 
μετακόμιση. Δύο υποκείμενα (Α1, Α3) έχουν αναφέρει ότι η διαφορετική κουλτούρα στο νέο 
μέρος μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή. Επίσης δύο 
υποκείμενα (Α3, Β1) ανέφεραν ότι η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος αποτελεί έναν 
παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή. Τα υποκείμενα Α2 και Β1 επίσης ανέφεραν ότι 
όταν η μετακόμιση είναι αναγκαστική αυτό μπορεί να δυσκολέψει την προσαρμογή ενός 
ατόμου. Στη συνέχεια το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι αν ένα άτομο έχει προβλήματα υγείας η 
προσαρμογή σε μια μετακόμιση είναι πιο δύσκολη. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι 
παράγοντες που δυσκολεύουν την προσαρμογή είναι η μη δεκτικότητα στην αλλαγή, η 
επανάπαυση στην ασφάλεια και η αρνητική επιρροή από κοντινά άτομα που βρίσκονται στην 
ίδια φάση ζωής με το άτομο. Τέλος, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι η απουσία χρημάτων 
αποτελεί έναν παράγοντα που δυσκολεύει την προσαρμογή σε μια μετακόμιση. 

 
8.22. Παράγοντες που επιδρούν στην προσαρμογή σε μια μετακόμιση 
 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην προσαρμογή σε μια μετακόμιση, είτε προς το θετικό 
είτε προς το αρνητικό διερευνήθηκαν στην κλινική συνέντευξη 1 με ερωτήσεις σχετικά με το 
τι είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει την θετική ή την αρνητική έκβαση μιας μετακόμισης.  
 
8.22.1. Η εσωστρέφεια/εξωστρέφεια του ατόμου ως παράγοντας επιρροής. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι η εσωστρέφεια ή  η 
εξωστρέφεια ενός ατόμου παίζει ρόλο στην προσαρμογή του σε μια μετακόμιση. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκκεριμένα: 
 

Με τους φίλους, πάει ένας κοινωνικός άνθρωπος να κάνει φίλους, δεν νομίζω ότι θα 
αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, τώρα ένας πιο μοναχικός ένας πιο εσωστρεφής ενδεχόμενως 
θα δυσκολευτεί που μπορεί να αφήσει την προηγούμενη παρέα, τον προηγούμενο κύκλο. Αυτό 
και λόγω του ότι α εγώ νιώθω μόνος ή νιώθω ξένη και δεν με θέλουνε μπορεί να βγαίνει και 
σαν συμπεριφορά αυτό και στους άλλους, ίσως και μια άλφα επιθετικότητα ενδεχομένως ή και 
αποστασιοποίηση το ότι αφού δεν με θέλουν είμαι οξένος εδώ (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 27α). 
 
Αν στο χαρακτήρα σου είσαι πολύ κλειστός και ανοίγεσαι μία φορά στα πέντε χρόνια και έχεις 
καταφέρει να ανοιχτείς σε έναν χώρο το να μαζεύεις τα πράγματά σου και να πας αλλού είναι 
πολύ δύσκολο και μπορεί το όλο αυτό μέχρι να πας εκεί να είναι εύκολο και εκεί να μην ξέρεις 
τι να κάνεις, γιατί ένας μη κοινωνικός άνθρωπος άντε να προσαρμοστεί, άντε να προσαρμοστεί 
σε όλη την καινούρια καθημερινότητα, άντε να ξαναβιώσει το άγχος να μιλήσει σε κόσμο, 
τώρα αν είσαι πάρα πολύ κοινωνικός από την άλλη χάνεις 850 ανθρώπους γιατί μπορεί αν 
έμενες σε αυτό το χώρο να μιλάγατε και αύριο αλλά αν πας σε έναν άλλον να μην ξαναμιλήσετε 
οπότε μπορεί να σε κλείσει και λίγο, μπορεί να σε ανοίξει κιόλας και απλά να ξέρεις παντού 
κόσμο και όποτε πηγαίνεις ταξίδια να τους ξέρεις όλους, αλλά νομίζω ότι ανάλογα το 
χαρακτήρα σου το βιώνεις τελείως αλλιώς και έχεις κι άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις, αλλά 
αν είσαι κοινωνικά κλειστός νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο ζόρι. Γιατί αν έχεις ανοιχτεί πώς θα 
προχωρήσεις κιόλας, πώς θα κρατήσεις αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν θα αλλάξει το ότι 
είσαι κοινωνικά κλειστός και το ότι μία μέρα θα φύγεις δε σημαίνει ότι θα κάνεις πέντε μεγάλες 
συζητήσεις ξαφνικά ενώ ποτέ δεν τις έκανες στη ζωή σου, να τους πεις ότι αυτούς τους 
ανθρώπους θες να τους κρατήσεις οπότε έχει και πριν και μετά πρόβλημα αυτό (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 29). 
 

8.22.2. Η δεκτικότητα στην εμπειρία ως παράγοντας επιρροής. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η δεκτικότητα ενός ατόμου σε νέες 
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εμπειρίες αποτελεί παράγοντα επιρροής. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα ανέφεραν: 
 

Το πόσο αισιόδοξος και πόσο απαισιόδοξος είναι κάποιος το πόσο του αρέσει να κάνει αλλαγές 
στη ζωή του, πόσο είναι πρόθυμος δηλαδή από κάτι πολύ απλό του τύπου α θα κόψω τα μαλλιά 
μου και είμαι ενθουσιασμένη για αυτό μέχρι το εντάξει θα αλλάξω πόλη, πάμε να δούμε τι 
γίνεται (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 31).  
 
Είναι και στον άνθρωπο, δηλαδή πόσο έτοιμος είναι να δεχτεί κάτι που του ρχεται (Υποκείμενο 
Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 29). 
 

8.22.3. Η καλή /κακή σχολική επίδοση ως παράγοντας επιρροής. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι η σχολική επίδοση ενός παιδιού παίζει 
ρόλο στην συμπεριφορά που μπορεί να έχει σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Ένας καλός μαθητής, όσο εσωστρεφής και να είναι εντάξει νομίζω ότι δε θα δημιουργήσει 
εντάσεις μέσα στην τάξη, τόσο εύκολα όσο ένας που ανέκαθεν δεν ήταν του διαβάσματος ή δε 
μπορούσε να κάτσει ήσυχος μέσα στην τάξη (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 30). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην 

προσαρμογή σε μια μετακόμιση σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 22.  

 
Πίκανας 22. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους παράγοντες που επιδρούν στην 
προσαρμογή σε μια μετακόμιση σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                        ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η εσωστρέφεια/εξωστρέφεια του ατόμου 
ως παράγοντας επιρροής 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η δεκτικότητα στην εμπειρία ως 
παράγοντας επιρροής 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Η καλή /κακή σχολική επίδοση ως 
παράγοντας επιρροής 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 22 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έχουν αναφέρει 

κοινούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την προσαρμογή σε μια μετακόμιση, είτε με 
θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Δύο υποκείμενα (Α1, Α2) ανέφεραν ότι η εσωστρέφεια ή 
εξωστρέφεια του ατόμου επηρεάζει την προσαρμογή του σε μια μετακόμιση, ενώ τα 
υποκείμενα Α3 και Β1 ανέφεραν ότι αυτό που επηρεάζει την έκβαση μιας μετακόμισης είναι 
η δεκτικότητα στην εμπειρία ενός ατόμου. Επιπρόσθετα, το υποκείμενο Α2 ανέφερε και ότι η 
καλή ή κακή σχολική επίδοση του ατόμου επηρεάζει την προσαρμογή στη μετακόμιση.  

 
8.23. Τρόποι διαχείρισης του άγχους των μετακομίσεων γενικά 
 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένα άτομο γενικά να διαχειριστεί το άγχος των 
μετακομίσεων διερευνήθηκαν στην κλινική συνέντευξη 1 με ερωτήσεις σχετικά με το τι 
πιστεύουν τα υποκείμενα ότι μπορεί να κάνει ένα άτομο για να αντιμετωπίσει το άγχος των 
μετακομίσεων. 
 
8.23.1. Το παιχνίδι ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του άγχους των μετακομίσεων. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι το παιχνίδι 
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βοηθάει στην αντιμετώπιση του άγχους των συχνών μετακομίσεων. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). Η φράση που ειπώθηκε ήταν η εξής: 
 

Το παιχνίδι νομίζω ότι και για τα παιδιά και για τους μεγάλους είναι η λύση για όλα, δηλαδή 
άμα αρχίσεις λίγο να τα σκέφτεσαι πιο απλά τα πράγματα και λίγο να τα κάνεις όλα παιχνίδι 
δηλαδή μπορεί να κάνεις και το να φτιάξει τις κούτες σου παιχνίδι και να μην το καταλάβεις 
καν, και άμα δεν είσαι και ψυχωτικός με την οργάνωση τέλεια θα μαζευτούν όλα και δεν 
πειράζει στο επόμενο σπίτι θα βρεις τα κουζινικά μαζί με τα ρούχα σου αλλά δεν έγινε κάτι και 
τα δύο καθαρά είναι, θα τα ξαναβάλεις στη θέση τους και θα ηρεμήσεις, είναι πολύ τέτοιο... 
νομίζω ότι γενικά όλα τα πράγματα ακόμα και τη δουλειά αν τη βλέπαμε λίγο με κανόνες 
παιχνιδιού θα ήταν πιο εύκολα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 28). 
 
Σε ένα παιδί ας πούμε μέσα από το παιχνίδι μπορεί να βγει και το άγχος το ίδιο αναλόγως με το 
τι θα παίξει. Και πώς θα παίξει [...] να βγάλω έξω τα Playmobil μου και στο πώς θα παίξω με τα 
Playmobil μου μπορεί να φανεί ότι εγώ έχω άγχος σαν παιδάκι ας πούμε (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 37). 
 
Ωραίο είναι και το παιχνίδι, πολύ ωραίο, το παιχνίδι σε φέρνει κοντά με τους ανθρώπους που 
παίζεις, κοινωνικοποίησης. Και πάντα περνάς ωραία όταν παίζεις. Εντάξει και σε περιπτώσεις 
που μπορεί να μαλώσεις με κάποιον μέσα στα πλαίσια ενός παιχνιδιού, ντάξει θα ξαναπαίξεις 
μετά από λίγο. Λίγες μέρες. Οπότε και περνάς ωραία και κοινωνικοποιείσαι (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 28). 
 
Μπορείς να βρεις διέξοδο εκεί. Αν αποφασίσεις ότι σου αρέσει [… ] Το κάθε πιστσιρίκι θα 
ταυτιστεί με έναν σουπερ ήρωα. Αν όχι με παραπάνω (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 52). 
 

8.23.2. Η ενασχόληση με την τέχνη ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του άγχους των 
μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα που θεωρούν ότι η 
ενασχόληση με την τέχνη επιδρά θετικά στην αντιμετώπιση του άγχους των συχνών 
μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Νομίζω ότι η τέχνη πάντα βοηθάει, ό,τι βρίσκεις λίγο να ξεφεύγεις σε ηρεμεί [...] αν κάπως 
είσαι προσαρμοσμένος στην κατάσταση που συμβαίνει να αλλάζεις χώρους και ξεσπάς στην 
τέχνη έτσι λίγο πιο συμμαζεμένα είναι πολύ καλό (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
27). 
 
Η τέχνη από μόνη της είναι μια διαφυγή και μια μέθοδος εξωτερίκευσης του άγχους, είτε 
ζωγραφίζεις είτε μπορεί να πηγαίνεις να χορεύεις και να ξεδίνεις, είτε τι άλλο να παίζεις 
μουσική, είναι σαν καταφύγιο η τέχνη μέσα σε μία τέτοια κατάσταση (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 28). 
 

8.23.3. Η δημιουργία μοτίβων συμπεριφοράς ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του 
άγχους των μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία 
θεωρούν ότι για να διαχειριστεί κανείς το άγχος που του προκαλούν οι μετακομίσεις 
αναπτύσσει μοτίβα συμπεριφοράς σχετικά με την διαμονή του στο νέο τόπο. Στην κατηγορία 
αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Ή δένεσαι πολύ και πιστεύεις ότι δεν θα ξαναφύγεις πότε αλλά ζεις με αυτό το άγχος ή αρχίζεις 
να γίνεσαι λίγο πιο νομάς ρε παιδί μου και κρατάς πέντε πράγματα και λες εντάξει τώρα θα 
ξαναφύγω οπότε μην τα μαζεύω ξανά όλα. Νομίζω ότι αυτό άμα άμα φοβάσαι κάτι τέτοιο 
αρχίζεις και δημιουργείς κάποια  patterns για το πώς να αντιμετωπίσεις το άγχος σου 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 26). 
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8.23.4. Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες ως βοηθητικό μέσο για τη 
διαχείριση του άγχους των μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται ότι η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες αποτελεί ένα 
βοηθητικό μέσο για την διαχείριση του άγχους των μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Eίναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει κάποιος πράγματα που τον γεμίζουν γιατί τον αποσπάει 
από τα ζόρια ίσως που έχει και από την πραγματικότητα σε ένα βαθμό, σε ρεαλιστικό βαθμό 
πάντα δηλαδή να μην ξεφύγει τελείως, αυτό... θα ξεκουράστεί κάπως ψυχικά; Δηλαδή θα 
ξεχαστεί για λίγο το άγχος αυτό (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 36). 
 

8.23.5. Το κλείσιμο στον εαυτό ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του άγχους των 
μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται 
την απομάκρυνση από τον κοινωνικό περίγυρο και το κλείσιμο στον εαυτό ως μηχανισμό 
άμυνας. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Κλείνεσαι στον εαυτό σου και σου μένει για πάντα αυτό. Δε συζητάς με κανέναν τίποτα 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 33α). 
 
Όταν είσαι μόνος σου μιλάς με τον εαυτό σου. Δηλαδή ένα πρόβλημα σου θεωρώ ότι εσύ το 
ξέρεις καλύτερα απ όλους. Εσύ το περνάς... Μείνε μόνος σου και θα το βρεις. Θα στο φέρει το 
μυαλό σου.  Αργά ή γρήγορα θα στο φέρει. Τη σωστή τη λύση, ή τη λύση ή την πληροφορία 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 33γ). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης του άγχους 

των μετακομίσεων γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 23.  

 
Πίνακας 23. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους τρόπους διαχείρισης του άγχους των 
μετακομίσεων γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το παιχνίδι ως βοηθητικό μέσο για 
την διαχείριση του άγχους των 
μετακομίσεων 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Η ενασχόληση με την τέχνη ως 
βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του 
άγχους των μετακομίσεων 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Η δημιουργία μοτίβων συμπεριφοράς 
ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση 
του άγχους των μετακομίσεων 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η ενασχόληση με δημιουργικές 
δραστηριότητες ως βοηθητικό μέσο 
για τη διαχείριση του άγχους των 
μετακομίσεων 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Το κλείσιμο στον εαυτό ως βοηθητικό 
μέσο για τη διαχείριση του άγχους 
των μετακομίσεων 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 23 παρατηρούμε ότι και τα τέσσερα υποκείμενα 

(Α1, Α2, Α3, Β1) αναφέρουν ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση 
του άγχους των μετακομίσεων. Δύο υποκείμενα (Α1, Α3) αναφέρουν ότι η ενασχόληση με 
την τένχη αποτελεί βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του άγχους, ενώ στη συνέχεια το κάθε 
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υποκείμενο έχει αναφέρει έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Το υποκείμενο Α1 αναφέρει 
την δημιουργία μοτίβων συμπεριφοράς, το υποκείμενο Α2 αναφέρει την ενασχόληση με 
δημιουργικές δραστηριότητες ενώ τέλος το υποκείμενο Β1 αναφέρει το κλείσιμο στον εαυτό 
ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση του άγχους των μετακομίσεων.  

 
8.24. Η σημασία των προσωπικών αντικειμένων στη μετακόμιση γενικά 
 

Η σημασία των προσωπικών αντικειμένων στη μετακόμιση γενικά διερευνήθηκε μέσα 
από την κλινική συνέντευξη 1 με ερωτήσεις σχετικά με τη σημασία που έχουν τα προσωπικά 
αντικείμενα για ένα άτομο που μετακομίζει.  
 
8.24.1. Τα προσωπικά αντικείμενα ως συναισθηματική επένδυση. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα για τα οποία τα προσωπικά αντικείμενα αποτελούν συναισθηματική 
σύνδεση και επένδυση για ένα άτομο. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 
 

Κοίτα θεωρώ ότι σε αυτή τη μικρή ηλικία είναι η ζωή του όλη. Τα αντικείμενα του, δηλαδή 
κυρίως θα ναι παιχνίδια ξέρω γω, κονσόλες [...] γιατί σε αυτή την ηλικία δε μπορούμε να 
επενδύσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν έχουμε την αντίληψη, το μυαλό, δε ξέρω τώρα, δεν 
είμαι ειδικός σε αυτά, δεν επενδύουμε σε ανθρώπους σε αυτή την ηλικία. Δεν επενδύουμε 
χρόνο στους ανθρώπους που θα πρεπε. Ναι μεν υπάρχει μια φιλία, αλλά και αυτές σου λέω 
βασίζονται στο ότι παίζουμε Pokemon στο game boy. Δεν έχεις το μυαλό να επενδύσεις χρόνο 
σε ανθρώπους, επενδύεις σε πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι σου βγάζουν μια ασφάλεια. Δηλαδή 
λες ότι έχω το game boy και είναι δικό μου, δε θα μου το πάρει κανένας. Ενώ με ένα άλλο 
παιδάκι μπορεί να μην τα βρείτε στους βόλους και να μαλώσετε. Θα μου πεις είναι λόγος 
αυτός; Όχι, δεν είναι. Αλλά έτσι είναι το μυαλό σου (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 18α). 
 
Αποκτάει ένα παιδί μία σύνδεση προσωρινή (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9). 
 
Μου βγαίνει πάρα πολύ μία προσωρινή σύνδεση, ότι όσο διαρκεί η μετακόμιση συνδέομαι με 
αντικείμενα, θα τα αποχωριστώ μετά θα συνδεθώ με άλλα αντικείμενα αυτό και 
προσαρμοστικότητα σε αυτό δηλαδή θα αποκτήσω ένα συναισθηματικό δεσμό για λίγο. Δεν 
ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει, εμένα μου κάνει ένα προσωρινό δέσιμο (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 10). 
 

8.24.2. Τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα κομμάτι του ατόμου. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα 
κομμάτι του ατόμου.  Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Παίρνω μαζί μου ένα κομμάτι δικό μου, δηλαδή δε νομίζω ότι είναι τόσο συνδεδεμένα για ένα 
παιδί με το χώρο το ότι είχα δικά μου αντικείμενα εκεί οπότε θα στεναχωρηθώ γιατί θα αφήσω 
το εκεί, όσο πιο πολύ για τα αντικείμενα σαν αντικείμενα γιατί είναι δικά μου και έχω συνδεθεί 
με τα αντικείμενα και απλά θα μπούνε σε ένα νέο περιβάλλον (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 19β). 
 
Για ένα μικρότερο παιδί το προσωπικό αντικείμενο είναι το ότι α το έχω μαζί μου παντού και τα 
βλέπει ακριβώς όπως τα βλέπω εγώ και ενδεχομένως είναι και ο φίλος μου (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 19ε). 
 
Παίρνει τον κόσμο του. Δηλαδή αυτό που σε αντιπροσωπεύει κάπου, αυτο θα συνεχίσεις και να 
σαι (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 
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Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την σημασία των προσωπικών 

αντικειμένων για το άτομο γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 24.  

 
Πίνακας 24. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τη σημασία των προσωπικών αντικειμένων 
για το άτομο γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως 
συναισθηματική σύνδεση 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα 
κομμάτι του ατόμου 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 24 παρατηρούμε ότι δύο υποκείμενα (Α3, Β1) 

αναφέρουν ότι τα προσωπικά αντικείμενα αποτελούν συναισθηματική επένδυση και σύνδεση 
για ένα άτομο. Τα υποκείμενα Α2 και Β1 αναφέρουν ότι τα προσωπικά αντικείμενα 
αποτελούν ένα κομμάτι του ατόμου. Το υποκείμενο Α1 δεν αναφέρθηκε στη σημασία που 
έχουν τα προσωπικά αντικείμενα για ένα άτομο γενικά.  

 
8.25. Η σημασία της σταθερότητας στην παιδική ηλικία γενικά 
 

Οι αντιλήψεις των υποκειμένων σχετικά με τη σημασία που έχει η σταθερότητα για ένα 
παιδί διερευνήθηκε στην κλινική συνέντευξη 1 με την ερώτηση «τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει 
η σταθερότητα στη ζωή ενός παιδιού;»  
 
8.25.1. Η συναισθηματική σταθερότητα ως η βάση για την συναισθηματική ισορροπία 
ενός παιδιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία υποστηρίζουν ότι 
η συναισθηματική σταθερότητα είναι απαραίτητη για ένα παιδί. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Νομίζω ότι η βασική σταθερότητα που πρέπει να έχει ένα παιδί είναι η συναισθηματική. Άμα 
υπάρχει αυτό τα υπόλοιπα δουλεύονται. Άμα δεν υπάρχει αυτό και σταθερότητα σε τόπο να 
υπάρχει και σε όλα τα υπόλοιπα και να πηγαίνει καλά η ζωή του δεν πολύ, δεν θα τραβήξει, 
νομίζω ότι τα παιδιά απλά θέλουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται, οπότε αν καταλαβαίνουν τι 
γίνεται είναι και συναισθηματικά ασφαλή γιατί μπορεί να καταλαβαίνουν τι γίνεται αλλά να 
πηγαίνουν όλα σκατά γύρω τους, ε αν είναι στο καλό σενάριο δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις 
υπόλοιπες αλλαγές γιατί αλλαγές θα συμβαίνουνε ρε παιδί μου και θάνατοι και κακά 
περιστατικά και όλα θα συμβούν απλά τώρα αν έχεις σταθερότητα σε όλα και πηγαίνουνε χάλια 
οι σχέσεις με την οικογένεια σου δε θα περάσει καλά το παιδάκι (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 33). 
 
Σταθερότητα και πρακτική και συναισθηματική, δηλαδή ένα σταθερό ήρεμο οικογενειακό 
περιβάλλον. Οικογενειακό περιβάλλον στο σπίτι (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
40α). 
 

8.25.2. Η έλλειψη σταθερότητας ως παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία υποστηρίζουν πως η έλλειψη 
σταθερότητας παρεμποδίζει την ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
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Το παιδί ας πούμε αναπτύσσεται μεγαλώνει, βλέπει πράγματα λαμβάνει ερεθίσματα, 
αντιμετωπίζει πράγματα και λοιπά οπότε με το να του αλλάζεις γενικότερα την καθημερινότητα 
του ενδεχομένως να διακόπτεις τον τρόπο που αναπτύσσεται, να μένουν πράγματα ας πούμε 
ανεκπλήρωτα σε εισαγωγικά. Το ότι δεν θα μπορέσω σε ένα βαθμό να δω πλήρως την έκβαση 
της τάδε κατάστασης ας πούμε γιατί κόπηκε από το τάδε γεγονός, οπότε δημιουργείται 
αυτομάτως μία σύγχιση (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 40). 
 
Μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας, δηλαδή αν αλλάζει συνέχεια νομίζω το 
γαμήσαμε, θέλει πολλή προσπάθεια μετά (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 55) 
 

8.25.3. Η έλλειψη σταθερότητας ως παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει 
ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται ότι η έλλειψη σταθερότητας στην παιδική ηλικία μπορεί να 
προκαλέσει ψυχοσυναισθηματικές δυσολίες στο μέλλον. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

Η αστάθεια σε σε βάθος χρόνου και κλιμακώνεται αρνητικά για το παιδί και θα του 
δημιουργήσει αν δεν του δημιουργεί ήδη και στην παιδική ηλικία και σε βάθος χρόνου έτσι 
δυσκολίες (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 41). 
 
Θα είναι μόνιμα στη διαδικασία να προσπαθεί να προσαρμοστεί και μόλις προσαρμόζεται το 
ξαναχάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί είναι βέβαιο το ότι θα δεις κακές συνήθειες έντονα. Γιατί 
απλά θα προσπαθεί να βρει το ξέσπασμα (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 55β). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την σημασία της σταθερότητας στην 

παιδική ηλικία γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά 
στον πιο κάτω πίνακα 25.  

 
Πίνακας 25. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τη σημασία της σταθερότητας στην παιδική 
ηλικία γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η συναισθηματική σταθερότητα ως η 
βάση για την συναισθηματική 
ισορροπία ενός παιδιού 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η έλλειψη σταθερότητας ως 
παράγοντας που εμποδίζει την 
ανάπτυξη 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

Η έλλειψη σταθερότητας ως 
παράγοντας που μπορεί να 
προκαλέσει ψυχοσυναισθηματικές 
δυσκολίες 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 25 βλέπουμε ότι τα υποκείμενα ανέφεραν κοινές 

πεποιθήσεις σχετικά με τη σημασία που έχει η σταθερότητα στην παιδική ηλικία. Τα 
υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η συναισθηματική σταθερότητα πρωτίστως είναι 
σημαντική για την συναισθηματική ισορροπία ενός παιδιού. Τα υποκείμενα Α2 και Β1 
ανέφεραν ότι η έλλειψη σταθερότητας εμποδίζει την ανάπτυξη ενός παιδιού, ενώ τέλος τα 
υποκείμενα Α2 και Β1 ανέφεραν ότι η έλλειψη σταθερότητας μπορεί να προκαλέσει 
ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες σε ένα παιδί.  
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8.26. Η αντίληψη της διαδικασίας της μετακόμισης από ένα παιδί γενικά 
 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί μπορεί να αντιλαμβάνεται την διαδικασία της 
μετακόμισης γενικά διερευνήθηκε κυρίως στην κλινική συνέντευξη 1 με ερωτήσεις σχετικά 
με το πώς ένα παιδί μπορεί να αντιλαμβάνεται μια μετακόμιση. 
 
8.26.1. Καθορισμός των φιλικών σχέσεων του παιδιού από τις συνθήκες και τους γονείς. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι στην παιδική 
ηλικία ένα παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους φίλους του και τον τρόπο με τον 
οποίο επικοινωνεί μαζί τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα: 
 

Δηλαδή δε μπορείς τώρα ρε παιδί μου να αλλάξεις παρέες. Δε γίνεται. Δε γίνεται γιατί πρώτον 
οι παρέες που έχεις δεν είναι παρέες κατ επιλογήν, είναι παρέες κατά συνθήκη. Βρεθήκατε στο 
ίδιο μέρος, γεννηθήκατε ταυτόχρονα, ε θα κάνετε παρέα. Αυτό είναι το κριτήριο. Και οι τάπες 
στα Pokemon. Ποιος έχει πιο πολλές. Και αυτό είναι κριτήριο σε εκείνη την ηλικία. Είναι κατά 
συνθήκη είναι τόσο [...] όσο είναι η παρέα του οκτάχρονου. Την οποία δε τη διαλύεις που να 
χτυπιέσαι κάτω (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9γ). 
 
Ούτε το χρόνο και τις επιλογές έχουν να μιλάνε όποτε θέλουνε με τους φίλους τους και οι φίλοι 
τους, για τους φίλους τους αποφασίζουν οι γονείς τους οπότε εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα 
σε αυτή τη σχέση, ενώ στην ουσία είναι πολύ λιγότερα και παίρνουν και τις αποφάσεις τα 
άτομα που δεν εμπλέκονται συναισθηματικά στη σχέση, οπότε τρέχα γύρευε (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15).  

 
8.26.2. Αδυναμία του παιδιού να κατανοήσει την αλλαγή του τόπου κατοικίας. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρονται τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι στην παιδική ηλικία το 
παιδί δε μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη που οδηγεί τους γονείς να αλλάξουν τόπο 
κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
 

Απλά ακολουθεί το γονιό του και δε ξέρει γιατί το κάνει αυτό που κάνει. Δε μπορεί να το 
καταλάβει (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9γ).  
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την αντίληψη της διαδικασίας της 

μετακόμισης από ένα παιδί γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 26.  

 
Πίνακας 26. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την αντίληψη της διαδικασίας της 
μετακόμισης από ένα παιδί γενικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Καθορισμός των φιλικών σχέσεων του 
παιδιού από τις συνθήκες και τους 
γονείς 

1(25%) 0 0 1(25%) 1(25%) 

Αδυναμία του παιδιού να κατανοήσει 
την αλλαγή του τόπου κατοικίας 

0 0 0 1(25%) 2(50%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 26 διαπιστώνουμε ότι κάποια υποκείμενα έχουν αναφέρει 

χαρακτηριστικά του τρόπου αντίληψης μιας μετακόμισης από ένα παιδί. Δύο υποκείμενα 
(Α1, Β1) έχουν αναφέρει ότι το παιδί δεν έχει τον πρώτο λόγο στις φιλικές σχέσεις που 
δημιουργεί και αφήνει πίσω, ενώ το υποκείμενο Β1 έχει αναφέρει ότι το παιδί δεν μπορεί να 
κατανοήσει την αλλαγή του τόπου κατοικίας σε αυτή την ηλικία, το τι σημαίνει και το γιατί 
συμβαίνει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης 
και οι επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων προσωπικά 

 
9.1. Εισαγωγή  
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης της έρευνας 
μας σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκησης και των επιδράσεων 
των συχνών μετακομίσεων προσωπικά για τους συμμετέχοντες. Επίσης παρουσιάζουμε τα 
αποτελέσματα σχετικά με το πώς τα υποκείμενα αναπαριστούν την καλή κατοίκηση και την 
ανεστιότητα, και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων μέσα από ιχνογραφικά και 
μεταφορικά έργα. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις θεματικές ενότητες και τις κατηγορίες 
που αναδύθηκαν από την θεματική ανάλυση των δεδομένων. 
 
9.2. H έννοια του σπιτιού προσωπικά  
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια που έχει το σπίτι φαίνεται κυρίως από 
την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τις λέξεις, 
εικόνες ή συνειρμούς που μπορεί να έχει ένα άτομο όταν ακούει τη λέξη σπίτι, τον ορισμό 
της λέξης σπίτι, όπως και το αν είναι σημαντικό για το ίδιο το άτομο να έχει ένα σπίτι και τι 
ρόλο παίζει το σπίτι στην καθημερινή ζωή του ατόμου προσωπικά. 
 
9.2.1. Το σπίτι ως μέρος με σημαντικούς άλλους.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται σπίτι ως το μέρος στο οποίο βρίσκονται οι σημαντικοί 
άλλοι. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). 
Συγκεκριμένα: 

 
Για μένα προσωπικά είναι εκεί που είναι η οικογένειά μου, είναι οι δικοί μου άνθρωποι και που 
αυτό. Αυτό είναι το σπίτι. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ 1 α). 
 
Το πατρικό μου. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 1). 
 
[...] είναι συνδεδεμένο με πολλές αναμνήσεις ή και με πρόσωπα (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 1) 
 
Πρωινός καφές το Σαββατοκύριακο. Αυτό που θα πάω και θα πιούμε καφέ με τον μπαμπά και 
είναι πολύ έτσι έντονη εικόνα. (Υποκείμενο Α2, κλινινκή Συνέντευξη 1, ερ.1). 
 
Έτσι, συν του ότι εγώ πλέον το βλέπω απ το σπίτι των γονιών μου, το βλέπω ότι είναι ευκαιρία 
να δω την οικογένεια μου. (Υποκείμενο Β1, Κλινινκή Συνέντευξη 1, ερ. 6α). 
 
[...] σπίτι για μένα δεν είναι ο χώρος δεν είναι ο τοίχος είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα σε 
αυτό δηλαδή αν απλά αλλάξει το ντουβάρι και κρατήσουμε τους ίδιους ανθρώπους για μένα δεν 
υπάρχει διαφορά. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4). 

 
9.2.2. Το σπίτι ως μέρος άνεσης, ξεκούρασης και χαλάρωσης.Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ως σπίτι το μέρος όπου μπορούν να 
ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν και τα τέσσερα 
υποκείμενα (100%). Όπως τα ίδια ανέφεραν: 
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Είναι το comfort σου, εκεί που νιώθεις comfortable, άνετος, είναι εκεί που περνάς καλά. 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 3 α). 
 
Έναν αρκετά σημαντικό ρόλο διότι είναι το καταφύγιο μου, μου προσφέρει χαλάρωση, 
απομόνωση που τη χρειάζομαι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2). 
 
Επειδή δουλεύω πολλές ώρες είναι σίγουρα το μέρος που έχω να ηρεμήσω και να κοιμηθώ 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2) 
 
Για μένα προσωπικά είναι ξεκούραση [...] στο τέλος της ημέρας δηλαδή θα θελήσω να γυρίσω 
σπίτι μου να ξεκουραστώ, να νιώσω λίγο πιο ο εαυτός μου λίγο πιο άνετα λίγο πιο στο χώρο 
μου. (Υποκείμενο Α2, κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 
[...] όταν κουραστώ μία μέρα θα πάω σπίτι μου θα χαλαρώσω αν είμαι φορτισμένη θα πάω σπίτι 
μου θα αποφορτίσω. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 
Τόπος ξεκούρασης αλλά τύπου ξεκούρασης, ξεκούρασης και σωματικής και ψυχικής δηλαδή 
θα γυρίσω σπίτι θα τα βγάλω όλα και απλά θα κάτσω να κοιτάω το ταβάνι και θα ηρεμήσω. 
Safe place (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2) 

 
9.2.3. Το σπίτι ως τόπος αυτονομίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υποκείμενα τα οποία 
αντιλαμβάνονται το σπίτι ως το μέρος όπου έχουν αυτονομία, ανεξαρτησία και μπορούν να 
θέτουν οι ίδιοι τους κανόνες. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). 
Παραθέτουμε κάποια παραδείγματα παρακάτω: 

 
Είναι εκεί που οι κανόνες είναι αυτό που θες εσύ, ο νόμος είσαι εσύ, θες να γυρίσεις την 
τηλεόραση αναποδα, θα γυρίσεις την τηλεόραση ανάποδα. Ξέρω γω, θες να βάλεις το καναπέ 
μες στο μπάνιο για κάποιο λόγο αλλά το κάνεις, άμα θες το κάνεις άμα χωράει, το σπίτι είναι 
εκεί που εσύ είσαι ο νόμος. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή κακό αυτό που πιστεύεις στο 
σπίτι σου είναι νόμος αυτό. Δεν υπάρχουν όρια, εσύ είσαι τα όρια. Εσύ είσαι το όριο, εσύ το 
βάζεις, εσύ το θέτεις,ότι οκ, μέχρι εκεί, άλλη φορά μπορεί να το βάλεις παραπέρα, αυτό είναι η 
απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2). 
 
Σου λέω είναι εκεί που ο νόμος είναι ο λόγος σου. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 
2α). 
 
[...] το ότι είμαι μόνη μου συντηρούμαι μόνη μου δεν εξαρτώμαι από κανέναν, στην τελική έχω 
το χώρο μου να κάνω ότι θέλω όποτε το θέλω, δεν χρειάζεται να δώσω αναφορά σε κανέναν, 
δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα, μπορώ να ξεσπάσω όπως θέλω άμα μου τη δώσει καμιά 
μέρα. Δηλαδή η αυτονομία και η προσωπική εξέλιξη, δηλαδή τα βάζω μαζί. (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 3) 
 
Συνεπάγεται για μένα ανεξαρτησία, και οικονομική και συναισθηματική (Υποκείμενο Α2,  
κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 6). 
 
Τα θέλω όλα όπως θέλω εγώ να ναι. Θέλω να βάψω τον τοίχο μωβ με κίτρινες βούλες, τον 
βάφω... δεν υπάρχει κανένας να επεμβαίνει στο πώς θα ναι. Μπορείς να θες να βάλεις τη φόρμα 
ανάποδα, βάλτην και άμα πάρει φωτιά θα πάρει (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
6α).  
 
Έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος και έχω φτάσει σε σημείο να μπορώ να με συντηρήσω μόνη μου. 
Προφανώς για να είμαι σε θέση να με συντηρήσω μόνη μου εμένα και ένα σπίτι προφανώς κάτι 
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έχω κάνει στη ζωή μου για να μπορώ να συντηρώ όλα αυτά τα έξοδα. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 4) 
 
Αυτοί οι τοίχοι είναι δικοί μου, αν θέλω να τους βάψω μαύρους θα τους βάψω μαύρους  αύριο, 
ενώ αν είναι ένα σπίτι που νοικιάζω θα το σκεφτώ δύο και τρεις φορές πριν το κάνω κάτι 
μπορεί και να μην το κάνω. (Υποκείμενο Α3, Κλινική συνέντευξη 1, ερ. 6) 
 
Ο χώρος τον οποίο νοικιάζω και τον έχω φτιάξει έτσι όπως μου αρέσει. (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 1). 

 
9.2.4. Το σπίτι ως τόπος ασφάλειας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία 
αντιλαμβάνονται το σπίτι ως ένα μέρος όπου νιώθουν ασφάλεια. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] το καταφύγιο, την ασφάλεια (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 3). 
 
[...] θεωρώ σπίτι τον χώρο που νιώθω ασφάλεια (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 1 
α). 
 
[...] και σου προσφέρει μία ασφάλεια, (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 1) 
 
[...] για μένα αυτό είναι σπίτι. Από τη στιγμή που μου παρέχει την ασφάλεια και τη φροντίδα 
και τη ζεστασιά και όλο αυτό. Έτσι συναισθηματικά, ψυχολογικά. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 3α). 
 
[...] εγώ το σπίτι μου το αισθάνομαι σαν το χώρο φύλαξης μου [...] πολύ σημαντικό ότι είμαι 
ασφαλής. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 5). 

 
9.2.5. Το σπίτι ως μέρος όπου μπορεί κανείς να είναι ο εαυτός του. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ως σπίτι τον χώρο στον οποίο μπορεί 
κανείς να είναι ο εαυτός του. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα: 

 
[...]  ένας χώρος να είμαι ο εαυτός μου. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2). 
 
[...] τον χώρο που νιώθω ο εαυτός μου και συναισθηματικά και πρακτικά και κυριολεκτικά. 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική συνέντευξη 2, ερ. 1 α). 

 
9.2.6. Το σπίτι ως χώρος ελευθερίας και δημιουργικότητας. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται  ως σπίτι τον χώρο στον οποίο 
μπορούν να είναι ελεύθερα και δημιουργικά. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] μπορώ να είμαι δημιουργική μέσα στο σπίτι μου, θα χορέψω. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 5). 
 
[...] σε προηγούμενες φάσεις που ζούσα περισσότερο το σπίτι μου ήτανε και λίγο ο χώρος που 
μπορούσα να δημιουργήσω να μαι λίγο πιο ελεύθερη (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, 
ερ.2 ) 

 
9.2.7. Το σπίτι ως ο χώρος εκπλήρωσης αναγκών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ως σπίτι το χώρο στον οποίο μπορούν να 
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εκπληρώσουν τις ανάγκες τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 

 
Είναι ένας χώρος που εκπληρώνω τις ανάγκες μου . (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, 
ερ. 2). 

 
9.2.8. Το σπίτι ως χώρος οικειότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται ως σπίτι τον χώρο στον οποίο νιώθουν οικειότητα. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκκεριμένα: 

 
[...] τον χώρο που νιώθω οικεία (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 1 α) 

 
9.2.9.Το σπίτι ως χώρος αναφοράς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία 
αντιλαμβάνονται ως σπίτι έναν χώρο αναφοράς. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Θεωρώ σπίτι ένα χώρο αναφοράς που μπορείς να γυρνάς εκεί (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 1) 

 
9.2.10. Το σπίτι ως διέξοδος από την καθημερινότητα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ως σπίτι τον χώρο που τους προσφέρει μια διέξοδο από την 
καθημερινότητα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

 
Για μένα είναι αυτό που σου χα πει και την προηγούμενη φορά, το σπίτι είναι η διέξοδος από 
την καθημερινότητα. Δηλαδή ό,τι στο διάολο και να γίνει μέσα στη μέρα σου, αν το σπίτι σου 
είναι στημένο όπως θες εσύ να είναι, είναι η διέξοδος σου. Δηλαδή μπορεί να πάνε όλα στραβά 
και ανάποδα στη δουλειά είναι αυτό που λένε να γαμηθεί ό,τι γαμιέται, που συμβαίνει πολύ 
συχνά αυτό το πράγμα έτσι, το σπίτι είναι η διέξοδος. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, 
ερ. 3 α). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια του σπιτιού προσωπικά 

σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 
27.  
 
Πίνακας 27. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια του σπιτιού προσωπικά σε σχέση 
με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το σπίτι ως μέρος με σημαντικούς 
άλλους 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Το σπίτι ως μέρος άνεσης, 
ξεκούρασης και χαλάρωσης 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Το σπίτι ως τόπος αυτονομίας 0 1(25%) 1(25%) 1(25%) 3(75%) 
Το σπίτι ως τόπος ασφάλειας 1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 
Το σπίτι ως μέρος όπου μπορεί κανείς 
να είναι ο εαυτός του 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Το σπίτι ως χώρος ελευθερίας και 
δημιουργικότητας 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Το σπίτι ως ο χώρος εκπλήρωσης 
αναγκών 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Το σπίτι ως χώρος οικειότητας 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
Το σπίτι ως χώρος αναφοράς 1(25%) 0 0 0 1(25%) 
Το σπίτι ως διέξοδος από την 
καθημερινότητα 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 
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Μελετώντας τον πίνακα 27 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα συμφωνούν σε κάποιους 

ορισμούς του σπιτιού προσωπικά. Όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι το σπίτι για αυτούς είναι 
ένα μέρος όπου μπορούν να χαλαρώσουν και να έχουν τα σημαντικά για αυτούς πρόσωπα. 
Στη συνέχεια τρία υποκείμενα (Α2, Α3, Β1) ανέφεραν ότι σπίτι είναι εκεί όπου είναι 
αυτόνομοι, ενώ τρία υποκείμενα επίσης (Α1, Α2, Α3) ανέφεραν ότι σπίτι είναι ο χώρος όπου 
νιώθουν ασφάλεια. Δύο υποκείμενα (Α2, Α3) ανέφεραν ότι σπίτι είναι ο τόπος όπου νιώθουν 
ο εαυτός τους, ενώ άλλα δύο υποκείμενα (Α1, Α3) ανέφεραν ότι σπίτι είναι ο χώρος όπου 
έχουν ελευθερία και δημιουργικότητα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα το κάθε υποκείμενο 
έδωσε ακόμη έναν δικό του ορισμό ξεχωριστά για το σπίτι. Το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι το 
σπίτι είναι ένας χώρος αναφοράς, το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι το σπίτι είναι ένας χώρος 
οικειότητας, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι το σπίτι είναι ένας χώρος εκπλήρωσης αναγκών, 
ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι το σπίτι είναι μια διέξοδος από την καθημερινότητα.  
 
9.3. Η έννοια της κατοικίας προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της κατοικίας προσωπικά φαίνεται 

κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν 
τις λέξεις, εικόνες ή συνειρμούς που μπορεί να έχει ένα άτομο όταν ακούει τη λέξη κατοικία 
ή τον ορισμό της λέξης κατοικία. 
 
9.3.1. Η κατοικία ως προσωρινότητα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται την έννοια της κατοικίας ως ένα σπίτι στο οποίο διαμένουν 
προσωρινά. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] ναι μεν την κατοικία μπορεί να την αισθάνομαι σπίτι μου αλλά να μην είναι το μόνιμο 
δηλαδή να σκοπεύω να μετακομίσω. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 2). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της κατοικίας προσωπικά 

σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 
28.  

 
Πίνακας 28. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της κατοικίας προσωπικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η κατοικία ως προσωρινότητα 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 28 διαπιστώνουμε ότι μόνο ένα υποκείμενο (Α2) 

έδωσε ορισμό για το τι σημαίνει προσωπικά κατοικία για εκείνο. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε 
ότι η κατοικία προσωπικά έχει μια περισσότερο προσωρινή έννοια κατοίκησης.  
 
9.4. Η έννοια της κατοίκησης προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια που έχει η κατοίκηση φαίνεται κυρίως 

από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τις 
λέξεις, εικόνες ή συνειρμούς που μπορεί να έχει ένα άτομο όταν ακούει τη λέξη κατοίκηση ή 
τον ορισμό της λέξης κατοίκηση. 
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9.4.1. Η κατοίκηση ως ο τρόπος διαμονής. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται την κατοίκηση ως τον τρόπο με τον οποίο διαμένουν σε ένα χώρο. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Εγώ, στο σπίτι μου έμπαινες και έβλεπες το εξής. Καλώδια καλώδια, καλώδια, ηχεία ηχεία 
ηχεία, κομικς, κιθάρες μαλακίες, υπολογιστές, αυτό . Να μπαίνω στο σπίτι να βάζω μουσική 
στο κινητό και να ακούγεται παντού. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.2). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της κατοίκησης 

προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 29.  
 
Πίνακας 29. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της κατοίκησης προσωπικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                         ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η κατοίκηση ως ο τρόπος διαμονής 0 0 0 1(25%) 1(25%) 
 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 29 διαπιστώνουμε ότι μόνο το υποκείμενο Β1 

έδωσε ορισμό για την έννοια της κατοίκησης, αναφέροντας ότι κατοίκηση είναι ο τρόπος 
διαμονής.  
 
9.5. Η σημασία των προσωπικών αντικειμένων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια που έχουν τα προσωπικά αντικείμενα 

φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες 
διερευνούν τι σημασία είχαν τα προσωπικά αντικείμενα για τους ίδιους, καθώς και το πώς 
αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι τη σχέση με τα προσωπικά τους αντικείμενα. 
 
9.5.1. Τα προσωπικά αντικείμενα ως συντροφιά σε καταστάσεις. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τα προσωπικά αντικείμενα ως συντροφιά 
στο άτομο σε διάφορες καταστάσεις της ζωής του. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] το είχα μαζί μου σε διάφορες καταστάσεις. Το έφερνα μαζί μου όταν έδινα Πανελλήνιες 
στο φροντιστήριο, μιλάμε για τέτοια κατάσταση, εγώ έχω περάσει μαζί με αυτό, ήταν δίπλα μου 
αυτό το κουκλάκι ρε παιδί μου τα πάντα. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 10β). 

 
9.5.2. Τα προσωπικά αντικείμενα ως πηγή οικειότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι τα προσωπικά αντικείμενα παρέχουν οικειότητα. 
Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Το οικείο. Οικείο, είναι δικό μου επειδή είναι δικό μου ίσως να βλέπει τα πράγματα όπως τα 
βλέπω εγώ έτσι ίσως τα αντιλαμβάνεται και ένα παιδί μικρότερης ηλικίας γιατί εγώ αυτό το 
πήρα μου το δώσανε στην τέταρτη πέμπτη δημοτικού δηλαδή το έχω από τότε δεν ήμουνα παιδί 
παιδί (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 19ε). 

 
9.5.3. Τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα κομμάτι του εαυτού. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα 
κομμάτι του εαυτού. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
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Ο καθένας έχει πράγματα τα οποία είναι σήμα κατατεθέν και αυτό ισχύει και σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Δηλαδή εμένα αν με ρωτήσεις ποιο είναι το σήμα κατατεθέν μου θα σου πω, είναι τα 
δαχτυλίδια μου. Φοράω δαχτυλίδια. Συνέχεια. Είναι σήμα κατατεθέν. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ 11α). 

 
9.5.4. Τα προσωπικά αντικείμενα ως αναμνήσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τα προσωπικά αντικείμενα ως ενθύμιο. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

  
[...] όταν ήμουνα στην έκτη δημοτικού και ήτανε η στιγμή για μία ακόμα μετακόμιση από τη 
Μυτιλήνη στην Ξάνθη μέχρι εκείνη την ηλικία των 12 χρονών εγώ είχα κάνει μια πολύ μεγάλη 
συλλογή από κούκλες και είχα 2 3 κουκλόσπιτα και αμαξάκι, Barbie και ένα τσαντάκι με 
ρουχαλάκια και όλα αυτά χρειάστηκε να τα πετάξω, γιατί ήτανε μία extra κούτα, [...]αλλά 
ακόμη και τώρα με πονάει. Θα μπορούσα να είχα κρατήσει έστω κάτι και δε κράτησα. Αυτό 
μετανοιώνω βασικά όχι ότι τα άφησα, το ότι δεν κράτησα τουλάχιστον μια κούκλα να τα 
θυμάμαι. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.9). 
 
[...] θα ήθελα ιδανικά να κρατήσω μια κούκλα, άντε δυο κούκλες σαν ενθύμιο της παιδικής μου 
ηλικίας. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9). 

 
9.5.5. Τα προσωπικά αντικείμενα ως αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής σημασίας. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι τα προσωπικά τους 
αντικείμενα είχαν πολύ μεγάλη σημασία για τα ίδια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] είχα μία ψύχωση με τα πράγματα μου [...] αυτά που κράταγα ήταν αυτά που αγαπούσα, 
γιατί τα αγαπούσα δε ξέρω αλλά τα αγαπούσα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 11).  

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την σημασία των προσωπικών 

αντικειμένων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 30.  
 
Πίνακας 30. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την σημασία των προσωπικών αντικειμένων 
προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως 
συντροφιά σε καταστάσεις 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως πηγή 
οικειότητας 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως ένα 
κομμάτι του εαυτού 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως 
αναμνήσεις 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Τα προσωπικά αντικείμενα ως 
αντικείμενα μεγάλης 
συναισθηματικής σημασίας 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 30 διαπιστώνουμε ότι το κάθε υποκείμενο έχει 

δώσει μια διαφορετική ερμηνεία σχετικά με τη σημασία που είχαν τα προσωπικά τους 
αντικείμενα για τους ίδιους. Το υποκείμενο Α1 αναφέρει ότι τα προσωπικά του αντικείμενα 
είχαν μεγάλη συναισθηματική σημασία για εκείνο, το υποκείμενο Α2 αναφέρει ότι τα 
προσωπικά του αντικείμενα του παρείχαν οικειότητα και συντροφιά, το υποκείμενο Α3 
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αναφέρει ότι τα προσωπικά αντικείμενα συνιστούσαν αναμνήσεις, ενώ το υποκείμενο Β1 
ανέφερε ότι τα προσωπικά αντικείμενα ήταν ένα σήμα κατατεθέν του.  
 
9.6. Το βίωμα της αστάθειας κατά την περίοδο των μετακομίσεων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για το βίωμα της αστάθειας φαίνεται κυρίως από την 

ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τι και αν βίωσαν 
ως αστάθεια οι ίδιοι στη ζωή τους κατά την περίοδο των μετακομίσεων. 

 
9.6.1. Αστάθεια στον κοινωνικό περίγυρο. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία όταν μετακόμιζαν βίωναν αστάθεια στον κοινωνικό τους περίγυρο. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα:  

 
Έχανα συνέχεια τον κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή μόλις πήγαινα να αναπτύξω κάποιες φιλικές 
σχέσεις κάποιους γνωστούς κάτι οτιδήποτε έπρεπε αναγκαστικά να τα ξαναπετάξω να τα 
ξανακάνω απ την αρχή. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το ζόρι. Δεν μπορούσα να σταθεροποιήσω την 
καθημερινότητα δηλαδή, την καθημερινότητα με την με την καλή έννοια όμως, να ξέρω πού 
κυκλοφορώ, ποιοί άνθρωποι είναι από δω ή είναι από εκεί  δηλαδή να ξέρω τι παίζει τι κάνει. 
Έτσι είναι αυτό που λέει μέχρι να μάθεις τα χνώτα των αλλωνών. Μόλις πήγαινε να συμβεί 
μετακόμιζα. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 12). 
 
Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν οι φιλικές μου σχέσεις, ήταν ασταθείς, και γιατί όταν μετακόμιζα τον 
πρώτο καιρό έκανα παρέα με κάποια άτομα και μετά έκανα παρέα με άλλα άτομα, αυτό ήταν 
ένα φαινόμενο που συνέβαινε, ξεκινούσα να κάνω παρέα με κάποιους και κατέληγα με 
κάποιους άλλους πριν φύγω (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 8α). 

 
9.6.2. Συναισθηματική αστάθεια των μελών της οικογένειας. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν υποκείμενα τα οποία κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων βίωναν αστάθεια στη 
συναισθηματική κατάσταση των γονέων τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] νομίζω πιο πολύ η συναισθηματική κατάσταση της μαμάς. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
συνέντευξη 2, ερ. 14). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με το βίωμα της αστάθειας κατά την 

περίοδο των μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 31.  

 
Πίνακας 31. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν το βίωμα της αστάθειας κατά την περίοδο 
των μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                              ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αστάθεια στον κοινωνικό 
περίγυρο 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Συναισθηματική αστάθεια των 
μελών της οικογένειας 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 31 παρατηρούμε ότι δύο υποκείμενα (Α3, Β1) 

ανέφεραν ότι βίωναν τον κοινωνικό τους περίγυρο ασταθή κατά τη διάρκεια των 
μετακομίσεων, ενώ το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι αυτό που προκαλούσε αστάθεια κατά την 
περίοδο των μετακομίσεων ήταν η συναισθηματική κατάσταση της μητέρας της. Το 
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υποκείμενο Α1 δεν αναφέρθηκε σε κάποιον παράγοντα αστάθειας κατά την περίοδο των 
μετακομίσεων. 

 
9.7. Το βίωμα της σταθερότητας κατά την περίοδο των μετακομίσεων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για το βίωμα της σταθερότητας φαίνεται κυρίως από 

την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τι και αν 
βίωσαν ως σταθερότητα οι ίδιοι στη ζωή τους κατά την περίοδο των μετακομίσεων. 
 
9.7.1. Η οικογένεια ως παράγοντας σταθερότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία βίωναν την οικογένεια τους ως έναν παράγοντας σταθερότητας κατά τις 
μετακομίσεις. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν και τα τέσσερα υποκείμενα (100%). 
Συγκεκριμένα: 

 
[...] το μόνο σταθερό πράγμα που είχα τότε ήταν η οικογένεια όλο το υπόλοιπο εναλασσόταν 
και άλλαζε. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10). 
 
[...] οι γονείς μου και η αδερφή μου είναι σταθερό κομμάτι που ήτανε μαζί μου. (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7). 
 
[...] το μόνο σταθερό ήταν οι γονείς μου και η αδερφή μου όταν γεννήθηκε . (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 12). 
 
Ήταν κάπως σταθερή επειδή κάπως είχαμε αρκετή σχέση με τους γονείς μου οπότε επειδή 
συνέχιζε αυτό και ήμουν και μικρή οπότε ένιωθα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, υπήρχε μία 
συνέχεια (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10). 

 
9.7.2. Το σχολείο ως παράγοντας σταθερότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται 
υποκείμενα τα οποία βίωναν τη συνέχεια του σχολείου ως έναν παράγοντα σταθερότητας 
κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 
 

 
Ιχνογράφημα 17. Το ελληνικό σχολείο. 
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       Στη ζωγραφιά αυτή η Αλεξάνδρα έχει ζωγραφίσει τρεις ίδιους πίνακες και τρεις 
δασκάλους με ίδιο σχέδιο αλλά διαφορετικό χρώμα δίπλα στους πίνακες. Απέναντι από τον 
πίνακα κάθε φορά βρίσκεται ένα άτομο μόνο πάντα με μωβ χρώμα.  

 
-Στη δεύτερη ζωγραφιά αλλάζουνε μόνο οι δάσκαλοι, αυτά που λένε είναι πάντα τα 

ίδια, οι ίδιο πίνακες η ίδια και εγώ από κάτω, λίγο μεγαλώνω, σκεφτόμουν ότι όταν μου 
είπες για να ζωγραφίσω δεν έχω κάτι να πω γιατί τώρα που τα βλέπω τόσο μακριά οι 
άνθρωποι άλλαζαν, το σχολείο ήταν το ίδιο πράγμα όσες τάξεις και αίθουσες να άλλαξα 
ήταν  ακριβώς ο ίδιος πίνακας με τα ίδια θρανία την ίδια δασκάλα, άλλος άνθρωπος αλλά 
σχεδόν η ίδια κατάσταση, οπότε δεν είχα πολύ να προσαρμοστώ είχα απλά να συνεχίσω να 
κάνω το ίδιο πράγμα να περάσει κάποιος καιρός για να καταλάβει η δασκάλα ότι το κάνω 
καλά και να συνεχίσουμε τη ζωή μας.  

3. Ωραία και το ελληνικό σχολείο γιατί το έχεις ονομάσει το ελληνικό σχολείο; 
- Νομίζω ότι αν πάρουμε όλους τους ανθρώπους που πάει σχολείο στην Ελλάδα και 

τους πούμε ζωγραφίστε το ελληνικό σχολείο, θα κάνουνε ένα κτηριάκι με μία ελληνική 
σημαία από πάνω και αν ζωγραφίσουν την τάξη τους θα ζωγραφίζουν ένα πίνακα και τα 
θρανία σε παράταξη απο κάτω και η έδρα με το δάσκαλο κάπως είναι πολύ τυπικό όλο αυτό 
που ζήσαμε όλοι, όπου και να πας όσα σχολεία και να αλλάξεις είναι το ίδιο πράγμα. 
(Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 17, Ερ. 2,3) 

         
Η Αλεξάνδρα θέλει να δείξει ότι το ελληνικό σχολείο όσες φορές και να άλλαξε μέρη 

και σχολεία παραμένει ίδιο. Όπως και η ίδια αναφέρει: 
 
Αλλάζουνε μόνο οι δάσκαλοι, αυτά που λένε είναι πάντα τα ίδια, οι ίδιο πίνακες η ίδια και εγώ 
από κάτω, λίγο μεγαλώνω, σκεφτόμουν ότι όταν μου είπες για να ζωγραφίσω δεν έχω κάτι να 
πω γιατί τώρα που τα βλέπω τόσο μακριά οι άνθρωποι άλλαζαν, το σχολείο ήταν το ίδιο 
πράγμα όσες τάξεις και αίθουσες να άλλαξα ήταν  ακριβώς ο ίδιος πίνακας με τα ίδια θρανία 
την ίδια δασκάλα, άλλος άνθρωπος αλλά σχεδόν η ίδια κατάσταση, οπότε δεν είχα πολύ να 
προσαρμοστώ είχα απλά να συνεχίσω να κάνω το ίδιο πράγμα να περάσει κάποιος καιρός για 
να καταλάβει η δασκάλα ότι το κάνω καλά και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. (Υποκείμενο Α1, 
Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 16, Ερ. 1).  
 
Νομίζω ότι αν πάρουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα και τους 
πούμε ζωγραφίστε το ελληνικό σχολείο, θα κάνουνε ένα κτηριάκι με μία ελληνική σημαία από 
πάνω και αν ζωγραφίσουν την τάξη τους θα ζωγραφίζουν ένα πίνακα και τα θρανία σε 
παράταξη απο κάτω και η έδρα με το δάσκαλο κάπως είναι πολύ τυπικό όλο αυτό που ζήσαμε 
όλοι, όπου και να πας όσα σχολεία και να αλλάξεις είναι το ίδιο πράγμα. (Υποκείμενο Α1, 
Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 16, Ερ. 3).  
 
Αυτό είναι το βασικό είναι ότι πραγματικά ενώ άλλαζα μέρη το σχολείο ήταν ίδιο, μπορείς να 
πεις θετικό γιατί δεν είχα άλλες διαφορές αλλά μπορείς να δεις και θλιβερό γιατί είναι στο 
σχολείο. Δηλαδή Ίσως ήταν και πιο σταθερός παράγοντας αυτό είχα να γνωρίσω όλους τους 
καινούργιους φίλους αλλά το μάθημα σαν μάθημα ήταν παντού το ίδιο». (Υποκείμενο Α1, 
Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 16, Ερ. 4). 
 
[...] το σχολείο είναι ούτως ή άλλως είναι αυτονόητο ότι θα πάω σχολείο (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7β). 
 
Αυτό είναι το βασικό είναι ότι πραγματικά ενώ άλλαζα μέρη το σχολείο ήταν ίδιο [...]  Δηλαδή 
ίσως ήταν και πιο σταθερός παράγοντας αυτό, είχα να γνωρίσω όλους τους καινούργιους 
φίλους αλλά το μάθημα σαν μάθημα ήταν παντού το ίδιο. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 
2, ερ. 4 ιχνογραφικό έργο 7). 
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9.7.3. Η σταθερότητα στις μετακομίσεις ως συνέχιση δραστηριοτήτων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωναν τη συνέχιση των εξωσχολικών τους 
δραστηριοτήτων ως έναν παράγοντα σταθερότητας στις μετακομίσεις. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Υπήρχε μία σταθερότητα ως προς τα ιδιαίτερα και τα μαθήματα και ξένες γλώσσες που έκανα 
δηλαδή δεν διακόπτονταν με τη μετάθεση συνέχιζα στο καινούργιο μέρος, πήγαινα, αυτό ήταν 
ένα σταθερό κομμάτι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7). 

 
9.7.4. Η σταθερότητα στις μετακομίσεις ως τα έπιπλα του σπιτιού. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία βίωναν τα έπιπλα του σπιτιού τους ως παράγοντα 
σταθερότητας κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Για ένα μεγάλο διάστημα θα μπορώ να πω ότι και τα έπιπλα μας ήτανε σταθερά. Αυτά 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με το βίωμα της σταθερότητας στην 

περίοδο των μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 32.  
 
Πίνακας 32. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν το βίωμα της σταθερότητας στην περίοδο 
των μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η οικογένεια ως παράγοντας 
σταθερότητας 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4(100%) 

Το σχολείο ως παράγοντας 
σταθερότητας 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Η σταθερότητα στις μετακομίσεις 
ως συνέχιση δραστηριοτήτων 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η σταθερότητα στις μετακομίσεις 
ως τα έπιπλα του σπιτιού 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 32 παρατηρούμε ότι όλα τα υποκείμενα ανέφεραν 

ότι η οικογένεια τους ήταν ένας παράγοντας σταθερότητας κατά τη διάρκεια των 
μετακομίσεων. Δύο υποκείμενα (Α1, Α3) ανέφεραν ότι το σχολείο αποτελούσε έναν 
παράγοντα σταθερότητας, ενώ το υποκείμενο Α3 ανέφερε επίσης ότι η συνέχιση των 
δραστηριοτήτων ήταν ένας παράγοντας σταθερότητας όπως και τα έπιπλα των σπιτιών τους. 
Το υποκείμενο Α3 ανέφερε τους περισσότερους παράγοντες σταθερότητας.  
 
9.8. Η επίδραση των μετακομίσεων στη σχέση με τους γονείς 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση τους 

με τους γονείς φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από 
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν ταν υπήρξαν επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση τους 
με τους γονείς τους.  
 
9.8.1. Οι μετακομίσεις ως εμπόδιο στην ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις μπορεί να 
αποτελέσουν εμπόδιο στην ανεξαρτητοποίηση του παιδιού. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
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Κάπως να έχουνε το τιμόνι ρε παιδί μου, άργησα αρκετά να σκεφτώ ότι θα πάρω και εγώ 
κάποια στιγμή το τιμόνι ή ότι μπορώ να το πάρω και τώρα. (Υποκειμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 18). 
 
[...] οπότε επειδή οι γονείς μου δεν ξέρανε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέρος θα με 
προστάτευαν με έναν λίγο περισσότερο τρόπο (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 
33β). 
 
[...] υπάρχει περισσότερη καχυποψία το ότι δεν γνωρίζω κάποιον από το νηπιαγωγείο και τον 
γνωρίζω στην τρίτη γυμνασίου φερειπείν και δεν ξέρω πώς θα μου φερθεί δεν ξέρω πώς θα 
φερθεί στο παιδί μου, μία σκέψη της μάνας μου ενδεχομένως, μπορεί να μη θέλει το καλό του 
και ξέρεις Κ η τάδε δεν μου αρέσει ας πούμε σαν φίλη σου να την  ξεκόψεις και καβγάδες μετά 
του τύπου μα εγώ την κάνω παρέα, όχι εσύ, οπότε μπαίνει λίγο και αυτό σαν παράγοντας 
σίγουρα. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 18). 

 
9.8.2. Οι μετακομίσεις ως προσωρινός αποχωρισμός από τους γονείς. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις οδήγησαν στην 
προσωρινή απουσία των γονέων τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 

 
Την επηρέασαν γιατί το καλοκαίρι που μετακομίζαμε ουσιαστικά ήταν σαν εκείνο το καλοκαίρι 
να ήταν οι γονείς μου απόντες από την άποψη ότι ο πατέρας μου έφευγε έψαχνε να βρει σπίτι, 
μετά μπορεί να ξαναχρειαζόταν να ξαναφύγει γιατί γυρνούσε και δεν έβρισκε έπρεπε να 
ξαναπάει, μετά έφευγε νωρίτερα η μητέρα μου, εμείς καθόμασταν για ένα διάστημα με τους 
παππούδες μου γιατί πηγαίναν οι γονείς μου (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 13). 
 

[...] γυρίσαμε πίσω βέβαια σαν διαλυμένη οικογένεια, γιατί ο μπαμπάς μου έπρεπε να μείνει, 
δεν μπορούσε να φύγει και δεν γινότανε (Υποκείμενο Β1, Βιογραφική αφηγηματική 
συνέντευξη). 

 
9.8.3. Οι μετακομίσεις ως παράγοντας άγχους των γονέων για τα παιδιά τους. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις προκαλούσαν 
άγχος στους γονείς τους για την προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 

 
Υπήρχε το άγχος της προσαρμογής της δικής μας, όχι τόσο της δικής τους ντάξει αυτοί ήταν 
αλλά εντάξει υπήρχε ένα άγχος να προσαρμοστούμε εμείς, να είμαστε ok στο σχολείο, να 
κάνουμε παρέες τα φροντιστήρια θυμάμαι ψάχναμε ρωτούσαμε πολλούς ανθρώπους μέχρι να 
καταλήξουμε στους δασκάλους και υπήρχε και μετά ένα άγχος. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 13 α). 
 

Όταν φύγαμε στο εξωτερικό ήταν αγχωμένοι για το πώς θα ήμουνα (Υποκείμενο Α2, 
Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

 
9.8.4. Οι μετακομίσεις ως αιτία αλλαγής της συμπεριφοράς των γονέων προς το παιδί. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις 
προκάλεσαν αλλαγή στην αλληλεπίδραση των γονέων τους μαζί τους. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Μπορώ να πω και η συμπεριφορά των γονιών μου διότι ήτανε σαν η μετάθεση να ήταν και ένα 
ορόσημο και ως προς την αντιμετώπισή τους προς εμένα δηλαδή άλλη ήταν η διετία πέμπτη 
έκτη δημοτικού, δηλαδή αλλιώς με αντιμετώπιζαν σαν παιδάκι και μετά ή επόμενη διετία 
μπορώ να πω στο γυμνάσιο, με αντιμετώπιζαν διαφορετικά, σαν έφηβη πλέον. Υπήρχε 
διαφορετική αντιμετώπιση, δεν ξέρω αν μέναμε κάπου μόνιμα πώς θα εξελισσόταν αυτό αλλά 
το παρατήρησα αυτό (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 8α).  
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Μετά την μετάθεση ξεκινούσε μία διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν είχε αρχίσει πριν τη 
μετακόμιση. Κάπως έτσι κάπως και οι γονείς μου να συντονιζόντουσαν σε όλο αυτό 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 8γ). 
 

[...] ήταν λίγο πιο ανεκτικοί στις παπαριές ήταν λίγο πιο ανεκτικοί στα νεύρα μου γιατί είναι 
λογικό να έχεις νεύρα όταν δε μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα όπως θες, ειδικά όταν δε 
μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα επειδή είσαι μικρός (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
συνέντευξη 2, ερ. 19 α). 

 
9.8.5. Οι μετακομίσεις ως παράγοντας σύσφιξης της σχέσης με τους γονείς. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις τους έκαναν 
να έρθουν πιο κοντά με τους γονείς τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 

Το ότι μετακομίζαμε με έκανε να έρθω πιο κοντά από ότι ήμουνα, ακόμα πιο κοντά. Γιατί με 
στηρίζανε πολύ περισσότερο. Δε θεωρώ ότι με επηρέασαν αρνητικά, ίσα ίσα. Ακριβώς το 
αντίθετο.(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 19). 

 

9.8.6. Οι μετακομίσεις ως μηδενική επιρροή στις σχέσεις με τους γονείς. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις δεν επηρέασαν με 
κάποιον τρόπο τη σχέση τους με τους γονείς τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 

Συνέχιζε να υφίσταται η οικογένεια σαν οικογένεια [...]  οι σχέσεις μας ήτανε, δεν, ήταν πιο 
πολύ τα γεγονότα που συνέβαιναν που τις επηρέαζαν παρά οι μετακομίσεις σαν μετακομίσεις. 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 20 α). 

 

9.8.7. Οι μετακομίσεις ως παράγοντας δημιουργίας εντάσεων στη σχέση με τους γονείς. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις 
προκαλούν εντάσεις στις σχέσεις με τους γονείς. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 

Φέρνουν εντάσεις κυρίως με τους γονείς στο δικό μου σπίτι τουλάχιστον (Υποκείμενο Α2, 
Κλινινκή Συνέντευξη 1, ερ. 18) 
 

Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων 
στη σχέση με τους γονείς σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 33.  

 

Πίνακας 33. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση 
με τους γονείς σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                            ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Οι μετακομίσεις ως εμπόδιο στην 
ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 

Οι μετακομίσεις ως προσωρινός 
αποχωρισμός από τους γονείς 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως παράγοντας άγχους 
των γονέων για τα παιδιά τους 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία αλλαγής της 
συμπεριφοράς των γονέων προς το παιδί 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως παράγοντας σύσφιξης 
της σχέσης με τους γονείς 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Οι μετακομίσεις ως μηδενική επιρροή στις 
σχέσεις με τους γονείς 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Οι μετακομίσεις ως παράγοντας 
δημιουργίας εντάσεων στη σχέση με τους 
γονείς 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 
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 Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 33 παρατηρούμε ότι τρία υποκείμενα (Α1, Α2, Α3) 

ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις συνέβαλλαν στο να αργήσουν να ανεξαρτητοποιηθούν από 
τους γονείς τους. Στη συνέχεια δύο υποκείμενα (Α3, Β1) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις 
αποτέλεσαν αιτία να αποχωριστούν από τους γονείς τους για ένα διάστημα. Επίσης δύο 
υποκείμενα (Α2, Α3) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις έκαναν τους γονείς τους να έχουν άγχος 
για την προσαρμογή των παιδιών, ενώ ακόμη δύο υποκείμενα (Α3, Β1) ανέφεραν ότι οι 
μετακομίσεις συνέβαλλαν στο να υπάρξουν αλλαγές στη συμπεριφορά των γονέων τους 
απέναντι τους. Το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις σύσφιξαν τη σχέση του με 
τους γονείς του, το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις αυτές καθαυτές δεν 
επηρέασαν σημαντικά τις σχέσεις στην οικογένεια, ωστόσο το ίδιο υποκείμενο ανέφερε στη 
συνέχεια ότι υπήρχαν αυξημένες εντάσεις στη σχέση του με τους γονείς.  
 
9.9. Η επίδραση των μετακομίσεων στις φιλικές σχέσεις 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις επιδράσεις των μετακομίσεων στις φιλικές τους 

σχέσεις φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι 
οποίες διερευνούν ταν υπήρξαν επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση τους με τους φίλους 
τους.  
 
9.9.1. Οι μετακομίσεις ως αιτία απώλειας φιλικών σχέσεων. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις οδήγησαν στην απώλεια φιλικών 
σχέσεων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Ο αποχωρισμός ήταν μόνιμος, δεν υπήρχε κάποια στιγμή που να επανερχόμουνα σε αυτά τα 
άτομα, τίποτα όσο διήρκεσαν οι φιλικές επαφές στις μετακομίσεις, δεν έχει υπάρξει κάποια 
φιλική σχέση που να έχω διατηρήσει μέχρι και σήμερα υπάρχουν άτομα που τους μιλάω τους 
χαιρετάω και μπορώ να πω γεια μέχρι τώρα αλλά μέχρι εκεί. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 21 α). 
 
Υπήρχανε άτομα που τα είχα αγαπήσει και υπήρχε η θέληση μέσα μου να διατηρήσω μια 
επαφή, διατηρούσα μια επαφή η οποία σιγά-σιγά μειωνότανε, αλλά μετά θα υπήρχε και μια 
καινούργια φιλική επαφή που θα είχα που θα την αισθανόμουνα πολύ έντονη στην καινούργια 
μετάθεση, οπότε μετά το προηγούμενο άτομο κάπως σαν να έφθινε μέσα μου. (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 22). 
 
Υπήρχε μια αρνητική ότι μετά τη μετακόμιση σταματούσαμε να είμαστε φίλοι, κάποιες φορές 
μπορεί να υπήρχε μια επικοινωνία να μιλούσαμε οπότε με τον καιρό αυτό έφθινε δε μπορούσε 
να διατηρηθεί οπότε εμένα μου έμενε μια ανάμνηση του ανθρώπου όσο καιρό έμενα κοντά του 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 14). 
 
Και τα άτομα που θα άφηνα πίσω, ότι  φιλίες είχα φτιάξει με στεναχωρούσε που θα τα άφηνα. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5). 
 
Μου την έσπαγε και με στεναχωρούσε όταν έχανα τους φίλους μου, γιατί δεν είχαμε και 
τηλέφωνα και τέτοια, είχαμε μόνο το σταθερό που πόση επαφή να κρατήσεις στο δημοτικό με 
σταθερό τηλέφωνο με τους φίλους σου και μου την έσπαγε στις μετακομίσεις ότι ειδικά την 
πρώτη περίοδο ήθελα τα πράγματα απο το σπίτι και ότι συμβαίνει να τα δείξω στους 
προηγούμενους φίλους μου αλλά δε μπορούσαν να ναι εκεί να τα δουν (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10). 

 
9.9.2. Οι μετακομίσεις ως παράγοντας ενδυνάμωσης των φιλικών σχέσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις ενδυνάμωσαν 
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τις φιλικές τους σχέσεις με τα άτομα που έμειναν πίσω. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Δυνάμωσαν λίγο. Ναι. Αλλά ναι δε θεωρώ ότι μου τις κατέστρεψε, μπορεί να πρόσθεσε σε 
αυτές, να αφαίρεσε όχι. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 22 α). 
Εγώ δεν έχασα καμία επαφή καμία, ίσα-ίσα που όταν γύρισα ήμουν πιο αποδεκτός από ότι 
ήμουνα πριν.  Γιατί το βλεπαν ότι δεν τους ξέχασα φεύγοντας. (Υποκείμενο Β1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 40). 

 
9.9.3. Οι μετακομίσεις ως αιτία διακοπής της δια ζώσης επαφής με τις φιλικές σχέσεις. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι λόγω των μετακομίσεων 
χάθηκε η δια ζώσης επαφή με τους φίλους τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Σωματικά έχω χάσει, τύπου δεν έρχομαι σε δια ζώσης επαφή (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ιχνογράφημα ερ.3) 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στις 

φιλικές σχέσεις προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 34.  

 
Πίνακας 34. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στις 
φιλικές σχέσεις προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  

                                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Οι μετακομίσεις ως αιτία απώλειας 
φιλικών σχέσεων 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως παράγοντας 
ενδυνάμωσης των φιλικών σχέσεων 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία διακοπής 
της δια ζώσης επαφής με τις φιλικές 
σχέσεις 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 34 διαπιστώνουμε ότι δύο υποκείμενα (Α1, Α3) 

ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις προκάλεσαν απώλεια φιλικών σχέσεων, ενώ το υποκείμενο Β1 
ανέφερε ότι οι μετακομίσεις ενδυνάμωσαν τις φιλικές του σχέσεις. Το υποκείμενο Α2 
ανέφερε ότι η επίδραση των μετακομίσεων στις φιλικές του σχέσεις ήταν η διακοπή της δια 
ζώσης επαφής.  
 
9.10. Η επίδραση των μετακομίσεων στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία του ατόμου 
προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις επιδράσεις των μετακομίσεων στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και 
από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν αν υπήρξαν επιδράσεις των μετακομίσεων στη μετέπειτα 
επαγγελματική τους πορεία.  
 
9.10.1. Αναζήτηση ενός επαγγέλματος που να περιλαμβάνει μετακομίσεις. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν υποκείμενα τα οποία υποστηρίζουν ότι οι μετακομίσεις της 
παιδικής ηλικίας τα έκαναν να επιλέξουν ένα επάγγελμα το οποίο περιλαμβάνει επίσης 
μετακομίσεις στην ενήλικη ζωή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 
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Ναι, ένα κριτήριο δικό μου ήτανε ότι ήθελα να έχω μετακομίσεις και να αλλάζω μέρη, ήθελα να 
το διατηρήσω αυτό και μέσω του επαγγέλματος μου [...] το σκεφτόμουν αυτό, ότι θέλω να 
υπάρχει. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 29). 

 
9.10.2. Ανακάλυψη της επαγγελματικής κλίσης κατά την περίοδο των μετακομίσεων. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία θεωρούν ότι μέσω των εμπειριών 
από τις μετακομίσεις ανακάλυψαν την επαγγελματική τους κλίση. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Ξέρεις τι γίνεται, στη Ρόδο ήταν η μεγάλη μου άνθιση πάνω στα Video games, άρχισα να παίζω 
πάρα πολύ, οπότε από ένα σημείο και μετά δε με επηρέαζε ο περίγυρος. Δηλαδή η ζωή μου 
ήταν να τελειώσω το σχολείο, να τελειώσω τα μαθήματα να πάω να παίξω. Και πάει λέγοντας. 
Αυτό βέβαια μετά επηρέασε τη μελλοντική μου ζωή χωρίς να το καταλάβω γιατί είχα τόση 
ενασχόληση με τους υπολογιστές που άρχισα να θέλω να μάθω πώς δουλεύουνε. Και 
κατέληξαν οι σπουδές και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δηλαδή αν ψάχνουμε να βρούμε επιρροή 
αυτή ήταν η επιρροή. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 35β). 
 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στη 

μετέπειτα επαγγελματική ζωή σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 35.  

 
Πίνακας 35. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στη 
μετέπειτα επαγγελματική ζωή σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                       ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναζήτηση ενός επαγγέλματος που να 
περιλαμβάνει μετακομίσεις 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Ανακάλυψη της επαγγελματικής 
κλίσης κατά την περίοδο των 
μετακομίσεων 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 35 διαπιστώνουμε ότι δύο μόνο υποκείμενα 

αναφέρθηκαν στην επίδραση των μετακομίσεων στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. 
Το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις την έκαναν να επιλέξει ένα επάγγελμα στο 
οποίο επίσης θα μετακομίζει συχνά, ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι την περίοδο των 
μετακομίσεων και μέσα από αυτές ανακάλυψε την επαγγελματική του κλίση.  
 
9.11. Το βίωμα των μετακομίσεων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για το βίωμα των μετακομίσεων προσωπικά φαίνεται 

κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν 
πώς τα υποκείμενα βίωσαν τις μετακομίσεις στην παιδική τους ηλικία. 
 
9.11.1. Η μετακόμιση ως ένα γεγονός που απλά συμβαίνει. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία βίωναν την μετακόμιση ως ένα απλό γεγονός το οποίο 
συνέβαινε σε αυτά. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). 
Συγκεκριμένα: 

 
[...] για μένα δεν υπήρχε μία κατάσταση, ήτανε κάτι που απλά συνέβαινε (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 38 α). 
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Δε ξέρω εμένα πλέον οι μετακομίσεις μου φαίνονται πολύ αυτόματες, [...]  Δεν με πιάνει αυτός 
ο πανικός το Θεέ μου πώς θα μαζέψουμε ένα ολόκληρο σπίτι να το πάμε στην άλλη άκρη, όχι 
ντάξει, όπως το στησες έτσι θα το μαζέψεις θα το ξανά πας κάπου θα το στήσεις [...] όλα καλά. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 16).  
 
Το είχα στο μυαλό μου ότι είναι Part of the job. Οκ θα αλλάξω και θα προσπαρμοστώ οκ θα 
ξανα αλλάξω και θα ξαναπροσαρμοστώ. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 12). 

 
9.11.2. Η μετακόμιση ως μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τη μετακόμιση ως μια ξεχωριστή εμπειρία που έχουν 
βιώσει. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Μεταγενέστερα το έβλεπα σαν εμπειρία (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 28) 
 
Δηλαδή άρχισα να το βλέπω ότι ξέρεις τι, έκανα κάτι που άλλοι δεν έχουν κάνει. Άρα το 
παίρνω σαν bonus. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 26). 
 
Ένιωθα πολύ έτσι λιγάκι ξεχωριστή (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 25 α) 

 
9.11.3. Η μετακόμιση ως μια νέα αρχή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται τη μετακόμιση ως μια νέα αρχή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Είχα μια ανυπομονησία, πάντα θυμάμαι να ανυπομονούσα για αυτή την αλλαγή που ερχόταν. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4 α). 
 
Ότι θα γνώριζα καινούργιους φίλους και ότι θα γνώριζα ένα καινούργιο μέρος, μου έκαναν 
πολλή εντύπωση τα μέρη. Σαν πόλεις, σαν αυτό, το τι θα συναντούσα εκεί πέρα (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4). 
 
[...] restart το ότι πρέπει ξανά να ξεκινήσεις τη ζωή σχεδόν από την αρχή (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2 ιχνογραφικό έργο 5). 

 
9.11.4. Η μετακόμιση ως παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τις μετακομίσεις ως 
γεγονός που διαμόρφωσε την προσωπικότητα τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Νομίζω ότι οι μετακομίσεις με έχουν διαμορφώσει σαν άνθρωπο, είναι στον απόλυτο βαθμό. 
Μπορώ να το περιγράψω με ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι δεν ξέρω ποια θα ήμουνα αν δεν 
μετακομίζαμε. Αν δεν κάναμε τις μεταθέσεις. Δεν ξέρω ποια θα ήμουνα. (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 19). 
 
Το πώς διαμορφώθηκε η προσωπικότητα μου μέσα από αυτό, το τι έφερε η μετακόμιση σαν 
μετακόμιση, σαν εξέλιξη σε εμένα, στο άτομο το δικό μου (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 28). 

 
9.11.5. Η μετακόμιση ως αρνητική εμπειρία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα 
τα οποία βίωσαν τη μετακόμιση ως μια αρνητική κατάσταση, δύσκολη να τη διαχειριστούν. 
Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25)%. Συγκεκριμένα: 
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9.11.6. Οι συχνές μετακομίσεις ως αποξένωση 
 

 
Ιχνογράφημα 18. Video Games. 

 
Ο Γιώργος έχει σχεδιάσει στην επάνω αριστερά πλευρά της σελίδας έναν υπολογιστή 

με μια καρέκλα. Έχει δώσει τον τίτλο «Video games» και έχει γράψει τις λέξεις 
«αποξένωση», «διασκέδαση» και «αίσθηση ελευθερίας».  

Για τον Γιώργο η μετακόμιση στη Ρόδο ήταν αυτή που θυμάται πιο έντονα και ήταν 
αυτή που τον δυσκόλεψε περισσότερο. Διέξοδο σε εκείνη την περίοδο της ζωής του βρήκε 
μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια και τον υπολογιστή, ο οποίος μετά έγινε και αντικείμενο των 
σπουδών του και της εργασίας του. 
 

Με έτρωγε ένα μεγάλο γιατί. Που ναι μεν μου το εξηγούσαν, δεν ήθελα να το δεχτώ. . 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 35β). 
 
Ήτανε πολύ διαφορετικό το περιβάλλον και για ένα παιδί είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόση 
διαφορά. Τώρα  ξέρεις ότι αλλάζοντας ένα τόπο θα συναντήσεις ανθρώπους που πιθανώς να 
έχουν διαφορετικές συνήθειες στον τρόπο ζωής. Όταν είσαι οχτώ χρονών πώς να δεχτείς τέτοια 
διαφορετικότητα. Πώς δηλαδή να τη βάλεις κάτω με τη λογική και να πεις ξέρεις τι έχουν 
διαφορετικές συνήθειες εδώ πέρα (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10). 
 
[...] δεν την πάλεψα (Υποκείμενο Β1, Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη).  

 
9.11.7. Η μετακόμιση ως διφορούμενη κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντλαμβάνονται τις μετακομίσεις ως διαδικασία με δύο πλευρές, από τη 
μια ευχάριστη και από την άλλη στενάχωρη και αγχωτική. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Για μένα πάντα υπήρχαν δύο στάδια, το στάδιο του πένθους και το στάδιο της χαράς και του 
ενθουσιασμού, στεναχωριέμαι που αποχωρίζομαι κάτι ένα μέρος και φίλους και χαίρομαι αφού 
έχω πατήσει το πόδι μου στο καινούργιο μέρος, για όλους τους καινούργιους ανθρώπους που θα 
γνωρίσω. Εγώ πάντα χαιρόμουνα θυμάμαι, στην αρχή ήμουν αγχωμένη γιατί υπήρχε αυτή η 
αίσθηση, ήμουνα μόνη και αυτό με άγχωνε, που δεν είχα το κομμάτι της παρέας του σχολείου, 



 178 

αλλά χαιρόμουνα που θα έκανα μια καινούργια αρχή (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 13). 

 
9.11.8. Η μετακόμιση ως μια ξαφνική αλλαγή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα όποία βίωναν τη μετακόμιση ως μια ξαφνική αλλαγή. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] δεν σκεφτόμουν ότι α σε δύο χρόνια θα φύγω πάλι, το χα πολύ ότι α, σαν να ζω κανονικά 
και μου ερχόταν λίγο ξαφνικό ότι θα φύγουμε. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7). 

 
9.11.9. Η μετακόμιση ως ένας νέος στόχος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονταν τη μετακόμιση ως μια νέα πρόκληση και στόχο. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα σαν προκλήσεις και έθετα στόχους ότι okay θα το κάνω και 
αυτό, θα το καταφέρω και αυτό. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 31). 

 
9.11.10. Οι συχνές μετακομίσεις ως συσσωρευμένες θετικές και αρνητικές εμπειρίες 
 

 
Ιχνογράφημα 19. Πάμε πάλι από την αρχή. 

 
Η Αλεξάνδρα έχει σχεδιάσει στο πάνω μέρος της σελίδας πολλά μικρά τετράγωνα 

κουτάκια τα οποία έχουν διαφορετικά σχέδια μέσα τους και όλα βρίσκονται μέσα σε ένα 
μεγάλο ορθογώνιο. Τα κουτάκια έχουν βελάκια που οδηγούν από το ένα στο άλλο, κάποια με 
διακεκομμένες τελείες και κάποια με γραμμές. Έξω από το ορθογώνιο υπάρχει ένα μεγάλο 
βέλος που δείχνει σε ένα σημείο εκτός σελίδας.  

 
Προσπαθούσα να κάνω, επειδή δεν έχω ούτε θετικά ούτε ακριβώς αρνητικά, έχω μια μίξη, 

προσπαθούσα να δώσω αυτές τις εμπειρίες σε κουτάκια δηλαδή και τα καλά και τα κακά και τα 
πιο αυστηρά και τα πιο δημιουργικά και το να δώσω και λίγο όλη αυτή την πορεία πως πάνε από 
το ένα στο άλλο, όντως με την πορεία των μετακομίσεων αλλά και πώς μπορείς να πας μετά από 
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κει που ήσουν πίσω με τη σκέψη σου και να συνδυάσεις λίγο τα πράγματα που παίρνεις και το 
τελευταίο  

1.Συγγνώμη και αυτό είναι με τις τελίτσες το έχεις δείξει το δεύτερο που είναι σαν 
βελάκια 

- Ναι  και μετά μπορείς να σκεφτείς, σκέφτηκα κάπως ότι  όλη η διαδικασία και αυτή 
μπορεί να είναι ένα βήμα προς τα κάπου αλλού σε μια πιο μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου οπότε για 
αυτό όλα αυτά έχουν μπει και αυτά σε ένα κουτάκι, μπορείς να πας μετά κάπου αλλού αυτό 
κάπως ήταν σαν σκέψη και γενικά αυτή τη διαδικασία του πάμε πάλι να ξεκινήσουμε δηλαδή 
από κάπου πάμε κάπου αλλού και στη σκέψη και πρακτικά. (Υποκείμενο Α1, Συνέντευξη 
βασισμένη στο ιχνογράφημα 18, Ερ. 1 ) 
 
Η Αλεξάνδρα σε αυτή τη ζωγραφιά απεικονίζει τις εμπειρίες της από τις μετακομίσεις, 

θετικές και αρνητικές και δείχνει τη σύνδεση που έχουν μεταξύ τους, όπως και το ότι μπορεί 
παρόλο που βρίσκεται σε κάποιο άλλο μέρος να ανατρέξει νοητά σε κάποια παρελθοντική 
εμπειρία από ένα μέρος όπου έμενε. Έχει δώσει τίτλο «πάμε πάλι από την αρχή» καθώς όπως 
αναφέρει η ίδια «ότι και να συμβεί στο επόμενο μέρος που πάμε ήδη έχουμε ζήσει κάτι που 
μπορούμε να κρατάμε, θα πάμε κάπου αλλού άντε πάλι από την αρχή» (Υποκείμενο Α1, 
Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 19, Ερ. 2). 
 
9.11.11. Οι συχνές μετακομίσεις ως ένας κύκλος 
 

 
Ιχνογράφημα 20. Κύκλοι μετακομίσεων. 
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Στο ιχνογράφημα η Βίκυ έχει σχεδιάσει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα φάκελο από 
γράμμα και διάφορους ανθρώπους γύρω από έναν κύκλο. Για τη Βίκυ οι μετακομίσεις 
σήμαιναν ένα καινούργιο σπίτι, διαρκή μετακίνηση, ανθρώπους που άφηνε πίσω, όπως 
συβολίζει μέσα από το γράμμα και η όλη διαδικασία αποτελούσε για αυτή έναν κύκλο που 
πάντα την γυρνάει γύρω- γύρω και καταλήγει στο ίδιο σημείο. 

1. Ωραία στο πρώτο τι έχεις κάνει; 
-Έχω κάνει ένα σπίτι που είναι ορόσημο για τις μετακομίσεις γιατί η μετακόμιση χωρίς 
καινούργιο σπίτι δεν είναι μετακόμιση, έχω κάνει ένα αυτοκίνητο που αναπαριστά την κίνηση, 
ότι βρίσκομαι συνεχώς σε κίνηση, ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει το παλιό τα ανθρωπάκια 
κάτω είμαι εγώ σε διάφορες φάσεις που κάνω κύκλους γύρω-γύρω γύρω-γύρω γιατί όλο αυτό 
είναι ένας κύκλος όπως λέει και ο τίτλος, κύκλοι μετακομίσεων, που με κάνουν γύρω-γύρω και 
με φέρνουν πάλι στο ίδιο σημείο. 
2. Μάλιστα, ωραίο. Και τι τίτλο έχεις δώσει, τι λέξεις έχεις γράψει; 
- Οι λέξεις είναι κύκλος, ξεχνάω, μαζί, και το δεν ξέρω πού να πάω και πάλι είμαι εγώ. 
(Υποκείμενο Α3, Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 20, Ερ.1, 2). 

  
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με το βίωμα των μετακομίσεων 

προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 36.  

 
Πίνακας 36. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν το βίωμα των μετακομίσεων προσωπικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η μετακόμιση ως ένα γεγονός που 
απλά συμβαίνει 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 

Η μετακόμιση ως μια ξεχωριστή 
εμπειρία 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

Η μετακόμιση ως μια νέα αρχή 1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 
Η μετακόμιση ως παράγοντας 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Η μετακόμιση ως αρνητική 
εμπειρία 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Η μετακόμιση ως διφορούμενη 
κατάσταση 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η μετακόμιση ως μια ξαφνική 
αλλαγή 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η μετακόμιση ως ένας νέος στόχος 0 1(25%) 0 0 1(25%) 
 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 36 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έχουν αναφέρει 

διαφορετικά βιώματα σε σχέση με τις μετακομίσεις στη ζωή τους. Το περισσότερο κοινό 
βίωμα είναι το βίωμα που ανέφεραν τρία υποκείμενα (Α1, Α2, Α3) σχετικά με το ότι η 
μετακόμιση ήταν ένα γεγονός που απλώς συνέβαινε. Πέρα από αυτό δύο υποκείμενα (Α2, 
Β1) ανέφεραν ότι βλέπουν τις μετακομίσεις στη ζωή τους σαν μια ξεχωριστή εμπειρία ενώ τα 
υποκείμενα Α1 και Α3 βίωναν τις μετακομίσεις ως μια νέα αρχή. Τα υποκείμενα Α2 και Α3 
ανέφεραν ότι βίωσαν τις μετακομίσεις ως ένα καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας τους, ενώ το υποκείμενο Β1 βίωσε τη μετακόμιση ως μια αρνητική 
εμπειρία. Το υποκείμενο Α2 επίσης βίωνε τις μετακομίσεις με αμφιθυμία, το υποκείμενο Α1 
τις βίωνε ως μια ξαφνική αλλαγή στη ζωή του, ενώ τέλος το υποκείμενο Α2 βίωνε τη 
μετακόμιση ως ένα νέο στόχο που θέλει να κατακτήσει. 
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9.12. Η επίδραση των μετακομίσεων στην καθημερινή ζωή  

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις αλλαγές που επιφέρουν οι μετακομίσεις στην 

καθημερινή ζωή προσωπικά φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και 
από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τι αλλαγές υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των 
υποκειμένων που μετακομίζουν. 
 
9.12.1. Οι μετακομίσεις ως αιτία αλλαγής συνηθειών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις προκαλούσαν αλλαγές στις συνήθειες 
τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Άλλαξα πάρα πολύ στις συνήθειες μου γιατί έμενα σε κάτι πολύ πιο μικρό και σε μία επαρχία 
και κοντά σε θάλασσα και ήρθα εδώ που είναι πιο μεγάλο το σπίτι, δεν υπάρχει με τίποτα 
θάλασσα και είναι πόλη και έχουν αλλάξει τελείως όλες μου οι συνήθειες και οι τρόποι που 
κάνω δουλειές οπότε αλλάζει και η καθημερινότητα και έρχεται όλο τούμπα, γίνεται αλλιώς 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 9α). 
 
[...] εγώ είχα συνηθίσει το ΣΚ να παίζω μπάλα να πηγαίνω στο γήπεδο, να κάνω ποδήλατο εγώ 
Είχα συνηθίσει Να κάνω ποδήλατο στο χωριό μου πού να κάνεις ποδήλατο στη Ρόδο, στο 
χωριό δεν περνάει τίποτα,σε φάση περνάς στη διασταύρωση και περνάνε δυο μπεκάτσες και οι 
τρεις δεκαοχτούρες, αν περάσει αμάξι σε βλέπει από 10 χιλιόμετρα ξέρει α ο γιος του Β κάτσε 
να μην τον πατήσω, έτσι τώρα στη Ρόδο για να είχε τέτοια κίνηση [...] (Υποκείμενο Β1, 
Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 

 
9.12.2. Οι μετακομίσεις ως αιτία επιφόρτωσης περισσότερων ευθυνών στην καθημερινή 
ζωή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις 
έφεραν παραπάνω ευθύνες στην καθημερινή τους ζωή. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] τότε ένιωσα εγώ να πέφτει πάνω μου ένα βάρος μια ευθύνη το ότι είμαι η μόνη που 
γνωρίζει τη γλώσσα σε ένα βαθμό οπότε πρέπει εγώ να φροντίσω να επικοινωνήσω με τον 
παιδίατρο της αδερφής μου ή να πάω εγώ με τη μαμά μου στο φούρνο για να πάρει ψωμί 
(Υποκείμενο Α2, Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων 

στην καθημερινή ζωή προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 37.  
 
Πίνακας 37. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την επίδραση των μετακομίσεων στην 
καθημερινή ζωή προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Οι μετακομίσεις ως αιτία αλλαγής 
συνηθειών 

1(25%) 0 0 1(25%) 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία 
επιφόρτωσης περισσότερων 
ευθυνών στην καθημερινή ζωή 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 37 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα Α1 και Β1 αναφέρουν ότι 

οι μετακομίσεις αλλάζουν τις συνήθειες στην καθημερινή της ζωή, ενώ το υποκείμενο Α2 
αναφέρει ότι οι μετακομίσεις έφεραν αυξημένες ευθύνες στην καθημερινή του ζωή.  
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9.13. Οι αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων 

φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες 
διερευνούν τι αρνητικές επιδράσεις υπάρχουν στη ζωή των υποκειμένων που μετακομίζουν. 

 
9.13.1. Αποχωρισμός από φιλικές σχέσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία ανέφεραν ότι αρνητικό στις μετακομίσεις ήταν η απώλεια των φιλικών σχέσεων. Σε 
αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Τα αρνητικά πιο πολύ ήταν το ότι έπρεπε να αφήσω φιλίες που είχα συνάψει [...] το πιο 
δύσκολο μου ήταν αυτό, δηλαδή το ότι έπρεπε να πω γεια στους φίλους μου (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5) 
 
Όλον τον περίγυρο, φίλοι κάποιους συγγενείς που μπορεί να θέλεις να βλέπεις, αν τα πας καλά 
με τους συγγενείς δηλαδή που εγώ δεν τα πάω. Τον περίγυρο σου γενικότερα. Ότι περικλείει 
αυτό το πράγμα. Συναδέλφους, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, ό,τι είναι, ό,τι περιλαμβάνει, αυτό 
είναι που σου λείπει ουσιαστικά (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4 α). 

 
9.13.2. Δυσκολία στο συναισθηματικό δέσιμο με ένα χώρο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις δυσκόλεψαν τη διαδικασία της 
συναισθηματικής σύνδεσης με ένα σπίτι. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα:  

 
Στα αρνητικά σίγουρα ήταν ότι θα έπρεπε αυτό με το σπίτι με, δεν μπορούσα να δεθώ με ένα 
σπίτι, με κούραζε λίγο αυτό. Διότι είχα εγώ στο μυαλό μου κάπως πώς θέλω να φτιάξω το 
δωμάτιό μου κυρίως σαν έφηβη και με το που το έφτιαχνα μετά έπρεπε να ξαναφύγουμε και 
αυτό δεν εκπληρώθηκε ποτέ (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5). 

 
9.13.3. Απώλεια του σπιτιού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία 
ανέφεραν ως αρνητικό των μετακομίσεων την αλλαγή σπιτιού καθώς μπορεί να τους άρεσε 
το σπίτι που έπρεπε να αποχωριστούν. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
Κάποια πρακτικά δηλαδή μπορεί να μου άρεσε κάτι στο παλιό σπίτι και να το ήθελα πάρα πολύ 
στο επόμενο και να μην υπήρχε(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4). 

 
9.13.4. Η επαναπροσαρμογή στην καθημερινότητα ως κουραστική διαδικασία. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η επαναπροσαρμογή στην 
καθημερινότητα ήταν μια αρνητική επίδραση των μετακομίσεων. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Με κούραζε λίγο η πρώτη φάση του να  ξανά τακτοποιήσεις τα πάντα και να ξανά μάθεις λίγο 
το χώρο (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 4). 
 
Αυτό που με δυσκόλευε μόνο είναι ότι έπρεπε αναγκαστικά να δημιουργήσω μία καινούργια 
ζωή και κάπως ήταν δεδομένο στο κεφάλι μου ότι ντάξει, πρέπει να βρω φίλους πρέπει να τα 
πηγαίνω καλά στο σχολείο πρέπει να κάνω τα μαθήματά μου κάπως όλο αυτό ότι σώνει και ντε 
τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε μου την έσπαγε λίγο [...]  και το όλο κανόνισμα δηλαδή πες ότι 
τους βρήκες τους φίλους σου από το σχολείο να μάθεις που μένουν, να πάρεις το τηλέφωνο 
τους να γνωρίσεις τη μαμά τους να συμφωνήσουν οι μαμάδες σας να κάνετε παρέα, άντε πάλι 
από την αρχή, αυτό μου την έσπαγε. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 24). 
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9.13.5. Μείωση της αυθεντικότητας. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις μειώνουν την αυθεντικότητα ενός ατόμου. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυθεντικότητα. Αισθάνομαι ότι έδειχνα ένα πρόσωπο χαρούμενο και 
συμπαθητικό και προσαρμοζότανε στον κόσμο που υπήρχε γύρω μου, δεν αισθάνομαι ότι 
υπήρχε χώρος και χρόνος να είμαι αυτό που είμαι . (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 
23) 

 
9.13.6. Η αβεβαιότητα για την τύχη των προσωπικών αντικειμένων ως παράγοντας 
άγχους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η 
αβεβαιότητα που είχαν για το αν θα φτάσουν ασφαλή τα προσωπικά τους αντικείμενα μετά τη 
μετακόμιση τους προκαλούσε άγχος. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
Το μόνο άγχος που θυμάμαι να έχω στις μετακομίσεις μου το δημιούργησαν οι μεταφορείς. 
Είχα άγχος αν θα έχω τα πράγματα μου εκεί που πάμε. Επειδή από μετακόμιση σε μετακόμιση 
κάτι θα βρίσκαμε σπασμένο, αυτό το άγχος το χα από την ώρα που δίναμε τις κούτες μέχρι να 
ανοίξουμε και την τελευταία είχα ένα άγχος ότι θα σπάσει κάτι, δεν δεν μπορούσα καν να 
σκεφτώ τι είναι το χειρότερο να σπάσει, απλά φοβόμουν ότι κάτι θα καταστραφεί ή ότι κάτι δε 
θα μας φέρουν, ή κάτι θα γίνει. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 35). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των 

μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 38.  
 
Πίνακας 38. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων 
προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αποχωρισμός από φιλικές σχέσεις 0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 
Δυσκολία στο συναισθηματικό δέσιμο 
με ένα χώρο 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Απώλεια του σπιτιού 1(25%) 0 0 0 1(25%) 
Η επαναπροσαρμογή στην 
καθημερινότητα ως κουραστική 
διαδικασία 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Μείωση της αυθεντικότητας 0 0 1(25%) 0 1(25%) 
Η αβεβαιότητα για την τύχη των 
προσωπικών αντικειμένων ως 
παράγοντας άγχους 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 38 παρατηρούμε ότι με εξαίρεση δύο υποκείμενα 

(Α2, Β1), τα οποία ανέφεραν ότι αρνητική επίδραση είναι η απώλεια φίλων, υπάρχουν 
διαφορετικές αντιλήψεις στο κάθε υποκείμενο σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των 
μετακομίσεων. Το υποκείμενο Α1 έχει αναφέρει ότι τα αρνητικά ήταν η απώλεια του σπιτιού, 
η αβεβαιότητα για το αν θα φτάσουν ασφαλή τα αντικείμενα στο νέο σπίτι αλλά και η 
επαναπροσαρμογή σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι λόγω των 
μετακομίσεων δεν μπόρεσε ποτέ να δεθεί συναισθηματικά με ένα σπίτι και μειώθηκε η 
αυθεντικότητά του. Τα υποκείμενα Α2 και Β1 ανέφεραν σαν την πιο αρνητική επίδραση την 
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απώλεια των φίλων, ενώ τα υπόλοιπα υποκείμενα τόνισαν και διαφορετικές αρνητικές 
επιδράσεις των μετακομίσεων.  
 
9.14. Παράγοντες που δυσκολεύουν την προσαρμογή στη μετακόμιση προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τους παράγοντες που δυσκολεύουν την προσαρογή 

στις μετακομίσεις φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από 
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν ποιοι παράγοντες μπορεί να δυσκολέψουν την προσαρμογή 
σε μια μετακόμιση. 
 
9.14.1. Το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής ηλικίας ως παράγοντας που δυσκολεύει την 
προσαρμογή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η παιδική 
ηλικία με τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά καθιστούν τη μετακόμιση μια δύσκολη 
διαδικασία για ένα παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 

 
[...]  θυμάμαι τότε που κοιτούσα τη Ρόδο στο χάρτη κοιτούσα και το χωριό και έλεγα εντάξει, 
δίπλα είναι. Ε δεν είναι. Αυτό θεωρώ, ότι δεν μπορούσα να αντιληφθώ την έννοια της 
διαφορετικότητας τότε.  Ότι είμαι αλλού, υπάρχουν άλλες συνήθειες υπάρχει άλλος τρόπος 
ζωής πρέπει να συμμορφωθείς, ε όχι  καλά με τη συμμόρφωση και εκεί έχω πρόβλημα αλλά 
ελπίζω να το φτιάξω εκεί στο στρατό γιατί αν δε το φτιάξω τη γάμησα. (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους παράγοντες που δυσκολεύουν 

την προσαρμογή στη μετακόμιση προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας 
συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 39.  
 
Πίνακας 39. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους παράγοντες που δυσκολεύουν την 
προσαρμογή στη μετακόμιση προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                            ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής 
ηλικίας ως παράγοντας που δυσκολεύει 
την προσαρμογή 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 39 παρατηρούμε ότι μόνο το υποκείμενο Β1 έχει 

αναφέρει παράγοντα δυσκολίας στην προσαρμογή σε μια μετακόμιση, ο οποίος είναι το 
αναπτυξιακό στάδιο της παιδική ηλικίας. Τα υπόλοιπα υποκείμενα δεν αναφέρθηκαν στην 
κατηγορία αυτή.  
 
9.15. Βοηθητικοί παράγοντες προσαρμογής στην μετακόμιση  

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τους παράγοντες που διευκολύνουν την 

προσαρμογή στις μετακομίσεις φαίνεται κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 
και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν ποιοι παράγοντες μπορεί να διευκολύνουν την 
προσαρμογή σε μια μετακόμιση. 
 
9.15.1. Η τέχνη και το παιχνίδι ως βοηθητικά μέσα για την προσαρμογή στις 
μετακομίσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η τέχνη 
και το παιχνίδι λειτούργησαν βοηθητικά στην προσαρμογή τους στις μετακομίσεις. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 
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Ιχνογράφημα 20. Χαμογελώ. 

 
          Στο ιχνογράφημα η Βίκυ έχει σχεδιάσει στο πάνω μέρος της σελίδας ένα λουλούδι το 
οποίο προσφέρει αυτή σε ένα παιδί, μια μπάλα και τη μητέρα της που την αγκαλιάζει. Στο 
κάτω μέρος έχει γράψει τις λέξει «παιχνίδι», «εγώ και ο εαυτός μου», «ό,τι με φέρνει κοντά», 
«χαίρομαι», «ευάλωτη».  

Η ζωγραφιά συμβολίζει τους τρόπους που είχε η Βίκυ να προσαρμόζεται στις 
μετακομίσεις. Η μητέρα της αποτελούσε για αυτή το καταφύγιο της το οποίο την έκανε να 
αισθάνεται ασφαλής. Το χαμόγελο ήταν το αντίβαρο στο άγχος της όπως και το παιχνίδι το 
οποίο συμβολίζει η μπάλα. Ο εαυτός της είναι ο μόνος τον οποίο η Βίκυ θεωρεί ότι είναι μαζί 
της σε ό,τι της συμβαίνει, ενώ σε μια μετακόμιση έκανε ό,τι ήταν πιθανό να την φέρει κοντά 
με άλλα άτομα.   
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Ιχνογράφημα 21. Μουσική και παιχνίδια η διέξοδος. 

        
Στο ιχνογράφημα ο Γιώργος έχει σχεδιάσει στην αριστερά επάνω πλευρά της σελίδας 

νότες μουσικής και ένα λάπτοπ. Από κάτω έχει γράψει τον τίτλο ο οποίος είναι «Μουσική και 
παιχνίδια η διέξοδος».  
        Για τον Γιώργο η μουσική και τα video games αποτέλεσαν μια σημαντική πηγή στήριξης 
η οποία τον βοήθησε να διαχειριστεί την δύσκολη μετακόμιση που βίωσε στη Ρόδο.  

Σου δίνει την αίσθηση έστω και για λίγο ότι είσαι θεός.  Ότι δεν υπάρχει αντίλογος ρε παιδί 
μου.  Ότι εσύ είσαι αυτό που διαλέγεις, κάνεις αυτό που διαλέγεις και μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα 
άλλο. Αυτό. 
Σ1:Άρα αυτό σε βοήθησε να ανταπεξέλθεις έτσι και και σε εκείνο το διάστημα που ήσουνα 
εκεί.  
- Ναι ναι ξεκάθαρα. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 37 α). 
το πώς μάζευα και το πώς έβγαζα τα πράγματα μου που ήτανε πολύ πιο fun η διαδικασία, πιο 
μετά δηλαδή στην τελευταία μετακόμιση που ήμουνα τετάρτη δημοτικού θυμάμαι να γράφω 
στο ημερολόγιό μου, γιατί είχα και ημερολόγιο να το γράφω λίγο να το αναλύω, να να να και 
μετά στο επόμενο σχολείο πάλι να γράφω, ήταν λίγο ήταν μία διαδικασία να ασχοληθείς με 
αυτή δηλαδή ήταν ένα γεγονός στη ζωή μου κάθε φορά που συνέβαινε, αλλά λίγο ανάλαφρο, 
δεν ήτανε ούτε αυτά που έγραφα ήταν δακρύβρεχτα, έγραφα πράγματα περισσότερο που θέλω 
να θυμάμαι από κει που φεύγω να μη τα ξεχάσω τα έχω ξεχάσει όλα,  και μετά τις νέες μου 
εμπειρίες. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 38). 
Α ναι το παιχνίδι πολύ βοήθησε, αισθάνομαι ότι είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι αυτό γιατί 
περνούσα πάρα πολύ ωραία έπαιζα με τα παιδιά κατευθείαν με γνώριζαν τα άτομα, της 
γειτονιάς μου σε πρώτη φάση μετά στο σχολείο, ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι, με βοηθούσε 
πάρα πολύ. 
35. Στο να δεθείς ας πούμε με τα νέα παιδιά που γνώριζες; 
- Ναι ναι βασικά όχι να δεθώ, να τα γνωρίσω και περνούσα ωραία, με όποιον και να έπαιζα 
περνούσα ωραία. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 35). 
Θυμάμαι και με τη μάνα μου ότι λίγο στις πρώτες μετακομίσεις μου το είχε κάνει να μου το 
εξηγήσει έτσι και σαν παιχνίδι και λίγο με τις κούκλες λίγο αυτά, ήταν πολύ εύκολο και 
πρακτικό, ήταν σίγουρα πιο πρακτικό από το να κάτσει να μου συζητήσει κάτι που δεν θα 
καταλάβαινα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ.30) 
Κυρίως εμένα όταν ήμουνα μικρή με βοήθησαν βιβλία τέτοια, παιδικά βιβλία που ταυτιζόμουν 
με τον πρωταγωνιστή (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 
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Με βοήθησαν στο ότι τώρα ανάλογα και το κείμενο δεν θυμάμαι τώρα να αναφέρω κάποιο, 
αλλά μπορεί ένας πρωταγωνιστής να έχει δυσκολίες, να αντιμετώπισε δυσκολίες σε αυτό το νέο 
μέρος, να μην τον θέλανε οι άλλοι οι ντόπιοι, και αυτό θα το διάβαζα και θα έδινε κάποιες 
παραπάνω πληροφορίες, θα μου άνοιγε και αυτή την περίπτωση στο κεφάλι μου ότι και αυτό 
μπορεί να συμβεί και η αντίθετη, της ομαλής προσαρμογής. Αφού το διαβάσω θα το γνωρίζω 
αν δε το διάβαζα ποτέ  δε θα το γνώριζα ίσως σαν φαινόμενο πέρα από το να το βιώσω 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22α). 
Στην αντιμετώπιση τη δική μου, ότι από τη στιγμή σε μία περίπτωση που αισθάνομαι 
ανεπιθύμητη από ένα καινούργιο μέρος, σύνολο, θα το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Θα έβλεπα 
ο πρωταγωνιστής μου τι έκανε, κάπως έτσι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22β). 

 
9.15.2. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ως θετικοί παράγοντες στην προσαρμογή. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι θετικά προσωπικά τους 
χαρακτηριστικά τους διευκόλυναν στην προσαρμογή στις μετακομίσεις. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 

 
Το ότι ήμουνα κοινωνική με βοήθησε πάρα πολύ στο να προσαρμοστώ και στο να μην 
στεναχωριέμαι (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 31). 
 
Θα μπορούσα να κάτσω και να πω ωχ τώρα πού πάμε και τι θα κάνω και θα αφήσω την παρέα 
μου και δε θα με θέλει κανένας και θα είμαι ξένη και όλο αυτό, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία 
να το δω έτσι, οπότε σίγουρα και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς μου συνέβαλε πάρα 
πολύ και το ότι ανέκαθεν ας πούμε έθετα στόχους, Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 
31). 
 
Ήμουνα ένα παιδάκι που δεν έκλαιγε με τίποτα και δεν γκρίνιαζε με τίποτα, οπότε ήμουν πολύ 
βολικός άνθρωπος για αυτή τη διαδικασία από την αρχή μου, οπότε κάπως ήταν σαν να είναι 
συμβατός ο οργανισμός μου με τις μετακομίσεις [...]βοηθούσε πολύ ο χαρακτήρας μου σε αυτή 
τη διαδικασία και το τι ήμουν σχετικά εξώστρεφο παιδάκι ήταν ένα συν. (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 34). 
 
Είχα ένα στοιχείο να είμαι ανοιχτή στο καινούργιο οπότε αυτό διευκόλυνε τα πράγματα της 
προσαρμογής. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 32) 

 
9.15.3. Η αισιόδοξη οπτική ως βοηθητικός παράγοντας προσαρμογής. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η αποφασιστικότητα και η αισιόδοξη 
οπτική λειτούργησαν ως μέσα προσαρμογής. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Ήταν σταθερός ο τρόπος που το διαχειριζόμουνα. 
Σ1: Ο οποίος είπαμε ότι ήτανε αισιόδοξος. 
-Ναι (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 13 α 13 β) 
 
Επειδή ήξερα ότι δεν είναι ορισμένα από μένα τα πράγματα, ήξερα ότι θα τα κάνω ρε παιδί μου, 
οπότε έπαιρνα μία πιο δυναμική κατάσταση και μία πιο, είχα μία ηρεμία στο ότι θα τα κάνω. 
Τώρα κουτσά  στραβά, τι να κάνουμε τώρα, θα γίνει (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, 
ερ. 26 α). 

 
9.15.4. Η απόκτηση φίλων ως βοηθητικός παράγοντας προσαρμογής. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι μέσο προσαρμογής σε μια μετακόμιση 
ήταν η δημιουργία φιλικών σχέσεων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 
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Η μόνη στρατηγική που είχα είναι να αποκτούσα γρήγορα φίλους, γιατί από τις φιλικές μου 
επαφές σταματούσε αυτό το άγχος να υπάρχει, αισθανόμουν ότι έχω ανθρώπους που βγαίνουμε 
βόλτα και αισθανόμουν ότι γινόμουνα ένα μέλος μιας παρέας, είμαι ok που είμαι εδώ σε αυτό 
το μέρος που αυτά τα παρέχουν οι φιλίες. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 33). 

 
9.15.5. Η μίμηση των νέων κατοίκων ως βοηθητικός παράγοντας προσαρμογής. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η μίμιση των νέων κατοίκων 
ως προς τη συμπεριφορά τους λειτούργησε σαν μέσο προσαρμογής στις μετακομίσεις. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Θα έβλεπα ο κάθε, οι κάτοικοι της πόλης που ήμουν πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ίσως 
υιοθετούσα κάποια στοιχεία από αυτούς. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 15β). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τους βοηθητικούς παράγοντες στην 

προσαρμογή σε μια μετακόμιση προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας 
συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 40.  
 
Πίνακας 40. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους βοηθητικούς παράγοντες στην 
προσαρμογή σε μια μετακόμιση προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η τέχνη και το παιχνίδι ως 
βοηθητικά μέσα για την 
προσαρμογή στις μετακομίσεις 

1(25%) 0 1(25%) 1(25%) 3(75%) 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ως 
θετικοί παράγοντες στην 
προσαρμογή 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 

Η αισιόδοξη οπτική ως βοηθητικός 
παράγοντας προσαρμογής 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η απόκτηση φίλων ως βοηθητικός 
παράγοντας προσαρμογής 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η μίμηση των νέων κατοίκων ως 
βοηθητικός παράγοντας 
προσαρμογής 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 40 παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία 

ανάμεσα στα υποκείμενα σχετικά με τους βοηθητικούς παράγοντες προσαρμογής σε μια 
μετακόμιση. Τρία υποκείμενα (Α1, Α3, Β1) ανέφεραν την τέχνη και το παιχνίδι ως βοηθητικά 
στοιχεία, ενώ αλλά τρία υποκείμενα (Α1, Α2, Α3) ανέφεραν ότι τα θετικά χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας αποτελούν βοηθητικά στοιχεία σε μια μετακόμιση. Στη συνέχεια τα 
υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η αισιόδοξη οπτική αποτέλεσε βοηθητικό παράγοντα, 
ενώ το υποκείμενο Α3 ανέφερε ως βοηθτικό παράγοντα τη δημιουργία φιλικών σχέσεων και 
την μίμηση των νέων κατοίκων.  
 
9.16. Οι θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων προσωπικά 

 
Η αντίληψη των συμμετεχόντων για τις θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων  φαίνεται 

κυρίως από την ημι-δομιμένη κλινική συνέντευξη 2 και από ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν 
ποιες είναι θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων προσωπικά. 
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9.16.1. Καλλιέργεια ψυχολογικών εφοδίων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα 
τα οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις βοήθησαν στην καλιέργεια ψυχολογικών εφοδίων. 
Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα:  

 
Έχω να προσθέσω ότι είναι ωραίες οι μετακομίσεις, θεωρώ ότι έχουν να δώσουν περισσότερα 
από ότι έχουν να πάρουν και αισθάνομαι ότι πιο πολύ τα παιδιά βοηθάει όλο αυτό τα βοηθάει 
στο ότι έρχεται κάτι έξω από αυτά, μία μετακόμιση, να μάθουν να τη διαχειρίζονται. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 
 
Ωριμότητα σίγουρα (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 29 α). 
 
Θεωρώ ότι έγινα ανθεκτική μέσα από αυτές, γεννήθηκα σε άλλο τόπο μεγάλωνα σε άλλους 
τόπους μία ζωή, αισθάνομαι ότι έγινα πιο ανθεκτική, πάλι ως προς τις φιλικές επαφές θα το 
έλεγα, ανθεκτική στο ότι και στο να προσεγγίσω κάποιον καινούργιο και στο να αφήσω πίσω 
τον παλιό φίλο. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 22). 
 
Με έκαναν λίγο πιο πιο ανθεκτική (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 28). 
αυτή την ψυχραιμία μου την έχουν δώσει πάρα πολύ αυτές οι αλλαγές (Υποκείμενο Α1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 28). 

 
9.16.2. Η προσαρμοστικότητα ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι οι μετακομίσεις επέδρασαν 
θετικά στην προσαρμοστικότητα τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα 
(75%). Συγκεκριμένα: 

 
Θεωρώ ότι είμαι ευνοημένη σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της προσαρμοστικότητας σε σχέση με 
ένα άλλο παιδάκι, ακριβώς γιατί κλήθηκα να το κάνω αρκετές φορές. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 29 α). 
 
[...] σίγουρα συνέβαλε στο να προσαρμόζομαι πολύ πιο εύκολα. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 23 α). 
 
Το μοναδικό πράγμα που ίσως φταίει αυτό που βοηθήθηκα μετά ήταν όταν ήρθε η ώρα να πάω 
πανεπιστήμιο που έφυγα από ένα χωριό και πήγα σε ένα σχολείο με 400 άτομα και πήγα σε ένα 
πανεπιστήμιο με δέκα χιλιάδες άτομα. Ίσως μου φάνηκε πιο easy γιατί το είχα κάνει ήδη σε 
μικρότερη κλίμακα όταν ήμουνα μικρός αλλά πάλι επειδή ήμουνα μικρός αυτή η μικρότερη 
κλίμακα ήταν ίδιου βεληνεκούς με την επόμενη. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5). 
 
[...] είδα τη διαφορά όταν έφυγα θελητά απο το σπίτι για να πάω να σπουδάσω. Ότι άλλα παιδιά 
που αργούσαν να προσαρμοστούν [...]  εμένα μου ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή συνήθισα την 
καινούργια τη γειτονιά μου έτσι. Γνώρισα άτομα έτσι. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 30). 
 
[...] νομίζω ότι με κάνανε πιο εύκολα προσαρμόσιμη, ειδικά σε πράγματα που είναι, που θα 
αλλάξουν πάλι. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 26). 

 
9.16.3. Οι μετακομίσεις ως αιτία ενίσχυσης της κοινωνικής αντίληψης. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις διευκολύνουν την 
καλλιέργεια της κοινωνικής αντίληψης. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 

 
Με επηρέασαν απλά στο να προσπαθώ να κάπως να κατηγοριοποιώ πιο εύκολα τους 
ανθρώπους, δηλαδή κάπως όταν άλλαζα περιβάλλον επειδή είχα τις αναφορές από πριν 
προσπαθούσα να συνδέω τα επόμενα πρόσωπα με τους παλιούς για να καταλάβω πώς είναι ο 
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καθένας και με ποιον θα μπορούσα να κάνω παρέα, δεν το κανα υπερβολικά, δηλαδή δεν έλεγα 
η Γεωργία είναι η επόμενη Χριστίνα, σε αυτούς που αντιπαθούσα το έκανα πάρα πολύ στο 
κεφάλι μου αυτό και το κάνω ακόμα, αλλά νομίζω εκεί με επηρέαζε, στο ότι γρήγορα τους 
κατηγοριοποιούσα για να δω με ποιούς θέλω να μιλήσω (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 
2, ερ. 20). 
 
[...] σαν να έχω κάποια κενά και το κάθε κενό έχει διάφορες επιλογές, ένας άνθρωπος ας πούμε 
μπορεί να ναι κλειστός ανοιχτός, περίεργος, ευδιάθετος και διάφορα τέτοια κενά ας πούμε 
multiple choice και θα παρατηρούσα εγώ τη συμπεριφορά του άλλου και θα έβαζα στο κάθε 
κενό την επιλογή που βλέπω. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 24α). 
 
Εγώ πάντα εντόπιζα διαφορές ή συνήθειες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων στα μέρη. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 24). 

 
9.16.4. Η γνωριμία με νέα άτομα ως θετικό χαρακτηριστικό των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η γνωριμία με νέα άτομα 
αποτελεί μια θετική επίδραση των μετακομίσεων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 
 

 
Ιχνογράφημα 22. Πληρότητα. 

 
Στη ζωγραφιά η Κατερίνα έχει σχεδιάσει τον εαυτό της χαρούμενο στο κέντρο της 

σελίδας. Από πίσω της έχει σχεδιάσει χαρτιά στα δεξιά και στα αριστερά της τα οποία 
συμβολίζουν τα ακαδημαικά εφόδια και στη δεξιά πλευρά της σελίδας έχει σχεδιάσει τους 
δικούς της ανθρώπους. 
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Η Κατερίνα μέσα από την ζωγραφιά αυτή αναπαριστά τις επιδράσεις που είχαν οι 
συχνές μετακομίσεις στη ζωή της. Οι μετακομίσεις τη βοήθησαν ακαδημαικά να πετύχει 
στόχους που ήθελε, να θέτει στόχους και να τους εκπληρώνει αλλά και πρακτικά με τη γνώση 
ξένης γλώσσας λόγω της διαμονής της στη Γερμανία. Γνώρισε επίσης πολλά άτομα τα οποία 
βρίσκονται μέχρι και σήμερα στη ζωή της. Χαρακτηρίζει το συναίσθημα που απορρέει από 
τις συχνές μετακομίσεις ως πληρότητα. 

 
Περιβαλλόμουν από καινούργιο κόσμο, αυτό σαν γεγονός με γέμιζε. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 24 α). 
 
Μετά τα θετικά, ήταν πολύ ωραίο το γεγονός ότι τότε γνώρισα πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά 
παιδιά (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 14). 

 
9.16.5. Η διεύρυνση της αντίληψης ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι μέσα από τις μετακομίσεις 
διευρύνθηκε η αντίληψη τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα:  

 
Έχω δει πράγματα ας πούμε που κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει δει και διαφορετικούς 
πολιτισμούς έτσι είμαι ευνοημένη και ως προς αυτό και όλα αυτά συνέβαλαν και στη 
γενικότερη διαμόρφωση της ταυτότητάς μου δηλαδή το ότι έχω δει πράγματα και πρέπει να τα 
ξεχωρίσω τι θα κρατήσω για μένα και τι όχι με τι συμφωνώ και με τι όχι . (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 29 α). 
 
Έχουν εμπλουτίσει λίγο το χαρακτήρα μου οι μετακομίσεις, δηλαδή επειδή έπρεπε να κάνω και 
να ξανακάνω αρχές κάπως νομίζω ότι ανοίχτηκα περισσότερο, δοκίμασα κι άλλα πράγματα 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 29). 

 
9.16.6. Η γνωριμία με νέα περιβάλλοντα ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η γνωριμία με νέα 
περιβάλλοντα αποτελεί μια θετική επίδραση των μετακομίσεων. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Και τα θετικά ήταν το ότι ήξερα ότι θα γνωρίσω καινούργιο κόσμο ήξερα ότι θα γνωρίσω  
καινούργια περιβάλλοντα, ήξερα ότι θα ρθούνε καινούργιες εμπειρίες οπότε το έβλεπα σαν κάτι 
θετικό σαν ένα στάδιο εξέλιξης και ωρίμανσης (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5) 
Είχε πολύ καλό το να δεις και κάποιο καινούργιο μέρος να πάρεις τελείως άλλες εικόνες 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5) 

 
9.16.7. Η εκμάθηση των ορίων ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι μέσα από τις μετακομίσεις αναγνώρισαν 
τα προσωπικά τους όρια και τα όρια των άλλων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Έμαθα ότι δεν έχουν όλοι τα ίδια όρια μέσα από διάφορα γεγονότα και έμαθα τα δικά μου τα 
όρια και να μην ξεπερνάω αυτά που θέτουν οι άλλοι. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, 
ερ. 28). 

 
9.16.8. Η συμφιλίωση με την απώλεια ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται ως θετική επίδραση των 
μετακομίσεων τη συμφιίωση με την απώλεια ανθρώπων. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
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Με επηρέασαν επίσης σαν χαρακτήρα να είμαι κάπως απόλυτη με τους ανθρώπους στο ότι οκ 
δεν έγινε και κάτι αν κάποιος χαθεί απ τη ζωή μου. Είναι φυσικό. Κομμάτι της 
πραγματικότητας. Και εγώ το αντιμετωπίζω αυτό και το αποδέχομαι. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 20 α). 

 
9.16.9. Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι θετική επίδραση των 
μετακομίσεων αποτελεί η καλλιέργεια της αυτογνωσίας τους. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Ξέρω πια που είμαι περίεργη, ξέρω λίγο πώς θέλω το σπίτι μου, επειδή έχω δει διάφορα, ξέρω 
λίγο πού ζορίζομαι και πού όχι (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 26). 

 
9.16.10. Η καλλιέργεια της υπομονής ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις τους 
βοήθησαν στην καλλιέργεια επιμονής. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
Την υπομονή που μου χουν δώσει (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2 ιχνογραφικό 
έργο 5). 

 
9.16.11. Οι νέες εμπειρίες ως θετική επίδραση των μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι οι μετακομίσεις τους έδωσαν πολλές νέες 
εμπειρίες. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Τις νέες εμπειρίες που έπαιρνα κάθε φορά (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 2 
ιχνογραφικό έργο 5). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις θετικές επιδράσεις των 

μετακομίσεων προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 41.  
 
Πίνακας 41. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων 
προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                         ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Καλλιέργεια ψυχολογικών εφοδίων 1(25%) 1(25%) 1(25%) 0 3(75%) 
Η προσαρμοστικότητα ως θετική 
επίδραση των μετακομίσεων 

1(25%) 0 1(25%) 1(25%) 3(75%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία ενίσχυσης της 
κοινωνικής αντίληψης 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Η γνωριμία με νέα άτομα ως θετικό 
χαρακτηριστικό των μετακομίσεων 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Η διεύρυνση της αντίληψης ως θετική 
επίδραση των μετακομίσεων 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η γνωριμία με νέα περιβάλλοντα ως 
θετική επίδραση των μετακομίσεων 

1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 

Η εκμάθηση των ορίων ως θετική 
επίδραση των μετακομίσεων 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η καλλιέργεια της υπομονής ως θετική 
επίδραση των μετακομίσεων 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Οι νέες εμπειρίες ως θετική επίδραση 1(25%) 0 0 0 1(25%) 
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των μετακομίσεων 
Η συμφιλίωση με την απώλεια ως 
θετική επίδραση των μετακομίσεων 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας ως 
θετική επίδραση των μετακομίσεων 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 41 διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα έχουν 

αναφέρει πολλές και διαφορετικές θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων. Τρία υποκείμενα 
(Α1, Α2, Α3) έχουν αναφέρει ότι οι μετακομίσεις τους έχουν βοηθήσει να καλλιεργήσουν 
ψυχολογικά εδόφια. Τρία ακόμη υποκείμενα (Α1, Α3, Β1) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις τους 
έχουν βοηθήσει να γίνουν περισσότεροι προσαρομστικοί. Στη συνέχεια, δύο υποκείμενα (Α1, 
Α3) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις ενίσχυσαν την κοινωνική τους αντίληψη, ενώ ακόμη δύο 
υποκείμενα (Α2, Α3) αμέφεραν ως θετική επίδραση των μετακομίσεων τη γνωριμία με νέα 
άτομα. Δύο υποκείμενα ακόμη (Α1, Α2) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις διεύρυναν την 
αντίληψη τους, ενώ τα ίδια υποκείμενα ανέφεραν και ως θετική επίδραση τη γνωριμία με νέα 
περιβάλλοντα. Το υποκείμενο Α1 επίσης ανέφερε ως θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων 
την καλλιέργεια της υπομονής και της αυτογνωσίας και τις νέες εμπειρίες . Τέλος, Το 
υποκείμενο Α3 ανέφερε ως θετική επίδραση των μετακομίσεων τη συμφιλίωση με την 
απώλεια. 
 
9.17. Οι επιδράσεις των μετακομίσεων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία 
προσωπικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία προσωπικά φάνηκε κυρίως από την ημι-δομημένη 
κλινική συνέντευξη 2 με ερωτήσεις οι οποίες διερεύνησαν τι επιδράσεις έχουν οι 
μετακομίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία των συμμετεχόντων προσωπικά.  
 
9.17.1. Οι μετακόμισεις ως μηδενική επίδραση στην εκπαιδευτική/μαθησιακή 
διαδικασία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οπ οποία ανέφεραν ότι οι 
μετακομίσεις δεν επηρέασαν κάποια πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επίδραση. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ να δυσκολεύτηκα να 
προσαρμοστώ, δεν θυμάμαι ποτέ να είχα βρεθεί στο στόχαστρο της καινούργιας μαθήτριας [...] 
γενικά δεν μου δημιούργησε κάποιο πρόβλημα του ότι άλλαζα σχολείο κάθε δύο-τρία χρόνια 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 23 α). 
 
Δεν είχα πρόβλημα. Νορμαλ, δε μπορώ να στο περιγράψω, ότι πιο συνηθισμένο θεωρώ 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 23β). 
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Ιχνογράφημα 23. Καμία επιρροή. 

 
Για τον Γιώργο το σχολείο αποτελούσε έναν τόπο ανεπηρέαστο από τις μετακομίσεις, 

καθώς όπως ανέφερε δεν άλλαξε ποτέ ούτε η σχολική του επίδοση ούτε το παιχνίδι στο 
σχολείο.  

 
9.17.2. Η ανάγκη προσαρμογής στο περιβάλλον της τάξης ως επίδραση των 
μετακομίσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι 
επίδραση των μετακομίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούσε το γεγονός ότι 
έπρεπε να προσαρμοστούν εκ νέου στο σχολικό περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Οι αλλαγές περιβάλλοντος είχανε σχέση μόνο με το ότι έπρεπε ξανά να μάθω όλα τα παιδιά για 
να καταλάβω τι γίνεται και δεν μπορούσα να πιστεύω τον πρώτο που γνωρίζω για το πώς είναι 
οι υπόλοιποι, μου παιρνε δηλαδή κάποιο καιρό να καταλάβω τι γίνεται σε όλη την τάξη 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 12). 
 
[...] έπρεπε να καταλάβω τι γίνεται μόνη μου (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ 12 α). 
 



 195 

Το γεγονός ότι δεν γνώριζα τους συμμαθητές μου και ήτανε ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να το 
καλύψω πολύ γρήγορα αν ήθελα να αισθάνομαι, γιατί αυτό ήθελα, να αισθάνομαι κομμάτι της 
τάξης μου και αυτό με επηρέαζε (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 17 α). 

 
9.17.3. Οι αλλαγές σχολείων ως αιτία δημιουργίας του συναισθήματος του ξένου. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι στο νέο σχολείο ένιωθαν 
ξένα ανάμεσα στους υπόλοιπους μαθητές. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] δεν αισθάνομαι ότι με αποδεχόντουσαν σαν μέλος της τάξης, ήταν απλά είναι και η Α. εδώ, 
καινούργια [...] δεν αισθάνθηκα σε καμία τάξη ότι ήμουνα κομμάτι της τάξης (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 24). 
 
Εγώ ήμουν ένα καινούργιο στοιχείο οπότε αισθάνομαι ότι αυτό το εισέπρατα. (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 25). 
 
Όταν είσαι σε ένα περιβάλλον που δε το ξέρεις νιώθεις λίγο σαν ο ξένος, αυτός που κυνδυνεύει. 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 28). 

 
9.17.4. Η συμπερίληψη του νέου μαθητή ως παράγοντας διευκόλυνσης της 
προσαρμογής. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η θετική 
προσέγγιση από τους υπόλοιπους μαθητές τους βοήθησε να προσαρμοστούν. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα:  

 
[...] στις τάξεις που έχω περάσει αισθάνομαι ότι τα παιδιά με υποδέχτηκαν όμορφα και μετά 
από ένα διάστημα σχετικά άμεσο ένιωσα ότι είμαι κομμάτι του συνόλου της τάξης (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 21). 
 
Είχα πάντα από όλους τους υπόλοιπους πολύ θετικές προσεγγίσεις και δεν υπήρχαν αντιπάθειες 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 23α). 

 
9.17.5. Οι μετακομίσεις ως αιτία καλύτερης ακαδημαικής επίδοσης. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις συνέβαλαν σε καλύτερη 
ακαδημαική επίδοση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Πήρα Γ1 γερμανικών στη δευτέρα γυμνασίου γιατί ζούσα στη Γερμανία. (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 27). 

 
9.17.6. Οι μετακομίσεις ως αιτία απώλειας αγαπημένων καθηγητών. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι επίδραση των μετακομίσεων ήταν η 
απώλεια αγαπημένων καθηγητών. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
Στη Γερμανία όταν ήμασταν είχα στεναχωρηθεί και για κάποιους καθηγητές που έφυγα 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 5) 

 
9.17.7. Η αλλαγή σχολείου ως πρόκληση πειραματισμού με τον εαυτό. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται την αλλαγή σχολείου ως μια 
πρόκληση να αναστοχαστούν σχετικά με το τι μαθητές θέλουν να είναι. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 
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Εγώ θυμάμαι στις μετακομίσεις να μην ξέρω τι να πω στο σχολείο για μένα γιατί ήμουν σε 
φάση τι είμαι, τι πρέπει να τους πω ότι είμαι τώρα; και με βάση αυτά που θαύμαζα μήπως να 
γίνω έτσι σε αυτό το σχολείο; (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 17). 

 
9.17.8. Η αλλαγή σχολείου στα μέσα της χρονιάς ως παράγοντας άγχους. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η αλλαγή σχολείου στα μέσα της χρονιάς 
αποτέλεσε ένα γεγονός με περισσότερο άγχος για τα ίδια. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Με ενοχλούσε πολύ την τελευταία φορά που μετακομίσαμε το να φύγω στη μέση της χρονιάς 
γιατί κάπως δεν είχαν τελειώσει τα πράγματα δηλαδή είναι άλλο να φεύγεις μες στο καλοκαίρι 
και να πηγαίνεις μία καινούργια σχολική χρονιά, το ενδιάμεσο με είχε πειράξει πολύ. Γιατί δεν 
έχεις και χρόνο, δεν γίνεται να φύγεις μία Τρίτη από ένα σχολείο και μία Πέμπτη να πας σε 
άλλο είναι λίγο περίεργο γιατί τα παιδιά του παλιού σχολείου απλά περνάγαμε τη μία Τρίτη 
τους οπότε δεν ήταν καν μία σχολική γιορτή να πεις να το γιορτάσεις να κάνεις κάτι και 
πήγαινες πάλι στη μέση της εβδομάδας σε ένα άσχετο σχολείο που ήτανε λίγο, ναι και με είχε 
πειράξει πολύ. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 23). 

 
9.17.9. Παράγοντας πλήξης η διαφορά στην ύλη ανάμεσα στα σχολεία. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι τους προκαλούσε πλήξη η διαφορά στην 
ύλη ανάμεσα σε σχολεία λόγω του ότι στο παλιό σχολείο ήταν σε πιο προχωρημένο επίπεδο. 
Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Σε μία αλλαγή που δεν θυμάμαι τώρα και ποια ήταν, κάπως στο επόμενο σχολείο ήταν πολύ πιο 
πίσω και θυμάμαι να περνάω δύο μαρτυρικούς μήνες περίπου να κάνω τα ίδια. Αυτό θυμάμαι 
να με πειράζει πάρα πολύ γιατί επειδή τα πήγαινα καλά το να ακούς τώρα ξανά τα ίδια και να 
εξετάζεσαι πάλι στα ίδια ήταν σκότωμα, δεν ήταν ότι άκουγα κάτι που δεν ήξερα και θα το 
μάθαινα τότε, αυτό. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 31). 

 
9.17.10. Οι μετακομίσεις ως αιτία δημιουργίας μαθησιακού κενού. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις προκάλεσαν μαθησιακό κενό 
λόγω της διαφοράς της ύλης στο σχολείο. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Εγώ είχα πάρα πολλά κενά λόγω της Κύπρου γιατί δεν διδασκόμαστε τα ίδια πράγματα 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 26). 

 
9.17.11. Η αδιαφορία των δασκάλων ως παράγοντας μείωσης της σχολικής επίδοσης. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η αδιαφορία των 
δασκάλων οδήγησε στην μείωση της σχολικής επίδοσης. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Δεν με προσέγγισαν οι δάσκαλοι με τον τρόπο που θα έπρεπε και εγώ θα ήθελα. Με είδαν ότι 
παραπαίω, πέφτω πέφτω πέφτω και κανένας δεν ασχολήθηκε (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 26). 

 
9.17.12. Η δημιουργία μαθησιακών κενών από την αλλαγή σχολείου ως παράγοντας 
μείωσης της σχολικής επίδοσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία 
ανέφεραν ότι η αλλαγή σχολείου και το επακόλουθο μαθησιακό κενό οδήγησαν σε πτώση της 
σχολικής επίδοσης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] εκεί μετά η επίδοση μου έπεσε ραγδαία. Κανένα ενδιαφέρον για το σχολείο, κανένα 
ενδιαφέρον για διάβασμα τίποτα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 26). 
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9.17.13. Η γνωριμία με διαφορετικά μαθησιακά συστήματα ως ευχάριστη εμπειρία. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι ήταν ευχάριστη εμπειρία για 
αυτά η γνωριμία με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Μου άρεσε πάρα πολύ που βίωσα το σχολείο της Κύπρου γιατί ήταν ενδιαφέρον (Υποκείμενο 
Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 27). 

 
9.17.14. Η αλλαγή σχολείου ως παράγοντας άγχους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η αλλαγή σχολείου τους προκάλεσε άγχος. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

 
Στην αρχή ήταν πολύ αγχωτικό το γεγονός ότι δεν ήξερα τον κόσμο γύρω μου, τους μαθητές 
του σχολείου (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 17α).  

 
9.17.15. Το σχολείο ως τόπος παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης 
 

 
Ιχνογράφημα 24. Παιχνίδι πάνω απ όλα. 

 
        Η Βίκυ στη ζωγραφιά αυτή έχει σχεδιάσει ένα σχολείο και απ΄έξω τον εαυτό της και μια 
ομάδα παιδιών. Στα αριστερά της σελίδας έχει γράψει τις λέξει «παιχνίδι», «φωνές», 
«ομάδα», «χαρά», «ξεγνοιασιά», «ήλιος». 
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Πίσω βλέπουμε ένα σχολείο και είμαι εγώ μπροστά από το σχολείο, έχω πλάτη στο σχολείο 
γιατί δεν με ενδιαφέρει, είμαι εγώ εκεί είμαι ανάμεσα στα παιδάκια και συναναστρεφόμαστε όλοι 
μεταξύ μας, αυτό είναι το όλο νόημα. Λέγεται παιχνίδι πάνω από όλα η ζωγραφιά γιατί νομίζω 
μόνο το παιχνίδι υπήρχε σαν το η καλή πτυχή όλου αυτού, η θετική πτυχή ήταν το παιχνίδι και 
έχω γράψει παιχνίδι, φωνές γιατί όταν γίνεται φασαρία έτσι είμαστε πολλά άτομα μαζί και 
υπάρχει ζωή και υπάρχει και  βαβούρα και φωνάζουν οι φωνές, η ομάδα, μου βγαίνει πολύ έντονα 
το στοιχείο της ομάδας ότι υπάρχουν ομάδες και εγώ γίνομαι στοιχείο μιας ομάδας, χαρά, είμαι 
χαρούμενη στο προαύλιο όταν συναναστρέφομαι με κόσμο, είμαι ξένοιαστη και όταν είμαι στο 
προαύλιο πάντα θυμάμαι να έχει ήλιο, από παιδί και μέχρι όσο διήρκεσε το σχολείο πάντα 
θυμάμαι θα ρθει στο μυαλό μου να είμαι στο προαύλιο και να έχει καλοκαίρια (Υποκείμενο Α3, 
Συνέντευξη βασισμένη στο ιχνογράφημα 24, Ερ. 1) 

 
Το σχολείο δεν ενδιέφερε τη Βίκυ, το νοήμα το έβρισκε στις παρέες που έκανε εκεί. Η 

Βίκυ δίνει στο παιχνίδι κύρια σημασία για την προσαρμογή της στις μετακομίσεις καθώς 
μέσα από το παιχνίδι γνώριζε άτομα, συνδεόταν μαζί τους και περνούσε όμορφα.  

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων 

στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας 
συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 42.  

 
Πίνακας 42. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις επιδράσεις των μετακομίσεων στην 
εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                        ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Οι μετακόμισεις ως μηδενική επίδραση 
στην εκπαιδευτική/μαθησιακή 
διαδικασία 

0 1(25%) 0 1(25%) 2(50%) 

Η ανάγκη προσαρμογής στο περιβάλλον 
της τάξης ως επίδραση των 
μετακομίσεων 

1(25%) 0 1(25%) 0 2(50%) 

Οι αλλαγές σχολείων ως αιτία 
δημιουργίας του συναισθήματος του 
ξένου 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Η συμπερίληψη του νέου μαθητή ως 
παράγοντας διευκόλυνσης της 
προσαρμογής 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία καλύτερης 
ακαδημαικής επίδοσης 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία απώλειας 
αγαπημένων καθηγητών 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η αλλαγή σχολείου ως πρόκληση 
πειραματισμού με τον εαυτό 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η αλλαγή σχολείου στα μέσα της χρονιάς 
ως παράγοντας άγχους 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Παράγοντας πλήξης η διαφορά στην ύλη 
ανάμεσα στα σχολεία 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Οι μετακομίσεις ως αιτία δημιουργίας 
μαθησιακού κενού 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η αδιαφορία των δασκάλων ως 
παράγοντας μείωσης της σχολικής 
επίδοσης 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η δημιουργία μαθησιακών κενών από 
την αλλαγή σχολείου ως παράγοντας 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 
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μείωσης της σχολικής επίδοσης 
Η γνωριμία με διαφορετικά μαθησιακά 
συστήματα ως ευχάριστη εμπειρία 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η αλλαγή σχολείου ως παράγοντας 
άγχους 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 42 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έχουν αναφέρει 

πολλές και διαφορτικές πτυχές των επιδράσεων των μετακομίσεων στην εκπαιδευτική και 
μαθησιακή τους διαδικασία. Τα υποκείμενα Α2 και Β1 ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις δεν 
είχαν κάποια επίδραση στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Δύο υποκείμενα (Α1, Α3) 
ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις δημιούργησαν την ανάγκη να προσαρμοστούν γρήγορα στο 
σχολείο, ενώ δύο υποκείμενα (Α3, Β1) ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις τους προκάλεσαν το 
συναίσθημα του ξένου στο σχολείο. Τα υποκείμενα Α2 και Α3 ανέφεραν ότι το κλίμα 
συμπερίληψης στο σχολείο λειτούργησε βοηθητικά. Στη συνέχεια το κάθε υποκείμενο 
ανέφερε και κάποιες διαφορετικές επιδράσεις των μετακομίσεων στην 
εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. Για το υποκείμενο Α1 οι επιδράσεις ήταν ο 
πειραματισμός με την εικόνα του εαυτού ενώ ανέφερε ότι η αλλαγή σχολείου στα μέσα της 
χρονιάς του προκάλεσε άγχος. Επίσης ανέφερε ότι αποτέλεσε παράγοντα πλήξης το γεγονός 
ότι ανάμεσα σε δύο σχολεία που είχε αλλάξει υπήρχε διαφορά στην ταχύτητα με την οποία 
προχωρούσε η ύλη. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις το βοήθησαν να έχει 
καλύτερες ακαδημαικές επιδόσείς ενώ ήταν αιτία να αποχωριστεί αγαπημένους καθηγητές. 
Το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι οι μετακομίσεις προκάλεσαν μαθησιακό κενό, όπως και η 
αδιαφορία των δασκάλων το οποίο συνετέλεσε στη μείωση της σχολικής επίδοσης. Επίσης 
ανέφερε ότι η αλλαγή σχολείου του προκαλούσε άγχος, ωστόσο ήταν ευχάριστο το ότι 
γνώρισε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.  
 
9.18. Η έννοια της σταθερότητας προσωπικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της σταθερότητας φάνηκε κυρίως στην 
ημι-δομημένη κλινική συνέντευξη 2 από ερωτήσεις οι οποίες διερεύνησαν το πώς τα 
υποκείμενα κατανοούν την έννοια της σταθερότητας προσωπικά.  
 
9.18.1. Η σταθερότητα ως μια άγνωστη βιωματικά κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα για τα οποία η σταθερότητα είναι μια άγνωστη βιωματικά 
κατάσταση. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Δεν έχω φανταστεί την έννοια της σταθερότητας ποτέ γιατί ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος ο οποίος 
έμενε σε ένα σημείο, σε ένα σημείο Όχι γεωγραφικά κατάλαβες τι έννοω. (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 8). 
 
Δεν μπορώ να πω ότι η σταθερότητα είναι ένα κομμάτι το οποίο το ασπάζομαι γιατί και λόγω 
του επαγγέλματος μου πλέον και από παιδί δεν μπορώ να πω ότι τη βίωσα τη σταθερότητα . 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 6 α). 

 
9.18.2. Η σταθερότητα ως στασιμότητα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα 
οποία αντιλαμβάνονται τη σταθερότητα ως μια στάσιμη κατάσταση όπου το άτομο κάνει τα 
ίδια πράγματα συνεχώς. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). 
Συγκεκριμένα:  

 
Ε να βρεις κάτι  που ας πούμε σε καλύπτει μία χρονική περίοδο στα θέλω σου και να μείνεις 
εκεί.  (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7 α). 
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Να κατοικώ σε ένα μέρος για πολλά χρόνια και να συναναστρέφομαι με τα ίδια άτομα. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 6). 

 
9.18.3. Η σταθερότητα ως ανεπιθύμητη κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τη σταθερότητα ως μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Σε 
αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

 
Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η σταθερότητα. Καθόλου, δε τη μπορώ, σε κανένα επίπεδο 
[...] δεν μου αρέσει η σταθερότητα γενικά. Είναι βαρετή (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 
2, ερ. 7). 

 
9.18.4. Η σταθερότητα ως επιθυμητή κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι επιθυμούν τη σταθερότητα στη ζωή τους. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκει ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] θέλω να υπάρχει δηλαδή σταθερότητα με την έννοια της ρουτίνας και με την έννοια του 
προγράμματος αλλά και συναισθηματικά (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 7) 

 
9.18.5. Η σταθερότητα ως δυναμική διαδικασία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία αντιλαμβάνονται τη σταθερότητα ως μια δυναμική διαδικασία. Σε αυτή 
την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Θεωρώ ότι πάρα πολύ λίγα πράγματα είναι σταθερά, δηλαδή όλα έχουν τη δυναμική τους και 
ανάλογα με το χρόνο είτε αλλάζουν είτε μένουν περίπου ίδια, σταθερότητα τώρα να πω ότι 
είναι κάτι το οποίο μπορείς να θεωρήσεις ότι μένει ίδιο αναλοίωτο, μπορείς να στηριχτείς πάνω 
σε κάτι, αλλά νομίζω ότι μέσα στο κεφάλι μου η σταθερότητα έχει πάντα και τις δυναμικές 
δηλαδή ποτέ δεν είναι κάτι τελείως σταθερό (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 8). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της σταθερότητας 

προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 43.  
 
Πίνακας 43. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της σταθερότητας προσωπικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                         ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η σταθερότητα ως μια άγνωστη 
βιωματικά κατάσταση 

0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

Η σταθερότητα ως στασιμότητα 0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
Η σταθερότητα ως ανεπιθύμητη 
κατάσταση 

0 0 0 1(25%) 0 

Η σταθερότητα ως επιθυμητή 
κατάσταση 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η σταθερότητα ως δυναμική διαδικασία 1(25%) 0 0 0 1(25%) 
 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 43 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα Α3 και Β1 
συμφωνούν στο ότι η σταθερότητα είναι μια άγνωστη βιωματικά έννοια για αυτά, ωστόσο 
την αντιλαμβάνονται ως στασιμότητα. Το υποκείμενο Β1 αντιλαμβάνεται επίσης τη 
σταθερότητα ως ανεπιθύμητη κατάσταση, σε αντίθεση με το υποκείμενο Α2 για το οποίο η 
σταθερότητα είναι μια επιθυμητή κατάσταση. Τέλος, το υποκείμενο Α1 αντιλαμβάνεται τη 
σταθερότητα ως μια δυναμική διαδικασία.  
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9.19. Η έννοια της ανεστιότητας προσωπικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την έννοια της σταθερότητας φάνηκε κυρίως στην 
ημι-δομημένη κλινική συνέντευξη 2 από ερωτήσεις οι οποίες διερεύνησαν το πώς τα 
υποκείμενα κατανοούν την έννοια της σταθερότητας προσωπικά. 
 
9.19.1. Η ανεστιότητα ως αίσθημα ματαιότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως αίσθημα ματαιότητας. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] ήμουνα σε μια φάση που πίστευα ότι όλα είναι μάταια [...] και άρχισα να αποξενώνομαι απ 
τον κόσμο (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 16). 

 
9.19.2. Η ανεστιότητα ως έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως την έλλειψη συναισθηματικής 
υποστήριξης. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%).  

 
[...] ήταν η φάση στη ζωή μου που ένιωθα ότι χρειάζομαι τη στήριξη της περισσότερο από ποτέ 
και όχι απλά δεν την πήρα, κατέληξα να τα ακούω κιόλας. (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 16 α). 
 
[...] ένιωθα να μην καταλαβαίνει τις ανάγκες μου, και ήταν η πρώτη φορά που το χω νιώσει. 
(Υποκείμενο Α2, Κλινική συνέντευξη 2, ερ. 16β). 

 
9.19.3. Η ανεστιότητα ως μηχανισμός άμυνας απέναντι σε ματαιώσεις. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως μηχανισμό άμυνας 
απέναντι σε ματαιώσεις. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα:  

 
Και με τους γονείς μου και την αδερφή μου το αισθάνομαι αυτό, διότι θέλω να τους έχω 
περισσότερο στη ζωή μου, δεν γίνεται αυτό, λόγω του ότι μένουμε σε διαφορετικές πόλεις και 
αυτό με στεναχωρεί και μετά σε κάποιες φάσεις το βάζω σε ένα σε μία φάση παγώματος και 
αυτό ότι έλα μωρέ εντάξει δεν έγινε και κάτι [...] στις φιλικές μου επαφές, θεωρώ ότι είμαι 
ανέστια, γιατί εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα τέλμα ενώ θα ήθελα να αναπτυχθούν 
κι άλλα επίπεδα της φιλίας που έχω και επειδή αυτό δεν συμβαίνει προστρέχω στην 
ανεστιότητα (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 10 α). 
 
Σαν μηχανισμός επιβίωσης. (Υποκείμενο Α3, Κλινική συνέντευξη 2, ερ. 9β). 

 
9.19.4. Η ανεστιότητα ως μηχανισμός άμυνας απέναντι στο συναίσθημα της απώλειας. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως 
μηχανισμό άμυνας απέναντι στην απώλεια. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Θεωρώ ότι έχω υπάρξει στη φάση της μετακόμισης και της αλλαγής, θεωρώ ότι έμπαινα σε μια 
κατάσταση ανεστιότητας σαν μηχανισμό επιβίωσης [...]  είχα και ένα έτσι άγχος, ενθουσιασμό 
και το τι θα είναι εκεί πέρα τι θα συναντήσω και σαν να εστίαζα σε αυτό και το υπόλοιπο το 
κομμάτι να έμενε πιο μουδιασμένο, του αποχωρισμού δηλαδή. (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Σνέντευξη 2, ερ. 9). 
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9.19.5. Η ανεστιότητα ως συναίσθημα αμφιθυμίας στις φιλικές σχέσεις. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως συναίσθημα αμφιθυμίας 
στις φιλικές σχέσεις. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεκριμένα: 

 
Όταν ήρθαμε στο βοτανικό πήγαινα σχολείο στο βοτανικό μετά στο Γυμνάσιο άλλαξα σχολείο 
και πήγαινα στην πλάκα ενώ όλοι οι υπόλοιποι από δω πηγαίνανε στο σχολείο της γειτονιάς. 
Εκείνη την πρώτη περίοδο της πρώτης γυμνασίου που εγώ έκανα ακόμα παρέα με τα παιδιά 
από δω αλλά πήγαινα σχολείο πάνω ένιωθα τρομερή ανεστιότητα στο Βοτανικό γιατί κάπως το 
άλλο σχολείο μου ταίριαζε πολύ περισσότερο και κάπως μιλάγαμε πιο ωραία με αυτά τα παιδιά, 
ήταν λίγο πιο ελεύθερα, εδώ ήταν λίγο-πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, λίγο σαν να μαστε 
επαρχία και ένιωθα πάρα πολύ περίεργα αυτούς τους μήνες με τους φίλους μου από δω, γιατί 
κάπως τους αγαπούσα αλλά ένιωθα ότι δεν τραβάει, κάπως δεν συνεννοούμαστε πλέον. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 13). 
 
[...] ήθελα να φύγω αλλά δεν ήθελα και να φύγω, ένιωθα ένα ενδιάμεσο πράγμα. (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 13β). 

 
9.19.6. Η ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με την κοινωνία. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία βίωσαν την ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με την 
κοινωνία. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] ότι νιώθω λίγο αυτό το κομμάτι γενικά με την κοινωνία που ζούμε στην Ελλάδα [...]θεωρώ 
ότι όντως δεν δένω 100% με την κατάσταση που ζούμε εδώ πέρα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 14). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την έννοια της ανεστιότητας 

προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 44.  
 
Πίνακας 44. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την έννοια της ανεστιότητας προσωπικά σε 
σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                         ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Η ανεστιότητα ως αίσθημα ματαιότητας 0 0 0 1(25%) 1(25%) 
Η ανεστιότητα ως έλλειψη 
συναισθηματικής υποστήριξης 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως μηχανισμός άμυνας 
απέναντι σε ματαιώσεις 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως μηχανισμός άμυνας 
απέναντι στο συναίσθημα της απώλειας 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως συναίσθημα 
αμφιθυμίας στις φιλικές σχέσεις 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Η ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με 
την κοινωνία 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον πίνακα 44 παρατηρούμε ότι το κάθε υποκείμενο έχει αναφέρει 

διαφορετικά βιώματα ανεστιότητας. Το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι βίωσε ανεστιότητα λόγω 
αμφιθυμικών συναισθημάτων στις φιλικές σχέσεις αλλά και μέσα στην ελληνική κοινωνία 
που ζει. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι βίωσε ως ανεστιότητα την απουσία συναισθηματικής 
υποστήριξης, ενώ το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι βιώνει την ανεστιότητα ως μηχανισμό 
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άμυνας ενάντια στην ματαίωση και την απώλεια. Τέλος, το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι βίωσε 
ανεστιότητα λόγω του αισθήματος ματαιότητας.  
 
9.20. Η αντιμετώπιση της ανεστιότητας προσωπικά 
 

Η αντίληψη των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση της ανεστιότητας φάνηκε κυρίως 
στην ημι-δομημένη κλινική συνέντευξη 2 από ερωτήσεις οι οποίες διερεύνησαν το πώς τα 
υποκείμενα αντιμετώπισαν την ανεστιότητα τους. 
 
9.20.1. Αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της τέχνης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν την ανεστιότητα με τη βοήθεια της 
τέχνης. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

 
[...] όσο περίεργο και να σου φανεί αυτή η αποξένωση πέρασε μέσα από ένα video game 
[...]Έπαιζα τότε ένα παιχνίδι που ήταν ένας τυπάς η ιστορία κάτι έγινε με την οικογένειά του, δε 
θυμάμαι ακριβώς, την έχασε, τους  σκότωσαν,  κάτι τέτοιο και όλο το παιχνίδι βασίστηκε όλη 
ιστορία στο να βρει ποιοι το κάναν προκειμένου να τους εκδικηθεί. Και ουσιαστικά παίζοντας 
το στην τελευταία σκηνή παίρνει εκδίκηση αλλά πεθαίνει, το τελευταίο βιντεάκι μέσα στο 
παιχνίδι είχε ένα στίχο που έλεγε ότι μόνο αυτοί που αγαπάνε είναι αυτοί που στο τέλος ζωής 
τους θα γίνουν άγγελοι. Και κάπως έτσι το σύνδεσα και εγώ ότι αυτό που έκαναν οι γονείς μου 
για μένα μέχρι στιγμής να τα εκτιμάω αντί να τα νιώθω όλα μάταια. Και γλίτωσα απ τη φάση. 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 16). 

 
9.20.2. Αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της αλλαγής του κοινωνικού περίγυρου. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η αλλαγή του 
κοινωνικού τους περίγυρου τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν την ανεστιότητα τους. Σε αυτή 
την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Άλλαξα γενικότερα τον περίγυρό μου (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 17β). 

 
9.20.3. Αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της δουλειάς με τον εαυτό. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η εσωτερική δουλειά με τον εαυτό τα 
βοήθησε να αντιμετωπίσουν την ανεστιότητα τους. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα:  

 
[...] με πάρα πολλή προσωπική εσωτερική διεργασία [...] πολλή πολλή προσωπική δουλειά  
(Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 17β). 

 
9.20.4. Αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της σύνδεσης με άτομα. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι η σύνδεση με άτομα τα βοήθησε να 
αντιμετωπίσουν την ανεστιότητα. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). 
Συγκεριμένα: 

 
Δηλαδή αν θα βάλω δύο ανθρώπους που με βοήθησαν και συνέβαλαν στο να είμαι εδώ που 
είμαι σήμερα είναι η Μ. και ο Π. (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 17β). 

 
9.20.5. Αντιμετώπιση της ανεστιότητας μέσω της συνήθειας μιας κατάστασης. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία αναφέρουν ότι μέσω του να συνηθίσουν σε 
μια κατάσταση αντιμετώπισαν το αίσθημα της ανεστιότητας. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Ήταν μέχρι να συνηθίσω στο πειραματικό (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 13 α). 



 204 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεστιότητας 

προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο 
κάτω πίνακα 45.  
 
Πίνακας 45. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
προσωπικά σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της τέχνης 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της αλλαγής του κοινωνικού 
περίγυρου 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της δουλειάς με τον εαυτό 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της σύνδεσης με άτομα 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Αντιμετώπιση της ανεστιότητας 
μέσω της συνήθειας μιας κατάστασης 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 45 διαπιστώνουμε ότι το κάθε υποκείμενο έχει 

αναφέρει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιμετώπισε την ανεστιότητα. Το 
υποκείμενο Α1 την αντιμετώπισε όταν συνήθισε στο περιβάλλον που βρισκόταν. Το 
υποκείμενο Α2 την αντιμετώπισε μέσω της αλλαγής του κοινωνικού περίγυρου και της 
προσωπικής ενδοσκόπησης και δουλειάς με τον εαυτό, ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι 
την αντιμετώπισε μέσω της τέχνης. Το υποκείμενο Α3 δεν αναφέρθηκε στην συγκεκριμένη 
κατηγορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

Πρακτικές διαχείρισης των μετακομίσεων για γονείς, 
εκπαιδευτικούς και δασκάλους 

 
10.1. Εισαγωγή  
       

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συμβουλές για πρακτικές όσόν αφορά τη 
διαχείριση των μετακομίσεων σε σχέση με ένα παιδί οι οποίες απευθύνονται σε γονείς, 
δασκάλους και ειδικούς. Οι συμβουλές αυτές προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τα 
υποκείμενα και συγκεκριμένα από τις ημι-δομημένες κλινικές συνεντεύξεις 1 και 2.  
 
10.2. Πρακτικές για γονείς όσον αφορά τη διαχείριση της μετακόμισης ενός παιδιού 
       
Οι πρακτικές που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι γονείς για τη διαχείριση της μετακόμισης 
ενός παιδιού διερευνήθηκαν στις ημι-δομημένες κλινικές συνενετεύξεις 1 και 2 με ερωτήσεις 
σχετικά με το τι συμβουλές θα έδιναν τα υποκείμενα για αυτό το θέμα στους νέους γονείς.   
 
10.2.2. Συζήτηση με το παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία 
συμβουλεύουν τους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους για τη μετακόμιση μέχρι το 
παιδί να κατανοήσει τι συμβαίνει. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία υποκείμενα 
(75%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] έχουν το χρέος να κάτσουν να την εξηγήσουν μέχρι τελικής πτώσεως, και δεν έχουν το 
δικαίωμα να μη το συζητάνε ή να σταματάνε τη συζήτηση, και ότι γενικότερα, που το πιστεύω 
σε όλες τις συζητήσεις με τα παιδιά, ότι μπορεί τα παιδιά να έχουν λιγότερους τρόπους ακόμα 
να εκφράσουν αυτό που θέλουν ή να διαφωνήσουν σωστά, αλλά επειδή είναι ένας ξέχωρος 
καινούργιος άνθρωπος δυστυχώς πρέπει να κάτσεις να συζητήσεις μέχρι να το λύσεις και να 
βρεις τον τρόπο να το λύσεις σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος, άμα δεν βρεις τον τρόπο να το 
λύσεις πρέπει να σκεφτείς ένα καινούργιο, δεν λύνεται με το έτσι είναι γιατί έτσι πάει. Αυτό. 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 53). 
 
Να μιλάνε στα παιδιά τους (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 55).  
 
[...] πάντα θα έρχονταν να το συζητήσουμε με πλάγιο τρόπο βέβαια γιατί από μικρός δεν μου 
άρεσε να νιώθω ότι με λυπάται κάποιος (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 
 
[...] να είναι κοντά τους και να τους αφουγκράζονται, να μιλάνε συνεχώς για το οτιδήποτε, για 
το σχολείο, για το μάθημα, για το φίλο, για τη φίλη, για το νέο μέρος, και κάτι ακόμη 
σημαντικό (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 36) 

 
10.2.3. Αναγνώριση και ανταπόκριση στα συναισθήματα και τις ανάγκες του παιδιού. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν στους γονείς να 
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα του παιδιού τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τρία 
υποκείμενα (75%). Συγκεκριμένα: 

 
Να κατανοούν ότι όσο αλλαγή είναι για αυτούς άλλο τόσο είναι και για το παιδί (Υποκείμενο 
Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 53). 
 
Να ακούνε τα συναισθήματα των παιδιών τους δηλαδή αν ένα παιδί φοβάται το βλέπουν 
αγχωμένο να αναγνωρίζουν αυτό το συναίσθημα [...] να ακούει το παιδί και να ανταποκρίνεται 
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στις ανάγκες του παιδιού δηλαδή αν το παιδί του λέει ότι ξέρεις κάτι είμαι έτοιμος, θέλω να 
πάω μπάσκετ να το πάει μπασκετ να μην πει  αχ τώρα που να ψάχνουμε ομάδα και δεν ξέρω τι 
ομάδες έχει και άστο θα το δούμε σε κάνα δίμηνο. Όχι. Ωραία. Google it. Κάπως έτσι 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 55). 
 
Πρέπει να είναι πολύ πιο ελαστικοί απέναντι σε νεύρα που θα χεις γιατί θα χεις... πρέπει να 
χουν υπομονή να σε βοηθήσουν γιατί αυτοί είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και μπορούν να το 
διαχειριστούν (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 48). 

 
10.2.4. Υποστήριξη του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία συμβουλεύουν τους γονείς να υποστηρίζουν το παιδί τους κατά τη διάρκεια της 
μετακόμισης και να του δείχνουν ότι είναι δίπλα του. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
[...]  να του δίνουν το πάτημα στο παιδί στα παιδιά το ότι ό,τι και να προκύψει το βιώνουμε 
μαζί, μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν είμαι εχθρός τους σε αυτό, ειμαι μαζί τους σε αυτό, 
και η μαμά και ο μπαμπάς (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 64α).  
 
Θα τους έλεγα να είναι μαζί τους σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 55). 

 
10.2.5. Ευαισθητοποίηση των παιδιών που υποδέχονται ένα νέο συμμαθητή. Στην 
κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι οι γονείς των 
συμμαθητών ενός καινύργιου παιδιού πρέπει να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε 
να μην υπάρχει κάποιο παιδί στο περιθώριο.  Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Οι γονείς πρώτα στο να μάθουν στα παιδιά τους να μην αφήνουν κανένα συμμαθητή τους εκτός 
παρέας, να μην αισθάνεται κανένας μόνος και σίγουρα και μέσω της παιδείας, να μαθαίνουν για 
αυτό το φαινόμενο, ψυχολογικά πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που είναι μόνος του. 
Κυρίως απ τους γονείς (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 22). 

 
10.2.6. Ευκαιρία στο παιδί να μαζέψει το ίδιο τα πράγματα του. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους γονείς να δώσουν στο παιδί την 
ευκαιρία να μαζέψει το ίδιο τα προσωπικά του αντικείμενα για τη μετακόμιση. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Καλό ας πούμε να μπει στη διαδικασία να τα μαζέψει και μόνο του όταν θα ρθει εκείνη η 
στιγμή ότι ξέρεις κάτι θα τα βάλεις εδώ, εξαρτάται από την ηλικία βέβαια ώστε να είναι σε 
θέση να ξέρει ότι ναι θα τα πάρω μαζί μου από τη στιγμή που του είναι σημαντικά προσωπικά 
αντικείμενα ότι τα έχω βάλει εγώ το έκανα εγώ θα τα πάρω μαζί μου και μετά θα τα βγάλω εγώ 
ξανά από το κουτί όταν θα αλλάξουμε σπίτι στην ουσία παίρνει πάνω του κάτι το οποίο είναι 
δικό του και υπάρχει και η εσωτερική ηρεμία του ότι ναι θα τα πάρω μαζί (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 18). 

 
10.2.7. Ευκαιρία στο παιδί να αποχαιρετίσει τους φίλους του. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους γονείς να αφιερώσουν χρόνο για να 
δώσουν την ευκαιρία στο παιδί να αποχαιρετήσει τους φίλους του. Σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Και κάπως να οργανώσουν το πρόγραμμά τους όντως να χαιρετήσουν τα παιδάκια τους φίλους 
τους, αυτό θα έλεγα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 
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10.2.8. Αποφυγή μεταφοράς του στρες στο παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους γονείς να μην μεταφέρουν το δικότ ους στρες 
σχετικά με τη μετακόμιση στο παιδί του. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
Να μην του μεταφέρεις σε καμία περίπτωση το στρες και το άγχος του μαζεύω πράγματα του 
πάω στο άγνωστο [...]Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην μεταφέρεται το στρες... : Γιατί 
οι γονείς όντας τα πιο κοντινά άτομα στο παιδί θα βασιστούν εκείνοι στο πώς θα διαχειριστούνε 
την κατάσταση, δηλαδή άμα δει ένα παιδί τη μάνα να τρελαίνεται προφανώς θα θεωρήσει ότι 
είναι κάτι το τρομακτικό, το τραγικό αυτό που συμβαίνει και αυτόματως θα θορυβηθεί και  
ενδεχομένως να φοβηθεί κιόλας (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 64β). 

 
10.2.9. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων μαζί με το παιδί. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους γονείς να προγραμματίζουν 
δραστηριότητες μαζί με το παιδί ως τρόπο σύνδεσης με έναν τόπο και κοινωνικοποίησης. 
Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Να κάνουν και μαζί δραστηριότητες και περιπάτους δηλαδή να πάνε ένα απόγευμα και να 
πούνε οκ θα γυρίσουμε τώρα τη Φλώρινα και θα τη γνωρίσουμε οι δυο μας, μπορεί να δώσει 
και το παράδειγμα στο παιδί ο πατέρας του να μιλήσει με κάποιον για να το δει το παιδί του 
επίτηδες και να πει κοίτα πώς γνωρίζουμε κόσμο, θα μπορούσε (Υποκείμενο Α3, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 55). 

 
10.2.10. Παρατήρηση του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία συμβουλεύουν τους γονείς να παρατηρούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Σε αυτή 
την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεριμένα: 

 
Απλά παρακολούθα το παιδί σου. Η συμπεριφορά του θα στα πει όλα, απλά τα πράγματα 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 71α). 

 
10.2.11. Συνέχιση δραστηριοτήτων που είχε και πριν το παιδί. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι είναι σημαντικό οι γονείς να συνεχίσουν 
τις δραστηριότητες που είχε προηγουμένως το παιδί τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε 
ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Να μένουν πιστοί γονείς ως προς τις δραστηριότητες των παιδιών δηλαδή αν ένα παιδί έχει μία 
δραστηριότητα πχ κάνει μαθήματα κιθάρας με τη μετακόμιση αυτή αν δεν θέλει το παιδί να το 
σταματήσει να μην το σταματήσουν οι γονείς για τον οποιοδήποτε λόγο αλλά να το 
διατηρήσουνε. (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 36). 

 
10.2.12. Προετοιμασία του παιδιού πριν από τη μετακόμιση. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία ανέφεραν ότι είναι σημαντικό οι γονείς να 
προετοιμάσουν το παιδί πριν από τη μετακόμιση, εξηγώντας του τη διαδικασία. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Να μιλάνε στα παιδιά τους αναλυτικά για το τι θα συμβεί, να τους εξηγούν γιατί θα γίνει αυτό 
το πράγμα που θα γίνει, πώς θα γίνει, πόσο χρόνο θα πάρει και κάπως να κάνουνε και μία 
προσπάθεια να κάνουν τα παιδιά τη μετάβαση δηλαδή επειδή μπορεί αν είσαι μικρός να μην το 
έχεις σκεφτεί, να τους πουν ότι α δεν θα μιλάς τώρα με αυτούς τους φίλους σου, πρέπει να τους 
χαιρετήσεις. (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 
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Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των 
μετακομίσεων για γονείς σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 46.  
 
Πίνακας 46. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις πρακτικές διαχείρισης των 
μετακομίσεων για γονείς σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας. 
                                      ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Συζήτηση με το παιδί 1(25%) 0 1(25%) 1(25%) 3(75%) 
Αναγνώριση και ανταπόκριση στα 
συναισθήματα και τις ανάγκες του 
παιδιού 

1(25%) 0 1(25%) 1(25%) 3(75%) 

Υποστήριξη του παιδιού 0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 
Ευαισθητοποίηση των παιδιών που 
υποδέχονται ένα νέο συμμαθητή 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Ευκαιρία στο παιδί να μαζέψει το ίδιο 
τα πράγματα του 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Ευκαιρία στο παιδί να αποχαιρετίσει 
τους φίλους του 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Αποφυγή μεταφοράς του στρες στο 
παιδί 

0 1(25%) 0 0 1(25%) 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 
μαζί με το παιδί 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Παρατήρηση του παιδιού 0 0 0 1(25%) 1(25%) 
Συνέχιση δραστηριοτήτων που είχε και 
πριν το παιδί 

0 0 1(25%) 0 1(25%) 

Προετοιμασία του παιδιού πριν από τη 
μετακόμιση 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 46 παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα έχουν αναφέρει 

αρκετές συμβουλές διαχείρισης για γονείς. Τρία υποκείμενα (Α1, Α3, Β1) ανέφεραν ότι είναι 
σημαντική η συζήτηση με το παιδί και η κατανόηση και αναγνώριση των συναισθημάτων 
του. Τα υποκείμενα Α2 και Α3 ανέφεραν ότι είναι σημαντική η υποστήριξη του παιδιού από 
τους γονείς. Στη συνέχεια το κάθε υποκείμενο ανέφερε και κάτι διαφορετικό. Το υποκείμενο 
Α1 ανέφερε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να προετοιμάσουν το παιδί πριν τη μετακόμιση και 
να του δώσουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τους φίλους του. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε 
ότι είναι σημαντικό να δοθεί στο παιδί η δυνατότητα να μαζέψει το ίδιο τα πράγματα του 
καθώς και να αποφευχθεί η μεταφορά στρες από τους γονείς στο παιδί. Το υποκείμενο Α3 
ανέφερε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους που θα υποδεχθούν έναν 
νέο συμμαθητή, να προγραμματίζονται δραστηριότητες γονέα-παιδιού και να συνεχίζονται οι 
δραστηριότητες που έκανε το παιδί στον προηγούμενο τόπο κατοικίας. Τέλος, το υποκείμενο 
Β1 ανέφερε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να παρατηρούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους.  
 
10.3. Πρακτικές για δασκάλους όσον αφορά τη διαχείριση της μετακόμισης ενός 
παιδιού.  
          

Οι πρακτικές που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι δάσκαλοι για τη διαχείριση της 
μετακόμισης ενός παιδιού διερευνήθηκαν στις ημι-δομημένες κλινικές συνενετεύξεις 1 και 2 
με ερωτήσεις σχετικά με το τι συμβουλές θα έδιναν τα υποκείμενα για αυτό το θέμα στους 
δασκάλους.   
 



 209 

10.3.1. Αποφυγή στοχοποίησης του νέου μαθητή. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να μην τονίζουν υπερβολικά το γεγονός 
ότι ένας μαθητής είναι καινούργιος στην τάξη. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Στους δασκάλους θα συμβούλευα όταν έχουνε παιδιά από μετακομίσεις να μην κάνουν σαν να 
ήρθε κάποιος Ποπ Σταρ στην περιοχή τους (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 54).  
 
Να μην δείχνουν με το δάχτυλο το καινούργιο μαθητή, δηλαδή να μην τον κάνουν να νιώθει 
σαν τη μύγα μες στο γάλα, ότι οκ είσαι ένα καινούργιο πρόσωπο να μπορέσει να ενσωματωθεί 
με τους υπόλοιπους το παιδί. Να το αντιμετωπίζεις σαν τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή αν ένα 
παιδί πάει αν έχει ένας δάσκαλος ένα μαθητή ο οποίος θα πάει ξαφνικά στην πέμπτη δημοτικού 
μπορεί να γνωρίζει τα παιδιά από τα προηγούμενα τέσσερα έτη ο δάσκαλος αλλά δε χρειάζεται 
να τον αντιμετωπίζει τον καινούργιο μαθητή σαν ξένο ας πούμε, να υπάρχει μια ισορροπία, μια 
ισότητα μάλλον [...]να μην ειναι και σε φάση ααα ο καινούργιος (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 65). 
 
[...] να μην φουσκώνουν τα πράγματα δηλαδή να μην παρακάνουν την χαιρετούρα με ένα παιδί, 
να μη φουσκώνουν το πώς ήταν αυτό το παιδί, να μην κάνουν αυτά τα οριακά μαμαδίστικα και 
μπαμπαδίστικα πράγματα που κάνουν ένα παιδάκι να νιώθει ρεζίλι. Η χαιρέτα όλους τους 
φίλους σου, ελάτε όλοι να αγκαλιάσετε τον τάδε, όχι γιατί δεν ήμασταν όλοι φίλοι, δεν 
χρειάζεται να αγκαλιαστούμε την τελευταία μέρα. Να είναι πιο ψύχραιμοι να αφήνουν μια 
ελευθερία δηλαδή νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται πολύ ότι κάθε παιδάκι έχει μία 
συγκεκριμένη ζωή, δεν είναι σήριαλ στην τηλεόραση, θέλει λίγο μία ηρεμία. Αυτό είναι το ίδιο 
και σε αυτούς που φεύγει ένα παιδάκι και σε αυτούς που το δέχονται ένα παιδάκι, δεν 
χρειάζεται να στήσουμε γιορτή [...]  να  πατάει λίγο στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα, μην 
είναι σαν να ήρθε το παιδί του Μπακογιάννη στο σχολείο και να πρέπει να κάνουμε τριήμερους 
εορτασμούς, να κάνουμε λίγο πιο ψύχραιμα τα πράγματα. (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 2, ερ. 40, 40 α). 
 

10.3.2. Ομαλή μετάβαση του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία θα συμβούλευαν στους δασκάλους να δώσουν χρόνο σε ένα παιδί που μετακόμισε και 
να το αφήσουν να προσαρμοστεί σιγά σιγά. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Να καταλάβουν ότι κάθε καινούργια μέρα κάθε πρώτη μέρα για ένα παιδάκι είναι πρώτη μέρα 
δεν χρειάζεται να είναι όλα τα πράγματα μαζί, μπορούν να το πάρουνε μέρα με τη μέρα 
(Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 54).  
 
[...]  σιγά-σιγά να δοθεί η ευκαιρία το να πει είμαι ο έτσι και έτσι είμαι από εκεί και ήρθα τώρα, 
να δώσει στην ουσία στον μαθητή το περιθώριο να το κάνει από μόνος του αυτό (Υποκείμενο 
Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 65β). 

 
10.3.3. Παρατήρηση του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα 
οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να παρατηρούν τη συμπεριφορά του παιδιού. Σε αυτή 
την κατηγορία αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Το ίδιο (παρατήρηση) [...] Πώς αλλιώς θα καταλάβεις αν έχει θέμα το παιδί; Θα το μυριστείς; 
(Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 72α). 
 
[...] μία παρατήρηση πώς θα πάει το παιδί με τα μαθήματα ποια είναι η απόδοση του και 
ανάλογα τα κενά ή τις αδυναμίες που έχει ένα παιδί να λειτουργήσουν επικουρικά σε αυτό. 
(Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 37). 
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10.3.4. Δημιουργία σχέσης οικειότητας με το παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να γνωρίσουν το παιδί και να 
δημιουργήσουν μια σχέση οικειότητας μαζί του. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο 
υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Να πάρουν το παιδί και να το μιλήσουνε, να το γνωρίσουνε, αυτό πιστεύω δηλαδή από την 
πρώτη μέρα πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ στο παιδί να ξεαγχωθεί και να αισθανθεί ότι εδώ 
πέρα είναι ένα ασφαλές μέρος και μπορώ να μιλήσω σε αυτό το δάσκαλο αν γίνει κάτι και 
μπορώ να τον ρωτήσω ξέρω γω η βιβλιοθήκη που είναι, δεν ξέρω πού είναι, δεν είμαι από αυτό 
το σχολείο τώρα ήρθα και να τον βοηθήσει, κάπως έτσι (Υποκείμενο Α3, Κλινική Συνέντευξη 
1, ερ. 56). 
 
[...] να τον κάνει να αισθανθεί και οικεία, όχι τύπου ότι σε αγνοώ επειδή είσαι το ίδιο με τα 
άλλα παιδάκια (Υποκείμενο Α2, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 65). 

 
10.3.5. Μέριμνα ώστε το παιδί να μην περιθωριοποιηθεί. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να φροντίσουν έτσι 
ώστε να μην περιθωριοποιηθεί κάποιος μαθητής επειδή είναι καινούργιος. Σε αυτή την 
κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Το μόνο που έχουν να φροντίσουν στην πραγματικότητα είναι να μην περιθωριοποιηθεί κάποιο 
παιδάκι επειδή ήρθε μετά (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 54).  

 
10.3.6. Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μάθησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να ενισχύσουν την ομαδικότητα στην 
τάξη. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά σε πιο πολλές ομάδες, σε πιο πολλές εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Στο ότι κάνουμε μια εργασία ξέρω γω, καλό είναι να χωριστούμε σε ομάδες 
για να μάθουμε οτι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, ότι δεν είμαστε λιοντάρια να ζούμε μόνοι 
μας, είμαστε άνθρωποι. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 

 
10.3.7. Προσπάθεια για την εξάλειψη του ρατσισμού στο σχολείο. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους δασκάλους να αποφεύγουν να 
ενισχύουν τον ρατσισμό στο σχολείο. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρθηκε ένα υποκείμενο 
(25%). Συγκεκριμένα: 

 
[...] να προσπαθούν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο του ρατσισμού έτσι ανεξαρτήτως από 
πού προέρχεται ή τι είδους είναι. Να κρατάνε το ρατσισμό μακριά, αυτό. (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39) 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις πρακτικές για τη διαχείριση των 

μετακομήσεων από τους δασκάλους σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας συνοψίζονται 
συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 47.  
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Πίνακας 47. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις πρακτικές για τη διαχείριση των 
μετακομίσεων από τους δασκάλους σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
                                ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αποφυγή στοχοποίησης του νέου μαθητή 1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 
Ομαλή μετάβαση του παιδιού 1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 
Παρατήρηση του παιδιού 0 0 1(25%) 1(25%) 2(50%) 
Δημιουργία σχέσης οικειότητας με το 
παιδί 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Μέριμνα ώστε το παιδί να μην 
περιθωριοποιηθεί 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος 
μάθησης 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

Προσπάθεια για την εξάλειψη του 
ρατσισμού στο σχολείο 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 47 διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα Α1 και Α2 

συμβουλεύουν τους δασκάλους να αποφύγουν να στοχοποιήσουν τον νέο μαθητή και να τον 
αφήσουν να προσαρμοστεί ομαλά. Τα υποκείμενα Α3 και Β1 συμβουλεύουν τους δασκάλους 
να παρατηρούν τον μαθητή, ενώ τα υποκείμενα Α2 και Α3 συμβουλεύουν τους δασκάλους να 
δημιουργήσουν μια σχέση οικειότητας με τον μαθητή. Στη συνέχεια, το υποκείμενο Α1 
συμβουλεύει να υπάρχει μέριμνα ώστε ο μαθητής να μην περιθωριοποιηθεί, ενώ το 
υποκείμενο Β1 αναφέρει ότι είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να προωθούν την ομαδικότητα και 
να προσπαθούν να εξαλείψουν τον ρατσισμό στη σχολική τάξη.  
 
10.4. Πρακτικές για ειδικούς όσον αφορά τη διαχείριση ενός μετακόμισης ενός παιδιού  
 
10.4.1. Αντιμετώπιση του παιδιού με ειλικρίνια. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν τα 
υποκείμενα τα οποία συμβουλεύουν τους ειδικούς να αποφεύγουν να ωραιοποιούν την 
κατάσταση της μετακόμισης στο παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα 
(50%). Συγκεκριμένα: 

 
Χρειάζεται να μην υπάρχει καμία ωραιοποίηση της κατάστασης (Υποκείμενο Α1, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 55). 
 
Το να περάσει το ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου γενικά και ότι όλα αντιμετωπίζονται και 
γενικότερα θέλει αισιοδοξία αλλά παράλληλα και λογική στην κατάσταση, δηλαδή να μην να 
μην χρυσώσουμε το χάπι σε κανέναν, το ότι όλα είναι ρόδινα αλλά να μη το βυθίσουμε και στη 
μιζέρια του. Είναι δύσκολο αλλά δεν είναι μη αντιμετωπισιμο (Υποκείμενο Α2, Κλινική 
Συνέντευξη 1, ερ. 66γ). 

 
10.4.2. Μέριμνα για τοποθέτηση ψυχολόγων σε σχολεία. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκαν τα υποκείμενα τα οποία πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ψυχολόγοι 
στα σχολεία. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν δύο υποκείμενα (50%). Συγκεκριμένα: 

 
Καταρχάς να βάζουν ψυχολόγους στα σχολεία ας ξεκινήσουμε από εκεί (Υποκείμενο Α2, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 66α). 
 
Αρχικά θα έλεγα να υπάρχει ένα γραφείο σε κάθε σχολείο ενός ψυχολόγου, κοινωνικού 
λειτουργού για οτιδήποτε χρειαστεί ένα σχολείο ένας γονέας ένα παιδί (Υποκείμενο Α3, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 57β). 
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10.4.3. Δημιουργία θεραπευτικής σχέσης με το παιδί. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
τα υποκείμενα που συμβουλεύουν τους ειδικούς να δώσουν έμφαση στη δηιουργία σχέσης 
παιδιού-ειδικού πριν γίνει κάποια παρέμβαση. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκε ένα 
υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Απλά να περιμένεις να δεις λίγο ποιο αν είναι αν έχει κάποιο πρόβλημα το παιδάκι, τι 
πρόβλημα έχει αυτό, χωρίς να πας με ερωτήσεις να τοποθετήσεις κάπου το πρόβλημά σώνει και 
ντε, γιατί νομίζω ότι τα παιδάκια όταν αρχίζουν να μιλάνε μετά θα πούμε και το πρόβλημα που 
έχουν και τι έγινε προχθές, άμα αρχίσεις να τα ρωτάς νομίζω πιο πολύ θα τα προβληματίσεις, 
περισσότερο χρήσιμο νομίζω θα ήταν να τα αφήσεις λίγο να παίξουν να τα γνωρίσεις γιατί 
μπορεί να έχεις οριστεί για να τα βοηθήσεις αλλά είναι και απαραίτητο πριν να τα γνωρίσεις 
δηλαδή το ότι εσύ πρέπει να το λύσεις το πρόβλημα (Υποκείμενο Α1, Κλινική Συνέντευξη 1, 
ερ. 55).  

 
10.4.4. Έρευνα για μελέτη περιπτώσεων μετακόμισης. Στην κατηγορία αυτή αναφέρθηκαν 
τα υποκείμενα που συμβουλεύουν τους ειδικούς να διεξάγουν μελέτες με άτομα που έχουν 
μετακομίσει για να πάρουν την οπτική τους πάνω σε αυτό το ζήτημα. Στην κατηγορία αυτή 
αναφέρθηκε ένα υποκείμενο (25%). Συγκεκριμένα: 

 
Σαν συμβουλή το μοναδικό που θα μπορούσα να κάνω θα ναι αυτό που κάναμε εμείς τώρα. 
Απλά να με ρωτήσεις πέντε πράγματα για το τι συνέβη και να το περιγράψω (Υποκείμενο Β1, 
Κλινική Συνέντευξη 1, ερ. 73β). 
 
[...] το μόνο που έχουν να κάνουν είναι απλά να μας ακούσουν [...] Μπορώ να σου λέω την 
ιστορία μου και από κει και πέρα ότι κρίνεις εσύ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να 
βοηθήσεις  κάποιον άλλον άνθρωπο, go for it. (Υποκείμενο Β1, Κλινική Συνέντευξη 2, ερ. 39). 

 
Οι αναφερόμενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά με τις πρακτικές για τη διαχείριση των 

μετακομήσεων από τους ειδικούς αντιμετ σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας 
συνοψίζονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα 48.  
 
Πίνακας 48. Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τις πρακτικές για τη διαχείριση των 
μετακομίσεων από τους ειδικούς σε σχέση με τα υποκείμενα της έρευνας.  
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α1 Α2 Α3 Β1 ΣΥΝΟΛΟ 

Αντιμετώπιση του παιδιού με ειλικρίνια 1(25%) 1(25%) 0 0 2(50%) 
Μέριμνα για τοποθέτηση ψυχολόγων σε 
σχολεία 

0 1(25%) 1(25%) 0 2(50%) 

Δημιουργία θεραπευτικής σχέσης με το 
παιδί 

1(25%) 0 0 0 1(25%) 

Έρευνα για μελέτη περιπτώσεων 
μετακόμισης 

0 0 0 1(25%) 1(25%) 

 
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα 48 διαπιστώνουμε ότι για τα υποκείμενα Α1 και Α2 

είναι σημαντικό ο ειδικός να αντιμετωπίσει το παιδί με ειλικρίνια. Τα υποκείμενα Α2 και Α3 
αναφέρουν ότι είναι σημαντική η τοποθέτηση ψυχολόγων στα σχολεία. Το υποκείμενο Α1 
αναφέρει ότι είναι σημαντική η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης με το παιδί, ενώ το 
υποκείμενο Β1 αναφέρει ότι σημαντική είναι η μελέτη ατόμων που έχουν βιώσει μετκομίσεις 
έτσι ώστε οι ειδικοί να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα των μετακομίσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

Σύνοψη αποτελεσμάτων, συζήτηση, συμπεράσματα 
 
11.1. Εισαγωγή 
         

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια έρευνα μελετής περιπτώσεων, τεσσάρων υποκειμένων 
τα οποία έχουν αλλάξει πάνω από τρεις φορές σχολείο ή και τόπο κατοικίας στην παιδική 
τους ηλικία. Τα υποκείμενα της έρευνας είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας οι οποίοι 
κατάγονται από και έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικές πόλεις και χώρες κατά την παιδική 
τους ηλικία, αλλά και τη στιγμή της έρευνας ο τόπος κατοικίας τους διέφερε. Συγκεκριμένα, 
τα δύο υποκείμενα μένουν στην Αθήνα, ένα υποκείμενο μένει στη Θεσσαλονίκη και το 
τέταρτο υποκείμενο μένει στο Ηράκλειο της Κρήτης, όλοι σε μεγάλα αστικά κέντρα.  

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να μελετηθεί το βίωμα των υποκειμένων για τις συχνές 
αλλαγές του τόπου κατοικίας στην παιδική ηλικία, καθώς και τις επιδράσεις τις οποίες είχαν 
αυτές οι αλλαγές. Διερευνήσαμε επίσης την έννοια του σπιτιού, της σταθερότητας και της 
ανεστιότητας. Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, τα υποκείμενα σύγκλιναν στο γεγονός ότι 
η μετακόμιση συχνά από μόνη της δεν αποτελεί ένα γεγονός δυσάρεστο, ωστόσο υπάρχει μια 
σειρά παραγόντων οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά είτε θετικά την έκβαση μιας 
μετακόμισης. Τα υποκείμενα είχαν διαφορετικές εμπειρίες από τις συχνές μετακομίσεις τους, 
ενώ παρουσίασαν και διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τις έννοιες του σπιτιού, της 
σταθερότητας και της ανεστιότητας. Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις τα 
υποκείμενα εμφάνισαν και σημεία σύγκλισης.  
 
11.2. Συγκριτική παρουσίαση βασικών δημογραφικών και βιογραφικών πληροφοριών 
των υποκειμένων της έρευνας  

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σχετικά με τις 

βασικές δημογραφικές και βιογραφικές πληροφορίες των υποκειμένων της έρευνας. 
 
Πίνακας 49. Συγκριτική παρουσίαση βασικών δημογραφικών και βιογραφικών πληροφοριών 
των υποκειμένων της έρευνας. 

 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ 
Α1 Α2 Α3 Β1 

Ηλικία 26 26 23 26 
Οικογενειακή κατάσταση Ελεύθερη Σε σχέση Σε σχέση Ελεύθερος 

Σπουδές ΑΕΙ Στρατιωτική σχολή ΑΕΙ ΤΕΙ 

Σημαντικό οικογενειακό πρόβλημα Όχι Όχι Όχι Όχι 

Αλλαγές σχολείου/μέρους στην 
παιδική ηλικία 

5 6 6 4 

 
Με την ανάλυση των υποκειμένων της έρευνας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  
Και τα τέσσερα υποκείμενα βρίσκονται κοντά στην ηλικία των 26 χρονών (Μ.Ο. 25 

έτη). Τα τρία υποκείμενα είναι γυναίκες ενώ το ένα υποκείμενο είναι άντρας. Έχουν 
μεγαλώσει σε οικογένειες χωρίς σημαντικά προβλήματα, δεν υπήρξε διαζύγιο σε καμία 
οικογένεια, ενώ οι σχέσεις όλων των υποκειμένων με τους γονείς τους περιγράφονται ως 
σχετικά καλές με εξαίρεση κάποιες περιόδους ή καταστάσεις εντάσεων. Όσον αφορά τις 
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σπουδές τους δύο γυναίκες έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμιο, μια γυναίκα σε στρατιωτική 
σχολή και ο άντρας σε τεχνολογικό ίδρυμα. Οι δύο γυναίκες έχουν αλλάξει έξι φορές σχολείο 
ή πόλη κατά την παιδική τους ηλικία. Μια γυναίκα έχει αλλάξει πέντε φορές και ο άντρας 
έχει αλλάξει τέσσερις φορές σχολείο ή τόπο κατοικίας.  

Για όλα τα υποκείμενα της έρευνας είναι σημαντικό να διαμορφώσουν σταθερά τη ζωή 
τους σε ένα μέρος και σε αυτό παίζουν ρόλο οι δεσμοί που έχουν δημιουργήσει με άλλα 
άτομα. Οι δύο γυναίκες της έρευνας μένουν στην Αθήνα μόνιμα, μια γυναίκα μένει μόνιμα 
στη Θεσσαλονίκη ενώ ο άντρας μένει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και τα τέσσερα υποκείμενα 
όταν ενηλικιώθηκαν έφυγαν από το πατρικό τους σπίτι με δική τους πρωτοβουλία για να 
ξεκινήσουν τις σπουδές τους και δεν επέστρεψαν έκτοτε.  

 
11.3. Συγκριτική παρουσίαση βασικών βιογραφικών πληροφοριών των υποκειμένων της 
έρευνας σε σχέση με τις μετακομίσεις στη ζωή τους 

 
Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζονται κάποιες κοινές έννοιες 

ανάμεσα στα υποκείμενα αλλά και κάποιες διαφορές. Τα υποκείμενα βίωσαν διαφορετικά το 
καθένα, με το δικό του τρόπο και ανάλογα τα χαρακτηριστικά του οικο-σωματικο-
βιωματικού του κόσμου τις αλλαγές του τόπου κατοικίας. Στον παρακάτω πίνακα 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα ως εξής: 

 
Πίνακας 50. Συγκριτική παρουσίαση βασικών βιογραφικών πληροφοριών των υποκειμένων 
της έρευνας σε σχέση με τις μετακομίσεις στη ζωή τους. 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ 
Α1 Α2 Α3 Β1 

Αριθμός μετακομίσεων 5 6 6 4 
Γνώριζαν από μικροί για τις 
αλλαγές του τόπου κατοικίας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αντιμετώπιση γονέων Ουδέτερη Ουδέτερη Ουδέτερη Ουδέτερη 
Η μετακόμιση ως εμπειρία Θετική Θετική και 

Αρνητική 
Θετική Αρνητική 

Τρόποι προσαρμογής Εύρεση φίλων, 
θετικότητα 

Εύρεση φίλων, 
θετικότητα 

Εύρεση φίλων, 
συγχώνευση 

Υπομονή, 
τέχνη 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 50, τα τέσσερα υποκείμενα παρουσιάζουν κάποια κοινά 

στον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τις μετακομίσεις. Οι γονείς των υποκειμένων στις 
μετακομίσεις κρατούσαν κατά κύριο λόγο μια ουδέτερη στάση, χωρίς να δείχνουν να 
χαίρονται ή να λυπούνται κάθε φορά που άφηναν ένα μέρος. Επίσης οι μετακομίσεις σαν 
εμπειρία έχουν βιωθεί θετικά για τα τρία υποκείμενα, με το ένα από τα τρία υποκείμενα να 
βάζει ωστόσο και το αρνητικό στοιχείο μέσα στην εμπειρία. Για ένα μόνο υποκείμενο οι 
μετακομίσεις αποτέλεσαν μια εξολοκλήρου αρνητική εμπειρία. Τα τρία υποκείμενα γνώριζαν 
από μικρή ηλικία ότι θα αλλάξουν μέρη και θα αφήσουν πίσω τους φίλους και τόπους, ενώ 
μόνο το υποκείμενο Β1 δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι θα συμβεί αυτό. Όσον αφορά τον 
αριθμό των αλλαγών, δύο υποκείμενα άλλαξαν έξι φορές σχολείο και τόπο κατοικίας στην 
παιδική τους ηλικία, ένα υποκείμενο άλλαξε πέντε φορές σχολεία και τόπο κατοικίας ενώ ένα 
ακόμη υποκείμενο άλλαξε τέσσερις φορές σχολείο και τόπο κατοικίας. Στο τι βοήθησε στην 
προσαρμογή τους τρία υποκείμενα ανέφεραν τις νέες φιλικές σχέσεις που έκαναν, ενώ δύο 
υποκείμενα ανέφεραν την θετικότητα που είχαν σαν προσωπικότητες απέναντι σε μια νέα 
εμπειρία. Μια φορά αναφέρθηκε η συγχώνευση, δηλαδή η παραμέληση του αυθεντικού 
εαυτού και η υιοθέτηση διαφορετικών στυλ επικοινωνίας ανάλογα με τα άτομα τα οποία το 
υποκείμενο είχε απέναντι του, ενώ μια φορά αναφέρθηκε και η υπομονή και η ενασχόληση με 
την τέχνη έτσι ώστε το υποκείμενο να αντέξει μια δυσάρεστη μετακόμιση.  
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11.4. Σύνοψη αποτελεσμάτων σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας, της 
κατοίκησης, της ανεστιότητας και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων γενικά 
 

Μελετώντας τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 διαπιστώνουμε πως οι 
συμμετέχοντες έχουν αναφέρει πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με τις έννοιες 
του σπιτιού, της κατοικίας και της κατοίκισης. Το σπίτι για όλους τους συμμετέχοντες είναι 
συνυφασμένο με την οικογένεια και την αίσθηση ασφάλειας που παρέχει ο προσωπικός 
χώρος, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με την έννοια του σπιτιού, το οποίο μπορεί 
για κάποια υποκείμενα να σημαίνει ευχάριστα συναισθήματα και δραστηριότητες, ενώ για 
άλλα σημαίνει ιδιωτικότητα και αυτοκαθορισμό. Σχετικά με το συναισθηματικό δέσιμο με το 
σπίτι, κάποια υποκείμενα αντιλαμβάνονται το δέσιμο με το σπίτι ως μια ψυχολογική ανάγκη 
του ατόμου, η οποία μπορεί να συμβεί μηχανικά καθώς περνάει ο καιρός και προϋποθέτει 
ασφάλεια, ωστόσο μπορεί να οφείλεται και σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες 
όπως έχει άναφέρει το υποκείμενο Α1. Σχετικά με την αντίληψη του σπιτιού σε παλαιότερες 
εποχές, φάνηκε ότι τα υποκείμενα συμφώνησαν στο ότι το σπίτι παλιά περιλάμβανε 
περισσότερα άτομα τα οποία διέμεναν σε αυτό λόγω των εκτεταμένων οικογενειών της 
εποχής. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε ότι το σπίτι παλιότερα ήταν ένας περισσότερο κλειστός 
συμβολικά χώρος, αλλά και πιο σταθερός σαν έννοια, ενώ υπήρξε και η άποψη ότι η έννοια 
του σπιτιού ως μέρος οικογένειας και ασφάλειας δεν έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων. 
Όσον αφορά τη σχέση με το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού ως επι το πλείστον τα 
υποκείμενα ανέφεραν ότι το σπίτι λειτούργησε εγκλωβιστικά για τον κόσμο, με την έννοια 
«σπίτι καραντίνας» να εισάγεται. Παρόλα αυτά το σπίτι φάνηκε ότι μπορεί να ήταν ένας 
δημιουργικός τόπος στην καραντίνα ενώ υπηρξε η άποψη από ένα υποκείμενο ότι η σχέση με 
το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού δεν άλλαξε. Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις της 
έλλειψης σπιτιού τα υποκείμενα ανέφεραν μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων, όπως την 
αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, την έλλειψη ασφάλειας, τον αυξημένο κίνδυνο 
επιβίωσης και την αδυναμία χαλάρωσης.  

Προχωρώντας στα αποτελέσματα που αφορούν την κατοικία παρατηρούμε ότι η έννοια 
της κατοικίας για τα υποκείμενα περιλαμβάνει το χώρο στον οποίο κάποιος κατοικεί όπως 
επίσης και τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σπιτιού. Ένα υποκείμενο ανέφερε ότι η κατοικία 
αποτελεί μια προσωρινή κατάσταση παρόλο που είναι ίδια σαν έννοια με το σπίτι.  

Όσον αφορά την κατοίκηση, παρατηρούμε πως τα υποκείμενα έχουν αναφέρει πολλούς 
διαφορετικούς ορισμούς για το τι είναι κατοίκηση. Το υποκείμενο Α1 το οποίο έχει 
παρακολουθήσει σπουδές αρχιτεκτονικής ανέφερε διάφορες μορφές, όπως η αστεγία, οι 
κοινωνικές δομές κατοίκησης, η συγκατοίκηση, αλλά και ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μαθαίνει κανείς να κατοικεί. Σαν κατοίκηση αναφέρθηκε το περιβάλλον γύρω από το σπίτι, 
όπως και το ότι η κατοίκηση είναι μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με την έννοια της 
καλής κατοίκησης όλα τα υποκείμενα συμφώνησαν στο ότι η καλή κατοίκηση είναι μια 
κατάσταση που δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα όπως ηρεμία, ευχαρίστηση και 
ασφάλεια. Σχετικά με την έννοια της κακής κατοίκησης τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν 
ότι η κακή κατοίκηση είναι η δυσαρέσκεια από έναν τόπο διαμονής, ενώ τα υποκείμενα Α3 
και Β1 ανέφεραν ότι η κακή κατοίκηση είναι οι συνεχείς αποχωρισμοί από το οικείο 
περιβάλλον. 

Σχετικά με την έννοια της ανεστιότητας κοινά σημεία βρέθηκαν ανάμεσα σε τρεις 
κατηγορίες. Η ανεστιότητα γίνεται αντιληπτή ως η απουσία συναισθήματος, ως αδυναμία 
σύνδεσης ενός ατόμου με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, όπως επίσης μπορεί να αποτελεί 
αποφυγή ενός ατόμου. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ανεστιότητα είναι οι επιφανειακές σχέσεις, η 
κυριολεκτική αλλά και συναισθηματική απουσία σπιτιού, η απουσία στόχου και κινήτρων για 
το άτομο, η απουσία σταθερής κατοικίας, η δυσαρέσκεια από τον τον τόπο κατοικίας του 
ατόμου και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Επίσης τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η ανεστιότητα 
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μπορεί να εμφανιστεί λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του τόπου κατοικίας, εξαιτίας του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ μπορεί να εμφανιστεί λόγω δυσαρέσκειας και μη οικειότητας 
με το περιβάλλον. Τέλος, ένα υποκείμενο ανέφερε ότι η ανεστιότητα προκύπτει ως 
μηχανισμός άμυνας και επιβίωσης αλλά και λόγω ψυχολογικής αστάθειας. Για την 
αντιμετώπιση της ανεστιότητας τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η ανεστιότητα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αλλαγή του τόπου κατοικίας με έναν περισσότερο φιλόξενο τόπο. Η 
ανεστιότητα επίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την επίγνωση δύσκολων 
απωθημένων συναισθημάτων, μέσα από θετικά στοιχεία της προσωπικότητας αλλά και με 
την αλλαγή ρουτίνας και την αναδιαμόρφωση του σπιτιού.  

Σχετικά με τις επιδράσεις των μετακομίσεων, όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η 
μετακόμιση φέρνει αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ενός ατόμου. Αλλαγές προκύπτουν 
και στην εργασιακή κατάσταση ενώ οι μετακομίσεις γίνονται αντιληπτές ως μια καινούργια 
πρόκληση. Οι θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων αφορούν την ανανέωση και την 
ψυχολογική αλλαγή του ατόμου, ενώ αποτελούν τρόπο διαχείρισης ψυχοπιεστικών 
καταστάσεων. Όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι οι συχνές μετακομίσεις διευρύνουν την 
αντίληψη ενώ αναφέρθηκε και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας ως επίδραση των συχνών 
μετακομίσεων, όπως και η γνωριμία με νέα μέρη. Σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των 
μετακομίσεων μεγάλο μέρος των υποκειμένων ανέφεραν ότι η μετακόμιση προκαλεί 
αναστάτωση και αναταραχή. Αναφέρθηκε επείσης ότι προκαλεί απώλεια του προηγούμενου 
τόπου κατοικίας, προηγούμενου μέρους της ζωής, όπως και αίσθημα ανασφάλειας. Σχετικά 
με τις επιδράσεις στις σχέσεις με τους άλλους, όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η μετακόμιση 
οδηγεί σε απώλεια των φιλικών και συγγενικών σχέσεων. Μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μια 
ευκαιρία για αναδιαμόρφωση των σχέσεων με τα άτομα που ήδη υπάρχουν στη ζωή κάποιου. 
Αναφέρθηκε επίσης ότι προκαλεί αλλαγές στην επικοινωνία με τα άτομα που μένουν πίσω, 
ενώ το υποκείμενο Α2 τόνισε την διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου ως επίδραση. Το 
υποκείμενο Α3 τέλος, υποστήριξε ότι οι μετακομίσεις ενισχύουν το δέσιμο μεταξύ των μελών 
μιας οικογένειας. 

Όσον αφορά τις επιδράσεις των μετακομίσεων στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός 
ατόμου, η πλειοψηφία των υποκειμένων ανέφερε ότι οι μετακομίσεις προκαλούν μείωση της 
αυθεντικότητας, ωστόσο ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Υποστήριξαν επίσης ότι οι 
μετακομίσεις ενεργοποιούν τους μηχανισμούς άμυνας και αυτορρύθμισης ενός ατόμου, ενώ 
ένα υποκείμενο ανέφερε ότι οι μετακομίσεις μπορούν να κάνουν ένα άτομο περισσότερο 
ισορροπημένο συναισθηματικά.  

Όσον αφορά τους παράγοντες διευκόλυνσης της προσαρμογής σε μια μετακόμιση, αυτό 
στο οποίο αναφέρθηκαν όλα τα υποκείμενα είναι ότι η θετική οπτική του ατόμου για μια 
μετακόμιση αποτελεί παράγοντα διευκόλυνσης στην προσαρμογή του. Επίσης αναφέρθηκε 
ότι διευκολύνεται η προσαρμογή του ατόμου όταν η μετακόμιση γίνεται από δική του 
επιλογή, ενώ η προσαρμογή γίνεται πιο εύκολη και με το πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια 
τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η εμπειρία προηγούμενων μετακομίσεων λειτουργεί 
ως ένα παράγοντας διευκόλυνσης της προσαρμογής. Η εμπειρία από προηγούμενες 
μετακομίσεις επιδρά επίσης θετικά όπως και το να μεταφέρει κανείς προσωπικά του 
αντικείμενα στο νέο τόπο κατοικίας. Αντίστοιχα για τους παράγοντες που προκαλούν 
δυσκολίες στην προσαρμογή αναφέρθηκαν η διαφορά στην κουλτούρα, η απουσία 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η επιβολή μιας μετακόμισης χωρίς να αποτελεί επιλογή του 
ατόμου, αλλά και η ύπαρξη προβλημάτων υγείας και η έλλειψη χρημάτων. Τα προσωπικά 
αντικείμενα και το παιχνίδι φάνηκε να αποτελούν σημαντικά μέσα για τη διαχείριση του 
άγχους των συχνών μετακομίσεων γενικά.  

Τέλος, όσον αφορά την αντίληψη των μετακομίσεων από ένα παιδί, τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς τι σημαίνει μια μετακόμιση, 
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καθώς επίσης από τις συνεντεύξεις αναδύθηκε το ζήτημα της συναισθηματικής σταθερότητας 
που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στην παιδική ηλικία.  

 
11.5. Σύνοψη αποτελεσμάτων σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της κατοικίας, της 
κατοίκησης, της ανεστιότητας και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων προσωπικά 
 
        Συνοψίζοντας τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9 μπορούμε να 
καταλήξουμε σε κάποια σχετικά συμπεράσματα. Όσον αφορά την προσωπική αντίληψη του 
σπιτιού αυτό το οποίο φαίνεται να είναι κοινό σε όλα τα υποκείμενα είναι το σπίτι ως ένα 
μέρος που περιλαμβάνει τους σημαντικούς άλλους όπως και ως ένα μέρος στο οποίο 
μπορούνε να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Επίσης φάνηκε ότι πολλά υποκείμενα 
αναφέρθηκαν στην αυτονομία που παρέχει το σπίτι ενώ οι γυναίκες της έρευνας 
αναφέρθηκαν στην ασφάλεια που τους παρέχει το σπίτι. Το σπίτι στη συνέχεια αποκτά 
διαφορετική σημασία για το κάθε υποκείμενο, μπορεί να είναι ένας χώρος ελευθερίας και 
δημιουργικότητας, ένας χώρος οικειότητας, αναφοράς αλλά και μια διέξοδος από την 
καθημερινότητα.  
         Όσον αφορά την έννοια της κατοικίας τα περισσότερα υποκείμενα δεν αναφέρθηκαν σε 
αυτή την έννοια με εξαίρεση το υποκείμενο Α2 το οποίο αναφέρθηκε στην έννοια της 
κατοικίας ως προσωρινότητα. Το ίδιο παρατηρούμε και στην έννοια της κατοίκησης όπου ένα 
υποκείμενο μόνο ανέφερε ότι η κατοίκηση είναι ένας τρόπος διαμονής.  
          Σχετικά με τα προσωπικά αντικείμενα φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και 
αναφέρονται πολλές διαφορετικές ερμηνείες και χρήσεις για το κάθε υποκείμενο. Τα 
προσωπικά αντικείμενα μπορούν να είναι συντροφιά σε καταστάσεις, πηγή οικειότητας, 
κάποια υποκείμενα τα θεωρούν κομμάτι του εαυτού ή αναμνήσεις και ως αντικείμενα 
μεγάλης συναισθηματικής αξίας.  
        Τα τρία από τα τέσσερα υποκείμενα αναφέρθηκαν στο βίωμα της αστάθειας κατά την 
περίοδο των μετακομίσεων. Τα δύο υποκείμενα βίωναν τις μετακομίσεις ως αστάθεια στον 
κοινωνικό τους περίγυρο ενώ το ένα υποκείμενο, το οποίο έχει αναφέρει ότι η μητέρα του 
έχει κατάθλιψη βίωνε τις μετακομίσεις ως συναισθηματική αστάθεια των μελών της 
οικογένειας.  
         Όσον αφορά το βίωμα της σταθερότητας στην περίοδο των μετακομίσεων, φαίνεται 
σημαντικός παράγοντας σταθερότητας να αποτέλεσε η οικογένεια των υποκειμένων, κάτι το 
οποίο ανέφεραν όλα τα υποκείμενα. Δύο υποκείμενα ανέφεραν ότι το σχολείο ήταν ένας 
σταθερός παράγοντας κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων λόγω της ομοιομορφίας που 
παρουσιάζει το επκαιδευτικό σύστημα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Το υποκείμενο Α3, το 
οποίο έχει βιώσει και τις περισσότερες μετακομίσεις, ανέφερε ότι η οικογένεια, το σχολείο, η 
συνέχιση δραστηριοτήτων και τα έπιπλα του σπιτιού αποτέλεσαν παράγοντες σταθερότητας 
κατά την περίοδο των μετακομίσεων.  
         Όσον αφορά τις επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση με τους γονείς οι γυναίκες της 
έρευνας ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις αποτέλεσαν εμπόδιο ως προς την ανάπτυξη 
ανεξαρτησίας από τους γονείς τους. Για δύο υποκείμενα οι μετακομίσεις προκάλεσαν τον 
αποχωρισμό τους από τους γονείς τους, για το υποκείμενο Β1 για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(βλ. Κεφ. 7), ενώ για το υποκείμενο Α3 για μικρότερο χρονικό διάστημα, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετακόμισης. Οι μετακομίσεις επίσης φάνηκε να προκαλούν 
άγχος στους γονείς για την προσαρμογή των παιδιών τους, ενώ αποτέλεσαν και αιτία να 
αλλάξει η συμπεριφορά των γονέων προς το παιδί. Παρόλα αυτά οι μετακομίσεις αποτέλεσαν 
και παράγοντα σύσφιξης των οικογενειακών σχέσεων για τα υποκείμενα Β1, Α3 και Α2. Το 
υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι στη σχέση γονέων παιδιού οι μετακομίσεις δεν έφεραν κάποια 
ουσιαστική διαφορά πέρα από μικρές εντάσεις, ωστόσο στη σχέση μεταξύ των γονέων η 
επίδραση ήταν θετική.  
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         Σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στις φιλικές σχέσεις τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι με τις μετακομίσεις έχασαν τις φιλικές τους σχέσεις. Ωστόσο για το υποκείμενο 
Α2 οι σχέσεις διακόπηκαν μόνο ως προς τη δια ζώσης επαφή, ενώ για το υποκείμενο Β1 οι 
φιλικές σχέσεις χάθηκαν αλλά με την επιστροφή του στο χωριό έγιναν πιο δυνατές από ότι 
ήταν προηγουμένως.  
          Όσον αφορά την επίδραση των μετακομίεων στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία του 
ατόμου, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι επηρεασμένη από τις μετακομίσειςεπέλεξε ένα 
επάγγελμα μέσω του οποίου θα συνεχίσει να μετακομίζει, ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι 
η όλη διαδικασία των μετακομίσεων το έφερε σε επαφή με την επαγγελματική του κλίση, η 
οποία είναι η πληροφορική. Τα υπόλοιπα υποκείμενα δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την 
επίδραση.  
       Όσον αφορά το βίωμα των μετακομίσεων, οι γυναίκες της έρευνας ανέφεραν ότι 
δέχτηκαν τη μετακόμιση ως ένα γεγονός που απλά συνέβαινε. Παράλληλα η μετακόμιση 
ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για δύο υποκείμενα, ενώ στη συνέχεια το βίωμα του κάθε 
υποκειμένου διαφοροποιείται, με τη μετακόμιση να βιώνεται ως μια νέα αρχή, ως ένα 
καθοριστικό γεγονός για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, ως ένας νέος στόχος, ως 
αρνητική αλλαγή και διφορούμενη κατάσταση.  
       Όσον αφορά την επίδραση των μετακομίσεων στην καθημερινή ζωή, τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι η μετακόμιση επιφέρει αλλαγή στις συνήθειες ενώ για το υποκείμενο Α2 το 
οποίο μετακόμισε στο εξωτερικό η μετακόμιση σήμαινε επιπλέον ευθύνες, καθώς ήταν το 
μόνο μέλος της οικογένειας που μιλούσε τη γλώσσα στη Γερμανία.  
        Σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων, δύο υποκείμενα ανέφεραν ότι η 
αρνητική επίδραση ήταν ο αποχωρισμός από τους φίλους τους ενώ το κάθε υποκείμενο 
ανέφερε διαφορετικές δυσκολίες που προέκυψαν από τις μετακομίσεις. Η απώλεια σπιτιού, η 
επαναπροσαρμογή στην καθημερινότητα, η μείωση της αυθεντικότητας και η ανησυχία για 
την πιθανή απώλεια προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια της μετακόμισης.  
Παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν την προσαρμογή στη μετακόμιση είναι το αναπτυξιακό 
στάδιο της παιδικής ηλικίας σύμφωνα μόνο με το υποκείμενο Β1. Τα υπόλοιπα υποκείμενα 
δεν ανέφεραν παράγοντες δυσκολίας.  
        Όσον αφορά τα βοηθητικά μέσα διαχείρισης μιας μετακόμισης και ποσαρμογής στο νέο 
τόπο κατοικίας, η τέχνη και το παιχνίδι φαίνεται να αποτελούν σημαντικά βοηθητικά μέσα 
προσαρμογής στη μετακόμιση, ενώ επίσης αναφέρθηκαν τα θετικά προσωπικά 
χαρακτηριστικά του ατόμου, η αισιόδοξη οπτική αλλά και η απόκτηση νέων φίλων και η 
μίμιση των νέων κατοίκων.   
       Σχετικά με τις θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων οι γυναίκες της έρευνας ανέφεραν 
ότι απέκτησαν χρήσιμα και βοηθητικά ψυχολογικά εφόδια για το μέλλον, ενώ τρία 
υποκείμενα ανέφεραν ότι έγιναν πιο προσαρμοστικοί. Στη συνέχεια τα υποκείμενα ανέφεραν 
και διαφορετικές θετικές επιδράσεις με μια μικρή ομοιότητα μεταξύ τους, όπως την ενίσχυση 
της κοινωνικής αντίληψης, η γνωριμία με νέα περιβάλλοντα και ανθρώπους, η καλλιέργεια 
υπομονής, οι νέες εμπειρίες, η συμφιλίωση με την απώλεια και η καλλιέργεια της 
αυτογνωσίας. Φαίνεται τα υποκείμενα να αναφέρουν πολλές θετικές επιδράσεις από τις 
συχνές μετακομίσεις.  
       Όσον αφορά τις επιδράσεις στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία κάποια 
υποκείμενα ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις δεν έχουν καμία επίδραση, ωστόσο μέσα από τις 
μετακομίσεις χρειάζεται να υπάρχει μια προσαρμογή στο περιβάλλον της τάξης, οι αλλαγές 
σχολείων σύμφωνα με τα υποκείμενα Α3 (το οποίο είχε τις πιο πολλές μετακομίσεις) και το 
Β1 (το οποίο είχε αρνητική εμπειρία συνολικά από τη μετακόμιση) μπορεί να οδηγήσουν στη 
δημιουργία αισθήματος ότι ο νέος μαθητής είναι ξένος. Φάνηκε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει 
ένα περιβάλλον συμπερίληψης στη νέα τάξη υποδοχής, ενώ μπορεί να υπάρξουν απώλειες 
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αγαπημένων καθηγητών αλλά και η μετακόμιση στα μέσα της χρονιάς μπορεί να αποτελέσει 
μια ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία για το άτομο.  
       Όσον αφορά το βίωμα της σταθερότητας τα υποκείμενα Α3 το οποίο είχε τις πιο συχνές 
μετακομίσεις αλλά και το υποκείμενο Β1 που είναι ο άντρας της έρευνας ανέφεραν ότι η 
σταθερότητα είναι μια άγνωστη βιωματικά κατάσταση ως προς αυτούς και ανεπιθύμητη, 
καθώς την συνδέουν με τη στασιμότητα. Το υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι η σταθερότητα είναι 
μια επιθυμητή κατάσταση ενώ το υποκείμενο Α1 ανέφερε ότι αποτελεί μια δυναμική 
διαδικασία, κάτι το οποίο το συγκεκριμένο υποκείμενο αναφέρει συχνά στις συνεντεύξεις και 
για άλλες έννοιες.  
       Όσον αφορά την έννοια της ανεστιότητας το υποκείμενο Β1 βίωσε την ανεστιότητα ως 
συναίσθημα ματαιότητας ενώ το υποκείμενο Α2 την βίωσε ως έλλειψη συναισθηματικής 
υποστήριξης, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τις βιογραφικές αφηγήσεις των υποκειμένων 
αυτών (βλ. Κεφάλαια 6 και 7). Το υποκείμενο Α3 ανέφερε αρκετούς ορισμούς για την 
ανεστιότητα, την αντιλαμβάνεται σαν μηχανισμό άμυνας ενάντια στην ματαίωση και την 
απώλεια, ενώ το υποκείμενο Α1 βίωσε την ανεστιότητα ως αμφιθυμία στις φιλικές σχέσεις 
αλλά και σε ένα κοινωνικό επίπεδο βιώνει ανέστια ως μέλος της κοινωνίας. Σχετικά με τα 
μέσα αντιμετώπισης της ανεστιότητας το υποκείμενο Β1 την αντιμετώπισε μέσω της τέχνης 
(videogames, μουσική), το υποκείμενο Α2 αντιμετώπισε την ανεστιότητα μέσω αλλαγής 
κοινωνικού περιγύρου, δουλειά με τον εαυτό και σύνδεση με νέα άτομα. Το υποκείμενο Α1 
την αντιμετώπισε μέσω της συνήθειας της νέας κατάστασης. Τέλος, το υποκείμενο Α3 δεν 
ανέφερε κάποιο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ανεστιότητα καθώς νιώθει ανέστιο 
αυτή τη στιγμή στη ζωή του και δεν έχει εντοπίσει κάποιο τρόπο για να την αντιμετωπίσει.  

 
11.6. Γενικότερα συμπεράσματα και συζήτηση σχετικά με την έννοια του σπιτιού, της 
κατοικίας και της κατοίκησης  

 
Όσον αφορά την έννοια του σπιτιού υπήρξε σύγκλιση των υποκειμένων της έρευνας 

σχετικά με το ότι το σπίτι είναι ένας προσωπικός χώρος ο οποίος υποδηλώνει αυτονομία αλλά 
εμπεριέχει και σημαντικούς άλλους. Η σύνδεση του σπιτιού με συναισθήματα και εμπειρίες 
του ατόμου είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με την ερευνητική βιβλιογραφία 
(Marcus, 2006). Υπήρξαν προβληματισμοί σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει για ένα άτομο 
η έλλειψη σπιτιού με τα υποκείμενα να αναφέρουν ότι το σπίτι είναι απαραίτητο για την 
διατήρηση της ζωής των ανθρώπων στην κοινωνία που ζούμε αλλά και γενικότερα. Το σπίτι 
παρόλα αυτά αποτελεί μια έννοια πολύ προσωπική στην οποία το κάθε υποκείμενο ανέφερε 
και ξεχωριστές πτυχές που είναι σημαντικές για αυτό όπως την προσωπική εξέλιξη, την 
ελευθερία, τη δημιουργικότητα και τη χαλάρωση. Για τις γυναίκες της έρευνας το σπίτι 
συνδέθηκε και με την ασφάλεια, κάτι το οποίο ανέφεραν όλες. 

Σχετικά με την αντίληψη του σπιτιού σε παλαιότερες εποχές, φάνηκε ότι τα υποκείμενα 
συμφώνησαν στο ότι το σπίτι παλιά περιλάμβανε περισσότερα άτομα τα οποία διέμεναν σε 
αυτό λόγω των εκτεταμένων οικογενειών της εποχής. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε ότι το σπίτι 
παλιότερα ήταν ένας περισσότερο κλειστός συμβολικά χώρος αλλά και πιο σταθερός σαν 
έννοια, κάτι το οποίο φαίνεται να συμφωνεί με τη θεωρία για τις κλειστές κοινότητες 
(Tönnies, 1887) ενώ υπήρξε και η άποψη ότι η έννοια του σπιτιού ως μέρος οικογένειας και 
ασφάλειας δεν έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων. Όσον αφορά τη σχέση με το σπίτι 
στην εποχή του κορωνοιού ως επι το πλείστον τα υποκείμενα ανέφεραν ότι το σπίτι 
λειτούργησε εγκλωβιστικά για τον κόσμο, με την έννοια «σπίτι καραντίνας» να εισάγεται. 
Παρόλα αυτά το σπίτι φάνηκε ότι μπορεί να ήταν ένας δημιουργικός τόπος στην καραντίνα 
ενώ υπηρξε η άποψη από ένα υποκείμενο ότι η σχέση με το σπίτι στην εποχή του κορωνοιού 
δεν άλλαξε. Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις της έλλειψης σπιτιού τα υποκείμενα ανέφεραν 
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μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων, όπως την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, την 
έλλειψη ασφάλειας, τον αυξημένο κίνδυνο επιβίωσης και την αδυναμία χαλάρωσης. 

Όσον αφορά την έννοια της κατοίκησης, παρατηρούμε πως τα υποκείμενα έχουν 
αναφέρει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς για το τι είναι κατοίκηση. Το υποκείμενο Α1 το 
οποίο έχει παρακολουθήσει σπουδές αρχιτεκτονικής ανέφερε διάφορες μορφές, όπως η 
αστεγία, οι κοινωνικές δομές κατοίκησης, η συγκατοίκηση, αλλά και ότι είναι ο τρόπος με 
τον οποίο μαθαίνει κανείς να κατοικεί. Σαν κατοίκηση αναφέρθηκε το περιβάλλον γύρω από 
το σπίτι, όπως και το ότι η κατοίκηση είναι μια προσωρινή κατάσταση. Σχετικά με την έννοια 
της καλής κατοίκησης όλα τα υποκείμενα συμφώνησαν στο ότι η καλή κατοίκηση είναι μια 
κατάσταση που δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα όπως ηρεμία, ευχαρίστηση και 
ασφάλεια. Σχετικά με την έννοια της κακής κατοίκησης τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν 
ότι η κακή κατοίκηση είναι η δυσαρέσκεια από έναν τόπο διαμονής, ενώ τα υποκείμενα Α3 
και Β1 ανέφεραν ότι η κακή κατοίκηση είναι οι συνεχείς αποχωρισμοί από το οικείο 
περιβάλλον. 

Όσον αφορά την προσωπική αντίληψη του σπιτιού αυτό το οποίο φαίνεται να είναι 
κοινό σε όλα τα υποκείμενα είναι το σπίτι ως ένα μέρος που περιλαμβάνει τους σημαντικούς 
άλλους όπως και ως ένα μέρος στο οποίο μπορούνε να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. 
Επίσης φάνηκε ότι πολλά υποκείμενα αναφέρθηκαν στην αυτονομία που παρέχει το σπίτι ενώ 
οι γυναίκες της έρευνας αναφέρθηκαν στην ασφάλεια που τους παρέχει το σπίτι. Το σπίτι στη 
συνέχεια αποκτά διαφορετική σημασία για το κάθε υποκείμενο, μπορεί να είναι ένας χώρος 
ελευθερίας και δημιουργικότητας, ένας χώρος οικειότητας, αναφοράς αλλά και μια διέξοδος 
από την καθημερινότητα. 

Σχετικά με την έννοια της κατοικίας τα υποκείμενα δεν αναφέρθηκαν εκτενώς, καθώς 
την ταύτισαν με την έννοια του σπιτιού. Ένα υποκείμενο μόνο ανέφερε πως η έννοια της 
κατοικίας αποκτά μια πιο επίσημη χροιά σε σχέση με την έννοια του σπιτιού. 
 
11.7. Γενικότερα συμπεράσματα σχετικά με την έννοια της σταθερότητας  

 
Όσον αφορά την έννοια της σταθερότητας τα υποκείμενα συμφώνησαν στο ότι η 

σταθερότητα, ειδικά στην παιδική ηλικία είναι απαραίτητη για ένα παιδί, με κυρίαρχη τη 
συναισθηματική σταθερότητα που πρέπει να υπάρχει. Προσωπικά για τα υποκείμενα η 
σταθερότητα απέκτησε διαφορετικά νοήματα καθώς για κάποια υποκείμενα ήταν μια 
άγνωστη βιωματικά έννοια, για κάποια υποκείμενα αποτελούσε μια επιθυμητή κατάσταση, 
ενώ για άλλα συνδέθηκε με την έννοια της στασιμότητας και για το λόγο αυτό ήταν 
ανεπιθύμητη. Παράλληλα τονίστηκε η δυναμική έννοια της σταθερότητας καθώς ένα 
υποκείμενο ανέφερε ότι η σταθερότητα δεν είναι μια στατική κατάσταση αλλά υπόκειται σε 
αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου. Παρατηρούμε επομένως ότι η έννοια της σταθερότητας 
απέκτησε δύο διαφορετικές έννοιες κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Όσον αφορά το βίωμα της σταθερότητας στην περίοδο των μετακομίσεων, φαίνεται 
σημαντικός παράγοντας σταθερότητας να αποτέλεσε η οικογένεια των υποκειμένων, κάτι το 
οποίο ανέφεραν όλα τα υποκείμενα. Δύο υποκείμενα ανέφεραν ότι το σχολείο ήταν ένας 
σταθερός παράγοντας κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων λόγω της ομοιομορφίας που 
παρουσιάζει το επκαιδευτικό σύστημα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Το υποκείμενο Α3, το 
οποίο έχει βιώσει και τις περισσότερες μετακομίσεις, ανέφερε ότι η οικογένεια, το σχολείο, η 
συνέχιση δραστηριοτήτων και τα έπιπλα του σπιτιού αποτέλεσαν παράγοντες σταθερότητας 
κατά την περίοδο των μετακομίσεων. 
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11.8. Γενικότερα συμπεράσματα σχετικά με την έννοια της ανεστιότητας 
 
Όσον αφορά την έννοια της ανεστιότητας τα υποκείμενα ανέφεραν διαφορετικούς 

ορισμούς και βιώματα για αυτή την έννοια. Η ανεστιότητα έγινε αντιληπτή ως απουσία 
συναισθήματος, ως συναίσθημα ματαιότητας, σύγχισης, ως επιφανειακές σχέσεις, ως 
μηχανισμός άμυνας καθώς επίσης και ως απουσία υποστήριξης. Επίσης αναφέρθηκε ότι η 
ανεστιότητα είναι η απουσία στόχου και κινήτρων για το άτομο, η απουσία σταθερής 
κατοικίας, η δυσαρέσκεια από τον τον τόπο κατοικίας του ατόμου και η αβεβαιότητα για το 
μέλλον. Επίσης τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η ανεστιότητα μπορεί να εμφανιστεί λόγω της 
αναγκαστικής αλλαγής του τόπου κατοικίας, εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ 
μπορεί να εμφανιστεί λόγω δυσαρέσκειας και μη οικειότητας με το περιβάλλον. Ένα 
υποκείμενο ανέφερε την ανεστιότητα ως αδυναμία σύνδεσης με έναν τόπο λόγω κοινωνικών 
δυσκολιών που υπάρχουν στον τόπο αυτό. Η ανεστιότητα επομένως δε συνδέθηκε μόνο με 
την απουσία υλικής κατοικίας αλλά και με την απουσία συναισθηματικής κατοικίας. Παρόλο 
που τα υποκείμενα ανέφεραν διαφορετικούς ορισμούς παρατηρείται μια κοινή παραδοχή ότι 
η ανεστιότητα έχει μια αρνητική χροιά και υποδηλώνει τη μοναξιά και την ευαλωτότητα.  

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το αίσθημα της 
ανεστιότητας σύμφωνα με τα υποκείμενα, ποικίλουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, η αλλαγή κοινωνικού περιβάλλοντος και ρουτίνας, η σύνδεση με άλλους 
ανθρώπους, τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας αλλά και η προσωπική δουλειά με τον 
εαυτό μπορούν να αποτελέσουν μέσα αντιμετώπισης της ανεστιότητας.  

       
11.9. Γενικότερα συμπεράσματα και συζήτηση σχετικά με τις επιδράσεις της αλλαγής 
του τόπου κατοικίας 

 
Όσον αφορά τις αλλαγές του τόπου κατοικίας, οι απόψεις των υποκειμένων συγκλίνουν 

στο γεγονός ότι οι μετακομίσεις εμπεριέχουν άγχος και στρες στην αρχή τους, στη διαδικασία 
του μαζέματος των προσωπικών αντικειμένων και στη συνέχεια στην προσαρμογή στο νέο 
τόπο κατοικίας, κάτι το οποίο φαίνεται να συμφωνεί με τη βιβλιογραφία σχετικά με την 
αντίληψη των μετακομίσεων (Riemer, 2000). Επίσης τα υποκείμενα ανέφεραν, όπως φαίνεται 
και στη βιβλιογραφία (Finkel, Kelley & Ashby, 2003), ότι ο αποχωρισμός από τους φίλους 
είναι μια αρνητική πλευρά των μετακομίσεων. Για ένα υποκείμενο μια μετακόμιση υπήρξε 
τραυματική εμπειρία η οποία το επηρέασε αρνητικά, ενώ για ένα άλλο υποκείμενο κάθε 
μετακόμιση συνοδευόταν από ένα αίσθημα αισιοδοξίας και πληρότητας. Δύο υποκείμενα 
αντιμετώπισαν μικρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των συχνών μετακομίσεων οι οποίες στη 
συνέχεια εξομαλύνθηκαν. Αυτό στο οποίο όλα τα υποκείμενα της έρευνας καταλήγουν είναι 
ότι οι μετακομίσεις είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να κάνει ένα άτομο περισσότερο 
προσαρμοστικό και μπορεί να του προσφέρει σημαντικά ψυχολογικά και κοινωνικά εφόδια. 
Με εξαίρεση το υποκείμενο Β1 το οποίο υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί ένα 
παιδί μια μετακόμιση λόγω της ηλικίας του, τα υπόλοιπα υποκείμενα αντιλαμβάνονται τις 
μετακομίσεις σαν μια θετική διαδικασία η οποία παρά τα πρόβληματα και τα άγχη που 
εμπεριέχει έχει περισσότερα να προσφέρει στο άτομο παρά να του στερήσει.  

Οι θετικές επιδράσεις των μετακομίσεων αφορούν την ανανέωση και την ψυχολογική 
αλλαγή του ατόμου, ενώ αποτελούν τρόπο διαχείρισης ψυχοπιεστικών καταστάσεων. Όλα τα 
υποκείμενα ανέφεραν ότι οι συχνές μετακομίσεις διευρύνουν την αντίληψη ενώ αναφέρθηκε 
και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας ως επίδραση των συχνών μετακομίσεων, όπως και η 
γνωριμία με νέα μέρη. Τα υποκείμενα ανέφεραν  αρκετές θετικές επιδράσεις από τις συχνές 
μετακομίσεις.  

Σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των μετακομίσεων μεγάλο μέρος των υποκειμένων 
ανέφεραν ότι η μετακόμιση προκαλεί αναστάτωση και αναταραχή. Αναφέρθηκε επείσης ότι 
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προκαλεί απώλεια του προηγούμενου τόπου κατοικίας, προηγούμενου μέρους της ζωής, όπως 
και αίσθημα ανασφάλειας. Σχετικά με τις επιδράσεις στις σχέσεις με τους άλλους, όλα τα 
υποκείμενα ανέφεραν ότι η μετακόμιση οδηγεί σε απώλεια των φιλικών και συγγενικών 
σχέσεων. Μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μια ευκαιρία για αναδιαμόρφωση των σχέσεων με 
τα άτομα που ήδη υπάρχουν στη ζωή κάποιου. Αναφέρθηκε επίσης ότι προκαλεί αλλαγές 
στην επικοινωνία με τα άτομα που μένουν πίσω. Το κάθε υποκείμενο ανέφερε διαφορετικές 
δυσκολίες που προέκυψαν από τις μετακομίσεις. Η απώλεια σπιτιού, η επαναπροσαρμογή 
στην καθημερινότητα, η μείωση της αυθεντικότητας και η ανησυχία για την πιθανή απώλεια 
προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια της μετακόμισης.  Παράγοντες οι οποίοι 
δυσκολεύουν την προσαρμογή στη μετακόμιση είναι το αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής 
ηλικίας σύμφωνα μόνο με το υποκείμενο Β1. Τα υπόλοιπα υποκείμενα δεν ανέφεραν 
παράγοντες δυσκολίας. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι όλα τα υποκείμενα κατέληξαν 
στο ότι η μετακόμιση σαν διαδικασία από μόνη της δεν επιφέρει κάποια σημαντική αρνητική 
επίδραση στη ζωή του ατόμου, ωστόσο τόνισαν παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην έκβαση 
μιας μετακόμισης. Τέτοιου είδους παράγοντες είναι η διαχείριση των γονέων, το κλίμα 
αποδοχής και συμπερίληψης ενός νέου  σχολείου, η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
και η δυνατότητα της επιλογής και όχι της αναγκαστικής μετακόμισης. Σημαντικός 
παράγοντας επίσης αποτελεί και η προσωπική προδιάθεση του ατόμου. Όλα τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι χρειάζεται ένα άτομο να είναι δεκτικό στις νέες εμπειρίες και να έχει μια 
αισιόδοξη οπτική προκειμένου να προσαρμοστεί πιο εύκολα σε μια νέα κατάσταση. 
Προέκυψαν αναφορές στην ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία τα υποκείμενα ανέφεραν ότι οι 
μετακομίσεις ενισχύουν, καθώς το άτομο μαθαίνει να διαχειρίζεται απαιτητικές καταστάσεις, 
να κλείνει κύκλους και να κάνει νέες αρχές.  

Όσον αφορά τις επιδράσεις των μετακομίσεων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή 
διαδικασία, υπήρξε διαφοροποίηση ανάμεσα στα υποκείμενα, με καποια υποκείμενα να 
αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία επίδραση των μετακομίσεων στην εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία, και άλλα υποκείμενα να συνδέουν τις μετακομίσεις με αυξημένη ή 
μειωμένη σχολική επίδοση αλλά και να συνδέουν την προσαρμογή στο σχολείο με τη 
γενικότερη προσαρμογή τους σε έναν νέο τόπο κατοικίας. Από τη βιβλιογραφία (South & 
Haynie, 2004), φαίνεται ότι οι μετακομίσεις μπορεί να επιδράσουν αρνητικά τη σχολική 
επίδοση των παιδιών και των εφήβων όπως και την κοινωνική τους ζωή, ωστόσο τα 
αποτελέσματα της έρευνας φώτισαν πολλές διαφορετικές επιδράσεις των μετακομίσεων στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία όπως και την κοινωνική ζωή των παιδιών. Οι 
αλλαγές σχολείων σύμφωνα με τα υποκείμενα Α3 (το οποίο είχε τις πιο πολλές μετακομίσεις) 
και Β1 (το οποίο είχε αρνητική εμπειρία συνολικά από τη μετακόμιση) μπορεί να οδηγήσουν 
στη δημιουργία αισθήματος ότι ο νέος μαθητής είναι ξένος. Φάνηκε ότι είναι χρήσιμο να 
υπάρχει ένα περιβάλλον συμπερίληψης στη νέα τάξη υποδοχής, ενώ μπορεί να υπάρξουν 
απώλειες αγαπημένων καθηγητών αλλά και η μετακόμιση στα μέσα της χρονιάς μπορεί να 
αποτελέσει μια ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία για το άτομο. Οι παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν την έκβαση των μετακομίσεων φαίνεται να έπαιξαν και σε αυτή τη θεματική 
σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος που παίζουν οι παράγοντες υποστήριξης αλλά και οι παράγοντες 
κινδύνου είναι πολύ σημαντικό εύρημα της έρευνας καθώς φαίνεται η διαδικασία των 
μετακομίσεων από μόνη της να μην αποτελεί σημαντικά αρνητικό γεγονός ζωής αλλά σε 
συνάρτηση με βοηθητικούς ή μη παράγοντες μπορεί να γίνει κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο για 
το παιδί. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η διαδικασία των συχνών αλλαγών τόπων 
κατοικίας φάνηκε να αποτελεί μέσο διαμόρφωσης της προσωπικότητας, καθώς αναφέρθηκε 
ότι το άτομο δε θα ήταν το ίδιο αν δεν είχε βιώσει τόσες μετακομίσεις. Οι μετακομίσεις 
επομένως φαίνεται να αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας των υποκειμένων οι οποίες τα 
έχουν διαμορφώσει στο να είναι αυτό που είναι σήμερα.  
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Όλα τα υποκείμενα ανέφεραν ότι η μετακόμιση φέρνει αλλαγές στις καθημερινές 
συνήθειες ενός ατόμου. Για το υποκείμενο Α2 το οποίο μετακόμισε στο εξωτερικό η 
μετακόμιση σήμαινε επιπλέον ευθύνες, καθώς ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που 
μιλούσε τη γλώσσα στη Γερμανία. Αλλαγές προκύπτουν και στην εργασιακή κατάσταση ενώ 
οι μετακομίσεις γίνονται αντιληπτές ως μια καινούργια πρόκληση. Όσον αφορά τις 
επιδράσεις των μετακομίσεων στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, η πλειοψηφία 
των υποκειμένων ανέφερε ότι οι μετακομίσεις προκαλούν μείωση της αυθεντικότητας, 
ωστόσο ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Υποστήριξαν επίσης ότι οι μετακομίσεις 
ενεργοποιούν τους μηχανισμούς άμυνας και αυτορρύθμισης ενός ατόμου, ενώ ένα 
υποκείμενο ανέφερε ότι οι μετακομίσεις μπορούν να κάνουν ένα άτομο περισσότερο 
ισορροπημένο συναισθηματικά. 

Όσον αφορά τους παράγοντες διευκόλυνσης της προσαρμογής σε μια μετακόμιση, αυτό 
στο οποίο αναφέρθηκαν όλα τα υποκείμενα είναι ότι η θετική οπτική του ατόμου για μια 
μετακόμιση αποτελεί παράγοντα διευκόλυνσης στην προσαρμογή του. Επίσης αναφέρθηκε 
ότι διευκολύνεται η προσαρμογή του ατόμου όταν η μετακόμιση γίνεται από δική του 
επιλογή, ενώ η προσαρμογή γίνεται πιο εύκολη και με το πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια 
τα υποκείμενα Α1 και Α2 ανέφεραν ότι η εμπειρία προηγούμενων μετακομίσεων λειτουργεί 
ως ένα παράγοντας διευκόλυνσης της προσαρμογής. Η εμπειρία από προηγούμενες 
μετακομίσεις επιδρά επίσης θετικά όπως και το να μεταφέρει κανείς προσωπικά του 
αντικείμενα στο νέο τόπο κατοικίας. Αντίστοιχα για τους παράγοντες που προκαλούν 
δυσκολίες στην προσαρμογή αναφέρθηκαν η διαφορά στην κουλτούρα, η απουσία 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η επιβολή μιας μετακόμισης χωρίς να αποτελεί επιλογή του 
ατόμου, αλλά και η ύπαρξη προβλημάτων υγείας και η έλλειψη χρημάτων. Τα προσωπικά 
αντικείμενα και το παιχνίδι φάνηκε να αποτελούν σημαντικά μέσα για τη διαχείριση του 
άγχους των συχνών μετακομίσεων γενικά.  

Σχετικά με την αντίληψη των μετακομίσεων από ένα παιδί, τα υποκείμενα ανέφεραν ότι 
τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς τι σημαίνει μια μετακόμιση, καθώς επίσης 
από τις συνεντεύξεις αναδύθηκε το ζήτημα της συναισθηματικής σταθερότητας που είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει στην παιδική ηλικία. 

Όσον αφορά τις επιδράσεις των μετακομίσεων στη σχέση με τους γονείς οι γυναίκες 
της έρευνας ανέφεραν ότι οι μετακομίσεις αποτέλεσαν εμπόδιο ως προς την ανάπτυξη 
ανεξαρτησίας από τους γονείς τους. Για δύο υποκείμενα οι μετακομίσεις προκάλεσαν τον 
αποχωρισμό τους από τους γονείς τους, για το υποκείμενο Β1 για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(βλ. Κεφ. 7), ενώ για το υποκείμενο Α3 για μικρότερο χρονικό διάστημα, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετακόμισης. Οι μετακομίσεις επίσης φάνηκε να προκαλούν 
άγχος στους γονείς για την προσαρμογή των παιδιών τους, ενώ αποτέλεσαν και αιτία να 
αλλάξει η συμπεριφορά των γονέων προς το παιδί. Παρόλα αυτά οι μετακομίσεις αποτέλεσαν 
και παράγοντα σύσφιξης των οικογενειακών σχέσεων για τα υποκείμενα Β1, Α3 και Α2. Το 
υποκείμενο Α2 ανέφερε ότι στη σχέση γονέων παιδιού οι μετακομίσεις δεν έφεραν κάποια 
ουσιαστική διαφορά πέρα από μικρές εντάσεις, ωστόσο στη σχέση μεταξύ των γονέων η 
επίδραση ήταν θετική. 

Σχετικά με την επίδραση των μετακομίσεων στις φιλικές σχέσεις τα υποκείμενα 
ανέφεραν ότι με τις μετακομίσεις έχασαν τις φιλικές τους σχέσεις. Ωστόσο για το υποκείμενο 
Α2 οι σχέσεις διακόπηκαν μόνο ως προς τη δια ζώσης επαφή, ενώ για το υποκείμενο Β1 οι 
φιλικές σχέσεις χάθηκαν αλλά με την επιστροφή του στο χωριό έγιναν πιο δυνατές από ότι 
ήταν προηγουμένως.  

Όσον αφορά την επίδραση των μετακομίεων στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία του 
ατόμου, το υποκείμενο Α3 ανέφερε ότι επηρεασμένη από τις μετακομίσειςεπέλεξε ένα 
επάγγελμα μέσω του οποίου θα συνεχίσει να μετακομίζει, ενώ το υποκείμενο Β1 ανέφερε ότι 
η όλη διαδικασία των μετακομίσεων το έφερε σε επαφή με την επαγγελματική του κλίση, η 



 224 

οποία είναι η πληροφορική. Τα υπόλοιπα υποκείμενα δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την 
επίδραση. 

Όσον αφορά το βίωμα των μετακομίσεων, οι γυναίκες της έρευνας ανέφεραν ότι 
δέχτηκαν τη μετακόμιση ως ένα γεγονός που απλά συνέβαινε. Παράλληλα η μετακόμιση 
ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για δύο υποκείμενα, ενώ στη συνέχεια το βίωμα του κάθε 
υποκειμένου διαφοροποιείται, με τη μετακόμιση να βιώνεται ως μια νέα αρχή, ως ένα 
καθοριστικό γεγονός για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, ως ένας νέος στόχος, ως 
αρνητική αλλαγή και διφορούμενη κατάσταση. 

Όσον αφορά τα βοηθητικά μέσα διαχείρισης μιας μετακόμισης και ποσαρμογής στο νέο 
τόπο κατοικίας, η τέχνη και το παιχνίδι φαίνεται να αποτελούν σημαντικά βοηθητικά μέσα 
προσαρμογής στη μετακόμιση, ενώ επίσης αναφέρθηκαν τα θετικά προσωπικά 
χαρακτηριστικά του ατόμου, η αισιόδοξη οπτική αλλά και η απόκτηση νέων φίλων και η 
μίμιση των νέων κατοίκων.   

 
11.10. Συμπεράσματα σχετικά με τις πρακτικές γονέων, δασκάλων και ειδικών 

 
Τα υποκείμενα ανέφεραν μια σειρά χρήσιμων πρακτικών τις οποίες θα πρέπει να 

ακολουθούν όσοι εμπλέκονται με παιδιά τα οποία μετακομίζουν. Οι συμβουλές αυτές 
πηγάζουν από τις προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα. Στους γονείς δόθηκε μεγάλη 
έμφαση στο να δείξουν κατανόηση, υποστήριξη και υπομονή προς το παιδί τους, να 
αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή και να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν 
δραστηριότητες και σχέσεις που είχε στον προηγούμενο τόπο κατοικίας με τον νέο τόπο 
κατοικίας. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη συζήτηση που χρειάζεται να κάνει ένας γονιός με το 
παιδί του για να του εξηγήσει και να το υποστηρίξει. Οι συμβουλές που δόθηκαν στους 
δασκάλους των παιδιών αφορούν κυρίως την δημιουργία κλίματος οικειότητας με τον νέο 
μαθητή, την μέριμνα του δασκάλου ώστε ο μαθητής να μην απομονωθεί, την αποφυγή 
υπερεστίασης στον νέο μαθητή επειδή είναι νέος στην τάξη, όπως και στη δημιουργία 
κλίματος συμπερίληψης και αποδοχής της οποίαδήποτε διαφορετικότητας. Τέλος, δόθηκαν 
κάποιες πρακτικές για τους ειδικούς που μπορεί να ασχοληθούν με περιπτώσεις παιδιών που 
αλλάζουν τόπο κατοικίας. Τα υποκείμενα ανέφεραν ότι χρειάζεται να γίνονται μελέτες πάνω 
σε αυτό το φαινόμενο σε άτομα τα οποία έχουν βιώσει αλλαγές τόπου κατοικίας Επίσης 
ανέφεραν ότι χρειάζεται κάθε περίπτωση να μελετάται ξεχωριστά χωρίς γενικεύσεις και να 
δημιουργηθεί πριν από όλα θεραπευτική σχέση με το παιδί.  

 
11.11. Επίλογος 
         

Μελετώντας τα συμπεράσματα της έρευνας κατανοούμε ότι η έννοια της αλλαγής του 
τόπου κατοικίας αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο έχει κάποιες αρνητικές 
πλευρές αλλά κυρίως παρουσιάζει θετικές πλευρές. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται να έχει 
δοθεί μια αρνητική χροιά στην αλλαγή του τόπου κατοικίας. Ωστόσο η διεθνής βιβλιογραφία 
μελετά τους τρόπους επίδρασης των αλλαγών του τόπου κατοικίας σε διάφορες 
πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες μπορεί να μετακομίζουν για λόγους διαφορετικούς από ότι τα 
υποκείμενα της δικής μας έρευνας. Τα υποκείμενα της έρευνας μετακόμιζαν για λόγους 
εργασίας των γονέων τους, ωστόσο τα βασικά δεδομένα της οικογενειακής τους ζωής 
παρέμεναν σταθερά. Όπως φάνηκε από τη βιβλιογραφία (Finkel, Kelley & Ashby, 2003· 
Marchant & Medway, 1987), τα παιδιά των στρατιωτικών οικογενειών έχουν αυξημένες 
δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά τα οποία δεν μετακομίζουν λόγω των αποχωρισμών και της 
αλλαγής περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να είναι περισσότερο δραστήρια 
κοινωνικά. Φαίνεται λοιπόν η βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στις στρατιωτικές 
οικογένειες να παρουσιάζει δύο πλευρές σχετικά με τις μετακομίσεις, τόσο αρνητικές όσο και 
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θετικές, όπως και τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας ανέφεραν. Αυτό το οποίο φαίνεται να 
παίζει μεγαλύτερο ρόλο στο ελληνικό δείγμα είναι η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου 
γύρω από το παιδί, η θετική σχέση με τους γονείς και η φοίτηση σε σχολεία συμπερίληψης 
προκειμένου το παιδί να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το άγχος και την απώλεια 
που συνοδεύουν τις μετακομίσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η δυνατότητα που δίνεται 
στο παιδί να αποτελεί ενεργό μέλος στη διαδικασία της μετακόμισης, να του δίνεται χώρος να 
εκφράσει τα συναισθήματα του και η μετάβαση να γίνει ομαλά, με τρόπο κατανοητό για το 
αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, έτσι ώστε το παιδί να κατανοήσει τι συμβαίνει με την 
αλλαγή του τόπου κατοικίας και να μην αποχωρίζεται απότομα από τον προηγούμενο τόπο 
κατοικίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

Πλεονεκτήματα, περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις 
για μελλοντική έρευνα 

 
12.1. 	Εισαγωγή 

 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε ως διπλωματική διατριβή στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση: Εναλλακτικές-βιωματικές και ενσώματες-πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις». Στα πλαίσια της έρευνας μελετήσαμε τέσσερα υποκείμενα προκειμένου να 
κατανοήσουμε το βίωμα των συχνών αλλαγών του τόπου κατοικίας στην παιδική ηλικία.   

 
12.2. Πλεονεκτήματα της έρευνας 

 
Η παρούσα έρευνα έχει στόχο την διερεύνηση του βιώματος των συχνών αλλαγών του 

τόπου κατοικίας στην παιδική ηλικία και τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει αυτό το 
ζήτημα στις ψυχοσυναισθηματικές, εκπαιδευτικές/μαθησιακές και κοινωνικές διεργασίες του 
ατόμου. Στόχος μας ήταν να φωτίσουμε μια πλευρά των επιδράσεων των αλλαγών του τόπου 
κατοικίας η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε μελετηθεί στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία. Ένα 
ακόμη σημείο πρωτοτυπίας της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο διερευνήθηκαν αυτά τα 
ζητήματα, ο οποίος ήταν πολυτροπικός, περιλαμβάνοντας βιογραφικές-αφηγηματικές 
συνεντεύξεις, ημι-δομημένες κλινικές συνεντεύξεις, ιχνογραφήματα και μεταφορικά έργα για 
μια βαθύτερη κατανόηση των νοημάτων των υποκειμένων και με έναν εναλλακτικό τρόπο.  

 
12.3. Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας 

 
Τα κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας, όπως ορίζονται στις ποσοτικές έρευνες, δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας (Χασάνδρα & Γούδας, 2003). 
Έτσι, στην ποιοτική έρευνα, αυτό το οποίο είχαμε σαν στόχο είναι η αξιοπιστία των 
δεδομένων που προέκυψαν και η όσο γίνεται ακριβέστερη καταγραφή τους. Για το λόγο αυτό 
επιλέξαμε την τριγωνοποίηση, δηλαδή την εξέταση του ίδιου φαινομένου μέσα από 
διαφορετικά μέσα. Εφαρμόσαμε την βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη, το ιχνογράφημα 
και τις ημι-δομημένες κλινικές συνεντεύξεις με μεταφορικά και ιχνογραφικά έργα στους 
συμμετέχοντες, έτσι ώστε να ελεγχθούν οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα με τη 
διασταύρωση πηγών (Τσιώλης, 2014). Ακόμη προσπαθήσαμε να πετύχουμε την αξιοπιστία 
της έρευνας μέσω της παρατεταμένης ενασχόλησης της ερευνήτριας με το αντικείμενο της 
έρευνας και τους συμμετέχοντες. Επίσης παραθέσαμε λεπτομερή περιγραφή των διεργασιών 
που ακολουθήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε 
θέση να καταλήξει και ο ίδιος στο αν είναι δυνατόν να του φανούν χρήσιμα τα  συγκεκριμένα 
συμπεράσματα της έρευνας (Χασάνδρα & Γούδας, 2003). Παράλληλα η ερευνήτρια 
κρατούσε ημερολόγιο καθ’ όλα τα στάδια της έρευνας και το ημερολόγιο όπως και το υλικό 
των συνεντεύξεων βρισκόταν στη διάθεση του επόπτη προς μελέτη.  

Η αξιοπιστία της έρευνας υποστηρίζεται επιπλέον από την εις βάθος επαφή με το 
αντικείμενο που ερευνάται. Η ερευνήτρια έχει βιώσει και η ίδια έναν μεγάλο αριθμό αλλαγών 
του τόπου κατοικίας στην παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή επομένως υπάρχει 
αντιπροσωπευτικότητα στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο οι 
συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές κατασκευές (Τσιώλης, 2014). Τέλος, η όλη 



 227 

διαδικασία διενεργήθηκε με την υποστήριξη και καθοδήγηση του καθηγητή μου κ. Πουρκού 
(λεπτομερής εξέταση από συνάδελφο), του οποίου η βοήθεια υπήρξε πολύτιμη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έρευνας.  

 
12.4. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας και μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις 
           

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν δυσκολίες οι οποίες έθεσαν περιορισμούς 
στη συνολική στοχοθεσία της έρευνας. Αρχικά, λόγω της πανδημίας Covid-19 η δια ζώσης 
επαφή περιορίστηκε και αναγκαστήκαμε να διεξάγουμε στις συνεντεύξεις εξ αποστάσεως, 
λόγω τόσο των περιοριστικών μέτρων αλλά και λόγω του ότι κάποια υποκείμενα άλλαξαν 
τόπο κατοικίας λόγω της πανδημίας. Έτσι δεν κατέστη δυνατή η δια ζώσης επαφή με την 
ερευνήτρια. Επίσης, τα υποκείμενα προέρχονται από ένα κοινό πλαίσιο, είναι όλα παιδιά 
στρατιωτικών και οι αλλαγές του τόπου κατοικίας αφορούσαν μετακομίσεις αποκλειστικά για 
λόγους εργασίας των γονέων. Χρήσιμο στο μέλλον θα ήταν να γίνουν έρευνες οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν άτομα από διαφορετικά πλαίσια τα οποία άλλαξαν τόπο κατοικίας και για 
άλλους λόγους όπως ένα διαζύγιο, απώλεια κατοικίας κλπ. Επιπλέον, κάποια από τα 
υποκείμενα τα οποία είχαμε προσεγγίσει στην αρχή δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν λόγω 
της πανδημίας και του χρόνου που χρειαζόταν να αφιερώσουν στην ερευνητική διαδικασία. 
Επομένως τα τέσσερα υποκείμενα εκ των οποίων τα τρία ήταν γυναίκες, δεν αρκούν για να 
καλυφθεί η σύγκριση και ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση το φύλο. Χρήσιμο θα ήταν 
στο μέλλον να διεξαχθούν μελέτες με περισσότερα υποκείμενα και να δοθεί η οπτική του 
φύλου στην ερευνητική διαδικασία. Τέλος, δεν υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας καθώς θα χρειαζόταν να διαξαχθεί άλλου είδους 
έρευνα, με μεγαλύτερο δείγμα και χρήση μεθόδων στατιστικής προκειμένου να εντοπιστεί 
πιθανή συσχέτιση όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις των συχνών αλλαγών του τόπου 
κατοικίας με διάφορους παράγοντες.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο την αποτύπωση του βιώματος των συχνών αλλαγών του 
τόπου κατοικίας. Η έρευνα περιελάμβανε μελέτες περίπτωσης τεσσάρων ατόμων, τα οποία 
είχαν αλλάξει κατά την παιδική τους ηλικία πάνω από τρεις τόπους κατοικίας και σχολεία.  

Στο θεωρητικό μέρος της έρευνας αναφερθήκαμε στις έννοιες του σπιτιού, της 
κατοικίας, της κατοίκησης καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται με το 
χώρο γύρω τους. Αναφερθήκαμε επίσης στην έννοια της αλλαγής του τόπου κατοικίας όπως 
και στις έννοιες της σταθερότητας και της κινητικότητας ενώ παραθέσαμε ερευνητικά 
στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών του τόπου κατοικίας στην οικογένεια και σε 
διάφορες διαστάσεις της ζωής των μελών της οικογένειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 
παιδιά, ενώ μελετήθηκαν ξεχωριστά οι οικογένειες στρατιωτικών, καθώς τα υποκείμενα της 
έρευνας προέρχονταν από στρατιωτικές οικογένειες. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώθηκε με 
την τεκμηρίωση των ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια 
της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη.  

Το ερευνητικό μέρος περιελάμβανε τον ερευνητικό σχεδιασμό με βάση τον οποίο 
διεξήχθη η έρευνα. Περιγράφηκαν οι φάσεις της έρευνας, το δείγμα, ο χώρος και ο τόπος 
διεξαγωγής της έρευνας και οι ερωτήσεις οι οποίες έγιναν στα υποκείμενα. Στη συνέχεια, 
παρουσιάστηκαν οι βασικές διαστάσεις του οικο-σωματικο-βιωματικού κόσμου των 
υποκειμένων της έρευνας, οι οποίες αφορούσαν και τις μετακομίσεις συγκεκριμένα. 
Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε τρία κεφάλαια. Τα αποτελέσματα 
αφορούσαν στην αντίληψη των υποκειμένων για τις έννοιες του σπιτιού, της κατοικίας και 
της κατοίκησης καθώς και τις επιδράσεις των συχνών μετακομίσεων γενικά, ενώ στο επόμενο 
κεφάλαιο τα υποκείμενα εξέφρασαν τα προσωπικά τους βιώματα σχετικά με τις παραπάνω 
έννοιες. Στο τελευταίο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν πρακτικές για τη 
διαχείριση των μετακομίσεων των παιδιών από τα άτομα τα οποία εμπλέκονται άμεσα μαζί 
τους, όπως οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι ειδικοί. Η διπλωματική διατριβή ολοκληρώθηκε με 
την παρουσίαση των συμπερασμάτων ενώ στη συνέχεια συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα και 
οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και προτάσεις για σχετικές έρευνες στο μέλλον.  

Η έρευνα έδειξε πως οι συχνές αλλαγές του τόπου κατοικίας αποτελούν μια διαδικασία 
η οποία μπορεί να πάρει πολλές μορφές και διαστάσεις, τόσες όσες και τα άτομα που 
μετακομίζουν. Γενικότερα η αλλαγή του τόπου κατοικίας συσχετίζεται με μια ευχάριστη 
εμπειρία η οποία προσφέρει πολλά εφόδια και δυνατότητες σε ένα άτομο. Ωστόσο το αν ένα 
άτομο θα αποκομίσει αυτά τα εφόδια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η 
αντιμετώπιση της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού περιγύρου, καθώς στην 
περιπτωση όπου δεν υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο η αλλαγή του τόπου κατοικίας μπορεί να 
αποτελέσει μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία.  

Η συγκεκριμένη έρευνα ρίχνει φως σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 
στην ελληνική κοινωνία και συχνά ακούγεται από άτομα τα οποία έχουν κάνει πολλές 
μετακομίσεις στην παιδική ηλικία να αναφέρουν πόσο καθοριστική ήταν αυτή η εμπειρία για 
τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, στην κλινική πρακτική αλλά και στην εκπαίδευση ερχόμαστε 
πολλές φορές σε επαφή με οικογένειες οι οποίες έχουν αλλάξει τόπο κατοικίας και η 
διαχείριση της αλλαγής αποτελεί κάτι που προβληματίζει δασκάλους, γονείς και παιδιά. 
Μέσα από αυτή την έρευνα ελπίζουμε να ακουστούν οι φωνές των ατόμων τα οποία έχουν 
ζήσει παρόμοια βιώματα στο παρελθόν που αφορά μεταξύ άλλων τα παιδιά τα οποία 
προσπαθούμε να βοηθήσουμε σήμερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ)  

 
1. Ωραία, για αρχή θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για σένα. Αρχικά πότε έχεις γεννηθεί; 
Ποια χρονολογία; 
- Το 99 
2. Και σε ποια πόλη γεννήθηκες; 
- Στη Θεσσαλονίκη.  
3. Ωραία, και σε ποιες πόλεις έχεις μεγαλώσει; 
- Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 3 μετά νηπιαγωγείο πήγα στη Σπάρτη, πρώτη Δημοτικού ήμουν 
ξανά στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού ήμουν στη Ρόδο και μετά Τετάρτη Πέπτη και 
Έκτη πήγαμε εξωτερικό και μετά από πρώτη Γυμνασίου μέχρι να ενηλικιωθώ ήμουνα στα Γιαννιτσά.  
3α. Εξωτερικό σε ποια χώρα; 
- Γερμανία.  
3β. Που στη Γερμανία; 
- Περίπου μια ώρα από το Ντισελντορφ, περίπου μια ώρα από τα σύνορα με την Ολλανδία.  
4. Μ χμ. Μπορείς να μου περιγράψεις λίγο τον εαυτό σου στα παιδικά σου χρόνια; 
- Εμ ένα παιδί κοινωνικό, αρκετά ευπροσάροστο, δηλαδή είχα πάντα φίλους διάβαζα για το σχολείο 
ανέκαθεν, είχα στόχους, οργανωμένη πάντα και πειθαρχημένη αρκετά, πρόσχαρη χαρούμενη και λίγο 
νευρική, όχι νευρική, οξύθυμη πάντα. Ε αυτά.  
5. Τι σε έκανε οξύθυμη; 
- Ε όταν έπρεπε να εξηγώ το ίδιο πράγμα πολλές φορές.  
5α. Σε ποιους; 
- Στους φίλους μου. Υπήρχαν κάποιες φορές που ένιωθα ότι είμαι λίγο μπροστά στον τρόπο σκέψης, 
όχι σε επίπεδο νοημοσύνης, στον στρόπο σκέψης.  
5β. Και ένιωθες ότι πρέπει να τους εξηγείς και δενκαταλάβαιναν και ξανά και ξανά και αυτό σε 
έκανε οξύθυμη. Μάλιστα.  
- Και με εκνευρίζει ακόμα η ασυνέπεια. Πάρα πολύ 
5γ. Όταν κάποιος σου λέει ότι θα κάνει κάτι και δεν το κάνει; 
- Και αυτό αλλά πιο πολύ η ασυνέπεια του προγράμματος, το ότι έχω να κάνω κάτι εκείνη την ώρα 
και εσύ δε θα είσαι εκεί εκείνη την ώρα. Θέλω να κλείνουν τα κουτάκια (γελάει) 
6. Τα κουτάκια ε (γελάει) ωραία θέλω να μου μιλήσεις και λίγο για την οικογένεια σου, απ το 
πόσα άτομα αποτελούνταν, τα μέλη 
- Τετραμελής οικογένεια, μαμά μπαμπάς κανονικά δεν υπάρχει διαζύγιο, μια αδερφή έχω έχουμε 
εφτάμιση χρόνια διαφορά, οι σχέσεις γενικά είναι καλές υπάρχουν εντάσεις, ειδικά τα τελευταία επτά 
οχτώ χρόνια αρκετές εντάσεις αλλά αντιεμτωπίσιμες, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ το ότι έφυγα από 
το σπίτι σαν φοιτήτρια, λίγο το έθαβα κάτω απ το χαλί αυτή την ένταση που επικρατούσε στο σπίτι 
και ήταν η διέξοδος  το ότι δεν ήμουν εκεί αλλά υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, δηλαδή ξέρω ότι αν 
χρειαστώ κάτι θα με βοηθήσουνε, σχετικά προοδευτικοί είναι οι γονείς μου είναι δεκτικοί όπως 
προχωράει η κοινωνία και τα πράγματα, είναι δεκτικοί, είναι μια μέση οικογένεια, με τα καλά και τα 
στραβά.  
7. Μ χμ. Κάποια καλά που θα έλεγες και αντίστοιχα κάποια στραβά; 
- Ε στα στραβά, στα στραβά, εντάξει βαριά λέξη, στις δυσλειτουργίες θα πω, η ψυχολογική 
κατάσταση της μαμάς μου, πιστεύω ότι όποια δυσκολία προκύπτει ξεκινάει από εκεί γιατί 
δημιουργούνται θεματάκια χωρίς να υπάρχει λόγος, επισκέπτεται ψυχολόγο, πήγαινε και σε ψυχίατρο 
στο παρλεθόν οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, και στα θετικά είναι το ότι μπορώ να κάνω 
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συζήτηση, και μπορώ να απευθυνθώ ελεύθερ ακια να ζητήσω τη γνώμη τους και ξέρω ότι φυσικά θα 
είναι καλοπροαίρετη. Με την αδερφή μου έχω καλή σχέση, παρά τη μεγάλη διαφορά.  
8. Η αδερφή σου πόσο είναι τώρα; 
- Είναι δεκαπέντε. Πάει πρώτη Λυκείου. Είναι ζιζάνιο 
9. Τι θέλει να περάσει, πώς είναι; 
- Πηγαίνει σε μουσικό, παίζει πιάνο και κλασική και ηλεκτρική κιθάρα. Με τους υπολογιστές 
ασχολείται πολύ, με animation και τέτοια οπότε προς τα κει κλίνει και έχει και μια έφεση, οπότε είναι 
αρκετά κατασταλαγμένη, παρά το νεαρόν της ηλικίας της.  
10. Ωραία, καλό αυτό. Πέρα από την οικογένεια είσαστε κοντά και με άλλα άτομα από το 
οικογενειακό σας περιβάλλον; Πχ παππούδες, γιαγιάδες; Η σχέση μεταξύ σας πώς είναι; 
- Γιαγιάδες εν ζωή δεν έχω. Με τους παππούδες με τον έναν, με τον μπαμπά της μαμάς είμαστε πιο 
κοντά αλλά υπάρχουν θεματάκια, παρεξηγείται, σταματάει να μιλάει, μετά το ξεχνάει, υπάρχουν 
τέτοια. Επειδή είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη αλληλεπιδρούμε πολύ, γιατί μένουμε και κοντά οπότε με 
τον παππού τον έναν οι σχέσεις είναι καλά, και με τον άλλον τον παππού στη Δράμα οκ, σε 
φυσιολογικά πλαίσια, αλλά από κει και πέρα θεωρώ και λόγω των μεταθέσεων με τους υπόλοιπους 
συγγενείς δεν είναι τόσο στενή η αλληλεπίδραση. Δεν έχουμε κοινές εμπειρίες για να πούμε ότι είναι 
μαζί. Χωρίς να υπάρχουν έχθρες βέβεια.  
10α. Δεν έχει τύχει ας πούμε να μένετε μαζί με κάποιον, με τον παππού σου ας πούμε.  
- Ε μόνο μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, το 2006 που περνούσε ο μπαμπάς σχολή πολέμου και μέναμε 
στο πατρικό της μαμάς στη Θεσσαλονίκη με τον παππού και τη γιαγιά. Μόνο για μια χρονιά. 
11. Μ χμ. Μόνο εκείνη τη μια χρονιά συμμετείχανε πιο ενεργά στο μεγάλωμά σας οι παπούδες. 
Ωραία. Όσο πήγαινες στο σχολείο τι ήθελες να γίνεις όταν θα μεγάλωνες; 
- Ξεκίνησα να λέω ότι θέλω να πάω προς κάτι ξενόγλωσσο, κυρίως αγγλική φιλολογία, μετά όμως 
όταν πάτησα λύκειο άρχισα να θέλω το ψυχολογικό οπότε εκεί κατέληξα. Και δε το μετάνοιωσα.  
12. Τι σε έκανε να δηλώσεις ψυχολογία και να περάσεις στη σχολή; 
- Όταν ήμασταν Γερμανία είχα μια φίλη η οποία πήρε το λάθος δρόμο, κατέληξε σε καταχρήσεις, 
ναρκωτικά, σε μια ηλικία των 14 15, και κάποια στιγμή απευθύνθηκε σε εμένα και μου είπε αυτό και 
αυτό και μέσα σε όλα αυτά έχω και αυτοκτονικές τάσεις. Και τότε ένιωσα  πάρα πολύ έντονα την 
ανάγκη να βοηθήσω παρόλο που δεν μπορούσα γιατί ήμουνα 15 και αυτή ήταν Γερμανία και εγώ 
Ελλάδα, αλλά ένιωσα πάρα πολύ έντονα ότι θέλω να τη βοηθήσω με ό,τι περνούσε από το χέρι μου 
τότε και ας ήταν ένα απλό τηλεφώνημα, και αυτό μου πυροδότησε την επιθυμία μου να στραφώ προς 
την ψυχολογία. Έτσι μετά από σκέψη και ανασκόπηση των παρλεθοντικών ετών κατέληξα εκεί.  
12α. Ότι θες να βοηθάς άτομα με αυτό τον τρόπο και η αφορμή ήταν αυτό που έγινε με τη φίλη 
σου. Και αυτή η φίλη  πώς είναι τώρα; 
- Πλέον είναι καλά απόσο γνωρίζω, ζωντανή είναι, αν είναι αυτό το ζήτημα, τώρα δε ξέρω 
λεπτομέρειες αλλά ξέρω ότι τότε μετά από 2 3 χρόνια το ψιλοξεπέρασε.  
12β. Άρα πήγε καλά. 
Σ2: Ήτανε σε κλινική απόσο θυμάμαι κλειστή για κάποιο διάστημα. Ναι. Οπότε με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο θεωρώ το ξεπέρασε.  
12γ. Και εσύ έτσι αποφάσισες ότι θες να ασχοληθείς με την ψυχολογία.  
- Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να μπορώ να βοηθήσω. 
12δ. Η οικογένειά σου πώς ήτανε με αυτή την επιλογή; Αυτό που ήθελες; 
-  Η οικογένεια μου δεν μου είπαν ποτέ θα σπουδάσεις εκείνο, θα σπουδάσεις το άλλο, δε θα κάνεις 
εκείνο, δε θα κάνεις το άλλο, οπότε ότι και να επέλεγα να κάνω θα ήταν δεκτικοί όμως είχαν στο 
μυαλό τους ότι είναι ένα επάγγελμα με κύρος οπότε το εκτίμησαν ένα παραπάνω αλά μου είπαν ότι θα 
κάνεις αυτό που θεωρείς ότι θα σε κάνει χαρούμενη και θα με στήριζαν σε αυτό.  
12ε. Άρα ήσουν ελεύθερη να κάνεις τις δικές σου επιλογές.  
- Ναι 
13. Ωραία. Καλό αυτό. Και τώρα έχεις τελειώσει με τη σχολή, σου μένει η πρακτική, κάνεις και 
κάτι άλλο πέρα από αυτό; 
- Ε όχι αλλά έχω ξεκινήσει διαδικασία να αρχίσω να στέλνω σιγά σιγά βιογραφικά για να 
ανεξαρτητοποιηθώ όσο να ναι  
13α. Σε σχέση με το αντικείμενο; 
- Είμαι σε φάση οτιδήποτε.  
13β. Οπότε ψάχνεις απλά μια δουλειά για να έχεις εισόδημα. 
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- Να μπει κάτι στην τσέπη.  
13γ. Και πρακτική που θέλεις να κάνεις; Πώς το σκέφτεσαι; Με τι θες να ασχοληθείς; 
- Ε εγώ γενικά θέλω να πάω προς σχολική εκπαιδευτική, οπότε θέλω να κάνω πρακτική σε κάποιο 
σχολείο, σε κάποιο ΚΕΣΥ, σε κάποιο ΚΔΑΠ, που να δέχονται ψυχολόγους, και σε νοσοκομείο σαν 
εναλλακτική αλλά λόγω περιορισμένων θέσεων και φορέων δεν είναι τόσο στο χέρι μου πού θα κάνω 
πρακτική.  
13δ. Δεν μπορείς να επιλέξεις; 
- Δηλώνω φορείς αλλά έχει να κάνει με το πόσες θέσεις υπάρχουν, με προτεραιότητα, με σειρές 
προτίμησης, με το πόσα άτομα θα πάρει ο κάθε φορέας και με τον κορωνοιό και την τηλεκπαίδευση 
όλα αυτά είναι πρόβλημα.  
13ε. Ναι ισχύει αυτό με τον κοβιντ έχουνε περιοριστεί πολύ τα πράγματα για τις πρακτικές η 
αλήθεια είναι. Άρα εντάξει ουσιαστικά θέλεις σχολική ψυχολογία ή παιδαγωγική ψυχολογία. 
Σου αρέσει να ασχολείσαι με παιδιά; 
-Ναι. Με προκαλεί.  
14. Τι σε προκαλεί; 
- Μου αρέσει το ότι σε πολλά εισαγωγικά παίζω με την υπομονή μου, ε και μου αρέσει πάρα πολύ το 
πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος δηλαδή και πιο αναπτυξιακά δηλαδή πώς απ τη μια στιγμή στην άλλη 
μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε και εδώ έρχεται και αυτό που είχα από παλιά, το να μπορείς να 
βοηθήσεις κάποιον όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Και ειδική αγωγή, ιδανικά θα ήθελα προς ειδική αγωγή 
να κατευθυνθώ με μαθησιακές δυσκολίες και την οποιαδήποτε διαταραχή, οτιδήποτε αποκλίνον του 
φυσιολογικού, μου αρέσει η ιδέα να μπορώ να στηρίξω κάποιον από την αρχή. Από νωρίς.  
15. Όσο νωρίτερα δηλαδή τόσο το καλύτερο. Ωραία. Και πέρα από την ψυχολογία τι άλλα 
ενδιαφέροντα και χόμπι έχεις; 
- Ασχολούμαι χρόνια με τη σκοποβολή σε επίπεδο πρωταθλητισμού και έτσι μπήκα και στη σχολή, με 
τους αθλητές μπήκα στη σχολή, μου αρέσει η ζωγραφική, παρόλο που έχω χρόνια να κάτσω να 
ασχοληθώ και να το εξασκήσω, μου αρέσει και με ηρεμεί πολύ, μου αρέσουν πολύ οι ξένες γλώσσες, 
θέλω να ξεκινήσω και μια τέταρτη ξένη γλώσσα.  
16. Πόσες γλώσσες μιλάς; 
- Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά. Πιστοποιημένα. Και μου αρέσουν τα ταξίδια. 
17.Ταξιδεύεις; 
- Όχι όσο θα ήθελα λόγω οικονομικού, αλλά υπάρχει όρεξη. 
17α. Ωραία. Σε ποιες έτσι χώρες πόλεις έχεις πάει; 
- Έχω γυρίσει σχεδόν όλη τη Γερμανία, έχω πάει Παρίσι έχω πάει Βρυξέλλες, έχω πάει Άμστερνταμ, 
έχω πάει Λουξεμβούργο, Βουκουρέστι, έχω πάει Βουλγαρία, κεντρική Ευρώπη, θα πήγαινα Δανία 
αλλά ακυρώθηκε λόγω κορωνοιού.   
17β. Ναι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει ταξιδέψει να πει ότι πήγε 
ταξίδι στο εξωτερικό, δεν έχω ακούσει κανένα 
-Κανένας. Μόνο κανένα Erasmus  
18. Ναι ναι μόνο αυτό, ωραία και αυτό και ζωγραφική είπες δεν ασχολείσαι, το χεις αφήσει λίγο. 
- Ναι, δε ξέρω γιατί. 
18α.Πότε το άφησες, έτσι ποτέ θυμάσαι ας πούμε να ήταν η τελευταία φορά που ασχολήθηκες; 
- Προ διετίας, τριετίας, η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε έναυσμα τώρα το ότι μου είπες ότι θα 
χρειαστούμε και πήγα και πήρα παραπάνω κόλλες γιατί δεν είχα λευκές χωρίς γραμμές και πήγα και 
πήρα παραπάνω 
 19. Αχ ναι ωραίο θα ήτανε είναι πολύ ωραίο να ζωγραφίζεις άμα ξέρεις έτσι κιόλας ξέρεις και 
ασχολείσαι, ωραία, χαίρομαι που σε κινητοποίησα, ωραία και έτσι για το μέλλον αν σκεφτείς τι 
σχέδια θα ήθελες να έχεις, πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου στο μέλλον ας πούμε. 
-Να πάρω το πτυχίο μου με το καλό, θα κάνω μεταπτυχιακό οπωσδήποτε γιατί δεν αρκεί το 
προπτυχιακό, δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία να αναζητήσω μεταπτυχιακά, δεν έχω δει κριτήρια, 
δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ τόσο πολύ ακόμα, νιώθω ότι θα με φορτώσω με πράγματα και θα χαθώ 
από τον βασικό στόχο που είναι να πάρω το πρώτο πτυχίο, τα κουτάκια που είπα, απο κει και πέρα 
κάποια δουλειά εννοείται πάνω στο αντικείμενο γιατί μου αρέσει, και μια αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή να 
υπάρχει ένας αξιοπρεπής μισθός, να μπορώ να συντηρηθώ,  να μην χρειάζεται να ζητάω λεφτά από 
τον μπαμπά που με βαραίνει πάρα πολύ, τώρα στο μέλλον μέλλον μέλλον, δεν ξέρω.  
20.Εντάξει και αυτά είναι είναι σχέδια για το μέλλον για το άμεσο μέλλον. Και τώρα πού μένεις; 
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- Μέσω στη Θεσσαλονίκη, κάτω Τούμπα. 
21. Δεν μένεις με την οικογένεια; 
-Όχι  
22. Οι γονείς σου που μένουνε; 
- Είναι στα Γιαννιτσά  
23. Α δηλαδή από τότε που πέρασες ουσιαστικά δεν μένεις μαζί τους πλέον. 
- Όχι 
24. Ωραία Θέλεις να μου πεις κάτι άλλο για τον εαυτό σου κάτι που είναι σημαντικό για σένα 
που σου αρέσει να κάνεις; 
-Μπα δε θα το λεγα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ-
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1 ΚΑΙ 2 

 
1. Βιογραφική-αφηγηματική Συνέντευξη 1 
 
Σ1. Λοιπόν ωραία να σου διαβάσω και εγώ την οδηγία, ας υποθέσουμε ότι η ζωή σου είναι ένα 
βιβλίο το οποίο ξεκίνησες να γράφεις από τότε που γεννήθηκες και συνεχίζεις να το γράφεις 
μέχρι σήμερα, κάθε κομμάτι της ζωής σου αποτελεί ένα ξεχωριστό βιωματικό κεφάλαιο. Θέλω 
να μου αναφέρεις και να μου περιγράψεις τα βιωματικά κεφάλαια της δικής του ζωής όπως τα 
αντιλαμβάνεσαι και το θυμάσαι οριοθετώντας τα και χρονικά εστιάζοντας την προσοχή σου στις 
μετακομίσεις που είχατε κάνει δηλαδή πώς βίωνες το σπίτι, την κατοίκηση τον τόπο κατοικίας 
πως βίωνες τον τόπο που άφηνες και πως το σπίτι που πήγαινες στο νέο τόπο κατοικίας και τι 
επιπτώσεις είχανε αυτές της ζωής σου σε σχέση με τον εαυτό σου τη μητέρα και τον πατέρα σου 
αγαπημένα πρόσωπα φίλους και γενικότερα και στα σχολεία που ήσουνα. Επίσης θα ήθελα να 
μου αναφέρεις για κάθε κεφάλαιο της ζωής σου πώς βίωναν και η μητέρα και ο πατέρας σου της 
μετακομίσεις αντίστοιχα, όπου πηγαίνατε το σπίτι που αφήνατε και τι επιπτώσεις είχανε οι 
μετακομίσεις στη ζωή τους και σε σένα. Εγώ δεν θα μιλάω πάρα πολύ θέλω μόνη σου να 
αφηγηθείς σαν να είναι βιβλίο ας πούμε η ζωή σου τα κεφάλια των μετακομίσεων και να μου 
πεις πώς ήταν για σένα όλο αυτό, ότι θυμάσαι να έχεις ζήσει και αντίστοιχα και στους γονείς σου 
ας πούμε πως ήτανε αν θες να πάρεις λίγο χρόνο να το σκεφτείς μπορούμε να το ξεκινήσουμε σε 
λίγο. 
- Όχι όχι είμαι οκ. Από όταν θυμάμαι, δηλαδή θυμάμαι να είμαι στο σπίτι του παππού μέχρι και τα 
τέσσερά μου, τρια μου, που ήταν η περίοδος που ήμουν στη Θεσσαλονίκη από τότε που γεννήθηκα 
μέχρι τα τρια, τέσσερα, θυμάμαι να λείπει ο μπαμπάς μου για μία εκπαίδευση στην Αμερική και οπότε 
ήμουν εγώ μαζί με τη μαμά, θυμάμαι τη μαμά να τρέχει και να μην προλαβαίνει και θυμάμαι 
χαρακτηριστικά να έχω μια λευκή κόλλα σαν και τώρα και να έχουμε ζωγραφίσει κουτάκια για κάθε 
μέρα που περνούσε μέχρι να ρθει ο μπαμπάς από την εκπαίδευση στην Αμερική, κάθε μέρα που 
περνούσε σβήναμε και ένα κοτάκι. Δε θυμάμαι την διαδικασία του πακετάρουμε ξεπακετάτουμε, 
θυμάμαι απλά να πηγαίνω ξαφνικά υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα, θυμάμαι απλά να πηγαίνω 
νηπιαγωγείο στη Σπάρτη, θυμάμαι ακόμα τη διαδρομή από το σπίτι που νοικιάζαμε μέχρι το 
νηπιαγωγείο, πολύ παραστατικά. Ε τώρα εκεί είχα φίλους στο νηπιαγωγείο, βέβαια συχνά μάλωνα 
γιατί ήθελα να πηγαίνω στα σπίτια των φίλων μου να παίξουμε και δεν με άφηνε η μαμά οπότε 
ψιλοαπραζόμουν και με τα παιδάκια ψιλοαρπαζόμουν και με τη μαμά μου αλλά εντάξει 
ψιλοπράγματα, είχαν οι γονείς μου ένα φιλικό ζευγάρι οικογενειακό που ακόμη και τώρα έχουν 
επαφές, θυμάμαι να κάνουμε κάτι ψηστήρια και τέτοια το Πάσχα με αρνιά στο χωριό τους, έτσι έχω 
όμορφες αναμνήσεις από τη διετία στη Σπάρτη, αλλά δεν ήταν τόσο το ότι αντιλαμβανόμουν τότε το 
ότι ξέρεις φέυγουμε, ή σε δύο χρόνια θα ξαναφύγω,  θα ξαναμαζέψουμε πράγματα, θα πάμε κάπου 
αλλού, σε κάτι καινούργιο, δε θα χω γνωστούς, δεν είχα τότε την αντίληψη σε καμία περίπτωση. 
Οπότε το 2005 γυρίσαμε Θεσσαλονίκη που θα πήγαινα πρώτη δημοτικού, τότε ήταν η χρονιά που 
μέναμε στον παππού, ο μπαμπάς περνούσε σχολή πολέμου οπότε έμενε στα ΚΑΥ στην Αγία Τριάδα, 
πηγαίναμε τα Σαββατοκύριακα και τον βλέπαμε, σχολείο πήγαινα δύο λεπτά από το σπίτι, με πήγαινε 
ο παππούς συνήθως. Παρέα έκανα με μία κοπέλα με την οποία προσφάτως ξεκόψαμε για ηλίθιους 
λόγους. Κάποια στιγμή στο μέσο της χρονιάς μου ανακοίνωσαν ότι η μαμά μου είναι έγκυος γιατί 
ήμουνα μοναχοπαίδι μέχρι τότε και τους έλεγα βαριέμαι βαριέμαι βαριέμαι θέλω ένα αδερφάκι και 
τέτοια, αλλά νομίζω ήταν και κοντά στα Χριστούγεννα ότι η μαμά είναι έγκυος οπότε είχε μπει και 
αυτό σαν νέα πληροφορία. Εκεί δεν ξέρω αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω μετακόμιση γιατί ούτε 
κούτες είχαμε, ούτε πράγματα είχαμε, πιο πολύ το Σαββατοκύριακο που φεύγαμε στον μπαμπά εγώ 
βίωνα σαν αποχωρισμό από τους παπούδες, παρά τη μία χρονιά ότι έφυγα από κάπου και πήγα κάπου 
αλλού και θα ξαναφύγω σε μία χρονιά. Το καλοκαίρι γεννήθηκε η μικρή, μου είπε ο μπαμπάς και η 
μαμά ότι θα μετακομίσουμε ξανά, εξακολουθούσα να μην αντιλαμβάνομαι ότι α θα φύγω, θα αφήσω 
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τους φίλους μου, διατηρούσα επαφές με γράμματα με εκείνη την κοπέλα, οπότε το 2006 το καλοκαίρι 
φύγαμε στη Ρόδο, πρώτα έφυγε μάλλον ο μπαμπάς για να τακτοποιήσει το σπίτι, μέναμε στα ΣΟΑ 
τότε, στα στρατιωτικά τα διαμερίσματα, οπότε πήγε πρώτα ο μπαμπάς, ήταν να σαραντίσει και η 
Γεωργία οπότε περιμέναμε και εμείς εκ των πραγμάτων λίγο καιρό πίσω, οπότε πήγαμε. Η Ρόδος 
πανέμορφη, εκεί άρχισα να νιώθω σιγά-σιγά ότι σε δύο χρόνια θα ξαναφύγουμε, και εκεί άρχισε να 
μου λείπει η φίλη μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά σύναψα φιλίες κατευθείαν και ακόμη έχω επαφή με 
συμμαθητές μου, δεν μου ήταν ποτέ δύσκολο το να εγκλιματιστώ το να ανταποκριθώ σε μία 
καινούργια συνθήκη, σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Ξεκίνησα και τα φροντιστήρια μου εκεί, η 
αδερφή μου άρχισε να μεγαλώνει, ποτέ δεν είχαμε συγκρούσεις, δηλαδή δεν υπήρχανε ζήλιες, δεν 
ήθελα παραπάνω προσοχή, είχα αντίληψη για το ότι είναι ένα μωρό και θέλει παραπάνω προσοχή απο 
μένα καριβώς γιατί είναι μωρό, κάποια στιγμή προς το τέλος της δεύτερης χρονιάς δηλαδή στην τρίτη 
Δημοτικούμου είπε ο μπαμπάς μου ότι θα κάνει χαρτιά να φύγουμε εξωτερικό, σαν επιλογές έπαιζαν η 
Νάπολη στην Ιταλία και η άλλη στην Ολλανδία θα ήταν η βάση αλλά εμείς θα μέναμε Γερμανία. 
Θυμάμαι να επικρατεί ένας πανικός του ότι ο μπαμπάς θα πρέπει να περάσει εξετάσεις για να πάρει τη 
θέση στο εξωτερικό και θυμάμαι να μεταφέρεται σε εμένα ένα άγχος για το αν θα πάρει τη θέση στο 
εξωτερικό χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί. Και όταν μου είπαν ότι τελικά θα φύγουμε εγώ ένιωσα 
ανακούφιση χωρίς να ξέρω το γιατί. Οτι α ωραία, θα πάμε, χωρίς να ξέρω τι εστί εξωτερικό, οπότε 
πήγαμε, εκείνη ήταν η μετακόμιση την οποία νομίζω ότι η μαμά μου πήρε πιο βαρέως, ότι θα φύγω 
κάπου πολύ πιο μακριά απότι έχω συνηθήσει, δε θα ξέρω τη γλώσσα, πολύ σημαντικός παράγοντας 
για εκείνη το ότι δεν ήξερε τη γλώσσα, με  ένα μικρό παιδί, εγώ ήμουν μικρή η αδερφή μου ήταν δύο 
χρονών, αλλά ποτέ δεν είπε δε θα πάω. Οπότε τα μαζέψαμε, καλοκαίρι ήτανε φύγαμε και θυμάμαι την 
διαφορά θερμοκρασίας, έφυγα από την Ελλάδα με ραντάκι και όταν κατέβηκα στη Γερμανία ζήτησα 
από τη μαμά μου να μου δώσει μπουφαν και ήτανε τέλη Ιουλίου. Και νομίζω ότι εκεί ήτανε και η πιο 
κρίσιμη περίοδος για μένα δηλαδή το πρώτο εφτάμηνο, οκτάμηνο που ήμασταν εκεί νομίζω ότι ήταν 
η πιο καθοριστική μετακόμιση όσον αφορά την ωρίμανση. Πήγα σε ξένη χώρα χωρίς να ξέρω 
κανέναν, χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, μιλάμε για ένα παιδί που ήρθε απ την Ελλάδα και δε ξέρει 
Γερμανικά. Και πήγα σε ένα καθαρά γερμανικό σχολείο, για καλή μου τύχη υπήρχε μια Ελληνίδα 
καθηγήτρια, Γερμανικά έκανε απλά ήταν Ελληνίδα κόρη μεταναστών, με έπαιρνε σε ώρες του 
σχολείου θρησκευτικά γυμναστική, εικαστικά, πιο παράπλευρα μαθήματα και έκανα στην ουσία 
ιδιαίτερα τότε στο να μάθω τη γλώσσα. Δε δέχτηκα bullying παραδόξως και έχει να κάνει και με το 
ότι και εγώ δε μιζέριαζα, δηλαδή δεν ντρεπόμουνα να μιλήσω, δεν ντρεπόμουνα να πω κάτι λάθος, δε 
ντρεπόμουνα να ζητήσω βοήθεια οπότε ήταν όλοι πάρα πολύ δεκτικοί προς εμένα και δε με 
κορόιδεψε ποτέ κανείς. Μέσα σε ένα εξάμηνο τα έμαθα τα Γερμανικά λίγο-πολύ, απλά καθημερινά 
γερμανικά που θα μιλήσει ένα παιδάκι Τετάρτη Δημοτικού για να μπορεί να συνεννοηθεί. Ο μπαμπάς 
δεν είχε επαφή με τη γλώσσα γιατί η βάση που δούλευε ήτανε πολυπολιτισμική οπότε μιλούσανε 
Αγγλικά, τότε ένιωσα εγώ να πέφτει πάνω μου ένα βάρος μια ευθύνη το ότι είμαι η μόνη που γνωρίζει 
τη γλώσσα σε ένα βαθμό οπότε πρέπει εγώ να φροντίσω να επικοινωνήσω με τον παιδίατρο της 
αδερφής μου ή να πάω εγώ με τη μαμά μου στο φούρνο για να πάρει ψωμί. Οπότε κάτι τέτοιες 
καταστάσεις, δε θα τις πω μικροκαταστάσεις, ήταν όντως συνθήκες, με κάνανε να ξεφύγω από το 
τυπικό οκτάχρονο μυαλό δηλαδή για αυτό είπα πριν ότι ένιωθα ότι ήμουν λίγο πιο μπροστά. Έμαθα 
να αντιμετωπίζω πράγματα, δηλαδή πέραν του ότι πήρα εφόδια και εξελίχθηκα εγώ σαν άτομο εκείνη 
την τριετία, πήρα πάρα πολλά πράγματα και εξελίχθηκα σαν άτομο δηλαδή εσωτερικά, όχι μόνο σαν 
γνώσεις από εκείνη την τριετία, και ήταν και πιο δύσκολος ο αποχωρισμός, όσο δυσκολεύτηκα να 
αφήσω τους φίλους μου στην Ελλάδα για να πάω, τόσο δυσκολεύτηκα να αφήσω τους φίλους μου από 
εκεί για να φύγω και θυμάμαι να ζητάω από τον μπαμπά να κάνει κάτι για να μείνουμε μόνιμα αλλά 
προφανώς δε γινότανε. Κάτι έτσι δυσάρεστο ήταν ότι την τελευταία χρόνια διαγνώστηκε η γιαγιά μου 
με καρκίνο οπότε η μαμά είχε γυρίσει στην Ελλάδα για ένα διάστημα. Οπότε οπότε υπήρχε μία 
αναταραχή τότε. Τελικά γυρίσαμε. Μου ήταν πολύ ψυχοφθόρο  η διαδικασία του να βλέπω κούτες 
μέσα στο σπίτι τότε και είχε κούτες παντού. Και θυμάμαι να κλαίω απλά να κλαίω και να λέω δεν 
θέλω να φύγω δεν θέλω να αφήσω τους φίλους μου και είναι τόσο όμορφα εδώ και ναι. Ζορίστηκα. 
Αλλά γυρίσαμε. Είχα αρχίσει κάπου να κουράζομαι και εγώ με τις μετακινήσεις, δηλαδή είχα μπει στη 
νοοτροπία του φτάνει πια. Ήρθαμε Ελλάδα Γιαννιτσά ο μπαμπάς πήρε μετάθεση στη Χαλκηδόνα σαν 
διοικητής, μείναμε Γιαννιτσά ωστόσο και εκεί τελείωσα γυμνάσιο-λύκειο. Ήταν η περιοχή στην οποία 
έμεινα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δηλαδή έμεινα 6 χρόνια και μετά ήρθα Θεσσαλονίκη για 
σπουδές. Εγκλιματίστηκα, καλά εννοείται εντάξει, αλλά είχε βγει στο προσκήνιο του να ξανάφύγουμε 
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εξωτερικό. Να κάνει ο μπαμπάς μου δεν ξέρω τι και πως τα χαρτιά και τα διαδικαστικά και να 
ξαναγυρίσουμε στη Γερμανία και ενώ ήξερα ότι αυτό ήθελα είχα μπουχτίσει από το μάζεψε και φύγε 
και πάτησα πόδι και απαίτησα στην ουσία να μην ξανά μετακινηθούμε γιατί κουράστηκα.  
2. Τι σε είχε κούρασει;  
-Είχε αρχίσει να με κουράζει η αλλαγή περιβάλλοντος. Το ότι μόλις συνηθίζαμε κάπου τα μαζεύαμε 
και φεύγαμε, το ότι είχα αρχίσει πλέον να δένομαι συναισθηματικά περισσότερο με τους ανθρώπους 
που γνώριζα και μου ήταν δύσκολοι οι αποχαιρετισμοί, παρόλο που ήξερα ότι μπορώ να έχω επαφές. 
Είχα κουραστεί να ξεκινάω κάτι και να φεύγω γιατί ένιωθα ότι άφηνα πράγματα στη μέση ότι άφηνα 
φιλίες στη μέση ότι άφηνα εκπαίδευση στη μέση και δεν μου άρεσε αυτό ήταν σαν να ξεκινάω κάτι 
και να μην το ολοκληρώνω ποτέ, οπότε και αυτός ήταν ο λόγος που μείναμε. Τελικά ο μπαμπάς 
αποστρατεύτηκε μείναμε στα Γιαννιτσά γιατί εκεί ήρθε η αδερφή μου και πάτησε πόδι είπε μα εγώ 
έχω τους φίλους μου η όποια αδερφή μου δεν έχει βιώσει την τόσο πυκνή μετακίνηση γιατί ήταν 
μικρή στη Γερμανία και μετά στα Γιαννιτσά έχει τις ίδιες παρέες. Οπότε θεωρώ ότι υστερεί λίγο στο 
να καταλάβει γιατί εγώ τότε απαίτησα, που είναι βαριά κουβέντα το απαίτησα αλλά το απαίτησα, να 
μείνουμε εκεί, όχι ότι μου άρεσε η πόλη ή κάτι απλά ξεχείλισε το ποτήρι. Και αυτά. Τώρα οι γονείς 
μου μέσα σε όλο αυτό, ο μπαμπάς ποτέ δεν εξέφραζε συναισθήματα, ποτέ δεν εξέφρασε αγανάκτηση 
ποτέ δεν εξέφρασε κούραση. Απλά μου έδινε το, όχι το πάτημα την ασφάλεια του ότι ότι και να 
συμβεί ο μπαμπάς θα είναι εκεί και θα είναι σοβαρός και θα σταθεί στις περιστάσεις. Το πατρικό 
πρότυπο, στερεοτυπικό όπως το θέτω αλλά το πατρικό πρότυπο. Η μαμά είναι μία κατηγορία μόνη της 
πέρα από τις φίλες που έκανε στη Ρόδο με τους γονείς σου και με την κυρία Φιλιώ δεν δικτυώθηκε 
ποτέ τόσο πολύ σε άλλες περιοχές κυρίως από τότε που η μαμά της διαγνώστηκε με καρκίνο και 
ακόμα περισσότερο όταν πέθανε, η μαμά κλείστηκε γκρίνιαζε δεν έβγαινε από το σπίτι δεν μιλούσε με 
κανέναν, εξακολουθεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Οπότε το ότι μαζεύαμε κούτες και φεύγαμε απλά ήταν 
ένας ακόμη λόγος για να γκρινιάξει. Δεν θυμάμαι όμως ποτέ να μου μεταφέρει κανένας από τους δυο 
τους ότι α πάλι μετακόμιση, πάμε να φύγουμε, ποιος μαζεύει δεν υπήρχε αυτό μπροστά μου. 
3. Δηλαδή ήτανε κάπως ενθουσιώδεις για τις μετακομίσεις πως ήτανε; 
- Όχι ήταν ουδέτεροι. Ότι α μαζεύουμε φεύγουμε, ούτε θα βάλω τα κλάματα ούτε α πετάω τη σκούφια 
μου. 
4. Και η μαμά σου ήταν έτσι με τις μετακομίσεις; Δηλαδή εσύ εκλαμβάνες ουσιαστικά μία 
ουδετερότητα, δεν υπήρχε συναίσθημα; 
- κυρίως από τον μπαμπά και τη μαμά σχεδόν σε όλες τις μετακομίσεις που θυμάμαι τουλάχιστον 
εκτός από την επιστροφή στην Ελλάδα που εκεί την άκουσα να λέει ότι α μήπως να μη φεύγαμε. 
5. Άρα της άρεσε η Γερμανία. 
- Ναι και το λέει ακόμα και τώρα ότι δεν το περίμενε. 
5α. Γιατί δεν το περίμενε; 
- Γιατί είχε πάει πάρα πολύ αρνητικά προδιατεθειμένη. Ότι θα πάω Θα δυσκολευτώ δεν θα γνωρίσω 
κανέναν, δεν θα ανταπεξέλθω στη γλώσσα, δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα, θα κλειστώ μέσα στο 
καβούκι μου και θα πέσω σε κατάθλιψη 3 χρόνια και είναι γενικότερα έτσι ένας τρόπος σκέψης της 
μαμάς μου αυτός πάντα το αρνητικό μπροστά, μία μαθημένη αβοηθησία θα λεγα αλλά πιστεύω απλά 
ότι διαψεύστηκε και ότι τελικά πέρασε καλά και εγκλιματίστηκε μία χαρά και στο φούρνο πήγαινε 
μόνη της και στο γιατρό πήγαινε μόνη της. 
5β. Τη γλώσσα την έμαθε; 
- Σπαστά μπορούσε να συνεννοηθεί και πλέον καταλαβαίνει αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Ο μπαμπάς 
μου με τα Γερμανικά καμία επαφή. 
6. Ο μπαμπάς σου δεν είχε μάθει τη γλώσσα στη Γερμανία ε  
- Όχι 
6.Και μετά όταν γύρισατε στην Ελλάδα μετά τη Γερμανία η μαμά σου πώς ήτανε; 
- Σε άρνηση μετά από δύο χρόνια τρία ξεκίνησαν τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Αλλά παρόλα αυτά 
δεν θεωρεί ότι έχει κουράγιο να μπει στη διαδικασία μιας καινούργιας μετακόμισης, είναι σαν 
μαξιλαράκι του ότι περιμένουμε να τελειώσει η μικρή από το σχολείο, έτσι το βλέπω τουλάχιστον 
εγώ. Γενικότερα επικρατεί αυτή η άρνηση κάποια στιγμή την πείσαμε να πάει σε ψυχίατρο πήγε 
έπαιρνε αντικαταθλιπτικά μετά τα έκοψε μόνη της οπότε και εγώ έτσι όπως το βλέπω δεν θα της 
έκανε καλό μία μετακόμιση δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Στον μπαμπά θα έκανε καλό. 
7. Γιατί; 
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-Γιατί ο μπαμπάς από τότε που βγήκε στη σύνταξη δεν κάνει κάτι και δεν έχει μάθει να μην κάνει κάτι 
οπότε το να αλλάξει περιβάλλον και να βγει λίγο από τη ρουτίνα στην οποία βρίσκεται τα τελευταία 
έξι χρόνια νομίζω ότι θα του έκανε καλό. 
8.Ο μπαμπάς θέλει να κάνετε μετακόμιση; 
-Ναι 
8α. Και που θα ήθελε να πάει ο μπαμπάς; 
- Ιδανικά στον τόπο το δικό του προς τη Δράμα. 
9. Από τη Δράμα είναι ο μπαμπάς σου; 
- Και η μαμά Γρεβενά 
10. ok άρα πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον όταν φύγει και η Γ. από το σπίτι να γίνει 
αυτό, να φύγουν και αυτοί από τα Γιαννιτσά. 
-Πιστεύω πως ναι πιστεύω πως ναι γιατί δεν έχουν κάτι που να τους κρατάει εκεί πέρα εκτός από τη 
Γεωργία που πηγαίνει σχολείο γιατί εγώ έχω φύγει εγώ δεν παίζω στο παιχνίδι πλέον. 
11. Φίλους έχουν εκεί; 
- Φίλους πώς ορίζουμε τους φίλους; βγαίνω έξω να πιω έναν καφέ; υπό αυτή την έννοια ο μπαμπάς 
ναι η μαμά όχι και θεωρώ ότι είναι από επιλογή όχι. 
12. Μάλιστα ωραία και ουσιαστικά μετά το Λύκειο μέχρι το λύκειο ήσουνα στα Γιαννιτσά και 
μετά πέρασες στη Θεσσαλονίκη οπότε ενηλικιώθηκες. 
 -Και μέσα στη Θεσσαλονίκη μετακόμισα γιατί άλλαξα σπίτι αλλά αυτό δεν το μετράω. 
13. Πόσω χρονών ήσουνα όταν άλλαξες το σπίτι; 
-19 
13α.Ok ήρθες ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη και μετά άλλαξες ξανά σπίτι. 
- Έδωσα Πανελλαδικές, ήρθα Θεσσαλονίκη στα 18 και μόλις τελείωσα πρώτο έτος στην ουσία τα 
μάζεψα και έκανα μία εσωτερική μετακόμιση. 
13β. Αυτές οι μετακομίσεις ένιωθες να σε κουράζουν όπως θα σε κούραζε παλιά η μετακόμιση 
που δεν ήθελες να κάνεις; 
- Όχι 
13γ. Γιατί πιστεύεις; 
- Ε γιατί το έβλεπα σαν καινούργιο ξεκίνημα το έβλεπα σαν μία αλλαγή την οποία επέλεξα εγώ 
δηλαδή δεν μου το επέβαλε κανένας, εγώ επέλεξα το να πάω Θεσσαλονίκη, εγώ επέλεξα το να 
μετακομίσω σε άλλο σπίτι μέσα στη Θεσσαλονίκη και ήμουν σε θέση να κρίνω ότι είναι για το καλό 
μου οπότε και όλη η διαδικασία ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη και 
τώρα σκέφτομαι ότι δεν θέλω να φύγω. Όχι ότι θα με κουράσει η μετακόμιση γιατί πλέον είναι οι 
συναισθηματικοί δεσμοί που έχω που θα δυσκολευτώ αρκετά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 
ανταπεξέλθω, απλά θα δυσκολευτώ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μετακόμιση. 
14. Έχεις σκοπό να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη; 
- Πάλι όχι δεν θα ήθελα 
 14α.Απλά ουσιαστικά είναι υποθετικό αυτό αν χρειαζότανε 
- Ναι αν χρειαζότανε ναι   
14β. Αλλά εντάξει δεν είναι στο άμεσο μέλλον. 
- Δηλαδή άμα μου πεις τώρα μαζεύεις τα πράγματά σου και πήγαινε στο πατρικό σου θα σου πω 
κόφτε μου το κεφάλι δεν πάω. 
14γ. Δεν θες να γυρίσεις πίσω ε  
-Όχι 
14δ.Για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο σπίτι; 
- Κυρίως αλλά το βλέπω και σαν οπισθοδρόμηση. Το βλέπω σαν ότι θα έκανα βήματα πίσω ενώ τα 
τελευταία χρόνια κάνω βήματα μπροστά, νιώθω ότι θα με τραβήξει πίσω και ψυχολογικά θα με 
τραβήξει πίσω. 
15. Στις μετακομίσεις που έκανες στην παιδική ηλικία εκτός από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή που 
πήρες εσύ την απόφαση, δεν θεωρούσες ότι κάνεις ένα νέο ξεκίνημα; Γιατί είπες ότι ουσιαστικά 
μία διαφορά με αυτές που έκανες μόνη σου ήταν το έβλεπες σαν το νέο ξεκίνημα. 
- Νομίζω ότι δεν ήμουν σε θέση να το δω έτσι δηλαδή από άποψη αντίληψης δεν ήμουν σε θέση να το 
δω έτσι. Απλά με περνάνε οι γονείς μου και αλλάζαμε περιοχή αυτό ήτανε. 
16. Οι γονείς σου τι σου έλεγαν για τις μετακομίσεις πως σου το ανακοίνωναν πως το 
αντιλαμβανόσουν σαν παιδί; 
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- Απλά ήξερα ότι υπάρχει μία κατάσταση, ήξερα ότι θα περάσουν δύο χρόνια και θα φύγουμε θα 
περάσουν τρία χρόνια θα φύγουμε. Οπότε το γνώριζα λίγο πολύ και επειδή έβλεπαν και εκείνοι ότι 
δεν έχω κάποιο πρόβλημα στο να προσαρμοστώ ή οτιδήποτε απλά μου το λέγανε. Τώρα να σου πω 
πώς μου το λέγανε θα σου πω ψέματα γιατί δεν το θυμάμαι. 
17. Ωραία και λίγο για τα σχολεία που έχεις αλλάξει θα ήθελα να μου πεις έτσι από εκεί που 
ξεκίνησες πώς ήτανε αν σε δυσκόλεψε κάτι όσον αφορά τις αλλαγές στο σχολείο. 
- Τώρα λίγο γενικό μου ακούγεται αυτό. Σχολείο, η βασική διαφορά που υπήρχε δηλαδή εκεί που 
κατάλαβα ότι οπα κάτι συμβαίνει ήταν η σύγκριση Ελλάδα-Γερμανία. Μου πήρε λίγο χρόνο να 
συνηθίσω τις βαθμίδες, τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τους γιατί στη Γερμανία το Δημοτικό σταματάει 
στην τετάρτη δημοτικού και από την Πέμπτη μέχρι την αντίστοιχη τρίτη λυκείου τη δικιά μας είναι 
ένα σχολείο, δηλαδή έχουνε δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες στην ουσία. Τελείως διαφορετικό πρόγραμμα 
σπουδών δηλαδή έμφαση στις ξένες γλώσσες δηλαδή εγώ γύρισα Ελλάδα και ξέρω αγγλικά έτοιμη να 
δώσω λόουερ στην πρώτη γυμνασίου, τελείως διαφορετικός ο χώρος θυμάμαι να πηγαίνω Γερμανία 
στο σχολείο και να χαίρομαι γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο μιλάμε για τύπου μιλάμε για δέντρα 
καθαρά χωρίς ζωγραφιές στους τοίχους ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον οπότε ναι και μετά όταν 
γύρισα στα Γιαννιτσά η διαφορά ήταν πάρα πολύ αισθητή από το σχολείο που ήμουνα και νομίζω ότι 
μου δημιούργησε και μεγάλες προσδοκίες για το πανεπιστήμιο εκείνη την τριετία στη Γερμανία 
δηλαδή περίμενα το πανεπιστήμιο όπου και να πήγαινα θα ήταν κάτι αντίστοιχο με το σχολείο που 
πήγαινα εκεί. 
18. Στην Ελλάδα το πανεπιστήμιο  
-Ναι ναι γελάει  
19.Οκ. Στη Γερμανία πήγαινες σε δημόσιο σχολείο; 
-Περίπου, υπήρχε μία ετήσια συνδρομή η οποία ήταν γύρω στο κατοστάρικο νομίζω θεωρούνταν 
δημόσιο. Ήταν καθολικό, θρησκευτικά καθολικό, κάθε Τετάρτη πήγαινα στην εκκλησία υποχρεωτικά 
μαζί τους, στην αρχή μου φαινόταν περίεργο ένιωθα άβολα σαν τη μύγα μες στο γάλα ένιωθα ξένη, 
αλλά όχι με την κακή έννοια. Απλά ήταν περίεργο πρωτόγνωρο. Το συνήθισα. 
20. Ήτανε κάτι ουσιαστικά που το αντιμετώπισες σαν κάτι καινούργιο και προσαρμόστηκες με 
τη σειρά σου σε αυτό ήταν κάτι που δεν είχες μάθει μέχρι στιγμής, ας πούμε ότι ξέρεις συμβαίνει 
αυτό στην καθημερινότητά μου πλέον. 
- Ήξερα ότι κάθε Τετάρτη πρώτη ώρα θα πάω στην εκκλησία. 
21. Ωραία και για τους φίλους σου; ποιος φίλους έτσι είχες ανάλογα με τις περιοχές που έχεις 
αλλάξει, πώς έκανες φίλους; 
- Απλά μιλούσα με όλα τα παιδάκια 
21α. Εσύ ξεκινούσες την επικοινωνία; 
-Ε ναι λίγο πολύ ναι εκτός από όταν πήγα Γερμανία που εκεί δεν ήξερα πώς να τους προσεγγίσω εκεί 
δηλαδή είδα την προσέγγιση από τη μεριά τους δηλαδή θυμάμαι ότι μία κοπέλα στη Γερμανία με την 
οποία ακόμη και τώρα έχω επαφές, θυμάμαι να είμαστε στην αίθουσα της μουσικής τρεις τέσσερις 
μέρες αφότου είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά και να έρχεται να κάθεται δίπλα μου και να μου λέει 
Θέλεις να παίξουμε το μεσημέρι σπίτι μου οπότε αυτό ήταν το κλίμα στο οποίο ήμουνα γιατί και αυτό 
σου είπα ήταν πάρα πολύ θετικό και ναι πέρα από το Ότι δέχτηκα την προσέγγιση ξέρεις υπήρχε και 
το α πρώτη μέρα καινούργιο παιδάκι γιατί άλλο να πηγαίνεις τη δευτέρα δημοτικού σε άλλο σχολείο 
και άλλο να πηγαίνεις στην πρώτη που έχουν διαμορφωθεί λίγο-πολύ οι παρέες. Οπότε πάντα υπήρχε 
το στην πρώτη μέρα έχουμε και μία Καινούργια μαθήτρια να τη ήμουν δακτυλοδεικτούμενη αλλά όχι 
με κακή έννοια. 
 22.Ενδιαφέρονταν δηλαδή, σε προσέγγιζαν τα παιδιά. 
- Ναι και πιστεύω ότι  οφείλομαι και εγώ σε αυτό. Το ότι δεν ήμουν δακτυλοδεικτούμενη αρνητικά 
βασιζόταν κυρίως στη δική μου διαχείριση της κατάστασης. Δεν θυμάμαι δηλαδή να κάθομαι και να 
ζαρώνω τους ώμους μου και να λέω α να ωραία είμαι καινούργια και δεν θα μου κάνει παρέα κανένας 
και και αυτά. 
23. Πήγαινες δηλαδή με μία αισιοδοξία; 
- Ανέκαθεν 
23α. Σε κάθε αρχή δηλαδή. 
- Ναι 
24. Όσον αφορά τη Γερμανία υπήρχαν και άλλα παιδιά έτσι που ξέρεις ερχόντουσαν σαν 
καινούργια παιδιά από άλλη χώρα στο τμήμα ή στο σχολείο; 
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- Στην τετάρτη δημοτικού την πρώτη χρονιά που μου δηλαδή εκεί τελευταία τάξη στην ουσία του 
σχολείου το σχολείο λεγότανε (γερμανική λέξη), το οποίο σημαίνει της κοινότητας oπότε είχαμε 
αρκετά παιδάκια από άλλες περιοχές κυρίως μουσουλμάνους Τούρκους μουσουλμάνους Έλληνες δεν 
υπήρχαν πολλοί, θυμάμαι να έχω δυο συμμαθητές από Ινδία ένα μισό αμερικανό οπότε την πρώτη 
χρονιά υπήρχαν αυτό το πολυπολιτισμικό στο δικό τους Γυμνάσιο από την πέμπτη δημοτικού δηλαδή 
και μετά ήταν τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα γιατί έμπαινε το κομμάτι της θρησκείας στη μέση και 
δεν το σχολείο ήταν καθολικό οπότε είχαμε μέσα κατά βάση χριστιανούς Καθολικούς και 
Ευαγγελιστές και ορισμένες εξαιρέσεις. Εγώ ήμουνα μέσα στις εξαιρέσεις που ήμουν ορθόδοξη και 
απλά επειδή ήταν υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών παρακολουθούσα την καθολική 
διάλεξη. 
24α. Και ήταν έτσι απέναντι σε όλα τα παιδιά υπήρχε δηλαδή η ίδια προσέγγιση 
 -Ναι  
24β.Άρα σε όλα τα σχόλια που έχεις υπάρξει μέχρι στιγμής ένιωσες να συμπεριλάμβανεσαι. 
- Ναι. Στη σχολική κοινότητα ναι. Σε παρέα ένιωσα λίγο μία φορά έντονα έντονο έντονα, απλώς την 
αντιλήφθηκα σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία κάπου δηλαδή στην τρίτη γυμνασίου που ήμουν σε μία παρέα 
που ήμασταν έξι κοπέλες έξι κορίτσια και οι οποίες γνωρίζονταν από το νηπιαγωγείο και κάπου εκεί 
άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι σε ορισμένα πράγματα υπάρχει ένα χάσμα στη σχέση που είχαμε 
δηλαδή ένιωθα ότι ήταν πιο κοντά και ορισμένες φορές σαν με βλέπουνε σαν μία εισβολή εντός 
εισαγωγικών ήμουν οι ξένοι δεν με άφησε εγώ να το δω αρνητικά γιατί είχα αντίληψη ότι ωραία ναι 
έσκασε μύτη στην παρέα τους από το πουθενά οπότ είναι λογικό ως ένα βαθμό να μην έχω με τα 
κορίτσια τη σχέση που είχαν αυτές μεταξύ τους λόγω των ετών που είναι από πίσω. 
24γ.Αυτό πώς το αντιλήφθηκες εννοώ είχε επηρέασει κάπως τη συμπεριφορά τους απέναντι σου; 
Πώς το κατάλαβες, πώς το ένιωσες αυτό; 
- Μου είχε κάνει εντύπωση κάποια στιγμή ότι είχα βγει έξω μία βόλτα με τον μπαμπά μου στον 
πεζόδρομο στα Γιαννιτσά και ήταν έξω δύο τρία κορίτσια από τη συνολική παρέα των έξι και με 
χαιρέτησαν τύπου α γειά σου Καλλιόπη και την επόμενη φορά που βγήκα έξω με μία κοπέλα από 
αυτές και εκείνες ήταν έξω μεταξύ τους δηλαδή είχαμε σπάσει ουσιαστικά χωρίς να έχουμε μαλώσει 
και βρεθήκαμε τυχαία έξω, είδα μία πολύ διαφορετική αντιμετώπιση ένα πολύ διαφορετικό τρόπο 
στον οποίο χαιρέτησαν την κοπέλα που ήταν μαζί και χαιρέτισαν εμένα δηλαδή εκεί είδα ένα που 
είσαι Κα. έλα να σε αγκαλιάσουμε και εγώ ήμουνα δίπλα και μου είπαν ένα γεια σου Κ. τι λέει όλα 
καλά εκεί λίγο το αντιλήφθηκα αλλά δεν του έδωσα σημασία.  
24δ.Σαν κάπως εσένα να σε χαιρέτησαν πιο τυπικά. 
- Όχι ακριβώς τυπικά λίγο πιο απόμακρα  
24ε. Και υπήρχαν και άλλες φορές που το ένιωθες αυτό έτσι μεταξύ στην φιλία σας; 
- Εως ότου σπάσαμε όχι. Απλώς όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι εγώ δεν ταιριάζω πλέον εκεί 
άρχισα να αποστασιοποιούμαι εγώ δηλαδή άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι φιλιά συνθηκών ότι 
επειδή ήμασταν μαζί στο σχολείο είχαμε τις ίδιες εμπειρίες δώσαμε μαζί Πανελλήνιες είχαμε αυτά 
σαν κοινά στοιχεία που μας ένωναν και όταν βγήκαμε από αυτή τη ρουτίνα του σχολείου είδα ότι δεν 
ταιριάζουμε τόσο πολύ οπότε σιγά-σιγά με όμορφο τρόπο, χωρίς να προσβάλλω κανέναν έκανα πίσω. 
25. Απομακρύνθηκες ουσιαστικά εσύ από εκείνες και αυτό έγινε στα Γιαννιτσά έτσι αυτές οι 
φίλες ήταν στα Γιαννιτσά; 
-Ναι, ήταν η παρέα που είχα έξι χρόνια Γυμνάσιο με λύκειο. 
26. Ωραία στη Γερμανία πώς ήσουνα από άποψη φίλων; 
- Μιλούσα με όλους και πιο πολύ πάρε δωσε είχαμε δύο κορίτσια δεν ήμασταν η παρέα τύπου και οι 
τρεις μαζί ήμασταν δύο και δύο, η μία ήταν η κοπέλα που σου ανέφερα πριν που ήταν το κλειδί και 
για την ψυχολογία και η άλλη είναι η κοπέλα που με προσέγγισε στην τετάρτη δημοτικού και μου είπε 
έλα να παίξουμε σπίτι μου, όμορφες αναμνήσεις. Εννοείται υπήρχανε ξέρεις ψιλό καυγάδες, εντάξει 
παιδάκια, αλλά σε γενικές γραμμές νιώθω ότι ιδίως και με τη μία την κοπέλα που έχουμε ακόμα 
επαφές νιώθω ότι μπορώ να την εμπιστευτώ παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ήταν δηλαδή 
αυτή η ασφάλεια και τότε την ένιωθα αυτή την ασφάλεια. 
27. Ένιωθες ασφαλής δηλαδή μαζί τους και σαν να υπάρχει μία σύνδεση ξέρεις άνευ χώρου; 
-Ναι δεν έχω νιώσει γενικότερα μοναξιά από άποψη παρέας. 
28. Όταν έφευγες πώς ήταν για σένα το ότι αποχωριζόσουνα τις φίλες σου; 
- Μέχρι και την τρίτη δημοτικού δεν το αντιλαμβανόμουνα, δεν μου έκανε αίσθηση τόσο πολύ, δεν 
μου έκανε αίσθηση τώρα πιο έντονος αποχωρισμός ήταν εκείνος από Γερμανία προς Ελλάδα, στην 
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Ελλάδα, αλλα υπήρχε μία αρκετά ώριμη αντιμετώπιση και από τις δύο πλευρές δηλαδή θυμάμαι 
συζητήσεις του τύπου εντάξει θα μεγαλώσουμε και θα έρχομαι να σε βλέπω ή θα έρχεσαι εσύ εδώ και 
θα βρισκόμαστε και θα μιλάμε και μπορούμε να στέλνουμε και γράμματα και να στέλνουμε πακέτα 
και να επικοινωνούμε από το Facebook, οπότε υπήρχε αυτή η προθυμία και από τις δύο πλευρές, ενώ 
στεναχωριόμουν που φεύγω και χάνω τη δια ζώσης επαφή, είχα το μυαλό μου ήσυχο εντός 
εισαγωγικών ότι δεν θα χαθούν οι επαφές από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση και όντως δεν χάθηκαν 
οι επαφές. 
28α.Τις έχεις ακόμη στη ζωή σου; 
- Ε ναι με εκείνη την κοπέλα πιο τυπικά, με την άλλη προχθές μιλούσαμε ας πουμε και μου είπε το 
Δεκέμβρη να κλείσει εισιτήρια να έρθει Ελλάδα. 
28β. Άρα συναντιέστε 
- Ναι 
29. Ωραία να δω αν έχω σημειώσει κάποια άλλη ερώτηση, σε όλες τις αλλαγές που έχεις κάνει 
και είπες ότι προσαρμόστηκες αρκετά εύκολα και δεν είχες θέμα να κάνεις φίλες και λοιπά και 
είπες ότι αυτό που σε βοήθησε είναι ότι μιλούσες σε όλους υπήρχε και κάτι άλλο που σε 
βοηθούσε να το κάνεις αυτό ή που σου έδινε ένα κίνητρο μία ώθηση να προσαρμόζεσαι; 
- Ενδεχομένως το ότι δεν ένιωθα ξένη, πάντα έκανα φίλους υπήρχε δηλαδή ένα θετικό κλίμα από την 
αρχή. 
30. Σε όλα τα μέρη που έχεις πάει υπήρχε ας πούμε αυτό το θετικό κλίμα και αυτό σε βοήθησε 
δηλαδή και εσένα να το όχι να έχεις θάρρος να πας ουσιαστικά με αισιοδοξία. 
- Να μην ντρέπομαι 
30α. Αυτό να μην ντρέπεσαι οκ άρα σε βοήθησε. 
-Είχα και τους γονείς μου να μου λένε εντάξει αύριο πρώτη μέρα σχολείο, καινούργιο σχολείο, 
καινούργια παιδάκια, καινούργιους φίλους. 
31. Οπότε είχες από το σπίτι μία θετική ώθηση άρα ήταν και οι γονείς σου έτσι σε ωθούσαν να 
μιλάς να κάνεις έτσι ήταν και οι γονείς σου ενθουσιασμένοι, ξέρεις που έκανες που γνωρίζεις 
καινούργια άτομα και λοιπά. 
-Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα ενθουσιασμένοι πιο πολύ θα το χαρακτήριζα χαρούμενοι που δεν 
αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα αλλά ναι  
32. Έχεις νιώσει ποτέ να αγχώνονται ας πούμε πριν πριν κάνεις μία αλλαγή; 
- Όταν φύγαμε στο εξωτερικό ήταν αγχωμένοι για το πώς θα ήμουνα ναι αλλά τους διέψευσα (γελάει)  
32α.Ωραία τους διέψευσες ευχάριστα 
-Βεβαίως  
33. Ωραία και είπες το είχα σημειώσει πριν μου είχες πει ότι όταν ήταν να φύγετε για Γερμανία 
όταν εν τέλει όντως πήρατε τη μετάθεση για τη Γερμανία εσύ ένιωσες ανακούφιση ανακούφιση. 
Τι σε έκανε να το νιώσεις; 
- Το ότι είχε μετατοπιστεί αυτό το άγχος που ένιωθαν οι γονείς μου για το αν θα πάρει ο μπαμπάς μου 
τη μετάθεση ή όχι το είχα κάνει και λίγο δικό μου γιατί απλά ένιωθα ότι υπάρχει μία ένταση οπότε 
εγώ το εσωτερίκευσα οπότε όταν είχα καταλάβει ότι ο σκοπός του ήταν να πάρει μετάθεση οπότε 
όταν επιτεύχθηκε ο στόχος χαλαρώσα και εγώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είχε να κάνει τόσο με το ότι 
καταλάβαινα τι συμβαίνει, όσο με το ότι μεταφέρθηκε από το περιβάλλον. 
34. Σου έχει τύχει σε άλλη μετακόμιση να σου μεταφερθεί από τους γονείς σου άλλο συναίσθημα 
ή κάτι; 
-Όχι μόνο από τη Ρόδο και Γερμανία. 
35. Ωραία και ήθελα να σε ρωτήσω και για τη Γερμανία επειδή είπες ότι εξελίχθηκες και πήρες 
πολλά πράγματα ήθελα να μου μιλήσεις για το πώς νιώθεις ότι εξελίχθηκες τι είναι αυτά που 
πήρες από το διάστημα που έμεινες στη Γερμανία; 
- Σίγουρα ωρίμασα πολύ δηλαδή η ωρίμανση είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν με 
ρωτάνε τι πήρες από εκείνα τα τρία χρόνια, θεωρώ το θεωρώ τύχη το ότι μπορούσα, είχα την ευκαιρία 
να ζήσω μία τόσο καινούργια και διαφορετική συνθήκη σε σχέση με άλλα άτομα. Ήμουν ευνοημένη 
όταν επέστρεψα σε πολλά πράγματα, δηλαδή μπορούσα να πάρω δύο πτυχία χωρίς ιδιαίτερο κόπο και 
θυμάμαι να ξαφνιάζει τους συμμαθητές μου αυτό το πράγμα το ότι η Κ. πήρε Γ1 Γερμανικών στην 
πρώτη γυμνασίου αλλά σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, 
δηλαδή αν ήμουνα μία φορά κοινωνική εκεί δεν θέλω να πω αναγκαστικά αλλά έγινα ακόμα πιο 
κοινωνική, δηλαδή καλλιεργήθηκε ακόμη περισσότερο. Οπότε ναι κερδισμένη είμαι έτσι το βλέπω, 
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δεν ήταν εύκολο δηλαδή και μέχρι να μάθω να συνεννοούμαι και να μην κομπλάρω αλλά ποτέ δεν 
έκατσα να το δω σαν πρόβλημα ήμουν πάντα ότι α ωραία θα τα καταφέρουμε και λίγο πείσμα. 
36. Υπήρχε κάτι που σε δυσκόλευε και έπρεπε να το ξεπεράσειςς όχι μόνο στη Γερμανία γενικά 
στις αλλαγές που έχεις κάνει. 
- Να σκεφτώ, έτσι σε μία πρώτη τέτοια όχι. Δεν θα το λεγα. 
37. Ωραία και ήθελα να σε ρωτήσω οι γονείς σου πώς αντιδρούσαν στην δική σου ουσιαστικά 
στο δικό σου συναίσθημα στις μετακομίσεις θυμάμαι είπες στη Γερμανία ότι είχες στεναχωρηθεί 
αρκετά που θα έφευγες και θα άφηνε στις φίλες σου οι γονείς σου πώς ήτανε μέσα σε αυτό; 
- Οι γονείς μου ήτανε υποστηρικτικοί δηλαδή ενώ έβλεπα ότι η μαμά μου δεν ήθελε να φύγει μαζί μου 
ήτανε πολύ οκ δηλαδή δεν με βάραινε επιπλέον με το ότι και εκείνη δεν ήθελε να φύγει, έδειχνε 
κατανόηση όπως και συνεχίζει να κάνει στα περισσότερα πράγματα, ο μπαμπάς άμα σου πω ότι δεν 
θυμάμαι (γελάει) και είναι παράδοξο γιατί με τον μπαμπά μου είμαι πιο κοντά από ότι με τη μαμά 
μου. 
37α. Ναι ε;  
-Ναι 
37β. Πώς και έτσι, εννοώ τι είναι αυτό που σας δένει; 
 Νομίζω η σκοποβολή. 
37γ. Κάνει και ο μπαμπάς σκοποβολή; 
- Ξεκίνησε με σκοπό να πάει αυτός, πήγα και εγώ και κατέληξα να ασχολούμαι εγώ, απλά είχα τον 
μπαμπά συνέχεια από πίσω συνέχεια μαζί αγώνες και τέτοια, νομίζω ότι αυτό ήταν το ισχυρό κίνητρο. 
37δ. Σκοποβολή έκανες σε όλη την παιδική ηλικία; 
-Από τη Δευτέρα γυμνασίου έκανα. 
 37ε. Από τα Γιαννιτσά ουσιαστικά και μετά έκανες σκοποβολή και όταν ήσουν έτσι πιο μικρή 
πριν ξεκινήσεις σκοποβολή πάλι με τον μπαμπά ένιωθες πιο δεμένη; 
-Ναι αλλά δεν ξέρω γιατί και νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σαν χαρακτήρες. 
38. Τι ομοιότητες έχετε; 
- Πειθαρχία, οργάνωση, υπομονή, πλέον υπομονή, κάποτε όχι. 
38α. Εσύ ή ο μπαμπάς κάποτε Όχι; 
- Εγώ κάποτε όχι (γελάει) στόχους και γενικότερα προγραμματισμός, το να έχω ένα πλάνο για το τι θα 
κάνω και να μείνω σε αυτό και η καλοσύνη, το να βοηθήσω, να τρέξω να γίνω και χαλί να με 
πατήσουν που δεν είναι πάντα καλό, αλλά σε συνδέει αυτό το πράγμα.  
39. Ωραία και έτσι κάτι ακόμη θα ήθελα να σε ρωτήσω μου είπες βασικά όχι θα σε ρωτήσω δεν 
θα βγάλω μόνη μου συμπέρασμα καλύτερη μετακόμιση έτσι καλύτερη αλλαγή που έχεις 
υπάρξει, καλύτερο πλαίσιο ποιο θα έλεγες ότι είναι, αν τα δούμε έτσι με όρους καλύτερο 
χειρότερο. 
-Μέχρι ποια ηλικία;  
39α. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη (γελάει) 
- Μέχρι τα 18 (γελάει) γιατί θα έφευγα κατευθείαν εκεί, έτσι σαν σύνολο της Γερμανίας, η τριετία στη 
Γερμανία. 
39β.Στη Γερμανία για όλα αυτά που είπες, για τις φίλες για το σχολείο που φαντάζομαι θα σου 
άρεσε περισσότερο, από ότι τα σχολεία εδώ 
-Ε βέβαια (γελάει) 
40. Ωραία και έτσι πιο δύσκολη αν πούμε ότι σε δυσκόλεψε κάτι ποια αλλαγή θα ήταν αυτή που 
θα σε έχει δυσκολέψει δεν θα νιώθεις τόσο καλά μέσα σε αυτό; 
-Γερμανία. Απλά ήταν ξέρεις η καλύτερη και η πιο δύσκολη ταυτόχρονα. Οπότε Είναι λίγο ναι τώρα 
αν δεν θα νιώθα καλά σε κάτι δεν ξέρω θα το βρισκα. 
40α. Άρα δεν σου είχε τύχει κιόλας ποτέ από ότι μου είπες δεν είχε τύχει να έχεις κάτι δύσκολο. 
- Όχι απλά ναι θεωρώ ότι θα το έβρισκα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
50. Ωραία δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να μου πεις κάτι, α κάτι 
ακόμη, αν οι μετακομίσεις με κάποιον τρόπο επηρέασαν τις σχέσεις μεταξύ σας της οικογένειας. 
-Τη δική μου με τους γονείς μου όχι, των γονιών μου μεταξύ τους θεωρώ πως ναι. Οτι τους έφερε πιο 
κοντά ακριβώς επειδή πήγαιναν από περιοχή σε περιοχή που δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους 
αναγκαστικά ήρθαν ο ένας με τον άλλον πιο κοντά. Οπότε ναι νομίζω ότι υπήρχε μία θετική αλλαγή, 
τους έκανε να δεθούν παραπάνω. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές ένιωθαν ότι είχαν ο ένας τον άλλον 
περισσότερο και στην ουσία εκείνοι ήξεραν τι ακριβώς περνάνε. 
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50α. Ωραία δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να 
κάνουμε μετά το ιχνογραφημα. 
 
2. Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 2 
 
1. Οκ. Τώρα αν θεωρήσουμε ότι συνεχίζεις να αφηγείσαι τη ζωή σου, ποια στάδια θεωρείς ότι 
θα έχει στο μέλλον όσον αφορά το σπίτι και την κατοικία και τι μετακομίσεις φαντάζεσαι ότι θα 
υπάρξουνε; 
- Αισθάνομαι ότι θα υπάρξουνε και άλλες μετακομίσεις, όχι σε τέτοια συχνότητα, όπως παλιότερα, 
γιατί έχω ένα πράγμα σαν δεδομένο, ότι μου αρέσει η Αθήνα και όλο αυτό που έχω χτίσει εγώ εδώ και 
με ανθρώπους και με τον εαυτό μου και με δραστηριότητες. Οπότε για αρκετά χρόνια πιστεύω ότι θα 
είμαι εδώ και το θέλω. Σε καμία περίπτωση δε μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου από εδώ και μέχρι 
τα βαθιά μου γεράματα ότι θα μαι σε ένα μέρος. Η αλήθεια είναι ότι (γέλιο) αναζητάω μια 
μετακόμιση, δηλαδή σαν να χτυπάει μέσα μου ένα καμπανάκι, και το λεγα αστειζόμενη στη μητέρα 
μου τις προάλλες, ότι μπορεί να βρω καινούργιο σπίτι,  πιο ωραίο, πιο μεγάλο πάλι τέτοιο και της 
έλεγα είσαι έτοιμη για άλλη μετακόμιση; Δηλαδή δε θα με πείραζε, θα μου άρεσε πολύ να 
ξαναμετακόμιζα, εντός Αττικής.  
2. Άρα το μέλλον το φαντάζεσαι στην Αθήνα αλλά σε διαφορετικά σπίτια.  
- Ναι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΧΝΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  
 
1.Ωραία, λοιπόν τι λέξεις εικόνες ή συνειρμοί σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη σπίτι 
κατοικία και κατοίκηση; 
- Ζέστη, οικογένεια, μου έρχονται γέλια και φωνές, σίγουρα κούτες, μπορώ να σχηματίσω μία εικόνα 
στο κεφάλι μου με κούτες και πάντα αυτή την αίσθηση που είχα με αυτή τη λέξη είναι ότι δεν 
αισθάνθηκα πουθενά ότι ανήκω κάπου σαν έχω σπίτι δικό μου σπίτι σπίτι και δεν ξέρω αν έχει 
σημασία να πω ότι ούτε το πατρικό μου πλέον το αισθάνομαι σαν σπίτι μου δικό μου. 
1α. Παλιά το αισθανόσουνα; 
- Όχι, όχι, όχι γιατί και σε αυτό το σπίτι στο δικό μας πάλι έχω μείνει ελάχιστα και όταν είχα μείνει 
όταν είναι ήτανε το διάστημα των τεσσάρων χρόνων ήμουνα πολύ μικρή και δεν έχω αυτό το 
συναίσθημα της ιδιοκτησίας με ένα σπίτι. 
2. Τι πιστεύεις ότι είναι το σπίτι, η κατοικία και η κατοίκηση; αν μπορούσες έτσι να δώσεις έναν 
ορισμό για τον καθένα τι ορισμό θα έδινες; 
- Σίγουρα είναι ένας χώρος που προσφέρει ασφάλεια, στο οποίο βρίσκονται οι γονείς μου και τα 
αδέρφια μου, μέσα στο οποίο είμαστε προστατευμένοι και τρώμε, ζούμε, κάνουμε τις δραστηριότητές 
μας. 
3. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην έννοια του σπιτιού και στην κατοικία και την 
κατοίκηση; Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τρεις έννοιες; 
- Το σπίτι με παραπέμπει σε ζωγραφιά που κάναμε παιδάκια, η κατοικία με παραπέμπει σε αυτό που 
είναι το σπίτι μου, δηλαδή εκεί που είναι οι γονείς μου και πηγαίνω και εγώ και τους βρίσκω στις 
άδειες μου, η κατοίκηση μου κάνει κάτι ακόμη πιο προσωρινό ότι αυτό το διάστημα εγώ βρίσκομαι 
εδώ και θα φύγω και θα πάω σε άλλο, μία προσωρινότητα μου βγάζει. 
3α. Το σπίτι που λες ότι σου κάνει σαν ζωγραφιά πώς το εννοείς αυτό; 
- Όπως τα ζωγράφιζα εγώ όταν ήμουνα παιδάκι ένα μεγάλο τετράγωνο με παραθυράκια και σκεπή και 
πάντα ο καπνός να βγαίνει απ την καμινάδα και μια πόρτα, αυτό μου κάνει. 
4.Και τι θεωρείς ότι είναι; 
- Κάτι παραμυθένιο ψεύτικο που δεν άπτεται της πραγματικότητας δεν υπάρχει, μπορώ να το αγγίξω 
με τη φαντασία μου και θα το αποτυπώσω καλλιτεχνικά, δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στην 
επόμενη οδό και θα πάω εγώ και θα μπω μέσα. 
4α. Άρα το σπίτι είναι πιο παραμυθένιο από την κατοικία, η κατοικία είναι πιο έτσι ρεαλιστική 
για σένα; 
-Ναι 
5. Ok, πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι να έχει ένας άνθρωπος σπίτι; 
-Θεωρώ ότι μετά την υγεία και την οικογένεια επόμενο θεωρώ ότι είναι το σπίτι διότι είναι η 
ασφάλεια είναι το μέρος όπου ζεις, βασικά θα μιλήσω για μένα εγώ το σπίτι μου το αισθάνομαι σαν το 
χώρο φύλαξης μου, όχι μόνο σωματικά και ψυχικά ότι όταν κουραστώ μία μέρα θα πάω σπίτι μου θα 
χαλαρώσω αν είμαι φορτισμένη θα πάω σπίτι μου θα αποφορτίσω, ή μπορώ να είμαι δημιουργική 
μέσα στο σπίτι μου, θα χορέψω να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στο σπίτι μου και πολύ σημαντικό ότι 
είμαι ασφαλής από το κρύο καλή ώρα έχω ζέστη έχω ρεύμα φαγητό νερό ζεστό νερό όποτε θέλω να 
κάνω μπάνιο. 
6. Πόσο σημαντικό είναι για κάποιον άνθρωπο να έχει ένα δικό του σπίτι σαν ιδιοκτησία δηλαδή 
να είναι δικό του; 
-Να είναι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού; Αρκετά σημαντικό γιατί μέσα από μία ζωή που είμαι στα ενοίκια 
θα προτιμούσα ιδανικά να είχα ένα δικό μου σπίτι, να μη δίνω ενοίκιο και για το οικονομικό αλλά και 
για την αίσθηση ότι αυτός ο τοίχος αυτοί οι τοίχοι είναι δικοί μου, αν θέλω να τους βάψω μαύρους θα 
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τους βάψω μαύρους  αύριο, ενώ αν είναι ένα σπίτι που νοικιάζω θα το σκεφτώ δύο και τρεις φορές 
πριν το κάνω κάτι μπορεί και να μην το κάνω. 
7. Αν κάποιος δεν έχει σπίτι τι επιδράσεις πιστεύεις ότι υπάρχουν στη ζωή του; 
- Δεν έχει σπίτι εννοείς είναι άστεγος; 
7α.Ναι, δεν έχει κάπου να μείνει, δεν έχει σπίτι. 
- Θα σου πω, πολύ στεναχωριέμαι για αυτούς τους ανθρώπους, τους αισθάνομαι εκτεθειμένους και 
σωματικά αλλά και ψυχικά τους αισθάνομαι εκτεθειμένους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, 
θεωρώ ότι είναι ευάλωτοι, βασικά αυτή είναι η λέξη, είναι εκτεθειμένοι σε όλα. 
7β. Πως είναι εκτεθειμένοι έτσι και πρακτικά και ψυχολογικά μπορείς να το περιγράψεις λίγο 
παραπάνω; 
-Ναι, είναι εκτεθειμένοι στο κρύο, στο ότι δεν μπορούνε να κάνουνε μπάνιο όποτε θέλουν δεν έχουν 
αυτή τη δυνατότητα δεν έχουν καν τουαλέτα να κάνουν τις ανάγκες τους, πιο πολιτισμένα γιατί θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι πας σε μία γωνία ή και εγώ όταν είμαι έχω πολύ ανάγκη πάω σε μία γωνιά 
κατουράζω χέζω, δεν είναι τόσο προστατευμένοι και ασφαλείς όσο μέσα σε μία τουαλέτα ξέρω εγώ, 
μετά αυτό με την τροφή γιατί εγώ στο σπίτι μου ανοίγω το ψυγείο και ανά πάσα ώρα και στιγμή 
φτιάχνω ότι θέλω ζεσταίνω το φαγητό μου αυτοί ούτε αυτή τη δυνατότητα έχουνε, μετά δεν υπάρχει ο 
προσωπικός χώρος. Δεν αισθάνομαι ότι έχουν ένα μέρος ασφάλείας. Έχω έρθει στο δωμάτιό μου 
τώρα και θα τσιρίξω μέχρι να ξεθυμώσω, δεν αισθάνομαι ότι το έχουν αυτό. Μπορεί πρακτικά να 
γίνει, αλλά δεν έχ, α μου ρθε κάτι, δεν υπάρχει χώρος για αυτούς. Γιατί αισθάνομαι ότι η οριοθέτηση 
ενός χώρου μου προσφέρει τους προσφέρει και μια δυνατότητα να υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο 
ενώ όταν είναι διασκορπισμένοι πουδήποτε είναι σαν να χεις παντού την προσοχή σου, σαν να σαι 
διασκορπισμένος. 
7γ.Να μην έχεις ένα χώρο μέσα στον οποίο να μπορείς να υπάρξεις. 
-Ναι. Και σωματικά και ψυχικά 
7δ.Ψυχικά πώς θα το εξηγούσες; 
-Ψυχικά θα το εξηγούσα και από την αίσθηση ασφάλειας, είμαι προστατευμένη και από καιρικά 
φαινόμενα και από πχ είναι ένας άνθρωπος που μου επιτίθεται τρέχω σπίτι μου για να βρω ασφάλεια 
και να προστατευτώ, αυτό δεν υπάρχει για αυτούς ή μετά είχα μία μέρα που δούλευα και πάω σπίτι 
μου για να χαλαρώσω, να απλώσω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι, ούτε αυτό το έχουνε αυτοί οι 
άνθρωποι. Πιο πολύ σαν εστία χαλάρωσης εγώ το χω στο μυαλό μου. Δεν έχουνε τη δυνατότητα να 
χαλαρώσουνε. 
8. Ok, όταν κάποιος χρειάζεται να αλλάξει σπίτι η αλλαγή του τόπου κατοικίας τι μπορεί να 
σημαίνει για έναν άνθρωπο η αλλαγή του τόπου κατοικίας και τι τη συνοδεύει σαν διαδικασία; 
- Σημαίνει ότι απομακρύνομαι από τους ανθρώπους που σχετίζονταν με την παλιά μου κατοικία, 
φίλους γνωστούς συναδέλφους ή συγγενείς αν υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση με το μέρος και 
πάω σε ένα άλλο μέρος που στην αρχή υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι. Μετά αν θελήσω μπορώ να τους 
κάνω γνωστούς και φίλους, σαφώς υπάρχει και η διαδικασία της μετακίνησης των αντικειμένων, να 
μαζέψω όλα μου τα πράγματα και να τα μεταφέρω. Σίγουρα μία ανανέωση ότι ξεκινάω σε ένα 
καινούργιο μέρος οπότε γνωρίζω ανθρώπους, συνήθειες μπαίνω σε καινούργιες καταστάσεις, βλέπω 
καινούργια μέρη και τα συνοδεύει μία ψυχολογική αλλαγή, δεν είναι ακριβώς αλλαγή, δηλαδή πρώτα 
θα στεναχωρηθώ και μετά θα χαρώ το καινούργιο που έρχεται. Συν αυτό που είπα για τη μετακίνηση 
των αντικειμένων. 
9. Σχετικά με τα αντικείμενα για ένα παιδί τώρα, ποια μπορεί να είναι η σημασία των 
προσωπικών αντικειμένων για ένα παιδί που αλλάζει τόπο κατοικίας; 
-Θεωρώ ότι αποκτάει ένα παιδί μία σύνδεση προσωρινή, γιατί πρόσφατα είχα αναφέρει στο Δ. ένα 
περιστατικό που όταν ήμουνα στην έκτη δημοτικού και ήτανε η στιγμή για μία ακόμα μετακόμιση 
από τη Μυτιλήνη στην Ξάνθη μέχρι εκείνη την ηλικία των 12 χρονών εγώ είχα κάνει μια πολύ μεγάλη 
συλλογή από κούκλες και είχα 2 3 κουκλόσπιτα και αμαξάκι, Barbie και ένα τσαντάκι με ρουχαλάκια 
και όλα αυτά χρειάστηκε να τα πετάξω, γιατί ήτανε μία extra κούτα, και μου είπαν οι γονείς μου ότι 
εντάξει έχεις μεγαλώσει και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μη σε συνοδεύσει μετέπειτα, αλλά με είχε 
στεναχωρήσει και ήτανε σαν μία διαδικασία ωρίμανσης αυτό για μένα ότι Ok θα τα αποχωριστώ 
τώρα, καιρός να μπω στην εφηβεία αλλά ακόμη και τώρα με πονάει. Θα μπορούσα να είχα κρατήσει 
έστω κάτι και δε κράτησα. Αυτό μετανοιώνω βασικά όχι ότι τα άφησα, το ότι δεν κράτησα 
τουλάχιστον μια κούκλα να τα θυμάμαι.  
9α.Τι θα σήμαινε αν τα κρατούσες και τα έπαιρνες μαζί σου, τι θα σήμαινε για σένα; 
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-Ντάξει δε θα τα κρατούσα όλα γιατί ούτε και εγώ τα ήθελα όλα, θα ήθελα ιδανικά να κρατήσω μια 
κούκλα, άντε δυο κούκλες σαν ενθύμιο της παιδικής μου ηλικίας. Και ίσως άμα έκανα ας πούμε κόρη 
θα της τα έδινα σαν παρακαταθήκη, αυτό το είχα μικρή. 
10. Μάλιστα άρα για ένα παιδί τι άλλο μπορεί να σημαίνουν τα αντικείμενα όταν αλλάζει; 
- Εμένα μου βγαίνει πάρα πολύ μία προσωρινή σύνδεση, ότι όσο διαρκεί η μετακόμιση συνδέομαι με 
αντικείμενα, θα τα αποχωριστώ μετά θα συνδεθώ με άλλα αντικείμενα αυτό και προσαρμοστικότητα 
σε αυτό δηλαδή θα αποκτήσω ένα συναισθηματικό δεσμό για λίγο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να 
σημαίνει, εμένα μου κάνει ένα προσωρινό δέσιμο. 
11. Ωραία, όταν κάποιος αλλάζει τόπο κατοικίας πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει την καθημερινή 
του ζωή; 
- Εξαρτάται στο μέρος στο οποίο πηγαίνει, δηλαδή αν έρχομαι από επαρχία στην πρωτεύουσα μπορεί 
οι δραστηριότητες που απαρτίζουν την καθημερινότητά μου να παραμένουν ίδιες, αλλά οι αποστάσεις 
να διεκδικούν περισσότερο χρόνο απ την καθημερινότητα. Εξαρτάται βασικά το τι θα επιλέξω να 
βάλω μέσα στη μέρα μου, μπορεί μια δραστηριότητα που έκανα στην προηγούμενή μου μετακόμιση 
να επιλέξω να μην την κάνω και να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 
11α. Άρα υπάρχει μία αλλαγή εκεί σχετικά με τις δραστηριότητες ας πούμε, μπορεί να υπάρχει. 
- Θα πω ότι σίγουρα υπάρχει, πάντα 
12. Υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από τις αλλαγές στις δραστηριότητες; 
-Η αλλαγή του μέρους, του κλίματος αυτά. Των ανθρώπων, αλλιώς κινούμαι σε, πάλι το επαναφέρω 
εκεί, αλλιώς κινούμαι στην επαρχία και αλλιώς κινούμαι στην Αθήνα. 
12α. Δηλαδή; 
-Δηλαδή στη Δράμα αισθάνομαι ότι όλα γίνονται πιο άμεσα, θα έχω πέντε-έξι προσωπικές δουλειές, 
θα τις κάνω σε ένα πρωινό, ενώ εδώ θα χρειαστώ λίγο παραπάνω από ένα πρωινό για να ολοκληρώσω 
τις δουλειές μου  
13. Ωραία, όταν κάποιος αλλάζει τόπο κατοικίας πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει την ψυχική του 
υγεία; Αν μπορεί να την επηρεάσει. 
- Την επηρεάζει και για μένα πάντα υπήρχαν δύο στάδια, το στάδιο του πένθους και το στάδιο της 
χαράς και του ενθουσιασμού, στεναχωριέμαι που αποχωρίζομαι κάτι ένα μέρος και φίλους και 
χαίρομαι αφού έχω πατήσει το πόδι μου στο καινούργιο μέρος, για όλους τους καινούργιους 
ανθρώπους που θα γνωρίσω. Εγώ πάντα χαιρόμουνα θυμάμαι, στην αρχή ήμουν αγχωμένη γιατί 
υπήρχε αυτή η αίσθηση, ήμουνα μόνη και αυτό με άγχωνε, που δεν είχα το κομμάτι της παρέας του 
σχολείου, αλλά χαιρόμουνα που θα έκανα μια καινούργια αρχή. Ήτανε, μου παρείχε ένα κίνητρο. 
13α.Η νέα αρχή ε; 
-Ναι ναι και όταν είχα μπει στην εφηβεία πια πάντα σε κάθε μετακόμιση, είχα υποσχεθεί στον εαυτό 
μου ότι στην επόμενη μετακόμιση όσον αφορά τα αγόρια θα είμαι πιο προσεκτική και δεν θα κάνω τα 
λάθη που έκανα στην προηγούμενη μετακόμιση και ότι αφήνω, για κάποιο λόγο έτσι το 
αντιλαμβανόμουν, ότι αφήνω πίσω μου ένα χάος και έχω κάνει πολλά λάθη προσέγγισης με τα αγόρια 
εγώ από πλευράς μου και έλεγα ότι, το χω γράψει και σε ημερολόγιο δηλαδή, την επόμενη φορά σε 
ένα καινούργιο μέρος που θα πάω θα είμαι προσεκτική, δεν θα εκδηλώνονται, θα κόβω πρώτα κίνηση 
και μετά θα εκδηλώνομαι, για να τα κάνω όλα πιο σωστά. Το θυμάμαι ότι είχα δεσμευτεί σε αυτό. Οτι 
να ναι. Ποτέ δεν κράτησε βέβεια. 
13β.Το είχες όμως ξέρεις ότι τώρα αλλάζω μέρος ας πούμε και αλλάζω και τον τρόπο που 
συμπεριφέρομαι που σχετίζομαι ας πούμε 
-Ναι ναι σβήνω ότι έχω κάνει λάθος, θεωρητικά έχω κάνει και θα τα κάνω σωστά από δω και πέρα.  
14.Ωραία, θεωρείς ότι οι συχνές μετακομίσεις μπορεί να προκαλέσουν ψυχικό τραύμα σε 
κάποιον άνθρωπο; 
- Και ναι και όχι, θεωρώ ότι παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αντιμετώπιση του γονιού σε όλη 
αυτή την κατάσταση, να συμπαρασταθεί στο παιδί, ή πέρα από το παιδί υπάρχει αισθάνομαι και μία 
άλλη ποιότητα μέσα στον καθένα μας, όσον αφορά την προσαρμοστικότητα του σε ένα μέρος. Εγώ 
αισθάνομαι ότι αυτό το είχα, η αδερφή μου δεν το είχε και πάντα ας πούμε που είμαστε δύο αντίθετες 
περιπτώσεις σε μία μετακόμιση, εγώ προσπαθούσα να προσαρμοστώ, οπότε αισθάνομαι ότι δεν μου 
είχε προκαλέσει τραύμα, η Γ. επειδή δεν προσπαθούσε να προσαρμοστεί και φοβόταν και παρέμενε 
κλειστή και δειλή στο να γνωρίσει κόσμο θα μπορούσα να πω ότι για εκείνη της ήτανε ένα τραύμα.  
14α.Λόγω της προσωπικότητάς της; 
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-Ναι ναι. Φοβόταν να προσαρμοστεί, φοβόταν να γίνει κομμάτι αυτού του καινούργιου μέρους ενώ 
εγώ έβγαινα έξω και το διεκδικούσα πώς να γίνω κομμάτι γνωρίζοντας κατευθείαν άλλα παιδάκια 
στην αρχή απ τη γειτονιά, μετά από το σχολείο πώς κινούνται αυτά τα παιδάκια πώς μιλάνε, τι 
κάνουνε σε αυτό το μέρος, γιατί εντάξει θυμάμαι στο νησί που ήμουνα τα παιδάκια ήταν πιο ελεύθερα 
κυκλοφορούσαν και μετά στην Ξάνθη ήμασταν πιο ελεγχόμενοι όλοι μας στις ώρες που βγαίναμε και 
πού θα πηγαίνουμε, ενώ στο νησί δεν ήταν έτσι και το έβλεπα αυτό πώς προσαρμόζονται τα παιδιά 
και προσαρμοζόμουνα και εγώ σε αυτό, ενώ η Γ. δεν έκανε φίλους. 
14β. Ήταν έτσι από την αρχή ή μετά από κάποια μετακόμιση ξεκίνησε αυτό; 
- Ήταν πάντα ένα κλειστό παιδί ήταν από μικρή ένα παιδί που ήθελε να σαν να προστατεύει την 
παρουσία της και να μην γίνεται πολύ αισθητή, να είναι διακριτική από μικρή, και καθυστέρησε να 
μιλήσει, μίλησε στα τρία τρεισήμισι χρόνων και μετά πάντα τη θυμάμαι, ήταν ζωηρή αλλά δεν θα 
φώναζε δεν θα έκανε φασαρία, δεν θα έκανε ακραίες εξάρσεις, συμπεριφοράς  δε θα ωρυότανε σαν τα 
παιδάκια τα άλλα, θα ήτανε ήρεμη απλά μπορεί να έριχνε βάζα ξέρω γω, αλλά αυτό έτσι 
μεταλλάχτηκε και στις επόμενες χρονιές που μεγάλωνε, όσο μεγάλωνε παρέμενε κλειστή και ήσυχη 
και διακριτική παρουσία. Μέχρι σήμερα μπορώ να πω 
14γ. Εξακολουθεί και σήμερα να είναι έτσι ε; 
- Ναι ναι, θεωρώ τώρα λόγω του ότι έχει ξεκινήσει να είναι στα νοσοκομεία και επειδή έρχεται σε 
επαφή με πάρα πολύ κόσμο αναγκάζεται να μιλάει και να διεκδικεί και να δείχνει ότι έχω γνώση σε 
αυτό, μπορώ να κάνω αυτό και σιγά-σιγά τη βλέπω να ανοίγει, αλλά τη βλέπω να ανοίγει που 
σημαίνει ότι ήταν κλειστή. 
14δ. Και γιατί θεωρείς ότι οι μετακομίσεις για αυτήν μπορεί να ήταν κάτι τραυματικό; 
-  Γιατί ήτανε ένα παιδάκι ξένο σε ένα  καινούργιο τόπο, είχε μόνο σπίτι εμάς τους γονείς μου και 
εμένα αλλά πέρα από εμάς δεν είχε κάτι άλλο, δεν είχε μία φίλη, βασικά θα μπορούσα να πω από 
δραστηριότητες αλλά δραστηριότητες μετά από λίγο καιρό θα είχε κάποια δραστηριότητα αν ήθελε να 
κάνει κάτι, για μένα πολύ σημαντικό είναι οι φίλοι αυτό είναι που με δένει με ένα μέρος και ήτανε 
ξένη μέσα σε αυτό το μέρος. 
14ε. Άρα αυτό θα μπορούσε να είναι τραυματικό για αυτήν, το ότι ήταν ξένη σε ένα ξένο μέρος. 
-Ναι ναι 
15. Ωραία, πώς πιστεύεις ότι μπορεί η αλλαγή του τόπου κατοικίας να επηρεάσει τους 
μηχανισμούς άμυνας ενός ανθρώπου; 
- Μηχανισμούς άμυνας λέγοντας; 
15α.Στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιούμε για να ανταπεξέλθουμε έτσι σε στρεσογόνες 
καταστάσεις, σε δύσκολες καταστάσεις όπως είναι το χιούμορ, η απώθηση, να αποφεύγεις να το 
συζητάς ή να το σκέφτεσαι, γενικά κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις όταν είσαι αγχωμένος ή 
στεναχωρημένος. 
-Ναι και πώς τα επηρεάζουνε όλα αυτά οι μετακομίσεις. 
15β.Ναι, αν τα επηρεάζουνε, εσύ τι πιστεύεις; 
-Σίγουρα θα τα επηρεάσουνε, απλώς εγώ δεν με έβλεπα να προλαβαίνω να φτάσω σε ένα σημείο που 
να χρειαστώ να λειτουργήσω τους μηχανισμούς άμυνας μου γιατί οι περισσότερες μετακομίσεις, 
μεταθέσεις ήτανε δύο χρόνια οπότε μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεν αισθάνομαι ότι είχε προλάβει να 
δημιουργηθεί μία κατάσταση στρεσογόνα, όπως σε αντίθετη περίπτωση που μένω σε ένα μέρος πολύ 
καιρό οπότε έρχομαι σε τριβή με τους ανθρώπους γύρω μου. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω, σαφώς θα 
επηρεαζόντουσαν μέσω του παραδείγματος, δηλαδή θα έβλεπα ο κάθε, οι κάτοικοι της πόλης που 
ήμουν πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ίσως υιοθετούσα κάποια στοιχεία από αυτούς.  
15γ.Στους μηχανισμούς άμυνας ή στο πώς είσαι γενικά στη συμπεριφορά σου; 
- Σους μηχανισμούς άμυνας δηλαδή θεωρώ ότι διαφέρει από τόπο σε τόπο, δηλαδή στην Ξάνθη 
αισθάνομαι ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν πιο πολύ χιούμορ ήταν πιο κεφάτοι και οι ενήλικες ήταν 
συνεχώς έξω οπότε θα χρησιμοποιούσαν το χιούμορ και σαν εργαλείο κοινωνικοποίησης γελάμε και 
περνάμε καλά αλλά και σαν εργαλείο μηχανισμό άμυνας, στη Μυτιλήνη τώρα οι άνθρωποι δεν ήταν 
έτσι, ήτανε πιο κλειστοί και μπορώ να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που δεν ασχολούμαστε με 
ένα πρόβλημα, με μία κατάσταση, με ένα συναίσθημα και όσο δεν ασχολιόμαστε κάνουμε σαν να μην 
υπάρχει, οπότε θα το υιοθετούσα κι αυτό για όσο διάστημα ήμουν κάπου, τώρα όσον αφορά τους 
δικούς μου μηχανισμούς άμυνας, αισθάνομαι ότι αναπτύχθηκαν ομαλά όπως θα αναπτυσσόντουσαν 
και υπό κανονικές συνθήκες κανονικές δηλαδή με καμία μετακόμιση, αλλά η στρεσογόνα διαδικασία 
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της μετακόμισης που ενδεχομένως να ενεργοποιούσε κάποιους μηχανισμούς άμυνας μου να και πάλι 
όμως το ξέρω ότι θα συμβεί αυτό, δηλαδή είμαι και προετοιμασμένη ψυχολογικά. Ολοκληρώνω εδώ 
15δ. Εντάξει έτσι κι αλλιώς για σένα προσωπικά θα μιλήσουμε και πιο μετά, τώρα έτσι μένουμε 
πιο πολύ στο γενικό δηλαδή πώς πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος θα επηρεαζόταν ας πούμε από 
αυτά τα πράγματα. 
-Να μιλάω γενικά δηλαδή 
15ε.Ε περισσότερο γιατί έτσι κι αλλιώς το προσωπικό θα το συζητήσουμε και μετά 
- Okay 
16. Τους τρόπους ρύθμισης και αυτορρύθμισης ενός ατόμου πώς πιστεύεις ότι μπορεί να τους 
επηρεάσει η μετακόμιση; 
- Πιστεύω ότι θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι επειδή η μετακόμιση είναι μία διαδικασία 
στρες και φόβου δηλαδή πριν γίνει υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα που πρώτα συναντάει κάποιος, 
οπότε είναι απαραίτητο να αυτορυθμιστεί ως προς αυτά. Ίσως να ενεργοποιούνται πιο συχνά, σε 
σύγκριση με τους ανθρώπους που παραμένουν στο ίδιο μέρος, εκεί θα το τοποθετούσα. 
17. Ωραία, την ψυχική ανθεκτικότητα πώς πιστεύεις ότι την επηρεάζει; 
- Πιστεύω ότι την επηρεάζει με το ότι όσο πιο πολλά ζεις και όσο περισσότερους ανθρώπους 
γνωρίζεις καινούργιες συνήθειες, καινούργια έθιμα, ότι όλο αυτό σε κάνει πιο πλούσιο ψυχικά, και 
κατ επέκταση πιο ανθεκτικό.  
18.Την αυθεντικότητα ενός ατόμου; 
-Ε δε θεωρώ ότι ήμασταν, όχι θα το πάρω αλλιώς, την επηρεάζει και εκεί γιατί όταν κάποιος έχει σαν 
στόχο να προσαρμοστεί κάπου γρήγορα δεν μπορεί να είναι αυθεντικός γιατί μπορεί κάποιες στιγμές 
να αισθάνεται να γίνει απότομος ή να αισθάνεται να φύγει από κάπου, ενώ αν έχει σαν στόχο το να 
προσελκύσει ανθρώπους, να γίνει μέρος μιας ομάδας ή ενός συνόλου δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι 
αυθεντικός, ίσως πιο μετά σε δεύτερο χρόνο, στην αρχή θα είναι διπλωμάτης και πιο πράος. 
18α. Άρα στην αρχή κάπως καταπιέζεται λίγο η αυθεντικότητα 
- Ε ναι. 
18β.Για να μπορέσει να κάνει fit in ας πούμε. 
- Ναι ναι ναι 
19.Ωραία, τις σχέσεις με τους γονείς πώς πιστεύεις ότι μπορεί να τις επηρεάσει η αλλαγή τόπου 
κατοικίας ή γενικότερα τις σχέσεις με γονείς με φίλους; 
- Θεωρώ ότι μια διαδικασία σαν κι αυτή δένει αρκετά μία οικογένεια διότι το γεγονός ότι βρίσκεται σε 
ένα νέο τόπο που δεν γνωρίζουν κανέναν, αυτόμάτως θα κοιτάξουνε να βρούνε μια οικειότητα μια 
παρέα πρώτα στα μέλη της οικογένειας και μετά από κάποιο καιρό έξω στην κοινωνία, οπότε τη δένει 
αλλά ξαναλέω πάλι ότι επειδή είναι μία στρεσογόνα διαδικασία η μετακόμιση ίσως να προκύπτουνε, 
να έχει καβγάδες και διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Τώρα οι διαφωνίες πώς θα την 
επηρεάσουν, ντάξει εξαρτάται κιόλας γιατί μπορεί να μαλώσει κάποιος με τον γιο του ή με την κόρη 
του, με τον γονέα. Με τους φίλους επειδή φεύγοντας από ένα μέρος χάνεις και την επαφή την 
σωματική από κοντά, μπορείς να κρατήσεις μία επαφή αλλά εντάξει θεωρώ ότι οι  σχέσεις θέλουνε 
χρόνο και να τον βλέπεις τον άλλον οπότε σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου παύει να υφίσταται 
και η σχέση αν δεν υπάρξει ξανά επανένωση. 
19α. Άρα χάνεσαι λίγο απομακρύνεσαι λες, απομακρύνεται κάποιος  
-Απομακρύνομαι, αν δεν επιστρέψω από εκεί που έφυγα ναι απομακρύνομαι. Θα απομακρυνθεί 
κάποιος.  
20.Τη σχέση με το σχολείο γενικά τη μαθησιακή την εκπαιδευτική διαδικασία, τις σχέσεις με 
τους συμμαθητές με τους δασκάλους πώς πιστεύεις ότι την επηρεάζει μετακόμιση σε ένα παιδί 
ας πούμε; 
- Εντάξει την επηρεάζει γιατί τώρα ένα παιδάκι όταν έχει βιώσει στη ζωή του μια μετακόμιση πρώτα 
θα κοιτάξει να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και νομίζω έρχεται σε δεύτερη μοίρα το σχολείο 
και τα μαθήματα και η μάθηση οπότε ίσως αυτό να πάει δύο τρεις τέσσερις πέντε μήνες πιο πίσω 
μέχρι το κάθε παιδάκι να προσαρμοστεί σε αυτό το μέρος και οι δάσκαλοι πολλές φορές, αυτό ισχύει 
πιο πολύ για την επαρχία τώρα που θα πω, επειδή συνήθως τα παιδιά τα γνωρίζουνε ή μπορεί να 
ήτανε ήδη στο σχολείο τους έχουνε μία άλλη αμεσότητα με αυτά τα παιδιά ενώ με παιδί που έχει 
μετακομίσει είναι λίγο σαν πιο απρόσωπη η σχέση, έξω από την τάξη όμως, μέσα στην τάξη η 
διαδικασία μάθησης παραμένει ίδια από το δάσκαλο. Απ το παιδί θεωρώ ότι θα τα αφήσει σε δεύτερη 
μοίρα για ένα διάστημα. Έξω απ την τάξη εννοώ σε ένα διάλειμμα πχ θα πάω να ρωτήσω το δάσκαλο 
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μια απορία και θα πάει και η φίλη μου η Μαρία που ξέρω εγώ την ξέρει η δασκάλα ότι έχει μεγαλώσει 
στη Μυτιλήνη, θεωρώ ότι θα μας απαντήσει και τις δύο αλλά στη Μαρία ενδεχομένως να βάλει και 
ένα πιο προσωπικό στοιχείο στην επικοινωνία ενώ σε εμένα όχι.  
20α.Και αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει κάπως το παιδί το παιδί που μετακομίζει; 
- Σίγουρα θα το επεηρεάζει γιατί εκτός κι αν τύχει σε περίπτωση αμερόληπτου δασκάλου που 
αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά σαν παιδιά του, για μένα είναι λίγο ιδανικό αυτό. Ναι απ τη στιγμη που 
υπάρχει μια διαφοροποίηση σε μια αντιμετώπιση ενός ανθρώπου, αλλιώς αντιμετωπίζω το χ αλλιώς 
το ψ σαφώς θα το επηρεάσει διότι δεν έχει κάνει κάτι που να φταίει οπότε αυτομάτως γιατί να μου 
συμπεριφέρονται εμένα πιο απρόσωπα ενώ τον άλλον πιο προσωπικά.   
20β.Πώς μπορεί να νιώσει ένα παιδί με αυτή τη συμπεριφορά; 
- Ενοχές, δηλαδή τι σκατά έχω κάνει, και μπορεί όλη αυτή η συμπεριφορά να διατηρήσει μέσα του 
μία απόσταση, ότι οκ αφού αντιμετωπίζομαι σαν ξένος σαν νέο στοιχείο σαν άτομο που δεν 
γνωρίζουνε το ποιον μου και ίσως ποιοι είναι οι γονείς μου από πού κρατάει η σκούφια τους, ποιανού 
παιδί είμαι εγώ, όλη αυτή η αντιμετώπιση θα με κρατήσει σε αυτό το σκαλοπάτι του ξένου. 
21. Ok, σε σχέση με τους συμμαθητές; 
- Κοίτα, πάλι θα τα πω μέσα από την δική μου οπτική διότι εγώ ήμουνα τυχερή στις τάξεις που έχω 
περάσει αισθάνομαι ότι τα παιδιά με υποδέχτηκαν όμορφα και μετά από ένα διάστημα σχετικά άμεσο 
ένιωσα ότι είμαι κομμάτι του συνόλου της τάξης, μπορώ με τη λογική μου να αντιληφθώ ότι αυτό 
μπορεί να μη συμβαίνει σε άλλα άτομα, να μην έχει συμβεί ή να μη συμβαίνει πάντα. Οπότε να 
υπάρχουν περιπτώσεις που να μη κάνει fit in το παιδί μέσα στο σύνολο των υπολοίπων μαθητών. 
21α. Και αυτό από τι πιστεύεις ότι εξαρτάται, το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει; 
- Θεωρώ ότι εξαρτάται πάλι από το στοιχείο της προσαρμοστικότητας του παιδιού και πόσο έχει 
αναπτύξει μηχανισμούς επιβίωσης, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το πώς μία τάξη παιδιών 
ξέρει να υποδεχτεί ένα νέο μέλος. Και αν θα είναι ανοιχτή να το υποδεχτεί και πώς θα το προσεγγίσει 
και πώς θα μιλήσει, πώς μετά στο πρακτικό κομμάτι θα τον φέρει μέσα στην παρέα και αν θα θέλουν 
να τον φέρουν μέσα στην παρέα τους. 
22. Πώς μπορεί μία τάξη να είναι ανοιχτή στο να γνωρίσει ένα καινούργιο παιδί που έχει έρθει, 
ποιοι παράγοντες ας πούμε ότι είναι αυτοί που θα την κάνουν να είναι πιο ανοιχτή; 
-Ε οι γονείς και παιδεία, οι γονείς πρώτα στο να μάθουν στα παιδιά τους να μην αφήνουν κανένα 
συμμαθητή τους εκτός παρέας, να μην αισθάνεται κανένας μόνος και σίγουρα και μέσω της παιδείας, 
να μαθαίνουν για αυτό το φαινόμενο, ψυχολογικά πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που είναι μόνος 
του. Κυρίως απ τους γονείς. Αλλά κυρίως εμένα όταν ήμουνα μικρή με βοήθησαν βιβλία τέτοια, 
παιδικά βιβλία που ταυτιζόμουν με τον πρωταγωνιστή.  
22 α.Πώς σε βοήθησαν δηλαδή; 
- Με βοήθησαν στο ότι τώρα ανάλογα και το κείμενο δεν θυμάμαι τώρα να αναφέρω κάποιο, αλλά 
μπορεί ένας πρωταγωνιστής να έχει δυσκολίες, να αντιμετώπισε δυσκολίες σε αυτό το νέο μέρος, να 
μην τον θέλανε οι άλλοι οι ντόπιοι, και αυτό θα το διάβαζα και θα έδινε κάποιες παραπάνω 
πληροφορίες, θα μου άνοιγε και αυτή την περίπτωση στο κεφάλι μου ότι και αυτό μπορεί να συμβεί 
και η αντίθετη, της ομαλής προσαρμογής. Αφού το διαβάσω θα το γνωρίζω αν δε το διάβαζα ποτέ  δε 
θα το γνώριζα ίσως σαν φαινόμενο πέρα από το να το βιώσω.  
22β.Και πως θα σε βοηθούσε το να το γνωρίζεις, πώς σε βοηθούσε; 
- Στην αντιμετώπιση τη δική μου, ότι από τη στιγμή σε μία περίπτωση που αισθάνομαι ανεπιθύμητη 
από ένα καινούργιο μέρος, σύνολο, θα το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Θα έβλεπα ο πρωταγωνιστής 
μου τι έκανε, κάπως έτσι. 
23. Okay ωραία ποια θεωρείς ότι είναι τα αρνητικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας; 
- Το ότι χάνεις τους φίλους σου, το ότι χάνεις τη βολή του μέρους, είχε μάθει να κάποιος να κινείται 
μέσα σε μία πόλη και τώρα δεν το έχει πια αυτό, πρέπει να το ξαναμάθει. Αυτά. Πάντα αυτά μου 
έρχονται στο μυαλό, άνθρωποι και μέρος. Δηλαδή χάνω τους ανθρώπους και χάνω και το μέρος. Με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στεναχωριέμαι που έχασα τους φίλους μου και στεναχωριέμαι και 
ξεβολεύομαι και από το μέρος. 
24. Τα θετικά ποια θεωρείς ότι είναι; 
-Τα θετικά πρώτα έρχεται το ότι πάω σε μία καινούργια πόλη και γνωρίζω ένα καινούργιο μέρος και 
έχω τη δυνατότητα να το γυρίσω που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην το γνώριζα ποτέ, τα χωριά, 
μέρη οπότε γνωρίζω ένα καινούργιο μέρος και μετά γνώριζα και τους ανθρώπους που φιλοξενεί αυτό 
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το μέρος, και ό,τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχουμε γιατί νομίζω εγώ πάντα εντόπιζα διαφορές ή 
συνήθειες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων στα μέρη. Αυτό. 
24α. Και το ότι το εντόπιζες  πως ήτανε για σένα ας πούμε; 
- Ήτανε σαν να, δεν θα το έλεγα σαν να λύνω ένα μυστήριο ή σαν να ξεμπλέκω ένα κουβάρι, ήταν 
σαν μια πρόκληση πάλι, σαν να έχω κάποια κενά και το κάθε κενό έχει διάφορες επιλογές, ένας 
άνθρωπος ας πούμε μπορεί να ναι κλειστός ανοιχτός, περίεργος, ευδιάθετος και διάφορα τέτοια κενά 
ας πούμε multiple choice και θα παρατηρούσα εγώ τη συμπεριφορά του άλλου και θα έβαζα στο κάθε 
κενό την επιλογή που βλέπω. Κάπως έτσι. Ε καθόμουνα να το παρατηρήσω. 
24β. Ωραία άρα στα θετικά είναι ότι γνωρίζεις νέα μέρη και νέους ανθρώπους ε; 
-Ναι 
25. Όταν κάποιος αλλάζει τόπο κατοικίας τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τον βοηθά να 
προσαρμοστεί; 
- Οι γονείς του, αν έχει γονείς μαζί του, αν είναι παιδί, από κει και πέρα αν είναι ενήλικας, ή και παιδί 
στο μέρος που πηγαίνει να έχει ήδη κάποιους γνωστούς, συγγενείς ή ήδη φίλους οπότε πάντα ξεκινάς 
απ αυτούς που ξέρεις και αυτοί βοηθάνε πάρα πολύ στην προσαρμογή. Θεωρώ ότι αν ξεκινήσεις 
κατευθείαν μια καινούργια δραστηριότητα βοηθάει πάρα πολύ γιατί γνωρίζεις καινούργια άτομα και 
κοινωνικοποιείσαι πιο άμεσα, η καλή διάθεση. 
25α. Του ατόμου έτσι, να έχει το άτομο καλή διάθεση. 
- Ναι ναι του μετακινούμενου 
26. Και τι πιστεύεις ότι είναι αυτά που μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον να προσαρμοστεί όταν 
αλλάζει τόπο κατοικίας; 
- Αν δεν έχει χρήματα, αν το μέρος που πηγαίνει δεν γνωρίζει κανέναν απολύτως οπότε και αυτό είναι 
αρκετά challenging, πιστεύω ότι εξαρτάται πάρα πολύ και από το μέρος δηλαδή αλλιώς είναι να πάω 
για κάποιο λόγο μου έρχεται να το συγκρίνω με το εξωτερικό που όλοι είναι μες στα σπίτια τους και 
είναι μονόχνωτοι, έτσι το χω στο μυαλό μου οπότε θα μου πάρει παραπάνω καιρό να γνωρίσω κόσμο 
και να προσαρμοστώ από ότι να είναι στην Ελλάδα καλοκαίρι που είναι όλοι έξω και μπορώ 
κατευθείαν να προσαρμοστώ, να πιάσω κάποιο στο δρόμο να του πω ε κολλητέ εσύ από δω σε ποια 
μέρη βγαίνεις; οπότε κάπως έτσι οπότε έχει να κάνει και με το μέρος στο οποίο κινούνται οι 
άνθρωποι. Και η κακή διάθεση. Βασικά η δειλία που πηγάζει από ένα αίσθημα φόβου μη έκθεσης, 
πώς θα κάνω καινούργιους φίλους, πώς θα πάω εκεί. Αυτό.  
27.Ωραία, τι πιστεύεις ότι χρησιμοποιεί κάποιος για να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει το 
άγχος των μετακομίσεων του; Τι έτσι μέσα και στρατηγικές χρησιμοποιεί πιστεύεις για να 
νιώσει καλύτερα; 
- Διπλωματία νομίζω ότι είναι, και παρατηρητικότητα, παρατηρείς τον κόσμο πώς κινούνται, και 
κάπως σαν να υιοθετείς δικά τους συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για να γίνεις σαν αυτούς και αφού 
ενταχθείς μετά δείχνεις ποιος είσαι. Αυτά. Παρατήρηση και πώς το λένε το άλλο και μίμιση. 
28.Πιστεύεις ότι για να αντιμετωπίσεις αυτό το άγχος που μπορεί να έχει μία μετακόμιση παίζει 
κάποιο ρόλο η τέχνη και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες; 
- Καλά ναι, σίγουρα. Μα η τέχνη από μόνη της είναι μια διαφυγή και μια μέθοδος εξωτερίκευσης του 
άγχους, είτε ζωγραφίζεις είτε μπορεί να πηγαίνεις να χορεύεις και να ξεδίνεις, είτε τι άλλο να παίζεις 
μουσική, είναι σαν καταφύγιο η τέχνη μέσα σε μία τέτοια κατάσταση. 
29.Το παιχνίδι τι ρόλο μπορεί να παίζει; 
- Ωραίο είναι και το παιχνίδι, πολύ ωραίο, το παιχνίδι σε φέρνει κοντά με τους ανθρώπους που 
παίζεις, κοινωνικοποίησης. Και πάντα περνάς ωραία όταν παίζεις. Εντάξει και σε περιπτώσεις που 
μπορεί να μαλώσεις με κάποιον μέσα στα πλαίσια ενός παιχνιδιού, ντάξει θα ξαναπαίξεις μετά από 
λίγο. Λίγες μέρες. Οπότε και περνάς ωραία και κοινωνικοποιείσαι.  
29α.Ωραία, άρα η τέχνη έχει πιο πολύ έτσι ρόλο να ηρεμεί, να σε ηρεμεί από το άγχος σου και το 
παιχνίδι σου δίνει την κοινωνικοποίηση. 
- Και μπορείς και μέσω της τέχνης να κοινωνικοποιηθείς, αν ας πούμε εγώ ζωγραφίζω και στην 
προηγούμενη μετάθεση ζωγράφιζα και φεύγω και θέλω να συνεχίσω να ζωγραφίζω και ξεκινήσω 
κατευθείαν μαθήματα ζωγραφικής ε αυτομάτως θα γνωρίσω και κόσμο και θα κοινωνικοποιηθώ με 
τους υπόλοιπους ζωγράφους ή μουσικούς, αν παίζω κιθάρα σίγουρα. Θεωρώ ότι τα κάνουν και τα 
δύο, απλά το ένα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ένα και το άλλο στο άλλο.  
29β.Άρα και μέσα από το παιχνίδι να καταλαγιάσει έτσι το άγχος ή να κεφραστεί; 



 255 

-Ναι ναι ναι μα το παιχνίδι αυτό καθαυτό είναι χαρά, μια στιγμή χαράς οπότε όταν είμαι χαρούμενη 
δεν είμαι φοβισμένη και μου καταπραύνει το άγχος όλο αυτό.  
30.Ωραία τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου στον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τις μετακομίσεις; 
- Νομίζω ότι Α είναι αυτό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος αντιδρά σε μία καινούργια συνθήκη. Μόνο από 
αυτό. Άλλο χρόνο προσαρμοστικότητας έχει ο ένας, αυτό.  
30α. Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα; Ας πούμε για αυτό; 
- Εγώ δεν φοβάμαι να εκτεθώ στον κόσμο και να πάω αν είμαι σε ένα μέρος που δε ξέρω κάποιον να 
πάω στην καφετέρια της γειτονιάς να κάτσω και να γνωρίσω τον μπάρμαν και τους θαμώνες και εγώ 
να το ξεκινήσω αυτό, δεν φοβάμαι να το κάνω.  Η αδερφή μου δεν θα το έκανε ποτέ, μπορεί να 
παρήγγελνε και delivery να της έρθει ο καφές στο σπίτι. Και θα αργούσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πότε 
μπορεί να το έκανε αυτό. 
31. ok, πώς θα ονομάζες το φαινόμενο από πλευράς βιώματος όταν κάποιος έχει ένα σταθερό 
τόπο κατοικίας που μένει και είναι ευχαριστημένος από αυτόν τόπο κατοικίας, πώς θα ονομάζες 
έτσι αυτό το βίωμα; 
- Θα το ονόμαζα το βίωμα του ριζώματος. Σαν ένα δέντρο που βγάζει ρίζες και επειδή του αρέσει 
αυτό το μέρος τρέφεται όμορφα από αυτό οπότε οι ρίζες του όλο και μεγαλώνουνε και γίνεται και πιο 
δυνατό και στερεώνει.  
32.Ωραίο. Πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι να το έχει αυτό ένας άνθρωπος; 
-Ε δε το θεωρώ σημαντικό. Θεωρώ ότι κάθε κατάσταση έχει κάτι να σου δώσει. Το στερέωμα που ας 
πούμε για εμένα μπορεί να είναι ότι υπάρχω και ζω καλα σε ένα μέρος, για κάποιον άλλον μπορεί να 
είναι φυλακή και αυτοπεριορισμός. Οπότε δε θα χρησιμοποιούσα τη λέξη σημαντικό, θεωρώ ότι αν 
θέλεις να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, αν δεν θέλεις δεν είναι.  
33.ok. Σε ένα παιδί τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει η σταθερότητα στη ζωή του; 
-Δε ξέρω. (γελάει) πιστεύω, τώρα από φίλες που μιλάω και πάντα μου κάνει εντύπωση μου κάνουν 
εντύπωση τα άτομα που έχουν γεννηθεί σε ένα μέρος και έχουν μεγαλώσει σε ένα μέρος, έχουνε 
παιδικούς φίλους αυτό που λένε και μπορούν ανα πάση στιγμή να ανατρέξουν σε αυτούς ενώ εγώ δεν 
έχω κάτι τέτοιο. Τι με ρώτησες; 
33α.Πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα για ένα παιδί.  
-Α η σταθερότητα. Αυτό, οι φίλοι, σίγουρα μέσω της σταθερότητας δεν, δεν έρχεσαι αντιμέτωπος και 
με μία μετακόμιση ή μία εναλλαγή τόπου που αυτό σε βγάζει από μια ρουτίνα, συνήθειες, όλο αυτό 
οπότε ένας άνθρωπος στη σταθερότητα δεν το αντιμετωπίζει αυτό. Αυτά. 
33β.Και αυτό πώς μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί; μπορεί να το βοηθήσει μπορεί να το 
δυσκολέψει τι μπορεί να του κάνει; 
- Το βοηθάει, το βοηθάει και από το χτίσιμο του σχέσεων που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι άλλα θεμέλια 
έχουν οι σχέσεις που έχουν ξεκινήσει από αυτήν την τρυφερή παιδική ηλικία και μεγαλώνεις με 
κάποιον και μεγαλώνετε μαζί, αλλά θεμέλια έχει η σχέση και έχω παρατηρήσει επίσης ότι τα παιδιά 
που έχουνε μείνει αρκετά σε έναν τόπο έχουνε μεγαλύτερη αυτονομία από εμένα που με είχαν πάει σε 
ένα καινούργιο μέρος, οπότε επειδή οι γονείς μου δεν ξέρανε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέρος θα 
με προστάτευαν με έναν λίγο περισσότερο τρόπο ενώ τα παιδιά που μένανε και ξέρανε αυτή την πόλη 
από μικρά και την ξέραν και οι γονείς τους ήταν πιο αυτόνομα. Θα τους δυσκόλευε από την άποψη 
των ευκαιριών μπορεί αυτή η πόλη να μην πρόσφερε ευκαιρίες για κάποιους και να χρειαζόταν να 
πάνε αλλού και να μην είχαν αυτή την ευκαιρία, αυτά.  
34.ok, η απουσία σταθερότητας πώς θα μπορούσε να επηρεάσει ένα παιδί; 
-Θα μπορούσε να το επηρεάσει στις κοινωνικές του επαφές στις φιλικές του σχέσεις με τους φίλους 
του, χάνω τους φίλους που είχα και χρειάζομαι να φτιάξω καινούργιους, καινούργιες φιλικές σχέσεις, 
με τις δραστηριότητες του, γιατί μπορεί στο καινούργιο μέρος που πάει αυτή τη δραστηριότητα που 
κάνει να μην υπάρχει και με το σχολείο γιατί εντάξει τώρα για ένα παιδάκι το σχολείο είναι μεγάλο 
μέρος της καθημερινότητας του οπότε. Πάλι τα βλέπω καλά και κακά δηλαδή αν θέλει να 
προσαρμοστεί θα προσαρμοστεί πιο εύκολα αν δεν θέλει να προσαρμοστεί θα προσαρμοστεί πιο 
δύσκολα.  
35.Ωραία, όταν κάποιος δεν έχει ένα σταθερό τόπο κατοικίας λόγω συχνών μετακομίσεων και 
δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό το γεγονός, πως θα ονομάζαμε αυτό το φαινόμενο από άποψη 
βιώματος; 
-Και αν είναι ευχαριστημένος; 
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35α.Εμείς τώρα λέμε αν δεν είναι 
- Αποκοπή. Το βίωμα της αποκοπής. Αποκόβομαι από το οικείο φιλικό και πάω σε κάτι άγνωστο και 
μετά όταν καταφέρω αυτό να το κάνω οικείο φιλικό πάλι αποκόβομαι και αυτό.  
36. Αυτό θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με το φαινόμενο της ανεστιότητας; 
-Ναι βρε εννοείται (γελάει)  
36α.Τι σχέση; 
- Γενικά θεωρώ ότι το να αποκόβομαι από κάτι, ότι και να είναι αυτό σημαίνει να είμαι αναίσθητη ως 
προς αυτό. Και το να είμαι αναίσθητη, καλά μπορεί και να μην είμαι, θα καταλήξω. Σημαίνει ότι το 
αφήνω στην άκρη, δεν ασχολούμαι, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το βιώσει, να το αισθανθεί οπότε 
είναι και μηχανισμός επιβίωσης και άμυνας και αυτός, δε το αφήνω να με επηρεάσει οπότε 
προχωράω.  
36β.Η ανεστιότητα δηλαδή μπορεί να είναι μηχανισμός άμυνας λες 
-Ναι σίγουρα 
37. Τι θεωρείς εσύ ότι είναι η ανεστιότητα αν μπορούσες να δώσεις ένα δικό σου ορισμό; 
-Θεωρώ ότι είναι το να επιλέξω να μην εμπλακώ, να μην αισθανθώ κάτι και με αυτό τον τρόπο να το 
αντιμετωπίσω. Μειώνω την, όχι τη σοβαρότητα, την ένταση και ίσως να μην έρθω αντιμέτωπος ποτέ 
με αυτό το συναίσθημα, ίσως και να έρθω μετά από κάποια στιγμή. Μέσω της ανεστιότητας.  
38. Ναι ωραία, αυτό τι μορφές μπορεί να πάρει έτσι, τι προεκτάσεις, πώς μπορούμε να πούμε 
κάποιος ότι είναι ανέστιος ας πούμε, τι μορφές μπορεί να έχει; 
-Θα μπορούσε να μην πενθήσει το μέρος που χάνει και τους φίλους που χάνει δηλαδή λίγο μία ψυχρή 
αντιμετώπιση θα την έλεγα αν την έβλεπα, δεν κλαίω που σε αποχωρίζομαι, έλα μωρέ εντάξει, κάπως 
έτσι να μειώσω το γεγονός ότι φεύγω και δεν ξέρω πότε θα σε ξαναδώ, ή ίσως θα βρεθούμε κάποια 
στιγμή πώς κάνεις έτσι, κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να μην αποχαιρετήσει καθόλου, να φύγει και τώρα στο 
νέο μέρος μέσω της ανεστιότητας θα μπορούσε ας πούμε να μην συνδεθεί συναισθηματικά και με το 
μέρος όπου πάει οπότε μέσα σε ένα καινούργιο σπίτι βρίσκεται και απλά βάζει τα πράγματα του όπως 
όπως, απλά για να ξεκινήσει να ζει μέσα σε αυτό το σπίτι, χωρίς να εμπλέκεται συναισθηματικά με 
αυτό. Με οποιονδήποτε τρόπο το κάνει ο καθένας αυτό και να ξεκινήσει μετά από κει και πέρα να ζει 
τη ζωή του ανέστια. Ανέστια δηλαδή είτε διεκδικώντας πάρα πολύ γρήγορα τη φιλία ανθρώπων που 
ενδεχομένως υπό άλλες συνθήκες να μην τους επέλεγε για το λεγόμενο προκειμένου να κάνει fit in 
είτε επιλέγοντας να περνάει μόνος του το χρόνο του μακριά από όλους και από όλα σε περίπτωση 
μελλοντικής απώλειας. 
39. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι προκαλεί την ανεστιοτητα; 
-Σε ψυχολογικό κομμάτι μιλάμε, γιατί πρακτικά είναι μια μετακόμιση. 
39α.Ναι, σε ψυχολογικό κομμάτι. 
-Το άγχος, υπάρχει ένα κομμάτι άγχους και το με φοβίζει το άγνωστο το καινούργιο πού θα πάω, πώς 
θα τα καταφέρω, το άγχος της προσαρμογής, γιατί θεωρώ ότι θέλουμε να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε 
κάπου, οπότε μέχρι να αισθανθώ ότι ανήκω κάπου αυτό με αγχώνει. Και της λύπης για αυτό που έχω 
αφήσει. 
39β. Η λύπη για κάτι που έχεις αφήσει μπορεί να προκαλέσει ανεστιοτητα λες. 
- Ναι 
40. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει σπίτι, να είναι σε ένα μέρος και ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι 
είναι ανέστιος; 
- Α ναι αν του χουνε διαταράξει το δικό του σπίτι ναι. Δηλαδή μπορεί μέσα σε ένα σπίτι ένας 
άνθρωπος να μην είναι ασφαλής, οπότε να επιλέγει την ανεστιότητα για να απιεβιώσει μέσα σε αυτό 
το ανασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα, θεωρώ ότι κάποια κορίτσια  7 8 9 10 
χρόνων που βιάζονται από κάποιο μέλος της οικογένειας ή μπορεί να μην είναι, να είναι κάποιος θείος 
έξω απ το σπίτι, θεωρώ ότι αυτό θα συμβάλλει στο να μην νιώθουν πουθενά ασφαλή και να 
συντρέξουν αυτομάτως στην ανεστιότητα, να μπορούν να είναι ψυχικά οκ, για να επιβιώσουν μέσα σε 
ένα  μη ασφαλές μέρος.  
41.ok, ωραία, πώς πιστεύεις ότι μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει την ανεστιότητα του; 
-Έρχοντας αντιμέτωπος με τον πόνο που υπάρχει από κάτω. Γιατί όταν αφού έχει επιλέξει να τη 
χρησιμοποιήσει αυτό σημαίνει ότι κάνει κονσιλ και ένα κομμάτι το οποίο τον πονάει, τον στεναχωρεί, 
οπότε για να ας πούμε να επανέλθει σε μία κανονική κατάσταση βλέπε μη ανεστιοτητα, πρέπει να 
έρθει αντιμέτωπος με όλα αυτά τα συναισθήματα που επέλεξε να μην αντιμετωπίσει. 
41α. Και όταν έρθει αντιμέτωπος τι πιστεύεις ότι θα αλλάξει; 
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- Τα πάντα. Θεωρώ ότι γνωρίζοντας τον πόνο μας γνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, δεν μπορώ 
να πω ορίσω λεκτικά πώς ακριβώς λειτουργεί αλλά όταν καταλάβω ότι κάτι με έχει πονέσει, μετά 
επιλέγω, έχω τη δυνατότητα να επιλέξω αυτό το πράγμα να μη με ξανά πονέσει, και αντί για κάτι 
πονεμένο να επιλέγω κάτι το οποίο δεν με πονάει και να μην προστρέχω πάντα στην ανεστιότητα για 
να επιβιώνω, να διεκδικώ κάτι καλύτερο για μένα και τη ζωή μου. Και μέσα από το κομμάτι της 
αυτογνωσίας, βλέποντας τι με πονάει να. Θεωρώ ότι όταν το εξωτερικεύω κάπως σαν να μειώνεται η 
ένταση από το να το έχω καταχωνιασμένο σε ένα κομμάτι μέσα. 
42. Ωραία τι πιστεύεις ότι ενισχύει την ανεστιοτητα, τι είναι αυτό πο την ενισχύει σε έναν 
άνθρωπο; 
-Η απόφαση του να παραμένει σε αυτή την κατάσταση σίγουρα το ενισχύει και ενδεχομένως αν 
προκύψουν και άλλες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να επιλέξει να την ξαναχρησιμοποιήσει οπότε 
είναι σαν να χτίζεται η μια πάνω στην άλλη. 
43. Ωραία έχεις να πεις κάτι άλλο για την ανεστιότητα; 
- Θα μπορούσα να πω εδώ, το σκέφτηκα μετά, και η αντιμετώπιση από συγγενείς και φίλους και δικά 
του πρόσωπα θα μπορούσανε να η οικογένεια να βοηθήσει ένα άτομο. Ή κάποιος στενός φίλος να 
βοηθήσει κάποιον να αντιμετωπίσει κάτι. Οπότε και όσον αφορά την ανεστιότητα θα μπορούσε η 
οικογένεια να βοηθήσει και φίλος, κάποιο αγαπημένο πρόσωπο τέλοσπάντων. 
44.Ωραία. Τι σημαίνει για εσένα η καλή κατοίκηση; 
- Σημαίνει ένα σπίτι φωτεινό, καθαρό που να έχω μέσα τα πράγματα μου, ό,τι πράγματα χρησιμοποιώ 
και θέλω σίγουρα ένας χώρος για μουσική, κοντά στη φύση, γύρω γύρω άνθρωποι και ασφάλεια. 
44α. Ασφάλεια σε ποιο κομμάτι, στο πρακτικό ή στο συναισθηματικό; 
-Και στα δύο.  
45. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να νιώθει ασφάλεια; 
-Θεωρώ ότι είναι πρώτα ο εαυτός του, να αισθάνεται κάποιος ασφαλής με και μέσα στον εαυτό του. 
Μπορώ να αντιληφθώ ότι αυτό για πολλούς ανθρώπους μπορεί να μη συμβαίνει. Μετά ασφάλεια 
παρέχουνε οι γονείς, τα αδέρφια, ο θεσμός της οικογένειας και φίλοι και πρόσωπα που επιλέγω να έχω 
μία όμορφη σχέση μαζί τους. Και αυτό παρέχει ασφάλεια. 
46.Ωραία, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει ένα σχολείο να είναι καλό περιβάλλον για ένα 
παιδί να έχει δηλαδή ευκατοίκηση ένα παιδί σε ένα σχολείο; 
- Ok, εγκαταστάσεις, καλές εγκαταστάσεις, ένα ωραίο προαύλιο μεγάλος χώρος να χωράνε όλοι να 
παίξουνε να υπάρχουν σαν παιδιά και δάσκαλοι που είναι δίπλα στα παιδιά σε οτιδήποτε είτε 
χτυπήσανε είτε έχουν κάποιο πρόβλημα είτε στο να στηρίζουνε μαθησιακά, και έξω στην ελεύθερη 
ώρα ότι να ναι παρόντες, μπράβο παιδιά παίξτε παίζω και εγώ μαζί σας  ουουου  
47.Και τι θα μπορούσε να κάνει ένα σχολείο κακό περιβάλλον για ευκατοίκηση; 
-Ε τώρα εντάξει, αν ήταν ένα σχολείο που ας πούμε το χειμώνα δεν είχε θέρμανση δε θα ήταν 
ευκατοίκηση ή αν δεν είχε τα απαραίτητα υλικά για να γίνει ένα μάθημα, πίνακας θρανία ξέρω γω και 
δεν είχε χώρο τα παιδιά να παίξουμε, δεν υπήρχε χώρος για παιχνίδι. Και οι δάσκαλοι ήταν όπως να 
ναι φερ ειπείν σαν τους δασκάλους που βλέπαμε στις ταινίες που δέρναν τους μαθητές και τους 
φωνάζανε και τους βάζανε να κάνουν αγγαρίες και τέτοια, αυτό δε θα ήταν ένα καλό περιβάλλον. 
48. Ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι η σχέση ενός παιδιού με το σχολείο του; 
-Α θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι σαν δεύτερο του σπίτι, να έχει εκεί μία ντουλαπίτσα και να έχει εκεί 
τα πράγματά του και να πηγαίνει στο σχολείο και να είναι εκεί όλα του τα πράγματα και μετά να είναι 
ένα περιβάλλον που θα κάνει μάθημα και θα θέλει να κάνει μάθημα και θα υπήρχε και κατανεμημένη 
ισόποσα η ώρα που θα παίζει και θα είναι με τους φίλους του και θα γελάει και θα έρχεται σε επαφή 
με όλα τα παιδάκια και μετά θα υπήρχε και ώρα για δραστηριότητες πολλές δραστηριότητες μεγάλη 
ποικιλία χορό τραγούδι όργανα θέατρο γυμναστική, πολλές δραστηριότητες, όλα αυτά. Α και θα 
ήθελα και κάτι ακόμα να προσθέσω, να γινόντουσαν έτσι πάρα πολλές ημερίδες δηλαδή κάθε Πέμπτη 
π.χ. να είχανε μέρα που θα μάθαινανε κάτι, πχ αυτή την Πέμπτη θα μάθουμε για τη σεξουαλικότητα, 
την άλλη Πέμπτη θα μάθουμε για τα πιο σπάνια είδη ζώων στον κόσμο την άλλη Πέμπτη θα μάθουμε 
για τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του 21ου αιώνα, κάτι τέτοιο πέραν του μαθήματος. 
48α.Μάλιστα. Πώς θα ένιωθαν τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο; 
-Θα ένιωθαν ασφαλή ευτυχισμένα ολοκληρωμένα και ότι αυτό το χα νιώσει πάρα πολύ στην Κύπρο 
ότι τα παιδιά στηρίζονται από πίσω βλέπε ότι πίσω είναι το σχολείο και αυτό τους στηρίζει, δηλαδή 
αισθανόντουσαν μια στήριξη απέξω. 
48β. Τους στηρίζει σε ποιο κομμάτι; 
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- Στο κομμάτι του ότι είναι ένα περιβάλλον που πάνε για να μάθουνε για να πάρουν γνώσεις οπότε 
όλο αυτό επιτελείται σαν έργο παίρνουνε γνωρίσεις τα παιδιά αλλά πέρα από γνώσεις παίρνουνε και 
χαρούμενες στιγμές και κάνουν και άλλες δραστηριότητες και πρακτικά πρακτικό κομμάτι, μια 
τεχνογνωσία, ότι πώς το πετυχαίνει αυτό, με το να μεταφερθούν οι γνώσεις, έτσι. 
48γ.Να μεταφερθούν οι γνώσεις από τους δασκάλους στα παιδιά; 
-Ναι. Ε ναι οι δάσκαλοι είναι αυτοί που μεταφέρουν τη γνώση. 
49.Ok, πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι 
παλιά το ζήτημα του σπιτιού της κατοικίας και της κατοίκησης και ανάμεσα στο πώς το 
αντιλαμβάνονται τώρα αυτές τις έννοιες; 
- Ναι ναι ναι σίγουρα γιατί αρχικά με τις δουλειές του σπιτιού θεωρώ ότι παλιότερα ήταν ένα κομμάτι 
που το επωμίζονταν οι γυναίκες και οι κόρες τους, ενώ τώρα εγώ αισθάνομαι ότι όσοι μένουν μέσα σε 
ένα σπίτι τόσα ζευγάρια χέρια έχουν να κάνουν δουλειές. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι παλιότερα 
υπήρχαν πάρα πολλοί μέσα σε ένα σπίτι, γιαγιάδες αδέρφια, πολλά παιδιά, ενώ τώρα δεν υπάρχει 
τόσο μεγάλο σύνολο ανθρώπων μέσα σε ένα σπίτι και αυτό προσφέρει στον καθένα ένα δικό του 
μέρος, προσωπικό. 
50.Ωραία, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια διαφορά στο πώς βιώνουν οι άνθρωποι το σπίτι στην 
εποχή του κορονοιου σε σχέση με το πώς το βιώναν παλιότερα; 
- Ναι υπάρχει. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια που ξέσπασε ο ιός μπορεί πολλές φορές να αισθάνθηκαν 
το σπίτι σαν κάτι περιοριστικό, σαν μια φυλακή σαν κάτι που με περιορίζει, αλλά και πάλι μέσα σε 
αυτό τον περιορισμό μπορεί να βρέθηκαν, τα βλέπω λίγο αισιόδοξα, να βρήκε ο καθένας να κάνει 
κάτι καινούργιο μέσα σε αυτό το μέρος που δεν το έκανε όντας μη κλεισμένος. 
50α.Άρα κάπως έχει δύο όψεις; 
-Ναι. Θεωρώ ότι θα προσέφερε πρώτα την αίσθηση του περιορισμού και για ανθρώπους που δεν θα 
θέλουν να αισθάνονται περιορισμένοι θα τους προσέφερε μία καινούργια δυνατότητα να είναι 
δημιουργικοί. 
51. Πιστεύεις ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου παίζει ρόλο στη σχέση που βιώνει με το σπίτι 
του; 
-Απόλυτα. Γιατί θεωρώ ότι ο κάθε χαρακτήρας κάπως αποτυπώνεται και μέσα σε ένα σπίτι δηλαδή αν 
εγώ έχω την ανάγκη σε αυτό το σπίτι που έχω νοικιάσει τώρα να το αισθάνομαι δικό μου θα βρω 
τρόπους να το φτιάξω να βάλω μέσα δικά μου στοιχεία που να το αισθάνομαι σπίτι μου, ενώ κάποιος 
άλλος μπορεί να μην επιθυμεί να έχει αυτό το δέσιμο  με την οικία του και να είναι ok με τα απολύτως 
απαραίτητα, ένα κρεβάτι ένα λαπτοπ ξέρω γω ένα καναπέ και απλώς να υπάρχει στο σπίτι. 
52. Πιστεύεις ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς να έχει σπίτι; 
- Πρακτικά μπορεί να ζήσει. Τώρα δε ξέρω για  πόσο, δε ξέρω ας πούμε οι άστεγοι πόσο καιρό ζούνε 
και αν γιατί είναι εκτεθειμένοι σε αρρώστιες στο κρύο σε κακές συνθήκες διαβίωσης, έχω δει 
άστεγους, δεν ξέρω για πόσο καιρό είναι άστεγοι. 
52α. Άρα ίσως μπορεί να ζήσει αλλά όχι για πολύ καιρό 
- Ναι κάπως έτσι. 
53. Πιστεύεις ότι το δέσιμο που έχει κάποιος με το σπίτι είναι σε ένα βαθμό και θέμα κοινωνικής 
κατασκευής κοινωνικό-πολιτισμικό; 
- Το πώς θα ζήσει ένα σπίτι; 
53α.Το πώς είναι δεμένος με ένα σπίτι, το δέσιμο που λέμε με το σπίτι.  
- Όχι όχι το αισθάνομαι πάλι ότι είναι ένα κομμάτι που πηγάζει από τον χαρακτήρα και από την 
ανάγκη του κάθε ανθρώπου για δέσιμο. Είτε είναι κοινωνικά, ανήκει σε ανώτερα στρώματα είτε σε 
κατώτερο.  
54.Ok, όλα αυτά που είπαμε τώρα για το σπίτι την κατοικία και την ανεστιότητα από πού τα 
γνωρίζεις, τα έχεις διαβάσει κάπου, έχεις δει κάτι σχετικό με αυτά, από πού τα ξέρεις αυτά που 
είπες ότι πιστεύεις ότι ισχύουν; 
- Πηγάζουν από τα δικά μου βιώματα, πηγάζουν από βιβλία που έχω διάβασει, έτσι ιστορίες, πχ 
πρόσφυγες ιστορικά μυθιστορήματα και από τις ζωές άλλων ανθρώπων που μου έχουνε μοιραστεί 
ιστορίες. Α ή και η συμβίωση με κάποια άλλα άτομα. Πχ είχα έναν πρώην ο οποίος δεν τον ενδιέφερε 
να πώς το λένε, να μπει σε ένα σπίτι και να το κάνει δικό του, τον ενδιέφερε απλά να έχει ένα σπίτι 
και έχει βάλει εκεί το PC του και κάπως σαν το σπίτι να ήταν το PC του το υπόλοιπο δεν τον 
ενδιέφερε και δεν ήθελε να δεθεί με το σπίτι δεν τον απασχολούσε, ενώ σε μένα το αναγνωρίζω αυτό 
ότι και με την συμβίωση το είδα. 
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55.Ok, τι συμβουλές θα έδινες σε νέους γονείς όσον αφορά το ζήτημα των συχνών μετακομίσεων 
για τα παιδιά τους; 
- Θα τους συμβούλευα να μιλάνε στα παιδιά τους, να ακούνε τα συναισθήματα των παιδιών τους 
δηλαδή αν ένα παιδί φοβάται το βλέπουν αγχωμένο να αναγνωρίζουν αυτό το συναίσθημα, θα τους 
έλεγα να είναι μαζί τους σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής, σε δραστηριότητες, να κάνουν και μαζί 
δραστηριότητες και περιπάτους δηλαδή να πάνε ένα απόγευμα και να πούνε οκ θα γυρίσουμε τώρα τη 
Φλώρινα και θα τη γνωρίσουμε οι δυο μας, μπορεί να δώσει και το παράδειγμα στο παιδί ο πατέρας 
του να μιλήσει με κάποιον για να το δει το παιδί του επίτηδες και να πει κοίτα πώς γνωρίζουμε κόσμο, 
θα μπορούσε. Βασικά αυτό, να ακούει το παιδί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού 
δηλαδή αν το παιδί του λέει ότι ξέρεις κάτι είμαι έτοιμος, θέλω να πάω μπάσκετ να το πάει μπασκετ 
να μην πει  αχ τώρα που να ψάχνουμε ομάδα και δεν ξέρω τι ομάδες έχει και άστο θα το δούμε σε 
κάνα δίμηνο. Όχι. Ωραία. Google it. Κάπως έτσι 
56.Στους δασκάλους τι συμβουλές θα έδινες; 
-Α, α καλά, στους δασκάλους θα λεγα ότι είναι βόδια, στους δασκάλους θα πρότεινα να αφήσουν 
πρώτα το κομμάτι του δασκάλου για λίγο και να πάρουν το παιδί και να το μιλήσουνε, να το 
γνωρίσουνε, αυτό πιστεύω δηλαδή από την πρώτη μέρα πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ στο παιδί να 
ξεαγχωθεί και να αισθανθεί ότι εδώ πέρα είναι ένα ασφαλές μέρος και μπορώ να μιλήσω σε αυτό το 
δάσκαλο αν γίνει κάτι και μπορώ να τον ρωτήσω ξέρω γω η βιβλιοθήκη που είναι, δεν ξέρω πού είναι, 
δεν είμαι από αυτό το σχολείο τώρα ήρθα και να τον βοηθήσει, κάπως έτσι. 
57. Ωραία και στους ειδικούς τι συμβουλές θα έδινες; 
- Ειδικούς όταν λες εννοείς τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπάρχουν στα σχολεία; 
57α. Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους  
-Σε αυτούς που υπάρχουνε ή που δεν υπάρχουνε; 
57β.Ε σε όσους υπάρχουνε, σε όσους ασχολούνται με τέτοια πράγματα, εσύ σαν άτομο που τα 
έχεις ζήσει όλα αυτά τι συμβουλή ας πούμε θα έδινες σε έναν ψυχολόγο που θα πάει ας πούμε να 
τον συμβουλευτεί ένας γονέας, ένας δάσκαλος για ένα παιδί ή που βλέπει ένα παιδί 
-Αα αρχικά θα έλεγα να υπάρχει ένα γραφείο σε κάθε σχολείο ενός ψυχολόγου, κοινωνικού 
λειτουργού για οτιδήποτε χρειαστεί ένα σχολείο ένας γονέας ένα παιδί και από κει και πέρα θα έλεγα 
σε μία οικογένεια ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να με συμβουλευτείτε, κατανοώ ότι αυτή είναι μία 
ιδιαίτερη διαδικασία έχει και θετικά και αρνητικά, στήριξη, στήριξη και στήριξη. 
60.Ωραία, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για όλα αυτά που είπαμε έτσι κάτι που μπορεί να 
σκέφτηκες τώρα; 
- Όχι. 
Σ1: Ωραία, τελειώσαμε την πρώτη συνέντευξη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΧΝΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  
 
1. Ωραία, τι είναι αυτό που εσύ προσωπικά θεωρείς σπίτι; 
-Το πατρικό μου και ο χώρος στον οποίο νοικιάζω και τον έχω φτιάξει έτσι όπως μου αρέσει.  
1α. Άρα δύο σπίτια έχεις. 
-Ναι δύο σπίτια. 
2. Τι ρόλο παίζει το σπίτι στην καθημερινή σου ζωή; 
- Έναν αρκετά σημαντικό ρόλο διότι είναι το καταφύγιο μου, μου προσφέρει χαλάρωση, απομόνωση 
που τη χρειάζομαι, είναι ένας χώρος που εκπληρώνω τις ανάγκες μου, ένας χώρος να είμαι ο εαυτός 
μου. 
3. Είναι σημαντικό για σένα να έχεις δικό σου σπίτι; και αν ναι γιατί;  
-Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μου προσφέρει όλα τα προηγούμενα που είπα, το καταφύγιο, 
την ασφάλεια και την ελευθερία που μπορώ να έχω μέσα σε αυτό το χώρο.  
4. Τα θετικά της αλλαγής του τόπου κατοικίας για σένα όταν ήσουν παιδί ποια ήταν; 
- Ότι θα γνώριζα καινούργιους φίλους και ότι θα γνώριζα ένα καινούργιο μέρος, μου έκαναν πολλή 
εντύπωση τα μέρη. Σαν πόλεις, σαν αυτό, το τι θα συναντούσα εκεί πέρα. 
4α. Άρα ήταν θετικό το ότι θα πήγαινες έτσι σε ένα καινούργιο μέρος και θα γνώριζες παραπάνω 
πράγματα 
-Ναι είχα μια ανυπομονησία, πάντα θυμάμαι να ανυπομονούσα για αυτή την αλλαγή που ερχόταν.  
5. Τα αρνητικά ποια θα έλεγες ότι είναι για σένα; 
- Στα αρνητικά σίγουρα ήταν ότι θα έπρεπε αυτό με το σπίτι με, δεν μπορούσα να δεθώ με ένα σπίτι, 
με κούραζε λίγο αυτό. Διότι είχα εγώ στο μυαλό μου κάπως πώς θέλω να φτιάξω το δωμάτιό μου 
κυρίως σαν έφηβη και με το που το έφτιαχνα μετά έπρεπε να ξαναφύγουμε και αυτό δεν εκπληρώθηκε 
ποτέ. Και τα άτομα που θα άφηνα πίσω, ότι  φιλίες είχα φτιάξει με στεναχωρούσε που θα τα άφηνα.  
5α. Το δωμάτιο που είχες το εφηβικό μετά δεν το έφτιαχνες ξανά εκεί που θα πήγαινες, τι ήταν 
αυτό που έτσι σε πείραζε το ότι δεν είχες τη συνέχεια; 
- Ναι το έφτιαχνα αλλά και πάλι δεν μπορούσα να φτάσω στο 100% αυτού που είχα εγώ στο μυαλό 
μου διότι αισθάνομαι ότι χρειάζεται χρόνο αυτό. Και δεν υπήρχε πολύς χρόνος μέσα σε αυτά τα δύο 
χρόνια. 
6. Ωραία, την έννοια της σταθερότητας πώς θα την όριζες; 
-Να κατοικώ σε ένα μέρος για πολλά χρόνια και να συναναστρέφομαι με τα ίδια άτομα.  
6α. Και τι ρόλο πιστεύεις ότι διαδραματίζει και διαδραμάτιζε η σταθερότητα στη ζωή σου; αν 
το πάρουμε σε κάθε φάση ας πούμε της ζωής σου τι ρόλο πιστεύεις ότι διαδραμάτιζε σε κάθε 
φάση η σταθερότητα; 
- Δεν μπορώ να πω ότι η σταθερότητα είναι ένα κομμάτι το οποίο το ασπάζομαι γιατί και λόγω του 
επαγγέλματος μου πλέον και από παιδί δεν μπορώ να πω ότι τη βίωσα τη σταθερότητα και τώρα ας 
πούμε που είμαι ενήλικη κάπως μέσα μου υπάρχει ένα κομμάτι που περιμένει να αλλάξει μέρος, σπίτι, 
υπάρχει αυτό.  
7. Υπήρχε κάποια σταθερότητα στη ζωή σου ως παιδί κάτι που να την έκανε σταθερή παρά τις 
αλλαγές; 
-Υπήρχε μία σταθερότητα ως προς τα ιδιαίτερα και τα μαθήματα και ξένες γλώσσες που έκανα 
δηλαδή δεν διακόπτονταν με τη μετάθεση συνέχιζα στο καινούργιο μέρος, πήγαινα, αυτό ήταν ένα 
σταθερό κομμάτι, οι γονείς μου και η αδερφή μου είναι σταθερό κομμάτι που ήτανε μαζί μου. Για ένα 
μεγάλο διάστημα θα μπορώ να πω ότι και τα έπιπλα μας ήτανε σταθερά. Αυτά.  
7α. Τις ξένες γλώσσες που έκανες τις έκανες με τον ίδιο καθηγητή ή άλλαζε ο καθηγητής ας 
πούμε όπου ήσουνα; 
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- Όχι, άλλαζε 
7β. Άρα ας πούμε οι ξένες γλώσσες ήταν σταθερές αλλά το σχολείο δεν ήταν σταθερό; αυτά που 
κάνατε στο σχολείο; πώς το διαχωρίζεις κάπως, γιατί από ότι κατάλαβα το διαχωρίζεις λίγο. 
- Ναι γιατί ας πούμε τα φροντιστήρια και οι ξένες γλώσσες ήταν κάτι το οποίο το επέλεγα εγώ και οι 
γονείς μου ενώ το σχολείο είναι ούτως ή άλλως είναι αυτονόητο ότι θα πάω σχολείο όπως και ότι θα 
μένω σε ένα σπίτι είναι αυτονόητο ενώ το άλλο κομμάτι είναι προαιρετικό για αυτό δεν το δίνω τόσο 
σημασία το σχολείο. 
8. Okay ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες στην παιδική σου ζωή που σε έκαναν να νιώθεις 
αστάθεια στη ζωή σου; 
- Αστάθεια. Συνολικά να το δω έτσι; 
8α. Αναλόγως, στην παιδική ηλικία ας πούμε.  
-Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν οι φιλικές μου σχέσεις, ήταν ασταθείς, και γιατί όταν μετακόμιζα τον 
πρώτο καιρό έκανα παρέα με κάποια άτομα και μετά έκανα παρέα με άλλα άτομα, αυτό ήταν ένα 
φαινόμενο που συνέβαινε, ξεκινούσα να κάνω παρέα με κάποιους και κατέληγα με κάποιους άλλους 
πριν φύγω, και μπορώ να πω και η συμπεριφορά των γονιών μου διότι ήτανε σαν η μετάθεση να ήταν 
και ένα ορόσημο και ως προς την αντιμετώπισή τους προς εμένα δηλαδή άλλη ήταν η διετία πέμπτη 
έκτη δημοτικού, δηλαδή αλλιώς με αντιμετώπιζαν σαν παιδάκι και μετά ή επόμενη διετία μπορώ να 
πω στο γυμνάσιο, με αντιμετώπιζαν διαφορετικά, σαν έφηβη πλέον. Υπήρχε διαφορετική 
αντιμετώπιση, δεν ξέρω αν μέναμε κάπου μόνιμα πώς θα εξελισσόταν αυτό αλλά το παρατήρησα 
αυτό.  
8β. Το συνδέεις κάπως με τις μετακομίσεις αυτό; 
- Το συνδέω σαν χρονικοί περίοδοι που συνάδουν με την ηλικία μου και αυτό έφερνε και μία άλλη 
αντιμετώπιση από τους γονείς μου. 
8γ. Άρα ήταν πιο πολύ η ηλικία ότι άλλαξε η συμπεριφορά επειδή μπήκες στην εφηβεία; ή 
άλλαξε η συμπεριφορά επειδή πήγαμε ας πούμε στη Δράμα μετά την Κύπρο; 
- Νομίζω ότι είναι σαν ένα μείγμα και των δύο, δεν είναι πολύ εύκολο να το εντοπίσει κάποιος σαφώς 
όσο μεγάλωνα υπήρχε άλλη επικοινωνία, άλλη αντιμετώπιση άλλα μπορώ να πω ότι μετά την 
μετάθεση ξεκινούσε μία διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν είχε αρχίσει πριν τη μετακόμιση. 
Κάπως έτσι κάπως και οι γονείς μου να συντονιζόντουσαν σε όλο αυτό.  
9. Ok, σχετικά με την ανεστιοτητα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, υπήρξε κάποια στιγμή 
στη ζωή σου που να αισθάνθηκες εσύ ότι είσαι ανέστια προσωπικά; 
- Ναι. Θεωρώ ότι έχω υπάρξει στη φάση της μετακόμισης και της αλλαγής, θεωρώ ότι έμπαινα σε μια 
κατάσταση ανεστιότητας σαν μηχανισμό επιβίωσης, ότι οκ ας μην το πάρω τόσο μελοδραματικά τη 
μετακόμιση, μπορώ να το αντιμετωπίσω και πάμε για το καλό, για το καινούργιο, για το αυτό που θα 
φέρει, γιατί είχα και ένα έτσι άγχος, ενθουσιασμό και το τι θα είναι εκεί πέρα τι θα συναντήσω και 
σαν να εστίαζα σε αυτό και το υπόλοιπο το κομμάτι να έμενε πιο μουδιασμένο, του αποχωρισμού 
δηλαδή. 
9α. Άρα κάπως έτσι τη συνδέεις την ανεστιότητα με το μούδιασμα στις μετακομίσεις; 
-Με πάγωμα συναισθηματικό, δηλαδή ok δεν έγινε και κάτι τώρα που θα χάσεις τη Μαρία και την 
Κωνσταντίνα ξέρω εγώ, θα βρεις άλλους φίλους και θα κρατάς επαφή με τους προηγούμενους. 
9β. Πώς ήταν για σένα να το νιώθεις αυτό;  
- Νομίζω ότι κάπως αναπτύχθηκε αυτό αυτόματα δηλαδή σαν δεν μπορώ πολύ εύκολα να διακρίνω 
πώς το αντιμετώπιζα όλο αυτό γιατί το αντιμετώπιζα Ok σαν φυσική ροή, σαν μηχανισμός επιβίωσης. 
10. Οk, τώρα αυτή τη στιγμή στη ζωή σου αισθάνεσαι ανέστια; 
-Ναι αισθάνομαι ανέστια.  
10α. Σε ποιο βαθμό, γιατί; 
- Ε όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πω τώρα πηγαίνουμε πολύ βαθιά. Θα το πάρω αλλιώς, αισθάνομαι ότι 
έχω δει ότι υπάρχει μέσα μου ένα κομμάτι παγωμένο, πολλά χρόνια τώρα. Αν μπορούσα να το 
τοποθετήσω κάπου σίγουρα θα ήτανε στις φιλικές μου επαφές, θεωρώ ότι είμαι ανέστια, γιατί εγώ 
προσωπικά αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα τέλμα ενώ θα ήθελα να αναπτυχθούν κι άλλα επίπεδα της 
φιλίας που έχω, και επειδή αυτό δεν συμβαίνει προστρέχω στην ανεστιότητα. Και με τους γονείς μου 
και την αδερφή μου το αισθάνομαι αυτό, διότι θέλω να τους έχω περισσότερο στη ζωή μου, δεν 
γίνεται αυτό, λόγω του ότι μένουμε σε διαφορετικές πόλεις και αυτό με στεναχωρεί και μετά σε 
κάποιες φάσεις το βάζω σε ένα σε μία φάση παγώματος και αυτό ότι έλα μωρέ εντάξει δεν έγινε και 



 262 

κάτι κάποια στιγμή τους δεις, αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων να απομακρύνονται τα παιδιά 
τους γονείς, ενώ δεν το αισθάνομαι έτσι. 
10β. Πώς το αισθάνεσαι;  
-Εγώ Αισθάνομαι ότι θέλω να έχω περισσότερο επαφή με τους γονείς μου και με την αδερφή μου 
γιατί με κάνει χαρούμενη και με γεμίζει η οικογένεια και η σχέση που έχουμε με την αδερφή μου και 
θέλω παραπάνω χρόνο και να κάνω και πράγματα, να τους βλέπω πιο συχνά. Αυτό αισθάνομαι ότι 
θέλω αλλά δεν γίνεται. 
11. Ok, ως παιδί ποια ήταν η σχέση που είχες με τους γονείς σου; 
- Ως παιδί. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε λίγο σε ηλικίες, μέχρι τα 12 δηλαδή; 
11α. Ναι. 
-Ας πάμε από τα εύκολα, με τον πατέρα μου υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι εκφοβισμού, 
αισθανόμουνα ότι τον φοβόμουν βασικά τον πατέρα μου και αυτό το έχει φτιάξει εκείνος, γιατί με 
χτυπούσε, άμα έβγαινε εκτός ορίων με χτυπούσε και άμα με διάβαζε μετά από ένα σημείο έφευγε από 
τα όρια της υπομονής του και φώναζε, χτυπούσε το χέρι του το τραπέζι οπότε τον φοβόμουνα και  δεν 
επικοινωνούσα μαζί του. Με την μητέρα μου υπήρχε καθημερινή τριβή, επειδή η μητέρα μου λόγω 
του ότι δεν δούλευε, βασικά μπορεί κάποιες φορές να δούλευε σε δουλειές αλλά τις περισσότερες 
φορές ήταν σπίτι οπότε υπήρχε αυτή η τριβή, αισθάνομαι τη μητέρα μου σαν παιδί ότι πολλές φορές 
σαν να καταπίεζε αυτή την αίσθηση ανεξαρτησίας και ελευθερίας που χα εγώ για τον εαυτό μου, εγώ 
αισθανόμουνα ότι μπορούσα να κάτσω έξω περισσότερη ώρα να κάνω κάτι να πάω από δω από εκεί 
και εκείνη φοβότανε και δεν μου το επέτρεπε. Αυτό. Ε και το επικοινωνιακό κομμάτι, είχαμε 
επικοινωνία. Είχα μια αίσθηση ότι δε με καταλάβαινε πλήρως. 
12. Αυτό στην εφηβεία ή στην παιδική ηλικία; 
-Στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία θα ήτανε ότι μπορεί να ήθελα εγώ να συζητήσουμε κάτι ή να 
μοιραστώ κάτι ή υπήρχε κάτι μέσα μου που με απασχολούσε με ανησυχούσε ή θα επιχειρούσα να το 
συζητήσω και δεν θα γινόταν αντιληπτό αυτό που έλεγα ή δεν θα έπαιρνα σαν απάντηση αυτό που 
ήθελα, όχι από την φάση της να μου πει την απάντηση που θέλω αλλά από τη φάση της 
συναισθηματικής υποστήριξης δεν εισέπραττα αυτό που εγώ επιδίωκα, οπότε ή θα της μιλούσα και 
δεν θα ένιωθα ότι με καταλαβαίνει, με καταλάβαινε εν μέρει, όχι ολοκληρωτικά ή δε θα της μιλούσα 
καθόλου και έτσι στην εφηβεία είχα πολλά μυστικά. 
12α. Άρα αυτή η έλλειψη κατανόησης υπήρχε και στην παιδική ηλικία και στην εφηβική 
- Ναι ναι. 
13. Πώς πιστεύεις ότι τη σχέση με τους γονείς την επηρέασαν κάπως οι μετακόμισης, αν 
πιστεύεις ότι την επηρέασαν, είτε θετικά είτε αρνητικά; 
-Την επηρέασαν γιατί το καλοκαίρι που μετακομίζαμε ουσιαστικά ήταν σαν εκείνο το καλοκαίρι να 
ήταν οι γονείς μου απόντες από την άποψη ότι ο πατέρας μου έφευγε έψαχνε να βρει σπίτι, μετά 
μπορεί να ξαναχρειαζόταν να ξαναφύγει γιατί γυρνούσε και δεν έβρισκε έπρεπε να ξαναπάει, μετά 
έφευγε νωρίτερα η μητέρα μου, εμείς καθόμασταν για ένα διάστημα με τους παππούδες μου γιατί 
πηγαίναν οι γονείς μου, καθαρίζανε κάνανε, προσαρμοζόντουσαν λίγο εκεί πέρα και εμείς πηγαίναμε 
λίγο πριν ανοίξει το σχολείο, οπότε δηλαδή ήτανε μια κατάσταση που και τους άγχωνε γιατί είναι μια 
αγχωτική διαδικασία και έπρεπε να τη συντονίσουνε όπως και να χει, από κει που δεν θα υπήρχε 
τίποτα, υπήρχε αυτό. 
13α. Άρα την επηρέαζε αρνητικά οι μετακομίσεις; 
-Ναι εννοείται αρνητικά και μετά υπήρχε το άγχος της προσαρμογής της δικής μας, όχι τόσο της δικής 
τους ντάξει αυτοί ήταν αλλά εντάξει υπήρχε ένα άγχος να προσαρμοστούμε εμείς, να είμαστε ok στο 
σχολείο, να κάνουμε παρέες τα φροντιστήρια θυμάμαι ψάχναμε ρωτούσαμε πολλούς ανθρώπους μέχρι 
να καταλήξουμε στους δασκάλους και υπήρχε και μετά ένα άγχος.  
13β. Αυτό το άγχος πώς εκφραζόταν στη σχέση μεταξύ σας;  
-Δεν υπήρχε επικοινωνία ως προς αυτό, σαν να μην μιλούσε κανένας για αυτό στην οικογένεια, σαν 
να υπήρχε μια συμφωνία ότι okay τώρα δεν μιλάμε για αυτό μέχρι να λυθεί το πρόβλημα δεν μιλάμε, 
μπορεί να ήμασταν λίγο παγωμένοι και οι τέσσερις μεταξύ μας μέχρι να μπούμε σε μία γραμμή όλοι, 
ο καθένας στο δικό του κομμάτι, να ήμασταν όλοι παγωμένοι, δεν μπορώ να πω ότι από αυτόν είχε 
ξεκινήσει ποτέ καμία ένταση ούτε κάποιο μάλωμα απλώς περιμέναμε πότε θα έρθει μία σταθερότητα. 
14. Οk, ως παιδί ποια ήταν η σχέση που είχες με τους φίλους σου; 
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- Ωραία ναι, με το που, βασικά πάντα στις φίλες μου εγώ ξεκινάω πολύ δυναμικά και πολύ ανοιχτά 
και δείχνω έτσιπολύ το ενδιαφέρον μου και την αγάπη που έχω, το κάνω αυτό για να τον κεδρίσω τον 
άλλον, ότι τον έχω κατακτήσει σαν φίλο φίλη ε και μετά απλά περίμενα πότε θα τελειώσει. 
14α. Άρα περίμενες πότε θα τελειώσει η φιλία με τη μετακόμιση εννοείς; 
-Ναι 
15. Άρα δεν προχωρούσε η φιλία πέρα από αυτό το αρχικό στάδιο; πως ήταν μετά η φιλία; 
- Μετά τι εννοείς μετά τη μετακόμιση; 
15α. Όχι αφού ένιωθες ότι τον κατέκτησες σαν φίλο μετά τι γινόταν; 
-Μετά υπήρχε αυτή η φιλική σχέση, ήμασταν πολύ ωραία. Δηλαδή όσον αφορούσε τα άτομα που 
όντως ταίριαζα και θα τους έλεγα ούτως ή άλλως υπό οποιαδήποτε συνθήκη περνούσα πάρα πολύ 
ωραία, αλλά δεν αισθάνομαι ότι ήμασταν, τώρα πλέον όπως το φιλτράρω στον ενήλικο εγκέφαλο, δεν 
αισθάνομαι ότι ήμασταν φίλοι φίλοι, υπήρχε αυτό το δέσιμο και μέσα από το σχολείο και χαβαλέ και 
οι ώρες που περνούσαμε, υπήρχε μια τρυφερότητα, ένα δέσιμο, δε νομίζω ότι υπήρχε αγάπη, υπήρχε 
ένα δέσιμο. Μέχρι εκεί. 
16. Θεωρείς ότι υπήρχαν επιδράσεις θετικές ή αρνητικές από τις μετακομίσεις στη σχέση με 
τους φίλους σου; 
- Ναι ναι ντάξει υπήρχε μια αρνητική ότι μετά τη μετακόμιση σταματούσαμε να είμαστε φίλοι, 
κάποιες φορές μπορεί να υπήρχε μια επικοινωνία να μιλούσαμε οπότε με τον καιρό αυτό έφθινε δε 
μπορούσε να διατηρηθεί οπότε εμένα μου έμενε μια ανάμνηση του ανθρώπου όσο καιρό έμενα κοντά 
του, μετά τα θετικά, ήταν πολύ ωραίο το γεγονός ότι τότε γνώρισα πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά 
παιδιά.  
17. Η σχέση σου ως παιδί με το σχολείο πώς ήτανε και πως ήταν για σένα το να αλλάζεις κιόλας 
σχολεία. 
-Νομίζω ποτέ δεν συμπάθησα το σχολείο ήταν κάτι το οποίο δεν αισθάνομαι ότι μου ταίριαζε. Είχα 
μία ανάγκη να μαι καλή μαθήτρια τα πρώτα χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι το εκτιμούσα όμως όπου και 
να βρισκόμουνα με απασχολούσαν κι άλλα πράγματα. 
17α. Και πώς ήτανε για σένα η αλλαγή των σχολείων τι σημαίνει για σένα; 
-Η αλλαγή των σχολείων, αυτό που θυμάμαι είναι ότι στην αρχή ήταν πολύ αγχωτικό το γεγονός ότι 
δεν ήξερα τον κόσμο γύρω μου, τους μαθητές του σχολείου και ένιωθα πολύ έξω από όλο αυτό. 
Νομίζω πιο πολύ ψυχολογικά με επηρέαζε γιατί μετά στο πρακτικό κομμάτι μαθήματα διάβασμα, 
παρέμενε το ίδιο, ψυχολογικά όμως χρειαζόμουνα ένα κομμάτι οκτώ εννιά μηνών μέχρι να 
προσαρμιστώ.  
17β. Και μετά προσαρμοζόσουνα ε; 
-Ναι μετά προσαρμοζόμουνα. Μετά αισθανόμουνα ότι ζούσα εδώ χρόνια.  
18. Ωραία, η αλλαγή του σχολείου πως είχε επηρεάσει την καθημερινή σου ζωή; 
- Δεν την είχε επηρεάσει γιατί όπου και να ήμουνα πήγαινα σχολείο γυρνούσα, έτρωγα, έκανα 
μαθήματα και πιο μεγάλη μετά φροντιστήρια. 
19. Ωραία. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπισες στο να προσαρμοστείς που μπορεί να 
επηρέασαν οι μετακομίσεις, αν προκάλεσαν δηλαδή κάποια δυσκολία στην προσαρμογή σου 
- Ε προκάλεσαν, το γεγονός ότι δεν γνώριζα τους συμμαθητές μου και ήτανε ένα ζήτημα το οποίο 
έπρεπε να το καλύψω πολύ γρήγορα αν ήθελα να αισθάνομαι, γιατί αυτό ήθελα, να αισθάνομαι 
κομμάτι της τάξης μου και αυτό με επηρέαζε  
19. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν την ψυχική σου υγεία; 
-Σε τεράστιο, νομίζω ότι οι μετακομίσεις με έχουν διαμορφώσει σαν άνθρωπο, είναι στον απόλυτο 
βαθμό. Μπορώ να το περιγράψω με ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι δεν ξέρω ποια θα ήμουνα αν δεν 
μετακομίζαμε. Αν δεν κάναμε τις μεταθέσεις. Δεν ξέρω ποια θα ήμουνα. Θεωρώ ότι το κομμάτι το 
επικοινωνιακό το κοινωνικό που είμαι ανοιχτή και προσέλκυα τους ανθρώπους το έχτισα μέσα από τις 
μετακόμισης και το ότι είμαι παγωμένη ότι ok, οι φιλίες είναι όσο διαρκούν. Μετά σταματάνε. Σε 
απόλυτο βαθμό.  
20. Τους τρόπους ρύθμισης και αυτορρύθμισης σου πώς πιστεύεις ότι σε ποιο βαθμό μάλλον τον 
έχουν επηρεάσει οι μετακομίσεις; 
- Τι εννοούμε ρύθμισης και αυτορύθμισης; 
20α. Το πώς αντιδράς σε καταστάσεις που μπορεί να σε πιέζουν, πώς ρυθμίζεις ουσιαστικά τα 
συναισθήματά σου, τη συμπεριφορά σου, όλα αυτά. 
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- Θεωρώ ότι οι μετακομίσεις απαιτούσαν από μένα να προσαρμόζομαι άμεσα, βασικά εγώ το 
απαιτούσα από τον εαυτό μου, επομένως υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι άγχους μετά που αισθάνομαι ότι 
το ξεπερνούσα μέσα από τις φιλίες που έχτιζα και αισθάνομαι ότι με επηρέασαν επίσης σαν 
χαρακτήρα να είμαι κάπως απόλυτη με τους ανθρώπους στο ότι οκ δεν έγινε και κάτι αν κάποιος 
χαθεί απ τη ζωή μου. Είναι φυσικό. Κομμάτι της πραγματικότητας. Και εγώ το αντιμετωπίζω αυτό και 
το αποδέχομαι.  
21. Σχετικά με τους μηχανισμούς άμυνας που μπορεί να έχεις σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι 
επηρέασαν οι μετακομίσεις του μηχανισμούς άμυνας; Ή με ποιον τρόπο; 
- Ναι ένας μηχανισμός άμυνας που αισθάνομαι ότι έχω σαν Β. είναι αυτό το να παγώνω σε 
καταστάσεις που δεν μπορώ να ελέγξω ή όταν κάτι με στεναχωρεί όντως, πχ το να χάνω μία φίλη μου 
αισθάνομαι ότι δημιουργήθηκε αυτό το πάγωμα. Παγώνω τα συναισθήματά μου, freeze δεν υπάρχει 
τίποτα. Το έχω συνδέσει πάρα πολύ με τις μεταθέσεις αυτό.  
21α. Επειδή έμπαινες σε διαδικασία να αποχωριστείς άτομα και έτσι είχες μάθει να 
ανταπεξέρχεται 
-Ναι και ο αποχωρισμός ήταν μόνιμος, δεν υπήρχε κάποια στιγμή που να επανερχόμουνα σε αυτά τα 
άτομα, τίποτα όσο διήρκεσαν οι φιλικές επαφές στις μετακομίσεις, δεν έχει υπάρξει κάποια φιλική 
σχέση που να έχω διατηρήσει μέχρι και σήμερα υπάρχουν άτομα που τους μιλάω τους χαιρετάω και 
μπορώ να πω γεια μέχρι τώρα αλλά μέχρι εκεί.  
22. Ωραία σαν παιδί δεν σκεφτόσουν ότι μπορεί με αυτά τα παιδιά να συναντηθείτε ή να 
κρατήσετε μία επαφή, δηλαδή για σένα ήταν πολύ ότι τώρα τους αφήνω και τους χάνω για 
πάντα; 
- Όχι υπήρχανε άτομα που τα είχα αγαπήσει και υπήρχε η θέληση μέσα μου να διατηρήσω μια επαφή, 
διατηρούσα μια επαφή η οποία σιγά-σιγά μειωνότανε, αλλά μετά θα υπήρχε και μια καινούργια 
φιλική επαφή που θα είχα που θα την αισθανόμουνα πολύ έντονη στην καινούργια μετάθεση, οπότε 
μετά το προηγούμενο άτομο κάπως σαν να έφθινε μέσα μου. 
21α. Ωραία άρα παρόλο που είχες άτομα έτσι που αγαπούσες και ένιωθες φίλους πάλι όταν ήταν 
να αποχωριστείτε πάγωνες για να το διαχειριστείς αυτό, παρόλο που μπορεί να έφευγες και να 
είχες στο μυαλό σου ότι θα κρατήσω επαφές. 
- Ναι ναι και πολύ διαφορετικά την αντιμετώπιζα την επικοινωνία. 
22. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι οι συχνές μετακομίσεις επηρέασαν την ψυχική σου 
ανθεκτικότητα; 
- Σε πλήρη βαθμό. Θεωρώ ότι έγινα ανθεκτική μέσα από αυτές, γεννήθηκα σε άλλο τόπο μεγάλωνα σε 
άλλους τόπους μία ζωή, αισθάνομαι ότι έγινα πιο ανθεκτική, πάλι ως προς τις φιλικές επαφές θα το 
έλεγα, ανθεκτική στο ότι και στο να προσεγγίσω κάποιον καινούργιο και στο να αφήσω πίσω τον 
παλιό φίλο. 
23. Ωραία, την αυθεντικότητα σου; 
-Α καλά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυθεντικότητα. Αισθάνομαι ότι έδειχνα ένα πρόσωπο χαρούμενο και 
συμπαθητικό και προσαρμοζότανε στον κόσμο που υπήρχε γύρω μου, δεν αισθάνομαι ότι υπήρχε 
χώρος και χρόνος να είμαι αυτό που είμαι, αυτό γινότανε μετά. αφού είχα αποκτήσει φίλες που τις 
ένιωθα ότι μου ταιριάζουνε και μετά από κει και πέρα υπήρχε ένα κομμάτι αυθεντικό που αυτό όμως 
τελείωνε γρήγορα, γιατί ξαναλέω στις μετακομίσεις μου δεν θυμάμαι σε καμιά μετακόμιση με τα 
πρώτα άτομα που ξεκίνησα να γνωρίζω να κάνω παρέα με αυτά να παρέμενα μέχρι να φύγω, άλλαζα, 
έβρισκα τα άτομα με τα οποία ήθελα να κάνω παρέα, ε μετά φεύγαμε.  
24. Οk, στις σχέσεις με τους συμμαθητές πώς πιστεύεις ότι έπαιξαν ρόλο οι μετακομίσεις; 
- Επειδή ήμουνα ένα συμπαθητικό παιδί και τους προσέγγιζα όλους ανέκαθεν θεωρώ ότι με 
συμπαθούσαν όλοι αλλά δεν αισθάνομαι ότι με αποδεχόντουσαν σαν μέλος της τάξης, ήταν απλά 
είναι και η Β. εδώ, καινούργια, με συμπαθούσαν επειδή εγώ το επιδίωκα, αλλά δεν αισθάνθηκα σε 
καμία τάξη ότι ήμουνα κομμάτι της τάξης.  
24α. Πώς θα ήσουνα, πώς θα αισθανόσουν ότι είσαι κομμάτι της τάξης, τι έλειπε δηλαδή; 
- Τι έλειπε, μπορεί να ήταν και ένα κομμάτι δικό μου αυτό, να μην ήθελα εγώ να γίνω κομμάτι του 
συνόλου. Τι έλειπε. Ωραία θα το πω πιο απλά γιατί δεν μπορώ να το πω θεωρητικά. Δεν  αισθάνομαι 
ότι όλα τα παιδάκια μου λέγανε καλημέρα και γειά σου και με κοιτούσαν στα μάτια, αυτό αισθάνομαι 
ότι απουσίαζε.  
24β. Δεν σε κοιτούσαν στα μάτια δηλαδή; 
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- Όχι και δεν θα ξεκινούσαν αυτά να μου πούνε γεια τι κάνεις, συνέβαινε κάποια στιγμή που εγώ θα 
πήγαινα σε ένα συμμαθητή που δεν κάνω παρέα, γιατί στην τάξη θα υπήρχανε δύο-τρία άτομα που θα 
κανα παρέα, με τα υπόλοιπα άτομα θα προέκυπτε κάτι για να μιλήσουμε, για να επικοινωνήσουμε ή 
θα το ξεκινούσα εγώ ή θα ήτανε κάποια εργασία, κάποια συζήτηση, κάποια εκδρομή, αλλά δεν 
αισθάνομαι ότι από μόνοι τους θα ερχόντουσαν να με προσεγγίσουνε εκτός από τη Δράμα που είχα 
πάει στη β Λυκείου που άλλαξα τάξη και χώρα στα μέσα της χρονιάς, που εκεί αισθάνθηκα ότι όλα τα 
κορίτσια συνολικά με προσέγγισαν. 
25. Στις σχέσεις με τους δασκάλους πιστεύεις ότι επηρέασαν κάπως οι μετακομίσεις; 
-Φυσικά 
25α. Με ποιο τρόπο; 
- Γιατί ξέραν ότι είμαι παιδί στρατιωτικού, ότι είχα έρθει με μετάθεση, ενώ όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα 
ξέρανε μέσα στα χρόνια ήταν μέσα στο σχολείο τους, τα βλέπανε, εγώ ήμουν ένα καινούργιο στοιχείο 
οπότε αισθάνομαι ότι αυτό το εισέπρατα. Δεν υπήρχε και αυτή η επικοινωνία με τους δασκάλους, μην 
πω τώρα για το λύκειο εκεί στη Δράμα, για τον πούτσο. 
26. Πες πες γιατί αυτό σχετίζεται και λίγο με την επόμενη ερώτηση που είναι και η σχολική 
επίδοσή πώς πιστεύεις ότι την επηρέασε δηλαδή και η σχέση με τους δασκάλους και τη σχολική 
επίδοσή. 
- Τέλεια λοιπόν, βάλε καφέ, ντάξει τώρα στο δημοτικό επειδή την τάξη την έχει ένας δάσκαλος είναι 
αυτό που προείπα πριν ότι αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοι δεν με ξέρανε, οπότε με αντιμετωπίζανε σαν 
ένα νέο στοιχείο, ερχόμασταν κοντά όσο ήμουνα καλή μαθήτρια αλλιώς δεν ήμασταν κοντά, μετά από 
κει και πέρα Γυμνάσιο και Λύκειο που για κάθε μάθημα υπάρχει άλλος καθηγητής δε μπορώ να πω 
ότι το πήρα τόσο πολύ αυτό ότι είμαι το νέο στοιχείο, πιο πολύ το αισθανόμουνα σε φιλικό επίπεδο 
στο χώρο του σχολείου που ήταν προσωρινός.  Το αποκορύφωμα έφτασε στη β Λυκείου που εγώ 
ήρθα στη μέση της χρονιάς και βρέθηκαν και οι δάσκαλοι αντιμέτωποι με ένα παιδί που εγώ είχα 
πάρα πολλά κενά λόγω της Κύπρου γιατί δεν διδασκόμαστε τα ίδια πράγματα και εκεί μετά η επίδοση 
μου έπεσε ραγδαία. Κανένα ενδιαφέρον για το σχολείο, κανένα ενδιαφέρον για διάβασμα τίποτα, δεν 
με προσέγγισαν οι δάσκαλοι με τον τρόπο που θα έπρεπε και εγώ θα ήθελα. Με είδαν ότι παραπαίω, 
πέφτω πέφτω πέφτω και κανένας δεν ασχολήθηκε.  
26α. Άρα ήταν αρνητική η επίδραση των μετακομίσεων σε σχέση με τους δασκάλους.  
-Ναι ήτανε γιατί σε αυτή την περίπτωση εγώ είχα πάρα πολλά κενά από το κυπριακό σχολείο όταν 
ήρθα στο ελληνικό σχολείο και δεν, έπρεπε αυτό να καλυφθεί γιατί ήτανε δουλειά των δασκάλων 
αυτό. Είχα και εγώ μια αντιδραστικότητα τότε και δεν, πήγε κατά διαόλου η φάση.  
27. Πιστεύεις ότι υπήρξε κάποια θετική επίδραση σε σχέση με το σχολείο; 
- Μου άρεσε πάρα πολύ που βίωσα το σχολείο της Κύπρου γιατί ήταν ενδιαφέρον. Διέφερε σε κάποια 
κομμάτια αρκετά από το ελληνικό σχολείο, μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα.  
28. Το σχολείο της Κύπρου τι διαφορετικό είχε αν μπορείς να πεις λίγα πράγματα για το πώς 
ήταν εκεί; 
- Ναι είχανε κομμάτια Καλλιτεχνικά αρκετά δηλαδή υπήρχε μάθημα εικαστικών, υπήρχε ένα πολύ 
που μου άρεσε ήτανε στη γυμναστική είχαμε μεγάλο κλειστό γήπεδο και ντουζιέρες και αλλάζαμε 
βάζαμε τα ρούχα γυμναστικής και ξανααλλάζαμε μετά, υπήρχαν ας πούμε έτσι μαθήματα επιλογής 
που ήτανε τίποτα, ήταν απλά για ξεκούραση, σαν μάθημα δραστηριότητα που αισθάνομαι ότι 
αποσυμπιεζόντουσαν πολύ οι μαθητές σε αυτά, δεν υπήρχε αυτό το κοπάνημα που υπάρχει στο 
Ελληνικό σχολείο. Υπήρχαν αρκετά τέτοια μαθήματα δηλαδή μέσα στη μέρα ήταν τα μισά αυτά τα ας 
τα πω βαριά μαθήματα που ο καθένας έκανε και μετά τα άλλα μισά ήταν εικαστικά τεχνολογικά με 
τους υπολογιστές που ήταν πιο τσιλ η φάση.  
29. Σε σχέση με την επαγγελματική σου εργασία πιστεύεις ότι υπήρξε κάποια επίδραση από τις 
μετακομίσεις; Θετική ή αρνητική; 
-Ναι, ένα κριτήριο δικό μου ήτανε ότι ήθελα να έχω μετακομίσεις και να αλλάζω μέρη, ήθελα να το 
διατηρήσω αυτό και μέσω του επαγγέλματος μου. Αυτό. 
30. Άρα σου άρεσε, σου άρεσαν αυτές οι αλλαγές και οι μετακινήσεις οπότε επηρέασε λίγο και 
την επιλογή που έκανες σαν καριέρα. 
-Ναι, το σκεφτόμουν αυτό, ότι θέλω να υπάρχει. 
31. Ωραία, πόσο πιστεύεις ότι δένεσαι συναισθηματικά με έναν τόπο και σου είναι δύσκολο μετά 
όταν τον αφήνεις; 
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-Δε δένομαι συναισθηματικά με τους τόπους, είμαι εξερευνήτρια και παρατηρήτρια. Αισθάνομαι  ότι 
τον εξερευνώ, ότι με φιλοξενεί για ένα διάστημα, παρατηρώ τους ανθρώπους, το περιβάλλον γύρω, 
ότι έχει να προσφέρει αυτό το μέρος, αυτά.  
32. Τι ρόλο πιστεύεις ότι έπαιξε η προσωπικότητά σου και η ιδιοσυγκρασία σου στον τρόπο που 
αντιμετωπίζεις τις μετακομίσεις; 
-Αρχικά θεωρώ ότι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία μου δομήθηκαν μέσα από τις μετακομίσεις, 
αλλά θεωρώ ότι είχα ένα στοιχείο να είμαι ανοιχτή στο καινούργιο οπότε αυτό διευκόλυνε τα 
πράγματα της προσαρμογής. 
32α. Άρα  ήτανε το ότι ήσουν και εσύ από μόνη σου ανοιχτή σαν άτομο αλλά σε βοήθησαν και οι 
μετακομίσεις με αυτό 
-Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι ποτέ φοβήθηκα το ότι ήμουνα μόνη μου και καινούργια σε ένα μέρος, με 
άγχωνε αλλά δεν το φοβόμουνα γιατί ήξερα ότι στο τέλος κάπως θα πάει η φασούλα. 
33. Τι στρατηγικές χρησιμοποιούσες για να αντιμετωπίσεις το άγχος των μετακομίσεων; 
-Η μόνη στρατηγική που είχα είναι να αποκτούσα γρήγορα φίλους, γιατί από τις φιλικές μου επαφές 
σταματούσε αυτό το άγχος να υπάρχει, αισθανόμουν ότι έχω ανθρώπους που βγαίνουμε βόλτα και 
αισθανόμουν ότι γινόμουνα ένα μέλος μιας παρέας, είμαι ok που είμαι εδώ σε αυτό το μέρος που αυτά 
τα παρέχουν οι φιλίες. 
34. Έπαιξε και κάποιο ρόλο η τέχνη για να αντιμετωπίσεις το άγχος των μετακομίσεων; 
-Η τέχνη μπήκε στη ζωή μου στην εφηβεία μου, ξεκίνησα να γράφω ένα ημερολόγιο ναι με βοηθούσε 
και η μουσική ξεκίνησε τότε, η μουσική δε θεωρώ ότι με βοηθάει στις μετακομίσεις, θεωρώ ότι με 
βοηθάει στα πάντα. Μετά σταμάτησα το γράψιμο και ξεκίνησα να ζωγραφίζω, στην εφηβεία υπήρξε 
αυτό, σαν παιδί όμως δεν υπήρχε αυτό οπότε να με βοήθησε κατά το ήμισι;  
34α. Σε βοήθησε πιο μετά όχι ως παιδί δηλαδή. 
-Ναι 
35. Το παιχνίδι τι ρόλο έπαιξε στο να αντιμετωπίσεις το άγχος των μετακομίσεων αν έπαιξε; 
-Α ναι το παιχνίδι πολύ βοήθησε, αισθάνομαι ότι είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι αυτό γιατί περνούσα 
πάρα πολύ ωραία έπαιζα με τα παιδιά κατευθείαν με γνώριζαν τα άτομα, της γειτονιάς μου σε πρώτη 
φάση μετά στο σχολείο, ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι, με βοηθούσε πάρα πολύ. 
35α. Στο να δεθείς ας πούμε με τα νέα παιδιά που γνώριζες; 
- Ναι ναι βασικά όχι να δεθώ, να τα γνωρίσω και περνούσα ωραία, με όποιον και να έπαιζα περνούσα 
ωραία.   
35β. Τι παιχνίδια έτσι έπαιζες, θυμάσαι; 
-Εννοείται, τα θυμάμαι όλα, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού παίζαμε λαστιχάκι, παίζαμε μηλάκια, 
κυρίως πιο πολύ παίζαμε λαστιχάκι στο δημοτικό μετά στα τέλη του Δημοτικού παίζαμε πάρα πολύ 
αμπάριζα, ήτανε τέλεια η αμπάριζα, πολύ μου άρεζε, ή θα παίζαμε σε κάνένα σπίτι επιτραπέζια και 
τέτοια. Μετά στο Γυμνάσιο θα μαζευόμασταν στα σχολεία στα προαύλια και θα παίζαμε οτιδήποτε 
μας έκανε κέφι,  μηλάκια, κινηγητό ή θα αράζαμε απλά, μετά σταμάτησα να παίζω. 
35γ. Σε τι ηλικία σταμάτησες να παίζεις; 
-Ε σταμάτησα να παίζω στην τρίτη γυμνασίου που πήγαμε στην Κύπρο γιατί η Κύπρος δεν είναι ένας 
τόπος που μαζεύονται τα παιδιά στα προαύλια επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις, συνεννοούμασταν 
πού θα πάμε και βρισκόμασταν εκεί και θα ήταν ή σε καφέ ή κάπου τύπου Goodys και τέτοια και θα 
περπατούσαμε. 
35δ. Άρα χάθηκε εκεί το παιχνίδι ε; 
-Εκεί ναι σταμάτησε.  
35ε. Σε επηρέασε κάπως αυτό στην προσαρμογή ή στο άγχος που μπορεί να είχες;  
-Όχι δεν αισθάνομαι ότι με επηρέασε, αισθάνομαι ότι θα ήταν πολύ ωραίο να συνέβαινε αλλά και που 
δεν συνέβαινε Ok γιατί συνέβαινε κάτι άλλο στη θέση του, περπατούσα πάρα πολύ κάναμε βόλτες 
πολλές, δηλαδή ο χρόνος που ήθελα εγώ για να μαι έξω και να είμαι με τις φίλες μου υπήρχε πάλι. 
36. Ωραία, λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα που είχες σε σχέση με τις συχνές μετακομίσεις τι 
συμβουλές θα έδινες στους νέους γονείς όσον αφορά αυτό το ζήτημα; 
-Να μη το δραματοποιούν γιατί αυτό έχει φτάσει στα αυτιά μου, φοβούνται πάρα πολύ οι γονείς να 
αλλάξουν μέχρι και σχολείο σε ένα παιδί, αισθάνομαι ότι δεν είναι δα και κάτι τόσο δραματικό, 
αισθάνομαι ότι τα παιδιά έχουν ένα υπέροχο τρόπο να προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα από ότι οι 
ενήλικες,  θα έλεγα ότι απλά να είναι κοντά τους και να τους αφουγκράζονται, να μιλάνε συνεχώς για 
το οτιδήποτε, για το σχολείο, για το μάθημα, για το φίλο, για τη φίλη, για το νέο μέρος, και κάτι 
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ακόμη σημαντικό, να μένουν πιστοί γονείς ως προς τις δραστηριότητες των παιδιών δηλαδή αν ένα 
παιδί έχει μία δραστηριότητα πχ κάνει μαθήματα κιθάρας με τη μετακόμιση αυτή αν δεν θέλει το 
παιδί να το σταματήσει να μην το σταματήσουν οι γονείς για τον οποιοδήποτε λόγο αλλά να το 
διατηρήσουνε.  
37. Ωραίο, στους δασκάλους τι συμβουλές θα έδινες; 
-Στους δασκάλους θα έλεγα να δίνουν σημασία στο παιδί πρώτα σε ένα προσωπικό επίπεδο κάνοντας 
μία απλή κουβέντα και μετά μία παρατήρηση πώς θα πάει το παιδί με τα μαθήματα ποια είναι η 
απόδοση του και ανάλογα τα κενά ή τις αδυναμίες που έχει ένα παιδί να λειτουργήσουν επικουρικά σε 
αυτό.  Αυτό όμως ισχύει και για όλα τα παιδιά. 
38. Ok και στους ειδικούς τη συμβουλή θα έδινες για τις συχνές μετακομίσεις; 
-Επικοινωνία, αυτό, να αφιερώσουνε κάποια ώρα την εβδομάδα για να μιλήσουνε με όλη την 
οικογένεια, και τους γονείς και τα παιδιά. 
38α. Για να δούνε πως είναι ας πούμε η καάσταση; 
- Κοίτα έτσι όπως το θέτεις είναι σαν να υπάρχει μία κατάσταση που για μένα δεν υπήρχε μία 
κατάσταση, ήτανε κάτι που απλά συνέβαινε αλλά θεωρώ ότι το να υπάρχει επικοινωνία ότι είναι πάρα 
πολύ ανακουφιστικό και απελευθερωτικό να υπάρχει ένας χώρος ένας ειδικός μία ώρα να εκφραστεί 
το κάθε μέλος της οικογένειας ελεύθερα. 
39. Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για όλα αυτά που είπαμε κάτι που μπορεί να μην είπες 
ή μπορεί να μη ρώτησα εγώ; 
- Έχω να προσθέσω ότι είναι ωραίες οι μετακομίσεις, θεωρώ ότι έχουν να δώσουν περισσότερα από 
ότι έχουν να πάρουν και αισθάνομαι ότι πιο πολύ τα παιδιά βοηθάει όλο αυτό τα βοηθάει στο ότι 
έρχεται κάτι έξω από αυτά, μία μετακόμιση, να μάθουν να τη διαχειρίζονται. 
Σ: Ωραία, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 
1. Παράδειγμα 1: 
 

«Κάνε μια ζωγραφιά που να αναπαριστά τα σημαντικότερα στάδια της ζωής σου από 
τότε που γεννήθηκες μέχρι σήμερα». 

 

 
Ζωντανές αναμνήσεις. 

 
Λέξεις-φράσεις που έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπει το υποκείμενο τη ζωγραφιά 
του: Φίλοι, Φύση, Ποδήλατο, Ηρεμία, Διάβασμα, Επιτυχίες, Περηφάνεια, Νοσταλγία (θετικά), 
Αναμνήσεις 
 
Συνέντευξη για το ιχνογραφικό έργο: 
 
1. Ωραία πες μου τι έχει σχεδιάσει; 
- Λοιπόν τι έχω κάνει πολύ πολύ πρόχειρα στην ουσία δύο πάρα πολύ έντονες εικόνες του εαυτού 
μου, το να είμαι μέσα στο δωμάτιο και να διαβάζω γιατί ήταν από τα βασικά πράγματα που έκανα είτε 
για το σχολείο είτε εξωσχολικά μου άρεσε πάρα πολύ και από την άλλη ήταν η διέξοδος μου στην 
ουσία το ότι πολύ πράσινο, φύση και το ποδήλατό μου μέσα σε όλα αυτά έχω τους φίλους μου μάλλον 
με την φίλη μου έξω επειδή μου ήρθε ένα συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό οπότε ήταν ξέρεις ότι 
βγαίνουμε έξω γιατί γυρίζουμε το απόγευμα και είναι η ηρεμία που έχω γράψει από πίσω. 
2. Η ηρεμία είναι ο τίτλος της ζωγραφιάς; 
- Όχι όχι είναι από τις φράσεις, λέξεις φράσεις που μου ήρθαν στο μυαλό είναι ηρεμία αυτό το 
peacefulness. 
3. Αυτή η φίλη ποια είναι; 
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- Είναι φίλη μου η Μ. από τη Γερμανία. 
4. Το κάνατε αυτό στη Γερμανία, πηγαίνατε για βόλτες με το ποδήλατο; 
- Ναι παίρναμε το ποδήλατο και πηγαίναμε βόλτα είτε σε στις ανοιχτωσιές είτε σε χωράφια και όποτε 
πήγαινα εγώ σε εκείνη ή ερχόταν εκείνη σε μένα παίρναμε το ποδήλατο και κάναμε βόλτα. 
5. Ωραία και έχεις ζωγραφίσει και ένα δέντρο έτσι ψηλό, η Μισέλ ποια είναι από τις δύο; 
- Αριστερά η ξανθιά δεν ξέρω άμα φαίνεται. 
6. Ναι φαίνεται βλέπω είστε γυρισμένες προς τα εμένα ή είστε από την αντίθετη πλευρά; 
-Πλάτη. 
6α. Κοιτάτε κάτι; 
-Πιθανότατα όχι κάτι που να έχω ζωγραφίσει αλλά ναι φαντάζομαι. 
7. Και στο δωμάτιο βλέπω έχεις κάνει τον εαυτό σου σε ένα τραπέζι και γύρω-γύρω έχεις ένα 
γαλάζιο έτσι να σε περιβάλλει. Τι αντιπροσωπεύει το γαλάζιο; 
- Είναι μία χαρακτηριστική μπλε καρέκλα γραφείου που είχα στο δωμάτιό μου. 
8. Ωραία και μία κούτα από δίπλα  
-Ναι έχω και μία κούτα, εκεί συνήθως είχε βιβλία μέσα αυτή η κούτα  
8α.Α ήταν μόνιμα στο δωμάτιό σου  
-Αξεσουάρ μόνιμο ναι (γελάει) τα τελευταία χρόνια υπήρχε γιατί έπαιρνα συνέχεια λογοτεχνικά και 
δεν χωρούσαν στη βιβλιοθήκη μου οπότε μαζευόταν συχνά πυκνά μία κούτα που τα μαζεύαμε και τα 
πηγαίναμε στο πατάρι, αυτό. 
9.  Ωραία και θεωρείς ότι αυτά αντιπροσωπεύουν έτσι κάπως τη ζωή σου μέχρι την ενηλικίωση; 
-Είναι πράγματα τα οποία μου έχουν μείνει και έχω πολύ συχνές αναμνήσεις δηλαδή με θυμάμαι 
πολλές φορές να είμαι μέσα στο δωμάτιό μου και να διαβάζω και επίσης με θυμάμαι πολλές φορές να 
είμαι επίσης έξω με το ποδήλατο για βόλτα και είναι και τα δύο πολύ ευχάριστες αναμνήσεις και 
θεωρώ αρκετά σημαντικές για το πώς βλέπω κάποια πράγματα σήμερα. 
10. Πώς θεωρείς ότι έχουν επηρεάσει το πώς βλέπεις κάποια πράγματα; 
-Το κομμάτι του διαβάσματος γιατί μέσα από αυτό έμαθα και πώς μπορώ να λειτουργήσω πώς μπορώ 
να μάθω μόνη μου και με βοήθησε στο να μάθω να πετυχαίνω στόχους, μου έκανε πολύ ξεκάθαρο με 
το τι θέλω να ασχοληθώ και η δεξιά πλευρά γιατί με ηρεμεί δηλαδή ακόμα και τώρα το κάνω και μόνη 
μου θα σηκωθώ δεν έχω το ποδήλατό μου εδώ βέβαια αλλά θα κατέβω μία βόλτα μόνη μου στην 
παραλία να κάτσω να αντικρίσω το Θερμαϊκό κατάλαβες. 
11. Άρα το κάνεις αυτό συχνά και είναι κάτι που έτσι σε βοηθάει να αποφορτίζεσαι  
-Ναι 
12. Βιβλία διαβάζεις ακόμη; 
-Δεν έχω το χρόνο όσο θα ήθελα αλλά ναι. 
13. Ωραία και να δούμε τι έχεις γράψει στις λέξεις από πίσω, ζωντανές αναμνήσεις είναι ο τίτλος 
βλέπω, ωραία μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο γιατί έδωσες τον συγκεκριμένο τίτλο; 
- Ε Γιατί μου είναι πάρα πολύ παραστατικές εικόνες και ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο 
μυαλό για τις βιωματικές εμπειρίες και επειδή μου ήρθαν πολύ παραστατικά πολύ ζωντανά η λέξη 
επιτυχίες που έχω γράψει ότι έχω καταφέρει με κόπο να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα ακαδημαϊκά 
πάντα και υπερηφάνεια για τον ίδιο λόγο, νοσταλγία ότι μου λείπει μερικές φορές αυτό το λίγο πιο 
αθώο της παιδικής ηλικίας το λίγο πιο ξέγνοιαστο με αυτή την έννοια. 
14. Ήσουν πιο ξέγνοιαστη όσο ήσουνα παιδί ε; 
- Ναι 
15. Τώρα τι θεωρείς ότι σε κάνει να μην είσαι τόσο ξέγνοιαστη; 
- Το ότι έχω την τάση να παίρνω πάνω μου ευθύνες που δεν είναι δικές μου, δηλαδή να θεωρώ ότι 
πρέπει να κάνω καλό για όλους και ότι πρέπει να είμαι εκεί για όλους και να γίνομαι χίλια κομμάτια 
για όλους και με αποτέλεσμα να με φορτώνω ώρες-ώρες. 
16. Αυτό το είχες σαν παιδί; 
- Ναι αλλά όχι τόσο έντονα δηλαδή είναι κάτι το οποίο διογκώθηκε όσο μεγαλώνω και εγώ. 
17. Είχες πει ότι στη Γερμανία ένιωθες πολύ έτσι επειδή ήσουν η  μόνη που μιλούσε τη γλώσσα. 
-Ναι, τον πρώτο καιρό ναι. 
17α. Θα μπορούσε να συνδέεται αυτό κάπως με το ότι και τώρα παίρνεις πολλές ευθύνες; 
- Πιθανόν, δεν θα το απέκλεια. 
17β. Ωραία υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τη ζωγραφιά; 
- Όχι 
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Φαινομενολογική ανάλυση ιχνογραφήματος: Η Κατερίνα στα αριστερά της σελίδας έχει 
σχεδιάσει τον εαυτό της στο δωμάτιο της να διαβάζει, δίπλα σε μια κούτα με βιβλία. Στη 
δεξιά πλευρά της σελίδας έχει σχεδιάσει μια φίλη της, τον εαυτό της, ένα ποδήλατο και τη 
φύση, κάτι το οποίο ήταν η διέξοδος της όπως αναφέρει.  
 
Ερμηνευτική ανάλυση ιχνογραφήματος: Η Κατερίνα έχει σχεδιάσει δύο εικόνες που θυμάται 
πολύ έντονα για τον εαυτό της. Το διάβασμα βιβλίων, οι βόλτες στη φύση με τα ποδήλατα 
και τη φίλη της την έκαναν να νιώθει ηρεμία και χαλάρωση. Ο τίτλος τον οποίο έχει δώσει 
είναι «Ζωντανές αναμνήσεις», καθώς πρόκειται για δύο αναμνήσεις που έχουν μεγάλη 
σημασία για την ίδια και τις θυμάται έντονα. 
 
 
2. Παράδειγμα 2: 

 
«Κάνε μια ζωγραφιά που να αναπαριστά το βίωμα των μετακομίσεων στη ζωή σου από τότε που 
γεννήθηκες μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που αυτές οι μετακομίσεις είχαν στη 

ζωή σου». 
 

 
Η νότα χαράς μέσα στον πανικό. 

 
Λέξεις-φράσεις που έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό καθώς βλέπει το υποκείμενο τη ζωγραφιά 
του: Χαοτική περίοδος, Κούτες, Κάτι καινούργιο, Μια νέα πρόκληση, Νέα αρχή 
 
Συνέντευξη για το ιχνογραφικό έργο: 
 
1. Ωραία πες μου τι έχεις ζωγραφίσει εδώ;  
-Τι έχω ζωγραφίσει, έχω ζωγραφίσει εμένα με τους γονείς μου που επικρατεί από πίσω το χάος με τις 
κούτες και μαζεύουμε πράγματα, φεύγουμε και όλη αυτή η αναμπουμπούλα εν πάση περιπτώσει και 
μπροστά εμείς, στην ουσία ένα παράθυρο το οποίο στο μυαλό μου συμβολίζει την καινούργια αρχή 
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και το ότι η καινούργια αρχή για μένα είναι κάτι το συναρπαστικό, είναι μία καινούργια πρόκληση, 
είναι το ότι θα γνωρίσω καινούργια παιδάκια το ότι θα κάνω καινούργιους φίλους, το ότι θα δω μία 
καινούργια περιοχή, οπότε για αυτό και τα λουλουδάκια και ηλιοφάνεια και αυτά είναι το θετικό μέσα 
στην αναμπουμπούλα και ότι έχω τους γονείς μου δίπλα σε αυτό. Το ότι δεν ήμουνα μόνη μου δεν 
ένιωσα ποτέ μόνη μου ας πούμε στη διάρκεια κάποιας μετακόμισης και το ότι παρόλο που 
επικρατούσε ο χαμός που επικρατούσε που είναι λογικό να επικρατεί το έβλεπα σαν κάτι θετικό. 
 2. Και είστε και γυρισμένοι νομίζω προς τη νέα αρχή. 
 - Ότι πάμε προς τα κει. 
3. Να ναι σαν να πηγαίνετε δηλαδή. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ξέρεις το μάζεμα και όλα αυτά 
αυτά που παίρνετε και μεταφέρετε και εσείς είστε ενδιάμεσα και προχωράτε προς μία νέα αρχή 
που περιμένεις να είναι ευχάριστη. 
- Ναι. 
4. Και είστε και χαρούμενοι βλέπω όλοι. 
- Εγώ πιο πολύ από όλους συνειδητά.  
5. Λίγο η μαμά λίγο φοράει ένα γκρι έτσι φουστάνι 
- Ναι είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό του αρνητισμού.  
6. Είχε αρνητισμό δηλαδή για τις αλλαγές; 
- Όχι του αρνητισμού γενικότερα σαν άνθρωπος που έχει. 
7. Ναι γιατί είχες πει ότι στις αλλαγές της παρόλο που αυτή ένιωθε ρε παιδί μου έτσι ξέρεις είχε 
αυτή την αρνητική προδιάθεση σε σένα δεν το έβγαζε προσπαθούσε δηλαδή να σου μεταδώσει 
να είναι εκεί ουσιαστικά για σένα με αισιοδοξία. 
-Ναι για αυτό και κοιτάει ευθεία δεν κοιτάει εμένα. 
8. Και ο μπαμπάς και ο μπαμπάς που κοιτάει; 
- Ο μπαμπάς κοιτάει και σκέφτεται το πώς θα στρώσουν τα πράγματα για να κρατήσει την οικογένεια 
κοιτάει δηλαδή προς τις κούτες κοιτάει μπροστά γιατί είναι 10 σκέψεις μπροστά 10 ξέρω γω 10 
βήματα μπροστά. 
9. Πώς το έκανε αυτό ο μπαμπάς; 
-Τη διαχείριση; 
10. Ναι. 
- Πολύ διακριτικά πάντα δηλαδή ποτέ δεν με άφησε να καταλάβω και την αδερφή μου κατά επέκταση 
δεν μας άφησε να καταλάβουμε ότι ζορίζεται κάπου ότι τον προβληματίζει κάτι απλά ήταν εκεί. 
11. Ωραία Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο για αυτή τη ζωγραφιά; 
- Όχι. 
12. Ωραία, άρα εσύ και η μαμά κοιτάτε προς το μέλλον ουσιαστικά και ο μπαμπάς κοιτάει 
μπροστά γιατί πρέπει να δει τι θα γίνει και πώς θα κάνει όλο αυτό να δουλέψει. 
- Την προετοιμασία.  
13. Η μαμά σου συμμετείχε σε αυτή την προετοιμασία ήταν μόνο κομμάτι του μπαμπά; 
-Το να μαζέψουμε πράγματα και όλα αυτά ή της διαχείρισης; 
14. Και στα δύο.  
- Το να μαζέψει πράγματα ναι ήταν πάντα κομμάτι σε όλο αυτό δεν τον άφηνε τον μπαμπά μόνο του 
ποτέ. Στη διαχείριση δεν ξέρω τι γινόταν μεταξύ τους. 
15. Ο μπαμπάς φαινόταν ουσιαστικά.  
- Ναι.  
15α. Το διαχειρίζεται, να κάνει τη διαχείριση η μαμά Ήτανε λίγο πιο στην αφάνεια;  
- Ναι.  
16. Ωραία και να δούμε τι γράφεις, η νότα Χαράς μέσα στον πανικό πώς τον εξηγείς τον τίτλο; 
- Ότι είναι το κουλουβάχατο αλλά επειδή νομίζω η εκφώνηση γράφει ότι ξέρεις το βίωμα στη ζωή μου 
οπότε εμένα το βίωμα μου είναι το ότι έβλεπα τη μετακόμιση σε βάθος χρόνου, το ότι θα είναι κάτι 
καλό έτσι μία θετική στάση απέναντι στα πράγματα, οπότε μέσα στο γκρίζο της κούτας το καφετί της 
κούτας εγώ έβλεπα τη φύση και τα λουλουδάκια το θετικό που έρχεται. 
17. Ωραία, χαοτική περίοδος; 
- Μέχρι να βρεθούν τα πράγματα, που πάντα επικρατούσε μία ένταση παραπάνω και πού θα τα πάω 
και έχουν σκόνη και δεν μπορώ και άντε να φύγουμε 
18. Συμμετείχες εσύ σε αυτό, ξέρεις στο να φτιάξεις πράγματα ή μετά να τα τακτοποιήσεις στο 
νέο σπίτι; 
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- Στα δικά μου πιο πολύ. Δηλαδή σε δικά μου αντικείμενα, παιχνίδια αυτά, δηλαδή πάντα οι κούτες 
ήταν χωρισμένες σε παιχνίδια Κ παιχνίδια Γ σε κρύσταλλα σαλονιού ποτήρια εκεί, Οπότε ήξερα ότι 
είναι δικό μου Και ερχόταν η κούτα στο δωμάτιο και την άνοιγα εγώ. 
18α. Άρα εσύ το τακτοποιούσεις μετά. 
- Και μου άρεσε σαν διαδικασία αρκετά.  
18β. Τι σου άρεσε σε αυτό; 
- Το ότι μπορούσα να διαμορφώσω το χώρο μου όπως ήθελα. Τότε ήταν καινούργιος ο χώρος οπότε 
θα τον έκανα εγώ δικό μου, βάζοντας τα πράγματα όπως το θέλω εγώ. Και φυσικά μετά θα ερχόταν ο 
μπαμπάς για τυχόν αλλαγές στα έπιπλα και όλα αυτά. 
19. Σε κάθε σπίτι που άλλαξες ένιωσες ότι ήτανε δικό σου χώρος; 
- Όλα τα ένιωθα δικό μου χώρο, εκτός από τη χρονιά που ήμασταν Θεσσαλονίκη και μέναμε στον 
παππού που εκείνο το σπίτι δεν το ένιωσα ποτέ σπίτι μου. Ακόμα και τώρα που πηγαίνω στον παππού 
δεν το νιώθω σπίτι μου.  
20. Γιατί πιστεύεις οτι το ένιωθες; Τι σε έκανε να νιώθεις έτσι; 
- Μέχρι και τη Δευτέρα γυμνασίου δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να νιώθω έτσι, από τη 
Δευτέρα γυμνασίου και μετά επειδή έχω μία άσχημη εικόνα της γιαγιάς μου να είναι νεκρή στο 
κρεβάτι της, μου δημιουργεί έτσι ένα κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, ένα συναίσθημα απροσδιόριστο, 
δεν ξέρω ούτε και εγώ πώς να το περιγράψω πώς να το ονοματίσω ακριβώς, αλλά πριν από αυτό δεν 
ξέρω γιατί δεν το ένιωθα τόσο σπίτι μου ενώ έχω όμορφες Αναμνήσεις από τη γιαγιά τον παππού και 
με τη μαμά μου ακόμα όταν ήμασταν, εκεί δεν το νιώθω δικό μου. 
21. Τι θα πρέπει να έχει ένας χώρος για να το νιώθεις σπίτι σου; 
- Ασφάλεια, ασφάλεια και ξέρεις αυτή τη νοερή ζεστασιά, όχι τόσο πρακτικά για αυτό και αυτό το 
ένιωσα όταν μετακόμισα στο δεύτερο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο σπίτι το ένιωθα ψυχρό 
δεν το ήθελα δεν μου άρεσε. Και σίγουρα να υπάρχει και η δική μου πινέλα στη διαρρύθμιση στη 
διακόσμησης και αυτά που θα το κάνει ένα τσικ πιο πολύ δικό μου. 
22. Θεωρείς ότι κάτι από αυτά μπορεί να έλειπε στο σπίτι του παππού και για αυτό να μην το 
ένιωθες πολύ σαν δικό σου χώρο; 
- Μπορεί. μπορεί μπορεί το ότι δεν υπήρχε δικό μου δωμάτιο, το ότι δεν υπήρχε φοβερή ιδιωτικότητα 
το ότι καθόμασταν πέντε άτομα στο σαλόνι, όλα αυτά. 
23. Που έμενες; Εννοώ που κοιμόσουν; 
- Έλα ντε; νομίζω στον καναπέ που άνοιγε στο σαλόνι, αλλά δεν είμαι σίγουρη. 
24. Οκ Άρα δεν είχες δωμάτιο. 
- Το σπίτι είναι σαλοκουζίνα, σπίτι με σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα και ένα υπνοδωμάτιο και νομίζω 
ότι κοιμόμουνα στο σαλόνι ναι.  
25. Και εκεί μένατε για ένα χρόνο Επειδή είχε φύγει ο μπαμπάς σου στην Αμερική σωστά; 
- Ε όχι το 6 που περνούσε σχολή πολέμου.  
26. Ναι και τότε ουσιαστικά μένατε εκεί γιατί έλειπε ο μπαμπάς; 
- Ναι και θεωρώ ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουμε σπίτι. 
 
Φαινομενολογική ανάλυση ιχνογραφήματος: Η Κατερίνα έχει ζωγραφίσει στη μέση της 
σελίδας τον εαυτό της με τον πατέρα της στα αριστερά και τη μητέρα της στα δεξιά οι οποίοι 
την κρατάνε από το χέρι. Πίσω τους υπάρχουν κούτες στοιβαγμένες λόγω της μετακόμισης 
και μπροστά τους ανοίγεται ένα παράθυρο με λουλούδια και ήλιο. Η μητέρα της Κατερίνας 
φοράει ένα γκρι φουστάνι και κοιτάζει μπροστά όπως και η Κατερίνα προς το παράθυρο, ενώ 
ο πατέρας της κοιτάζει ευθεία μπροστά.  
 
Ερμηνευτική ανάλυση ιχνογραφήματος: Η ζωγραφιά αυτή αναπαριστά την αίσθηση που είχε η 
Κατερίνα από τις μετακομίσεις, ταυτόχρονα ένιωθε να επικρατεί ένα χάος στο σπίτι της με τη 
διαδικασία του μαζέματος των πραγμάτων, αλλά χαιρόταν και ενθουσιαζόταν για την 
καινούργια αρχή που την περίμενε. Όπως αναφέρει, μέσα στην αναμπουμπούλα υπήρχε το 
θετικό του ότι θα γνωρίσει νέα μέρη και νέους φίλους ενώ οι γονείς της βρίσκονταν πάντα 
δίπλα της σε αυτό. Αναφέρει ότι ποτέ δεν ένιωσε μόνη κατά τη διάρκεια των μετακομίσεων 
και πάντα το έβλεπε σαν κάτι θετικό παρά την αναστάτωση που προκαλούσαν οι 
μετακομίσεις. Το γκρι φουστάνι της μητέρας της αντιπροσωπεύει τον αρνητισμό με τον οποίο 
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βλέπει τη ζωή αλλά δεν το μετέφερε αυτό στην Κατερίνα σχετικά με τις μετακομίσεις, για 
αυτό το λόγο στη ζωγραφιά κοιτάζει ευθεία προς το παράθυρο και όχι την Κατερίνα. Ο 
πατέρας της Κατερίνας σκέφτεται πώς θα διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει, 
καθώς όπως αναφέρει η Κατερίνα πάντα ήταν δέκα βήματα μπροστά από αυτό που συνέβαινε 
εκείνη τη στιγμή. Για αυτούς τους λόγους έχει δώσει τον εξής τίτλο στη ζωγραφιά: «Η νότα 
χαράς μέσα στον πανικό». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
«Ο τρόπος που θεωρώ ότι βίωνει κανείς τις συχνές μετακομίσεις στη ζωή του είναι σαν 

... (Ανέφερε τις εικόνες/μεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)» 
 

 
 
1. Ωραία και μετά στο μεταφορικό έργο έχεις γράψει ότι είναι σαν νέα αρχή ξεκίνημα διαφυγή 
ευκαιρία για προσαρμογή και κεφάλαιο ενός βιβλίου. Για αυτά έτσι λίγο άμα μπορείς να μου 
συνοψίσεις το πώς τα συνδέεις πώς το σκέφτεσαι εσύ όλα αυτά να δώσεις λίγο μία εξήγηση. 
- Είναι αυτό που ανέφερα και πριν ότι για μένα κάθε μετακόμιση έλεγα οκ ευκαιρία για ένα νέο 
ξεκίνημα, ότι αφήνω πίσω μου ένα χάος και ό,τι κακό έχω κάνει ό,τι λάθος έχω κάνει είναι πια πίσω, 
δεν έχει καθόλου σημασία, γιατί εκεί που πάω δεν με ξέρει κανένας και μπορώ να τα ξαναφτιάξω όλα 
από την αρχή, έχω τη δυνατότητα, θα ξαναπαίξω όπως ακριβώς θέλω. Αφού σκεφτόμουνα να μη 
συστήνομαι με το όνομα Α. να συστήνομαι με ένα άλλο όνομα και κανείς δεν θα ήξερε ότι με λένε Α. 
Ναι και εντάξει για μένα ήτανε πολύ challenging οι  μετακομίσεις να προσαρμοστώ, αυτό ήτανε το 
ζητούμενο για μένα, να προσαρμοστώ για αυτό το έγραψα και αυτό. Και θεωρώ ότι αμα τις βάλω 
χρονικά στη σειρά όλες τις μετακομίσεις είναι σαν ένα βιβλίο της ζωής μου και είναι τα κεφάλαια.  
2.Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο; Αλλιώς έχουμε τελείωσει. 
-Τελείωσα. Ήτανε πολύ όμορφο ταξίδι.   
 
 
 




