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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να µελετήσουµε την πορεία ζωής δύο Ελληνίδων 

µητέρων και το πώς αυτές βιώνουν, αντιλαµβάνονται και κατανοούν την οικογένεια γενικά και τις 

οικογενειακές τους σχέσεις µέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο, στο 

οποίο ζουν. Η προσέγγιση που ακολουθήσαµε στην παρούσα έρευνα συνιστά µέρος µιας ευρύτερης 

πολυµεθοδολογικής έρευνας σχετικά µε την οικογένεια, τις σχέσεις µέσα σ' αυτήν και τις 

διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο  και την πολυτροπική 

τους αναπαράσταση. Για να εξετάσουµε τις σχέσεις των δύο µητέρων, όπως αυτές διαµορφώνονται 

µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς τους λάβαµε υπόψην µας επίσης, την Οικο-Συστηµική 

προσέγγιση της οικογένειας και την εφαρµογή της στη λειτουργία της (Bowen, 1978).  

Το δείγµα της έρευνας µας είναι δύο ελληνίδες µητέρες που ζουν µόνιµα στο νησί της  Κρήτης. 

Η διαδικασία της έρευνας, είναι απλή και ίδια και για τα δύο υποκείµενα. Συνίσταται σε µία 

ατοµική συµµετοχή του υποκειµένου (προσωπική συνάντηση µε τον ερευνητή-τρια), για όσες 

φορές χρειάζεται και σε µια διαδικασία που περιλαµβάνει πέντε φάσεις (γενεόγραµµα, βιογραφική-

αφηγηµατική συνέντευξη, κλινική συνέντευξη, ιχνογραφικό έργο και µεταφορικό έργο).  

Μεταξύ των δύο µητέρων υπήρξαν οµοιότητες και διαφορές. Οι  κυριότερες οµοιότητες µεταξύ 

τους συνοψίζονται στα παρακάτω βασικά αποτελέσµατα της έρευνάς µας. Με λίγα λόγια, 

διαπιστώνεται η εµφάνιση νέων οικογενειακών σχηµάτων, ως χαρακτηριστικό της σύγχρονης 

νεωτερικής κοινωνίας. Βρέθηκε επίσης, ότι η µορφή της σηµερινής οικογένειας είναι 

παιδοκεντρική. Εντοπίστηκαν οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας και το άγχος από το οποίο 

διακατέχεται, προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλους επιτυχώς. Τονίστηκε η ανάγκη της 

µεγαλύτερης εµπλοκής του άντρα στον οικογενειακό και πατρικό ρόλο. Επισηµάνθηκε ιδιαίτερα η 

σηµασία της ροµαντικής αγάπης που κυριαρχεί στην εποχή µας, έναντι του προξενιού που ίσχυε 

παλαιότερα. Τονίζεται ιδιαίτερα ο συναισθηµατικός και ψυχικός ρόλος της οικογένειας στη 

σύγχρονη εποχή. 

Ωστόσο, υπήρξαν και διαφορές µεταξύ τους, οι οποίες εµπεριέχονται στην έννοια που 

αντιλαµβάνονται την οικογένεια, αλλά και στο λόγο που οδηγήθηκαν στο ιερό µυστήριο του γάµου.  

Ανάµεσα στα άλλα ευρήµατα της έρευνας παρατηρήθηκε, ότι όσο περισσότερα παραδοσιακά 

στοιχεία έχει η οικογένεια, τόσο περισσότερο ο άντρας είναι απών από την οικογενειακή ζωή και η 

γυναίκα έχει µεγαλύτερη ευθύνη ανατροφής των παιδιών. Φαίνεται επίσης, ότι η γυναίκα προχωρά 

και συµβαδίζει µε τις αλλαγές που έχει υποστεί το γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας της, ενώ ο 

άντρας επιθυµεί ο ρόλος του να περιέχει περισσότερα παραδοσιακά στοιχεία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι η οικογένεια αποτελεί την πρώτη οµάδα, µέσα στην οποία ανθίζει και 

οικοδοµείται η ανθρώπινη ζωή. Μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος γεννιέται, κάνει τα πρώτα του 

βήµατα, αναπτύσσεται, µαθαίνει, ικανοποιεί βασικές βιολογικές και κοινωνικές του ανάγκες και 

προχωρεί σταθερά για την κατάκτηση της ζωής. Μέσα στα πλαίσια της οικογένειας γνωρίζει τις 

πρώτες χαρές και τις λύπες, την αισιοδοξία και την ελπίδα, την αγάπη και την αλληλοβοήθεια, τη 

στοργή, το γέλιο, τη δικαιοσύνη, τη συνεργασία, την ασφάλεια και κάνει τα πρώτα του όνειρα για 

τη ζωή. Με λίγα λόγια η επίδραση της οικογένειας είναι αναµφίβολα µεγάλη, αφού καθίσταται 

ικανή να επηρεάσει την ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών, έµµεσα ή άµεσα, θετικά ή αρνητικά, και 

θεωρείται αποφασιστική για την υπόλοιπη ζωή του (Μουδατσάκης, 1995, σ. 11, 57). 

Μέσα στην οικογένεια θεωρείται, ότι υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις για την 

υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόµων, καθώς µέσα σε αυτήν διαπλάθονται και 

µεταβιβάζονται στο παιδί τα ήθη, τα έθιµα, οι θεσµοί και οι αξίες, όλα, δηλαδή τα πολιτισµικά 

στοιχεία της εκάστοτε κοινωνίας (Michel, 1993). 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των γενικότερων µεταβολών που υφίσταται η σύγχρονη κοινωνία, ο 

θεσµός της οικογένειας, ως παραδοσιακό πρότυπο, περνά περίοδο κρίσης και συρρίκνωσης του 

ρόλου, τον οποίο διαδραµάτιζε µέχρι πρότινος (Κοντιάδη, 2001, σ. 215). Η βιοµηχανοποίηση, η 

αστικοποίηση και τελευταία η πληροφορική έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωση της αυτονοµίας του 

ατόµου, επιφέροντας αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία της οικογένειας. Η αύξηση των 

διαζυγίων, ο πολλαπλασιασµός του αριθµού των δεύτερων γάµων, οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι 

γάµοι που πραγµατοποιούνται µεταξύ ατόµων διαφορετικών εθνοτήτων, οι µητέρες που 

µεγαλώνουν τα παιδιά εκτός γάµου, όλα αυτά είναι ζητήµατα που δεν αφήνουν ασυγκίνητη την 

έννοια, τη δοµή και τη λειτουργία της ελληνικής οικογένειας (Ρήγα, 2008).  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο των γενικότερων αναδιαρθρώσεων της σηµερινής ελληνικής 

κοινωνίας, και γνωρίζοντας την σηµασία της οικογένειας στη ζωή του ατόµου, θελήσαµε να 

µελετήσουµε τις οικογενειακές σχέσεις δύο ελληνίδων µητέρων µέσα στο πλαίσιο που ζουν οι ίδιες 

και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

εργασία συνιστά µέρος µιας ευρύτερης πολυµεθοδολογικής έρευνας σχετικά µε την οικογένεια, τις 

σχέσεις µέσα σ' αυτήν και τις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών σ' ένα 

µεταβαλλόµενο κόσµο  και την πολυτροπική τους αναπαράσταση που διεξάγεται στο Εργαστήριο 

Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωµατικής, Ευρετικής και ∆ιαλογικής/Επικοινωνιακής 

Ψυχοπαιδαγωγικής. Για να εξετάσουµε τις σχέσεις των δύο µητέρων, όπως αυτές διαµορφώνονται 

µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς τους µελετήσαµε την Οικο-Συστηµική προσέγγιση της 

οικογένειας και την εφαρµογή της στη λειτουργία της (Bowen, 1978). Η προσέγγιση αυτή εξετάζει 

τα φαινόµενα, όχι µεµονωµένα, αλλά µέσα στο δυναµικό πλαίσιο, στο οποίο ανήκουν (Παπαδιώτη, 

2000). Καθίσταται ιδιαίτερη χρήσιµη η παρουσία της στη συγκεκριµένη έρευνα, αφού σκοπός µας 

ήταν να µελετήσουµε τις οικογενειακές σχέσεις δύο µητέρων, έτσι, όπως αναπτύσσονται µέσα στο 

οικογενειακό τους πλαίσιο, αλλά και έτσι, όπως επηρεάζονται και εν τέλει διαµορφώνονται από τα 

ευρύτερα πλαίσια, που τις περιβάλλουν (κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό). Μας βοήθησε ιδιαίτερα 

να κατανοήσουµε τις σχέσεις που τα δύο υποκείµενά της έρευνάς µας αναπτύσσουν µε κάθε µέλος 

της οικογένειάς τους ξεχωριστά. Ως προσανατολισµός της έρευνας επιλέχθηκε η φαινοµενολογικά 

προσανατολισµένη βιογραφική-αφηγηµατική µέθοδος ή προσέγγιση (βλ. Πουρκός, 2010· Τσιώλης, 

2006).  

Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας, οι οποίες επιλέχθηκαν µας βοήθησαν ιδιαίτερα σε αυτή την 

εργασία, αφού έδωσαν στα υπό έρευνα υποκείµενα τον χρόνο που είχαν ανάγκη, προκειµένου να 

αποδώσουν µε το δικό τους λόγο, το πώς αντιλαµβάνονται, βιώνουν και αναπαριστούν τις 

οικογενειακές τους σχέσεις µέσα στο περιβάλλον τους. Παρουσιάστηκε από τα υποκείµενα η δική 
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τους «αλήθεια», ανακαλώντας στην µνήµη τους τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους, µέσα από τις 

δικές τους αφηγήσεις.   

Για το δείγµα της έρευνάς µας, απευθυνθήκαµε σε δύο ελληνίδες µητέρες. Από τα άτοµα αυτά 

πήραµε βιογραφικές-αφηγηµατικές, αλλά και ηµιδοµηµένες κλινικές συνεντεύξεις, καθώς επίσης, 

και µεταφορικά και ιχνογραφικά έργα. παράλληλα, κάναµε χρήση του γενεογράµµατος, ώστε να 

αντλήσουµε στοιχεία τόσο για τις ίδιες, όσο και για το γενεαλογικό τους δέντρο γενικότερα. Όλα τα 

παραπάνω έργα που χρησιµοποιήθηκαν, αποσκοπούσαν, στο να αποδοθεί από τις δύο µητέρες ο 

τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και κατανοούν την οικογένεια γενικά και την οικογένεια 

ειδικά στην προσωπική τους ζωή.  

Αναλυτικότερα, η ανά χείρας εργασία περιλαµβάνει τρία µέρη: το θεωρητικό µέρος, το 

µεθοδολογικό-ερευνητικό µέρος και το µέρος µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Το θεωρητικό 

µέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, το µεθοδολογικό-ερευνητικό µέρος από δύο κεφάλαια 

και το τρίτο µέρος από τέσσερα κεφάλαια. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά το τι 

περιλαµβάνει το κάθε κεφάλαιο. 

Το πρώτο κεφάλαιο που ονοµάζεται Η εξέλιξη της οικογένειας ως έννοιας και θεσµού: 

Κοινωνικές – Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προοπτικές περιλαµβάνει την σύντοµη ιστορική 

αναδροµή της οικογένειας, η οποία εστιάζει κυρίως στην ιστορική αναδροµή της ελληνικής 

οικογένειας. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδείξει την σηµασία και τη θέση της 

οικογένειας στο κάθε κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικό πλαίσιο (προνεωτερική, νεωτερική και 

µετανεωτερική εποχή), ώστε να µπορέσουµε να συγκρίνουµε και τα σχετικά µε την οικογένεια 

δεδοµένα που παράγονται από τα δύο υποκείµενα στη σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, αναφερόµαστε 

στη σηµασία της οικογένειας από κοινωνιολογική, ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοψυχολογική 

άποψη. Ακόµη, στις λειτουργίες της και τις αλλαγές που αυτές έχουν υποστεί, ως αποτέλεσµα 

εκσυγχρονισµού και αλλαγών στη σύγχρονη εποχή. Θίγονται επίσης και οι µεταβολές στη δοµή της 

οικογένειας, όπως είναι στο ρόλο των συζύγων – γονέων, των γυναικών, των αντρών, αλλά και των 

παιδιών, ως αποτέλεσµα της πίεσης των νέων οικονοµικό – κοινωνικών δεδοµένων. Αναφερόµαστε  

στην ποικιλία βιώσιµων οικογενειακών σχηµάτων, ως αποτέλεσµα των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονοµικών αλλαγών που έχει υποστεί η κοινωνία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Και τέλος 

παραθέτουµε κάποια δηµογραφικά δεδοµένα που αναφέρονται στη δοµή που έχει υποστεί η 

ελληνική οικογένεια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά αφορά την οικο-συστηµκή προσέγγιση, η οποία µας βοήθησε 

ιδιαίτερα να κατανοήσουµε τις σχέσεις που τα δύο υποκείµενά της έρευνάς µας αναπτύσσουν µε 

κάθε µέλος της οικογένειάς τους ξεχωριστά. Ορίζουµε το «σύστηµα» και αναφερόµαστε στις 

γενικές αρχές της συστηµικής θεώρησης. Ειδικότερα δίνεται έµφαση στην έννοια του πλαισίου και 

στον τρόπο που αυτό επηρεάζει τις οικογενειακές σχέσεις, αφού κανένα φαινόµενο της 

οικογενειακής ζωής δεν µπορεί να εξετασθεί ως µοναδικό, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση µε το όλο 

οικογενειακό σύστηµα (Κυριακίδης, 2000, σ. 144). Εστιάζουµε στην εφαρµογή των γενικών αυτών 

αρχών στη λειτουργία της οικογένειας, όπως είναι η «έννοια του όλου» η έννοια του 

«συστήµατος», η έννοια της «κυκλικής σχέσης», η έννοια της «ουδετερότητας», η «έννοια της 

επικοινωνίας», αλλά και η έννοια της «διεργασίας», η έννοια της «δυναµικής ισορροπίας», η έννοια 

της «οργάνωσης», αλλά και η έννοια «του σκοπού». Αυτές οι έννοιες µε τη σειρά τους µας 

βοήθησαν να εµβαθύνουµε στις αλληλεπιδράσεις των σχέσεων των δύο υποκειµένων µας και να 

κατανοήσουµε σε µεγαλύτερο βαθµό τις συγγενικές τους σχέσεις. Επιπλέον, µιλήσαµε για τον 

Murray Bowen (1978) και τη διαγενεακή οικογενειακή θεραπεία (1978), η οποία βασίζεται στην 

υπόθεση, ότι για να κατανοηθούν τα τωρινά προβλήµατα, πρέπει να εξεταστεί η δυναµική των 

προηγούµενων γενεών (Παπαδιώτη & Nail, 2006, σ. 79). Αναφέρθηκαν επίσης οι οχτώ βασικές 

έννοιες της προσέγγισής του, που δεν είναι άλλες από «το συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής 

οικογένειας», τη «διαφοροποίηση», την «τριγωνοποίηση», τη «διαγενεακή µεταβίβαση», τη 

«διαδικασία προβολής της οικογένειας», τη «σειρά γέννησης», αλλά και την «κοινωνικής 

οπισθοδρόµησης» Όλες οι παραπάνω έννοιες µας βοήθησαν να κατανοήσουµε καλύτερα τις 

σχέσεις των δύο µητέρων µε την οικογένειά τους. Τέλος, αναφερόµαστε στο γενεόγραµµα, το οποίο 
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αποτελεί το κύριο εργαλείο, µε το οποίο συγκεντρώνονται µε συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για 

σηµαντικά γεγονότα της ιστορίας της οικογένειας και περιλαµβάνει τρεις µε τέσσερις γενεές.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε από την προοπτική της αλλαγής και της θεραπείας, σε 

εκείνες τις προσεγγίσεις της οικογένειας που έχουν ως στόχο την κατανόηση των ανθρωπίνων 

σχέσεων και προβληµάτων. Οι προσεγγίσεις αυτές δίνουν έµφαση στη δυναµική των σχέσεων και 

το ευρύτερο πλαίσιο των ανθρώπων. Ειδικότερα, µιλήσαµε για την «επικοινωνιακή προσέγγιση της 

Virginia Satir», τη «δοµική προσέγγιση» του Salvador Minuchin, την «εστιασµένη στη λύση 

προσέγγιση» των De Shazer και Berg, τη «συµβολική βιωµατική προσέγγιση» του Whitaker, 

Παράλληλα, σχολιάσαµε τις «αντικειµενότροπες σχέσεις και την οικογένεια καταγωγής» του Framo 

και προβάλλαµε τη «στρατηγική προσέγγιση» των Madanes και Haley. Τέλος, ασχοληθήκαµε µε 

την «αφηγηµατική προσέγγιση» του White.  

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την οικογένεια και τις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης του 

παιδιού που επιτελούνται µέσα σε αυτήν. Ειδικότερα, µιλάµε για την έννοια της αγωγής, τα 

χαρακτηριστικά της, αλλά και τους σκοπούς της. Κατόπιν, αναφερόµαστε στην έννοια της 

ανάπτυξης και στα κύρια γνωρίσµατά της. Μιλάµε για το ρόλο των γονέων µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας, αλλά και για τα σχήµατα γονεϊκού τύπου του Baumrind (1978). Μιλάµε επιπλέον για 

τις διαζευγµένες οικογένειες µε παιδιά. Έπειτα, επικεντρωνόµαστε στην µητέρα και ειδικότερα 

στην περίπτωση της εργαζόµενης µητέρας και τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για τη 

φροντίδα των παιδιών, όταν εκείνες εργάζονται. Τέλος αναφερόµαστε στο ρόλο της πολιτείας 

σχετικά µε τα µέτρα που παίρνει, προκειµένου να βοηθήσει την οικογένεια και στην περίπτωσή 

µας, την Ελληνίδα µητέρα. 

Με το κεφάλαιο αυτό κλείνουµε και το θεωρητικό µέρος της εργασίας µας. 

Το δεύτερο µέρος, το µεθοδολογικό-ερευνητικό, περιλαµβάνει δύο κεφάλαια, (το πέµπτο και το 

έκτο της εργασίας). Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνάς µας. 

Προκειµένου να προσδιορίσουµε το επιστηµολογικό πλαίσιο της έρευνάς µας, καθώς και τους 

λόγους για τους οποίους επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τα σχετικά ερευνητικά εργαλεία, 

αναφερόµαστε στις ποιοτικές µεθόδους έρευνας, στην µελέτη περίπτωσης και στην βιογραφική-

αφηγηµατική µέθοδο, καθώς και στην βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη. Ακόµη, κάνουµε 

αναφορά στο ιχνογράφηα και το µεταφορικό έργο, ως εργαλεία µελέτης της οικογένειας.  

Στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθεται ο ερευνητικός σχεδιασµός της συγκεκριµένης µελέτης. Στον 

ερευνητικό σχεδιασµό, αναφέρονται οι στόχοι της έρευνας, το δείγµα, καθώς και ο χώρος και ο 

χρόνος της έρευνας, και τα εργαλεία και η διαδικασία της. 

 Το έβδοµο κεφάλαιο, που ανοίγει και το τρίτο µέρος της εργασίας, αυτό της παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων της έρευνας, περιλαµβάνει το ψυχολογικό προφίλ των δύο υποκειµένων της 

έρευνάς µας, όπως προέκυψε µέσα από τις βιογραφικές-αφηγηµατικές συνεντεύξεις, αλλά και µέσα 

από τη χρήση του γενεογράµµατος, ως εργαλείο µελέτης. Στο τέλος διατυπώνονται σχετικά 

συµπεράσµατα. 

Στο επόµενο κεφάλαιο, το όγδοο, παρουσιάζουµε αναλυτικά τις κατηγορίες που προέκυψαν από 

το πλούσιο υλικό της έρευνάς µας, σε σχέση µε τον τρόπο που τα υποκείµενα κατανοούν και 

αντιλαµβάνονται την έννοια της οικογένειας γενικά. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µέσα από τη 

χρήση κλινικής συνέντευξης, καθώς και από τη χρήση ιχνογραφήµατος και µεταφορικού έργου. Στο 

τέλος διατυπώνονται σχετικά συµπεράσµατα για τα δύο υποκείµενα, αναφορικά µα τη συνέντευξη, 

το ιχνογράφηµα, αλλά και το µεταφορικό έργο. 

Στο ένατο κεφάλαιο, παραθέτουµε αναλυτικά τις κατηγορίες που προέκυψαν µέσα από το 

πλούσιο υλικό της έρευνάς µας σχετικά, µε το πώς τα δύο υποκείµενα αντιλαµβάνονται και 

κατανοούν τη δική τους οικογένεια, µέσα από τη χρήση κλινικής συνέντευξης. Επίσης, 

παρουσιάζουµε, τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τον οικογενειακό τους εαυτό, µέσα από τη χρήση 

δύο ιχνογραφικών έργων (εαυτός και στάδια εαυτού), αλλά και ενός µεταφορικού έργου. Στο τέλος 

του κεφαλαίου διατυπώνονται συµπεράσµατα  

Στο δέκατο κεφάλαιο κάνουµε µια σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας, εξάγοντας από 

αυτήν τα σχετικά συµπεράσµατα.  
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Στο ενδέκατο, το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας µας αναφερόµαστε στους περιορισµούς της 

έρευνας, κάνοντας κάποιες προτάσεις για τη µελλοντική έρευνα σχετικά µε τις οικογενειακές 

σχέσεις.  

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται ο Επίλογος και η Βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνά µας. Επίσης, µε την µορφή παραρτηµάτων παρατίθενται τα γενεογράµµατα των δύο 

µητέρων, αλλά και η χαρτογράφηση των οικογενειακών τους σχέσεων.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες, σε όλους όσους βοήθησαν στην εκπόνηση 

αυτής της µελέτης. Στον επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. Μάριο Πουρκό, για την αµέριστη 

συµπαράσταση, την κατανόηση, αλλά και τις πολύτιµες συµβουλές που µου παρείχε, κατά τη 

διάρκεια της πορείας της µελέτης. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία 

συνιστά µέρος µιας ευρύτερης πολυµεθοδολογικής έρευνας σχετικά µε την οικογένεια, τις σχέσεις 

µέσα σ' αυτήν και τις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο  

και την πολυτροπική τους αναπαράσταση που διεξάγεται στο Εργαστήριο Οικολογικής Ψυχολογίας 

και Βιωµατικής, Ευρετικής και ∆ιαλογικής/Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω από την 

εποπτεία του καθηγητή κ. Μάριου Πουρκού. Το όλο σκεπτικό και τα εργαλεία (βιογραφικές-

αφηγηµατικές και κλινικές συνεντεύξεις, ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα) που χρησιµοποίησα 

στην διπλωµατική µου εργασία ανήκουν στον ίδιο, και τον ευχαριστώ θερµά, για τη δυνατότητα 

που µου έδωσε να τα χρησιµοποιήσω. Κυρίως, όµως τον ευχαριστώ για το «Θάρρος» που είχε να 

µας µεταβιβάσει τις «Αλήθειες» του, µέσα στις «Αναλήθειες» που συναντάµε, δυστυχώς, συχνά στη 

ζωή µας.    

Παράλληλα, οφείλω να ευχαριστήσω τις δύο µητέρες, την Ευαγγελία και την Μαρία, για τις 

συνεντεύξεις που µου παραχώρησαν και το χρόνο που µου αφιέρωσαν. Για τις δικές τους 

«Αλήθειες» που µου εµπιστεύτηκαν. Χωρίς τη δική τους συµµετοχή, δεν θα ήταν δυνατή η 

πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας.   

Θέλω, επίσης να ευχαριστήσω τον Επόπτη Καθηγητή µου, αλλά κυρίως τον «Άνθρωπο Μάριο», 

καθώς και τις δύο συµφοιτήτριες µου, Σοφία και Ιουλία, για όλα αυτά τα συναισθήµατα που 

αναδύθηκαν και µοιραστήκαµε κατά τη διάρκεια των βιωµατικών µας µαθηµάτων στα πλαίσια των 

µεταπτυχιακών µας σεµιναρίων. Η επαφή µαζί τους άγγιξαν τη ψυχή µου και τις δικές µου 

ερµητικά κλεισµένες, «Αλήθειες». Με ψυχικό σθένος, συναισθηµατική δύναµη και υπερπήδηση 

πολλών εµποδίων φτάσαµε στην ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού µας Προγράµµατος, 

καταθέτοντας αυτή την εργασία. 

Τις µεγαλύτερες όµως ευχαριστίες νιώθω, ότι θέλω να δώσω ολόψυχα στην οικογένειά µου για 

το σεβασµό που έδειξαν στην απόφασή µου να παρακολουθήσω το συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα και την αντοχή που απέδειξαν µέχρι να φτάσω στην ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, το 

σύζυγο µου για την αµέριστη κατανόηση και συµπαράστασή του, και τα παιδιά µου, για το χρόνο 

που τους «έκλεψα», αλλά και για αυτόν που µου «επέτρεψαν» να έχω στη διάθεσή µου, 

προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Χωρίς την αγάπη τους και τη κατανόησή τους, το 

όνειρο θα έµενε απραγµατοποίητο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

 

Η Εξέλιξη της Οικογένειας  ως  Έννοιας  και Θεσµού: 

Κοινωνικές – Ανθρωπολογικές και Ιστορικές 

Προοπτικές 

 
 

1.1.  Εισαγωγή 

 
Έρευνες έχουν επισηµάνει, ότι η λειτουργία και η αξία της οικογένειας δεν είναι ανεξάρτητη από 

τις κυριαρχούσες ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές παραµέτρους της κάθε εποχής 

(Πρεσβέλου, 2008). Επειδή, λοιπόν, ο άνθρωπος ζει µέσα σε διάφορα συστήµατα (κοινωνικό, 

πολιτικό, φιλοσοφικό, κλπ.), εξαρτάται και επηρεάζεται από αυτά άµεσα και έµµεσα. Το σύστηµα 

από το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από τη γέννηση µέχρι τα βαθιά του γεράµατα είναι η 

οικογένεια του. (Κυριακίδης, 2000, σ. 142).  Η αναφορά στην οικογένεια, αλλά και στις αλλαγές 

που αυτή έχει υποστεί, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την εργασία µας, αφού θέλουµε να ερευνήσουµε 

τον τρόπο που δύο ελληνίδεςµητέρες βιώνουν και κατανοούν τις οικογενειακές τους σχέσεις µέσα 

στο πλαίσιο, το οποίο ζουν.  

Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, αρχικά επιχειρείται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της 

οικογένειας, όπως επικράτησε στο δυτικό κόσµο, επηρεασµένη από τις αντιλήψεις των αρχαίων 

Ελλήνων – Εβραίων, Ελλήνων, Ρωµαίων και αργότερα του Χριστιανισµού. Περισσότερο, όµως 

επικεντρωνόµαστε σε µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της ελληνικής οικογένειας. Ειδικότερα, 

εµβαθύνουµε στις τρεις φάσεις εξέλιξης της ελληνικής οικογένειας: την προνεωτερική, την 

νεωτερική και την µετανεωτερική. Εστιάζουµε στις σχέσεις ανδρών – γυναικών, στην µορφή – 

δοµή της ελληνικής κοινωνίας, το θεσµό του γάµου, το γονικό ρόλο. Το σηµαντικό για την έρευνα 

µας είναι, ότι οι παραπάνω αλλαγές συνδέονται µε το γενικότερο πλαίσιο της ζωής του ατόµου, µε 

τον κοινωνικοοικονοµικό του περίγυρο.  

Στη συνέχεια εστιάζουµε στις θεωρητικές παραµέτρους αναφορικά µε την οικογένεια και 

ειδικότερα σε ορισµούς του ερευνητικού χώρου που υπογραµµίζουν την ψυχοπαιδαγωγική, 

κοινωνιολογική και κοινωνικοψυχολογική σηµασία της.  

Κατόπιν, αναφερόµαστε στις λειτουργίες της οικογένειας και πιο συγκεκριµένα στις µεταβολές 

που έχουν υποστεί αυτές οι λειτουργίες από την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας, 

αλλά και ως απόρροια της ύστερης νεωτερικότητας. Αυτές οι λειτουργίες της οικογένειας είναι η 

αναπαραγωγική - απαραίτητη για τη βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, αλλά και τη 

δηµιουργία της οικογένειας -  η εκπαιδευτική – απαραίτητη για την πολιτισµική αναπαραγωγή της 

κοινωνίας - , η οικονοµική - αποβλέπει στην επιβίωση της οικογένειας, αλλά και στην εξασφάλιση 

ή τη βελτίωση της κοινωνικής της θέσης. Ακόµη, ιδιαίτερα σηµαντικές λειτουργίες της οικογένειας 

είναι η ψυχολογική – µέσω της οποίας εξασφαλίζεται σε όλα τα µέλη της οικογένειας η βεβαιότητα 

της αποδοχής και της στοργής των άλλων - αλλά και οι λειτουργίες µέριµνας και πρόνοιας -  η 

οποία εξασφαλίζει στα µέλη της οικογένειας φροντίδα, όταν τη χρειάζονται.    

Έπειτα, εστιάζουµε στις µεταβολές που έχει υποστεί η δοµή της οικογένειας και ειδικότερα ο 

ρόλος των συζύγων – γονέων, ο ρόλος των γυναικών, των αντρών, αλλά και των παιδιών, ως 

αποτέλεσµα της πίεσης των νέων οικονοµικό – κοινωνικών δεδοµένων. Οι µεταβολές αυτές που 

κυριαρχούν στην οικογένεια µε την πάροδο του χρόνου δηµιουργούν µια καινούρια οικογενειακή 

πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς µετασχηµατισµούς, µεταβολές, δηλαδή, των 

ρόλων: συζύγων-γονέων-παιδιών-ηλικιωµένων. 



   16 

 

Παρακάτω  αναφερόµαστε στην ποικιλία βιώσιµων οικογενειακών σχηµάτων, ως αποτέλεσµα 

των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών αλλαγών που έχει υποστεί η κοινωνία κατά τη 

διάρκεια του 20
ού 

αιώνα. Πιο συγκεκριµένα γίνεται λόγος για τη «διευρυµένη» οικογένεια (γονείς, 

παιδιά και άλλοι συγγενείς), την «πυρηνική» (γονείς και παιδιά), την «µονογονεϊκή» (παιδί και ένας 

γονέας), την «ανασυσταµένη» (οικογένεια από δεύτερο γάµο), τις «ανάδοχες ή θετές οικογένειες» 

(παρέχεται στο παιδί βοήθεια από µη βιολογικούς γονείς), τις «κοινοβιακές ή οµαδικές» 

(περιλαµβάνουν περισσότερους από δύο γονείς - πολυγαµία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά και σε 

άλλους τύπους οικογένειας, όπως είναι η «χωλή» (ένας από τους δύο γονείς απουσιάζει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα από το σπίτι), η «διεθνική» (γονείς από διαφορετική φυλή και θρησκεία) και η 

«οµοφυλοφιλική» (γάµος µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου). 

Τέλος παραθέτουµε κάποια δηµογραφικά δεδοµένα που αναφέρονται στη δοµή που έχει υποστεί 

η ελληνική οικογένεια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

1.2.  Σύντοµη ιστορική αναδροµή της οικογένειας  
 

Η µορφή της οικογένειας που επικράτησε στο δυτικό κόσµο είναι επηρεασµένη από τις 

αντιλήψεις των αρχαίων ελλήνων γι’ αυτήν: Εβραίων, Ελλήνων, Ρωµαίων και αργότερα του 

Χριστιανισµού (Παπακωνσταντίνου, 2005, σσ. 27-28).   

Πιο συγκεκριµένα, η εβραϊκή οικογένεια είχε πατριαρχικό χαρακτήρα και οι γυναίκες ήταν 

πλήρως υποταγµένες στον άντρα, αλλά ως πρόσωπα εισέπρατταν τιµή και σεβασµό. Η νοµοθεσία 

των Εβραίων, που τη ρυθµίζει η Γραφή στα διάφορα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, συνιστά το 

γάµο εντός των µελών της φυλής ή του γένους. Η πολυγαµία επιτρεπόταν, και σε περίπτωση 

θανάτου του αδερφού χωρίς απογόνους, ο επιζών υποχρεούνταν να νυµφευθεί τη γυναίκα του 

αδερφού του. Η πατριαρχική εξουσία ήταν απόλυτη.  

Η αρχαιοελληνική οικογένεια ήταν και αυτή πατριαρχική, αλλά οι γυναίκες βρίσκονταν σε 

µειονεκτική θέση. Το πατριαρχικό σύστηµα επικρατούσε ανέκαθεν στη Ελλάδα µε µικρές 

παραλλαγές κατά τόπους και εποχές (Σπάρτη, Λέσβος, Μινωική Κρήτη). Όχι µόνο οι ∆ωριείς και οι 

Αχαιοί είχαν τέτοιους πατριαρχικούς δεσµούς, αλλά και οι Προέλληνες του Αιγιακού πολιτισµού. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν διηρηµένοι σε γένη, από τα οποία συγκροτούνταν οι φυλές και οι 

φατρίες. Το γένος ήταν το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Μεταξύ των µελών του γένους 

υπήρχαν δεσµοί µε θρησκευτικό χαρακτήρα.      

Εδώ και πολλούς αιώνες η οργανωµένη κοινωνία στηρίζει τις βάσεις της στο κύτταρό της, στο 

θεσµό της οικογένειας. Έναν θεσµό, που µε το πέρασµα του χρόνου δέχτηκε διάφορες 

τροποποιήσεις στη δοµή του, µέχρι να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και 

να λάβει την µορφή της πυρηνικής οικογένειας.  

Αρχικά η γυναίκα κατείχε κυρίαρχο ρόλο µέσα στην οικογένεια, παίρνοντας αποφάσεις για όλα 

τα σηµαντικά ζητήµατα. Ωστόσο, µε την εξέλιξη του ανθρώπου η ζωή διαµορφώθηκε µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε ο άνδρας απέκτησε την κυρίαρχη θέση, τόσο στην οικογένεια, όσο και την κοινωνία. 

Αναπτύχθηκε µε αυτόν τον τρόπο η µορφή της πατριαρχικής οικογένειας, η οποία απλώθηκε σε 

όλους σχεδόν τους πολιτισµούς (Ρώµη, Αρχαία Ελλάδα, κλπ.) και µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

ανάλογα µε την εποχή. Σε όλες τις πατριαρχικές οικογένειες κοινό χαρακτηριστικό υπήρξε η 

κυρίαρχη δύναµη του πατέρα – γενάρχη, γύρω από τον οποίο συγκεντρώθηκε και οργανώθηκε η 

οικογένεια και η συµµόρφωση στο πρόσωπό του θεωρήθηκε αυτονόητη. Η αυστηρή τήρηση των 

ηθών και εθίµων ήταν απαραίτητη. Το συναίσθηµα της τιµής αποτέλεσε ρυθµιστικό παράγοντα για 

τις πράξεις των ατόµων – µελών της οικογένειας.  

Οι πατριαρχικές οικογένειες ήταν ταυτόχρονα εκτεταµένες οικογένειες πολλών γενεών και 

αποτέλεσµα αυτού υπήρξε ο µεγάλος αριθµός των µελών της. Η κατανοµή των ρόλων είχε ως 

βασικό κριτήριο την ηλικία και ρυθµίζονταν σύµφωνα µε την παράδοση, στην οποία 

αντανακλούνταν οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί της ευρύτερης κοινωνίας. Οι οικογένειες αυτές 

λειτουργούσαν ως µονάδες παραγωγής και κατανάλωσης, κατέχοντας πλήρη αυτάρκεια, αφού είχαν 

τη δυνατότητα να παράγουν, ό, τι είχαν ανάγκη, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους. 

Συνήθιζαν να καταναλώνουν µόνο ό, τι υπήρχε στη δική τους παραγωγή.  
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Τα παιδιά µέσα σε ένα κλίµα φυσιολογικού προβληµατισµού µε ασυνείδητη προσπάθεια βίωναν 

σε καθηµερινή βάση τον µόχθο και τις αγωνίες των γονιών τους, αποκτούσαν πείρα και ικανότητες 

και µέσω αυτού του τρόπου ωρίµαζαν, αποκτώντας τον δικό τους ρόλο στη ζωή. Σταδιακά, λοιπόν 

συντελούνταν η κοινωνικοποίηση των παιδιών, χωρίς οι γονείς να ακολουθούν συγκεκριµένες 

παιδαγωγικές πρακτικές.  

Μετά τη Γαλλική επανάσταση (1789)  και την απελευθέρωση της Αµερικής από την αγγλική 

κυριαρχία (1776), το πατριαρχικό στοιχείο φαίνεται πως άρχισε να υποχωρεί. Στη συνέχεια, η 

βιοµηχανική επανάσταση επέφερε µεγάλες ανακατατάξεις. Με την εκβιοµηχάνιση της παραγωγής 

τα εργατικά χέρια έπαψαν πλέον να παράγουν µέσα στην οικογένεια και συγκεντρώθηκαν στα 

εργοστάσια, που είχαν τη δυνατότητα να τελειοποιούν τα προϊόντα τους, αλλά και να 

πολλαπλασιάζουν την ποσότητά τους.  

Στις θέσεις, όπου υπήρχε µεγάλη πηγή ενέργειας ιδρύθηκαν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, οι 

οποίες ευνοούσαν την διακίνηση των καταναλωτικών αγαθών και της πρώτης ύλης. Η ανάπτυξη 

των µεγάλων αστικών κέντρων είχε ως αποτέλεσµα την µετακίνηση του πληθυσµού, αφού οι 

µονάδες παραγωγής είχαν ανάγκη από όλο και περισσότερο εργατικό δυναµικό.  

Εύλογο λοιπόν ήταν οι νέες αυτές συνθήκες να µην αφήσουν ανεπηρέαστη την οικογένεια, αφού 

τώρα όφειλε να είναι περισσότερο ευέλικτη και γενικώς να µετακινείται πιο εύκολα. Οι ηλικιωµένοι 

άνθρωποι, οι οποίοι φυσιολογικά παρουσιάζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στις µετακινήσεις τους, δεν 

ακολουθούσαν την οικογένεια στους νέους τόπους διαµονής και εργασίας τους. Αυτό είχε ως 

συνέπεια την αναγκαστική µείωση των µελών της οικογένειας στις βιοµηχανικές κοινωνίες.  

Παράλληλα, όµως µε το παραπάνω, ο τόπος κατοικίας έπαψε να είναι και τόπος εργασίας, όπως 

ακριβώς συνέβαινε µε τις προηγούµενες µορφές παραγωγής που είχαν ως επίκεντρο την οικογένεια. 

Συνέπεια αυτού ήταν η αποµάκρυνση των γονέων από το παιδί – πρώτα του πατέρα και αργότερα 

της µητέρας – και καθιστούσε προβληµατική την επίβλεψη και την ανατροφή τους. έτσι, ακόµη και 

το παιδί αποκλείστηκε από τη διαδικασία αναπαραγωγής, στην οποία λάµβανε µέρος από πολύ 

νωρίς µέσα στα πλαίσια της εκτεταµένης πατριαρχικής οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί, 

αντί να συµβάλλει στην οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας, όπως συνέβαινε έως εκείνη τη 

στιγµή, µετατράπηκε για την οικογένεια σε οικονοµική δαπάνη.  

Όλα αυτά τα αίτια σε συνδυασµό µε ποικίλους άλλους παράγοντες (αναθεώρηση του γυναικείου 

ρόλου, νέα αντίληψη στο ρόλο της οικογένειας, γυναικείο κίνηµα, νέες αντιλήψεις για το παιδί και 

τα δικαιώµατά του), οδήγησαν σταδιακά στον περιορισµό των γεννήσεων και την µείωση των 

µελών της οικογένειας.  

Μέσω των παραπάνω συνθηκών, που αναγκαστικά παρουσιάστηκαν εδώ απλουστευµένα, οι 

βιοµηχανικές κοινωνίες οδηγήθηκαν στην επικράτηση της πυρηνικής οικογένειας (Πυργιωτάκης, 

2000, σσ. 37-42). 

Σε ό, τι αφορά στην Ελλάδα ο όρος «οικογένεια» δεν απαντάται στην κλασική και στην 

ελληνιστική περίοδο. Για πρώτη φορά αυτός απαντάται σε µεσαιωνικά (βυζαντινά) κείµενα. Ως εκ 

τούτου είναι ένας όρος νεότερος, ο οποίος αποτελείται από δύο συνθετικά: «οίκος» και «γένος». Η 

αντίστοιχη αρχαιοελληνική λέξη είναι ο όρος «οίκος» που σήµερα χρησιµοποιείται επίσηµα µόνο 

για Βασιλικές Οικογένειες ενώ στην σύγχρονη ελληνική λαϊκή γλώσσα οι όροι που 

χρησιµοποιούνται είναι: «φαµελιά» (από το γαλλικό όρο), «φαµίλια» (από τον αγγλικό όρο), 

«ασκέρι» (από τον τουρκικό όρο), «σειργιά,» «φάρα» (που ταυτίζεται και µε το γένος) ως και 

«τζάκι» (από το τουρκικό οτζάκ) (βλ. http://el.wikipedia.org/wiki/Οικογένεια). 

Στη νεότερη Ελλάδα χρησιµοποιούµε τον όρο «οικογένεια» υπό την ευρεία και στενή σηµασία 

της, εννοώντας αφενός το γένος, τη γενιά, τους συγγενείς, αφετέρου τα συγγενικά πρόσωπα που 

βρίσκονται κάτω από µία στέγη, ή τους συγγενείς οι οποίοι κατοικούν σε περισσότερα οικήµατα, 

θεωρούµενα ως ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο (οικία). Βασική προϋπόθεση της οικογένειας µε τη 

στενή έννοια είναι η ανταλλαγή οικιακών υπηρεσιών. Αυτή η µορφή οικογένειας αναδεικνύει 

χαρακτηριστικά, όπως η κοινή οικονοµία (συνεργασία, ιδιοκτησία) και η κοινή κατανάλωση, (κοινό 

µαγειρείο). Τα χαρακτηριστικά αυτά µας οδηγούν και στους όρους «νοικοκυριό», «σπίτι», 

«σπιτικό». Ο πρώτος όρος χρησιµοποιείται συνήθως από τους δηµοσιογράφους και τους 

στατιστικούς, οι δύο άλλοι χρησιµοποιούνται γενικότερα στην ανθρωπολογική, εθνολογική και 
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λαογραφική έρευνα, διατηρώντας παράλληλα πολλά κοινά σηµεία µε την έννοια του αρχαίου 

«οίκου». Σε ορισµένα κράτη σήµερα, η έννοια της οικογένειας έχει αρχίσει να περιλαµβάνει και 

σύνδεσµο ατόµων του ίδιου φύλου, µε τη θεσµοθέτηση του γάµου των οµοφυλοφίλων και 

υιοθεσίας τέκνων (ό. π.) 

 

1.3.  Σύντοµη ιστορική αναδροµή της ελληνικής οικογένειας  
 

Στη διαδροµή, από την προνεωτερική στη σύγχρονη µορφή της, η ελληνική οικογένεια έχει 

περάσει από τρεις φάσεις εξέλιξης, οι οποίες είναι:  

 

1.3.1.  Η προνεωτερική οικογένεια 

 

Στην πρώτη φάση, η οποία συνδέεται µε το αγροτικό πολιτισµικό πλαίσιο, η κύρια µορφή της 

οικογενειακής οµάδας ήταν σε µεγάλο βαθµό ταυτόχρονα µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης, 

και ο γάµος στηριζόταν στην οικογένεια που προϋπήρχε και συνέχιζε να υπάρχει µετά από αυτόν. 

Στην παραδοσιακή κοινωνία, της οποίας η οικογένεια αποτελούσε το βασικό οικονοµικό κύτταρο, ο 

σκοπός για την ύπαρξή της ήταν η οικονοµική και βιολογική επιβίωση της ευρείας οικογένειας 

(Κατάκη, όπως αναφέρεται στο Καλαντζή-Αζίζι, Παρίτσης, 1990, σ. 112).   

Η οικογενειακή δοµή δεν διαχωριζόταν σαφώς από την ευρύτερη κοινότητα. Ατοµικές ανάγκες 

και συµφέροντα ταυτίζονταν µε τα συµφέροντα και τις ανάγκες της οµάδας. Τα άτοµα δεν 

αναζητούσαν τη συναισθηµατική εγγύτητα µε την οποία συνδέουµε σήµερα τις οικογενειακές 

σχέσεις και οι ερωτικές σχέσεις δεν θεωρούνταν πηγή απόλαυσης, αλλά αναγκαιότητα για την 

ύπαρξη των παιδιών. Σε µία κατεξοχήν οικογενειοκρατική κοινωνία ο ρόλος της µάνας αποκτά 

ύψιστη σηµασία και καθιστά τη γυναίκα πρόσωπο σεβαστό. Ο θρησκευτικός γάµος ορίζεται ως ο 

µοναδικός τύπος γάµου. 

Επιπλέον, ο διαχωρισµός αντρών και γυναικών, τόσο στο χώρο, όσο και στις δραστηριότητες, 

είναι έντονα καθορισµένος. Οι άντρες κινούνται στη «δηµόσια σφαίρα» και η γυναίκες στην 

«οικιακή». Η παραδοσιακή δοµή της οικογένειας αντικατοπτρίζει τους κοινωνικά 

προσδιορισµένους ρόλους και τις αντίστοιχες ιεραρχίες, ώστε οι άντρες να φαίνεται, ότι έχουν 

εξουσία πάνω στις γυναίκες. Ωστόσο, οι ρόλοι που υιοθετούνται από το συζυγικό ζευγάρι 

χαρακτηρίζονται µάλλον από συµπληρωµατικότητα, που φαίνεται να εξασφαλίζει, µε τους όρους 

του συγκεκριµένου πλαισίου, λειτουργικότητα και ισορροπία.  

Η γυναίκα βρίσκεται αποκοµµένη από το περιβάλλον της οικογένειας καταγωγής της, στερηµένη 

από τους φυσικούς της συµµάχους, µε την πεθερά να καταλαµβάνει κυρίαρχο ρόλο του οίκου και 

εκείνη να περιορίζεται στο ρόλο της φροντίδας του νοικοκυριού και της παραγωγής αρσενικών 

απογόνων. Οι δουλειές του σπιτιού ανατίθενται αποκλειστικά στη γυναίκα, ενώ υποχρεώνεται να 

δίνει προίκα στον άντρα που θα την παντρευτεί.  

Αναφορικά µε το παιδί, µέσα στα πλαίσια της διευρυµένης οικογένειας, ήταν εκτεθειµένο σε 

πολλαπλά µητρικά πρότυπα, και η µητέρα είχε πάντα κάποιον δίπλα της να της προσφέρει βοήθεια. 

Γείτονες και φίλοι σχηµάτιζαν γύρω από το παιδί, για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωή του, έναν 

κοινωνικό περίγυρο, που ήταν ταυτόχρονα προστατευτικός κι εκπαιδευτικός. Τα παιδιά είναι 

απαραίτητα για την παραδοσιακή γεωργική οικονοµία και έχουν ενεργό οικονοµικό ρόλο από πολύ 

νωρίς. Αγόρια και κορίτσια µάθαιναν από νωρίς, ότι ανήκουν σε χωριστούς και ιεραρχηµένους 

κόσµους: στον κόσµο των αντρών, όπου επικρατούσε σχετικά ελευθερία κινήσεων και η 

παρέκκλιση από τους κανόνες επιτρεπόταν µε σχετική επιείκεια και στον κόσµο των γυναικών, 

όπου οι υποχρεώσεις ήταν αυτονόητα περισσότερες από τα δικαιώµατα. Η παρέκκλιση από τα 

συγκεκριµένα πρότυπα συµπεριφοράς ήταν αδιανόητη (Muncie & συνερ. 2009, σσ. 119-128).    

 

1.3.2.  Η νεωτερική οικογένεια 

 

Στη βιοµηχανική εποχή ο σκοπός της οικογένειας, λόγω της αλλαγής του τρόπου παραγωγής των 

αγαθών, περιορίζεται στη βιολογική και οικονοµική επιβίωση, όχι πλέον της ευρείας οικογένειας, 
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αλλά της πυρηνικής. Η δοµή, δηλαδή της οικογένειας άλλαξε. ∆εν αποτελείται µόνο από τον κύκλο 

των δικών τους ανθρώπων, που ζούσαν σε παραδοσιακό πλαίσιο ή που κουβαλούσαν ακόµη τα 

παραδοσιακά πρότυπα οικογένειας. Για τον άνθρωπο της βιοµηχανικής εποχής η οικογένεια είναι οι 

γονείς και τα παιδιά τους. Η ύπαρξη της οικογένειας στη βιοµηχανική εποχή, ταυτίζεται, δηλαδή, 

µε την ύπαρξη των παιδιών και ο σκοπός της οικογένειας γίνεται το µέλλον του παιδιού. Η έννοια 

της οικογένειας ταυτίζεται µε τον παιδοκεντρικό της ρόλο. Η οικογένεια µεγαλώνει τα παιδιά και 

τα δίνει στην παραγωγή.  (Κατάκη, 1990, σσ. 112-113).  

Στη δεύτερη φάση, η οποία συνδέεται µε την αστική-βιοµηχανική οργάνωση της κοινωνίας, η 

οικογένεια αποκτά πυρηνική µορφή, αποµονώνεται από την κοινότητα και αποκτά χαρακτηριστικά 

που συνοδεύουν τη νεωτερικότητα. Οι ρόλοι των φύλων εξακολουθούν να είναι αυστηρά 

προσδιοριζόµενοι από το φύλο, η εξουσία του πατέρα είναι αυταρχική, οι ατοµικές επιλογές 

περιορισµένες και η οικογένεια είναι απορροφηµένη µε την ανατροφή των παιδιών (Muncie & 

συνερ. 2009, σ. 120).     

Σε αυτή τη φάση ο δηµόσιος βίος διαχωρίζεται αυστηρά από τον ιδιωτικό και η δοµή της 

οικογένειας αλλάζει. Οι µεταβολές είναι πολλές: η µετατροπή της από πλήρη οικονοµική µονάδα 

σε µονάδα κατανάλωσης, η συρρίκνωσή της, λόγω της οικογένειας που µειώνεται, αλλά και της 

γεωγραφική της κινητικότητας, η εµφάνιση της εξωοικιακής απασχόλησης των γυναικών, αλλά και 

η καινούρια ανάγκη συµβιβασµού της εργασίας µε την οικογένεια για έναν αριθµό γυναικών.  

Οι αντρικοί ρόλοι σε αυτή τη φάση αλλάζουν λιγότερο από των γυναικών. Τόσο οι άντρες, όσο 

και οι γυναίκες αναγκάζονται να ανακατανείµουν τους µεταξύ τους ρόλους, και κυριότερα την 

εξουσία που µέχρι τότε κατείχαν οι άντρες και τη δύναµη που παραδοσιακά είχαν οι γυναίκες. 

Επιπλέον, επισηµαίνεται, ότι οι εργαζόµενες γυναίκες αναγκάζονται σε µεγαλύτερη εξάρτηση από 

τα πεθερικά και τη γονική τους οικογένεια. Η γυναικεία απασχόληση σε µεγάλο βαθµό είναι 

συνεπικουρική στο οικογενειακό εισόδηµα, διότι ο άντρας θεωρείται ως υπεύθυνος να συντηρεί την 

οικογένεια και να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες της.  

Στην οικογένεια της νεωτερικότητας τα παιδιά δεν έχουν πλέον ενεργό οικονοµικό ρόλο και δεν 

είναι πια τα εργατικά χέρια που συµβάλλουν στη γεωργική οικονοµία. Αντίθετα, οικονοµικά είναι 

παθητικά και αποτελούν οικονοµικό βάρος για την οικογένεια. Η οικογένεια αποκτά πλέον 

λιγότερα παιδιά. Βασικός σκοπός της οικογένειας είναι η ανατροφή των παιδιών και η εκπαίδευσή 

τους. Η οικογένεια γίνεται όλο και πιο παιδοκεντρική.    

Επίσης, κυριαρχεί η προνοµιακή µεταχείριση του γιου από την µητέρα και η γυναικεία δύναµη 

στον οικιακό χώρο, ενώ ο πατέρας παραµένει απόµακρος και δεσποτικός, καλλιεργώντας το 

αντρικό κύρος αποκλειστικά στις δηµόσιες ανταλλαγές του. Επιπλέον, κατοχυρώνεται νοµικά η 

ισότητα των δύο φύλων, επιχειρώντας την ανατροπή του πατριαρχικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα των προγενέστερων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Όλοι οι εργαζόµενοι πλέον, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης 

αξίας. Όµως, κατοχυρώνεται και συνταγµατικά η προστασία της οικογένειας, του γάµου, της 

µητρότητας και της παιδικής ηλικίας. Ο γάµος µεταξύ των γονιών δεν ορίζεται πλέον ως 

προϋπόθεση για την ύπαρξη οικογένειας. Ο πολιτικός γάµος θεωρείται πλέον ισότιµος µε τον 

θρησκευτικό, κι έτσι περιορίζεται το θρησκευτικό στοιχείο, µέσω της µείωσης της κυριαρχίας του 

θρησκευτικού-εκκλησιαστικού παράγοντα στη νοµική θέσπιση της οικογένειας.     

Ακόµη, καταργήθηκε το αρχηγικό δικαίωµα του συζύγου και η υποχρέωση του να είναι ο 

αποκλειστικός υπεύθυνος για τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς του. οι δύο σύζυγοι πλέον 

συµβάλλουν από κοινού στην ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας, ο καθένας µε τις δικές 

του δυνάµεις. Καταργείται, επίσης ο θεσµός της προίκας και η θέσπιση του εναλλακτικού 

συστήµατος της διατήρησης της αρχικής, ατοµικής περιουσίας των δύο συζύγων ή της 

συµφωνηµένης, ενώπιον συµβολαιογράφου, κοινοκτηµοσύνης.  

Παράλληλα, καταργείται ο θεσµός της «πατρικής εξουσίας» και αντικαθιστάται από το θεσµό 

της «γονικής µέριµνας». Και οι δύο γονείς καλούνται να αναλάβουν από κοινού τη φροντίδα του 

παιδιού και ορίζεται, ότι οι δύο σύζυγο, θα πρέπει να συναποφασίσουν για το επώνυµο του παιδιού 

(του ενός, του άλλου ή και των δύο). Καταργείται η διαφοροποίησης των παιδιών, που έχουν 
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γεννηθεί µέσα στα πλαίσια του γάµου και έξω από αυτά και ενισχύεται νοµικά η θέση της 

ανύπαντρης µητέρας.   

Θεσµοθετούνται δύο τύποι διαζυγίων (το συναινετικό και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία) και έτσι 

διευκολύνεται η λύση του γάµου, αφού υποχωρεί η σταθερότητα της οικογένειας µέσα στο χρόνο. 

επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση για διατροφή ανεξάρτητα από το φύλο (Muncie & συνερ. 2009, 

σσ. 128-142). 

 

1.3.3.  Η µετανεωτερική οικογένεια 

 

Καθώς περνάµε από τη βιοµηχανική στην µεταβιοµηχανική φάση της ανθρωπότητας, ο σκοπός 

της οικογένειας αναθεωρείται. Ο σκοπός της οικογένειας, δηλαδή, αποσυνδέεται από την βιολογική 

και την οικονοµική επιβίωση. Οι νέες οικονοµικές δοµές της κοινωνίας της αφθονίας επιτρέπουν 

στα άτοµα να επιβιώνουν οικονοµικά και κοινωνικά µόνα τους. Το άτοµο γίνεται το βασικό 

κοινωνικό κύτταρο και οι πολλές πλέον κοινωνικές οµάδες, στις οποίες εντάσσεται το άτοµο, 

διαδραµατίζουν πολλές από τις λειτουργίες που ανήκαν ως πρόσφατα στην οικογένεια. Ο σκοπός 

της µελλοντικής οικογένειας αποσυνδεόµενος  από την οικονοµική και τη βιολογική επιβίωση των 

µελών της, αρχίζει να συνδέεται όλο και περισσότερο µε την ψυχοκοινωνική τους επιβίωση. Ο 

ρόλος της οικογένειας είναι να βοηθάει τα µέλη της να οργανώσουν τις πληροφορίες που αφορούν 

την ταυτότητά τους και να διαµορφώσουν τους στόχους τους ως µέλη της κοινωνίας έτσι, ώστε να 

µπορούν να χειριστούν την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την σύγχρονη ζωή. Η επικοινωνία 

ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας γίνεται πλέον πιο σηµαντική από των ανταλλαγή των υλικών 

αγαθών ανάµεσά τους (Κατάκη, 1990, σσ. 113-114). 

Σε αυτήν την τρίτη φάση, η οικογένεια ακολουθεί τους µετασχηµατισµούς της ύστερης 

νεωτερικότητας και της επικράτησης της ρευστότητας και της αβεβαιότητας που τη συνοδεύουν. 

Ας δούµε παρακάτω τις βασικότερες αλλαγές:  

Στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής αποκτούν προτεραιότητα έννοιες, όπως είναι η 

εξατοµίκευση και η ανάγκη για προσωπικές επιλογές. Το σύγχρονο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένη πολυπλοκότητα, ρευστότητα και αντιφάσεις. Η ασφάλεια, απαραίτητο συστατικό της 

παράδοσης, έχει χαθεί οριστικά. 

Αυτό που χαρακτηρίζει την οικογένεια είναι η εµφάνιση του συναισθηµατικού ατοµισµού. Το 

άτοµο αποδεσµεύεται από την παραδοσιακή οµάδα που το στήριζε και η ισορροπία αλλάζει. Αυτό 

που τον απασχολεί πλέον, είναι τα ατοµικά δικαιώµατα, και όχι οι υποχρεώσεις απέναντι στην 

οικογενειακή οµάδα. Η διεργασία λήψης αποφάσεων καθίστανται ατοµική υπόθεση.  

Πρώτη φορά στην ιστορία οι γυναίκες µαζικά απαιτούν ισότητα µε τους άντρες. Και στην φάση 

της νεωτερικότητας οι γυναίκες διεκδικούν ισότητα, αλλά το φαινόµενο χαρακτηρίζεται κυρίως από 

αγωνιστικές φεµινιστικές οµάδες, ενώ στην ύστερη νεωτερικότητα το αίτηµα γενικεύεται. 

Ο γάµος αποκτά πλέον τη δική του αυτοτέλεια. Επιχειρούνται εναλλακτικές µορφές γάµου και 

οικογένειας, όπως είναι οι ανασυστηµένες οικογένειες, η συγκατοίκηση ή ακόµη και οι οικογένειες 

οµοφυλόφιλων γονέων. Η δηµιουργία δεσµών γάµου καθοδηγείται µε βάση την προσωπική επιλογή 

που διαµορφώνεται από την σεξουαλική έλξη ή τον ροµαντικό έρωτα. Αυτό το τελευταίο 

προϋποθέτει, ότι συνάπτεται µία σχέση ανθεκτική στο χρόνο, µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις 

επιλογές των δύο ατόµων, και όχι εξωτερικές επιταγές (Giddens, 1992). Επιπλέον, το αίτηµα για 

σεξουαλική απόλαυση είναι συστατικό της γυναικείας χειραφέτησης, διότι αποσυνδέει τη 

σεξουαλικότητα από την αναπαραγωγή. Ο ρόλος του άντρα προϋποθέτει πλέον µεγαλύτερη ένταξη 

στον οικιακό χώρο και µεγαλύτερη εµπλοκή στον ρόλο του πατέρα (Muncie & συνερ. 2009, σσ. 

142-168). 

Η έµφαση στην ικανοποίηση από τη σχέση δηµιουργεί προσδοκίες, που µερικές φορές δεν 

ικανοποιούνται, κατάσταση που ίσως ευθύνεται για την αύξηση των διαζυγίων. Καθώς αυξάνονται 

τα διαζύγια, αυξάνονται και οι δεύτεροι γάµοι, χωρίς αυτός να σηµαίνει, ότι δεν υπάρχει ένας 

σηµαντικός αριθµός διαζευγµένων που δεν προβαίνει σε επόµενο γάµο (Μουσούρου, 2005). Ο 

γάµος πλέον, δεν είναι η µοναδική µορφή συµβίωσης δύο ατόµων. Η συχνότητα του γάµου 
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µειώνεται. Η Μουσούρου (2005) την µείωση αυτή την συνδέει περισσότερο µε αναβολή του γάµου, 

παρά µε άρνησή του. 

Ωστόσο, στη σηµερινή εποχή το διαζύγιο δεν αποτελεί κοινωνικό στίγµα, όπως συνέβαινε κατά 

την προηγούµενη φάση. Σε περίπτωση διαζυγίου σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει στη ζωή του 

παιδιού, ο κοινωνικός γονιός που αναλαµβάνει τη φροντίδα του. Tο καινούριο ζευγάρι είναι πιθανό 

να αποκτήσει δικά του παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, νέοι συνδυασµοί δηµιουργούν τη νέα 

ανασυστηµένη οικογένεια. Η συγκατοίκηση / ελεύθερη συµβίωση γίνεται όλο και συχνότερη. Έχει 

αυξηθεί επίσης, και η δηµιουργία µονογονεϊκών οικογενειών. Οι µόνες µητέρες δεν ανήκουν µόνο 

σε µια κοινωνική κατηγορία και τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα που έχουν να χειριστούν 

εξαρτώνται από το πόσο ηθεληµένη υπήρξε η απόκτηση του παιδιού, αλλά και από την αδυναµία 

της οικογενειακής και κοινωνικής πολιτικής να αντιµετωπίσει οικονοµικές και άλλες δυσκολίες, 

που συναρτώνται µε τις ιδιαιτερότητες αυτού του σχήµατος (Κογκίδου, 1995, Μουσούρου, 2005). 

Παράλληλα, συναντάται ολοένα και συχνότερα το φαινόµενο της οικογένειας που προκύπτει µε την 

ένωση συντρόφων διαφορετικής εθνικής και πολιτισµικής καταγωγής. 

Οι στάσεις των αντρών απέναντι στη φροντίδα των παιδιών γίνεται προοδευτικότερη, ενώ 

διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά πρότυπα στην καθηµερινή οικογενειακή ζωή. Η γυναίκα είναι 

αυτή που αναλαµβάνει το κύριο βάρος των οικιακών εργασιών. Οι µόνες δουλειές, στις οποίες 

αφιερώνουν χρόνο οι άντρες είναι εκτός σπιτιού, όπως ψώνια ή πληρωµή λογαριασµών (ΚΕθΙ, 

2007). Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήµατα παλαιότερης έρευνας της Μαράτου – Αλιµπράντη (1995) 

για τα οικογένεια και τις συζυγικές πρακτικές. Στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των 27 σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ γυναικών και αντρών ως προς την ώρα που διαθέτουν οι 

πρώτες για οικιακές εργασίες και απασχόληση µε την οικογένεια, η Ελλάδα είναι στην 24
η
 θέση, µε 

την Κύπρο στην τελευταία (Report from the Commission of the European Parliament, 2009). 

Ο Τσονίδης (1998) µελέτησε τις επιπτώσεις της ανάληψης πολλαπλών κοινωνικών ρόλων 

(εργασιακού, συζυγικού, µητέρας, νοικοκυράς) στην ψυχική υγεία και ειδικότερα στην εκδήλωση 

κατάθλιψης µικρού δείγµατος ελληνίδων γυναικών. Σύµφωνα µε την έρευνα δεν είναι η ανάληψη 

των πολλαπλών ρόλων που επιβαρύνει την ψυχική υγεία των γυναικών, όπως αρχικά είχε τεθεί από 

προηγούµενες έρευνες, αλλά ο βαθµός ικανοποίησης ή όχι από τον συγκεκριµένο ρόλο και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των ρόλων, ιδιαίτερα του συζυγικού. 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης, και το γεγονός, ότι στον ορισµό των νοµοθετικών κειµένων για τη 

συγγένεια αντιπαρατέθηκε µια νέα έννοια, που χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικοσυναισθηµατική. 

Πρόκειται για τη συγγένεια που στηρίζεται σε συναισθηµατικούς και όχι βιολογικούς δεσµούς 

(Στουφή, 2006, Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, 1998β). 

Αναφορικά µε τις οικογενειακές αξίες, γονείς και έφηβοι απορρίπτουν συνολικά µόνο τις αξίες 

που σχετίζονται µε την ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της µητέρας, και συγκεκριµένα τα 

αξίες που σχετίζονται µε την νόµιµη δύναµη του πατέρα – άντρα πάνω στην µητέρα – γυναίκα 

(Γεώργας, 1998). 

 

1.4.  Θεωρητικές παράµετροι αναφορικά µε την οικογένεια 
 

1.4.1.  Η οικογένεια από ψυχοπαιδαγωγική άποψη 

 

Η οικογένεια αποτελεί ένα βασικό κύτταρο από ψυχολογική πλευρά. Ο Maurice Porot στο βιβλίο 

του “Relations Familiales” γράφει: «Καλά είναι να υπάρχει στην οικογένεια η ίδια στέγη και το ίδιο 

αίµα, µα αυτό που δένει την οικογένεια είναι η αγάπη, είναι το συναίσθηµα που πρέπει να συνδέει 

αυτούς που καλούνται να ζήσουν µαζί» (Χουρδάκη, 1995, σ. 337).  

 

Επίσης, έχει αναφερθεί, ότι: 

 

Στον παιδαγωγικό τοµέα η οικογένεια ως “ πρωτογενής οµάδα” διατηρεί, χωρίς αµφιβολία τον πρώτο 

ρόλο απέναντι στις άλλες κοινωνικές οµάδες. Θεωρείται “µαία” της δεύτερης “κοινωνικοπολιτιστικής 

γέννησης” του ανθρώπου, γιατί θέτει τις βάσεις για την κοινωνικοποίηση και εκπολιτίζει τους 
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απογόνους της. Κατά τον R. Spitz, η γεµάτη εµπιστοσύνη συναισθηµατική επαφή µε την µητέρα ή µε 

άλλο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος έχει µεγάλη σηµασία για την ψυχική ανάπτυξη του µικρού 

παιδιού (Milhoffer & Poggeler, 1991, σ. 3412).  

 

Επιπροσθέτως, ο Νικολάου (2000) τονίζει, ότι:  

 

[…] ένα καλό παιδαγωγικό κλίµα στην οικογένεια παίζει αναµφίβολα θετικό ρόλο στην πιο 

ισορροπηµένη προσωπικότητα του παιδιού, γεγονός που ευνοεί µια καλύτερη διαδικασία πνευµατικής 

ολοκλήρωσης. […] Όσο για την ψυχογλωσσική ανάπτυξη ορισµένοι ερευνητές αναφέρονται στην 

έννοια του «επεξεργασµένου λόγου», για να δείξουν, πόσο το γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού 

οριοθετεί από πολύ νωρίς την προσαρµογή του στη γλώσσα του σχολείου. Μέσα σ’ έναν κύκλο 

«κοινωνικοπολιτισµικά στερηµένο» το παιδί δέχεται έναν «κώδικα περιορισµένο», αποτέλεσµα 

άµεσων ανταλλαγών, συγκεκριµένων, δίχως ίχνος έκφρασης. Ο λόγος θα λειτουργήσει εφεξής σαν ένα 

κριτήριο επιλογής (2000, σ. 91-92).    
 

Ωστόσο, αναφορικά µε την οικογένεια έχει γραφτεί και ο ακόλουθος ορισµός:  

 
[…] Η οικογένεια είναι µια αρένα µέσα στην οποία εκφράζονται όλα τα ανθρώπινα συναισθήµατα και 

καταστάσεις. Σύγκρουση, αγάπη, βία, τρυφερότητα, εντιµότητα, προδοσία, ιδιωτική περιουσία, 

κοινοκτηµοσύνη, επιβολή εξουσίας, συναίνεση, ιεραρχική κλίµακα, κοινή λήψη αποφάσεων – όλα 

µπορεί να υπάρξουν µέσα σε µια οικογένεια (Sayres, 2000, σ. 131).    

 

1.4.2.  Η οικογένεια από κοινωνιολογική άποψη 

Ο Poggeler (1991) τονίζει και επισηµαίνει, ότι:  

[…] οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ οικογένειας και κοινωνίας στο σύνολό της µπορούν να 

αναλυθούν κάτω από διάφορες οπτικές γωνίες. Σ’ όλους τους γνωστούς πολιτισµούς η πρωτογενής 

λειτουργία της ανανέωσης του πληθυσµού και η κοινωνικοποίηση της επερχόµενης γενιάς ανατέθηκε 

στην οικογένεια. Κατά τα άλλα ο συγκεκριµένος προσδιορισµός των κοινωνικών λειτουργιών της 

οικογένειας και της διάρθρωσής της είναι ευµετάβλητος και εξαρτάται κατά πολύ από την εκάστοτε 

κοινωνική δοµή» (1991, σ. 3414) .   

Από την άλλη πλευρά, ο Μισέλ (1993, σ. 107) προσθέτει, ότι «για τον Πάρσονς είναι δεδοµένο 

πως η οικογένεια µεταδίδει στα παιδιά και τους νέους τις αξίες της κοινωνίας – ιδιαίτερα τις αξίες 

του επιτεύγµατος, που χαρακτηρίζουν την αναπτυγµένη κοινωνία. Επίσης, τα παιδιά µαθαίνουν 

αυτές τις αξίες κυρίως µέσα από τους ρόλους που οι γονείς τους διαδραµατίζουν στην οικογενειακή 

οµάδα και στην κοινωνία». 

Ο Μπαµπινιώτης (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 1998, όπως παρατίθεται στο Τάνταρος, 

2004, σ. 19) ορίζει την «οικογένεια» ως εξής:  

 

[…] 1. Οµάδα ατόµων, που συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς αίµατος, γάµου ή υιοθεσίας και 
διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. 2. Σύνολο ατόµων που έχουν κοινή καταγωγή, το σύνολο των 

συγγενών. 3. Η καταγωγή από υψηλή κοινωνική τάξη. 4. Οµάδα ανθρώπων µε κοινούς στόχους, κοινή 

ενασχόληση.   

 

Επιπλέον, ο Τσαρδάκης (1993) υποστήριξε, ότι  

 
Η οικογένεια είναι µία αναγνωρισµένη και παραδοσιακά καθιερωµένη µορφή συµβίωσης των µελών 

της κοινωνίας. Αποτελεί την αρχική βιολογική και κοινωνική κοινότητα, της οποίας βασικός σκοπός 

είναι η διατήρηση του ανθρώπινου είδους µέσω της αναπαραγωγής των µελών της κοινωνίας (1993, σ. 

33).   

 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι «η οικογένεια είναι ο σπουδαιότερος θεσµός κοινωνικοποίησης. Στο 

πλαίσιο της οικογένειας πραγµατοποιούνται διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ µεγάλης σηµασίας 
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για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την µετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Με την αλληλεπίδραση µε 

τα πρώτα πρόσωπα αναφοράς, τους γονείς, τα παιδιά αποκτούν τις αξίες, τους κανόνες και τα 

πρότυπα συµπεριφοράς της κοινωνίας, στην οποία κοινωνικοποιούνται» (Ζωγράφου, 1997, σ. 33).     

 

Όπως υποστηρίζει ο Τσαούσης:  

 
Μπορεί κανείς να πει, ότι η συγγένεια, µε τους συγγενικούς κύκλους που διαµορφώνει ή µε τις 

συµµαχίες που δηµιουργεί, διευρύνει τον κύκλο προστασίας και υποστήριξης του ατόµου, που 

αντιπροσωπεύει η οικογένεια. Μπορεί, όµως και αντίστροφα να υποστηρίξει, πως η οικογένεια 

αποτελεί τη συλλογική µονάδα, µέσα από την οποία ασκείται η εξουσία που συνενώνει τη συγγενική 

οµάδα, ιδιαίτερα την οµάδα καταγωγής και τη διαφοροποιεί από τις άλλες. Και οι δύο απόψεις είναι 

σωστές. Η πρώτη βρίσκει την εµπειρική της θεµελίωση σε κοινωνίες που έχουν µια ατοµοκεντρική 

µορφή οργάνωσης, η δεύτερη σε κοινωνίες µε κοινωνιοκεντρική οργάνωση, κοινωνίες που δίνουν την 

έµφαση στο σύνολο και όχι στη διαφοροποιηµένη µονάδα. (1995, σ. 129). 

 

Παράλληλα, ο Τσαούσης (1984) αναφέρει, ότι κατά τον Charles Horton Cooley που εισήγαγε 

τον όρο «πρωτογενής οµάδα» και ανέφερε την οικογένεια ως χαρακτηριστική τέτοια οµάδα, αυτή 

είναι πρωτογενής κατά δύο έννοιες: α) γιατί απαντάται σε όλες τις κοινωνίες και β) γιατί το άτοµο 

διαµορφώνεται στο πλαίσιό της, τόσο ως πρόσωπο, όσο και ως κοινωνικό άτοµο (1984, σ. 203).   

Αναφορικά τώρα µε τις πλέον σηµαντικότερε κοινωνικές λειτουργίες της οικογένειας, έχει 

ειπωθεί από τον Poggeler (1991): 

 

[…] είναι αφ’ ενός η αναπαραγωγή της κοινωνίας κι αφ’ ετέρου η µέριµνα, η κοινωνικοποίηση και η 

εξασφάλιση µιας κοινωνικής θέσης στην επερχόµενη γενιά. Η οικογένεια ενσαρκώνει σε όλες τις 

κοινωνίες τον κοινωνικό σχηµατισµό, µέσα στον οποίο επιτελείται η αναπαραγωγή του πληθυσµού. 

Γι’ αυτό και ο οικογενειακός πυρήνας που συνίσταται από τους γονείς και τα παιδιά, αποτελεί ένα 

παγκόσµιο φαινόµενο. Ο οικογενειακός αυτός πυρήνας µπορεί να ανήκει σε µια διευρυµένη 

οικογένεια ή να σχηµατίζει µια ανεξάρτητη πρωτογενή οµάδα. 

[…] Επειδή η κοινωνία ενδιαφέρεται και για τη δοµική αναπαραγωγή της, ανατίθεται στην οικογένεια 

το έργο της εξοικείωσης της επερχόµενης γενιάς µε τα θεσµοθετηµένα συστήµατα αξιών και τους 

τρόπους συµπεριφοράς. Σ’ αυτήν όµως την κοινωνικοποίηση δεν µετέχει µόνο η οικογένεια, αλλά και 

άλλα κοινωνικά µορφώµατα, όπως οµάδες, παιδικές, παρέες, νηπιαγωγεία, σχολεία. Εκκλησία και 

εργασιακός χώρος. Από την άλλη, η οικογένεια προσφέρει το έδαφος, όπου συντελείται η πρώτη φάση 

της κοινωνικοποίησης, που είναι καθοριστική, τόσο για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, όσο και 

για την κοινωνική ένταξη του ατόµου. Νεότερες έρευνες κατέδειξαν, ότι το κοινωνικοπολιτιστικό 

περιβάλλον της οικογένειας και η απ’ αυτό προσδιοριζόµενη ποιότητα της πρώιµης κοινωνικοποίησης 

επηρεάζουν τη σχολική σταδιοδροµία και τις ευκαιρίες των παιδιών για κοινωνική ανέλιξη 

((Poggeler, 1991, σ. 3414).      

 

Επιπλέον, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, ότι για την Μουσούρου (1989):  

 
[…] Ως κοινωνικός θεσµός η οικογένεια έχει κοινωνικά σηµαντικούς σκοπούς που συνοψίζονται στην 

εξασφάλιση της συνέχειας της κοινωνίας και που αναλύονται στην µεταβίβαση από την µια γενιά στην 

άλλη του πολιτισµού ως τρόπου ζωής και τρόπου ύπαρξης, των (υλικών) πραγµάτων και των 

κοινωνικών θέσεων. Η συνειδητοποίηση του νοήµατος και της σηµασίας της συνέχειας και της 

εξασφάλισής της αποτελεί την προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής στο επίπεδο της κοινωνίας και 

κοινωνικής ταυτότητας στο επίπεδο του ατόµου. Η οικογένεια συµβάλλει στη δηµιουργία και στη 

διατήρηση της προϋπόθεσης αυτής µε τις λειτουργίες που επιτελεί και αποβλέπουν στον έλεγχο των 

τρόπων ζωής και ύπαρξης (µε την µεταβίβαση του συστήµατος αξιών), των πραγµάτων (µε το 

σύστηµα κληρονοµιάς) και των κοινωνικών θέσεων (µε το σύστηµα διαδοχής) (1989, σ. 15).     

 

Η οικογένεια είναι µία διαρκής οργάνωση συγγενικών σχέσεων αίµατος ή σχέσεων γονέων – 

παιδιού µε σκοπό την κοινή διαβίωση και τη διατήρηση του είδους, και προκύπτει φυσιολογικά από 

τις ειδικές βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Η ανάγκη για τη φροντίδα και την ανατροφή των 

παιδιών ανατίθεται στην µητέρα, ενώ στον πατέρα ανατίθεται η ανάγκη για προστασία:  
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[…] Στα βιοµηχανικά έθνη µε τις απώλειες που υπέστη ο λειτουργικός ρόλος της οικογένειας 

επικράτησε η µικρή οικογένεια (οικογένεια – πυρήνας). Μεγάλες οικογένειες τριών γενεών συναντά 

κανείς σε γεωργικές κοινωνίες κυρίως. Σηµαντικές οικονοµικοκοινωνικές εξελίξεις όπως ο χωρισµός 

του τόπου κατοικίας από τον τόπο εργασίας, η ανάληψη από το κράτος και την αγορά (οικονοµία) 

διάφορων λειτουργιών στους τοµείς της αρωγής, της µέριµνας, της εκπαίδευσης και της παραγωγής, 

έφεραν αλλαγές στο ρόλο της οικογένειας. Εκείνο που παρέµεινε είναι ο γνωστός καταµερισµός 

εργασίας στα δύο φύλα: στη γυναίκα η διεκπεραίωση της οικιακής και παιδαγωγικής εργασίας, στον 

άντρα η εξασφάλιση των προς το ζην έξω από το σπίτι». Αργότερα (µετά την εκβιοµηχάνιση), και 

κυρίως στις κατώτερες τάξεις, η γυναίκα άρχισε να εργάζεται και έξω από το σπίτι, µε αποτέλεσµα τη 

«συνεταιρική, συντροφική» πλέον θεωρία του γάµου. «Για τους εργαζοµένους η οικογένεια αποτελεί 

έναν παροδικό θεσµό της ζωής ή ακόµα ένα “καταναλωτικό κύτταρο”, το οποίο µε την ενηλικίωση 

των παιδιών έχει επιτελέσει το σκοπό του και αφήνει πίσω του ένα ηλικιωµένο ζευγάρι γονέων. Παρ’ 

όλα αυτά, η οικογένεια θεωρείται χώρος θαλπωρής, κοινωνικής σιγουριάς και ελεύθερης 

διαµόρφωσης της ζωής. Γι’ αυτό οι κοινωνιολόγοι προτιµούν να µιλούν για λειτουργική αλλαγή της 

οικογένειας και όχι για απώλεια των λειτουργιών της (Milhoffer & Poggeler, 1991, σ. 3412). 

 

Ο όρος οικογένεια έχει πολλές σηµασίες, του αποδίδονται πολλές ερµηνείες και κατά συνέπεια 

παραπέµπει σε αρκετές σηµασίες και άλλους τόσους ορισµούς. Ο όρος οικογένεια εκφράζει τόσα 

πολλά πράγµατα, ώστε στο τέλος καταλήγει να µην εκφράζει τίποτα συγκεκριµένο. Μερικοί από 

τους πιο διαδεδοµένους όρους για την οικογένεια είναι οι εξής (Μουσούρου, 2005) 

α. Η οικογένεια είναι ένας κοινωνικός θεσµός, δηλαδή είναι ένα παγιωµένο πλέγµα κοινωνικών 

σχέσεων και παγιωµένοι και κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι ατοµικής και συλλογικής συµπεριφοράς 

και δράσης µε στόχο την επίτευξη ενός –τουλάχιστον- κοινωνικά σηµαντικού σκοπού. Η οικογένεια  

είναι ένας πολύσκοπος θεσµός και ένας από αυτούς τους σκοπούς είναι η βιολογική και η 

κοινωνική αναπαραγωγή.  

β. Η οικογένεια είναι ένας νοµικός θεσµός, ένα σύνολο, δηλαδή, διατάξεων που περιγράφουν τις 

νοµικές σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας. Το σύνολο αυτών των διατάξεων 

προσδιορίζουν τα όρια της ευελιξίας τους και προβλέπουν τις συνέπειες της παράβασης του 

θεσµού, αλλά και της υπέρβασης των παραπάνω ορίων ευελιξίας.  

γ. Η οικογένεια  είναι µία πρωτογενής κοινωνική οµάδα, µε λειτουργίες που περιλαµβάνουν την 

αναπαραγωγή, την κοινωνικοποίηση, την µέριµνα και προστασία των µελών της, λειτουργίες 

οικονοµικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και άλλες. Καµία άλλη κοινωνική οµάδα ή θεσµός δεν 

έχει τη δύναµη να καλύψει το σύνολο των λειτουργιών που είναι ικανή να καλύψει η οικογένεια. 

Χαρακτηριστικά ο Τσαούσης (1984: 203) αναφέρει: «η οικογένεια είναι ένα ολιγοπρόσωπο και 

πολυλειτουργικό κοινωνικό σύνολο, στο οποίο τα άτοµα µετέχουν µε άµεσες και προσωπικές σχέσεις 

και συνδέονται µε ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς».    

δ. Η οικογένεια είναι το σύνολο των συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας που συγκατοικούν. 

Υπό αυτήν την έννοια ο όρος «οικογένεια» συχνά αντικαθίσταται από τους όρους «οικιακή οµάδα» 

ή «νοικοκυριό», που όµως δεν είναι ταυτόσηµοι µε εκείνον της οικογένειας, γιατί τόσο στην 

οικιακή οµάδα όσο και στο νοικοκυριό ενδέχεται να περιλαµβάνονται άτοµα, τα οποία δεν είναι 

συγγενείς (υπηρέτες, οικότροφοι κ.λ.π.).  

ε. Η οικογένεια είναι το σύνολο των προσώπων που αισθάνονται ισχυρούς δεσµούς αµοιβαίων 

υποχρεώσεων, γιατί είναι συγγενείς.  

στ. Η οικογένεια είναι το σύνολο των προσώπων που έχουν ένα κοινό πρόγονο. 

ζ. Η οικογένεια είναι το σύνολο των συγγενών εξ αίµατος και εξ αγχιστείας ενός προσώπου – 

είτε συνδέεται µαζί τους, είτε όχι, ενδεχοµένως, είτε τους γνωρίζει, είτε όχι.  

η. Η οικογένεια είναι µία κοινωνική οµάδα που στις σύγχρονες (αστεακές – βιοµηχανικές) 

κοινωνίες την αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, αλλά όλο και συχνότερα, και ένας γονέας 

και παιδιά. Η οικογένεια που την αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά είναι γνωστή ως «πυρηνική 

οικογένεια» (nuclear family) και πολλοί προτιµούν να αποκαλούν «συζυγική οικογένεια» (conjugal 

family). 

θ. Η οικογένεια είναι µια µονάδα ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής που, στην διεθνή πρακτική 

(π. χ. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ιδιαίτερα, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 

τις Εθνικές Οικογενειακές πολιτικές) θεωρείται, ότι περιλαµβάνει δύο ενήλικες (ενωµένους ή όχι µε 
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τα δεσµά του γάµου) ή έναν ενήλικα και ένα ή περισσότερα παιδιά. Το πιο σηµαντικό σε αυτό τον 

ορισµό είναι η ύπαρξη παιδιού και δεν έχει σηµασία, ούτε η σχέση του παιδιού µε τους ενήλικες, 

ούτε η σχέση των ενηλίκων µεταξύ τους. Ο ορισµός αυτός εν αντιθέσει µε όλους τους 

προηγούµενους δεν περιλαµβάνει, ούτε υπονοεί συγκεκριµένες σχέσεις, αλλά καλύπτει την ποικιλία 

σύνθεσης της οικογένειας, χαρακτηριστική της σύγχρονης νεωτερικής κοινωνίας( 2005, σ. 16): 

 

Κατά την Μαράτου – Αλιµπράντη, η οικογένει είναι (1995): 

 
η οικογένεια ως θεσµός δεν αποτελεί µια ανεξάρτητη κοινωνική οµάδα. Αντίθετα, θεωρείται ένα 

υποσύστηµα που επηρεάζεται άµεσα από τον κοινωνικό περίγυρο, όπως αυτός διαµορφώνεται, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Οι δοµές της κοινωνίας 

επηρεάζουν, δηλαδή, και κατευθύνουν τις συµπεριφορές των ατόµων και, γενικότερα, την οργάνωση 

του ιδιωτικού βίου (1995, σ. 15):  

. 

Τέλος, ο όρος «Οικογένεια» αντιπροσωπεύει «οικιακές µονάδες που αποτελούνται από γονείς 

και παιδιά ή και χωρίς, καθώς και οικογένειες µε έναν µόνο γονέα, που προκύπτουν από τη 

διάσπαση των σχέσεων (γάµου ή απλής συµβίωσης), το θάνατο ή το διαζύγιο» (Θεοδωροπούλου, 

2003, σ. 11).  

 

1.4.3.  Η οικογένεια από κοινωνικοψυχολογική άποψη  

 

Η προσφορά της οικογένειας είναι πολύ σηµαντική. Είναι το περιβάλλον, στο οποίο ζει και 

µεγαλώνει το παιδί, από τη γέννησή του, έως ότου νιώσει, ότι είναι βιολογικά, κοινωνικά, 

ψυχολογικά, οικονοµικά, έτοιµο να φύγει από τους κόλπους της, να κάνει τη δική του οικογένεια ή 

να ζήσει ανεξάρτητος. Η οικογένεια λοιπόν:  

- Μεριµνά για την ικανοποίηση µιας πυραµίδας αναγκών, όπως βιολογικές, γλωσσικές, 

γνωστικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές, κλπ.  

- Παρέχει στο παιδί ένα πλούσιο µορφωτικό κεφάλαιο, δηµιουργεί, δηλαδή, κίνητρα, 

προσδοκίες, ενθαρρύνει, προτρέπει, στηρίζει, κλπ, το παιδί, για συνεχή πρόοδο, επιτυχία και 

δηµιουργία, τόσο κατά τη σχολική, όσο και κατά τη µετασχολική του σταδιοδροµία.  

- Ενηµερώνει τα νεαρά µέλη τους, ότι στη ζωή δεν έχουν µόνο δικαιώµατα, αλλά και 

υποχρεώσεις απέναντι στον εαυτό τους, στους γονείς, στο σχολείο και στο ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο. (Αθανασίου & Κωστούλα, 2005, σ. 161). 

Σύµφωνα µε τον Γκιζέλη (1991):  

 
η οικογένεια διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιβίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας του. 

αυτό γίνεται µε δύο τρόπους: 1) ρυθµίζει τις κοινωνικές συµµαχίες ανάµεσα στις οικογένειες και 2) 

ενεργεί ως διάµεσο στην κοινωνική τοποθέτηση του νέου µέλους. Η πρώτη λειτουργία είναι γνωστή 

ως «αρχή της αµοιβαιότητας», ενώ η δεύτερη ως «αρχή της νοµιµότητας» (1991, σ. 3417). 

 

Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί (Milhoffer & Poggeler (1991), ότι:  

 
το καλύτερο έργο, το οποίο µπορούν να προσφέρουν οι γονείς και γενικότερα η οικογένεια στα 

πλαίσια της κοινής αγωγής, είναι, κατά την οικογενειακή αγωγή τα εξής: α) να ασκούν τα παιδιά τους 

στη στοιχειώδη κοινωνική συµπεριφορά και να τα εξοικειώνουν µε βασικές κοινωνικές αρετές 

(εµπιστοσύνη, αλτρουισµό, συντροφικότητα, πίστη, υπευθυνότητα), β) να χαράσσουν το πνευµατικό 

υπόβαθρο για την ανεύρεση του νοήµατος της ζωής, γ) να ξυπνούν στα παιδιά το συναισθηµατισµό, 

την πρωτοβουλία, τη φαντασία, το ενδιαφέρον και την προσοχή, δ) να καλλιεργούν το παιχνίδι και τις 

παιδικές δραστηριότητες. […] Κανένα παιδαγωγικό ίδρυµα δεν µπορεί να µεταδώσει τόσο αυθεντικά 

τις βασικές έννοιες, όσο η οικογένεια (1991, σ. 3414). 

 

Επιπλέον, έχει διατυπωθεί, ότι η «Οικογένεια είναι µία µικρή µονάδα, που προκύπτει από τη 

σχέση ενός άντρα και µιας γυναίκας  που µέσω του γάµου συνδέονται νόµιµα µεταξύ τους ως σύζυγοι. 

Η πυρηνική οικογένεια δηµιουργείται, όταν το ζευγάρι γεννάει ένα παιδί. Η µονάδα αυτή µοιράζεται 
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από κοινού µια κατοικία και ενώνεται µε συναισθηµατικούς δεσµούς, µε µια αίσθηση κοινής 

ταυτότητας και µε σχέσεις υποστήριξης» (Muncie & συνερ., 2009, σ. 25).   

 

Άξια αναφοράς είναι επίσης, και η άποψη του Thomas (1991), ο οποίος υπογραµµίζει, ότι: 

 
[…] στην οικογένεια όπως και σε κάθε οργανισµό, υπάρχουν εξουσίες – µια αναγνωρισµένη δοµή 

σχετικά µε το ποιος έχει εξουσία πάνω σε ποιον. Ο όρος “πατριαρχική οικογένεια” ορίζει ένα 

σύστηµα, όπου ο πατέρας έχει την απόλυτη εξουσία. Αντίστοιχα, στην µητριαρχική οικογένεια κεφαλή 

είναι η µητέρα. Αυτοί οι όροι, όµως, δεν προσδιορίζουν ακριβώς τη διοικητική δοµή της οικογένειας. 

Θεωρητικά, η δηµιουργία κανόνων και η εξουσία κατανέµεται ανάµεσα στα µέλη ανάλογα µε τα 

καθήκοντα του καθενός. Σε µια πατριαρχική οικογένεια, ο πατέρας είναι υπεύθυνος για την 

εξασφάλιση του εισοδήµατος, για την κατανοµή των εξόδων, για την πειθαρχία των µεγαλύτερων 

παιδιών, για την επαγγελµατική τους καθοδήγηση, και για την συζυγική τους κατάσταση. Η µητέρα 

είναι υπεύθυνη για την ετοιµασία του φαγητού, για το ρουχισµό, για όλες τις οικιακές ασχολίες, για 

την ανατροφή των µικρότερων παιδιών και για την παρακολούθηση των παιδιών στο σχολείο. Στα 

µεγαλύτερα κορίτσια της οικογένειας ανατίθεται η ευθύνη της ανατροφής των µικρών τους αδερφών. 

Στην πραγµατικότητα, η ιεράρχηση των εξουσιών δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, είναι πιο σύνθετη και 

διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία (1991, σ. 3425).    

      

Ο Τάνταρος (2004) υποστηρίζει, ότι από τη φύση της η οικογένεια αποτελεί το πρώτο πλαίσιο 

ανάπτυξης ενός ατόµου. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για το πλαίσιο εκείνο, µέσα στο οποίο το 

άτοµο θα αναπτυχθεί βιολογικά, συναισθηµατικά και γνωστικά, ενώ παράλληλα θα 

κοινωνικοποιηθεί κατά έναν σηµαντικό – αν όχι καθοριστικό για την µετέπειτα ζωή του – βαθµό. 

Παράλληλα αναφέρει, ότι «η οικογένεια θεωρείται σήµερα ένας φορέας ισχυρότατων επιδράσεων 

στην ανάπτυξη του ανθρώπου (σσ. 12-15).  

Ο Toman (1991) από την πλευρά του τονίζει, ότι:  

 
η ψυχολογική σηµασία της οικογένειας και των µελών της για ένα άτοµο αναγνωρίστηκε πρώτα από 

τον S. Freud και µετά από τον A. Adler και τον C. G. Jung. Βασισµένος στους ελεύθερους συνειρµούς 

των υπό ανάλυση ασθενών του, ο Freud περιέγραψε τους ρόλους της µητέρας και του πατέρα σε 

σχέση µε το παιδί και επίσης του παιδιού σε σχέση µε τους γονείς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής 

του. Στα πλαίσια παρόµοιων παρατηρήσεων ο Adler ανέλυσε τις τυπικές συµπεριφορικές τάσεις ενός 

αριθµού αδερφών και παρατήρησε, ότι ο χαρακτηρισµός του Freud για την οικογενειακή κατάσταση 

στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης ήταν έγκυρος όχι µόνο για τα µοναχοπαίδια. Ο Jung ανέπτυξε τη θεωρία 

του των αρχετύπων, συµπεριλαµβάνοντας έµφυτες εικόνες του πατέρα και της µητέρας, οι οποίες δεν 

συµπίπτουν πάντα µε τα χαρακτηριστικά της πραγµατικής µητέρας ή του πραγµατικού πατέρα. Γι’ 
αυτούς τους λόγους, ο W. Toman χρησιµοποίησε απλούς κανόνες συνδυασµού για την ανάπτυξη ενός 

µοντέλου επιδράσεων των οικογενειακών δοµών. Το µοντέλο του έχει το πλεονέκτηµα, ότι µπορεί να 

εξεταστεί στη σκληρή πραγµατικότητα της κοινωνικής συµπεριφοράς στην καθηµερινή ζωή. Επίσης, 

έγιναν και στατιστικά τεστ. Στο µοντέλο του, οι ψυχολογικές και συµπεριφορικές επιδράσεις των 

µελών της οικογένειας αλληλοεξαρτώνται, όπως επίσης εξαρτώνται και από τα άτοµα που αποτελούν 

τις οικογένειες. Γενικά χαρακτηριστικά των ατόµων της οικογένειας παρέχονται από τον αριθµό των 

ατόµων στην οικογένεια και την ηλικία και το φύλο τους. Περαιτέρω χαρακτηριστικά είναι η διάρκεια 

της ζωής στο σπίτι και η λήξη αυτής της µορφής οµαδικής ζωής µε την απώλεια µελών της 

οικογένειας. […] Ο άντρας είναι συνηθισµένος να καθοδηγεί και να έχει ευθύνη, ενώ η γυναίκα είναι 

συνηθισµένη να καθοδηγείται και να αφήνει την ευθύνη στο σύντροφό της (1991, σ. 3416). 

 

1.5.   Οι λειτουργίες της οικογένειας  
 

Η οικογένεια είναι ένας πολύπλοκος και πολυλειτουργικός θεσµός. Όσο πιο παραδοσιακή είναι 

µια κοινωνία, τόσο πιο πολυλειτουργική είναι µια οικογένεια (Μουσούρου, 2005, σ. 56). Η 

κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει σηµαντικά τις λειτουργίες της οικογένειας. Καθώς η 

κοινωνία εξελίσσεται από παραδοσιακή αγροτική – γεωργική σε σύγχρονη αστική – βιοµηχανική, 

όλο και περισσότερες λειτουργίες των πολυλειτουργικών θεσµών καλύπτονται από 

εξειδικευµένους, ολιγολειτουργικούς, θεσµούς. Η οικογένεια δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα 
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αυτό. Πλέον, άλλοι θεσµοί επιτελούν κάποιες από τις λειτουργίες της οικογένειας και όσες 

λειτουργίες τους αποµένουν, έχουν υποστεί βαθύτατες µεταβολές. Η επιβολή της οικογένειας στα 

µέλη της µειώνεται κυρίως, όσον αφορά την µεταβίβαση αξιών, αλλά και τον έλεγχο που ασκεί 

µέσω αυτής της µεταβίβασης.  

Οι λειτουργίες της οικογένειας, αλλά και οι µεταβολές, τις οποίες έχει υποστεί, συνοψίζονται ως 

εξής (Μουσούρου, 2005, σ. 56-62): 

 

1.5.1.  Αναπαραγωγική λειτουργία 

 
Η αναπαραγωγική λειτουργία είναι απαραίτητη για τη βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, 

αλλά και της δηµιουργίας οικογένειας. Οι µεταβολές που έχει υποστεί η λειτουργία αυτή είναι 

πολλές και σηµαντικές. Οι κυριότερες από αυτές είναι εκείνες που προέκυψαν από: (α) Την 

ανάπτυξη της «τεχνολογίας αναπαραγωγής» που επανέφερε τη διάταξη µεταξύ βιολογικού και 

κοινωνικού πατέρα, αλλά και δηµιουργεί µια πρωτοφανή διάκριση της βιολογικής µητέρας σε 

δότρια και δότρια µήτρας (δηλαδή κυοφορούσα). Με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί δύναται να έχει 

πέντε γονείς: έναν βιολογικό και έναν κοινωνικό πατέρα, δυο βιολογικές και µια κοινωνική µητέρα. 

Οι συνδυασµοί των πέντε αυτών γονέων, όπως και οι ποικίλες δυνατότητες προέλευσής τους, 

αλλοιώνουν και µπορεί να καταστήσουν ασαφείς τις συγγενικές σχέσεις, και εποµένως να 

διαταράξου την οικογενειακή τάξη. (β) την δυνατότητα δηµιουργίας οικογένειας από κατηγορίες 

του πληθυσµού που χωρίς την σύγχρονη τεχνολογία αναπαραγωγής δεν θα είχαν αυτή τη 

δυνατότητα. Όπως είναι για παράδειγµα, άτοµα που δεν επιθυµούν ετερόφυλη σχέση. Στις 

περιπτώσεις αυτές δηµιουργείται ουσιαστικά µία άλλη οικογένεια. (γ) Την ανάπτυξη της ιδέας του 

οικογενειακού προγραµµατισµού, αλλά και των µεθόδων ικανοποιητικού ελέγχου των γεννήσεων 

που στηρίζεται στην επικράτηση της σηµασίας της υπεύθυνης επιλογής, αλλά και της αξίας του 

παιδιού και που έχουν οδηγήσει αφενός στην παιδοκεντρικότητα της οικογένειας και αφετέρου 

στην επικίνδυνη υπογεννητικότητα του ελληνικού πληθυσµού.  

 

1.5.2.  Εκπαιδευτική λειτουργία 

 
Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για την πολιτισµική αναπαραγωγή της 

κοινωνίας.  Αυτές περιλαµβάνουν: (α) Λειτουργίες που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων, 

τεχνογνωσίας και ικανοτήτων που είναι χρήσιµες για την ένταξη των νεότερων µελών της 

οικογένειας στην παραγωγή. Οι λειτουργίες αυτές της οικογένειας υπήρξαν ιδιαίτερα σηµαντικές 

στις παραδοσιακές αγροτικές – γεωργικές κοινωνίες. Αλλά και στις σύγχρονες βιοµηχανικές 

επιτελούνται από εξειδικευµένους θεσµούς, όπως το σχολείο. Αν και έχει ουσιαστικά χάσει τις 

λειτουργίες αυτές, η οικογένεια έχει αναπτύξει στρατηγικές για την εκπαίδευση των παιδιών της και 

επιδρά αποφασιστικά στην εκπαίδευση αυτή. Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες περιλαµβάνουν επίσης, 

(β) την σηµαντική λειτουργία της κοινωνικοποίησης, η οποία, παρά τις µεταβολές που έχει υποστεί, 

παραµένει µεταξύ των κυρίων λειτουργιών της οικογένειας. Οι µεταβολές συνίστανται κυρίως στις 

επιπτώσεις που έχει η αντικατάσταση της κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς από τη διά βίου 

κοινωνικοποίηση. Σ’ αυτήν την νέα αντίληψη κοινωνικοποίησης δεν είναι µόνο τα µεγαλύτερης 

ηλικίας µέλη της οικογένειας που µυούν τα νεότερα σε αξίες, κανόνες και τρόπους δράσης, αλλά 

και τα νεότερα µέλη της οικογένειας, τα παιδιά, εισάγουν και εξοικειώνουν τα µεγαλύτερα στις 

καινούριες κοινωνικές συνθήκες που καθιστούν αναπόφευκτες µεταβολές αξιών και τρόπων 

δράσης. Έτσι, στο πλαίσιο της οικογένειας, η διά βίου κοινωνικοποίηση βασίζεται στις σχέσεις 

προσώπων και γενεών και λειτουργεί και ως παράγοντας σύσφιξης των σχέσεων αυτών. Τα µέλη 

που δεν έχουν οικονοµική δραστηριότητα είναι εξαρτώµενα. Η µεταβολή είναι µεγάλη και έχει 

σηµαντικότατες επιπτώσεις στο ρόλο των γυναικών, τη θέση των εξαρτηµένων παιδιών και 

ηλικιωµένων, αλλά και την ικανότητα της οικογένειας να εξασφαλίζει την οικονοµική ένταξη των 

νεότερων µελών της.       
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1.5.3.  Οικονοµική λειτουργία 

 

Οι οικονοµικές λειτουργίες αποβλέπουν στην επιβίωση της οικογένειας, όπως και στην 

εξασφάλιση της διατήρησης ή και της βελτίωσης της κοινωνικής της θέσης. Είναι οι λειτουργίες 

που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κοινωνική µεταβολή. Στην παραδοσιακή γεωργική – 

αγροτική κοινωνία, οι λειτουργίες αυτές οδηγούν σε διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες 

εµπλέκονται όλα τα µέλη της οικογένειας και οι οποίες καθιστούν την οικογένεια µία πλήρη 

οικονοµική µονάδα, δηλαδή, µια µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Στις σύγχρονες 

βιοµηχανικές – αστικές κοινωνίες, η οικογένεια είναι µια µονάδα κατανάλωσης που συνδέεται µε 

την παραγωγή µέσω της οικονοµικής δραστηριότητας κάποιων από τα µέλη της.   

 

1.5.4.  Ψυχολογική λειτουργία 

 

Οι ψυχολογικές λειτουργίες εξασφαλίζουν σε όλα τα µέλη της οικογένειας τη βεβαιότητα της 

αποδοχής και της στοργής των άλλων. Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι ταχείες µεταβολές 

δηµιουργούν σύγχυση, ενώ η απροσωποποίηση των σχέσεων αυξάνει την ανάγκη του ανθρώπου 

για συντροφικότητα και στοργή, οι ψυχολογικές λειτουργίες της οικογένειας έχουν αποκτήσει 

τεράστια σηµασία. Είναι οι µόνες οικογενειακές λειτουργίες που έγιναν σηµαντικότερες και οι 

προσδοκίες των µελών της οικογένειας από αυτές αυξήθηκαν και αυξάνουν. Οι αυξηµένες αυτές 

προσδοκίες προϋποθέτουν, ότι το καθένα από τα µέλη της οικογένειας διαθέτει την ωριµότητα, τις 

ικανότητες και την επιθυµία να προσφέρει στα άλλα την στήριξη που και το ίδιο προσδοκά από 

αυτά.  

 

1.5.5.  Λειτουργίες µέριµνας και πρόνοιας  
 

Οι λειτουργίες µέριµνας και πρόνοιας εξασφαλίζουν στα µέλη της οικογένειας φροντίδα, εφόσον 

τη χρειάζονται, επειδή π.χ. είναι ασθενείς, παιδιά, ηλικιωµένοι, άνεργοι, άποροι κλπ. Η εξασφάλιση 

αυτή συνδέεται µε τις ψυχολογικές λειτουργίες και αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα κοινωνικής 

συνοχής. Η σύγχρονη οικογένεια έχει χάσει ένα σηµαντικό τµήµα των λειτουργιών αυτών, λόγω 

εξειδικευµένων φορέων, όπως νοσοκοµεία και ιδρύµατα, που έχουν αναλάβει την παροχή της 

απαραίτητης συναισθηµατικής στήριξης. Η σηµασία των θεσµών και των φορέων κοινωνικής 

πρόνοιας, που όσο πάει και αυξάνεται, αντιστοιχεί προς τη σταδιακή απώλεια της δυνατότητας της 

οικογένειας να παράσχει πρόνοια.  

 

1.6.  Μεταβολές στη δοµή της οικογένειας  
 

1.6.1.  Στο ρόλο των συζύγων – γονέων 

 

Η παραδοσιακή δοµή της οικογένειας αντικατοπτρίζει τον παραδοσιακά πάγιο προσδιορισµό 

των ρόλων ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία, αλλά και την ιεράρχηση των προσδιοριζόµενων 

ρόλων, ώστε οι άντρες να έχουν εξουσία πάνω στις γυναίκες και οι γεροντότεροι πάνω στους 

νεότερους.  

Στο µέτρο που η δοµή είναι στοιχείο του θεσµού της οικογένειας, ο θεσµός αλλάζει καθώς 

µεταβάλλονται οι οικογενειακοί ρόλοι και η ιεράρχησή τους. οι µεταβολές αυτές οφείλονται σε 

πολλούς παράγοντες, όπως είναι: η µεταβολή της κοινωνικής θέσης των γυναικών και του ρόλου 

της συζύγου – µητέρας υπό την πίεση νέων οικονοµικό-κοινωνικών δεδοµένων, αλλά και των 

φεµινιστικών διεκδικήσεων, η µεταβολή της κοινωνικής θέσης των παιδιών, κυρίως λόγω της 

µειωµένης γεννητικότητας, αλλά και της εκπαιδευτικής έκρηξης, και τέλος, η µεταβολή της ίδιας 

της έννοιας της εξουσίας που δηµιουργεί ο κοινωνικός εκσυγχρονισµός.  

Οι σύγχρονοι άντρες και οι γυναίκες είναι υποχρεωµένοι να ανακατανείµουν τους µεταξύ τους 

ρόλους, και ιδιαίτερα την εξουσία, που παραδοσιακά έχουν οι άντρες, αλλά και τη δύναµη, που 

παραδοσιακά έχουν οι γυναίκες. Η ανακατανοµή αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να διαµορφωθεί µια 
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καινούρια ισορροπία ρόλων που να αντικαταστήσει την παραδοσιακή ισορροπία, η οποία θεωρείται 

ως σήµερα δεδοµένη, στα πλαίσια του θεσµού της οικογένειας. Χωρίς µια τέτοια διαµόρφωση και 

χωρίς µεταβολές, ρόλων, στάσεων και συµπεριφορών που αυτή προϋποθέτει, τόσο η οικογενειακή 

ζωή, όσο και οι σχέσεις των φύλων, καθίστανται δύσκολες και προβληµατικές.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των συζύγων έχει κι αυτό τη σηµασία του. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970 υποστηρίχθηκε, ότι στην Ελλάδα (σε αντίθεση προς άλλες σύγχρονες χώρες) η 

εκπαίδευση συνδέεται πολιτιστικά µε συµπεριφορές που είναι νεωτερικές και φιλελεύθερες – 

συµπεριφορές που ευνοούν σχέσεις συντροφικότητας ανάµεσα στο ζευγάρι (Μουσούρου, 2005, σ. 

68). Αυτό αφορά κυρίως το εκπαιδευτικό επίπεδο του συζύγου, αφού η οικογένεια µεριµνά κυρίως 

για την εκπαίδευση των αγοριών. Για τα κορίτσια προορίζεται η προίκα, ώστε να έχουν ένα καλό 

«γάµο». Από τη δεκαετία του 1970 και µετά, όµως η σύζυγος είναι υψηλότερης µόρφωσης από το 

σύζυγο και εποµένως, εκείνη είναι περισσότερο νεωτερική και φιλελεύθερη (ό. π. σ. 69).  

Στο παραδοσιακό σχήµα, η οικονοµική δραστηριότητα, χαρακτηρίζει τον ανδρικό ρόλο. Η 

άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών δηµιούργησε άλλες προϋποθέσεις απασχόλησής 

τους και αυτές µε τη σειρά τους επηρέασαν αρνητικά το παραδοσιακό σχήµα. Ωστόσο, σε αυτό 

έπαιξαν σηµαντικό ρόλο και οι οικονοµικές αναγκαιότητες προκειµένου να έχει η οικογένεια µια 

(πιο) άνετη ζωή, αλλά και τη δυνατότητα επένδυσης σε καλή εκπαίδευση των παιδιών, πρέπει να 

εργάζονται και οι δύο σύζυγοι. Επιπλέον, µε την είσοδο και την παραµονή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας, οι ρόλοι και η κατανοµή της εξουσίας προσδιορίζονται περισσότερο από τη 

διαφορά εισοδήµατος µεταξύ των συζύγων και λιγότερο από το ύψος του εισοδήµατος του 

συζύγου. Όµως, ακόµη και σήµερα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των 

παιδιών, η ευθύνη για την ανατροφή τους φαίνεται, ότι είναι κυρίως της µητέρας, ακόµη και όταν ο 

πατέρας συµµετέχει πολύ ενεργά στη φροντίδα του παιδιού – συµµετοχή που εξαρτάται από το 

κατά πόσον η µητέρα εργάζεται (ό. π. σ. 73).   

 

1.6.2.  Στο ρόλο των γυναικών 
 

Σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες οι γυναίκες µορφώνονται περισσότερο και είναι σταδιακά, όλο 

και συχνότερα οικονοµικά ενεργές. Η αλλαγή αυτή, ενδεικτική πολυσήµαντων θεσµικών 

µεταβολών, επιτρέπει στις γυναίκες να λαµβάνουν µέρος στις κοινωνικό-οικονοµικές εξελίξεις, ενώ 

ταυτόχρονα µετατρέπει τη «λογική» της παραδοσιακής δοµής της οικογένειας (Μουσούρου, 1993β, 

σ. 36 και 168). Επίσης, έχει τη δύναµη να ελέγξει τη γονιµότητά της και να λάβει αντισυλληπτικά 

µέτρα προφύλαξης.   

 

1.6.3.  Στο ρόλο των ανδρών  
 

Ο ανδρικός ρόλος δε φαίνεται να έχει µεταβληθεί, τόσο, όσο ο γυναικείος. Οι άντρες φαίνεται να 

ακολουθούν τις γυναίκες και να δυσκολεύονται να προσαρµοσθούν στις καινούριες κοινωνικές και 

προσωπικές σχέσεις µε το άλλο φύλο (Μουσούρου, 2005, σ. 76). Χωρίς να έχει για τους άντρες την 

σηµασία που παραδοσιακά έχει η µητρότητα στην διαµόρφωση της ταυτότητας και του ρόλου των 

γυναικών, ο σύγχρονος ρόλος του άντρα ως πατέρας είναι αποδεσµευµένος από τον αυταρχικό 

ανδρισµό του παρελθόντος και καθιστά την τρυφερότητα ως αναµενόµενο χαρακτηριστικό του 

πατέρα και γενικότερα του άντρα. Οι σηµερινοί άντρες – σύζυγοι – πατέρες αποµακρύνονται, έστω 

και µε δυσκολία, από τα πρότυπα, στα οποία κοινωνικοποιήθηκαν.   

 

Ο Daly (1993) αναφέρει σχετικά:  

 
[…] Τείνουν να αποβλέπουν στο να γίνουν πρότυπο για τα δικά τους παιδιά, να διαµορφώσουν ένα 

καινούριο σύνολο χαρακτηριστικών της πατρότητας. Αποβλέπουν να καλύψουν το κενό που άφησαν 

οι δικοί τους πατέρες µε µια παρουσία πιο πλήρη και πιο ολόψυχη, την οποία ελπίζουν, ότι τα παιδιά 

τους θα βιώσουν και θα θυµούνται. Στην εκκωφαντική σιγή των πατέρων τους αποβλέπουν να 

αντιπαραθέσουν την διεκδίκηση µιας καινούριας έκφρασης της πατρότητας (1993, σ. 527). 
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1.6.4.  Στο ρόλο των παιδιών 

 

Η µείωση του αριθµού της απόκτησης παιδιών από κάθε οικογένεια καθιστά την παιδική ηλικία, 

ως περίοδο ζωής, περισσότερο σηµαντική. Στην παραδοσιακή κοινωνία και ευρεία οικογένεια το 

παιδί ήταν µέσο για την κοινωνική ένταξη των γονιών του: ενήλικες χωρίς παιδιά δεν είχαν 

«πραγµατική» θέση στην κοινότητα και, κατά κάποιο τρόπο, δεν υπήρχαν (Roussel, 1989: 194-194,  

όπως παρατίθεται στο Μουσούρου, 2005, σ. 78). Τα παιδιά εποµένως ήταν σηµαντικά για την 

κοινωνική θέση και ένταξη των γονέων του. Στην σηµερινή εποχή δεν υπάρχουν ενδείξεις, για το αν 

οι ελληνικές οικογένειες διατηρούν στοιχεία του παραδοσιακού αυτού προτύπου.  

Χαρακτηριστικό σηµείο της ελληνικής οικογένειας σήµερα είναι η παιδοκεντρικότητά της, η 

οποία επενδύει κατά προτεραιότητα στα παιδιά της στοργή και χρήµατα. Στην Ελλάδα, επίσης, τα 

τελευταία χρόνια, πραγµατοποιήθηκε µια «εκπαιδευτική έκρηξη». Μια έκρηξη που σηµαίνει, ότι η 

νέα γενιά είναι πολύ περισσότερο µορφωµένη από τη γενιά των γονιών της και, ιδίως, εκείνη των 

παππούδων της. Η διαφορά µορφωτικού επιπέδου µεταξύ γονέων και παιδιών είχε δύο 

αντικρουόµενες συνέπειες: από την µια µεριά «αναβάθµισε» τη θέση του παιδιού, αλλά, από την 

άλλη, εξασθένισε περισσότερο την οικογενειακή συνοχή, αποσαρθρώνοντας το παραδοσιακό σχήµα 

και πρότυπο ιεραρχίας (Μουσούρου, 2005, σ. 79).    

Ειδικότερα, έχει επισηµανθεί, ότι όσο περισσότερα τα παιδιά και όσο µικρότερη η ηλικία τους, 

τόσο «παραδοσιακότεροι οι ρόλοι των συζύγων – γονέων – και ιδιαίτερα της συζύγου – µητέρας. Ο 

περιορισµός του αριθµού των παιδιών ανά οικογένεια και η µείωση της γονιµότητας συνδέονται µε 

την µεταβολή του γυναικείου ρόλου. Καθώς η οικογένεια αποκτά λιγότερα παιδιά από επιλογή και 

µόνον, η οικογένεια γίνεται όλο και πιο παιδοκεντρική. Από την άλλη µεριά, εφόσον το παιδί έγινε 

το επίκεντρο της ζωής και των προσδοκιών της οικογένειας, το παιδί κέρδισε σε στοργή, ό, τι έχασε 

σε οικονοµική χρησιµότητα.  

Αξιόλογες µεταβολές έγιναν και ως προς την σηµασία της ηλικίας και της γενεάς. Η µετατροπή 

της οικογένειας από πλήρη οικονοµική µονάδα, δηλαδή, µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης, σε 

µονάδα κατανάλωσης, συνδέεται και µε την ουσιαστική µεταβολή του οικονοµικού ρόλου των 

παιδιών. Τα παιδιά µεταβλήθηκαν από οικονοµικά ενεργητικό σε οικονοµικά παθητικό παράγοντα. 

Έπαψαν να είναι εργατικά χέρια και έγιναν οικονοµικό βάρος. Το βάρος αυτό γίνεται υπερβολικό 

για την οικογένεια, όταν οι φιλοδοξίες των γονιών για το παιδί είναι υπέρµετρες και όσον αφορά 

στην εκπαίδευσή του.  

Η οικογένεια όµως δεν αποτελείται µόνο από συζύγους / γονείς και παιδιά. Οι παππούδες, έχουν 

επίσης θέση στην οικογένεια. Αλλά και αυτή η θέση έχει επίσης, αλλάξει. Η σηµασία των αλλαγών 

συνήθως υποβαθµίζεται. Προβάλλονται έτσι ιδιαιτέρως τα προβλήµατα που η γήρανση του 

πληθυσµού δηµιουργεί στην κοινωνία. Η αύξηση των γενεών και ο καινούριος τρόπος συνύπαρξής 

τους, δηµιουργούν µια καινούρια οικογενειακή πραγµατικότητα. Ο ρόλος των ηλικιωµένων στη 

σύγχρονη οικογένεια δεν είναι θεσµοθετηµένος, καθώς επικράτησε το πρότυπο της ανεξάρτητης 

συζυγικής οικογένειας.  

Οι µεταβολές αυτές που κυριαρχούν στην οικογένεια µε την πάροδο του χρόνου δηµιουργούν 

µια καινούρια οικογενειακή πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από συνεχείς µετασχηµατισµούς, 

µεταβολές, δηλαδή, των ρόλων: συζύγων-γονέων-παιδιών-ηλικιωµένων (ό.π., σ. 63-67).  

 

1.7.   Σύγχρονες µορφές οικογένειας 
 

Η Πρεσβέλου (2003) αναφέρει, ότι η οικογένεια από αδιάβλητη και συµπαγής οµάδα ατόµων 

που προέρχονταν από κοινούς γονείς και προγόνους, χωρίς διακοπή, λόγω διαζυγίου, µε καθαρά 

προβλεπόµενο µέλλον για τα νεότερα µέλη του – σε επαγγελµατικό, οικονοµικό, πολιτικό και 

προσωπικό επίπεδο – διαµορφώνεται πλέον σαν µια πολυσύνθετη πραγµατικότητα, 

διαφοροποιηµένη αναφορικά µε τις µορφές που παίρνει στην πορεία της, και µε πολυσυλλεκτικό 

παρελθόν, αλλά και σχετικά αβέβαιο µέλλον για το κάθε άτοµο που την απαρτίζει (2003, σ. 17). 

Παράλληλα, η Πρεσβέλου, (2003) υπογραµµίζει την εµφάνιση νέων οικογενειακών σχηµάτων, 

προσηλωµένα, ωστόσο, στα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, όπως είναι η κοινή διαβίωση, 
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η αµοιβαία οικονοµική βοήθεια, η φροντίδα των παιδιών. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα οι αλλαγές δηλώνουν:     

- Αύξηση του αριθµού των διαζυγίων σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και ανεξάρτητα της 

διάρκειας του γάµου (και κατά συνέπεια την αποµυθοποίηση της σταθερής διαπροσωπικής σχέσης). 

- Αύξηση τέλεσης δεύτερου (ή τρίτου) γάµου (διάλυση του δόγµατος του γάµου που είχε 

θεσπίσει η καθολική εκκλησία).  

- Αύξηση οικογενειών µε παιδιά προερχόµενα από προηγούµενους γάµους ή συµβιώσεις των 

δύο συντρόφων (διάσπαση της σχέσης µεταξύ φυσικού γονέα και παιδιού και εισαγωγή του 

κοινωνιολογικού γονέα).  

- Σηµαντική αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών οφειλόµενη στο διαζύγιο ή στην εκτός 

γάµου τεκνογονία, και όχι στο θάνατο του ενός γονέα. 

- Αύξηση έως και γενίκευση της προγαµιαίας συµβίωσης µε πλήρη γονεϊκή αποδοχή ή και 

συναίνεση (εγκατάλειψη της τέλεσης γάµου ως απαραίτητης προϋπόθεσης συµβίωσης και 

γενίκευση του όρου «σύνροφος» σε αντικατάσταση του όρου «σύζυγος».  

- Αποσταθεροποίηση της σταθερής συµβίωσης χωρίς γάµο που οφείλεται στην αλλαγή 

(προγαµιαίων ή µη) συντρόφων.  

- Αύξηση µητρότητας ανήλικων γυναικών. 

- Πτώση γαµηλιότητας και τέλεση γάµων σε µεγαλύτερη χρονικά ηλικία. 

- Μείωση των γεννήσεων, πτώση της γονιµότητας, αύξηση των χρηστών αντισυλληπτικών 

µέσων και υιοθέτηση της επιλογής των αµβλώσεων. 

- Τεχνητή γονιµοποίηση (επέµβαση της ιατρικής και δηµιουργία νέων τύπων και δοµών 

οικογένειας (2003, σ.σ. 21-22). 

Εν τούτοις, οι παραπάνω ποιοτικές αλλαγές επιφέρουν, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, στην δοµή 

και τη λειτουργία της οικογένειας και ποιοτικές αλλαγές. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: η 

θέσπιση νόµων που αποσκοπούν στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, τα θέµατα κυοφορίας 

και η αλλαγή συµπεριφοράς των µητέρων (αποκτούν λιγότερα παιδιά και εκτός πλαισίου γάµου, 

συγκατοικούν ευκολότερα και χωρίζουν ευκολότερα), η καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων του 

παιδιού, ανεξάρτητα από το νοµικό πλαίσιο της σύλληψης και κυοφορίας, ή και ανεξάρτητα από 

την τέλεση γάµου των φυσικών γονέων (ό. π. σ.22). 

Ας δούµε τώρα πώς διαµορφώνεται η ποικιλία των νέων οικογενειακών σχηµάτων, υιοθετώντας 

νέα ορολογία, η οποία περιγράφει τα νέα αυτά µοντέλα οικογενειακής οργάνωσης.  

Ο William Sayres (2000) αναφέρει τους κύριους τύπους οικογένειας (2000, σσ. 133-140): 

 

1.7.1.  Η διευρυµένη οικογένεια 

 

Αποτελείται από γονείς, παιδιά και άλλους συγγενείς – παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι – και 

είναι η συνηθέστερη µορφή οικογένειας.  Έχει τις ρίζες του στα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι 

οικογένειες ήταν σχεδόν αυτόνοµες, οικονοµικές µονάδες, όπου όλα τα µέλη φρόντιζαν για την 

τροφή, τα ρούχα, τη στέγαση και άλλες ανάγκες. Η πολυµελής οικογένεια πρόσφερε µεγαλύτερη 

βοήθεια και αποτελούσε πλεονέκτηµα άλλα µέλη της οικογένειας να φροντίζουν τα νεότερα µέλη, 

όταν οι γονείς και τα µεγαλύτερα παιδιά απασχολούνταν µε το κυνήγι της τροφής και όχι µόνο.  

Σήµερα, οι διευρυµένες οικογένειες εξακολουθούν να είναι διαδεδοµένες στις µη δυτικές χώρες, 

ενώ στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική αποτελούν ένα µικρό µέρος των νοικοκυριών. Κύριο 

πλεονέκτηµα των διευρυµένων οικογενειών, από την πλευρά των γονέων, αποτελεί η βοήθεια στα 

θέµατα του νοικοκυριού και της φροντίδας των παιδιών. Το κύριο µειονέκτηµα είναι η πιθανή 

έλλειψη ή εξασθένιση του γονικού ελέγχου και της επιρροής πάνω στο παιδί.   

 

1.7.2.  Η πυρηνική οικογένεια 
 

Ο τύπος της οικογένειας που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, δεν είναι πρόσφατος. 

Επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες εδώ και τρεις αιώνες. Στις πυρηνικές οικογένειες δίνεται µεγάλη 

έµφαση στο συζυγικό δεσµό µεταξύ του άντρα και της γυναίκας.  
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Από την πλευρά των γονιών, ίσως αποτελεί πλεονέκτηµα η ατοµική ελευθερία και ανεξαρτησία, 

που παρέχει αυτός ο τύπος οικογένειας, αλλά µε κάποιο τίµηµα. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των 

παντρεµένων γυναικών, που εντάσσονται στο εργατικό δυναµικό έχει αυξηθεί σηµαντικά, µε το 

πέρασµα των χρόνων και πάνω από τις µισές εργάζονται έξω από το σπίτι. Αφενός, αυτή η τάση 

εξασφαλίζει µεγαλύτερη ελευθερία, περισσότερες επιλογές και δυνατότητες, αλλά από την άλλη, 

δηµιουργεί µεγαλύτερες οικονοµικές ανάγκες και αυξάνει την ένταση στις σχέσεις µεταξύ των 

µελών της οικογένειας, δυσκολεύοντας την εξεύρεση ποιοτικού χρόνου και επιβάλλοντας τη λύση 

του παιδικού σταθµού για τα παιδιά.   

 

1.7.3.  Η µονογονεϊκή οικογένεια  

 

Στις δυτικές κοινωνίες ο αριθµός των µονογονεϊκών οικογενειών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αν 

και πολλές µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν απόρροια διαλυµένων γάµων, πολλές άλλες 

οφείλονται στη γέννηση παιδιών από ανύπαντρες µητέρες, κυρίως έφηβες. Σχεδόν το ¼ του 

συνόλου των παιδιών των επόµενων χρόνων θα γεννηθούν εκτός γάµου, από τα οποία πάνω από τα 

µισά θα προέρχονται από µειονοτικές πληθυσµιακές οµάδες. Ακόµη πιο ανησυχητικό είναι το 

γεγονός, ότι πάνω απ’ το 30% των παιδιών που γεννιούνται από κάθε χρόνο από ανύπαντρες 

έφηβες, είναι τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά τους.  

Σε γενικές γραµµές η µονογονεϊκή οικογένεια δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Τα µέλη των 

µονογονεϊκών οικογενειών, τα παιδιά, όπως και οι γονείς, συνήθως υποφέρουν κοινωνικά, 

οικονοµικά και ψυχολογικά. Ωστόσο, για πολλούς µόνους γονείς, αυτός ο τύπος οικογένειας 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα: αποφεύγονται οι συζυγικοί καβγάδες και οι συγκρούσεις, ο 

γονιός και το παιδί µπορούν να είναι πιο κοντά και διευκολύνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του παιδιού.   

Εκτός από τους παραπάνω τρεις τύπους οικογένειας, υπάρχουν αρκετοί άλλοι τύποι, που µπορεί 

να σχετίζονται ή να συνδυάζονται µε αυτές. Μια διευρυµένη οικογένεια, για παράδειγµα, µπορεί να 

περιλαµβάνει ένα υιοθετηµένο άτοµο, µια πυρηνική οικογένεια ενδέχεται να αποτελεί τµήµα µιας 

θετής οικογένειας και µια µονογονεϊκή οικογένεια µπορεί να γίνει µέρος µιας κοινοβιακής ή 

οµαδικής οικογένειας. Ειδικότερα:  

 

1.7.4.  Οι οικογένειες από δεύτερο γάµο (ή ανασυσταµένες) 

 

Οι οικογένειες από δεύτερο γάµο σχηµατίζονται, όταν ο γονείς ξαναπαντρεύονται. Οι 

περισσότεροι µάλιστα από αυτούς έχουν παιδιά.  

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύζυγοι σε δεύτερο γάµο, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

από τα εµπόδια οικοδόµησης σωστών σχέσεων µε τα παιδιά από προηγούµενο γάµο, καθώς και από 

τη δυσκολία να κατακτηθεί η αποδοχή, η εµπιστοσύνη τους και η αγάπη, χωρίς τον κίνδυνο οι 

πιθανές απογοητεύσεις και αποτυχίες να διασπάσουν τις άλλες σχέσεις της οικογένειας. Ωστόσο, 

έρευνες έχουν αποδείξει, ότι µε υποµονή, επιµονή και µε τον καθορισµό εφικτών προσδοκιών, το 

αποτέλεσµα δύναται να είναι ευεργετικό για τους συζύγους από δεύτερο γάµο, αλλά και για τα 

παιδιά από προηγούµενους γάµους.     

 

1.7.5.  Ανάδοχες και θετές οικογένειες  

 

Οι δύο αυτοί τύποι οικογενειών ίσως φαίνονται να έχουν µια µεγάλη οµοιότητα, µε την έννοια, 

ότι και στις δύο η φροντίδα του παιδιού παρέχεται από µια οικογένεια που δεν αποτελείται από τους 

βιολογικούς γονείς. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις, όπου οι ανάδοχοι γονείς γίνονται θετοί γονείς. 

Εν τούτοις, οι δύο αυτές µορφές οικογένειας εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ειδικότερα, από 

νοµική, αλλά και εθιµική σκοπιά, η ανάδοχη οικογένεια αποτελεί µια προσωρινή λύση, κατά την 

οποία, συνήθως, µια οικογένεια αναλαµβάνει επί πληρωµή τη φροντίδα παιδιών που βρίσκονται σε 

«κίνδυνο», µέχρι αυτά να επιστρέψουν στους γονείς τους ή κάποιος άλλος ενήλικος αναλάβει τη 
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φροντίδα τους. Από την άλλη, η θετή οικογένεια, έχει την ίδια νοµική και κοινωνική µονιµότητα µε 

τη βιολογική οικογένεια. 

Οι ανάδοχοι γονείς αποκοµίζουν πολύ λιγότερα οφέλη (εκτός από την οικονοµική ενίσχυση) σε 

σχέση µε τους θετούς γονείς. ∆εν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πολύ στενούς δεσµούς µε τα παιδιά 

για τα παιδιά. Συχνά, δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που µπορεί να 

έχουν τα παιδιά και έχουν µειωµένα νοµικά δικαιώµατα.  

Η βασικότερη ανταµοιβή για τους θετούς γονείς είναι το γεγονός, ότι προσφέρεται η δυνατότητα 

σε ζευγάρια που δεν µπορούν να αποκτήσουν δικά τους παιδιά, να γίνουν γονείς. Οι θετοί γονείς 

διακρίνονται για κάποια ιδιαίτερα προτερήµατα, αφού η απόφασή τους αποτελεί συνειδητή 

επιλογή. Σύνηθες φαινόµενο είναι η καταβολή µακροχρόνιων προσπαθειών, µέχρι να είναι σε θέση 

να προσφέρουν ένα σπιτικό, σε όσα παιδιά δεν έχουν. 

Ενώ τα θετικά στοιχεία µιας υιοθεσίας εστιάζονται κυρίως στην πολύ στενή σχέση που µπορεί 

να αναπτυχθεί µεταξύ ενός γονέα που επιλέγει κι ενός παιδιού που επιλέγεται, τα αρνητικά 

σχετίζονται µε τη διατήρηση αυτής της σχέσης στην περίπτωση που το παιδί που µεγαλώνει 

εµφανίσει προβλήµατα ταυτότητας σε σχέση µε την υιοθεσία του. ενδέχεται, δηλαδή, να 

συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο, που οι θετοί γονείς θα οδηγηθούν, στο να προβληµατιστούν 

σχετικά µε την πιθανή αρνητική επιρροή της κληρονοµιάς του. ή µπορεί το ίδιο το παιδί να 

χρησιµοποιεί τους βιολογικούς γονείς του εναντίον των θετών γονέων του.               

 

1.7.6.  Κοινοβιακές και οµαδικές οικογένειες  
 
Τέλος, υπάρχουν τύποι οικογένειας που περιλαµβάνουν περισσότερους από δύο γονείς. 

Πρόκειται για τα κοινόβια και τις οµαδικές οικογένειες. Ειδικότερα, στα κοινόβια η βασική 

υποχρέωση είναι απέναντι στην οµάδα, ως σύνολο, αν και στις οµαδικές οικογένειες ο κυρίαρχος 

δεσµός είναι αυτός µεταξύ των πολλαπλών συντρόφων. Μια παραλλαγή της οµαδικής οικογένειας 

αποτελεί η οικογένεια που βασίζεται στην πολυγαµία, όπου ένας άντρας έχει περισσότερες από µία 

γυναίκες ή µία γυναίκα έχει περισσότερους από έναν άντρες. Για έναν τέτοιο «γάµο», µπορεί να 

µην υφίσταται νοµική ρύθµιση ή να είναι απόλυτα νόµιµος, όπως στους ισλαµιστές, όπου ένας 

άντρας µπορεί να παντρευτεί µέχρι και τέσσερις γυναίκες. Τα περισσότερα κοινόβια είναι ασταθή 

και έχουν σχετικά µικρή διάρκεια ζωής.    

Πολλοί γονείς βρίσκουν στο κοινόβιο αυτό που ψάχνουν, ενώ άλλες έρευνες διαπιστώνουν 

απογοήτευση µεταξύ των γονέων και αρνητικές επιρροές στα παιδιά που έχουν µεγαλώσει σε 

κοινόβια. Προφανώς αυτές οι επιρροές σχετίζονται µε την απώλεια του ελέγχου των γονέων πάνω 

στα παιδιά τους και µε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η υποταγή της ατοµικής θέλησης στους 

κανόνες της οµάδας.  

 

1.7.7.  Άλλοι τύποι οικογένειας  
 

Παράλληλα, αναφέρεται η «χωλή οικογένεια» (Γιώτσα, 2005, σ. 84· Μουσούρου, 1985, σ. 20), 

όπου ο πατέρας (συνηθέστερα) ή η µητέρα απουσιάζουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το 

σπίτι, λόγω εργασίας, χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσµα και στοιχείο διάσπασης της 

συναισθηµατικής ενότητας και της λειτουργίας της οικογένειας.   

Επιπλέον, υποστηρίζεται η «διεθνική οικογένεια» (γονείς από διαφορετική φυλή και θρησκεία), 

αλλά και η οµοφυλοφιλική σχέση, µε τελετή γάµου σε µερικές χώρες (Παπακωνσταντίνου, 2005, 

σ. 30).  

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω η ετερογένεια των πολλών διαφορετικών συνόλων που 

θεωρούνται οικογένεια µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδώσει 

κάποιος έναν ορισµό που να καλύπτει όλα τα είδη και τις µορφές της οικογένειας. Ωστόσο, δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν, ότι, όποια κι αν είναι η µορφή της, η οικογένεια ως ιδέα και 

µόνο είναι ιδιαίτερα δυνατή και η πλέον αξιόπιστη σε ό, τι αφορά τους δεσµούς µας µε τους άλλους 

ανθρώπους.  
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1.8.  Συρρίκνωση της οικογενειακής οµάδας 
 

Η συρρίκνωση της οικογενειακής οµάδας οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: (α) στην µείωση 

του αριθµού των παιδιών, αλλά και την αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, και (β) στη 

χαλάρωση των στενών σχέσεων που προσδιορίζουν τα όρια της οικογενειακής οµάδας. Η 

χαλάρωση αυτή έχει αποδοθεί στην ανεξαρτητοποίηση της συζυγικής οικογένειας από το ευρύτερο 

συγγενικό περιβάλλον, στις συνθήκες, αλλά και τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, στην 

ανάληψη της φροντίδας και της προστασίας µελών της οικογένειας από εξειδικευµένος φορείς Στις 

σύγχρονες κοινωνίες δυτικού προσανατολισµού η οικογένεια έχει υποστεί αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις που έχουν άµεση σχέση µε τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, ηθικές και 

πολιτιστικές εξελίξεις της ανθρωπότητας γενικά και της κάθε χώρας πιο συγκεκριµένα. Από την 

εποχή που η Ελλάδα ανεξαρτητοποιήθηκε, η οικογένεια στηρίχθηκε στο θεσµό του γάµου και κατά 

συνέπεια διατηρεί στοιχεία και αξίες παραδοσιακές. Ωστόσο, στην «παραδοσιακή» δοµή (η 

συζυγική σταθερή οικογένεια) της οικογένειας προστέθηκαν πολλές νέες µορφές, που διατηρούν 

ορισµένα από τα δοµικά χαρακτηριστικά της οικογένειας: η µονογονεϊκή οικογένεια, η συµβίωση 

µε τα παιδιά άνευ γάµου, η διεθνική οικογένεια, η οµοφυλοφιλική σχέση (Μουσούρου, 2005).  

Η Ελλάδα, όπως όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, παρατηρεί αύξηση των νέων οικογενειακών 

σχηµάτων, αλλά ο ρυθµός αύξησης είναι πολύ αργός σε σχέση µε την κατάσταση που επικρατεί σε 

άλλες χώρες (Παπακωνσταντίνου, 2005, σσ. 27-28). Πιο συγκεκριµένα, στις µέρες µας, ο 

«παραδοσιακός» ορισµός της οικογένειας τείνει να αλλάξει, ως αποτέλεσµα των σηµαντικών 

κοινωνικών αλλαγών, που έχουν επέλθει στο σηµερινό δυτικό κόσµο.  

Σύµφωνα µε τον Ζαφείρη (Ζαφείρης και συνεργάτες, 1999), ο θεσµός της παραδοσιακής 

οικογένειας έχει υποστεί µια σειρά µεταβολών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι εξής:  

- Η αντικατάσταση της διευρυµένης οικογένειας από την πυρηνική οικογένεια. 

- Η αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών οικογενειών. 

- Η αύξηση του αριθµού των ατόµων «που συζούν, χωρίς να έχουν δηµιουργήσει οικογένεια, 

ή είχαν οικογένεια στο παρελθόν, ή έχουν χωρίσει και έχουν παντρευτεί ξανά, ή των οποίων η 

οικογένεια αποτελείται από θετούς γονείς και ετεροθαλή ή αµφιθαλή αδέρφια, ή έχουν χηρέψει, ή 

ζουν σε οµάδες ανύπαντρων ατόµων (κοινοβιακή ζωή), ή δηµιουργούν οµοφυλόφιλα ζευγάρια, ή 

παντρεύονται µε πολιτικό γάµο».  

- Η µεταβολή των σχέσεων των δύο φύλων, η µείωση των µελών της οικογένειας (αναφορικά 

µε τον αριθµό), η συνεχής µεταβολή της φύσης της εργασίας.  

- Η συρρίκνωση και η µεταφορά στο σχολείο, στο κράτος και την κοινωνία πολλών 

λειτουργιών, που παραδοσιακά ανήκαν στην οικογένεια. 

- Η αλλαγή των αντιλήψεων για την µητρότητα και τις οικιακές ασχολίες. 

- Οι επιστηµονικές επεµβάσεις στην αναπαραγωγική διαδικασία (τράπεζες σπέρµατος, 

τεχνητή γονιµοποίηση, βρέφη του «σωλήνα», κλωνοποίηση, αντικαταστάτριες µητέρες), οι οποίες 

µοιάζει να επιδρούν στην σηµασία της µητρότητας και της αναπαραγωγής.  

- Το φαινόµενο της µερικά και φαινοµενικά οργανωµένης οικογενειακής ζωής (στρατιωτικοί, 

πιλότοι, ναυτικοί, εµπορικοί αντιπρόσωποι, κλπ.) µε συνεχή, αρκετές φορές, απουσία, κυρίως του 

πατέρα (1999, σ. 17-18). 

 

1.9.  ∆ηµογραφικά δεδοµένα σε Ελλάδα και Ευρώπη 

 
Σύµφωνα µε τις σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων δεκαετιών η δοµή της οικογένειας και τα νοικοκυριά έχουν διαφοροποιηθεί. Πιο 

συγκεκριµένα, έχουν εµφανιστεί διαφορετικές µορφές οικογένειας, ενώ περισσότερα άτοµα 

κατοικούν µόνα τους. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί µεγάλη αύξηση του αριθµού των διαζυγίων 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον ακαθόριστο δείκτη διαζυγίου (αναλογία 

διαζυγίων σε 1000 άτοµα), από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον υψηλότερο δείκτη έχει η 

Μεγάλη Βρετανία (3,0) και ακολουθούν µε υψηλούς δείκτες η Φινλανδία (2,7), η ∆ανία (2,6), η 

Σουηδία (2,5), η Νορβηγία (2,5), η Ολλανδία (2,4) και το Βέλγιο (2,2). Σε σύγκριση µε όλα τα 
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Ευρωπαϊκά κράτη, οι Η.Π.Α. (4,6) παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη διαζυγίων. Ο Καναδάς έχει 

επίσης, υψηλό δείκτη διαζυγίου (2,7), που φτάνει αντίστοιχα τους υψηλότερους δείκτες των 

ευρωπαϊκών κρατών. Οι χαµηλότεροι δείκτες διαζυγίου των ευρωπαϊκών κρατών παρουσιάζονται 

στην Ιταλία (0,5) και στην Ελλάδα (0,7), παρά τη συνεχή αύξηση του αριθµού των διαζυγίων. Στη 

χώρα µας, παρά το χαµηλό δείκτη διαζυγίου που παρουσιάζει, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, έχει παρατηρηθεί µία σταθερή αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων παρόµοια µε αυτήν 

άλλων χωρών, ο αριθµός των οποίων υπερτριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων 

δεκαετιών (Χατζηχρήστου, 1998, 1999, όπως παρατίθενται στο Τάνταρος, 2004, σ.59).  

Ο ρυθµός αύξησης των διαζυγίων στην Ελλάδα, είναι χαµηλότερος από άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι σταθερός. Το ποσοστό των γάµων που κατέληξαν στο δεύτερο 

µισό της δεκαετίας του 1990 σε διαζύγιο ήταν 6% για τους γάµους που τελέστηκαν το 1960, 8% για 

αυτούς που έγιναν το 1970 και 13% για αυτούς που έγιναν το 1983. Η µέση διάρκεια γάµου 

µειώθηκε από 14,6 χρόνια για τους γάµους που έγιναν το 1960 σε 14,3 χρόνια το 1970 και σε 12,1 

το 1983. Σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το 

τέλος, µε την Ιρλανδία και την Ιταλία να έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά διαζυγίου Στην Ευρώπη 

των 25 σχεδόν ένας στους δύο γάµους καταλήγει σε διαζύγιο. Στην Ελλάδα το 2004 το ποσοστό 

των διαζυγίων ήταν 1,1 ανά χίλιους κατοίκους (Muncie & συνερ. σ. 144-145).      

Η αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδοθεί στην 

οικονοµική ανεξαρτησία που απέκτησαν οι γυναίκες εξαιτίας της έναρξης της επαγγελµατικής τους 

ζωής, αλλά και τη βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου (Γκιζέλης και συν. 1984, όπως 

παρατίθεται στο Τάνταρος, 2004, σ. 60). ∆ιεθνώς, η αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων 

συνδέεται µε την επιθυµία των ατόµων για προσωπική ανάπτυξη και τις αλλαγές των αντιλήψεων 

για τη συζυγική – συντροφική ζωή, µε βάση την ικανοποίηση των συντρόφων από τη 

συναισθηµατική, την ερωτική και την κοινωνική τους ζωή (Τάνταρος, 2004, σ. 60).     

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των διαζυγίων και κατ’ 

επέκταση των µονογονεϊκών οικογενειών σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες παρά τις ιδιαίτερες 

ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας. Η χρησιµοποίηση του 

όρου «οικογένεια µε έναν γονέα» ή «µονογονεϊκή οικογένεια» έχει πλέον καθιερωθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία, παρά τις επικρίσεις, ότι, αν και αντανακλά την αλλαγή των αρνητικών στερεοτύπων 

γύρω από το διαζύγιο, ίσως δηµιουργεί εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε το σηµαντικό ρόλο που 

έχει και ο άλλος γονέας (Τάνταρος, 2004, σ. 55).   

Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια δείχνουν, ότι η ελληνική οικογένεια (Τάνταρος, 2004, σ. 29), 

τουλάχιστον του αστικού περιβάλλοντος, αποκτά όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά των 

δυτικό-ευρωπαϊκών οικογενειών, ενώ τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, δεν διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα που επισηµαίνονται στον δυτικό κόσµο. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ελληνικής 

οικογένειας, για παράδειγµα, αποτελεί το συµπέρασµα, ότι φαίνεται να αστικοποιείται διατηρώντας 

τη λειτουργία της ως εκτεταµένη οικογένεια (Georgas, 1991, όπως παρατίθεται στο Τάνταρος, 

2004, σ. 30).  

Το φαινόµενο της γαµηλιότητας µειώνεται. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι λιγότερο έντονη απ’ 

ότι σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η µείωση αυτή συνδέεται περισσότερο µε 

αναβολή του γάµου, παρά µε άρνησή του. Η ηλικία που προβαίνουν σε γάµο οι νέοι άνθρωποι έχει 

αυξηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Ο µέσος όρος 

ηλικίας του πρώτου γάµου στην Ελλάδα το 2000 ήταν 27 για τις γυναίκες και 30,8 για τους άντρες, 

ενώ το 2006 ανέβηκε στα 28,3 για τις γυναίκες και 31,9 για τους άντρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

των 27 ο µέσος όρος το ίδιο έτος ήταν 28,1 και 30,6 αντίστοιχα, µε χώρες, όπως η Σουηδία να 

ανέρχεται στα 31,3 για τις γυναίκες και 33,9 για τους άντρες. Επίσης, έχει ανέβει και η ηλικία 

απόκτησης του πρώτου παιδιού. Στην Ελλάδα ο µέσος όρος ηλικίας της γυναίκας κατά την 

απόκτηση του πρώτου παιδιού το 2000 ήταν 28 και πέντε χρόνια αργότερα, το 2005, ήταν 28,5, ενώ 

για παράδειγµα, στην Μεγάλη Βρετανία ήταν 29,1 και ανέβηκε στα 30 (Eurostat, 2008).    

Η συγκατοίκηση / ελεύθερη συµβίωση γίνεται όλο και συχνότερη. Στην Ελλάδα 8% ζευγαριών 

ηλικίας 16-29 ετών συγκατοικούν εκτός γάµου, ενώ για παράδειγµα, στη Φινλανδία, ο αριθµός τους 

ανέρχεται σε 61%. Ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 33% (European Commission, 2003). Ακόµη, 
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αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο θρησκευτικός γάµος στην Ελλάδα συνεχίζει να «κυριαρχεί» απέναντι 

στον πολιτικό. Το 1991, σχεδόν δέκα χρόνια µετά την αλλαγή του νόµου, τον πολιτικό γάµο 

επέλεγαν ένας στους δέκα, ενώ το 2005, το ποσοστό ανέβηκε στους τρεις στους δέκα, ακόµη, όµως 

αρκετά χαµηλό (Κέζα, 2009).     

Έχει αυξηθεί επίσης, και η δηµιουργία µονογονεϊκών οικογενειών. Στην Ελλάδα 9,6 του 

συνόλου των νοικοκυριών είναι µονογονικές οικογένειες. Ο µόνος γονιός είναι, είτε διαζευγµένος, 

είτε άγαµος και στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες. Μεταξύ των ετών 1970 και 2000 οι 

γεννήσεις εκτός γάµου από 1,1% ανήλθαν σε 4,1. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά χαµηλότερα απ’ 

ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Κογκίδου, 1995, Μουσούρου, 1995).     

Επιπροσθέτως, µια έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, αποκάλυψε, ότι το 95, 7% των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και το 99,4% των Ελλήνων θεωρούν την οικογένεια, ως το σηµαντικότερο 

πράγµα στη ζωή τους (Eurobarometer, 39.0/1993).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

 

Οικο- Συστηµικές Προσεγγίσεις της Οικογένειας  
 

 
2.1 Εισαγωγή 
 

Όπως είπαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο άνθρωπος ζει µέσα σε διάφορα συστήµατα. Ένα 

από τα συστήµατα αυτά είναι και η οικογένεια αφού γι’ αυτήν ισχύει η αρχή, µε την οποία «το όλον 

δεν περιλαµβάνει απλώς τα µέλη, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις και τις διεργασίες µεταξύ των 

µελών της» (Κυριακίδης, 2000). Αυτό σηµαίνει, δηλαδή, ότι η οικογένεια δεν αποτελείται µόνο από 

πρόσωπα – µητέρα, πατέρα, παιδιά – ως άθροισµα, δηλαδή, από ενότητες, αλλά περιλαµβάνει και 

τη δυναµική οργάνωση και αλληλοσυσχέτισή που αναπτύσσεται ανάµεσα σε αυτά τα άτοµα.   

Αυτή ακριβώς η οργάνωση και η αλληλοσυσχέτιση µελετάται και από την συστηµική 

προσέγγιση, η οποία εξετάζει µάλιστα τα φαινόµενα, όχι µεµονωµένα, αλλά µέσα στο δυναµικό 

πλαίσιο, στο οποίο ανήκουν (Παπαδιώτη, 2000). Καθίσταται ιδιαίτερη χρήσιµη η παρουσία της στη 

συγκεκριµένη έρευνα, αφού σκοπός µας ήταν να µελετήσουµε τις οικογενειακές σχέσεις δύο 

µητέρων, έτσι, όπως αναπτύσσονται µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο, αλλά και έτσι, όπως 

επηρεάζονται και εν τέλει διαµορφώνονται από τα ευρύτερα πλαίσια, που τις περιβάλλουν. Μας 

βοήθησε ιδιαίτερα να κατανοήσουµε τις σχέσεις που τα δύο υποκείµενά της έρευνάς µας 

αναπτύσσουν µε κάθε µέλος της οικογένειάς τους ξεχωριστά (βλ. κεφ. 7). Αυτό είναι εύλογο, αν 

αναλογιστούµε, ότι η οικογένεια είναι το πιο κοντινό πλαίσιο, το οποίο διαµορφώνει τη 

συµπεριφορά του παιδιού. Αποτελεί λοιπόν, ένα ψυχοκοινωνικό σύστηµα, για τη λειτουργία του 

οποίου ισχύουν οι γενικές αρχές που ισχύουν για τη λειτουργία των συστηµάτων (ό. π. σ. 16).    

Ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην ιστορική εξέλιξη της γενικής θεωρίας 

συστηµάτων, όπως αυτή διαµορφώθηκε από την παρουσία της κυβερνητικής και της 

πληροφορικής, αλλά και από το χώρο της φυσικής και της βιολογίας.    

Κατόπιν, ορίζουµε το «σύστηµα» και αναφερόµαστε στις γενικές αρχές της συστηµικής 

θεώρησης. Ειδικότερα δίνεται έµφαση στην έννοια του πλαισίου, που όπως θα δούµε εκτενέστερα 

παρακάτω αποτελεί τη βασική έννοια της προσέγγισης αυτής, και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τις 

οικογενειακές σχέσεις, αφού κανένα φαινόµενο της οικογενειακής ζωής δεν µπορεί να εξετασθεί ως 

µοναδικό, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση µε το όλο οικογενειακό σύστηµα (Κυριακίδης, 2000, σ. 

144). Κατά τον Πουρκό (1997), το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη δυναµική, αφού αναφέρει, ότι σε αυτό 

ασκείται αγωγή, νοηµατοδοτούνται η συµπεριφορά και οι επικοινωνιακές πράξεις, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε τη γνώση, είναι συζευγµένο µε την ψυχολογική γνώση και µέσα σε αυτό βρίσκεται 

η αλήθεια και η δύναµη της  ψυχολογίας, ο πολιτισµός (1997, σ.27). Οπότε, γίνεται κατανοητό, ότι 

είναι πολύ σηµαντικό να το αντιληφθούµε, προκειµένου να κατανοήσουµε στον µέγιστο δυνατό 

βαθµό τις οικογενειακές σχέσεις των υποκειµένων της έρευνας µας, µε τα υπόλοιπα συστήµατα, 

αλλά και µε τους ανθρώπους που τα απαρτίζουν. Η έννοια του «συστήµατος» µας βοήθησε 

ιδιαίτερα να κατανοήσουµε τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στα υποκείµενα µας και τα 

µέλη που απαρτίζουν την οικογένειά τους (γονείς, αδέρφια, παππούς, γιαγιά), αλλά και τα 

γενικότερα συστήµατα που τα περιβάλλουν – κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό. 

Στη συνέχεια εστιάζουµε στις γενικές αρχές θεωρίας συστηµάτων και στην εφαρµογή τους στη 

λειτουργία της οικογένειας, όπως είναι η «έννοια του όλου» (το σύνολο δεν αποτελείται µόνο από 

το άθροισµα των ενοτήτων, αλλά και από τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις) σε αντιδιαστολή µε το 

παραδοσιακό αναλυτικό µοντέλο (ανάλυση ενός φαινοµένου στα µικρότερά του τµήµατα µε στόχο 

την ανακάλυψη των νόµων που διέπουν τη λειτουργία του φαινοµένου αυτού), η έννοια του 
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«συστήµατος» (οργάνωση από αλληλεξαρτώµενες ενότητες, στην οποία η συµπεριφορά ενός 

στοιχείου επηρεάζεται από τη συµπεριφορά των άλλων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην έννοια της 

«κυκλικής σχέσης» (µια δράση προκαλεί µια αντίδραση, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί µια 

άλλη αντίδραση) σε αντιδιαστολή µε τη «γραµµική» (οι σχέσεις ερµηνεύονται µε βάση 

χαρακτηριστικά των µελών), στην «ουδετερότητα» (αρχή της απόδοσης συνυπευθυνότητας για το 

πρόβληµα, το οποίο παρουσιάζει ένα σύστηµα), αλλά και στην «επικοινωνία» (η συµπεριφορά 

διαµορφώνεται µε βάση τη συνεχή επικοινωνία). Τέλος σχολιάζεται η έννοια της «διεργασίας» στο 

σύστηµα της οικογένειας (η διαρκής πορεία µετακίνησης των ζωντανών συστηµάτων), η έννοια της 

«δυναµικής ισορροπίας» (η τάση των ζωντανών συστηµάτων να διατηρούν µια σταθερή κατάσταση 

ισορροπίας), η έννοια της «οργάνωσης» (η σύνδεση των συστηµάτων), αλλά και η έννοια «του 

σκοπού» (τα ζωντανά συστήµατα έχουν όλα τα συστατικά που χρειάζονται, για να διατηρήσουν την 

πορεία προς τον σκοπό, που έχουν θέσει· Dallos, 1997) του συστήµατος της οικογένειας 

(Παπαδιώτη, 2000, σσ. 15-84). Αυτές οι έννοιες µε τη σειρά τους µας βοήθησαν να εµβαθύνουµε 

στις αλληλεπιδράσεις των σχέσεων των δύο υποκειµένων µας και να κατανοήσουµε σε µεγαλύτερο 

βαθµό τις συγγενικές τους σχέσεις, αλλά και τον τρόπο που έχουν επηρεάσει τις σηµερινές τους 

οικογένειες.  

Επιπλέον, µιλήσαµε για τον Murray Bowen (1978) και τη διαγενεακή οικογενειακή θεραπεία 

(1978), η οποία βασίζεται στην υπόθεση, ότι για να κατανοηθούν τα τωρινά προβλήµατα, πρέπει να 

εξεταστεί η δυναµική των προηγούµενων γενεών (Παπαδιώτη & Nail, 2006, σ. 79). Τέλος, 

αναφερθήκαµε στις βασικές θεωρητικές του θέσεις, οι οποίες συνοψίζονται σε οκτώ βασικές 

έννοιες: «το συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής οικογένειας» (τα πρότυπα της 

συναισθηµατικής λειτουργίας), τη «διαφοροποίηση» (η τάση του ατόµου για συναισθηµατική 

εγγύτητα, αλλά και η ικανότητά του να διακρίνει τη συναισθηµατική από τη νοητική λειτουργία), 

αλλά και την «τριγωνοποίηση» (όταν ανάµεσα σε δύο άτοµα υπάρχει ένταση, εµπλέκεται ένα τρίτο 

µέλος ή µια κατάσταση). Επιπλέον, µιλήσαµε για τη «διαγενεακή µεταβίβαση» (η διαδικασία κατά 

την οποία οι γονείς µεταβιβάζουν στις επόµενες γενεές τα δικά τους ανεπαρκή σχήµατα 

συναισθηµατικής διαχείρισης και συµπεριφοράς και το επίπεδο διαφοροποίησης που έχουν οι ίδιοι), 

τη «διαδικασία προβολής της οικογένειας» (τα παιδιά αναπτύσσουν πρόβληµα, όταν υπάρχει 

ένταση στο γονεϊκό υποσύστηµα) και τη «σειρά γέννησης» (η οποία συνδέεται µε την απόκτηση 

συγκεκριµένων ρόλων). Τέλος αναφερθήκαµε στην έννοια της  «συναισθηµατικής αποκοπής» (όταν 

το µέλος µίας οικογένειας βρίσκεται σε πολύ αδιαφοροποίητη κατάσταση, ενδέχεται να 

αποστασιοποιηθούν συναισθηµατικά από την οικογένεια) και της «κοινωνικής οπισθοδρόµησης» 

(το έντονο άγχος της κοινωνίας επηρεάζει και το άτοµο), (ό. π. σ. 84-92). Όλες οι παραπάνω 

έννοιες µας βοήθησαν να κατανοήσουµε καλύτερα τις σχέσεις των δύο µητέρων µε την οικογένειά 

τους.  

Η διαγενεακή θεραπεία, υποστηρίζει, ότι για να κατανοηθούν τα τωρινά προβλήµατα, πρέπει να 

εξεταστεί η δυναµική των προηγούµενων γενεών. Προκειµένου λοιπόν, κι εµείς να κατανοήσουµε 

την υπάρχουσα δυναµική των σχέσεων στα υποκείµενα της έρευνάς µας, χρησιµοποιήσαµε το 

γενεόγραµµα, το οποίο αναλύεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Το γενεόγραµµα αποτελεί το 

κύριο εργαλείο, µε το οποίο συγκεντρώνονται µε συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για σηµαντικά 

γεγονότα της ιστορίας της οικογένειας και περιλαµβάνει τρεις µε τέσσερις γενεές (Mc Goldrick & 

Gerson, 1985). Παρουσιάσαµε επίσης, τα σύµβολα για την απεικόνιση του γενεογράµµατος, τη 

διαδικασία διαµόρφωσής του, αλλά και την ερµηνεία που χρησιµοποιείται συχνά στο διαγενεακό 

µοντέλο (Παπαδιώτη & Σόφτα – Nail, 2006).   

 

2.2. Ιστορική εξέλιξη της Γενικής Θεωρίας συστηµάτων  
 

Συνοπτικά, θα επιχειρήσουµε να δούµε την ιστορική εξέλιξη της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων 

(Παπαδιώτη, 2000). Στις αρχές λοιπόν, του 17
ου

 αιώνα αναπτύχθηκε µια νέα µηχανιστική 

προσέγγιση, για την ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων - έως τότε επικρατούσε η τελολογική 

αντίληψη του Αριστοτέλη, µε βάση την οποία όλα τα φαινόµενα και κάθε συµπεριφορά τείνουν σε 

κάποιο σκοπό. Η νέα αυτή προσέγγιση συνδέθηκε µε τα ονόµατα του Γαλιλαίου, του Καρτέσιου και 
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του Νεύτωνα και υποστήριξε, ότι τα πάντα συνδέονται µεταξύ τους µε µια γραµµική, αιτιοκρατική 

σχέση. Η ανακάλυψη αυτή επί τρεις περίπου αιώνες αποτέλεσε τον µόνο τρόπο για τη διερεύνηση 

της αλήθειας. Το νέο µηχανιστικό µοντέλο εφαρµόστηκε πρώτα στη φυσική και γι’ αυτό το λόγο η 

τελευταία αποτέλεσε τη βάση όλων των επιστηµών.  

Η γραµµική και αναλυτική µέθοδος αναδείχθηκε σε κυρίαρχη επιστηµονική µέθοδο 

προσέγγισης. Η επιστηµονική διερεύνηση των φαινοµένων γινόταν µε την ανάλυσή τους στα 

µικρότερα τµήµατά τους, προκειµένου να καθοριστεί η σύσταση και η αιτία των φαινοµένων. Η 

κατανόηση των κανόνων που ρυθµίζουν τα µέρη θα οδηγήσουν στην κατανόηση του όλου. Βασική 

αρχή στον αναλυτικό τρόπο σκέψης ήταν, ότι το όλο δεν είναι τίποτε περισσότερο από το άθροισµα 

των µερών του.  

Ωστόσο, τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα νέες θέσεις και δεδοµένα – ψυχολογία, 

ψυχοθεραπεία, βιολογία, κυβερνητική - καθιστούν σαφές, ότι η εφαρµογή του προγενέστερου 

µηχανιστικού µοντέλου δε δύναται να ερµηνεύσει όλα τα φαινόµενα. Ειδικότερα, η βιολογία 

επισήµανε, ότι οι ιδιότητες του όλου είναι διαφορετικές από τις ιδιότητες των επιµέρους τµηµάτων. 

Έτσι, δηµιουργήθηκε µία νέα προσέγγιση: η ολιστική ή συστατική προσέγγιση, κατά την οποία 

δίνεται έµφαση περισσότερο στην οργάνωση παρά στην ανάλυση. Το όλο είναι διαφορετικό από το 

άθροισµα των µερών του. προκειµένου να κατανοηθεί το όλο, θα πρέπει να εξεταστεί, ως ένα 

ενιαίο σύστηµα, και όχι ως σύνολο από επιµέρους τµήµατα. Οι βασικές αρχές της νέας αυτής 

επιστηµονικής προσέγγισης εκφράζονται στη Γενική Θεωρία Συστηµάτων (ΓΘΣ). Στη διαµόρφωσή 

της συνέβαλαν άτοµα από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 

συµβολή του βιολόγου Ludwing Von Bertanlanffy και του µαθηµατικού και µηχανικού Norbert 

Wiener. Η κυβερνητική επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό, την συστηµική σκέψη και την εφαρµογή 

της στον οικογενειακό χώρο.      

Ο Von Bertanlanffy υποστήριζε, ότι η ανάλυση ενός ζωντανού οργανισµού, όπως είναι το 

ανθρώπινο σώµα στα συστατικά του στοιχεία και τις επιµέρους λειτουργίες του δεν µπορεί να 

ερµηνεύσει επαρκώς την ικανότητά του να διατηρεί την ισορροπία του µέσα από τις συνεχεία 

αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στον οργανισµό του ανθρώπου. Η εξασφάλιση αυτής της ισορροπίας 

επιτυγχάνεται, διότι τα επιµέρους στοιχεία λειτουργούν ως ένα όλο, µε λειτουργίες που 

συντονίζονται µεταξύ τους. Σκοπός της θεωρίας του ήταν η επισήµανση των γενικών αρχών που 

µπορεί να εφαρµοστούν σε όλα τα συστήµατα, τεχνητά και ζωντανά. Επίσης, υποστήριξε, ότι 

γενικές αρχές που εκφράζονται µε το όρους, όπως ολότητα, διαφοροποίηση, ιεραρχική ταξινόµηση, 

σκοπιµότητα, όρια, µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις επιστήµες που αναφέρονται σε 

συστήµατα. 

Και η κυβερνητική επιστήµη, όµως που αναπτύχθηκε το ίδιο περίπου διάστηµα, επηρέασε 

σηµαντικά τη διαµόρφωση της συστηµικής σκέψης, βασικές έννοιες, της οποίας ήταν το «σύστηµα 

ανατροφοδότησης» και η επικοινωνία. Ο Wiener και οι συνεργάτες του θεώρησαν, ότι το µοντέλο 

που εφηύραν για τη λειτουργία των µηχανών, θα µπορούσε να έχει εφαρµογή και σε άλλους 

επιστηµονικούς χώρους. Οι αρχές της ανατροφοδότησης, της αυτοοργάνωσης και της πληροφορίας, 

πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η λειτουργία των µηχανικών συστηµάτων που είχαν κατασκευάσει, 

µπορούσαν να εφαρµοστούν εξίσου στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως αι στα ηλεκτρονικά 

συστήµατα ελέγχου. 

Επιπλέον, ο Lewin ένας από τους θεµελιωτές της µορφολογικής ψυχολογίας, στη θεωρία του για 

τη διαµόρφωση της προσωπικότητας είχε συµπεριλάβει την έννοια του «πλαισίου» και της 

«ανατροφοδότησης» για την ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Θεωρούσε, ότι η 

προσωπικότητα και η συµπεριφορά του ατόµου δεν είναι αποτέλεσµα βιολογικών καταβολών 

(ψυχαναλυτική προσέγγιση), ούτε µαθηµένες αντιδράσεις (συµπεριφοριστική προσέγγιση). Τα 

ανθρώπινα συστήµατα θέτουν σκοπούς και η συµπεριφορά τους ενεργοποιείται για την εκπλήρωση 

των σκοπών αυτών (βασική αρχή της κυβερνητικής επιστήµης). Νεότερες έρευνες της 

ψυχανάλυσης και του συµπεριφορισµού έδειξαν, ότι για να κατανοήσουµε τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του παιδιού, δεν µπορούµε να εστιάσουµε την προσοχή µας 

σε παράγοντες ή χαρακτηριστικά που προέρχονται µόνο από την πλευρά των γονέων (π.χ. 

ενίσχυση) ή µόνο από την πλευρά των παιδιών (π.χ. ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά), αλλά στην 
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µεταξύ τους, και σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, δυναµική αλληλεπίδραση, στην αµοιβαία 

κατανόηση και στο συνταίριασµα των µεταξύ τους συναισθηµάτων και επιδιώξεων.  

Επιπροσθέτως, το ευρύτερο πολιτισµικό, οικονοµικό, και κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει άµεσα 

και έµµεσα (κυρίως µέσα από την επίδραση στην οικογένεια) την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η 

αναφορά, δηλαδή, γίνεται σε πλαίσια και αλληλεπιδράσεις, και όχι σε µεµονωµένους παράγοντες 

και χαρακτηριστικά.  

Ο ανθρωπολόγος και φιλόσοφος, Gregory Bateson, προσάρµοσε τις αρχές της επικοινωνίας και 

της κυβερνητικής και την έννοια της ανατροφοδότησης, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Wiener, 

στα ανθρώπινα συστήµατα. Οι απόψεις του αναφέρονται στις βασικές αρχές της επικοινωνίας, όπως 

αυτές εκφράστηκαν στην κυβερνητική, και όπως οι ίδιοι τις εφάρµοσαν στην ψυχιατρική πρακτική. 

Είναι λοιπόν εµφανές, ότι ο Bateson, ο οποίος θεµελίωσε τη συστατική σκέψη στο χώρο της 

ψυχολογίας και ιδιαίτερα της ψυχοθεραπείας, δέχτηκε επιδράσεις από έναν ευρύτερο επιστηµονικό 

χώρο.  

Ως θεωρία η ΓΘΣ ανήκει στον επιστηµονικό χώρο των µαθηµατικών. Η εφαρµογή της όµως στο 

χώρο της λειτουργίας της οικογένειας και της θεραπείας οικογένειας δεν µπορούσε να περιλάβει 

τους µαθηµατικούς τύπους, γιατί οι αρχές λειτουργίας της οικογένειας δεν µπορούν να αναχθούν σε 

µαθηµατικούς τύπους. Για τον λόγο αυτό, µε τον τρόπο που εφαρµόζεται στην οικογενειακή 

θεραπεία η ΓΘΣ, εκφράζεται καλύτερα µε τον όρο «συστηµική σκέψη» και όχι «συστηµική 

θεωρία». 

Οι γνωστικές επιστήµες, και ιδίως η γλωσσολογία, οι εξελίξεις στη φυσική και τη βιολογία, η 

υπαρξιακή θεωρία και οι ευρύτερες θέσεις του µεταµοντερνισµού, και ιδιαίτερα του 

κονστρουκτιονισµού, και του κοινωνικού κονστρουκτιονισµού, µεταξύ άλλων επηρέασαν τις 

εξελίξεις στο χώρο της συστηµικής σκέψης. Η επίγνωσή της, στο ότι η γνώση που έχουµε για τον 

κόσµο είναι περιορισµένη και ότι η γνώση προέρχεται από όλους τους επιστηµονικούς χώρους, 

αποτελούν βασικές αρχές της συστηµικής σκέψης. Η αντίληψη αυτή την ωθεί σε συνεχή 

συνεργασία µε τις άλλες επιστήµες και σε µια συνθετική θεώρηση. Κατά συνέπεια την οδηγεί και 

σε µια συνεχή εξέλιξη, ως αποτέλεσµα της προόδου στον επιστηµονικό χώρο (Παπαδιώτη, 2000, 

σσ. 20-29).    

    

2.3. Ορισµός του συστήµατος και θεραπεία ανθρωπίνων συστηµάτων 
 
Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί ένα παράδειγµα εξέλιξης της συστηµικής θεώρησης στο χώρο 

της ψυχοθεραπείας. Οι θέσεις το κονστρουκτιονισµού και του κοινωνικού κονστρουκτιονισµού, 

όπως και η επικράτηση του ευρύτερου µεταµοντερνισµού στον επιστηµολογικό χώρο, θα 

οδηγήσουν τη θεραπεία οικογένειας στη λεγόµενη «δεύτερης τάξης κυβερνητική περίοδο» 

(Παπαδιώτη, 2000, σ. 29). Πατά τις εξελίξεις, η συστηµική θεώρηση έχει τις δικές της γενικές 

αρχές, οι οποίες εφαρµόζονται σε έναν ευρύ επιστηµονικό χώρο. 

Στο χώρο της ψυχολογίας η συστηµική  προσέγγιση έχει εφαρµογή στην έρευνα και στην 

µεθοδολογία προσέγγισης των ψυχολογικών φαινοµένων, καθώς και στην ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, 

πέρα από τη ψυχολογία, οι βασικές της αρχές εφαρµόστηκαν και σε άλλους χώρους, όπως η 

λειτουργία των σχολείων, η εκπαίδευση ατόµων σε ειδικότητες που ασχολούνται µε τον άνθρωπο 

(κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, κλπ.), στην εκπαίδευση δικαστών, στις οικογενειακές σχέσεις που 

επιδιώκουν την αλλαγή, κ.α. (ό. π. σ.31).        

Με την επίδραση της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων δηµιουργήθηκε η θεραπεία οικογένειας (ή 

συστηµική θεραπεία), η οποία εφήρµοσε τις βασικές αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων στην 

κλινική πράξη. Η προσέγγιση της θεωρίας των συστηµάτων είναι κατάλληλη για την κατανόηση 

των οικογενειακών σχέσεων, αφού λαµβάνει υπόψη της το σύνολο των σχέσεων που 

αναπτύσσονται στο οικογενειακό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, η οικογένεια γίνεται αντιληπτή ως µία 

οντότητα, ως ένα σύστηµα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στο πλαίσιο µίας διακριτής 

οικογενειακής «κουλτούρας» (Τάνταρος, 2004, σ. 22). Κάθε οικογένεια θεωρείται µονάδα µε δικούς 

της κανόνες λειτουργίες:  
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[…] Αυτή η οικογενειακή κουλτούρα καθορίζει τον τρόπο, µε τον οποίο τα µέλη σχετίζονται µεταξύ 

τους, διαµορφώνουν τις προσδοκίες τους, διανέµουν τους ρόλους τους και νοηµατοδοτούν τις σχέσεις 

τους. έτσι, το αν οι συγκρούσεις σε µια οικογένεια αποτελούν «καθηµερινότητα» ή αν σηµατοδοτούν 

την αρχή διάλυσης της οικογένειας, αυτό είναι κάτι που διαφοροποιείται, ανάλογα µε το νόηµα που 

αποδίδουν τα µέλη της οικογένειας σε αυτές τις συγκρούσεις (Τάνταρος, 20004, σ. 22).    

 

Επιπλέον, ο Muncie (2008) αναφέρει:  

 

[…] Σύστηµα είναι ένα σύνολο από «αντικείµενα» καθώς και οι σχέσεις µεταξύ αυτών των 

αντικειµένων και των χαρακτηριστικών τους. […] Κάθε µέρος ενός συστήµατος συσχετίζεται τόσο 

στενά µε τα άλλα µέρη, που µια αλλαγή σε ένα µέρος του, θα προκαλέσει αλλαγή στα υπόλοιπα µέρη 

και σε όλο το σύστηµα συνολικά. Το σύστηµα δεν αποτελεί µια σύνθεση ανεξάρτητων επιµέρους 

τµηµάτων, αλλά ένα συνεκτικό και αδιαχώριστο όλο (Muncie, και συνερ., 2008, σ. 193). 

 

Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της οικοσυστηµικής προσέγγισης είναι, ότι ο ερευνητής θεωρεί 

τη συµπεριφορά αποτέλεσµα ενός ευρύτερου πλαισίου (Παπαδιώτη, 2000, σ. 33). Η διεύρυνση του 

πλαισίου αποτελεί βασική έννοια στην συστηµική προσέγγιση. Η έννοια του πλαισίου 

περιλαµβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις που πραγµατοποιούνται ανάµεσα στις ενότητες ενός 

συστήµατος, όπως και ανάµεσα στο συγκεκριµένο σύστηµα και στο υπερσύστηµα ή υποσύστηµα, 

µε το οποίο επικοινωνεί. Από αυτές τις αλληλεπιδράσεις οι διαπροσωπικές σχέσεις, και ειδικότερα 

οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια, αποτελούν το βασικό µηχανισµό, για τη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς και κατ’ επέκταση το βασικό µηχανισµό για την αλλαγή της προβληµατικής 

συµπεριφοράς.  

Ο Πουρκός (1997, σ. 27) σε αυτό το σηµείο αναφέρει, ότι στο πλαίσιο ασκείται αγωγή, 

νοηµατοδοτούνται η συµπεριφορά και οι επικοινωνιακές πράξεις, είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη 

γνώση, είναι συζευγµένο µε την ψυχολογική γνώση, µέσα σε αυτό βρίσκεται η αλήθεια και η 

δύναµη της  ψυχολογίας, ο πολιτισµός. Επιπλέον, µέσα σε αυτό θεµελιώνεται η µοναδικότητα του 

προσώπου, αλλά και αναπτύσσεται και το δηµιουργικό δυναµικό. Ο Πουρκός (ό. π. σ. 399) το κύριο 

ενδιαφέρον του για το ρόλο του πλαισίου το επικεντρώνει, «τόσο σε σχέση µε την ερµηνεία και 

κατανόηση των επικοινωνιακών πράξεων, όσο και σε σχέση µε τη διαµόρφωση της κοινωνικό-ηθικής 

συνείδησης και συµπεριφοράς, την έννοια του εαυτού, το διαπροσωπικό στυλ συµπεριφοράς, τις 

διαδικασίες απόκτησης της γνώσης, τις διαδικασίες εκπαίδευσης και µάθησης και τις λειτουργικές 

συζεύξεις µεταξύ του εγκεφάλου και του περιβάλλοντος». Η κατανόηση λοιπόν, του ρόλου του 

πλαισίου µάς προσφέρει τη δυνατότητα να σκεφτούµε για τον άνθρωπο µ’ ένα διαφορετικό τρόπο, 

απ’ ότι έχουµε συνηθίσει µέχρι τώρα και µας δίνει τη δυνατότητα να έρθουµε πιο κοντά στην 

«αλήθεια» των καθηµερινών µας πράξεων, αλλά και των αλληλεπιδράσεων διαφόρων συστηµάτων 

(οικογένεια, σχολείο, εργασία). Καταλήγει, λοιπόν, ο Πουρκός (1997)  λέγοντας, ότι: 

 

[…] εφόσον η γνώµη που έχουµε για τον εαυτό µας και τον κόσµο αναδύεται µέσα από την αµοιβαία 

αλληλεπίδραση την ενεργητικής δεκτικότητας των συστηµάτων του εγκεφάλου µας µε το ιστορικό και 

κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο ζούµε και δρούµε, και εφόσον τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά των νευρικών διαδικασιών, εξαρτώνται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο για το κάθε άτοµο 

ξεχωριστά, τόσο από το πλαίσιο και το είδος των ερεθισµάτων που εφαρµόζονται, όσο και από το σε 

ποιο επίπεδο των νευρικών κέντρων (σε ποιο νευρικό υποσύστηµα) µελετούµε αυτά, αλλά και από το 

είδος της αντίδρασης που καταγράφουµε, και εφόσον όλα αυτά σε συνάρτηση µεταξύ τους 

δηµιουργούν έναν ανεπανάληπτο συνδυασµό δοµικών και λειτουργικών συζεύξεων, τότε έχουµε µια 

βάση για τη θεµελίωση της ιδιαιτερότητας και µοναδικότητα κάθε ατοµικής περίπτωσης, βάζοντας 

όρια στις γενικεύσεις των νοµοθετικών νοµοτελειών, που µ’ έναν πληθωρικό τρόπο αναζητούνται και 

διατυπώνονται από την πλειοψηφία των ψυχολόγων, όσον αφορά τη συµπεριφορά του ανθρώπου, 

τους µηχανισµούς και τον τρόπο λειτουργίας της προσωπικότητάς του (Πουρκός, 1997, σ. 20).  

 

Από την παραπάνω λογική, δηµιουργήθηκε (ό.π. σ. 27) µία γενικότερη εναλλακτική 

ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση που ονοµάζεται «Βιωµατική, Ευρετική και Επικοινωνιακή 

Ψυχοπαιδαγωγική» και µέσα σε αυτήν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, τόσο στα άδηλα µηνύµατα του 
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πλαισίου και στο ψυχοπαιδαγωγικό κλίµα της όλης διαδικασίας, όσο και στη διαπροσωπική 

διάσταση της επικοινωνίας, της δηµιουργικότητας, της µάθησης, της κοινωνικό-ηθικής 

συµπεριφοράς, των διαδικασιών απόκτησης της γνώσης και των διαδικασιών ανάπτυξης και 

διαµόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας και του εαυτού γενικότερα.  

Αν και έχουν δηµιουργηθεί διάφορες σχολές οικογενειακής θεραπείας κοινό βασικό 

χαρακτηριστικό όλων των σχολών είναι, ότι η συµπεριφορά και το πρόβληµα δεν θεωρούνται 

προσωπική υπόθεση του ατόµου που παρουσιάζει το πρόβληµα, αλλά αποτέλεσµα του όλου 

πλαισίου, στο οποίο ανήκει το άτοµο, και κυρίως του πλαισίου της οικογένειας που είναι το πιο 

σηµαντικό. Άρα λοιπόν, στόχος της οικογενειακής θεραπείας δεν είναι το άτοµο, αλλά οι σχέσεις. 

«Σχέση» σε ένα σύστηµα µπορεί να είναι σχέση µε ένα πρόσωπο ή σχέση µε µια άλλη 

κατάσταση. Για το άτοµο, για παράδειγµα, που έχει δηµιουργήσει έναν µύθο για την συµπεριφορά 

του στην οικογένεια, η έµφαση δεν δίνεται στον µύθο, ούτε θεωρείται πρόβληµα κάτι τέτοιο 

(Παπαδιώτη, σσ. 34-36). Πρόβληµα αποτελεί, το πώς αυτός ο µύθος µπορεί να επηρεάσει το άτοµο 

και να δηµιουργήσει πρόβληµα στον ίδιο και στην οικογένειά του. Η αναπλαισίωση κατά τη 

θεραπεία έχει σκοπό να καταρρίψει αυτούς τους µύθους. 

Ο µύθος µε τη σειρά του αποτελεί πολύ σηµαντική έννοια στην συστηµική θεραπεία. Οι µύθοι 

είναι καλά οργανωµένα «πιστεύω» που όλα τα µέλη της οικογένειας µοιράζονται σχετικά µε τους 

ρόλους τους στην οικογένεια και τη φύση των σχέσεών τους (ό.π. σσ. 34-35). Αν και στα άτοµα που 

βρίσκονται έξω από την οικογένεια, είναι φανερό, ότι αυτοί οι µύθοι αποτελούν διαστρέβλωση των 

γεγονότων, από όλα τα µέλη της οικογένειας υποστηρίζονται σαν να πρόκειται για απόλυτη αλήθεια 

πέρα από κάθε αµφισβήτηση. Οι µύθοι διαµορφώνονται µε απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί η 

συνοχή της οικογένειας.  

Στη συστηµική θεραπεία γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι ιστορίες που κρύβονται πίσω 

από τους µύθους, καθώς και οι καταστάσεις που οι µύθοι προσπαθούν να καλύψου, για να 

απελευθερωθεί η οικογένεια και τα µέλη της από το βάρος των οδυνηρών ιστοριών που τα ενώνει 

µε ένα µυστηριώδη τρόπο και τα εµποδίζει να επικοινωνούν ανοιχτά τις σκέψεις και τις ανάγκες 

τους και να αντιµετωπίζουν τα πραγµατικά προβλήµατα. Ένα πολύ συχνό παράδειγµα µύθου στις 

οικογένειες είναι να ορίζουν ένα παιδί ως «αποδιοποµπαίο τράγο» και να θεωρούν, ότι δεν θα είχαν 

πρόβληµα, αν δεν αντιµετώπιζαν το συγκεκριµένο πρόβληµα µε το παιδί τους.  

Με βάση τη συστηµική προσέγγιση, η εκδηλούµενη προβληµατική συµπεριφορά θεωρείται 

αποτέλεσµα δυσλειτουργίας του όλου συστήµατος. Με βάση την αρχή, ότι τα συστήµατα 

εξασφαλίζουν την ισορροπία τους µέσα από τη συνεχή επικοινωνία και αλληλοαντίδραση των 

ενοτήτων τους και τη λειτουργία τους ως ένα όλο, θεωρείται, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει το 

πρόβληµα, για να εξυπηρετήσει τη λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος. Για αυτόν ακριβώς 

το λόγο στη θεραπεία οικογένειας δεν δίνεται τόση σηµασία στο σύµπτωµα, στην εκδηλούµενη, 

δηλαδή, συµπεριφορά, αλλά στις διεργασίες µέσα στην οικογένεια, που καθιστούν απαραίτητη την 

παρουσία του. Η εκδηλούµενη προβληµατική συµπεριφορά θεωρείται, ότι αποτελεί το τελευταίο 

στάδιο σε µια σειρά από ενδιάµεσες, ηπιότερες, αρνητικές καταστάσεις και είναι απαραίτητη, για 

να συνεχίσει η λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος.   

Συνηθέστερα τα παιδιά, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στα προβλήµατα της οικογένειας, είναι 

τα πρώτα που εκδηλώνουν κάποιο σύµπτωµα, όταν παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα µέσα στα 

πλαίσια της οικογένειας.  

Στη θεραπεία οικογένειας λοιπόν, ο στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα 

επικοινωνούν και δηµιουργούν σχέσεις, όπως οι σχέσεις τους µε διάφορες ιδέες και καταστάσεις. Η 

αλλαγή αυτή θα επιφέρει αλλαγή και στο άτοµο, το οποίο εµφανίζει το πρόβληµα. Άρα λοιπόν 

καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η έννοια του πλαισίου και των σχέσεων στη συµπεριφορά του 

ατόµου.   
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2.4. Βασικές αρχές της ΓΘΣ και η εφαρµογή τους στη λειτουργία της 

οικογένειας  

 

Οι βασικές αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων είναι (Παπαδιώτη, 2000, σσ. 37-84): α) η 

έννοια του «όλου» (ό.π. σσ. 37-40), β) η έννοια του συστήµατος (ό.π. σσ. 40-42), γ) η κυκλική 

σχέση ό.π. σσ. 42-50), δ) η ουδετερότητα (ό.π. σσ. 50-52), ε) η επικοινωνία (ό.π. σσ. 52-69), στ) η 

έννοια της «διεργασίας» (ό.π. σσ. 69-73), ζ) η δυναµική ισορροπία (ό.π. σσ. 73-76), η) η οργάνωση 

(ό.π. σσ. 76-81), θ) ο σκοπός (ό.π. σ. 81-84). Ας δούµε τώρα αυτές τις βασικές αρχές 

αναλυτικότερα: 

 

2.4.1. Η έννοια του «όλου» σε αντιδιαστολή µε το παραδοσιακό αναλυτικό µοντέλο  

 

Η έννοια «όλο» σηµαίνει, ότι το σύνολο είναι περισσότερο από το άθροισµα των µερών του. Το 

σύστηµα δεν αποτελείται µόνο από το άθροισµα των ενοτήτων, αλλά και από τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις των ενοτήτων αυτών (Παπαδιώτη, 2000). Σύµφωνα µε τις θέσεις του Bertanlanffy 

(1968): 

 

[…] η αναλυτική διαδικασία, η οποία έγκειται στην ανάλυση του όλου στα µέρη που το συνιστούν… 

και στην µελέτη των µερών για την κατανόηση του όλου, αποτελεί τη βασική αρχή της κλασσικής 

επιστήµης. Η πρόοδος µε βάση την αρχή αυτή της κλασσικής επιστήµης, που εκφράστηκε αρχικά από 

τον Γαλιλαίο και τον Καρτέσιο, ήταν πολύ µεγάλη για ένα ευρύ φάσµα φαινοµένων. Οι αρχές όµως 

αυτές δεν ισχύουν για ενότητες που αποτελούν συστήµατα, ενότητες, δηλαδή, που απαρτίζονται από 

µέρη, τα οποία αλληλεπιδρούν Bertanlanffy (1968, σ. 18-19): 

 

Επιπλέον, στο ίδιο σηµείο αναφέρει, ότι για να δούµε, πώς «δουλεύει» το σύστηµα, πρέπει να 

µελετήσουµε τη διαδικασία συναλλαγής µεταξύ των συστατικών στοιχείων του συστήµατος και όχι 

να προσθέσουµε, ό, τι συνεισφέρει κάθε µέρος. Η παραδοσιακή προσέγγιση, έως τώρα, 

προερχόµενη από τις φυσικές επιστήµες, εξηγεί τα φαινόµενα συµπλεγµάτων επιµερίζοντάς τα σε 

σειρές λιγότερο σύνθετων αντιδράσεων αιτίου – αποτελέσµατος και αναλύοντας µε γραµµικό 

τρόπο, πώς το Α προκαλεί το Β, το Β προκαλεί το Γ κ. ο. κ. Αντιθέτως, η ΓΘΣ υιοθετεί µια νέα 

στάση, σύµφωνα µε την οποία δεν ορίζει η δοµή ένα φαινόµενο, αλλά η οργάνωσή του, όπως 

ορίζεται από το πρότυπο διάδρασης των µελών του. το Α, δηλαδή, επηρεάζει το Β, αλλά και το Β το 

Α, µε έναν κυκλικό τρόπο (Goldenberg & Goldenberg, 1991, όπως παρατίθεται στο Παπαδιώτη, 

2000, σ. 40).  

 

2.4.2. Έννοια του συστήµατος 

 

Στη Γενική Θεωρία Συστηµάτων το σύστηµα ορίζεται ως µία «οµάδα από ενότητες και οι 

µεταξύ τους σχέσεις» (Miller, 1965, σ. 200). Οι Hall και Fagan (1956) ορίζουν το σύστηµα ως ένα 

σύνολο από αντικείµενα και τις σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων και µεταξύ των χαρακτηριστικών 

τους. Eπιπλέον, υποστηρίζουν, ότι τα αντικείµενα είναι τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος, τα 

χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες των αντικειµένων, και οι σχέσεις συνδέουν το σύστηµα. Τέλος, 

αναφέρουν, ότι ένα σύστηµα δεν είναι συλλογή από στοιχεία, αλλά µια οργάνωση από 

αλληλοεξαρτώµενες ενότητες, στην οποία η συµπεριφορά ενός στοιχείου επηρεάζεται από τη 

συµπεριφορά των άλλων (Hall και Fagan,1956, όπως παρατίθεται στο Παπαδιώτη, 2000, σ. 40).  

Ο Dallos (1997, σ. 14) σε µία παρουσίαση της συστηµικής προσέγγισης παροµοιάζει τη 

λειτουργία του συστήµατος µε την µουσική. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι οι νότες που απαρτίζουν την 

µουσική, ακούγονται πολύ διαφορετικά, αν τις ακούσουµε µεµονωµένα. Αυτό που οδηγεί στο 

τελικό αποτέλεσµα είναι ο µεταξύ τους συνδυασµός ή η οργάνωσή τους. Η Virginia Satir από την 

άλλη πλευρά (1988, σ. 159) τονίζει την σηµασία της οργάνωσης µε το παράδειγµα της δηµιουργίας 

του ψωµιού. Τα υλικά που απαρτίζουν το ψωµί – το νερό, η ζάχαρη, το αλεύρι - είναι πολύ 
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διαφορετικά από το ψωµί, το αποτέλεσµα, δηλαδή, που προκύπτει από τον µεταξύ τους συνδυασµό 

και την επεξεργασία.  

Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων δίνει έµφαση στις διεργασίες επικοινωνίας και 

αλληλοαντίδρασης που συµβαίνουν ανάµεσα στα στοιχεία ενός συστήµατος και στα 

χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Ο Skinner αναφέρει (1986), ότι για να κατανοήσεις ένα 

σύστηµα, δεν αρκεί να παρατηρήσεις µόνο τα µέρη του:  

 
∆εν είναι δυνατόν να καταλάβεις το σκάκι, παρατηρώντας µόνο τα κοµµάτια του. θα πρέπει να 

εξετάσεις το παιχνίδι ως όλο και να δεις πώς οι κινήσεις των µερών επηρεάζουν τη θέση και τις 

κινήσεις των άλλων τµηµάτων στο όλο πλαίσιο (1986, σ. 12).    

 

  Πιο συγκεκριµένα, στην αντιµετώπιση της οικογένειας µε την συστηµική προσέγγιση το όλο 

δεν περιλαµβάνει µόνο τα µέλη, αλλά και τις αλληλοαντιδράσεις και τις διεργασίες µεταξύ των 

µελών της οικογένειας, οι οποίες ξεπερνούν τη δραστηριότητα του κάθε µέλους χωριστά. Μια 

οικογένεια, δηλαδή, δεν περιλαµβάνει τον πατέρα, τη µητέρα και τα παιδιά, ως άθροισµα από 

ενότητες. Περιλαµβάνει και την δυναµική οργάνωση, αλλά και την µεταξύ τους συσχέτιση. Οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται, ο τρόπος επικοινωνίας και ο ρόλος που το κάθε µέλος ή ενότητα 

µελών κατέχει στην οικογένεια είναι ουσιώδη στοιχεία που καθορίζουν το όλο. Τα παραπάνω 

δυναµικά στοιχεία που καθορίζουν το δυναµικό πλαίσιο της οικογένειας δεν µπορούν να γίνουν 

αντιληπτά, αν τα µέλη εξεταστούν µεµονωµένα. Για παράδειγµα, όταν ένα νέο µέλος προστίθεται 

στην οικογένεια, αυτό σηµαίνει επερχόµενες αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του όλου 

συστήµατος, και όχι απλώς µία προσθήκη ενός νέου µέλους.   

 

2.4.3. Κυκλική σχέση σε αντιδιαστολή µε τη γραµµική 

 
Το σχήµα, το οποίο εκφράζει την συστηµική προσέγγιση είναι ο κύκλος. Η κυκλικότητα είναι 

µία από τις βασικότερες έννοιες της συστηµικής προσέγγισης. Στο σύστηµα της οικογένειας δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στην συνεξάρτηση των συµπεριφορών ανάµεσα στα µέλη. Η συµπεριφορά του 

κάθε προσώπου, δηλαδή, επηρεάζει τη συµπεριφορά του άλλου, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει 

το πρώτο πρόσωπο κ.ο.κ.   

Με βάση την κυκλικότητα του συστηµικού µοντέλου, η συµπεριφορά ενός µέλους διατηρείται 

από την συµπεριφορά του άλλου µέλους. Από αυτό προκύπτει, ότι για την κατανόηση µιας σχέσης, 

δεν εξετάζεται ξεχωριστά η συµπεριφορά του κάθε µέλους, αλλά ο κύκλος της µεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. Στις οικογενειακές συγκρούσεις, για παράδειγµα, παρουσιάζονται οι λεγόµενοι 

«φαύλοι κύκλοι», οι οποίοι διατηρούν τα προβλήµατα. Η σύζυγος, για παράδειγµα, παραπονιέται, 

ότι ο σύζυγος λείπει πολλές ώρες από το σπίτι. Ο σύζυγος, από την άλλη πλευρά, παραπονείται, ότι 

φεύγει, γιατί η σύζυγος γκρινιάζει. Αντιθέτως, στο γραµµικό µοντέλο, οι σχέσεις των ανθρώπων 

ερµηνεύονται µε βάση χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µελών, όπως είναι η επιθετική 

συµπεριφορά κάποιου ή η εξαρτηµένη προσωπικότητα του συζύγου – εάν πρόκειται για 

οικογενειακή σχέση.    

Η κυκλικότητα µέσα στο σύστηµα της οικογένειας είναι πιο έντονη συγκριτικά µε άλλα 

συστήµατα. Αυτό συµβαίνει, διότι η αλληλεπίδραση στην οικογένεια περιλαµβάνει, όχι µόνο τα 

µέλη της πυρηνικής, αλλά και τα µέλη της ευρύτερης οικογένειας. Από πολύ νωρίς µέσα στην 

οικογένεια και µε βάση τις επαναλαµβανόµενες τάσεις, στάσεις και συγκεκριµένες συµπεριφορές 

κατά την αλληλεπίδραση των µελών, τα άτοµα µαθαίνουν τη συµπεριφορά τους και την εκτελούν. 

Αυτές οι συµπεριφορές διατηρούνται από γενεά σε γενεά, γιατί τα µέλη της οικογένειας δεν 

αναγνωρίζουν άλλους τρόπους δράσης, εκτός από αυτούς που έχουν µάθει και τους είναι οικείοι.   

Στην έννοια του όλου και της κυκλικότητας βασίζονται δύο σηµαντικές αρχές των συστηµάτων:  

 

α. Σε οποιοδήποτε σηµείο του συστήµατος και αν παρέµβουµε, θα επιφέρουµε αλλαγή στο όλο 

σύστηµα.  
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Με βάση αυτή την αρχή, αν θέλουµε να αλλάξουµε ένα υποσύστηµα, µπορούµε να επιτύχουµε 

την αλλαγή, χωρίς να παρέµβουµε άµεσα στο ίδιο το άτοµο, αλλά παρεµβαίνοντας στα άλλα µέλη ή 

και σε άλλες καταστάσεις του όλου πλαισίου. Για παράδειγµα, όταν εκδηλώνεται από το παιδί 

προβληµατική συµπεριφορά, η προσοχή δεν εστιάζεται στο ίδιο, αλλά στους γονείς. Η αλλαγή που 

επιτυγχάνεται στην στάση και τη συµπεριφορά των γονέων ή στην µεταξύ τους σχέση, έχει ως 

αποτέλεσµα την αλλαγή στη συµπεριφορά του παιδιού.   

 

β. Καταργείται η αναζήτηση της αιτίας ή της αρχής µιας συµπεριφοράς.  

 

Με βάση αυτή την αρχή, η συµπεριφορά κάθε ενότητας – µέλους σε ένα σύστηµα, είναι 

αποτέλεσµα της συµπεριφοράς και των άλλων µελών του συστήµατος. Λαµβάνοντας υπόψη την 

έµφαση που δίνεται στην κυκλική αλληλεπίδραση και στο όλο πλαίσιο από τη συστηµική 

προσέγγιση, δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί µία και µόνη αιτία για µια κατάσταση. Κατά συνέπεια, 

δίνεται µεγαλύτερη σηµασία, στις διεργασίες που οδήγησε ένα σύστηµα να λειτουργεί µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο, και όχι στην ανεύρεση της αιτίας. Αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή, είναι το 

«πώς» και όχι το «γιατί». Συνεπώς, µε αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ενοχοποίηση ορισµένων µόνο 

ατόµων και η απόδοση κατηγοριών σε συγκεκριµένα πρόσωπα.   

 

2.4.4. Ουδετερότητα 

 
Ο όρος «ουδετερότητα» εκφράζει την αρχή της απόδοσης συνυπευθυνότητας για το πρόβληµα, 

το οποίο παρουσιάζει ένα σύστηµα. Από την εφαρµογή της αρχής της συνυπευθυνότητας στη 

λειτουργία των συστηµάτων εκείνο που φαίνεται να ισχύει είναι, ότι τα συστήµατα είναι 

οργανωµένα σε διάφορες ενότητες, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση. Ωστόσο, 

υπάρχει διαφορετικός βαθµός άσκησης ελέγχου και ευθύνης στην αλληλεπίδραση αυτή. Για 

παράδειγµα, στο σύστηµα της οικογένειας, οι γονείς κατέχουν υψηλότερη θέση στην ιεραρχία, 

ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στο σύστηµα και εποµένως έχουν µεγαλύτερη ευθύνη, συγκριτικά µε τα 

παιδιά, για τα προβλήµατα που ενδέχεται να δηµιουργηθούν σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας 

και ιδιαίτερα στα παιδιά (Dallos, 1997, σ. 25).    

 

2.4.5. Επικοινωνία 

 

Η επικοινωνία αποτελεί την βασική διεργασία, τόσο για τη διαµόρφωση της θεωρίας της 

συστηµικής προσέγγισης, όσο και για την πρακτική της εφαρµογή. Το «κλειδί» στον ορισµό του 

συστήµατος είναι η συνεχής επικοινωνία µεταξύ των ενοτήτων του. Η συστηµική θεωρία είναι 

κυρίως µία θεωρία επικοινωνίας και θεωρεί, ότι όλη η συµπεριφορά διαµορφώνεται µε βάση τη 

συνεχή επικοινωνία.  

Μερικές από τις βασικές αρχές επικοινωνίας, κατά την συστηµική προσέγγιση, είναι οι 

ακόλουθες: 

 

2.4.5.1. ∆εν υπάρχει µη επικοινωνία  
 

Όλη η συµπεριφορά, δηλαδή, είναι µία συνεχής επικοινωνία. Ο Watzlawick (1967) αναφέρει:  

 
∆ράση ή µη δράση, λέξεις ή σιωπή, όλα έχουν νοήµατα… το να µην µιλήσεις ή να µην δώσεις 

σηµασία σε κάποιον, δεν αποτελεί εξαίρεση… Ένας άνθρωπος στο πλήθος που κοιτάζει µόνο 

µπροστά ή κάποιος που κάθεται στο αεροπλάνο µε κλειστά τα µάτια, δίνουν το µήνυµα, ότι δεν 

θέλουν επικοινωνία. Αφού δεν µπορούµε, να µην συµπεριφερόµαστε, δεν µπορούµε και να µην 

επικοινωνούµε (1967, σ. 49). 
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2.4.5.2. Γραµµική και αναλογική επικοινωνία  

 

Ως γραµµική επικοινωνία ορίζεται η λεκτική και ως αναλογική, η µη λεκτική. Ως µη λεκτική 

επικοινωνία ορίζονται οι κινήσεις, η στάση του σώµατος, η έκφραση του βλέµµατος, οι µορφασµοί, 

οι χειρονοµίες, ο τόνος και η ακολουθία της φωνής  

Ο Watzlawick (1967) αναφέρει πως τα δύο είδη επικοινωνίας διαφέρουν, ως προς τις 

πληροφορίες που µπορεί να µεταφέρουν. Η γραµµική επικοινωνία µπορεί να µεταφέρει όλες τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο συναισθηµατικό ή στο γνωστικό περιεχόµενο, γιατί έχει µια 

πολύπλοκη και πλούσια σύνταξη. Υπολείπεται, όµως έναντι της αναλογικής ως προς την έκφραση 

της ακρίβειας των σχέσεων. 

Στην συστηµική προσέγγιση αποδίδεται µεγάλη σηµασία στην αντιστοιχία ανάµεσα στο λεκτικό 

και το µη λεκτικό επίπεδο του νοήµατος. Σε µια «σαφή» επικοινωνία το λεκτικό µήνυµα βρίσκεται 

σε συµφωνία µε το µη λεκτικό.    

 

2.4.5.3. Περιεχόµενο και σχέση στην επικοινωνία  

 

Ο  Watzlawick (1967) επίσης, ισχυρίζεται, ότι στην επικοινωνία υπάρχουν δύο επίπεδα: το 

επίπεδο του περιεχοµένου και το επίπεδο της σχέσης. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο 

περιεχόµενο αυτού που µεταφέρεται και αφορά την πληροφορία. Είναι οποιαδήποτε πληροφορία 

επικοινωνείται, ανεξάρτητα από το αν είναι αληθής ή εσφαλµένη, έγκυρη ή µη. Το δεύτερο επίπεδο 

αναφέρεται στο είδος της σχέσης που υπάρχει µεταξύ των επικοινωνούντων. Η διασαφήνιση των 

δύο επιπέδων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ερµηνεία των συγκρούσεων.   

Στην ανθρώπινη επικοινωνία παρατηρούνται συχνά συγκρούσεις στο επίπεδο του περιεχοµένου 

του µηνύµατος, γιατί υπάρχουν προβλήµατα στο επίπεδο της σχέσης (1967, σ. 80).  

 

2.4.5.4. Μεταεπικοινωνία  

 

Όπως είδαµε παραπάνω, υπάρχουν δύο είδη επικοινωνίας. Το πρώτο αναφέρεται στο 

περιεχόµενο, το οποίο δηλώνεται, και το δεύτερο στον προσδιορισµό, αυτού που δηλώνεται. Κατά 

συνέπεια, το δεύτερο επίπεδο αποτελεί πληροφορία για την επεξεργασία της πληροφορίας του 

πρώτου επιπέδου. Έτσι, η δεύτερη πληροφορία αποτελεί το επίπεδο της µεταεπικοινωνίας και 

προσδιορίζει αυτό που δηλώνεται σε πρώτο επίπεδο. Ο Watzlawick (1967) χαρακτηρίζει την 

µεταεπικοινωνία ως «πληροφορία για την πληροφορία». Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η 

µεταεπικοινωνία συµπίπτει µε το επίπεδο της εντολής, που εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη 

σχέση των επικοινωνούντων. Εποµένως, προσφέρονται πληροφορίες για την σχέση των 

επικοινωνούντων και για τον εαυτό.  

Με την µεταεπικοινωνία δίνονται πληροφορίες και για τα δύο επίπεδα της επικοινωνίας: το 

περιεχόµενο και τη σχέση. Εποµένως, δύναται να επιλυθούν παρεξηγήσεις και να 

συνειδητοποιηθούν προβλήµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν σε επίπεδο απλής 

επικοινωνίας.  

 

2.4.5.5. Συµµετρικές και συµπληρωµατικές σχέσεις στην επικοινωνία 

 

Σύµφωνα µε τον Watzlawick (1967), ο τρόπος, µε τον οποίο δύο άνθρωποι επικοινωνούν είναι ή 

συµπληρωµατικός ή συµµετρικός. Ο συµπληρωµατικός τρόπος επικοινωνίας βασίζεται στη 

διαφορά, ενώ ο συµµετρικός στην ισότητα. Στις συµµετρικές σχέσεις υπάρχει ισότητα µεταξύ των 

µελών που επικοινωνούν. Για παράδειγµα, οι σύντροφοι σε ένα ζευγάρι έχουν ισότιµους ρόλους, οι 

οποίοι µπορεί να εναλλάσσονται. Αντίθετα, οι συµπληρωµατικές σχέσεις βασίζονται στη διαφορά. 

Η συµπεριφορά του ενός συντρόφου συµπληρώνει τη συµπεριφορά του άλλου.   

Όταν η ισορροπία διαταράσσεται, ο κάθε τύπος επικοινωνίας οδηγεί σε διαφορετικό είδος 

προβληµάτων. Όταν παρουσιαστούν προβλήµατα στο συµµετρικό τύπο, οδηγούν σε ανταγωνισµό 
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και σύγκρουση, ενώ προβλήµατα στον συµπληρωµατικό τύπο επικοινωνίας οδηγούν σε 

υποβιβασµό της θέσης του ενός έναντι του άλλου και αποξένωση. 

Στις υγιείς συµµετρικές σχέσεις οι επικοινωνούντες αποδέχονται ο ένας τον άλλον σε σχέση µε 

τους ρόλους τους, και αυτό οδηγεί σε αµοιβαίο σεβασµό και εµπιστοσύνη. Εν συνεχεία, αυτός ο 

τρόπος επικοινωνίας οδηγεί σε µία συνεχή ενίσχυση του εαυτού του καθενός από τους 

συµµετέχοντες.   

 

2.4.5.6. Παράδοξη επικοινωνία  
 

Σε παγκόσµια κλίµακα έχει διατυπωθεί η άποψη (Watzlawick, 1967), ότι η σχιζοφρένεια 

αναπτύσσεται σε πλαίσια, όπου οι ακολουθίες των συµβάντων είναι τέτοιες, ώστε ο δικός τους 

ασυνήθιστος τρόπος επικοινωνίας – σχιζοφρένεια – να είναι κατά κάποιο τρόπο κατάλληλος. Σε 

τέτοιες καταστάσεις αναφέρουν, ότι υπάρχει η επικοινωνία του διπλού δεσµού. Ο διπλός δεσµός 

είναι µία µορφή παράδοξης επικοινωνίας. Παράδοξη επικοινωνία υπάρχει, όταν το µήνυµα που 

µεταδίδεται σε ένα πρώτο επίπεδο, αναιρείται από ένα συνεχόµενο µήνυµα, το οποίο δίνεται σε ένα 

άλλο επίπεδο. Στο παράδοξο, δηλαδή, υπάρχει λογική αντίφαση. Έχει παρατηρηθεί, ότι στις 

οικογένειες των σχιζοφρενών µεταδίδονται τέτοιου είδους αντιφατικά µηνύµατα, κυρίως 

αναφορικά µε τα συναισθήµατα( 1967, σσ. 211-212) .   

 

2.4.5.7.Σχετικότητα της πραγµατικότητας και επικοινωνία 
 

Στη συστηµική προσέγγιση της επικοινωνίας ήταν σηµαντική η συµβολή της υποκειµενικότητας 

στην διαµόρφωση της πραγµατικότητας. Ο Watzlawick (1986) στο βιβλίο του Η Γλώσσα της 

Αλλαγής, γράφει:  

 
Ώστε βρισκόµαστε µπροστά σε δύο πραγµατικότητες: µία που έχει γίνει δεκτό, ότι υπάρχει 

αντικειµενικά, ‘έξω από µας’ και ανεξάρτητα από µας και που θα την αναφέρουµε ως πρωτογενή. Και 

µια δεύτερη που διαµορφώνεται από τις γνώµες µας και το στοχασµό µας, και αποτελεί την εικόνα, 

την οποία εµείς έχουµε σχηµατίσει για την πρώτη και µπορούµε να την ονοµάσουµε δευτερογενή 

πραγµατικότητα (1986, σ. 65)    

 

Από τους πρώτους που υποστήριξαν, ότι δεν µπορεί να διαχωριστεί το υποκειµενικό – ό, τι, 

δηλαδή, το άτοµο αναπαριστά - από το αντικειµενικό – από ό, τι, δηλαδή, αναπαριστάται – είναι ο 

William James (1912), ο οποίος βάσει της θέσης αυτής αντιτάχθηκε στο δυϊσµό υποκειµένου – 

αντικειµένου και οδήγησε την γνώση στη σύνθεση και των δύο (Πουρκός, 1997, σ. 30).  

 

2.4.5.8. Ιεραρχία και επικοινωνία  
 

Η µεταφορά µηνυµάτων από ένα άτοµο σε ένα άλλο παρέχει πληροφορίες για την ιεραρχία στη 

σχέση τους. Ο Haley (όπως παρατίθεται στο Παπαδιώτη, 2000, σ. 68) αναφέρει, ότι όλα τα 

δηµιουργήµατα που οργανώνονται σε ένα σύστηµα έχουν ιεραρχική σχέση µεταξύ τους. Όταν η 

ιεραρχία διαταραχθεί, δηµιουργείται πρόβληµα στη σχέση. Σε κάθε επικοινωνία υπάρχει 

προσπάθεια να οριστεί η σχέση. Ένας από τους βασικότερους λόγους για την αντιδραστική – 

εναντιωτική συµπεριφορά των µικρών παιδιών είναι, ότι οι γονείς τους δεν µπορούν να 

διατηρήσουν την ιεραρχία της θέσης τους στην οικογένεια. Υποχωρούν στις απαιτήσεις και τις 

πιέσεις των παιδιών, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µην έχουν όρια και η κατάσταση αυτή να τους 

δηµιουργεί ανασφάλεια και να τα οδηγεί σε επιθετικότητα.  

Λόγω της µεγάλης σηµασίας, µε την οποία επιφορτίζεται η επικοινωνία στην επίλυση των 

συγκρούσεων και στον εµπλουτισµό των σχέσεων, η συστηµική προσέγγιση αποδίδει εξέχουσα 

σηµασία – τόσο για την αξιολόγηση, όσο και για τη θεραπευτική παρέµβαση – στη διερεύνηση του 

τρόπου επικοινωνίας µεταξύ των µελών ενός δυσλειτουργικού συστήµατος.  
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2.4.6.  Η έννοια της «διεργασίας» στο σύστηµα της οικογένειας 

 

Τα ζωντανά συστήµατα βρίσκονται σε συνεχή µετακίνηση και αλλαγή. Αυτή η διαρκής πορεία 

µετακίνησης αποτελεί τη διεργασία του συστήµατος. Ο Buckley (1967) ορίζει ως διεργασία τις 

«δράσεις και αντιδράσεις των στοιχείων των ανοιχτών συστηµάτων, έτσι ώστε διαφορετικές κάθε 

φορά δοµές σχηµατίζονται, αλλάζουν και διαλύονται». Η έννοια, δηλαδή, της διεργασίας 

αναφέρεται στην πορεία αλλαγής και εξέλιξης του συστήµατος (1967, σ. 18).  

Η εξέλιξη αποτελεί µία από τις βασικότερες αρχές των συστηµάτων. Η εξέλιξη στα συστήµατα 

είναι αποτέλεσµα των αλλαγών που γίνονται στο εσωτερικό του συστήµατος, στις ενότητες, 

δηλαδή, που το απαρτίζουν, όπως και των αλλαγών που συµβαίνουν στο ευρύτερο σύστηµα, στο 

υπερσύστηµα, δηλαδή, του συγκεκριµένου συστήµατος. Για παράδειγµα, το σύστηµα της 

οικογένειας µεταβάλλεται, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των βασικών µελών της, και καθώς αλλάζει 

η ευρύτερη κοινωνία. Τα µέλη της οικογένειας υφίστανται βιολογικές αλλαγές, καθώς περνούν από 

τα διάφορα εξελικτικά στάδια προς την ωρίµανση και την ανέλιξη, µε επερχόµενες αλλαγές των 

βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών τους αναγκών. Αλλαγές, επίσης συµβαίνουν στο δίκτυο 

των άλλων συστηµάτων, µε τα οποία η οικογένεια συναλλάσσεται, όπως είναι η είσοδος των 

παιδιών στο σχολείο ή η αποφοίτησή τους, αλλαγές στο χώρο της εργασίας στο συγγενικό δίκτυο, 

κλπ. Αλλαγές, επιπλέον, και στην ευρύτερη κοινωνική οµάδα, όπως είναι, για παράδειγµα, νοµικές 

και οικονοµικές αλλαγές (διευκόλυνση σε ρυθµίσεις που αφορούν την ανατροφή των παιδιών και 

πρόσβαση στην εργασία), οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στο όλο πλαίσιο της οικογένειας.      

 

2.4.7. ∆υναµική ισορροπία  

 

Η «διεργασία» έρχεται σε αντίθεση µε µία άλλη βασική αρχή των συστηµάτων, την αρχή της 

οµοιόστασης. Η αρχή αυτή αναφέρεται στην τάση των ζωντανών συστηµάτων να διατηρούν µια 

σταθερή κατάσταση ισορροπίας. ∆εν πρόκειται για αντίθεση, αλλά για συνδυασµό των δύο τάσεων 

στα συστήµατα. Τα ζωντανά συστήµατα µετακινούνται συνεχώς από καταστάσεις ισορροπίας σε 

καταστάσεις αλλαγής και διατάραξης της ισορροπίας τους. Η ισορροπία που παρουσιάζει ένα 

σύστηµα δεν είναι στατική, αλλά δυναµική. Οι αλλαγές οφείλονται στην προσαρµογή, στην οποία 

προβαίνει ένα ζωντανό σύστηµα, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις αλλαγές που συµβαίνουν µέσα 

στο ίδιο το σύστηµα, όπως και αυτές που συµβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον του.  

Με βάση την αρχή της εξέλιξης των συστηµάτων, η προβληµατική συµπεριφορά θεωρήθηκε µια 

προσπάθεια που κάνει το άτοµο, το οποίο εκδηλώνει το σύµπτωµα να επιφέρει αλλαγές σε ένα 

στατικό σύστηµα οικογένειας. Με βάση την αρχή της οµοιόστασης και της εξέλιξης στην 

θεραπευτική πράξη γίνονται συχνά υποθέσεις, ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για παιδιά. Το πρόβληµα, 

δηλαδή, µπορεί να ερµηνευτεί και να πλαισιωθεί, είτε ως σύµπτωµα που σκοπό έχει να επιφέρει 

στατικότητα στο σύστηµα (οµοιοστατική λειτουργία του συµπτώµατος), είτε ως σύµπτωµα που 

θέλει να «ωθήσει» το σύµπτωµα σε αλλαγή (εξελικτική λειτουργία του συµπτώµατος). 

Ο Miller (1965) υπογράµµισε, ότι τα ζωντανά συστήµατα βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή και 

εξέλιξη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν µπορούν να παραµείνουν στην ίδια κατάσταση, ούτε να 

επιστρέψουν σε µια προηγούµενη όµοια κατάσταση. Βάσει αυτής της αρχής, είναι αδύνατον να 

εµποδίσουµε τις αλλαγές που συµβαίνουν σε ψυχοκοινωνικά συστήµατα, όπως ακριβώς είναι η 

οικογένεια ή το πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Ούτε όµως µπορούν τα συστήµατα αυτά να 

επιστρέψουν σε προηγούµενες µορφές ή τρόπους λειτουργίας, γιατί η πορεία τους είναι µη 

αναστρέψιµη (1965, σ. 75).   

 

2.4.8. Οργάνωση 

 

Η οργάνωση των συστηµάτων γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Σε κάθετο επίπεδο, η παγκοσµιότητα 

αποτελεί ένα υπερσύστηµα µε επιµέρους υποσυστήµατα, τα οποία έχουν ιεραρχική σχέση µεταξύ 

τους. Ο Miller (1965, όπως παρατίθεται στο Παπαδιώτη, 2000, σ. 76) προέβαλλε επτά επίπεδα 

οργάνωσης των ζωντανών συστηµάτων: κύτταρα, όργανα, οργανισµοί, οργανώσεις (πανεπιστήµια, 
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σωµατεία, πόλεις), κοινωνίες, έθνη και υπερεθνικά συστήµατα. Παρατηρούµε µία κάθετη 

οργάνωση συστηµάτων στο σχήµα 

Συγκεκριµένα, παρατηρείται, ότι το σύστηµα – άτοµο αποτελεί υποσύστηµα του ευρύτερου 

συστήµατος της οικογένειας, το οποίο είναι υποσύστηµα του ευρύτερου συστήµατος της 

πολιτισµικής οµάδας, που είναι υποσύστηµα του ευρύτερου συστήµατος της οικογένειας κ.ο.κ. 

(Κατάκη, 1996, σ. 71). Καθένα από αυτά τα συστήµατα έχει το δικό του Γνωστικό Σύστηµα 

Αυτοαναφοράς (ΓΣΑ). 

Κατά συνέπεια, τα συστήµατα συνδέονται µε άλλα συστήµατα. Το σύστηµα της οικογένειας, για 

παράδειγµα, συνδέεται µε το σύστηµα του σχολείου, των συγγενών, των φίλων, της εργασίας. Στην 

κάθετη οργάνωση των συστηµάτων υπάρχει ιεραρχία στον τρόπο, µε τον οποίο τα συστήµατα 

επηρεάζουν το ένα το άλλο. τα συστήµατα που είναι ανώτερα στην ιεραρχία ασκούν µεγαλύτερη 

επίδραση στα κατώτερα. Για παράδειγµα, οι ευρύτερες αντιλήψεις και η ιδεολογία µιας κοινωνίας 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις µιας οικογένειας, οι οποίες µε τη σειρά τους ασκούν επιρροή στις 

αντίστοιχες αντιλήψεις των ατόµων – µελών της (Dallos, 1997, σ. 25).   Όπως είναι ευρέως γνωστό, 

από τις αντιλήψεις της ευρύτερης κοινωνίας καθορίζεται, το ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος ζωής 

για την οικογένεια, ποιοι είναι οι κατάλληλοι ρόλοι για το κάθε φύλο, ποια είναι η ηλικία που τα 

παιδιά οδηγούνται στο γάµο κ.ο.κ. Η διατήρηση και η σταθερότητα µιας κοινωνίας εξαρτώνται από 

τη διατήρηση των αρχών συµπεριφοράς και της ιδεολογίας της από τις οικογένειες.  

Σε οριζόντιο επίπεδο η οργάνωση των συστηµάτων καθορίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν οι επιµέρους ενότητές τους. Οι ενότητες, µέσω των οποίων συγκροτείται ένα 

σύστηµα, αλληλεπιδρούν µε έναν ορισµένο και επαναλαµβανόµενο τρόπο, ο οποίος µε τη σειρά του 

ορίζει τους κανόνες µε βάση τους οποίους είναι οργανωµένο ένα σύστηµα. Για παράδειγµα, στο 

σύστηµα της οικογένειας ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνούν τα µέλη, ορίζει τους κανόνες βάσει 

των οποίων είναι οργανωµένη η συγκεκριµένη οικογένεια.  

Επιπλέον, οι κανόνες που ρυθµίζουν τη λειτουργία του συστήµατος της οικογένειας είναι και 

αυτοί ιεραρχικά οργανωµένοι. Για παράδειγµα, σε κατώτερο επίπεδο υπάρχουν κανόνες που 

ρυθµίζουν απλές συµπεριφορές, όπως το ποιος είναι υπεύθυνος για την αγορά των ψώνιων του 

σπιτιού. Σε ανώτερο επίπεδο υφίστανται κανόνες, οι οποίοι ορίζουν τους κανόνες στο κατώτερο 

επίπεδο. Λόγου χάρη, οι αντιλήψεις της οικογένειας για το ρόλο των δύο φύλων καθορίζουν και 

τους κανόνες που αυτή επιβάλλει για συγκεκριµένες συµπεριφορές του αγοριού και του κοριτσιού. 

Στο τελευταίο επίπεδο της ιεραρχίας τοποθετείται η βασική φιλοσοφία της οικογένειας  για η ζωή 

και το ρόλο της που καθορίζει τις επιλογές της.  

Η Χάρις Κατάκη έχει δηµιουργήσει ένα θεωρητικό µοντέλο για την ιεραρχική οργάνωση των 

κανόνων που αφορούν το σύστηµα της οικογένειας. Σε αυτό διατύπωσε την έννοια του Γνωστικού 

Συστήµατος Αυτοαναφοράς (ΓΣΑ) και το ορίζει ως εξής (1996):  

 
[…] το ΓΣΑ αποτελεί το σύνολο των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων που έχει ένα ζωντανό 

σύστηµα (άτοµο, οικογένεια, οποιαδήποτε κοινωνική οντότητα) για τον εαυτό του σε σχέση µε το 

έµψυχο και το άψυχο περιβάλλον και τη ζωή γενικά (1996, σ. 64). 

 

 Το σύνολο των πεποιθήσεων και στάσεων που έχει µια οικογένεια για το σκοπό της, για το λόγο 

που είναι µαζί, αλλά και οι αξίες και οι ρόλοι που υπάρχουν στα πλαίσια της οικογένειας αποτελούν 

την οικοθεωρία της. 

Οι αλλαγές στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα έχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις στη λειτουργία του 

συστήµατος, επειδή αυτά τα επίπεδα είναι περισσότερο περιεκτικά. Οι αλλαγές που έχει υποστεί τα 

τελευταία χρόνια ο σκοπός για τη δηµιουργία οικογένειας, αλλά και οι αξίες της θεωρούνται, ότι 

ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τις σηµαντικές αλλαγές, που έχει υποστεί ο τρόπος λειτουργίας και 

η µορφή της οικογένειας. Για παράδειγµα, ένας από τους βασικούς σκοπούς της παραδοσιακής 

οικογένειας ήταν η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών. Αντιθέτως, σήµερα, βασικός σκοπός της 

οικογένειας φαίνεται να είναι η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του ζευγαριού (Κατάκη, 

1996, Παπαδιώτη  - Αθανασίου, 1995, Rappoport, 1989, όπως παρατίθενται στο Παπαδιώτη, 2000, 

σ. 80). Αυτή η διαφοροποίηση στο βασικό σκοπό της οικογένειας συνδέεται µε την αύξηση των 

διαζυγίων και µε την ποικιλία των µορφών οικογένειας που υπάρχει σήµερα. Στην σηµερινή εποχή, 
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οι σύζυγοι – γονείς µέσα από τον γάµο και την οικογένεια επιζητούν να καλύψουν προσωπικές τους 

ανάγκες. Όταν όµως δεν υπάρχει κάλυψη αυτών των αναγκών, τότε οι άνθρωποι οδηγούνται στο 

διαζύγιο πιο εύκολα, συγκριτικά µε τους συζύγους – γονείς που θεωρούν, ότι βασικός σκοπός της 

οικογένειας και του ζευγαριού είναι η ανατροφή και η ζωή των παιδιών τους (Einzenberg, 1994, 

όπως παρατίθεται στο Παπαδιώτη, 2000, σ. 81).  

 

2.4.9. Σκοπός: σκοπός του συστήµατος της οικογένειας  

 

Μια βασική αρχή, σύµφωνα µε την οποία τα ζωντανά συστήµατα, όπως είναι η οικογένεια 

πετυχαίνουν τους στόχους τους, είναι η αυτοοργάνωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτοοργάνωσης, 

όταν ένα ζωντανό σύστηµα αποκλίνει από την εκπλήρωση του σκοπού, αυτόµατα αναπτύσσει 

µηχανισµούς για τη διόρθωση της πορείας του. Ο κύριος µηχανισµός µε τον οποίο διατηρείται η 

πορεία προς το σκοπό ενός ζωντανού συστήµατος είναι η διεργασία της επανατροφοδότησης.  

Ο σκοπός για τον οποίο ένα ζευγάρι είναι µαζί, αλλάζει από εποχή σε εποχή, αλλά και κατά τη 

διάρκεια της ζωής της οικογένειας. Ο σκοπός και οι στόχοι της οικογένειας αλλάζουν, επίσης, κατά 

τα διάφορα στάδια της εξελικτικής της πορείας, αλλά και εξαιτίας άλλων σηµαντικών αλλαγών ή 

ενδεχόµενων κρίσεων. Για παράδειγµα, ο κύριος σκοπός της οικογένειας για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα είναι να µεγαλώσει τα παιδιά της. Σε κάποια άλλη χρονική περίοδο δύναται να είναι η 

επαγγελµατική σταδιοδροµία κάποιου µέλους, η φροντίδα ενός ηλικιωµένου, κλπ.  

Παράλληλα, οι οικογένειες διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό, τον οποίο όλα τα µέλη έχουν 

κοινούς στόχους. Σε κάποιες οικογένειες τα µέλη µοιράζονται κοινούς στόχους, ενώ σε άλλες δεν 

ισχύει αυτό. Σε ό, τι αφορά το σύστηµα της οικογένειας, στην κορυφή της πυραµίδας υπάρχουν οι 

πιο βασικοί στόχοι, που µπορεί να είναι η υγεία, η οικονοµική επάρκεια και η καλή σχέση των 

µελών µεταξύ τους, ενώ στο κατώτερο σηµείο βρίσκονται οι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι τόσο 

σηµαντικοί για την οικογένεια. Όταν οι βασικοί σκοποί της οικογένειας βρίσκονται σε κίνδυνο, τα 

µέλη ενεργοποιούνται για την επίτευξή τους.  

Βάσει της ιεραρχικής οργάνωσης των συστηµάτων ο Measarovic (1970, όπως παρατίθεται στο 

Παπαδιώτη, 2000, σ. 83) παρατήρησε, ότι οι ενότητες που βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο της 

πυραµίδας, αλλάζουν πιο δύσκολα, λόγω της σηµαντικότητάς τους για τη διατήρηση του 

συστήµατος, συγκριτικά µε τις ενότητες που βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο.  Στην αρχή αυτή 

στηρίζεται και η ερµηνεία πολλών «προβληµατικών» συµπεριφορών που εκδηλώνονται στις 

οικογένειες, σύµφωνα µε τη συστηµική προσέγγιση. Για παράδειγµα, όταν µία οικογένεια 

απειλείται µε διάλυση, όπως στην περίπτωση έντονων συγκρούσεων, που µπορεί να οδηγήσουν 

τους γονείς σε χωρισµό, κάποιο µέλος αναπτύσσει ένα πρόβληµα, κι αυτό συνήθως είναι ένα παιδί. 

Η ανάπτυξη προβλήµατος απειλεί βασικούς στόχους του συστήµατος, όπως είναι η υγεία. Γι’ αυτό 

και το σύστηµα παραµένει µαζί, προκειµένου να «αντιµετωπίσει» το πρόβληµα.  

Πολλές φορές τα µέλη της οικογένειας θεωρούν, ότι η οικογένειά τους έχει κάποιους στόχους, οι 

οποίοι δεν ταυτίζονται µε αυτούς που µπορεί να αναφέρει ένας παρατηρητής ή τα άλλα µέλη.   

 

2.5. Θεωρία και θεραπεία οικογενειακών συστηµάτων – ∆ιαγενεακή θεωρία 
 

Στη θεραπεία οικογενειακών συστηµάτων η θεραπεία που είναι ευρέως γνωστή είναι η 

διαγενεακή. Κύριος  εκπρόσωπος της διαγενεακής οικογενειακής θεραπείας είναι ο Murray Bowen 

(1913-1990). Η διαγενεακή οικογενειακή θεραπεία στηρίζεται στην πεποίθηση, ότι για να 

κατανεµηθούν τα τωρινά προβλήµατα επιβάλλεται να εξεταστεί η δυναµική των προηγούµενων 

γενεών (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Σοφτά-Nail, 2008, σ. 79).  

Ο Bowen(1978) έδινε ιδιαίτερη σηµασία στη θεωρία και πίστευε ότι αυτή καθορίζει την σκέψη 

για την φύση και την αρχή του προβλήµατος. Συγκεκριµένα υποστήριζε ότι:  

 

[…] Η θεωρία είναι πολύ πιο σηµαντική, από όσο αναγνωρίζεται. Υπήρξε περίοδος που οι πρώτοι 

γιατροί θεωρούσαν, ότι τα προβλήµατα ήταν αποτέλεσµα κακών πνευµάτων. Όσο υπήρχε αυτή η 

αντίληψη, η θεραπευτική πρακτική αποσκοπούσε να ελευθερώσει τα άτοµα από τα πνεύµατα αυτά. Η 
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ίδια αρχή ισχύει και σήµερα. Η θεωρία ορίζει τη σκέψη για τη φύση και την αρχή του προβλήµατος. 

Αν και ο θεραπευτής µπορεί να χάσει την επαφή µε τη βασική θεωρία, αυτή καθορίζει ακόµη την 

επιλογή της θεραπευτικής µεθόδου και των προσπαθειών του να θεραπεύσει το πρόβληµα (1978, 

σελ. 393). 
 

Ο Bowen υποστηρίζει (ό. π. σελ. 81) πως ο Freud συνέβαλε ιδιαίτερα στα πιο σηµαντικά 

επιτεύγµατα του 20
ου

 αιώνα µε δύο κυρίως θέσεις του: πρώτον θεωρούσε πως η ψυχική αρρώστια 

είναι απόρροια δυσλειτουργικών σχέσεων στην παιδική ηλικία και δεύτερον, όρισε ως ξεχωριστή 

έννοια τη θεραπευτική σχέση και την σηµασία της. Συνδύασε, λοιπόν, αυτές τις θέσεις του Freud µε 

τη λειτουργία της οικογένειας ως συστήµατος και προσπάθησε να συγκροτήσει µία συγκεκριµένη 

θεωρία (1954-1956), χωρίς να ενδιαφέρεται άµεσα για την εφαρµογή της στην θεραπευτική 

πρακτική, αλλά γενικότερα στην ανθρώπινη επικοινωνία και σχέση (όπως, για παράδειγµα, είναι οι 

οικογενειακές).   

 

2.5.1. Επιδράσεις  
 

Ο Bowen επηρεάστηκε, εκτός από τη θεωρία του Freud, από το χώρο των φυσικών επιστηµών 

και την εξελικτική θεωρία του ∆αρβίνου. Πίστευε, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι έχουν κληρονοµηµένα 

χαρακτηριστικά, κοινά σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, όπως οι αντανακλαστικές και οι 

συναισθηµατικές αντιδράσεις. Το συναισθηµατικό σύστηµα είναι ένα κληρονοµηµένο φυλογενετικό 

χαρακτηριστικό του ανθρώπου και ισχύει για όλα τα ζωικά είδη.  

Το συναισθηµατικό σύστηµα της οικογένειας περιλαµβάνει την πυρηνική, αλλά και την 

εκτεταµένη οικογένεια, που αποτελείται από τα ζώντα και µη ζώντα µέλη. Όλα αυτά τα άτοµα, 

ζωντανά και µη, έχουν εισχωρήσει στο συναισθηµατικό σύστηµα της παρούσας πυρηνικής 

οικογένειας µέσω διαδικασιών που καθορίζουν την µοναδικότητα καθεµιάς από αυτές. Συνεπάγεται 

λοιπόν, ότι το συναισθηµατικό σύστηµα από προηγούµενες γενεές είναι ζωντανό και αποτελεί 

µέρος της τωρινής οικογένειας, άρα και της θεραπευτικής διαδικασίας. Μέσω, δηλαδή, συνεχών 

διεργασιών αλληλοαντίδρασης στο οικογενειακό σύστηµα, τα µέλη της διαµορφώνουν σταθερά 

πρότυπα συναισθηµατικής αντίδρασης και συµπεριφοράς, τα οποία συνεχίζονται και έξω από τον 

οικογενειακό χώρο και τα οποία µεταφέρονται από γενιά σε γενιά. 

Παράλληλα, οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει και ένα διανοητικό-λογικό σύστηµα (εγκεφαλικός 

φλοιός). Όταν υπάρχει αρµονία µεταξύ συναισθηµατικού και διανοητικού-λογικού συστήµατος, 

τότε ο άνθρωπος λειτουργεί αποτελεσµατικά, είτε µε το ένα, είτε µε το άλλο σύστηµα, ανάλογα µε 

τις καταστάσεις. Όσο πιο αδιαφοροποίητα είναι τα δύο αυτά συστήµατα και εµπλέκονται µεταξύ 

τους, τόσο πιο συναισθηµατικά, και όχι λογικά, λειτουργεί το άτοµο.         

Κατά τον Bowen, σε κάθε άτοµο και σε κάθε οικογένεια, υπάρχουν δύο ενστικτώδεις τάσεις. 

Μία τάση για αυτονοµία και µία τάση για σύνδεση µε άλλα άτοµα και οµάδες. Η λειτουργικότητα ή 

µη της οικογένειας, καθορίζεται από τη ρύθµιση των συναισθηµατικών διαδικασιών και από την 

ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη των µελών για αυτονοµία από την µία και για αποδοχή και σχέση 

µε την οικογένεια από την άλλη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, στις δυσλειτουργικές οικογένειες 

υπάρχει συναισθηµατική ένταση, αλλά και απόλυτη και περιοριστική σχέση. Για παράδειγµα 

ενδέχεται να υπάρχει εξάρτηση ή αποµόνωση, όπου µπορεί να εµποδίζει την διαφοροποίηση των 

µελών της και να οδηγεί στην εκδήλωση συµπτωµάτων από ένα ή περισσότερα µέλη (Bowen, 1978, 

σ. 82-84).    

 

2.5.2. Βασικές θεωρητικές θέσεις 
 

Οι βασικές θεωρητικές θέσεις του Bowen εντοπίζονται σε οκτώ βασικές έννοιες: 

«συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής οικογένειας», «διαφοροποίηση», «τριγωνοποίηση», 

«διαγενεακή µεταβίβαση», «διαδικασία προβολής της οικογένειας», «σειρά γέννησης», 

«συναισθηµατική αποκοπή» και «κοινωνική οπισθοδρόµηση» (ή «κοινωνική συναισθηµατική 

διαδικασία»). Στη συνέχεια εξετάζουµε αυτές τις έννοιες: 
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2.5.2.1. «Συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής οικογένειας»   
 

Το «συναισθηµατικό σύστηµα» είναι το πρότυπο της συναισθηµατικής λειτουργίας που υπάρχει 

σε µία πυρηνική οικογένεια, το οποίο µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί, καθώς υπάρχουν αρκετά 

επαναλαµβανόµενα πρότυπα σε κάθε οικογένεια και τα οποία µεταφέρονται στις επόµενες γενιές 

(Bowen, 1978).      

Κατά τον Bowen, τα άτοµα που παντρεύονται, ξεκινούν την δική τους οικογένεια µε τα ίδια 

συναισθηµατικά πρότυπα και το ίδιο επίπεδο διαφοροποίησης (βλ. παρακάτω) που υπήρχε στην 

δική τους οικογένεια καταγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν, ότι δηµιουργείται ένα νέο οικογενειακό 

συναισθηµατικό σύστηµα παρόµοιο µε το προηγούµενο.  

 

2.5.2.2. «∆ιαφοροποίηση» 

 

Η έννοια διαφοροποίηση εννοείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην τάση του 

ατόµου για συναισθηµατική εγγύτητα, αλλά και για αυτονοµία και «ορισµό» του εαυτού. Μέσω 

αυτής της διαδικασίας ο κάθε άνθρωπος ορίζεται αυτόνοµος, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα και µία 

συναισθηµατική επαφή µε την οικογένειά του. Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην ικανότητα του 

ατόµου να µπορεί να ξεχωρίζει τη συναισθηµατική από τη νοητική λειτουργία. Η συναισθηµατική 

λειτουργία αναφέρεται στις αυτόµατες και ενστικτώδεις αντιδράσεις, ενώ η νοητική στην ικανότητα 

του ατόµου να ελέγχει τις αντιδράσεις του και να µην παρασύρεται από το συναίσθηµά του.   

Ο Bowen (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Σοφτά-Nail, 2008) δηµιούργησε µία κλίµακα, για να 

µπορεί να αξιολογήσει το βαθµό διαφοροποίησης των ατόµων. Σύµφωνα µε αυτήν την κλίµακα 

υποστήριξε, ότι τα άτοµα, τα οποία παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό διαφοροποίησης, έχουν 

συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά:  

- ∆υσκολεύονται να διαχωρίσουν το συναίσθηµα από τα γεγονότα και είναι εξολοκλήρου 

προσκολληµένα σε διαπροσωπικές σχέσεις.  

- Αφιερώνουν µεγάλο κοµµάτι της ενέργειας στη ζωή τους για τη διατήρηση των σχέσεων 

αποδοχής και αγάπης από τους άλλους.  

- ∆εν µπορούν να θέσουν µία διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο συναισθηµατικό σύστηµα 

και το νοητικό, και  

- Ενεργούν στη ζωή τους µε βάση, το πώς νιώθουν, και όχι µε το πώς σκέφτονται. 

- Αναζητούν στη ζωή τους σχέσεις εξάρτησης, αφού έχουν γαλουχηθεί να είναι εξαρτηµένα 

άτοµα από τους γονείς τους.  

Εν αντιθέσει, τα άτοµα, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθµό διαφοροποίησης: 

- Είναι προσανατολισµένα σε συγκεκριµένους σκοπούς και ορίζονται, ως άτοµα, από τον ίδιο 

τους τον εαυτό.  

- Είναι σίγουρα για τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις τους, αλλά όχι απόλυτα στις θέσεις τους.  

- Έχουν εµπιστοσύνη και σεβασµό πρώτα στον εαυτό τους, κι έπειτα στους άλλους. 

- Είναι υπεύθυνα απέναντι στον εαυτό τους, την οικογένεια και την κοινωνία. 

- Είναι αυτόνοµα, αλλά ταυτόχρονα εµπλέκονται σε έντονες συναισθηµατικές σχέσεις (2008, 

σ. 85). 

Τα άτοµα συνήθως επιλέγουν συντρόφους µε το ίδιο επίπεδο διαφοροποίησης (Παπαδιώτη-

Αθανασίου & Σοφτά-Nail, 2008, σ. 87). Όταν οι σύντροφοι παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο 

διαφοροποίησης, έχουν την ικανότητα να επιτύχουν την αυτονοµία τους και ταυτόχρονα να 

διατηρήσουν µία ώριµη και µη απειλητική συναισθηµατική εγγύτητα. Και αυτό γιατί, όταν οι 

σύντροφοι επιτυγχάνουν να διαχωρίζουν τη σκέψη από τα συναισθήµατα, έχουν την αίσθηση της 

ιδιαιτερότητάς και της ξεχωριστής οντότητας µέσα στην στενή σχέση. Οι σύντροφοι µε χαµηλό 

βαθµό διαφοροποίησης, δεν έχουν µεταξύ τους αντίστοιχη σχέση, γιατί δεν είναι αυθεντικοί.  

Σύµφωνα µε τον Bowen (1975, σ. 80), τα ζευγάρια που παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό 

διαφοροποίησης, παρουσιάζουν και συναισθηµατική ένταση στη σχέση τους, η οποία εκφράζεται 

µε τρεις βασικούς µηχανισµούς: 

- Σύγκρουση µεταξύ των συντρόφων. 
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- ∆υσλειτουργία του ενός συντρόφου. 

- Ανάπτυξη προβλήµατος σε ένα ή περισσότερα παιδιά.     

 

2.5.2.3. «Τριγωνοποίηση» 

 
Τριγωνοποίηση ονοµάζεται η διαδικασία κατά την οποία, όταν δύο άτοµα έχουν ένταση, 

εµπλέκουν ένα τρίτο µέλος ή µία κατάσταση (λ.χ. ένα παιδί, το ποτό, µία εξωσυζυγική σχέση, η 

εργασία), προκειµένου να αποφευχθεί ή να µειωθεί η ένταση (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Σοφτά-

Nail, 2008, σ. 88).  

Όταν απουσιάζει η ένταση, τα εν δυνάµει τρίγωνα είναι ανενεργά στην οικογένεια. Μόλις 

εµφανιστεί µία κατάσταση αγχωτική στο οικογενειακό πλαίσιο, ενεργοποιούνται αµέσως οι 

τριγωνικές σχέσεις, προς επίλυση, τις περισσότερες φορές των συζυγικών συγκρούσεων. Το άτοµο 

που εισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία της τριγωνοποίησης είναι συνήθως, το λιγότερο 

διαφοροποιηµένο µέλος της οικογένειας. Για παράδειγµα, όταν η σχέση µεταξύ των γονέων 

αντιµετωπίσει µία στρεσογόνο κατάσταση, τότε οι γονείς ενδέχεται να «τριγωνοποιήσουν» ένα 

παιδί, το οποίο είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει κάποιο ψυχολογικό ή οργανικό πρόβληµα.     

Σε άλλες περιπτώσεις, τριγωνοποίηση συντελείται µέσω της δηµιουργίας συµµαχίας του παιδιού 

µε έναν από τους δύο γονείς, µε τον ορισµό του ενός παιδιού ως «καλού» και του άλλου ως 

«κακού», του ενός ως «έξυπνου» και του άλλου ως «κουτού». Επιπλέον, µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και µε έναν εξ αγχιστείας συγγενή, µε έναν φίλο, τον εραστή ή την ερωµένη, 

ακόµη και µε την εργασία ή επίσης, µε εκπροσώπους από τρεις διαφορετικές γενεές, όπου συνήθως, 

σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γονέας ονοµάζεται «παρακατιανός», «άρρωστος» ή «κακός» και γίνεται 

συµµαχία ανάµεσα στους παππούδες και στα εγγόνια (McGoldrick, 2002, σ. 163).  

Συγκεκριµένα η McGoldrick (2002), αναφέρει:  

 
Τρίγωνα παρουσιάζονται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις: σε εργατικά συστήµατα, σε δίκτυα φιλικών 

σχέσεων και, φυσικά, στις διεθνείς πολιτικές σχέσεις. Ειδικά στις οικογενειακές σχέσεις τα τρίγωνα 

µπορούν να πάρουν ιδιαίτερα σκληρό και οδυνηρό χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα µέλη της 

οικογένειας εξαρτώνται υπερβολικά για όλη τους τη ζωή το ένα από το άλλο, τόσο σε θέµατα 

υποστήριξης, όσο και σε θέµατα αυτοεπιβεβαίωσης (McGoldrick, 2002, σελ. 164).    

 

2.5.2.4. «∆ιαγενεακή µεταβίβαση» 

 

Ο Bowen ονοµάζει «διαγενεακή µεταβίβαση» την διαδικασία, κατά την οποία οι γονείς 

µεταβιβάζουν στις επόµενες γενεές τα δικά τους ανεπαρκή σχήµατα συναισθηµατικής διαχείρισης 

και συµπεριφοράς και το επίπεδο διαφοροποίησης που έχουν οι ίδιοι (Παπαδιώτη-Αθανασίου & 

Σοφτά-Nail, 2008, σ. 89). Η µεταβίβαση του χαµηλού βαθµού διαφοροποίησης στις επόµενες γενιές 

είναι σωρευτική, µε αποτέλεσµα κάποιοι από τους απογόνους να εµφανίζουν ακόµη χαµηλότερο 

βαθµό διαφοροποίησης. Η µεταβίβαση σε όλα τα παιδιά της οικογένειας δεν είναι ίδια. Ένα παιδί, 

λ. χ., µπορεί να έχει υψηλό βαθµό διαφοροποίησης, ενώ ένα άλλο χαµηλό.  

 

2.5.2.5. «∆ιαδικασία προβολής της οικογένειας»   

 

Συνήθως, όταν υπάρχει ένταση στο οικογενειακό σύστηµα, εµφανίζεται µε την µορφή 

προβλήµατος σε ένα ή περισσότερα παιδιά της οικογένειας, κι αυτό µπορεί να είναι από ήπιο έως 

σοβαρό. Αυτό γίνεται, γιατί τα παιδιά είναι τα πιο ευαίσθητα µέλη στο σύστηµα της οικογένειας και 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πρόβληµα, όταν υπάρχει ένταση ανάµεσα στους 

γονείς. Ωστόσο, όταν δεν παρουσιάζονται µεγάλες δυσκολίες διαφοροποίησης µέσα στο 

οικογενειακό πλαίσιο, τότε δεν αναπτύσσονται σοβαρά προβλήµατα (Παπαδιώτη-Αθανασίου & 

Σοφτά-Nail, 2008, σ. 90). Η «διαδικασία της προβολής» παρουσιάζεται σε όλες τις οικογένειες. 

Όταν, όµως δεν αντιµετωπίζονται µεγάλες δυσκολίες διαφοροποίησης, τότε δεν αναπτύσσονται 

σοβαρά προβλήµατα.   
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2.5.2.6. Σειρά γέννησης  

 

Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, η θέση που έχουν τα παιδιά στην οικογένεια, ορίζει και 

τους ρόλους που θα αναλάβουν στην πορεία της ζωής τους. Για παράδειγµα, το πρώτο παιδί στην 

οικογένεια έχει την τάση να περιποιείται και να προσφέρει. Το τελευταίο παιδί έχει την τάση να 

δέχεται βοήθεια και να είναι περισσότερο εξαρτηµένο. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι γάµοι µεταξύ 

συντρόφων µε συµπληρωµατικούς ρόλους είναι περισσότερο πετυχηµένοι. Κι αυτό, γιατί, εάν οι 

δύο σύντροφοι είναι πρωτότοκα παιδιά, δύναται να υπάρξει ανταγωνισµός µεταξύ τους, για το 

ποιος θα έχει το ρόλο του αρχηγού.     

 

2.5.2.7. «Συναισθηµατική αποκοπή»    

 

«Συναισθηµατική αποκοπή» ενδέχεται να εκδηλωθεί, είτε, όταν το άτοµο παραµείνει στην 

οικογένεια, είτε, όταν αποµακρυνθεί από αυτήν. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να παραµείνει 

κοντά στην οικογένεια, αλλά χαρακτηρίζεται από αποµόνωση και άρνηση του εαυτού του, ενώ στη 

δεύτερη διακόπτεται η επικοινωνία µε την οικογένεια και δείχνει αδιαφορία. Και στις δύο 

περιπτώσεις, όµως η αποµάκρυνση δεν είναι πραγµατική διαφοροποίηση. Το άτοµο παρουσιάζει 

απόλυτη εξάρτηση από την οικογένειά του, και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Στις 

ακραίες περιπτώσεις, µάλιστα «συναισθηµατικής αποκοπής» ανήκει η εκδήλωση «ψύχωσης», κατά 

την οποία το άτοµο αποµονώνεται από την οικογένειά του, ενώ ζει µέσα σ’ αυτήν.  

 

2.5.2.8. «Κοινωνική οπισθοδρόµηση» (ή «κοινωνική συναισθηµατική διαδικασία») 

 

Κάποιες από τις διαδικασίες που παρατηρούνται στην κοινωνία, συµβαίνουν και στα µέλη των 

οικογενειών. Όταν µία κοινωνία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούν άγχος, όπως 

είναι η ανεργία, η µετανάστευση ή ο πόλεµος, τότε υπάρχει έντονος συναισθηµατισµός, που 

εµποδίζει τη διαδικασία της διαφοροποίησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα άτοµα και οι κοινωνικές 

οµάδες λειτουργούν περισσότερο συναισθηµατικά, γεγονός που δυσκολεύει το να σκεφτούν τις 

καταστάσεις λογικά εκ µέρους τους. Αυτή η συνθήκη ονοµάζεται «κοινωνική συναισθηµατική 

διαδικασία» ή «κοινωνική οπισθοδρόµηση». Και σε µικρότερες οµάδες, διαπιστώνεται η ίδια 

ακριβώς διαδικασία. Μια οικογένεια, δηλαδή, όπου συµπίπτει η ανάγκη αυτονόµησης των παιδιών 

µε µετανάστευση, εµφανίζει καθυστέρηση στη διαφοροποίησης των µελών της.      

 

2.5.3. ∆ιάγνωση 

 

Η συλλογή στοιχείων από το ιστορικό της οικογένειας αποτελεί κεντρική διεργασία στην 

αξιολόγηση και τη διάγνωση στη διαγενεακή προσέγγιση. Σαν πρώτο βήµα συγκεντρώνονται 

πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα της οικογένειας και στη συνέχεια κι έπειτα στοιχεία για την 

ιστορική διαδροµή, τόσο της πυρηνικής, όσο και της εκτεταµένης οικογένειας και των δύο γονέων. 

Τις πληροφορίες αυτές ο θεραπευτής τις συλλέγει µε την µέθοδο του γενεογράµµατος και αφορούν 

ηµεροµηνίες σηµαντικών γεγονότων στην οικογένεια, όπως είναι οι µεταναστεύσεις, οι γεννήσεις, 

τα διαζύγια, οι θάνατοι.  

Οι πληροφορίες που ζητά να µάθει ο θεραπευτής από την οικογένεια διευρύνουν τις γνώσεις της 

ίδιας για τη λειτουργία και τα προβλήµατά της. Ο Bowen (1978) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο 

περισσότερα µαθαίνει ο θεραπευτής για την οικογένεια, τόσο περισσότερα µαθαίνει και η οικογένεια 

για τον εαυτή της. Και όσο περισσότερο µαθαίνει η οικογένεια για τον εαυτό της, τόσα περισσότερα 

µαθαίνει και ο θεραπευτής, σε µια κυκλική σχέση που συνεχίζεται» (Bowen, 1978, σ. 156).     

∆εν εξετάζεται µόνο το άτοµο, το οποίο φέρεται, ότι έχει το πρόβληµα, διότι υποστηρίζει, ότι το 

πρόβληµα αποτελεί σύµπτωµα δυσλειτουργίας όλου του οικογενειακού συστήµατος. Έτσι, λοιπόν η 

οικογένεια στο σύνολό της, παίρνει το µήνυµα, ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι για τη διαµόρφωση του 

προβλήµατος, και το άτοµο που φέρεται ως ασθενής παίρνει θάρρος και ελπίζει, ότι θα απαλλαγεί 

από το πρόβληµα.   
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2.5.4. Σκοπός της θεραπείας 

 

Αρχικός σκοπός της θεραπείας είναι η µείωση των συµπτωµάτων και του άγχους, κι έπειτα η 

αύξηση του βαθµού διαφοροποίησης του κάθε µέλους, προκειµένου να υπάρξει µία ωριµότητα 

στην αντιµετώπιση των καταστάσεων και των πραγµάτων. Ο ίδιος ο Bowen (1978) αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Ο σκοπός της θεραπείας οικογένειας είναι να µειωθεί το άγχος, να βελτιωθεί το 

επίπεδο υπεύθυνης και ανοιχτής επικοινωνίας µέσα στην οικογένεια και να µειωθεί η ανεύθυνη, 

κρυφή επικοινωνία µυστικών και κουτσοµπολιού για τους άλλους» (Bowen, 1978, σ. 291). Η 

επίτευξη διαφοροποίησης είναι µία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία και σε αυτήν τα άτοµα 

οδηγούνται µέσω της ανοιχτής, πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας.   

  

2.5.5. Θεραπευτική διαδικασία 

 

Τα βασικά σηµεία της θεραπευτικής διαδικασίας του Bowen βρίσκονται στο βιβλίο του 

«Τρίγωνα στην οικογένεια» (1998). Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 

- Το πρώτο είναι να διατηρήσω το µεταξύ τους συναισθηµατικό σύστηµα αρκετά ενεργό, ώστε να 

αντανακλά σηµαντικά γι’ αυτούς πράγµατα, και αρκετά ‘χαµηλών τόνων’, ώστε να το 

διαπραγµατευτούν αντικειµενικά, χωρίς περιττή συναισθηµατική αντιδραστικότητα. Ο θεραπευτής 

παραµένει ενεργός, µε διαρκείς ερωτήσεις, πρώτα στον ένα σύζυγο, και έπειτα στον άλλον, 

συσχετίζοντας τις σκέψεις του ενός, µε αυτά που ο άλλος έφερε στο θεραπευτή. Αυτό εµποδίζει τις 

συναισθηµατικές αλλαγές µεταξύ των συζύγων και διευκολύνει τον καθένα να «ακούσει» τον άλλο 

χωρίς την παρεµβολή στείρων συναισθηµατικών αντιδράσεων που εµφανίζονται αυτόµατα στις 

µεταξύ τους συναλλαγές.  

- Μια δεύτερη λειτουργία είναι να παραµείνω «αποτριγωνοποιηµένος» από τη συναισθηµατική 

διαδικασία που διαδραµατίζεται µεταξύ των µελών της οικογένειας. Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες 

σε σχέση µε αυτό.  

- Η τρίτη λειτουργία είναι η εγκαθίδρυση της θέσης που έχω ονοµάσει «θέση – εγώ», η οποία 

αποτελεί µέρος της διαφοροποίησης του εαυτού. Ο θεραπευτής τηρεί ενεργό θετική στάση απέναντι 

στους συζύγους, κάτι που στη συνέχεια τους επιτρέπει να κάνουν το ίδιο µεταξύ τους.  

- Η τέταρτη λειτουργία είναι να τους διδάξω, πώς λειτουργούν τα συναισθηµατικά συστήµατα και να 

τους ενθαρρύνω να εργαστεί ο καθένας τους προς τη διαφοροποίηση του εαυτού του σε σχέση µε την 

πατρική του οικογένεια (Bowen, 1998, σ. 45).      

  

Ο ίδιος ο Bowen (1978) αναφέρει σχετικά µε το ζευγάρι ότι, όταν η θεραπεία µε τους δύο δεν 

είναι παραγωγική «δεν θέλω να χάνω το χρόνο και να επιλέγω να βλέπω τον υγιέστερο και 

περισσότερο ολοκληρωµένο για ένα διάστηµα και να τον βοηθήσω να αποκτήσει αντικειµενικότητα 

και συναισθηµατικό έλεγχο» (1978, σσ. 178-180). Το άτοµο που είναι αποδέκτης αυτής της βοήθειας 

δέχεται τις λεκτικές επιθέσεις του άλλου χωρίς να αντιδρά, ορίζει τις πεποιθήσεις του, χωρίς να 

επιτίθεται στις πεποιθήσεις του άλλου, και παρατηρεί το ρόλο που παίζει το ίδιο στην όλη 

κατάσταση. Η όλη αυτή διαδικασία έχει ως στόχο τον ορισµό από το ίδιο το υποκείµενο του εαυτού 

του, αλλά και την έκφραση των θέσεών του, ενώ βρίσκεται µέσα σε αυτή τη σχέση. Όταν αλλάζει ο 

τρόπος συµπεριφοράς του ενός, στη συνέχεια αλλάζει και ο τρόπος συµπεριφοράς του άλλου, και 

στο τέλος και των δύο µαζί.    

 

2.5.6. Ο θεραπευτής  

 

Προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της θεραπευτικής παρέµβασης, ο θεραπευτής λειτουργεί 

ως σύµβουλος, ως ουδέτερος παρατηρητής και ως εκπαιδευτής. Παρατηρεί προσεκτικά την 

επικοινωνία των µελών και προσπαθεί να καταλάβει µε ποιο τρόπο πραγµατοποιείται αυτή µέσα 

στα πλαίσια της οικογένειας. Είναι σηµαντικό να µην παρασυρθεί, από το πώς λειτουργεί 

συναισθηµατικά η οικογένεια. Εντούτοις, αν συµβεί κάτι τέτοιο να έχει επίγνωση της κατάστασης. 
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Ο θεραπευτής παραµένοντας ουδέτερος, εµπνέει εµπιστοσύνη στα µέλη, τα οποία βοηθούνται στο 

να εκφράζονται περισσότερο άνετα, κι έτσι οδηγούνται στη σταδιακή διαφοροποίησή τους.  

Παράλληλα, το να είναι ο θεραπευτής ουδέτερος, δεν σηµαίνει, ότι πρέπει να είναι ψυχρός και 

να βρίσκεται σε απόσταση. Απλώς, πρέπει να παρατηρεί την οικογένεια ως φαινόµενο, χωρίς να 

εµπλέκεται στο συναισθηµατικό της σύστηµα, και να είναι σε θέση να σχετίζεται ελεύθερα µε κάθε 

µέλος της.    

 

2.5.7. Θεραπευτικές µέθοδοι και τεχνικές 

  

2.5.7.1. Χρήση ερωτήσεων 

 

Ο θεραπευτής χρησιµοποιεί τις ερωτήσεις, προκειµένου να συλλέξει σηµαντικές πληροφορίες 

για την οικογένεια και τις προηγούµενες γενιές. Οι ερωτήσεις θεωρούνται το πιο βασικό εργαλείο 

της συγκεκριµένης προσέγγισης, µέσω των οποίων µαθαίνει γεγονότα σηµαντικά που έχουν συµβεί 

στην οικογένεια, όπως είναι οι γεννήσεις, ο θάνατος, τα διαζύγια, η µετανάστευση, κ.λπ.   

 

 

2.5.7.3. Εκπαίδευση 

 

Μία από τις πρώτες ενέργειες του θεραπευτή στη διαγενεακή προσέγγιση είναι να διδάξει στα 

µέλη της οικογένειας τις βασικές αρχές που διέπουν τη συµπεριφορά και τις σχέσεις των 

ανθρώπων. Η εκπαίδευση κάθε φορά γίνεται µε αφορµή τις καταστάσεις που προκύπτουν.  

 

2.5.7.4. Παίξιµο ρόλων 

 

Η συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποιείται και σε πολλά άλλα µοντέλα και εφαρµόζεται κυρίως 

µε στόχο να αναδείξει άµεσα τις συµπεριφορές που συντελούν στην διαφοροποίηση του ατόµου.  

 

2.5.7.5. Άδεια καρέκλα 

 

Η τεχνική της άδειας καρέκλας προέρχεται από το ψυχοδυναµικό µοντέλο και έχει ως στόχο την 

βοήθεια των µελών, ώστε να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα, για ένα άτοµο που απουσιάζει. 

Τοποθετείται λοιπόν, στο χώρο µία καρέκλα, η οποία υπονοεί την παρουσία του θεραπευτή, και 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την αποκατάσταση προβληµάτων, που συνδέονται µε την 

συναισθηµατική αποκοπή. 

 

2.5.7.6. Συµµετοχή της εκτεταµένης οικογένειας 

 

Στο διαγενεακό µοντέλο η παρέµβαση γίνεται αρχικά µε το ζευγάρι ή τα άτοµα που πηγαίνουν 

για βοήθεια στον ειδικό και στη συνέχεια επεκτείνεται στην οικογένεια καταγωγής. Επιπλέον, 

καλούνται να συµµετάσχουν σε κάποιες συνεδρίες και τα µέλη των προηγούµενων γενεών.  

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε, ότι ο Bowen στο πεδίο της οικογενειακής θεραπείας ερµήνευσε την 

οικογένεια ως ένα σύστηµα συναισθηµατικών σχέσεων και προέβαλλε την σηµασία οκτώ εννοιών, 

προκειµένου να εξηγήσει τις συναισθηµατικές διαδικασίες, που αναπτύσσονται στις πυρηνικές και 

τις διευρυµένες οικογένειες σε όλες τις γενιές: το συναισθηµατικό σύστηµα της πυρηνικής 

οικογένειας, τη διαφοροποίηση, την τριγωνοποίηση, τη διαγενεακή µεταβίβαση, τη διαδικασία 

προβολής, τη συναισθηµατική αποκοπή, τη θέση των αδερφιών στη σειρά γέννησης και την 

κοινωνική συναισθηµατική διαδικασία.  

Ο τρόπος που αντιµετωπίζονται οι αγχογόνες καταστάσεις µεταφέρεται από γενεά σε γενεά. Γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της πυρηνικής οικογένειας 

εξετάζεται η ιστορία της ευρύτερης οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας ο 

θεραπευτής παρατηρεί προσεκτικά την επικοινωνία των µελών και προσπαθεί να κατανοήσει τα 



   57 

 

δυναµικά της οικογένειας. Φροντίζει, επίσης, να παραµείνει ουδέτερος και να µην παρασύρεται από 

το συναισθηµατικό σύστηµα της οικογένειας. Με το να διαφοροποιείται ο ίδιος, οδηγεί και τα µέλη 

της οικογένειας να διαφοροποιηθούν. Στο διαγενεακό µοντέλο λοιπόν, ο θεραπευτής λειτουργεί ως 

σύµβουλος, ως ουδέτερος παρατηρητής και ως εκπαιδευτής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 
Θεωρητικές  Προσεγγίσεις της Οικογένειας από την 

Προοπτική της Αλλαγής και της Θεραπείας 

 

 

 
3.1. Εισαγωγή  
 
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της σηµερινής εποχής είναι η κρίση που παρατηρείται στο θεσµό της 

οικογένειας. Σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες τα οικογενειακά παραδοσιακά σχήµατα φαίνεται να 

απειλούνται, αν όχι και να ανατρέπονται. Τα φαινόµενα που εκφράζουν αυτή την κρίση είναι η 

αυξανόµενη συχνότητα διάλυσης της οικογένειας, η αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, η 

µείωση του αριθµού των παιδιών ανά οικογένεια, η αυξανόµενη µείωση της γεννητικότητας, αλλά 

και της γονιµότητας. Επιπλέον, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός των µεταβολών της 

οικογενειακής οµάδας, ειδικότερα της οικογενειακής δοµής, λόγω των µεταβολών των ρόλων των 

φύλων και των γενεών (Μουσούρου, 1999). 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην εµφάνιση των παραπάνω σχετίζονται κυρίως µε 

τις κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις. Στο πλαίσιο αυτών των 

αλλαγών της οικογένειας χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες πρακτικές αντιµετώπισης της 

εκπαιδευτικής, κοινωνικής, οικονοµικής πολιτικής των προβληµάτων που θα προκύψουν, όχι µόνο 

στη δοµή της κοινωνίας και του πολιτισµού, αλλά – κυρίως – στους κόλπους της οικογένειας (Ρήγα, 

2008, σ. 239). Μέσα λοιπόν, στα πλαίσια της σηµερινής κοινωνίας µε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις 

που αντιµετωπίζει η καθηµερινότητα, η συµπεριφορά του ανθρώπου και πολλές φορές το πρόβληµα 

- ανησυχία, δεν είναι προσωπική υπόθεση του ατόµου, αλλά αποτέλεσµα του όλου πλαισίου της 

οικογένειας, και όχι µόνο. Από αυτές τις αλληλεπιδράσεις µέσα στα πλαίσια της οικογένειας, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, και ειδικότερα οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια, αποτελούν το βασικό 

µηχανισµό, για τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και κατ’ επέκταση το βασικό µηχανισµό για την 

αλλαγή της προβληµατικής – ανησυχητικής συµπεριφοράς (Παπαδιώτη, 2000). Με αυτή τη λογική 

αναφέρονται οι παρακάτω θεωρητικές προσεγγίσεις της οικογένειας.  

Στην παρούσα έρευνα εστιάσαµε στα µοντέλα που σχετίζονται µε την αλλαγή της οικογένειας, 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα σύγχρονα ζητήµατα που τίθενται σήµερα για την οικογένεια 

και τους ρόλους των µελών που την αποτελούν. Εποµένως, παρακάτω θα αναφερθούµε, από την 

προοπτική της αλλαγής και της θεραπείας, σε εκείνες τις προσεγγίσεις της οικογένειας που έχουν 

ως στόχο την κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων και προβληµάτων. Οι προσεγγίσεις αυτές 

δίνουν έµφαση στη δυναµική των σχέσεων και το ευρύτερο πλαίσιο των ανθρώπων, αφού 

υποστηρίζουν, ότι τα προβλήµατα που παρουσιάζει ένα άτοµο δεν είναι αποτέλεσµα ενδοψυχικών 

συγκρούσεων και ατοµικών χαρακτηριστικών, αλλά προϊόν αλληλεπιδράσεων µε το ευρύτερο 

πλαίσιο – σύστηµα (Παπαδιώτη & Σόφτα – Nail, 2006, σ. 17). 

Πιο συγκεκριµένα, παρακάτω παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες προσεγγίσεις της 

οικογενειακής θεραπείας. Περιγράφονται οι θεωρητικές αρχές, η θεραπευτική διεργασία, αλλά και 

οι θεραπευτικές τεχνικές της κάθε προσέγγισης.  

Ειδικότερα, µιλήσαµε για την «επικοινωνιακή προσέγγιση της Virginia Satir» και τις βασικές 

της θέσεις, οι οποίες αναφέρονται στη ολοκλήρωση του ατόµου, στην αυτοεκτίµηση και στην 

επικοινωνία. Κινούνται στο πλαίσιο της συστηµικής προσέγγισης και παρουσιάζουν την οικογένεια 
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ως ανοιχτό και κλειστό σύστηµα (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Σοφτά-Nail, 2008, σσ. 111-126). Στη 

συνέχεια αναφερθήκαµε στη «δοµική προσέγγιση» του Salvador Minuchin και στη βασική του 

έννοια σχετικά µε τη δοµή και την οργάνωση της οικογένειας (ό.π. σσ. 127-151). Έπειτα, 

εστιάσαµε στην «εστιασµένη στη λύση προσέγγιση» των De Shazer και Berg, οι οποίοι 

υποστηρίζουν, ότι τα µέλη της οικογένειας συνεχίζουν να χρησιµοποιούν µη αποτελεσµατικές 

λύσεις, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται η επίλυση των δυσκολιών. Γι’ αυτό και προτρέπουν το άτοµο 

να κάνει κάτι διαφορετικό (ό.π. σσ. 153-170). Εστιάσαµε, επίσης στη «συµβολική βιωµατική 

προσέγγιση» του Whitaker, ο οποίος υποστήριζε την ύπαρξη µιας συναισθηµατικής υποδοµής από 

ορµές και παρορµητικούς συµβολισµούς, που επηρεάζουν τη λειτουργία του ατόµου και κατ’ 

επέκταση της οικογένειας (ό.π. σσ. 171-173). Σχολιάσαµε τις «αντικειµενότροπες σχέσεις και την 

οικογένεια καταγωγής» του Framo, ο οποίος είχε την πεποίθηση, ότι οι ενδοπροσωπικές 

συγκρούσεις που δηµιουργούνται µε την οικογένεια καταγωγής, αναπαράγονται στην µετέπειτα 

οικογένεια µε τους συζύγους και τα παιδιά. (ό.π., σσ. 173). Παράλληλα, προβάλλαµε τη 

«στρατηγική προσέγγιση» των Madanes και Haley, οι οποίοι εξετάζουν τους τρόπους, µε τους 

οποίους το πρόβληµα συνεχίζει να υπάρχει και ο θεραπευτής δηµιουργεί στρατηγικές, για να 

αλλάξει την σειρά των διαπροσωπικών διαδικασιών, που έχουν σχέση µε το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η οικογένεια (ό.π., σσ. 174-175).Τέλος, ασχοληθήκαµε µε την «αφηγηµατική 

προσέγγιση» του White, ο οποίος υποστήριζε, ότι οι αφηγήσεις αποτελούν τον τρόπο, µε τον οποίο 

οι άνθρωποι δηλώνουν τον εαυτό τους, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο αναδιαµορφώνεται ο 

εαυτός (ό.π. σσ. 175-177).   

Ας δούµε παρακάτω τις προσεγγίσεις αυτές αναλυτικότερα:  

 

3.2. Επικοινωνιακή Οικογενειακή προσέγγιση (Virginia Satir, 1916 - 1988) 
 

Η κυριότερη εκπρόσωπος του µοντέλου της επικοινωνιακής οικογενειακής θεραπείας θεωρείται 

η Virginia Satir, η οποία θεµελίωσε τη θεραπεία οικογένειας βασισµένη στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης και στη θεωρία της επικοινωνίας. Πίστευε, δηλαδή, ότι κάθε οικογένεια δύναται να 

αναπτύξει καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, προκειµένου να αυξήσει την αυτοεκτίµηση των 

µελών της.     

 

3.2.1. Επιδράσεις 

 

Οι θέσεις της Satir έχουν επηρεαστεί από την αρχική της εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική θεωρία 

του Freud. Παράλληλα, επηρεάστηκε από τις θέσεις του Adler και του Jung, για τη δυνατότητα της 

προσωπικής ολοκλήρωσης. Η Satir άρχισε την οικογενειακή θεραπεία αρχικά βασιζόµενη στις 

θέσεις των Bateson και Watzlawick για τις αρχές της επικοινωνίας. Στη συνέχεια εµπλούτισε τις 

θέσεις της µε αρχές και τεχνικές από άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, κυρίως από τη θεωρία και το 

µοντέλο της προσωποκεντρικής και φαινοµενολογικής προσέγγισης του Rogers (Rogers & Sanford, 

1989).   

 

3.2.2. Βασικές θεωρητικές θέσεις 

 

Οι βασικές θέσεις της Satir είναι η εξέλιξη και ολοκλήρωση του ατόµου, η αυτοεκτίµηση και η 

επικοινωνία. Οι παραπάνω έννοιες παρουσιάζουν την οικογένεια ως ανοικτό και ως κλειστό 

σύστηµα.   

 

3.2.2.1. Εξέλιξη και ολοκλήρωση του ατόµου 

 

Η Satir υποστηρίζει, ότι όλοι οι άνθρωποι κατέχουν τη δυνατότητα για εξέλιξη και ολοκλήρωση 

και ότι µέσα σε όλους υπάρχει η δύναµη της ζωής. Ο θεραπευτής έχει ως σκοπό να φέρει στην 

επιφάνεια τη δύναµη αυτή που βρίσκεται στους ανθρώπους που εµφανίζουν προβλήµατα, καθώς 
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όλοι έχουν τη δυνατότητα να είναι ολοκληρωµένες προσωπικότητες, αλλά δεν την αξιοποιούν 

πάντα. 

Σύµφωνα µε τη Satir σε κάθε άτοµο υπάρχουν οκτώ στοιχεία ή επίπεδα, τα οποία 

αλληλοεπηρεάζονται και στο τέλος διαµορφώνουν την ψυχική υγεία: το σώµα και η νόηση (σκέψη 

και λογική), το συναίσθηµα, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, οι αισθητηριακές δίοδοι, το πλαίσιο 

(χρώµατα, ήχοι, φως, θερµοκρασία, κίνηση, χρόνος), η τροφή και το πνεύµα (η σχέση µε το νόηµα 

της ζωής, την ψυχή) (Goldenberg &Goldenberg, 2004, σ. 171).   

 

3.2.2.2. Αυτοεκτίµηση και επικοινωνία 

 
Η Satir ισχυριζόταν, ότι ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνούµε είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει τις σχέσεις µας µε τους άλλους, την οικογένεια και τον εαυτό µας. Η 

άποψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και η αντίληψή του, για το πώς το βλέπουν οι άλλοι, 

καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό, τον τρόπο ε τον οποίο επικοινωνεί. Όταν ο άνθρωπος έχει χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, τότε συναντά και προβλήµατα στη επικοινωνία του µε τους άλλους ανθρώπους.  

Τα µέλη της οικογένειας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Αυτή, όµως η επικοινωνία πολύ 

συχνά δεν είναι αποτελεσµατική, αν και στην πραγµατικότητα οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία.  

 

3.2.2.2.1. Αρνητικοί επικοινωνιακοί ρόλοι 
 

Η Satir ισχυριζόταν, ότι οι άνθρωποι σε καταστάσεις που νιώθουν ιδιαίτερο άγχος, 

χρησιµοποιούν ιδιαίτερους επικοινωνιακούς ρόλους. Μέσα στα πλαίσια της οικογένειας η αγάπη 

είναι ένα σηµαντικό συναίσθηµα, και όταν το άτοµο δεν νιώθει αυτή την αγάπη, τότε χάνει την 

εµπιστοσύνη στον εαυτό του και αισθάνεται αγχωµένο. Τότε τα άτοµα χρησιµοποιούν 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, για να επιβιώσουν συναισθηµατικά. Η Satir διέκρινε 

τέσσερις τύπους δυσλειτουργικής επικοινωνίας: τον συγκαταβατικό, τον επικριτικό, τον υπερλογικό 

και τον ασυνάρτητο. Στους παραπάνω τύπους αντιπαραθέτει έναν λειτουργικό και υγιή τύπο 

επικοινωνίας, τον οποίο ονοµάζει «εναρµονισµένο».  

 

Ας δούµε στη συνέχεια τον κάθε τύπο ξεχωριστά:  

 

- Ο συγκαταβατικός τύπος: ένας τρόπος επικοινωνίας που βοηθάει το άτοµο να επιβιώνει σε 

δυσλειτουργικές σχέσεις, είναι η συµφωνία του µε ό, τι γίνεται ή λέγεται και η διάθεσή του να 

ευχαριστεί τους άλλους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση διαγράφει τον εαυτό του, για να επιβιώσει 

συναισθηµατικά, πιστεύοντας, ότι έτσι θα γίνει αποδεκτό ή ότι βοηθά την οικογένεια.  

- Ο επικριτικός τύπος: αυτός ο τρόπος δυσλειτουργικής επικοινωνίας είναι η άσκηση 

κριτικής και κατηγοριών, για να αποκτήσει δύναµη το άτοµο και να φαίνεται, ότι είναι το αφεντικό. 

Περιµένει οι υπόλοιποι να το υπακούουν και να εκτελούν τις εντολές τους. Το άτοµο µε κριτικό 

τρόπο επικοινωνίας διαγράφει και υποτιµά τους γύρω του και υπερεκτιµά τον εαυτό του.  

- Ο υπερλογικός τύπος: σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας το άτοµο αντιδρά ψυχρά και 

λογικά, χωρίς να εκφράζει συναίσθηµα. Κάνει πολλές επεξηγήσεις και υπολογιστικές ερµηνείες, 

παραµένοντας αποκοµµένος από τους άλλους, αλλά και από τον εαυτό του.  

- Ο ασυνάρτητος τύπος: σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, όσα λέγονται και γίνονται είναι 

ασυνάρτητα και δεν έχουν σχέση µε την κατάσταση. Το σώµα βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, µε 

αποτέλεσµα να αποσπάται η προσοχή.  

- Ο εναρµονισµένος τύπος: στους παραπάνω αρνητικούς τύπους επικοινωνίας η Satir 

αντιπαραθέτει τον τύπο του εναρµονισµένου, ο οποίος έχει σε συµφωνία τα λόγια και το 

συναίσθηµα. ∆εν διαγράφει κανέναν και τίποτα. Ο εαυτός, οι άλλοι και η κατάσταση βρίσκονται σε 

αρµονία µεταξύ τους.    
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3.2.2.3. Η οικογένεια ως ανοικτό και ως κλειστό σύστηµα   
 

Μία από τις κυριότερες θέσεις της προσέγγισης της Satir είναι η λειτουργία της οικογένειας ως 

ανοιχτού και κλειστού συστήµατος. Η οικογένεια που λειτουργεί ως κλειστό σύστηµα έχει 

άκαµπτους, απόλυτους και αναχρονιστικούς κανόνες, που εφαρµόζονται, ανεξάρτητα, αν είναι 

λειτουργικοί, αφού η τήρησή τους φαίνεται σηµαντικότερη από τις ανάγκες των µελών. 

Χαρακτηρίζεται από άσκηση δύναµης, νευρωτική εξάρτηση, υπακοή, στέρηση και ενοχή.  

Αντιθέτως, το βασικότερο σηµείο των ανοιχτών συστηµάτων είναι η δυνατότητα επιλογών και η 

ευελιξία. Στα οικογενειακά πλαίσια που λειτουργούν ως ανοιχτά συστήµατα, δίνεται αξία στον 

εαυτό και κάθε µέλος αισθάνεται, ότι ελέγχει και εξουσιάζει τη ζωή του. στο ανοιχτό σύστηµα το 

άτοµο µπορεί ελεύθερα να εκφράσει τα συναισθήµατά του, και να νιώθει, ότι γίνεται αποδεκτό, 

χωρίς να φοβάται την απόρριψη ή τη γελοιοποίηση.     

 

3.2.2.4. Η σηµασία του συµπτώµατος  
 

Κεντρική θέση στο µοντέλο της Satir έχει η άποψη, ότι κάθε άνθρωπος είναι προσανατολισµένος 

στην επιβίωση, στην ανάπτυξη και στις στενές σχέσεις µε τους άλλους. Οποιαδήποτε συµπεριφορά 

εκφράζει αυτούς τους στόχους, ακόµη κι όταν εµφανίζεται ως προβληµατική. Οι προβληµατικές 

καταστάσεις που παρουσιάζονται στην οικογένεια είναι στην ουσία ένα µήνυµα που υποδηλώνει 

την ύπαρξη δυσκολιών και καλεί σε βοήθεια, το οποίο θα ξεπεραστεί µόνο, όταν θα 

αποκατασταθούν οι συνθήκες που διασφαλίζουν την υγεία.        

Όταν οι κανόνες και οι ρόλοι µέσα στα οικογενειακά πλαίσια γίνονται άκαµπτοι, η οικογένεια 

µετατρέπεται σε κλειστό κύκλωµα και εµποδίζεται η εξέλιξη των µελών της. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ενδέχεται ένα µέλος της οικογένειας να παρουσιάσει κάποιο σύµπτωµα.    

 

3.2.3. Επιµέρους αρχές που εφαρµόζονται στο θεραπευτικό µοντέλο της Satir 
 

Οι κυριότερες από τις επιµέρους αρχές, που απορρέουν από τις θεωρητικές θέσεις της Satir είναι 

οι εξής (Satir, Banomen, Gerber, Gomori, 1991): 

 

- Ακόµη και αν η εξωτερική αλλαγή είναι περιορισµένη, η εσωτερική αλλαγή είναι εφικτή.  

- Οι γονείς πράττουν το καλύτερο που µπορούν σε κάθε χρονική στιγµή. 

- Όλοι έχουµε τα εσωτερικά εφόδια, για να ανταπεξέλθουµε επιτυχώς και να αναπτυχθούµε. 

- Έχουµε, επιλογές, ιδιαίτερα, όταν πρέπει να αντιδράσουµε στο άγχος. 

- Η θεραπεία οφείλει να επικεντρωθεί στην υγεία και όχι στην παθολογία. 

- Η ελπίδα είναι σηµαντικό στοιχείο για αλλαγή.  

- Οι άνθρωποι συνδέονται µε βάση τα παρόµοια στοιχεία που έχουν και αναπτύσσονται βάσει 

των διαφορών τους.  

- Ο κύριος σκοπός της θεραπείας είναι να στηρίξει τα άτοµα, προκειµένου να κάνουν τις 

προσωπικές τους επιλογές.  

- Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να είναι µαζί, παρά να αποµονώνονται, ιδιαίτερα σε 

στρεσογόνες καταστάσεις.  

- Πρόβληµα δεν αποτελεί αυτό καθεαυτό το πρόβληµα, αλλά η αντιµετώπισή του. 

- Είναι σηµαντικό να αποδεχόµαστε τα συναισθήµατά µας, γιατί µας παρέχουν σηµαντικές 

πληροφορίες. 

- Οι άνθρωποι, προκειµένου να ενισχύσουν την αυτοεκτίµησή τους, χρειάζεται να 

ανακαλύψουν το δικό τους εσωτερικό κόσµο.  

- Οι γονείς επαναλαµβάνουν γνωστά πρότυπα από τις δικές τους εµπειρίες ζωής, έστω κι αν 

αυτά είναι δυσλειτουργικά. 

- Τα γεγονότα του παρελθόντος δεν µπορούν να αλλαχθούν. Το µόνο που µπορεί να αλλαχθεί, 

είναι η επιρροή που ασκούν επάνω µας Η εκτίµηση και η αποδοχή του παρελθόντος ενισχύουν την 

ικανότητά µας να διευκολύνουµε το παρόν.  
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- Αποδεχόµαστε τους γονείς µας, όχι µέσα από τους ρόλους τους, αλλά ως ανθρώπους, και 

τους αντιµετωπίζουµε ως πρόσωπα.  

- Ο τρόπος που προσαρµοζόµαστε εξαρτάται από το επίπεδο της αυτοεκτίµησής µας. Όσο πιο 

υψηλή είναι, τόσο πιο µεγάλη και υγιής είναι η ικανότητά µας να αντιµετωπίζουµε τον κόσµο.  

- Οι υγιείς σχέσεις χτίζονται µε βάση την ισότητα (Satir, Banomen, Gerber, Gomori, 1991, σσ. 

16-18)..    

 

3.2.4. Σκοπός της θεραπείας 
 

Σκοπός της θεραπείας είναι να αποκαλυφθούν οι αυστηροί και άκαµπτοι νόµοι και ρόλοι που 

καθορίζουν την επικοινωνία και ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας, και να βοηθηθούν τα µέλη 

της να διαµορφώσουν περισσότερο εύκαµπτους και ευέλικτους κανόνες και ρόλους. 

Ως γενικός στόχος θεωρείται η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, διότι µαζί µε την επικοινωνία 

αποτελούν τη βάση για ένα λειτουργικό σύστηµα και βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση.  

 

3.2.5. Θεραπευτική διαδικασία 
 

Η συγκεκριµένη προσέγγιση δίνει έµφαση στο παρόν, και όχι στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας λαµβάνονται πληροφορίες για χρονολογίες που συνδέονται µε σηµαντικά 

οικογενειακά γεγονότα. Το υποστηρικτικό περιβάλλον κατέχει σηµαντική θέση στο συγκεκριµένο 

µοντέλο. Ο θεραπευτής φροντίζει να δηµιουργήσει στενή σχέση µε την οικογένεια και να συνδεθεί 

προσωπικά µε αυτήν.        

 

3.2.5.1. Κεντρικά σηµεία της θεραπευτικής διαδικασίας  
 

Κατά την θεραπευτική διαδικασία υπάρχουν τρία βασικά σηµεία, στα οποία ο θεραπευτής 

επικεντρώνεται και τα οποία είναι τα εξής: 

 

3.2.5.1.1. ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης 
 

Ο θεραπευτής, πριν από οτιδήποτε άλλο, οφείλει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µελών της 

οικογένειας, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα χρειαστεί γι’ αυτό. Κι αυτό επιτυγχάνεται µε την 

ειλικρινή και γεµάτο ενδιαφέρον επικοινωνία µε την οικογένεια.  

 

3.2.5.1.2. Συνειδητοποίηση 
 

Ο θεραπευτής αναθέτει στα µέλη διάφορες δραστηριότητες, όπως παίξιµο ρόλων, 

παρακολούθηση των βιντεοσκοπήσεων των συνεδριών και µέσω της προσωπικής του εµπειρίας 

κατανοεί τη συµπεριφορά του.     

  

3.2.5.1.3. Εφαρµογή στην πράξη 
 

∆ίνεται στο άτοµο, αλλά και στην οικογένεια η δυνατότητα να εφαρµόσουν στην πράξη, όλα 

όσα έµαθαν. Αυτό αποσκοπεί, στο να αποκτήσουν σαφή τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος ενισχύει την 

αυτοεκτίµηση και την αλληλοεκτίµηση.    

 

3.2.5.2. Στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας  
 

∆ιακρίνονται συγκεκριµένα στάδια κατά την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας, τα οποία 

είναι τα εξής: 
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3.2.5.2.1. Εισαγωγικό στάδιο 

 

Κατά τη διάρκεια αυτού διαµορφώνονται οι συνθήκες µέσω των οποίων ο θεραπευόµενος 

αποκτά εµπιστοσύνη στο θεραπευτή και στο θεραπευτικό πλαίσιο. 

 

3.2.5.2.2. Στάδιο του χάους 

 

Με την εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας το χάος και η αταξία επικρατούν. Τα µέλη της 

οικογένειας συζητούν µεταξύ τους, ρισκάρουν, «ανοίγονται» συναισθηµατικά, µοιράζονται τον 

πόνο τους και τα παράπονά τους, συµµετέχουν στη συζήτηση, αλλά και στις διάφορες ασκήσεις.   

 

3.2.5.2.3. Στάδιο της σύνθεσης  

 

Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η σύνθεση των θεµάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

θεραπευτικής διαδικασίας στο δεύτερο στάδιο. Τα µέλη κατανοούν, µε τη λογική και το 

συναίσθηµα, τον εαυτό τους και τους άλλους. Εκφράζονται µε ειλικρίνεια σε ό, τι νιώθουν, είτε 

συµφωνούν, είτε διαφωνούν και αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους.    

 

3.2.6. Ο θεραπευτής 

 

Στη συγκεκριµένη προσέγγιση η προσωπικότητα του θεραπευτή κατέχει σηµαντική θέση στην 

όλη θεραπεία. Ο θεραπευτής είναι πρωταρχικά υπεύθυνος για την αλλαγή της οικογένειας και τη 

θεραπευτική διαδικασία.  

Ωστόσο, µεγάλο µερίδιο για την θεραπευτική εξέλιξη της οικογένειας κατέχει κι αυτή η ίδια, 

αφού η ειλικρίνεια και η ανοικτή επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, 

προκειµένου να επιτευχθεί αλλαγή.  

Ο θεραπευτής διδάσκει κυρίως στα µέλη πώς να έχουν επαφή µε τα συναισθήµατά τους, µε ποιο 

τρόπο να τα εκφράζουν, και πώς να επικοινωνούν µε έναν περισσότερο αποτελεσµατικό τρόπο. Η 

µη λεκτική επικοινωνία και η χρήση των αισθήσεων κατέχουν σηµαντική θέση στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση.       

   

3.2.7. Θεραπευτικές µέθοδοι και τεχνικές 

 

Οι βασικές τεχνικές παρέµβασης που χρησιµοποιεί η Satir είναι η βιωµατική µάθηση της 

επικοινωνίας και το οικογενειακό γλυπτό.  

 

3.2.7.1. Βιωµατική µάθηση της επικοινωνίας  

 

Ο θεραπευτής διδάσκει στα µέλη της οικογένειας µε ποιον τρόπο να επικοινωνούν 

αποτελεσµατικά, χρησιµοποιώντας τον εαυτό του ως µοντέλο επικοινωνίας. Ο τρόπος µε τον οποίο 

επικοινωνεί είναι άµεσος και χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο. Ο θεραπευτής είναι ανοιχτός στην 

ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων, διότι το κάθε µέλος βιώνει διαφορετικά την ίδια κατάσταση.  

Η διδασκαλία της επικοινωνίας διέπεται από δύο βασικές αρχές. Η πρώτη είναι, ότι το κάθε 

µέλος απευθύνεται στο άλλο σε πρώτο πρόσωπο, έτσι ώστε να γνωστοποιείται πώς νιώθει το κάθε 

άτοµο µέσα στην οικογένεια. Η δεύτερη αρχή συνίσταται στο ότι σε µια αποτελεσµατική 

επικοινωνία όλα τα µέρη του µηνύµατος συµφωνούν: τα λόγια, ο τόνος της φωνής, η έκφραση του 

προσώπου, καθώς και η στάση του σώµατος βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση.      

 

3.2.7.2. Οικογενειακό γλυπτό 

 

Σε αυτήν την τεχνική ο θεραπευτής λειτουργεί ως «σκηνοθέτης» και τοποθετεί τα µέλη της 

οικογένειας σε διάφορες στάσεις, έτσι ώστε να εκφράζεται από αυτά συµβολικά η θέση τους µέσα 
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στην οικογένεια. Μέσω αυτής της αναπαράστασης το µέλος συνειδητοποιεί πώς βιώνει την 

οικογένειά του, αλλά και τον εαυτό του µέσα σε αυτήν. Στην συνέχεια ακολουθεί συζήτηση 

ανάµεσα στο θεραπευτή και τα µέλη της οµάδας.    

 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε, ότι η Virginia Satir είναι η βασικότερη εκπρόσωπος της 

επικοινωνιακής προσέγγισης. Κύριο σηµείο του µοντέλου της στην οικογενειακή θεραπεία είναι η 

ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και η διαµόρφωση λειτουργικής επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη. Η 

Satir πρέσβευε, ότι κάθε οικογένεια δύναται να αξιοποιήσει καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, 

προκειµένου να αυξήσει την αυτοεκτίµηση των µελών και όλης της οικογένειας. Ο θεραπευτής έχει 

ως στόχο να βοηθήσει τα άτοµα να κατανοήσουν τις δυνατότητες που έχουν και να µάθουν να τις 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά.    

 

3.3. ∆οµική οικογενειακή προσέγγιση (Salvador Minuchin, 1921 - ) 
 

Ιδρυτής του µοντέλου της δοµικής οικογενειακής θεραπείας θεωρείται ο Salvador Minuchin. 

Ξεκίνησε τη θεραπευτική του εργασία µε την αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς µιας 

οµάδας αγοριών, τα οποία ανήκαν σε οικογένειες Πορτορικανών και Αφροαµερικανών και 

κατοικούσαν στις φτωχογειτονιές της περιοχής. Παρατήρησε λοιπόν η θεραπευτική οµάδα του 

Minuchin, ότι η ψυχαναλυτική προσέγγιση δεν είχε ιδιαίτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα σε αυτά 

τα παιδιά.  

Έτσι, λοιπόν, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, ο Minuchin και οι συνεργάτες του 

προσπάθησαν να βρουν άλλες προσεγγίσεις και τεχνικές, που θα λάµβαναν υπόψη τους το 

κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας – αφού οι συγκεκριµένες οικογένειες αγωνίζονταν για την 

καθηµερινή επιβίωση και αναζητούσαν άµεσες και συγκεκριµένες λύσεις στα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζαν. Ερευνώντας, λοιπόν για µία αποτελεσµατική παρέµβαση, προσέγγισαν την 

οικογενειακή θεραπεία. Η πρώτη επαφή έγινε µε το µοντέλο της Satir στο Πάλο Άλτο.  

 

3.3.1. Επιδράσεις  
 

Οι απόψεις του Minuchin για τις οικογένειες και την ανάπτυξη προβληµάτων επηρεάστηκαν από 

τις βασικές σπουδές του στην ιατρική, αλλά και από την κλινική του εµπειρία. Η κοινωνική 

επανάσταση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 1960 άσκησε επιρροή στην ενασχόληση του Minuchin µε 

τα ευρύτερα πλαίσια, τα οποία καθορίζουν την ανάπτυξη προβληµάτων στις φτωχές οικογένειες 

(Aponte & Van Deusin, 1981, σ. 310).       

Από τις πρώτες έννοιες που χρησιµοποίησε ο Minuchin (1993) ήταν η «δοµή της οικογένειας». 

Όπως αναφέρει και ο ίδιος:  

 
[…] ∆ουλεύοντας µε τις οικογένειες και έχοντας την ανάγκη να συλλάβω τη λειτουργία τους, άρχισα 

να παρατηρώ, ότι η συµπεριφορά τους, είχε ένα µοτίβο – ότι τα µέλη της οικογένειας αντιδρούσαν µε 

έναν τρόπο που µπορούσε να προβλεφθεί. Ένα από τα πρώτα πράγµατα που είχα µάθει ως φυσικός, 

ήταν να επικεντρώνοµαι στις φυσικές δοµές, που υπάρχουν κάτω από τις βιολογικές λειτουργίες του 

οργανισµού. Έτσι, άρχισα να σκέφτοµαι, ότι η οικογένεια, όπως και το σώµα, έχει µια βασική 

δοµή»(Minuchin & Nichols, 1993, σ. 40).  

                                         

Όταν ο Minuchin το 1965 ήταν διευθυντής στο Κέντρο Καθοδήγηση Παιδιών σε κλινική της 

Φιλαδέλφεια, η µεγαλύτερη προσφορά του ήταν η ενασχόλησή του µε τις οικογένειες παιδιών που 

παρουσίαζαν ψυχοσωµατικά προβλήµατα και κυρίως ανορεξία. Παρατήρησε, λοιπόν, ότι τα παιδιά 

που είχαν εισαχτεί µε άσθµα ή διαβήτη, χειροτέρευαν, όταν οι οικογένειές τους αντιµετώπιζαν 

δυσκολίες στον τρόπο οργάνωσης και στην επικοινωνία των µελών τους.  
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3.3.2. Βασικές θεωρητικές θέσεις 

 

Οι βασικές θεωρητικές θέσεις του Salvador Minuchin σχετικά µε την δοµική οικογενειακή 

θεραπεία είναι οι εξής:  

 

3.3.2.1. ∆οµή και οργάνωση της οικογένειας   

 

Η βασική έννοια της συγκεκριµένης προσέγγισης, από την οποία πήρε και τον τίτλο το 

θεραπευτικό µοντέλο του Minuchin, είναι η έννοια της «δοµής και οργάνωσης της οικογένειας». 

Λέγοντας «δοµή» εννοεί το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων που οργανώνουν τους τρόπους, 

µε τους οποίους τα µέλη της οικογένειας συναλλάσσονται µεταξύ τους, και οι οποίοι δεν 

δηλώνονται φανερά. Κάθε οικογένεια καθορίζει τους βασικούς κανόνες, µε τους οποίους 

λειτουργούν τα µέλη της µέσα από άρρητα επαναλαµβανόµενα πρότυπα συναλλαγών. Ο ίδιος ο 

Minuchin (1974) αναφέρει:  

 

[…] η οικογένεια αποτελεί ένα σύστηµα, το οποίο λειτουργεί µέσα από πρότυπα συναλλαγών των 

µελών της. Οι επαναλαµβανόµενες συναλλαγές καθορίζουν για τα µέλη τα πρότυπα, για το πώς, πότε 

και µε ποιον να συνδέονται, και αυτά τα πρότυπα καθορίζουν το σύστηµα (1974, σ. 51).  

 

Με αυτό τον τρόπο καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας της οικογένειας, µε βάση τους οποίους 

τα µέλη της επικοινωνούν µεταξύ τους και αναλαµβάνουν ρόλους στα πλαίσια αυτής.  

  

3.3.2.1.1. Παράγοντες και διαδικασίες που καθορίζουν τη δοµή της οικογένειας  

 

Οι συναλλαγές ανάµεσα στα µέλη καθορίζονται από γενικότερους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για 

όλες τις οικογένειες, καθώς και από τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της. Σε άλλες οικογένειες 

υπάρχει µια ιεραρχία δύναµης από την οποία καθορίζεται η άσκηση εξουσίας και η λήψη 

αποφάσεων, ενώ σε άλλες οικογένειες, οι οποίες διαθέτουν λιγότερο οργανωµένη δοµή, είναι 

ελάχιστοι οι κανόνες που ακολουθούν τα µέλη, για να συναλλάσσονται.  

Σε όλες σχεδόν τις οικογένειες ορισµένοι παράγοντες και κάποια γεγονότα ζωής αυξάνουν το 

άγχος και τη δυσλειτουργικότητα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κρίσης. Σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη προσέγγιση, οι οικογένειες που έχουν ανοιχτή και προσαρµόσιµη δοµή ξεπερνούν 

πιο εύκολα την κρίση και λειτουργούν καλύτερα µακροπρόθεσµα σε σύγκριση µε τις οικογένειες 

που δεν είναι τόσο ευέλικτες.    

 

3.3.2.2. Υποδεικνυόµενος ασθενής 

 

Η οικογένεια συνήθως οδηγείται στη θεραπεία από τα συµπτώµατα κάποιου µέλους της. 

Σύµφωνα µε τον Minuchin, το µέλος αυτό είναι το άτοµο, στο οποίο η οικογένεια «δίνει την 

ταµπέλα» του ασθενή (Minuchin, 2000, σ. 211).  

Η διαµορφωµένη δοµή κάθε οικογένειας έχει την τάση να παραµένει σταθερή και να 

αντιστέκεται στην αλλαγή. Εν τούτοις, κάθε οικογένεια διαθέτει τους µηχανισµούς, µε τους οποίους 

µεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των µελών της, για να προσαρµοστεί στις αλλαγές που 

φυσιολογικά συµβαίνουν στην εξελικτική της πορεία. Όταν χρειάζεται να κάνει µεγάλες αλλαγές ή 

όταν δεν διαθέτει την ευελιξία να προσαρµοστεί ακόµη και σε µικρές αλλαγές, τότε δύναται να 

εµφανιστεί κάποιο σύµπτωµα σε ένα ή περισσότερα µέλη της.  

 

3.3.2.3. Συµπληρωµατικότητα και αµοιβαιότητα των λειτουργιών 

 

Η συµπληρωµατικότητα – αµοιβαιότητα των λειτουργιών στην οικογένεια απορρέει από την 

οργάνωση των συστηµάτων. Η διενέργεια αυτή ορίζει τους ρόλους και τη λειτουργία των µελών 

της. Για παράδειγµα, όταν ένας γονέας ασχολείται πάρα πολύ µε το παιδί του, ο άλλος γονέας 
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δείχνει να λειτουργεί περιφερειακά. Όταν ο ένας είναι καλός, ο άλλος είναι κακός. Με την ανάληψη 

συµπληρωµατικών ρόλων εξασφαλίζεται η ισορροπία της οικογένειας.  

Ο Minuchin επισηµαίνει, ότι στο ρόλο του ζευγαριού, µπορεί και οι δύο τύποι να είναι 

λειτουργικοί. Ο ίδιος υποστηρίζει επιπλέον, ότι αυτοί οι ρόλοι δεν είναι αµιγείς. Σε κάθε ζευγάρι 

παρουσιάζεται ένα µείγµα αυτονοµίας και συµπληρωµατικότητας των ατόµων. Πάντως, και οι δύο 

σύζυγοι πρέπει να αναπτύξουν πρότυπα συµπληρωµατικότητας, ώστε καθένας να υποχωρεί, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς να αισθάνεται, ότι είναι νικηµένος.          

 

3.3.2.4. Όρια  

 

«Όρια» είναι ο νοητός κύκλος που οριοθετεί άτοµα και υποσυστήµατα και καθορίζει το είδος 

της συναλλαγής ανάµεσα στα µέλη και ανάµεσα στην οικογένεια ως σύνολο µε τον έξω κόσµο. Ο 

Minuchin υποστηρίζει, ότι τα όρια του υποσυστήµατος είναι οι κανόνες που καθορίζουν τη 

συµπεριφορά του.  

Τα όρια προϋποθέτουν την ύπαρξη κανόνων και ορισµένα πρότυπα σχέσεων ανάµεσα στα µέλη. 

Αυτά τα πρότυπα σχέσεων φαίνονται στα επιµέρους συστήµατα της οικογένειας στα 

υποσυστήµατα, όπως για παράδειγµα στο υποσύστηµα των συζύγων – γονέων και των παιδιών – 

αδελφών. Στις οικογένειες που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, καθένα από αυτά επιτελεί και 

διαφορετικό ρόλο. Σκοπός των ορίων είναι να προστατεύσουν την διαφοροποίηση του κάθε 

υποσυστήµατος.  

Οι τύποι ορίων που διακρίνονται στις οικογένειες είναι: τα σαφή, τα άκαµπτα και τα 

συγκεχυµένα.  

 

3.3.2.4.1. Σαφή όρια  

 

Ο Minuchin υποστηρίζει, ότι η δοµή των ορίων είναι ελαστική, για να προσαρµόζεται στα 

στάδια ανάπτυξης της οικογένειας και στις κρίσεις που δύναται να αντιµετωπίσει. Στις λειτουργικές 

οικογένειες τα όρια είναι σαφώς καθορισµένα, σταθερά, αλλά και ελαστικά. Όταν υπάρχουν σαφή 

όρια, τα µέλη νιώθουν, ότι έχουν υποστήριξη, αλλά συγχρόνως είναι και αυτόνοµα ως άτοµα. Σε 

αυτές τις οικογένειες υπάρχει µεγαλύτερη συχνότητα επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη και 

διευκολύνονται και διευκολύνονται οι διαπραγµατεύσεις, έτσι ώστε να µπορέσουν να 

πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές, ενώ η οικογένεια παραµένει σταθερή. Ο Minuchin 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η σύνθεση των υποσυστηµάτων που οργανώνονται γύρω από τις 

οικογενειακές λειτουργίες, δεν είναι τόσο σηµαντική, όσο η σαφήνεια των ορίων του κάθε 

υποσυστήµατος» (Minuchin, 2000, σ. 118).   

 

3.3.2.4.2. Άκαµπτα όρια 

 

Χαρακτηριστικό των άκαµπτων ορίων είναι η έλλειψη ευελιξίας, η οποία κρατά τα µέλη της 

οικογένειας σε απόσταση. Στις οικογένειες που παρατηρείται αυτό το είδος ορίων τα µέλη 

αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να σχετιστούν µεταξύ τους µε οικείο τρόπο και είναι συναισθηµατικά 

αποµακρυσµένα ή και αποκοµµένα. Σε συστήµατα µε άκαµπτα όρια τα µέλη λειτουργούν αυτόνοµα 

και διακρίνονται από έλλειψη συναισθηµάτων, όπως είναι για παράδειγµα, η αφοσίωση και το 

συναίσθηµα του «ανήκειν».    

 

3.3.2.4.3. Συγκεχυµένα όρια 

 

Στην αντίθετη πλευρά της οικογένειας µε άκαµπτα όρια βρίσκεται εκείνη µε συγκεχυµένα όρια. 

Σε αυτές τις οικογένειες το κάθε µέλος της γνωρίζει και µπλέκεται στις υποθέσεις του άλλου και 

προσφέρει στήριξη, ακόµη κι όταν δεν χρειάζεται. ∆εν υπάρχει καµία διάκριση ανάµεσα στα 

υποσυστήµατα. Αντιθέτως, υπάρχει κόστος, τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Και οι δύο, 

δηλαδή, χάνουν την ανεξαρτησία, την αυτονοµία και τη δυνατότητά τους να κάνουν καινούρια 
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πράγµατα. Οι σύζυγοι αφιερώνουν όλο το χρόνο τους σχεδόν σε γονεϊκές λειτουργίες και κάνουν 

πολλά για τα παιδιά τους σε βάρος της συζυγικής τους σχέσης. Τα παιδιά µέσα σε αυτήν την 

οικογένεια, επειδή µαθαίνουν να στηρίζονται περισσότερο στους γονείς τους, παρά στις δικές τους 

δυνάµεις, συχνά δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν σχέσεις εκτός οικογενειακού πλαισίου.  

 

3.3.2.5. Υποσυστήµατα 

 

Τα υποσυστήµατα της οικογένειας διαµορφώνονται µε βάση τα πρότυπα των σχέσεων που 

υπάρχουν σε αυτήν. Τα κυριότερα είναι αυτά των συζύγων, των γονέων και των παιδιών. 

Υποσυστήµατα δηµιουργούνται, επίσης, µε δυάδες, όπως, για παράδειγµα, µητέρας – παιδιού, αλλά 

και µε βάση το φύλο, τα ενδιαφέροντα, κ. λ. π.   

 

3.3.2.5.1. Το συζυγικό υποσύστηµα 

 

Το υποσύστηµα των συζύγων οφείλει να εκπληρώσει ζωτικά καθήκοντα για τη λειτουργικότητα 

της οικογένειας. Ο Minuchin (2000) υποστηρίζει, ότι «τόσο ο άντρας, όσο και η γυναίκα πρέπει να 

εκχωρήσουν ένα µέρος της διαφορετικότητάς τους, για να κερδίσουν την αίσθηση του «ανήκειν» 

(2000, σ.122). Το υποσύστηµα των συζύγων ενδέχεται να προσφέρει ανακούφιση και 

συντροφικότητα για την αντιµετώπιση εξωτερικών στρεσογόνων καταστάσεων.  

Ο κάθε σύζυγος δύναται να ενεργοποιήσει αφενός µεν, τις δηµιουργικές και καλές πλευρές του 

άλλου, αφετέρου δε, τις αρνητικές. Για να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα το υποσύστηµα, χρειάζεται 

να θέτει όρια, τα οποία το προστατεύουν από απαιτήσεις άλλων, ειδικά, όταν υπάρχουν παιδιά. Τα 

όρια, ωστόσο δεν είναι θετικό να είναι άκαµπτα, γιατί τότε το ζευγάρι αποµονώνεται.    

 

3.3.2.5.2. Το γονεϊκό υποσύστηµα 

 

Όταν µέσα στο ζευγάρι υπάρχουν παιδιά, τότε οφείλει να εκπληρώσει τα γονεϊκά του 

καθήκοντα, χωρίς να χάσει την µεταξύ του υποστήριξη. Στην ζωή των παιδιών και άλλες οµάδες, 

όπως είναι το σχολείο ή οι φίλοι αναλαµβάνουν από κοινού, µαζί µε τους γονείς,  την 

κοινωνικοποίησή τους, καθώς αυτά µεγαλώνουν. Κι εκείνη τη στιγµή το γονεϊκό υποσύστηµα 

οφείλει να δείξει ευελιξία και να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις που ενδέχεται να 

συγκρούονται µε τους δικούς  του κανόνες κοινωνικοποίησης. Ο Minuchin (2000) αναφέρει 

χαρακτηριστικά, ότι «το να είσαι γονιός, είναι η απόλυτη εκπαίδευση στην ταπείνωση (2000, σ. 33).    

Οι γονείς οφείλουν να προσαρµόζονται στις εξελικτικές ανάγκες των παιδιών τους. Όταν ο 

θεραπευτής διακρίνει δυσλειτουργικές διαδικασίες ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά, οφείλει να 

δείχνει κατανόηση και να υποστηρίζει όλους τους συµµετέχοντες, έτσι ώστε να αποκτήσει την 

εµπιστοσύνη τους και να προχωρήσουν έπειτα σε αλλαγές. Ο Minuchin υποστηρίζει (2000), ότι 

«έργο του θεραπευτή είναι να βοηθά τα υποσυστήµατα να διαπραγµατεύονται µεταξύ τους και να 

προσαρµόζονται το ένα στο άλλο» (2000, σ. 126).     

 

3.3.2.5.3. Το αδελφικό υποσύστηµα 

 

Οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε ηλικία πρέπει να είναι γνωστές στον θεραπευτή, 

καθώς και οι ιδιαιτερότητες των αδερφικών υποσυστηµάτων. Τα αδέρφια µαθαίνουν τρόπους 

διαπραγµάτευσης, συνεργασίας, συναγωνισµού. Μαθαίνουν όµως, και να ελίσσονται, να 

επιτυγχάνουν και να υποχωρούν. Τα µοναχοπαίδια συχνά δυσκολεύονται να µοιραστούν και να 

συναγωνιστούν τους άλλους, και µαθαίνουν γρήγορα, πώς να προσαρµόζονται στον κόσµο των 

ενηλίκων, αφού συναναστρέφονται µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο µόνο µε τους γονείς τους 

που είναι ενήλικοι. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, ο θεραπευτής να εξηγήσει τον κόσµο των παιδιών 

στους ενηλίκους και το αντίστροφο.  

Παράλληλα, ο θεραπευτής οφείλει να θέσει και τα όρια του αδερφικού υποσυστήµατος, και να 

προστατεύσει τα παιδιά και την αδερφική σχέση από τις παρεµβάσεις των ενηλίκων. Ακόµη, όµως, 
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και όταν οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί απέναντι στα παιδιά, ο ειδικός βοηθάει τα αδέρφια να 

µάθουν να επικοινωνούν µε εξωοικογενειακές οµάδες.    

 

 

3.3.2.6. Συνασπισµοί, συµµαχίες  
 

Όταν χρησιµοποιείται ο όρος «συνασπισµός», αναφέρεται σε µία διαδικασία, κατά την οποία, 

όταν σε µια οµάδα, υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα σε δύο µέλη, προστίθεται ένα τρίτο µέλος, 

προκειµένου να µειωθεί η µεταξύ τους ένταση. Ο «συνασπισµός» δηµιουργεί τριγωνοποιήσεις, 

όπως είδαµε στην διαγενεακή θεωρητική προσέγγιση του Bowen παραπάνω. Η τριγωνοποίηση 

αυτή ενδέχεται να εκφραστεί µε δύο τρόπους: 

- Με την µορφή του συνασπισµού δύο µελών εναντίον ενός τρίτου (για παράδειγµα, ο 

πατέρας µπορεί να συµµαχήσει µε ένα από τα παιδιά της οικογένειας εναντίον της µητέρας). 

- Με την ανάπτυξη κάποιου προβλήµατος σε ένα µέλος της οικογένειας σε αυτήν την 

περίπτωση ένα δυσλειτουργικό σύστηµα οικογένειας ή ζευγαριού ισορροπεί µε την εµφάνιση του 

προβλήµατος σε ένα µέλος του.  

  

3.3.3. Σκοπός της θεραπείας  
 

Κατά την δοµική θεραπεία, τα προβλήµατα που εµφανίζονται µέσα στα πλαίσια της οικογένειας 

συνδέονται µε προβλήµατα στη δοµή της, στην ιεραρχία, στο είδος των ορίων, αλλά και στη 

δηµιουργία συνασπισµών. Η θεραπεία λοιπόν, έχει ως στόχο να βοηθήσει την οικογένεια να 

καθορίσει περισσότερο σαφή όρια, να αυξήσει την ευελιξία της, ιδιαίτερα κατά τις µεταβατικές 

καταστάσεις της οικογενειακής ζωής, και κυρίως να αλλάξει τη δυσλειτουργική δοµή της. Ο 

Minuchin (2000) αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
Η αλλαγή θεωρείται, ότι συµβαίνει µέσω της διαδικασίας της σύνδεσης του θεραπευτή µε την 

οικογένεια και της αναδόµησης που αυτός επιφέρει στην οικογένεια κατά προσεκτικά σχεδιασµένο 

τρόπο, έτσι ώστε να µετασχηµατίσει τα δυσλειτουργικά πρότυπα συναλλαγής (2000, σ. 180).    

 

3.3.4. Θεραπευτική διαδικασία 
 

Σύµφωνα µε τις θέσεις της δοµικής θεωρητικής προσέγγισης η προσοχή του θεραπευτή 

εστιάζεται κυρίως στα παρακάτω σηµεία:  

 

- Η ιεραρχική δοµή της οικογένειας χρειάζεται να είναι λειτουργική. Οι γονείς οφείλουν να 

έχουν την ευθύνη για την οικογενειακή λειτουργία και τα παιδιά να λειτουργούν ως αδέρφια και να 

µην αναλαµβάνουν άλλους ρόλους (λ. χ. γονεϊκούς). 

- Όταν τα µέλη της οικογένειας είναι αποµακρυσµένα µεταξύ τους, τότε στόχος του 

θεραπευτή είναι να αυξηθεί η συναλλαγή τους και τα όρια ανάµεσά τους να γίνουν σαφή και 

λιγότερα κλειστά, να αυξηθεί, δηλαδή, η συντροφικότητα και η υποστήριξη µεταξύ των µελών. 

- Όταν τα µέλη της οικογένειας είναι πολύ δεµένα µεταξύ τους, κύριος στόχος της 

θεραπευτικής διαδικασίας είναι η αυτονόµησή τους, αλλά και η αυτονόµηση των διαφόρων 

υποσυστηµάτων. Ενισχύεται, δηλαδή, η αυτονοµία των παιδιών, ανάλογα µε την ηλικία τους, αλλά 

και η ανεξαρτησία του υποσυστήµατος των συζύγων. 

- Η θεραπεία στοχεύει στη διαφοροποίηση, όταν τα όρια είναι συγκεχυµένα. Κατά βάση 

επιδιώκεται η διαφοροποίηση του συζυγικού υποσυστήµατος από το γονεϊκό. Οι σύζυγοι είναι 

σηµαντικό να διαθέτουν χρόνο για τη σχέση τους ως ζευγάρι.  

Βέβαια, γίνεται κατανοητό, ότι οι παραπάνω στόχοι προσαρµόζονται ανάλογα µε την µορφή της 

οικογένειας. Η µονογονεϊκή οικογένεια, για παράδειγµα, έχει διαφορετικές ανάγκες αναφορικά µε 

την οριοθέτηση. Σύµφωνα µε τη δοµική προσέγγιση, η δοµή της οικογένειας και η οργάνωσή της, 

καθορίζονται και από το εξελικτικό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η οικογένεια, αλλά και από τις 

ανάγκες των µελών που έχει να καλύψει.   
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3.3.5. Ο θεραπευτής  
 

Βάσει της κατηγοριοποίησης των θεραπευτών, σχετικά µε το βαθµό παρέµβασής του στη 

θεραπευτική διαδικασία, ο Minuchin ανήκει στην κατηγορία των «παρεµβατικών». Πότε είναι 

παρεισφρυτικός και φορτικός, πότε τρυφερός και µε ενσυναίσθηση, άλλοτε πάλι προκλητικός. 

Πάντα όµως δείχνει σεβασµό και πίστη στις δυνατότητες των ατόµων και των οικογενειών να 

εξελίσσονται (Minuchin, 2000, σ. 33).  

Η δοµική θεραπεία είναι θεραπεία δράσης και αναφέρεται στο παρόν. Βασικός της στόχος είναι 

να αλλάξει την παρούσα κατάσταση της οικογένειας, και όχι να ερευνήσει το παρελθόν. Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση υποστηρίζει, ότι µε την παρέµβαση στο πλαίσιο µπορούν να επέλθουν 

αλλαγές, τόσο ενδοψυχικές, όσο και στη συµπεριφορά του ατόµου. Έργο λοιπόν του θεραπευτή 

είναι να βοηθήσει τον ασθενή και την οικογένειά του στο σχηµατισµό του οικογενειακού του 

πλαισίου.  

Υπάρχει συγκεκριµένη πορεία, την οποία ακολουθεί ο θεραπευτής κατά τη διάρκεια της 

παρέµβασης και είναι η ακόλουθη: 

- Πρώτον, συνδέεται µε την οικογένεια καταλαµβάνοντας τη θέση του συντονιστή. 

- ∆εύτερον, φέρνει στην επιφάνεια και αξιολογεί την οικογενειακή δοµή. 

- Τρίτον, δηµιουργεί συνθήκες, οι οποίες επιτρέπουν το µετασχηµατισµό αυτής της δοµής.  

 

3.3.6. Θεραπευτικές µέθοδοι και τεχνικές 
 

Οι βασικότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη δοµική προσέγγιση είναι οι τεχνικές 

σύµπραξης και οι τεχνικές αναδόµησης. Και οι δύο τεχνικές εσωκλείουν επιµέρους τεχνικές.  

  

3.3.6.1. Τεχνικές σύµπραξης  
 

Οι τεχνικές σύµπραξης στοχεύουν στη σύνδεση του θεραπευτή µε το σύστηµα της οικογένειας. 

Αυτό πραγµατοποιείται από την πρώτη συνεδρία, για να µπορέσει έπειτα να την οδηγήσει σε 

αλλαγές. Η τεχνική της σύµπραξης αποτελεί κεντρικό σηµείο στη θεραπευτική παρέµβαση. Ο ίδιος 

ο Minuchin (1974) υπογραµµίζει:  

 
Αν ο θεραπευτής δεν συνδεθεί µε την οικογένεια και δεν δηµιουργήσει ένα θεραπευτικό σύστηµα, δεν 

µπορεί να την οδηγήσει σε αναδόµηση, ούτε να πετύχει τους θεραπευτικούς του στόχους (1974, σ. 

123).  

 

Ο θεραπευτής προκειµένου να επιτύχει τη σύµπραξη, προσαρµόζεται στην οργάνωση και στον 

τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και γίνεται µέλος της. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει ο 

ίδιος να βιώσει τα πρότυπα συναλλαγών της οικογένειας και τη δύναµή τους. Να βιώσει, δηλαδή, 

την ευχαρίστηση του να τον αγαπούν, την δυσαρέσκεια να τον θεωρούν προβληµατικό, να τον 

εµπιστεύονται, να τον ενισχύουν. Παράλληλα, οφείλει να προσαρµόζεται απέναντι στα παιδιά και 

να µιλά τη γλώσσα τους. ο ίδιος αναφέρει:  

 
Τείνω να υιοθετώ τη γλώσσα των οικογενειών, µε τις οποίες εργάζοµαι. Χρησιµοποιώ πολυσύλλαβες 

λέξεις µε τους διανοούµενους, γίνοµαι ροµαντικός µε τους Νοτιοαµερικανούς, ιδεολόγος µε τους 

εφήβους. Προσπαθώ να τους µοιάσω. Μπορεί να γίνω Νοτιοαµερικανός, Εβραίος ή Ιταλός. Γίνοµαι 

ραβίνος ή υπουργός, όταν η οικογένεια το έχει ανάγκη (1974, σ. 41).        

 

3.3.6.1.1. Επιµέρους τεχνικές σύµπραξης 
 

Η σύνδεση του θεραπευτή µε την οικογένεια πραγµατοποιείται µε κάποιους τρόπους που 

περιγράφονται παρακάτω:  
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3.3.6.1.1.1. Προσαρµογή  
 

Η «προσαρµογή» στοχεύει στη συµπόρευση του θεραπευτή µε την υπάρχουσα κατάσταση. ο 

θεραπευτής κατανοεί τις συµπεριφορές των µελών της οικογένειας και τις θέσεις τους. κατανοεί, 

για παράδειγµα, την συµπληρωµατικότητα των σχέσεων σε ένα ζευγάρι ή την ανάγκη της 

οικογένειας για τη δηµιουργία ενός «ασθενή». Ο θεραπευτής δείχνει τις καταστάσεις αυτές µε 

διάφορους τρόπους και δείχνει κατανόηση.     

 

3.3.6.1.1.2. ∆ιατήρηση 
 

Κατά τη διαδικασία της «διατήρησης» ο θεραπευτής υποστηρίζει, όσα λέει το κάθε µέλος, 

προκειµένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ατόµων, και των υποσυστηµάτων. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Οι διαδικασίες διατήρησης εµπεριέχουν συχνά την ενεργό επιβεβαίωση και 

υποστήριξη των οικογενειακών υποσυστηµάτων» (Minuchin, 2000, σ. 238).  

 

3.3.6.1.1.3. Ανίχνευση 
 

Στην «ανίχνευση» ο θεραπευτής διερευνά, διευκρινίζει και επιδοκιµάζει, αυτά που λέει η 

οικογένεια, ανάλογα µε την περίπτωση. Ο θεραπευτής ακολουθεί τον τρόπο, µε τον οποίο η 

οικογένεια µιλά και επικοινωνεί και ενθαρρύνει τα µέλη να συνεχίσουν. Προβάλλει έναν άνθρωπο, 

ο οποίος ενδιαφέρεται να µάθει, χωρίς να ασκεί κριτική, σε όσα λέγονται.   

 

3.3.6.1.1.4. Μίµηση 

 

Ο θεραπευτής µιµείται τον τρόπο, το στυλ, και το συναισθηµατικό επίπεδο της επικοινωνίας της 

οικογένειας.   Στα πλαίσια µίας ευχάριστης οικογένειας γίνεται ευχάριστος και στα πλαίσια µίας 

αυστηρής οικογένειας παρουσιάζεται απόµακρος. Μέσω αυτού του τρόπου αποκτιέται η 

εµπιστοσύνη της οικογένειας και έπειτα µπορεί να την οδηγήσει σε αναδόµηση.  

  

3.3.6.2. Τεχνικές αναδόµησης  
 

Οι τεχνικές αναδόµησης έχουν ως στόχο τη θεραπευτική αλλαγή. Οι τεχνικές της σύνδεσης, 

όπως έχουµε ήδη πει, αποσκοπούν στην µείωση της απόστασης ανάµεσα στο θεραπευτή και την 

οικογένεια και την είσοδο του πρώτου στο σύστηµα της δεύτερης, ώστε να υπάρξουν στη συνέχεια 

αλλαγές. Τα δύο είδη των τεχνικών είναι αλληλοεξαρτώµενα: «Η θεραπεία δεν µπορεί να γίνει χωρίς 

σύνδεση, αλλά δεν µπορεί να είναι επιτυχηµένη χωρίς αναδόµηση» (Minuchin, 2000, σ. 138).  

Οι βασικότερες τεχνικές αναδόµησης είναι οι εξής:     

 

3.3.6.2.1. Παράσταση ή αναπαράσταση 
 

Σκοπός της «παράστασης» ή «αναπαράστασης» είναι να διερευνηθεί η οικογενειακή δοµή και να 

αυξηθεί η ένταση στην οικογένεια, προκειµένου να προχωρήσει στη συνέχεια σε αναδόµηση. Η 

οικογένεια αναπαριστά κάτι που της έχει συµβεί και ο θεραπευτής βοηθάει τα µέλη να βρουν 

καλύτερο τρόπο συµπεριφοράς, ώστε να έχουν καλύτερο αποτέλεσµα.  

  

3.3.6.2.2. Οριοθέτηση 
 

Κατά την οριοθέτηση ο θεραπευτής βοηθάει την οικογένεια να διαµορφώσει νέους κανόνες και 

δοµές, που να έχουν λειτουργικό αποτέλεσµα. Σε οικογένειες, δηλαδή, µε κλειστά όρια  ο 

θεραπευτής φροντίζει να τα κάνει περισσότερο ανοιχτά, ενώ σε οικογένειες µε συγκεχυµένα όρια 

επιδιώκει να τα κάνει περισσότερο σαφή και κλειστά. Ο θεραπευτής την θέσπιση ορίων την 

επιδεικνύει µε λεκτικούς ή µη λεκτικούς τρόπους.   
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3.3.6.2.3. Μετακίνηση στο χώρο 

 

Όταν τα παιδιά κάθονται ανάµεσα στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο Minuchin 

αλλάζει τη θέση των µελών, τοποθετώντας το ζευγάρι µαζί και τα παιδιά σε κάποια απόσταση από 

τους γονείς τους. Mε αυτόν τον τρόπο δίνεται στους γονείς το λεκτικό µήνυµα, ότι ο ρόλος τους ως 

ζευγαριού και ως γονέων διαφέρει από τη θέση και το ρόλο των παιδιών.   

 

3.3.6.2.4.Κλιµάκωση της έντασης 

 

Ο θεραπευτής προκειµένου να προκαλέσει τα µέλη της οικογένειας, ώστε να δεχτούν αυτά την 

αναδόµηση, αυξάνει την ένταση στην οικογένεια. Αυτό το κατορθώνει ενθαρρύνοντας µία 

σύγκρουση ή δηµιουργώντας συνασπισµό µε κάποια µέλη εναντίων άλλων ή ακόµη και 

ανατρέποντας δυσλειτουργικά πρότυπα συναλλαγής που χρησιµεύουν στην µείωση της έντασης.  

  

3.3.6.2.5. Αξιοποίηση του συµπτώµατος  

 

Το σύµπτωµα µέσα στα πλαίσια της οικογένειας αποτελεί έκφραση ενός υπάρχοντος 

προβλήµατος. Ο θεραπευτής οφείλει να βρει κάποιους τρόπους, ώστε να αποφευχθεί η τάση της 

οικογένειας να επικεντρώνεται στο σύµπτωµα και σε αυτόν που το εκδηλώνει. Όταν το πρόβληµα 

χαρακτηρίζεται οδυνηρό ή επικίνδυνο, (φοβία, κλινική ανορεξία, κ. λ. π.) ο θεραπευτής εστιάζει την 

προσοχή του σε αυτό.    

 

3.3.6.2.6. Αναπλαισίωση 

 

Η συγκεκριµένη τεχνική αντιµετώπισης εφαρµόζεται σε όλα τα µοντέλα συστηµικής 

προσέγγισης και σκοπός της είναι να αλλάξει την έννοια που έχει το σύµπτωµα ως εκείνη τη 

στιγµή. Οι δύο κύριες µορφές «αναπλαισίωσης» είναι οι εξής:  

 

-   Η αναδιαµόρφωση του προβλήµατος. Με αυτόν τον τρόπο θα φαίνεται, ότι το σύµπτωµα 

ανήκει στο όλο πλαίσιο και όχι στο άτοµο. Αντιθέτως, θα τονιστούν τα θετικά στοιχεία που 

ενδεχοµένως υπάρχουν στο άτοµο.  

 

-   Η αναδιαµόρφωση στον τρόπο παρουσίασης των προβληµατικών αντιδράσεων. Για 

παράδειγµα, η συµπεριφορά του ατόµου, που θεωρείται προβληµατική, µπορεί να οριστεί ως 

«συµπεριφορά που θέλει να προκαλέσει». Έτσι, λ. χ. η κλινική ανορεξία ενός µικρού παιδιού, 

δύναται να οριστεί ως ανυπακοή ή ως ένας τρόπος για να δείξει στους γονείς του, ότι τους θεωρεί 

ανίκανους (Minuchin, 1974, σ. 155).  

Το πρώτο πράγµα που προσπαθεί να κάνει ο θεραπευτής στη δοµική προσέγγιση, όπως και σε 

κάθε µοντέλο συστηµικής προσέγγισης, είναι η ευαισθητοποίηση της οικογένειας, ώστε να 

αντιληφθεί, ότι το πρόβληµα αφορά όλα τα µέλη, και όχι µεµονωµένα το άτοµο που το εµφανίζει. 

Έτσι, ο θεραπευτής χρησιµοποιεί στρατηγικές, για να διευρύνει το πλαίσιο εστίασης του 

προβλήµατος. Με αυτόν τον τρόπο τα µέλη κατανοούν, ότι το πρόβληµα είναι οικογενειακό και όχι 

ατοµικό. Η συνειδητοποίηση αυτή µπορεί να προκαλεί άγχος, γεννά όµως και ελπίδα στην 

οικογένεια για απαλλαγή από το πρόβληµα.  

    

3.3.6.2.7. Υποστήριξη, εκπαίδευση και καθοδήγηση 

 

Τα παραπάνω ανήκουν στις τεχνικές σύµπραξης, αλλά χρησιµοποιούνται και στην αναδόµηση. 

Αν οι γονείς δεν µπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον και δεν µπορούν να συµπεριφερθούν 

διαφορετικά στα παιδιά τους, ανάλογα µε την ηλικία τους, τότε ο θεραπευτής πρέπει να τους το 
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δείξει. Παίρνει λοιπόν, το ρόλο τους, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας, για να τους 

δείξει, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.    

 

3.3.6.2.8. Οικογενειακός χάρτης  

 

Ο οικογενειακός χάρτης είναι ένα συνοπτικό διάγραµµα της οικογένειας. Το πρώτο πράγµα που 

κάνει ο θεραπευτής είναι η γραφική απεικόνιση του χάρτη της οικογενειακής δοµής και των 

προτύπων επικοινωνία των µελών. Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στον οικογενειακό χάρτη 

απεικονίζουν το είδος των ορίων της οικογένειας κατά τον Minuchin (σαφή, συγκεχυµένα ή 

άκαµπτα). Τέλος, στο χάρτη δηλώνονται οι συνασπισµοί και οι συγκρούσεις.     

 

3.3.6.2.9. Ασκήσεις  

 

Πολύ συχνά ο θεραπευτής δίνει στα µέλη ή στο υποσύστηµα κάποιες εργασίες / ασκήσεις, τις 

οποίες οφείλουν τα µέλη της οικογένειας να κάνουν, κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών 

συνεδριών, είτε αργότερα στο σπίτι. Για παράδειγµα, σε ένα οικογενειακό σύστηµα, όπου ο γονέας 

έχει δηµιουργήσει συνασπισµό µε ένα παιδί, µπορεί να δοθεί ως άσκηση να κάνουν οι γονείς 

κάποια πράγµατα µαζί. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι η δοµική προσέγγιση στη θεραπεία οικογένειας έχει µία 

συγκροτηµένη θεωρία, η οποία συνδέεται άµεσα µε τη διάγνωση και την παρέµβαση. Όπως όλες οι 

συστηµικές προσεγγίσεις, έτσι και η συγκεκριµένη, εστιάζει, στον τρόπο µε τον οποίο τα διάφορα 

µέρη του συστήµατος αλληλεπιδρούν, µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η οµοιοστατική ισορροπία και 

πώς δηµιουργούνται τα δυσλειτουργικά πρότυπα σχέσεων και επικοινωνίας. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της δοµικής προσέγγισης είναι η έµφαση που δίνει στην οργάνωση του 

οικογενειακού συστήµατος, στο συζυγικό, στο γονεϊκό και στο αδελφικό υποσύστηµα, όπως και 

στη σαφήνεια των µεταξύ τους ορίων. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας ο 

θεραπευτής έχει ενεργό µέρος και δουλεύει µε δυναµικό τρόπο µε την οικογένεια. Αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες που θα φέρουν αλλαγή στο οικογενειακό σύστηµα, και χρησιµοποιεί διάφορες 

τεχνικές για το σκοπό αυτό. Η δοµική προσέγγιση έδωσε στη θεραπεία της οικογένειας σηµαντικές 

έννοιες και τεχνικές, όπως, για παράδειγµα, είναι η δοµή, η σύµπραξη, η αναδόµηση, η 

διαµόρφωση ορίων και ο χάρτης οικογένειας. Παράλληλα προέβαλε ένα νέο τρόπο θεώρησης της 

θεραπευτικής διαδικασίας, όπου σηµαντική θέση κατέχουν η προσωπικότητα και η δυναµική 

παρουσία του θεραπευτή.   

 

3.4. Εστιασµένη στη λύση οικογενειακή προσέγγιση (Steve de Shazer (1940 – 

2005 & Insoo Kim Berg)  

 
Η εστιασµένη στη λύση θεραπευτική προσέγγιση ανήκει στα µοντέλα οικογενειακής θεραπείας 

που αναπτύχθηκαν µετά το 1980 και έχουν επηρεαστεί από το ρεύµα του κοινωνικού 

κονστρουξιονισµού. Όπως αναφέραµε παραπάνω οι προσεγγίσεις οικογενειακής θεραπείας αυτής 

της περιόδου ρίχνουν βάρος στη χρήση του λόγου κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας 

κι αυτό, γιατί πιστεύουν, ότι η γλώσσα αποδίδει µία πραγµατικότητα, που είναι πολιτισµικά και 

ιστορικά καθορισµένη και επιπλέον δηµιουργεί µια πραγµατικότητα, αφού οι άνθρωποι µέσω 

αυτής, δίνουν νόηµα στη ζωή τους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο θεραπευτής στρέφει την προσοχή 

του στις ιστορίες και τις ερµηνείες που αποδίδονται από τα µέλη της οικογένειας αναφορικά µε το 

πρόβληµα και τη ζωή τους.         

 

3.4.1. Βασικές θεωρητικές θέσεις 

 

Σύµφωνα µε τον De Shazer, στα µέλη της οικογένειας δεν επιτρέπεται η επίλυση των δυσκολιών, 

διότι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν µη αποτελεσµατικές λύσεις. Κι όταν γίνεται αυτό, όταν, 

δηλαδή, χρησιµοποιούνται από τα άτοµα διάφοροι τρόποι επίλυσης των προβληµάτων τους, αλλά 
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δεν οδηγούνται σε λύσεις, τότε τείνουν τα άτοµα να γίνονται απαισιόδοξα. Γι’ αυτό το λόγο µία από 

τις βασικές θέσεις της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι η ενθάρρυνση των ατόµων να κάνουν κάτι 

διαφορετικό.  

Βασική θέση στην εστιασµένη στη λύση προσέγγιση αποτελεί η επικέντρωση, όχι στο 

πρόβληµα, αλλά στη λύση αυτού. Έτσι, ο θεραπευτής δεν ασχολείται µε το πρόβληµα, αλλά 

διερευνά τις δυνατότητες και τις ικανότητες των ατόµων που ζητούν βοήθεια. Κι αυτό, γιατί 

πιστεύει, ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να βρει λύση στο πρόβληµά του, αρκεί κάποιος να του 

υποδείξει τις δυνατότητές του, αλλά και να του προβάλλει τις καταστάσεις στη ζωή του που δεν 

αποτελούν πρόβληµα.  

Παράλληλα, µία άλλη κεντρική θέση της συγκεκριµένης προσέγγισης αποτελεί και το γεγονός, 

ότι οι άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια στον ειδικό, θέλουν να αλλάξουν, οπότε ο θεραπευτής 

πιστεύει, ότι το υποκείµενο δεν προβάλλει αντίσταση κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής 

διαδικασίας. Επιπλέον ο θεραπευτής δεν εστιάζει στο πρόβληµα, οπότε δεν έχει συγκεκριµένες 

θέσεις, για το ποια οικογένεια είναι υγιής και ποια όχι.  

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάδειξης των θετικών στοιχείων, ο θεραπευτής εστιάζει την 

προσοχή του στις εξαιρέσεις, στο πότε, δηλαδή, το πρόβληµα δεν παρουσιάζεται. Οι εξαιρέσεις 

θεωρείται, ότι αποτελούν επιτυχηµένες προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος, στις οποίες όµως 

το άτοµο δεν έχει δώσει την πρέπουσα σηµασία. Όταν τα άτοµα δουν αυτές τις εξαιρέσεις, τότε θα 

αποκτήσουν ελπίδα και ενθάρρυνση, ώστε να αναζητήσουν λύσεις.  

Οι θεραπευτές υποστηρίζουν, ότι είναι αναγκαίο να γίνονται µόνο µικρές αλλαγές. Μέσω αυτών 

το άτοµο αποκτά αισιοδοξία και εµπιστοσύνη, ώστε να συνεχίσει να ανακαλύπτει λύσεις στα 

προβλήµατα οι αλλαγές ενδέχεται να επέλθουν σε οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει δυνατότητα 

αλλαγής. Βασική αρχή λοιπόν, της εστιασµένης στη λύση προσέγγισης είναι, ότι µία µικρή αλλαγή 

σε ένα µέρος του συστήµατος, οδηγεί σε πολλαπλές αλλαγές σε ολόκληρο το σύστηµα. Γι’ αυτό το 

λόγο και δεν χρειάζονται πολλές θεραπευτικές συνεδρίες, παρά µόνο τέσσερις µε πέντε 

συναντήσεις. 

Ο προσανατολισµός της θεραπείας δεν είναι το παρελθόν, αλλά το µέλλον. ∆εν δίνεται λοιπόν, 

σηµασία στο ιστορικό, αλλά στο τι µπορεί και τι είναι πιθανό να αλλάξει. 

 

3.4.2. Σκοπός της θεραπείας         

 

Σκοπός της θεραπείας της εστιασµένης στη λύση προσέγγισης είναι η επίλυση των προβληµάτων 

µέσω της ενίσχυσης των θετικών στοιχείων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των µελών της 

οικογένειας που προσέρχονται για βοήθεια. Ο θεραπευτής ζητά από τα άτοµα να του περιγράψουν 

τους στόχους τους, οι οποίοι στη συνέχεια ορίζονται στη βάση συγκεκριµένων συµπεριφορών. Ο 

θεραπευτής βοηθά τα άτοµα, προκειµένου να συγκεκριµενοποιηθούν οι στόχοι και να γίνουν 

εφικτοί στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι στόχοι αυτοί τοποθετούνται σε ιεραρχική 

σειρά, µε πρώτους, όσους µπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα. Κατόπιν ο θεραπευτής ζητά από 

τους θεραπευόµενους, να σκεφτούν, πώς θα είναι το µέλλον τους, όταν πραγµατοποιηθούν οι 

παραπάνω στόχοι. Τους ζητά, δηλαδή, να φανταστούν τη ζωή τους, όταν τα προβλήµατα εκλείψουν. 

Συµπερασµατικά, οι πληροφορίες για µελλοντικές καταστάσεις, τον τρόπο που θέλει το υποκείµενο 

να είναι η ζωή του στο µέλλον, αλλά και η υπογράµµιση των εξαιρέσεων, απασχολούν ιδιαίτερα 

την εστιασµένη στη λύση θεραπεία.      

 

3.4.3. Ο θεραπευτής  

 

Το πρώτο πράγµα που έχει να κάνει ο θεραπευτής είναι το να αξιολογήσει, το πόσο 

δραστηριοποιηµένη είναι η οικογένεια, προκειµένου να υποστεί αλλαγές. Οι κατηγορίες των µελών 

της οικογένειας είναι συνήθως οι εξής: 

-  Οι «επισκέπτες», οι οποίοι θεωρούν, ότι δεν έχουν µεγάλη σχέση, ούτε µε το πρόβληµα, 

ούτε µε την επίλυσή του. 
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-  Οι «παραπονούµενοι», οι οποίοι παραπονιούνται για το σύνολο της κατάστασης και 

αναφέρονται στο πρόβληµα, αλλά δεν είναι έτοιµοι για την επίλυση των προβληµάτων που 

απασχολούν την οικογένεια. 

-  Οι «πελάτες», οι οποίοι χαρακτηρίζονται από προθυµία και να περιγράψουν το πρόβληµα, 

αλλά και να προσπαθήσουν για την επίλυσή του. 

Κατά τις συνεδρίες ο θεραπευτής βοηθάει την οικογένεια να ενεργοποιηθεί, να προσπαθήσει να 

κάνει αλλαγές, αλλά και να αξιοποιήσει τα εφόδια και τις δυνάµεις που διαθέτει, και ίσως δεν 

γνωρίζει καν, ότι είναι κάτοχος τους. Όσο σηµαντική είναι η χρήση της γλώσσας, το ίδιο σηµαντική 

είναι και η σωστή εφαρµογή των θεραπευτικών µεθόδων και τεχνικών. Ο de Shazer υπογραµµίζει, 

ότι η πρόταση, η οποία πρόκειται να επιλύσει το οικογενειακό πρόβληµα, δεν χρειάζεται να είναι 

τόσο περίπλοκη, όσο και το πρόβληµα, ούτε να συµπεριλαµβάνει όλα τα µέλη της οικογένειας.  

Ο θεραπευτής, ως επαγγελµατίας οφείλει να δεχτεί, ότι η οικογένεια είναι αυτή που ορίζει τους 

στόχους και το τι επιθυµεί να κατορθώσει κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Ο 

ειδικός, αφενός µεν, πρέπει να βοηθήσει, ώστε αυτοί οι στόχοι να συγκεκριµενοποιηθούν, αφετέρου 

δε, είναι σηµαντικό να ενθαρρύνει τις µικρές αλλαγές που γίνονται και να παρέχει βοήθεια στα 

µέλη της οικογένειας, ώστε να τις κατανοούν, και να τις αντιλαµβάνονται, όταν αυτές συµβαίνουν.     

 

3.4.4. Θεραπευτική διαδικασία 

 
Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινά µε την διαπραγµάτευση ενός στόχου, που µπορεί να 

επιτευχθεί. Κατά τη διάρκεια ορισµού των στόχων, ο θεραπευτής µεταφέρει την προσοχή του, από 

το τι δεν πάει καλά, στο τι πάει. Με αυτόν τον τρόπο τα άτοµα αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες 

και τις ικανότητες που ήδη διαθέτουν και ανασύρονται στην επιφάνεια τα θετικά στοιχεία της 

οικογένειας ή των µελών. Έτσι, είναι πιο εύκολο τα άτοµα να βρουν λύση στο πρόβληµά τους, 

αφού συζητούν, για τις ικανότητες που διαθέτουν, αλλά και για όσα έκαναν σε παρελθοντικό χρόνο 

και είχαν αποτέλεσµα.   

 

3.4.4.1. Στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας  
 

Η θεραπευτική διαδικασία στα πλαίσια της συνεδρίας ακολουθεί µία  συγκεκριµένη πορεία, η 

οποία είναι η εξής:  

 

3.4.4.1.1. Πρώτο µέρος 
 

Σε κάθε συνάντηση αρχικά υπάρχει ένα πεντάλεπτο κοινωνικής συναλλαγής. Ειδικότερα, στην 

πρώτη συνεδρία ο θεραπευτής ρωτάει τα µέλη της οικογένειας τι θα ήθελαν να αλλάξουν στη 

οικογένειά τους. ∆ίνεται έµφαση στα εφόδια, στις εξαιρέσεις και στα θετικά σηµεία. Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου µέρους της συνεδρίας τίθενται από τα µέλη της οικογένειας οι στόχοι για 

αλλαγή. Αυτό καθίσταται εφικτό µέσω ερωτήσεων που δείχνουν, ότι οι αλλαγές είναι πιθανές, αλλά 

και µε την επισήµανση των ενδεχόµενων µικρών αλλαγών. 

 

3.4.4.1.2. Θεραπευτικό διάλειµµα  

 

Μετά από ένα διάστηµα τριών τετάρτων περίπου ο θεραπευτής κάνει διάλειµµα, προκειµένου να 

συναντήσει τους συνθεραπευτές πίσω από το µονόδροµο καθρέφτη (εάν υπάρχει) ή να 

συγκεντρωθεί, για να σκεφτεί, τα όσα συζητήθηκαν. Αυτή η διαδικασία έχει ως σκοπό, µε βάση τα 

όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, να προετοιµαστούν τα θετικά σχόλια για τα 

εφόδια της οικογένειας ή του ατόµου, στο οποίο θα τα απευθύνει ο θεραπευτής, όταν επιστρέψει. 

Επιπλέον, επισηµαίνονται οι ασκήσεις, οι οποίες θα δοθούν στην οικογένεια, έως την επόµενη 

συνάντηση. 
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3.4.4.1.3. Επιστροφή στο χώρο της συνεδρίας  

 

Επιστρέφοντας στο χώρο της θεραπευτικής διαδικασίας, ο θεραπευτής αφιερώνει περίπου δέκα 

λεπτά, προκειµένου να µεταφέρει στην οικογένεια τα θετικά σχόλια και να δώσει τις ασκήσεις στα 

µέλη.   

 

3.4.5. Θεραπευτικές µέθοδοι και τεχνικές 

 

3.4.5.1. Γενικές αρχές  

 

Προκειµένου οι θεραπευτές να επιτύχουν τους στόχους τους, έχουν αναπτύξει ορισµένες 

τεχνικές, οι οποίες είναι οι εξής:  

- Οι αλλαγές στη ζωή είναι αναπόφευκτες. 

- Αυτό που χρειάζεται είναι η κινητοποίηση µικρών αλλαγών. Κι αυτό ακριβώς κάνει ο 

θεραπευτής. ∆ίνει το έναυσµα, για να αρχίσουν αυτές οι αλλαγές, οι οποίες θα συνεχιστούν από το 

οικογενειακό σύστηµα.  

- Μια αλλαγή σε ένα µέλος ή σε µια σχέση επηρεάζει αναπόφευκτα και τα υπόλοιπα µέλη και 

τις σχέσεις στην οικογένεια. 

- Οι άνθρωποι έχουν τις ικανότητες και τα εφόδια για αλλαγή.  

- Για να επιτευχθεί η επίλυση του προβλήµατος, δεν απαιτείται η εκµάθηση πολλών 

πληροφοριών σχετικά µε αυτό.  

- Η πραγµατικότητα µπορεί να ειδωθεί µέσα από πολλές οπτικές γωνίες. 

 

3.4.5.2. Επιµέρους τεχνικές  

 

3.4.5.2.1. Εστίαση στη λύση 

 

Ο θεραπευτής έχει ως στόχο να δείξει άλλες όψεις της πραγµατικότητας, µη προβληµατικές. Για 

να το πετύχουν αυτό, δεν έχουν παρά να βοηθήσουν τα άτοµα να αλλάξουν τον τρόπο, µε τον οποίο 

µιλούν για τα προβλήµατά τους. Οι Berg και de Shezar (1993) αναφέρουν σχετικά:  

 
[…] Καθώς ο ασθενής και ο θεραπευτής µιλούν όλο και περισσότερο για τις λύσεις που προσπαθούν 

να βρουν, φτάνουν στο σηµείο να πιστεύουν στην αλήθεια της πραγµατικότητας, για την οποία 

συζητούν. Αυτός φυσικά είναι ο τρόπος, µε τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα (1993, σ. 9)  .  

 

3.4.5.2.2. Ερωτήσεις  

 

Ο de Shazer και οι συνεργάτες του προκειµένου να βοηθήσουν την οικογένεια και τα άτοµα 

αυτής να παρατηρήσουν τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτή και να οδηγηθούν στην επίλυση 

των προβληµάτων τους, ανέπτυξαν ορισµένες κατηγορίες ερωτήσεων, όπως: 

 

3.4.5.2.2.1. Ερωτήσεις που ανασύρουν πληροφορίες για τα εφόδια και τα δυνατά σηµεία της 

οικογένειας 

  

Μία τέτοια ερώτηση παρουσιάζουν οι O’ Hanlon & Weiner – Davis (1989): «Ποια είναι τα 

εφόδια και τα δυνατά στοιχεία στην οικογένειά σου; Εξήγησε πώς ένα ή περισσότερα από αυτά τα 

στοιχεία που ανέφερες, βοήθησε εσένα και την οικογένειά σου σε δύσκολες στιγµές» (1989, σ. 211). 

 

3.4.5.2.2.2. Υποθετικές ερωτήσεις 

 

Με τις υποθετικές ερωτήσεις τα άτοµα µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα 

προβλήµατά τους και µέσω της διαδικασίας απάντησης αρχίζουν να αντιλαµβάνονται, ότι η αλλαγή 
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είναι δυνατή. Οι κυριότερες υποθετικές ερωτήσεις είναι του θαύµατος (τα υποκείµενα σκέφτονται 

την απάντηση στο ερώτηµα και διακρίνουν πιθανότητες για µία καλύτερη ζωή) και της εξαίρεσης 

(εξαιρέσεις θεωρούνται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες χειρίστηκαν καλύτερα το πρόβληµα ή οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόβληµα τους δηµιουργούσε λιγότερες δυσκολίες).    

 

3.4.5.2.2.3. Ερωτήσεις για βαθµολόγηση σε κλίµακα    

 

Σε αυτές τις κατηγορίες ερωτήσεων το κάθε µέλος της οικογένειας βαθµολογεί το πρόβληµα, 

χρησιµοποιώντας µία κλίµακα, που ξεκινά από το 1 (αρχική κατάσταση) και φτάνει έως το 10 (όχι 

τέλεια, αλλά όσο το δυνατόν πιο καλή). Από την πρώτη συνάντηση ο θεραπευτής επικεντρώνεται 

στην δυνατότητα των µελών της οικογένειας να αλλάξουν και τους δραστηριοποιεί, προκειµένου να 

προσέξουν τις σχετικές αλλαγές.  

Κατά κανόνα, τα µέλη της οικογένειας δεν δίνουν ίδιες βαθµολογίες και ο θεραπευτής αξιοποιεί 

αυτές τις διαφορές. Για παράδειγµα, αν ο πατέρας σηµειώσει το σηµείο 2, η µητέρα το 4 και το 

παιδί το 6, τότε ο θεραπευτής ρωτά, πώς η µητέρα και το παιδί θα συνεχίζουν να βρίσκονται στα 

σηµεία 5 και 7, τι βλέπουν αυτοί περισσότερο από τον πατέρα, καθώς και ποιες είναι για τον 

πατέρα οι πρώτες ενδείξεις, για να µετακινηθεί από το 2 στο 3. Ο τρόπος αυτός, ειδικά για τους 

ανθρώπους που συναντούν δυσκολίες, στο να εκφραστούν λεκτικά, αλλά και τα µικρά παιδιά, που 

κατανοούν τους αριθµούς, είναι απλός και γρήγορος και τους βοηθά να δηλώσουν µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια σε ποιο σηµείο βρίσκονται οι ίδιοι στις προσπάθειες που κάνει η οικογένεια για καλύτερη 

ζωή.   

 

3.4.5.2.3. Φιλοφρονήσεις – κοµπλιµέντα 

 

Όπως έχει επισηµανθεί αρκετές φορές, ο θεραπευτής αναζητά τα θετικά στοιχεία της οικογένειας 

και τα ανακοινώνει µε λόγια. Επαινεί, δηλαδή, τα µέλη, για τις προσπάθειες που κάνουν για αλλαγή 

και για τα εφόδια που διαθέτουν.  

 

3.4.5.2.4. Οµαλοποίηση – εξοµάλυνση 

 

Ένας από τους πρώτους στόχους στην εστιασµένη στη λύση προσέγγιση είναι και η εξοµάλυνση 

της κατάστασης. Κι αυτό, γιατί οι άνθρωποι που πηγαίνουν για βοήθεια, αισθάνονται συχνά 

προβληµατικοί, επειδή δεν καταφέρνουν από µόνοι τους να επιλύσουν τα προβλήµατά τους. ο 

θεραπευτής λοιπόν, φροντίζει να δείξει, ότι οι καταστάσεις αυτές δεν είναι παθολογικές και 

αποτελούν κοµµάτι των καθηµερινών δυσκολιών της ζωής, µέρος των καθηµερινών αγχογόνων 

γεγονότων.  

 

3.4.5.2.5. Θεραπευτικές ασκήσεις  

  

Στο τέλος της συνεδρίας ο θεραπευτής δίνει στους θεραπευόµενους ορισµένες ασκήσεις, τις 

οποίες πρέπει να κάνουν µέχρι την επόµενη συνάντησή τους. Οι ασκήσεις έχουν ως στόχο να 

βοηθηθεί η οικογένεια, προκειµένου να βρει λύσεις, αλλά και να εστιάσει σε θετικά στοιχεία της. 

Οι θεραπευτές επικεντρώνουν την προσοχή τους ακόµη και στις µικρότερες αλλαγές, και ζητούν 

από τους θεραπευόµενους να τους δηλώσουν µε ποιο τρόπο έφτασαν σε αυτές.      

 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαµε, ότι η εστιασµένη στη λύση προσέγγιση δίνει έµφαση στα υγιή 

στοιχεία και όχι στην παθολογία. Σέβεται τις υπάρχουσες ικανότητες των µελών της και προσπαθεί 

να της φέρει στην επιφάνεια. Έχει κυρίως βραχεία διάρκεια και εστιάζει τη  προσοχή στις 

συµπεριφορές που έχουν θετικά αποτελέσµατα. Βασική θέση της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι, 

ότι οι άνθρωποι φτάνουν στο σηµείο να έχουν προβλήµατα, όταν, στην προσπάθειά τους να 

αλλάξουν την κατάσταση, επαναλαµβάνουν τα ίδια πράγµατα, ακόµη και όταν βλέπουν, ότι δεν 

έχουν θετικά αποτελέσµατα. Όταν αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά για την κατάστασή τους 
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και να ενεργούν µε διαφορετικό τρόπο, τότε κάνουν την εµφάνισή τους οι λύσεις των 

προβληµατικών καταστάσεων.  

 

3.5. Συµβολική βιωµατική προσέγγιση (Carl Whitaker, 1912 – 1995) 
 

Ο Carl Whitaker υπήρξε ψυχίατρος και έδινε ιδιαίτερη σηµασία στη συνθεραπεία, διότι πίστευε, 

ότι ο οικογενειακός θεραπευτής, ιδιαίτερα µάλιστα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 

σταδιοδροµίας του, χρειάζεται οπωσδήποτε συνθεραπευτή, προκειµένου να αντιµετωπίσει µία 

οικογένεια θεραπευτικά. Υποστήριζε, επιπλέον, ότι µόνο µετά από αρκετά χρόνια κλινικής 

εµπειρίας ο θεραπευτής θα αποκτήσει τα αναγκαία προσόντα, για να ασκεί θεραπεία και να 

αντιµετωπίζει χωρίς βοήθεια την ποιότητα και την ένταση των οικογενειακών συναλλαγών. 

Παράλληλα, θεωρούσε, ότι για την άσκηση θεραπείας, επιβάλλεται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του θεραπευτή, αφού είναι δύσκολο να διαχωριστεί η θεραπευτική του παρέµβαση 

από την προσωπικότητά του.  

Ο Whitaker ήταν επιπλέον γνωστός και για τις πρωτότυπες τεχνικές που χρησιµοποιούσε, 

προκειµένου να προκαλέσει τα µέλη της οικογένειας. Ως θεραπευτής χαρακτηριζόταν από µεγάλη 

διαίσθηση, αυθορµητισµό και απουσία κάποιας συγκεκριµένης δοµής στη θεραπευτική του 

διαδικασία. Υποστήριζε ακόµη, ότι υπάρχει µια συναισθηµατική υποδοµή από ορµές και 

παρορµητικούς συµβολισµούς, που επηρεάζουν τη λειτουργία του ατόµου και της οικογένειας.  

Ο Whitaker χρησιµοποιούσε το συναισθηµατισµό, προκειµένου να έρθει η οικογένεια µε 

συµβολικό τρόπο σε επαφή µε το πρόβληµα. Κι αυτό, γιατί πρέσβευε, ότι παρορµήσεις υπάρχουν 

στο ασυνείδητο όλων των ανθρώπων κι έχουν σχέση µε την αντιµετώπιση βασικών αναγκών, όπως 

είναι η αντιµετώπιση της µοναξιάς, του φόβου του θανάτου κ. λ. π. Με την ανάπτυξη λοιπόν, της 

συναισθηµατικής διεργασίας, τα µέλη της οικογένειας έρχονται σε επαφή µε το ασυνείδητο και το 

παράλογο, κι έτσι αρχίζει µεταξύ τους µία νέα και δηµιουργική διαπραγµάτευση.  

Έπειτα από αυτά, γίνεται κατανοητό, ότι σκοπός της θεραπείας του µοντέλου του Whitaker είναι 

η συµβολική αποκάλυψη της παρορµητικής πλευράς της οικογενειακής ζωής και µέσω αυτής, να 

βοηθηθεί η οικογένεια να ζήσει δηµιουργικά στο παρόν. Βασική του θέση αποτελεί και το γεγονός, 

ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν µέσα από την εµπειρία τους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, της 

θεραπευτικής συνεδρίας θα πρέπει οι άνθρωποι, όχι µόνο να αντιλαµβάνονται τις καταστάσεις 

νοητικά, αλλά και να τις βιώνουν. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ονόµασε και το µοντέλο του 

«συµβολικό βιωµατικό».  

 

3.6.  Αντικειµενότροπες σχέσεις και οικογένεια καταγωγής (James Framo, 

1922 – 2001) 
 

Ο Framo ήταν ψυχολόγος και ασχολήθηκε κυρίως µε ζευγάρια. Υποστήριζε, ότι οι 

ενδοπροσωπικές συγκρούσεις που δηµιουργούνται µε την οικογένεια καταγωγής, αναπαράγονται 

στην µετέπειτα οικογένεια µε το σύζυγο και τα παιδιά. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είχε την 

πεποίθηση, ότι οι άνθρωποι δεν δεν παντρεύονται το σύντροφο που επιθυµούν, αλλά αυτόν που 

χρειάζονται ψυχολογικά, για να επεξεργαστούν τις σχέσεις τους µε την οικογένεια καταγωγής τους. 

Παράλληλα, ο Framo ανέπτυξε ορισµένες τεχνικές, οι οποίες βοηθούν τα ζευγάρια να επιλύσουν τις 

άλυτες συγκρούσεις, που ο κάθε σύντροφος φέρει µέσα στα πλαίσια της σχέσης από την οικογένεια 

καταγωγής του.  

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας τώρα, ο Framo, ακολουθεί συγκεκριµένα 

στάδια. Πρωτίστως, ξεκινά τη θεραπεία του µε το ζευγάρι, το οποίο το βλέπει, είτε µόνο του, είτε 

σε οµάδα ζευγαριών. Κάποια στιγµή συναντιέται µόνο µε τον έναν σύντροφο και την οικογένεια 

καταγωγής του (γονείς και αδέρφια), οι οποίοι διευκρινίζουν τυχόν παρεξηγήσεις του παρελθόντος 

και συζητούν τυχόν παράπονα και παρερµηνείες. Η συνεδρία αυτή διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες 

και πραγµατοποιείται µία φορά. Σκοπός της είναι να αποκαλυφθούν θέµατα από τη οικογένεια 

καταγωγής, τα οποία προβάλλονται στο ζευγάρι, και ενδέχεται να προκύψουν και παρεµβατικές 
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διορθώσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Framo υποστήριζε, ότι αν επιλυθούν τα προβλήµατα µε 

την οικογένεια καταγωγής, θα παρουσιαστούν σηµαντικές αλλαγές στο ζευγάρι.        

 

3.7. Στρατηγική οικογενειακή θεραπεία (Jay Haley και Cloe Madanes) 
 

Βασικότεροι εκπρόσωποι του µοντέλου της οικογενειακής θεραπείας είναι οι Jay Halley και 

Cloe Madanes. Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, οι παρεµβάσεις που κάνει ο θεραπευτής, 

κατευθύνονται στο συγκεκριµένο πρόβληµα, που αντιµετωπίζει η οικογένεια. ∆ιερευνώνται οι 

τρόποι, µε τους οποίους το πρόβληµα συνεχίζει να υφίσταται και ο θεραπευτής δηµιουργεί 

«στρατηγικές», για να αλλάξει την ακολουθία των διαπροσωπικών διαδικασιών, που σχετίζονται µε 

το πρόβληµα.  

Ο Haley υπογράµµισε, ότι στις δυσλειτουργικές οικογένειας τα προβλήµατα υπάρχουν, γιατί 

χρησιµοποιούνται λύσεις που δεν είναι κατάλληλες. Πιο συγκεκριµένα: 

- Η λύση του προβλήµατος γίνεται σε λανθασµένο ιεραρχικό επίπεδο (π.χ. στο παιδί έχει τεθεί 

η ευθύνη της λύσης των προβληµάτων, και όχι στους γονείς). 

- Η οικογένεια αρνείται, ότι υπάρχει πρόβληµα ή δηµιουργεί πρόβληµα, εκεί, όπου δεν 

υπάρχει.  

- Η ιεραρχική δοµή της οικογένειας χαρακτηρίζεται από ασάφεια.  

Σύµφωνα µε µια σηµαντική θέση του Halley, όταν η οικογένεια δεν είναι ευέλικτη στην 

µετάβαση και βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο εξέλιξης, τότε είναι πολύ πιθανό, ένα µέλος της να 

εµφανίσει κάποιο σύµπτωµα. Σκοπός της θεραπείας είναι η επίλυση του προβλήµατος της 

οικογένειας. Στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας ο ειδικός, αφού πρώτα εντοπίσει το προς 

επίλυση πρόβληµα, αξιολογεί την επικοινωνία και τη δοµή της οικογένειας και δηµιουργεί µε αυτόν 

τον τρόπο ένα σχέδιο παρέµβασης. Έπειτα, δίνονται στην οικογένεια κάποιες «εντολές», µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε, είτε τις ακολουθήσει, είτε δεν τις ακολουθήσει, να οδηγούν στην επίλυση του 

υπάρχοντος προβλήµατος της οικογένειας. 

 

3.8. Αφηγηµατική οικογενειακή θεραπεία (Michael White) 
 

Κύριος εκπρόσωπος της αφηγηµατικής οικογενειακής θεραπείας θεωρείται ο Michael White, ο 

οποίος επηρεάστηκε αρχικά από τις θέσεις του Bateson για τη λειτουργία των συστηµάτων, αλλά 

και στη συνέχεια από τις θέσεις του J. Bruner, του M. Foucault και της φεµινιστικής θεωρίας 

(Παπαδιώτη - Αθανασίου & Σοφτά - Nail, 2008, σ. 175). Η βασική θέση του Bruner, από την οποία 

επηρεάστηκε ο White είναι, ότι οι ιστορίες που αφηγούνται οι άνθρωποι πλάθονται από τους ίδιους, 

και δεν αποτελούν απλές και µόνο περιγραφές. Ο Foucault στη θεωρία του για τη γνώση τόνισε την 

κοινωνική προέλευση του εαυτού, το ότι οι άνθρωποι, δηλαδή, εκτιµούν την αξία τους, µε βάση τις 

αξίες και τις νόρµες που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
Ο White, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, έδινε ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο 

µε τον οποίο τα προβλήµατα επηρεάζουν τα άτοµα και γενικότερα τις οικογένειες. Βασική υπόθεση 

αυτής της αντιµετώπισης αποτελεί το γεγονός, ότι οι άνθρωποι πλάθουν ιστορίες για τη ζωή τους 

και µέσα σε αυτές βλέπουν τον εαυτό τους, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο αναδιαµορφώνεται ο 

εαυτός. Εν τούτοις, τα άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη ζωή τους, στις αφηγήσεις τους 

δεν βλέπουν εφικτές τις αλλαγές. Χαρακτηριστικά είναι η αναφορά των Goolishian και Anderson 

(1987): «Τα προβλήµατα δεν είναι, παρά µια πραγµατικότητα, που δοµήθηκε από την κοινωνία και 

διατηρούνται µε τη συµπεριφορά, η οποία οργανώνεται µε τη γλώσσα» (1987, σ. 532). Άρα λοιπόν, 

τα προβλήµατα στη ζωή αποτελούν κατασκευή, και όχι µία αντικειµενική πραγµατικότητα. Γι’ αυτό 

το λόγο σε αυτήν τη προσέγγιση, ο θεραπευτής έχει το ρόλο του συνεργάτη και του βοηθού, αφού 

µαζί µε την οικογένεια φτιάχνουν νέες ιστορίες, οι οποίες έχουν τη δύναµη να «λύσουν» τα 

προβλήµατα. 

Εξαιτίας λοιπόν, της κυριαρχίας του προβλήµατος στη ζωή του ατόµου και της αφήγησης 

αρνητικών ιστοριών, ο ειδικός κάνει προσπάθεια να διαχωρίσει το πρόβληµα από το άτοµο. Και γι’ 

αυτόν τον λόγο διοργανώνει συζητήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ανεξαρτητοποίηση του ατόµου 
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από το πρόβληµα µε αποτέλεσµα, αφενός µεν το πρόβληµα να γίνεται λιγότερο απειλητικό, 

αφετέρου δε το άτοµο να καθίσταται περισσότερο πρόθυµο να συνεργαστεί µε τον θεραπευτή και 

την οικογένεια µε στόχο τη βελτίωση ή την αλλαγή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 

Οικογένεια και ∆ιαδικασίες Αγωγής και Ανάπτυξης του 

Παιδιού 

 

 
4.1. Εισαγωγή 
 

Η ποιοτική σχέση γονέων – παιδιών είναι θεµελιακής σηµασίας για τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας, των στάσεων, και των ιδεών των παιδιών. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να τους 

ακολουθούν για την υπόλοιπη ζωή τους και προκειµένου το παιδί να κοινωνικοποιηθεί οµαλά έχει 

ανάγκη απαραιτήτως τους γονείς του. Η διάπλαση ισορροπηµένων ανθρώπων είναι ένα από τα πιο 

δύσκολα θέµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι γονείς. Από αυτούς µαθαίνει, τι περιµένουν οι 

άλλοι από το ίδιο, αλλά και έξω από τα πλαίσια αυτής (Κυριακίδης, 2000, σ. 106). 

Είναι αλήθεια, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποσπά τους γονείς από τον οικογενειακό και ειδικά 

από τον γονεϊκό τους ρόλο, προσφέροντας άφθονες ευκαιρίες εξωοικογενειακής απασχόλησης, όχι 

µόνο για εργασία, αλλά και για άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο λοιπόν θα µιλήσουµε για την έννοια της αγωγής, τα χαρακτηριστικά 

της, αλλά και τους σκοπούς της. Κατόπιν, θα αναφερθούµε στην έννοια της ανάπτυξης και στα 

κύρια γνωρίσµατά της. Έπειτα, θα µιλήσουµε για το ρόλο των γονέων µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας, αλλά και για τα σχήµατα γονεϊκού τύπου (Darling & Steinberg, 1993). Στη συνέχεια 

θα επικεντρωθούµε στη συµβολή του πατέρα και της µητέρας σε όλες τις αναπτυξικές φάσεις του 

παιδιού. Μιλάµε ειδικότερα για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πατέρα, όπως είναι ο 

τροφέας, ο παιδαγωγός, ο προστάτης, ο απών πατέας, κ.ά. Αναφερόµαστε µάλιστα στην περίπτωση 

που η οικογένεια διασπαστεί και αναλάβει την επιµέλεια, είτε ο πατέρας, είτε η µητέρα, είτε η 

µητέρα ξαναπαντρευτεί και εισέλθει στη ζωή του παιδιού ένα νέο γι’ αυτό πρόσωπο, ο πατριός. 

Έπειτα, επικεντρωνόµαστε στην µητέρα και ειδικότερα στην περίπτωση της εργαζόµενης µητέρας 

και τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για τη φροντίδα των παιδιών, όταν εκείνες εργάζονται. 

Τέλος αναφερόµαστε στο ρόλο της πολιτείας σχετικά µε τα µέτρα που παίρνει, προκειµένου να 

βοηθήσει την οικογένεια και στην περίπτωσή µας, την Ελληνίδα µητέρα. 

 

4.2. Η έννοια της αγωγής  
 

Το φαινόµενο της αγωγής είναι πανάρχαιο και πανανθρώπινο, αν και αλλάζει από εποχή σε 

εποχή. Συγκεκριµένα ο Ηλιόπουλος υποστηρίζει, ότι «αγωγή» είναι το σύνολο των επιδράσεων 

που ασκούνται στο άτοµο από το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον από τη στιγµή της γέννησης 

και κατά τη διάρκεια της όλης ζωής του. Ειδικότερα, είναι η σκόπιµη και συστηµατική επίδραση 

του ώριµου ανθρώπου πάνω στον νέο και η συµβολή στην ψυχοσωµατική ανάπτυξή του, καθώς 

και στην προσαρµογή του στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της εποχής του (Ηλιόπουλος, σσ. 11-

13).  

Mε λίγα λόγια είναι η προσπάθεια να µεταδοθούν από τους µεγάλους στους µικρότερους, ή από 

έµπειρους σε άπειρους, γνώσεις, δεξιότητες, εµπειρίες, συνήθειες και βασικά στοιχεία για την 

αντιµετώπιση της ζωής και των αναγκών του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και την 

ιδιοσυγκρασία του. Πρέπει να ασκείται πάντα µε βάση τις ικανότητες του παιδιού µε 

αλληλεπίδραση και ποτέ µε εξαναγκασµό (∆ρόσου, 1985, σ. 12). 
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Ένας σύντοµος ορισµός για τον όρο αγωγή γενικά είναι η «σκόπιµη ενέργεια των ενήλικων προς 

τα αναπτυσσόµενα άτοµα για ν' αναπτύξει τη σωµατική, πνευµατική, κοινωνική, ηθική και 

αισθητική όψη της προσωπικότητάς τους και να τα βοηθήσει να αυτοπραγµατωθούν και να 

ενταχθούν αρµονικά στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον όπου θα ζούσαν» (www. 

Wikipedia.org). 

Ο καθένας συναντά καθηµερινά πολλά προβλήµατα αγωγής στην οικογένεια, στο σχολείο, στις 

διάφορες οµάδες. Το έργο λοιπόν της αγωγής συναντάται σε καθηµερινή βάση, αλλά και είναι πολύ 

σηµαντικό για τον νέο ειδικά άνθρωπο. Όλοι σε κάποια ηλικία δέχονται από τους γονείς, τους 

δασκάλους, τους καθηγητές, επιδράσεις. Όλοι σε κάποια ωριµότερη ηλικία συµµετέχουν µε 

υπευθυνότητα στην αγωγή των νεότερων, γνωρίζοντας τα µέσα αγωγής, τις συνέπειές της και τα 

αποτελέσµατά της. Ο άνθρωπος χρειάζεται µια εκπαίδευση και µια πολύπλευρη και διαρκή 

βοήθεια. Όταν αυτά δεν προσφέρονται, δηµιουργούν στο παιδί δυσµενή συµπτώµατα. 

 

4.2.1. Χαρακτηριστικά της αγωγής:  

 

Η αγωγή µπορεί να οριστεί σαν: 

- εκµάθηση κοινωνικών ρόλων 

- διαδικασία κοινωνικοποίησης 

- προσπάθεια προσαρµογής 

- σχέση αλληλεπίδρασης 

- διαπαιδαγώγηση 

- µηχανισµός καθοδήγησης 

- σχεδιασµένη ενέργεια 

- επίδραση του ενήλικα στον ανήλικο 

- εγχάραξη γνώσεων και αξιών (www. Wikipedia.org). 

 

4.2.2. Σκοποί της Αγωγής 

 

Οι σκοποί της αγωγής διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή κι εξαρτώνται από τις απαιτήσεις 

και τα πρότυπα της κοινωνίας. Υπάρχουν όµως κάποια βασικά χαρακτηριστικά της οικογενειακής 

αγωγής που είναι σταθερά σε γενικές γραµµές και αυτά επιδιώκουν οι γονείς να προβάλλουν στα 

παιδιά τους όπως:  

α. Οι καλές συνήθειες των παιδιών, είτε αφορούν προσωπικά στοιχεία είτε αφορούν την 

κοινωνικότητα των παιδιών. 

β. Η ανάπτυξη της αίσθησης της ευθύνης και του καθήκοντος στα παιδιά, δίνοντάς τους να 

καταλάβουν πως στη ζωή δεν πρέπει να τα περιµένουµε όλα από τους άλλους. 

γ. Η ανάπτυξη βιολογικών συνηθειών και καθαριότητας. 

δ. Τέλος η οικογενειακή αγωγή, αποβλέπει στην δηµιουργία ψυχολογικών και σωµατικών 

δυνατοτήτων στα παιδιά δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια για την αντιµετώπιση της ζωής. Τα 

στοιχεία αυτά επιδιώκουν οι γονείς να τα δώσουν στα παιδιά ανεξαρτήτως εποχής και χρονολογίας 

(Μουδατσάκης, 1995, σ. 57) 

. 

4.3. Η έννοια της ανάπτυξης  
 

Ως ανάπτυξη νοείται «η διαδοχή των σωµατικών, ψυχολογικών, και κοινωνικών αλλαγών που 

µετέρχονται τα ανθρώπινα όντα, καθώς µεγαλώνουν» (Cole, M., & Cole, S. R., 2001a, σ. 35). Από 

τον ορισµό αυτό γίνεται κατανοητό, ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη περνά από ποικίλα και διαφορετικά 

επιστηµονικά πεδία. Έτσι, λοιπόν, αν κάποιος αναφέρεται σε σωµατικές αλλαγές, τότε κάνει λόγο 

για Βιολογία, αν αναφέρεται σε ψυχολογικές αλλαγές, κάνει λόγο για Ψυχολογία, και αν εστιάζει σε 

κοινωνικές αλλαγές, τότε µιλάµε για τις κοινωνικές επιστήµες.  

Οι Bronfenbrenner (1977, 1979) και Garbarino (1992, όπως παρατίθενται στο Τάνταρος, 2004, 

σ. 77) στην οικοσυστηµική προσέγγιση για την ανάπτυξη του ατόµου υποστηρίζουν, ότι «η 
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ανάπτυξη» είναι αποτέλεσµα πολλαπλών, αµφίδροµων και πολύπλοκων συναλλαγών, οι οποίες 

συντελούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής µεταξύ των βιολογικών και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών του αναπτυσσόµενου οργανισµού και των κοινωνικό – πολιτισµικών παραµέτρων 

που χαρακτηρίζουν τα µεταβαλλόµενα κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία ζει, αναπτύσσεται και 

συναλλάσσεται το άτοµο».  

 

4.3.1. Κύρια γνωρίσµατα της ανάπτυξης  

 

- Η ανάπτυξη της προσωπικότητας τόσο στο σύνολό της, όσο και στις επιµέρους εξελίξεις της 

(κοινωνική, γλωσσική, κινητική) ακολουθεί ορισµένο σχέδιο, οικείο προς το είδος, ελάχιστα 

µεταβαλλόµενο από την εµπειρία. 

- Η ανάπτυξη προχωράει από τη γενική προς τις ειδικές εκδηλώσεις της, δηλαδή από τη 

µαζική ανάπτυξη µε συνολικές κινήσεις επέρχεται µε την πάροδο του χρόνου η διαφοροποίηση 

στην ανάπτυξη µε τις επιµέρους κινήσεις. Βασικός νόµος της ανάπτυξης: πορεία εκ των άνω( 

κεφαλή) προς τα κάτω(πόδια), και από το κέντρο(σπονδυλική στήλη), προς τα άκρα(χέρια). 

- Οι ψυχικές δεξιότητες, οι οποίες εµφανίζονται αλληλοδιαδόχως κι όχι ταυτόχρονα, άλλες 

νωρίτερα κι άλλες πιο αργά. Ο καθορισµός της εµφάνισής τους εξαρτάται από βιολογικούς 

παράγοντες, όπως για παράδειγµα η χρονική περίοδος της ανάγκης χρησιµοποίησής τους. 

- Η ανάπτυξη, φυσιολογική και ψυχική, είναι σταθερή στα διάφορα άτοµα. Ενώ όµως η 

ανάπτυξη στο σύνολό της παραµένει σταθερή, η πορεία της ανάπτυξης γίνεται µε εναλλασσόµενο 

ρυθµό, πραγµατοποιείται δηλαδή µε διακυµάνσεις. Για παράδειγµα, µια λειτουργία του ατόµου 

µπορεί να προχωράει κανονικά, έπειτα να αναστέλλεται και µετά να αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό. 

- Πολλά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόµενου ανθρώπου βρίσκονται σε συνάφεια. Αυτό 

οφείλεται στη συλλειτουργικότητα των πτυχών της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου (www. 

Wikipedia.org). 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι µία πολύπλοκη διαδικασία µε 

πολλές και ποικίλες αλλαγές, σε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ατόµου, είτε σωµατικά, είτε νοητικά, 

η οποία επηρεάζεται, τόσο από το γονότυπο του ατόµου, όσο και από τις περιβαλλοντικές 

επιδράσεις που εισπράττει ο καθένας. Η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα, µέσα στα πλαίσια του 

οποίου αναπτύσσεται φυσιολογικά ένα άτοµο, και αποτελεί µε τη σειρά της ένα ιδιαίτερα 

πολύπλοκο σύστηµα σχέσεων, οι οποίες συµβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη σε πολύ µεγάλο 

βαθµό (Τάνταρος, 2004, σ. 18).     

 

4.4. Οικογένεια - Ο ρόλος των γονιών 
 

Ο ρόλος των γονιών είναι ιδιόµορφος και απαιτητικός, αφού ιδιόµορφη είναι και η ηλικία των 

µικρών παιδιών. Ο ρόλος που έχει ένα άτοµο του δίνει δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Οι ρόλοι 

πρέπει να είναι καθορισµένοι και οριοθετηµένοι ώστε να σταθεροποιούνται οι διαπροσωπικές 

σχέσεις των ατόµων, δηλαδή, οι σχέσεις ποµπού και δέκτη. Ο Parsons πιστεύει ότι για κάθε 

πρόσωπο ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις προσδοκίες και τα γνωρίσµατα που έχει 

και που του έχει δώσει ο κοινωνικός περίγυρός του, αντιστοιχεί και ένας συγκεκριµένος ρόλος 

(Helmut, 1989, σσ.133-138). 

Οι γονείς οφείλουν (Μουδατσάκης, 1995) να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατροφή των 

παιδιών τους, να προετοιµαστούν για τις ευθύνες που θα αναλάβουν και να αντιµετωπίζουν τα 

ενδεχόµενα προβλήµατα µε υποµονή, επιµονή, θετική ψυχολογία και διάθεση. Το χρέος που 

πρέπει να εκπληρώσουν είναι τριπλό - Να φροντίσουν για την καλή υγεία των παιδιών τους. 

- Να µορφώσουν τα παιδιά τους µε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά και µε γνώσεις που 

προέρχονται από την εµπειρία και τα βιώµατα της ζωής. 

- Να τα διαπαιδαγωγήσουν µε τον πιο συµφέροντα τρόπο για τα ίδια τα παιδιά και να τα 

κοινωνικοποιήσουν από µικρή ηλικία (1995, σσ. 12-15) 

Σε ό, τι αφορά την προσαρµοστικότητα των γονέων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των 

παιδιών, πλήθος ερευνών δείχνουν, ότι η ευαισθησία, η απαντητικότητα και η παιδοκεντρική 



   83 

 

διάθεση των γονέων, µαζί µε το σεβασµό των συναισθηµάτων και της ατονικότητας του παιδιού, 

επηρεάζουν τη συναισθηµατική και τη γνωστική ανάπτυξη (Dunn, et al., 1991· Oppenheim et al., 

1997· Tizard & Hughes, 1984· όπως παρατίθενται στο Τάνταρος, 2004, σ. 28).  

Οι γονείς ανάλογα µε τα πρότυπα µε τα οποία έχουν µεγαλώσει, τις προσδοκίες τους και τις 

προτιµήσεις τους, διαµορφώνουν την συµπεριφορά τους και τον ρόλο τους απέναντι στα παιδιά. 

Ο ρόλος τους είναι πολύ σηµαντικός, για την ανάπτυξη του χαρακτήρα του παιδιού και την 

κοινωνικοποίησή του, γιατί δηµιουργούνται ισχυροί φυσικοί και ψυχικοί δεσµοί. Η επίδραση του 

ρόλου αυτού έχει µεγάλη χρονική διάρκεια και είναι φυσική αβίαστη και αυθόρµητη (Ηλιόπουλος, 

1983, σσ. 21-22). 

Όπως µαθαίνει να ζει κανείς σε νέα δεδοµένα στη ζωή του, έτσι µαθαίνει να είναι και γονέας, 

αφού, στην ουσία, µέσω του γονεϊκού ρόλου το άτοµο, ανακαλύπτοντας τις δικές του δυνατότητες, 

καλείται να διαδραµατίσει έναν ρόλο που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τον ίδιο (Τάνταρος, 2004, σ. 

24). Οι γονείς, λοιπόν οφείλουν να ανταποκριθούν στις καθηµερινές ανάγκες των παιδιών για:  

- Ασφάλεια. 

- Φροντίδα. 

- Έλεγχο. 

- Νοητικά ερεθίσµατα (Carr, 2000, όπως παρατίθεται στον Τάνταρο, 2004, σ. 25).  

Προκειµένου οι γονείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλων αυτών των στόχων:  

1. Παρατηρούν τη φυσιολογική ωρίµανση του παιδιού, όπως αυτή εκδηλώνεται στην εικόνα 

του σώµατος και στα επιτεύγµατα κάθε αναπτυξιακού σταδίου, από το οποίο περνά το παιδί. 

2. Ακολουθούν τις τεχνικές που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για την 

ανατροφή του παιδιού (για παράδειγµα, σε σχέση µε τον απογαλακτισµό, µε τον έλεγχο των 

σφιγκτήρων, την είσοδο στο σχολείο, κλπ.). 

3. Ακολουθούν τους ρόλους των δικών τους γονέων. Όσο µικρότερο, δηλαδή, είναι το παιδί, 

τόσο περισσότερο οι γονείς στηρίζονται στην ταύτιση του ρόλου τους µε αυτόν των δικών τους 

γονέων και στη διαίσθηση για το γονεϊκό τους ρόλο (Kestenberg, 1975, όπως παρατίθεται στην 

Παπαδιώτη, 2000, σ. 179).   

Για να µπορέσει ο γονιός να ανταποκριθεί στον γονεϊκό του ρόλο, δεν θα πρέπει να ταυτιστεί 

απόλυτα µαζί του, παραγκωνίζοντας εντελώς τους άλλους ρόλους που πρέπει να διεκπεραιώσει. 

Φυσικό, λοιπόν, είναι να υπάρχουν συγκρούσεις στον γονεϊκό ρόλο, γιατί οι προσδοκίες των γονιών 

ίσως να διαφέρουν από τις προσδοκίες και απαιτήσεις των παιδιών τους και του περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο ζουν. Όχι µόνο ατοµικά οι γονείς, αλλά και το στενό ή ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον ασκεί επιρροές, οι οποίες συνιστούν την αφετηρία για τη διάπλαση της 

προσωπικότητάς του παιδιού.  

Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη για σύντροφο, όχι µόνο για αναπαραγωγή, αλλά για ψυχική, 

νοητική και συναισθηµατική ολοκλήρωση. Η ένωση αυτή βοηθάει στην εξάλειψη των λαθών, των 

σφαλµάτων του ατόµου, συντελεί στην ανάπτυξη της συζήτησης, συνεργασίας, εποικοδοµητικού 

διαλόγου και στοχεύει στην συναισθηµατική ολοκλήρωση (Λυκιαρδοπούλου, 1985, σσ. 67-69). 

Αντρόγυνο, λοιπόν είναι µια ενωµένη συνύπαρξη µε στόχο την ολοκλήρωση της ζωής σε όλες 

τις εκδηλώσεις της, καθώς την αλληλοσυµπλήρωση και την αλληλοϋποστήριξη των ατόµων που το 

αποτελούν. Μαζί δηµιουργούν ένα σύνολο, εργάζονται συνειδητά και δηµιουργούν ένα νέο 

ενωµένο σύνολο, την οικογένειά τους. Μέσα από αυτή τη σχέση δηµιουργείται η εσωτερική 

πραγµάτωση και εξελίσσονται οµαλά. Η ένωση αυτή έχει δύο σκοπούς: την δόµηση οικογένειας 

και την εσωτερική εξέλιξη των ατόµων (ό.π. σσ. 10-12) 

Επίσης, κάποιες βασικές λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια είναι οι εξής (Helmut, 1989):  

α) Αναπαραγωγή 

β) ∆ιαµόρφωση κατάλληλων περιβαλλοντικών όρων για τη διαβίωση των νέων και την 

ανάπτυξή τους 

γ) Μετάδοση του πολιτισµού, παροχή των αναγκαίων µορφωτικών αγαθών, κατάλληλη 

συµπεριφορά για να µπορούν οι νέοι να συναναστρέφονται µε τον κοινωνικό τους περίγυρο και 

εκµάθηση της γλώσσας( 1989, σ. 103): 
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Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται οι γονείς και 

τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη και το µέλλον των παιδιών τους. Έτσι, στην εργατική τάξη, 

κυρίαρχη ιδέα αγωγής είναι η υπόληψη και η τιµή για τα παιδιά, ενώ για την µεσαία και την 

ανώτερη κοινωνική τάξη κυρίαρχη ιδέα για την ανατροφή των παιδιών είναι ο αυτοέλεγχος και ο 

αυτοσεβασµός (ό. π. σ. 103). 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών, το οποίο οφείλει να το 

διεκπεραιώσει η οικογένεια, είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού, η οµαλή δηλ. ένταξη στην 

κοινωνία και στους κανόνες της. Αυτή την τόσο σηµαντική λειτουργία της οικογένειας δεν την 

αναλαµβάνει ο ένας από τους δύο γονείς, αλλά και οι δύο πρέπει να βοηθήσουν στην κοινωνική 

τοποθέτηση του παιδιού τους, µιας και οι δύο είναι συνυπεύθυνοι για ένα τόσο µεγάλο έργο. 

Γεγονός όµως είναι ότι από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης έχουν χαθεί κάποιες 

σηµαντικές λειτουργίες που επιτελούσε η οικογένεια. 

Σύµφωνα µε τον Ackerman (1958), η οικογένεια δείχνει να χαρακτηρίζεται από µία 

«διαχρονικότητα στους ρόλους της, οφείλει, δηλαδή, να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Να παρέχει, τροφή, κατοικία και υλικά αγαθά, για την επιβίωση και την προστασία όλων 

των µελών της από εξωτερικούς κινδύνους.  

- Να παρέχει κοινωνική συντροφικότητα, υπόβαθρο για τις συναισθηµατικές σχέσεις των 

µελών της.  

- Να παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας, που θα συνδέεται µε 

την οικογενειακή ταυτότητα. 

- Να δηµιουργεί σεξουαλικά πρότυπα και ρόλους που θα προετοιµάζουν τον δρόµο για την 

σεξουαλική ωρίµανση και ικανοποίηση.  

- Να κοινωνικοποιεί τα παιδιά µε την εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς ρόλους και την 

προετοιµασία τους για την αποδοχή κοινωνικών ευθυνών. 

- Να καλλιεργεί γνώσεις και να υποστηρίζει την δηµιουργικότητα και τις πρωτοβουλίες κάθε 

µέλους  (Ackerman, 1958, όπως παρατίθεται στον Γιωσαφάτ, 1987, σσ. 98-99), 

Σε γενικότερα πλαίσια, ο Robert Le Vine (1988) υποστηρίζει, ότι οι γονείς σε όλο τον κόσµο 

έχουν τρεις κύριους στόχους: 

- Το στόχο της επιβίωσης. Καλούνται να εξασφαλίσουν την επιβίωση των παιδιών τους, 

φροντίζοντας την υγεία και την ασφάλειά τους.  

- Τον οικονοµικό στόχο. Έχουν χρέος να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους την δυνατότητα 

απόκτησης δεξιοτήτων και άλλων προσόντων, που τους χρειάζονται, ώστε να γίνουν οικονοµικά 

παραγωγικοί ως ενήλικοι.  

- Τον πολιτισµικό στόχο. Καλούνται να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους την δυνατότητα 

απόκτησης των βασικών πολιτισµικών αξιών της οµάδας, στην οποία ανήκουν (Robert Le Vine, 

1988, όπως παρατίθεται στους Cole, M., & Cole, S. R., 2001 β, σ. 263) .    

 

 

4.4.1. Σχήµατα γονεϊκού τύπου 
 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί (Darling & Steinberg, 1993), ότι υπάρχουν τρία κύρια σχήµατα 

γονεϊκού τύπου: το «αυθεντικό», το «τυραννικό» και το «ανεκτικό». Έτσι, λοιπόν: 

1. Αυθεντικοί γονείς είναι εκείνοι που ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν, ενώ παράλληλα 

ερµηνεύουν και αναλύουν τα επιχειρήµατα που εκφέρουν στα παιδιά. Ζητούν από τα παιδιά να 

έχουν ώριµη συµπεριφορά, ενώ δεν διστάζουν να τους αρνηθούν πράγµατα. ∆είχνουν στα παιδιά 

την αγάπη τους, τα υποστηρίζουν και τα κάνουν να αισθάνονται πως έχουν ένα στήριγµα, ενώ 

παράλληλα τους παρέχεται ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα, δηµιουργώντας συνεχώς νέα 

ενδιαφέροντα. Ενισχύουν την πρωτοβουλία και το αίσθηµα ευθύνης των παιδιών τους.  

2. Τυραννικοί γονείς είναι εκείνοι που υιοθετούν την εφαρµογή µέτρων άσκησης ελέγχου 

(τιµωρία). Πρόκειται για τους γονείς που δίνουν έµφαση στην υπακοή και το σεβασµό προς κάθε 

µορφή εξουσίας. Οι γονείς αυτοί δεν ενθαρρύνουν τις συζητήσεις, αφού θεωρούν πως τα παιδιά 

πρέπει να κάνουν πάντοτε αυτό που τους λένε. 
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3. Ανεκτικοί γονείς είναι εκείνοι που αποφεύγουν την άσκηση ελέγχου, αφήνοντας τα παιδιά 

ελεύθερα στην εκδήλωση της συµπεριφοράς τους. Αν και δείχνουν στα παιδιά, ότι τα 

υποστηρίζουν, ωστόσο δεν κάνουν τίποτα που να διαµορφώνει τη συµπεριφορά τους. Τα παιδιά 

ρυθµίζουν µόνα τους τις δραστηριότητές τους και δεν αντιµετωπίζουν σχεδόν ποτέ το θυµό των 

γονέων τους ή, γενικότερα, τα συναισθήµατά τους.       

Από τα παραπάνω γονεϊκά σχήµατα της Baumrind εκείνο που συνίσταται για την υγιή ανάπτυξη 

των παιδιών είναι το «αυθεντικό». Τα παιδιά που µεγαλώνουν µε αυτό το σχήµα έχουν την 

καλύτερη ανάπτυξη σε γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο. Αντιθέτως, τα παιδιά που 

µεγαλώνουν µε το «τυραννικό» σχήµα, τείνουν να µην είναι αυτόνοµα, δεν έχουν εµπιστοσύνη 

στον εαυτό τους, ενώ η γνωστική και η συναισθηµατική τους ανάπτυξη υπολείπεται των 

υπολοίπων παιδιών. Τέλος, τα παιδιά που µεγαλώνουν στο ανεκτικό σχήµα παρουσιάζουν έλλειψη 

στόχων και µικρότερο αίσθηµα εµπιστοσύνης στον εαυτό τους, σε ό, τι αφορά την υιοθέτηση 

κοινωνικών ρόλων (Darling & Steinberg, 1993, όπως παρατίθεται στο Τάνταρος, 2004, σ. 27).    

 Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχουν συγκρούσεις στο γονεϊκό ρόλο, οι οποίοι 

παρατηρούνται κυρίως, γιατί (Ξωχέλλη, 1984):  

1. ∆εν είναι σαφώς οριοθετηµένος ο ρόλος, µιας και δεν υπάρχουν ρητοί κανόνες εφαρµογής 

του και µέθοδοι για την επιτυχία του. 

2. Έχει µεσολαβητικό χαρακτήρα, δηλαδή ενώνει το παρόν και το παρελθόν, τη νέα γενιά µε 

την παλιά κι αυτό έχει ως αποτέλεσµα τις διαφορές απόψεων και τις συγκρούσεις. 

3. Γίνεται συνεχής «έλεγχος» από τα παιδιά, τα οποία επικρίνουν και καταδικάζουν τους 

γονείς τους, όταν πέφτουν σε λάθη και σφάλµατα. 

4. Τέλος, οι συγκρούσεις µπορούν να υπάρξουν κυρίως στα πρωτότοκα παιδιά, στα οποία οι 

γονείς εξ αιτίας της άγνοιάς τους, δεν ξέρουν πώς να εφαρµόσουν το ρόλο, γιατί είναι κάτι το 

πρωτόγνωρο και δεν υπάρχουν «συνταγές» για σίγουρη επιτυχία (1984, σσ. 25-26). 

Είναι επίσης, αισθητή η διαφορά ανάµεσα στο ρόλο του πατέρα και αυτόν της µητέρας µέσα 

στην οικογένεια, χωρίς όµως να τους αντιλαµβανόµαστε ξεχωριστά, αλλά µέσα στα πλαίσια της 

συνεργασίας και του διαλόγου για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος.   

Εν τούτοις, οι ιδεολογικές και κοινωνικές αλλαγές της σηµερινής κοινωνίας, έχουν επιφέρει 

αλλαγές και στην αγωγή των παιδιών. Σήµερα και οι δύο γονείς προσπαθούν να προσφέρουν την 

καλύτερη διαπαιδαγώγηση στα παιδιά, χωρίς να χωρίζονται οι ρόλοι σύµφωνα µε παρωχηµένες 

αντιλήψεις, ότι π.χ. µόνο η µητέρα είναι υπεύθυνη. Η βιοµηχανική επανάσταση και το φεµινιστικό 

κίνηµα συνέβαλλαν στο να περάσει η µητέρα στον παραγωγικό χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

καταρριφθεί ο παραδοσιακός ρόλος του πατέρα και ο ίδιος να συµµετάσχει ενεργά στην ανατροφή 

των παιδιών. Υπάρχει όµως και η περίπτωση, κατά την οποία συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας 

αποµακρύνουν τον πατέρα από τα παιδιά, πιστεύοντας ότι είναι υπεύθυνος µόνο για την παροχή 

υλικών αγαθών στην οικογενειακή του εστία.  

Η σηµερινή αγωγή που προσφέρουν οι γονείς, εµπνέεται από τον σεβασµό στην προσωπικότητα 

του παιδιού και προσπαθούν να διαµορφώσουν µια προσωπικότητα µε εσωτερική και εξωτερική 

ελευθερία και αυτονοµία και κυρίως µια προσωπικότητα µε αγάπη για τον συνάνθρωπο. Οι 

Έλληνες γονείς προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους µέσω της αγωγής τα αγαθά του 

πολιτισµού µας. Τους δίνουν πνευµατικά, ηθικά και υλικά εφόδια για την αντιµετώπιση της ζωής 

και προσπαθούν να αναπτύξουν τις ατοµικές δυνατότητες και ικανότητες, για να ανταπεξέλθουν τα 

ίδια στις µελλοντικές δυσκολίες και τα προβλήµατα που θα τους παρουσιαστούν (Ηλιόπουλος, 

1983, σ. 11-13).  

Ωστόσο, οφείλουµε να αναφέρουµε, ότι οι γονείς στην Ελλάδα µεγάλωσαν κάτω από αυστηρή 

αγωγή και διαπαιδαγώγηση και πολύ συχνά εφαρµόζουν αυτήν την αυστηρή αγωγή στα παιδιά 

τους, µε αποτέλεσµα να γίνονται αυταρχικοί, να µη δίνουν αυτονοµία και ελευθερίες, να πιστεύουν 

ότι τα παιδιά είναι ανώριµα για να πάρουν κάποια απόφαση, µεγιστοποιώντας µάλιστα τη διαφορά 

των φύλων (Τσαρδάκης, 1984, σ. 84). Το πιο σηµαντικό όµως µε τους νέους γονείς είναι ότι 

προσπαθούν να πλησιάσουν τα παιδιά τους, να επικοινωνήσουν µαζί τους, χωρίς να υπάρχουν οι 

τεράστιες προκαταλήψεις των παλαιότερων ετών για το ποιός είναι υπεύθυνος από τους γονείς για 

την αγωγή των παιδιών και την ανατροφή τους.  
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4.4.2. Τύποι γονιών 

 

Όπως είναι φυσικό όλοι οι γονείς δεν έχουν την ίδια στάση προς τα παιδιά τους ούτε έχουν την 

ίδια αντιµετώπιση στα προβλήµατα της αγωγής τους, και αυτή η συµπεριφορά, εξαρτάται από τον 

τρόπο που έχουν µεγαλώσει οι ίδιοι, τι είδους αγωγή έχουν πάρει από τους δικούς τους γονείς, από 

το περιβάλλον που έχουν ζήσει και µεγαλώσει και από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

τους. ο κάθε γονιός αντιµετωπίζει µε τον δικό του τρόπο την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του και 

στέκεται δίπλα του µε µοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποια εσωτερικά 

χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του κάθε ατόµου που καθορίζουν την συµπεριφορά των 

γονιών και διαµορφώνουν τον τύπο τους (Τσαρδάκης, 1984). 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι συγκεκριµένοι τύποι γονέων, οι οποίοι διαπαιδαγωγούν τα 

παιδιά τους ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους, και οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

4.4.2.1. Οι αυστηροί γονείς 

 

Αυστηροί είναι οι γονείς οι οποίοι δεν είναι ήπιοι στις κρίσεις τους για την συµπεριφορά των 

άλλων και ιδιαίτερα των παιδιών τους. Χαρακτηρίζονται από υπερβολικό συναίσθηµα αγάπης και 

φροντίδας για τα παιδιά, αλλά και από άγχος για την εικόνα που θέλουν να δείχνει η οικογένειά 

τους στην κοινωνία. Όλα αυτά τα αισθήµατα προσπαθούν να τα κρύψουν επιµελώς πίσω από την 

αυστηρότητά τους. 

Αναµένουν πάντα την τέλεια συµπεριφορά και την πρωτιά σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 

ζωής στους οποίους επιδίδονται τα παιδιά. 

Για να πετύχουν τους παραπάνω στόχους, είναι πολλές φορές αµείλικτοι στις τιµωρίες, 

περιορίζοντας τις ελευθερίες των παιδιών, θέλουν να χαράζουν και να διαµορφώνουν την πορεία 

στις οποιεσδήποτε επιλογές των παιδιών και γενικά, γίνονται απαιτητικοί, υπερβολικοί και 

ανυποχώρητοι. 

Παλιότερα, η αυστηρότητα των γονιών, ήταν συνυφασµένη κυρίως µε τη σωµατική βία. Τα 

τελευταία χρόνια, στη νεότερη δηλαδή γενιά, έχει περιοριστεί η σωµατική βία αλλά ασκείται 

κυρίως η ψυχολογική πίεση (Τσαρδάκης, 1984, σ. 84). 

 

4.4.2.2. Οι επιεικείς γονείς 

 

Είναι οι γονείς που είναι ήπιοι και συγκαταβατικοί στις κρίσεις τους. Είναι αντίθετοι των 

αυστηρών γονιών. Συγχωρούν εύκολα τα παιδιά τους, όταν σφάλλουν και προσπαθούν να τα 

καταλαβαίνουν και να έχουν καλή επαφή µαζί τους. 

Και αυτοί οι γονείς, όπως οι αυστηροί παρακινούνται από την υπερβολική τους αγάπη για τα 

παιδιά. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι αυστηροί γονείς προσπαθούν να την κρύψουν όσο πιο καλά 

µπορούν, ενώ οι επιεικείς γονείς την διαλαλούν µε τις πράξεις τους και την προσφέρουν απλόχερα 

στα παιδιά τους, χωρίς να τα τιµωρούν και να τα πικραίνουν καθόλου. Αυτού του είδους οι γονείς 

έχουν δώσει την εντύπωση στα παιδιά τους ότι ζουν σε ένα τέλειο και ονειρικό κόσµο, όπου όλα 

µπορούν να συγχωρεθούν. Γι' αυτό κι έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά από τους ψυχολόγους, γιατί 

παραχαϊδεύοντας τα παιδιά, τα βλάπτουν αντί να τα ωφελούν. 

Ένας λόγος που θα µπορούσαµε να σκεφτούµε για να δικαιολογήσουµε αυτούς τους γονείς, 

είναι ότι προσπαθούν να τηρήσουν µια διαφορετική στάση, από αυτή που τηρούσαν οι δικοί τους 

γονείς. Έτσι όµως δεν γίνονται παιδαγωγοί, γιατί καταλήγουν στο αντίθετο άκρο, κάτι που είναι 

υπερβολικό και ανώφελο.(Ντράικωρς, 1976, σ. 12). 

 

4.4.2.3. Οι απόντες γονείς 

 

Απόντες, χαρακτηρίζονται οι γονείς που είναι αµέτοχοι στις υποχρεώσεις τους προς την 

οικογένεια και τα παιδιά. Είναι οι γονείς που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σωστά στα 
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καθήκοντά τους, φύσει ή θέσει. Όταν µιλάµε για απουσία κυρίως αναφερόµαστε στη απουσία του 

πατέρα. Η απουσία αυτή χωρίζεται σε δύο µορφές: στην φυσική και στην ψυχολογική απουσία. 

- Φυσική απουσία έχουµε µικρής και µεγάλης διάρκειας. Μικρής διάρκειας είναι η απουσία 

κατά την οποία ο πατέρας λείπει καθηµερινά από το σπίτι για πολλές ώρες εξαιτίας της εργασίας 

του. 

Μεγάλης διάρκειας είναι η απουσία κατά την οποία ο πατέρας λείπει από το σπίτι για εβδοµάδες 

ή µήνες εξ αιτίας της δουλειάς του ή λόγω θανάτου ή χωρισµού ή ακόµα και εργασίας. Η µητέρα σ' 

αυτές τις περιπτώσεις αναγκάζεται να παίξει διπλό ρόλο, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που είναι 

συνυφασµένες µε αυτή την κατάσταση, γιατί επηρεάζεται άµεσα η νοητική, συναισθηµατική και 

ηθική ανάπτυξη του παιδιού. 

- Ψυχολογική απουσία έχουµε όταν οι γονείς είναι σωµατικά στο χώρο του σπιτιού, όµως 

πνευµατικά και ψυχικά δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Είναι τόσο απορροφηµένοι από τα 

δικά τους προβλήµατα ή δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν µε τίποτα ούτε και µε την αγωγή των 

παιδιών τους. Η βοήθειά τους, αρκείται στην παροχή υλικών αγαθών. Τα παιδιά παίρνουν 

αρνητικά µηνύµατα για τη στάση που θα κρατήσουν στα δικά τους παιδιά. Συγκρούσεις, αντιθέσεις 

και κυρίως αποµόνωση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που βιώνουν τα συγκεκριµένα παιδιά (ό.π. 

σσ. 80-82). 

 

4.4.2.4. Ο πατρικός Τύπος 
 

Αναφέρεται αποκλειστικά στον πατέρα. Αγαπάει και σέβεται τα παιδιά, προσπαθεί να τα 

καταλάβει, τα βοηθά όποτε έχουν ανάγκη και τους δίνει τη ευκαιρία και την ελευθερία να 

εκφραστούν. 

Έχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένο το πατρικό αίσθηµα, κρατώντας πάντα µια σχετική απόσταση, ώστε 

τα παιδιά να µην ξεχνούν ότι πάνω απ' όλα είναι ο πατέρας τους. 

Είναι ο τύπος που τα παιδιά µπορούν να βασιστούν, να συζητούν τα προβλήµατά τους, αλλά του 

είναι δύσκολο να παίξει µαζί τους, ή να διασκεδάσει γιατί το θεωρεί ως καθήκον της µητέρας 

(Μισέλ, 1981, σσ. 175-176). 

 

4.4.2.5. Ο πατριαρχικός τύπος 
 

Κι αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται κυρίως στον πατέρα. Θεωρεί τον εαυτό του ως αρχηγό 

και εξουσιαστή, έχει δύναµη και εξουσιάζει τα παιδιά να εφαρµόζουν ότι διατάζει αυτός. Πιέζει τα 

παιδιά, -ακόµα και µε σωµατική βία- να δεχθούν τις απόψεις του, χωρίς συζητήσεις αλλά γιατί έτσι 

θέλει και έτσι είναι το σωστό (για τον ίδιο). 

Η στάση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τα παιδιά να φοβούνται τον πατέρα, να µην υπάρχει 

ουσιαστική επαφή και διάλογος, να µην µπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, να γίνονται υποτελή, 

εξαρτηµένα και να καταπιέζονται. Επίσης δεν µπορούν να αναπτύξουν συζήτηση µε 

ολοκληρωµένα επιχειρήµατα, µιας και δεν έχουν το σωστό πρότυπο (Canitz, 1981, σσ. 92-94). 

 

4.4.2.6. Οι δηµοκρατικοί γονείς 
 

Είναι αντίθετοι των αυταρχικών γονιών. Προσπαθούν πάντα να αποδίδουν δικαιοσύνη και 

ισοµερή αγάπη προς όλα τα παιδιά τους. Είναι δηµοκρατικοί και στην µεταξύ τους σχέση ως 

ανδρόγυνο και έχουν µοιράσει ισότιµα τους ρόλους τους στην οικογένεια. Όταν βλέπουν κάποιο 

λάθος ή παράπτωµα των παιδιών το συζητάνε µαζί τους και τους δίνουν την ευκαιρία να το 

επανορθώσουν. Πιστεύουν στην θετική επίδραση του διαλόγου και της συζήτησης, γιατί βοηθάει 

στην διαµόρφωση ισορροπηµένων και ολοκληρωµένων χαρακτήρων. Είναι φιλελεύθεροι στις 

απόψεις τους και µε τον ίδιο τρόπο ανατρέφουν τα παιδιά τους (ό.π. σσ. 130-131). 
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4.4.2.7. Οι ιδανικοί Γονείς 
 

Είναι αρκετά δύσκολο και σχετικό να χαρακτηρίσουµε έναν γονιό ως ιδανικό, µιας και οι γονεις 

είναι και αυτοί άνθρωποι και είναι φυσικό να κάνουν λάθη στην αγωγή των παιδιών. Εξ άλλου η 

έννοια του ιδανικού δεν είναι σταθερή και απόλυτη, αλλά είναι σχετική και διαφοροποιείται από 

άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρά ταύτα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ενδεχοµένως καθιστούν έναν 

γονιό ιδανικό. 

Οι γονείς αυτοί πιστεύουν ότι η µητρότητα και η πατρότητα δεν είναι ένα απλό βιολογικό 

γεγονός αλλά είναι κυρίως κοινωνικό και ψυχολογικό. ∆εν θεωρούν τα παιδιά ως κτήµα τους, αλλά 

σαν ξεχωριστές προσωπικότητες και πιστεύουν ότι µπορούν να διδαχθούν από αυτά. 

Ο ιδανικός γονιός είναι ο φίλος για τα παιδιά, το πρότυπο, ο παιδαγωγός, ο προστάτης, ο 

τροφέας, αλλά κυρίως είναι αυτός που τα παιδιά µπορούν να στηριχτούν πάνω του και να 

υπολογίζουν στη βοήθειά του. 

Αγαπά και καταλαβαίνει, γνωρίζει τις ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών, τα οποία δεν 

θέλει να τελειοποιήσει αλλά να τα βοηθήσει να µην επαναλάβουν τα ίδια λάθη (Parke, 1987, σσ. 

146-147).  

 

4.4.3. Λάθη των γονιών στην Αγωγή των παδιών 
 

Ο Gauntrip (2008) παρατηρεί πως ένα παιδί που δεν µπορεί να αναπτύξει ικανοποιητική σχέση 

µε έναν γονέα που είναι πολύ ψυχρός, απόµακρος, επιθετικός ή αυταρχικός, τείνει να αναπληρώνει 

αυτή την απώλεια ταυτιζόµενο µε αυτόν τον γονέα ή µοιάζοντας σε αυτόν, ή ακόµα ταυτιζόµενο 

έντονα µε άλλους ανθρώπους που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που λείπουν από τον γονέα.  

Το πρώτο και σηµαντικότερο λάθος, που διαπράττουν οι γονείς είναι το ότι ξεχνούν πάνω από 

όλα ότι είναι άνθρωποι µε αδυναµίες, ελαττώµατα, δεν είναι παντογνώστες και σίγουρα κάνουν 

λάθη στην αγωγή των παιδιών τους. ωστόσο, τα λάθη αυτά µπορούν να τα συνειδητοποιήσουν και 

να µην τα επαναλάβουν. 

Αναφέρει, επίσης, ότι οι γονείς πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατροφή των παιδιών, 

να προετοιµάζονται για τα ενδεχόµενα µελλοντικά προβλήµατα και να δηµιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για αρµονική συνεργασία, τόσο µεταξύ τους, ως ζευγάρι, 

όσο και µε τα παιδιά. Η συµπεριφορά τους προς τα παιδιά, επηρεάζει, όχι µόνο την σχέση που θα 

έχουν µε τα παιδιά αλλά και ολόκληρη τη διαµόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών (Gauntrip, 

όπως παρατίθεται στο Muncie και συνεργ., 2008, σ.280) . 

Ας δούµε όµως κάποια λάθη, τα οποία κάνουν οι γονείς, χωρίς να τα συνειδητοποιούν: 

α) Πολλοί γονείς στην προσπάθειά τους να καθοδηγήσουν, να συµβουλέψουν και να 

προστατέψουν τα παιδιά, µε σκοπό να τα κάνουν ευτυχισµένα κι επιτυχηµένα στη ζωή, τα 

καταπιέζουν, καταπνίγουν τις επιθυµίες τους και δεν τους δίνουν περιθώρια για πρωτοβουλίες και 

αυτονοµία. Τα παιδιά, νιώθουν ανίκανα να κάνουν κάτι µόνα τους και πιστεύουν ότι είναι 

κλεισµένα σε χρυσό κλουβί. Πρέπει να δίνουν κάποιες ελευθερίες στα παιδιά, όχι όµως να 

καταλήγουν στην ασυδοσία (Ντράικωρς, 1976, σσ. 10-16). 

β) Οι γονείς µε την καταπιεστική και αποκλειστική αγάπη που δείχνουν στα παιδιά (και την ίδια 

αγάπη προσδοκούν να εισπράξουν) τα αποξενώνουν από τον έξω κόσµο, τα εµποδίζουν στο να 

κάνουν φιλίες και γνωριµίες και τέλος τα παιδιά αυτά γίνονται ενήλικες µοναχικοί, εσωστρεφείς, 

µε προβλήµατα κοινωνικής συµπεριφοράς και συναναστροφής. Το κάθε παιδί έχει ανάγκη από την 

απεριόριστη αγάπη των γονιών του, αλλά αυτή η αγάπη δεν πρέπει να τα κάνει να εξαρτώνται από 

τους γονείς και να µην µπορούν να αποκολληθούν από αυτούς (ό.π. σ. 17). 

γ) Από την άλλη, οι εντελώς αδιάφοροι γονείς, οι γονείς δηλ. που δεν δίνουν σηµασία στα 

προβλήµατα και στις ανάγκες των παιδιών, δεν τους προσφέρουν αγάπη και φροντίδα, 

δηµιουργούν ψυχολογικές διαταραχές και νοητική καθυστέρηση στα παιδιά. Τότε αυτά νιώθουν 

µόνα, εγκαταλελειµµένα και αποξενωµένα. Κι αυτό, γιατί η ψυχολογική ανάγκη του παιδιού να 

αγαπά και να αγαπιέται, να φροντίζεται, να νιώθει ασφαλές, δεν ικανοποιείται κι έτσι 

δηµιουργούνται ανεπανόρθωτες ψυχικές βλάβες και τραύµατα (ό.π., σ. 18).   
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δ) Πολλές φορές οι γονείς  δεν αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Για να παίξουν µαζί τους, να 

προσπαθούν να σκέπτονται όπως τα παιδιά, ώστε να καταλαβαίνουν τον τρόπο και την αιτία των 

πράξεών τους, ώστε να µην απαιτούν από τα παιδιά να φέρονται, να σκέφτονται και να ενεργούν 

όπως οι µεγάλοι, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Οι γονείς απαιτούν την τελειότητα από τα παιδιά 

στην συµπεριφορά τους και τυφλή υπακοή στο πρόσωπό τους, έχοντας βέβαια, τις περισσότερες 

φορές, καλό κίνητρο. Ο τρόπος όµως που εκφράζουν την απαίτηση αυτή είναι αυταρχικός και 

βίαιος (Χριστοδουλίδης, 1980, σσ. 133-136).  

ε) Πολλά λάθη γίνονται από τους γονείς ανάλογα µε σειρά της γέννησης των παιδιών. Τα 

περισσότερα λάθη γίνονται κυρίως στο πρωτότοκο παιδί από άγνοια και από έλλειψη εµπειρίας. Οι 

γονείς φτάνουν σε υπερβολές και παραφέρονται, όσον αφορά την διαπαιδαγώγησή του. Με την 

γέννηση των υπολοίπων παιδιών της οικογένειας, οι γονείς κάνουν συγκρίσεις µε το πρωτότοκο 

και ίσως να αδιαφορήσουν και να το παραµερίσουν µε τον ερχοµό του δεύτερου παιδιού, δίνοντας 

περισσότερη προσοχή στο νέο µέλος της οικογενείας. 

Στο τελευταίο παιδί, οι φροντίδες και η προσοχή που του δίνουν είναι µερικές φορές 

υπερβολικές και καταπιεστικές µε αποτέλεσµα το παιδί να εξαρτάται αποκλειστικά από τους 

γονείς, να µην έχει δική του πρωτοβουλία και γνώµη, να µην είναι αυτόνοµο και να νιώθει 

καταπίεση και ασφυκτική αγάπη. Τα µεγαλύτερα αδέλφια του, βλέποντας την ιδιαίτερη προσοχή 

και αγάπη που του δείχνουν οι γονείς, υπάρχει περίπτωση να ζηλέψουν και να του κρατήσουν 

κακία, µιας και συγκεντρώνει όλα τα προνόµια των γονιών του. 

Το µεσαίο παιδί, συγκεντρώνει τα λιγότερα προνόµια και τη λιγότερη προσοχή των γονιών και 

ίσως και κάποια αδιαφορία εκ µέρους τους, αφού νιώθει το ίδιο, ότι αφιερώνουν την περισσότερη 

φροντίδα τους στο τελευταίο παιδί τους. 

Το µοναχοπαίδι, αν κι έχει την αποκλειστική φροντίδα και µέριµνα των γονιών του, αφού 

µεγαλώνει σε κλίµα υπερπροστατευτικό και σε περιβάλλον µεγάλων, νιώθει ανασφάλεια στην 

επαφή του µε τα άλλα παιδιά, γίνεται απαιτητικό, ανυπόµονο και επίµονο στις απαιτήσεις του, τις 

οποίες συνήθως τις πραγµατοποιούν οι γονείς του και δυσκολεύεται στις σχέσεις του, µιας και έχει 

µάθει να τα έχει όλα δικά του και δεν γνωρίζει την άρνηση. Οι γονείς για να αποφύγουν την 

διαµόρφωση ενός δύστροπου χαρακτήρα και την προσκόλληση µαζί τους, πρέπει να το 

προτρέπουν να κάνει παρέα και µε άλλα παιδιά, να µην είναι συνέχεια µαζί τους, να µην του 

δείχνουν υπερβολική αδυναµία και να πηγαίνει από µικρό στο σχολείο, προκειµένου να έρθει σε 

επαφή φε άλλα παιδιά και να κοινωνικοποιηθεί σωστά (Ηλιόπουλος, 1983, σσ. 25-29). 

 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και κάποια σηµαντικά λάθη που κάνουν οι γονείς: 

- Ασέβεια προς την προσωπικότητα του παιδιού. Το θεωρούν «κτήµα» τους. 

- Τροµοκράτηση µε σωµατικές ποινές και ψυχολογική βία 

- Υπερβολική επίβλεψη και αφαίρεση δικαιωµάτων µε αποτέλεσµα το παιδί να νιώθει 

ανίκανο να κάνει οτιδήποτε 

- Συνεχής γκρίνια, µαλώµατα και τιµωρίες για µη ουσιαστικά προβλήµατα, µε παράλληλη 

ταπείνωση του εγωισµού του παιδιού. 

- Αδιαφορία και έλλειψη τρυφερότητας και αγάπης. 

- ∆ηµιουργία καταστάσεων που ευνοούν την ανισότητα των δύο φύλων (Ντράικωρς, 1976, 

σσ. 121-136) 

 

4.4.4. Ο ρόλος του πατέρα 

 

Ο πατέρας µαζί µε τη σύζυγο οφείλει να συµβάλλει στο µέγιστο στη διαπαιδαγώγηση του 

παιδιού. Προκειµένου να εκπληρώσει αυτόν τον σκοπό, οφείλει να είναι παρών σε όλες τις 

αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού του από την στιγµή µάλιστα της γέννησής του. Ειδικότερα:   

 

4.4.4.1. Η βρεφική ηλικία 

 

Η πρώτη επαφή του πατέρα µε το βρέφος γίνεται στο νοσοκοµείο πια και όχι στο σπίτι. νιώθει 

περήφανος, γι’ αυτό που κατάφερε να δηµιουργήσει. Μέσα στο µαιευτήριο η µητέρα το ταΐζει, το 
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φροντίζει, το καθαρίζει, ενώ ο πατέρας παίζει µαζί του, του χαµογελά, το κουνά στην αγκαλιά του. 

Αυτή η περιποίηση, η στοργή και η αγάπη ωφελεί τα βρέφη, γιατί παίρνουν θετικά µηνύµατα για 

το πρόσωπο του πατέρα και αρχίζουν σιγά-σιγά να συνειδητοποιούν, ότι εκτός από το κυρίαρχο 

πρόσωπο της µητέρας, υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος που ασχολείται µαζί τους. Η 

ενασχόληση του πατέρα µε το βρέφος συντελεί στην ψυχική και σωµατική πλήρωσή του, ενώ 

παράλληλα το ίδιο παίρνει στοιχεία από την προσωπικότητα του πατέρα του. το παιδί έχει ανάγκη 

και τους δύο. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν ο πατέρας ταΐζει το βρέφος, είναι το ίδιο ευαίσθητος 

στο κλάµα του, στον βήχα και στο φτέρνισµά του όσο είναι και η µητέρα. 

Αυτό αποδεικνύει, ότι ο πατέρας είναι εξίσου ικανός να κατανοήσει και να εκπληρώσει τις 

ανάγκες του βρέφους, γεγονός που από την µια βοηθάει να αντιληφθεί από νωρίς τον πατρικό ρόλο 

του, κι από την άλλη µέσω της συχνής επαφής του µε το βρέφος, βελτιώνεται η ψυχική 

επικοινωνία τους. Τέλος προσφέρει και ηθική συµπαράσταση στη µητέρα-σύζυγο(Parke, 1987, σσ. 

58-65). 

 

4.4.4.2. Η νηπιακή ηλικία 

 

Η νηπιακή ηλικία επεκτείνεται από τα τρία µέχρι τα έξι χρόνια του παιδιού περίπου. Η επίδραση 

του πατέρα στην αγωγή του παιδιού τώρα γίνεται πιο άµεση. Το παιδί συνειδητοποιεί ότι εκτός από 

την µητέρα υπάρχει και το πρόσωπο του πατέρα στη ζωή του. Για το παιδί της ηλικίας αυτής, ο 

πατέρας είναι ο σύνδεσµος µε τον έξω κόσµο, ο φορέας δύναµης και εξουσίας. 

Στην ηλικία αυτή, το παιδί ερευνά το σώµα του κι αρχίζει να ενδιαφέρεται για την 

σεξουαλικότητά του. Οι γονείς δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν αυτό το ενδιαφέρον του, ούτε να 

απωθήσουν την σεξουαλικότητα του, δείχνοντάς του µε αυτόν τον τρόπο, ότι είναι ένας 

απαγορευµένος. Επίσης οι γονείς οφείλουν µε ειλικρίνεια και µε απλά λόγια να απαντούν στις 

όποιες ερωτήσεις των παιδιών τους που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα. 

Ο πατέρας γίνεται σεξουαλικό πρότυπο για τ' αγόρια και βοηθάει στην ανεύρεση του φύλου για 

τα κορίτσια. Έχει παρατηρηθεί, ότι σε παιδιά που ο πατέρας τους ήταν απών (φυσική ή 

ψυχολογική απουσία), τα αγόρια αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην ανεύρεση του ανδρισµού τους, 

ενώ τα κορίτσια δεν είχαν αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στο άλλο φύλο. Έτσι, ένας πατέρας δεν 

µπορεί να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά του, αν και ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του 

προς τις γυναίκες, τους άντρες και κυρίως προς τον εαυτό του. 

Την περίοδο αυτή, εµφανίζεται το «Οιδιπόδειο σύµπλεγµα» και το «σύµπλεγµα της Ηλέκτρας». 

Στο πρώτο, το αγόρι της ηλικίας αυτής έχει ως ίνδαλµα τον πατέρα, ταυτόχρονα όµως τον µισεί και 

τον ζηλεύει και θέλει να πάρει τη θέση του µιας και θεωρεί ότι παίρνει την µητέρα του από κοντά 

του. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε το «σύµπλεγµα της Ηλέκτρας»: το κορίτσι εκδηλώνει µίσος 

και θαυµασµό προς την µητέρα του. 

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι: 

α) Ο πατέρας παίζει περισσότερο σωµατικό παιχνίδι, ενώ η µητέρα λεκτικό. 

β) Ο πατέρας δίνει περισσότερη σηµασία στην αγωγή των αγοριών 

γ) Και τέλος κυρίως ο πατέρας κάνει διάκριση στα παιχνίδια των παιδιών, κάτι που οδηγεί στη 

διάκριση των φύλων. 

Γενικά, στην ηλικία αυτή, ο ρόλος του πατέρα γίνεται πιο αισθητός και το νήπιο αντιλαµβάνεται 

ότι παράλληλα µε τη µητέρα του κι αυτό το πρόσωπο παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του (ό. π. σ. 

22-23). 

 

4.4.4.3. Η παιδική ηλικία 

 

Στην ηλικία αυτή στα σεξουαλικά συµπλέγµατα των προηγούµενων χρόνων εξαλείφονται. Το 

παιδί θέλει να 'χει αρµονικές σχέσεις και µε τους δύο γονείς. Ο πατέρας συµβάλλει στην 

πνευµατική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού µε τη συµπεριφορά του. Το παιδί τον έχει ως πρότυπο 

και φορέα δύναµης κι εξουσίας (ό. π. σ. 23-24) 
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∆εν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της εξουσίας, γιατί το παιδί θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό 

από αυτόν, χωρίς να έχει αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό του. Η θετική αντιµετώπιση 

του πατέρα απέναντι στις ανάγκες, στις απαιτήσεις και στα ερωτήµατα του παιδιού συµβάλλουν 

στην αρµονική ανάπτυξή του. 

Το παιδί της ηλικίας αυτής, που θέλει να είναι αρεστό και αγαπητό σε όλους, έχει ως ίνδαλµά 

του τον πατέρα του, τον µιµείται στις κινήσεις, στα λόγια και τον θεωρεί ως κρίκο µε την κοινωνία, 

δηλ. φορέα κοινωνικοποίησης. 

Τέλος, στην ηλικία αυτή, ο πατέρας πρέπει να δίνει µια ειλικρινή και σωστή σεξουαλική, 

οικονοµική, θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση (Φάρος & Κοφινάς, 1993, σ. 150). 

 

4.4.4.4. Η εφηβική ηλικία 

 

Την περίοδο αυτή ο ρόλος του πατέρα -και γενικά των γονιών- κλυδωνίζεται και δοκιµάζεται 

αρκετά και γίνεται πολύ πιο δύσκολος και ιδιόµορφος από όλες τις προηγούµενες περιόδους. Ο 

πατέρας προσπαθεί να εµποδίσει το παιδί από τις παγίδες της ζωής ή να το συµβουλέψει για τις 

σωστές στάσεις και συµπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσει στις διάφορες περιστάσεις που θα 

αντιµετωπίσει.  

Τώρα όµως τα παιδιά, και κυρίως τα αγόρια, υιοθετούν µια κριτική - αντιδραστική στάση 

απέναντι στους γονείς, αρχίζουν να αµφισβητούν τις αντιλήψεις και τις ιδέες του πατέρα τους και 

αναθεωρούν τις απόψεις που είχαν παλιότερα. 

Στην εφηβική ηλικία, εµφανίζεται στα παιδιά µια τάση αυτονοµίας, η οποία έρχεται σε 

σύγκρουση µε τον υπερπροστατευτικό πατέρα. Το πρόβληµα αυτής της αντιδραστικής 

συµπεριφοράς παρατηρείται πιο έντονα στα αγόρια· το αγόρι προσπαθεί να σπάσει τα δεσµά του 

µε την οικογένεια, να ελευθερωθεί από την καταπίεση που µπορεί να νιώθει και να ζήσει κάθε 

στιγµή που περνάει όσο πιο έντονα µπορεί, ενώ από την άλλη ο πατέρας προσπαθεί να το 

προστατέψει από τον έξω κόσµο, να το παρεµποδίσει να πέσει στις κακοτοπιές και στις παγίδες 

του. Αναπόφευκτα λοιπόν, δηµιουργείται σύγκρουση. 

Στην περίοδο της εφηβείας, τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους ρεαλιστικά και καταρρίπτονται 

τα πρότυπα µίµησης και τα ινδάλµατα που είχαν όταν ήταν µικρότερα. Το κορίτσι από την άλλη 

πλευρά, την τάση αυτονοµίας που νιώθει, την εκδηλώνει κυρίως µέσα στο σπίτι. Θέλει να εκφράζει 

τις απόψεις και τα συναισθήµατά του ελεύθερα και δηµοκρατικά και να αντιµετωπίζεται, ως 

ενήλικας, µε απόψεις και συναισθήµατα (Κακαβούλης, 1990, σσ. 142-143).  

 

4.4.5. Τα χαρακτηριστικά του πατέρα 

 

Ο κάθε πατέρας για τον ρόλο που ασκεί χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες λειτουργίες, οι 

οποίες καθιστούν την παρουσία του υπαρκτή και ζωτικής σηµασίας για την οικογένεια του. 

Ας δούµε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτά: 

 

4.4.5.1. Ο τροφέας  

 

Είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πατρικού ρόλου. Ο πατέρας είναι αυτός που 

κυρίως φροντίζει για τα υλικά αγαθά της οικογένειάς του, έχοντας µερικές φορές βοηθό τη σύζυγό 

του. Οι υλικές ανάγκες ενός παιδιού από την γέννησή του ως τη στιγµή της ενηλικίωσης του, είναι 

τεράστιες. Βέβαια, όταν λέµε υλικές ανάγκες, δεν εννοούµε µόνο την παροχή τροφής, σ' αυτές 

συνυπολογίζεται η ένδυση, η αγορά παιχνιδιών, σπουδές κ.ά. 

Όλα αυτά τα υλικά αγαθά πρέπει να παρέχονται µε µέτρο κι όχι µε ασυδοσία ή περίσσια φειδώ, 

πρέπει να κυριαρχεί σύνεση, έτσι ώστε το παιδί να µάθει να µην έχει παράλογες απαιτήσεις από 

τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αποκτά µε πλάγιους τρόπους (πχ.κλεψιά) τα 

αγαθά που του είναι απαραίτητα και δεν του παρέχονται για να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες του. 

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ο πατέρας δεν αποτελεί τον αποκλειστικό τροφέα της οικογενείας 

του. Σε αυτό το δύσκολο έργο έχει πολλές φορές βοηθό του τη σύζυγό του, η οποία έχει βγει από 
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το σπίτι για να εργαστεί κι έτσι συµβάλλει κι αυτή οικονοµικά στην ανατροφή των παιδιών 

(Canitz, 1981, σσ. 32-33) 

 

4.4.5.2. Ο παραγωγός 
 

Είναι ο καθαρά βιολογικός ρόλος του πατέρα, από τη στιγµή της σύλληψης του παιδιού του. Ο 

ρόλος αυτός αρχίζει από πολύ νωρίς, δηλ. από τη στιγµή που το ζευγάρι αποφασίζει να κάνει παιδί. 

Βέβαια όποιος κάνει ένα παιδί, δεν αποκαλείται γονιός, αν η συµπεριφορά του διαψεύδει το ρόλο 

αυτό. 

Ως γεννήτορας, λοιπόν, έχει µεγάλη ευθύνη προς το παιδί του, ακόµα και πριν τη γέννησή του. 

Κατ' αρχήν πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις προκειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες 

συνέπειες (προγεννητικός έλεγχος). 

Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα φέρει στον κόσµο µια νέα ύπαρξη, για την οποία έχει 

πολλές και µεγάλες ευθύνες. 

Το παιδί δεν πρέπει να µεγαλώνει µόνο µε την µητέρα, γιατί και ο ρόλος του πατέρα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός στην ανάπτυξή του. Πρέπει να δεχτεί την ιδέα ότι θα προστεθεί ένα νέο 

µέλος στην οικογένεια, για το οποίο είναι υπεύθυνος, τουλάχιστον ώσπου να ενηλικιωθεί. Ο ρόλος 

του δεν τελειώνει στην παραγωγή. Οι προσφορές του γεννήτορα-πατέρα είναι και υλικές και 

πνευµατικές (ό.π. σσ.38-40). 

 

4.4.5.3. Ο παιδαγωγός 
 

Ο πατέρας ως παιδαγωγός, διαπαιδαγωγεί ικανούς ανθρώπους να αντιµετωπίσουν τη ζωή και 

την κοινωνία µε θάρρος και µε τα αναγκαία εφόδια, για την αντιµετώπιση των δυσκολιών. Είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος και σηµαντικός ρόλος, µιας και λίγοι γονείς διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά 

τους. Ένας πατέρας που ασχολείται µε τα παιδιά του µόνο το Σαββατοκύριακο, δεν θα πρέπει να 

αισθάνεται ικανοποιηµένος από αυτά που προσφέρει. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που πρέπει να 

κάνει ένας πατέρας για να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του. 

Ας αρχίσουµε µε το πιο απλό, το παιχνίδι. Για να παίξει µε το παιδί του, πρέπει να ξέρει τις 

ικανότητες και τις επιθυµίες του παιδιού, δίνοντάς του ευκαιρίες να αναπτύξει πρωτοβουλίες και 

την δηµιουργικότητα του. Πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις του µε προθυµία και ειλικρίνεια, γιατί 

αυτό που έχει σηµασία είναι η ποιότητα των απαντήσεων. Επίσης, έχει ευθύνη για τη διαµόρφωση 

του χαρακτήρα, για την ανάπτυξη σωστής προσωπικότητας, δείχνοντας ευαισθησία, κατανόηση 

και ανεκτικότητα πρωτοβουλιών, µιας και µόνο έτσι τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια, επάρκεια και 

δηµιουργική διάθεση και κυρίως ικανοποίηση και υπερηφάνεια για το πρότυπο του πατέρα τους. 

Τέλος, ο συγκεκριµένος αυτός ρόλος του πατέρα, είναι το κλειδί για την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού (ό.π. σσ. 3-40). 

 

4.4.5.4. Ο προστάτης 
 

Κάποια άλλη εξίσου σηµαντική λειτουργία του πατέρα είναι του προστάτη των παιδιών του. 

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά πρέπει να δέχονται την καθοδήγηση του πατέρα και 

την προστασία του από τις κακοτοπιές. 

Η προστασία αρχίζει από τους κινδύνους του σπιτιού κι επεκτείνεται έξω από αυτό. Στην αρχή ο 

πατέρας θα προστατέψει το παιδί από τις κακοτοπιές του σπιτιού (δηλ. πρίζες, σπίρτα, ηλεκτρικές  

συσκευές, κ.ά.). Στη συνέχεια θα το προστατέψει από τις κακοτοπιές της κοινωνίας (δηλ. κακές 

παρέες, ναρκωτικά, αλκοόλ κ. ά.). 

Το σηµαντικό είναι ο πατέρας να µη χρησιµοποιεί σωµατική και ψυχολογική βία, για να 

προστατέψει τα παιδιά, από ότι νοµίζει αυτός λάθος κι επικίνδυνο. 

Αρκεί ο σωστός λόγος και διάλογος, καθώς και η δική του σωστή στάση απέναντι στα 

προβλήµατα της ζωής (ό.π. σσ. 34-35). 
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4.4.5.5. Πρότυπο ταύτισης 

 

Το παιδί επιβάλλεται να έχει ένα πρότυπο ταύτισης για να λειτουργεί µε τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του φύλου του. Θέλει να έχει ένα καθοδηγητή ή αλλιώς ένα ίνδαλµα για να 

προχωρεί σωστά. Ο πατέρας πρέπει να προσφέρει το σωστό στήριγµα στο παιδί για να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. 

Το σωστό πρότυπο, βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη της νοηµοσύνης, της ταυτότητας του φόβου 

και της αυτονοµίας του παιδιού. Αυτά όµως συµβαίνουν όταν το πρότυπο ενεργεί µε τρόπο που δεν 

ευνοεί την προσκόλληση στο πρόσωπό του. Ο πατέρας εποµένως πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός ως προς την ταυτότητα του φύλου του παιδιού. ∆εν πρέπει για παράδειγµα να 

ξεχωρίζει τα παιδιά ως προς το φύλο τους για τις εργασίες ή το παιχνίδι που θα κάνουν, δηλ. να 

µην αποτρέπει τα αγόρια από τις λεγόµενες "γυναικείες" δουλειές, και τα κορίτσια από τις 

"αντρικές". 

Αυτή η στάση είναι λανθασµένη γιατί ενισχύει και ενθαρρύνει τα στερεότυπα των φύλων, τα 

οποία διαιωνίζονται και είναι ανώφελα και πολλές φορές αποβαίνουν επικίνδυνα για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των φύλων (Μισέλ, 1981, σ. 225).   

 

4.4.6. Ο ρόλος του πατέρα εκτός πλαισίων οικογένειας  

 

Ας δούµε τώρα το ρόλο του πατέρα σε περίπτωση που η οικογένεια διασπαστεί. Πιο 

συγκεκριµένα, όταν η µητέρα έχει την επιµέλεια, όταν ο ίδιος την κατέχει – σπανιότερα – και όταν 

η µητέρα ξαναπαντρεύεται:  

 

4.4.6.1. Μητρική επιµέλεια 

 

Μετά από ένα διαζύγιο και όταν η επιµέλεια έχει δοθεί στην µητέρα, ο ρόλος του πατέρα είναι 

και πρέπει να είναι ουσιαστικός και σηµαντικός, µε την συχνή και εποικοδοµητική επαφή µε τα 

παιδιά του. 

∆υστυχώς όµως, αυτό δεν συµβαίνει συχνά, είτε γιατί ο πατέρας λόγω ειδικών συνθηκών 

αποφεύγει να δει το παιδί, είτε γιατί η µητέρα προσπαθεί µε έµµεσο ή και άµεσο τρόπο να το 

αποµακρύνει από τον πατέρα. 

Εξετάζοντας την περίπτωση που ο πατέρας δεν αδιαφορεί και δεν παραγκωνίζεται µετά το 

διαζύγιο, βλέπουµε ότι επιδρά θετικά και έντονα στην συναισθηµατική και κοινωνική ζωή και 

ανάπτυξη των παιδιών του. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι η κατάσταση κατά την οποία η µητέρα 

συνεργάζεται µε τον πατέρα για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών· έτσι το παιδί δεν 

αισθάνεται παραµεληµένο. 

Πέρα όµως από αυτή την τέλεια -και σπάνια- περίπτωση επικοινωνίας, έχουµε και κάποιους 

άλλους τύπους. Ο ένας είναι όταν ο πατέρας παίρνει το παιδί στο σπίτι για το Σαββατοκύριακο, τις 

διακοπές, τις αργίες κτλ. Έτσι ο πατέρας επιτρέπει στο παιδί να "εισβάλλει" στη νέα του ζωή. Το 

παιδί αισθάνεται σαν να βρίσκεται στο σπίτι του, µε το ν' ασχολείται µε διάφορες δουλειές στο 

σπίτι του πατέρα. Επιπλέον, σ' αυτή την περίπτωση ο πατέρας συζητά µε το παιδί, λύνουν τα 

υπάρχοντα προβλήµατα κι έτσι, µε το να υπάρχει φιλική ατµόσφαιρα, το παιδί δεν νιώθει άβολα 

και αµήχανα κοντά σε αυτόν. 

Μια άλλη περίπτωση επικοινωνίας είναι όταν ο πατέρας βλέπει µεν το παιδί, αλλά δεν είναι µια 

από τις κυριότερες µέριµνές του. Σε αυτή την περίπτωση, ο πατέρας παίρνει το παιδί για βόλτα, 

τρώνε σε κάποιο εστιατόριο, πάνε κινηµατογράφο ή στο λούνα πάρκ κι έπειτα το επιστρέφει στην 

µητέρα του. Έτσι, δεν το αφήνει να πάρει µέρος στην καινούρια προσωπική ζωή του. Οι πατέρες 

αυτού του τύπου λέγονται «πατέρες της Disneyland». 

Η τελευταία και χειρότερη περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία ο πατέρας εκµεταλλεύεται την 

παρουσία του παιδιού για να εκτοξεύσει τα βέλη του προς την µητέρα, να την µειώσει, να την 

υποβιβάσει και να κάνει το παιδί να πιστέψει ότι αυτή είναι υπεύθυνη για το διαζύγιο. Έτσι, η 

συνάντηση αυτή δεν βοηθάει το παιδί να ξεπεράσει την ιδέα του διαζυγίου, αντίθετα οξύνει το 
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πρόβληµα µε προφανείς επιπτώσεις στην οµαλή ανάπτυξη του παιδιού, το οποίο αισθάνεται πικρία 

και φοβάται ότι ο πατέρας επιδιώκει συναντήσεις όχι από αγάπη αλλά από σκοπιµότητα, για να το 

στρέψει αρνητικά προς την µητέρα του (Parke, 1987, σσ. 113-119). 

 

4.4.6.2. Πατρική επιµέλεια 

 
Είναι ένα νέο σχεδόν φαινόµενο, γι' αυτό οι γνώσεις των ερευνητών ως προς τα αποτελέσµατα 

για τα παιδιά, είναι περιορισµένες. Θα σκεφτόταν κανείς, πως ο πατέρας στον οποίο δίνεται η 

επιµέλεια των παιδιών µετά από ένα διαζύγιο, είναι κάποιος ριζοσπαστικός τύπος, µικρής ηλικίας. 

∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα· αντίθετα είναι µεσήλικας και κατέχει αρκετά υψηλές 

κοινωνικοοικονοµικές θέσεις. 

Επιπλέον, όταν έχει την επιµέλεια, δέχεται απλόχερα την βοήθεια από τον περίγυρό του: από 

γονείς, συγγενείς, γείτονες κι επαινείται γι' αυτό το τόλµηµα που επιχειρεί να διεκπεραιώσει. 

Όλα αυτά, βέβαια, έρχονται σε αντίθεση µε την κατάσταση που επικρατεί στην µητρική 

επιµέλεια, όπου θεωρείται κάτι φυσιολογικό, ο ρόλος της δεν αναγνωρίζεται όσο πρέπει και δεν 

επαινείται γι' αυτό το δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει. 

Ο πατέρας δεν είναι ανίκανος στο να αναθρέψει τα παιδιά του σωστά. Σε µερικούς τοµείς 

βέβαια υστερεί σε σχέση µε τη σύζυγό του, όµως προσπαθεί φιλότιµα να υπερπηδήσει κάποια 

εµπόδια. Γενικά καταβάλλει προσπάθειες ώστε να µην γίνεται αδέξιος και επιπόλαιος. 

Παρ' όλα αυτά, κατά την πατρική επιµέλεια, τα παιδιά µένουν τις περισσότερες ώρες σε 

παιδικούς σταθµούς ή µε διάφορα πρόσωπα που προσφέρουν βοήθεια. Το θετικό είναι σ' αυτή την 

περίπτωση, ότι τα παιδιά συναντώνται συχνά µε την µητέρα τους, σ' αντίθεση µε την µητρική 

επιµέλεια (ό.π., σσ. 119-125). 

 

4.4.6.3. Ο πατριός  

 
Θα ήταν σωστό να κάνουµε µια µικρή αναφορά και στον πατριό. Είναι ένας νέος -σχετικά- 

ρόλος, που µοιάζει µε αυτόν του πατέρα κι έχει ξεπηδήσει µέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές 

συνθήκες. 

Το παιδί αποδέχεται τον πατριό ανάλογα µε την ηλικία του. Έτσι, τα πολύ µικρά παιδιά και οι 

µετα-έφηβοι, τον αποδέχονται ευκολότερα σε σχέση µε τους εφήβους. 

Όπως και να είναι όµως, τα παιδιά βρίσκονται σε δύσκολη θέση όταν πρέπει να διατηρούν 

φιλικές σχέσεις και µε τον πατέρα και µε τον πατριό. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο πατριός πρέπει να επιτρέπει τις συναντήσεις και να ενθαρρύνει την 

αγάπη του παιδιού προς τον φυσικό του πατέρα και να µην το επηρεάζει αρνητικά απέναντί 

του.(ό.π., σσ. 125-128) 

 

4.4.7. Ο ρόλος της µητέρας   
 

Ο ρόλος της µητέρας στην διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού είναι άµεσος και 

σηµαντικός. Η µητέρα είναι το πρώτο πρόσωπο που θα αντικρύσει το νεογέννητο βρέφος και το 

ίδιο αυτό πρόσωπο θα καταβάλει τα µέγιστα στην αγωγή και κοινωνικοποίησή του. Είναι ο 

πρωταρχικός φορέας για να αναπτυχθεί, να ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια να προσαρµοστεί στην 

κοινωνία. ∆έχεται την επίδρασή της, δηµιουργεί την εικόνα κάποιας συµπεριφοράς κι ανάλογα 

ενεργεί. Έτσι, λοιπόν, η µητέρα έχει υποχρέωση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσµατα και 

τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που είναι απαραίτητες για να µπορέσει να προσαρµοστεί στο 

κοινωνικό περιβάλλον. 

Μια µητέρα θεωρείται καλή και ότι έχει επιτύχει στον ρόλο της, όταν δεν περιµένει ανταπόδοση 

στα µητρικά ένστικτά της, όταν στην άπλετη και αγνή αγάπη προς το παιδί της, δεν υπάρχουν 

κερδοσκοπικά στοιχεία και η ίδια δεν αποβλέπει σε τίποτα, παρά µόνο στο καλύτερο για τα παιδιά 

της  
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4.4.7.1. Η µέλλουσα µητέρα 
 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η περίοδος της εγκυµοσύνης είναι η πιο όµορφη αλλά και η πιο 

αγχωτική περίοδος στη ζωή της γυναίκας. 

Η αίσθηση ότι µέσα στο σώµα της η γυναίκα φέρει ένα νέο πλάσµα, τον καρπό της αγάπης – 

συνήθως - µε το «σύζυγό» της, την κάνει να νιώθει περήφανη, ικανοποιηµένη αλλά ταυτόχρονα να 

ανησυχεί για το αν θα το διαπαιδαγωγήσει σωστά αν θα εκτελέσει σωστά το ρόλο της. Στην 

περίοδο της εγκυµοσύνης αναπτύσσεται το µητρικό συναίσθηµα, η λεγόµενη µητρότητα κάτι που 

ενυπάρχει σε όλες τις γυναίκες, αλλά εκείνη την περίοδο αρχίζει και διαφαίνεται έντονα. 

Βέβαια η µητρότητα δεν υπάρχει σε όλες τις γυναίκες στον ίδιο βαθµό, γιατί εξαρτάται από 

αρκετούς παράγοντες. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι η ωριµότητα, (ψυχολογική και 

σωµατική) της γυναίκας. Η γυναίκα που έχει ωριµάσει πνευµατικά, ηθικά και σωµατικά, 

αντιλαµβάνεται πιο βαθιά και ουσιαστικά την έννοια της µητρότητας, από κάποια άλλη που είναι 

ανώριµη στην ηλικία ή στον τρόπο σκέψης. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η στάση που έχει υιοθετήσει η µέλλουσα µητέρα απέναντι στο 

βρέφος που θα φέρει στον κόσµο. ∆ηλαδή, αν το παιδί είναι επιθυµητό και από τους δύο γονείς, ή 

αν η ίδια δεν ήθελε να µείνει έγκυος για ποικίλους λόγους. Μεγάλη σηµασία, επίσης, έχει το πώς 

αντιµετωπίζει την φάση της εγκυµοσύνης, την στιγµή του τοκετού και τον θηλασµό. Πιο 

συγκεκριµένα, αν πιστεύει, δηλαδή, ότι η διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι µια όµορφη περίοδος 

της ζωής της ή αν έχει προκαταλήψεις αισθητικού χαρακτήρα (πάχος, ή ότι δεν είναι αρεστή), αν 

φοβάται τους πόνους και την ταλαιπωρία του τοκετού και τέλος αν έχει αποφασίσει να θηλάσει το 

παιδί της ή όχι. 

Σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της µητρότητας, είναι οι σχέσεις που έχει η γυναίκα 

µε τον σύζυγό της, αν δηλαδή της συµπαραστέκεται, αν την αγαπά και αν ο ίδιος επιθυµεί το παιδί. 

Ας σηµειωθεί, ότι την περίοδο αυτή η γυναίκα έχει αυξηµένες απαιτήσεις και ανάγκες· ανάγκες για 

φροντίδα, ενδιαφέρον, αγάπη, επιβεβαίωση και συνεχή προσοχή, ιδιαιτέρως µάλιστα από το 

σύζυγό της.  

Κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία παίζουν θετικό ρόλο στην ανάπτυξη της µητρότητας είναι 

τα εξής:  

α) Να αγαπά το σύζυγό της και να έχουν µια αρµονική σχέση συµβίωσης. 

β) Να έχει καλές σχέσεις µε την µητέρα της, γιατί παίρνει η ίδια θετικά µηνύµατα και πρότυπα 

για την σχέση που θα έχει µε το παιδί της και 

γ) Το πόσο επιθυµεί η ίδια το παιδί και κατά πόσο το βλέπει ως ευτυχές γεγονός ή ως εµπόδιο 

στη ζωή της. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε, ότι µια γυναίκα γίνεται µητέρα, όταν συνειδητοποιήσει 

τις ευθύνες που θα έχει για το παιδί της. Η κρίση της πρέπει να είναι τόσο αναπτυγµένη,  ώστε να 

µπορεί η ίδια να την εµπιστεύεται και να πιστεύει ότι η κάθε της ενέργεια αποβαίνει για το καλό 

του. Απαραίτητος είναι ο προγεννητικός έλεγχος της µητέρας, αλλά και η υιοθέτηση καλών 

συνηθειών εκ µέρους της, όπως να προσέχει ιδιαίτερα την διατροφή της, να µην καπνίζει, να µην 

πίνει αλκοόλ και αν έχει τη δυνατότητα, και δεν παρουσιάσει προβλήµατα κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, να γυµνάζεται. Επιπλέον, οφείλει να είναι χαρούµενη και ευδιάθετη, να νιώθει 

περήφανη για το παιδί της, να µην αγχώνεται και να µην εκνευρίζεται γιατί κάθε συναισθηµατική 

φόρτιση έχει επιβλαβείς επιδράσεις στο έµβρυο. Αδιαµφισβήτητα, η επιρροή της µητέρας σε κάθε 

αναπτυξιακή φάση του παιδιού είναι µεγάλη (Μαρκαντώνης & Ρήγα, 1991, σσ. 31-101). 

 

4.4.7.2.  Η εργαζόµενη µητέρα  

 
Η βιοµηχανική επανάσταση η οποία συνέβαλε στην αναθεώρηση και κατάρριψη πολλών 

οικογενειακών θεσµών και ιδεών, και το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας του '70, συντετέλεσαν 

στην έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. Οι απαιτήσεις της σηµερινής κοινωνίας και οι 

αυξηµένες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια, επέβαλαν την εργασία στην 

µητέρα. 
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Έτσι η γυναίκα της σηµερινής εποχής θα πρέπει να επιτελέσει πολλούς ρόλους: Είναι γυναίκα, 

είναι σύζυγος, νοικοκυρά, µητέρα και υπάλληλος. Λογικό, λοιπόν είναι, κάποιοι ρόλοι να 

αποδυναµώνονται ή να µην εφαρµόζονται πολύ σωστά. Ωστόσο φαίνεται αναπόφευκτη η παρουσία 

προβληµάτων στη ζωή της γυναίκας από την ύπαρξη τόσων ρόλων στη ζωή της. Μερικά από τα 

προβλήµατα αυτά είναι τα εξής: 

1. Η αρµονική συνύπαρξη των ρόλων. 

2. Η ταυτόχρονη επιτέλεση αυτών των ρόλων. Στην προσπάθειά της να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της, συναντά εµπόδια από το περιβάλλον που ζει, είτε αυτό είναι το 

οικογενειακό είτε το εργασιακό 

3. Πρέπει ακόµα να αντιµετωπίσει και ίσως να πολεµήσει τις αντιλήψεις που συνεχίζουν να 

θέλουν τη γυναίκα στο σπίτι κοντά στα παιδιά της 

4. Και τέλος, πρέπει η ίδια να θεωρεί τον εαυτό της ικανό και σθεναρό, για να 

αντιµετωπίσει ενδεχόµενα προβλήµατα και συγκρούσεις. 

Επιπλέον, είναι πολλοί οι λόγοι που µια έγγαµη γυναίκα αποφασίζει σήµερα να εργαστεί. Οι πιο 

σηµαντικοί από αυτούς είναι: 

1. Η επιθυµία να βοηθήσει οικονοµικά την οικογένειά της 

2. Η επιθυµία να νιώσει χειραφετηµένη και ανεξάρτητη, διαχειριζόµενη η ίδια τα χρήµατά 

της. 

3. Η επιβολή από το καθήκον, το οποίο συνίσταται στην υποχρέωση της συντήρησης της 

οικογένειάς της από την ίδια, αν είναι διαζευγµένη ή χήρα. 

Αν ο σύζυγος είναι για αρκετό χρόνο άνεργος, τότε αναγκάζεται να βρει η ίδια εργασία (Clarke – 

Steward, 1998, σσ. 7-10). 

 

4.4.7.2.1. Ο ρόλος της εργαζόµενης µητέρας απέναντι στο παιδί 
 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόµενες µητέρες ασχολούνται 40 ώρες µε την εργασία και 36 

ώρες ασχολούνται µε τις δουλειές του νοικοκυριού, µε τα παιδιά και τον σύζυγο µέσα στην 

εβδοµάδα. 

Οι γυναίκες µε τέτοιο ωράριο προσπαθούν να ισορροπήσουν τους ρόλους τους και τις 

καταστάσεις. Λίγες όµως είναι αυτές που καταφέρνουν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Αν δεν είναι 

ικανοποιηµένες από τον ένα ή τον άλλο ρόλο, φαίνεται στην προσωπική τους ευτυχία και στην 

συµπεριφορά τους απέναντι στην οικογένεια. 

Για να καταφέρουν να αποδίδουν καλά στον επαγγελµατικό και στον οικογενειακό χώρο, 

αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για την περιποίηση του εαυτού τους και στο να κάνουν πράγµατα που 

τις ευχαριστούν, αισθάνονται µονίµως κουρασµένες, νιώθουν µόνες από κοινωνικής πλευράς και 

πιστεύουν ότι όλα τα βάρη πέφτουν πάνω της, µε αποτέλεσµα να γίνονται ευέξαπτες και νευρικές. 

Επίσης, έχοντας πιεσµένο πρόγραµµα, αγχώνονται και δεν απολαµβάνουν τις στιγµές που 

αφιερώνουν στα παιδιά τους. 

Τα παιδιά από την πλευρά τους νιώθουν παραµεληµένα και µόνα, κι έχουν έντονη την ανάγκη 

να επικοινωνήσουν και να βελτιώσουν τη σχέση που έχουν µαζί τους. 

Πολλές είναι αυτές που νιώθουν ένοχές και ότι δεν είναι καλές µητέρες µιας και δεν περνούν 

πολύ χρόνο µε τα παιδιά τους. Βέβαια λύσεις για την αναπλήρωση της επικοινωνίας υπάρχουν, 

όπως η ενασχόληση κατά το υπόλοιπο της ηµέρας εποικοδοµητικά µε τα παιδιά, το να πηγαίνουν 

βόλτες, η συζήτηση όλων των προβληµάτων των παιδιών και η παροχή συµβουλών και λύσεων, η 

βοήθεια στα µαθήµατα, η ανάγνωση παραµυθιών και το παίξιµο µε τα µικρότερα παιδιά. Εν ολίγοις 

πρέπει να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής του παιδιού τους και να ασχολούνται 

συνέχεια µαζί του, όσο βέβαια τους επιτρέπουν οι δυνάµεις και η αντοχή τους (Clarke – Steward, 

1998, σσ. 11-13). 
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4.4.7.2.2. Εναλλακτικές λύσεις για την φροντίδα των παιδιών όταν η µητέρα εργάζεται. 

 

Με την έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό τοµέα άλλαξαν πολλά πράγµατα στην φροντίδα του 

παιδιού. Ο πατέρας έχει την δουλειά του σε απόλυτη προτεραιότητα και πολλοί πιστεύουν ότι ίσως 

να µην τα καταφέρνει εξίσου καλά µε την µητέρα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μειώθηκε η 

επιθυµία των συγγενών για την φύλαξη των παιδιών, ενώ παλιότερα τα παιδιά, όταν δούλευαν οι 

γονείς, τα πρόσεχαν κυρίως οι παππούδες. Τέλος, οι γονείς πλέον δεν θυσιάζουν την προσωπική 

τους ζωή ή ακόµα και την επαγγελµατική καριέρα τους για τα παιδιά (ό.π. σσ. 24-26). Έτσι, η 

εργαζόµενη µητέρα αναγκάζεται να βρει εναλλακτικές λύσεις για την φύλαξη των παιδιών, όταν 

εκείνη εργάζεται.  

∆ύο είναι οι βασικοί τύποι φροντίδας του παιδιού, όταν εργάζεται η µητέρα. 

 

4.4.7.2.2.1. Η φροντίδα του παιδιού στο σπίτι 

 

Η µητέρα νιώθει ικανοποιηµένη και σίγουρη όταν γνωρίζει την επίβλεψη που έχει το παιδί µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όταν αυτή απουσιάζει. Ειδικότερα, η φροντίδα αυτού του τύπου, µπορεί 

να γίνει από τον πατέρα, τα αδέλφια, τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς και τέλος από παραµάνες - 

νταντάδες. Το να παραµένει το παιδί στο σπίτι, όταν η µητέρα εργάζεται, έχει τα εξής 

πλεονεκτήµατα: 

- Οι ώρες είναι ευέλικτες. 

- Το περιβάλλον είναι γνωστό και οικείο στο παιδί. 

- Το παιδί δεν χρειάζεται να µετακινηθεί, για να πάει σε κάποιον άλλο χώρο (στην περίπτωση 

που µένει στο δικό του σπίτι). 

- Από οικονοµικής πλευράς είναι ευνοϊκότερα, όταν το προσέχει η γιαγιά ή κάποιος άλλος 

συγγενής. 

Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα, τα οποία είναι: 

- Η νταντά ίσως είναι ανειδίκευτη και συνεπώς δεν έχει κατάλληλες γνώσεις για την παιδική 

ψυχολογία.  

- Αν η µητέρα έχει αναθέσει την φύλαξη του παιδιού σε συγγενικό η σε φιλικό της πρόσωπο, 

ίσως την συγκεκριµένη στιγµή να µην είναι κανείς διαθέσιµος και να αναγκάζεται να δίνει το παιδί 

σε διαφορετικά πρόσωπα. 

- Υπάρχει η περίπτωση η µητέρα να µην µένει ικανοποιηµένη µε τις παραµάνες που 

προσλαµβάνει κι έτσι θα πρέπει να τις αλλάζει, κάτι που είναι ιδιαίτερα αρνητικό για το παιδί, το 

οποίο δεν µπορεί να συνηθίσει και να εµπιστευτεί αυτές τις γυναίκες που εισβάλλουν κατά 

διαστήµατα στη ζωή του. 

- Το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι το παιδί, µιας και δεν συναναστρέφεται µε 

οµηλίκους του, δεν κοινωνικοποιείται σωστά, δεν µορφώνεται όπως τα παιδιά που πηγαίνουν σε 

νηπιαγωγεία και παρατηρείται ακόµα καθυστέρηση στην γλωσσική ικανότητά του, µιας και η 

επαφή που έχει µε τα µεγαλύτερα παιδιά, είναι διαφορετική από αυτή που έχει µε τα παιδιά της 

ηλικίας του. 

 

4.4.7.2.2.2. Η φροντίδα του παιδιού σε νηπιαγωγείο ή παιδικούς σταθµούς 

 

Τα νηπιαγωγεία και οι βρεφικοί σταθµοί είναι ο άλλος τύπος φροντίδας των παιδιών µε 

εργαζόµενες µητέρες. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του θεσµού είναι: 

- Υπάρχει σταθερό ωράριο, κάτι που ευνοεί τις µητέρες, γιατί γνωρίζουν και µένουν 

καθησυχασµένες ότι ως µια συγκεκριµένη ώρα το παιδί θα µένει στο νηπιαγωγείο. 

- Το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, γνωρίζει καλά την ψυχολογία του παιδιού 

και το φροντίζει. 

- Το περιβάλλον είναι συνήθως όπως το σπίτι του παιδιού, µε τα παιχνίδια και τα παραµύθια 

και έτσι τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και οικειότητα. 
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- Το προσωπικό είναι κάθε στιγµή ελεγχόµενο από την µητέρα και δηµοσίως υπόλογο, οπότε 

δεν επιτρέπονται λάθη και ανευθυνότητες. 

- Τέλος, το παιδί κοινωνικοποιείται, δηµιουργεί φίλους, αναπτύσσεται η οµιλία και η 

φαντασία του µέσα από το οµαδικό παιχνίδι και η εκπαίδευση που λαµβάνει είναι ωφέλιµη για την 

πρόοδό του. 

Βέβαια, κι αυτός ο τύπος έχει τα µειονεκτήµατά του: 

- Συνήθως το νηπιαγωγείο είναι µακριά από το σπίτι και το παιδί πρέπει να φεύγει νωρίς, ενώ 

αν δεν συµβαδίζει το ωράριο του νηπιαγωγείου µε το ωράριο της εργασίας της µητέρας του, 

δηµιουργείται πρόβληµα στην µεταφορά του. 

- Ο οικονοµικός παράγοντας, σε περίπτωση που το νηπιαγωγείο ανήκει σε ιδιώτη, δεν είναι 

ευνοϊκός για τους γονείς. 

- Αν το παιδί αντιµετωπίζει ψυχολογικά προβλήµατα ή αν η οικογένεια αντιµετωπίζει 

προβλήµατα, η κατάσταση του παιδιού ίσως επιδεινωθεί στα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας, γιατί τα 

παιδιά αυτά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προσοχή, κάτι που µόνο οι γονείς µπορούν και πρέπει 

να αντιµετωπίσουν. 

Τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν η µητέρα ώστε να µπορέσει να εµπιστευτεί ένα 

κέντρο ηµερήσιας φροντίδας είναι τα εξής: 

- Να έχει επαρκή και θρεπτικά γεύµατα. 

- Να προσφέρει υγιεινές συνθήκες για όλα τα παιδιά 

- Να συµβάλλει θετικά στην αρµονική πνευµατική, κοινωνική, συναισθηµατική και σωµατική 

ανάπτυξη του παιδιού. 

- Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευµένο και να γνωρίζει τις ανάγκες των παιδιών και 

- Να µπορεί η ίδια να συνεργάζεται µε το προσωπικό του νηπιαγωγείου προς όφελος του 

παιδιού και να µπορεί να επιβλέπει όποτε θέλει (ό. π. σσ.129-135). 

 

4.4.7.3. Ας αναφερθούµε µε σύντοµο λόγο στην επιρροή της µητέρας σε κάθε αναπτυξιακή 

φάση του παιδιού: 

  

4.4.7.3.1. Η βρεφική ηλικία 

 

Η βρεφική ηλικία του ανθρώπου παίζει σηµαντικό ρόλο στην µετέπειτα εξέλιξή του. Έχει 

παρατηρηθεί από έρευνες, ότι βρέφη που µεγάλωσαν µακριά από την οικογένειά τους και έζησαν 

στο απρόσωπο κλίµα ενός ιδρύµατος, είχαν καθυστέρηση στην νοητική τους ανάπτυξη και η 

συµπεριφορά τους ήταν περίεργη και αλλοπρόσαλλη σε σχέση µε τα παιδιά που µεγάλωναν κοντά 

στους γονείς τους, ακόµα και κάτω από άσχηµες συνθήκες (πχ. παιδιά που γεννιούνται σε 

φυλακές). 

Τα βρέφη που δεν έχουν κοντά τους τη µητέρα τους – κυρίως - δεν κοινωνικοποιούνται σωστά. 

Ας µην ξεχνάµε ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται κοινωνικός αλλά γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν 

κοινωνικά ένστικτα, µε την έννοια της κληρονοµικής υποδοµής. 

Κάθε βρέφος είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο δεν το γνωρίζει άλλος κανείς καλύτερα 

από την µητέρα του, η οποία προσαρµόζει τον εαυτό της για να το κατανοήσει και να το 

πλησιάσει. 

Η αγάπη της µητέρας είναι αγνή, πρωτόγνωρη, ακατέργαστη, µεγαλόψυχη, διακατέχεται από 

τρυφερότητα, στοργή και αυθορµητισµό. Όλα αυτά τα επιζητά το βρέφος, ως εκπλήρωση της 

ανάγκης να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια και να νιώθει ότι αγαπιέται. 

Ο ρόλος της µητέρας προς το βρέφος είναι σηµαντικός για την κοινωνικοποίησή του. ∆εν 

πρέπει να αφήνει την ανατροφή του σε τρίτα πρόσωπα όπως σε παραµάνες, σε παιδικούς σταθµούς 

κτλ., αλλά η ίδια πρέπει να ασχολείται µαζί του, να του µιλάει συνέχεια και να το παίζει. Το 

βρέφος από την πλευρά του, ανταποδίδει όλη αυτή την στοργή της µητέρας του µε το χαµόγελό 

του, το οποίο είναι και το πρώτο δείγµα κοινωνικής συµπεριφοράς. 
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Πολύ σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του βρέφους και την οµαλή εξέλιξη της 

ανάπτυξής του, παίζει ο θηλασµός. Με τον θηλασµό, δηµιουργείται ψυχικός δεσµός ανάµεσα στο 

βρέφος και στην µητέρα και είναι το πρώτο στάδιο της κοινωνικοποίησής του. 

Η καλή ψυχολογία του βρέφους, εξαρτάται από την ψυχολογία της µητέρας, η οποία οφείλει να 

το έχει καθαρό, ευτυχισµένο και να προσέχει όλες τις αντιδράσεις του, γιατί µέσα σ' αυτές 

κρύβονται πολλά µηνύµατα που δεν µπορεί να τα πει λεκτικά (Χουρδάκη, 1982, σσ. 15-24). 

 

4.4.7.3.2. Η Νηπιακή Ηλικία 

 

Η νηπιακή ηλικία ενός παιδιού αρχίζει στα 3 και τελειώνει στα 5,5-6 χρόνια. 

Στην περίοδο αυτή το παιδί αρχίζει να εξερευνά τον κόσµο γύρω του, τη φύση και το σώµα του. 

Τότε θα αρχίσει η διαµόρφωση του χαρακτήρα του, η κατανόηση ηθικών και πολιτιστικών ιδεών 

και η κοινωνικοποίησή του. 

Ο ρόλος της µητέρας στην ηλικία αυτή είναι αποφασιστικός κυρίως για την διάπλαση της 

προσωπικότητας του παιδιού. Ο γιατρός Spock, θεωρεί ότι ως τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού η µητέρα πρέπει να του δείχνει αποκλειστική φροντίδα και αφοσιωµένη αγάπη κι ως τα έξι 

χρόνια του θα έχει συµπληρωθεί η ηθική αγωγή του, θα έχει πάρει δηλ. τις βασικές ηθικές αρχές 

που θα εφαρµόσει στη ζωή του. 

Η µητέρα λοιπόν, στην διάρκεια των νηπιακών χρόνων του παιδιού της, οφείλει να του µάθει 

κάποιες βασικές αρχές συµπεριφοράς, τις οποίες θα τις εφαρµόζει σε όλη του τη ζωή. 

Συγκεκριµένα το παιδί πρέπει να µάθει τις καθηµερινές ενέργειες καθαριότητας, να πηγαίνει µόνο 

του στην τουαλέτα και να τρώει επίσης µόνο του. 

Θα προσπαθήσει επίσης να µειώσει την αυθόρµητη επιθετικότητα και το έµµονο πείσµα που 

κυριαρχεί στα παιδιά της ηλικίας αυτής, µε τον διάλογο και όχι µε τη βία ή µε τιµωρίες (Helmut, 

1989, σ. 84). 

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά αρχίζοντας να ανακαλύπτουν το σώµα τους, και την διαφορά των 

φύλων, βλέποντας τα άλλα παιδιά, αρχίζουν να ρωτούν για σεξουαλικά θέµατα, για το πώς 

έρχονται τα παιδιά στον κόσµο, πώς µπαίνουν στην κοιλιά της µητέρας κ. ά. Η µητέρα οφείλει να 

απαντάει στις ερωτήσεις αυτές µε ειλικρίνεια, µε απλά και κατανοητά λόγια, χωρίς ενδοιασµούς 

και ντροπές και χωρίς ποτέ να µαλώσει το παιδί, γιατί έτσι θα το κάνει να πιστέψει ότι οτιδήποτε 

έχει σχέση µε σεξουαλικά θέµατα είναι κακό, πονηρό, δεν είναι σωστό να συζητιέται. Η 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να αρχίζει από τι στιγµή που το παιδί αρχίζει τις ερωτήσεις γι' 

αυτό το θέµα κι ανάλογα µε την ωριµότητά του πρέπει η µητέρα να τις απαντάει µε ειλικρίνεια  

Κάποια άλλα ειδικά προβλήµατα αγωγής της χρονικής αυτής περιόδου καλείται να επιλύσει η 

µητέρα, όπως ονυχοφαγία, η οποία προκαλείται κυρίως από ψυχολογικά αίτια ή από αντίδραση σε 

πιέσεις που δέχεται το παιδί από το περιβάλλον. Η µητέρα πρέπει να του δώσει να καταλάβει ότι 

δεν είναι σωστό για το ίδιο και κατόπιν µε την βοήθεια ειδικού γιατρού να προσπαθήσει να βρει 

την αιτία του προβλήµατος και να σταµατήσει τις πιέσεις προς το παιδί. Ένα σηµαντικό επίσης 

πρόβληµα που υπάρχει σε µερικά παιδιά της περιόδου αυτής, είναι η νυχτερινή ενούριση, η οποία 

δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τιµωρίες και ποινές. 

Η µητέρα δεν πρέπει να φέρεται αυστηρά και να το µαλώνει και να µην αγχώνει το παιδί µε την 

ανυποµονησία της να ξεπεραστεί το πρόβληµα. Αν όµως η κατάσταση αυτή διαρκεί πάνω από τα 

τρία χρόνια του παιδιού, θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο. Την ίδια αντίδραση πρέπει 

να έχει η µητέρα και στο πιπίλισµα του δαχτύλου, αν συνεχίζεται πάνω από τα τρία χρόνια του 

παιδιού (Ηλιόπουλος, 1983, σσ. 117-121).  

Η µητέρα, επίσης, στην ηλικία αυτή, ανάλογα µε τις δυνατότητες και την ωριµότητά του πρέπει 

να µάθει στο παιδί βασικά στοιχεία γραφής και ανάγνωσης. Το παιδί που ως τα πέντε χρόνια ξέρει 

κάπως να διαβάζει και να γράφει έχει καλύτερες σχολικές επιδόσεις στο µέλλον. Η γνώση που του 

παρέχει η µητέρα πρέπει να αποσκοπεί στην πνευµατική καλλιέργεια του παιδιού κι όχι σε άλλους 

ηθικούς ή πολιτιστικούς στόχους (σ' αυτή την ηλικία). Ποτέ όµως η µητέρα δεν θα πρέπει να 

επιµένει στο να µάθει στο παιδί αυτά που θεωρεί αναγκαία, ενώ το ίδιο το παιδί έχει την ανάγκη να 
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παίζει. Το παιχνίδι στην ηλικία αυτή είναι ζωτικής σηµασίας, βοηθάει στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και η επαφή µε άλλα παιδιά ευνοεί την κοινωνικοποίησή του. 

 

4.4.7.3.3. Η παιδική Ηλικία 

 

Η παιδική ηλικία αρχίζει µε την εισαγωγή του παιδιού στο δηµοτικό σχολείο και τελειώνει µε 

την έξοδό του από αυτό. Την περίοδο αυτή, το παιδί έχει ξεπεράσει τον εγωκεντρισµό της 

προηγούµενης περιόδου κι έχει αναπτυχθεί έντονα η συντροφικότητά του και έχει αρχίσει ήδη η 

κοινωνικοποίησή του. 

Σε αυτό το µεγάλο και σηµαντικό κεφάλαιο της ζωής του, συµβάλλει θετικά η οµαλή ένταξή 

του στο σχολικό περιβάλλον και η µετέπειτα σχολική ζωή του. Έτσι η µητέρα οφείλει πριν το παιδί 

πάει σχολείο να το προετοιµάσει µε τα καλύτερα λόγια γι' αυτό το καινούριο του ξεκίνηµα. Ποτέ 

δεν πρέπει να τροµοκρατήσει το παιδί για το σχολείο ή για τον δάσκαλο, αντιθέτως θα πρέπει να 

του δώσει να καταλάβει ότι είναι ένα µέρος όπου θα µορφωθεί και θα αναπτυχθεί πνευµατικά και 

θα κάνει φιλίες, θα γνωρίσει παιδιά, ώστε να µην µένει το παιδί προσκολληµένο πάνω της. Η ίδια 

πρέπει να έχει συχνές επαφές µε το δάσκαλο και διάλογο µαζί του για την προσαρµογή του παιδιού 

της στο σχολείο και την πρόοδό του στα µαθήµατα. Το παιδί πρέπει να έχει σηµαντική βοήθεια 

στο σπίτι για τα µαθήµατα ή τις δυσκολίες που µπορεί να συναντήσει στην ανάγνωση ή την γραφή 

(Ηλιόπουλος, 1983, σσ. 117-121). 

Στην ηλικία αυτή το παιδί έχει διαµορφώσει τις ηθικές αρχές που θα εφαρµόζει στην υπόλοιπη 

ζωή του. Η µητέρα µε τον ουσιαστικό διάλογο βελτιώνει πολλές πτυχές της προσωπικότητάς του 

που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Μία από αυτές τις πτυχές είναι, η ανάπτυξη και η βελτίωση της 

γλώσσας και οµιλίας που χρησιµοποιεί το παιδί. Με το να παροτρύνει το παιδί να βγει από το σπίτι 

και να παίξει µε άλλα οµήλικά του παιδιά, βοηθά στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και στην 

εξάλειψη του εγωκεντρισµού του. Ανάλογα µε το πιστεύω της µητέρας πρέπει να του δώσει 

θρησκευτική αγωγή και διαπαιδαγώγηση (ό.π. σ. 102) 

Υπάρχουν όµως και προβλήµατα στη συµπεριφορά του παιδιού, τα οποία πρέπει να 

αντιµετωπίσει η µητέρα. Η χειρότερη αντιµετώπιση στα ελαττώµατα των παιδιών, είναι η 

επίπληξη, οι καυγάδες και οι τιµωρίες. Η µητέρα πρέπει να διατηρεί την ψυχραιµία της, να έχει 

επιµονή και υποµονή και κυρίως να συζητάει µε το παιδί για να καταλάβει για ποιο λόγο 

συµπεριφέρεται µε αυτό τον τρόπο. Ένα σηµαντικό λάθος των γονέων είναι ότι απαιτούν από τα 

παιδιά να φέρονται σαν µεγάλοι, απαιτούν τυφλή υποταγή και τελειότητα από τα παιδιά , ενώ οι 

ίδιοι δεν προσπαθούν να φέρονται σαν παιδιά. 

Η αποφυγή των συγκρούσεων µπορεί να γίνει όταν η µητέρα σκέφτεται και παρατηρεί τις 

ενέργειες του παιδιού, που την δυσαρεστούν, όταν αντιµετωπίζει την κακή συµπεριφορά µε 

ελαστικότητα και αυτοσυγκράτηση, όταν προσπαθεί µε πολλούς τρόπουςν να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη του παιδιού, κάνοντάς του συστάσεις, παραινέσεις και καθοδηγώντας το προς τη 

σωστή συµπεριφορά. Γιατί, ας µην ξεχνάµε ότι η εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του και η 

εικόνα που βγάζει προς τα έξω, είναι αυτή που του διοχετεύει ο περίγυρός του (Ντράικωρς, 1976, 

σσ. 76-78) 

Βέβαια, η µητέρα στην αγωγή του παιδιού της, οφείλει να συµπεριλάβει και την ποινή προς 

αποφυγήν της επανάληψης της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς. Η ποινή που θα εφαρµόζει η µητέρα 

πρέπει να επιβάλλεται πάντα, αφού έχει προηγηθεί µια συζήτηση για το λόγο που η µητέρα θα 

τιµωρήσει το παιδί. Οι λόγοι εφαρµογής της πρέπει να είναι συγκεκριµένοι κι όχι αόριστοι ή 

κάποιο παράπτωµα που πριν καιρό είχε κάνει το παιδί. Πρέπει να εµπεριέχει δηλ. το στοιχείο της 

αµεσότητας και της δικαιοσύνης. ∆εν πρέπει να εφαρµόζει πολύ αυστηρές ποινές ή ποινές που 

προσβάλλουν και ταπεινώνουν το παιδί. Αλλά και από την άλλη όποια ποινή πει η µητέρα όι θα 

εφαρµόσει πρέπει να την πραγµατοποιήσει, γιατί το παιδί θα επαναλάβει την άσχηµη συµπεριφορά 

του µιας και δεν θα έχει εµπιστοσύνη και πίστη στα λόγια της µητέρας του. Τέλος οι ποινές πρέπει 

να εφαρµόζονται µε µέτρο και όχι πολύ συχνά, γιατί τότε δεν θα έχουν αποτέλεσµα. Αυτό που δεν 

πρέπει να ξεχνάει η µητέρα είναι ότι εφαρµόζει την ποινή όχι για προσωπικούς λόγους της, αλλά 

για ωφέλεια του παιδιού και για την καλυτέρευση της ζωής του (Χουρδάκη, 1982, σ. 97) 
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Τέλος η µητέρα δεν πρέπει να ξεχνάει ότι εκτός από τις ποινές που εφαρµόζει για το σταµάτηµα 

µιας άσχηµης συµπεριφοράς του παιδιού, πρέπει να αµείβει - πάντα µε µέτρο - υλικά και ηθικά το 

παιδί για την ενίσχυση της καλής αγωγής που έδειξε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε σκοπό 

την επανάληψή της. 

 

4.4.7.3.4. Η εφηβική Ηλικία 
 

Τα παιδιά της ηλικίας αυτής, νιώθουν όλο τον εσωτερικό τους κόσµο να συνταράσσεται, οι 

ηθικές αξίες που µέχρι τώρα πίστευαν και εφάρµοζαν, ανατρέπονται, αναθεωρούνται και γενικά 

υπάρχει µια εσωτερική αναστάτωση, η οποία εκφράζεται στο περιβάλλον τους µε επιθετικότητα, 

τάση αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. 

Σηµαντικό για τους γονείς, είναι να καταλάβουν ότι τα παιδιά επαναστατούν όχι προς αυτούς, 

αλλά προς την κακή αγωγή τους και τα λάθη που κάνουν. Τα λάθη αυτά µπορούν τώρα πια οι 

έφηβοι να τα αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν την αγωγή και τη συµπεριφορά των γονιών τους 

αντικειµενικά µιας και τώρα δεν υπάρχει το στοιχείο της θεοποίησής τους. 

Η µητέρα που θα προσπαθήσει µε βίαιο τρόπο να καταπνίξει αυτή την "επανάσταση", το µόνο 

που θα καταφέρει είναι να δηµιουργήσει µεγαλύτερο πρόβληµα, γιατί οι αντιδράσεις ενός παιδιού 

απέναντι στην δύναµη επιβολής που ίσως θελήσει να δείξει η µητέρα είναι θυµός, επιθετικότητα, 

ψέµατα, εκδίκηση, περισσότερη επανάσταση. 

Το καλύτερο για να προληφθούν οι συγκρούσεις από το µέρος της µητέρας είναι η αποδοχή των 

παιδιών ως έχουν και ο συνεχής διάλογος για τα προβλήµατα της περιόδου αυτής (Gordon, 1994, 

σσ. 213-225). 

Από την πλευρά του, ο έφηβος, ιδιαίτερα από την µητέρα του, απαιτεί καθοδήγηση, διάλογο 

δηµοκρατικό, κατανόηση και κυρίως εµπιστοσύνη και εκτίµηση. Οι παράγοντες για τους οποίους ο 

έφηβος επαναστατεί είναι ότι θέλει να αποκολληθεί από τους γονείς, θέλει να νιώθει ανεξάρτητος, 

να τον βλέπουν οι άλλοι ως µεγάλο και να µην τον απορρίπτουν.  

Ο ρόλος της µητέρας στην εφηβεία εξαρτάται κυρίως από τις πράξεις και από την συµπεριφορά 

της προς το παιδί. Η ίδια πρέπει να µάθει στον έφηβο να αξιολογεί κριτικά και αντικειµενικά, να 

δώσει να καταλάβει ότι και οι γονείς είναι και αυτοί άνθρωποι και κάνουν και αυτοί λάθη, γεγονός 

το οποίο πρέπει να συνειδητοποιούν και να το δικαιολογούν τα παιδιά. Σε καµµιά περίπτωση δεν 

θα πρέπει να αδιαφορούν ή να αψηφούν τις απόψεις και τα επιχειρήµατα του παιδιού, γιατί έτσι το 

µειώνουν Η υπερπροστασία της καµιά φορά καταπιέζει το παιδί, το οποίο νιώθει ότι δεν µπορεί να 

κάνει πράγµατα που το ευχαριστούν. Πρέπει να του δίνει αυτονοµία να κάνει τις επιλογές που 

θέλει και να χειραφετηθεί µε τον ανάλογο σεβασµό, που δείχνει στην προσωπικότητά του 

(Ηλιόπουλος, 1983, σ. 201).  

Ένα σηµαντικό κεφάλαιο της αγωγής, το οποίο επιτελεί η µητέρα στην εφηβική ηλικία, είναι η 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Πρέπει να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις ευθέως και 

ειλικρινά, χωρίς προκαταλήψεις και ενδοιασµούς και να επισηµαίνει όλους τους κινδύνους της 

ερωτικής πράξεως, όπως νοσήµατα, ασθένειες, ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες καθώς και κανόνες 

υγιεινής. 

Το πιο σωστό, βέβαια, θα ήταν η µητέρα να µίλαγε στην κόρη της και ο πατέρας στο γιο, γιατί 

έτσι θα ένιωθαν πιο άνετα και οι δύο. Και οι δύο γονείς όµως, πρέπει να τονίζουν τη 

συναισθηµατική άποψη της ερωτικής πράξεως και να µην γελοιοποιούν ή εκχυδαΐζουν το όλο 

θέµα. 

Τέλος, η µητέρα οφείλει να βοηθά τον έφηβο να προσαρµοστεί στις εσωτερικές εξελίξεις που 

του συµβαίνουν και να τις δέχεται πιο οµαλά, γιατί αυτή ακριβώς είναι η ανάγκη του νέου: να 

κυριαρχήσει και να προσαρµοστεί στις αλλαγές αυτές και να καλύψει το χάσµα των γενεών που 

δηµιουργείται στην ηλικία αυτή, από την υπερβολική ανησυχία και υπέρµετρη αγάπη των γονιών 

καθώς και από τις αδικαιολόγητες προσδοκίες και απαιτήσεις που έχουν για τα παιδιά τους. 

Απαιτήσεις που αφορούν και το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών• η µητέρα θα πρέπει να 

συζητήσει για το τι αρέσει στο παιδί να ασκήσει ως επάγγελµα στο µέλλον και σύµφωνα µε τις 

δυνατότητες και ικανότητές του, να το συµβουλέψει ανάλογα (∆ρόσος, 1985, σ. 125). 
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4.4.8. Ο ρόλος των αδερφών  

  

Από ψυχοδυναµική σκοπιά, έχει διατυπωθεί η άποψη πως τα αδέρφια αποτελούν ένα 

υποσύστηµα του οικογενειακού συστήµατος, το οποίο είναι σηµαντικό για την συναισθηµατική 

ανάπτυξη του ατόµου (Τάνταρος, 2004, σ. 28), αφού «αποτελεί την πρώτη οµάδα, στην οποία το 

παιδί θα µάθει να συναλλάσσεται µε τους συνοµηλίκους και µε την ευρύτερη κοινωνική οµάδα 

αργότερα», ενώ εκεί µαθαίνει «να υποχωρεί, να υποστηρίζει, να ανταγωνίζεται και να ασκεί 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των διεργασιών αυτών» (Παπαδιώτη, 2000, σ. 

184).Οι σχέσεις που διαµορφώνουν τα αδέρφια µεταξύ τους, είναι ποικίλες, καλύπτουν µία 

ευρύτατη γκάµα και φαίνεται πως είναι πάντοτε σχεδόν επηρεασµένες από τη σχέση τους µε τους 

γονείς, ιδιαίτερα δε µε την µητέρα. Έτσι, διαπιστώνεται, γα άλλη µία φορά η σπουδαιότητα της 

βασικής δυάδας των γονέων, στο οικογενειακό πλαίσιο (Τάνταρος, 2004, σ. 29). Αν και οι γονείς 

κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών τους, τα αδέρφια παίζουν εξίσου 

τον ίδιο σηµαντικό ρόλο. Η γέννηση ενός δεύτερου παιδιού αναστατώνει τα πρωτότοκα, ιδιαίτερα 

όταν είναι µικρότερα  των τεσσάρων ετών. Κι αυτό, γιατί το πρώτο παιδί δεν ένιωθε καθόλου 

ανταγωνισµό, µέχρι να γεννηθεί το δεύτερο. Η µητέρα πολλές φορές µε τη γέννηση του δεύτερου 

παιδιού και τις αυξανόµενες απαιτήσεις που συνεπάγεται από αυτό, µειώνει το χρόνο που 

αφιερώνει στο πρώτο της παιδί. Τότε, αυτό µπορεί να αντιδράσει στην µείωση της µητρικής 

προσοχής, µε το να γίνει απαιτητικό και το να παρουσιάζει περισσότερη αρνητική συµπεριφορά, µε 

το να ανεξαρτητοποιηθεί, µε το να αποµακρυνθεί περισσότερο από την µητέρα ή τέλος, µε το να 

αναλάβει µεγαλύτερες πρωτοβουλίες στις συζητήσεις και στο παιχνίδι (Cole, M. & Cole, S., 2002, 

σ. 266). 

 

4.5. Οικογενειακή πολιτική 
 
Σε πολλές χώρες έχουν θεσµοθετηθεί νόµοι, οι οποίοι συµβάλλουν θετικά στην περισσότερη 

επαφή των γονιών µε το παιδί και αφορούν κυρίως τους εργαζόµενους γονείς, οι οποίοι εξ αιτίας 

της ώρας που απουσιάζουν από το σπίτι δεν µπορούν να ασχοληθούν αποκλειστικά µε τα παιδιά 

και αν θελήσουν να ασχοληθούν τα παιδιά µε αυτούς τους βρίσκουν αδιάφορους και 

κουρασµένους. 

Ας δούµε λοιπόν, κάποιες καινοτοµίες που ευνοούν τους γονείς που αναγκάζονται να µένουν 

πολλές ώρες εκτός σπιτιού. 

 

4.5.1.  Άδεια γονεϊκότητας 
 

Σε κάποιες χώρες, όπως στην Σουηδία και στην Αµερική – τώρα και στην Ελλάδα, ένας εκ των 

δύο -  όταν οι γονείς αποκτούν παιδί, παίρνουν και οι δύο άδεια από την εργασία τους, για να τους 

δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν το νεογέννητο παιδί τους και να ασχοληθούν περισσότερες ώρες 

µαζί του. Με την άδεια πατρότητας, ο πατέρας εκτός του ότι γνωρίζει το παιδί στα αρχικά στάδια 

της ζωής του, πράγµα που είναι σηµαντικό για τις µετέπειτα σχέσεις τους, ταυτόχρονα φροντίζει 

και ξεκουράζει την σύζυγό του η οποία αναρρώνει (Parke, 1987, σσ. 130-131).  

 

4.5.2. ∆ιαφορετικές ώρες απασχόλησης των γονιών έξω από το σπίτι 
 

Από πολλά νέα εργαζόµενα ζευγάρια έχει βρεθεί µια λύση, ώστε τα παιδιά να µην µένουν χωρίς 

την παρουσία του ενός από τους γονείς. Έχουν αποφασίσει, δηλαδή, να δουλεύουν διαφορετικές 

ώρες, ώστε να βρίσκονται πότε ο ένας και πότε ο άλλος στο σπίτι και έτσι τα παιδιά να µην µένουν 

µόνα τους. Η καινοτοµία αυτή δίνει την ευκαιρία στους εργαζόµενους γονείς να ασχοληθούν 

περισσότερο µε τα παιδιά τους, να παίξουν µαζί τους, να συζητήσουν, να βγουν για διασκέδαση. 

Αλλά και τα παιδιά ευχαριστιούνται µε το να βλέπουν ότι οι γονείς τους ασχολούνται µαζί τους 

καθηµερινά και όχι µόνο το Σαββατοκύριακο (Parke, 1987, σσ. 254-257).  
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Ωστόσο, πολλές φορές δεν υφίσταται η παραπάνω κατάσταση µε αποτέλεσα την πολύωρη 

απουσία του γονέα από το σπίτι – ή ακόµα και των γονέων. 

 

4.5.3. Ο ρόλος της πολιτείας 

 

Πολλές φορές οι γονείς αισθάνονται ότι είναι µόνοι, ανυποστήρικτοι. Είναι ανάγκη η πολιτεία 

να παίξει το ρόλο της. Να οργανώσει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επίπεδο περιφερειών, 

στελεχωµένες µε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς. Οι υπηρεσίες αυτές 

θα υποστηρίζουν συστηµατικά και υπεύθυνα τα παιδιά και τους γονείς τους όταν και όσο 

χρειάζεται. Ευχής έργο θα είναι να γίνει αποτελεσµατική η λειτουργία των σχολών γονέων, όπου 

υπεύθυνα και συστηµατικά θα επιµορφώνονται οι γονείς, για να µπορούν να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικά στο ρόλο τους. Ένα ρόλο που επηρεάζει σηµαντικά το µέλλον των παιδιών τους 

και της κοινωνίας. 

 

4.5.4. Καταµερισµός εργασιών στο σπίτι 

 

Σωστό είναι οι εργασίες και οι ρόλοι να µοιράζονται ισόνοµα και ισότιµα ανάµεσα στο ζευγάρι, 

ώστε και η εργαζόµενη µητέρα να έχει βοήθεια στις οικιακές δουλειές, αλλά και ο πατέρας να 

ασχολείται περισσότερο µε την αγωγή των παιδιών του. 

Τα παιδιά τότε, βλέποντας την αρµονική συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και τον ισότιµο 

καταµερισµό των εργασιών ανάµεσα στους γονείς, θα έχουν την ευκαιρία να µάθουν την έννοις 

της αλληλεγγύης, της συνεργασίας. Επίσης, να µην κάνουν διακρίσεις ανάµεσα σε γυναικείες και 

αντρικές δουλειές. Τέλος, να αρχίσουν από µικρή ηλικία να πιστεύουν στην ισότητα των φύλων 

και να µεγαλώνουν µε πρότυπα εργασίας και αλληλοκατανόησης (Parke, 1987, σσ. 132-135). 

 

 4.5.5. Φροντίδα µητέρας και νεογνού 

 

Ο ρόλος του πατέρα µόλις γεννήσει η γυναίκα του, είναι σηµαντικός και καθοριστικός για τις 

µετέπειτα σχέσεις του µε το παιδί. Θεωρείται ξεπερασµένη πια η άποψη ότι ο άντρας µένει 

αµέτοχος στον τοκετό και την αγωγή του παιδιού, αφού πολλοί είναι εκείνοι που είναι παρόντες 

ακόµη και τη στιγµή του τοκετού.Ήδη πολλοί πατέρες, παίρνουν µαθήµατα τοκετού, 

συµπαραστέκονται στις συζύγους τους, είναι µέσα στο χειρουργείο, όταν γεννάει η γυναίκα και 

τώρα τελευταία αρκετοί είναι αυτοί που έχουν βοηθήσει στην γέννηση του παιδιού τους. έτσι 

λοιπόν διαµορφώνεται ένας νέας κοινωνικός ρόλος για εκείνον. 

Έχει παρατηρηθεί, πως όσο περισσότερο οι γονείς αγαπούν τον γάµο τους, όσο πιο πολύ 

αγαπιούνται οι ίδιοι και νιώθουν ευτυχισµένοι, τόσο πιο αρµονικά αναπτύσσεται το παιδί και τόσο 

πιο φυσιολογική είναι η διαπαιδαγώγισή του. Ο πατέρας που ασχολείται, φροντίζει και συζητάει µε 

το παιδί, το βοηθάει πολύ στην µετέπειτα κοινωνικοποίησή του και στην ανάπτυξη των 

πνευµατικών ιδιοτήτων του και από την άλλη δένεται ψυχικά πιο πολύ µε την σύζυγό του (Parke, 

1987, σσ.43-46 & 58-62). 

 

4.5.6. Μερική απασχόληση για τους γονείς. 

Σε µερικά κράτη έχουν ψηφιστεί νόµοι οι οποίοι υποχρεώνουν τους εργοδότες να µειώνουν το 

ωράριο των εργαζοµένων συζύγων όταν αποκτούν παιδί, ώστε να γυρνούν νωρίτερα σπίτι, να 

ασχολούνται πιο πολύ χρόνο µε τα παιδιά, ώστε να µη δηµιουργείται αποξένωση µεταξύ γονιών 

και παιδιών. Η καινοτοµία αυτή δηµιούργησε καλύτερες προϋποθέσεις για καλύτερη επαφή και 

ουσιαστικό δέσιµο των εργαζόµενων γονιών µετο παιδί (Parke, 1987, σσ. 137-138). Ωστόσο οι 

γονείς έχουν µικρότερες οικονοµικές απολαβές.Οι γονείς πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους ότι τα 

παιδιά έχουν δική τους προσωπικότητα, δικές τους απόψεις και ιδέες και υποχρέωσή τους είναι να 

τους δίνουν την ανάλογη ελευθερία και πρωτοβουλία για να εκφράζονται.Τα παιδιά δεν είναι 

µικρογραφία των µεγάλων κι έτσι πρέπει να αντιµετωπίζονται, µε σεβασµό και µε την ανάλογη 

προσοχή από τους µεγάλους, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν οµαλά µέσα σε κλίµα µιας ήρεµης και 
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ευτυχισµένης οικογενειακής ατµόσφαιρας, όπου επικρατεί η αγάπη, η συνεργασία, η οµόνοια και ο 

διάλογος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

Θεωρητική Θεµελίωση της Ποιοτικής Μεθοδολογίας 

που Χρησιµοποιήθηκε στην Παρούσα Έρευνα 

 

 

5.1. Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα µεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας µας, τα οποία 

χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να κατανοήσουµε τον τρόπο που βιώνουν, αντιλαµβάνονται και 

αναπαριστούν τα δύο υποκείµενα της έρευνας τις οικογενειακές τους σχέσεις. Επειδή η έρευνά µας 

είναι ποιοτικού τύπου, αφού εστιάζουµε στη ζωή δύο Ελληνίδων µητέρων, και προκειµένου να γίνει 

περισσότερο κατανοητή η έρευνά µας, πριν παρουσιάσουµε τον ερευνητικό σχεδιασµό, θεωρούµε 

απαραίτητο να µιλήσουµε για τις µεθόδους που χρησιµοποιήσαµε.  

Προκειµένου να προσδιορίσουµε το επιστηµολογικό πλαίσιο της έρευνάς µας, καθώς και τους 

λόγους για τους οποίους επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τα σχετικά ερευνητικά εργαλεία, 

αναφερόµαστε στις ποιοτικές µεθόδους έρευνας, και ειδικότερα στην µελέτη περίπτωση, καθώς και 

στην βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη. Μιλήσαµε µε λίγα λίγια για τις ποιοτικές µεθόδους 

γενικά και για το τι είναι µία ποιοτική έρευνα. 

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαµε στην µελέτη περίπτωσης, ως ποιοτικού τύπου µέθοδο έρευνας. 

Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν, ως ερευνητικό εργαλείο η συγκεκριµένη µέθοδος, αφού αυτό που µας 

ενδιέφερε ήταν να ακουστούν οι «αλήθειες» των υποκειµένων, όπως τα ίδια τις βιώνουν στο χρόνο 

που χρειάζονται. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε την περιπτωσιολογική µελέτη (ή µελέτη 

περίπτωσης), αφού έχει τη δύναµη να µελετήσει εις βάθος και ολιστικά τα θέµατά της, και να 

προσφέρει στον ερευνητή λεπτοµερείς πληροφορίες για το φαινόµενο που µελετά (Στάλικας, 2005), 

και αναφορικά µε τη δική µας έρευνα για τις οικογενειακές σχέσεις των δυο µητέρων. Μέσω της 

συγκεκριµένης µεθόδου ποιοτικής έρευνας δεχτήκαµε το νόηµα που δίνουν τα ίδια τα υποκείµενα 

στη συµπεριφορά τους και στη ζωή τους, ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο βρισκόνται. 

Στη συνέχεια µιλάµε για τις βασικές παραδοχές, αλλά και τα στάδια και τη διαδικασία 

διεξαγωγής της. Επιχειρούµε µία σύντοµη αναφορά στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της, 

αλλά αναφερθήκαµε και στα ζητήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητάς της.   

Κατόπιν, κάνουµε λόγο για τη βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη, την πιο γνωστή και 

επεξεργασµένη µέθοδο βιογραφικής συνέντευξης, όπως την παρουσιάζει ο Τσιώλης (2006). Είναι 

ένα είδος «ανοικτής» συνέντευξης, στην οποία ο ερωτώµενος καλείται, χωρίς να έχει προσχεδιάσει, 

να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, συνολικά ή κάποια περίοδό της, ανακαλώντας στην µνήµη 

του προσωπικές εµπειρίες και αναµνήσεις, καταστάσεις, στις οποίες ο ίδιος είχε προσωπική 

ανάµειξη. Αναφερόµαστε στις δύο θεωρητικές προτάσεις της βιογραφικής έρευνας: στην 

«αφηγηµατική δοµική ανάλυση» (Fritz Schütze) και στην «αντικειµενική ερµηνευτική» (Ulrich 

Oevermann), αλλά εστιάζουµε στην πρώτη. Η πρόταση της αφηγηµατικής ανάλυσης του Schutze 

ενδείκνυται για την µελέτη του τρόπου, µε τον οποίο τα υποκείµενα βιώνουν, επεξεργάζονται και 

αντιµετωπίζουν µεταβολές της κατάστασής τους ως δυναµικές διαδικασίες. Έµφαση δίνεται στη 

συγκεκριµένη πρόταση στα φαινόµενα που βιώνονται από τα εµπλεκόµενα υποκείµενα ως 

διαδικασίες κοινωνικής ή προσωπικής αποδιοργάνωσης.Μας βοήθησαν να εµβαθύνουµε 

περισσότερο στην µελέτη µας για την κατανόηση των οικογενειακών σχέσεων των δύο µητέρων.  

Επισηµάναµε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται από το υποκείµενο κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης κατά την «αντικειµενική ερµηνευτική», δηλαδή, αυτή της ολοκλήρωσης της µορφής, την 

υποχρέωση συµπύκνωσης και εστίασης στα σηµαντικά στοιχεία, αλλά και της παράθεσης των 
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αναγκαίων λεπτοµερειών (Τσιώλης, 2006). Στη συνέχεια παρουσιάσαµε τα βήµατα επεξεργασίας 

βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων, αλλά και την διαδικασία παραγωγής βιογραφικών 

αφηγηµατικών κειµένων µέσω της βιογραφικής-αφηγηµατικής συνέντευξης. Μας βοήθησαν 

ιδιαίτερα στο να κατανοήσοµε εις βάθος τις οικογενειακές σχέσεις των δύο υποκειµένων της 

έρευνάς µας. Επιπροσθέτως αναφερθήκαµε στις ενέργειες που οφείλει να κάνει ο ερευνητής, 

προκειµένου να προχωρήσει σε µία διαδικασία διεξαγωγής µιας βιογραφικής-αφηγηµατικής 

συνέντευξης. Και τέλος µιλήσαµε  για τα κριτήρια µε τα οποία ο ερευνητής επιλέγει τον 

ερευνώµενο, αλλά και την σηµασία της αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης.  

Θα ήταν παράλειψή µας, αν δεν αναφερόµασταν στο τέλος αυτού του κεφαλαίου στην 

δεοντολογία που πρέπει να διακρίνει έναν ερευνητικό σχεδιασµό, αλλά και τα ηθικά θέµατα που 

αφορούν τον ερευνητή, όπως είναι το ζήτηµα της εχεµύθειας και της ειλικρίνειας που πρέπει να 

υπάρχει µεταξύ ερευνητή και ερευνώµενου. Ζητήµατα που απασχόλησαν και την γράφουσα κατά 

τη διάρκεια της έρευνας.  

Ακόµη, αναφερθήκαµε στα ζητήµατα εγκυρότητας και της αξιοπιστίας µιας έρευνας που 

βασίζεται στη χρήση ποιοτικών µεθόδων. Οι δύο αυτές έννοιες προέρχονται κυρίως από τις 

στατιστικές και ποσοτικές µεθόδους, αλλά είναι χρήσιµες και έχουν αξία και για τις ποιοτικές 

µεθόδους, αφού ο χαρακτήρας τους διαφέρει σηµαντικά από αυτόν που παίρνουν στις ποσοτικές 

µεθόδους (Ιωσηφίδης, 2003, σ. 128). 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου µιλάµε για τα άλλα δύο µεθοδολογικά εργαλεία µας που µας 

βοήθησαν να κατανοήσουµε εις βάθος τις οικογενειακές σχέσεις των δύο Ελληνίδων µητέρων. 

Γίνεται αναφορά για το ιχνογράφηµα, ως εργαλείο µελέτης  των σχέσεων µέσα στο οικογενειακό 

πλαίσιο, αφού µε τη βοήθειά του αντλούµε πληροφορίες για τη δυναµική της οικογένειας και την 

αυτοανάπτυξη του παιδιού στο οικογενειακό σύστηµα (Malchiodi, 2001).  

Χρησιµοποιούµε επίσης, ως ερευνητικό εργαλείο, το µεταφορικό έργο, προκειµένου να 

προσεγγίσουµε καλύτερα κάθε υποκείµενο ως ετερότητα, αποκαλύπτοντας πολλαπλές και 

διαφορετικές όψεις της βιωµατικής τους πραγµατικότητας.  

 

5.2. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας 
 

5.2.1. Γενικά για τις ποιοτικές µεθόδους  

 

Οι ποιοτικές µέθοδοι καθιερώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην κοινωνική επιστήµη και 

ασχολούνται µε αληθινά υποκείµενα, αντί για τα «αντικείµενα έρευνας» των ποσοτικών µεθόδων 

(Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης, 2006, σ.11). Οι ποιοτικές µέθοδοι υποστηρίζουν την εξερευνητική 

διερεύνηση και την ερµηνεία κοινωνικών κατασκευών και πολιτισµικών ταυτοτήτων, αντίθετα µε 

τις ποσοτικές µεθόδους, στις οποίες οι υποθέσεις είναι συγκεκριµένες και δεν είναι ανοικτές στον 

αναστοχασµό και την απόρριψη, ή στην αντικατάσταση από άλλες υποθέσεις που εγείρονται κατά 

τη διαδικασία της έρευνας.  

Κάποτε οι ποιοτικές µέθοδοι περιορίζονταν στις εθνογραφικές αναλύσεις παραδοσιακών 

πολιτισµών και στις έρευνες που έκαναν οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ενώ σήµερα τις συναντάµε 

και στις έρευνες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι για παράδειγµα η κριτική γεωπολιτική ή η 

κοινωνική ή χωρική πολιτική, που είχαν παραδοσιακά µία «σκληρότητα», συγκριτικά µε τις άλλες 

επιστήµες (ό.π. σ. 12).   

  

5.2.2. Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας – Τι είναι η ποιοτική έρευνα 

 

Η ποιοτική έρευνα συσχετίζεται ίσως πολύ συχνά µε ορισµένες σχολές σκέψης, οι οποίες 

εµπίπτουν γενικότερα στο χώρο της ερµηνευτικής κοινωνιολογικής παράδοσης, και πιο 

συγκεκριµένα της φαινοµενολογίας, της εθνοµεθοδολογίας και της συµβολικής διάδρασης (Mason, 

2003). Πιο πρόσφατα, οι µεταµοντερνιστές έχουν αρχίσει να δείχνουν ενδιαφέρον στην εµπειρική 

έρευνα και στις ποιοτικές µεθόδους. Ωστόσο, υπάρχει µια µακρά ανθρωπολογική παράδοση 

άσκησης της ποιοτικής έρευνας, όπως και ένα πιο πρόσφατο ενδιαφέρον στα πλαίσια της 
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γλωσσολογίας, µε τη µορφή ανάλυσης του λόγου, η οποία έχει τις ρίζες της στην παράδοση της 

σηµειωτικής. H ψυχολογία, έχει πρόσφατα αναπτύξει στους κόλπους της µια περισσότερο κριτική 

σχολή σκέψης που ευνοεί τις ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα, ιδιαίτερα εκείνες που 

θεµελιώνονται στην ανάλυση του λόγου και του περιεχοµένου. 

Άλλοι επιστηµονικοί χώροι, όπως αυτοί της ανθρωπογεωγραφίας και της εκπαίδευσης, έχουν 

χρησιµοποιήσει συµβατικά τις µεθόδους της µελέτης περιπτώσεων, ενώ οι ιστορικοί έχουν 

αναπτύξει µια ιδιαίτερη προσέγγιση στη χρήση των ποιοτικών ιστορικών αφηγήσεων. Οι 

«νεότεροι» επιστηµονικοί χώροι των µέσων επικοινωνίας και των πολιτισµικών σπουδών 

στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στους ποιοτικούς τρόπους δηµιουργίας της γνώσης, όπως συµβαίνει 

και σε πεδία που στηρίζονται πολύ στη διεπιστηµονική ανάλυση, όπως είναι οι σπουδές αναφορικά 

µε την υγεία και αυτές που εστιάζονται σε θέµατα φύλου.   

Το γεγονός ότι η ποιοτική έρευνα δεν µπορεί να αρχειοθετηθεί και να περιοριστεί σε ένα σύνολο 

απλών ρυθµιστικών κανόνων και αρχών, αποτελεί ένα ισχυρό σηµείο της, και είναι συναρπαστικό, 

το ότι τόσοι πολλοί ερευνητές, από τόσους πολλούς επιστηµονικούς χώρους και παραδόσεις, 

ενδιαφέρονται να πραγµατοποιούν έρευνα, η οποία έχει ποιοτικό χαρακτήρα (ό.π. σ. 19).  

Η διατύπωση του παρακάτω χαλαρού, λειτουργικού ορισµού (Mason, 2003), µας δείχνει τι είναι 

η ποιοτική έρευνα: 

1. Θεµελιώνεται σε µια φιλοσοφική θέση η οποία είναι σε γενικές γραµµές «ερµηνευτική», 

µε την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύεται, γίνεται κατανοητός, βιώνεται 

και παράγεται ο κοινωνικός κόσµος.   

2. Βασίζεται σε µεθόδους παραγωγής δεδοµένων, οι οποίες είναι ελαστικές και ευαίσθητες 

απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο παράγονται αυτά τα δεδοµένα (αντί να είναι 

αυστηρά τυποποιηµένες ή δοµηµένες, ή και αποµακρυσµένες από την «πραγµατική ζωή» ή το 

«φυσικό» κοινωνικό περιβάλλον, όπως συµβαίνει µε κάποιες µορφές πειραµατικών µεθόδων). 

3. Βασίζεται σε µεθόδους ανάλυσης και επεξηγηµατικής δόµησης, οι οποίες προϋποθέτουν 

την κατανόηση της πολυπλοκότητας, της λεπτοµέρειας και του πλαισίου. Η ποιοτική έρευνα 

αποσκοπεί στην παραγωγή σφαιρικής αντίληψης, επί τη βάσει πλούσιων και λεπτοµερών             

στοιχείων, όπως αυτά εµφανίζονται στο φυσικό κοινωνικό τους πλαίσιο. Με την έννοια αυτή 

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε «ολιστικές» µορφές ανάλυσης και επεξήγησης παρά στην 

αποτύπωση επιφανειακών µοντέλων, τάσεων και συσχετισµών. Αν και η ποιοτική έρευνα 

χρησιµοποιεί συνήθως κάποια είδη ποσοτικοποίησης, οι στατιστικές µορφές ανάλυσης δεν έχουν 

εδώ κεντρική σηµασία. 

Ούτε οι «ποσοτικές» ούτε οι «ποιοτικές» µέθοδοι αποτελούν πράγµατι ένα ενιαίο σύνολο 

φιλοσοφίας, µεθόδου και τεχνικής, όπως συχνά εµφανίζονται να είναι. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ερευνητές, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί µε το θέµα της συνδυαστικής χρήσης διαφορετικών 

µεθόδων, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι επιδιώκουν το συνδυασµό ποσοτικών µε ποιοτικές 

µεθόδους, ή ποιοτικών µε ποσοτικές, ή και ποσοτικών µε άλλες ποσοτικές.  

Το κλειδί για την συνδυαστική χρήση µεθόδων οποιουδήποτε είδους είναι να γνωρίζουµε τι 

ακριβώς επιδιώκουµε µέσα από αυτήν, όπως και να κατανοούµε τις επιπτώσεις που συνεπάγεται ο 

συνδυασµός προσεγγίσεων οι οποίες είναι πιθανό να διέπονται από διαφορετικές λογικές και να 

υποδεικνύουν διαφορετικές µορφές ανάλυσης και διαφορετικούς τρόπους δόµησης εξηγήσεων που 

αφορούν κοινωνικά φαινόµενα (Mason, 2003, σελ. 20-21).  

Στην έρευνά µας ασχοληθήκαµε µε την µελέτη περίπτωσης. Ας αναφερθούµε λίγο, στο τι είναι 

αυτή η µέθοδος:     

5.3. Μελέτη περίπτωσης (case study) 

5.3.1. Η Μελέτη Περίπτωσης ως µία Ποιοτική Μέθοδος Έρευνας – Ιστορική αναδροµή 

 

Η περιπτωσιολογική µελέτη ή µελέτη περίπτωσης φαίνεται να ξεκίνησε ως εργαλείο έρευνας για 

την Ιστορική επιστήµη και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από πολλές άλλες επιστήµες, όπως η 

κοινωνιολογία, οι πολιτικές επιστήµες, η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η ψυχοµετρία, η ιατρική κ.α. 
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(Riga, 1993, σ. 215). Τα πρώτα βήµατα της µεθόδου αυτής έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ου. 

Ο J. Hamel υποστηρίζει, ότι τα πρώτα εργαλεία αυτής της µεθόδου φαίνεται να έρχονται από τον 

ανθρωπολόγο Bronislaw Malinowski, τον γάλλο κοινωνιολόγο Frederic Le Play  και από µέλη της 

κοινωνιολογικής Σχολής του Σικάγου (Hamel, 1993, σσ. 2-18). 

Ο Bronislaw Malinowski (1922), εφάρµοσε τη συµµετοχική παρατήρηση µελετώντας για τρία 

χρόνια την καθηµερινότητα των ντόπιων στα νησιά Trobriand της Μελανησίας. Με αυτόν τον 

τρόπο εµπλούτισε τις ανθρωπολογικές µελέτες περίπτωσης µε την πεποίθηση, ότι υπάρχει µια 

οµοιογένεια, η οποία προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις των ατόµων της µικροκοινωνίας, αλλά και 

ότι τα φαινόµενα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε έναν τρόπο ολιστικό (ό.π. σσ. 2-5). 

Ο κοινωνιολόγος Frederic Le Play (1839), διαπίστωσε ότι η επιτυχία της µελέτης του βρίσκεται 

σε µικρότερες κοινωνικές οµάδες. Μελέτησε εις βάθος περιπτώσεις οικογενειών, αφού θεωρούσε, 

ότι η οικογένεια συντελεί στην δοµή της κοινωνίας, και µελετώντας την µπορούν να κατανοηθούν 

καλύτερα κάποια συγκεκριµένα γνωρίσµατα της κοινωνίας ως ολότητα. Βασικά εργαλεία του ήταν 

η παρατήρηση, η συζήτηση και η συλλογή πληροφοριών από άτοµα που γνωρίζουν αρκετά την 

οικογένεια (ό.π. σσ.5-13). 

Κυριότερη και ουσιαστικότερη θεωρείται η συµβολή της Σχολής του Σικάγου, η οποία εισήγαγε 

αυτήν µεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας στην επιστήµη της κοινωνιολογίας στα τέλη του 19ου 

και στις αρχές του 20ου αιώνα, µέσα από µια σειρά παρατηρήσεων που πραγµατοποίησαν πολλοί 

µελετητές όπως οι Robert Park, George H. Mead, Ernest W. Burgess, Herbert Blumer, Robert 

Redfield κ.α. (ό.π. σσ.13-17).  

Έτσι, µέχρι το 1935 η µελέτη περίπτωσης ήταν µια ιδιαίτερα διαδεδοµένη ποιοτική µέθοδος 

έρευνας για τους κοινωνιολόγους της Αµερικής. Παράλληλα, είχαν αρχίσει να γίνονται ευρέως 

γνωστές και οι ποσοτικές µέθοδοι έρευνας. Έτσι, τόσο στο Columbia University της Νέας Υόρκης, 

όσο και στη Σχολή του Σικάγου άρχισαν να εµπλουτίζονται οι περιπτωσιολογικές µελέτες µε 

στατικές µεθόδους, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο η έρευνα γίνεται περισσότερο επιστηµονική. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, όπου και επανήλθε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τις ποιοτικές 

µεθόδους έρευνας, η µελέτη περίπτωσης είχε µεταµορφωθεί σε ποσοτική µέθοδο που εξυπηρετούσε 

το παράδειγµα του θετικισµού (ό.π. σσ.18-28). 

Όµως, η µελέτη περίπτωσης είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από τα πρώτα της κιόλας 

βήµατα, σε ευρεία κλίµακα και στην επιστήµη της ψυχολογίας Συγκεκριµένα, τα πειράµατα του 

Pavlov, αλλά και του Skinner, µελέτησαν παρεµβάσεις σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Επιπλέον, 

διαδεδοµένες είναι οι ατοµικές µελέτες περίπτωσης που έκαναν ο Watson και ο Freud, οι οποίες 

κατέληξαν στη διαµόρφωση των θεωριών του Συµπεριφορισµού και της Ψυχανάλυσης. Από τα 

µέσα του 20ου αιώνα η ψυχολογική έρευνα αρχίζει να στρέφεται σε άλλες περισσότερο ποσοτικές 

µεθόδους έρευνας (Σταλίκας, 2005, σσ.150-151). 

Σήµερα, η περιπτωσιολογική µελέτη µπορεί, είτε να πάρει µια περισσότερο ποιοτική µορφή, 

νατουραλιστική, περιγραφική, λιγότερο σχεδιασµένη και µη  ελεγχόµενη, είτε, βασιζόµενη στα 

παράδειγµα του θετικισµού, να είναι περισσότερο ποσοτική, προσχεδιασµένη και να αποσκοπεί στη 

στατιστική γενίκευση των αποτελεσµάτων της. 

 

5.3.2.  Βασικές Παραδοχές της Μελέτης Περίπτωσης  

 

Ο R. Stake υπογραµµίζει, ότι η µελέτη περίπτωσης είναι από τις πιο διαδεδοµένες µορφές 

ποιοτικής έρευνας, παρόλο που δεν είναι, ούτε νέα, ούτε απαραίτητα ποιοτική. Επίσης, µας 

διευκρινίζει, ότι δεν είναι απλά µια µεθοδολογική επιλογή, αλλά µια επιλογή για το «τι πρέπει να 

µελετηθεί». Επιλέγουµε λοιπόν µια περίπτωση, την οποία µπορούµε να µελετήσουµε αναλυτικά ή 

ολιστικά, µέσα από επαναλαµβανόµενες µετρήσεις ή ερµηνευτικά, οργανικά ή πολιτισµικά, και 

µέσα από διάφορες µεθόδους, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουµε από την περίπτωση (Stake, 2000, σ. 

435). 

Ο Α. Παπαδόπουλος (2006) µας παραθέτει τον ορισµό που έδωσε ο Yin (1984) για την µελέτη 

περίπτωσης, λέγοντάς µας ότι: 
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είναι µια µορφή εµπειρικής διερεύνησης που µελετά ένα σύγχρονο φαινόµενο µέσα στο πλαίσιο της 

πραγµατικής ζωής, όταν τα όρια ανάµεσα στο φαινόµενο και στο πλαίσιό του δεν είναι ευδιάκριτα και 

µε την οποία γίνεται χρήση διαφορετικών πηγών δεδοµένων (2006, σ.233). 

 

Χαρακτηριστικό λοιπόν, είναι ότι η ανάλυση αυτού του γενικού φαινοµένου γίνεται µέσα από 

µια συγκεκριµένη µορφή εκδήλωσής του, δηλαδή µέσα από µια συγκεκριµένη περίπτωση 

(Ιωσηφίδης, 2003, σ.64). 

Μια περίπτωση µπορεί να είναι απλή ή περίπλοκη. Μπορεί να αφορά ένα παιδί ή µια τάξη 

παιδιών ή ένα γεγονός. Όµως, ο Stake επισηµαίνει ότι δεν µπορούµε να θεωρήσουµε οτιδήποτε ως 

περίπτωση. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να είναι µια περίπτωση, όµως οι λόγοι µιας παιδικής 

εγκατάλειψης ή οι τρόποι συνδιαλλαγής µε αδιάφορους γονείς σπάνια θα εξετάσουν µονάχα µια 

περίπτωση (Stake, 2000, σ. 436). 

Ο ίδιος, κάνει αναφορά σε τρία είδη µελέτης περίπτωσης: 1. την Ενδογενή Περιπτωσιολογική 

Μελέτη (Intrinsic Case Study), 2. την Συντελεστική Περιπτωσιολογική Μελέτη (Instrumental Case 

Study) και 3. την Συγκεντρωτική Περιπτωσιολογική Μελέτη (Collective Case Study) (Stake, 2000, 

σ. 437· 1995, σσ. 3-4). 

Στην Ενδογενή µελέτη περίπτωσης, ο ερευνητής αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση µιας 

µεµονωµένης περίπτωσης. Για παράδειγµα, όταν ένας δάσκαλος αποφασίζει να µελετήσει για έναν 

µαθητή  µε δυσκολίες. Εδώ, στόχος δεν είναι η γενίκευση. Η µεµονωµένη περίπτωση δεν 

αντιπροσωπεύει άλλες περιπτώσεις, ούτε ερµηνεύει ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ή πρόβληµα, 

διότι από µόνη της έχει ενδιαφέρον. Επίσης, δεν αποσκοπεί στην κατανόηση κάποιου αφηρηµένου 

δηµιουργήµατος ή γενικού φαινοµένου (π.χ. λογοτεχνία, χρήση ναρκωτικών από εφήβους, 

λειτουργίες του σχολείου). Τέλος, δεν έχει ως άµεσο στόχο την κατασκευή µιας θεωρίας, η µελέτη 

πηγάζει από ένα εσωτερικό ενδιαφέρον για µια συγκεκριµένη περίπτωση. 

Η µελέτη περίπτωσης είναι Συντελεστική, όταν έχει υποστηρικτικό ρόλο σε µια ευρύτερη 

έρευνα και διευκολύνει ώστε να κατανοηθεί καλύτερα κάποιο άλλο θέµα. Βοηθάει δηλαδή στη 

γενίκευση κάποιου θέµατος, έχοντας παράλληλα η ίδια έναν δευτερεύον ενδιαφέρον. Με άλλα 

λόγια, αποτελεί το κοµµάτι ενός παζλ, συντελώντας στην ολοκλήρωση της κατανόησης του 

φαινοµένου. 

Τέλος, η Συγκεντρωτική µελέτη περίπτωσης φαίνεται να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό µε τη 

Συντελεστική, µε τη διαφορά όµως, ότι επεκτείνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Συλλέγονται ατοµικές 

περιπτώσεις για να γίνει µια προκαταβολική εξέταση πάνω στα όµοια ή ανόµοια, σηµαντικά ή 

ασήµαντα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν. Επιπλέον, πιστεύεται ότι η κατανόησή τους θα 

οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση µεγαλύτερων οµάδων περιπτώσεων. 

Ας σηµειώσουµε εδώ, ότι έχουν γίνει διάφοροι διαχωρισµοί στα είδη και τους τύπους της 

περιπτωσιολογικής µελέτης. Αυτό εν τέλει, διαπιστώνουµε ότι σχετίζεται µε το επιστηµολογικό 

ρεύµα που υποστηρίζει ο κάθε µελετητής και τον τρόπο που αντιµετωπίζει την ευέλικτη αυτή 

µέθοδο. Έτσι βλέπουµε παρόµοιες κατηγοριοποιήσεις από τους (Hakim, 1987• Whyte, 1984• Yin, 

1984, όπως παρατίθενται στο Robson, 2007, σ.215). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε σχέση µε την διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, παρουσιάζουν οι έξη τύποι 

περιπτωσιολογικής µελέτης που εντοπίζει ο Hakim, και οι οποίοι είναι: 1. Η Μεµονωµένη Μελέτη 

Περίπτωσης, όπου γίνεται λεπτοµερής αναφορά σε ένα πρόσωπο, 2. Ένα Σύνολο από Μεµονωµένες 

περιπτώσεις, όπου µελετάτε ένας µικρός αριθµός ατόµων µε ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, 3. 

Μελέτη µιας ή περισσότερων τοπικών Κοινοτήτων, είναι συνήθως περιγραφική και αναλύει το 

πρότυπο και τις σχέσεις στη ζωή της κοινότητας, 4. Μελέτη Κοινωνικής Οµάδας, για παράδειγµα 

περιγράφει και αναλύει τις σχέσεις σε µια οικογένεια ή σε µια επαγγελµατική οµάδα, 5. Μελέτες 

Οργανισµών και Θεσµών, 6. Μελέτες Γεγονότων, Ρόλων και Σχέσεων (Robson, 2007, σ.215). 

Ο Α. Σταλίκας, υποστηρίζει ότι µια ποιοτική µελέτη περίπτωσης συνήθως είναι µη ελεγχόµενη, 

και περιλαµβάνει νατουραλιστικά και φαινοµενολογικά στοιχεία που συντελούν στην εις βάθος 

περιγραφή και κατανόηση του φαινοµένου. Εδώ, όπως και στην εθνογραφική µέθοδο έρευνας, ο 
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ερευνητής αφιερώνει πολύ χρόνο για να συλλέξει τις λεπτοµερής πληροφορίες που θα αποτελέσουν 

τα δεδοµένα της έρευνας (Σταλίκας, 2005, σσ.154-155). 

Η µελέτη περίπτωσης χαρακτηρίζεται ως στρατηγική µέθοδος, διότι είναι µια πολυµεθοδολογική 

διαδικασία έρευνας (Robson, 2007, σ.210). Βασικά εργαλεία, αυτής της πολυµεθοδολογικής 

στρατηγικής, είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη. Όµως αυτό, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι που εξυπηρετούν την συγκεκριµένη µελέτη (Bell, 2001, σ.32). 

Άλλες πηγές πληροφοριών που συχνά εµπλουτίζουν τα δεδοµένα αυτής της µεθόδου έρευνας είναι 

διάφορες πηγές, όπως τεκµήρια, αρχεία, και φυσικά τεχνουργήµατα (Robson, 2007, σ.195). 

 

5.3.3.  Στάδια και διαδικασία διεξαγωγής 

 

Τα στάδια και η διαδικασία διεξαγωγής µιας µελέτης περίπτωσης, διαφοροποιούνται σηµαντικά 

ανάλογα µε το επιστηµονικό παράδειγµα στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. 

Ο Stake, µας λέει ότι συχνά οι πηγές των δεδοµένων είναι τυχαίες, πάραυτα ο ερευνητής θα 

πρέπει να αναγνωρίζει τα πρόσωπα, τα µέρη και τις καταστάσεις που θα τον βοηθήσουν να 

κατανοήσει την περίπτωση. Επιπλέον αναφέρει, ότι αρχικά ο ερευνητής θα πρέπει να οργανώσει 

ένα «πλάνο συλλογής δεδοµένων». Τα βασικά µέρη που περιλαµβάνει αυτό το πλάνο είναι: 1ον 

Προσδιορισµός της περίπτωσης, 2ον Λίστα των ερευνητικών ερωτήσεων, 3ον Προσδιορισµός των 

υποκειµένων, 4ον Προέλευση των δεδοµένων, 5ον Καταµερισµός του Χρόνου, 6ον ∆απάνες και 

7ον Προσδοκώµενες πληροφορίες (Stake, 1995, σσ. 51-56). 

Επίσης ο Α. Παπαδόπουλος, φαίνεται να υποστηρίζει τις θέσεις του Yin για έναν συνδυασµό 

ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων στην περιπτωσιολογική έρευνα και µας παραθέτει τα εξής 

στάδια διεξαγωγής της: 1ον γίνονται κάποιες θεωρητικές υποθέσεις ώστε να κριθεί η 

καταλληλότητα των µελετών περίπτωσης, 2ον γίνεται η επιλογή της περίπτωσης ή των 

περιπτώσεων, στηριζόµενοι στο θεωρητικό υπόβαθρο, 3ον οργανώνεται η συλλογή των δεδοµένων 

οι οποίες καλούνται να απαντήσουν στα θεωρητικά ερωτήµατα (Παπαδόπουλος, 2006, σσ. 236-

237). 

Εδώ, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάποιες µελέτες περίπτωσης αποτελούνται από έναν 

αυστηρό σχεδιασµό που καθορίζει συγκεκριµένα στάδια για τη διεξαγωγή της έρευνας, ενώ κάποιες 

άλλες επιλέγεται να είναι εντελώς αδόµητες και η διαδικασία διεξαγωγής τους διαφέρει ελάχιστα 

από αυτήν που περιγράψαµε για τις εθνογραφικές µεθόδους έρευνας (Cohen & Manion, 1994, σσ. 

152-179). 

Στην περιπτωσιολογική µελέτη, ο ερευνητής αρχικά επιλέγει είτε το πεδίο, είτε το/τα 

υποκείµενο/α, είτε το γεγονός που θέλει να µελετήσει. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα είτε να 

καθορίσει εξ’ αρχής τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις υποθέσεις του, είτε να τα διαµορφώσει κατά 

τη διάρκεια των παρατηρήσεων στο πεδίο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και µε το θεωρητικό 

υπόβαθρο της έρευνας. Ο ερευνητής µπορεί, είτε να ξεκινήσει τη διερεύνηση βασιζόµενος σε µια 

θεωρία αποδεικνύοντας την αξία της στην περίπτωση, είτε µέσα από την ερευνητική διαδικασία να 

καταλήξει στη θεµελίωση µιας θεωρίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογήσει τις µεθόδους που 

θα τον βοηθήσουν να συγκεντρώσει ένα πλούσιο όγκο δεδοµένων. Η παρατήρηση, συµµετοχή ή 

µη, αποτελεί την κυρίαρχη µέθοδο, ακολουθούν οι συνεντεύξεις, δοµηµένες ή άτυπες, και άλλες 

µέθοδοι όπου η χρησιµότητά τους κρίνεται από τον ερευνητή. Ας σηµειώσουµε εδώ, ότι ο 

ερευνητής θα πρέπει να γίνει αποδεκτός στο πεδίο, και συγκεκριµένα στην περίπτωση της 

συµµετοχικής παρατήρησης ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα 

επίπεδο εµπιστοσύνης (Σταλίκας, 2005, σ. 154).   

Ουσιαστικά, στα πλαίσια µιας ποιοτικής περιπτωσιολογικής µελέτης, ο ερευνητής (Stake, 2000) 

θα πρέπει:  

1. να οριοθετήσει την περίπτωση και να αντιληφθεί το αντικείµενο της µελέτης,  

2. να συλλέξει φαινόµενα, θέµατα ή προβληµατισµούς, δηλαδή ερευνητικά ερωτήµατα που 

καθορίζουν την πορεία της έρευνας,  

3. να αναζητήσει δείγµατα δεδοµένων που αναπτύσσουν τους προβληµατισµούς,  
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4. να κάνει χρήση της µεθόδου του Τριγωνισµού στις παρατηρήσεις και στις βάσεις για 

ερµηνεία,  

5. να επιλέγει εναλλακτικές ερµηνείες για τις αναζητήσεις του και  

6. να αναπτύσσει ισχυρισµούς ή γενικεύσεις για την περίπτωση (2000, σ.443). 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι η µελέτη περίπτωσης είναι µια ιδιαίτερα ευέλικτη µέθοδος έρευνας, 

που ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να οργανώσει τη διαδικασία διεξαγωγής της ανάλογα µε τις 

ανάγκες της στο πεδίο. Όµως, αν επιλέξει να οργανώσει µια απόλυτα δοµηµένη µελέτη περίπτωσης, 

η οποία θα στηριχθεί σε ένα µη εξελισσόµενο σχέδιο, τότε η ευελιξία της µεθόδου µειώνεται.  

 

5.3.4. Ζητήµατα Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας της Μελέτης Περίπτωσης  

 

Η βασικότερη µέθοδος που φαίνεται να χρησιµοποιείται από τη Μελέτη Περίπτωσης είναι ο 

Τριγωνισµός. Ο Τριγωνισµός βέβαια µπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις, αφού σύµφωνα µε τον 

Denzin (1978a), υπάρχουν τέσσερα είδη τριγωνισµού που αφορούν: 1. τα δεδοµένα, 2. τις 

µεθόδους, 3. τον ερευνητή-παρατηρητή και 4. τη θεωρία ( Πηγιάκη, 1988, σ.156· Παπαδόπουλος, 

2006, σ.239· Robson, 2007, σ.207). Η µελέτη Περίπτωσης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 

αρκετές ποιοτικές µεθόδους (π.χ. συνέντευξη, παρατήρηση κ.α.), ώστε να ελέγξουν την τα 

ερευνητικά τους δεδοµένα.  

Η παρατεταµένη εµπλοκή του ερευνητή στο πεδίο, είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό στοιχείο της 

µεθόδου που ενισχύει την εγκυρότητα τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο ερευνητής που περνάει πολύ 

χρόνο στο πεδίο γίνεται αποδεκτός από τα υποκείµενα ή το υποκείµενο και αναπτύσσει σχέσεις 

εµπιστοσύνης ξεπερνώντας τις πιθανές αντιδράσεις και τις µεροληπτικές απόψεις που πιθανότατα 

να υπάρχουν στην αρχή µιας έρευνας (Robson, 2007, σ.204).  

Επιπλέον, µέσα απ’ αυτή τη µεγάλη χρονική διάρκεια εµπλοκής στο πεδίο, ο ερευνητής έχει τη 

δυνατότητα να επαληθεύσει τα δεδοµένα του. Σε αυτό, συνεισφέρουν σηµαντικά οι σηµειώσεις και 

οι παρατηρήσεις του ερευνητή στο πεδίο, που του επιτρέπουν να κάνει µια πλήρη καταγραφή και 

να βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο µε τα δεδοµένα του. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει και 

διαπιστώνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που συλλέγει (Πηγιάκη, 1988, 

σ.158). 

Μια ακόµα µέθοδος που ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της µεθόδου είναι η πλήρης 

καταγραφή των δραστηριοτήτων του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και µετά την 

αποχώρηση από το πεδίο, µε την καταγραφή αναστοχαστικών σκέψεων και διευκρινήσεων σχετικά 

µε τις κωδικοποιήσεις και τις αναλύσεις των δεδοµένων (Robson, 2007, σσ.208-209). 

Η µεροληψία του ερευνητή, συχνά µειώνει την εγκυρότητα αυτών των ευέλικτων και ποιοτικών 

µεθόδων. Γι αυτό το λόγο, συχνά χρησιµοποιούνται επιπλέον ερευνητές, οι οποίοι παρατηρούν τη 

συµπεριφορά του ερευνητή στο πεδίο και τον ενηµερώνουν, ώστε να την αναδιαµορφώσει 

κατάλληλα, αποφεύγοντας προκαταλήψεις και προσωπικές ιδεολογίες που πιθανότατα επηρεάζουν 

τα υποκείµενα και κατά συνέπεια τα ερευνητικά αποτελέσµατα (Robson, 2007, σσ.203,207). 

Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, είναι να 

επιστρέψει ο µελετητής στο πεδίο της έρευνας, µε σκοπό να ενηµερώσει το υποκείµενο ή τα 

υποκείµενα µε τις ερµηνείες του και να τους ζητήσει να τοποθετηθούν πάνω σε αυτές. Αυτή η 

διαδικασία από τη µια µειώνει την µεροληψία του ερευνητή και από την άλλη ενισχύει τα 

αποτελέσµατα της έρευνας (Robson, 2007, σσ.207-208). Όµως, το αν µπορεί ή όχι να 

χρησιµοποιηθεί, έχει να κάνει µε το περιεχόµενο της µελέτης και δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες 

τις περιπτώσεις (π.χ. όταν τα υποκείµενα είναι µικρά παιδιά ή άτοµα µε νοητική ανεπάρκεια). 

Η εγκυρότητα παρατηρούµε να διαχωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική 

εγκυρότητα, αφορά τη δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµάτων στο πλαίσιο του πεδίου που 

µελετήθηκε. Ενώ η εξωτερική εγκυρότητα, αφορά τη δυνατότητα γενίκευσης πέρα από το 

συγκεκριµένο πεδίο. Η κριτική λοιπόν που ασκείται αφορά την αδυναµία των µεθόδων αυτών για 

εξωτερική εγκυρότητα (Robson, 2007, σ.209-210· Bell, 2001, σ.32· Παπαδόπουλος, 2006, σσ. 

233,241). Στην ουσία όµως, αυτό το είδος εγκυρότητας δεν ενδιαφέρει τον ποιοτικό ερευνητή, αφού 
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δεν επιδιώκει την ευρύτερη γενίκευση των αποτελεσµάτων του (Stake, 2000, σ.439). Ξέρει ότι κάθε 

περίπτωση είναι µοναδική και σχετίζεται µε το παρόν ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο, τις 

κοινωνικές δοµές, τις προσωπικές τάσεις και αλληλεπιδράσεις των υποκειµένων που µελετά.  

Με άλλα λόγια το, ζήτηµα της γενίκευσης των συµπερασµάτων, βασίζεται στην αναλυτική ή 

λογική επαγωγική και όχι στην στατιστική επαγωγική που βασίζονται οι ποσοτικές µέθοδοι έρευνας 

(Πηγιάκη, 1988,σσ.157-158· Παπαδόπουλος, 2006, σ.236). Οι υποστηρικτές του Θετικιστικού 

παραδείγµατος, θεωρούν ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων αυτών των ερευνών. Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούµε 

λεπτοµερέστερα στα µειονεκτήµατα αλλά και τα πλεονεκτήµατα που καταλογίζονται σε αυτή την 

ποιοτική µέθοδο. 

 

5.3.5. Πλεονέκτηµα - Μειονέκτηµα 

 

Κυρίως οι υποστηρικτές των ποσοτικών µεθόδων έρευνας, κατηγορούν τις ποιοτικές µεθόδους 

όπως η µελέτη περίπτωσης, λέγοντας ότι στερούνται πειραµατικού ελέγχου και ότι αδυνατούν να 

ελέγξουν τις µεταβλητές και τις µεταξύ τους επιρροές. Ακόµα θεωρούν, ότι ο µη συστηµατικός 

τρόπος συλλογής των δεδοµένων και οι ανασκοπικές µέθοδοι, δεν µπορούν να εγγυηθούν την 

εγκυρότητα των δεδοµένων. Τέλος, πιστεύουν ότι η ανάλυση των αποτελεσµάτων µε την «οπτική 

εξέταση», η οποία ουσιαστικά δεν στηρίζεται σε κανόνες, δεν µπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα (Σταλίκας, 2005, σσ.160-162). 

Από την άλλη όµως, η περιπτωσιολογική µελέτη, εκτιµάταιι ως ιδιαίτερα αξιόλογη ποιοτική 

µέθοδος, η οποία µπορεί να προσφέρει πολλές και λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το 

φαινόµενο που µελετά (Σταλίκας, 2005, σσ.159-160). Θεωρείται στρατηγική µέθοδος που µπορεί 

να µελετήσει ολιστικά και εις βάθος τα θέµατά της. 

Αποτελεί τρόπο  προσέγγισης της πραγµατικότητας των κοινωνικών φαινοµένων, χωρίς να τα 

αντιµετωπίζει µονάχα από την αντικειµενική ή την υποκειµενική τους όψη. Ο ερευνητής έχει την 

δυνατότητα να δει τα υποκείµενα στο φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι, αυτά έχουν ενεργητικό ρόλο 

στην ερευνητική διαδικασία, συµµετέχοντας στην ερµηνεία των πράξεών τους. Επιπλέον, 

χρησιµοποιείται ο αναστοχασµός του ερευνητή, το οποίο κρίνεται ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο 

µεθοδολογικό εργαλείο, που µπορεί να εµπλουτίσει την έρευνα µε νέες κρίσεις και πληροφορίες 

(Αυγητίδου, 2006, σσ.33-34). 

Τέλος, θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την µέθοδο αυτή, ως ποιοτική, καθαρή και αληθινή. 

Αυτό, διότι, ο ερευνητής ψάχνει το «τι πραγµατικά συµβαίνει» και το «πώς συµβαίνει». ∆εν δέχεται 

τις απόψεις που θέλουν τα φαινόµενα να υπακούουν σε γενικούς κανόνες. ∆έχεται το νόηµα που 

δίνουν τα ίδια τα υποκείµενα στη συµπεριφορά τους και στη ζωή τους, ανάλογα µε το πλαίσιο στο 

οποίο βρίσκονται. Είναι λοιπόν µία πολυµεθοδολογική προσεγγίση, που επιδιώκει να µελετήσει 

ολιστικά τα θέµατά της. Έχει ως βασικό εργαλείο ποιοτικές µεθόδους, και κυρίως την συµµετοχική 

ή επιτόπια παρατήρηση. Αποσκοπεί στη συλλογή σηµειώσεων πεδίου και στον αναστοχασµό του 

ερευνητή µέσα από αυτές, εµπλουτίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα ερευνητικά δεδοµένα. 

Τέλος, αυτή η µέθοδος βασίζεται στη λογική ή αναλυτική επαγωγική και όχι στη στατιστική 

επαγωγική, διότι δεν έχει ως άµεσο στόχο την ευρύτερη γενίκευση των αποτελεσµάτων της. 

Αποσκοπεί σε ποιοτικά, καθαρά και αληθινά δεδοµένα, θεωρώντας ότι τα φαινόµενα που µελετά,  

δεν υπακούν σε γενικούς κανόνες. 

 

5.4. Η Βιογραφική µέθοδος  
 

Μέχρι την αυγή του ∆ιαφωτισµού, τα τεκµήρια ζωής ήταν κυρίως τεκµήρια αξιοµνηµόνευτων 

γεγονότων (αποµνηµονεύµατα), σπουδαίων κατορθωµάτων ή καταγραφές βίων φιλοσόφων. Μόνο 

σε µερικές περιπτώσεις συµπεριλάµβαναν στοχασµούς γύρω από τη φύση του βαθύτερου εαυτού, 

ενώ για τους περισσότερο ειδικούς του βιογραφικού τύπου αυτός ο στοχασµός αποτελεί σφραγίδα, 

µε την έννοια ότι υπάρχουν ορισµένες µορφές που σηµατοδοτούν το σύγχρονο προσωπικό 

τεκµήριο. 
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Η βιογραφία στερείται την µοναδική έννοια της βαθύτερης αξίας, έχει όµως την ιστορία της. Οι 

ρίζες της ανατρέχουν στην Αναγέννηση (Thomas More), αλλά δεν κατάφερε να αναπτύξει µια 

ξεχωριστή µορφή, παρά µόνο κατά τη Βικτοριανή εποχή µε τα γραπτά του Carlyle, της Mrs Gaskell 

και του Lytton Strachey. Αυτή τη φορά, η στροφή σηµειώθηκε µε την µείωση του ενδιαφέροντος 

για τον εκθειασµό µεγάλων ανδρών και την προσήλωση στην έρευνα ακριβείας: ο βιογράφος τώρα 

έχει ένα θησαυρό διαθέσιµων στοιχείων, τα οποία εξετάζει εξονυχιστικά, τα διαµορφώνει σε 

θεωρία και τέλος τα διασταυρώνει. 

Στις δεκαετίες του ’20 και του ’30, οι βιογραφίες χρησιµοποιήθηκαν ως «προσωπικά τεκµήρια» 

που έδιναν τη δυνατότητα στον ερευνητή για εύκολη πρόσβαση στην υποκειµενική πλευρά των 

κοινωνικών φαινοµένων. Αυτή η προοπτική υιοθετήθηκε από τους κοινωνιολόγους της σχολής του 

Σικάγου και αφετηρία της αποτέλεσε η κοινωνιολογική µελέτη των Thomas και Znaniecki για τους 

Πολωνούς µετανάστες. 

 Από την αρχή, η χρήση της µεθόδου της βιογραφίας συνδέθηκε µε την µελέτη της διαλεκτικής 

σχέσης ατόµου – κοινωνίας, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο τα σχετιζόµενα υποκείµενα 

προσλαµβάνουν την κοινωνική µεταβολή και την συνδέουν µε τις ατοµικές, προσωπικές ιστορίες 

της ζωής τους. Έδωσε, επίσης, φωνή στους απλούς ανθρώπους να φωτιστούν οι τρόποι ζωής και 

δράσης τους.  

Από τη δεκαετία του ’40 η χρήση βιογραφικού υλικού παραµερίζεται σηµαντικά (απουσία 

συστηµατικού µεθοδολογικού στοχασµού, όσον αφορά στους τρόπους παραγωγής και ανάλυσης 

βιογραφικών κειµένων) και παρατηρείται γενικότερα υποχώρηση των ποιοτικών µεθόδων και 

επικράτηση του θετικισµού των ποσοτικών µεθόδων έρευνας  

Το ενδιαφέρον για τις βιογραφικές αφηγήσεις και τις ιστορίες ζωής επιστρέφει στα µέσα της 

δεκαετίας του ’70. Έναντι του «κανονιστικού» παραδείγµατος αντιτάσσεται το «ερευνητικό» και 

έναντι των θετικιστικών ποσοτικών µεθόδων, αντιπροτείνονται οι ποιοτικές µέθοδοι. Η επιστροφή 

αυτή οφείλεται στη δυνατότητα της βιογραφικής µεθόδου να µελετά τα κοινωνικά φαινόµενα στην 

ιστορική τους διαµόρφωση, καθώς επίσης και στην ευκαιρία που παρέχει στον ερευνητή να µπορεί 

να µελετήσει τον βιωµατικό κόσµο των υποκειµένων  

Μετά τη δεκαετία του ’70 (σε αντίθεση µε τις δεκαετίες του ’20 και του ’30) αναπτύσσεται ένα 

έντονο ενδιαφέρον να υποστηριχτούν µεθοδολογικά τα βιογραφικά κείµενα, όσον αφορά στους 

τρόπους παραγωγής και ανάλυσής τους και προτείνονται σηµεία για τη σχέση θεωρίας και 

εµπειρικής ανάλυσης της βιογραφικής έρευνας (Plumer, 2000, σσ. 19-30 & Τσιώλης, 2006, σ. 18)  

 

5.4.1. Η Βιογραφική – Αφηγηµατική συνέντευξη 

 

Η πιο γνωστή και επεξεργασµένη µέθοδος βιογραφικής συνέντευξης είναι η βιογραφική 

αφηγηµατική συνέντευξη, που εισηγήθηκε ο Fritz Schutze. Είναι ένα είδος «ανοικτής» 

συνέντευξης, στην οποία ο ερωτώµενος καλείται, χωρίς να έχει προσχεδιάσει, να αφηγηθεί την 

ιστορία της ζωής του, συνολικά ή κάποια περίοδό της, ανακαλώντας στην µνήµη του προσωπικές 

εµπειρίες και αναµνήσεις, καταστάσεις, στις οποίες ο ίδιος είχε προσωπική ανάµειξη.  

Κατά την διαδικασία της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης, ο ερωτώµενος καλείται να 

ενεργοποιήσει ως κύριο τρόπο παρουσίασης την αφήγηση, η οποία ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 

µορφές παρουσίασης καταστάσεων και γεγονότων – όπως η περιγραφή, η αξιολόγηση, η 

επιχειρηµατολογία, ο απολογισµός, κλπ. Ο αφηγητής µεταφέρεται νοητικά στη θέση του δρώντος 

προσώπου, έστω και από τη φιλτραρισµένη παροντική σκοπιά, µέσω της µεταγενέστερης γνώσης 

του. Ανασυνθέτει την αφηγούµενη δράση και πολλές φορές τα συναισθήµατα του δρώντος 

υποκειµένου ή του προσώπου που συµµετέχει. Στη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη, 

µεγαλύτερη έκταση οφείλουν να έχουν οι αφηγήσεις. Εν αντιθέσει, στην «περιγραφή» τα γεγονότα 

παρουσιάζονται από µία απόσταση, χωρίς να χρωµατίζονται από τη βιωµατική δράση του 

υποκειµένου. Από την άλλη πλευρά, στην «επιχειρηµατολογία» υπερισχύει µία «θεωρητική» στάση 

απέναντι στα γεγονότα, η οποία ενδέχεται να απέχει, τόσο από τη βιωµατική δράση, όσο και από 

την καθηµερινή πρακτική (Τσιώλης, 2006, σ. 170).    
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Στα µέσα της δεκαετίας του ’70 κάνουν την εµφάνισή τους στον ερευνητικό χώρο της Γερµανίας 

δύο σηµαντικές προτάσεις στη βιογραφική έρευνα: 

 

- η «αφηγηµατική δοµική ανάλυση» (Fritz Schütze) και 

- η «αντικειµενική ερµηνευτική» (Ulrich Oevermann). 

 

5.4.1.1. Η «Αφηγηµατική δοµική ανάλυση» 

 

Η πρόταση της αφηγηµατικής ανάλυσης του Schutze ενδείκνυται για την µελέτη του τρόπου, µε 

τον οποίο τα υποκείµενα βιώνουν, επεξεργάζονται και αντιµετωπίζουν µεταβολές της κατάστασής 

τους ως δυναµικές διαδικασίες. Έµφαση δίνεται στα φαινόµενα που βιώνονται από τα εµπλεκόµενα 

υποκείµενα ως διαδικασίες κοινωνικής ή προσωπικής αποδιοργάνωσης. 

O Schutze ήταν µέλος της Οµάδας Εργασίας των Κοινωνιολόγων του Bielefeld, µιας οµάδας 

νέων κοινωνιολόγων, η οποία δέχθηκε σηµαντικές επιρροές από τη Φαινοµενολογική 

Κοινωνιολογία, την Εθνοµεθοδολογία, την Εθνογραφία, τη θεωρία της Συµβολικής ∆ιάδρασης και 

την παράδοση του Πραγµατισµού, καθώς και από την Κοινωνιογλωσσολογία.  

Αφετηρία για τον Schutze αποτέλεσε η διαπίστωση, πως ενώ η Κοινωνιολογία δίνει βάρος στο 

επίπεδο της δράσης, δεν δίνει τη δέουσα προσοχή στο επίπεδο της βίωσης, και συγκεκριµένα στο 

επίπεδο της αρνητικής βίωσης, σε καταστάσεις, δηλαδή, στις οποίες τα υποκείµενα της έρευνας 

υποφέρουν και βιώνουν προσωπική αποδιοργάνωση. Ερευνητικός του στόχος ήταν η µελέτη του 

τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται το βιογραφικό βίωµα, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο 

συνανθρώνεται και ταξινοµείται η βιογραφική εµπειρία εντός των διαφορετικών περιόδων της 

ιστορίας ζωής.  

Ο Schutze οριοθετεί τη δική του ερευνητική προσέγγιση έναντι στην κυρίαρχη ποσοτική έρευνα, 

που χρησιµοποιεί, ως επί το πλείστον τυποποιηµένα ερωτηµατολόγια, όσο και έναντι στην ποιοτική 

έρευνα, που αναζητά ερµηνευτικά σχήµατα, χωρίς να τα συσχετίζει µε τη δοµή της βιογραφικής 

εµπειρίας των υποκειµένων. 

Ο Schutze προσπάθησε να διαµορφώσει και να καθιερώσει µία ερευνητική πρακτική, που 

αφενός µεν θα βασίζεται σε µορφές επικοινωνίας και τρόπους έκφρασης, οι οποίοι θα 

προσοµοιάζουν στην καθηµερινή ζωή των υποκειµένων της έρευνας, και αφετέρου δε, θα επιτρέπει 

την εξέταση του αποθέµατος της βιογραφικής εµπειρίας. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ανέπτυξε την µέθοδο της «βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης», η 

οποία βασίζεται στον τρόπο έκφρασης που είναι οικείος στα µέλη της κοινωνίας από την 

καθηµερινότητά τους, καθώς και τη διαδικασία της «αφηγηµατικής ανάλυσης» (Γ. Τσιώλης, 2006, 

σς. 58- 62). Ο ίδιος (2006) αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 

Οι ιστορίες αποτελούν στην καθηµερινότητα ένα καθολικό, οικείο µέσο, που χρησιµοποιούµε για να 

κοινοποιήσουµε σε κάποιον κάτι που µας αφορά ή κάτι το οποίο έχουµε βιώσει. Οι αφηγήσεις 

αποτελούν έκφραση εµπειριών που έχουµε βιώσει οι ίδιοι. Καταφεύγουµε, δηλαδή, σε αυτές, ως µέσο 

κοινοποίησης, όταν πρόκειται να γνωστοποιήσουµε σε κάποιον ένα προσωπικό µας βίωµα. Ως εκ 

τούτου, µπορούµε να µιλάµε για την αφήγηση, ως ένα στοιχειώδη θεσµό της ανθρώπινης 

επικοινωνίας, ως µορφή επικοινωνίας που λαµβάνει χώρα καθηµερινά (2006, σ. 62). 

  

5.4.1.2. Οι τρεις δεσµεύσεις του υποκειµένου κατά τη διάρκεια της αφήγησης 

 

Ο Schutze υποστηρίζει πως µόλις το υποκείµενο αρχίζει να αφηγείται οικειοθελώς µία ιστορία 

που ο ίδιος έζησε, αναλαµβάνει κάποιες δεσµεύσεις, οι οποίες εµφανίζονται µε την µορφή των 

παρακάτω υποχρεώσεων. 

1. Η υποχρέωση της ολοκλήρωσης της µορφής. Πρέπει, δηλαδή, να ολοκληρώσει την ιστορία 

που έχει αρχίσει να αφηγείται, καθώς, επίσης και να συνδέσει κατά κάποιο τρόπο τα µεµονωµένα 

γεγονότα και τα πρόσωπα που αναφέρει, ώστε να επιτευχθεί µία ενιαία µορφή. 
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2. Η υποχρέωση συµπύκνωσης και εστίασης στα σηµαντικά στοιχεία. Λόγω περιορισµένου 

χρόνου, πρέπει να εστιάσει στα πολύ σηµαντικά γεγονότα, συµπυκνώνοντας µε αυτό τον τρόπο την 

αφήγηση.  

3. Η υποχρέωση παράθεσης των αναγκαίων λεπτοµερειών. Το υποκείµενο της έρευνας οφείλει 

να αφηγηθεί µε αρκετές λεπτοµέρειες ό, τι αφορά στις συνθήκες, τους πρωταγωνιστές και τους 

συµµετέχοντες στα γεγονότα (Τσιώλης, 2006, σελ. 62).  

   

5.4.1.3. Τα  βήµατα της επεξεργασίας βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων 
 

Τα έξι βήµατα που ακολουθούνται για την επεξεργασία βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων 

είναι τα εξής: 

 

5.4.1.3.1. Μορφολογική Ανάλυση Κειµένου:  

Η επεξεργασία ξεκινά µε το διαχωρισµό των αφηγηµατικών από τα µη αφηγηµατικά 

µέρη. Στη συνέχεια γίνεται µία διαίρεση των αφηγηµατικών µερών σε ενότητες και 

υποενότητες και δίνεται έµφαση στον τρόπο σύνδεσης των µερών του κειµένου και 

στην αλληλουχία τους.   

5.4.1.3.2. ∆οµική περιγραφή:  
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει µία λεπτοµερή ανάλυση και ειδικότερα εξετάζει τη 

θέση του υποκειµένου απέναντι στις εξελίξεις των γεγονότων, καθώς και τον τρόπο 

µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο βιώνει αυτή την εξέλιξη.  

5.4.1.3.3. Αναλυτική Αφαίρεση:  

Στο σηµείο αυτό επιδιώκεται η αποδέσµευση της οπτικής του ερευνητή από τις 

λεπτοµέρειες των γεγονότων και η εστίαση στα δοµικά χαρακτηριστικά των 

επιµέρους ενοτήτων, αλλά και η αποκάλυψη της συνολικής ιστορίας µέσω της 

αλληλοσυσχέτισης των ενοτήτων αυτών.     

5.4.1.3.4. Γνωστική Ανάλυση:  
Πραγµατοποιείται µία ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους ο αφηγητής θα 

προσεγγίζει θεωρητικά και ερµηνεύει τα µεµονωµένα γεγονότα και τις περιόδους της 

ζωής του ή και την ιστορία της ζωής του συνολικά.  

5.4.1.3.5. Συγκριτική Ανάλυση:  
Ξεκινά, όταν ολοκληρώνεται η επεξεργασία της συνολικής µορφής της εργασίας. 

Αναζητούνται οι οµοιότητες µε τις άλλες περιπτώσεις που υπάγονται στο δείγµα, µε 

σκοπό την λεπτοµερέστερη εξέταση των χαρακτηριστικών αυτών και την  αναζήτηση 

οµοιοτήτων ως προς τα κεντρικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων.  

5.4.1.3.6. Συγκρότηση ενός θεωρητικού µοντέλου:  
Το τελευταίο στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας στοχεύει στην κατασκευή ενός 

θεωρητικού µοντέλου που θα συσχετίζει µε  συστηµατικό τρόπο τις διαφορετικές 

θεωρητικές κατηγορίες που έχουν αναδυθεί από τα προηγούµενα στάδια της 

αναλυτικής διαδικασίας (ό.π. σ. 71).  

 

5.4.1.4. Η διαδικασία παραγωγής βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων µέσω της 

βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης 

 

Η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη είναι ένα είδος «ανοικτής» συνέντευξης στην οποία ο 

ερωτώµενος καλείται να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του συνολικά, ή κάποια περίοδό της, 

προσπαθώντας να θυµηθεί προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα, γεγονότα στα οποία ο ίδιος είχε 

προσωπική ανάµειξη (ό.π. σελ. 170).    
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5.4.1.5. Χαρακτηριστικά βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης 

 

- Αποτελεί έναν τύπο ανοικτής συνέντευξης. Ο αφηγητής έχει την ελευθερία να 

µορφοποιήσει ο ίδιος την αφήγησή του µέσα από µία µεγάλη θεµατική.  

- Παράγονται κείµενα στα οποία εµφανίζεται µε µεγάλη συχνότητα ο αφηγηµατικός λόγος, 

γιατί ο ερωτώµενος ενεργοποιεί τον αφηγηµατικό τρόπο έκθεσης των γεγονότων.  

- Έχει βιογραφικό χαρακτήρα κι αν ο ερευνητής δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτοµέρειες ζωής 

του υποκειµένου µπορεί κάλλιστα να τις διαγράψει (ό.π. 171-172).     

Αφού είδαµε τα χαρακτηριστικά της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης, θα προχωρήσουµε 

µε τη διαδικασία της, η οποία αποτελείται από τρεις φάσεις (ό. π. σελ. 174): 

1. Τη φάση της κύριας αφήγησης, όπου ο συνεντευκτής προτρέπει τον ερωτώµενο να αφηγηθεί 

την ιστορία της ζωής του, χωρίς να ιεραρχεί θεµατικές ενότητες. 

2. Τη δεύτερη φάση, όπου είναι αυτή των παρεπόµενων ερωτήσεων, κατά την οποία ο 

συνεντευκτής υποβάλλει ερωτήσεις στον αφηγητή, που ανέκυψαν από την ίδια την αφήγηση του 

τελευταίου.    

3. Και τέλος, η φάση των ερωτήσεων απολογισµού και των ελεύθερων ερωτήσεων, όπου ο 

συνεντευκτής, έχει τη  δυνατότητα να θέσει όλων των ειδών τις ερωτήσεις, καθώς και να ζητήσει 

από τον αφηγητή εκτιµήσεις και αξιολογήσεις για όλα τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν τον τελευταίο.  

 Σύµφωνα µε την G. Rosenthal (1995) η στάση του συνεντευκτή κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε: 

α) Να παραχωρείται στον αφηγητή η δυνατότητα να οργανώσει την µορφή της αφήγησής του 

σύµφωνα µε τις δικές του επιλογές, 

β) Να υποβοηθούνται οι διαδικασίες ενεργοποίησης της µνήµης.  

γ) Να αισθανθεί ο αφηγητής άνετα, ώστε να αναφερθεί ακόµα και σε δυσάρεστες θεµατικές 

περιοχές 

δ) Να διασφαλίζεται η δυνατότητα στον αφηγητή να αναφερθεί σε θέµατα και πτυχές της ζωής 

του, ακόµη κι αν αυτές υπερβαίνουν µία στενή κατανόηση του εξεταζόµενου θέµατος 

ε) Να τηρεί ο ίδιος τη στάση της προσεκτικής κι ενεργητικής ακρόασης 

στ) Να ενισχύει τη σκηνική ανάκληση στην µνήµη (σελ. 186). 

 

5.4.1.6. Η διαδικασία διεξαγωγής µιας βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης 

 

Ο ερευνητής πριν προχωρήσει στη διεξαγωγή της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης, 

οφείλει να κάνει πρώτα κάποιες ενέργειες, όπως: 

 

5.4.1.6.1. Έλεγχος συµβατότητας της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης µε τους 

στόχους της έρευνας 

 

 Οφείλει, δηλαδή, ο ερευνητής να κοιτάξει κατά πόσον το συγκεκριµένο είδος της 

συνέντευξης, µε τα χαρακτηριστικά που τη συνοδεύει, συµβαδίζει µε τους στόχους του ερευνητικού 

προγράµµατος. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

- Η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη αποτελεί ένα είδος ανοικτής συνέντευξης. Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο, ο αφηγητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να µορφοποιήσει ο ίδιος την 

αφήγησή του, εντός µιας ευρείας θεµατικής. Αντιθέτως, η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη δεν 

είναι η κατάλληλη µέθοδος για την έρευνα του, αν ενδιαφέρεται για συγκεκριµένα ζητήµατα ή 

αποσκοπεί στο να λάβει συγκεκριµένες και περιορισµένες απαντήσεις. 

- Στη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη παράγονται κείµενα, στα οποία κυρίως 

εµφανίζεται ο αφηγηµατικός λόγος, αφού ο ερωτώµενος ενεργοποιεί, ως επί το πλείστον, τον 

αφηγηµατικό τρόπο έκθεσης των γεγονότων. Συνέπεια αυτού είναι η παραγωγή κειµένων, στα 

οποία εµφανίζεται ο αφηγηµατικός λόγος, ο οποίος είναι χρονικά διατεταγµένος και θέτει στο 

επίκεντρο τα δρώντα υποκείµενα, δίνοντας έµφαση στην αλληλοδιαδοχή και την εξέλιξη των 
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γεγονότων, αλλά και στις µεταβολές της πραγµατικότητας στο πέρασµα του χρόνου. Ο 

αφηγηµατικός τρόπος έκθεσης των γεγονότων είναι κατάλληλος για την διαχρονική προσέγγιση 

των φαινοµένων, αλλά και για την εξέταση της στάσης των υποκειµένων απέναντι στα γεγονότα, 

τόσο όσο αφορά τα χρόνια της βίωσης, όσο και από µία µεταγενέστερη οπτική γωνία. Αν ο 

ερευνητής ενδιαφέρεται για την καταγραφή των απόψεων των υποκειµένων σε συγκεκριµένα 

θέµατα, η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία µε ιδιαίτερα 

αµφίβολη αποτελεσµατικότητα. 

- Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης είναι ο 

βιογραφικός χαρακτήρας της. Το υποκείµενο αφηγείται την ιστορία της ζωής του συνολικά ή 

κοµµάτι αυτής φέρνοντας στην µνήµη του εµπειρίες και βιώµατα, στα οποία το ίδιο είχε προσωπική 

ανάµειξη. Η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη θα πρέπει να αποκλειστεί, στην περίπτωση που ο 

ερευνητής δεν ενδιαφέρεται για το βιωµατικό παρελθόν του υποκειµένου, αλλά µόνο για τις 

θεωρητικές του τοποθετήσεις.  

- Επιπλέον, ο ερευνητής οφείλει να αποφασίσει, κατά πόσο, εν όψει των ερωτηµάτων και των 

θεµατικών της έρευνας, υπάρχει ενδιαφέρον για την παραγωγή αφηγηµατικών κειµένων µε 

βιογραφικό περιεχόµενο, αλλά και το θεµατικό εύρος της αφήγησης – αν, δηλαδή, θα ζητήσει από 

το υποκείµενο να θεµατοποιήσει την ιστορία της ζωής του στο σύνολό της, ή κάποιες περιόδους 

αυτής, ή ορισµένες πτυχές της βιογραφίας του (Τσιώλης, 2006, σ. 171).     

 

5.4.1.6.2. Γνωστική προετοιµασία και σχεδιασµός του θεµατικού σκελετού της συνέντευξης 

 

Ο ερευνητής οφείλει να έχει αποκτήσει ένα υπόβαθρο γενικών γνώσεων σχετικά µε το 

ερευνώµενο θέµα, το πλαίσιο, αλλά και τον τόπο (Thompson, 2002, σ. 273). Οι γνώσεις αυτές 

ενδέχεται να προκύψουν από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας µε το θέµα, την εξέταση των 

ιστορικό-κοινωνικών του χαρακτηριστικών, την αναζήτηση στοιχείων για την ιστορία του τόπου ή 

του πεδίου, την έρευνα στον Τύπο, αλλά και την επίσκεψη στο χώρο, την παρατήρηση, αλλά και 

από συνεντεύξεις µε ειδικούς ή «ανθρώπους – κλειδιά».  

Ανάλογα µε την θεµατική ενότητα της συνέντευξης, ο ερευνητής είναι υποχρεωµένος να 

ετοιµάσει: α) µια εναρκτήρια πρόταση ή ερώτηση που θα αποτελέσει το έναυσµα για την αφήγηση, 

β) εναλλακτικές προτάσεις και παρεµβάσεις, για να τις χρησιµοποιήσει σε περίπτωση που το 

υποκείµενο δεν δύναται να επαληθεύσει τις υποθέσεις του, γ) έναν κατάλογο θεµάτων, που θα 

πρέπει να έχει καλυφθεί µε το τέλος της συνέντευξης, δ) ερωτήσεις αιτιολόγησης, έκφρασης 

απόψεων και τοποθετήσεων, ε) µια λίστα επαλήθευσης, για να ελέγξει, εάν έµαθε σηµαντικά 

στοιχεία για τον ερωτώµενο, όπως είναι για παράδειγµα, η ηλικία του, ο τόπος γέννησης, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και το επάγγελµα του ίδιου και των γονιών του, η οικογενειακή του 

κατάσταση, η πιθανή ύπαρξη αδερφών, κ. ά.  

 

5.4.1.6.3. Αναζήτηση του ερευνώµενου – Οικοδόµηση αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης 

 

Το να πραγµατοποιήσει ένας ερευνητής µία βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη, αποτελεί, 

τόσο για τον ίδιο, όσο και για το υποκείµενο, µία εµπειρία έντονης συναισθηµατικής ανταλλαγής. 

Εποµένως, πρέπει να πραγµατοποιηθεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες και µόνο µε ανθρώπους, των 

οποίων τα χαρακτηριστικά της κατάστασής τους ή ιδιαιτερότητα της περίπτωσής τους, κεντρίζουν 

πραγµατικά το ενδιαφέρον του ερευνητή.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ενός υποκειµένου είναι, από την µία να έχει το ίδιο το 

υποκείµενο βιωµατική εµπλοκή στα ζητήµατα, µε τα οποία ενδιαφέρεται ο ερευνητής να 

καταπιαστεί, και από την άλλη να έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στο σύνολο της 

αφηγηµατικής διαδικασίας σε ικανό βαθµό. ∆ύσκολα θα µπορούσε, για παράδειγµα, να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου είδους συνέντευξης, κάποιος που δεν γνωρίζει 

καλά την γλώσσα ή ένα µικρό παιδί. Παράλληλα, όταν ο συνεντευκτής και ο πληροφορητής έχουν 

µία στενή σχέση οικειότητας, η διαδικασία της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης καθίσταται 

δυσχερής. Σε αυτή την περίπτωση η στενή προσωπική σχέση, ενδέχεται να λειτουργήσει ως ισχυρό 
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φίλτρο, σχετικά µε το τι µπορεί να θεµατοποιηθεί και τι όχι στα πλαίσια της συνέντευξης. Ακόµη, 

αν ο αφηγητής γνωρίζει ή νοµίζει ότι ο συνεντευκτής έχει γνώση των εξιστορούµενων γεγονότων, 

ενδέχεται να παραλείψει γεγονότα σηµαντικά για την έκβαση της έρευνας ή να θεωρήσει περιττό να 

ανασυγκροτήσει όλο το πλαίσιο των ενδεικτικοτήτων.  

Προκειµένου η συνέντευξη να είναι επιτυχής, πρέπει να οικοδοµηθεί ανάµεσα στον ερευνητή 

και τον ερευνώµενο µία σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η οποία ξεκινά ήδη από την πρώτη επαφή. 

Για να επιτευχθεί αυτό, αλλά και για να τηρήσουµε επίσης, τους κανόνες της ερευνητικής 

δεοντολογίας, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες, όπως: 

- Να γνωστοποιηθεί στον ερευνώµενο το θέµα της έρευνας, ο σκοπός της, αλλά και ο φορέας 

που την υλοποιεί (για παράδειγµα, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο έρευνας, κ.λ.π.) ή το πλαίσιο 

εντός του οποίου διεξάγεται (για παράδειγµα, έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής, ερευνητικό πρόγραµµα κ. ά).   

- Ακόµη θα πρέπει να ενηµερωθεί ο πληροφορητής, για τον λόγο, τον οποίο επελέχθη ο ίδιος, 

προκειµένου να συµµετάσχει στην έρευνα, αλλά και το πώς ο ερευνητής έφτασε σε αυτόν.  

- Ο ερευνητής οφείλει να βεβαιώσει τον ερευνώµενο αναφορικά µε τη διαφύλαξη της 

ανωνυµίας του, αλλά και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων του. Από την 

άλλη, ο πληροφορητής δικαιούται να ενηµερωθεί, σχετικά µε την αξιοποίηση του υλικού, που θα 

παραχθεί από τη συνέντευξη, αλλά και να του γνωστοποιηθεί πως σε µία ενδεχόµενη δηµοσίευση 

κοµµατιών της συνέντευξης, όλα τα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να µαρτυρούν την δική του 

ταυτότητά ή την ταυτότητα των άλλων προσώπων που αναφέρονται στη συνέντευξη, θα 

τροποποιηθούν. Για τον λόγο αυτό γίνεται συνήθως χρήση ψευδωνύµων (Τσιώλης, 2006, σ. 185). 

 

5.5.  Το Γενεόγραµµα, ως εργαλείο µελέτης της οικογένειας  
 

Τα γενεογράµµατα σχετίζονται κατά κανόνα µε τη συστηµική θεωρία οικογένειας του Bowen 

(Γκόλντρικ & Γκέρσον, 1985) Η οικογένεια είναι το πρωταρχικό και, εκτός από ορισµένες 

περιπτώσεις, το ισχυρότερο σύστηµα, το οποίο µπορεί να ανήκει ένα άτοµο. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

οικογένεια αποτελείται από συγγενείς τουλάχιστον τριών γενεών, έτσι όπως υπάρχουν την παρούσα 

στιγµή, αλλά και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί µέσα στο χρόνο. Οι λειτουργίες των µελών της 

οικογένειας, φυσικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές, βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση και 

οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µέρος του συστήµατος της οικογένειας, έχει αντίκτυπο και στα 

υπόλοιπα µέρη του. οι οικογενειακές αλληλοδράσεις τείνουν να είναι σε µεγάλο βαθµό αµοιβαίες, 

να ακολουθούν συγκεκριµένη πορεία και να επαναλαµβάνονται στο χρόνο. Αυτό, ίσως είναι που 

βοηθάει τον ειδικό να κάνει από το γενεόγραµµα προσωρινές προβλέψεις.  

Το γενεόγραµµα αποτελεί το βασικό εργαλείο, µε τη βοήθεια του οποίου συγκεντρώνονται 

πληροφορίες και σηµαντικά γεγονότα, τόσο για την τωρινή κατάσταση της οικογένειας, αλλά και 

των προηγούµενων γενεών Σχηµατίζεται, δηλαδή, το οικογενειακό δέντρο της οικογένειας, που 

περιλαµβάνει τρεις µε τέσσερις γενεές. Μέσω αυτού δίνονται πολλές πληροφορίες µε συνοπτικό 

τρόπο για σηµαντικά γεγονότα της ιστορίας της οικογένειας. Εκτός από γεγονότα µπορούν να 

καταγραφούν και συναισθηµατικές εµπειρίες. 

Το γενεόγραµµα ή γενεαλογικό διάγραµµα είναι το οικογενειακό (ή γενεαλογικό) δέντρο, το 

οποίο καταγράφει πληροφορίες για τα µέλη της οικογένειας και τις σχέσεις τους, τουλάχιστον για 

τρεις γενεές. Αποτελεί έναν χάρτη, ο οποίος ανά πάσα στιγµή µπορεί να δώσει πληροφορίες στον 

ειδικό για την οικογένεια, της οποίας κάνει την χαρτογράφηση. Για αυτόν ακριβώς το λόγο 

αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο πληροφόρησης, αλλά και θεραπευτικής παρέµβασης για τον 

ειδικό που θα το εντάξει στα εργαλεία αξιολόγησης και θεραπευτικών στρατηγικών. Μέσω αυτού ο 

ειδικός έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει και να ταξινοµήσει πληροφορίες για την οικογένεια 

που του δίνουν µια σαφή εικόνα για τις καταστάσεις που σηµατοδοτούν και δίνουν νόηµα σε 

συµπεριφορές, στάσεις ζωής, απόψεις, αποφάσεις, επιλογές και κυρίως ενέχουν την δυνατότητα 

ερµηνείας, κατανόησης και εποµένως επίλυσης αυτών των καταστάσεων.  

Το γενεόγραµµα παρουσιάζει τις πληροφορίες για την οικογένεια υπό µορφή γραφικής 

παράστασης, έτσι ώστε να παρέχεται συνοπτική γενική εικόνα των σύνθετων οικογενειακών 
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προτύπων πλέγµατος και µια πλούσια πηγή υποθέσεων για την πιθανή σύνδεση µεταξύ (κλινικού) 

προβλήµατος και οικογενειακών στοιχείων, καθώς και για την εξέλιξή τους στον χρόνο. Το 

κυριότερο  όµως είναι το γεγονός, ότι το γενεόγραµµα αποτελεί µία προκαθορισµένη δοµή, η οποία 

υποχρεώνει τον αφηγητή να ακολουθήσει συγκεκριµένη διαδροµή στην αφήγησή του. Το αφήγηµα 

αυτό αποτελεί µία πραγµατικότητα, την πραγµατικότητα του αφηγητή, του οποίου και καταγράφει 

την προσωπική κοσµοθεωρία του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το γενεόγραµµα µπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο καταγραφής προσωπικών ιστοριών και αφηγήσεων στο χώρο της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, αλλά και της κοινωνιολογίας.  

Παράλληλα, ανάλογα µε τις πληροφορίες που θα συλλέξει ο ειδικός και τα επίπεδα ερµηνείας, 

στα οποία θα κινηθεί, ενδέχεται να καταγραφεί όλο το ιστορικό των ασθενειών που εµφανίζεται σε 

µία οικογένεια και µέσω αυτού να παρατηρηθούν οι µεταµορφώσεις του οικογενειακού 

συµπτώµατος, οι µεταλλάξεις της ασθένειας ή ακόµα ο συνδυασµός των δεδοµένων µε αλλαγές 

στον κοινωνικό ή επιστηµονικό χώρο (καλύτερη διατροφή, καινούρια φάρµακα, κ.λ.π.).     

Επίσης, ο ειδικός έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την ιστορία της οικογένειας, όπως την 

αφηγούνται τα µέλη της και να προχωρήσει σε αναγωγές στην ιστορία της κοινωνικής οµάδας ή σε 

κοινωνικές δοµές, όπως αυτές προκύπτουν µέσα από την ιστορία της οικογένειας. Επιτρέπει τη 

σαφή χαρτογράφηση της οικογενειακής δοµής, την καταγραφή και την ενηµέρωση της εικόνας της 

οικογένειας, όπως αυτή σταδιακά αναδύεται. Για τον ειδικό που ασχολείται µε κλινικά προβλήµατα 

το γενεόγραµµα παρέχει µία συνοπτική, κλινική εικόνα, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να πάρει 

πληροφορίες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να σχηµατίσει µία εικόνα για τα πιθανά 

προβλήµατα άµεσα.  

Το γενεόγραµµα, το οποίο κατασκευάζεται στην πρώτη συνεδρία και αναθεωρείται, καθώς 

εισρέουν νέες πληροφορίες, διευκολύνει τον ειδικό να θυµάται τα µέλη της οικογένειας, πλέγµατα 

σχέσεων και γεγονότα µε σηµαντική περιοδικότητα και τον βοηθά να σκεφτεί συστηµικά για το αν 

και κατά πόσο περιστατικά και γεγονότα στη ζωή των πελατών του συνδέονται µε µορφές υγείας ή 

νοσηρότητας.  

Οι πληροφορίες του γενεογράµµατος γίνονται καλύτερα κατανοητές, όταν τις βλέπει κανείς από 

συστηµική άποψη. Επειδή η γενεογραµµατική συνέντευξη θεωρείται µέρος µιας περιεκτικής, 

συστηµικής, κλινικής γνωµάτευσης, το γενεόγραµµα αποτελεί µάλλον υποκειµενικό, ερευνητικό 

εργαλείο, απαραίτητο για την δηµιουργία δοκιµαστικών υποθέσεων για περαιτέρω συστηµική 

αξιολόγηση.  

Επιπροσθέτως, βοηθά τα µέλη της οικογένειας να δουν µε νέο τρόπο τον εαυτό τους, συντελεί, 

δηλαδή, σηµαντικά στη «συνεργασία» µε την οικογένεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας. ∆ίνει τη 

δυνατότητα στο συνεντευκτή να αναπλαισιώσει θέµατα συναισθηµατικά φορτισµένα, να τα 

ρυθµίσει σε φυσιολογικά επίπεδα και να συντελέσει στη δηµιουργία τέτοιων συνθηκών, ώστε να 

προσφέρει πολύτιµη αρωγή στα οικογενειακά προβλήµατα στο χώρο και το χρόνο. Το γενεόγραµµα 

βοηθάει τον ειδικό και την οικογένεια να δουν τις πληροφορίες για τη δοµή, τις σχέσεις και τη 

λειτουργία της οικογένειας, αποτυπωµένες σε ένα γενεόγραµµα, τόσο οριζόντια, µέσω του 

οικογενειακού πλέγµατος, όσο και κάθετα, διά µέσου των γενεών.  

Το γενεόγραµµα περιέχει όλα τα µέλη της πυρηνικής και της διευρυµένης οικογένειας, αλλά και 

τα εκτός οικογένειας σηµαντικά άτοµα, που έµειναν κάποτε µε αυτήν ή έπαιξαν κύριο ρόλο στη 

ζωή της. Έτσι, τώρα η τρέχουσα συµπεριφορά και τα προβλήµατα των µελών της οικογένειας θα 

ειδωθούν, µέσω του γενεογράµµατος από πολλές προοπτικές και θα εξεταστούν διάφορες σχέσεις, 

όπως αδέρφια, τρίγωνα, σχέσεις συµπληρωµατικές ή σε σχέση µε ευρύτερα µετασυστήµατα, όπως 

η κοινότητα, οι κοινωνικοί θεσµοί (σχολεία, δικαστήρια, κ.λ.π.) και το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον.  

Το γενεόγραµµα, λοιπόν, περιέχει συνήθως τρεις τουλάχιστον γενιές µελών της οικογένειας, 

καθώς και σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία της οικογένειας. Όταν ρωτηθούν τα µέλη της 

οικογένειας για την παρούσα κατάσταση σε σχέση µε θέµατα, µύθους, κανόνες και συγκινησιακά 

φορτισµένα ζητήµατα προηγούµενων γενεών, είναι φανερό, ότι προβάλλονται καθαρά τα 

επαναληπτικά οικογενειακά πρότυπα (Γκόλντρικ & Γκέρσον, 1985, σσ. 14-25).      
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5.5.1.  Σύµβολα για την απεικόνιση του γενεογράµµατος 

 

Η απεικόνιση του γενεογράµµατος γίνεται µε τη χρήση γραµµάτων και γεωµετρικών σχηµάτων 

(Στο Παράρτηµα 1. σπαρουσιάζονται τα σύµβολα, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως στην 

κατασκευή του γενεογράµµατος και στο Παράρτηµα 2, ο τρόπος που συµβολίζονται οι σχέσεις 

µεταξύ των µελών της οικογένειας).   

Οι γυναίκες συµβολίζονται µε κύκλο και οι άντρες µε τετράγωνο. Αρχικά, σχηµατίζεται ένα 

διάγραµµα µε όλα τα µέλη τριών ή τεσσάρων γενεών, είτε είναι εν ζωή, είτε είναι πεθαµένα. Στη 

συνέχεια, απεικονίζεται η γενιά, στην οποία ανήκει το µέλος µε το σύµπτωµα και τα αδέρφια του, 

αρχίζοντας από το µεγαλύτερο αριστερά και συνεχίζοντας προς το µικρότερο δεξιά. Έπειτα, 

απεικονίζονται οι γονείς και τα αδέλφια των γονέων και στο τέλος, οι γονείς των γονέων.  

 

5.5.2. ∆ιαδικασία διαµόρφωσης του γενεογράµµατος  

 

Το γενεόγραµµα γενικά κατασκευάζεται στην πρώτη συνεδρία και κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας προστίθενται νέες πληροφορίες. Μέσω της απεικόνισης του γενεογράµµατος 

δηµιουργείται επαφή µεταξύ της οικογένειας και του θεραπευτή, και µάλιστα από την πρώτη 

συνάντηση ο θεραπευτής βοηθιέται, στο να κατανοήσει τα θέµατα της οικογένειας στην πορεία του 

χρόνου και του χώρου. 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται µε τη βοήθεια του γενεογράµµατος, σχετίζονται µε τους 

ακόλουθους τοµείς: 

- ∆ηµογραφικά στοιχεία, όπως είναι το µορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των µελών της 

οικογένειας και τοµείς εργασίας. 

- Σηµαντικές ασθένειες, όπως καρκίνος, καδιά ή άλλες σοβαρές παθήσεις.  

- Μετακινήσεις και µεταναστεύσεις. 

- Θάνατοι και αιτίες θανάτων. 

- Προβλήµατα αλκοολισµού και χρήσης ουσιών. 

 Παράλληλα, µε την συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών εξετάζονται και οι επιπτώσεις 

των συµβάντων στα µέλη. Από τις πληροφορίες που παίρνει ο θεραπευτής, γίνονται οι συνδέσεις µε 

το υπάρχον πρόβληµα της οικογένειας.  

 Σύµφωνα µε τους McGoldrick και Gerson (1985) οι ερµηνείες που δίνει ο θεραπευτής στο 

γενεόγραµµα συνδέονται µε: 

- Την οικογενειακή δοµή (πυρηνική / διαζευγµένη οικογένεια, σειρά γέννησης, κ.λπ.). 

- Το πόσο καλά προσαρµοσµένη είναι η οικογένεια στο στάδιο, στο οποίο βρίσκεται.  

- Τα επαναλαµβανόµενα πρότυπα σχέσεων στις διαδοχικές γενιές (χωρισµοί και διαζύγια). 

- Τα συµβάντα ζωής σε σχέση µε τη λειτουργικότητα της οικογένειας (επιπτώσεις 

µεταβατικών ή κρίσιµων γεγονότων, επέτειοι, κ.λπ.). 

- Τα πρότυπα σχέσεων και τα τρίγωνα. 

- Τα στοιχεία που αφορούν την ισορροπία της οικογένειας (1985, σ. 159). 

Τέλος, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται µέσω του γενεογράµµατος, αναφέρονται σε 

διάφορους τοµείς και διαστάσεις της ζωής των µελών των οικογενειών, ανάλογα µε τη φύση του 

προβλήµατος που παρουσιάζει η οικογένεια ή το άτοµο.   

  

5.5.3. Ερµηνεία 

 

Στο διαγενεακό µοντέλο χρησιµοποιείται αρκετά συχνά η ερµηνεία, που βασίζεται, είτε στην 

ψυχοδυναµική, είτε στη συστηµική θεωρία, είτε και στην προσωπική εµπειρία του θεραπευτή. Οι 

Brown και Christensen (1999, σ. 126) αναφέρουν, ότι οι ερµηνείες που δίνονται από το θεραπευτή, 

επηρεάζουν τη θεραπεία µε ποικίλους τρόπους. Κατά πρώτον έχουν άµεση επιρροή στην µείωση 

της συναισθηµατικής αντίδρασης, γιατί τα µέλη κάνουν προσπάθεια να παρακολουθήσουν, το τι 

τους λέει ο θεραπευτής αναφορικά µε την κατάσταση που αντιµετωπίζουν. Κατά δεύτερον, η 
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ερµηνεία βοηθάει τα άτοµα να µειώσουν τους φόβους τους, αφού, όταν λαµβάνουν µία εξήγηση για 

ό, τι συµβαίνει, τότε το άγχος και η αγωνία για το µέλλον, µειώνονται.   

Τα γενεογράµµατα έχουν χρησιµοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπου τέσσερις από 

αυτούς είναι οι εξής (Γκόλντρικ & Γκέρσον, 1985, σ. 197): α) η επιστράτευση όλης της 

οικογένειας, β) η απεµπλοκή του συστήµατος, γ) η αποσαφήνιση των οικογενειακών προτύπων και 

δ) η επαναπλαισίωση των οικογενειακών ζητηµάτων και η εξάλειψη κάθε στοιχείου που 

δηλητηριάζει το σύστηµα. Η αποσαφήνιση των οικογενειακών σχηµάτων εκπαιδεύει την οικογένεια 

και επιτρέπει στα µέλη της να δει την συµπεριφορά της συνδέοντάς την και τοποθετώντας την εντός 

του οικογενειακού πλαισίου. 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, το γενεόγραµµα αναπτύχθηκε αρχικά από τη συστηµική θεωρία του 

Bowen (1978) και για αυτόν το λόγο βασίστηκε στις δικές του ιδέες το εννοιολογικό πλαίσιο για 

την ανάλυση των γενεογραµµατικών τύπων. Η ένταξη του ατόµου σε ορισµένο σηµείο του 

οικογενειακού συστήµατος  – σύµφωνα µε τη γενεά, την ηλικία και το φύλο, επηρεάζει τη 

λειτουργία του, τις σχέσεις των µελών µεταξύ τους, αλλά και τον τύπο της οικογένειας που θα 

σχηµατίσει το άτοµο στην επόµενη γενεά. Είναι πολύ σηµαντικό, δηλαδή, το φύλο και η σειρά 

γέννησης στη διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ αδελφών και των χαρακτηριστικών τους. Οι 

σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ των µελών του οικογενειακού συστήµατος, φαίνεται ότι 

µπορούν να παράγουν πιθανά πρότυπα λειτουργίας για την οικογένεια στην επόµενη γενεά. Είναι, 

δηλαδή, πολύ πιθανό, ότι συµβαίνει στην µία γενεά, να επαναλαµβάνεται και στην επόµενη, µόνο 

που ενδέχεται η πραγµατική συµπεριφορά να εκδηλωθεί µε διάφορες µορφές.         

Σύµφωνα µε τον Κάρτερ (Carter 1978) η «ροή άγχους» µέσα σε ένα οικογενειακό σύστηµα 

εµφανίζεται και καθέτως και οριζοντίως. Η «κάθετη» ροή προέρχεται από σχέσεις και λειτουργίες 

που µεταβιβάζονται προς τα κάτω, µε το πέρασµα του χρόνου, στις γενεές, µέσω της διεργασίας του 

συναισθηµατικού τριγωνισµού. Η «οριζόντια» ροή άγχους βρίσκεται στις τρέχουσες εντάσεις της 

οικογένειας, καθώς αυτή προχωρά στο χρόνο, αντιµετωπίζοντας τις αλλαγές και τις µεταβάσεις 

στον κύκλο της οικογένειας. Όταν η ένταση αυξάνεται στον οριζόντιο άξονα, η οικογένεια 

υφίσταται δυσλειτουργία. Ακόµη, παράγοντες που δηµιουργούν άγχος στον κάθετο άξονα, 

ενδέχεται να δηµιουργήσουν επιπλέον προβλήµατα, οπότε και η ελάχιστη πίεση στον οριζόντιο 

άξονα ίσως να δηµιουργήσει σοβαρό αντίκτυπο στο σύστηµα. Για παράδειγµα, µία νεαρή κοπέλα 

αν αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τους γονείς της (κάθετο άγχος), είναι πολύ πιθανό να 

αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα στο γονεϊκό της ρόλο (οριζόντιο άγχος). 

Τα περιστατικά λοιπόν που συµβαίνουν σε διάφορα τµήµατα της οικογένειας δεν θεωρούνται 

τυχαία συµβάντα, αλλά συνδέονται αλληλένδετα µε τρόπο συστηµικό. Επιπλέον, τα κρίσιµα 

περιστατικά και τα µεταβατικά σηµεία στον κύκλο ζωής είναι πιθανότερο να συµβούν σε ορισµένες 

περιόδους της οικογενειακής ιστορίας. Τα συµπτώµατα έχουν την τάση να συγκεντρώνονται κατά 

τη διάρκεια των µεταβάσεων αυτών στον οικογενειακό κύκλο ζωής, όταν τα µέλη έχουν την ανάγκη 

να αναδιοργανώσουν τις σχέσεις µεταξύ τους, προκειµένου να προχωρήσουν στην επόµενη φάση. 

Οι οικογένειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, παρουσιάζονται ανίκανες να ξεφύγουν από το 

αδιέξοδο και να προχωρήσουν. Το ιστορικό των σχέσεων που αποκαλύπτεται µέσω του 

γενεογράµµατος παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για το είδος αυτού του αδιεξόδου.  

Τα πρότυπα σχέσεων µέσα στην οικογένεια εµφανίζονται µε πολλούς τρόπους. Όσον αφορά στα 

πρότυπα αποστάσεων των σχέσεων, τα άτοµα µπορεί να συνδέονται στενά ή να κρατούν µεγάλη 

απόσταση το ένα από το άλλο ή να διατηρούν κάποια ενδιάµεση κατάσταση. Στο ένα άκρο 

βρίσκονται τα οικογενειακά µέλη που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση ή σύγκρουση µεταξύ τους 

και ίσως η οικογένεια κινδυνεύει να διαλυθεί, και στο άλλο άκρο υπάρχει η συναισθηµατική 

«συγχώνευση» ή «αµοιβαία προσκόλληση» των ατόµων µέσα στο οικογενειακό σύστηµα. Όταν 

υπάρχει συγχώνευση, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας, που παρουσιάζεται, όταν ο βαθµός 

έντασης ή άγχους υπερβαίνει την ικανότητα του συστήµατος να τα αντιµετωπίσει. Τα µέλη της 

οικογένειας όταν βρίσκονται σε ένα κλειστό, συγχωνευµένο σύστηµα σχέσεων, αντιδρούν 

αυτόµατα το ένα στο άλλο, παραµένοντας ουσιαστικά ανεπηρέαστα από περιστατικά εκτός του 

συστήµατος που απαιτούν την προσαρµογή σε νέες συνθήκες. Η συγχώνευση συνεπάγεται, όχι 

µόνο αρνητικές, αλλά και θετικές σχέσεις. Τα µέλη, δηλαδή, της οικογένειας µπορεί, είτε να έχουν 
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πολύ καλά αισθήµατα µεταξύ τους, είτε να νιώθουν εχθρότητα και σύγκρουση. Και στις δύο 

περιπτώσεις η οικογένεια συνδέεται µε έναν δεσµό υπερεξάρτησης. Το γενεόγραµµα σε αυτό το 

σηµείο βοηθάει να προσδιοριστούν τα οικογενειακά όρια και υποδεικνύει ποια οικογενειακά 

υποσυστήµατα παρουσιάζουν συγχώνευση, άρα και µεγαλύτερες πιθανότητες να µείνουν κλειστά 

στην είσοδο νέων πληροφοριών συνδεόµενες µε µεταβαλλόµενες συνθήκες.  

Οι διάφοροι τύποι συµπεριφοράς των µελών του οικογενειακού συστήµατος είναι ή 

συµπληρωµατικοί ή αµοιβαίοι). Με βάση αυτό αναµένουµε την ύπαρξη κάποιου 

αλληλεξαρτώµενου συνδυασµού ή την ισορροπία στις οικογένειες, που να συνεπάγεται δράση και 

αντίδραση. Για παράδειγµα, κάποια έλλειψη αυστηρότητας σε ένα τµήµα της οικογένειας ενδέχεται 

να συµπληρώνεται µε πλεόνασµα (υπέρ – αυστηρότητα) σε ένα άλλο τµήµα της.   

Τέλος, οι σχέσεις των δύο ατόµων τείνουν προς την αστάθεια. Όταν δύο άτοµα µέσα σε ένα 

οικογενειακό σύστηµα βρίσκονται σε ένταση, τείνουν να συµπαρασύρουν µέσα στο σύστηµα ένα 

τρίτο, προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί το σύστηµα µε το σχηµατισµό µιας οµάδας, όπου τα δύο 

συνάπτονται σε σχέση προς το τρίτο. Όπως φαίνεται, το τρίγωνο αποτελεί τη βασική µονάδα ενός 

συναισθηµατικού συστήµατος και αυτό ο ειδικός µπορεί να το διακρίνει µέσα στο γενεόγραµµα, να 

δει πώς επαναλαµβάνεται από την µία γενεά στην άλλη και να σκεφτεί αλλαγές για την πιθανή 

αλλαγή τους (Γκόλντρικ & Γκέρσον, 1985, σ. 27-30). 

 

5.6. Το ιχνογράφηµα, ως εργαλείο µελέτης 
 

 Κατά τη δεκαετία του 1940 εµφανίστηκε ο όρος «προβολικό σχέδιο» και άρχισε να αποκτά ισχύ 

η άποψη, ότι η ζωγραφική των παιδιών µπορεί να αναπαριστά την εσωτερική ψυχολογική 

πραγµατικότητά τους και τον υποκειµενικό κόσµο, µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις εµπειρίες τους 

(Γιώτσα, 2005, σ. 74). Τα παιδιά µέσω της ζωγραφικής µπορούν αδιαµφισβήτητα να εκφράσουν 

συναισθήµατα και στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Η ζωγραφική αποτελεί έναν διαφορετικό 

τρόπο έκφρασης, πέρα από το λεκτικό. Σύµφωνα µε τον Freud, οι εικόνες αντιπροσωπεύουν 

ξεχασµένες ή απωθηµένες αναµνήσεις, οι οποίες αποκαλύπτονται µέσα από τα όνειρα ή µέσα από 

την εικαστική δηµιουργία (ό.π. σ. 73).   

Από το 1930 ο Appel και αργότερα ο Wolff (1942) εξέφρασαν την άποψη, ότι οι ζωγραφιές των 

παιδιών για την οικογένειά τους, µπορούν να συµβάλλουν στην εκτίµηση της προσωπικότητάς 

τους. Το 1952 ο Hulse παρατήρησε, ότι τα παιδιά προβάλλουν µέσα από τα ιχνογραφήµατά τους 

βαθιά συναισθήµατα για τα µέλη της οικογένειάς τους και για τη δυναµική που αναπτύσσεται µέσα 

στο σπίτι. σύµφωνα µε τον Porot (1952) η απλή παρατήρηση του σχεδίου οικογένειας µας επιτρέπει 

να γνωρίσουµε τα αισθήµατα που τρέφει το παιδί για τους δικούς του και τη θέση που τοποθετεί 

τον εαυτό του µέσα στην οικογένεια. Μαθαίνουµε, µε λίγα λόγια, την οικογένεια του παιδιού µέσα 

από τα δικά του µάτια. Προσφάτως (1985) ο Corman πρόσθεσε, µια διαφορετική άποψη αναφορικά 

µε την εντολή που δίνεται στο παιδί για το σχέδιο της οικογένειας. ∆εν δίνεται πλέον η εντολή 

«σχεδίασε την οικογένειά σου», αλλά «σχεδίασε µία οικογένεια», γιατί µε αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγονται τυχόν αναπαραστάσεις της οικογένειας µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει την 

αντικειµενική πραγµατικότητα (Γιώτσα, 2005, σ. 75). 

Η ζωγραφική των παιδιών για την οικογένεια περιέχει διαπροσωπικές διαστάσεις που 

αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις του ατόµου µε άλλα πρόσωπα. Τονίζεται, όχι µόνο ο τρόπος που 

αντιλαµβάνεται το παιδί τον εαυτό του, αλλά οι αµοιβαίες επιδράσεις µεταξύ των ατόµων. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της συστηµικής θεωρίας, ότι δηλαδή, «το όλο είναι διαφορετικό από 

το άθροισµα των µερών», το άτοµο τοποθετείται µέσα στο δυναµικό πλαίσιο που ανήκει, δηλαδή, 

την οικογένεια και γίνεται εστίαση στις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών του 

οικογενειακού συστήµατος (Γιώτσα, 2003).        

Μέσα από το σχέδιο οικογένειας αντλούµε ποικίλες πληροφορίες σχετικά µε τη δυναµική της 

οικογένειας, τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους, καθώς και την 

ύπαρξη οικογενειακών συγκρούσεων. Τα παιδιά επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό, από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτουν µε τους γονείς, τα αδέρφια, τους συγγενείς, τους φίλους, 

τους δασκάλους. Οι ζωγραφιές των παιδιών για την οικογένειά τους αντανακλούν τον εαυτό τους, 
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το τι βλέπουν, τι νιώθουν, τι βιώνουν και πώς σκέφτονται για τους άλλους και το περιβάλλον τους. 

Οι ζωγραφιές τους πέρα από το συναισθηµατικό περιεχόµενο καθρεφτίζουν την αντίληψη του 

εαυτού τους σε σχέση µε τους άλλους.  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, συµπεραίνουµε, ότι το σχέδιο οικογένειας µας παρέχει πληροφορίες, για 

το πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά την ιεραρχία, τα υποσυστήµατα, τα όρια µέσα στην οικογένεια, 

τις κοινωνικές και οικογενειακές αξίες, αλλά και τις απόψεις των παιδιών για τον κόσµο (Γιώτσα, 

2003). Τα παιδιά – και γενικότερα θα λέγαµε εµείς, οι άνθρωποι – επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτουν µε τους γονείς, τα αδέρφια, τους συγγενείς, τους 

φίλους και τους καθηγητές τους (Χουρδάκη, 1999). Μέσω των ιχνογραφηµάτων αντλούµε 

πληροφορίες για τη δυναµική της οικογένειας και την αυτοανάπτυξη του παιδιού στο οικογενειακό 

σύστηµα (Malchiodi, 2001).      

5.7 Το µεταφορικό έργο, ως εργαλείο µελέτης.  

Σύµφωνα µε τον Πουρκό (1997) η λειτουργία της «µεταφοράς» είναι η νοητική διαδικασίας που 

εκφράζεται µε λειτουργικές εναρµονίσεις που διατρέχουν, τόσο την καθηµερινή, όσο και την 

επιστηµονική σκέψη και λόγο, αλλά και την κάθε καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση (ποιητική 

ή λογοτεχνική γενικότερα, µουσική, ζωγραφική, κλπ.) (1997, σ. 423). Ειδικότερα, αναφέρεται στο 

σύνολο των νοητικών διαδικασιών, βάσει των οποίων κάποιες όψεις ή πτυχές ενός συστήµατος 

µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται σ’ ένα άλλο σύστηµα. Ανάλογα µε τη φύση των δοµικών στοιχείων 

που εκφράζεται µια µεταφορά διακρίνουµε διάφορα είδη ή τύπους µεταφορών: ποιητικές µουσικές, 

ζωγραφικές, κινητικές, φωνητικές, αφηγηµατικές, λογικές, κλπ. Άξιο αναφοράς, επίσης είναι, ότι η 

µεταφορά είναι πάντα µια µορφή κατανόησης που βασίζεται στη βιωµατική εµπειρία ή έκφραση 

κάποιων πτυχών ενός συστήµατος µε τους όρους ή τις κατηγορίες ενός άλλου. Οι µεταφορές, 

αναλογίες, εικόνες και στίχοι που χρησιµοποιούνται φαίνεται να συµπυκνώνουν µε ιδιαίτερα 

ευρηµατικό και αποκαλυπτικό τρόπο τα βιώµατα  των ατόµων µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς 

τους. Η θέση αυτή ενισχύεται επιστηµονικά από τις πρόσφατες έρευνες, πάνω στην εικονική και 

την µεταφορική σκέψη και λόγο, οι οποίες µαρτυρούν, ότι η µεταφορά δεν είναι ένα γλωσσικό 

διακοσµητικό στοιχείο, αλλά αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τρόπους γνώσης, µία 

γνωστική ικανότητα του αντιλαµβανόµενου υποκειµένου, να προσεγγίζει και να κατανοεί 

καινούριες και άγνωστες πτυχές του κόσµου, µε κατηγορίες ή όρους οικείων σε αυτό εµπειριών 

(Πουρκός & Κοντοπόδης, 2005, σ. 267). 

Μέσα από τους διαφορετικούς ευρετικούς και επικοινωνιακούς  τρόπους συλλογής δεδοµένων 

θεωρούµε, ότι εκτός του ότι προσεγγίσαµε καλύτερα κάθε υποκείµενο ως ετερότητα, που 

ενδεχοµένως προτιµά κάποιον τρόπο έκφρασης από έναν άλλον, εργαζόµενοι στο πνεύµα του 

Vygotsky (1988, 1997) σχετικά µε τη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης των υποκειµένων, είχαµε 

επιπλέον, τη δυνατότητα να αποκαλύψουµε διαφορετικές όψεις της βιωµατικής τους 

πραγµατικότητας. Όπως αναφέρει και ο Denzin (1978a): 

 
[…] Επειδή κάθε µέθοδος αποκαλύπτει διαφορετικές όψεις της εµπειρικής πραγµατικότητας, θα 

πρέπει να χρησιµοποιούνται πολλαπλές µέθοδοι παρατήρησης. Αυτός ορίζεται ως τριγωνισµός. Ως 

τελευταίο κανόνα µεθοδολογίας αναφέρω την αρχή, ότι σε κάθε έρευνα θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται πολλαπλές µέθοδοι (1978, σ. 28).    

 

5.8. ∆εοντολογία - Ηθικά διλήµµατα κατά τη διάρκεια της Ποιοτικής Έρευνας     
 

Υποστηρίχτηκαν δυο θέσεις σε σχέση µε τα θέµατα ηθικής: η απολυτοκρατική ηθική στάση και 

η σχετική συγκυριακή στάση. Η πρώτη προτείνει την εδραίωση σταθερών αρχών που πρέπει να 

διέπουν κάθε κοινωνική έρευνα και η δεύτερη θέση υποστηρίζει πως τα ηθικά διλήµµατα του 

κοινωνικού ερευνητή δεν είναι «ειδικά» αλλά σχετίζονται µε τις συγκυρίες της καθηµερινής ζωής 

και έτσι δεν µπορούν να υπάρχουν απόλυτες κατευθυντήριες γραµµές. 

Έπειτα, εντοπίζονται κάποια ηθικά διλήµµατα τα οποία είναι πολύ πιθανό να αντιµετωπίσει 

όποιο επιχειρήσει µία έρευνα ιστοριών ζωής:  



   125 

 

- Το ζήτηµα της εχεµύθειας, για αυτό και οι ερευνητές αλλάζουν τα πραγµατικά ονόµατα και 

τους τόπους και ορισµένες φορές προσθέτουν µερικά φανταστικά ονόµατα, για να µην αποκαλυφθεί 

η ταυτότητα του υποδηλούµενου υποκειµένου. Παραδόξως, η πληροφορία της συµµετοχής του 

υποκειµένου στην έρευνα διαρρέει από το ίδιο το υποκείµενο. Έτσι, και στη συγκεκριµένη έρευνα 

τα ονόµατα των δύο µητέρων έχουν αλλαχθεί.   

- Το ζήτηµα της ειλικρίνειας, το οποίο συνδέεται στενά µε το παραπάνω ζήτηµα. Θεωρείται 

στοιχειώδης κανόνας της βιογραφικής έρευνας, ότι ο ερευνητής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο ακριβής σχολαστικός και ειλικρινής. ∆εν πρέπει να «κατασκευάζει» την ιστορία ζωής, 

αλλά να έχει την ικανότητα να περιγράψει µε ακρίβεια µια πραγµατική ζωή.  

- Το ζήτηµα της εξαπάτησης. Συχνά ο ερευνητής συγκαλύπτει την ταυτότητα του, καθώς και 

την ένταξή του σε µία νέα οµάδα. Βέβαια, στην έρευνα «ιστοριών ζωής» δεν είναι συχνό αυτό το 

φαινόµενο, γιατί είναι δύσκολο ένα ερευνώµενο υποκείµενο να πεισθεί να δώσει στον ερευνητή τις 

επιστολές, τα ηµερολόγιά του, ή να αποκαλύψει λεπτοµέρειες της προσωπικής του ζωής, αν δεν του 

το έχει ζητήσει ο ερευνητής µε κάποιο τρόπο. Απάτες, βέβαια, ενδέχεται να συµβαίνουν, όπως για 

παράδειγµα, η γενική περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας από τον ερευνητή, ίσως αφήσει απ’ 

έξω κάποια ζητήµατα – κλειδιά (αν για παράδειγµα πούµε στο υποκείµενο της έρευνας, τι 

αναζητάµε, ίσως αυτό προκαταλάβει σοβαρά το αποτέλεσµα).       

- Το ζήτηµα της εκµετάλλευσης, είναι ίσως το πιο κρίσιµο ηθικό πρόβληµα στην έρευνα 

ιστοριών ζωής. Αντίθετα µε τους ερευνητές, εκείνοι που συµµετέχουν στην έρευνα δεν αντλούν 

πάντα κύρος ή γόητρο από την ιστορία τους. Κι αυτό, γιατί η ιστορία συνήθως δηµοσιεύεται 

ανώνυµα., αν και το υποκείµενο έχει αφιερώσει αρκετές ώρες από τη ζωή του, ίσως και χιλιάδες, 

για να αφηγηθεί την ιστορία του. Στη φωτογραφία και το φιλµ το δικαίωµα στη συναίνεση θα 

πρέπει να θεωρείται µείζονος σηµασίας, γιατί εδώ οι συµµετέχοντες είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι 

και για αυτό η ζηµιά θα µπορούσε να είναι ανεπανόρθωτη.    

- Το ζήτηµα της προδοσίας. Όταν µιλάµε για προδοσία στην έρευνα ιστοριών ζωής δεν 

αναφερόµαστε µόνο στην εξαπάτηση ή στην παραβίαση της εχεµύθειας, αλλά περισσότερο στην 

πράξη της «δόλιας εγκατάλειψης» ή της «δόλιας αποκάλυψης». Γιατί στο βαθµό που η έρευνα 

ιστοριών ζωής θεµελιώνεται σε ανθρωπιστικές αρχές, η πιθανή παραβίαση των υποκειµένων της 

έρευνας και η συνακόλουθη βλάβη που προκαλείται, θίγει αυτές τις αρχές (Plummer, 2000, σ. 242).   

 

5.9. Ζητήµατα εγκυρότητας και αξιοπιστίας  
 

Οι έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας αν και προέρχονται κυρίως από τις στατιστικές 

και ποσοτικές µεθόδους, είναι χρήσιµες και έχουν αξία και για τις ποιοτικές µεθόδους, αλλά ο 

χαρακτήρας τους διαφέρει σηµαντικά από αυτόν που παίρνουν στις ποσοτικές µεθόδους 

(Ιωσηφίδης, 2003, σ. 128).  

Στην ποιοτική έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας αναφέρεται στο βαθµό 

αντιστοίχησης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων και ερωτηµάτων µε τα αποτελέσµατα της 

ερευνητικής διαδικασίας ( Θ. Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 128). Αναφέρεται, δηλαδή, στο κατά πόσο τα 

δεδοµένα που έχουν συλλεγεί από το πεδίο, καθώς και η ανάλυση και η ερµηνεία τους 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγµατικότητα ή 

απαντούν µε επαρκή τρόπο στα ερευνητικά ερωτήµατα.  

Σύµφωνα µε τον Winter (όπως παρατύθεται στο, Ιωσηφίδης, 2003) διακρίνονται µία σειρά από 

ερευνητικούς τύπους εγκυρότητας, οι οποίοι σχετίζονται µεταξύ τους και είναι οι ακόλουθοι: 

Περιγραφική εγκυρότητα: σχετίζεται περισσότερο µε τα αρχικά στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας και κυρίως µε το στάδιο της συλλογής δεδοµένων. Σχετίζεται µε την ακρίβεια κατά τη 

διαδικασία της συλλογής των δεδοµένων και µε εσκεµµένα λάθη ή προκαταλήψεις του ερευνητή. 

Για παράδειγµα, εάν ο ερευνητής καθοδηγεί τους συµµετέχοντες σε µία έρευνα µε συνεντεύξεις, 

χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές, ώστε αυτοί να τους δώσουν τις επιθυµητές απαντήσεις, τότε 

σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει το στοιχείο της περιγραφικής εγκυρότητας.  

Ερµηνευτική εγκυρότητα: αναφέρεται στο βαθµό αντιστοίχησης των ποιοτικών δεδοµένων µε 

τις ερµηνείες και τις αναπαραστάσεις που προκύπτουν από αυτά.   Αναφέρεται, δηλαδή, στη 
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διάκριση έγκυρων, λιγότερο έγκυρων και καθόλου έγκυρων ερµηνειών της κοινωνικής 

πραγµατικότητας, µε βάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεγεί από το ερευνητικό πεδίο.  

Θεωρητική εγκυρότητα: Αναφέρεται σε πιο αφηρηµένα επίπεδα ανάλυσης και στη διαδικασία 

σχηµατισµού και διατύπωσης θεωρητικών θέσεων που έχουν ευρύτερη απήχηση, πέρα, δηλαδή, 

από τα στενά πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας.  

Αξιολογική εγκυρότητα: Η έννοια αυτή σχετίζεται µε τρόπους και τεχνικές αξιολόγησης της 

ύπαρξης εγκυρότητας ή όχι στην ερευνητική διαδικασία.  

Υπάρχουν, ωστόσο κάποιοι τρόποι και πρακτικές, οι οποίοι βοηθούν στον έλεγχο και την 

ενίσχυση της εγκυρότητας της ποιοτικής έρευνας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι οι εξής (Θ. 

Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 129):  

Τριγωνισµός: Η µέθοδος και η πρακτική του τριγωνισµού, αν και είναι µια επίπονη και 

δύσκολη πρακτική, µπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της εγκυρότητας της ποιοτικής κοινωνικής 

έρευνας.  

Επικύρωση από τους συµµετέχοντες: Η διαδικασία αυτή σχετίζεται µε την επιβεβαίωση των 

ευρηµάτων και των ερµηνειών της έρευνας από τους ίδιους τους συµµετέχοντες σε αυτήν.  

Η αρχή της διάψευσης: Αναφέρεται στην προσπάθεια των ποιοτικών ερευνητών για διάψευση 

των αρχικών τους υποθέσεων και συµπερασµάτων, λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα ερευνών. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας ενισχύεται η εγκυρότητα της έρευνας, επειδή συνήθως οδηγεί σε 

αναδιατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων και των ερµηνειών µε στόχο την όσο το δυνατόν 

καλύτερη αντιστοίχηση µε το εµπειρικό υλικό.  

Συνεχής σύγκριση: Εφαρµόζεται, συνήθως, σε συνδυασµό µε την προηγούµενη και αποσκοπεί 

στην επιβεβαίωση των ερευνητικών υποθέσεων και ερµηνειών µέσα από νέες περιπτώσεις.  

Περιεκτική επεξεργασία των δεδοµένων: Η πρακτική αυτή αναφέρεται στην συµπερίληψη του 

συνόλου των ποιοτικών δεδοµένων στην ανάλυση και όχι µόνο αυτών που οδηγούν σε επιθυµητές 

ερµηνείες και συµπεράσµατα.  

Ανάλυση εξαιρετικών περιπτώσεων: Αναφέρεται στην µελέτη περιπτώσεων, οι οποίες είναι 

διαφορετικές από τις άλλες, και στην προσπάθεια ερµηνείας και ανάλυσης αυτής της 

διαφορετικότητας. Και αυτό γιατί, πολύ συχνά, οι εξαιρετικές περιπτώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη 

στην ανάλυση, γιατί δυσκολεύουν το σχηµατισµό του ερµηνευτικού και θεωρητικού µοντέλου. 

Αυτό, όµως έχει ως αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της ερευνητικής και αναλυτικής διαδικασίας 

από την πλευρά της εγκυρότητας.  

Έλεγχος από άλλους ερευνητές: Η πρακτική αυτή ενισχύει την ερευνητική εγκυρότητα και 

αφορά τον έλεγχο, τόσο των µεθόδων, όσο και της ανάλυσης των δεδοµένων από άλλους 

ανεξάρτητους ερευνητές και ειδικούς.  

Συµµετοχική ή οµαδική έρευνα και ανάλυση: Αυτή η έρευνα και η ανάλυση των δεδοµένων 

της παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών 

διαδικασιών και οδηγεί στην αλληλοενίσχυση της εγκυρότητας των ερευνητικών και αναλυτικών 

µεθόδων κάθε µέλους της ερευνητικής οµάδας.  

Έλεγχος των αδυναµιών και των προκαταλήψεων του ερευνητή: Οι προκαταλήψεις του 

ερευνητή παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας και στην εξαγωγή µη 

ικανοποιητικών ερµηνειών και συµπερασµάτων. Η γνώση πιθανών προκαταλήψεων, καθώς και οι 

συνεχείς προσπάθειες εξάλειψής τους, ενισχύουν τη συνολική εγκυρότητα της ερευνητικής 

διαδικασίας (Winter, όπως παρατύθεται στο, Ιωσηφίδης, 2003, σ. 128).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 
Ερευνητικός Σχεδιασµός 

 

 
6.1. Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερόµαστε στη διαδικασία του ερευνητικού σχεδιασµού, που 

ακολουθήσαµε κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας, προκειµένου να µελετήσουµε τις οικογενειακές 

σχέσεις σε δύο ελληνίδες µητέρες, µε τον τρόπο που οι ίδιες τις αντιλαµβάνονται, βιώνουν και 

αναπαριστούν. Γα να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήσαµε έρευνα ποιοτικού τύπου, αφού στόχος µας 

δεν ήταν η ποσοτική µέτρηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά η ανάλυση και η ερµηνεία των 

σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στο υποκείµενο και τα υπόλοιπα µέλη του οικογενειακού του 

πλαισίου, αλλά και ανάµεσα στο ευρύτερο περιβάλλον του. Παράλληλα, µέσω του συγκεκριµένου 

τύπου έρευνας είχαµε τη δυνατότητα να µελετήσουµε φαινόµενα και διαδικασίες, που δεν είχαν 

αρχικά προβλεφθεί (όπως, γα παράδειγµα αναφέρθηκε από τα υποκείµενα το θέµα του λιγοστού 

ελεύθερου χρόνου στη ζωή τους, αλλά και το άγχος που επικρατεί σε αυτήν). 

Στην αρχή της έρευνάς διατυπώθηκαν συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα, οι στόχοι της 

έρευνας, βάσει των οποίων κινηθήκαµε και οι οποίοι µας βοήθησαν στην κατανόηση των 

οικογενειακών σχέσεων των δύο µητέρων, τόσο µε λεκτικό τρόπο, όσο και µε ιχνογραφικές 

αναπαραστάσεις και µεταφορικά έργα.  

Έπειτα, αναφερθήκαµε στην µέθοδο της έρευνας µας, η οποία στηρίζεται σε µία προσέγγιση 

µιας ευρύτερης πολυµεθοδολογικής έρευνας σχετικά µε την οικογένεια, τις σχέσεις µέσα σ' αυτήν 

και τις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο και την 

πολυτροπική τους αναπαράσταση. Παράλληλα, προκειµένου να κατανοήσουµε εις βάθος τις 

οικογενειακές σχέσεις των δύο ελληνίδων µητέρων, ακολουθήσαµε την οικο-συστατική 

προσέγγιση, η οποία αντιµετωπίζει την οικογένεια ως σύστηµα και υποστηρίζει, ότι οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται µέσα σε αυτό το σύστηµα είναι αλληλοεπηρεαζόµενες και αλληλοεξαρτώµενες 

(Κυριακίδης, 2000· Παπαδιώτη, 2000). Κατόπιν παρουσιάσαµε το δείγµα της έρευνάς µας, τις δύο 

ελληνίδες µητέρες.  

Τέλος, αναφερθήκαµε στα εργαλεία και τη διαδικασία της έρευνας, η οποία είναι απλή και ίδια 

και για τις δύο ελληνίδες µητέρες. Συνίσταται σε µια ατοµική συµµετοχή του υποκειµένου 

(προσωπική συνάντηση µε τον ερευνητή-τρια), για όσες φορές χρειάζεται, σε µια διαδικασία που 

περιλαµβάνει πέντε φάσεις (γενεόγραµµα, βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη, κλινική 

συνέντευξη, ιχνογραφικό έργο και µεταφορικό έργο).  

Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι το υλικό που παρήχθη από την έρευνά µας για λόγους χώρου, αλλά 

και επειδή έχει αναλυθεί επαρκώς δεν καταχωρείται στο Παράρτηµα αυτής της εργασίας. Ωστόσο, 

βίσκεται στο Εργαστήριο Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωµατικής, Ευρετικής και 

∆ιαλογικής/Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, υπό την εποπτεία του κ. Πουρκού. 

Το βασικότερο αποτέλεσµα που εξήχθη από την παρούσα έρευνα είναι η έννοια της 

παιδοκεντρικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικογένεια σήµερα, ως σύµπτωµα της 

µετανεωτερικής εποχής. Το κέντρο βάρους της οικογένειας το αποτελεί το παιδί και ιδιαίτερα η 

εκπαίδευσή του. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε, ότι αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή του ατόµου είναι η 

οικογένειά του, αλλά και αυτό που του εξασφαλίζει ευτυχία και δύναµη. Υποστηρίχθηκε, ότι η 

ύπαρξη των παιδιών στην οικογένεια επιφέρει µεγάλη χαρά και ικανοποίηση µέσα στα πλαίσιά της. 

Ακούστηκε, επίσης, ότι µία από τις σηµαντικότερες αξίες της ζωής είναι η οικογένεια.  

Ας δούµε τώρα αναλυτικότερα το όλο σκεπτικό του ερευνητικού µας σχεδιασµού: 
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6.2. Στόχοι της έρευνας 
 

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να µελετήσουµε την πορεία ζωής δύο Ελληνίδων 

µητέρων και το πώς αυτές αντιλαµβάνονται και βιώνουν την οικογένεια γενικά και τις 

οικογενειακές τους σχέσεις ιδιαίτερα στις γλωσσικές (βιογραφικές-αφηγηµατικές) και ιχνογραφικές 

τους αναπαραστάσεις. Συγκεκριµένα θέλουµε να δώσουµε κάποιες απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται ή κατανοούν την «οικογένεια» γενικά; 

2. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται την «µητέρα» γενικά; 

3. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται τον «πατέρα» γενικά; 

4. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται τα «αδέρφια» γενικά; 

5. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται και βιώνουν το ρόλο της µητέρας συγκριτικά 

µε το ρόλο του πατέρα στη ζωή τους; 

6. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ του τρόπου 

που οι άνθρωποι βίωναν την οικογένεια σε παλαιότερες εποχές και του τρόπου που την βιώνουν 

τώρα; 

7. Ποια θεωρούν οι δύο Ελληνίδες µητέρες, ότι ήταν η θέση του πατέρα στην οικογένεια 

παλαιότερα και ποια σήµερα; 

8. Ποια θεωρούν οι δύο Ελληνίδες µητέρες, ότι ήταν η θέση της µητέρας στην οικογένεια 

παλαιότερα και ποια σήµερα; 

9. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται ή κατανοούν τον γάµο γενικά; 
10. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται το ρόλο των παιδιών στην οικογένεια σήµερα; 

11. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται το ρόλο που παίζουν οι γονείς σήµερα στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων των παιδιών µέσω της διαδικασίας 

ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους; 

12. Θεωρούν οι δύο Ελληνίδες µητέρες, ότι η οικογένεια σήµερα περνάει κρίση; 

13. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται το ρόλο της οικογένειας στην καθηµερινή 

τους ζωή ιδιαίτερα; 

14. Για ποιο λόγο οι δύο Ελληνίδες µητέρες οδηγήθηκαν στο γάµο; 

15. Για ποιο λόγο ο δύο Ελληνίδες µητέρες απέκτησαν παιδιά; 

16. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται και βιώνουν το ρόλο της µητέρας στη ζωή 

τους; 

17. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται και βιώνουν το ρόλο του πατέρα στη ζωή 

τους; 

18. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αντιλαµβάνονται και βιώνουν την ευτυχία στην καθηµερινή 

τους ζωή; 

19. Ποια είναι τα σηµαντικότερα πρόσωπα στη ζωή των δύο Ελληνίδων µητέρων; 

20. Ποια θα περιέγραφαν οι δύο Ελληνίδες µητέρες, ως την πιο όµορφη στιγµή της ζωής τους; 

21. Τι είναι αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή των δύο Ελληνίδων µητέρων; 

22. Τι είναι αυτό που προκαλεί άγχος και ανησυχία στη ζωή των δύο Ελληνίδων µητέρων; 

23. Ποιο θέµα θεωρούν οι δύο Ελληνίδες µητέρες ότι είναι το σηµαντικότερο/σπουδαιότερο στη 

ζωή τους; 

24. Τι θα ήθελαν να αλλάξουν οι δύο Ελληνίδες µητέρες στη ζωή τους, προκειµένου αυτή να είναι 

γεµάτη ή πλήρη νοήµατος; 

25. Ποια είναι κατά τη γνώµη των δύο ελληνίδων µητέρων η πιο σηµαντική αξία για την 

ανθρώπινη ύπαρξη; 

26. Πώς οι δύο Ελληνίδες µητέρες αναπαριστούν τα στάδια της ζωής τους (παρελθόν-παρόν-

µέλλον), όσον αφορά τον οικογενειακό τους εαυτό, χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους (χρήση 

συνέντευξης, ιχνογραφηµάτων, µεταφορών, αναλογιών, στίχων και µαντινάδων). 
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6.3. Μέθοδος έρευνας  
 

Η προσέγγιση που ακολουθήσαµε στην παρούσα έρευνα συνιστά µέρος µιας ευρύτερης 

πολυµεθοδολογικής έρευνας σχετικά µε την οικογένεια, τις σχέσεις µέσα σ' αυτήν και τις 

διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο  και την πολυτροπική 

τους αναπαράσταση που διεξάγεται στο Εργαστήριο Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωµατικής, 

Ευρετικής και ∆ιαλογικής/Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω από την εποπτεία του καθηγητή 

κ. Μάριου Πουρκού. Το όλο σκεπτικό και τα εργαλεία (βιογραφικές-αφηγηµατικές και κλινικές 

συνεντεύξεις, ιχνογραφικά και µεταφορικά έργα) που χρησιµοποίησα στην διπλωµατική µου 

εργασία ανήκουν στον επόπτη καθηγητή Μάριο Πουρκό, τον οποίο ευχαριστώ θερµά, για τη 

δυνατότητα που µου έδωσε να τα χρησιµοποιήσω.  

Στη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων, θεωρήσαµε αναγκαίο να ακολουθήσουµε την 

ποιοτική προσέγγιση για τους εξής λόγους: 

1. Θελήσαµε να µελετήσουµε τις οικογενειακές σχέσεις των δύο Ελληνίδων µητέρων, όπως 

τις αντιλαµβάνονται, βιώνουν και αναπαριστούν µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο, 

χωρίς να µας ενδιαφέρει, αν τα αποτελέσµατά µας µπορούν να ποσοτικοποιηθούν ή και 

να γενικευτούν. 

2. Βασικός στόχος της έρευνας µας ήταν τα κύρια θέµατα της ανάλυσης να προκύψουν 

βάσει των δεδοµένων της συζήτησης, χωρίς να επιβάλλουµε προκαθορισµένες 

κατηγορίες. Στόχος µας ήταν να κατανοήσουµε µε ποιο τρόπο τα υποκείµενα 

αντιλαµβάνονται, βιώνουν και αναπαριστούν τις οικογενειακές τους σχέσεις σε σχέση µε 

το ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειάς τους, αλλά και της κοινωνίας τους. 

3. Η φύση του ερευνητικού µας θέµατος απαιτούσε µία εναλλακτική προσέγγιση, όσον 

αφορά τη σχέση του ερυνητή µε τα υποκείµενα της έρευνας. Ήταν εύλογο, ότι για να 

µπορέσουν οι µητέρουν να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις, τις εµπειρίες και τα 

συναισθήµατά τους, έπρεπε να δηµιουργηθεί µία ατµόσφαιρα οικειότητας. Γι’ αυτό το 

λόγο, ένα ερωτηµατολόγιο µε κλειστές ερωτήσεις, δεν θα ήταν ο καλύτερος τρόπος 

συγκένττρωσης τέτοιων πληροφοριών. Η µέθοδος της συνέντευξης που 

χρησιµοποιήσαµε (βιογραφική – αφηγηµατική) απαιτούσε αυξηµένα επικοινωνιακά 

προσόντα από την πλευρά του ερευνητή, αλλά και ευαισθησία, ενδιαφέρον και ευελιξία, 

προκειµένου να αποφευχθούν πολλαπλοί κίνδυνοι, που πολλές φορές σε τέτοιου είδους 

έρευνες καταλήγουν στην διαστρέβλωση των δεδοµένων (π.χ. έµµεση καθοδήγηση των 

ερωτώµενων από τον ερευνητή).  

 

6.4. ∆είγµα της έρευνας 
 

Το δείγµα της έρευνας µας είναι δύο ελληνίδες µητέρες, η «Μαρία» και η Ευαγγελία». Και οι 

δύο µητέρες ήταν ελληνικής καταγωγής και ζούσαν στην πόλη του Ηρακλείου (Κρήτη). Για 

δεοντολογικούς λόγους τα ονόµατα, τόσο τα δικά τους, όσο και του ευρύτερου οικογενειακού τους 

πλαισίου έχουν τροποποιηθεί.  Και οι δύο µητέρες ζούνε στην Κρήτη και έχουν περίπου την ίδια 

ηλικία (30 και 31 ετών αντίστοιχα). Η Μαρία είναι παντρεµένη εφτά χρόνια, έχει αποκτήσει τρία 

παιδιά (5, 4 και 2 ετών) και περιµένει το τέταρτο. Η Ευαγγελία απέκτησε ένα παιδί εκτός γάµου (4 

ετών) και στη συνέχεια παντρεύτηκε κάποιον άλλον σύντροφο, δηµιουργώντας έτσι µία 

ανασυσταµένη οικογένεια. Είναι παντρεµένη τα τελευταία δυόµισι χρόνια και έχει αποκτήσει ένα 

παιδί ακόµα (έξι µηνών).   

Η πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε κατά τη διάρκεια των µηνών Νοέµβριος και ∆εκέµβριος 

του 2008. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και γινόταν σε 

χώρο που επέλεγε το ίδιο το υποκείµενο (στο σπίτι του ή στο σπίτι του ερευνητή). Βασική 

προϋπόθεση ήταν να υπάρχει ένας απαραίτητος ελεύθερος χρόνος, καθώς επίσης ο χώρος να είναι 

ήσυχος ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί απερίσπαστα όλη η διαδικασία. Η διαδικασία 

συλλογής των δεδοµένων κράτησε περίπου δύο µήνες.  
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6.5. Εργαλεία και διαδικασία της έρευνας 
 

Η διαδικασία της έρευνας είναι απλή και ίδια και για τις δύο Ελληνίδες µητέρες. Συνίσταται σε 

µια ατοµική συµµετοχή του υποκειµένου (προσωπική συνάντηση µε τον ερευνητή-τρια), για όσες 

φορές χρειάζεται, σε µια διαδικασία που περιλαµβάνει πέντε φάσεις (γενεόγραµµα, βιογραφική-

αφηγηµατική συνέντευξη, κλινική συνέντευξη, ιχνογραφικό έργο και µεταφορικό έργο). Στην αρχή 

της διαδικασίας γίνεται η γνωριµία µε το υποκείµενο και η εξοικείωση του µε τον ερευνητή-τρια. 

Στην πρώτη φάση γίνεται µια βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη σχετικά µε: (α) τα κεφάλαια 

της ζωής των µητέρων, (β) τις ξεχωριστές εµπειρίες της ζωής τους, (γ) τα σηµαντικά πρόσωπα της 

ζωής τους, (δ) τα σχέδια και τα όνειρα για το µέλλον τους, (ε) τις περιοχές της ζωής που προκαλούν 

ανησυχία και άγχος, (στ) τα πιστεύω και τις αξίες τους, (ζ) το σπουδαιότερο θέµα της ζωής τους. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας γίνεται µια ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη και ένα ιχνογραφικό 

έργο προς τις µητέρες σχετικά µε το πώς κατανοούν και αναπαριστάνουν µεταφορικά την 

οικογένεια γενικά. Στην τρίτη φάση της έρευνας γίνεται το γενεόγραµµα της κάθε µητέρας 

κάνοντας χρήση της µεθόδου της κλινικής συνέντευξης, σχετικά µε: (α) τις σχέσεις του 

υποκειµένου µε την µητέρα του, (β) τις σχέσεις του υποκειµένου µε τον πατέρα του, (γ) τις σχέσεις 

του υποκειµένου µε τα αδέρφια του, (ε) τις σχέσεις του υποκειµένου µε την οικογένεια του πατέρα 

του και (στ) τις σχέσεις του υποκειµένου µε την οικογένεια της µητέρας του. Παράλληλα, 

πραγµατώνεται ένα ιχνογραφικό και ένα µεταφορικό έργο, συµπληρωµατικά µεταξύ τους, σχετικά 

µε το πώς τα υποκείµενα αντιλαµβάνονται την εικόνα της οικογένειάς τους. Στην τέταρτη φάση 

γίνεται πάλι µια ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το πώς οι µητέρες βιώνουν, 

αναπαριστούν και προσεγγίζουν τη δική τους οικογένεια στη ζωή τους. Η φάση αυτή 

συµπληρώνεται και από µια βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη. Στην πέµπτη φάση γίνονται τρία 

συµπληρωµατικά µεταξύ τους µεταφορικά έργα σχετικά µε το πώς οι µητέρες βιώνουν τον 

οικογενειακό τους εαυτό.   

Στην αρχή της διαδικαςίας έγινε η γνωριµία µε το υποκείµενο και η εξοικείωσή του µε τον 

ερευνητή. Στη συνέχεια διεξάγονταν οι ίδιες φάσεις µε την ίδια σειρά ερωτήσεων και έργων και για 

τα δύο υποκείµενα, χωρίς να υφίσταται περιορισµός χρόνου. Πριν την αρχή της συνέντευξης 

δίνεται η εξήγηση ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει 

είναι η προσωπική εµπειρία του ερωτώµενου. Οι παρεµβάσεις του ερευνητή-τριας, πέρα από τα 

πλαίσια των βασικών ερωτήσεων, είναι κυρίως για διευκρίνιση των όσων λέει το υποκείµενο µε 

ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί; Τι εννοείς; Πες µου ένα παράδειγµα; Πότε συµβαίνει αυτό;» Η 

συνέντευξη προχωρεί σε επόµενο ερώτηµα, όταν υπάρχει η αίσθηση, τόσο από τον ερευνητή όσο 

και από το υποκείµενο, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ειπωθεί. Και η συνέντευξη και όλη η 

διαδικασία είναι ευρετική και επικοινωνιακή από την πλευρά του ερευνητή-τριας 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 

τυγχάνει αυτό να έχει. 

Η χρήση στην έρευνα αυτή διαφορετικών µεταξύ τους τρόπων συλλογής δεδοµένων βασίστηκε 

στην αρχή του τριγωνισµού (triangulation) του Denzin (1978), προκειµένου να εξασφαλίσουµε για 

την ποιοτική και ερµηνευτική µας προσέγγιση µια καλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα.  

Η µεθοδολογία που ακολουθείται στην έρευνα αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε, 

συµπληρωµατικές µεταξύ τους, φάσεις: 

 

6.5.1. Πρώτη φάση της έρευνας: Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη 
 

Στη φάση αυτή γίνεται µια βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη προς τις µητέρες (η οποία 

ολόκληρη µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια, προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου) µε βασικό άξονα προβληµατισµού τα πιο 

κάτω ζητήµατα: 
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6.5.1.1. Βιογραφική – αφηγηµατική συνέντευξη: Η ζωή ως ένα βιβλίο 

 

«Ας υποθέσουµε ότι η ζωή σου είναι ένα βιβλίο, το οποίο ξεκίνησε να γράφεται από τότε που 

γεννήθηκες και συνεχίζει να γράφεται µέχρι σήµερα. Κάθε κοµµάτι της ζωής σου αποτελεί ένα 

ξεχωριστό κεφάλαιο σ’ αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Περιέχει όµως 

ήδη κάποια ενδιαφέροντα και ολοκληρωµένα κεφάλαια. Ανάφερε και περιέγραψέ µου, σε παρακαλώ, 

αναλυτικά όλα τα κεφάλαια της ζωής σου, όπως εσύ τα βιώνεις. Ανάφερέ µου επίσης τα κεφάλαια που 

φαντάζεσαι ότι θα γραφτούν για σένα στο µέλλον».  

 

6.5.1.2. Ξεχωριστές εµπειρίες ζωής 
 

1. Ποια θα περιέγραφες ως την πιο όµορφη στιγµή της ζωής σου; Τι έγινε, που ήσουν, ποιος/οι 

ενεπλάκησαν, ποιες οι σκέψεις και συναισθήµατά σου κατά το γεγονός… 

2. Ποια θα περιέγραφες ως τη χειρότερη στιγµή στη ζωή σου;  

3. Ποια στιγµή στη ζωή σου, ή περιστατικό θα έλεγες ότι είναι εκείνο που σε έκανε να αλλάξεις 

τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου; 

4. Ποια είναι η πιο παλιά σου ανάµνηση; 

5. Ποια θα ήταν µια σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την παιδική σου ζωή; 

6. Ποια θα ήταν µια σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την περίοδο της εφηβείας; 

7. Ποια θα ήταν µια σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την ενήλικη ζωή σου; 

8. Ποια θα ήταν µια σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την µετέπειτα-µετά τα 21 χρόνια- ζωή 

σου; 

9. Υπάρχει κάποια άλλη ανάµνηση που θα ήθελες να αναφέρεις;  

 

6.5.1.3. Τέσσερα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή σου 

  

1. Θα ήθελα να µου αναφέρεις τα τέσσερα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή σου;  

2. Ποια η σχέση σου µε αυτά; 

3. Με ποιο συγκεκριµένα τρόπο επέδρασαν στη ζωή σου; 

4. Έχεις κάποιο ήρωα ή ηρωίδα; 

 

6.5.1.4. Σχέδια και όνειρα για το µέλλον 
  

1. Θα ήθελα να µου περιγράψεις πως βλέπεις τον εαυτό σου στο µέλλον, ποια είναι τα σχέδια ή 

όνειρα σου για το µέλλον;  

2. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου πιο δηµιουργικό στο µέλλον; 

3. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να συνεισφέρει περισσότερα στους άλλους;  

 

6.5.1.5. Περιοχές στη ζωή που προκαλούν ανησυχία και άγχος 
 

1. Ποιες είναι οι δύο εκείνες περιοχές στη ζωή σου που θα χαρακτήριζες προβληµατικές, θέµατα 

που σε δυσκολεύουν, σου προκαλούν ανησυχία και θεωρείς ότι πρέπει µε κάποιο τρόπο να 

αντιµετωπίσεις; 

2. Ποια είναι η φύση του άγχους; 

3. Ποια η φύση του προβλήµατος ή της σύγκρουσης;  

4. Ποια η πηγή της ανησυχίας; 

5. Ποιο το ιστορικό της ανάπτυξής της; 

6. Ποιο το σχέδιο, αν υπάρχει, για την αντιµετώπισή της στο µέλλον; 

 
6.5.1.6. Πιστεύω και αξίες 
 

1.  Τι είναι αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή σου; 
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2.  Από πού αντλείς δύναµη και ευτυχία στη ζωή σου; 

3.  Τι είναι η ευτυχία για σένα; 

4. Είσαι ευτυχισµένος-η; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

5.   Τι θα ήθελες ή επιθυµούσες να αλλάξεις ή να κάνεις για να είναι η ζωή σου γεµάτη ή πλήρη         

νοήµατος; 

6. Πιστεύεις στην ύπαρξη θεού ή άλλης δύναµης που επηρεάζει τη ζωή µας; 

7.   Τι αντιπροσωπεύει για σένα η θρησκεία; 

8.   Πιστεύεις ότι οι αξίες σου διαφέρουν από τους περισσότερους ανθρώπους που γνωρίζεις;  

9.   Έχουν αλλάξει στην πορεία της ζωής σου οι θρησκευτικές σου πεποιθήσεις; 

10.  ∆ιαπίστωσες κάποια ξαφνική αλλαγή στις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις; 

11. Έχεις κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό; 

12. Ποια είναι κατά τη γνώµη σου η πιο σηµαντική αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη;   Περιέγραψε. 

13. Τι άλλο θα συµπλήρωνες που θα µε βοηθούσε να καταλάβω καλύτερα τα βασικά σου πιστεύω 

και αξίες για τη ζωή και τον κόσµο; 

 

6.5.1.7. Σπουδαιότερο θέµα της ζωής 
 

«Κοιτώντας προς τα πίσω ολόκληρη την ιστορία της ζωής σου σαν ένα βιβλίο µε σηµαντικά 

κεφάλαια, γεµάτα επεισόδια και χαρακτήρες, µπορείς να διακρίνεις κάποιο κεντρικό θέµα, κάποιο 

µήνυµα ή ιδέα που διαπερνά ολόκληρη την ιστορία; Ποιο είναι το σπουδαιότερο θέµα της ζωής σου;» 

 

6.5.1.8. Επίλογος 
 

1. Πως σου φάνηκε όλο αυτό;  

2. Υπάρχει κάτι που δεν σε ρώτησα, κάτι που θα ήθελες να συµπληρώσεις; 

3. Έχεις κάτι να παρατηρήσεις, κάποια υπόδειξη ίσως για τις συνεντεύξεις;  

 

6.5.2. ∆εύτερη φάση της έρευνας:  Ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε 
την οικογένεια γενικά  

 

Στη φάση αυτή γίνεται µια ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη προς τα υποκείµενα (η οποία 

ολόκληρη µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου) µε βασικούς άξονες προβληµατισµού τα πιο 

κάτω ερωτήµατα:  

 

1. Τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη οικογένεια; Περιέγραψέ µου. 

2. Τι θεωρείς οικογένεια; ∆ώσε µου έναν δικό σου ορισµό. 

3. Τι ρόλο παίζει (τι σηµαίνει) η οικογένεια για σένα; 

4. Τι άποψη έχεις για το θεσµό της οικογένειας σήµερα; Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

5. Η οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

6. Πώς ήταν η οικογένεια όταν εσύ ήσουν νέος/α και πως τώρα; Τι διαφορές δηλαδή βλέπεις ότι 

υπάρχουν µεταξύ της οικογένειας όπως ήταν στην εποχή σου και της οικογένειας όπως είναι 

σήµερα όσον αφορά τη δοµή της, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις 

αντιλήψεις των µελών της στο πλαίσιο της οικογένειας; 

7. Γιατί η οικογένεια σήµερα διαφέρει από την οικογένεια της δικής σου εποχής; Πού δηλαδή 

νοµίζεις ότι οφείλονται οι διαφορές που µου περιέγραψες; 

8. Γιατί οι άνθρωποι παντρεύονταν τότε και για ποιούς λόγους οδηγούνται στο γάµο σήµερα; 

9. Θεωρείς πως σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρεύεται και να κάνει οικογένεια; Γιατί ναι ή 

γιατί όχι; 

10. Με ποιο τρόπο επέλεγαν στην εποχή σου συζύγους και µε ποιον σήµερα; 

11. Ποιά ήταν η θέση της γυναίκας στην εποχή σου και ποια σήµερα; 

12. Ποιος ήταν ο ρόλος του άντρα στην εποχή σου και ποιος είναι σήµερα; 
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13. Θεωρείς ότι ο γάµος από έρωτα είναι καλύτερος από το γάµο µε προξενιό και γιατί; 

14. Τι κοινό υπάρχει µεταξύ της οικογένειας της εποχής σου και της οικογένειας σήµερα; 

Περιέγραψέ µου αναλυτικά (δοµή, συνοχή, βιοτικό επίπεδο, προτεραιότητες κτλ). 

15. Τι δυσκολίες και ανησυχίες είχαν οι άνθρωποι της εποχής σου και τι οι άνθρωποι σήµερα όταν 

αποφασίζουν να παντρευτούν; Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

16. Για ποιούς λόγους οι άνθρωποι έκαναν παιδιά τότε και τι συµβαίνει σήµερα όσον αφορά την 

τεκνοποίηση και γενικότερα την αναπαραγωγή; 

17. Τι δυσκολίες και ανησυχίες είχαν οι άνθρωποι της εποχής σου και τι οι άνθρωποι σήµερα όταν 

αποφασίζουν να δηµιουργήσουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά; Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

18. Ποιός γενικά θεωρείς ότι είναι ο ρόλος των παιδιών µέσα στην οικογένεια; 

19. Θεωρείς ότι ο θεσµός της οικογένειας περνάει σήµερα κρίση; Γιατί ναι ή γιατί όχι;  

20. Για ποιους λόγους φθάνουν οι άνθρωποι σήµερα στο διαζύγιο; Τι νοµίζεις ότι φταίει για την 

αύξηση των διαζυγίων σήµερα; 

21. Θεωρείς ότι σήµερα οι άνθρωποι προχωρούν πιο εύκολα στη διάλυση της οικογένειας και αν 

ναι που νοµίζεις ότι οφείλεται αυτό; 

22. Είναι σωστό οι άνθρωποι να συζούν µαζί πριν παντρευτούν και γιατί;  

23. Τι γνώµη έχεις για τις απελευθερωµένες και τις ελεύθερες σχέσεις; 

24. Τι άποψη έχεις για τις νέες µορφές οικογένειας που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 

(µονογονεϊκές οικογένειες, ανάδοχη οικογένεια, οικογένεια µε παιδιά από συζύγους που έχουν 

ξαναπαντρευτεί πολλές φορές, κ.ά.); 

25. Τι άποψη έχεις για τις περιπτώσεις που ένα παιδί µεγαλώνει σε µια οικογένεια µε γονείς 

οµοφυλόφιλους; 

26. Γιατί η οικογένεια αλλάζει µορφή σήµερα; Ποιοί παράγοντες την επηρεάζουν; 

27. Αν σύγκρινες το πλαίσιο της δικής σου οικογένειας (παππούδων) µε αυτή της επόµενης γενιάς 

(γονιών) και της µεθεπόµενης (δική µου), τι παρατηρήσεις θα έκανες όσον αφορά: 

       27α. τη διαµόρφωση της κοινωνίας (δοµές, πολιτειακό σύστηµα, κράτος πρόνοιας), 

       27β. την οικονοµική κατάσταση, 

       27γ. το ποιες προτεραιότητες τίθενται στην καθηµερινότητα,  

       27δ. τις αξίες των µελών της οικογένειας, 

       27ε. τα συναισθήµατα των µελών της οικογένειας και 

       27στ. τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις τους;  

28. Πως φαντάζεσαι ότι θα είναι η οικογένεια στο µέλλον;  

29. Περιέγραψέ µου την ιδανική οικογένεια για σένα. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες οι 

συµπεριφορές των µελών της και ποιες οι αντιλήψεις τους; 

30. Αν είχες τη δυνατότητα να ανήκεις σε άλλη οικογένεια τι οικογένεια θα διάλεγες; Περιέγραψε 

αναλυτικά.  

31. Θεωρείς ότι  ανάµεσα σε γονείς και παιδιά υπάρχει σήµερα χάσµα γενεών; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

(Αν το άτοµο θεωρεί ότι υπάρχει χάσµα γενεών) Πως κατά τη γνώµη σου µπορεί να γεφυρωθεί το 

χάσµα αυτό;  

32. Τι καλύτερο και τι χειρότερο έχουν οι γονείς σήµερα που δεν είχαν οι γονείς της εποχής σου; 

33. Είσαι ευχαριστηµένος/η από τη συµπεριφορά των γονέων σήµερα; Τι σου αρέσει και τι δεν σου 

αρέσει στους γονείς σήµερα; 

34. Γιατί ναι ή γιατί όχι; Γιατί αυτό που είπες σου αρέσει ή δεν σου αρέσει; 

35.Τι ρόλο παίζουν οι γονείς και οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων των παιδιών; 

36. Ποια θεωρείς πιο κατάλληλη ηλικία για να προχωρήσει κάποιος στην δηµιουργία οικογένειας 

και γιατί; 

37. Μερικοί θεωρούν ότι η επαγγελµατική αποκατάσταση είναι πιο σηµαντική από τη δηµιουργία 

οικογένειας. Τι άποψη έχεις εσύ για αυτό και γιατί; 

38. Πιστεύεις πως µια γυναίκα ολοκληρώνεται όταν κάνει παιδιά και γιατί; 

39. Περιέγραψέ µου τα ιδανικά παιδιά για σένα. 



   134 

 

40. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν στην εποχή σου να βρεις έναν σύντροφο για να τον παντρευτείς 

και να δηµιουργήσεις µια οικογένεια και πως είναι σήµερα; Γιατί ήταν ή είναι εύκολο ή δύσκολο; 

41. Θεωρείς πως για κάθε άνθρωπο υπάρχει το άλλο του µισό και θα πρέπει να περιµένει να το βρει 

για να κάνει οικογένεια; 

42. Ποιός είναι ο σηµαντικότερος λόγος σύµφωνα µε την άποψή σου για να παντρευτεί κάποιος; 

43. Θα µπορούσες να φτάσει κανείς σε έναν γάµο µόνο από οικονοµικό συµφέρον ή τα αισθήµατα 

θα είναι αυτά που θα τον οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο; 

44. Πρέπει να εργάζεται η µητέρα; 

45. Θα µπορούσες να σκεφτείς τον εαυτό σου να έχει ένα παιδί εκτός γάµου και γιατί; 

46. Τι θα ήταν αυτό που θα έκανε να διαλύσεις την οικογένειά σου αµέσως; 

47. Τι είναι αυτό που φέρνει µια οικογένεια πιο κοντά; 

48. Τι είναι αυτό που κάνει τα µέλη µιας οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους; 

49. Πότε τελειώνει η «αποστολή» της οικογένειας και οι ευθύνες των γονιών απέναντι στα παιδιά; 

50. Πιστεύεις, ότι θα µπορούσες να ζήσεις χωρίς οικογένεια;  

 

6.5.2.2.  Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση)  

 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) προς τα υποκείµενα µε την 

γραπτή οδηγία (σε µία λευκή κόλλα µεγέθους Α4): «Κάνε µια ζωγραφιά που να αναπαριστά την 

οικογένεια». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της χρήσης µολυβιού και χρωµάτων 

(τα οποία δίνονται) και περιέχουν την εξήγηση, ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα µε 

καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό 

δίνεται, όπως περιγράψαµε πιο πάνω, και η δυνατότητα στο υποκείµενο αν δεν µπορεί να 

ζωγραφίσει κάτι να το γράψει ή να το πει. Αφού το υποκείµενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον 

χρόνο που αυτό χρειάζεται, του δίνεται η επόµενη οδηγία, γραµµένη στο πίσω µέρος της κόλλας 

που έχει ζωγραφίσει: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά και κάνε αν κρίνεις ότι είναι απαραίτητο 

κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνοµιλία µε το υποκείµενο, µε διευκρινιστικές ερωτήσεις από την 

πλευρά του/της ερευνητή-τριας, µε στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείµενο ερµηνεύει ή 

κατανοεί την ζωγραφιά του. 

 

6.5.3. Τρίτη φάση της έρευνας: Ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε 

το γενεόγραµµα. 
 

6.5.3.1 Ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη 

 

6.5.3.1.1.  Σχετικά µε το υποκείµενο προσωπικά 

 

Στη φάση αυτή γίνεται µια ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη προς τα υποκείµενα (η οποία 

ολόκληρη µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια, προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου) µε βασικούς άξονες προβληµατισµού τα πιο 

κάτω ερωτήµατα:  

1. Ποιο είναι το όνοµά σου; 

2. Ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία γέννησής σου; 

3. Ποιο είναι το επάγγελµά σου; 

4. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασες; 

5. Είσαι παντρεµένη; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / -ων και το όνοµα και 

φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε τον κάθε σύζυγο. 

6. Έχεις κάνει ποτέ αποβολή; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

7. Έχεις κάνει ποτέ έκτρωση; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

8. Έχεις γεννήσει παιδί πεθαµένο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

9. Έχεις υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα υιοθετούσες ποτέ; 
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10. Έχεις δώσει ποτέ δικό σου παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

έδινες ποτέ; 

11. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του γάµου σου; 

12. Έχεις χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του χωρισµού σου; 

13. Έχεις πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του διαζυγίου σου; 

14. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό σου τώρα; 

15. Ποια είναι η θρησκευτική προϊστορία των µελών της οικογένειάς σου και ποιες οι γλώσσες 

που µιλούσαν, αν δεν ήταν η ελληνική; 

16. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές µετακινήσεις και µεταναστεύσεις της οικογένειάς σου; 

17. Υπήρξαν κάποια σοβαρά ιατρικά ή συναισθηµατικά προβλήµατα ή προβλήµατα 

συµπεριφοράς στην οικογένεια σου; 

18. Αντιµετώπισαν ποτέ οι γονείς σου επαγγελµατικά προβλήµατα;  

19. Υπήρξε κάποιο πρόβληµα ναρκωτικών ή αλκοολισµού στην οικογένειά σου; 

20. Αντιµετώπισε ποτέ η οικογένειά σου σοβαρά προβλήµατα µε το νόµο; 

 

6.5.3.1.2 Σχέσεις του υποκειµένου µε την µητέρα  

 

1. Ποιο είναι το όνοµά της; 

2. Ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία γεννήσεως της; 

3. Ποια είναι η σειρά γέννησής της και ανάµεσα σε πόσα αδέλφια; Να δοθούν τα ονόµατα και 

το γένος του κάθε αδελφιού. Να συµπεριληφθούν όλες οι πιθανές αποβολές, τα θνησιγενή τέκνα, τα 

υιοθετηµένα και τα θετά παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες αυτών (αν υπάρχουν). 

4. Να αναφέρεις (πιθανές) ηµεροµηνίες γάµων, χωρισµών και διαζυγίων των αδελφιών της 

µητέρας σου.  

5. Να αναφέρεις τα επαγγέλµατα και τις σπουδές για καθένα από τα αδέλφια της µητέρας σου. 

6. Ποιος ζούσε στο νοικοκυριό, όσο η µητέρα σου και τα αδέλφια της µεγάλωναν; 

7. Ποιο είναι το επάγγελµά της; 

8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασε; 

9. Είναι στη ζωή τώρα; Αν όχι, ποια είναι η ηµεροµηνία θανάτου της και τα αίτια αυτού; 

10. Είναι παντρεµένη τώρα; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / -ων και το 

όνοµα και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε τον κάθε σύζυγο. 

11. Έχει κάνει ποτέ αποβολή; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

12. Έχει κάνει ποτέ έκτρωση; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

13. Έχει γεννήσει παιδί πεθαµένο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

14. Έχει υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα υιοθετούσε ποτέ; 

15. Έχει δώσει ποτέ δικό της παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

έδινε ποτέ; 

16. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του / -ων γάµου /-ων της; 

17. Έχει χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του χωρισµού της; 

18. Έχει πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του διαζυγίου της; 

19. Η µητέρα σου υπήρξε πιστή στον πατέρα σου; 

20. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό της τώρα; 

21. Ποιες είναι οι σχέσεις σου µε την µητέρα σου;  

22. Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από τον τρόπο που επικοινωνείς µε την µητέρα σου και γιατί; 

23. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζεις συνήθως στην επαφή σου µε την µητέρα σου; 

24. Πόσο συχνά επικοινωνείς µαζί της και µε ποιο τρόπο συνηθώς προτιµάς να το κάνεις αυτό 

(µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή επισκέψεων) και γιατί; 

25. Ποιο είναι το περιεχόµενο των διαλόγων που συνήθως ανταλλάσσεις µε την µητέρα σου; 

Ανάφερε µερικούς τυπικούς διαλόγους µε όση περισσότερη ακρίβεια µπορείς. Τι είδους συµβουλές, 

οδηγίες σου δίνει συνήθως και πώς συνήθως αισθάνεσαι σχετικά µε αυτές; 

26. Γιατί δεν σου αρέσει η µητέρα σου; 

27. Γιατί σου αρέσει η µητέρα σου; 
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23 Κατά πόσο η προσωπικότητά σου διαφέρει από την προσωπικότητα της µητέρας  σου; Σε 

ποια σηµεία βλέπεις ότι η προσωπικότητά σου και ο τρόπος που αντιδράς προς τα πράγµατα 

µοιάζουν µε την προσωπικότητα της µητέρας σου; Πόσο ευχαριστηµένος είσαι από αυτό; Τι θα 

ήθελες να αλλάξεις στον εαυτό σου; 

24 Κατά πόσο νιώθεις ότι έχεις ή δεν έχεις ανάγκη την µητέρα σου; 

25 Κατά πόσο η µητέρα σου αποτελεί εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σου 

σχεδίων; Τι άλλο νιώθεις ότι µπαίνει εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σου σχεδίων; 

Τι σκέφτεσαι να κάνεις γι’ αυτό το θέµα;   

26 Κατά πόσο νιώθεις ότι η µητέρα σου πραγµατικά ανησυχεί και νοιάζεται για σένα, για τη 

ζωή σου, για τα προβλήµατά σου; Κατά πόσο είναι διακριτική στη ζωή που κάνεις; 

27 Πόσο πραγµατικά είσαι ευχαριστηµένη και επιθυµείς να είσαι µε την µητέρα σου  κατά τη 

διάρκεια των διακοπών (γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές κλπ.); Τι θα προτιµούσες να έκανες σε 

αυτό το χρονικό διάστηµα; Τι πραγµατικά κάνεις σε αυτό το χρονικό διάστηµα; 

28 Τι συνήθως κάνεις για να ευχαριστήσεις την µητέρα σου; 

29 Τι συνήθως κάνεις, όταν νιώθεις δυσαρεστηµένος µε την µητέρα σου; 

30 Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά της µητέρας  σου στην µάθηση σου (κίνητρα, 

απόδοση, ευχαρίστηση από την µάθηση κλπ.); 

31 Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά της µητέρας σου σε διάφορους άλλους τοµείς 

της ζωής σου; Περιέγραψε.  

32 Τι είναι γενικά «η µητέρα» για σένα; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην όλη σου 

πνευµατική ανάπτυξη; Τι άλλο νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε την µητέρα σου και εσένα; 

33 Αν σου δινόταν η ευκαιρία να εκπληρώσεις την επιθυµία σου να έχεις την µητέρα που 

πραγµατικά επιθυµείς να έχεις, πώς θα την περιέγραφες (συµπεριφορές, ρόλοι, επάγγελµα, κλπ.); 

 

6.5.3.1.3 Σχέσεις του υποκειµένου µε τον πατέρα 

1. Ποιο είναι το όνοµά του; 

2. Ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία γεννήσεως του; 

3. Ποια είναι η σειρά γέννησής του και ανάµεσα σε πόσα αδέλφια; Να δοθούν τα ονόµατα και 

το γένος του κάθε αδελφιού. Να συµπεριληφθούν όλες οι πιθανές αποβολές, τα θνησιγενή τέκνα, τα 

υιοθετηµένα και τα θετά παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες αυτών(αν υπάρχουν). 

4. Να αναφέρεις (πιθανές) ηµεροµηνίες γάµων, χωρισµών και διαζυγίων των αδελφιών της 

µητέρας σου.  

5. Να αναφέρεις τα επαγγέλµατα και τις σπουδές για καθένα από τα αδέλφια του πατέρα σου. 

6. Ποιος ζούσε στο νοικοκυριό, όσο ο πατέρας σου και τα αδέλφια του µεγάλωναν; 

7. Ποιο είναι το επάγγελµά του; 

8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασε; 

9. Είναι στη ζωή τώρα; Αν όχι, ποια είναι η ηµεροµηνία θανάτου του και τα αίτια αυτού; 

10. Είναι παντρεµένος τώρα; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / -ων και το 

όνοµα και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε τον κάθε σύζυγο. 

11. Έχει υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα υιοθετούσε ποτέ; 

12. Έχει δώσει ποτέ δικό του παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

έδινε ποτέ; 

13. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του / -ων γάµου / -ων του; 

14. Έχει χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του χωρισµού του; 

15. Έχει πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του διαζυγίου του; 

16. Ο πατέρας σου υπήρξε πιστός στην µητέρα σου; 

17. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό του τώρα; 

18. Ποιες είναι οι σχέσεις σου µε τον πατέρα σου;  

19. Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από τον τρόπο που επικοινωνείς µε τον πατέρα σου και γιατί; 

20. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζεις συνήθως στην επαφή σου µε τον πατέρα σου; 

21. Πόσο συχνά επικοινωνείς µαζί του και µε ποιο τρόπο συνήθως προτιµάς να το κάνεις αυτό 

(µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή επισκέψεων) και γιατί; 
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22. Ποιο είναι το περιεχόµενο των διαλόγων που συνήθως ανταλλάσσεις µε τον πατέρα σου; 

Ανάφερε µερικούς τυπικούς διαλόγους, µε όση περισσότερη ακρίβεια µπορείς. Τι είδους 

συµβουλές, οδηγίες σου δίνει συνήθως και πώς συνήθως αισθάνεσαι σχετικά µε αυτές; 

23. Γιατί δεν σου αρέσει ο πατέρας σου; 

24. Γιατί σου αρέσει ο πατέρας σου; 

25. Κατά πόσο η προσωπικότητά σου διαφέρει από την προσωπικότητα του πατέρα σου; Σε 

ποια σηµεία βλέπεις ότι η προσωπικότητά σου και ο τρόπος που αντιδράς προς τα πράγµατα 

µοιάζουν µε την προσωπικότητα του πατέρα σου; Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από αυτό; Τι θα 

ήθελες να αλλάξεις στον εαυτό σου; 

26. Κατά πόσο νιώθεις ότι έχεις ή δεν έχεις ανάγκη τον πατέρα σου; 

27. Κατά πόσο ο πατέρας σου αποτελεί εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σου 

σχεδίων; Τι άλλο νιώθεις ότι µπαίνει εµπόδιο στην πραγµατοποίηση των µελλοντικών σου σχεδίων; 

Τι σκέφτεσαι να κάνεις γι’ αυτό το θέµα;  

28. Κατά πόσο νιώθεις ότι ο πατέρας σου πραγµατικά ανησυχεί και νοιάζεται για σένα, για τη 

ζωή σου, για τα προβλήµατά σου; Κατά πόσο είναι διακριτικός στη ζωή που κάνεις; 

29. Πόσο πραγµατικά είσαι ευχαριστηµένη και επιθυµείς να είσαι µε τον πατέρα σου  κατά τη 

διάρκεια των διακοπών (γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές κλπ.); Τι θα προτιµούσες να έκανες σε 

αυτό το χρονικό διάστηµα; Τι πραγµατικά κάνεις σε αυτό το χρονικό διάστηµα; 

30. Τι συνήθως κάνεις για να ευχαριστήσεις τον πατέρα σου; 

31. Τι συνήθως κάνεις, όταν νιώθεις δυσαρεστηµένη µε τον πατέρα σου; 

32. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του πατέρα σου στην µάθηση σου (κίνητρα, 

απόδοση, ευχαρίστηση από την µάθηση κ.λ.π); 

33. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του πατέρα σου σε διάφορους άλλους τοµείς 

της ζωής σου; Περιέγραψε.  

34. Τι είναι γενικά «ο πατέρας» για σένα; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην όλη σου 

πνευµατική ανάπτυξη; Τι άλλο νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε τον πατέρα σου και εσένα; 

35. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να εκπληρώσεις την επιθυµία σου, να έχεις τον πατέρα που 

πραγµατικά επιθυµείς να έχεις, πώς θα τον περιέγραφες (συµπεριφορές, ρόλοι, επάγγελµα, κλπ.); 

 

6.5.3.1.4. Σχέσεις του υποκειµένου µε τα αδέλφια του 

 

1. Έχεις αδέλφια; 

2. Ποιο είναι το φύλο και τα ονόµατά τους; 

3. Ποια είναι η σειρά γέννησής τους; 

4. Ποια είναι η διαφορά ηλικίας ανάµεσα σε σένα και τα αδέλφια σου;  

5. Υπήρξε κάποιο τρίγωνο ανάµεσα στους γονείς σου, εσένα και τα αδέλφια σου; 

6. Να αναφέρεις (πιθανές) ηµεροµηνίες γάµων, χωρισµών και διαζυγίων των αδελφιών σου. 

7. Ποιος ζούσε στο νοικοκυριό, όσο εσύ και τα αδέλφια σου  µεγαλώνατε; 

8. Ποιο είναι το επάγγελµά καθενός από αυτά; 

9. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασε καθένα από αυτά; 

10. Είναι στη ζωή τώρα; Αν όχι, ποια είναι η ηµεροµηνία θανάτου του  και τα αίτια αυτού; 

11. Είναι παντρεµένα τώρα τα αδέρφια σου; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / 

-ων και το όνοµα και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε τον κάθε σύζυγο. 

12. Έχει υιοθετήσει ποτέ παιδί κάποιο από τα αδέλφια σου; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

υιοθετούσε ποτέ; 

13. Έχει δώσει ποτέ κάποιο από τα αδέρφια σου δικό του παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, 

για ποιο λόγο; Αν όχι, θα έδινε ποτέ; 

14. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του / -ων γάµου / -ων των αδελφών σου; 

15. Έχει χωρίσει κάποιο από τα αδέλφια σου; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του 

χωρισµού του; 

16. Έχει πάρει διαζύγιο κάποιο από τα αδέλφια σου; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία 

του διαζυγίου του; 
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17. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό των αδερφών σου τώρα; 

18. Ποιες είναι οι σχέσεις των αδερφών σου µε τον πατέρα σου;  

19. Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από τον τρόπο που επικοινωνείς µε τα αδέρφια σου και γιατί; 

20. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζεις συνήθως στην επαφή σου µε τα αδέρφια σου; 

21. Πόσο συχνά επικοινωνείς µαζί τους και µε ποιο τρόπο συνήθως προτιµάς να το κάνεις αυτό 

(µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή επισκέψεων) και γιατί; 

22. Γιατί δεν σου αρέσουν τα αδέλφια σου; 

23. Γιατί σου αρέσουν τα αδέλφια σου; 

24. Κατά πόσο η προσωπικότητά σου διαφέρει από την προσωπικότητα των αδερφών σου; 

25. Κατά πόσο νιώθεις ότι έχεις ή δεν έχεις ανάγκη τα αδέλφια σου; 

26. Τι είναι γενικά «τα αδέρφια» για σένα; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν στην όλη σου 

κοινωνική ανάπτυξη; Τι άλλο νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε τα αδέρφια σου και εσένα; 

27. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να εκπληρώσεις την επιθυµία σου να έχεις τα αδέρφια που 

πραγµατικά επιθυµείς να έχεις, πώς θα τα περιέγραφες (συµπεριφορές, ρόλοι, επαγγέλµατα, κλπ.); 

 

6.5.3.1.5. Σχέσεις του υποκειµένου µε την οικογένεια του πατέρα του 

 

1. Ποιο είναι το όνοµα της γιαγιάς σου; 

2. Ποιο είναι το όνοµα του του παππού σου; 

3. Ποια είναι η σειρά γέννησής του παππού σου και της γιαγιάς σου και ανάµεσα σε πόσα 

αδέλφια; Να δοθούν τα ονόµατα και το γένος του κάθε αδελφιού. Να συµπεριληφθούν όλες οι 

πιθανές αποβολές, τα θνησιγενή τέκνα, τα υιοθετηµένα και τα θετά παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες 

αυτών (αν υπάρχουν). 

4. Να αναφέρεις (πιθανές) ηµεροµηνίες γάµων, χωρισµών και διαζυγίων των αδερφών του 

παππού και της γιαγιάς σου. 

5. Να αναφέρεις τα επαγγέλµατα και τις σπουδές για καθένα από τα αδέλφια του παππού και 

της γιαγιάς σου. 

6. Ποιος ζούσε στο νοικοκυριό, όσο ο παππούς και η γιαγιά σου και τα αδέλφια τους  

µεγάλωναν; 

7. Ποιο είναι το επάγγελµά τους; 

8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασαν; 

9. Είναι στη ζωή τώρα; Αν όχι, ποια είναι η ηµεροµηνία θανάτου τους και τα αίτια αυτού; 

10. Είναι παντρεµένοοι τώρα; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / -ων και το 

όνοµα και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε την κάθε σύζυγο. 

11. Έχουν υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα υιοθετούσαν ποτέ; 

12. Έχουν δώσει ποτέ δικό τους παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

έδιναν ποτέ; 

13. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του / -ων γάµου / -ων τους; 

14. Έχουν χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του χωρισµού τους; 

15. Έχουν πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του διαζυγίου τους; 

16. Ο παππούς σου υπήρξε πιστός στη γιαγιά σου και η γιαγιά σου στον παππού σου; 

17. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό τους τώρα; 

18. Ποιες είναι οι σχέσεις σου µε τον παππού σου και την γιαγιά σου;  

19. Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από τον τρόπο που επικοινωνείς µε τον παππού σου και τη γιαγιά 

σου και γιατί; 

20. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζεις συνήθως στην επαφή σου µε τον παππού σου και 

τη γιαγιά σου; 

21. Πόσο συχνά επικοινωνείς µαζί τους και µε ποιο τρόπο συνήθως προτιµάς να το κάνεις αυτό 

(µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή επισκέψεων) και γιατί; 

22. Γιατί δεν σου αρέσει ο παππούς σου και η γιαγιά σου; 

23. Γιατί σου αρέσει ο παππούς σου και η γιαγιά σου; 
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24. Κατά πόσο η προσωπικότητά του πατέρα σου διαφέρει από την προσωπικότητα των γονιών 

του; Σε ποια σηµεία βλέπεις ότι η προσωπικότητά του πατέρα σου και ο τρόπος που αντιδρά προς 

τα πράγµατα µοιάζουν µε την προσωπικότητα του παππού σου και της γιαγιάς σου; 

25. Κατά πόσο νιώθεις ότι έχεις ή δεν έχεις ανάγκη τον παππού σου και τη γιαγιά σου; 

26. Κατά πόσο νιώθεις ότι ο παππούς σου και η γιαγιά σου πραγµατικά ανησυχούν και 

νοιάζονται για σένα, για τη ζωή σου, για τα προβλήµατά σου; Κατά πόσο είναι διακριτικοί στη ζωή 

που κάνεις;  

27. Πόσο πραγµατικά είσαι ευχαριστηµένη και επιθυµείς να είσαι µε τον παππού σου και τη 

γιαγιά σου  κατά τη διάρκεια των διακοπών (γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές κλπ.); Τι θα 

προτιµούσες να έκανες σε αυτό το χρονικό διάστηµα; Τι πραγµατικά κάνεις σε αυτό το χρονικό 

διάστηµα; 

28. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του παππού και της γιαγιάς σου στην µάθηση 

σου (κίνητρα, απόδοση, ευχαρίστηση από την µάθηση κ.λ.π); 

29. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του παππού και της γιαγιάς σου σε διάφορους 

άλλους τοµείς της ζωής σου; Περιέγραψε.  

30. Τι είναι γενικά «ο παππούς και η γιαγιά» για σένα; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν στην όλη 

σου πνευµατική ανάπτυξη; Τι άλλο νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε τον παππού και τη 

γιαγιά σου και εσένα; 

 

 

6.5.3.1.6. Σχέσεις του υποκειµένου µε την οικογένεια της µητέρας του 

 

1. Ποιο είναι το όνοµα της γιαγιάς σου; 

2. Ποιο είναι το όνοµα του παππού σου; 

3. Ποια είναι η σειρά γέννησής του παππού σου και της γιαγιάς σου και ανάµεσα σε πόσα 

αδέλφια; Να δοθούν τα ονόµατα και το γένος του κάθε αδελφιού. Να συµπεριληφθούν όλες οι 

πιθανές αποβολές, τα θνησιγενή τέκνα, τα υιοθετηµένα και τα θετά παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες 

αυτών (αν υπάρχουν). 

4. Να αναφέρεις (πιθανές) ηµεροµηνίες γάµων, χωρισµών και διαζυγίων των αδερφών του 

παππού και της γιαγιάς σου. 

5. Να αναφέρεις τα επαγγέλµατα και τις σπουδές για καθένα από τα αδέλφια του παππού και 

της γιαγιάς σου. 

6. Ποιος ζούσε στο νοικοκυριό, όσο ο παππούς και η γιαγιά σου και τα αδέλφια τους  

µεγάλωναν; 

7. Ποιο είναι το επάγγελµά τους; 

8. Μέχρι ποια εκπαιδευτική βαθµίδα έφτασαν; 

9. Είναι στη ζωή τώρα; Αν όχι, ποια είναι η ηµεροµηνία θανάτου τους και τα αίτια αυτού; 

10. Είναι παντρεµένοοι τώρα; Αν ναι, ανάφερέ µου το όνοµα του / -ων συζύγου / -ων και το 

όνοµα και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί µε την κάθε σύζυγο. 

11. Έχουν υιοθετήσει ποτέ παιδί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα υιοθετούσαν ποτέ; 

12. Έχουν δώσει ποτέ δικό τους παιδί σε ανάδοχη οικογένεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν όχι, θα 

έδιναν ποτέ; 

13. Ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του / -ων γάµου / -ων τους; 

14. Έχουν χωρίσει; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του χωρισµού τους; 

15. Έχουν πάρει διαζύγιο; Αν ναι, ποια είναι η ακριβή ηµεροµηνία του διαζυγίου τους; 

16. Ο παππούς σου υπήρξε πιστός στη γιαγιά σου και η γιαγιά σου στον παππού σου; 

17. Ποια είναι τα µέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό τους τώρα; 

18. Ποιες είναι οι σχέσεις σου µε τον παππού σου και την γιαγιά σου;  

19. Πόσο ευχαριστηµένη είσαι από τον τρόπο που επικοινωνείς µε τον παππού σου και τη γιαγιά 

σου και γιατί; 

20. Τι προβλήµατα ή εµπόδια αντιµετωπίζεις συνήθως στην επαφή σου µε τον παππού σου και 

τη γιαγιά σου; 
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21. Πόσο συχνά επικοινωνείς µαζί τους και µε ποιο τρόπο συνήθως προτιµάς να το κάνεις αυτό 

(µέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή επισκέψεων) και γιατί; 

22. Γιατί δεν σου αρέσει ο παππούς σου και η γιαγιά σου; 

23. Γιατί σου αρέσει ο παππούς σου και η γιαγιά σου; 

24. Κατά πόσο η προσωπικότητά της µητέρας σου διαφέρει από την προσωπικότητα των γονιών 

της; Σε ποια σηµεία βλέπεις ότι η προσωπικότητά της µητέρας σου και ο τρόπος που αντιδρά προς 

τα πράγµατα µοιάζουν µε την προσωπικότητα του παππού σου και της γιαγιάς σου; 

25. Κατά πόσο νιώθεις ότι έχεις ή δεν έχεις ανάγκη τον παππού σου και τη γιαγιά σου; 

26. Κατά πόσο νιώθεις ότι ο παππούς σου και η γιαγιά σου πραγµατικά ανησυχούν και 

νοιάζονται για σένα, για τη ζωή σου, για τα προβλήµατά σου; Κατά πόσο είναι διακριτικοί στη ζωή 

που κάνεις;  

27. Πόσο πραγµατικά είσαι ευχαριστηµένη και επιθυµείς να είσαι µε τον παππού σου και τη 

γιαγιά σου  κατά τη διάρκεια των διακοπών (γιορτές, καλοκαιρινές διακοπές κλπ.); Τι θα 

προτιµούσες να έκανες σε αυτό το χρονικό διάστηµα; Τι πραγµατικά κάνεις σε αυτό το χρονικό 

διάστηµα; 

28. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του παππού και της γιαγιάς σου στην µάθηση 

σου (κίνητρα, απόδοση, ευχαρίστηση από την µάθηση κ.λ.π); 

29. Τι επιπτώσεις νιώθεις, ότι έχει η συµπεριφορά του παππού και της γιαγιάς σου σε διάφορους 

άλλους τοµείς της ζωής σου; Περιέγραψε.  

30. Τι είναι γενικά «ο παππούς και η γιαγιά» για σένα; Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν στην όλη 

σου πνευµατική ανάπτυξη; Τι άλλο νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε τον παππού και τη 

γιαγιά σου και εσένα; 

6.5.3.2. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση)  

 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) προς τα υποκείµενα µε την 

γραπτή οδηγία (σε µία λευκή κόλλα µεγέθους Α4): «Κάνε µία ζωγραφιά που να αναπαριστά την 

οικογένειά σου χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα µε την µορφή ζώων». Οι προφορικές οδηγίες 

αφορούν την δυνατότητα της χρήσης µολυβιού και χρωµάτων (τα οποία δίνονται) και περιέχουν 

την εξήγηση ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα µε καλλιτεχνικούς σκοπούς, αλλά αυτό που 

ενδιαφέρει είναι η ιδέα και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται, όπως περιγράψαµε πιο πάνω και η 

δυνατότητα στο υποκείµενο, αν δεν µπορεί να ζωγραφίσει κάτι να το γράψει ή να το πει. Αφού το 

υποκείµενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που αυτό χρειάζεται του δίνεται η επόµενη 

οδηγία γραµµένη στο πίσω µέρος της κόλλας που έχει ζωγραφίσει: «Τώρα δώσε τίτλο στην 

ζωγραφιά και κάνε, αν κρίνεις, ότι είναι απαραίτητο, κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνοµιλία µε το 

υποκείµενο, µε διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του/της ερευνητή-τριας, µε στόχο την 

ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείµενο ερµηνεύει ή κατανοεί την ζωγραφιά του. 

 

6.5.3.3. Μεταφορικό έργο  

 

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

Μετά την συνέντευξη δίνεται στο υποκείµενο µια κόλλα µεγέθους Α4 µε την οδηγία: «Ο τρόπος 

που βιώνω τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια είναι σαν … (Ανάφερε τις εικόνες/µεταφορές/αναλογίες 

που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείµενο αφήνετε να έχει, όσο χρόνο κρίνει το ίδιο, ότι είναι 

απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει την οδηγία δίνονται προφορικά τα εξής 

παραδείγµατα µεταφορών: «Όταν είµαι χαρούµενος είναι σαν να πετάω στα σύννεφα. Ή όταν µε 

µαλώνουν οι γονείς µου είναι σαν να είµαι σε δικαστήριο.» Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες 

µπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ. που να εκφράζουν τον 

τρόπο που βιώνεις τη ζωή σου σε σχέση µε την οικογένεια», γραµµένη επίσης σε µια λευκή κόλλα 

µεγέθους Α4. 
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6.5.4. Τέταρτη φάση της έρευνας: Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη για 

την οικογένεια προσωπικά 
 

6.5.4.1. Ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη για την οικογένεια προσωπικά   

 

Στη φάση αυτή γίνεται πάλι µια ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη προς τα υποκείµενα (η οποία 

ολόκληρη µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου) µε βασικούς άξονες προβληµατισµού τα πιο 

κάτω ερωτήµατα: 

 

1. Τι εικόνες και συνειρµοί σου έρχονται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι την οικογένειά σου; 

Περιέγραψέ µου. 

2. Γιατί παντρεύτηκες; 

3. Πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η οικογένειά σου στη ζωή σου; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

4. Τι δυσκολίες και εµπόδια είχες συναντήσει, όταν σκέφτηκες να δηµιουργήσεις δική σου 

οικογένεια; 

5. Τι δυσκολίες και ανησυχίες αντιµετωπίζεις σήµερα σε σχέση µε την οικογένειά σου; 

Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

6. Τι είδους σχέση έχεις σε σχέση µε τον σύζυγο και τα παιδιά σου; 

7. Γιατί έκανες παιδιά; 

8. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος των αδελφών µέσα στην οικογένεια; 

9. Πέρασες κάποιες εντάσεις και κρίσεις στην οικογένειά σου; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

Περιέγραψε αναλυτικά. 

10. Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι η οικογένειά σου στο µέλλον; 

11. Τι διαφορές βλέπεις ότι υπάρχουν µεταξύ της οικογένειάς σου και της οικογένειας όπως 

λειτουργούσε σε παλαιότερες εποχές όσον αφορά: (α) την οργάνωση (δοµή), (β) τις αξίες, (γ) τα 

συναισθήµατα, (δ) τις συµπεριφορές και (ε) τις αντιλήψεις; 

12. Τι διαφορές βλέπεις ότι υπάρχουν µεταξύ της οικογένειάς σου και της οικογένειας άλλων 

όπως λειτουργούν στη σηµερινή εποχή όσον αφορά: (α) την οργάνωση (δοµή), (β) τις αξίες, (γ) τα 

συναισθήµατα, (δ) τις συµπεριφορές και (ε) τις αντιλήψεις; 

13. Θεωρείς ότι ανάµεσα σε σένα και στα παιδιά σου υπάρχει χάσµα γενεών; Γιατί ναι ή γιατί 

όχι; 

14. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στην οικογένειά σου και γιατί;  

15. Τι δυσκολίες και ανησυχίες έχουν οι γονείς σου; Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

16. Τι δυσκολίες και ανησυχίες έχουν τα πεθερικά σου; Περιέγραψέ µου αναλυτικά. 

17. Είσαι ευχαριστηµένη από τη συµπεριφορά των γονέων σου και γιατί; Τι σου αρέσει και τι 

δεν σου αρέσει στους γονείς σου και γιατί; 

18. Τι παράπονα έχεις από τη συµπεριφορά των γονέων σου και γιατί; 

19. Τι θεωρείς ως πιο σηµαντικό από αυτά που σου έχει µεταδώσει η οικογένειά σου; 

20. Είσαι προσκολληµένη στην οικογένειά σου ή πιο ανεξάρτητη; 

21. Αν είχες τη δυνατότητα να ανήκεις σε άλλη οικογένεια τι οικογένεια θα διάλεγες; 

Περιέγραψε αναλυτικά. 

22. Τι ρόλο έπαιξαν οι γονείς και οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεών σου; 

23. Σε αγχώνει το γεγονός ότι τα παιδιά σου µεγαλώνουν και κάποια στιγµή θα πρέπει να 

αυτονοµηθούν και γιατί; 

24. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια από σήµερα; 

25. Η επαγγελµατική αποκατάστασή σου είναι πιο σηµαντική από τη δηµιουργία οικογένειας 

και γιατί; 

26. Πως φαντάζεσαι την οικογένεια που θέλεις να δηµιουργήσεις στο µέλλον; Θα διαφέρει από 

την οικογένεια στην οποία µεγάλωσες και αν ναι σε τι; 

27. Πόσα ακόµη παιδιά θα ήθελες να κάνεις και γιατί; 
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28. Πιστεύεις πως µια γυναίκα ολοκληρώνεται όταν κάνει παιδιά και γιατί; 

29. Περιέγραψέ µου τα ιδανικά παιδιά για σένα. 

30. Ο σύντροφος που έχεις είναι ο ιδανικός σύντροφος για σένα όσον αφορά τη δηµιουργία 

οικογένειας µαζί του; Περιέγραψέ µου; 

31. Πώς φαντάζεσαι τον ιδανικό γάµο; 

32. Γιατί οι άνθρωποι τυγχάνει να αγαπούν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή πρόσωπα (για ένα 

χρονικό τουλάχιστον διάστηµα) και όχι ένα άλλο;  

33. Τι άποψη έχεις για τον σύντροφό σου; Σε ποιο βαθµό ταιριάζετε; 

34. Τι άποψη νοµίζεις, ότι έχει ο σύντροφός σου για σένα; 

35. Υπήρξες πιστή στις σχέσεις σου; 

36. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος που παντρεύτηκες; 

37. Τι ρόλο παίζει η αγάπη στην καθηµερινή σου ζωή; 

38. Είσαι ευχαριστηµένη από τον τρόπο που βιώνεις την αγάπη τώρα; 

39. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αγάπη; 

40. Πιστεύεις, ότι µπορεί να αλλάξει κανείς τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και εκφράζει την 

αγάπη του προς τον σύντροφό του και τα παιδιά του; 

40.α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

40.β. Αν ναι µε ποιο τρόπο ή τρόπους µπορεί να αλλάξει;   

41. Πώς θα ήσουν εσύ ως γονέας; 

42. Ποιο νοµίζεις ότι είναι το καλύτερο πράγµα που οφείλεις να κάνεις για τα παιδιά σου και 

γιατί; 

43. Ο σύντροφός σου και εσύ έχετε τις ίδιες αντιλήψεις και πεποιθήσεις αναφορικά µε το 

µεγάλωµα και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών; 

44. Τι συµβουλές θα έδινες στους νέους σήµερα, όσον αφορά στο ζήτηµα του γάµου; 

 

6.5.4.2. Βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη για την οικογένεια προσωπικά  

 

Στη φάση αυτή γίνεται πάλι µια βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη προς τα υποκείµενα (η 

οποία ολόκληρη µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου) µε βασικούς άξονες προβληµατισµού το πιο 

κάτω ερώτηµα: 

 

«Αν χώριζες τη ζωή σου, σε σχέση µε την οικογένεια, σε στάδια, ποια θα ήταν αυτά και ποια νοµίζεις, ότι θα 

είναι στο µέλλον; Για κάθε στάδιο δώσε µια ονοµασία και περιέγραψέ το». 

 

 

6.5.5. Πέµπτη φάση της έρευνας: Πώς βιώνεται ο εαυτός σε σχέση µε την 

οικογένεια 

 
6.5.5.1. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση)  

 

Στη φάση αυτή γίνεται ένα ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) προς τα υποκείµενα µε την 

γραπτή οδηγία (σε µία λευκή κόλλα µεγέθους Α4): «Κάνε µια ζωγραφιά που να αναπαριστά τον 

τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου µέσα στην οικογένειά σου». Οι προφορικές οδηγίες αφορούν την 

δυνατότητα της χρήσης µολυβιού και χρωµάτων (τα οποία δίνονται) και περιέχουν την εξήγηση ότι 

δεν πρόκειται για δραστηριότητα µε καλλιτεχνικούς σκοπούς αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδέα 

και ο τρόπος σκέψης. Για αυτό δίνεται, όπως περιγράψαµε πιο πάνω, η δυνατότητα στο υποκείµενο 

αν δεν µπορεί να ζωγραφίσει κάτι να το γράψει ή να το πει. Αφού το υποκείµενο ολοκληρώσει την 

ζωγραφιά στον χρόνο που αυτό χρειάζεται, του δίνεται η επόµενη οδηγία γραµµένη στο πίσω µέρος 

της κόλλας που έχει ζωγραφίσει: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά και κάνε αν κρίνεις ότι είναι 

απαραίτητο κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνοµιλία µε το υποκείµενο, µε διευκρινιστικές ερωτήσεις 
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από την πλευρά του/της ερευνητή-τριας, µε στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το υποκείµενο 

ερµηνεύει ή κατανοεί την ζωγραφιά του. 

6.5.5.2. Μεταφορικό έργο 

Μετά την συνέντευξη δίνεται στο υποκείµενο µια κόλλα µεγέθους Α4 µε την οδηγία «Ο τρόπος 

που βιώνω τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια είναι σαν … (Ανάφερε τις εικόνες/µεταφορές/αναλογίες 

που σε εκφράζουν)». Και πάλι το υποκείµενο αφήνετε να έχει, όσο χρόνο κρίνει το ίδιο, ότι είναι 

απαραίτητος. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει την οδηγία, δίνονται προφορικά τα εξής 

παραδείγµατα µεταφορών: «Όταν είµαι χαρούµενος είναι σαν να πετάω στα σύννεφα. Ή όταν µε 

µαλώνουν οι γονείς µου είναι σαν να είµαι σε δικαστήριο.» Τέλος δίνεται η οδηγία: «Γράψε όσες 

µπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ. που να εκφράζουν τον 

τρόπο που βιώνεις τη ζωή σου σε σχέση µε την οικογένεια», γραµµένη επίσης σε µια λευκή κόλλα 

µεγέθους Α4. 

6.5.5.3. Ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) 

Στο τέλος γίνεται ένα ακόµη ιχνογραφικό έργο (εικαστική έκφραση) προς τα υποκείµενα µε την 

γραπτή οδηγία (σε µία λευκή κόλλα µεγέθους Α4): «Κάνε µια ζωγραφιά που να αναπαριστά τα 

στάδια της ζωής σου (παρελθόν-παρόν-µέλλον) όσο αφορά τον οικογενειακό σου εαυτό». Οι 

προφορικές οδηγίες αφορούν την δυνατότητα της χρήσης µολυβιού και χρωµάτων (τα οποία 

δίνονται) και περιέχουν 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. Αφού το 

υποκείµενο ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που εκείνο χρειάζεται του δίνεται η επόµενη 

οδηγία γραµµένη στο πίσω µέρος της κόλλας που έχει ζωγραφίσει: «Τώρα δώσε τίτλο στην 

ζωγραφιά και κάνε αν κρίνεις ότι είναι απαραίτητο κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνοµιλία 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.  

 

 



   144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   145 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 

 
Ψυχολογικό Προφίλ των ∆ύο Μητέρων µέσα από το 

Γενεόγραµµα και τη Βιογραφική-Αφηγηµατική 

Συνέντευξη 

 

 
7.1 Εισαγωγή  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µας σχετικά µε το ψυχολογικό 

προφίλ του κάθε υποκειµένου. Θεωρούµε, ότι αυτό είναι αναγκαίο, προκειµένου να γίνει µία πρώτη 

γνωριµία µε τα δύο υποκείµενα, τις δύο ελληνίδες µητέρες, ώστε να γνωρίσουµε τις αντιλήψεις που 

έχουν για τον εαυτό τους, και κατόπιν να µπορέσουµε να συνδέσουµε τις αντιλήψεις αυτές, αλλά 

και να εµβαθύνουµε περισσότερο, αναφορικά µε τον τρόπο τον οποίο αντιλαµβάνονται και βιώνουν 

την οικογένεια γενικά (κεφάλαιο 8), αλλά και τις οικογενειακές τους σχέσεις προσωπικά (κεφάλαιο 

9). Γι’ αυτόν τον λόγο υιοθετήθηκε η ποιοτική έρευνα στην εργασία µας, για να µπορέσουµε, 

δηλαδή, να κατανοήσουµε τα υποκείµενα σε βάθος και να µπορέσουµε να διαφωτίσουµε, όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις πτυχές του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς τους, και µέσω 

αυτών να κατανοήσουµε τις προσωπικές, οικογενειακές τους σχέσεις, αλλά και τον τρόπο που 

γενικότερα αντιλαµβάνονται και βιώνουν την οικογένεια.  

Προκειµένου λοιπόν να δηµιουργηθεί το ψυχολογικό προφίλ των υποκειµένων, το κεφάλαιο 

αυτό αποτελείται κατά πρώτον από την χρήση του γενεογράµµατος, από το οποίο αντλούµε 

πληροφορίες σχετικά µε την καταγραφή των σηµαντικών ηµεροµηνιών της κάθε οικογένειας, την 

χαρτογράφηση της οικογενειακής τους δοµής, αλλά και την απεικόνιση των οικογενειακών τους 

σχέσεων.  

Επιπλέον, σε αυτό το σηµείο παραθέτουµε την «ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το 

γενεόγραµµα», που υποβάλλαµε σε κάθε µητέρα και η οποία αποτελείτο από τα εξής θέµατα: (α) 

πληροφορίες σχετικά µε το υποκείµενο προσωπικά, (β) τις σχέσεις του υποκειµένου µε την µητέρα 

του, (γ) τις σχέσεις του υποκειµένου µε τον πατέρα του, (δ) τις σχέσεις του υποκειµένου µε τα 

αδέρφια του, (ε) τις σχέσεις του υποκειµένου µε την οικογένεια του πατέρα του και (στ) τις σχέσεις 

του υποκειµένου µε την οικογένεια της µητέρας του. αυτή η κλινική συνέντευξη περιέχεται στην 

τρίτη φάση της έρευνας. 

Στη συνέχεια, το κεφάλαιο αυτό συµπληρώνεται και από µια «βιογραφική - αφηγηµατική 

συνέντευξη σχετικά µε την οικογένεια προσωπικά», που βρίσκεται στην τέταρτη φάση της έρευνας, 

µε κεντρικό άξονα προβληµατισµού το πιο κάτω ερώτηµα: «Αν χώριζες τη ζωή σου σε σχέση µε την 

οικογένεια σου σε στάδια ποια θα ήταν αυτά και ποια νοµίζεις ότι θα είναι στο µέλλον; Για κάθε 

στάδιο δώσε µια ονοµασία και περιέγραψε το». 

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται µε την πρώτη φάση της έρευνας, η οποία περιλαµβάνει 

µία «βιογραφική – αφηγηµατική  συνέντευξη» του υποκειµένου, και µας παρέχει τη δυνατότητα να 

γνωρίσουµε σε βάθος τις δύο µητέρες, αλλά και τις σχέσεις που έχουν διαµορφώσει µε τα µέλη της 

οικογένειάς τους. Πιο συγκεκριµένα, η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη που υποβλήθηκε στα 

υποκείµενα, περιείχε τα παρακάτω υποερωτήµατα: (α) τα κεφάλαια της ζωής των µητέρων, (β) τις 

ξεχωριστές εµπειρίες της ζωής τους, (γ) τα σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους, (δ) τα σχέδια και τα 

όνειρα για το µέλλον τους, (ε) τις περιοχές της ζωής που προκαλούν ανησυχία και άγχος, (στ) τα 

πιστεύω και τις αξίες τους, (ζ) το σπουδαιότερο θέµα της ζωής τους. 
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Πιο συγκεκριµένα, σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση και συσχέτιση των ψυχολογικών 

προφίλ των δύο µητέρων της πρώτης φάσης της έρευνας. Αναλύονται τα γενεογράµµατά τους, µε 

όλες τις πληροφορίες που αντλούµε από αυτά. Έπειτα,  παρουσιάζεται και συγκρίνεται ο τρόπος, µε 

τον οποίο τα δύο υποκείµενα χωρίζουν τη ζωή τους σε στάδια, αναφορικά µε την οικογένειά τους, 

αλλά παραθέτονται και τα στάδια που πιστεύουν, ότι θα υπάρξουν στο µέλλον. Στη συνέχεια τα δύο 

υποκείµενα χωρίζουν τη ζωή τους µε βάση τα σηµαντικά κεφάλαι από αυτήν. 

Τέλος, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις ξεχωριστές 

εµπειρίες της ζωής τους, τα σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους, τα σχέδια και τα όνειρα για το 

µέλλον τους, τις περιοχές της ζωής που προκαλούν ανησυχία και άγχος, τα πιστεύω και τις αξίες 

τους, και τέλος, το σπουδαιότερο θέµα της ζωής τους.  

  

7.2. Αποτελέσµατα σε σχέση µε το Γενεόγραµµα 
 

Αρχικά θα εστιάσουµε στην «καταγραφή των οικογενειακών πληροφοριών» του κάθε 

υποκειµένου, αλλά και στην «χαρτογράφηση της οικογενειακής δοµής» του. Θα αναλύσουµε, 

δηλαδή, το προσωπικό του γενεόγραµµα.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις δύο 

περιπτώσεις στις ίδιες ερωτήσεις της τρίτης φάσης της έρευνας, και συγκεκριµένα σε µία 

«ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το γενεόγραµµα». Μέσω αυτής της διαδικασίας 

αντλήσαµε πληροφορίες σχετικά µε το υποκείµενο προσωπικά, σχετικά µε τις σχέσεις του µε την 

µητέρα του, µε τον πατέρα του, µε τα αδέρφια του, µε την οικογένειά του πατέρα του, αλλά και µε 

την οικογένεια της µητέρας του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να επισηµάνουµε 

οµοιότητες και διαφορές, σχετικά µε τις πληροφορίες που αντλήσαµε από τα ίδια τα υποκείµενα για 

τον προσωπικό τους εαυτό, αλλά και για τις σχέσεις τους µε το στενό οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Επιπλέον, θα επιχειρήσουµε τη διατύπωση ανάλογων συµπερασµάτων. Στο τέλος θα 

παραθέσουµε και µία σύγκριση των σχέσεν αυτών, έτσι, όπως βιώνονται από τα υποκείµενα. 

Ας αρχίσουµε µε την καταγραφή των οικογενειακών πληροφοριών τους. 

 

7.2.1. Καταγραφή οικογενειακών πληροφοριών 
 

7.2.1.1.Μαρία 
 

 

1977:                     Παντρεύονται οι γονείς της Μαρίας.  

5/11/1978:         Γεννιέται η Μαρία στο Ηράκλειο. 

11/1979:         Γεννιέται η αδερφή της Κατερίνα 

1982:                     Γεννιέται η αδερφή της Εµµανουέλλα.     

1982:                     Μετακοµίζουν στην Αγιά – Μαρίνα στα Χανιά, λόγω διορισµού του µπαµπά 

της. 

1984:                       Πηγαίνουν στο Εµπρόσνερο λόγω διορισµού του µπαµπά της.    

1988:                        Επιστροφή στου Κοκκίνη Χάνι, λόγω µετάθεσης  του µπαµπά της. 

1991:                      Σοβαρό ατύχηµα της Μαρίας στη θάλασσα. 

1994:                      Σοβαρό τροχαίο ατύχηµα µε την οικογένειά της. 

7/1994:          Μένει πρώτη φορά µόνη της, για να κάνει φροντιστήρια για τη δέσµη. 

1999:                       Περνάει στο Πανεπιστήµιο στο Ρέθυµνο.  

12/2002:           Γνωρίζει το σύζυγό της µετά από προξενιό.  

16/2/2003:                 «∆ίνει λόγο» µε το σύζυγό της.  

23/2/2003:           Αρραβωνιάζεται. 

5/2003:           Παντρεύεται. 

17/1/2004:           Γεννάει το πρώτο της παιδί. 

6/2005:                   Γεννάει το δεύτερο παιδί της. 

28/2/2007:           Γεννάει το τρίτο παιδί της. 
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5/2009:                 Μένει έγκυος στο τέταρτο παιδί της. 

 

 

Η Μαρία γεννήθηκε στις πέντε Νοεµβρίου του 1978 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι 

αναπληρώτρια νηπιαγωγός τα τελευταία δύο χρόνια και εργάζεται σε δηµόσιο νηπιαγωγείο του 

νοµού. Προέρχεται από µία ελληνική αγροτική οικογένεια, που έζησε σ’ ένα χωριό του νοµού 

Ηρακλείου. Είναι το πρωτότοκο κορίτσι µιας πενταµελούς οικογένειας, µε άλλες δύο κόρες. Την 

Κατερίνα, η οποία είναι έντεκα µήνες µικρότερη από την Μαρία και την Εµµανουέλλα, η οποία 

είναι τέσσερα χρόνια της. Ο πατέρας της κατάγεται από ένα χωριό του Ηρακλείου και είναι εν 

ενεργεία ιερέας και δάσκαλος και η µητέρα της κατάγεται και αυτή από ένα άλλο χωριό του 

Ηρακλείου. Παλαιότερα ασκούσε το επάγγελµα της κοµµώτριας, όµως τώρα εργάζεται ως 

ξενοδοχοϋπάλληλος. 

Ο πατέρας της Μαρίας ήταν ιερέας και δάσκαλος και οι µετακοµίσεις λόγω µεταθέσεων του 

πατέρα της σε µερικά χωριά της Κρήτης ήταν συχνές στη ζωή της Μαρίας. Τα πρώτα χρόνια της 

ζωής της τα πέρασε στο Εµπρόσνερο, ένα χωριό έξω από τα Χανιά της Κρήτης, στο οποίο ο 

πατέρας της διορίστηκε ως δάσκαλος. Ήταν ένα µικρό χωριουδάκι και το σπίτι τους ήταν δίπλα 

ακριβώς στο σχολείο που τοποθετήθηκε ο πατέρας της, αλλά και που φοιτούσε και η ίδια. Της 

αρέσει πολύ η ζωή στο χωριό, η ελευθερία, ο χώρος, οι δραστηριότητες που είχε τη δυνατότητα να 

κάνει στη φύση. Της δινόταν η δυνατότητα να «γεύεται» τις οσµές και τα χρώµατα της φύσης, αλλά 

είχε και µεγάλη ελευθερία  κινήσεων. Η Μαρία χαρακτηρίζεται από βαθιά πίστη στην ορθόδοξη 

εκκλησία, αφού προέρχεται από οικογένεια ιερέων (παππούδες, πατέρας, θείοι και σύζυγος τώρα). 

Με νοσταλγία αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια. Ανεξίτηλα στην µνήµη της χαραγµένα τα ταξίδια 

που έκαναν και οι όµορφες στιγµές που περνούσε σε αυτά µε την οικογένειά της. Η παιδική της 

ηλικία είναι γεµάτη από αναµνήσεις µε τον πατέρα της και την µητέρα της.    

Θυµάται τα παιδικά της χρόνια µε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασµό, αν και δεν έλειπαν οι 

µικροσυγκρούσεις της µε τον πατέρα της, οι οποίες, κατά την Μαρία, οφείλονται στο γεγονός, ότι ο 

πατέρας της είχε περισσότερες απαιτήσεις από εκείνη. Ως πρωτότοκη που ήταν, θεωρούσε, ότι 

αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για τις αδερφές της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αρκετές φορές 

ένιωθε πίεση από τον πατέρα της, όχι τόσο σχετικά µε τον γνωστικό τοµέα, όσο µε στοιχεία του 

χαρακτήρα της. Πίστευε, δηλαδή, ότι η Μαρία, δεν ήταν τόσο δραστήρια και δυναµική, όσο θα 

έπρεπε να είναι, για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές είχε 

αισθανθεί άσχηµα λόγω αυτών των συγκρούσεων. Ωστόσο, συγκρίσεις µεταξύ των παιδιών του δεν 

έκανε. Αγαπούσε και τις τρεις κόρες του εξίσου, αλλά ήταν λίγο πιο κοντά µε την µεσαία. Είναι 

πολύ διακριτικός στη ζωή τους και τα βοηθάει, όπως και όσο µπορεί. Η µητέρα της ήταν ο 

άνθρωπος που έπαιρνε τις περισσότερες αποφάσεις στο σπίτι τους και ουσιαστικά ήταν υπεύθυνη 

για την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σε αντίθεση µε τον πατέρα, που είχε 

αναλάβει τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση τους. Η Μαρία είχε και έχει µία πολύ καλή σχέση µαζί 

της, αφού αυτή η σχέση στηρίζεται στην επικοινωνία και το διάλογο. Και µε τις αδερφές της, και 

ειδικά µε τη δεύτερη, που είναι και πιο κοντά στη δική της ηλικία η Μαρία είχε πολύ καλή σχέση. 

Θυµάται µε αγάπη τα παιδικά τους χρόνια και τις ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας δέθηκαν ακόµη περισσότερο. ∆εν θυµάται ποτέ να έχουν έρθει σε σύγκρουση και είναι 

ακόµη πολύ αγαπηµένες. Με τους παππούδες και τις γιαγιάδες της η Μαρία είχε µία καλή, τυπική 

σχέση. Περισσότερο όµως µε τους γονείς της µητέρας της. ∆εν θα µπορούσε ποτέ να φανταστεί, ότι 

θα µεγάλωνε µαζί τους, µακριά από τους γονείς και τα αδέρφια της. Υπογραµµίζει, ότι η οικογένειά 

της, της έδωσε πολύτιµα εφόδια – συναισθήµατα και στοιχεία προσωπικότητας – για να µπορέσει 

να «σταθεί» στη ζωή της ως γυναίκα και ως µητέρα.   

Σε ηλικία 21 έτους, και µετά από δύο αποτυχηµένες προσπάθειες – εξαιτίας των οποίων 

απέκτησε βουλιµικές διατροφικές συνήθειες -  πέρασε στο Πανεπιστήµιο του νησιού της, στην 

Παιδαγωγική σχολή, και συγκεκριµένα στο τµήµα νηπιαγωγών. Πριν από την επιτυχή εισαγωγή της 

στο Πανεπιστήµιο φοίτησε για δύο ακαδηµαϊκά έτη σε ένα δηµόσιο ΙΕΚ στον τόπο κατοικίας της, 

µετά από παρότρυνση του πατέρα της. Ήθελε πολύ να γίνει νηπιαγωγός, γιατί ήθελε από µικρή να 

ακολουθήσει επαγγελµατικά τον κλάδο του πατέρα της. Στο Πανεπιστήµιο πέρασε ήσυχη φοιτητική 
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ζωή, χωρίς πολλές φιλίες και χωρίς, κατόπιν δικής της επιλογής, σχέσης µε αγόρια σε ερωτικό 

επίπεδο. Ωστόσο, θα ήθελε να σπουδάσει σε κάποια άλλη πόλη, µακριά από το νησί της, για να 

γνωρίσει νέα µέρη και ξένες νοοτροπίες. 

Τον άντρα της τον γνώρισε µε προξενιό, στα τέλη του τέταρτου έτους του Πανεπιστηµίου, και 

µέσα σε έξι µήνες έγινε γνωριµία, λόγος, αρραβώνας και γάµος. Μάλιστα, η Μαρία την ηµέρα του 

γάµου της ήταν και τριών µηνών έγκυος. Με τον άντρα της, ο οποίος είναι και ο ίδιος ιερέας, 

µένουν στο Ηράκλειο και έχουν αποκτήσει τρία  παιδιά: τον Αντώνη (πέντε ετών) την Ελευθερία 

(τεσσάρων ετών) και την Ευαγγελία (δύο ετών). Η Μαρία νιώθει να κουράζεται ιδιαίτερα µε τις 

υποχρεώσεις της οικογένειας. Ένα από τα παράπονα της  είναι, ότι θέλει περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο στη ζωή της. Πολλές φορές δεν έχουν το χρόνο, ούτε να συζητήσουν. Επίσης, διαµαρτύρεται, 

ότι ο σύζυγός της δεν της παρέχει καµία βοήθεια στο σπίτι, αλλά ούτε αφιερώνει χρόνο στα παιδιά, 

µε πρόφαση την εργασία του. Η Μαρία βρίσκεται τώρα σε κατάσταση εγκυµοσύνης, στον έκτο 

µήνα και περιµένει το τέταρτο παιδί της.  

 

7.2.1.2.  Ευαγγελία 

 

 

20/3/1976:               Παντρεύονται οι γονείς της. 

2/4/1976:          Γεννάει η µητέρα της το πρώτο της παιδί και πεθαίνει δύο ηµερών κάτω από  

αδιευκρίνιστα αίτια.   

Τέλη 1976:               Η µητέρα της αποβάλλει έµβρυο εφτά µηνών. 

Μέσα του 1977:       Η µητέρα της αποβάλλει έµβρυο εφτά µηνών. 

30/5/1978:           Γεννιέται η αδερφή της Μαρία. 

8/1978:           Πεθαίνει ο παππούς της Βαγγέλης.  

5/9/1979:           Γεννιέται η Ευαγγελία στην Αθήνα. 

4/1980:           Η Ευαγγελία φεύγει µε την γιαγιά της για την Κρήτη.  

;84:                            Επιστρέφει στην Αθήνα. 

2/10/1085:           Γεννιέται ο αδερφός της Βαγγέλης. 

9/1998:           Περνάει η Ευαγγελία στο Πανεπιστήµιο και φεύγει από το πατρικό της. 

Περνάει επίσης, η αδερφή της Μαρία, αλλά σε Πανεπιστήµιο του τόπου διαµονής τους και 

παραµένει στο πατρικό τους. 

7/2002:                     Τελειώνει το Πανεπιστήµιο και επιστρέφει στο πατρικό της. 

9/2002:                      Περνάει ο Βαγγέλης στο πανεπιστήµιο και φεύγει από το πατρικό.  

9/2003:            ∆ιορίζεται στην Κρήτη µετά από επιτυχείς εξετάσεις στον ΑΣΕΠ  και φεύγει 

από το πατρικό της. 

4/3/2005:                   Μαθαίνει, ότι είναι έγκυος. 

15/8/2005:              Εισάγεται εσπευσµένα στο νοσοκοµείο µε πρόωρες συσπάσεις και παραµένει  

µέχρι τη γέννηση του παιδιού της. 

2/10/2005:            Γεννιέται η πρώτη κόρη της εφταµηνίτικη. 

22/11/2005:            Πραγµατοποιεί τον πρώτο της γάµο. 

21/6/2006:            Υπογράφει ιδιωτικό συµφωνητικό και χωρίζει µε το  πρώτο της σύζυγο. 

7/2007:                       Μένει έγκυος η αδερφή της, χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος.  

21/11/2007:             Παντρεύεται η αδερφή της µε πολιτικό γάµο. 

19/3/2008:             Γεννάει η αδερφή της την κόρη της. 

30/4/2009:             Πραγµατοποιεί τον δεύτερο γάµο της (πολιτικό).  

29/11/2008:             Πραγµατοποιεί τον δεύτερο γάµο της (θρησκευτικό). 

4/7/2009:                     Γεννιέται η δεύτερη κόρη της.  

 

Η Ευαγγελία γεννήθηκε στις πέντε Σεπτεµβρίου του 1979 στο Μαρούσι Αττικής. Είναι µόνιµη 

νηπιαγωγός, διορισµένη σε δηµόσιο σχολείο του Ηρακλείου, τα τελευταία επτά χρόνια. Προέρχεται 

από µία ελληνική αστική, χωλή, οικογένεια που έζησε σ’ ένα δυτικό προάστιο των Αθηνών. Είναι 

το δεύτερο παιδί µιας πενταµελούς οικογένειας. Προηγείται η αδερφή της, η Μαρία, µε την οποία 
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έχουν δεκαέξι µήνες διαφορά και έπεται ο αδερφός της, Ανδρέας, οποίος είναι εξίµισι χρόνια 

µικρότερος από την Ευαγγελία. Ο πατέρας της κατάγεται από ένα χωριό της Καρδίτσας και ασκεί 

το επάγγελµα του ναυτικού και η µητέρα της από ένα χωριό του Ρεθύµνου της Κρήτης και 

εργαζόταν ως υπεύθυνη στην καθαριότητα σε µία δηµόσια υπηρεσία. Ο πατέρας της, αν και είναι 

συνταξιούχος, ασκεί ακόµα το επάγγελµά του, ενώ η µητέρα της βγήκε πρόωρα σε σύνταξη σε 

ηλικία 38 ετών – λόγω της ύπαρξης τριών ανηλίκων τέκνων. Σε ηλικία οχτώ µηνών δόθηκε από 

τους γονείς της, στον παππού της και τη γιαγιά της, στους γονείς της µητέρας της, σε ένα ορεινό 

χωριό στο Ρέθυµνο της Κρήτης, για να µεγαλώσει µαζί τους. Εκεί έµεινε µέχρι την ηλικία των 

πέντε ετών περίπου, µέχρι δηλαδή, που άρχισε το σχολείο. Τα χρόνια αυτά στο χωριό τα θυµάται µε 

µεγάλη νοσταλγία και αγάπη. Ωστόσο φαίνεται να έχει πληγωθεί ιδιαίτερα από το γεγονός, ότι 

δόθηκε για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα στα παππούδια της και πέρασε ουσιαστικά όλη την 

παιδική της ηλικία µακριά από τους γονείς και τα αδέρφια της. Ένιωθε απόρριψη, ειδικά από την 

µητέρα της. Μάλιστα θεωρεί αυτό το γεγονός, ταυτόχρονα µε την άσχηµη συµπεριφορά του πατέρα 

της απέναντί της, και τη σύγκριση που έκανε εκείνος ανάµεσα στις δύο αδερφές, ως την 

µεγαλύτερη αιτία για την άσχηµη σχέση που είχε και έχει µέχρι σήµερα µε την αδερφή της (η 

σχέση πλέον είναι ανύπαρκτη).   

Σε ηλικία πεντέµισι ετών και µε αφορµή την έναρξη της σχολικής διαδροµής της πήγε στην  

Αθήνα, όπου βρίσκονταν ήδη οι γονείς της µε την µεγαλύτερη αδερφή της, η οποία ήταν τότε 

περίπου εξίµισι ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής της Ευαγγελίας στο χωριό, είχε πολύ 

µικρή επαφή µε τους γονείς και την αδερφή της, αφού αυτή περιοριζόταν στις λίγες επισκέψεις που 

της έκαναν κάθε δεύτερο καλοκαίρι. Συνολικά, δηλαδή, σε όλο το διάστηµα που µεγάλωνε µε τον 

παππού και τη γιαγιά της στο χωριό, η µητέρα της και η αδερφή της, την είχαν επισκεφτεί γύρω στις 

τρεις µε τέσσερις φορές. Με τη γιαγιά της διατηρεί ακόµα µία πολύ καλή σχέση (ο παππούς της έχει 

φύγει από τη ζωή). την ονοµάζει µάλιστα «η κολλητή µου». 

Η προσαρµογή της Ευαγγελίας στην Αθήνα, στο πατρικό της σπίτι, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.  

Αφενός µεν, βίωνε πολύ άσχηµα την απουσία του παππού και της γιαγιάς, που µέχρι την ηλικία των 

πεντέµισι ετών, τους θεωρούσε γονείς της, και αφετέρου δε, είχε πολύ άσχηµη σχέση µε την 

αδερφή της, η οποία την έδιωχνε συνέχεια από το σπίτι, και της έδειχνε µε κάθε τρόπο, ότι δεν 

ανήκε εκεί. Η Ευαγγελία λοιπόν, είχε τάσεις φυγής από το σπίτι της, και στην αρχή µάλιστα της 

διαµονής της στην Αθήνα είχε διατροφικά προβλήµατα, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στο 

νοσοκοµείο για µία εβδοµάδα περίπου. Πολύ δυνατή, επίσης, ήταν η αίσθηση της απουσίας του 

πατέρα της, αφού εκείνος εργαζόταν ως ναυτικός και έλειπε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το 

σπίτι (τουλάχιστον ενός έτους). Αλλά και όταν βρισκόταν στην Αθήνα, τροφοδοτούσε συνέχεια την 

άσχηµη σχέση της Ευαγγελίας µε την αδερφή της, µε συγκρίσεις και αντιζηλίες. Η Ευαγγελία 

περιγράφει µε πολύ δυσάρεστα συναισθήµατα τα χρόνια της στην Αθήνα. Θυµάται πάντα καβγάδες 

και φασαρίες. Είχε δεχθεί µεγάλη επιθετικότητα – λεκτική και σωµατική – από τον πατέρα της. 

Χρησιµοποιούσε µάλιστα προσβλητικά, αποθαρρυντικά και υποτιµητικά σχόλια, προκειµένου να 

απευθυνθεί στην Ευαγγελία. Το ίδιο ακριβώς έκανε και η αδερφή της απέναντί της. Υπογραµµίζει 

µάλιστα, ότι η αδερφή της µέσα στο σπίτι είχε την προστασία του πατέρα της. Η τελευταία ήταν 

ιδιαίτερα επιθετική – λεκτικά και σωµατικά – προς όλους και ιδιαίτερα προς την µητέρα της. 

Χαρµόσυνο γεγονός για την Ευαγγελία αποτέλεσε η γέννηση του αδερφού της ένα χρόνο µετά, 

αφού πήγε στην Αθήνα. Με τον αδερφό της είχε και έχει µία πολύ καλή και στενή σχέση, ακόµη και 

σήµερα. Ήταν ο µοναδικός λόγος που έκανε λίγο καλύτερη την παραµονή της στην Αθήνα. Ωστόσο 

πάντοτε θυµάται τον εαυτό της να έχει τάσεις φυγής από το σπίτι και επιθυµία επιστροφής στον 

παππού και τη γιαγιά.  

Σε ηλικία δεκαοχτώ ετών πέρασε στο Πανεπιστήµιο, στην παιδαγωγική σχολή, και 

συγκεκριµένα στο τµήµα νηπιαγωγών, και  έφυγε µακριά από το σπίτι της, για να σπουδάσει. 

Πέρασε όµορφα φοιτητικά χρόνια, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, µε αρκετό διάβασµα και προσπάθεια 

εκ µέρους της, και µε αρκετή επιµέλεια και απόδοση στα µαθήµατα, όπως και κατά τη διάρκεια των 

µαθητικών της χρόνων. ∆εν χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη ευφυΐα, αλλά από υπερβολική επιµονή 

και προσπάθεια. Τα άσχηµα λόγια του πατέρα της και η υποτίµηση προς το πρόσωπό της την έκανε 

να προσπαθεί όλο και περισσότερο. Ήθελε να τον διαψεύσει, να του αποδείξει, ότι αξίζει κι εκείνη. 
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Μάλιστα σε κάπποιο σηµείο η Ευαγγελία µας ανέφερε, ότι ο πατέρας της, της µιλούσε πάντοτε µε 

τόσο άσχηµο τρόπο, που νόµιζε, ότι νιώθει απέχθεια για εκείνη. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών 

της χρόνων έκανε και την πρώτη της σχέση, µε ένα φοιτητή, η οποία διήρκεσε ενάµισι έτος περίπου 

και τερµατίστηκε µετά από επιθυµία του συντρόφου. Η σχέση αυτή την στιγµάτισε ιδιαίτερα.Στη 

συνέχεια η Ευαγγελία προχώρησε σε µία σχέση µε έναν άνθρωπο, που θεωρούσε, ότι ήταν 

µεγαλύτερος από εκείνη είκοσι χρόνια. Μετά όµως από έξι χρόνια σχέσης, έµαθε, ότι εκείνος δεν 

ήταν ειλικρινής µαζί της και τον χώρισε αµέσως. Όταν τελείωσε το Πανεπιστήµιο, έψαξε να βρει 

δουλειά να µείνει στην πόλη που σπούδασε, αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Λόγω οικονοµικών 

αιτιών, επέστρεψε πάλι στο πατρικό της, όπου και εργαζόταν, στο επάγγελµα, που είχε σπουδάσει, 

αλλά και µελετούσε, προκειµένου να δώσει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, και να διοριστεί ως 

εκπαιδευτικός. Έδωσε εξετάσεις και διορίστηκε µετά από ένα χρόνο παραµονής της στην Αθήνα, σε 

έναν νοµό της Κρήτης. Στα 23 της υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό, και εκεί γνωρίζει και τον πατέρα 

του πρώτου της παιδιού. Έκαναν παρέα ένα χρόνο, είχαν σχέση ενάµισι χρόνο περίπου και τυγχάνει 

µία εγκυµοσύνη. Η Ευαγγελία είναι θετική στην εγκυµοσύνη και «κρατάει» το παιδί, αν και δεν 

φαίνεται να έχει στήριξη από πουθενά. Οι γονείς της αντέδρασαν πολύ άσχηµα και οι σχέσεις τους 

διακόπηκαν τελείως. Γάµος δεν υπήρξε, παρά µόνο, όταν γεννήθηκε το παιδί, και αφού 

υποχρεώθηκε από τον πατέρα του τελευταίου να προβεί σε εξέταση ταυτοποίησης της πατρότητας. 

Η πράξη αυτή έκανε την Ευαγγελία να νιώσει αηδία για τον πατέρα του παιδιού της. Χωρίζει µετά 

από έξι µήνες συµβίωσης και παραµένει µαζί µε το παιδί της στην πόλη του πρώην συζύγου της, 

για ένα χρόνο ακόµα, αφού επαγγελµατικοί λόγοι την υποχρέωναν. Η ζωή της εκεί ήταν πολύ 

δύσκολη, χωρίς να έχει έναν άνθρωπο να µιλήσει, κάποιον να της συµπαρασταθεί.Όταν το παιδί 

ήταν είκοσι µηνών περίπου παίρνει µετάθεση για άλλο νοµό της Κρήτης και φεύγει µαζί µε το 

παιδί. Εκεί µένει για δύο χρόνια. Η παρουσία του πατέρα στη ζωή του παιδιού ήταν και είναι 

ανύπαρκτη, ακόµη και σήµερα. ∆εν γνωρίζει, ούτε την εξωτερική εµφάνιση του παιδιού του. 

Ωστόσο, βρίσκεται στη ζωή της µητέρας µε συχνές δικαστικές διαµάχες, οι οποίες άρχισαν από την 

στιγµή που η Ευαγγελία αποφάσισε να φτιάξει τη ζωή της ξανά και να προχωρήσει σε ένα δεύτερο 

γάµο. Στην κόρη της έχει ιδιαίτερη αδυναµία. Με τον δεύτερο σύζυγό της έχει µία πολύ όµορφη 

σχέση, γεµάτη αγάπη και επικοινωνία. Ήταν ο µοναδικός άνθρωπος που της συµπαραστάθηκε, όταν 

χώρισε. ∆ιαµένουν τον τελευταίο χρόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης και έχουν ένα ακόµη παιδάκι, 

ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι σήµερα έξι µηνών. Νιώθε περήφανη για τα παιδιά της και θέλει να 

βρίσκεται κοντά τους συναισθηµατικά και ψυχικά – αυτό, δηλαδή, που έλειψε στην ίδια. Με τον 

σύζυγό της φαίνεται να περνά όµορφα και να έχει βρει την γαλήνη και την ηρεµία που οφείλει κάθε 

µητέρα να εξασφαλίζει πρώτα στον εαυτό της και µετά στα παιδιά της. Ωστόσο, αναφέρει, ότι 

πολλές φορές αναζητά την φασαρία και τους τσακωµούς που είχε µάθει να βιώνει στην πατρική της 

οικογένεια.
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7.2.2. Ανάλυση Γενεογράµµατος και οικογενειακές σχέσεις των δύο µητέρων 

 
Ας εξετάσουµε τώρα τα γενεογράµµατα των δύο µητέρων, έτσι, όπως διαµορφώθηκαν από τα 

στοιχεία που µας παρέθεσαν.  Τα γενεογράµατά τους βρίσκονται στο Παράρτηµα για αισθητικούς 

λόγους (Παρ. 3: Χαρτογράφηση οικογενειακής δοµής Μαρίας, Παρ. 4: Οικογενειακές σχέσεις 

Μαρίας, Παρ. 5: Χαρτογράφηση οικογενειακής δοµής Ευαγγελίας, Παρ.6: Οικογενειακές σχέσεις 

Ευαγγελίας). 

 

7.2.2.1. Μαρία  
 

Οι γονείς της Μαρίας είναι ο Αντώνης (1956) και η Ευαγγελία (1947). Ο πατέρας της είναι 

δάσκαλος και ιερέας και η µητέρα της κοµµώτρια. Η Μαρία (1978) είναι το πρώτο κατά σειρά 

γέννησης παιδί. Ακολουθεί η Κατερίνα (1979) και η Εµµανουέλλα (1982). Η Μαρία έχει παντρευτεί 

τον Κωνσταντίνο και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Αντώνη (2004), την Ελευθερία (2005), την 

Εύα (2007). Η Μαρία είναι έγκυος – 6 µηνών - και περιµένει το τέταρτο παιδί της και το δεύτερο γιο 

της. Η αδερφή της η Κατερίνα είναι και αυτή παντρεµένη και έχει ένα κοριτσάκι (2007).  

Ο πατέρας της Μαρίας είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά των γονιών του. Ο πατέρας του – 

Μανόλης - έχει κάνει δύο γάµους, από τον οποίο ο Αντώνης έχει µία αδερφή, τη Βασιλεία. Με την 

µητέρα του – Μαρία – ο πατέρας του απέκτησε τρία παιδιά: την Γεωργία, τον ίδιο και τον ∆ηµήτρη. 

Η αδερφή του η Βασιλεία από τον πρώτο γάµο του πατέρα του, έχει παντρευτεί το Γρηγόρη και 

έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την Μαρία, την Τασούλα και το Σταύρο. Η αδερφή του, η Γεωργία 

έχει παντρευτεί το Θανάση και έχουν αποκτήσει την Μαρία, τον Μανόλη, την Πόπη και τον Μάνθο, 

ενώ ο αδερφός του, ∆ηµήτρης, έχει παντρευτεί τη Βιολέτα και έχουν αποκτήσει την Μαριάνθη και 

την Εµµανουέλλα.   

Αναφορικά µε τον παππού της τον Μανόλη και τη γιαγιά της την Μαρία, δεν µας δίνει πολλά 

στοιχεία. Ο παππούς της είναι εν ζωή, αλλά δεν γνωρίζει τα ονόµατα των γονιών του, ούτε αν είχε 

αδέρφια και πόσα. Η γιαγιά της έχει πεθάνει – 2005-, αλλά ούτε εκείνης γνωρίζει τα ονόµατα των 

γονιών της. ∆εν ξέρει τον ακριβή αριθµό των αδερφιών της, αλλά κάνει αναφορά για έναν αδερφό 

και δύο αδερφές πριν τη γέννηση της γιαγιάς της.   

Η µητέρα της Μαρίας, η Ευαγγελία, είναι το τελευταίο από έξι παιδιά. Γονείς της ήταν ο Σπύρος 

και η Μαρία και έχουν πεθάνει και δύο ( 1986 και 1990 αντίστοιχα). Πρώτος κατά σειρά γέννησης 

είναι ο Κωστής, η Γαρρυφαλιώ, ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Μανόλης. Ο Κωστής παντρεύτηκε την 

Ιουλία και έχουν αποκτήσει τον Σπύρο, την Μαρία και τον Μανόλη. Η Γαρυφαλλιώ παντρεύτηκε 

τον Νίκο και απέκτησαν τον Γιώργο, τον Μηνά και την Μαρία. Ο Γιώργος παντρεύτηκε τη Σοφία 

και έκαναν το Σπύρο και την Μαρία. Ο Νίκος παντρεύτηκε την Αρετή και έκαναν τον Κωνσταντίνο, 

µετά από πολλές αποτυχηµένες εξωσωµατικές γονιµοποιήσεις. Και τέλος, ο Μανόλης παντρεύτηκε 

την Ανδριανή και απέκτησαν τον Σπύρο και τη ∆όξα.   

Για τον παππού της τον Σπύρο η Μαρία δεν θυµάται, ούτε τα ονόµατα των γονιών του, αλλά ούτε 

και τον ακριβή αριθµό και φύλο των αδερφών του. Κάνει λόγο µόνο για δύο µεγαλύτερους 

αδερφούς από τον παππού της, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.  

Εξετάζοντας το γενεόγραµµα της Μαρίας συνειδητοποιούµε, ότι το επάγγελµα του κληρικού και 

γενικά του προτύπου του άντρα που ασχολείται µε τα Θεία, εντοπίζεται σε κάθε γενεά. Και οι δύο 

παππούδες της Μαρίας ήταν ψάλτες. Ο πατέρας της ήταν ιερέας και δάσκαλος και ο αδερφός του 

Θεολόγος. Ο αδερφός της µητέρας της είναι κι αυτός ιερέας. Ο σύζυγος της Μαρίας είναι ιερέας και 

Θεολόγος.   

Σύµφωνα µε τη γραµµική απεικόνιση των σχέσεων των µελών της οικογένειας ανάµεσά τους, 

βλέπουµε, ότι η Μαρία έχει πολύ στενή σχέση µε την µητέρα της και στενή, αλλά και λίγο άσχηµη 

µε τον πατέρα της. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές ο πατέρας της προκειµένου να την αναγκάσει να 

αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση, τις έκανε προσβλητικά 

σχόλια και η Μαρία ένιωθε να την µειώνει. Είχε µεγάλες προσδοκίες από την Μαρία, ίσως γιατί 

έβλεπε στο πρόσωπό της τον γιο, που ποτέ δεν απέκτησε. Με τις δύο αδερφές της έχει πολύ καλή 
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και στενή σχέση. Ο πατέρας της έχει πολύ στενή σχέση µε την µεσαία αδερφή της, η οποία είναι η 

περισσότερο δυναµική και δραστήρια ανάµεσα στις αδερφές. Ο χαρακτήρας της Μαρίας και της 

µικρής της αδερφής µοιάζουν αρκετά.  

Ο πατέρας της Μαρίας είχε στενή σχέση µε τους γονείς του, αλλά και η µητέρα τους το ίδιο. Και 

οι γονείς της Μαρίας µεταξύ τους έχουν µία στενή και φυσιολογική σχέση, χωρίς ιδιαίτερες 

εντάσεις. ∆εν εντοπίζονται τρίγωνα ή επανάληψη άσχηµων σχεσιακών προτύπων. 

 

7.2.2.2. Ευαγγελία 

 
Ας δούµε τώρα αναλυτικά την χαρτογράφηση της οικογενειακής δοµής της Ευαγγελίας, αλλά και 

τις οικογενειακές της σχέσης (Παρ. 3 και 4). Γονείς λοιπόν της Ευαγγελίας είναι ο Κυριάκος (το 

τελευταίο παιδί από τέσσερα αδέρφια από ανασυσταµένη οικογένεια) που έχει γεννηθεί το 1950 σε 

ένα ορεινό χωριό της Καρδίτσας και η ∆έσποινα που έχει γεννηθεί κι εκείνη το 1950 σε ένα ορεινό 

χωριό της Κρήτης (το πρώτο παιδί από πέντε αδέρφια). Απέκτησαν τρία παιδιά: Την Μαρία (1978), 

την Ευαγγελία (1979) και τον Ανδρέα (1985). Η οικογένειά τους θα χαρακτηρίζονταν «χωλή», αφού 

ο πατέρας λείπει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από την οικογενειακή τους εστία. Πριν από την 

Μαρία και σε ηλικία είκοσι ετών, η µητέρα της Ευαγγελίας είχε κάνει άµβλωση – ούσα ανύπαντρη - 

όπως και µετά την γέννηση του πρώτου παιδιού της, της Μαρίας. Μετά την πρώτη της άµβλωση, 

γέννησε ένα παιδί, το οποίο την δεύτερη µέρα της ζωής του πέθανε και έκανε δύο αποβολές. Το 

πρώτο παιδί τους, η Μαρία έχει παντρευτεί τον Γρηγόρη (1979) και έχουν αποκτήσει ένα παιδί, τη 

∆έσποινα (2007). Η Ευαγγελία έχει κάνει δύο γάµους: ο πρώτος ήταν πολιτικός και κοινωνικά 

επιβληθείς, αφού συνέβη µία ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη σε ηλικία είκοσι πέντε ετών. Μετά από έξι 

µήνες χώρισε. Ο δεύτερος τελέστηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και πιο συγκεκριµένα, µετά από 

ένα διάστηµα δυόµισι ετών από τον πρώτο χωρισµό. Η Ευαγγελία µε τον δεύτερο σύζυγό της 

απέκτησε ένα κοριτσάκι – 6 µηνών. Πριν την απόκτηση αυτού του µωρού είχε κάνει και η ίδια µία 

αποβολή. Ο αδερφός της ο Ανδρέας είναι ανύπαντρος και έχει την ίδια ηµεροµηνία γενεθλίων µε το 

πρώτο παιδί της Ευαγγελίας.  

Η µητέρα της Ευαγγελίας, η ∆έσποινα, κατάγεται από µία οικογένεια µε πέντε παιδιά. Γονείς της 

είναι ο Ιωάννης (1921-2007) και η Ευαγγελία (1932). Η ∆έσποινα είναι η πρώτη σε σειρά γέννησης. 

Στη συνέχεια βρίσκεται η Κυριακή (1952), ο Αριστοτέλης (1954), η Μαρία (1956) και τέλος ο 

Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει δολοφονηθεί (1958-2003). Η Κυριακή απέκτησε µε τον Γιώργο (1927) 

– µε τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση - οχτώ παιδιά: τον Νεκτάριο (ο οποίος παντρεύτηκε την Πόπη 

– µετά από έναν αποτυχηµένο αρραβώνα - και απέκτησε τον Σίσσυ και το Γιώργο και βρίσκονται 

τώρα σε διάσταση), τον Σπύρο (που παντρεύτηκε τη ∆έσποινα και µετά από δέκα χρόνια απέκτησαν 

µε εξωσωµατική γονιµοποίηση δίδυµα), την Ελένη – η οποία έχει χωρίσει - (που παντρεύτηκε τον 

Κώστα και απέκτησε τη Θεώνη), την Ευαγγελία (που παντρεύτηκε τον Σπύρο και έχουν αποκτήσει, 

κατόπιν εξωσωµατικής γονιµοποίησης, τον Νίκο και το Γιώργο), τον Αριστείδη – ο οποίος έχει 

κάνει έναν αποτυχηµένο γάµο – που παντρεύτηκε την Ιωάννα, αλλά δεν µπορούν να αποκτήσουν 

παιδιά, τη Βασιλεία, η οποία παντρεύτηκε τον Κωστή – τώρα βρίσκεται σε διάσταση – και έχει τρία 

παιδιά: τον Γιώργο, τον Μαρίνο και την Μαρία. Επίσης, την Ανδριανή, η οποία έχει παντρευτεί τον 

Νίκο  και έχουν αποκτήσει τη Σοφία και έναν µπέµπη, και τέλος, η Μαρία, η οποία είναι ανύπαντρη. 

     Ο Αριστοτέλης, ο αδερφός της ∆έσποινας, της µητέρας της Ευαγγελίας έχει παντρευτεί την 

Αρετή – βρίσκονται σε διάσταση – και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την Ευαγγελία που έχει 

παντρευτεί τον Αποστόλη – βρίσκονται σε διάσταση τώρα - και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 

Γιάννη και τον Μανόλη. Επίσης, τον Γιάννη, που έχει παντρευτεί την Σοφία – βρίσκονται σε 

διάσταση τώρα – και έχουν αποκτήσει τον Μανόλη και µία µπέµπα, και τον ∆ηµήτρη, που είναι 

ανύπαντρος.  

Η Μαρία, η αδερφή της ∆έσποινας, έχει παντρευτεί τον Φίλιππα – βρίσκεται σε διάσταση τώρα – 

και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Πόπη και την Ιωάννα.  

Τέλος, ο δολοφονηµένος αδερφός της ∆έσποινας έχει παντρευτεί δύο φορές: µε την πρώτη 

γυναίκα του, την Πόπη, έχει αποκτήσει την Ελένη, την Εύα και την Μαρία. Εκτός από την Ελένη, η 
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οποία έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει χωρίσει και τις δύο, οι υπόλοιπες είναι ανύπαντρες. Με τη 

δεύτερη γυναίκα του, την Κατερίνα, έχει αποκτήσει την Ελπίδα και τη Στέλλα, αλλά πριν την 

απόκτηση των παιδιών, έχασαν ένα παιδί – αγόρι.  

Η Ευαγγελία επιπλέον, µας δίνει την πληροφορία, ότι και οι δύο θείες της, και η Κυριακή και η 

Μαρία έχουν κάνει αµβλώσεις και αποβολές, αλλά χωρίς να αναφέρεται στη χρονική σειρά και τον 

αριθµό αυτών.  

Η Ευαγγελία µας δίνει επίσης, πληροφορίες και για τον παππού της και τη γιαγιά της, τους γονείς 

της µητέρας της. Τους γονείς της γιαγιάς της Ευαγγελίας τους έλεγαν Χαράλαµπο και ∆έσποινα και 

είχαν αποκτήσει την Μαρία, τον Μιχάλη, την Ελένη, τον Μόσχο, την Κατερίνα, την Ευαγγελία, το 

Βασίλη και τον ∆ηµήτρη.  

Από την άλλη πλευρά γονείς του παππού της του Γιάννη ήταν ο Χαράλαµπος και η Μαρία και 

είχαν αποκτήσει, την Παγώνα, το Γιώργο, το Γιάννη, τη ∆έσποινα, το Στέλιο, το Χρήστο και τον 

Σπύρο.   

Η Ευαγγελία λοιπόν µας παρέχει αρκετές πληροφορίες για τους συγγενείς της από την πλευρά 

της µητέρας της. Ας δούµε τώρα τι γίνεται µε τους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα της.  

Οι γονείς λοιπόν του πατέρα της λέγονταν Ανδρέας και Μαρία. Τον παππού της τον Ανδρέα δεν 

τον είχε γνωρίσει καθόλου, αφού πέθανε πριν γεννηθεί εκείνη και τη γιαγιά της την Μαρία τη 

θυµάται αµυδρά, αφού έφυγε από τη ζωή, όταν η Ευαγγελία ήταν εννέα ετών. Ο πατέρας της είναι 

το τελευταίο σε σειρά γέννησης, παιδί, µε µεγάλη διαφορά ηλικίας από τις αδερφές του – από την 

µικρότερη δεκαπέντε χρόνια. Ο παππούς της ο Ανδρέας, όταν γεννήθηκε ο πατέρας της ήταν 

πενήντα πέντε ετών και η γιαγιά της η Μαρία πενήντα ετών. Από την οικογένεια του πατέρα της δεν 

γνωρίζει κανέναν άλλον απολύτως. Μόνο ονοµαστικά γνωρίζει, ότι ο πατέρας της είχε µία αδερφή 

από τον πρώτο γάµο του πατέρα του που λεγόταν Ελένη, και η οποία απέκτησε ένα αγοράκι – τώρα 

είναι διαζευγµένη. Επίσης, έχει µία αδερφή, την ∆ήµητρα, η οποία έχει κάνει δύο γάµους και έχει 

χωρίσει και από τους δύο. Από αυτούς τους δύο γάµους έχει αποκτήσει τρία παιδιά, όπου το καθένα 

από αυτά έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει χωρίσει. Ωστόσο, δεν µας αναφέρονται ονόµατα, ούτε 

αριθµός και φύλο των παιδιών που έχει αποκτηθεί. Γίνεται αναφορά και για άλλη µία αδερφή του 

πατέρα της, χωρίς όµως να διευκρινίζεται το όνοµά της. Εκείνη έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει και 

τις δύο φορές. Έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία έχουν παντρευτεί και έχουν χωρίσει κι αυτά από 

δύο φορές. Ωστόσο, δεν γνωρίζει ονόµατα, ή αριθµό και φύλο των παιδιών που έχουν αποκτηθεί.  

Η Ευαγγελία λοιπόν µας παραθέτει πολύ λίγα στοιχεία αναφορικά µε την οικογένεια του πατέρα 

της και κυριολεκτικά δεν γνώρισε κανέναν – παππού, θείες, ξαδέρφια, κλπ. Ο πατέρας της ανέκαθεν 

προφασιζόταν ως δικαιολογία την εργασία του. Ήταν, δηλαδή, συνεχώς µακριά, και γι’ αυτόν τον 

λόγο δεν είχε επαφή µε κανέναν από τους συγγενείς του.     

Όπως φαίνεται και από το γενεόγραµµα της Ευαγγελίας, µας δίνονται πολλές πληροφορίες για 

τους συγγενείς της µητέρας της. Γνωρίζει ακόµα και τα ονόµατα και µάλιστα κατά σειρά γεννήσεως 

των αδερφών του παππού της και της γιαγιά της. Από την άλλη πλευρά, τους συγγενείς του πατέρα 

της, δεν τους ξέρει σχεδόν καθόλου. ∆εν τους έχει γνωρίσει ποτέ, ούτε καν τις αδερφές του πατέρα 

της και τα παιδιά αυτών, τα πρώτα ξαδέρφια της, δηλαδή. Μας πληροφορεί, ωστόσο για την 

οικογενειακή τους κατάσταση, χωρίς βέβαια να µας αναφέρει, ούτε τα ονόµατά τους. η 

χαρτογράφηση των συγγενών από την πλευρά της µητέρας της καταλαµβάνει όλο σχεδόν το χώρο 

της σελίδας. 

Στο συγκεκριµένο γενεόγραµµα πολύ συχνό επίσης,  είναι και το φαινόµενο των αµβλώσεων και 

των αποβολών. Η µητέρα της Ευαγγελίας αναφέρεται, ότι έχει κάνει δύο εκτρώσεις και δύο 

αποβολές, αλλά και οι αδερφές της, Κυριακή και Μαρία, το ίδιο. Η Ευαγγελία επίσης, έχει κάνει µία 

αποβολή, στα πλαίσια του δεύτερου γάµου της και πριν αποκτήσει το δεύτερο παιδί της. Η γιαγιά 

της επίσης, η Ευαγγελία, έχει κάνει αρκετές αποβολές – όπως επίσης, η µητέρα της γιαγιάς της, 

αλλά και η µητέρα του πατέρα της -  λόγω ελλιπούς ιατρικής µέριµνας εκείνα τα χρόνια, αλλά και 

µία έκτρωση µέσα στα πλαίσια της εξωσυζυγική της σχέσης. Επίσης, η γυναίκα του δολοφονηµένου 

αδερφού της µητέρας της έκανε µία αποβολή, πριν αποκτήσουν τα παιδιά τους. συνειδητοποιούµε 

λοιπόν, ότι το φαινόµενο των αµβλώσεων ή απότοµων διακοπών κυήσεως επαναλαµβάνεται από 
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γενεά σε γενεά. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι µπορεί το φαινόµενο των αποβολών να 

εµφανιστεί και στα παιδιά της Ευαγγελίας, αφού βλέπουµε, ότι έχει ισχύ από γενεά σε γενεά. 

Ωστόσο, και από την πλευρά του πατέρα της είναι πολύ συχνό το φαινόµενο των αµβλώσεων, και 

αναφορικά µε τις θείες της, αλλά και µε τις ξαδέρφες της. Χωρίς όµως να γνωρίζει την χρονική τους 

σειρά ή την περίοδο πραγµατοποίησής τους. είναι πληροφορίες που τις έχει ακούσει από την µητέρα 

της στα πλαίσια τηλεφωνικών της συνοµιλιών.  

Τέλος, εντύπωση στο γενεόγραµµα της Ευαγγελίας µας προκαλεί η συχνότητα των διαζυγίων και 

των σχέσεων σε διάσταση. Πιο συγκεκριµένα, από την πλευρά του πατέρα της ο παππούς της ο 

Ανδρέας είχε παντρευτεί δύο φοράς. Από δύο φορές έχουν παντρευτεί και οι τρεις αδερφές του 

πατέρα της και έχουν χωρίσει. Και από δύο επίσης φορές έχουν παντρευτεί όλα τα άγνωστα για την 

Ευαγγελία ξαδέρφια της, κι έχουν χωρίσει κι εκείνα. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι και αυτό 

είναι ένα στοιχείο που αναβιώνει από γενεά σε γενεά. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να επαναληφθεί και 

στα παιδιά της Ευαγγελίας. 

Παράλληλα, και η ίδια έχει παντρευτεί δύο φορές. Η Ευαγγελία µας ανέφερε στις συνεντεύξεις, 

ότι πολύ συχνά άκουγε τους γονείς της στο σπίτι να λένε, ότι αν δεν ήταν ο πατέρας της ναυτικός 

και αν δεν έλειπε µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σπίτι, θα ήταν τώρα χωρισµένοι. Κι αυτό, γιατί 

η σχέση τους ήταν συγκρουσιακή, αλλά περισσότερο απόµακρη, θα λέγαµε.  

Η αδερφή, επίσης, της µητέρας της, η Κυριακή, είναι σε διάσταση µε το σύζυγό της, αλλά και 

τέσσερα από τα εφτά παντρεµένα παιδιά της: ο Νεκτάριος – ο οποίος είχε αρραβωνιαστεί ξανά - και 

η Βασιλεία που είναι σε διάσταση µε τους συζύγους τους, η Ελένη που έχει πάρει διαζύγιο, ο 

Αριστείδης που έχει χωρίσει κι έχει ξαναπαντρευτεί. Και ο αδερφός της µητέρας της είναι σε 

διάσταση, αλλά και τα δύο παντρεµένα παιδιά του – Ευαγγελία και Γιάννης. Επιπλέον, και η µικρή 

αδερφή της µητέρας της, Μαρία, είναι σε διάσταση µε τον σύζυγό της. Ο δολοφονηµένος αδερφός 

της µητέρας της, είχε κάνει δύο γάµους. Η πρώτη κόρη του από τον πρώτο γάµο έχει παντρευτεί και 

έχει χωρίσει δύο φορές.  

Ας δούµε τώρα την γραµµική απεικόνιση των σχέσεων των µελών της οικογένειας της 

Ευαγγελίας. Καταρχήν, για την οικογένεια καταγωγής του πατέρα της γνωρίζει πολύ λίγα στοιχεία. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει, όσα µας είπε και κατά τη διάρκεια της βιογραφικής – αφηγηµατικής 

συνέντευξης. Ο πατέρας λοιπόν της Ευαγγελίας µε τους γονείς του είχε µία απόµακρη σχέση, αλλά 

και µε τους γονείς της γυναίκας του. Η ίδια απόµακρη σχέση επαναλαµβάνεται και µε την σύζυγό 

του, αλλά και µε τον γιο του. Επίσης, και µε τις τρεις αδερφές του είχε συγκρουσιακή και απόµακρη 

σχέση, όπως και η γυναίκα του µε τα τρία αδέρφια της. Με τον δολοφονηµένο αδερφό της, η σχέση 

της ήταν απόµακρη, αφού εκείνος έµενε στην Αυστραλία. Η Ευαγγελία από την πλευρά της έχει 

συγκρουσιακή και τώρα πλέον αποξενωµένη σχέση µε την αδερφή της, ενώ µε τον αδερφό της 

στενή. Στενή σχέση είχε και µε την µητέρα της, αλλά µετά την πρώτη της εγκυµοσύνη η σχέση τους 

έγινε αποξενωµένη. Με τον πατέρα της η Ευαγγελία είχε ανέκαθεν συγκρουσιακή σχέση, ο οποίος 

µε την αδερφή της είχε στενή και συγκρουσιακή σχέση. η Ευαγγελία µε τον παππού της και τη 

γιαγιά της έχει πολύ στενή σχέση, αλλά και εκείνοι µεταξύ τους.  

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η απόµακρη σχέση που είχε ο πατέρας της Ευαγγελίας µε τους γονείς 

του επαναλαµβάνεται µε την σύζυγο του, µε τους γονείς της, αλλά και µε το γιο του. Η µητέρα της 

Ευαγγελίας επαναλαµβάνει την στενή σχέση που είχε µε τον πατέρα της µε τη σχέση που έχει µε το 

γιο της, αλλά και την συγκρουσιακή σχέση που είχε µε την µητέρα της µε την σχέση που έχει µε την 

πρώτη της κόρη. ∆ιαπιστώνουµε, επίσης, ότι η σχέση της µε την Ευαγγελία ήταν στενή, µέχρι που η 

τελευταία αποφάσισε να µην κάνει άµβλωση, να αντισταθεί, δηλαδή, στην µητέρα της. Από εκείνη 

τη στιγµή, οι σχέσεις τους είναι απόµακρες. Φαίνεται επίσης, ότι και ο πατέρας και η µητέρα της 

Ευαγγελίας έχουν συγκρουσιακές και απόµακρες σχέσεις µε όλα τα αδέρφια τους, κατάσταση που 

επαναλαµβάνεται ανάµεσα στην Ευαγγελία και την αδερφή της. Ο πατέρας της Ευαγγελίας και η 

µητέρα της είναι οι µοναδικοί ανάµεσα στα αδέρφια τους που δεν έχουν χωρίσει. Ίσως σε αυτό έχει 

συντελέσει και το επάγγελµα του πατέρα της. Το να λείπει, δηλαδή, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

από την οικογενειακή του στέγη.  
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7.2.3. Ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το γενεόγραµµα 
 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις δύο 

περιπτώσεις στις ίδιες ερωτήσεις της τρίτης φάσης της έρευνας, και συγκεκριµένα σε µία 

«ηµιδοµηµένη κλινική συνέντευξη σχετικά µε το γενεόγραµµα». Μέσω αυτής της διαδικασίας 

αντλήσαµε πληροφορίες σχετικά µε το υποκείµενο προσωπικά, σχετικά µε τις σχέσεις του µε την 

µητέρα του, µε τον πατέρα του, µε τα αδέρφια του, µε την οικογένειά του πατέρα του, αλλά και µε 

την οικογένεια της µητέρας του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να επισηµάνουµε 

οµοιότητες και διαφορές, σχετικά µε τις πληροφορίες που αντλήσαµε από τα ίδια τα υποκείµενα για 

τον προσωπικό τους εαυτό, αλλά και για τις σχέσεις τους µε το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Επιπλέον, θα επιχειρήσουµε τη διατύπωση ανάλογων συµπερασµάτων.  

 

7.2.3.1. Μαρία  

 

Ας ερευνήσουµε πρώτα τις σχέσεις της Μαρίας µε τα µέλη της υπόλοιπης οικογένειάς της. Ας 

αρχίσουµε πρώτα µε την σχέση της µητέρας της:  

 

7.2.3.1.1. Σχέσεις της Μαρίας µε την µητέρα της  
 

Οι σχέσεις της Μαρίας µε την µητέρα της χαρακτηρίζονται από αγάπη κι επικοινωνία. Μιλούν 

στο τηλέφωνο, αλλά και συναντιούνται µία φορά τη βδοµάδα, Κυριακή, συνήθως, στο σπίτι των 

γονιών της. Συζητούν για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Μαρία, τις ανησυχίες της, αλλά και την 

κατάσταση της υγείας της µητέρας της. Η Μαρία αναφέρει συγκεκριµένα:  

 
[…] Καλές, αγαπητικιές, ε… µιλάµε στο τηλέφωνο. Την επισκέπτοµαι κάθε Κυριακή. Έχουµε 

επικοινωνία, δηλαδή, λέµε τα προβλήµατά µου, τα συζητάµε. Και αυτή µου λέει για την υγεία της.  

 

Η Μαρία θεωρεί, ότι η σχέση µε την µητέρα της δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες και 

προβλήµατα, αλλά και οι συγκρίσεις και οι φασαρίες γενικά είναι ανύπαρκτες. Τα Σαββατοκύριακα 

συνήθως ο µεγάλος της ο γιος επισκέπτεται τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό. Επισηµαίνει 

χαρακτηριστικά:  

 
[…] δεν έχουµε προβλήµατα, δόξα το Θεό. ∆εν έχουµε συγκρίσεις και… φασαρίες και αυτά. Μιλάµε, 

άµα µπορεί να µου κρατήσει τα παιδιά, µου τα κρατάει. Αν έχει… να, Σαββατοκύριακα, µέχρι και πριν 

κάνει την εγχείριση, µου τον έπαιρνε τον Αντώνη Σαββατοκύριακα, Παρασκευοσαββατοκύριακα και 

τον έπαιρνα εγώ την Κυριακή και… µε βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό. 

 

Ωστόσο, η Μαρία αισθάνεται µερικές φορές, ότι η µητέρα της επεµβαίνει στα οικογενειακά της 

θέµατα. Για παράδειγµα επισηµαίνει συχνά στην Μαρία, ότι ο σύζυγός της δεν θα έπρεπε να 

εργάζεται τόσες πολλές ώρες, µε αντίτιµο την συχνή και πολύωρη απουσία του από την 

οικογενειακή τους εστία. Η Μαρία νιώθει, ότι επηρεάζεται από αυτήν την παρέµβαση της µητέρας 

της και λέει συγκεκριµένα: 

     
[…] καµιά φορά θα µου πει ξέρω ‘γω, α, ο σύζυγος σου, αργεί, γιατί αργεί και δεν τον βλέπουν τα 

παιδιά, και είναι σωστό; Και είναι τόσο πολύ αφιερωµένος στην εκκλησία… κι αυτά. ∆ηλαδή, θα µου 

γκρινιάξει λίγο για το σύζυγο… Θα της πω, µαµά τώρα µην µιλάς, γιατί… Τώρα λέω µε 

τσουρουφλίζεις. Τι µου τα λες…  και καθόλου; Αφού… Μπορείς να κάνεις κάτι;. 

 

Περισσότερο η µητέρα της Μαρίας κάνει λόγο για την πατρική έλλειψη που θα αισθάνονται τα 

παιδιά, λόγω της συχνής απουσίας του από το σπίτι. Θεωρεί, ότι δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο στα 

παιδιά του, ούτε καν για να παίξει µαζί τους. Όπως λέει η ίδια:  
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[…] Και λέει, καλά ο σύζυγος πού είναι; Πούν’ τος τώρα να παίξει µε τα παιδιά; Και τ’ απόγευµα θα 

πάει και την Κυριακή τ’ απόγευµα, θα πάει µου λέει; Σιγά, µου λέει, ξέρεις, µ’ αυτήν την έννοια καµιά 

φορά, έτσι. 

 

Εν τούτοις, η µητέρα της Μαρίας δεν έχει αναφερθεί ποτέ προσωπικά στον ίδιο, ποτέ δεν του έχει 

εκφράσει κάποιο παράπονό της ή κάποιο σχόλιο της. Ό, τι έχει να πει, το λέει στην κόρη της. Όπως 

µας λέει η Μαρία:  

 
[…] Όχι, ναι, παρεµβαίνει, αλλά µόνο µε µένα. ∆εν προ… δεν του λέει καµιά κουβέντα. Ή καµιά φορά 

µου λέει, µα καλά, τι µακριά µαλλιά είναι αυτά που έχει; Γιατί δεν του λες να τα κόψει; Έχει µακρύ 

µαλλί, έχει αφήσει µακριά µαλλιά, µε κότσο. 

 

Όµως, είναι αληθοφανές, ότι η Μαρία επηρεάζεται από την µητέρα της και τα σχόλια της. Αυτή η 

επιρροή ωστόσο, είναι προσωρινή, αφού την ωθεί σε µία συζήτηση µε το σύζυγο, χωρίς 

αποτέλεσµα. Κι αυτό, γιατί ο σύζυγος δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να κατανοήσει κάποια 

πράγµατα ή να περιορίσει τον χρόνο που αφιερώνει στην εργασία του και να ασχοληθεί 

περισσότερο µε την οικογένειά του. αυτό αποτελεί και ένα από τα παράπονα της Μαρίας. Το 

γεγονός, δηλαδή, ότι ο σύζυγος δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο, ούτε στην ίδια, αλλά ούτε και στα 

παιδιά. Όπως αναφέρει και η ίδια:   

  
[…] ∆ηλαδή, όπως µου το λέει, το… το πράγµα, ότι… κοίταξε να δεις, που δεν σε κάνει, δεν σε 

βοηθάει, αυτά, το ένα το άλλο, δεν πρέπει κάτι να κάνετε, κι αυτά. Ναι µε επηρεάζει λίγο, ναι, να πω 

καµιά κουβέντα. ∆ηλαδή, µπορεί να συζητήσω, να επηρεαστώ, δηλαδή, µέχρι και τα απόγευµα, το 

βράδυ να του πω κάτι, αλλά µετά βλέπω, ότι δεν… δώρο, άδωρο, οπότε, λέω εντάξει, πάει κι αυτό. Μ’ 

επηρεάζει, δηλαδή, προσωρινά, κι εκείνη την ώρα που το λέει, και τ’ απογευµατάκι και το βραδάκι, θα 

το πω στο σύζυγο, όχι, ότι µου το ‘πε η µαµά µου….  

 

Με τους γονείς της έρχεται σε επαφή κάθε εβδοµάδα, αφού η Κυριακή είναι η µέρα που 

συγκεντρώνονται όλα τα αδέρφια µαζί στο σπίτι των γονιών τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Μαρία 

τηρεί τις πατροπαράδοτες οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπου όλα τα µέλη της οικογένειας 

µαζεύονται µαζί µε τις δικές τους οικογένειες και περνούν χρόνο µαζί. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής 

από την Μαρία:   

 
[…] Ναι, όπο… ε… από την αρχή του γάµου µου, το ‘χα πει στο σύζυγο, µία φορά τη βδοµάδα, ας 

είναι αυτή η Κυριακή, θα πηγαίνουµε στους γονείς µου, και το ‘χω κρατήσει. Μόνο, αν έχουµε κάποιο 

γάµο ή βάφτιση, που έχουµε κάποια υποχρέωση το µεσηµέρι, δεν πάµε. Αλλά όλες τις άλλες φορές, 

πάµε. 

 

Η µητέρα της Μαρίας αρέσει πολύ στην ίδια ως άνθρωπος, αφού νιώθει, ότι την συµβουλεύει, ότι 

την αγαπάει, ότι την νοιάζεται. Πιστεύει, ότι πάντοτε της λέει την αλήθεια, χωρίς να προσπαθεί να 

ωραιοποιήσει τα πράγµατα ή να της αποκρύψει κάποια στοιχεία. Η ίδια αναφέρει τα εξής:  

 
[…] γιατί θα µε συµβουλεύσει, θα µου πει τον καλό τον λόγο, θα µ’ αρµηνεύσει, ε… θα… µου πει την 

καθαρή αλήθεια. ∆ηλαδή, δεν θα κρυφτεί να µου πει… να µου τα ωραιοποιήσει τα πράγµατα… και 
µας αγαπάει, µας συµπονάει, µας νοιάζεται. Γι’ αυτό…. 

 

Πιστεύει, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι κι εκείνη φώναζε στην ίδια και στις αδερφές της, 

όπως κάνει τώρα και η Μαρία στα παιδιά της. Χρησιµοποιεί µάλιστα, ως µέσο εκφοβισµού τους «το 

ξύλο», όπως ακριβώς έκανε και η µητέρα της. Η ίδια µας οµολογεί:  

 
[…] όταν φωνάζω στα παιδιά µου, καµιά φορά µου θυµίζει την µαµά µου… - Ας πούµε, τους λέω, 

κάτσετε καλά, γιατί θα σας δείρω. Η µαµά µου έλεγε, κάτσετε καλά, γιατί θα φέρω το παλαµάκι. 
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Παράλληλα, στη σύγκριση µε την µητέρα της δεν εντοπίζει µόνο οµοιότητες, αλλά και διαφορές. 

Υποστηρίζει, ότι πολλές φορές, όταν δεν της αρέσει κάτι σε κάποιον, δεν θα του το πει, κι ας την 

ενοχλεί. Θα προτιµήσει να σιωπήσει και να «δώσει τόπο στην οργή», όπως λέµε. Αντιθέτως, η 

µητέρα της θεωρεί, ότι θα πει στον άλλον τον λόγο που ενοχλείται από κάτι, χωρίς να νιώθει άσχηµα 

γι’ αυτό. Θα το πει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να το επισηµάνει στον άλλον και όχι να τον προσβάλλει. 

Συγκεκριµένα είπε:  

 
[…] εγώ, ας πούµε, είµαι χαλί να µε πατήσεις. Όπως το είπες κι εσύ, όταν ο άλλος έχει ανάγκη. Ε… 

πολλές φορές, ας πούµε… και κάτι να µην µ’ αρέσει, κι αυτά, θα το πνίξω µέσα µου, δεν θα το πω, ενώ 

η µαµά… µου, ε… µπορεί να το πει, αλλά µε όµορφο τρόπο, δεν θα προσβάλλει τον άλλον. Εγώ 

µπορεί να µην το πω στον άλλον. 

 

Επιπλέον, άλλη µία διαφορά που εντοπίζει η Μαρία ανάµεσα στην ίδια και την µητέρα της είναι, 

ότι η ίδια πολλές φορές, όταν νιώθει τον εαυτό της εκτός ορίων, µπορεί να πει άσχηµες κουβέντες, 

ενώ την µητέρα της δεν την έχει ακούσει ποτέ να κάνει κάτι παρόµοιο. Θεωρεί, ότι η µητέρα της 

είναι πιο ήρεµη και κατέχει σε µεγαλύτερο βαθµό την δυνατότητα ελέγχου του εαυτού της. Όπως 

µας είπε και η ίδια:  

 
[…] διαφέρουµε, ε… ναι, η µαµά µου, ας πούµε, δεν θα βρίσει. Με τίποτα. Ποτέ δεν έχει βρίσει, και 
δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Εγώ καµιά φορά, ας πούµε, θα παρεκτραπώ. Ε… Αλλά κι εγώ πάλι το, το 

ελέγχω αυτό. ∆ηλαδή, ξέρω, ή θα… δεν ξέρω… κακιά συνήθεια. Ε… ας πούµε, ε… δε, δεν ξεθυµαίνει 

η µαµά µου σε, µε άσχηµες κουβέντες, ενώ εγώ καµιά φορά το θεωρώ αυτό, ότι µε ηρεµεί. Όχι, ότι θα 

πω βαριές κουβέντες, προς Θεού. Ήπιες, αλλά… προσβλητικές. Αλλά όχι στον άλλον. Πάντα, όταν 

είµαι… µόνη. 

 

Τέλος, η Μαρία πρεσβεύει, ότι η µητέρα της, σε αντίθεση µε εκείνη έχει δείγµατα υποµονής. 

Θεωρεί, ότι είναι εξαιρετικά ισορροπηµένο άτοµο, γνωρίζοντας πότε πρέπει να υψώσει τον τόνο της 

φωνής της και πότε πρέπει να παραµείνει ήρεµη. Ειδικότερα, η Μαρία µας είπε: 

 
[…] Και… η µαµά µου τώρα… έχει και δείγµατα υποµονής. ∆ηλαδή, υποµονεύεται… δεν είναι, ότι 

είναι άνθρωπος ε… νευρικός, κι αυτά. Όχι, µας φώναζε, όταν έπρεπε να µας φωνάξει. ∆ηλαδή θεωρώ, 

ότι είναι ισορροπηµένο, ισορροπηµένο άτοµο. Ε… Κι έχει, έχει υποµονή. Αυτό… Εγώ πότε – πότε, 

δεν έχω υποµονή. 

 

Επιπλέον, η Μαρία µας δηλώνει, ότι στην συµπεριφορά της δεν της αρέσει καθόλου που αρκετές 

φορές χάνει την ψυχραιµία της και φωνάζει στα παιδιά. Θεωρεί, ότι είναι ένα στοιχείο του 

χαρακτήρα της, που πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχθεί. Και η µητέρα της σε αυτό το σηµείο είχε την 

ίδια συµπεριφορά µε την Μαρία, αλλά πιστεύει, ότι κι εκείνη θα ήθελε να αλλάξει αυτήν την 

κατάσταση. Xαρακτηριστικά λοιπόν, αναφέρει: 

 
[…] Α, ας πούµε, πότε – πότε που φωνάζω στα παιδιά, αυτό θα ήθελα να τ’ αλλάξω. Όπως πιστεύω και 
η µαµά µου, µια δυο φορές, ας πούµε, που µας έχει φωνάξει κι αυτά, ε… πιστεύω, ότι θα ‘θελε κι αυτή 

να το αλλάξει… Και πολλές φορές, µετά από… ξέρω ‘γω, έντονη λογοµαχία, σαν παιδιά, ξέρω ‘γω, 

ε… µετά.. αλληλοσυγχωριόµασταν. Πέφταµε στην αγκαλιά της και ζητούσαµε ο ένας συγγνώµη στον 

άλλον. Αυτό πιστεύω. 

 

Επιπλέον, επιθυµεί διακαώς να γίνει περισσότερο υποµονετική και να µην διακατέχεται από 

άγχος για τα πάντα. Σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που την περιβάλλουν, η ίδια 

θεωρεί, ότι το στοιχείο της υποµονής δεν υπάρχει καθόλου στην προσωπικότητά της. Όπως µας λέει 

η ίδια: 
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[…] Ίσως… να έχω περισσότερο υποµονή. Εγώ πάντα πιστεύω, ότι δεν έχω υποµονή. ∆εν ξέρω, γιατί 

το πιστεύω αυτό. Ενώ όλοι οι άλλοι θεωρούν, ότι είµαι το άκρον άωτον της υποµονής, εγώ τον εαυτό 

µου δεν τον βλέπω έτσι. Εγώ , θέλω να ‘µαι… ξέρεις, χαλαρή πάντα. Ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Ξέρεις. 

 

Μας δηλώνει, ότι την µητέρα της νιώθει, ότι την έχει ανάγκη, αφού µαζί της µπορεί να συζητήσει 

και να βρει λύσεις σε θέµατα που την απασχολούν. Περνάει καλά µαζί της και αυτό της αρέσει 

ιδιαίτερα. Η µητέρα της ασχολείται µε τα παιδιά της κάθε Κυριακή που την επισκέπτεται, κι αυτό 

της δίνει τη δυνατότητα της χαλάρωσης, κατά το διάστηµα τουλάχιστον που παραµένει στο πατρικό 

της. Θεωρεί, ότι, όταν η µητέρα της θα φύγει από τη ζωή η απώλεια θα είναι µεγάλη, αλλά µετά από 

τον πόνο της απώλειας, η ζωή της θα συνεχιστεί κανονικά. Η Μαρία λοιπόν υποστηρίζει τα εξής:  

 
[…] Εγώ πιστεύω, ότι… την έχω ανάγκη, µε την έννοια, ότι… συζητάµε… περνάµε καλά… µου 

βλέπει τα παιδιά µου, µου κάνουνε… πηγαίνουµε τις Κυριακές και πραγµατικά νιώθω, ότι δεν έχω 

παιδί. Και θα µου τα ταΐσει, και θα µου τα κοιµίσει, και θα µου τα… πάει έτσι, µία βόλτα στην παιδική 

χαρά, κι εγώ θα ξεκουραστώ, λίγο, µέσα. ∆ηλαδή µε, µε βοηθάει από αυτή την άποψη. Και την έχω 

ανάγκη, δηλαδή, ‘ντάξει, όχι, σαν παιδί, ‘ντάξει. Αν πεθάνει θα στενοχωρηθώ, αλλά όχι, ότι δεν θα 

µπορέσω να συνεχίσω, έτσι πιστεύω. 

 

Η µητέρα της Μαρίας µέσα στο σπίτι τους ήταν ουσιαστικά το άτοµο που κινούσε τα νήµατα, 

ήταν εκείνη που επέβαλλε τους κανόνες µέσα στα οικογενειακά πλαίσια, που ήταν υπεύθυνη για την 

πειθαρχία των παιδιών. Ο πατέρας της αντιθέτως, ήταν εκείνος που φρόντιζε να παίζει µε τα παιδιά, 

να ασχολείται µε την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή τους. Είχε αναλάβει έναν βοηθητικό ρόλο, όπου 

κύριο µέληµά του, ήταν η υποστήριξη των όσων υπαγόρευε η µητέρα. Όπως η ίδια η Μαρία µας 

δηλώνει:  

 
[…] Εγώ πιστεύω, ότι η µαµά µου ήταν, έτσι, το άτοµο που θα µας, ε… Ξέρεις… πειθαρχία. Κι ο 

µπαµπάς µου έπαιρνε βοηθητικό ρόλο. ∆ηλαδή, υποστήριζε την µαµά µου… Υποστήριζε την µαµά 

µου, άµα τέτοιο. Την υποστήριζε. ∆ηλαδή, µας έβαζε τιµωρία, λέει, τώρα δεν θα βγείτε από το 

δωµάτιο, θα κάτσετε εδώ πέρα, δεν θα… τέτοιο, δεν θα πάτε πουθενά. ∆ηλαδή, τέτοια… τέτοιο στυλ. 

Αλλά όχι, να τσιρίζει, να φωνάζει.. 

 

Η Μαρία χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριµένα µελλοντικά όνειρα προς πραγµατοποίηση 

θεωρεί, ότι τα παιδιά της µερικές φορές αποτελούν εµπόδιο για εκείνη. Κι αυτό, γιατί ορισµένες 

φορές θέλει να πάει µία βόλτα, για παράδειγµα, ή µία εκδροµή, και δυσκολεύεται, αφού πρέπει να 

πάρει µαζί της και τα τέσσερα παιδιά. Ωστόσο, δεν σκέφτεται να κάνει κάτι, για ν’ αλλάξει αυτή η 

κατάσταση, παρά µόνο να περιµένει να µεγαλώσουν, για να γίνουν οι µετακινήσεις της 

ευκολότερες. Η ίδια επισηµαίνει:  

 
[…] Εµπόδιο… ∆εν ξέρω, ίσως λίγο τα παιδιά. Ε… νιώθω λίγη ανελευθερία πότε – πότε. Αυτό. Αλλά 

όχι, ότι έχω κάποια όνειρα. 

 

Της αρέσει ιδιαίτερα της Μαρίας να επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι κατά τη διάρκεια των 

διακοπών – Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι – γιατί νιώθει, ότι µε αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει. Κι 

αυτό, γιατί οι ευθύνες των παιδιών, αλλά και του σπιτιού – µαγείρεµα, ψώνια, κλπ. – 

αναλαµβάνονται από την µητέρα της. Ωστόσο, εκφράζει για άλλη µία φορά το παράπονο, ότι ο 

σύζυγός της ούτε στο διάστηµα των εορτών δεν αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του, αφού οι 

υποχρεώσεις προς την εκκλησία είναι πολλές. Η µητέρα της Μαρίας και γενικότερα οι γονείς της 

αρέσκονται πολύ από αυτήν την επίσκεψη των εγγονιών ή των παιδιών τους. Επιπροσθέτως, ο 

πρώτος γιος της Μαρίας φαίνεται να περνάει αρκετά Σαββατοκύριακα µε τον παππού και τη γιαγιά 

στο χωριό, και αυτό αρέσει ιδιαίτερα στην µητέρα της. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει:  
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[…] Μ’ αρέσει να πηγαίνω εγώ, γιατί… χαλαρώνω πραγµατικά, ξεκουράζοµαι… το πατρικό, είναι 

αλλιώς, πάλι…  Γιατί δεν έχεις ούτε τη φροντίδα του µαγειρέµατος, ούτε τη φροντίδα του 

ξεσκονίσµατος, του συγυρίσµατος. Ε… Χαλαρώνεις πραγµατικά, νιώθεις διακοπές, ότι πας διακοπές. 

∆ηλαδή, εγώ που έµεινα πέρυσι το Πάσχα, δεκαπέντε µέρες µε τα παιδιά… και το σύζυγο πότε – πότε 

που ερχότανε, γιατί είχε πολλές υποχρεώσεις στην εκκλησία, θα έλεγα, ότι ήµουνα διακοπές. ∆εν είχα 

το άγχος, τι θα φάµε, τι θα µαγειρέψουµε, πότε θα ψωνίσουµε. Κι αυτά. Ήµουνα διακοπές και µ’ 

αρέσει αυτό. Χαλαρώνω, δηλαδή. 

 

Σε γενικές γραµµές η σχέση της Μαρίας µε την µητέρα της δεν στηρίζεται σε τσακωµούς ή 

αψιµαχίες. Σπάνια, όταν συµβαίνει αυτό, η Μαρία απλώς δεν µιλάει κα περιµένει να φύγει η ένταση 

της στιγµής και να ηρεµήσουν και οι δύο πλευρές. Η ίδια αναφέρει το  εξής: 

 
[…] Απλά, δεν µιλάω. 

 

Ωστόσο, αισθάνεται, ότι η µητέρα της είναι ένας άνθρωπος στη ζωή της που την επηρεάζει. 

Θεωρεί, όµως, ότι δεν µπορεί να την συµβουλεύσει σε όλους τους τοµείς, αφού το µορφωτικό της 

επίπεδο είναι χαµηλό. Παρ’ όλα αυτά τις απόψεις της πολλές φορές τις υιοθετεί, κι αυτό φαίνεται να 

την ευχαριστεί. Η ίδια το επιβεβαιώνει, λέγοντας:    

 
[…] ‘Ντάξει, µε… µε επηρεάζει, µε ευχαριστεί… Αν µου πει κάτι θα το… υιοθετήσω. Αν δω, ότι είναι 
κάτι στραβό, δεν θα το υιοθετήσω. Γιατί και η µαµά µου, µέχρι εκεί που φτάνει η γνώση της, 

παραπάνω δεν µπορεί. ∆ηλαδή… µέχρι εκεί που φτάνει, µε συµβουλεύει. Παραπάνω δεν ξέρει να µου 

πει κάτι. 

 

Όταν, για παράδειγµα, η Μαρία πληροφόρησε την µητέρα της σχετικά µε την εγκυµοσύνη της, 

αν και η ίδια δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούµενη µε το γεγονός αυτό, µετά την επιβράβευση και την 

συναισθηµατική, αλλά και ψυχική ενίσχυση της µητέρας της, άρχισε να νιώθει καλύτερα και να 

αποδέχεται το γεγονός οµαλότερα. Πιο συγκεκριµένα:  

  
[…] Ναι. Ας πούµε, όταν της είπα, ότι είµαι… έγκυος στο τέταρτο, µου λέει, να ‘ναι ευλογηµένο. 

∆ηλαδή, µου είπε µπράβο. Ενώ εγώ… όταν το έµαθα, ρε παιδί µου, ο Θεός να µε συγχωρέσει, λέω Θεέ 

µου… τι, τι, τι να, τι θα κάνω τώρα; Πώς θα αντέξω; ∆ηλαδή, µ’ έπιασε. Όχι, ότι είχα σκοπό να το 

σκοτώσω το έµβρυο, αλλά… λίγο στενοχωρέθηκα. Γιατί είχα πει στο σύζυγο να περιµένουµε, να µην 

βιαστούµε. 

 

Παράλληλα, όταν η Μαρία προχώρησε σε µία συγκεκριµένη µορφή αντισύλληψης – τοποθέτηση 

σπιράλ - , για να αποφευχθεί µία ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, όταν το έµαθε η µητέρα της, ήταν 

εντελώς αρνητική µε αυτό, λέγοντάς της, ότι διαπράττει αµαρτία. Η Μαρία επηρεάστηκε πολύ, µε 

αποτέλεσµα την επόµενη µέρα να επισκεφτεί τον γιατρό της και να το αφαιρέσει. Η ίδια αναφέρει 

χαρακτηριστικά:   

 
[…] Γιατί µ’ έπιασε µετά και η µάνα µου. Της το ‘πα της µάνας µου, λέω τι ήθελα να της το πω; Κι 

αυτά που κάνεις δεν είναι σωστά, και µην έχεις προβλήµατα αργότερα, και µην πάθεις καµιά µόλυνση 

αργότερα και είναι αµαρτία. 

 

Η µητέρα της Μαρίας πάντοτε την συµβούλευε να κάνουν οικονοµία και να προσπαθούν να 

αποθηκεύουν κάποια χρήµατα για ώρες δύσκολες που µπορεί να έρχονταν µελλοντικά. Ήθελε η 

κόρη της να προνοεί σε αυτόν τον τοµέα, για να µην βρεθεί ποτέ στη δύσκολη θέση να µην µπορεί 

να καλύψει τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς της. Ειδικότερα, η Μαρία αναφέρει:  

 
[…] να… να έχουµε χρήµατα στην άκρη. Αυτό µου έλεγε η µαµά µου και να µη τα τρώµε όλα. 
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Επιπροσθέτως, η Μαρία στην ερώτηση που της θέσαµε «τι είναι µητέρα για εκείνη», µας 

απάντησε ότι η «µητέρα» είναι το πιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου. Είναι αγάπη, 

θαλπωρή, ζεστασιά, είναι µία αγκαλιά µεγάλη, που σε κάνει να λησµονείς όλα σου τα προβλήµατα». 

Για την Μαρία, η «µητέρα» είναι τα πάντα, ό, τι έχει αξία στη ζωή. Συγκεκριµένα µας δηλώνει:  

 
[…] Η µητέρα είναι αγάπη, είναι θαλπωρή, ζεστασιά, αγκαλιά… ε… είναι τα πάντα, πιστεύω. Είναι 

πολύ σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή µας, στη ζωή µου τουλάχιστον. 

 

Αυτό που αρέσει περισσότερο στην Μαρία σχετικά µε την µητέρα της είναι η επικοινωνία που 

υπάρχει µεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία συνίσταται στο ότι µεταξύ τους συζητούν, αλλά και στο 

γεγονός, ότι η µία συµπονάει την άλλη. επιπλέον, δεν λείπουν και οι συµβουλές που συχνά η µητέρα 

της, της απευθύνει. Όπως λέει και η ίδια η Μαρία:   

 
[…] Σηµαντικό είναι η επικοινωνία, γιατί επικοινωνούµε, µιλάµε, δεν είµαστε κλεισµένες η καθεµιά 

στο σπίτι της και να µην µιλάµε. ∆ηλαδή, κάτι που θα της πω θα µε συµπονέσει, θα µε συµβουλεύσει, 
κι αυτή το ίδιο. ‘Ντάξει, αυτή µάλλον δεν µου λέει τίποτα, γιατί… περιµένει ν’ ακούσει τα δικά µου 

και δεν µιλάει. Ακούει εµένα. 

 

Η Μαρία θεωρεί, ότι ιδανική µητέρα για εκείνη είναι αυτή που διαθέτει υποµονή, που δείχνει 

αγάπη και φροντίδα στα παιδιά της. Επιπλέον, θεωρεί, ότι η ιδανική µητέρα οφείλει να συζητάει τα 

πάντα µε το παιδί της, χωρίς προκαταλήψεις και φόβους. Γιατί µόνο οι γονείς και ειδικότερα η 

µητέρα, µπορεί να συµβουλεύσει τις κόρες της σωστά, χωρίς οι συµβουλές της να εγκυµονούν 

κινδύνους για τις ίδιες. Αυτό είναι και ένα παράπονο της Μαρίας, απέναντι στην µητέρα της. Το 

γεγονός, δηλαδή, ότι δεν ήταν «ανοιχτή», στο να συζητήσουν όλα τα θέµατα που απασχολούσαν την 

Μαρία και τις αδερφές της κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, όπως για παράδειγµα, είναι το 

σεξουαλικό ή το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, και γενικότερα τις πρώτες απορίες των κοριτσιών 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει το εξής:  

 
[…] Η ιδανική µητέρα για µένα… να είναι υποµονετική πάλι, ναι… να µας αγαπάει, να µας φροντίζει, 

ε… να µπορούµε να της εκµυστηρευτούµε οτιδήποτε και να µην έχουµε ταµπού, να µην έχει αυτή 

ταµπού. Ε… να µας καθοδηγεί σωστά… Ας πούµε, για τα αγόρια, ας πούµε, εγώ συζητούσα µε την 

αδερφή µου. ∆εν µπορούσα µε τ’ αγόρια να της πω κάτι. Με τ’ αγόρια δεν µπορούσα να συζητήσω 

κάτι. 

 

Την Μαρία δεν την είχε απασχολήσει ποτέ το επάγγελµα της µητέρας της (καµαριέρα), αφού 

θεωρεί, ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι θεµιτά, αρκεί να είναι τίµια. Ωστόσο, θα ήθελε από την 

µητέρα της, να έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω, να έχει κάποια επιπλέον µόρφωση, ώστε να 

µπορούσε να τη βοηθάει στα µαθήµατα του σχολείου. Όπως αναφέρει και η ίδια: 

 
[…] Το επάγγελµά της… δεν είχα πρόβληµα µε το επάγγελµά της, ποτέ. Με κανένα επάγγελµα. Όλα 

τα ε-παγγέλµατα τα θεωρώ ωραία και τίµια. Όχι, ίσως να ‘χε, ίσως, ίσως όµως να ήθελα να έχει 
κάποιες παραπάνω γνώσεις. ∆ηλαδή, αργότερα, ας πούµε, που ζοριζόµουνα στην άλγεβρα και στη 

γεωµετρία, αν µπορούσε να µε βοηθούσε. 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι οι σχέσεις της Μαρίας µε την 

µητέρα της χαρακτηρίζονται από αγάπη κι επικοινωνία. Συζητούν για τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει η Μαρία, τις ανησυχίες της, αλλά και την κατάσταση της υγείας της µητέρας της – 

λόγω κάποιων προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει την τελευταία χρονική περίοδο. Η Μαρία 

θεωρεί, ότι η σχέση µε την µητέρα της δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήµατα, 

αλλά και οι συγκρίσεις και οι φασαρίες γενικά είναι ανύπαρκτες. Η µητέρα της Μαρίας µέσα στο 

σπίτι τους ήταν ουσιαστικά το άτοµο που κινούσε τα νήµατα, ήταν εκείνη που επέβαλλε τους 

κανόνες µέσα στα οικογενειακά πλαίσια, που ήταν υπεύθυνη για την πειθαρχία των παιδιών. Ο 
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πατέρας της αντιθέτως, ήταν εκείνος που φρόντιζε να παίζει µε τα παιδιά, να ασχολείται µε την 

ψυχαγωγία και τη διασκέδασή τους. Είχε αναλάβει έναν βοηθητικό ρόλο, όπου κύριο µέληµά του, 

ήταν η υποστήριξη των όσων υπαγόρευε η µητέρα.  

Ωστόσο, η Μαρία αισθάνεται µερικές φορές, ότι η µητέρα της επεµβαίνει στα οικογενειακά της 

θέµατα. Για παράδειγµα επισηµαίνει συχνά στην Μαρία, ότι ο σύζυγός της δεν θα έπρεπε να 

εργάζεται τόσες πολλές ώρες, µε αντίτιµο την συχνή και πολύωρη απουσία του από την 

οικογενειακή τους εστία. Η Μαρία νιώθει, ότι επηρεάζεται από αυτήν την παρέµβαση της µητέρας 

της. Περισσότερο η µητέρα της Μαρίας κάνει λόγο για την πατρική έλλειψη που θα αισθάνονται τα 

παιδιά, λόγω της συχνής απουσίας του από το σπίτι. Θεωρεί, ότι δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο στα 

παιδιά του, ούτε για παιχνίδι.  

Ωστόσο, ο σύζυγος δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να κατανοήσει κάποια πράγµατα ή να 

περιορίσει τον χρόνο που αφιερώνει στην εργασία του και να ασχοληθεί περισσότερο µε την 

οικογένειά του, µε αποτέλεσµα να µην αφιερώνει καθόλου χρόνο, ούτε στην ίδια, αλλά και ούτε στα 

παιδιά.   

Με τους γονείς της έρχεται σε επαφή κάθε εβδοµάδα, αφού η Κυριακή είναι η µέρα που 

συγκεντρώνονται όλα τα αδέρφια µαζί στο σπίτι των γονιών τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Μαρία 

τηρεί τις πατροπαράδοτες οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπου όλα τα µέλη της οικογένειας 

µαζεύονται µαζί µε τις δικές τους οικογένειες και περνούν χρόνο µαζί.  

Η µητέρα της Μαρίας αρέσει πολύ στην ίδια ως άνθρωπος, αφού νιώθει, ότι την συµβουλεύει, ότι 

την αγαπάει, ότι την νοιάζεται. Πιστεύει, ότι πάντοτε της λέει την αλήθεια, χωρίς να προσπαθεί να 

ωραιοποιήσει τα πράγµατα ή να της αποκρύψει κάποια στοιχεία. Πιστεύει, ότι µε την µητέρα της 

µοιάζει στο ότι κι εκείνη φώναζε στην ίδια και στις αδερφές της, όπως κάνει τώρα και η Μαρία στα 

παιδιά της. Χρησιµοποιεί µάλιστα, ως µέσο εκφοβισµού τους «το ξύλο», όπως ακριβώς έκανε και η 

µητέρα της.  

Παράλληλα, στη σύγκριση µε την µητέρα της δεν εντοπίζει µόνο οµοιότητες, αλλά και διαφορές. 

Υποστηρίζει, ότι πολλές φορές, όταν δεν της αρέσει κάτι σε κάποιον, δεν θα µιλήσει. Θα προτιµήσει 

να σιωπήσει και να πιστέψει, ότι το πλήρωµα του χρόνου θα διορθώσει την κατάσταση. Αντιθέτως, 

η µητέρα της θεωρεί, ότι θα πει στον άλλον τον λόγο που ενοχλείται από κάτι, χωρίς να νιώθει 

άσχηµα γι’ αυτό. Θα το πει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να το επισηµάνει στον άλλον και όχι να τον 

προσβάλλει. Επιπλέον, άλλη µία διαφορά που εντοπίζει η Μαρία ανάµεσα στην ίδια και την µητέρα 

της είναι, ότι η ίδια πολλές φορές, όταν νιώθει τον εαυτό της εκτός ορίων, µπορεί να πει άσχηµες 

κουβέντες, ενώ την µητέρα της δεν την έχει ακούσει ποτέ να κάνει κάτι παρόµοιο. Θεωρεί, ότι η 

µητέρα της είναι πιο ήρεµη και κατέχει σε µεγαλύτερο βαθµό την δυνατότητα ελέγχου του εαυτού 

της. ∆εν την έχει ακούσει ποτέ να χρησιµοποιεί αισχρά λόγια, ούτε προς τους άλλους, αλλά και ούτε 

µονολογώντας µόνη της. Τέλος, η Μαρία πρεσβεύει, ότι η µητέρα της, σε αντίθεση µε εκείνη έχει 

δείγµατα υποµονής. Θεωρεί, ότι είναι εξαιρετικά ισορροπηµένο άτοµο, γνωρίζοντας πότε πρέπει να 

υψώσει τον τόνο της φωνής της και πότε πρέπει να παραµείνει ήρεµη.  

Επιπλέον, η Μαρία µας δηλώνει, ότι στην συµπεριφορά της δεν της αρέσει καθόλου που αρκετές 

φορές χάνει την ψυχραιµία της και φωνάζει στα παιδιά. Θεωρεί, ότι είναι ένα στοιχείο του 

χαρακτήρα της, που πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχθεί. Και η µητέρα της σε αυτό το σηµείο είχε την 

ίδια συµπεριφορά µε την Μαρία, αλλά πιστεύει, ότι κι εκείνη θα ήθελε να αλλάξει αυτήν την 

κατάσταση. Επιπλέον, επιθυµεί διακαώς να γίνει περισσότερο υποµονετική και να µην διακατέχεται 

από άγχος για τα πάντα. Σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που την περιβάλλουν, η 

ίδια θεωρεί, ότι το στοιχείο της υποµονής δεν υπάρχει καθόλου στην προσωπικότητά της.  

Μας δηλώνει, ότι την µητέρα της νιώθει, ότι την έχει ανάγκη, αφού µαζί της µπορεί να συζητήσει 

και να βρει λύσεις σε θέµατα που την απασχολούν. Περνάει καλά µαζί της και αυτό της αρέσει 

ιδιαίτερα. Η µητέρα της ασχολείται µε τα παιδιά της κάθε Κυριακή που την επισκέπτεται, κι αυτό 

της δίνει τη δυνατότητα της χαλάρωσης, κατά το διάστηµα τουλάχιστον που παραµένει στο πατρικό 

της. Θεωρεί, ότι, όταν η µητέρα της θα φύγει από τη ζωή η απώλεια θα είναι µεγάλη. 

Η Μαρία χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριµένα µελλοντικά όνειρα προς πραγµατοποίηση 

θεωρεί, ότι τα παιδιά της µερικές φορές αποτελούν εµπόδιο για εκείνη. Κι αυτό, γιατί ορισµένες 



   162 

 

φορές θέλει να πάει µία βόλτα, για παράδειγµα, ή µία εκδροµή, και δυσκολεύεται, αφού πρέπει να 

πάρει µαζί της και τα τέσσερα παιδιά. Και µάλιστα µόνη της, αφού ο σύζυγος είναι πάντοτε 

απασχοληµένος µε την εργασία του. Ωστόσο, δεν σκέφτεται να κάνει κάτι, για ν’ αλλάξει αυτή η 

κατάσταση, παρά µόνο να περιµένει να µεγαλώσουν τα παιδιά της, για να γίνουν οι µετακινήσεις 

της ευκολότερες.  

Της αρέσει ιδιαίτερα της Μαρίας να επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι κατά τη διάρκεια των 

διακοπών – Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι – γιατί νιώθει, ότι µε αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει. Κι 

αυτό, γιατί οι ευθύνες των παιδιών, αλλά και του σπιτιού – µαγείρεµα, ψώνια, κλπ. – 

αναλαµβάνονται από την µητέρα της. Ωστόσο, εκφράζει για άλλη µία φορά το παράπονο, ότι ο 

σύζυγός της ούτε στο διάστηµα των εορτών δεν αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του, αφού οι 

υποχρεώσεις προς την εκκλησία είναι πολλές. Η µητέρα της Μαρίας και γενικότερα οι γονείς της 

αρέσκονται πολύ από αυτήν την επίσκεψη των εγγονιών ή των παιδιών τους. Επιπροσθέτως, ο 

πρώτος γιος της Μαρίας φαίνεται να περνάει αρκετά Σαββατοκύριακα µε τον παππού και τη γιαγιά 

στο χωριό, και αυτό αρέσει ιδιαίτερα στους γονείς της Μαρίας και ειδικότερα της µητέρα της. Να 

συγκεντρώνονται, δηλαδή, παιδιά κι εγγόνια στο σπίτι 

Αυτό που αρέσει περισσότερο στην Μαρία σχετικά µε την µητέρα της είναι η επικοινωνία που 

υπάρχει µεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία συνίσταται στο ότι µεταξύ τους συζητούν, αλλά και στο 

γεγονός, ότι η µία συµπονάει την άλλη.  

Η Μαρία θεωρεί, ότι ιδανική µητέρα για εκείνη είναι αυτή που διαθέτει υποµονή, που δείχνει 

αγάπη και φροντίδα στα παιδιά της. Επιπλέον, θεωρεί, ότι η ιδανική µητέρα οφείλει να συζητάει τα 

πάντα µε το παιδί της, χωρίς προκαταλήψεις και φόβους. Γιατί µόνο οι γονείς και ειδικότερα η 

µητέρα, µπορεί να συµβουλεύσει τις κόρες της σωστά – και γενικότερα τα παιδιά της - χωρίς οι 

συµβουλές της να εγκυµονούν κινδύνους για τις ίδιες. Αυτό είναι και ένα παράπονο της Μαρίας, 

απέναντι στην µητέρα της. Το γεγονός, δηλαδή, ότι δεν ήταν διαθέσιµη, στο να συζητήσουν όλα τα 

θέµατα που απασχολούσαν την Μαρία και τις αδερφές της κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, 

όπως για παράδειγµα, είναι το σεξουαλικό ή το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, και γενικότερα τις 

πρώτες απορίες των κοριτσιών κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους. ήταν από τα λίγα θέµατα, ίσως 

και το µοναδικό, που δεν µπορούσαν να συζητήσουν µε την µητέρα τους. ∆εν την είχε απασχολήσει 

ποτέ το επάγγελµα της µητέρας της (καµαριέρα), αφού θεωρεί, ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι θεµιτά, 

αρκεί να είναι τίµια. Ωστόσο, θα ήθελε από την µητέρα της, να έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω, να 

έχει κάποια επιπλέον µόρφωση, ώστε να µπορούσε να τη βοηθάει στα µαθήµατα του σχολείου.  

Σε γενικές γραµµές η σχέση της Μαρίας µε την µητέρα της δεν στηρίζεται σε τσακωµούς ή 

αψιµαχίες. Σπάνια, όταν συµβαίνει αυτό, η Μαρία απλώς δεν µιλάει κα περιµένει να φύγει η ένταση 

της στιγµής και να ηρεµήσουν και οι δύο πλευρές. Κατόπιν, είναι και οι δύο διαθέσιµες να 

συζητήσουν, ώστε να εντοπιστεί το πρόβληµα της κατάστασης.  Ωστόσο, αισθάνεται, ότι η µητέρα 

της είναι ένας άνθρωπος στη ζωή της που την επηρεάζει. Θεωρεί, όµως, ότι δεν µπορεί να την 

συµβουλεύσει σε όλους τους τοµείς, αφού το µορφωτικό της επίπεδο είναι χαµηλό. Παρ’ όλα αυτά 

τις απόψεις της πολλές φορές τις υιοθετεί, κι αυτό φαίνεται να την ευχαριστεί. Πάντοτε την 

συµβούλευε να κάνουν οικονοµία και να προσπαθούν να αποθηκεύουν κάποια χρήµατα για ώρες 

δύσκολες που µπορεί να έρχονταν µελλοντικά. Ήθελε η κόρη της να προνοεί σε αυτόν τον τοµέα, 

για να µην βρεθεί ποτέ στη δύσκολη θέση να µην µπορεί να καλύψει τις οικονοµικές ανάγκες της 

οικογένειάς της.  

Επιπροσθέτως, η Μαρία στην ερώτηση που της θέσαµε «τι είναι µητέρα για εκείνη», µας 

απάντησε ότι η «µητέρα» είναι το πιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου. Είναι αγάπη, 

θαλπωρή, ζεστασιά, είναι µία αγκαλιά µεγάλη, που σε κάνει να λησµονείς όλα σου τα προβλήµατα». 

Για την Μαρία, η «µητέρα» είναι τα πάντα, ό, τι έχει αξία στη ζωή.  

 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Μαρίας µε τον πατέρα της:  

 

7.2.3.1.2. Σχέσεις του υποκειµένου µε τον πατέρα  
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Η Μαρία θυµάται τον πατέρα της πολύ έντονα και ευχάριστα στην διάρκεια των παιδικών της 

χρόνων. Αφιέρωνε πολύ χρόνο και σ’ εκείνη, αλλά και στ’ αδέρφια της. Έπαιζαν µαζί και πήγαιναν 

πολλές εκδροµές, αφού ο πατέρας της ήταν πολύ δραστήριος άνθρωπος  και του άρεσε ιδιαίτερα η 

φύση και το να µοιράζεται όµορφες στιγµές µε την οικογένειά του σε αυτήν. Ειδικότερα η Μαρία 

µας είπε:  

 
 […] µε τον µπαµπά µου παίζαµε πάρα πολύ… είχαµε πάει πάρα πολλές εκδροµές… είχαµε γυρίσει 

όλη την Κρήτη, µε τον µπαµπά µου, την µαµά µου και τις αδερφές µου… ο µπαµπάς µου ήταν του να 

παίξουµε, να φύγουµε από το σπίτι, να πάµε στην εξοχή.  

 

Τον πατέρα της, όµως η Μαρία θυµάται, ότι τον είχε και δάσκαλο στο σχολείο, και όπως 

χαρακτηριστικά λέει και η ίδια, πότε τον έλεγε µπαµπά, πότε κύριο. Ο πατέρας της ωστόσο δεν 

ήθελε να διαβάζει την ίδια και τις αδερφές της. Αυτό το καθήκον το είχε αναλάβει η µητέρα τους. Ο 

ίδιος  προτιµούσε εκείνη την ώρα να ξεκουράζεται, αφού ήταν ιδιαίτερα κουρασµένος από το 

σχολείο. Στο µάθηµα των µαθηµατικών όµως, βοηθούσε τα παιδιά του, αφού η µητέρα τους δεν είχε 

γνώσεις σε αυτόν τον τοµέα. ∆ιατυπώθηκαν τα εξής:  

 
[…] Μου έκανε µάθηµα και ο µπαµπάς µου, µου άρεσε, πότε τον έλεγα µπαµπά, πότε κύριο... δεν 

ήθελε να µας διαβάζει ο µπαµπάς µου... όταν είχα απορίες στα µαθηµατικά, πάντα µου έλεγε, τι να 

κάνω.   

 

Η γνώµη του πατέρα της µετρούσε ιδιαίτερα για εκείνη. Συµβούλευε τα παιδιά του, χωρίς να τα 

πιέζει ή να τα εξαναγκάζει - Αφιέρωνε χρόνο στα παιδιά του και έπαιζε µαζί τους, αν και ο καηµός 

του ήταν να αποκτήσει ένα γιο. Γι’ αυτό και στις κόρες του έπαιρνε αγορίστικα παιχνίδια. Έπαιζαν 

µαζί στην ταράτσα του σπιτιού, λόγω έλλειψης χώρου, µε την Μαρία, αλλά και τις αδερφές της. 

Μας αναφέρει συγκεκριµένα:  

 
[…] και τότε ο µπαµπάς µου πρότεινε να πάω στα δηµόσια ΙΕΚ… µας έπαιρνε αγορίστικα παιχνίδια, 

γιατί ήθελε αγοράκια… µου αφιέρωνε χρόνο… παίζαµε… ανεβαίναµε θυµάµαι στην ταράτσα… είχαµε 

κάνει τέρµατα. 

 

Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις της µε τον πατέρα της, η Μαρία αναφέρει, ότι είναι καλές και 

χαρακτηρίζονται από υποµονή και χαλαρότητα. ∆εν είχε αντιµετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβληµα στη 

σχέση της µε τον πατέρα της, παρά µόνο, όταν ένιωθε, ότι την µείωνε. Πολλές φορές, δηλαδή, ο 

πατέρας της, της έλεγε, ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε συγκεκριµένα γεγονότα και 

καταστάσεις. Η ίδια αναφέρει:   

 
[…] Καλές... ήρεµες, υποµονετικές, χαλαρές… ίσως αυτό που ώρες – ώρες µε µείωνε. ∆ηλαδή… ε… 

µου ‘λεγε, ξέρω ‘γω, δεν θα τα καταφέρεις ή πώς είσαι έτσι, ξέρω ‘γω… κάτι πρέπει να…. 

 

Ο πατέρα της Μαρίας ήταν πολύ δραστήριος, και, όπως λέει και η ίδια, «ήταν ένας άνθρωπος που 

δεν µπορούσε να κάτσει». Η Μαρία θυµάται µε ιδιαίτερη ευτυχία και χαρά τα παιδικά της χρόνια, 

αφού αυτά πληµµύριζαν από το χρόνο που της αφιέρωνε ο πατέρας της και γενικότερα σε όλα του 

τα παιδιά, προκειµένου να παίξουν µαζί, να διασκεδάσουν και να µοιραστούν από κοινού στιγµές 

της καθηµερινότητάς τους. Τους έπαιρνε µάλιστα και αγορίστικα παιχνίδια, αφού είχε πάντοτε την 

επιθυµία να αποκτήσει ένα γιο. ∆ιατυπώνει σχετικά η Μαρία: 

 
[…] ανεβαίναµε θυµάµαι στην ταράτσα ε… και είχε τοιχία γύρω – γύρω και είχαµε κάνει τέρµατα. 

Του µπαµπά µου του άρεσε πολύ η µπάλα. Και γενικά µας έπαιρνε και αγορίστικα παιχνίδια, γιατί 

ήθελε αγοράκια… Και έπαιζα αυτοκινητάκια, έπαιζα αεροπλανάκια, τηλεκατευθυνόµενα 

αυτοκινητάκια. Τα πάντα είχα. Μπάλες παίζαµε, ρακέτες, βόλεϊ… Ανεβαίναµε στην ταράτσα, επειδή 

εκεί είχαµε χώρο και παίζαµε µπα… ε… ποδόσφαιρο. Είχαµε κάνει δυο τέρµατα. Ε, καθόταν η αδερφή 
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µου από την µια µεριά, α άλλη µου αδερφή στην άλλη, και έπαιζα εγώ µε τον µπαµπά µου στην µέση. 

Και µετά αλλάζαµε πάλι. 

 

Πολλές φορές η Μαρία ένιωθε προσβεβληµένη από τον πατέρα της, ένιωθε, ότι δεν της έδινε 

καθόλου δύναµη. Ουσιαστικά την αποθάρρυνε εντελώς, χωρίς να της δίνει ενισχύσεις, για να 

συνεχίσει, αυτό που ήθελε να καταφέρει. Ένιωθε αποδυναµωµένη από τα ειρωνικά σχόλια του 

πατέρα της. Μας λέει το εξής:  

 
[…] Και αυτό µου το έκανε και από µικρή. ∆ηλαδή, µου ‘λεγε, ω, µε τέτοιους βαθµούς θα περάσεις 

εσύ; Μωρέ δεν περνάς! Και πότε αυτό µ’ έκανε να, να βάλω περισσότερη δύναµη, και πότε αυτό µ’ 

έριχνε κάτω. 

 

∆εν της έδινε λοιπόν καθόλου αυτοπεποίθηση, δεν την έκανε να νιώθει αυτοεκτίµηση, µε 

αποτέλεσµα η Μαρία να νιώθει µειωµένη, να αισθάνεται απογοητευµένη. Όπως λέει και η ίδια: 

 
[…] Ναι, δεν µου έδινε αυτοπεποίθηση. Αλλά πολλές φορές, µ’ αυτό το πράγµα µε µείωνε, εντός 

εισαγωγικών, που µου λέει, ω!. 

 

Την συµπεριφορά αυτή ο πατέρας της την εκδήλωνε και απέναντι στις αδερφές της, αλλά σε πολύ 

µικρότερο βαθµό. Ουσιαστικά, εκείνη ήταν που µείωνε και αποθάρρυνε, αφού, σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα της Μαρίας, ήταν η πρωτότοκη και έπρεπε να αποτελεί το καλό παράδειγµα για τις 

αδερφές της. Μερικές φορές η συµπεριφορά του πατέρα της την έκανε να πεισµώνει και να 

προσπαθεί ακόµη περισσότερο, ώστε να του αποδεικνύει, ότι τα καταφέρνει, και άλλες φορές την 

αποθάρρυνε και την αποδυνάµωνε εντελώς. Ο πατέρας της, της έκανε αρνητικά σχόλια, όχι µόνο για 

τις γνωστικές της ικανότητες, αλλά και για την εµφάνισή της, και ιδιαίτερα την περίοδο που την 

προβληµάτιζε έντονα η ακµή της. Αυτό που της ανέφερε συχνότερα, είναι, ότι δεν θα έβρισκε 

κάποιον να την παντρευτεί. Πιο συγκεκριµένα:  

 
[…] το έκανε και στις αδερφές µου, αλλά πιστεύω εµένα πιο πολύ, γιατί ήµουνα η πρώτη και έπρεπε 

να ‘µουνα και το καλό παράδειγµα. Κι αυτό µε, ε… µε πείσµωνε. Να φανώ ακόµα καλύτερη, να γίνω 

ακόµα καλύτερη. ∆εν ξέρω, ίσως, ίσως για εκεί να στόχευε πάντοτε ο µπαµπάς µου. Αλλά ώρες – 

ώρες, ας πούµε, στενοχωριόµουν. Έκλαιγα καµιά φορά. Λέω, δε θα περάσω, δε θα τα καταφέρω ή δεν 

θα δω κανένα σύζυγο. Ή όταν το πρόσωπό µου είχε γίνει έτσι, ξέρω ‘γω, όχι να µε κοροϊδέψει, µου 

λέει, ρε παιδί µου, κάνε κάτι, γιατί… δεν θα σε πλησιάζει κανείς. Ξέρεις, και πώς θα παντρευτείς και 

θα µείνεις στο ράφι και τι θα γίνεις;. 

 

Τον πατέρα της η Μαρία τον θαύµαζε για το επάγγελµα του, την ενθουσίαζε η ικανότητα του να 

διδάσκει τα παιδιά. Ουσιαστικά το επάγγελµα του πατέρα της την επηρέασε στην δική της 

επαγγελµατική επιλογή και την έκανε να στραφεί προς τις παιδαγωγικές επιστήµες, και 

συγκεκριµένα να ακολουθήσει το επάγγελµα του νηπιαγωγού. Ειδικότερα:  

  
[…] Ναι, όταν πραγµατικά µ’ έπαιρνε στο σχολείο, και έβλεπα κι αυτά, λέω, πω, πω, τι ωραία, πού 

είναι! Ναι, µου άρεσε έτσι που, να διδάσκει κάποιος, να µιλάει, να τέτοιο στα παιδιά. Ναι, µε, µου 

άρεσε. 

 

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας της είναι διακριτικός άνθρωπος. Γνωρίζει, ότι έχουν ανάγκη 

οικονοµική και προσπαθεί να τους βοηθήσει σε αυτόν τον τοµέα, χωρίς όµως να τους κάνει να 

αισθανθούν µειονεκτικά γι’ αυτό. Βρίσκει διάφορες προφάσεις, προκειµένου να τους ενισχύει 

οικονοµικά, όπως είναι η γέννηση ή τα βαφτίσια των εγγονιών του ή οι ονοµαστικές εορτές παιδιών 

ή εγγονιών. Πιο ειδικά αναφέρει: 
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[…] Ξέρεις τι κάνει; Είναι τόσο διακριτικός άνθρωπος, που, ό, τι κάνει, ε… από τη στιγµή που 

παντρευτήκαµε, εγώ και η αδερφή µου, δίνει σε κάθε γιορτή, δηλαδή, τώρα στη γιορτή µου έδωσε 

χίλια ευρώ, στη γιορτή του παπά – Κωστή, άλλα χίλια ευρώ. Πούλησε το λάδι και µοίρασε το λάδι από 

χίλια ευρώ στην καθεµιά. Όταν γεννήσω του κάθε παιδιού του βάζει χίλια ευρώ. Όταν είναι κοντά στα 

βαφτίσια άλλα χίλια ευρώ. ∆ηλαδή, κατά διαστήµατα βλέπω, ότι µας δίνει οικονοµική βοήθεια µε το 

πρόσχηµα, ότι γιορτάζετε… Ή στα παιδιά, ας πούµε, δίνει από εκατό ευρώ στη γιορτή τους. 

 

Ωστόσο, δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του. Την βοήθεια που θα παράσχει στην Μαρία, θα δώσει 

ακριβώς την ίδια και στις αδερφές της, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις. Η Μαρία δεν ένιωσε ποτέ µέσα 

στο σπίτι της παραγκωνισµένη ή σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τις αδερφές της. Μας λέει 

συγκεκριµένα:  

 
[…] Αυτό θα το κάνει τώρα και µε τον γαµπρό µου, και µε την αδερφή µου και µε την άλλη µου 

αδερφή. ∆ηλαδή, ό, τι κάνει σε µένα στη γιορτή, και στη γέννα της αδερφής µου το ίδιο έκανε. Ό, τι 

κάνει τώρα εµένα, σαν να τα σηµειώνει κάπου, και κάνει τα ίδια ακριβώς. Η µοιρασιά είναι η ίδια. 

 

Ο τοµέας, στον οποίο η Μαρία έχει δεχθεί την µεγαλύτερη βοήθεια από τον πατέρα της είναι οι 

σπουδές της. Οι γονείς της την επισκέπτονταν στην πόλη που σπούδαζε και ο πατέρας της, όταν την 

έβλεπε αγχωµένη ή να µελετάει πολλές ώρες, την προέτρεπε να σταµατήσει να το κάνει. Αυτό έκανε 

την Μαρία να αισθάνεται συναισθηµατική και ψυχική ενίσχυση. Η ίδια εξοµολογείται:  

 
[…] Πιστεύω στις σπουδές. ∆ηλαδή, το ότι ερχότανε µε την µαµά µου, όποτε εγώ δεν πήγαινα ή 

µεσοβδόµαδα, και µου ‘λεγε, έλα µωρέ διαβάζεις, κλείσ’ τα µωρέ, ‘ντάξει, πήγαινε έξω. Πήγαινε µια 

βόλτα. Που εγώ ήµουνα στρεσαρισµένη και λέω, ρε παιδιά, ωχ, και πώς θα τα καταφέρω. Γιατί, ώρες – 

ώρες πραγµατικά αγχωνόµουνα, σώπα µου λέει καηµένη, κι εσύ, ρίξ’ το λίγο έξω, φοιτή, φοιτήτρια 

είσαι εδά, ακόµα θα διαβάζεις; Ακόµα δεν τα ‘µαθες, µου λέει; Μου ‘δινε κουράγιο, µ’ αυτήν την 

έννοια. 

 

Ένα από τα στοιχεία που δεν της άρεσε στην προσωπικότητα του πατέρα της είναι, ότι πάντοτε 

της παρουσίαζε τα αρνητικά στοιχεία µίας κατάστασης σε υπερβολικό βαθµό, ανέφερε υπερβολικά 

πράγµατα, προκειµένου, όπως µας λέει η Μαρία, να την αφυπνίσει, να την αναγκάσει να δει µια 

κατάσταση µε διαφορετικό µάτι: 

 
[…] πάντα ο µπαµπάς µου τα ‘λεγε υπερβολικά. ∆ηλαδή, αυτό το πράγµα, το θυµάµαι. Και τώρα, και 

τώρα να του µιλήσω, ας πούµε µε τον Αντώνη, µου τα παρουσίαζε τραγικά τα πράγµατα, µπας και µε 

συνεφέρει, ξέρεις. Να ξυπνήσω, γιατί πολλές φορές θεωρεί, ότι πρέπει να µου τα πει έτσι, ε… 

αυστηρά… απόλυτα, τραγικά, µήπως µπορέσω και σώσω κάτι. 

 

Αυτό που πάντα την συµβούλευε ο πατέρας της είναι να δείχνει προσοχή στις παρέες της, αλλά 

και την προέτρεπε, στο να δηµιουργήσει µία σχέση, η οποία θα καταλήξει στο γάµο. Αυτό ήταν 

κάτι, για το οποίο αγχωνόταν ιδιαίτερα ο πατέρας της. Το να µπορέσει, δηλαδή, η Μαρία να 

παντρευτεί, προκειµένου να κάνουν το ίδιο και οι αδερφές της. Ειδικότερα:  

 
 […] Μου έλεγε να προσέχω τις παρέες µου, γενικά και αόριστα. ∆εν µου έλεγε για τους άντρες. Αυτά. 

Μου λέει να γνωρίσω ένα καλό παιδί απ’ το Ρέθυµνο, µου έλεγε. Να γνωρίσεις ένα καλό παιδί να 

παντρευτείτε, να νοικοκυρευτείς… από ενδιαφέρον, ότι είχε την αγωνία να παντρευτώ. Ήθελε να 

παντρευτώ, για να µπορέσουν και οι υπόλοιποι να συνεχίσουν, να µην µείνω στο ράφι εγώ. Είχε την 

αγωνία. 

 

Ωστόσο, και η µητέρα της εξέφραζε αυτήν την αγωνία, αλλά όχι τόσο έντονα, όσο ο πατέρας της. 

Η έγνοια του τελευταίου δεν ήταν µόνο η µόρφωση του παιδιού, αλλά και η απόκτηση οικογένειας 

εκ µέρους του. Συγκεκριµένα, η Μαρία αναφέρει:  
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[…] Και η µητέρα µου την είχε, ναι, αλλά δεν µε πολυρωτούσε, ο µπαµπάς µου µε ρωτούσε πιο συχνά. 

Με την έννοια, ότι, ε… τι θα κάνεις, δηλαδή, δεν είναι µόνο σπουδές. 

 

Ο πατέρας της Μαρίας συνέχεια την προέτρεπε να µην διαβάζει πολύ κατά τη διάρκεια των 

φοιτητικών της χρόνων. Αυτό που ήθελε για εκείνη, ήταν να µελετάει λίγο χρονικά, αλλά να 

αποδίδει τα µέγιστα. Με λίγα λόγια, λίγος κόπος, αλλά πολλή απόδοση. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
[…] Ο µπαµπάς µου έλεγε συνέχεια, µην διαβάζω… Ήθελε µε το λίγο να αποδίδω… Ο µπαµπάς µου 

δεν ήθελε να κυνηγάω τους βαθµούς. Ήθελε να… να ζω. Να µην είµαι φυτό. Μ’ έλεγε φυτό. Μου λέει, 

είσαι φυτό. Ναι. Ήθελε να περάσω καλά φοιτητικά χρόνια.  

 

Του πατέρα της του άρεσε ιδιαίτερα να βοηθάει την µητέρα της στην µαγειρική, αλλά και να 

ασχολείται µε τις γεωργικές δουλειές της οικογένειας. Στις δουλειές του σπιτιού, βέβαια, δεν 

βοηθούσε, αφού θεωρούσε, ότι αυτές είναι υποχρέωση της συζύγου και καθαρά γυναικείες δουλειές. 

Έτσι, διατυπώθηκε το εξής: 

 
[…] Ναι, βοηθούσε, βοηθούσε την µάνα µου, πάρα πολύ. ∆ηλαδή, ο µπαµπάς µου και στην µαγειρική 

βοηθάει. ∆ηλαδή, να κόψει πατάτα, να κόψει κρεµµύδι, να ξεφλουδίσει, να, να… κόψει φρούτο, του 

άρεσε, το έκανε αυτό. Στα συµµαζέµατα, αυτά, όχι. Και επίσης του άρεσε να ανάβει τη φωτιά στην 

παρασιά ή στον ξυλόφουρνο, του άρεσε αυτό. Κότες, κουνέλια να ταΐσει, δεν πάει. Πάει, έξω πάει να 

ραβδίσει, κι αυτά. 

 

Ανατρέχοντας πίσω στα παιδικά της χρόνια και θυµούµενη τον πατέρα της, νιώθει χαρά και 

ευτυχία. Πιστεύει, ότι αυτά που της έλεγε τότε και την έκαναν να αισθάνεται άσχηµα και 

µειονεκτικά, της τα έλεγε, για να ενισχύσει την προσωπικότητά της, αλλά και για να την κάνει 

περισσότερο δυναµική, θαρραλέα και δραστήρια. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
[…] Πιστεύω, ότι υπερισχύει, ότι… η χαρά και το γέλιο. Και ότι αυτά µου τα έλεγε, τότε µπορεί να µε 

πληγώνανε και να µε στενοχωρούσαν, αλλά µου τα λέγανε, για να ξυπνήσω και να γίνω πιο θαρραλέα 

και πιο δυναµική στη ζωή µου. Να µην είµαι το παιδί που σ’ όλα λέω, ναι, και… σκύβω το κεφάλι. 

 

Ο πατέρας της την συµβουλεύει, να προσέχει στο σχολείο, ειδικά τώρα που είναι σε κατάσταση 

εγκυµοσύνης και να µην αφήνει τα παιδιά να την κάνουν, ό, τι θέλουν. Θεωρεί, ότι δεν πρέπει να 

είναι τόσο πολύ υποχωρητική, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει τις απόψεις και τις πράξεις της µε 

περισσότερο σθένος. Αναφέρει λοιπόν:  

 
[…] ∆ηλαδή, αυτό µου λέει, µην πολυσκοτώνοµαι στο σχολείο, ε… να τα προσέχω τα παιδιά να µην 

µου πάρουν τον αέρα, γιατί φοβάται ο µπαµπάς µου, ότι πολλές φορές… είµαι υποχωρητική. Αυτό 

είναι το κακό µου, ότι υποχωρώ. ∆ηλαδή, και κάτι να µου πούνε, εγώ θα κάνω πίσω. 

 

Αυτές οι συµβουλές και οι παρατηρήσεις δεν φαίνεται να ενοχλούν την Μαρία, και αποδίδει 

δίκιο στον πατέρα της και σε αυτά που λέει, γιατί όσα ισχυρίζεται είναι η αντικειµενική και 

ρεαλιστική αλήθεια. Νιώθει άνετα και όµορφα που ο πατέρας της την γνωρίζει πολύ καλά και γι’ 

αυτό την συµβουλεύει σωστά. Αναφέρει συγκεκριµένα:  

 
[…] Αισθάνοµαι, ότι ναι, έχει δίκιο, πραγµατικά. Ξέρει την ψυχολογία µου. Αυτό. Ότι πραγµατικά µ’ 

έχει γεννήσει. Τόσο καλά. Πιστεύω, ότι µε ξέρει πολύ καλά. Ότι, όντως είναι έτσι. 

 

Η Μαρία ωστόσο έχει αναφέρει και έχει συζητήσει πολλές φορές µε τον πατέρα της, για τον 

τρόπο που αισθανόταν παλαιότερα, όταν εκείνος την έκανε µε τα λόγια του να νιώθει µειονεκτικά. 

Νιώθει, ότι µπορεί να συζητήσει µαζί του τα πάντα, κι ότι εκείνος θα είναι πάντα ειλικρινής 

απέναντί της, και πάντα θα της δώσει την ρεαλιστική συµβουλή και θα της κάνει τις κατάλληλες 
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υποδείξεις, ακόµη κι αν η Μαρία πονέσει. Ο πατέρας της είχε ως στόχο να διακρίνει η Μαρία τις 

αδύναµες πλευρές του χαρακτήρα της, και να πράξει ανάλογα, ώστε αυτές να ενδυναµωθούν. 

Οµολογεί συγκεκριµένα:  

  
[…] Ναι, του το ‘χω πει, του το ‘χω πει, του το ‘χω πει. Και µου λέει, ναι ακριβώς αυτό ήθελα. Όχι, 

µου λέει, ότι δεν ήσουνα καλή, αυτά. Απλά, έβλεπα κάποια µειονεκτήµατα ή ελαττώµατα σου και 
ήθελα να στα βγάλω απ’ έξω στη φόρα, για να τα δεις, για να µπορέσεις να βελτιωθείς. 

 

Ο ίδιος είναι πάντα ειλικρινής απέναντί της και υποδεικνύει πάντα στην Μαρία την ρεαλιστική 

πραγµατικότητα, κι αυτό είναι κάτι που η Μαρία εκτιµά ιδιαίτερα σε εκείνον. Όπως υπογραµµίζει 

και η ίδια:  

 
[…] Γιατί θα µου πει την αλήθεια. ∆εν πρόκειται να προσποιηθεί κάτι ή να τέτοιο κάτι. Άµα πρέπει να 

µου τα πει χύµα και τσουβαλάτα, θα µου τα πει. Άµα πρέπει να µου τα πει κάπως αλλιώς, πάλι θα µου 

τα πει. 

 

Σε αυτό το σηµείο διαφέρει ριζικά µε τον πατέρα της. Η Μαρία, δηλαδή, δεν θα υποδείξει στον 

άλλον τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα ή της συµπεριφοράς του, αλλά ακόµη περισσότερο δεν 

θα το κάνει µε προσβλητικό τρόπο και δεν θα τον κάνει να νιώσει µειονεκτικά σε καµία περίπτωση. 

Ακόµη, και δίκιο να έχει σε ορισµένες καταστάσεις, δεν θα υποστηρίξει το συµφέρον της, αλλά θα 

αφήσει τον άλλον να νιώθει νικητής, παραµερίζοντας και παραγκωνίζοντας τον ίδιο της τον εαυτό. 

Συγκεκριµένα, µας είπε:  

  
[…] Ε… εγώ, ας πούµε, στον άλλον δεν θα τα πω χύµα και τσουβαλάτα. ∆εν θα τον µειώσω. ∆ηλαδή, 

ακόµα και στα παιδιά µου, δεν θα τους πω κάτι άσχηµο… Προσπαθώ να µην προσβάλλω τον άλλον. 

∆ηλαδή, ούτε… δεν θέλω να προσβάλλω. Ναι, αυτό, δε, δεν θα… δεν το κάνω. ∆εν θέλω να το κάνω. 

Πιστεύω προσπαθώ. Προσπαθώ τουλάχιστον… γιατί δεν θέλω ο άλλος να νιώσει, έτσι το πρώτο 

συναίσθηµα που ένιωθα εγώ σαν παιδί, ότι δεν θα τα καταφέρω ή µήπως έχει δίκιο; 

 

Λόγω των συνεχών υποδείξεων του πατέρα της, αλλά και του έντονου τρόπου, µε τον οποίο της 

απευθυνόταν, ένιωθε αποθάρρυνση και απογοήτευση. Ωστόσο, αυτό την πείσµωνε και την έκανε να 

προσπαθεί περισσότερο στη ζωή της. Αργότερα που µεγάλωσε, συνειδητοποίησε το λόγο που ο 

πατέρας της, της φερόταν µε αυτόν τον τρόπο, αλλά και πάλι θεωρεί, ότι θα έπρεπε να ήταν 

λιγότερο αυστηρός σε αυτό το θέµα. Όπως λέει και η ίδια:\ 

 
[…] Ναι, αποθάρρυνσης, έτσι ένιωθα. Μετά βέβαια, που… αυτό  µε πείσµωνε και µ’ έκανε καλύτερο, 

λέω, είχε τον τρόπο του, το, το σκοπό του. Αλλά, ίσως έπρεπε να ήταν λίγο πιο µαλακός σ’ αυτό το 

θέµα. Αλλά ο µπαµπάς µου, όχι. Τα ‘λεγε χύµα και τσουβαλάτα. ∆εν έβριζε, δεν φώναζε, αλλά σε 

κάρφωνε µε τα λόγια του. 

 

Αναφορικά τώρα µε τις οµοιότητες που εντοπίζει η Μαρία στην προσωπικότητα τη δική της και 

αυτήν του πατέρα της θα λέγαµε, ότι πιστεύει, ότι κι εκείνη προσπαθεί να εντοπίσει τις αδυναµίες 

στη προσωπικότητα και το χαρακτήρα των παιδιών της, και να τις υποδείξει σε αυτά, χωρίς όµως να 

το κάνει αυτό µε σκληρό και προσβλητικό τρόπο. Θεωρεί, δηλαδή, ότι κι εκείνη προσπαθεί να είναι 

ειλικρινής µε τον εαυτό της και τα παιδιά της, χωρίς όµως να ακολουθεί τον αποθαρρυντικό και 

σκληρό τρόπο του πατέρα της. Η ίδια υπογραµµίζει:  

  
[…] στο ότι κι εγώ προσπαθώ να βρω την αλήθεια. ∆ηλαδή δεν… δεν κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό 

µου. Προσπαθώ να… τα τρωτά µου σηµεία, τις επιθυµίες µου, να τα φέρω στην επιφάνεια, αλλά να 

τα… να προσπαθώ να τα βελτιώνω. Σ’ αυτό µοιάζω. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι προσπαθώ κι εγώ να 

βρίσκω τις αδυναµίες. Ή αν βρίσκω τις αδυναµίες, ας πούµε, του γιου µου ή της κόρης µου, προσπαθώ 

να, να τους την µπω, όχι µε προσβλητικό τρόπο. 
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Η Μαρία τονίζει, ότι είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και ότι γενικά κοιτάει τη ζωή από µία 

θετική οπτική γωνία. Σε αυτό το σηµείο ο πατέρας της, της κάνει υποδείξεις, ώστε να µην 

ενθουσιάζεται τόσο εύκολα από τη ζωή, αλλά να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει και δύσκολες 

καταστάσεις. Όπως µας τονίζει η ίδια:  

  
[…] Ναι, ας πούµε, θα ενθουσιαστώ µε… που µια µέρα, ξέρω ‘γω, πήγαν όλα καλά, ξέρω ‘γω, και 

νοµίζω, ότι και την επόµενη µέρα θα επαναληφθεί αυτό. Που δεν γίνεται, ας πούµε, τέτοιο πράµα, ε… 

ενθουσιάζοµαι µε τα πράγµατα, είµαι άνθρωπος που τα βλέπω θετικά. Και ποτέ αρνητικά. 

 

Είναι σίγουρο, ότι η Μαρία επηρεάζεται από τον πατέρα της και ειδικά στη λήψη µεγάλων 

αποφάσεων στη ζωή της. Μία τέτοια µεγάλη απόφαση ήταν, όταν έπρεπε να επιλέξει η Μαρία, αν 

θα συνεχίσει να φοιτά στο ΙΕΚ, το οποίο παρακολουθούσε ή αν θα εγγραφόταν στο Πανεπιστήµιο 

και στη σχολή που πέρασε. Τελικά, ακολούθησε τη συµβουλή του πατέρα της. Η ίδια αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

 
[…] ας πούµε, µε επηρέασε στη ζωή µου αποφασιστικά, όταν… εγώ ήµουνα σε δίληµµα, τι να κάνω 

µε το ΙΕΚ. Ε, εγώ ήµουν τότε σε φοβερό δίληµµα. Λέω τώρα να το παρατήσω το ΙΕΚ, έχω κάνει ένα 

χρόνο. Έδωσα τρίτη φορά Πανελλήνιες, πέρασα. Τι κάνω τώρα µε το ΙΕΚ; Και ο µπαµπάς µου 

επέµενε, ότι έπρεπε να το τελειώσω. 

 

Παράλληλα, η Μαρία επηρεάζεται από τον πατέρα της και στην διαχείριση των οικονοµικών της. 

Ο πατέρας της, δηλαδή, της υποδεικνύει συνεχώς να µην είναι σπάταλη και να κάνει οικονοµία, 

αφού οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες. Ειδικότερα, η Μαρία αναφέρει:  

 
[…] Μ’ επηρεάζει, µ’ επηρεάζει. Ας πούµε, όταν µου λέει, ε, ε, εγώ κοίταξε, όχι να κάνει επίδειξη, 

αλλά οικονοµία, οικονοµία Μαρία, γιατί δεν ξέρεις, τι, τι καιρούς θα περάσουµε. Ε… µου λέει 

χαρακτηριστικά, άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Τώρα… ακόµη πιο δύσκολα. Τώρα… ακόµη 

πιο ζόρικα. Μ’ επηρεάζει, δηλαδή. Κάτι που θα µου πει.  

 

Ο πατέρας της επίσης, κάνει επισηµάνσεις στην Μαρία και για τον αριθµό των παιδιών που έχει 

αποκτήσει. Θεωρεί, δηλαδή, ότι στην σηµερινή κοινωνία τα τέσσερα παιδιά είναι πολλά, αφού το 

παιδί χρειάζεται σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση, και όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των 

παιδιών, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται οι γονείς. Συγκεκριµένα η Μαρία διατύπωσε: 

  
[…] Ναι, µου ‘χει πει. Μου ‘χει πει. Τι είσαι εσύ, µου λέει, µηχανή που γεννάει; ∆ηλαδή, κάτσε, βάλε 

κι ένα φρένο. ∆εν είναι να κάνου, να  γεννοβολάµε µόνο... Να τα διαπαιδαγωγούµε και σωστά, να τ’ 

ανατρέφουµε. Το ‘χει πει ο πατέρας µου. και µου λέει, τι, πού θα φτάσετε; 

 

Νιώθει, λοιπόν, ότι γενικά στη ζωή της έχει επηρεαστεί από τις συµβουλές του πατέρα της. 

Πάντοτε λάµβανε υπόψη της, ό, τι και αν εκείνος της έλεγε, είτε µε καλό, είτε µε πιο σκληρό τρόπο. 

Οι υποδείξεις του και τα προσβλητικά του λόγια πολλές φορές, την πείσµωναν και την έκαναν να 

προσπαθεί περισσότερο και να επιθυµεί την αυτοεπίγνωση και αυτοβελτίωση, ως άτοµο και ως 

προσωπικότητα. Έτσι, µας ανέφερε το εξής:  

  
[…] Ναι, µ’ έχει επηρεάσει. Αυτά που έλεγε, πάντα τους έδινα σηµασία. Ε… και… πείσµωνα. ∆ηλαδή, 

έβαζα τα δυνατά µου. Προσπαθούσα να είµαι… να βελτιωθώ. Σαν χαρακτήρας, σαν προσωπικότητα, 

σαν άτοµο. 

 

Σε ερώτησή µας, «αν θεωρεί, ότι ο πατέρας της µοιάζει µε τον σύζυγό της», η Μαρία µας 

απαντάει αρνητικά. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι η ίδια µε τον πατέρα της περνούσε αρκετό χρόνο, και 

ποιοτικό και ποσοτικό, ενώ ο σύζυγός της, δεν ασχολείται καθόλου, ούτε µε την ίδια, αλλά και ούτε 

µε τα παιδιά. ∆εν ασχολείται καθόλου, ούτε ποιοτικά, αλλά ούτε και ποσοτικά. ∆εν παραµένει στο 
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σπίτι και δεν ασχολείται µε τα οικογενειακά θέµατα, ούτε τις πρωινές, αλλά ούτε τις απογευµατινές 

ώρες, αφού, όπως έχουµε πει παραπάνω θεωρεί, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην 

εργασία του. Η ίδια µας δηλώνει:   

  
[…] Όχι, δεν µοιάζει. Γιατί; Γιατί δεν µοιάζει; Γιατί ο πατέρας µου µας βοηθούσε σαν παιδιά. Ήτανε 

κοντά µας, τον βλέπαµε. Μιλούσαµε, όποτε θέλαµε, παίζαµε ποδόσφαιρο, πηγαίναµε στη θάλασσα, 

βγαίναµε έξω. Ενώ ο σύζυγος δεν ενδιαφέρεται, ούτε κούνιες να µας πάει, εγώ θυµάµαι έχω 

φωτογραφίες απ’ το λούνα παρκ… µε τον µπαµπά µου. Έχω αναµνήσεις από ταξίδι στην Αθήνα, έχω 

αναµνήσεις από ταξίδια στην Κρήτη, φωτογραφικές αναµνήσεις. Και σε φωτο, φωτογραφίες, βέβαια, 

που αυτές µε βοηθάνε, γιατί πού να τα θυµάµαι όλα αυτά. Αλλά θυµάµαι, ότι περνούσαµε χρόνο µαζί 

του. ∆εν ήτανε ο µπαµπάς που έπρεπε… να γράψω γράµµα στον Αϊ Βασίλη, για να τον δω, µία στις 

τόσες. Τον έβλεπα κάθε µέρα, ειδικά τα απογεύµατα. 

 

Οι επισκέψεις της οικογένειάς της κάθε Κυριακή στο πατρικό τους, κάνει τον πατέρα της 

ιδιαίτερα ευτυχισµένο. ∆εν νιώθει, ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο, ώστε να τον ευχαριστήσει. 

Θεωρεί, ότι και µόνο που τους βλέπει, τον γεµίζουν χαρά και ικανοποίηση. Αναφορικά µε αυτό, είπε 

η Μαρία: 

 
[…] Τίποτα. Αυτό µε τη… που… µε την Κυριακή, που πάω κάθε Κυριακή, ας πούµε, µόνο αυτό. Μας 

βλέπει. 

 

Παρ’ όλα αυτά, όταν θα έρθει σε σύγκρουση µε τον πατέρα της, και προκειµένου να 

αποφευχθούν χειρότεροι καβγάδες, σταµατάει να του µιλάει, µέχρι να ηρεµήσουν και οι δύο. Όταν, 

όµως παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα, συνήθως δέκα λεπτών, θα συζητήσουν µεταξύ τους και 

µέσω της συζήτησης και του διαλόγου, θα λύσουν τις διαφορές τους. Η «συγγνώµη» είναι κάτι που 

ακουγόταν στο σπίτι της Μαρίας, από τους γονείς ή από τα παιδιά, ανάλογα µε το ποιος είχε άδικο. 

∆εν υπήρχαν ηθικές αναστολές ή εγωιστικές τάσεις. Ειδικότερα ακούστηκε το εξής:  

 
[…] ∆εν θα του µιλήσω τα επόµενα δέκα λεπτά. Και µετά θα του ζητήσω συγγνώµη. Ή θα µου ζητήσει 

αυτός συγγνώµη και θα τα ξαναβρούµε. 

 

Μπορεί η Μαρία να µην άκουγε από το στόµα των γονιών της τη λέξη «σ’ αγαπώ», αλλά αυτό το 

θεωρούσε περιττό, γιατί το αισθανόταν από τις πράξεις τους και από τα λόγια τους. Ένιωθε, ότι την 

αγάπη τους την εισέπραττε στο µέγιστο βαθµό, µέσα από λόγια και από πράξεις. Συγκεκριµένα, 

διατυπώθηκε το εξής: 

  
[…] Ναι, την εισέπραττα την αγάπη τους, ναι. Αλλά όχι σ’ αγαπώ, δεν το θυµάµαι εγώ αυτό. 

 

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Μαρία δείχνει τυφλή εµπιστοσύνη στον πατέρα της αφού, ό, τι 

κι αν αυτός της πει, εκείνη το πιστεύει και το ακολουθεί, χωρίς καν να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Κι 

αυτό, γιατί νιώθει, ότι ο πατέρας της, πάντοτε της έλεγε και της λέει την αλήθεια. Έχει αποκτήσει 

την εµπιστοσύνη της Μαρίας, µε το να της επισηµαίνει κάθε φορά την αντικειµενική αλήθεια και 

την ρεαλιστική πραγµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, η Μαρία λέει:  

    
[…] Αν µου πει κάτι, εγώ θα το πιστέψω, επειδή το ‘πε µόνο και µόνο ο πατέρας µου. Γιατί πιστεύω, 

ότι… ό, τι ξέρει θα το πει για καλό. ∆ηλαδή, θέλει την αλήθεια. Θέλει την, ε… να µε βοηθήσει… 

Αλλά, ό, τι και να µου πει, θα το πιστέψω, ότι είναι αλήθεια. ∆ηλαδή, ο µπαµπάς µου, µου λέει την 

αλήθεια, πάντα. 

 

Για την Μαρία γενικά ο «πατέρας» είναι αληθινός, φιλικός, συµπονετικός και στοργικός. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά: 
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[…] Ο πατέρας είναι… αληθινός, στοργικός, ε… φιλικός, ε… συµπονετικός, αυτά. 

 

Η Μαρία ωστόσο, προτιµούσε να παραµένει στο σπίτι, και να µην ακολουθεί πάντα τον πατέρα 

της στις αγροτικές του ασχολίες. Μερικές φορές της άρεσε ιδιαίτερα, άλλες πάλι φορές προτιµούσε 

να παραµένει στο σπίτι τους και να παρακολουθεί παιδικές σειρές στην τηλεόραση. Χαρακτηρίζει 

µάλιστα τον εαυτό της «σπιτόγατη». Συγκεκριµένα, µας είπε: 

  
[…] θα ‘χανα τα παιδικά µου, θα ‘χανα το σπίτι, εγώ ήµουνα και λίγο σπιτόγατη. 

 

Της άρεσε ιδιαίτερα ο χρόνος που περνούσε µε τον πατέρα της και γενικότερα µε την οικογένειά 

της και θυµάται ευχάριστες αναµνήσεις από τον ποιοτικό χρόνο που µοιράζονταν µεταξύ τους και 

τις εκπαιδευτικές εκδροµές που έκαναν όλοι µαζί σαν οικογένεια. Συγκεκριµένα η Μαρία είπε:  

 
[…] Απ’ τη µια µου κρατούσε το χέρι και πηγαίναµε στους αρχαιολογικούς χώρους, απ’ την µια µεριά 

εµένα και απ’ την άλλη την αδερφή µου, και η µάνα µου την πιο µικρή και πηγαίναµε χέρι – χέρι εγώ 

και ο µπαµπάς µου. Μου άρεσε αυτό, πάρα πολύ.  

 

Η Μαρία τελειώνει την περιγραφή της σχετικά µε την σχέση της µε τον πατέρα της λέγοντας, ότι 

ο πατέρας της αποτέλεσε πρότυπο για εκείνη. Έβλεπε, ότι η µητέρα της περνούσε όµορφα µε τον 

πατέρα της που ασκούσε το επάγγελµα του ιερέα και θεώρησε, ότι και η ίδια θα είχε µία ανάλογη 

ζωή µε έναν σύζυγο – ιερέα. Κι αυτό σίγουρα την επηρέασε στην επιλογή που έκανε αναφορικά µε 

τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν η Μαρία ήταν µικρή ένιωθε άσχηµα για την επαγγελµατική 

ενδυµασία του πατέρα της ή «αντερί», όπως λέγεται, αλλά µε το πέρασµα των χρόνων 

συνειδητοποίησε, ότι ο πατέρας της, της προσέφερε, ό, τι και οι υπόλοιποι πατεράδες στα παιδιά 

τους, χωρίς η επαγγελµατική του ενδυµασία να αποτελεί εµπόδιο. Συγκεκριµένα, µας είπε: 

 
[…] Όχι, πιστεύω… ότι ο µπαµπάς µου ήτανε πρότυπο για µένα. Και αυτό µ’ επηρέασε, ότι και η µαµά 

µου καλά πέρασε µε τον µπαµπά µου. Γιατί κι εγώ να µην περάσω; ∆ηλαδή, τελικά αυτό σαν παιδί που 

φοβόµουνα, ότι να δεν θα µπορέσει ο µπαµπάς µου να µου προσφέρει, γιατί εµένα ο µπαµπάς µου δεν 

φοράει τζιν, και δεν φοράει… παντελόνι, που να φαίνεται και το πουκάµισο και είναι πάντα το 

πουκάµισο µέσα από το αντερί και δε φαίνεται και ό, τι και να του πάρεις, δε φαίνεται… Ε, αυτό 

τελικά κατάλαβα, ότι τελικά ήτανε ταµπού. Ήτανε για µένα… ότι δεν ήταν τίποτα στην ουσία. Ότι ό, 

τι πρόσφεραν και οι άλλοι µπαµπάδες στα παιδιά τους, πρόσφερε και ο µπαµπάς µου. Και τελικά είδα, 

ότι… αυτό δεν θα µου, δεν θα µου  στερούσε τίποτα, αν και ο σύζυγός µου φορούσε αντερί. 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω αναφορικά µε την σχέση της Μαρίας µε τον πατέρα της, 

θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Μαρία θυµάται τον πατέρα της πολύ έντονα και ευχάριστα στην 

διάρκεια των παιδικών της χρόνων. Αφιέρωνε πολύ χρόνο και σ’ εκείνη, αλλά και στ’ αδέρφια της. 

Έπαιζαν µαζί και πήγαιναν πολλές εκδροµές, αφού ο πατέρας της ήταν πολύ δραστήριος άνθρωπος  

και του άρεσε ιδιαίτερα η φύση και το να µοιράζεται όµορφες στιγµές µε την οικογένειά του. 

Περνούσαν πολύ χρόνο µαζί και γενικότερα έπαιζε και µε την ίδια, αλλά και µε τις αδερφές της. 

Συνήθως έπαιζαν όλοι µαζί οµαδικά παιχνίδια, όπως είναι το µπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Η µεγάλη 

του επιθυµία ήταν να αποκτήσει ένα γιο. Γι’ αυτό και στις κόρες του έπαιρνε αγορίστικα παιχνίδια. 

Ο πατέρα της Μαρίας ήταν πολύ δραστήριος, και, όπως λέει και η ίδια, «ήταν ένας άνθρωπος που 

δεν µπορούσε να κάτσει». Η Μαρία θυµάται µε ιδιαίτερη ευτυχία και χαρά τα παιδικά της χρόνια, 

αφού αυτά πληµµύριζαν από το χρόνο που της αφιέρωνε ο πατέρας της και γενικότερα σε όλα του 

τα παιδιά, προκειµένου να παίξουν µαζί, να διασκεδάσουν και να µοιραστούν από κοινού στιγµές 

της καθηµερινότητάς τους.  

Ο πατέρας της ωστόσο δεν ήθελε να διαβάζει την ίδια και τις αδερφές της. Αυτό το καθήκον το 

είχε αναλάβει η µητέρα τους. Ο ίδιος  προτιµούσε εκείνη την ώρα να ξεκουράζεται, αφού ήταν 

ιδιαίτερα κουρασµένος από το σχολείο. Στο µάθηµα των µαθηµατικών όµως, βοηθούσε τα παιδιά 

του, αφού η µητέρα τους δεν είχε γνώσεις σε αυτόν τον τοµέα.  
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Η γνώµη του πατέρα της µετρούσε ιδιαίτερα για εκείνη. Συµβούλευε τα παιδιά του, χωρίς να τα 

πιέζει ή να τα εξαναγκάζει.. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις της µε τον πατέρα της, η Μαρία 

αναφέρει, ότι είναι καλές και χαρακτηρίζονται από υποµονή και χαλαρότητα. ∆εν είχε αντιµετωπίσει 

ποτέ κάποιο πρόβληµα στη σχέση της µε τον πατέρα της, παρά µόνο, όταν ένιωθε, ότι την µείωνε. 

Πολλές φορές, δηλαδή, ο πατέρας της, της έλεγε, ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε 

συγκεκριµένα γεγονότα και καταστάσεις. Αρκετές φορές η Μαρία ένιωθε προσβεβληµένη από τον 

πατέρα της, ένιωθε, ότι δεν της έδινε καθόλου δύναµη. Ουσιαστικά την αποθάρρυνε εντελώς, χωρίς 

να της δίνει ενισχύσεις, για να συνεχίσει, αυτό που ήθελε να καταφέρει. Ένιωθε αποδυναµωµένη 

από τα ειρωνικά σχόλια του πατέρα της, ένιωθε, ότι δεν της έδινε καθόλου αυτοπεποίθηση, δεν την 

έκανε να νιώθει αυτοεκτίµηση, µε αποτέλεσµα η Μαρία να νιώθει µειωµένη, να αισθάνεται 

απογοητευµένη.  

Την συµπεριφορά αυτή ο πατέρας της την εκδήλωνε και προς τις αδερφές της, αλλά σε πολύ 

µικρότερο βαθµό. Ουσιαστικά, εκείνη ήταν που µείωνε και αποθάρρυνε, αφού, σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα της Μαρίας, ήταν η πρωτότοκη και έπρεπε να αποτελεί το καλό παράδειγµα για τις 

αδερφές της. Μερικές φορές η συµπεριφορά του πατέρα της την έκανε να πεισµώνει και να 

προσπαθεί ακόµη περισσότερο, ώστε να του αποδεικνύει, ότι τα καταφέρνει, και άλλες φορές την 

αποθάρρυνε και την αποδυνάµωνε εντελώς. Ο πατέρας της, της έκανε αρνητικά σχόλια, όχι µόνο για 

τις γνωστικές της ικανότητες, αλλά και για την εµφάνισή της, και ιδιαίτερα την περίοδο που την 

προβληµάτιζε έντονα η ακµή της. Αυτό που της ανέφερε συχνότερα, είναι, ότι δεν θα έβρισκε 

κάποιον να την παντρευτεί. Το να παντρέψει τις κόρες του ήταν και µία από τις µεγαλύτερες 

ανησυχίες του πατέρα της. 

Τον πατέρα της η Μαρία τον θαύµαζε για το επάγγελµα του, την ενθουσίαζε η ικανότητα του να 

διδάσκει τα παιδιά. Ουσιαστικά το επάγγελµα του πατέρα της την επηρέασε στην δική της 

επαγγελµατική επιλογή και την έκανε να στραφεί προς τις παιδαγωγικές επιστήµες, και 

συγκεκριµένα να ακολουθήσει το επάγγελµα του νηπιαγωγού. Η Μαρία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας 

της είναι διακριτικός άνθρωπος. Γνωρίζει, ότι έχουν ανάγκη οικονοµική και προσπαθεί να τους 

βοηθήσει σε αυτόν τον τοµέα, χωρίς όµως να τους κάνει να αισθανθούν µειονεκτικά γι’ αυτό. 

Βρίσκει διάφορες προφάσεις, προκειµένου να τους ενισχύει οικονοµικά, όπως είναι η γέννηση ή τα 

βαφτίσια των εγγονιών του ή οι ονοµαστικές εορτές παιδιών ή εγγονιών. Ωστόσο, δεν ξεχωρίζει τα 

παιδιά του. Την βοήθεια που θα παράσχει στην Μαρία, θα δώσει ακριβώς την ίδια και στις αδερφές 

της, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις. Η Μαρία δεν ένιωσε ποτέ µέσα στο σπίτι της παραγκωνισµένη ή σε 

µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τις αδερφές της. Ποτέ δεν τους έχει «χτυπήσει», ότι τις έχει 

βοηθήσει οικονοµικά.  

Ο τοµέας, στον οποίο η Μαρία έχει δεχθεί την µεγαλύτερη βοήθεια από τον πατέρα της είναι οι 

σπουδές της. Οι γονείς της την επισκέπτονταν στην πόλη που σπούδαζε και ο πατέρας της, όταν την 

έβλεπε αγχωµένη ή να µελετάει πολλές ώρες, την προέτρεπε να σταµατήσει να το κάνει. Αυτό έκανε 

την Μαρία να αισθάνεται συναισθηµατική και ψυχική ενίσχυση.  

Ένα από τα στοιχεία που δεν της άρεσε στην προσωπικότητα του πατέρα της είναι, ότι πάντοτε 

της παρουσίαζε τα αρνητικά στοιχεία µίας κατάστασης σε υπερβολικό βαθµό, ανέφερε υπερβολικά 

πράγµατα, προκειµένου, όπως µας λέει η Μαρία, να την αφυπνίσει, να την αναγκάσει να δει µια 

κατάσταση µε διαφορετικό µάτι. Αυτό που πάντα την συµβούλευε ο πατέρας της είναι να δείχνει 

προσοχή στις παρέες της, αλλά και την προέτρεπε, στο να δηµιουργήσει µία σχέση, η οποία θα 

καταλήξει στο γάµο. Ωστόσο, και η µητέρα της εξέφραζε αυτήν την αγωνία, αλλά όχι τόσο έντονα, 

όσο ο πατέρας της. Η έγνοια του τελευταίου δεν ήταν µόνο η µόρφωση του παιδιού, αλλά και η 

απόκτηση οικογένειας εκ µέρους του.  

Του πατέρα της του άρεσε ιδιαίτερα να βοηθάει την µητέρα της στην µαγειρική, αλλά και να 

ασχολείται µε τις γεωργικές δουλειές της οικογένειας. Στις δουλειές του σπιτιού, βέβαια, δεν 

βοηθούσε, αφού θεωρούσε, ότι αυτές είναι υποχρέωση της συζύγου και καθαρά γυναικείες δουλειές. 

Ανατρέχοντας πίσω στα παιδικά της χρόνια και θυµούµενη τον πατέρα της, νιώθει χαρά και ευτυχία. 

Πιστεύει, ότι αυτά που της έλεγε τότε και την έκαναν να αισθάνεται άσχηµα και µειονεκτικά, της τα 

έλεγε, για να ενισχύσει την προσωπικότητά της, αλλά και για να την κάνει περισσότερο δυναµική, 



   172 

 

θαρραλέα και δραστήρια. Η Μαρία ωστόσο έχει αναφέρει και έχει συζητήσει πολλές φορές µε τον 

πατέρα της, για τον τρόπο που αισθανόταν παλαιότερα, όταν εκείνος την έκανε µε τα λόγια του να 

νιώθει µειονεκτικά. Νιώθει, ότι µπορεί να συζητήσει µαζί του τα πάντα, κι ότι εκείνος θα είναι 

πάντα ειλικρινής απέναντί της, και πάντα θα της δώσει την ρεαλιστική συµβουλή και θα της κάνει 

τις κατάλληλες υποδείξεις, ακόµη κι αν η Μαρία πονέσει. Ο πατέρας της είχε ως στόχο να διακρίνει 

η Μαρία τις αδύναµες πλευρές του χαρακτήρα της, και να πράξει ανάλογα, ώστε αυτές να 

ενδυναµωθούν.  

Ο πατέρας της την συµβουλεύει, να προσέχει στο σχολείο, ειδικά τώρα που είναι σε κατάσταση 

εγκυµοσύνης και να µην αφήνει τα παιδιά να την κάνουν, ό, τι θέλουν. Θεωρεί, ότι δεν πρέπει να 

είναι τόσο πολύ υποχωρητική, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει τις απόψεις και τις πράξεις της µε 

περισσότερο σθένος. Αυτές οι συµβουλές και οι παρατηρήσεις δεν φαίνεται να ενοχλούν την Μαρία, 

και αποδίδει δίκιο στον πατέρα της και σε αυτά που λέει, γιατί όσα ισχυρίζεται είναι η αντικειµενική 

και ρεαλιστική αλήθεια. Νιώθει άνετα και όµορφα που ο πατέρας της την γνωρίζει πολύ καλά και γι’ 

αυτό την συµβουλεύει σωστά.  

Ο ίδιος είναι πάντα ειλικρινής απέναντί της και υποδεικνύει πάντα στην Μαρία την ρεαλιστική 

πραγµατικότητα, κι αυτό είναι κάτι που η Μαρία εκτιµά ιδιαίτερα σε εκείνον. Σε αυτό το σηµείο 

διαφέρει ριζικά µε τον πατέρα της. Η Μαρία, δηλαδή, δεν θα υποδείξει στον άλλον τα αρνητικά 

στοιχεία του χαρακτήρα ή της συµπεριφοράς του, αλλά ακόµη περισσότερο δεν θα το κάνει µε 

προσβλητικό τρόπο και δεν θα τον κάνει να νιώσει µειονεκτικά σε καµία περίπτωση. Ακόµη, και 

δίκιο να έχει σε ορισµένες καταστάσεις, δεν θα υποστηρίξει το συµφέρον της, αλλά θα αφήσει τον 

άλλον να νιώθει νικητής, παραµερίζοντας και παραγκωνίζοντας τον ίδιο της τον εαυτό.  

Λόγω των συνεχών υποδείξεων του πατέρα της, αλλά και του έντονου τρόπου, µε τον οποίο της 

απευθυνόταν, ένιωθε αποθάρρυνση και απογοήτευση. Ωστόσο, αυτό την πείσµωνε και την έκανε να 

προσπαθεί περισσότερο στη ζωή της. Αργότερα που µεγάλωσε, συνειδητοποίησε το λόγο που ο 

πατέρας της, της φερόταν µε αυτόν τον τρόπο, αλλά και πάλι θεωρεί, ότι θα έπρεπε να ήταν 

λιγότερο αυστηρός σε αυτό το θέµα.  

Αναφορικά τώρα µε τις οµοιότητες που εντοπίζει η Μαρία στην προσωπικότητα τη δική της και 

αυτήν του πατέρα της θα λέγαµε, ότι πιστεύει, ότι κι εκείνη προσπαθεί να εντοπίσει τις αδυναµίες 

στη προσωπικότητα και το χαρακτήρα των παιδιών της, και να τις υποδείξει σε αυτά, χωρίς όµως να 

το κάνει αυτό µε σκληρό και προσβλητικό τρόπο. Θεωρεί, δηλαδή, ότι κι εκείνη προσπαθεί να είναι 

ειλικρινής µε τον εαυτό της και τα παιδιά της, χωρίς όµως να ακολουθεί τον αποθαρρυντικό και 

σκληρό τρόπο του πατέρα της. Η Μαρία τονίζει, ότι είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και ότι γενικά 

κοιτάει τη ζωή από µία θετική οπτική γωνία. Σε αυτό το σηµείο ο πατέρας της, της κάνει υποδείξεις, 

ώστε να µην ενθουσιάζεται τόσο εύκολα από τη ζωή, αλλά να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει και 

δύσκολες καταστάσεις.  

Είναι σίγουρο, ότι η Μαρία επηρεάζεται από τον πατέρα της και ειδικά στη λήψη µεγάλων 

αποφάσεων στη ζωή της. Μία τέτοια µεγάλη απόφαση ήταν, όταν έπρεπε να επιλέξει η Μαρία, αν 

θα συνεχίσει να φοιτά στο ΙΕΚ, το οποίο παρακολουθούσε ή αν θα εγγραφόταν στο Πανεπιστήµιο 

και στη σχολή που πέρασε. Τελικά, ακολούθησε τη συµβουλή του πατέρα της. Παράλληλα, η Μαρία 

επηρεάζεται από τον πατέρα της και στην διαχείριση των οικονοµικών της. Ο πατέρας της, δηλαδή, 

της υποδεικνύει συνεχώς να µην είναι σπάταλη και να κάνει οικονοµία – όπως και η µητέρα της -  

αφού οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες. Συχνά κάνει επισηµάνσεις στην Μαρία και για τον 

αριθµό των παιδιών που έχει αποκτήσει. Θεωρεί, δηλαδή, ότι στην σηµερινή κοινωνία τα τέσσερα 

παιδιά είναι πολλά, αφού το παιδί χρειάζεται σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση, και όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των παιδιών, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται οι γονείς. Και ειδικά η 

Μαρία, η οποία έχει την ευθύνη της ανατροφής και του µεγαλώµατος των παιδιών.  

Νιώθει, λοιπόν, ότι γενικά στη ζωή της έχει επηρεαστεί από τις συµβουλές του πατέρα της. 

Πάντοτε λάµβανε υπόψη της, ό, τι και αν εκείνος της έλεγε, είτε µε καλό, είτε µε πιο σκληρό τρόπο. 

Οι υποδείξεις του και τα προσβλητικά του λόγια πολλές φορές, την πείσµωναν και την έκαναν να 

προσπαθεί περισσότερο και να επιθυµεί την αυτοεπίγνωση και αυτοβελτίωση, ως άτοµο και ως 

προσωπικότητα.  
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Σε ερώτησή µας, «αν θεωρεί, ότι ο πατέρας της µοιάζει µε τον σύζυγό της», η Μαρία µας 

απαντάει αρνητικά. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι η ίδια µε τον πατέρα της περνούσε αρκετό χρόνο, και 

ποιοτικό και ποσοτικό, ενώ ο σύζυγός της, δεν ασχολείται καθόλου, ούτε µε την ίδια, αλλά και ούτε 

µε τα παιδιά. ∆εν ασχολείται καθόλου, ούτε ποιοτικά, αλλά ούτε και ποσοτικά. ∆εν παραµένει στο 

σπίτι και δεν ασχολείται µε τα οικογενειακά θέµατα, ούτε τις πρωινές, αλλά ούτε τις απογευµατινές 

ώρες, αφού, όπως έχουµε πει παραπάνω θεωρεί, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην 

εργασία του.  

Οι επισκέψεις της οικογένειάς της κάθε Κυριακή στο πατρικό τους, κάνει τον πατέρα της 

ιδιαίτερα ευτυχισµένο. ∆εν νιώθει, ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο, ώστε να τον ευχαριστήσει. 

Θεωρεί, ότι και µόνο που τους βλέπει, τον γεµίζουν χαρά και ικανοποίηση. Και η Μαρία, όµως από 

την πλευρά της ικανοποιείται ιδιαίτερα από αυτές τις επισκέψεις.   

Παρ’ όλα αυτά, όταν θα έρθει σε σύγκρουση µε τον πατέρα της, και προκειµένου να 

αποφευχθούν χειρότεροι καβγάδες, σταµατάει να του µιλάει, µέχρι να ηρεµήσουν και οι δύο. Όταν, 

όµως παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα, συνήθως δέκα λεπτών, θα συζητήσουν µεταξύ τους και 

µέσω της συζήτησης και του διαλόγου, θα λύσουν τις διαφορές τους. όπως ακριβώς και µε την 

µητέρα της. Η «συγγνώµη» είναι κάτι που ακουγόταν στο σπίτι της Μαρίας, από τους γονείς ή από 

τα παιδιά, ανάλογα µε το ποιος είχε άδικο. ∆εν υπήρχαν ηθικές αναστολές ή εγωιστικές τάσεις.  

Μπορεί η Μαρία να µην άκουγε από το στόµα των γονιών της τη λέξη «σ’ αγαπώ», αλλά αυτό το 

θεωρούσε περιττό, γιατί το αισθανόταν από τις πράξεις τους και από τα λόγια τους. Ένιωθε, ότι την 

αγάπη τους την εισέπραττε στο µέγιστο βαθµό, µέσα από λόγια και από πράξεις. Μέσα από το 

χρόνο που τους αφιέρωναν, για να παίξουν µαζί τους ή να πάνε κάποια εκδροµή.  

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Μαρία δείχνει τυφλή εµπιστοσύνη στον πατέρα της αφού, ό, τι 

κι αν αυτός της πει, εκείνη το πιστεύει και το ακολουθεί, χωρίς καν να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Κι 

αυτό, γιατί νιώθει, ότι ο πατέρας της, πάντοτε της έλεγε και της λέει την αλήθεια. Έχει αποκτήσει 

την εµπιστοσύνη της Μαρίας, µε το να της επισηµαίνει κάθε φορά την αντικειµενική αλήθεια και 

την ρεαλιστική πραγµατικότητα.  

Η Μαρία ωστόσο, προτιµούσε να παραµένει στο σπίτι, και να µην ακολουθεί πάντα τον πατέρα 

της στις αγροτικές του ασχολίες. Μερικές φορές της άρεσε ιδιαίτερα, άλλες πάλι φορές προτιµούσε 

να παραµένει στο σπίτι τους και να παρακολουθεί παιδικές σειρές στην τηλεόραση. Χαρακτηρίζει 

µάλιστα τον εαυτό της «σπιτόγατη», αφού της άρεσε ιδιαίτερα να παραµένει στο σπίτι και να µην 

βγαίνει έξω από αυτό.  

Της άρεσε ιδιαίτερα ο χρόνος που περνούσε µε τον πατέρα της και γενικότερα µε την οικογένειά 

της και θυµάται ευχάριστες αναµνήσεις από τον ποιοτικό χρόνο που µοιράζονταν µεταξύ τους και 

τις εκπαιδευτικές εκδροµές που έκαναν όλοι µαζί σαν οικογένεια.  

Η Μαρία τελειώνει την περιγραφή της σχετικά µε την σχέση της µε τον πατέρα της λέγοντας, ότι 

ο πατέρας της αποτέλεσε πρότυπο για εκείνη. Έβλεπε, ότι η µητέρα της περνούσε όµορφα µε τον 

πατέρα της που ασκούσε το επάγγελµα του ιερέα και θεώρησε, ότι και η ίδια θα είχε µία ανάλογη 

ζωή µε έναν σύζυγο – ιερέα. Κι αυτό σίγουρα την επηρέασε στην επιλογή που έκανε αναφορικά µε 

τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν η Μαρία ήταν µικρή ένιωθε άσχηµα για την επαγγελµατική 

ενδυµασία του πατέρα της ή «αντερί», όπως λέγεται, αλλά µε το πέρασµα των χρόνων 

συνειδητοποίησε, ότι ο πατέρας της, της προσέφερε, ό, τι και οι υπόλοιποι πατεράδες στα παιδιά 

τους, χωρίς η επαγγελµατική του ενδυµασία να αποτελεί εµπόδιο. Για την Μαρία γενικά ο 

«πατέρας» είναι αληθινός, φιλικός, συµπονετικός και στοργικός. 

 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Μαρίας µε τα αδέρφια της:  

 

7.2.3.1.3. Σχέσεις της Μαρίας µε τα αδέρφια της  

 
Η Μαρία αναφέρει, ότι και οι σχέσεις του πατέρα της µε τις αδερφές της είναι πολύ καλές. ∆εν 

διαφέρουν καθόλου από τη σχέση τη δική της µε τον πατέρα της. Χαρακτηρίζεται κι εκείνη από 

θετικά και υγιή στοιχεία. Ωστόσο, διακρίνει, ότι ο πατέρας της βρισκόταν περισσότερο κοντά µε τις 
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αδερφές της, και ιδιαίτερα µε την µεσαία, και η µητέρα της περισσότερο κοντά στην ίδια. 

Συγκεκριµένα αναφέρει:   

 
[…] Πολύ καλές. Αγαπητικιές, µιλάνε, γελάνε.  

 

Με τις αδερφές της η Μαρία είχε µία πολύ καλή σχέση, γεµάτη τρυφερές αναµνήσεις, αφού και 

οι τρεις ήταν πολύ κοντά ηλικιακά (µε την δεύτερη είχε διαφορά έντεκα µήνες και µε την τρίτη 

τέσσερα χρόνια). Μοιράστηκαν µεταξύ τους πολλές εµπειρίες και συναισθήµατα, αφού µεγάλωσαν 

µαζί και έπαιζαν συνεχώς µαζί. Συγκεκριµένα θυµάται που έπαιζαν µαζί µε τον πατέρα τους στην 

ταράτσα του σπιτιού τους. Ειδικότερα µας είπε:  

  
[…] είχαµε κάνει δύο τέρµατα. Καθόταν η αδερφή µου από την µια µεριά και η άλλη µου αδερφή στην 

άλλη… και έπαιζα εγώ µε τον µπαµπά µου στην µέση.  

 

Με τις αδερφές της επίσης, θυµάται που  έπαιζαν µε τις κούκλες, που ανέβαιναν στην εξέδρα του 

χωριού και έπαιζαν. Ήταν από πολύ µικρές κοντά στη φύση και την αγάπησαν ιδιαίτερα. ∆εν ήταν 

λίγες οι φορές που συγκρούονταν µεταξύ τους, αλλά το θέµα το διευθετούσαν οι ίδιες. Σπάνια οι 

γονείς τους παρέµβαιναν και µόνο, όταν έβλεπαν, ότι κινδύνευε η σωµατική τους ακεραιότητα. Πιο 

συγκεκριµένα, η Μαρία µας είπε:  

 
[…] ανεβαίναµε στην εξέδρα κι ενώ παίζαµε ωραία… θα τραβούσε η µία τα µαλλιά στην άλλη… όσο 

περνούσε ο καιρός τα βρίσκαµε.  

 

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι αδερφές της Μαρίας την έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα, αφού µέσα από το 

παιχνίδι µαζί τους, έµαθε να αγαπάει, να µοιράζεται, να τσακώνεται, να έχει υποµονή και επιµονή, 

να βρίσκει ισορροπίες, να κάνει φιλίες, να ξεπερνάει φόβους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 

σχολικών τους χρόνων, οι γονείς τους δεν τους επέτρεπαν να έχουν εξόδους, αφού µάλιστα έµεναν 

και σε χωριό, και η κοινωνία ήταν περισσότερο «κλειστή». Ειδικότερα, η Μαρία µας ανέφερε τα 

εξής: .  

 
[…] Ε, µε βοήθησαν µε την έννοια του ότι… µου λέγανε πάµε να παίξουµε. Πηγαίναµε, πηγαίναµε 

παίζαµε beach volley στην παραλία. Ε… πηγαίναµε παίρναµε τα ποδήλατα και… πηγαίναµε, τρέχαµε 

πάνω κάτω. ∆ηλαδή, πηγαίναµε παρέα, µαζί και οι τρεις. Ε, εγώ φοβόµουνα και λίγο τα σκυλιά και τις 

είχα αυτές… και µε, και µε περνούσαν απ’ τα δύσκολα. Ε… µε βοήθησαν. Και στο σχολείο, ας πούµε, 

παίζαµε µε τις αδερφές µου, ε, µου γνωρίζανε τις φίλες τους, τους γνώριζα εγώ τις δικές µου, 

ανταλλάσαµε έτσι, τηλέφωνα, παρέες, κι αυτά. Αλλά… δεν πηγαίναµε έξω. ∆ηλαδή, δεν… δεν µας 

έδινε και οι γονείς µου χρήµατα να πάµε σε καφετέρια να κάτσουµε. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα. 

Γιατί εµάς ήταν και µακριά. Έπρεπε να ‘ρθουµε Ηράκλειο. 

 

Κατά την διάρκεια της εφηβείας τους η Μαρία είχε ακόµη καλύτερη σχέση µε τις αδερφές της, 

και ειδικά µε την µεσαία, που είχανε µόνο έντεκα µήνες διαφορά, γιατί έλεγαν τις ανησυχίες τους, 

συζητούσαν τα προβλήµατά τους, τους φόβους και τις αγωνίες τους. Ειδικά, όταν άρχισαν τα 

φροντιστήρια στο Λύκειο, οι τρεις αδερφές τα καλοκαίρια έµεναν στο Ηράκλειο µόνες τους, κι αυτό 

το γεγονός συντέλεσε, ώστε να δεθούν ακόµη περισσότερο µεταξύ τους. Η Μαρία βέβαια ήταν 

υπεύθυνη για εκείνες, αφού ήταν η µεγαλύτερη ηλικιακά. Ακούστηκε σχετικά το εξής:  

 
 […] στην εφηβεία είχαµε ακόµη καλύτερη σχέση. Λέγαµε τα µυστικά µας, τα προβλήµατά µας, τις 

ανησυχίες, τους φόβους, τις αγωνίες µε τα µαθήµατα… λόγω φροντιστηρίων έπρεπε να µείνουµε 

Ηράκλειο… χωρίς τους γονείς µας… από την ηλικία των δεκαεφτά ετών εγώ… αυτό το γεγονός µας 

έδεσε πιο πολύ. 
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Ωστόσο, η Μαρία διακρίνει, ότι ο πατέρας της είναι λίγο πιο κοντά στην δεύτερη αδερφή της, την 

µεσαία. ∆εν θυµάται ποτέ η Μαρία να απευθύνει ο πατέρας της στην µεσαία αδερφή της κάτι 

αρνητικό, να την µειώνει ή να την προσβάλλει. Κι αυτό το δικαιολογεί λέγοντας, ότι η αδερφή της 

είχε έναν αρκετά έντονο χαρακτήρα, που ο πατέρας της γνώριζε, ότι δεν θα δεχόταν προσβλητικούς 

και απορριπτικούς σχολιασµούς. Σε αντίθεση µε την Μαρία, που ό, τι κι αν της έλεγαν, ποτέ δεν 

όρθωνε το ανάστηµα της, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Οπότε, θεωρούσε – γι αυτό και τον 

δικαιολογούσε – ότι ο πατέρας της απευθυνόταν µερικές φορές µε προσβλητικό και υποτιµητικό 

τρόπο, για να µπορέσει να διορθώσει αυτήν την πλευρά του χαρακτήρα της. Ειδικότερα, µας είπε:  

 
[…] Πιστεύω, ότι η Ελένη είναι, είναι πιο κοντά στον πατέρα µου. Πιστεύω η Ελένη είναι πιο κοντά 

στον πατέρα µου, µε την έννοια, ότι δεν θυµάµαι ποτέ να της είπε τίποτα ο µπαµπάς µου. Τίποτα. ∆εν 

την µάλωσε, δεν… της µίλησε έτσι αυστηρά, όσο εµένα. Τίποτα, δε… ή ίσως και επειδή η αδερφή µου 

ήτανε πολύ τσαµπουκαλού. ∆ηλαδή, αν της έλεγε κάτι ο µπαµπάς µου, θα αντιµιλούσε η αδερφή µου. 

 

Η αδερφή της η µεσαία, όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο, δεν υπάρχει περίπτωση, να µην υποστηρίξει 

τις απόψεις της. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την προσωπικότητα της Μαρίας, αλλά είναι απολύτως 

ταιριαστό µε την προσωπικότητα της µητέρας τους. Πιο συγκεκριµένα:    

 
[…] Η αδερφή µου είναι έτσι… ότι άµα έχει δίκιο, θα το πει, δεν υπάρχει περίπτωση να µην το πει. 

 

Η µοναδική φορά που είχε προβλήµατα ο πατέρας της µε την µεσαία της αδερφή ήταν, όταν 

έµαθε για την κρυφή σχέση που είχε µε τον νυν σύζυγό της. Ο πατέρας της Μαρίας δεν ήθελε οι 

κόρες του να έχουν απλές σχέσεις που δεν καταλήγουν στο γάµο. Γι’ αυτό, κι όταν έµαθε για τη 

σχέση της κόρης του, της µίλησε αυστηρά και της είπε να το επισηµοποιήσουν, αλλιώς να χωρίσουν. 

Ειδικότερα:   

 
[…] όταν έµαθε ο µπαµπάς µου, ότι είχε κρυφή σχέση µε τον … σύζυγο, ας πούµε, της είπε, ξέρω ‘γω, 

τι είναι αυτά τα πράγµατα; Και εµείς δεν είµαστε, έτσι. Και… να το επισηµοποιήσει… της µίλησε µε 

αυστηρό τρόπο. Της είπε, κοίταξε να δεις, αν είναι κανένας αλήτης, να… φύγει από την πόρτα µας, α, 

αµέσως τώρα. Αν είναι για καλό σκοπό, να… να δούµε, τι θα γίνει. Αυτό. Τότε, δηλαδή, µε το… µε τη 

σχέση της είχε προβλήµατα µε τον µπαµπά µου. Ο µπαµπάς µου δεν την άφηνε να βγαίνει, µε την 

έννοια ότι… ‘ντάξει, µην µας κοροϊδεύει κιόλας. Και γιατί κρυφά; ∆εν µπορεί στα φανερά; 

 

Έτσι, λοιπόν, ο πατέρας της Μαρίας, όταν είδε την µεσαία του την κόρη να χορεύει µε τον φίλο 

της στο γάµο της Μαρίας, αµέσως ανέλαβε πρωτοβουλίες, ώστε να επισηµοποιηθεί η σχέση τους, 

γιατί νόµιζε, ότι ο φίλος της κορόιδευε το παιδί του αφήνοντας κρυφή τη σχέση τους. Ακούστηκε 

λοιπόν:  

 
[…] Όχι, κρυφά, κρυφά, κρυφά, κρυφά, ένα σωρό χρόνια, µέχρι που παντρεύτηκα εγώ και µετά, στο 

γάµο µου, κρυφά, κρυφά, κρυφά, χορεύανε, ε… και µετά ο µπαµπάς µου δεν άντεξε. Πήρε µία… 

γνωστή… πήρε µία γνωστή τηλέφωνο, που είναι συγγενής τους, από την µεριά τους, γιατί είµαστε 

χωριανοί µε τους γονείς τώρα του γαµπρού µου και… λέει άντε να δούµε τι θα κάνουµε, αν είναι, λέει, 
να… ω, και είναι καλή οικογένεια, αυτά, το ‘να τ’ άλλο. Λέει, άντε, άµα είναι κάν’ τε κάτι. Και µετά 

πήρε πρωτοβουλία ο γαµπρός και… Αλλά αν δεν έπαιρνε ο µπαµπάς µου τηλέφωνο, δεν ξέρω, ακόµη 

µπορεί να ‘τανε… στα κρυφά. 

 

Εν τούτοις, ο πατέρας της θεωρεί, ότι η τρίτη κατά σειρά κόρη του είναι µεγάλη τώρα που είναι 

είκοσι επτά ετών και προσπαθεί να την παντρέψει, γνωρίζοντάς της διάφορους νεαρούς, αλλά εκείνη 

δεν θέλει, ούτε καν να ακούσει για προξενιό. Το να µην θέλει η µικρότερη αδερφή της Μαρίας να 

παντρευτεί, δηµιουργεί έντονες διενέξεις ανάµεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Ο πατέρας της 

θεωρεί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί, για να αποκατασταθεί. Ανέφερε τα εξής:  
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[…] Με την άλλη µου αδερφή τώρα… τώρα έχει ο µπαµπάς µου προβλήµατα µε ην άλλη µου αδερφή. 

Με την έννοια της λέει να παντρευτεί ή της λέει προ… κάποια παιδιά, τα οποία δεν προορίζονται για 

ιερείς, είναι… µαραγκοί είναι, υδραυλικοί είναι, ηλεκτρολόγοι, καλά παιδιά, όµως. Και δεν θέλει η 

αδερφή µου κι έχει… πολύ πικραθεί και στενοχωρηθεί. Γιατί δεν της κοιτάει και τις, δεν, δεν τους 

κοιτάει καθόλου τους νεαρούς. 

 

Η Μαρία θεωρεί, ότι αν µάθει ο σύζυγός της, ότι η µικρή της αδερφή καπνίζει, θα δηµιουργηθούν 

προβλήµατα, γιατί, όπως λέει, χαρακτηριστικά, είναι της «παλιάς σχολής» κι αυτός, όπως και ο 

πατέρας της. ∆εν δέχεται, δηλαδή, την υιοθέτηση της συνήθειας του καπνίσµατος από τις γυναίκες. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά:    

 
[…] Το κρατάµε κρυφό, γιατί, ‘ντάξει και ο Κώστας είναι… κι αυτός λίγο της παλιάς σχολής, ε… έχει, 

γεράσει το πρόσωπό της. Ενώ είναι αδύνατη, όµορφη, ε, ρε παιδί µου κάτι ρυτίδες τις βλέπεις. 

 

Με την αδερφή της την µικρή δεν είχε αντιµετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβληµα στη σχέση τους. 

Έκαναν πολύ παρέα και ήταν πάντα το µικρότερο, το χαϊδεµένο παιδί, που αναζητούσε αγάπη και 

στοργή. Η Μαρία αναφέρει χαρακτηριστικά:  

  
[…] Η Εµµανουέλλα, η µικρή; Πολύ… πάντα µαζί. Ε… πολύ, πολύ παρέα κάνανε. ∆εν είχανε 

προβλήµατα…  Ήταν το παραχαϊδεµένο παιδί, έτσι… πιο πολύ… στοργή κι αγάπη. 

 

Η Μαρία υπογραµµίζει, ότι ο χαρακτήρας ο δικός της µοιάζει πολύ µε αυτόν της αδερφής της. 

Θεωρεί, ότι κι εκείνη δεν διεκδικεί το συµφέρον της, ακόµη κι όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο. Είναι 

γενικά αδύναµη σαν άνθρωπος, όπως η Μαρία, σε αντίθεση µε την µεσαία τους αδερφή. Γι’ αυτό κι 

ο πατέρας της πολλές φορές µιλούσε και στην µικρότερη κόρη του υποτιµητικά κι προσβλητικά, για 

να την αφυπνίσει και να την προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυµονούν στην ζωή. Μας 

αναφέρει συγκεκριµένα: 

 
[…] Με την άλλη µου αδερφή, πάλι, ε… δεν την έλεγε… δηλαδή, η αδερφή µου ήταν στο ίδιο στυλ µε 

εµένα, η µικρή. Με εµένα, µοιάζουµε σ’ αυτόν τον τοµέα. Πότε – ποτέ, ε… ο µπαµπάς µου της τα 

‘λεγε κι αυτηνής, έτσι… χύµα και τσουβαλάτα. Για να την προφυλάξει…. 

 

Με τις αδερφές της έχει µία πολύ όµορφη σχέση, είναι αγαπηµένες, συζητούν µεταξύ τους και 

έχουν συχνή επικοινωνία. Ακόµη, και αν η µία πει στην άλλη κάτι που δεν θα της αρέσει ιδιαίτερα, 

µία παρατήρηση, για παράδειγµα, δεν υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθούν µεταξύ τους. γνωρίζουν, 

ότι, ό, τι και να τους συνβεί,υπάρχει η αγάπη µεταξύ τους. Ειπώθηκε συγκεκριµένα:  

 
[…] Είµαστε πολύ αγαπηµένες. Επικοινωνούµε, τηλεφωνιόµαστε, λέµε τα προβλήµατά µας, είµαστε 

χαλαροί. ∆εν παρεξηγιόµαστε, δηλαδή, και κάτι να µου πει η αδερφή µου, δεν θα το παρεξηγήσω ή 

εγώ. 

 

Περισσότερο δεµένη αισθάνεται µε την µεγαλύτερη αδερφή της, διότι έχουν περισσότερα κοινά 

ενδιαφέροντα, αφού κι εκείνη έχει δηµιουργήσει οικογένεια κι έχει αποκτήσει παιδιά. Αν και 

υποστηρίζει, ότι η µικρότερη την βοηθάει περισσότερο. ∆ηλαδή, πολλές φορές, όταν βρίσκεται στο 

σπίτι της Μαρίας, της προσφέρει βοήθεια µε το λούσιµο των παιδιών ή όταν πηγαίνει στο πατρικό 

τους, παίρνει µαζί της το γιο της Μαρίας. Υποστήριξε λοιπόν η Μαρία:  

 
[…] Πιο πολύ, όµως µε την αδερφή µου τώρα την παντρεµένη, επειδή έχουµε και κοινά ενδιαφέροντα 

τώρα. Τα παιδιά. Την άλλη την έχω αφήσει στο απ’ έξω, αν και η µικρότερη βοηθάει, µε βοηθάει πάρα 

πολύ. ∆ηλαδή, όταν παίρνει τον Αντώνη και µου τον πάει Κοκκίνη και µου τον ξαναφέρνει, ή µου τον 

λούζει ή µου λούζει τα άλλα µου παιδιά. 
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Επιπλέον, η µικρή αδερφή της Μαρίας της παρείχε βοήθεια µε το να πηγαίνει τα παιδιά στο 

σχολείο, στο θέατρο ή ακόµα και στο γιατρό. Ιδιαίτερα κάποια συγκεκριµένη περίοδο που η Μαρία 

ήταν σε κατάσταση εγκυµοσύνης στο τέταρτο παιδί της. Σε όλες αυτές τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις ο σύζυγος ήταν απών, γι’ αυτό και η Μαρία, µην έχοντας αυτοκίνητο, είχε καλέσει 

πολλές φορές ταξί, για να πάει κάπου µε τα παιδιά. Οι αδερφές της όµως, ήταν πάντοτε πρόθυµες να 

την βοηθήσουν και να την µεταφέρουν, όπου χρειαζόταν να πάει. Συγκεκριµένα η Μαρία µας 

ανέφερε τα εξής:  

 
[…] Ναι, ναι, έρχεται και στο σπίτι. Όποτε τη χρειαστώ κάτι. Στο σχολείο µου τα πήγαινε τα παιδιά, 

τώρα έπιασε πρωινή δουλειά, δεν µπορεί. Μου τα πήγαινε… ε, µια φορά που την είχα αγγαρέψει τα 

είχε πάει και θέατρο, γιατί δεν µπορούσα, που έπρεπε να ‘µαι µε το µωρό. ∆ηλαδή… σε τέτοια 

πράγµατα βοηθάει. Ή στο γιατρό µου τα, τα πήγαινε µε τ’ αυτοκίνητο. Και η µεσαία µου το ‘χε κάνει 

αυτό, και η µικρότερη, όµως. Γιατί εγώ δεν είχα αυτοκίνητο, µέχρι που αγοράσαµε αυτό. Μ’ ένα 

αυτοκίνητο ήµασταν και απλά ο σύζυγος έλειπε όλη µέρα. Εγώ δεν µπορούσα να τα πάω κάπου. Μια, 

δυο φορές είχα πάρει ταξί, αλλά δεν µ’ αφήνανε να παίρνω ταξί. Με πηγαίνανε και µε φέρνανε. 

 

Αν και ήταν κοντά ηλικιακά η µία στην άλλη, κοινές παρέες δεν είχαν. Η καθεµία είχε τις δικές 

της παρέες και έβγαινε µαζί τους:  

 
[…] Να βγαίνουµε, όχι, δεν βγαίναµε. Ούτε η µεσαία έβγαινε µε την µικρότερη, όχι. Η καθεµιά µε τις 

δικές της παρέες. ∆εν βγαίναµε µαζί… οι τρεις µας.  

 

Αν και µε την µεγαλύτερη αδερφή της µένουν στον ίδιο νοµό και σε κοντινές περιοχές, τώρα πια 

δεν βρίσκονται πολύ συχνά, γιατί έχουν πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις και λιγοστό ελεύθερο 

χρόνο. Ελεύθερος και περισσότερος χρόνος είναι ένα στοιχείο που η Μαρία επιζητά γενικά στη ζωή 

της. Πιο συγκεκριµένα είπε: 

  
[…] Ω, ναι. Παρόλο που µένει Πατέλες κι εγώ Μεσαµπελιές, ούτε αυτή έρχεται, γιατί έχει το µωρό. 

Και το χρόνο, που µας µένει ή θα κάνουµε καµιά δουλειά, ή θα ‘µαστε κάπου ήσυχα. 

 

Παρ’ όλα αυτά, κάθε Κυριακή σµίγουν όλοι µαζί στο σπίτι των γονιών τους, κι έτσι έχουν την 

ευκαιρία να δουν ο ένας τον άλλον σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αλλά και να συζητούν τα νέα 

τους, αλλά και τα προβλήµατά τους. Ειδικότερα:   

 
[…] Ε, ναι, ναι, και δεν, δεν, δεν µπορούµε, δεν βλεπόµαστε, όχι. την Κυριακή σµίγουµε όλοι στο 

σπίτι… των γονιών. 

 

Η σχέση της µε τις αδερφές της, της αρέσει πάρα πολύ, γιατί περνάει όµορφα µαζί τους, 

συζητούν, της δίνουν κουράγιο για τον τρόπο που στηρίζει και µεγαλώνει τα παιδιά της και την 

επιβραβεύουν που προλαβαίνει να κάνει τα πάντα, σε οικογενειακό και επαγγελµατικό επίπεδο. ∆εν 

έχει δηµιουργηθεί ποτέ φασαρία ανάµεσα στην ίδια και τις αδερφές της, ούτε της έχουν απευθύνει 

ποτέ προσβλητικά ή µειονεκτικά σχόλια. Νιώθει γενικά πολύ µεγάλη στήριξη και αγάπη από τα 

αδέρφια της. Η Μαρία µας είπε:  

 
[…] Όχι, µ’ αρέσουν, γιατί περνάω καλά. ∆εν µε χω, δεν µε πειράζουνε, δεν µε προσβάλλουνε, δεν µε 

µειώνουνε, ε… περνάµε καλά, δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα… Ίσα – ίσα που µε… µε τονώνουνε 

κιόλας, µου δίνουνε κουράγιο. Μου λένε θηρίο, πώς τα καταφέρνω. 

 

Αυτό που δεν της αρέσει καθόλου αναφορικά µε την µικρή αδερφή της είναι, ότι έχει γίνει 

ιδιαίτερα νευρική. Αυτό, κατά την Μαρία συνδέεται µε το γεγονός, είτε ότι καπνίζει, είτε ότι δεν 

έχει παντρευτεί. Μόλις, δηλαδή, την προσεγγίσουν, προσπαθώντας να της πουν κάτι, εκείνη αντιδρά 
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και δείχνει να δυσανασχετεί µε αυτά που της λένε και να τσατίζεται. Η µεσαία αδερφή της δεν έχει 

αυτή την τάση. Συγκεκριµένα διατυπώθηκε:  

 
[…] Ναι, ας πούµε, ας πούµε η τελευταία µου αδερφή τώρα, φταίει το τσιγάρο να πεις, φταίει το ότι 

δεν έχουµε δει… σύζυγο, αυτά, έχει γίνει νευρικιά. ∆ηλαδή, θα της πεις κάτι και µόλις πας να της πεις 

κάτι, τζουπ, αυτή, τσατίζεται. Η µικρότερη. Η άλλη δεν είναι έτσι, δεν… δεν τσατίζεται. Ενώ η 

µικρότερη τσατίζεται. Άµα της πω κάτι, θα το πάρει στραβά. Ενώ ξέρει, ότι δεν έχω πρόθεση να το 

πάρει στραβά. 

 

Η Μαρία δεν είχε ιδιαίτερη επαφή και δεν ενέκρινε τις εκάστοτε σχέσεις που είχε η µικρότερη 

αδερφή της  µε τους φίλους της. Απέφευγε µάλιστα να είναι παρούσα, όταν τύχαινε να τους 

συναντήσει η αδερφή της και δεν της άρεσε, ούτε η πρώτη µακροχρόνια σχέση που είχε, ούτε η 

δεύτερη. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

  
[…] Ναι, εγώ έφευγα ποτέ δεν ήµουνα… µπροστά. Ένα γεια έλεγα και σηκωνόµουνα κι έφευγα, αλλά 

δεν µ’ άρεσαν. Ούτε ο ένας µ’ άρεσε, ούτε ο άλλος. 

 

Προτιµούσε να είναι διακριτική και να µην ανακατεύεται στις σχέσεις που είχε η αδερφής της 

κατά καιρούς. Ήθελε η αδερφή της να είναι αυτόνοµη και να αποφασίζει µόνη της για το µέλλον 

αυτών των σχέσεων. Έτσι, είπε η Μαρία:  

 
[…] Γιατί δε, δεν, δεν θέλω να είµαι µπροστά… σε ένα ζευγάρι. Γι’ αυτό. Και δεν µου πέφτει λόγος να 

λέω τίποτα. 

 
Η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα σε εκείνη και τα αδέρφια της, της αρέσει ιδιαίτερα, αφού 

υπάρχει κατανόηση µεταξύ τους και ειλικρίνεια, όπως ακριβώς και στην σχέση µε τον πατέρα της. 

Γνωρίζει, ότι θα της πουν την αντικειµενική αλήθεια και την ρεαλιστική πραγµατικότητα, όποια κι 

αν είναι αυτή. Όπως αναφέρει και η ίδια:  

 
[…] Γιατί… µε καταλαβαίνουνε και τους καταλαβαίνω. ∆ηλαδή ξέρουνε ποια είµαι και ξέρουνε… 

δηλαδή, τους καταλαβαίνω κι αυτούς και µε καταλαβαίνουνε. Και θα µου πούνε την αλήθεια. 

 

∆έχεται βοήθεια από τις αδερφές τις σε όλους τους τοµείς, ψυχολογικά, συναισθηµατικά, αλλά 

και πρακτικά, εάν χρειαστεί κάποια βοήθεια σχετικά µε τα παιδιά. Τέτοιου είδους βοήθεια δέχεται 

κυρίως από την µεσαία της αδερφή, αφού εκείνη είναι ελεύθερη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις 

και κατά συνέπεια έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. όποτε τις έχει χρειαστεί, είναι πάντοτε 

διαθέσιµες να την ακούσουν και να συζητήσουν αυτό που την απασχολεί. Και η Μαρία από την 

πλευρά της το ίδιο. Η ίδια υπογραµµίζει:  

 
[…] Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ µε βοηθάνε. Και ψυχολογικά, και… βοήθεια στο σπίτι. Μό, ό, τι… 

µε όποιο τρόπο υπάρχει, θα τρέξουνε, θα βοηθήσουνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου ‘χουνε σταθεί και 
στα δύσκολα, και στα εύκολα. 

 

Κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας υπήρχαν τσακωµοί και αψιµαχίες, αλλά µέσα σε 

φυσιολογικά πλαίσια. Από την περίοδο της εφηβείας και µετά δέθηκαν ακόµη περισσότερο, ίσως 

γιατί είχαν τις ίδιες ανησυχίες και µαζί προσπαθούσαν να βρουν λύσεις. Όπως τονίζει και η ίδια η 

Μαρία:  

 
[…] Πιστεύω ο… από την εφηβεία και µετά δεθήκαµε πιο πολύ. Σαν παιδιά, τσακωνόµασταν θυµάµαι. 

Αλλά από την εφηβεία και µετά, µια γροθιά… ∆εν ξέρω, ίσως να συνειδητοποιήσαµε, ότι… πρέπει να 

‘µαστε δεµένες. Και όχι να… µα πάντα ήµασταν δεµένες, απλά θυµάµαι, ότι τσακωνόµασταν σαν 
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παιδιά. Παίρναµε τα παιχνίδια, τα σπάζαµε, ε… δεν τα βρίσκαµε πάντα. Τραβούσαµε µαλλιά και µετά 

το παλαµάκι. 

 

Το κοινό στοιχείο που εντοπίζει η Μαρία στην δική της προσωπικότητα και την προσωπικότητα 

της µεσαίας αδερφής της είναι, ότι έχουν υποµονή και επιµονή και οι δύο. Όταν στοχεύουν σε κάτι, 

θα το πραγµατοποιήσουν πάση θυσία. ∆εν υπάρχει περίπτωση να οπισθοχωρήσουν, πριν 

καταφέρουν, αυτό που θέλουν να κάνουν. ∆ιαφέρουν, όµως και στο ότι η αδερφή της είναι 

περισσότερο δυναµική από ότι η ίδια. Η Μαρία πολλές φορές, σε διάφορες καταστάσεις, θα 

υποχωρήσει, κι ας ξέρει, ότι έχει δίκιο. Η αδερφή της δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι 

παρόµοιο. ∆ιεκδικεί το δίκιο της και το συµφέρον της µέχρι την τελευταία στιγµή. Αναφέρει 

σχετικά:   

 
[…] Με την Ελένη µοιάζω στο ότι προ, δεν το βάζω κάτω. Ούτε εγώ, ούτε αυτή. ∆ηλαδή, άµα 

βάλουµε κάποιο στόχο, θα το καταφέρουµε. Μπορεί, όχι µε την πρώτη, µπορεί, όχι µε τη δεύτερη, 

µπορεί, όµως κάποια στιγµή, να το καταφέρουµε. Ε… σ’ αυτό µοιάζω. ∆ιαφέρω στο ότι δεν είµαι τόσο 

δυναµική, όσο η αδερφή µου, η Ελένη. ∆ηλαδή, εγώ, ας πούµε, θα υποχωρήσω. ∆εν θα… δε, δεν θα… 

δεν ξέρω. ∆εν θέλω να… τέτοιο τον άλλον. Ενώ η αδερφή µου, ας πούµε, πάντα µε ψηλά το κεφάλι. 
Όχι, εγώ θα φύγω από ‘κει, γιατί… δε… δεν είναι καλά ή… να, ας πούµε, τον πρώτο καιρό, δούλευε 

σαν σερβιτόρα κάπου. Ε… διαπίστωσε κάτι στ’ αφεντικό, ότι… σαν να πήγαινε να την πειράξει, σαν 

να πήγαινε κάτι τέτοια, την άλλη µέρα το πρωί τους είπε αντίο. Και τους λέει… µα σε παρακαλώ το 

διπλό µισθό θα σου δίνουµε, θα σου µειώσω το ωράριο, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν µ’ 

ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ είπα θα φύγω και θα φύγω. 

 

Η τελευταία αδερφή της, η τρίτη κατά σειρά γέννησης, είναι πιο δυναµική, περισσότερο 

τουλάχιστον από την Μαρία, αλλά λιγότερο από την µεσαία αδερφή τους. Αυτή είναι και η διαφορά 

που εντοπίζει η Μαρία µεταξύ τους. ∆ιαπιστώνει, όµως και οµοιότητα ανάµεσα σ’ εκείνη και την 

αδερφή της, στο ότι και οι δύο δεν µπορούν να προσβάλλουν τον άλλον, ακόµη, κι όταν ξέρουν, ότι 

έχουν δίκιο. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να τη θίξει άδικα, κι εκείνες, γνωρίζοντας µάλιστα, ότι έχουν 

δίκιο, να µην υπερασπιστούν τον εαυτό τους, για να µην προσβάλλουν τον άλλον. Η Μαρία λοιπόν, 

µας είπε:     

 
[…] Ούτε οµοιότητες, ούτε διαφορές. Μοιάζουµε µε την αδερφή µου την µικρή. Γι’ αυτό τα βρίσκαµε 

πάντα. Μοιάζουµε, δηλαδή, στο χαρακτήρα, ε… η αδερφή µου είναι δυναµική… πιο δυναµική από 

µένα είναι… ε… σ’ αυτήν είναι η διαφορά µας, πιστεύω. Και οµοιότητα είναι, ότι… ε… κι αυτή δεν 

µπορεί να προσβάλλει τον άλλον. ∆ηλαδή, µπορεί να θυµώνει τώρα, να νευριάζει τώρα που της λέµε, 

γιατί δεν παντρεύεσαι και κάτι τέτοια, αλλά… δεν, δεν θα… δεν θα προσβάλλει τον άλλον, δεν θα τον 

µειώσει. 

 

Η Μαρία µας υπογραµµίζει, ότι τα αδέρφια της τα έχει µεγάλη ανάγκη, συναισθηµατικά, φιλικά, 

αλλά και πρακτικά, ως βοήθεια:  

 
[…] Πιστεύω, ότι τα έχω ανάγκη. Και συναισθηµατικά, και σαν βοήθεια, και σαν παρέα, τα έχω 

ανάγκη, ναι. 

 

Μιλώντας στα αδέρφια της, η Μαρία βρίσκει παρηγοριά στα λόγια τους, αισθάνεται καλύτερα, 

γιατί γνωρίζει, ότι θα της πουν την αλήθεια και µόνο αυτή. Την γνωρίζουν πολύ καλά, ως άνθρωπο, 

και τις εµπιστεύεται απόλυτα, χωρίς να τους έχει κρύψει κάτι από τη ζωή τους µέχρι τώρα. 

Συγκεκριµένα αναφέρει:  

 
[…] Ε… γιατί βρίσκω µια παρηγοριά. ∆εν µπο… δεν έχω κάποιον να µιλήσω. Σαν φίλα, φίλη. Θα ‘ναι 

ή επαγγελµατική ή… εκτός από σένα, βέβαια, ε… ε… δεν µπορώ να ανοιχτώ στον άλλον, γιατί δεν 

ξέρω ο άλλος πώς θα το χειριστεί και θα το… θα το χρησιµοποιήσει. Και δεν ανοίγοµαι εύκολα. Ε… 
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αλλά στις αδερφές µου ανοίγοµαι, δεν έχω πρόβληµα. Γιατί ξέρουνε. Με ξέρουνε… ανοιχτό βιβλίο µε 

λένε. Σαν ανοιχτό βιβλίο σε διαβάζω. 

 

Τα αδέρφια της λοιπόν η Μαρία τα εµπιστεύεται απόλυτα, διότι γνωρίζει, ότι θέλουν να της 

συµπαρασταθούν και να τη βοηθήσουν σε όποια δυσκολία, κι αν αντιµετωπίζει η ίδια, είτε 

προσωπική, είτε οικογενειακή. Θεωρεί, ότι θέλουν το καλό της, και ότι ποτέ δεν θα έκαναν κάτι, το 

οποίο θα την έβλαπτε. ∆ιατυπώνει σχετικά:   

 
[…] Γιατί… ε… τα αδέρφια µου δεν έχουνε σκοπό να… ε, να, έχουνε σκοπό να µου 

συµπαρασταθούνε, και όχι να µε… ρίξουνε στο… στο γκρεµό. ∆ηλαδή… τα νιώθω κοντά µου. Νιώθω, 

ότι δεν θέλουν το κακό µου. Το καλό µου. Και η αδερφή µου, ας πούµε, τότε που µου είπε διάβασε 

αυτές τις ερωτήσεις, θα τύχουν στια πανελλήνιες, εγώ το πίστεψα, το έκανα, και µου βγήκε σε καλό. 

∆ηλαδή, µου λέει η αδερφή µου, εγώ µου λέει το ‘πα, αλλά… δε, δεν ξέρω. Το πίστεψα όµως. Εγώ 

όµως την πίστεψα την αδερφή µου. Το θεώρησα, ότι έπρεπε να το κάνω. ∆ηλαδή, κάτι να µου πούνε, 

θα το κάνω. 

 

Θεωρεί, ότι το σηµαντικό ανάµεσα σε εκείνη και τις αδερφές της, είναι η επικοινωνία που 

υπάρχει µεταξύ τους. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι αγαπηµένες και δεν έχουν αφήσει µέχρι 

στιγµής οτιδήποτε να µπει ανάµεσά τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Ε, πιστεύω η επικοινωνία είναι σηµαντική. Και ότι δεν έχουµε τσακωθεί και είµαστε αγαπηµένες. 

 

Μόνο ως παιδιά είχαν µικροδιαφορές και τσακώνονταν. Θεωρεί, ότι οι τσακωµοί και οι διενέξεις 

γενικότερα, είναι ανώφελες, όταν δεν έχεις κάτι να µοιράσεις µε τον άλλον, και πόσο µάλιστα µε τα 

αδέρφια σου. Συγκεκριµένα, ακούστηκε το εξής: 

 
[…] Σαν παιδιά, ναι. Σαν ενήλικοι, όχι. ∆εν έχουµε να µοιράσουµε τίποτα. Αυτό τους λέω εγώ. 

 

Ο πατέρας τους και γενικότερα οι γονείς τους πάντα φρόντιζαν να φέρονται σε όλα τα παιδιά 

τους µε τον ίδιο τρόπο, χωρίς να κάνουν εξαιρέσεις, ώστε να δηµιουργηθούν συγκρούσεις µεταξύ 

των αδερφών. Ακόµη και τα περιουσιακά στοιχεία τους, τα µοίρασαν στα παιδιά τους µε κλήρωση, 

ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα:   

 
«[…] Όχι. Κλήρωση τα ‘κανε. Και το πατρικό το… έκανε ο πατέρας µου κλήρωση, γιατί είχε από 

πάνω δυο χτίρια, ε… εµένα έτυχε το πατρικό, και από πάνω της Ελένης και της Εµµανουέλλας είναι 

µοιρασµένα στην µέση. ∆ηλαδή, προσπάθησε ο µπαµπάς µου να τα µοιράσει, όσο µπορούσε. Εµένα 

έδωσε µε κλήρωση πάντα, εκεί το σπίτι στον Πόρο, δύο οικόπεδα στις αδερφές µου, δηλαδή, όλα είναι 

µοιρασµένα µε τέ… εκτός τα… αµπέλια και τα λιόφυτα, που δεν θα τσακωθούµε». 

 

Η Μαρία µας δηλώνει, ότι εάν ήταν σε θέση να επιλέξει τα αδέρφια της, πάλι τα ίδια θα επέλεγε, 

αφού πιστεύει, ότι δεν θα ήθελε να έχουν κάτι περισσότερο απ’ ότι έχουν ήδη, ούτε θα ήθελε να 

αλλάξουν κάτι. Ωστόσο, αναφέρει, ότι θα ήθελε να έχει έναν αδερφό. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι δεν 

θα ήταν τόσο πολύ περιορισµένες από τους γονείς τους, στο θέµα των εξόδων, αφού ο µεγαλύτερος 

αδερφός θα τις προστάτευε. Ειδικότερα:   

 
[…] Ακριβώς τα ίδια. Εγώ, αν διάλεγα πάλι να έχω αδέρφια, πάλι τα ίδια θα διάλεγα. Ίσως να µου 

έλειπε ένας αδερφός. ∆ηλαδή, θα ‘θελα να ‘χα έναν αδερφό. Με την έννοια, ότι θα µπορούσε, έτσι, αν 

µ’ έχει βγάλει πιο πολύ έξω, ε… έτσι πιστεύω. Ότι, ας πούµε,  θα µπορούσαµε να βγαίνουµε πιο 

εύκολα µε τον αδερφό τον µεγάλο, να πηγαίναµε σε µια καφετέρια, σ’ ένα µπαρ, σε µια ντίσκο. Αλλά, 

µόνο γι’ αυτό. Τις εξόδους, δηλαδή. ∆εν έχω… δηλαδή, αν διάλεγα, πάλι την αδερφή µου την Ελένη θα 

διάλεγα και την Εµµανουέλλα. 
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Αυτό που της άρεσε περισσότερο της Μαρίας και µας το υπογραµµίζει είναι το γεγονός, ότι το 

βράδυ πριν κοιµηθούν, συζητούσαν τα «κατορθώµατα» της ηµέρας και γενικών µιλούσαν και 

µοιράζονταν ιστορίες, εµπειρίες και συναισθήµατα. Αυτό ενισχυόταν ιδιαίτερα και από το γεγονός, 

ότι µοιράζονταν από κοινού το ίδιο υπνοδωµάτιο.  Αναφέρθηκε µε τα εξής λόγια: 

 
[…] Ας πούµε το βράδυ, εµείς λέγαµε, ό…., τι σαχλαµάρα µας είχε συµβεί. Ό, τι µας είχε συµβεί όλη 

µέρα. Μιλούσαµε. 

 
Η Μαρία δηλώνει, ότι η µία έκανε περισσότερο παρέα µε την άλλη, λόγω διάφορων 

καταστάσεων. Για παράδειγµα, η τρίτη αδερφή της ήταν πιο κοντά, λόγω ηλικίας, µε την 

δεύτερη. Όταν όµως η τελευταία πέτυχε σε µία ανώτερη σχολή εκτός Κρήτης, τότε η µικρή 

αδερφή τους δέθηκε περισσότερο µε την Μαρία. Αλλά και η Μαρία µαζί της, αφού µέχρι τότε 

και λόγω ηλικίας κι εκείνη, έκανε περισσότερο παρέα µε την µεσαία αδερφή τους. Ακούστηκε, 

λοιπόν το εξής:   

 
[…] Η Ελένη µε την Εµµανουέλλα κάνανε πιο πολύ παρέα. ∆ηλαδή, αν µε ρωτήσεις, µε ποιον 

έκανες πιο πολύ παρέα, θα σου πω µε την Ελένη, και άµα ρωτήσεις την Εµµανουέλλα, µε ποιον 

έκανες παρέα, θα σου πει µε την Ελένη… Και άµα ρωτήσεις την Ελένη, θα σου πει… το ίδιο µε την 

µία, το ίδιο και µε την άλλη. ∆ηλαδή, την αδερφή µου την Ελένη την ταράζαµε, και η µία και η 

άλλη. Γιατί και η µικρή, ήθελε κάποιο στήριγµα και έβρισκε στην µεσαία, βέβαια, και, και µε µένα 

ήτανε πιο κοντά η, η Εµµανουέλλα, µε µένα στην εφηβεία. Γιατί η αδερφή µου έφυγε, εφηβεία δεν 

ξέρω, τα φοιτητικά χρόνια, η αδερφή µου έφυγε, στην Καλαµάτα. Οπότε, εµένα είχε στήριγµα η 

άλλη µου αδερφή. ∆ηλαδή, µε ρωτούσε… γνώριζα τις σχέσεις της. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε, ότι και οι σχέσεις του πατέρα της Μαρίας µε τις αδερφές της είναι 

πολύ καλές. ∆εν διαφέρουν καθόλου από τη σχέση τη δική της µε τον πατέρα της. Χαρακτηρίζονται 

κι εκείνες από θετικά και υγιή στοιχεία. Ωστόσο, διακρίνει, ότι ο πατέρας της βρισκόταν 

περισσότερο κοντά µε τις αδερφές της, και ιδιαίτερα µε την µεσαία, και η µητέρα της περισσότερο 

κοντά στην ίδια, χωρίς ωστόσο να γίνονται διακρίσεις.   

Με τις αδερφές της η Μαρία είχε µία πολύ καλή σχέση, γεµάτη τρυφερές αναµνήσεις, αφού και 

οι τρεις ήταν πολύ κοντά ηλικιακά (µε την δεύτερη είχε διαφορά έντεκα µήνες και µε την τρίτη 

τέσσερα χρόνια). Μοιράστηκαν µεταξύ τους πολλές εµπειρίες και συναισθήµατα, αφού µεγάλωσαν 

µαζί και έπαιζαν συνεχώς µαζί. Με τις αδερφές της επίσης, θυµάται που  έπαιζαν µε τις κούκλες, 

που ανέβαιναν στην εξέδρα του χωριού και έπαιζαν. Ήταν από πολύ µικρές κοντά στη φύση και την 

αγάπησαν ιδιαίτερα. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που συγκρούονταν µεταξύ τους, αλλά το θέµα το 

διευθετούσαν οι ίδιες. Σπάνια οι γονείς τους παρέµβαιναν και µόνο, όταν έβλεπαν, ότι κινδύνευε η 

σωµατική τους ακεραιότητα.  

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι αδερφές της Μαρίας την έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα, αφού µέσα από το 

παιχνίδι µαζί τους, έµαθε να αγαπάει, να µοιράζεται, να τσακώνεται, να έχει υποµονή και επιµονή, 

να βρίσκει ισορροπίες, να κάνει φιλίες, να ξεπερνάει φόβους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 

σχολικών τους χρόνων, οι γονείς τους δεν τους επέτρεπαν να έχουν εξόδους, αφού µάλιστα έµεναν 

και σε χωριό, και η κοινωνία ήταν περισσότερο «κλειστή». 

Κατά την διάρκεια της εφηβείας τους η Μαρία είχε ακόµη καλύτερη σχέση µε τις αδερφές της, 

και ειδικά µε την µεσαία, που είχανε µόνο έντεκα µήνες διαφορά, γιατί έλεγαν τις ανησυχίες τους, 

συζητούσαν τα προβλήµατά τους, τους φόβους και τις αγωνίες τους. Ειδικά, όταν άρχισαν τα 

φροντιστήρια στο Λύκειο, οι τρεις αδερφές τα καλοκαίρια έµεναν στο Ηράκλειο µόνες τους, κι αυτό 

το γεγονός συντέλεσε, ώστε να δεθούν ακόµη περισσότερο µεταξύ τους. Η Μαρία βέβαια ήταν 

υπεύθυνη για εκείνες, αφού ήταν η µεγαλύτερη ηλικιακά.  

Ωστόσο, η Μαρία διακρίνει, ότι ο πατέρας της είναι λίγο πιο κοντά στην δεύτερη αδερφή της, την 

µεσαία. ∆εν θυµάται ποτέ η Μαρία να απευθύνει ο πατέρας της στην µεσαία αδερφή της κάτι 

αρνητικό, να την µειώνει ή να την προσβάλλει. Κι αυτό το δικαιολογεί λέγοντας, ότι η αδερφή της 

είχε έναν αρκετά έντονο χαρακτήρα, που ο πατέρας της γνώριζε, ότι δεν θα δεχόταν προσβλητικούς 
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και απορριπτικούς σχολιασµούς. Σε αντίθεση µε την Μαρία, που ό, τι κι αν της έλεγαν, ποτέ δεν 

όρθωνε το ανάστηµα της, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σε αυτό το σηµείο µοιάζει µε την 

µικρή της αδερφή. Οπότε, θεωρούσε – γι αυτό και τον δικαιολογούσε – ότι ο πατέρας της 

απευθυνόταν µερικές φορές µε προσβλητικό και υποτιµητικό τρόπο, για να µπορέσει να διορθώσει 

αυτήν την πλευρά του χαρακτήρα της.  

Η αδερφή της η µεσαία, όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο, δεν υπάρχει περίπτωση, να µην υποστηρίξει 

τις απόψεις της. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την προσωπικότητα της Μαρίας, αλλά είναι απολύτως 

ταιριαστό µε την προσωπικότητα της µητέρας τους. Ήταν η µοναδική από τις τρεις αδερφές που 

ήταν τόσο δυναµική και δραστήρια. 

Η µοναδική φορά που είχε προβλήµατα ο πατέρας της µε την µεσαία της αδερφή ήταν, όταν 

έµαθε για την κρυφή σχέση που είχε µε τον νυν σύζυγό της. Ο πατέρας της Μαρίας δεν ήθελε οι 

κόρες του να έχουν απλές σχέσεις που δεν καταλήγουν στο γάµο. Γι’ αυτό, κι όταν έµαθε για τη 

σχέση της κόρης του, της µίλησε αυστηρά και της είπε να το επισηµοποιήσουν, αλλιώς να χωρίσουν. 

Έτσι, λοιπόν, ο πατέρας της Μαρίας, όταν είδε την µεσαία του την κόρη να χορεύει µε τον φίλο της 

στο γάµο της Μαρίας, αµέσως πήρε πρωτοβουλίες, ώστε να επισηµοποιηθεί η σχέση τους, γιατί 

νόµιζε, ότι ο φίλος της κορόιδευε το παιδί του αφήνοντας κρυφή τη σχέση τους.   

Εν τούτοις, ο πατέρας της θεωρεί, ότι η τρίτη κατά σειρά κόρη του είναι µεγάλη τώρα που είναι 

είκοσι επτά ετών και προσπαθεί να την παντρέψει, γνωρίζοντάς της διάφορους νεαρούς, αλλά εκείνη 

δεν θέλει, ούτε καν να ακούσει για προξενιό. Το να µην θέλει η µικρότερη αδερφή της Μαρίας να 

παντρευτεί, δηµιουργεί έντονες διενέξεις ανάµεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Ο πατέρας της 

θεωρεί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί, για να αποκατασταθεί και να δηµιουργήσει 

οικογένεια, τον προορισµό της ζωής του ατόµου.  

Η Μαρία θεωρεί, ότι αν µάθει ο σύζυγός της, ότι η µικρή της αδερφή καπνίζει, θα δηµιουργηθούν 

προβλήµατα, γιατί, όπως λέει, χαρακτηριστικά, είναι της «παλιάς σχολής» κι αυτός, όπως και ο 

πατέρας της. ∆εν δέχεται, δηλαδή, την υιοθέτηση της συνήθειας του καπνίσµατος από τις γυναίκες.  

Με την αδερφή της την µικρή - ούτε όµως και µε την µεσαία -  δεν είχε αντιµετωπίσει ποτέ 

κάποιο πρόβληµα στη σχέση τους. Έκαναν πολύ παρέα και ήταν πάντα το µικρότερο, το χαϊδεµένο 

παιδί, που αναζητούσε αγάπη και στοργή. Υπογραµµίζει, ότι ο χαρακτήρας ο δικός της µοιάζει πολύ 

µε αυτόν της αδερφής της. Θεωρεί, ότι κι εκείνη δεν διεκδικεί το συµφέρον της, ακόµη κι όταν 

νιώθει, ότι έχει δίκιο. Είναι γενικά αδύναµη σαν άνθρωπος, όπως η Μαρία, σε αντίθεση µε την 

µεσαία τους αδερφή. Γι’ αυτό κι ο πατέρας της πολλές φορές µιλούσε και στην µικρότερη κόρη του 

υποτιµητικά κι προσβλητικά, για να την αφυπνίσει και να την προειδοποιήσει για τους κινδύνους 

που εγκυµονούν στην ζωή.  

Με τις αδερφές της έχει µία πολύ όµορφη σχέση, είναι αγαπηµένες, συζητούν µεταξύ τους και 

έχουν συχνή επικοινωνία. Ακόµη, και αν η µία πει στην άλλη κάτι που δεν θα της αρέσει ιδιαίτερα, 

µία παρατήρηση, για παράδειγµα, δεν υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθούν µεταξύ τους. 

Γνωρίζουν, ότι υπάρχει η αγάπη µεταξύ τους που δεν αφήνει περιθώρια να δηµιουργηθούν 

παρεξηγήσεις.  

Περισσότερο δεµένη αισθάνεται µε την µεγαλύτερη αδερφή της, διότι έχουν περισσότερα κοινά 

ενδιαφέροντα, αφού κι εκείνη έχει δηµιουργήσει οικογένεια κι έχει αποκτήσει παιδιά. Ήταν και πιο 

κοντά ηλικιακά, και τι γεγονός αυτό τους επέτρεψε να µοιραστούν µεταξύ τους περισσότερα 

συναισθήµατα και εµπειρίες. Αν και υποστηρίζει, ότι η µικρότερη την βοηθάει περισσότερο τώρα. 

∆ηλαδή, πολλές φορές, όταν βρίσκεται στο σπίτι της Μαρίας, της προσφέρει βοήθεια µε το λούσιµο 

των παιδιών ή όταν πηγαίνει στο πατρικό τους, παίρνει µαζί της το γιο της Μαρίας, για να τη 

ξεκουράσει.  

Επιπλέον, η µικρή αδερφή της Μαρίας της παρείχε βοήθεια µε το να πηγαίνει τα παιδιά στο 

σχολείο, στο θέατρο ή ακόµα και στο γιατρό. Ιδιαίτερα κάποια συγκεκριµένη περίοδο που η Μαρία 

ήταν σε κατάσταση εγκυµοσύνης στο τέταρτο παιδί της. Σε όλες αυτές τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις ο σύζυγος ήταν απών, γι’ αυτό και η Μαρία, µην έχοντας αυτοκίνητο, είχε καλέσει 

πολλές φορές ταξί, για να πάει κάπου µε τα παιδιά. Οι αδερφές της όµως, ήταν πάντοτε πρόθυµες να 

την βοηθήσουν και να την µεταφέρουν, όπου χρειαζόταν να πάει.  
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Αν και ήταν κοντά ηλικιακά η µία στην άλλη, κοινές παρέες δεν είχαν.  Η καθεµία είχε τις δικές 

της παρέες και έβγαινε µαζί τους: Αν και µε τις αδερφές της µένουν στον ίδιο νοµό και σε κοντινές 

περιοχές, τώρα πια δεν βρίσκονται πολύ συχνά, γιατί έχουν πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις και 

λιγοστό ελεύθερο χρόνο. Ελεύθερος και περισσότερος χρόνος είναι ένα στοιχείο που η Μαρία 

επιζητά γενικά στη ζωή της.  

Η σχέση της µε τις αδερφές της, της αρέσει πάρα πολύ, γιατί περνάει όµορφα µαζί τους, 

συζητούν, της δίνουν κουράγιο για τον τρόπο που στηρίζει και µεγαλώνει τα παιδιά της και την 

επιβραβεύουν που προλαβαίνει να κάνει τα πάντα, σε οικογενειακό και επαγγελµατικό επίπεδο. ∆εν 

έχει δηµιουργηθεί ποτέ φασαρία ανάµεσα στην ίδια και τις αδερφές της, ούτε της έχουν απευθύνει 

ποτέ προσβλητικά ή µειονεκτικά σχόλια. Νιώθει γενικά πολύ µεγάλη στήριξη και αγάπη από τα 

αδέρφια της. Νιώθει, ότι της είναι χρήσιµα και απαραίτητα στη ζωή. Αυτό που της άρεσε 

περισσότερο της Μαρίας και µας το υπογραµµίζει είναι το γεγονός, ότι το βράδυ πριν κοιµηθούν, 

συζητούσαν τα «κατορθώµατα» της ηµέρας και γενικών µιλούσαν και µοιράζονταν ιστορίες, 

εµπειρίες και συναισθήµατα. Αυτό ενισχυόταν ιδιαίτερα και από το γεγονός, ότι µοιράζονταν από 

κοινού το ίδιο υπνοδωµάτιο.  

Αυτό που δεν της αρέσει καθόλου αναφορικά µε την µικρή αδερφή της είναι, ότι έχει γίνει 

ιδιαίτερα νευρική. Αυτό, κατά την Μαρία συνδέεται µε το γεγονός, είτε ότι καπνίζει, είτε ότι δεν 

έχει παντρευτεί. Μόλις, δηλαδή, την προσεγγίσουν, προσπαθώντας να της πουν κάτι, εκείνη αντιδρά 

και δείχνει να δυσανασχετεί µε αυτά που της λένε και τσατίζεται. Στην µεσαία αδερφή της δεν 

εντοπίζει αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα της. 

Η Μαρία δεν είχε ιδιαίτερη επαφή και δεν ενέκρινε τις εκάστοτε σχέσεις που είχε η µικρότερη 

αδερφή της  µε τους φίλους της. Απέφευγε µάλιστα να είναι παρούσα, όταν τύχαινε να τους 

συναντήσει η αδερφή της και δεν της άρεσε, ούτε η πρώτη µακροχρόνια σχέση που είχε, ούτε η 

δεύτερη. Προτιµούσε να είναι διακριτική και να µην ανακατεύεται στις σχέσεις που είχε η αδερφής 

της κατά καιρούς. Ήθελε η αδερφή της να είναι αυτόνοµη και να αποφασίζει µόνη της για το µέλλον 

αυτών των σχέσεων.  

Η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα σε εκείνη και τα αδέρφια της, της αρέσει ιδιαίτερα, αφού 

υπάρχει κατανόηση µεταξύ τους και ειλικρίνεια, όπως ακριβώς και στην σχέση µε τον πατέρα της. 

Γνωρίζει, ότι θα της πουν την αντικειµενική αλήθεια και την ρεαλιστική πραγµατικότητα, όποια κι 

αν είναι αυτή. Τις εµπιστεύεται τυφλά, διότι ξέρει, ότι την αγαπούν. ∆έχεται βοήθεια από τις 

αδερφές τις σε όλους τους τοµείς, ψυχολογικά, συναισθηµατικά, αλλά και πρακτικά, εάν χρειαστεί 

κάποια βοήθεια σχετικά µε τα παιδιά. Τέτοιου είδους βοήθεια δέχεται κυρίως από την µικρή της 

αδερφή, αφού εκείνη είναι ελεύθερη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και κατά συνέπεια έχει 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όποτε τις έχει χρειαστεί, είναι πάντοτε διαθέσιµες να την ακούσουν 

και να συζητήσουν αυτό που την απασχολεί. Και η Μαρία όµως από την πλευρά της το ίδιο. Κατά 

τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας υπήρχαν τσακωµοί και αψιµαχίες, αλλά µέσα σε φυσιολογικά 

πλαίσια. Από την περίοδο της εφηβείας και µετά δέθηκαν ακόµη περισσότερο, ίσως γιατί είχαν τις 

ίδιες ανησυχίες και µαζί προσπαθούσαν να βρουν λύσεις. 

Το κοινό στοιχείο που εντοπίζει η Μαρία στην δική της προσωπικότητα και την προσωπικότητα 

της µεσαίας αδερφής της είναι, ότι έχουν υποµονή και επιµονή και οι δύο. Όταν στοχεύουν σε κάτι, 

θα το πραγµατοποιήσουν πάση θυσία. ∆εν υπάρχει περίπτωση να οπισθοχωρήσουν, πριν 

καταφέρουν, αυτό που θέλουν να κάνουν. ∆ιαφέρουν, όµως και στο ότι η αδερφή της είναι 

περισσότερο δυναµική από ότι η ίδια. Η Μαρία πολλές φορές, σε διάφορες καταστάσεις, θα 

υποχωρήσει, κι ας ξέρει, ότι έχει δίκιο. Η αδερφή της δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι 

παρόµοιο. ∆ιεκδικεί το δίκιο της και το συµφέρον της µέχρι την τελευταία στιγµή.  

Η τελευταία αδερφή της, η τρίτη κατά σειρά γέννησης, είναι πιο δυναµική, λίγο περισσότερο 

τουλάχιστον από την Μαρία, αλλά λιγότερο από την µεσαία αδερφή τους. Αυτή είναι και η διαφορά 

που εντοπίζει η Μαρία µεταξύ τους. ∆ιαπιστώνει, όµως και οµοιότητα ανάµεσα σ’ εκείνη και την 

αδερφή της, στο ότι και οι δύο δεν µπορούν να προσβάλλουν τον άλλον, ακόµη, κι όταν ξέρουν, ότι 

έχουν δίκιο. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να τη θίξει άδικα, κι εκείνες, γνωρίζοντας µάλιστα, ότι έχουν 

δίκιο, να µην υπερασπιστούν τον εαυτό τους, για να µην προσβάλλουν τον άλλον. Η Μαρία µας 
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υπογραµµίζει, ότι τα αδέρφια της τα έχει µεγάλη ανάγκη, συναισθηµατικά, φιλικά, αλλά και 

πρακτικά, ως βοήθεια.  

Μιλώντας στα αδέρφια της, η Μαρία βρίσκει παρηγοριά στα λόγια τους, αισθάνεται καλύτερα, 

γιατί γνωρίζει, ότι θα της πουν την αλήθεια και µόνο αυτή. Την γνωρίζουν πολύ καλά, ως άνθρωπο, 

και τις εµπιστεύεται απόλυτα, χωρίς να τους έχει κρύψει κάτι από τη ζωή τους µέχρι τώρα. Πιστεύει, 

ότι όλα αυτά τα αισθήµατα είναι αµοιβαία µεταξύ τους.  

Τα αδέρφια της λοιπόν η Μαρία τα εµπιστεύεται απόλυτα, διότι γνωρίζει, ότι θέλουν να της 

συµπαρασταθούν και να τη βοηθήσουν σε όποια δυσκολία, κι αν αντιµετωπίζει η ίδια, είτε 

προσωπική, είτε οικογενειακή. Θεωρεί, ότι θέλουν το καλό της, και ότι ποτέ δεν θα έκαναν κάτι, το 

οποίο θα την έβλαπτε.   

Θεωρεί, ότι το σηµαντικό ανάµεσα σε εκείνη και τις αδερφές της, είναι η επικοινωνία που 

υπάρχει µεταξύ τους. όπως συµβαίνει και µε την µητέρα της και µε τον πατέρα της.  Αυτός είναι και 

ο λόγος που είναι αγαπηµένες και δεν έχουν αφήσει µέχρι στιγµής οτιδήποτε να µπει ανάµεσά τους. 

Θεωρεί, ότι η επικοινωνία υπήρχε γενικά ως στοιχείο ανάµεσα στις οικογενειακές τους σχέσεις. 

Μόνο ως παιδιά είχαν µικροδιαφορές και τσακώνονταν. Θεωρεί, ότι οι τσακωµοί και οι διενέξεις 

γενικότερα, είναι ανώφελες, όταν δεν έχεις κάτι να µοιράσεις µε τον άλλον, και πόσο µάλιστα µε τα 

αδέρφια σου. Ο πατέρας τους και γενικότερα οι γονείς τους πάντα φρόντιζαν να φέρονται σε όλα τα 

παιδιά τους µε τον ίδιο τρόπο, χωρίς να κάνουν εξαιρέσεις, ώστε να δηµιουργηθούν συγκρούσεις 

µεταξύ των αδερφών. Ακόµη και τα περιουσιακά στοιχεία τους, τα µοίρασαν στα παιδιά τους µε 

κλήρωση, ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα.  

Η Μαρία µας δηλώνει, ότι εάν ήταν σε θέση να επιλέξει τα αδέρφια της, πάλι τα ίδια θα επέλεγε, 

αφού πιστεύει, ότι δεν θα ήθελε να έχουν κάτι περισσότερο απ’ ότι έχουν ήδη, ούτε θα ήθελε να 

αλλάξουν κάτι. Ωστόσο, αναφέρει, ότι θα ήθελε να έχει έναν αδερφό. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι δεν 

θα ήταν τόσο πολύ περιορισµένες από τους γονείς τους, στο θέµα των εξόδων, αφού ο µεγαλύτερος 

αδερφός θα τις προστάτευε.  

Η Μαρία δηλώνει, ότι η µία έκανε περισσότερο παρέα µε την άλλη, λόγω διάφορων 

καταστάσεων. Για παράδειγµα, η τρίτη αδερφή της ήταν πιο κοντά, λόγω ηλικίας, µε την 

δεύτερη. Όταν όµως η τελευταία πέτυχε σε µία ανώτερη σχολή εκτός Κρήτης, τότε η µικρή 

αδερφή τους δέθηκε περισσότερο µε την Μαρία. Αλλά και η Μαρία µαζί της, αφού µέχρι τότε 

και λόγω ηλικίας κι εκείνη, έκανε περισσότερο παρέα µε την µεσαία αδερφή τους.  

«Αδέρφια», γενικά για την Μαρία είναι τα άτοµα που µπορείς να εµπιστευτείς, αλλά και τα 

άτοµα γενικά που θα σε στηρίξουν στη ζωή, σε ό, τι πρόβληµα, κι αν αντιµετωπίσεις. 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Μαρίας µε την οικογένεια του πατέρα 

της:  

 

7.2.3.1.4. Σχέσεις της Μαρίας µε την οικογένεια του πατέρα της 

 
Ο παππούς και η γιαγιά της Μαρίας από την πλευρά του πατέρα της ήταν και οι δύο αγρότες. Ο 

παππούς της παράλληλα έψελνε στην εκκλησία, αφού ήξερε να διαβάζει, σε αντίθεση µε την γιαγιά 

της, η οποία ήταν εξολοκλήρου αναλφάβητη. Ο παππούς της Μαρίας πέθανε πριν από δεκαοχτώ 

χρόνια από καρδιακή ανακοπή, ενώ η γιαγιά της, λόγω πνευµονικού οιδήµατος, έφυγε από τη ζωή το 

2005, αφού ταλαιπωρήθηκε από γεροντική άνοια. Μάλιστα, η Μαρία υπογραµµίζει, ότι η γιαγιά της 

έφυγε από τη ζωή τρεις µέρες πριν παντρευτεί η αδερφή της η µεσαία, χωρίς ωστόσο να αφήσουν το 

πένθος να επηρεάσει το χαρµόσυνο γεγονός. 

Στα παππούδια της πήγαιναν συνήθως κάθε Κυριακή, για να τους δουν, να επιβεβαιωθούν, ότι 

είναι καλά στην υγεία τους και να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες µαζί τους. Η γιαγιά τους 

µαγείρευε και ο παππούς τους έλεγε παραµύθια, ανέκδοτα, αλλά και τους έδινε διάφορα να φάνε και 

να πιουν. Συγκεκριµένα η Μαρία αναφέρει: 
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[…] Πολύ καλά. Πηγαίναµε, Κυριακή συνήθως. Και καθόµασταν, ε… ε… η γιαγιά µου µαγείρευε 

στην παρασιά θυµάµαι. Ο παππούς µου µας έλεγε κανένα ανέκδοτο, µας έλεγε κανένα παραµύθι κοντά 

στο τζάκι το χειµώνα. Μας έψηνε… ε, µας έδινε κανελάδα, φιστίκια, αµύγδαλα, καραµέλες. 

 

Ωστόσο, αυτό που δεν άρεσε καθόλου στην Μαρία ήταν η γρουσουζιά της γιαγιάς της σε 

συνδυασµό µε την ακαταστασία της. Όπως λέει και η ίδια: 

 
 […] η γιαγιά µου δεν ήταν ιδιαίτερα νοικοκυρά. Ήτανε λίγο… γρουσούζα. ∆ηλαδή, έκανε κάτι 

τρελά… που αναστάτωνε και τον πατέρα µου και την µάνα µου, και ειδικά το πατέρα µου. ∆εν 

λουζότανε, δεν καθαριζότανε, πολλά προβλήµατα τέτοια είχαµε. Ε… ποντίκια βγάλαµε από το 

δωµάτιο, άσε. 

 

Μάλιστα, η ακαταστασία της γιαγιάς πολλές φορές έκανε την Μαρία να µην θέλει να παραµείνει 

πολύ ώρα στο σπίτι της, αλλά και την µητέρα της να ανησυχεί ιδιαίτερα γι’ αυτήν την κατάσταση. 

Όπως λέει και η Μαρία:  

 
[…] Ναι, εγώ δεν επιδίωκα να είµαι κοντά τους, µε την έννοια, ότι δεν υπήρχε κάπου καθαρά να 

καθίσω, να µείνω. ∆εν µπορούσα… και όταν γυρνούσαµε απ’ το χωριό, πλενόµασταν. Μας σαπούνιζε 

η µαµά µου… µία κατρουλίλα, ένα πράγµα, ένα κακό, ένα… δεν ήθελα να µείνω… πολλές φορές 

θυµάµαι, που µου έλεγε η µαµά µου, προσέχετε, πού κάθεστε. Προσέχετε, µην αγγίζετε παντού, 

προσέχετε… Αυτή ήταν η αγωνία της µαµάς µου, να µπορέσουµε να πλυθούµε, να καθαριστούµε. 

Γιατί… κακά τα ψέµατα, δεν ήτανε καθαρά. ∆ηλαδή, η µαµά µου πρόσεχε το φαγητό, ξέρω ‘γω, να 

είναι καθαρό… και στην τουαλέτα, πω, πω, πω, χίλια χαρτιά µας έβαζε η µάνα µου… στα χωράφια 

µας πήγαινε, δεν ήτανε, δεν ήθελε… 

 

Η Μαρία πιστεύει, ότι ο πατέρας της έχει κληρονοµήσει την ιδιαιτερότητα αυτής της 

ακαταστασίας από την µητέρα του, αφού πολλές φορές είναι και ο ίδιος ακατάστατος και δεν δίνει 

ιδιαίτερη σηµασία στην καθαριότητα. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο η Μαρία θεωρεί, ότι ο πατέρας της 

µοιάζει πολύ στην µητέρα του. Η ίδια µας υπογραµµίζει: 

 
[…]  είναι και λίγο γρουσούζης ο µπαµπάς µου, όχι. δεν µπορώ να πω. Καµιά φορά θέλει να βάλει την 

ίδια µπλούζα, ενώ είναι ιδρωµένος, αυτά, και µας κάνει κάτι τρελά, και τα πιάνει η µάνα µου και τα 

βάζει στο πλυντήριο. Ε, κάτι τέτοια µας τα κάνει τώρα τελευταία. Λέω, κανόνισε τα χνάρια της γιαγιάς 

να µας… κάνεις, να βγάζουµε κι εµείς ποντίκια. 

 

Ωστόσο, διακρίνει, ότι ο πατέρας της είναι χαµογελαστός και αισιόδοξος άνθρωπος, όπως 

ακριβώς και η µητέρα του, χωρίς όµως να εκφράζεται µε άσχηµα λόγια, όπως έκανε η γιαγιά της. Η 

Μαρία αναφέρει: 

 
[…] η γιαγιά µου είναι έτσι χαµογελαστή. Και ο µπαµπάς µου είναι έτσι, χαµογελαστός άνθρωπος, 

αισιόδοξος άνθρωπος. Και η γιαγιά µου είναι… η γιαγιά µου έβριζε κιόλας. Πότε – πότε την ακούγαµε 

εµείς τα παιδιά κι έβριζε. Σ’ αυτό διαφέρει ο µπαµπάς µου, δεν βρίζει. ∆εν… είναι έτσι.   

  

Αναφορικά τώρα µε τον παππού της, πιστεύει, ότι ήταν καλόκαρδος, και είχε τη διάθεση να 

βοηθήσει και να συµπαρασταθεί στο συνάνθρωπό του, όπως ακριβώς και ο πατέρας της. Θεωρεί, 

όµως ότι ο παππούς της είχε την τάση να µειώνει και να προσβάλλει τον άλλον, αφού αυτό το 

διαπίστωνε κάθε φορά που τους επισκέπτονταν στο χωριό. Υποστηρίζει, λοιπόν η Μαρία, ότι αυτό 

το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του παππού της, το έχει υιοθετήσει και ο 

πατέρας της. Αναφέρει σχετικά: 

 
[…] στον παππού µου δεν άντεχα που… καλόκαρδος άνθρωπος ήτανε, καλός άνθρωπος ήτανε, αλλά… 

δεν συµπεριφερόταν καλά στη γιαγιά µου. ∆ηλαδή, µπορεί και να την πρόσβελνε µπροστά µας. Αυτό 

δεν µου άρεσε. Έτσι, η προσβολή… και ο παππούς µου είχε την τάση να µειώνει. Και πιστεύω, ότι και 
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ο µπαµπάς µου είχε την τάση. Αλλά, αυτό συνέβαινε µόνο σε µένα, όχι σε άλλους ανθρώπους. Εγώ τα 

τράβηξα, αλλά όχι σε… όχι πάλι σε άσχηµο σηµείο. Ο παππούς µου το έκανε πιο… πιο επιθετικά. Και 

ήταν ο παππούς µου καλός άνθρωπος. ∆ηλαδή, καλός άνθρωπος, καλή ψυχή. Καλόκαρδος, να 

βοηθήσει, να συµπαρασταθεί, να σταθεί. Ε… δεν είχε κακία. Και σ’ αυτό µοιάζει ο µπαµπάς µου.    

 

Για την Μαρία «παππούς» και «γιαγιά» σηµαίνει µια βόλτα, µία αγκαλιά, µία ζεστασιά, ένα 

ενδιαφέρον. Τίποτα παραπάνω, όµως. Η ίδια µας λέει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Ο παππούς και η γιαγιά είναι… µία βόλτα. ∆ηλαδή, να πας, να τους δεις, να φύγεις. Είναι… ε, να 

σου πούνε, να… τι κάνεις, πώς είσαι… είναι… ένα παραµύθι να το πω; Μία, µία, µία αγκαλιά; Την 

ώρα που σου µιλάνε; Μια ζεστασιά. Αυτό. Αλλά τίποτα παραπάνω. Αυτό. Να σου µιλήσουνε. Να 

ενδιαφερθούνε για την υγεία σου, τι κάνεις. 

 

Γιατί, όπως λέει και η Μαρία, δεν ήθελε να πάρουν τον ρόλο του πατέρα και της µητέρας της. 

Ήθελε να είναι στη ζωή της «παππούς» και «γιαγιά», γι’ αυτό ίσως και απέφευγε να δεθεί µαζί τους 

συναισθηµατικά και ψυχικά. Σε καµία περίπτωση δεν πιστεύει, ότι ο παππούς και η γιαγιά δύναται 

να αντικαταστήσουν τους γονείς. Σε αυτόν τον τοµέα ήθελε να είναι καλυµµένη αποκλειστικά από 

τους γονείς της:  

 
[…] ∆εν ήθελα κάτι παραπάνω. Γιατί… δεν ήθελα να παίρνουν το ρόλο του µπαµπά και της µαµάς. 

Τους ήθελα παππού και γιαγιά. Για παραµύθια, για… ιστορίες, να δω, τι κάνουν… Με τους γονείς µου 

ήθελα επαφή, µε τον παππού και τη γιαγιά, δεν ήθελα… ∆εν ήθελα παππούδες και γιαγιάδες εγώ. ∆εν 

µ’ άρεσε, δεν µ’ άρεσε ιδιαίτερα. 

 

Αγαπούσε λοιπόν τον παππού της και τη γιαγιά της, τους τιµούσε και τους σεβόταν, επειδή ήταν 

οι γονείς του πατέρα της, χωρίς να αισθάνεται κάποιο ιδιαίτερο δέσιµο µε αυτούς ή να έχει κάποια 

σηµαντική επαφή µαζί τους. Η Μαρία διατυπώνει σχετικά:  

 
[…] τους τιµούσα, τους αγαπούσα, αυτό. Αλλά δεν είχαµε… ε, τους αγαπούσα, επειδή ήταν οι γονείς 

του µπα, των γο… του πατέρα µου, αλλά δεν είχα ουσιαστική επαφή, κάτι. 

 

Την ενοχλούσε ιδιαίτερα που ο παππούς και η γιαγιά της ήταν πολύ µεγάλοι σε ηλικία και το ότι 

το γεγονός αυτό τους απέτρεπε  από το να ασχοληθούν ενεργά µε τα εγγόνια τους, να µπορέσουν να 

παίξουν και να τρέξουν µαζί τους. Η ίδια η Μαρία επισηµαίνει: 

  
[…] ήτανε µεγάλοι άνθρωποι. Ήτανε γέροι άνθρωποι δεν µπορούσαν να τρέξουνε. Να µας 

επιβλέψουνε, έτσι, όσο θα ήθελα εγώ. Ε, φεύγαµε άνετα από την προσοχή τους. Τρώγαµε, ό, τι 

θέλαµε. ∆εν υπήρχε κανένας έλεγχος… η γιαγιά µου ήταν πάντα γιαγιά, πάντα γριά. ∆εν την γνώρισα, 

µι, µικρή, έτσι να µε… σηκώσει, να µε κανακέψει, να µε… τέτοιο. Ήταν πάντα µεγάλη. Οπότε, εγώ τη 

βοηθούσα, όχι αυτή εµένα.  

 

Της Μαρίας της άρεσαν ιδιαίτερα οι στιγµές που έκανε ορειβασία µε τον παππού της και τη 

γιαγιά της, αλλά και όταν έβλεπε τον παππού της να ψέλνει στο εκκλησάκι του χωριού. Η ίδια 

επισηµαίνει:  

 

[…] ανεβαίναµε µε τον παππού και τη γιαγιά στο βουνό. Απάνω, δηλαδή, η ορειβασία, µαζί 

τους µ’ άρεσε, µ’ άρεσε τον παππού µου να τον βλέπω να ψάλλει εκεί στο… εκκλησάκι. 

 

Παράλληλα, η Μαρία δεν αισθάνεται, ότι ο παππούς της και η γιαγιά της την έχουν επηρεάσει 

σηµαντικά σε κάποιον τοµέα της ζωής της.  
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Συµπερασµατικά λοιπόν, θα λέγαµε, ότι η Μαρία µε τους γονείς του πατέρα της είχε µία τυπική, 

καλή σχέση, όπου µεταφραζόταν σε µερικές ολιγόωρες επισκέψεις το µήνα, προκειµένου να 

διαπιστωθεί, ότι είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και να περάσουν κάποιες χαρούµενες στιγµές 

κοντά τους. Πήγαιναν συνήθως κάθε Κυριακή, για να τους δουν, να επιβεβαιωθούν, ότι είναι καλά 

και να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες µαζί τους. Η γιαγιά τους µαγείρευε και ο παππούς τους 

έλεγε παραµύθια, ανέκδοτα, αλλά και τους έδινε διάφορα να φάνε και να πιουν.  

Ωστόσο, αυτό που δεν άρεσε καθόλου στην Μαρία ήταν η γρουσουζιά της γιαγιάς της σε 

συνδυασµό µε την ακαταστασία της. Θεωρεί, ότι το σπίτι της γιαγιάς της δεν ήταν καθαρό και 

περιποιηµένο. Μάλιστα, η ακαταστασία της πολλές φορές έκανε την Μαρία να µην θέλει να 

παραµείνει πολύ ώρα στο σπίτι της, αλλά και την µητέρα της να ανησυχεί ιδιαίτερα γι’ αυτήν την 

κατάσταση. Η Μαρία πιστεύει, ότι ο πατέρας της έχει κληρονοµήσει την ιδιαιτερότητα αυτής της 

ακαταστασίας από την µητέρα του, αφού πολλές φορές είναι και ο ίδιος ακατάστατος και δεν δίνει 

ιδιαίτερη σηµασία στην καθαριότητα. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο η Μαρία θεωρεί, ότι ο πατέρας της 

µοιάζει πολύ στην µητέρα του. Ωστόσο, διακρίνει, ότι ο πατέρας της είναι χαµογελαστός και 

αισιόδοξος άνθρωπος, όπως ακριβώς και η µητέρα του, χωρίς όµως να εκφράζεται µε άσχηµα λόγια, 

όπως έκανε η γιαγιά της.  

Αναφορικά τώρα µε τον παππού της, πιστεύει, ότι ήταν καλόκαρδος, και είχε τη διάθεση να 

βοηθήσει και να συµπαρασταθεί στο συνάνθρωπό του, όπως ακριβώς και ο πατέρας της. Θεωρεί, 

όµως ότι ο παππούς της είχε την τάση να µειώνει και να προσβάλλει τον άλλον, αφού αυτό το 

διαπίστωνε κάθε φορά που τους επισκέπτονταν στο χωριό. Υποστηρίζει, λοιπόν η Μαρία, ότι αυτό 

το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του παππού της, το έχει υιοθετήσει και ο 

πατέρας της. 

Την ενοχλούσε ιδιαίτερα που ο παππούς και η γιαγιά της ήταν πολύ µεγάλοι σε ηλικία. Το 

γεγονός αυτό τους απέτρεπε  από το να ασχοληθούν ενεργά µε τα εγγόνια τους, να µπορέσουν να 

παίξουν και να τρέξουν µαζί τους. Της Μαρίας της άρεσαν ιδιαίτερα οι στιγµές που έκανε ορειβασία 

– ανέβαιναν ένα χαµηλό βουνό κοντά στο σπίτι - µε τον παππού της και τη γιαγιά της, αλλά και όταν 

έβλεπε τον παππού της να ψέλνει στο εκκλησάκι του χωριού.  

Για την Μαρία «παππούς» και «γιαγιά» σηµαίνει µια βόλτα, µία αγκαλιά, µία ζεστασιά, ένα 

ενδιαφέρον. Τίποτα παραπάνω, όµως. Γιατί, όπως λέει και η Μαρία, δεν ήθελε να πάρουν τον ρόλο 

του πατέρα και της µητέρας της. Ήθελε να είναι στη ζωή της «παππούς» και «γιαγιά», γι’ αυτό ίσως 

και απέφευγε να δεθεί µαζί τους συναισθηµατικά και ψυχικά. Σε καµία περίπτωση δεν πιστεύει, ότι 

ο παππούς και η γιαγιά δύναται να αντικαταστήσουν τους γονείς. Σε αυτόν τον τοµέα ήθελε να είναι 

καλυµµένη αποκλειστικά από τους γονείς της. Μας δηλώνει, ότι δεν θα µπορούσε ποτέ να αφήσει 

την οικογένειά της πίσω και να ζει µε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό.   

Αγαπούσε λοιπόν τον παππού της και τη γιαγιά της, τους τιµούσε και τους σεβόταν, επειδή ήταν 

οι γονείς του πατέρα της, χωρίς να αισθάνεται κάποιο ιδιαίτερο δέσιµο µε αυτούς ή να έχει κάποια 

σηµαντική επαφή µαζί τους. Παράλληλα, η Μαρία δεν αισθάνεται, ότι ο παππούς της και η γιαγιά 

της την έχουν επηρεάσει σηµαντικά σε κάποιον τοµέα της ζωής της.  

 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Μαρίας µε την οικογένεια της µητέρας 

της:  

 

7.2.3.1.5. Σχέσεις της Μαρίας µε την οικογένεια της µητέρας της  

 

Ο παππούς και η γιαγιά της Μαρίας από την πλευρά της µητέρας της ήταν και οι δύο αγρότες. 

Παράλληλα, ο παππούς της διατηρούσε ένα τσαγκαράδικο, αλλά και η γιαγιά της έφτιαχνε κοφτά 

στην ραπτοµηχανή, προκειµένου να εξασφαλίζουν τα προς το ζην για την οικογένειά τους. Του 

παππού της του άρεσε ιδιαίτερα να ψέλνει τις Κυριακές στην εκκλησία, γεγονός, το οποίο η Μαρία 

θεωρεί, ότι επηρέασε κατά πολύ τον πατέρα της, στο να ακολουθήσει το επάγγελµα του κληρικού. Ο 

παππούς της Μαρίας πέθανε πριν από δώδεκα χρόνια από γηρατειά και η γιαγιά της πριν από 

δεκαοχτώ χρόνια από δάγκωµα µολυσµένου σκύλου.  
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Το γεγονός, ότι ο παππούς της και η γιαγιά της αγαπούσαν ιδιαίτερα την καθαριότητα και ήταν 

νοικοκύρηδες, έκανε την Μαρία να έχει καλές σχέσεις µαζί τους και να τους επισκέπτεται τακτικά. 

Η ίδια αναφέρει σχετικά:  

 
[…] Μ’ αυτές, µ’ αυτούς τους παππούδες µου είχα σχέσεις, γιατί ήταν και καθαροί. ∆ηλαδή… δεν 

σιχαινόσουνα… να καθίσεις, η καρέκλα ήτανε καθαρή, και είχαµε σχέσεις. Ε… πηγαίναµε, ας πούµε, 

λίγο την Κυριακή. Και µετά πη, πηγαίναµε στο άλλο χωριό… του µπαµπά µου… η γιαγιά µου ήταν 

πολύ νοικοκυρά, πάρα πολύ νοικοκυρά. Και ο παππούς µου ήταν νοικοκύρης… ε, καθαρό, έλαµπε το 

σπίτι τους. ∆εν είχαν τίποτα στην µέση, µου άρεσε η τάξη. 

 

Κάθε Κυριακή η Μαρία επισκεπτόταν και τους δύο παππούδες της, και τις δύο γιαγιάδες της. 

Θυµάται ιδιαίτερα τις στιγµές που πήγαινε µε τον παππού της στο τσαγκαράδικο και της έδειχνε µε 

ποιο τρόπο έφτιαχνε τα υποδήµατα. Επίσης, η Μαρία θυµάται, πόσο πολύ της άρεσε να βλέπει τη 

γιαγιά της να φτιάχνει κεντήµατα στην ραπτοµηχανή. Η ίδια αναφέρει:  

 
[…] θυµάµαι τον παππού µου, που είχαµε πάει στο τσαγκαρά, στο τσαγκαράδικο, αυτό που είχε, όταν 

ήτανε νέος, και ακόµα το διατηρούσε, έτσι, για να φτιάχνει κανένα παπούτσι, απ’ τα εγγόνια του ή τα 

παιδιά του, και µου έκανε εντύπωση, πώς τα έφτιαχνε τα παπούτσια. Αυτό. Επίσης, η… ε… η γιαγιά 

µου µ’ άρεσε πάρα πολύ να τη βλέπω να φτιάχνει τα κοφτά.  

 

Έχει ευχάριστες αναµνήσεις από τον παππού της και τη γιαγιά της από τα παιδικά της χρόνια. 

Θυµάται τη γιαγιά της που έβαζε την µεστή ντοµάτα στον ήλιο να λιαστεί, τις βόλτες που έκανε 

πάνω στο µουλάρι του παππού της, το κοτέτσι και τα ζώα της γιαγιάς στο χωριό. Της άρεσε ο 

φτωχικός, αλλά τίµιος τρόπος που ζούσαν στο χωριό, η ικανοποίηση µε τα λίγα αγαθά. Όπως λέει 

και η ίδια:  

 
[…] Η µεστή ντοµάτα µου έκανε εντύπωση, που… την είχαµε κρεµάσει, ε… το, το πηγάδι τους, που 

βγάζανε, το πηγάδι, το νερό. ∆ηλαδή, ο τρό, ο τρόπος που ζούσανε µου άρεσε. Έτσι, απλός, φτωχικός, 

αλλά τίµιος και ωραίος.   Ε… στο ανεβαίναµε…. Στον προφήτη Ηλία, µε το µουλάρι του παππού µου. 

Καβάλα µας έβαζε, µπροστά ο Μηνάς, πίσω εγώ, πίσω η αδερφή µου… Και ανεβαίναµε το βουνό, 

πριν φτιάξουµε τον δρόµο τον άσφαλτο, γιατί… αυτό µου άρεσε. Που ‘µασταν πάνω στο άλογο και 

ανεβαίναµε. Ε… τα κάναµε κάθε, κάθε καλοκαίρι, είκοσι του Ιούλη. Έχω… δύο φορές ανέβει στο… 

µουλάρι του. Επίσης, θυµάµαι άλλη µια φορά µε τον παππού µου, να µ’ έχει ανεβάσει στο µουλάρι του 

και να ‘χουµε πάει από ένα… σ’ ένα κήπο να τον ποτίσουµε. Αυτό µε το µουλάρι. Το κοτέτσι µου 

άρεσε και µε τις ελιές και µε τον παππού, ντάξει. Το κοτέτσι µ’ άρεσε της γιαγιάς µου και τα κουνέλια 

που τα ‘χε κάτω, και µ’ άρεσε να τα ταΐζω… η γιαγιά µου. Ένας περιστεριώνας, εκεί πέρα που µας 

πήγαινε η γιαγιά µου να µας ταΐσει». 

 

Αυτός ο παππούς και αυτή η γιαγιά της, αν και ήταν µεγάλοι σε ηλικία, ήταν ιδιαίτερα κινητικοί. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Μαρία τους ένιωθε περισσότερο κοντά της, αλλά και 

ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο µαζί τους, συγκριτικά µε τον άλλο παππού και την άλλη 

γιαγιά. Επιπλέον, η γιαγιά της τους επισκεπτόταν και στο σπίτι, κι έτσι η Μαρία είχε πιο συχνή 

επαφή µαζί τους. Η ίδια υπογραµµίζει: 

 
[…] πολύ κινητική. Πήγαινε στο κοτέτσι, πήγαινε στα κουνέλια, που ‘τανε κάτω, ε… ο παππούς µου 

µας ανέβαζε στο µουλάρι, είχανε έτσι δυνάµεις, παρόλο που ‘τανε γέροι άνθρωποι κι αυτοί. Μεγάλοι 

άνθρωποι ηλικί, ηλικιακά. Ε… µετά η γιαγιά µου ερχότανε στο Κοκκίνι, και έφτιαχνε κάτι κοφτά για 

µια γειτόνισσα, και την έβλεπα πώς τα έκανε, ε… ερχόταν, δηλαδή, σπίτι µας η γιαγιά. Όχι, συχνά. 

Μια φορά το µήνα. Αλλά ερχότανε. Ένα µεσηµέρι µας έβλεπε και µετά την έπαιρνε ένας γείτονας και 

την ανέβαζε πάνω. Αυτό, είχα σχέση, δηλαδή, πιο πολύ. Και ήτανε καθαρά, καθαρά. ∆εν φοβόµουνα, 

ότι θα πάθω κάτι. 
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Θυµάται τον παππού της να της µιλάει για τους βίους των αγίων, αφού ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα 

θρησκευόµενος άνθρωπος και πολύ κοντά στην εκκλησία. Ήταν ήρεµος άνθρωπος και 

υποµονετικός, όπως ακριβώς και η γιαγιά της. Η Μαρία διατυπώνει τα εξής:  

 
[…]  µετά µου άρεσε το σπίτι τους, έτσι, όπως ήτανε και περνούσαµε καλά, που µιλούσε για τους 

βίους των αγίων ο παππούς µου, έτσι… ήτανε πολύ θρησκευόµενος άνθρωπος και ήξερε το βίο του 

Αγίου Σπυρίδωνα… Κι εγώ είχα γεννηθεί εκείνη την µέρα. Και το θεωρούσα πολύ καλό να µου λέει 

για τον Άγιο Σπυρίδωνα, και για άλλους Αγίους. Ήξερε όλους τους βίους των Αγίων, τροπάρια, 

απολυτίκια, και ήταν έτσι ψάλτης και ο παππούς µου, ε… και ήταν έτσι πολύ θρησκευόµενος 

άνθρωπος. ∆εν βλαστηµούσε… δεν φώναζε, ήρεµος άνθρωπος…. Και αυτός και η γιαγιά µου… πολύ 

υποµονετικοί άνθρωποι, ήρεµοι άνθρωποι, θεοσεβούµενοι πάρα πολύ. 

 

Το γεγονός, ότι ο παππούς και η γιαγιά της ήταν ήρεµοι άνθρωποι, θεοσεβούµενοι και 

υποµονετικοί άρεσε ιδιαίτερα στην Μαρία. Παράλληλα, αναφέρει, ότι ήταν καλόψυχοι και είχαν 

µεταξύ τους µία αρµονική και αγαπηµένη σχέση. Η γιαγιά της, αν και ανέθρεψε έξι παιδιά, ποτέ δεν 

έχασε την υποµονή και την ψυχραιµία της. ∆εν υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα του παππού 

της ή της γιαγιάς της, που να µην αρέσει στην Μαρία. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

 
[…] Μου αρέσανε, γιατί ήτανε άνθρωποι, έτσι, θεοσεβούµενοι, καλοί άνθρωποι, καλόψυχοι, µεταξύ 

τους είχανε µία πολύ ωραία σχέση, αρµονική κι αγαπηµένη, αγαπητική, αγαπη…, ναι. Ε… και… 

υποµονετική. Μου έλεγε η µαµά µου, ότι… ανατραφήκαµε µου λέει έξι παιδιά και… παρόλο, που 

ήτανε δύσκολα τα αγόρια, ειδικά τα δυο τελευταία, ε… ό, τι και να κάνανε της γιαγιάς µου, έλεγε να 

‘χεις την ευχή µου παιδί µου, να ‘χεις την ευχή µου, δεν τα µάλωνε, λέει, ποτέ. Και µπορεί να τσίριζε 

κάτω το παιδί, και να τέτοιο και η µα, η γιαγιά δε, δεν του έδινε καθόλου σηµασία. Τ’ άφηνε εκεί, µου 

λέει, δεν… ούτε τα ‘δειρε ποτέ, ούτε τα µάλωσε, τίποτα. 

 

Η µητέρα της Μαρίας χαρακτηρίζεται και αυτή για την ιδιαίτερη υποµονή που διαθέτει, όχι όµως 

σε τέτοιο σηµείο, όπως η γιαγιά της. Η µητέρα της, δηλαδή, µερικές φορές που έχανε τον έλεγχο, 

µπορεί να τα χτυπούσε κιόλας. Συγκεκριµένα η Μαρία µας λέει: 

 
[…] Αυτό λίγο διαφέρει η µαµά µου, αλλά έχει κι αυτή υποµονή. Ίσως να µην έχει τόσο πολύ 

υποµονή, που ‘χε η γιαγιά µου, αλλά έχει υποµονή. Ε… ναι, ώρες – ώρες η µαµά µου, ας πούµε, τον 

χάνει τον έλεγχο. Μπορεί να νευριάσει, να πάρει το παλαµάκι και να… µας χτυπήσει. Αλλά… αλλά, 

πώς το λένε; Αλλά έχει και η µαµά µου υποµονή. Τόσο, όµως, όσο µου λέει, ότι είχε η µαµά της, δεν 

είχε.   

 

Πρεσβεύει ωστόσο, ότι και η µητέρα της είναι σε γενικές γραµµές ήρεµη, όπως και οι γονείς της, 

έχει υποµονή, δεν λέει άσχηµες κουβέντες και αγαπάει τα ζώα. Η Μαρία αναφέρει: 

 
[…] και η µαµά µου είναι, ας πούµε, έτσι… ήρεµη, δεν βρίζει, δεν φωνάζει, υποµονετική. Σ’ αυτά τα 

σηµεία πιστεύω. Και αγαπάει τα ζώα και η µαµά µου, όπως και οι γονείς της. Πάρα πολύ. 

 

Επιπλέον, η Μαρία θεωρεί, ότι η µητέρα της είναι πολύ κοντά στην εκκλησία και της αρέσει ο 

κυριακάτικος εκκλησιασµός, όπως ακριβώς άρεσε και στον παππού της. ∆ιατυπώνει σχετικά:  

 
[…] της αρέσει της µαµάς µου πολύ η εκκλησία, όπως και του παππού µου. ∆ηλαδή… αν και δεν πάει 

τώρα η µαµά µου στην εκκλησία, τώρα που δουλεύει τις Κυριακές, κι αυτά, αλλά, όποτε… της αρέσει 

να σηκωθεί να πάει στην εκκλησία. 

 
Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η Μαρία µε τον συγκεκριµένο παππού και γιαγιά, είχε καλύτερες 

σχέσεις, γιατί υπογραµµίζει, ότι ήταν καθαροί άνθρωποι, ήταν «νοικοκύρηδες». Κάθε Κυριακή η 

Μαρία επισκεπτόταν και τους δύο παππούδες της, και τις δύο γιαγιάδες της. Θυµάται ιδιαίτερα τις 

στιγµές που πήγαινε µε τον παππού της στο τσαγκαράδικο και της έδειχνε µε ποιο τρόπο έφτιαχνε 
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τα υποδήµατα. Επίσης, η Μαρία θυµάται, πόσο πολύ της άρεσε να βλέπει τη γιαγιά της να φτιάχνει 

κεντήµατα στην ραπτοµηχανή. Ανεξίτηλες αναµνήσεις χαραγµένες στην µνήµη ενός µικρού παιδιού.  

Έχει ευχάριστες αναµνήσεις από τον παππού της και τη γιαγιά της από τα παιδικά της χρόνια. 

Θυµάται τη γιαγιά της που έβαζε την µεστή ντοµάτα στον ήλιο να λιαστεί, τις βόλτες που έκανε 

πάνω στο µουλάρι του παππού της, το κοτέτσι και τα ζώα της γιαγιάς στο χωριό. Θυµάται όµορφες 

εµπειρίες και νιώθει ικανοποιηµένη γι’ αυτό. Της άρεσε ο φτωχικός, αλλά τίµιος τρόπος που ζούσαν 

στο χωριό, η ικανοποίηση µε τα λίγα αγαθά.  

Αυτός ο παππούς και αυτή η γιαγιά της, αν και ήταν µεγάλοι σε ηλικία, ήταν ιδιαίτερα κινητικοί. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Μαρία τους ένιωθε περισσότερο κοντά της, αλλά και 

ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο µαζί τους, συγκριτικά µε τον άλλο παππού και την άλλη 

γιαγιά. Επιπλέον, η γιαγιά της τους επισκεπτόταν και στο σπίτι, κι έτσι η Μαρία είχε πιο συχνή 

επαφή µαζί τους. Θυµάται τον παππού της να της µιλάει για τους βίους των αγίων, αφού ο ίδιος 

ήταν ιδιαίτερα θρησκευόµενος άνθρωπος και πολύ κοντά στην εκκλησία. Ήταν ήρεµος άνθρωπος 

και υποµονετικός, όπως ακριβώς και η γιαγιά της.  

Το γεγονός, ότι ο παππούς και η γιαγιά της ήταν ήρεµοι άνθρωποι, θεοσεβούµενοι και 

υποµονετικοί άρεσε ιδιαίτερα στην Μαρία. Παράλληλα, αναφέρει, ότι ήταν καλόψυχοι και είχαν 

µεταξύ τους µία αρµονική και αγαπηµένη σχέση. Η γιαγιά της, αν και ανέθρεψε έξι παιδιά, ποτέ δεν 

έχασε την υποµονή και την ψυχραιµία της. ∆εν υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα του παππού 

της ή της γιαγιάς της, που να µην αρέσει στην Μαρία.  

Η µητέρα της Μαρίας χαρακτηρίζεται και αυτή για την ιδιαίτερη υποµονή που διαθέτει, όχι όµως 

σε τέτοιο σηµείο, όπως η γιαγιά της. Όλοι την παίνευαν για την τεράστια υποµονή και ψυχραιµία 

της στην ανατροφή των παιδιών της. Η µητέρα της, δηλαδή, µερικές φορές που έχανε τον έλεγχο, 

µπορεί να τα χτυπούσε κιόλας.  

Επιπλέον, η Μαρία θεωρεί, ότι η µητέρα της είναι πολύ κοντά στην εκκλησία και της αρέσει ο 

κυριακάτικος εκκλησιασµός, όπως ακριβώς άρεσε και στον παππού της.  

Καταλήγοντας, λοιπόν θα λέγαµε, ότι η Μαρία είχε σαφώς πιο στενές σχέσεις µε τους γονείς της 

µητέρας της. Η ίδια αποδίδει το γεγονός, αφενός µεν στην καθαριότητα και νοικοκυροσύνη που 

χαρακτήριζε τον παππού της και τη γιαγιά της, αφετέρου δε στην περίσσεια ενεργητικότητα που 

τους χαρακτήριζε, µε αποτέλεσµα να παίζουν περισσότερο µαζί της και γενικότερα να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο στα εγγόνια τους.  

 
 

7.2.3.2. Ευαγγελία 

Ας δούµε τώρα τις σχέσεις της Μαρίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς της και τις σχέσεις 

τους, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα στο οικογενειακό τους σύστηµα. 

 

 7.2.3.2.1. Σχέσεις της Ευαγγελίας µε την µητέρα της   
 

Η Ευαγγελία πολλές φορές, ένιωσε απόρριψη από την µητέρα της, αφού η τελευταία, αµέσως , 

µετά την βάφτισή της και σε ηλικία µόλις οχτώ µηνών, την έδωσε στην µητέρα της, για να την 

µεγαλώσει. Το παιδί βρισκόταν σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, κι εκείνη στην Αθήνα. Παρέµεινε 

εκεί µέχρι τα πεντέµισι χρόνια της, και οι επισκέψεις της µητέρας της ήταν σπάνιες. Σχεδόν κάθε 

ενάµισι χρόνο πήγαινε. Η ίδια µας είπε:   

 
[…] η µητέρα µου, αµέσως την επόµενη µέρα της βάφτισης µου, ε… µε έδωσαν στη γιαγιά µου.  

 

Επίσης, η Ευαγγελία νιώθει, ότι η µητέρα της την πήρε από το χωριό µόνο και µόνο, γιατί θα 

άρχιζε το σχολείο. Η µητέρα της ποτέ δεν της έδωσε µία ικανοποιητική απάντηση, στο γιατί δόθηκε 

στη γιαγιά της. Το µόνο πράγµα, που της έλεγε είναι, ότι εργαζόταν και δεν µπορούσε να την 

µεγαλώσει. Η Ευαγγελία από τα λεγόµενα της φαίνεται, ότι ποτέ δεν ξεπέρασε την αποµάκρυνσή 
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της από το πατρικό της. ∆εν µπορεί, επίσης να καταλάβει, το λόγο που έδωσαν εκείνη και όχι την 

αδερφή της.  Η ίδια µας είπε:   

 
[…] µε πήρε η µητέρα µου από το παππού µου και τη γιαγιά µου ε… επειδή άρχισα το νηπιαγωγείο… 

αν δεν άρχιζα το σχολείο, θα µε παίρνανε άραγε… δούλευε και δεν µπορούσε να µας κρατήσει και τα 

δύο. 

 

Η Ευαγγελία δεν αναφέρει µε πόνο µόνο το γεγονός, ότι οι γονείς της την έδωσαν στην γιαγιά της 

και στον παππού της να την µεγαλώσουν, αλλά φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα και από το ότι η 

µητέρα της δεν πήγαινε να την δει. Επίσης, αρνιούνταν τα παιχνίδια από την µητέρα της, διότι δεν 

της τα πήγαινε η ίδια, αλλά της τα έστελνε ταχυδροµικώς. Για εκείνη αποτελούσαν άψυχες κούκλες 

τα παιχνίδια που της έστελνε η µητέρα της. Ένιωθε απόρριψη από την µητέρα της, ένιωθε, ότι δεν 

την αγαπούσε. Σηµαντικό είναι επιπλέον και το γεγονός, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα που 

βρισκόταν στο χωριό, δεν είχε καµία απολύτως επαφή µε την αδερφή της, και ουσιαστικά και αυτή 

και η Ευαγγελία είχαν µεγαλώσει σαν µοναχοπαίδια. Ακούστηκε σχετικά το εξής:  

 
 […] αυτό που… έτσι µε πονούσε ιδιαίτερα ήταν η έλλειψη της µητέρας µου… δύο µε τρεις φορές είχε 

έρθει στο χωριό κάποιο καλοκαίρι, γιατί, όπως λέει, τα παιχνίδια µου τα έστελνε µε το λεωφορείο… 

δεν µου τα έφερνε… ∆εν χρειαζόµουν τις άψυχες κούκλες και τα… παιχνίδια που µου έστελνε καµιά 

φορά η µητέρα µου απ’ την Αθήνα… η αδερφή µου είχε µεγαλώσει µόνη της, σαν µοναχοπαίδι κι 

εκείνη, όπως κι εγώ άλλωστε. 

 

Η Ευαγγελία παραδέχεται, ότι οι σχέσεις µε την µητέρα της είναι καλές, τουλάχιστον καλύτερες 

από τον πατέρα της. Ειδικά, µέχρι την στιγµή που έµεινε έγκυος, οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές. 

Μας αναφέρει, ότι εκείνη, ως παιδί, και λόγω της συχνής απουσίας του πατέρα της από το σπίτι, 

πάντοτε βρισκόταν δίπλα στην µητέρα της. Οι σχέσεις τους όµως διαταράχθηκαν σε έντονο βαθµό, 

όταν η Ευαγγελία έµεινε έγκυος και οι γονείς της δεν ήθελαν αυτή την εγκυµοσύνη και την 

προέτρεπαν να κάνει άµβλωση. Ουσιαστικά, ήταν η πρώτη φορά που η Ευαγγελία έκανε κάτι που 

δεν ενέκριναν οι δικοί της. Χαρακτηριστικά µας ανέφερε:  

 
[…] Ε… Οι σχέσεις µου µε την µητέρα µου… είναι καλές. Ε, θα µπορούσα να πω, ότι είναι καλύ… 

όχι θα µπορούσα να πω, σίγουρα είναι καλύτερες από τον πατέρα µου. Ε… µέχρι τη στιγµή, µάλιστα 

που έµεινα έγκυος, ε, που… µου έτυχε αυτή η ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη στα είκοσι πέντε µου, είχαµε 

µία πάρα πολύ καλή σχέση. Ε… πάντοτε ήµουν δίπλα στην µητέρα µου, κι εκείνη θα µπορούσα να πω, 

ε, την βοηθούσα στο σπίτι στις δουλειές. 

 

Κάτι που ενοχλούσε ιδιαίτερα την Ευαγγελία αναφορικά µε την µητέρα της είναι το γεγονός, ότι 

την ένιωθε να φοβάται τον πατέρα της. ∆εν την είχε ακούσει ποτέ να εκφράζει ελεύθερα την άποψη 

της, παρά µόνο πάντοτε έκανε, ό, τι ήθελε εκείνος. Έκανε αυτό που ήθελε ο πατέρας της, 

προκειµένου να µην υπάρχουν φασαρίες στο σπίτι και από πίσω του µονολογούσε.  Ανέκαθεν 

ένιωθε τον πατέρα της, σαν µία σκιά που έπεφτε πάνω στο σπίτι, αφού ακόµα κι όταν ήταν απών, 

λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων, τίποτα δεν κινιόταν στο σπίτι, καµία απόφαση δεν έπαιρνε η 

µητέρα της, αν πρώτα δεν επικοινωνούσε µε τον πατέρα της τηλεφωνικά. Έπρεπε να του µιλήσει, 

για να λάβει εκείνος την απόφαση. Θεωρεί, ότι η µητέρα της βάζει τον πατέρα της πάνω απ’ όλα, 

ακόµη κι από τα ίδια της τα παιδιά. Θυµάται την µητέρα της να κλαίει βουβά µέσα στο σπίτι, χωρίς 

όµως ποτέ να έχει εκφραστεί συναισθηµατικά για ό, τι την ενοχλούσε ή να κάνει διάλογο µε τον 

σύζυγό της. Συγκεκριµένα µας δήλωσε:  

 
 […] γενικά τον φοβότανε και τον φοβάται τον πατέρα µου… δεν πατάει γερά στα πόδια της… δεν 

έχει δική της άποψη… Ό, τι πει, για εκείνη είναι νόµος… ότι πει ο πατέρας µου για εκείνη είναι νόµος, 

η µητέρα µου δεν έχει καθόλου άποψη… πολλές φορές την άκουγα να κλαίει.  
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Επιπροσθέτως, η µητέρα της Ευαγγελίας φαίνεται, ότι κατηγορεί τα ίδια της τα παιδιά για το 

επάγγελµα του συζύγου της, για το ότι επέλεξε να είναι ναυτικός και να απουσιάζει µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα από την οικογενειακή τους εστία. Η Ευαγγελία θυµάται, ότι πάντοτε η µητέρα της 

κατηγορούσε τα παιδιά της, ότι εξαιτίας τους τον έχει στερηθεί, κι ότι, αν δεν υπήρχαν αυτά, οι δυο 

τους θα ήταν µαζί. Η Ευαγγελία εξοµολογείται, ότι το επάγγελµα του πατέρα της, είχε κάνει την 

µητέρα της να είναι ιδιαίτερα περιοριστική στη σχέση της µε τα παιδιά και γενικότερα φοβόταν, µην 

πάθουν τίποτα και ήταν συνέχεια από πάνω τους. Συγκεκριµένα, µας είπε:   

 
[…] ο πατέρας µου έγινε ναυτικός για µας, για να έχουµε εµείς, ό, τι θέλουµε και εξαιτίας µας τον έχει 

στερηθεί η… µητέρα µου… έχει χαραµίσει τη ζωή του, που ότι έκανε το ‘κανε για σας, και αν δεν 

ήσασταν εσείς, δεν θα ταξίδευε… εάν δεν υπήρχατε, δεν θα στερούνταν ο ένας τον άλλον.  

 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι ως παιδί, έκανε πάντα αυτό που ήθελαν ή αυτό που της 

έλεγαν οι γονείς της. ∆εν ήταν ιδιαίτερα ζωηρό παιδί και ίσως κι αυτός ήταν ο λόγος που οι γονείς 

της αντέδρασαν τόσο έντονα στο γεγονός, ότι ήθελε αυτήν την ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη. Ήθελε, 

δηλαδή, να κάνει κάτι, που για πρώτη φορά οι δικοί της δε ενέκριναν. Η πρώτη απόφαση που πήρε 

εκείνη και αφορούσε την ζωή της, ήταν ουσιαστικά, όταν αποφάσισε να κρατήσει το παιδί της, 

ενάντια στη γνώµη όλων, και να το φέρει στη ζωή. Το γεγονός ότι έκανε εκείνο που ήθελε εκείνη 

και που ουσιαστικά αφορούσε την δική της ζωή, είχε ως αποτέλεσµα να σταµατήσει η επαφή µε 

τους γονείς της για πέντε µήνες. Ήταν ήδη πέντε µηνών έγκυος και οι γονείς της δεν ήξεραν καν, 

πώς είναι κι αν τελικά είχε κρατήσει αυτό το παιδί και αν είχε αποφασίσει να το γεννήσει. Μας είπε, 

δηλαδή, το εξής:  

  
[…] Βέβαια, σαν παιδί έτσι γενικά, δεν τους είχα απασχολήσει ποτέ, ούτε ήµουν ζωηρή, δηλαδή, 

πάντα έκανα αυτό που ήθελαν εκείνοι. Κι όταν ξαφνικά στα είκοσι πέντε µου, ε, µού έτυχε αυτή η 

ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, ε, οι γονείς µου… αντέδρασαν πάρα πολύ άσχηµα, µου έλεγαν συνέχεια να 

κάνω έκτρωση και να ρίξω το παιδί. Εγώ, βέβαια, δεν τους άκουσα και ευτυχώς… ε, και το 

αποτέλεσµα ήταν, ότι από τη στιγµή που µάθανε, ότι είµαι έγκυος, από την αρχή, δηλαδή, από τον 

πρώτο µήνα να ξαναµιλήσουµε, όταν ε… ήµουν ε… πέντε µηνών έγκυος, δηλαδή, είχαµε κόψει κάθε 

επαφή.  

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι νιώθει να ωρίµασε πριν την ώρα της, αφού η µητέρα της 

συζητούσε - από τότε που η Ευαγγελία ήταν παιδί ακόµα – µαζί της όλα τα οικογενειακά 

προβλήµατα. Ο πατέρας της Ευαγγελίας απουσίαζε συχνά και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, και η 

µητέρα της, µην έχοντας έναν άνθρωπο ή µία φίλη να συζητήσει µαζί της τα διάφορα καθηµερινά 

προβλήµατα, είτε σοβαρά, είτε λιγότερο σοβαρά, τα συζητούσε µε το ίδιο της το παιδί, από την 

µικρή της κιόλας ηλικία. Η ίδια η Ευαγγελία µας είπε τα εξής:   

 
[…] συζητούσε τα πάντα µαζί µου, που αυτό βέβαια, κατόπιν, τώρα, κρίνω, δηλαδή, ότι είναι άσχηµο. 

∆ηλαδή, έλειπε ο πατέρας µου και πάντα συζητούσε µαζί µου, και τα προβλήµατα που είχε µε τον 

πατέρα µου, και τα προβλήµατα τα πάρα πολλά και τα πολύ µεγάλα, που αντιµετωπίζαµε στο σπίτι µε 

την αδερφή µου, τα συζητούσε όλα µαζί µου, και νοµίζω, ότι µε έκανε να ωριµάσω πριν την ώρα µου 

και να βλέπω κάποια πράγµατα απέναντι στον πατέρα µου ή τα αδέρφια µου από προκατειληµµένη… 

θέση.  

 

Όµως η Ευαγγελία νιώθει, ότι έχει αδικηθεί από την µητέρα της. Ναι µεν δεν είχε την ίδια στάση 

µε τον πατέρα της απέναντί της, αλλά δεν νιώθει, ότι την πρόσεχε και την φρόντιζε, όπως και όσο 

θα έπρεπε, ως µάνα της που ήταν. Ωστόσο, σπεύδει να την δικαιολογήσει, λέγοντάς, ότι ίσως κι 

εκείνη να µην έχει µάθει να αγαπάει µε αυτόν τον τρόπο που επιθυµεί η ίδια.  Απέναντι στον πατέρα 

της η αδύναµη µητέρα δεν είχε τη δύναµη να την υποστηρίξει, παρά µόνο το έκανε κρυφά κάποιες 

φορές. Αναφορικά µε την άσχηµη σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάµεσα στο πρώτο της παιδί και την 

µητέρα της Ευαγγελίας, η τελευταία ισχυριζόταν, ότι απλώς είναι νευρική, όπως ο πατέρας τους. 
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Κάτω από την σκιά του πατέρα, αδύναµη, όπως ήταν, φοβόταν να παραδεχτεί την πραγµατικότητα. 

Ειδικότερα, ακούστηκε το εξής:  

 
[…] δεν είχε την ίδια στάση µε τον πατέρα µου απέναντί µου, αλλά κι αυτή… δεν έδειχνε έτσι, να µε 

υπεραγαπάει, να µε προσέχει, να µε φροντίζει, να µε προστατεύει… δεν ξέρω, ίσως… δεν έχει µάθει κι 
εκείνη ν’ αγαπάει µ’ αυτόν τον τρόπο… πάντοτε µε υποστήριζε ε… στα… κρυφά.  

 

Η µητέρα της, όπως αναφέρει η Ευαγγελία, δεν συνήθιζε να τη χτυπάει, όπως ο πατέρας της. 

Ωστόσο και εκείνη κάποιες φορές τις έδινε µερικές δυνατές σφαλιάρες. Εκείνες τις στιγµές ένιωθε 

µεγάλη ταπείνωση. Αρκετές ήταν οι φορές που είχε µιλήσει στην Ευαγγελία ταπεινωτικά, όπως για 

παράδειγµα, όταν έµαθε για την εγκυµοσύνη της. Η Ευαγγελία αισθανόταν, ότι πάνω της η µητέρα 

της έβγαζε την πίεση που εισέπραττε από την σχέση της µε τον σύζυγό της και το πρώτο της παιδί. 

Ακόµη κι όταν αρρώσταινε, ένιωθε πίεση, αφού η µητέρα της δυσανασχετούσε που έβηχε. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
[…] έφαγα σφαλιάρες από πάνω… Και από την µητέρα µου… τα χειρότερα λόγια άκουσα, όταν 

έµαθε, ότι είµαι έγκυος… όταν έβηχα, µου έλεγε, σουτ, µην βήχεις, γιατί θα φας ξύλο. 

 

Η Ευαγγελία µας ορίζει ξεκάθαρα την περίοδο που άρχισαν να ψυχραίνονται οι σχέσεις µε την 

µητέρα της, και δεν είναι άλλη από την στιγµή της εγκυµοσύνης της. Μέχρι τότε, δηλαδή, οι σχέσεις 

τους ήταν αρκετά καλές – αφού η Ευαγγελία έκανε πάντα, ότι της έλεγαν. Όταν όµως έµεινε έγκυος 

και για πρώτη φορά αποφάσισε εκείνη για τον εαυτό της, και µάλιστα αυτή η απόφαση έβρισκε 

ασύµφωνους τους γονείς της, όλα άλλαξαν. Τόσο πολύ, µάλιστα, που οι γονείς της, όταν εισήχθη 

στο νοσοκοµείο µε προβλήµατα στην εγκυµοσύνη για τρεισήµισι ολόκληρους µήνες, πήγαν να την 

δουν µόνο δύο µέρες κι έφυγαν. Αναφέρει σχετικά:      

 
[…] Στη συνέχεια, όταν µπήκα για τρεις µήνες ε, στο νοσοκοµείο, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

µου µε πρόωρες συσπάσεις, ε… η µητέρα µου ήρθε µόνο για δύο µέρες στο νοσοκοµείο, ε… και 
βέβαια από τότε, από την εγκυµοσύνη, δηλαδή, είχαν ψυχραθεί πάρα πολύ οι σχέσεις µας.  

 

Η µητέρα της πάλι, όταν µαθαίνει για την εγκυµοσύνη της ενεργεί απορριπτικά, αφού κάνει πέντε 

µήνες να της µιλήσει, δεν της συµπαραστέκεται καθόλου, της κλείνει το τηλέφωνο και δεν την 

παίρνει καν να τη ρωτήσει τι κάνει και πώς είναι, να δείξει, δηλαδή, ενδιαφέρον και στοργή. Την 

κατηγορεί µάλιστα, ότι πρώτα το είπε στον πατέρα της και µετά σε εκείνη.  Ούτε καν ένα τηλέφωνο 

δεν είχε πάρει την Ευαγγελία η µητέρα της, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της. Για άλλη µία 

φορά η Ευαγγελία ένιωσε απόρριψη από την µητέρα της. Η ίδια µας ανέφερε:  

 
[…] η µητέρα µου µού είπε, ότι ποτέ δεν θα µου συγχωρήσει, το ότι πρώτα το είπα στον πατέρα µου… 

ξαναπήρε τηλέφωνο και ξαναµιλήσαµε και ήρθε κάτω στην Κρήτη, όταν ήµουν πεντέµισι µηνών 

έγκυος… δεν µε έπαιρνε καν η ίδια µου η µάνα ένα τηλέφωνο, να µε ρωτήσει τι κάνω και πώς είµαι», 

ενώ η ίδια πίστευε, ότι «θα έπρεπε να έρθει, θα έπρεπε να είναι δίπλα µου, θα έπρεπε να µου 

συµπαρασταθεί. 

 

Από τη στιγµή, βέβαια, που γέννησε το παιδί και ήρθε στη ζωή, το οποίο µάλιστα πήρε και το 

όνοµα της γιαγιάς του, το υπεραγαπούν και το προσέχουν. Του µιλούν σε καθηµερινή βάση στο 

τηλέφωνο, το επισκέπτονται περίπου δύο φορές το χρόνο και του ψωνίζουν πολλά πράγµατα. Η 

Ευαγγελία µας ανέφερε: 

 
[…] Ε… Τώρα, βέβαια, στην Αθήνα που είναι κι εγώ στην Κρήτη, ανεβοκατεβαίνει δύο φορές το 

χρόνο περίπου και κάθεται για καµιά βδοµάδα. Και βέβαια το παιδί µου, τώρα που έχει και το όνοµά 

της, ε… το λατρεύει, κι εκείνη και ο πατέρας µου. Ενώ µου έλεγαν, δηλαδή, να κάνω έκτρωση και να 

το ρίξω το παιδί, ε, από τη στιγµή που γεννήθηκε το παιδί, δεν… ε… µου είπαν τίποτα άλλο, το 
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αγαπάνε πάρα πολύ, του µιλάνε σε καθηµερινή βάση στο τηλέφωνο, του ψωνίζουν πάρα πολλά 

πράγµατα… και γενικά το σκέφτονται και µε ρωτάνε γι’ αυτό… συνέχεια. 

 

Θεωρεί, ότι η µητέρα της δεν µπορεί να συζητήσει µε κάποιον, δεν µπορεί να κάνει διάλογο. 

Μιλώντας µε τα παιδιά της, προσπαθούσε να τους επιβάλλει κάποια πράγµατα, χωρίς να έχει 

επιχειρήµατα και χωρίς να τους αφήνει περιθώρια διαπραγµάτευσης. Εάν δεν γίνει αυτό που θέλει η 

µητέρα της Ευαγγελίας και αν δεν καταφέρει τελικά να επιβάλλει την άποψή της, χάνει την 

ψυχραιµία της και αρχίζει και φωνάζει, αποδίδοντας διάφορες κατηγορίες µάλιστα, στο πρόσωπο 

που είναι µαζί της. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αρέσει στην Ευαγγελία να συζητάει καθόλου µε 

την µητέρα της. ∆ιατύπωσε σχετικά:  

 
[…] η µητέρα µου δεν ξέρω, δεν γνωρίζει από διάλογο, δεν γνωρίζει από συζήτηση. Ε, δηλαδή, αν πεις 

κάτι και δεν πας µε τα νερά της αµέσως εξάπτεται και αρχίζει να φωνάζει και κατηγορεί, ε… και 
γενικά, έτσι δεν µ’ αρέσουν οι συζητήσεις που κάνουµε. 

 

Η Ευαγγελία δεν µας αναφέρει έναν συγκεκριµένο τυπικό διάλογο µε την µητέρα µας, γιατί, 

όπως λέει και η ίδια, ποτέ δεν έχουν καταφέρει να φέρουν εις πέρας έναν διάλογο. Κι αυτό, γιατί 

ισχυρίζεται, ότι είναι δύσκολο να κάνει διάλογο µε την µητέρα της, αφού κάθε φορά τσακώνονται, 

γιατί η µητέρα της προσπαθεί να της επιβάλλει τις απόψεις της. ∆εν θέλει να συζητήσουν, απλώς 

θέλει να κάνει µονόλογο, και να επιβάλει, ό, τι θέλει εκείνη. Για παράδειγµα, όταν η Ευαγγελία 

έµεινε έγκυος, δεν την ρώτησαν, τι έγινε, πώς έγινε, τι ήθελε να κάνει. Το µόνο που τους ενδιέφερε 

ήταν να κάνει άµβλωση, προκειµένου, να «µην γίνουν ρεζίλι στον κόσµο», όπως έλεγαν οι ίδιοι, 

αφού η εγκυµοσύνη ήταν εκτός πλαισίου γάµου. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Ε… τώρα δεν µπορώ να… να αναφέρω κάποιο τυπικό διάλογο µε ακρίβεια, δεν µπορώ να 

θυµηθώ, ε… κάποιον τυπικό διάλογο ε… απλά κάθε φορά που προσπαθούµε να κάνουµε διάλογο, ε…. 

∆εν γίνεται, δηλαδή … ή θα φτάσουµε στον τσακωµό ή θα ‘χει νεύρα ή θα λέει τα δικά της και δεν θ’ 

ακούει τι της λέω εγώ. Ε… Πάντα αυτό γίνεται. ∆εν έχουµε καταφέρει ποτέ µέχρι τώρα µία συζήτηση, 

έναν διάλογο να τον φέρουµε εις πέρας. Ε… Συνήθως η µητέρα µου δεν δίνει συµβουλές. Απλά θέλει 
αυτό που λέει να… γίνεται κιόλας. Και βέβαια… εγώ αυτό δεν το θέλω καθόλου και δεν µου αρέσει ε, 

και από τότε τις ακολουθώ. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, όταν µάθανε για την εγκυµοσύνη και οι δύο 

γονείς µου, αλλά και ειδικά η µητέρα µου… ε… δεν µου είπαν, και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις ή τι 

θέλεις να κάνεις… ή να µε συµβουλεύσουν. Απλά προσπαθούσαν να µε αναγκάσουν µε τον δικό τους 

τρόπο, χωρίς καν να έχουµε συζητήσει καν πριν, να κάνω… έκτρωση. Απλά και µόνο, επειδή µου το 

έλεγαν εκείνοι. E, κι εγώ βέβαια, δεν το έκανα. 

 

Το γεγονός, ότι η Ευαγγελία δυσκολευόταν ιδιαίτερα τόσα χρόνια να έχει έναν στοιχειώδη 

διάλογο µε την µητέρα της, είναι κι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα της που δεν της αρέσουν 

καθόλου. Σε γενικές γραµµές πιστεύει, ότι αυτό οφείλεται, αφενός µεν στο γεγονός, ότι η µητέρα 

της δεν διαθέτει καθόλου µόρφωση και αφετέρου στο ότι δεν είναι κοινωνική, δεν έχει φίλους και 

κατά συνέπεια δεν ξέρει να συναλλάσσεται λεκτικά, να µοιράζεται συναισθήµατα, και να εισπράττει 

χαρά από την παρέα µε τους συνανθρώπους της.  Αναφέρει σχετικά:  

 
[…] Ε… Η µητέρα µου δεν µου αρέσει, γιατί, όπως είπαµε µέχρι τώρα, ε, δεν µπορεί να κάνει ένα 

διάλογο, δεν µπορεί να συζητήσει µαζί µου. E, κι επίσης, και σε παρέες γενικά, ε… δεν µπορεί να 

συζητήσει. ∆ηλαδή δεν έχει λέγειν… εντάξει, σίγουρα έχει σηµασία και το ότι ε, δεν έχει κάποιο 

µορφωτικό επίπεδο έτσι ανεβασµένο, αλλά… νοµίζω γενικά, δεν έχει και κοινωνική µόρφωση.  

 

Καταλήγει, λοιπόν, στο ότι η µητέρα της ήταν κλειστή γενικά ως άνθρωπος και δεν έκανε 

καθόλου εύκολα παρέες. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Ευαγγελία και πιστεύει, ότι αυτό οφείλεται 

στην εργασία και κατά συνέπεια στην συχνή απουσία του πατέρα της, γεγονός που έκανε όλα τα 

µέλη της οικογένειας να µην είναι ιδιαίτερα κοινωνικά. Αυτό ενοχλούσε ιδιαίτερα την Ευαγγελία. Το 

ότι η µητέρα της, δηλαδή, εξαρτιόταν απόλυτα από τον πατέρα της. Ένιωθε, ότι χωρίς τον άντρα της 
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ήταν ανήθικο να πάει µία βόλτα, να έχει φίλες ή να είναι κοινωνική. Γι’ αυτό και είχε κλειστεί στο 

σπίτι της. Μας λέει σχετικά η Ευαγγελία:   

 
[…] ∆ηλαδή, δεν έχει µάθει να κάνει φιλίες, δεν έχει φίλες και λόγω της δουλειάς του πατέρα µου, 

έτσι, πάντα, ήµασταν πολύ κλεισµένα στο… σπίτι µας ε… και η µητέρα µου δεν είχε ποτέ φίλες ή να 

πάει για κάποιο καφέ. E, και αυτό, επίσης, εµένα µε πείραζε.  

 

Το γεγονός, ότι η µητέρα της δεν είχε κοινωνικές συναναστροφές και σε συνδυασµό µε την 

παρατεταµένη απουσία του συζύγου της, την έκανε να είναι υπερπροστατευτική θα λέγαµε, αφού 

συνέχεια ήταν πάνω από τα παιδιά της. Αυτό έκανε την Ευαγγελία να δυσανασχετεί και να 

αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο θα λέγαµε εγκλωβισµένη. Ειδικότερα:    

 
[…] Την ένιωθα µες στο σπίτι συνέχεια από πάνω µας, ε, και ούτε ερχόταν  κάποιος στο σπίτι, δηλαδή, 

σπάνια ερχόταν κάποια φίλη της ή να πάει η µητέρα µου πουθενά έξω. Από το σπίτι στη δουλειά και 

απ’ τη δουλειά στο σπίτι.  

 

Παράλληλα, η µητέρα της δεν της αρέσει της Ευαγγελίας, γιατί θεωρεί, ότι ήταν πολύ 

υποχωρητική και πολύ αδύναµη στη σχέση της µε τον πατέρα της. Υποστηρίζει, ότι η µητέρα της 

συγχωρούσε τα πάντα στον πατέρα, από τις απιστίες και γενικότερα τις εξωσυζυγικές σχέσεις που 

είχε, µέχρι τα άσχηµα λόγια που της απηύθυνε σε µία ενδεχόµενη σύγκρουσή τους. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
[…] Η µητέρα µου, επίσης δεν µου αρέσει, γιατί έκανε πάντοτε πολλές υποχωρήσεις, όσον αφορά τον 

πατέρα µου, δηλαδή… και κάποιες σίγουρα εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε ο πατέρας µου ή και 

κάποιες φορές που θα τσακωθούν και κάποια πράγµατα που θα πει, όλα τα συγχωρεί η µητέρα µου, 

ενώ νοµίζω ότι κάποια πράγµατα δεν θα ‘πρεπε να τα συγχωρέσει.  

 

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία δεν µπορεί να συγχωρήσει την µητέρα της, για όλη αυτήν την ανοχή 

και την παθητικότητα που έχει δείξει αναφορικά µε την άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της 

απέναντί της. Συγκεκριµένα:  

 
[…] Ε, κι ακόµη ένας λόγος, για τον οποίο δεν µ’ αρέσει η µητέρα µου, είναι, ότι, όταν ήταν µικρότερη 

η αδερφή µου και δηµιουργούνταν όλες αυτές οι ιστορίες ε, και µίλαγε στην µητέρα µου µε πολύ 

άσχηµα λόγια ε, και ουσιαστικά την έβριζε και της είχε επιτεθεί µάλιστα πολλές φορές και σωµατικά, 

ε, η µητέρα µου… όλα αυτά τα δεχόταν ε… και µε την δικαιολογία, ότι απλώς είναι νευρική… η 

αδερφή µου. 

 

Πολλές φορές η Ευαγγελία άκουγε την αδερφή της να απευθύνεται στην µητέρα τους µε τα 

χειρότερα λόγια. Την είχε απειλήσει µάλιστα πολλές φορές, ότι θα της κάνει κακό, κι αυτό είχε ως 

συνέπεια η µητέρα της να νιώθει τροµοκρατηµένη από το ίδιο της το παιδί. Γι’ αυτό και τα βράδια 

κλειδωνόταν στο δωµάτιό της, φοβούµενη µήπως την σκοτώσει το ίδιο της το παιδί. Συγκεκριµένα 

µας είπε:  

 
[…] την έβριζε, έβριζε, ε… πάρα πολύ συχνά µε τα χειρότερα λόγια ε… Πολλές φορές την είχε 

απειλήσει και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι πριν παντρευτεί η αδερφή µου και έµενε στο σπίτι 

µε την µητέρα µου, γιατί εγώ έχω φύγει από το σπίτι από δεκαεννέα χρονών που πέρασα στο 

Πανεπιστήµιο, η µητέρα µου, όταν κοιµότανε, είτε το µεσηµέρι, είτε το βράδυ, κλείδωνε την πόρτα 

του σπιτιού της. Ε… Και όταν, ας πούµε, πήγαινα εγώ που ανέβαινα, ας πούµε σε γιορτές ή το 

καλοκαίρι, πάνω στην Αθήνα, να ανοίξω την πόρτα και την είχα δει κλειδωµένη, και της έλεγα, γιατί 

ρε µαµά κλειδώνεις την πόρτα, µου είχε πει σιγά-σιγά, ξέρω ‘γω, αυτή µπορεί να έρθει να µε σκοτώσει 
καµιά ώρα στον ύπνο µου. Μου είχε πει χαρακτηριστικά, ε… και λέγοντας αυτή, εννοούσε η αδερφή 

µου. 
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Η Ευαγγελία φαίνεται να θαυµάζει την µητέρα της, που κατάφερε να µεγαλώσει, µόνη της 

ουσιαστικά, τρία παιδιά, αφού ο πατέρας της απουσίαζε συνεχώς. Της άρεσε το γεγονός, ότι η 

µητέρα της ήταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ πιστή στον πατέρα της, ανεξάρτητα από τις δικές του 

απιστίες. Της άρεσε, επίσης, ότι ήταν δίπλα στα παιδιά της συνέχεια, όχι όµως τόσο συναισθηµατικά 

και ψυχικά, όσο σωµατικά, και πρακτικά θα προσθέταµε εµείς. Φρόντιζε, δηλαδή, τα παιδιά της να 

έχουν καθαρά ρούχα και να έχουν φαγητό σε καθηµερινή βάση. Ειδικότερα:    

 
[…] Η µητέρα µου µού αρέσει ε… γιατί µεγάλωσε µόνη της ουσιαστικά τρία παιδιά, αφού… η 

δουλειά του πατέρα µου ήτανε ναυτικός ε, και συνέχεια έλειπε από το σπίτι για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Μου άρεσε το πόσο πιστή ήταν και ότι, το ότι… και τη φροντίδα που είχαµε εµείς, ε, 

τουλάχιστον σε… επίπεδο, ε… να έχουµε, δηλαδή, καθαρά ρούχα, να έχουµε φαί να φάµε, συνέχεια 

στο σπίτι και δεν… πήγαινε… ε, δεν γυρνούσε έξω, δηλαδή την νιώθαµε πάντοτε δίπλα µας. Βέβαια, 

όχι τόσο συναισθηµατικά και ψυχολογικά, ε, όσο… σωµατικά. 

 

Ένα ακόµη στοιχείο στο χαρακτήρα της µητέρας της Ευαγγελίας που δεν της άρεσε καθόλου 

είναι ότι δεν είχε δική της προσωπική άποψη και δεν ήταν καθόλου δυναµική στη συζυγική της 

σχέση. ∆ηλαδή, έκανε πάντα, ό, τι ήθελε ο σύζυγός της. Και µάλιστα, δεν σκεφτόταν ποτέ να κάνει 

το αντίθετο, γιατί φοβόταν, ότι θα δοθεί το έναυσµα για δηµιουργία φασαρίας. Σε αυτό το σηµείο η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι διαφέρει ριζικά µε την µητέρα της. Υποστηρίζει, ότι η ίδια, όχι µόνο λέει την 

άποψή της, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι δεν σέβεται την άποψη του συζύγου της, αλλά εκφράζει και 

µία δυναµικότητα, η οποία µεταφράζεται στην απαίτησή της πολλές φορές να γίνουν κάποια 

πράγµατα, όπως ακριβώς τα θέλει η ίδια. ∆εν της αρέσει, δηλαδή, να µην έχει δική της 

προσωπικότητα και να εξαρτάται τόσο πολύ από τον άλλον, και στη συγκεκριµένη περίπτωση, τον 

σύζυγό της. Χαρακτηριστικά ακούστηκε το εξής:   

 
[…] Ε… καταρχήν η µητέρα µου… ήταν έτσι πολύ… ε… ήσυχη, δεχότανε πολλά πράγµατα από το 

σύζυγό της, πράγµα το οποίο εγώ δεν δέχοµαι, δηλαδή, η µητέρα µου δεν… δεν… αυτό που λέµε 

σήµερα, δεν πατούσε πόδι καθόλου. Ό, τι ήθελε ο πατέρας µου, ας πούµε, εκείνο έκανε, δεν είχε 

άποψη… ∆ηλαδή, ακόµη και τώρα, όταν ο πατέρας µου λείπει και θέλει να έρθει κάποιες µέρες στην ε, 

Κρήτη, να µείνει εδώ µ’ εµένα και τον άντρα µου και την εγγονή, και τα εγγόνια της στο σπίτι µας, 

πρέπει να ρωτήσει τον σύζυ… ε… τον… τον άντρας της, τον πατέρα µου. Ε, και αν ο πατέρας µου της 

, ας πούµε,  να καθίσει πέντε µέρες θα κάτσει πέντε µέρες ακριβώς. ∆εν θα κάτσει έξι, γιατί µετά, λέει, 

θα της κάνει φασαρία ο πατέρας µου. Και αν καθίσει παραπάνω, θα της κάνει φασαρία ο πατέρας µου. 

Εµένα αυτό δεν µ’ άρεσε. ∆εν µου άρεσε που δεν είχε ποτέ άποψη µες το σπίτι και γινόταν, ό, τι ήθελε 

ο πατέρας µου. Σε αυτό το σηµείο αλλάζ… ξεχωρίζουµε, διαφέρουµε µάλλον, ε, ριζικά. ∆ηλαδή, εγώ 

θα πω και την άποψή µου και πολλές φορές θα απαιτήσω να γίνουν και πράγµατα που θεωρώ, ότι είναι 

σωστά.  

 

Η Ευαγγελία εντοπίζει ως οµοιότητα ανάµεσα σ’ εκείνη και την µητέρα της, ότι και οι δύο είναι 

πολύ κοντά στα παιδιά τους. Ωστόσο, η Ευαγγελία προσπαθεί να είναι και συναισθηµατικά και 

ψυχολογικά, σε αντίθεση µε την µητέρα της που, όπως µας έχει ήδη αναφέρει, ήταν κοντά τους µόνο 

σωµατικά και πρακτικά, για εξυπηρέτηση, δηλαδή, των βασικών τους αναγκών. Συγκεκριµένα, είπε 

τα εξής:   

 
[…] Ε, σε ένα πράγµα νοµίζω που µοιάζουµε, είναι, ότι κι εγώ έτσι, είµαι αρκετά κοντά στα παιδιά 

µου και πολύ κοντά. Βέβαια, όχι µόνο σωµατικά, όπως ήταν η µητέρα µου, αλλά προσπαθώ να είµαι 

και όσο το περισσότερο γίνεται συναισθηµατικά και ψυχολογικά.  

 

Παράλληλα, θεωρεί, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι και η ίδια δεν είναι ιδιαίτερα 

κοινωνική, αφού της αρέσει να περνάει αρκετό χρόνο µέσα στο σπίτι και αποφεύγει τις πολλές 

βόλτες. Χαρακτηριστικά είπε:  
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[…] και ε… κατά δεύτερον µ’ αρέσει να βρίσκοµαι πολλές ώρες µέσα στο σπίτι, όπως ήταν η µητέρα 

µου, και… βαριέµαι τις πολλές εξόδους και γενικά το να βγαίνω έτσι, συνέχεια πολλές βόλτες, όπως 

έκανε και η µητέρα µου.  

 

Θεωρεί επίσης, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι δεν έχει πολλές φίλες και κατά συνέπεια 

δεν δέχεται και πολλές επισκέψεις στο σπίτι.. Αυτό είναι ένα σηµείο, που, όπως θα µας πει η 

Ευαγγελία, αργότερα θα αποτελέσει και σηµείο έντασης µε τον σύζυγό της, αφού ο ίδιος είναι 

ιδιαίτερα κοινωνικός και θέλει να κάνει συνεχώς παρέες και να καλεί φίλους στο σπίτι. όπως µας 

ανέφερε και η ίδια:    

 
[…] και δεν έχω και πολλές φίλες, ούτε έρχονται πολλές φίλες στο σπίτι µου, όπως ακριβώς έκανε και 

η µητέρα µου.  

 

Η Ευαγγελία διαφέρει µε την µητέρα της, στο ότι για την ίδια είναι πολύ εύκολο να κάνει 

συζήτηση και γενικότερα διάλογο µε το παιδί της που είναι µεγάλο, γιατί το µικρό είναι µόλις 

τεσσάρων µηνών. ∆εν είναι καθόλου ευχαριστηµένη που δεν έχει πολλές φιλίες ή δεν πηγαίνουν 

πολλές βόλτες, αλλά θεωρεί, ότι τα παιδιά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα αναφορικά µε τις 

εξόδους. Πιο συγκεκριµένα:  

 
[…] Ευτυχώς, βέβαια, διάλογο µπορώ να κάνω και συζήτηση και µε τα παιδιά µου ε… και δεν είµαι 

καθόλου ευχαριστηµένη, που… έτσι δεν έρχονται πολλές φίλες µες το σπίτι, ή το ότι δεν κάνω πολλές 

εξόδους, γιατί και ο σύζυγός µου γενικά θέλει να πηγαίνουµε και… ε… βόλτες. Αλλά, έχουµε και τα 

παιδιά, και δεν είναι κάθε φορά εφικτό να αφήνουµε κάπου τα παιδιά ή να τα παίρνουµε µαζί µας. 

 

Στην ερώτηση που θέσαµε στην Ευαγγελία, «αν νιώθει», δηλαδή, «να έχει ανάγκη την µητέρα 

της» µας απαντάει θετικά. Ωστόσο διευκρινίζει, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την µητέρα 

τους, είτε είναι η δική τους µητέρα ουσιαστικά, είτε η µητέρα γενικά, ως αφηρηµένη έννοια. 

Υπογραµµίζει, ότι δεν την έχει ανάγκη, για να τη βοηθήσει πρακτικά, να της κρατήσει, για 

παράδειγµα, τα παιδιά ή να της κάνει τις δουλειές του σπιτιού, αφού η µία βρίσκεται µακριά από την 

άλλη. περισσότερο θα ήθελε να κάνει µία ουσιαστική συζήτηση µαζί της και να νιώθει περισσότερο 

κοντά της, συναισθηµατικά και ψυχικά. Η ίδια ισχυρίζεται:  

 
 […] Πιστεύω, ότι την µητέρα… όλοι την έχουµε ανάγκη. ∆εν ξέρω τελικά, αν είναι η µητέρα γενικά, 

ως έννοια, ως αφηρηµένη έννοια, ως πρότυπο ε… ή αν είναι η ουσιαστική µητέρα του κάθε παιδιού. 

Ε… πιστεύω, όµως ότι όλοι έχουµε ανάγκη την µητέρα µας. Ε… Βέβαια, εγώ είµαι και µακριά, και 

δεν την έχω συνέχεια δίπλα µου. ∆ηλαδή, αν µέναµε πιο κοντά, δεν ξέρω, αν θα έδινα την ίδια 

απάντηση, αλλά… όχι ανάγκη, ας πούµε, για να µου κρατήσει τα παιδιά ή για να µου κάνει δουλειές 

στο σπίτι, όπως λένε πολλές γυναίκες, ή για να πηγαίνω βόλτες και να ‘ναι µε τα παιδιά. Απλά ανάγκη 

να ξέρω, ότι είναι καλά, ε, να κάνω µία ουσιαστική συζήτηση µαζί της. Ε… Από αυτήν την άποψη 

περισσότερο, συναισθηµατικά και ψυχικά.  

 

Τονίζει, ότι η µητέρα της είναι παρεµβατική στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή και 

παρεµβαίνει πολλές φορές, εκφράζοντας την άποψή της, χωρίς αυτή να της έχει ζητηθεί. Μόλις 

όµως, η Ευαγγελία δείξει να δυσανασχετεί µε τις απόψεις που εκφράζει, σταµατάει αµέσως. 

Ειδικότερα, µας είπε:   

 
[…] Και αµέσως, άµα δεν της κόψω τη φόρα, όπως λέµε, ε, µπορεί να πετάξει και καµιά κουβέντα, 

έτσι να µου πει ξέρω ‘γω, ότι είχε άδικο ο Γιώργος ή ξέρω ‘γω, τι είναι αυτά τα πράγµατα, αλλά 

αµέσως µόλις κόψω, της κόψω τον… ε,  αέρα σταµατάει ε, και δεν συνεχίζει το… θέµα. 

 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θα την πείραζε καθόλου να µην είναι µε τους γονείς της και 

τα αδέρφια της, αφού, όπως και η ίδια ισχυρίζεται, αυτές οι οικογενειακές συνεστιάσεις δεν της 

είναι καθόλου γνώριµες, λόγω των συχνών και συνεχών απουσιών του πατέρα της. Θα προτιµούσε 
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να πάει διακοπές µε τον σύζυγο και τα παιδιά της σε ένα νησί ή σε µία ξένη χώρα. Ειδικότερα, µας 

είπε:   

 
[…] θα προτιµούσα, ας πούµε να πάω ε, κάπου διακοπές, ας πούµε, σε ένα νησί ή σε µία ξένη χώρα 

µαζί µε τον άντρα µου και τα παιδιά µου… ε… από ότι να ανέβω στην Αθήνα. Ε… γιατί, ας πούµε 

αυτές τις γιορτές, ποτέ δεν τις έχω, δεν τις έχω συνδέσει, έτσι, οικογενειακά, ε, γιατί ποτέ δεν ήταν 

ολόκληρη η οικογένεια µαζί, αφού ο πατέρας µου πάντοτε απουσίαζε, ειδικά τις γιορτές, λόγω των 

επαγγελµατικών του υποχρεώσεων. 

 

Όταν ήθελε η Ευαγγελία να ευχαριστήσει την µητέρα της την βοηθούσε µε τις δουλειές του 

σπιτιού, γιατί ήταν ιδιαίτερα τακτική σε αυτό, και δεν της άρεσε καθόλου η ακαταστασία. Επιπλέον, 

της έφτιαχνε καφέ, µετά από τον βραδινό ή απογευµατινό της ύπνο. Χαρακτηριστικά µας είπε:  

 
[…] Θυµάµαι, όταν ήµουν µικρότερη, που αυτό που έκανα για να την ευχαριστήσω, ήταν να τη 

βοηθάω µε τις δουλειές του σπιτιού. Ε… ∆ηλαδή, να τη βοηθάω µε το σφουγγάρισµα, µε το άπλωµα 

των ρούχων, µε το σιδέρωµα, µε το καθάρισµα γενικά µέσα στο σπίτι, µε το µαγείρεµα… ε… και 

τέλος, αυτό που της άρεσε πάρα πολύ ήταν να της… φτιάχνω καφέ, ε, το απόγευµα αφού ξυπνούσε… 

αφού ξυπνούσε. 

 

Από την άλλη πλευρά, όταν ένιωθε δυσαρεστηµένη από την µητέρα της, της άρεσε να οδηγεί και 

µάλιστα µε αυξηµένη ταχύτητα. Ακόµη, όταν είναι σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση, της αρέσει 

να κάνει γενική καθαριότητα στο σπίτι της, γιατί θέλει να βρίσκεται σε µία συνεχή κίνηση. 

Ειδικότερα:  

 
[…] πρώτον να παίρνω το αυτοκίνητο και να οδηγώ, δηλαδή νιώθω, ότι µε αυτόν τρόπο µου φεύγει η 

υπερένταση, και αν είναι δυνατόν να αυξάνω και ταχύτητα, να τρέχω, δηλαδή, µε το αυτοκίνητο… και 

δεύτερον, όταν γενικά είµαι δυσαρεστηµένη, µ’ αρέσει να… καθαρίζω το σπίτι, δηλαδή, έτσι να 

βρίσκοµαι σε µία γρήγορη κίνηση. 

 

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι και η ίδια, όπως και η µητέρα της, πολλές φορές δεν κάνει διάλογο µε 

κάποιον, απλώς προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της µέσα από τη συζήτηση. ∆ιευκρινίζει, όµως, 

ότι αυτό γίνεται, όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο και ο άλλος προσπαθεί να την παγιδεύσει. Μας είπε 

συγκεκριµένα:   

 
[…] η µητέρα µου πολλές φορές, ε… όταν συζητάει, όταν ε… µάλλον προσπαθεί να συζητήσει και να 

κάνει διάλογο, ε, πολλές φορές φωνάζει… γιατί δεν ξέρει πώς να … υποστηρίξει τα επιχειρήµατά της 

και τελικά η κάθε συζήτηση καταλήγει σε… καβγά και διαµάχη. Ε… Νοµίζω, ότι αυτό µερικές φορές 

το έχω κι εγώ. ∆ηλαδή,  κι εγώ πολλές φορές, όταν ξέρω, ότι µε πνίγει το δίκιο, ε… ενώ ξέρω, ότι έχω 

επιχειρήµατα, κι ότι αυτά που λέω είναι σωστά, καταλήγω κι εγώ, χωρίς να κάνω διάλογο, ε, να 

υποστηρίζω ασυζητητί αυτά που θέλω να υποστηρίξω. 

 

Υποστηρίζει, επίσης, ότι µοιάζει µε την µητέρα της, αλλά και τους γονείς της γενικότερα, στο ότι 

δεν είναι και η ίδια πολύ κοινωνική, όπως ακριβώς ήταν και οι γονείς της. Χαρακτηριστικά 

διατυπώθηκε:  

 
[…] που γενικά και λόγω του επαγγέλµατος του πατέρα µου, που ήταν απών πολλές ώρες από το σπίτι, 

ε, δεν ήταν πάρα πολύ κοινωνικοί, και γενικά ούτε είχαµε πολλές επισκέψεις στο σπίτι, αλλά ούτε 

κάναµε κι εµείς πολλές επισκέψεις. 

 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι ένα ακόµη στοιχείο κοινό ανάµεσα σε εκείνη και την µητέρα της είναι 

το ότι και οι δύο είναι µονογαµικές, απόλυτα πιστές στη σχέση τους, καταδικάζοντας τις 

εξωσυζυγικές σχέσεις. Θεωρεί, λοιπόν, ότι σε αυτό το σηµείο έχει επηρεαστεί πολύ από την µητέρα 

της, αφού και η ίδια είναι ιδιαίτερα πιστή, όχι µόνο τώρα στο σύζυγό της, αλλά και στις 
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προηγούµενες σχέσεις που είχε. Θα λέγαµε, ότι η πίστη σε µία σχέση αποτελεί στάση ζωής για την 

Ευαγγελία. Έτσι λοιπόν, µας είπε:  

 
[…] Επίσης, ε, πιστεύω, στο ότι είµαι τόσο πολύ µονογαµική ε… και δεν συγχωρώ µε τίποτα την, ε… 

απιστία, νοµίζω, ότι και αυτό… και σε αυτό µάλλον, µ’ έχει επηρεάσει η µητέρα µου. Όπως ήτανε 

πιστή στον πατέρα µου απόλυτα.  

 

Επιπλέον, η Ευαγγελία προσθέτει, ότι µοιάζει µε την µητέρα της στο ότι κι εκείνης της αρέσει 

περισσότερο να µένει στο σπίτι, από το να πηγαίνει βόλτες έξω. Αρέσκεται περισσότερο στην 

ζεστασιά και τη ησυχία του σπιτιού από το να γνωρίζει νέα µέρη και να κάνει νέους φίλους. Τέλος, 

αναφέρει, ότι αρέσει και σ’ εκείνη, όπως ακριβώς και στην µητέρα της, να διατηρεί το σπίτι της 

καθαρό και τακτοποιηµένο, όσο περισσότερο µπορεί. Μας είπε σχετικά:   

 
[…] και τέλος, νοµίζω, ότι έχω επηρεαστεί από την µητέρα µου και στο γεγονός, ότι… µου αρέσει 
πάρα πολύ το… σπίτι, ε… όπως και στην µητέρα µου και γενικότερα προτιµώ να παραµένω στο σπίτι, 

από ότι να πηγαίνω βόλτες έξω ε, και µ’ αρέσει να το… διατηρώ πολύ τακτοποιηµένο και καθαρό, 

όπως επίσης η µητέρα µου. 

 

Για την Ευαγγελία η «µητέρα» είναι κάτι το ιδανικό, το σεβαστό, το πιο αγαπηµένο πρόσωπο στη 

ζωή όλων των ανθρώπων. Θεωρεί, ότι είναι αυτή που δίνει πνοή στο παιδί της, αυτή που θυσιάζει 

την ίδια της τη ζωή, για να γεννήσει το παιδί της, αλλά και να το µεγαλώσει. Τονίζει, ότι η µητέρα 

µπορεί να κάνει τα πάντα για το παιδί της, χωρίς δεύτερη σκέψη, και σε ό, τι κι αν της ζητηθεί. Η 

ίδια ωστόσο, δηλώνει, ότι η δική της µητέρα δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην προσωπική της 

ανάπτυξη, αφού ι ίδια δεν διέθετε τη ικανότητα να τη βοηθήσει πνευµατικά. Θεωρεί, ότι και ο δύο 

γονείς της την έχουν στηρίξει σε οικονοµικό επίπεδο, σε ό, τι κι αν έχει θελήσει να µάθει. Αυτός 

όµως είναι και ο µοναδικός τοµέας που έχει πάρει βοήθεια η Ευαγγελία από τους γονείς της. Πιο 

συγκεκριµένα:   

 
[…] Η µητέρα γενικά για εµένα… ε… είναι κάτι το ιδανικό, ε… κάτι το… ανώτερο, κάτι το… 

σεβαστό και το πολύ- πολύ αγαπητό, αγαπηµένο για όλους. Ε… µητέρα είναι αυτή που δίνει πνοή ε… 

και ζωή στο παιδί της. Ε… που… θυσιάζει τη ζωή της, για να το γεννήσει, αλλά και για να το 

µεγαλώσει. Ε… νοµίζω, µητέρα γενικά για µένα είναι ο άνθρωπος, που αν του ζητήσεις την καρδιά 

του, ε… για να σώσει το παιδί του ή για να ‘ναι το παιδί του καλά, θα στη δώσει στο δευτερόλεπτο, 

χωρίς να το σκεφτεί καν… Η µητέρα µου, δεν  νοµίζω, ότι έπαιξε και ιδιαίτερο ρόλο στην πνευµατική 

µου ανάπτυξη, γιατί η ίδια πνευµατικά, δεν είχε µεγάλη ανάπτυξη, ε.. και δεν µπορούσα να… δεν 

µπορούσε να βοηθήσει, δεν µπορούσε να κάνει κάτι σε αυτόν τον τοµέα. Βέβαια, και εκείνη και ο 

πατέρας µου, οικονοµικά, µε στήριξαν, όταν µικρή ήθελα να πάω να µάθω αγγλικά, ήθελα να µάθω 

ιταλικά. 

 

Στην ερώτησή µας, «πώς θα ήθελε η Ευαγγελία να είναι η µητέρα της», µας απάντησε, ότι θα 

ήθελε µία µητέρα, που να την µεγάλωνε η ίδια και να µην έδινε στον παππού και τη γιαγιά. Θεωρεί, 

ότι η αποµάκρυνσή της από το πατρικό της σπίτι και ιδιαίτερα από την «ζεστή αγκαλιά» της 

µητέρας στην πιο τρυφερή της ηλικία – από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών – την έχει επηρεάσει 

πολύ ψυχικά, αλλά και έχει καθορίσει ουσιαστικά την σχέση που έχει µε την αδερφή της. Τέλος, θα 

ήθελε η µητέρα της να µην κρύβεται πίσω από την δικαιολογία, ότι εργαζόταν και γ’ αυτό το λόγο 

την έδωσε στον παππού και τη γιαγιά, αλλά και να της έλεγε τον πραγµατικό λόγο που το έκανε 

αυτό. Συγκεκριµένα, µας είπε τα εξής:  

 
[…] θα ήθελα να είχα µία µητέρα, η οποία δεν θα µε αποφάσιζε, δεν θα αποφάσιζε µάλλον να µε 

δώσει, όταν ήµουν οχτώ µηνών στη γιαγιά µου και στον παππού µου να µε µεγαλώσουν, ε, γιατί 

πιστεύω, ότι αυτό το γεγονός, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή µου και τη ψυχή µου, ε, κι έχει 
επιδράσει καθοριστικά ε, για την… σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στην αδερφή µου κι εµένα. 
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Θα ήθελα, λοιπόν, η µητέρα µου, να µην δικαιολογείται πίσω από την πρόταση, ότι δούλευα και δεν 

µπορούσα να σας µεγαλώσω και τα δύο ε, και να µε έχει κρατήσει στο σπίτι.  

 

Επίσης, θα ήθελε η µητέρα της να είναι περισσότερο δυναµική, να έχει απόψεις για διάφορα 

θέµατα, να τις εκφράζει, αλλά και να απαιτεί κάποιες από αυτές να γίνουν αποδεκτές. Να εµπνέει 

σεβασµό, και να µη περιµένει ή να µην αφήνει όλες οι αποφάσεις να παίρνονται από τον σύζυγό 

της. Στην Ευαγγελία δεν άρεσε καθόλου, που για τα πάντα στο σπίτι αποφάσιζε ο πατέρας της, αν 

και ήταν συνεχώς απών. Ακόµη, και για θέµατα που θεωρούνται αποκλειστικά γυναικείας φύσεως, 

όπως για παράδειγµα η αποτρίχωση. Χαρακτηριστικά ακούστηκε το εξής:  

 
[…] Επίσης, θα ήθελα γενικότερα η µητέρα µου να είναι περισσότερο δυναµική ε, και να πατάει πιο 

γερά στα πόδια της. Ε… να έχει τις δικές της απόψεις και να µην περιµένει όλες τις αποφάσεις για το 

σπίτι, αλλά και για τα παιδιά να της παίρνει ο άντρας της. ∆ηλαδή, θυµάµαι, όταν ήµουν στην εφηβεία 

και ήθελα να… κάνω αποτρίχωση στα πόδια µου, ότι… έπρεπε να ρωτήσω τον πατέρα µου και έπρεπε 

να αποφασίσει ο πατέρας µου για αυτό, ε… και η µητέρα µου δεν µπορούσε καν να αποφασίσει ούτε 

για αυτό. Ενώ, συνήθως, δηλαδή, τα θέµατα αυτά ε, λύνονται µεταξύ µητέρας και κόρης. 

 

Θα ήθελε ακόµα η οικογένειά της να είναι περισσότερο κοινωνική και να έχει περισσότερους 

φίλους. Μας είπε:  

 
[…] παράλληλα, θα ήθελα να είµαστε περισσότερο κοινωνικοί. 

 

Επιπροσθέτως, αναφέρει, ότι θα ήθελε να γνωρίζει τους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα 

της. Όχι µόνο να τους γνωρίζει, αλλά και να έχει καλή σχέση µαζί τους, όπως ακριβώς θα ήθελε και 

µε τους συγγενείς από την πλευρά της µητέρας της. Θα ήθελε να βρίσκονταν πιο κοντά, για να έχει 

µοιραστεί µαζί τους παιδικές εµπειρίες και περιπέτειες. Ειδικότερα:  

 
[…] και να έχουµε καλύτερες σχέσεις ε, µε τα σόγια µας, και µε το σόι του πατέρα µου, που δεν 

γνωρίζω κανέναν, απολύτως κανέναν, ε, και µε το σόι της µητέρας µου, που ήταν µεν µακριά, αλλά θα 

µπορούσαµε να έχουµε έτσι πιο στενές και καλές σχέσεις. 

 

Το επάγγελµα της µητέρας της – καθαρίστρια στον ΟΤΕ – δεν την πειράζει και δεν θα ήθελε να 

αλλαχθεί κάτι αναφορικά µε αυτό, αφού αναφέρει, ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι σεβαστά. 

Αναφέρθηκε το εξής:   

 
 […] Όσον αφορά το επάγγελµα της µητέρας µου, η οποία ήτανε καθαρίστρια στον ΟΤΕ, ε… δεν θα 

ήθελα να αλλάξει, δεν θα µε πείραζε, δηλαδή, να είναι κάτι άλλο, αλλά δεν µε πειράζει και το… 

επάγγελµα που είχε. Νοµίζω, ότι ήταν ένα επάγγελµα σεβαστό και οποιοδήποτε επάγγελµα σου αποφο, 

σου αποφέρει ε… κέρδος και µισθό και… σεβαστά χρήµατα, ε… και το… επάγγελµα αυτό το… το 

ασκείς µε αξιοπρέπεια, ε, νοµίζω, ότι είναι θεµιτό και σωστό.  

 

Τέλος, θα ήθελε η µητέρα της να είναι περισσότερο δυναµική και να µην δέχεται παθητικά την 

άσχηµη συµπεριφορά του πατέρα της, αλλά ιδιαίτερα της αδερφής της. Παράλληλα, θα ήθελε να 

µην σκέφτεται τον κοινωνικό περίγυρο και να µην ντρεπόταν να ζητήσει βοήθεια από κάποιον 

ειδικό. Να µην αντιµετωπίζει την αναζήτηση βοήθειας από ειδικό ως ένα θέµα απαγορευµένο και 

άσχηµο. Ειδικότερα:  

 
[…] Τέλος, νοµίζω, ότι η µητέρα µου θα ήθελα να… ε… η µητέρα που θα ήθελα να είχα ε… θα ήθελα 

να µην δέχεται τόσο πολύ πίεση από το πρώτο της παιδί, ε, και να µην έχει δεχθεί τόση επιθετικότητα 

ε, και να µην κάνει τίποτα, να τα δέχεται όλα παθητικά και ν’ ακούει για άλλη µία φορά τον άντρα της. 

Θα ήθελα, δηλαδή, να εντοπίζει τα προβλήµατα πιο γρήγορα, να βλέπει σωστά, ως µάνα, να… 

επεξεργάζεται ο εγκέφαλος σωστά τις καταστάσεις µέσα στο σπίτι ε, και να λαµβάνει γρήγορα 
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αποφάσεις και να µην ντρέπεται να πάει και σε κάποιον ειδικό να µιλήσει, όταν καταλαβαίνει, ότι 

υπάρχει κάποιο πρόβληµα στην οικογένεια. 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαµε, ότι η σχέση της Ευαγγελίας µε την µητέρα της, δεν ήταν καλή. 

Ήταν όµως καλύτερη από αυτήν που διατηρούσε µε τον πατέρα της – όπως θα δούµε παρακάτω. 

Πολλές φορές, ένιωσε απόρριψη από την µητέρα της, αφού η τελευταία, αµέσως , µετά την βάφτισή 

της και σε ηλικία µόλις οχτώ µηνών, την έδωσε στην µητέρα της, για να την µεγαλώσει. Μεγάλωσε 

λοιπόν, σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, κι εκείνη έµενε στην Αθήνα. Παρέµεινε εκεί µέχρι τα 

πεντέµισι χρόνια της, και οι επισκέψεις της µητέρας της ήταν σπάνιες. Σχεδόν κάθε ενάµισι χρόνο 

πήγαινε.  

Επίσης, η Ευαγγελία νιώθει, ότι η µητέρα της την πήρε από το χωριό µόνο και µόνο, γιατί θα 

άρχιζε το σχολείο. Η µητέρα της ποτέ δεν της έδωσε µία ικανοποιητική απάντηση, στο γιατί δόθηκε 

στη γιαγιά της. Το µόνο πράγµα, που της έλεγε είναι, ότι εργαζόταν και δεν µπορούσε να την 

µεγαλώσει. Η Ευαγγελία από τα λεγόµενα της φαίνεται, ότι ποτέ δεν ξεπέρασε την αποµάκρυνσή 

της από το πατρικό της σπίτι. . ∆εν µπορεί, επίσης να καταλάβει, το λόγο που έδωσαν εκείνη και όχι 

την αδερφή της.   

Η Ευαγγελία δεν αναφέρει µε πόνο µόνο το γεγονός, ότι οι γονείς της την έδωσαν στην γιαγιά της 

και στον παππού της να την µεγαλώσουν, αλλά φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα και από το ότι η 

µητέρα της δεν πήγαινε να την δει. Επίσης, αρνιούνταν τα παιχνίδια από την µητέρα της, διότι δεν 

της τα πήγαινε η ίδια, αλλά της τα έστελνε ταχυδροµικώς. Για εκείνη αποτελούσαν άψυχες κούκλες 

και γενικότερα άψυχα αντικείµενα, όλα αυτά που της πήγαιναν µε τον ταχυδρόµο. Ένιωθε απόρριψη 

από την µητέρα της, ένιωθε, ότι δεν την αγαπούσε. Σηµαντικό είναι επιπλέον και το γεγονός, ότι όλο 

αυτό το χρονικό διάστηµα που βρισκόταν στο χωριό, δεν είχε καµία απολύτως επαφή µε την αδερφή 

της, και ουσιαστικά και αυτή και η Ευαγγελία είχαν µεγαλώσει σαν µοναχοπαίδια. Μία µε δύο 

φορές είχε πάει η µεγαλύτερη αδερφή της στο χωριό, για να τη δει. 

Η Ευαγγελία παραδέχεται, ότι οι σχέσεις µε την µητέρα της είναι καλές, τουλάχιστον καλύτερες 

από τον πατέρα της. Ειδικά, µέχρι την στιγµή που έµεινε έγκυος, οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές. 

Μας αναφέρει, ότι εκείνη, ως παιδί, και λόγω της συχνής απουσίας του πατέρα της από το σπίτι, 

πάντοτε βρισκόταν δίπλα στην µητέρα της. Οι σχέσεις τους όµως διαταράχθηκαν σε έντονο βαθµό, 

όταν η Ευαγγελία έµεινε έγκυος και οι γονείς της δεν ήθελαν αυτή την εγκυµοσύνη και την 

προέτρεπαν να κάνει άµβλωση. Ουσιαστικά, ήταν η πρώτη φορά που η Ευαγγελία έκανε κάτι που 

δεν ενέκριναν οι δικοί της.  

Κάτι που ενοχλούσε ιδιαίτερα την Ευαγγελία αναφορικά µε την µητέρα της είναι το γεγονός, ότι 

την ένιωθε να φοβάται τον πατέρα της. ∆εν την είχε ακούσει ποτέ να εκφράζει ελεύθερα την άποψη 

της, παρά µόνο πάντοτε έκανε, ό, τι ήθελε εκείνος. Έκανε αυτό που ήθελε ο πατέρας της, 

προκειµένου να µην υπάρχουν φασαρίες στο σπίτι και από πίσω του µονολογούσε.  Ανέκαθεν 

ένιωθε τον πατέρα της, σαν «µία σκιά που έπεφτε πάνω στο σπίτι», αφού ακόµα κι όταν ήταν απών, 

λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων, τίποτα δεν κινιόταν στο σπίτι, καµία απόφαση δεν έπαιρνε η 

µητέρα της, αν πρώτα δεν επικοινωνούσε µε τον πατέρα της τηλεφωνικά. Έπρεπε να του µιλήσει, 

για να λάβει εκείνος την απόφαση. Θεωρεί, ότι η µητέρα της βάζει τον πατέρα της πάνω απ’ όλα, 

ακόµη κι από τα ίδια της τα παιδιά. Θυµάται την µητέρα της να κλαίει βουβά µέσα στο σπίτι, χωρίς 

όµως ποτέ να έχει εκφραστεί συναισθηµατικά για ό, τι την ενοχλούσε ή να κάνει διάλογο µε τον 

σύζυγό της.  

Επιπροσθέτως, η µητέρα της Ευαγγελίας φαίνεται, ότι κατηγορεί τα ίδια της τα παιδιά για το 

επάγγελµα του συζύγου της, για το ότι επέλεξε να είναι ναυτικός και να απουσιάζει µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα από την οικογενειακή τους εστία. Η Ευαγγελία θυµάται, ότι πάντοτε η µητέρα της 

κατηγορούσε τα παιδιά της, ότι εξαιτίας τους τον έχει στερηθεί, κι ότι, αν δεν υπήρχαν αυτά, οι δυο 

τους θα ήταν µαζί. Η Ευαγγελία εξοµολογείται, ότι το επάγγελµα του πατέρα της, είχε κάνει την 

µητέρα της να είναι ιδιαίτερα περιοριστική στη σχέση της µε τα παιδιά και γενικότερα φοβόταν µην 

πάθουν κάτι, γι’ αυτό  και ήταν συνέχεια από πάνω τους.  
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Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι ως παιδί, έκανε πάντα αυτό που ήθελαν ή αυτό που της 

έλεγαν οι γονείς της. ∆εν ήταν ιδιαίτερα ζωηρό παιδί και ίσως κι αυτός ήταν ο λόγος που οι γονείς 

της αντέδρασαν τόσο έντονα στο γεγονός, ότι ήθελε αυτήν την ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη. Ήθελε, 

δηλαδή, να κάνει κάτι, που για πρώτη φορά οι δικοί της δε ενέκριναν. Η πρώτη απόφαση που πήρε 

εκείνη και αφορούσε την ζωή της, ήταν ουσιαστικά, όταν αποφάσισε να κρατήσει το παιδί της, 

ενάντια στη γνώµη όλων, και να το φέρει στη ζωή. Το γεγονός, ότι έκανε εκείνο που ήθελε εκείνη 

και που ουσιαστικά αφορούσε την δική της ζωή, είχε ως αποτέλεσµα να σταµατήσει η επαφή µε 

τους γονείς της για πέντε µήνες. Ήταν ήδη πέντε µηνών έγκυος και οι γονείς της δεν ήξεραν καν, 

πώς είναι κι αν τελικά είχε κρατήσει αυτό το παιδί και αν κατά συνέπεια είχε αποφασίσει να το 

γεννήσει.  

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι νιώθει να ωρίµασε πριν την ώρα της, αφού η µητέρα της 

συζητούσε - από τότε που η Ευαγγελία ήταν παιδί ακόµα – µαζί της όλα τα οικογενειακά 

προβλήµατα. Ο πατέρας της Ευαγγελίας απουσίαζε συχνά και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, και η 

µητέρα της, µην έχοντας έναν άνθρωπο ή µία φίλη να συζητήσει µαζί της τα διάφορα καθηµερινά 

προβλήµατα, είτε σοβαρά, είτε λιγότερο σοβαρά, τα συζητούσε µε το ίδιο της το παιδί, από την 

µικρή της κιόλας ηλικία.  

Όµως η Ευαγγελία νιώθει, ότι έχει αδικηθεί από την µητέρα της. Ναι µεν δεν είχε την ίδια στάση 

µε τον πατέρα της απέναντί της, αλλά δεν νιώθει, ότι την πρόσεχε και την φρόντιζε, όπως και όσο 

θα έπρεπε, ως µάνα της που ήταν. Ωστόσο, σπεύδει να την δικαιολογήσει, λέγοντάς, ότι ίσως κι 

εκείνη να µην έχει µάθει να αγαπάει µε αυτόν τον τρόπο που επιθυµεί η Ευαγγελία.  Γενικότερα την 

διακρίνει µία τάση να υποστηρίζει τους γονείς της και τις πράξεις τους. Απέναντι στον πατέρα της η 

αδύναµη µητέρα δεν είχε το σθένος να την υποστηρίξει, παρά µόνο το έκανε κρυφά κάποιες φορές. 

Αναφορικά µε την άσχηµη σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάµεσα στο πρώτο της παιδί και την µητέρα 

της Ευαγγελίας, η τελευταία ισχυριζόταν, ότι απλώς είναι νευρική, όπως ο πατέρας τους. Κάτω από 

την σκιά του πατέρα, αδύναµη, όπως ήταν, φοβόταν να παραδεχτεί την πραγµατικότητα.  

Η µητέρα της, όπως αναφέρει η Ευαγγελία, δεν συνήθιζε να τη χτυπάει, όπως ο πατέρας της. 

Ωστόσο και εκείνη κάποιες φορές τις έδινε µερικές δυνατές σφαλιάρες. Εκείνες τις στιγµές ένιωθε 

µεγάλη ταπείνωση. Αρκετές ήταν οι φορές που είχε µιλήσει στην Ευαγγελία ταπεινωτικά, όπως για 

παράδειγµα, όταν έµαθε για την εγκυµοσύνη της. Η Ευαγγελία αισθανόταν, ότι πάνω της η µητέρα 

της έβγαζε την πίεση που εισέπραττε από την σχέση της µε τον σύζυγό της και το πρώτο της παιδί. 

Ακόµη κι όταν αρρώσταινε, ένιωθε πίεση, αφού η µητέρα της δυσανασχετούσε ακόµα και που 

έβηχε.  

Η Ευαγγελία µας ορίζει ξεκάθαρα την περίοδο που άρχισαν να ψυχραίνονται οι σχέσεις µε την 

µητέρα της, και δεν είναι άλλη από την στιγµή της εγκυµοσύνης της. Μέχρι τότε, δηλαδή, οι σχέσεις 

τους ήταν αρκετά καλές – αφού η Ευαγγελία έκανε πάντα, ότι της έλεγαν. Όταν όµως έµεινε έγκυος 

και για πρώτη φορά αποφάσισε εκείνη για τον εαυτό της, και µάλιστα αυτή η απόφαση έβρισκε 

ασύµφωνους τους γονείς της, όλα άλλαξαν. Τόσο πολύ, µάλιστα, που οι γονείς της, όταν εισήχθη 

στο νοσοκοµείο µε προβλήµατα στην εγκυµοσύνη για τρεισήµισι ολόκληρους µήνες, πήγαν να την 

δουν µόνο δύο µέρες κι έφυγαν. ∆εν ήθελαν να έχουν καµία επαφή µαζί της, αφού αποτελούσε 

ντροπή για εκείνους.       

Η µητέρα της πάλι, όταν µαθαίνει για την εγκυµοσύνη της ενεργεί απορριπτικά, αφού κάνει πέντε 

µήνες να της µιλήσει, δεν της συµπαραστέκεται καθόλου, της κλείνει το τηλέφωνο και δεν την 

παίρνει καν να τη ρωτήσει τι κάνει και πώς είναι, να δείξει, δηλαδή, ενδιαφέρον και στοργή. Την 

κατηγορεί µάλιστα, ότι πρώτα το είπε στον πατέρα της και µετά σε εκείνη.  Ούτε καν ένα τηλέφωνο 

δεν είχε πάρει την Ευαγγελία η µητέρα της, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της. Για άλλη µία 

φορά η Ευαγγελία ένιωσε απόρριψη από την µητέρα της.  

Από τη στιγµή, βέβαια, που γέννησε το παιδί και ήρθε στη ζωή, το οποίο µάλιστα πήρε και το 

όνοµα της γιαγιάς του, το υπεραγαπούν και το προσέχουν. Του µιλούν σε καθηµερινή βάση στο 

τηλέφωνο, το επισκέπτονται περίπου δύο φορές το χρόνο και του ψωνίζουν πολλά πράγµατα.  

Θεωρεί, ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της µητέρα της είναι, ότι δεν µπορεί να συζητήσει µε 

κάποιον, δεν µπορεί να κάνει διάλογο. Μιλώντας µε τα παιδιά της, προσπαθούσε να τους επιβάλλει 
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κάποια πράγµατα, χωρίς να έχει επιχειρήµατα και χωρίς να τους αφήνει περιθώρια 

διαπραγµάτευσης. Εάν δεν γίνει αυτό που θέλει η µητέρα της Ευαγγελίας και αν δεν καταφέρει 

τελικά να επιβάλλει την άποψή της, χάνει την ψυχραιµία της και αρχίζει και φωνάζει, αποδίδοντας 

διάφορες κατηγορίες µάλιστα, στο πρόσωπο που είναι µαζί της. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 

αρέσει στην Ευαγγελία να συζητάει καθόλου µε την µητέρα της. Και βέβαια, όλα όσα προσπαθούσε 

η µητέρα τους να τους επιβάλλει, είχαν πρώτα επιβληθεί στην ίδια από το σύζυγό της.    

Η Ευαγγελία δεν µας αναφέρει έναν συγκεκριµένο τυπικό διάλογο µε την µητέρα µας, γιατί, 

όπως λέει και η ίδια, ποτέ δεν έχουν καταφέρει να φέρουν εις πέρας έναν διάλογο. Κι αυτό, γιατί 

ισχυρίζεται, ότι είναι δύσκολο να κάνει διάλογο µε την µητέρα της, αφού κάθε φορά τσακώνονται, 

γιατί η µητέρα της προσπαθεί να της επιβάλλει τις απόψεις της. ∆εν θέλει να συζητήσουν, απλώς 

θέλει να κάνει µονόλογο, και να επιβάλει, ό, τι θέλει εκείνη. Για παράδειγµα, όταν η Ευαγγελία 

έµεινε έγκυος, δεν την ρώτησαν, τι έγινε, πώς έγινε, τι ήθελε να κάνει. Το µόνο που τους ενδιέφερε 

ήταν να κάνει άµβλωση, προκειµένου, να «µην γίνουν ρεζίλι στον κόσµο», όπως έλεγαν οι ίδιοι, 

αφού η εγκυµοσύνη ήταν εκτός πλαισίου γάµου.  

Το γεγονός, ότι η Ευαγγελία δυσκολευόταν ιδιαίτερα τόσα χρόνια να έχει έναν στοιχειώδη 

διάλογο µε την µητέρα της, είναι κι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα της που δεν της αρέσουν 

καθόλου. Σε γενικές γραµµές πιστεύει, ότι αυτό οφείλεται, αφενός µεν στο γεγονός, ότι η µητέρα 

της δεν διαθέτει καθόλου µόρφωση και αφετέρου στο ότι δεν είναι κοινωνική, δεν έχει φίλους και 

κατά συνέπεια δεν ξέρει να συναλλάσσεται λεκτικά, να µοιράζεται συναισθήµατα, και να εισπράττει 

χαρά από την παρέα µε τους συνανθρώπους της. Σε αυτό επίσης, έχει συµβάλλει και η µακρόχρονη 

απουσία του συζύγου από το σπίτι.  

Καταλήγει, λοιπόν, στο ότι η µητέρα της ήταν «κλειστή» γενικά ως άνθρωπος και δεν έκανε 

καθόλου εύκολα παρέες. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Ευαγγελία και πιστεύει, ότι αυτό οφείλεται 

στην εργασία και κατά συνέπεια στην συχνή απουσία του πατέρα της, γεγονός που έκανε όλα τα 

µέλη της οικογένειας να µην είναι ιδιαίτερα κοινωνικά. Αυτό ενοχλούσε ιδιαίτερα την Ευαγγελία. Το 

ότι η µητέρα της, δηλαδή, εξαρτιόταν απόλυτα από τον πατέρα της. Ένιωθε, ότι χωρίς τον άντρα της 

ήταν ανήθικο να πάει µία βόλτα, να έχει φίλες ή να είναι κοινωνική. Γι’ αυτό και είχε κλειστεί στο 

σπίτι της και ήταν συνεχώς µαζί µε τα παιδιά της. Το γεγονός, ότι η µητέρα της δεν είχε κοινωνικές 

συναναστροφές και σε συνδυασµό µε την παρατεταµένη απουσία του συζύγου της, την έκανε να 

είναι υπερπροστατευτική θα λέγαµε. Αυτό έκανε την Ευαγγελία να δυσανασχετεί και να αισθάνεται 

κατά κάποιο τρόπο θα λέγαµε εγκλωβισµένη.     

Παράλληλα, η µητέρα της δεν της αρέσει της Ευαγγελίας, γιατί θεωρεί, ότι ήταν πολύ 

υποχωρητική και πολύ αδύναµη στη σχέση της µε τον πατέρα της. Υποστηρίζει, ότι η µητέρα της 

συγχωρούσε τα πάντα στον πατέρα, από τις απιστίες και γενικότερα τις εξωσυζυγικές σχέσεις που 

είχε, µέχρι κάποια άσχηµα λόγια που της απηύθυνε σε µία ενδεχόµενη σύγκρουσή τους.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία δεν µπορεί να συγχωρήσει την µητέρα της, για όλη αυτήν την ανοχή 

και την παθητικότητα που έχει δείξει αναφορικά µε την άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της 

απέναντί της. Ακόµη, πολλές φορές η Ευαγγελία άκουγε την αδερφή της να απευθύνεται στην 

µητέρα τους µε τα χειρότερα λόγια. Την είχε απειλήσει µάλιστα πολλές φορές, ότι θα της κάνει 

κακό, κι αυτό είχε ως συνέπεια η µητέρα της να νιώθει τροµοκρατηµένη από το ίδιο της το παιδί. Γι’ 

αυτό και τα βράδια κλειδωνόταν στο δωµάτιό της, φοβούµενη µήπως την σκοτώσει το ίδιο της το 

παιδί. Μάλιστα, τα έλεγε όλα αυτά στην Ευαγγελία. 

Στο µοναδικό σηµείο που η Ευαγγελία θαυµάζει την µητέρα της είναι, γιατί κατάφερε να 

µεγαλώσει, µόνη της ουσιαστικά, τρία παιδιά, αφού ο πατέρας της απουσίαζε συνεχώς. Της άρεσε το 

γεγονός, ότι η µητέρα της ήταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ πιστή στον πατέρα της, ανεξάρτητα από τις 

δικές του απιστίες. Της άρεσε, επίσης, ότι ήταν δίπλα στα παιδιά της συνέχεια, όχι όµως τόσο 

συναισθηµατικά και ψυχικά, όσο σωµατικά, και πρακτικά θα προσθέταµε εµείς. Φρόντιζε, δηλαδή, 

τα παιδιά της να έχουν καθαρά ρούχα και να έχουν φαγητό σε καθηµερινή βάση. Αµελούσε όµως τη 

συναισθηµατική και ψυχική τους υγεία, κατά την Ευαγγελία.    

Ένα ακόµη στοιχείο στο χαρακτήρα της µητέρας της Ευαγγελίας που δεν της άρεσε καθόλου 

είναι ότι δεν είχε δική της προσωπική άποψη και δεν ήταν καθόλου δυναµική στη συζυγική της 
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σχέση. ∆ηλαδή, έκανε πάντα, ό, τι ήθελε ο σύζυγός της. Και µάλιστα, δεν σκεφτόταν ποτέ να κάνει 

το αντίθετο, γιατί φοβόταν, ότι θα δοθεί το έναυσµα για δηµιουργία φασαρίας. Σε αυτό το σηµείο η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι διαφέρει ριζικά µε την µητέρα της. Υποστηρίζει, ότι η ίδια, όχι µόνο λέει την 

άποψή της, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι δεν σέβεται την άποψη του συζύγου της, αλλά εκφράζει και 

µία δυναµικότητα, η οποία µεταφράζεται στην απαίτησή της πολλές φορές να γίνουν κάποια 

πράγµατα, όπως ακριβώς τα θέλει η ίδια. ∆εν της αρέσει, δηλαδή, να µην έχει δική της 

προσωπικότητα και να εξαρτάται τόσο πολύ από τον άλλον, και στη συγκεκριµένη περίπτωση, τον 

σύζυγό της.  

Η Ευαγγελία εντοπίζει ως οµοιότητα ανάµεσα σ’ εκείνη και την µητέρα της, ότι και οι δύο είναι 

πολύ κοντά στα παιδιά τους. Ωστόσο, η Ευαγγελία προσπαθεί να είναι και συναισθηµατικά και 

ψυχολογικά, σε αντίθεση µε την µητέρα της που, όπως µας έχει ήδη αναφέρει, ήταν κοντά τους µόνο 

σωµατικά και πρακτικά, για εξυπηρέτηση, δηλαδή, των βασικών τους αναγκών περισσότερο. 

Παράλληλα, θεωρεί, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι και η ίδια δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνική, 

αφού της αρέσει να περνάει αρκετό χρόνο µέσα στο σπίτι και αποφεύγει τις πολλές βόλτες. Θεωρεί 

επίσης, ότι µε την µητέρα της µοιάζει, στο ότι δεν έχει πολλές φίλες και κατά συνέπεια δεν δέχεται 

και πολλές επισκέψεις στο σπίτι.. Αυτό είναι ένα σηµείο, που, όπως θα µας πει η Ευαγγελία, 

αργότερα θα αποτελέσει και σηµείο έντασης µε τον σύζυγό της, αφού ο ίδιος είναι ιδιαίτερα 

κοινωνικός και θέλει να κάνει συνεχώς παρέες και να καλεί φίλους στο σπίτι.  

Η Ευαγγελία διαφέρει µε την µητέρα της, στο ότι για την ίδια είναι πολύ εύκολο να κάνει 

συζήτηση και γενικότερα διάλογο µε το µεγάλο της παιδί. ∆εν είναι καθόλου ευχαριστηµένη που δεν 

έχει πολλές φιλίες ή δεν πηγαίνουν πολλές βόλτες, αλλά θεωρεί, ότι τα παιδιά αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα αναφορικά µε τις εξόδους. Τονίζει, ότι η µητέρα της είναι παρεµβατική 

στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή και παρεµβαίνει πολλές φορές, εκφράζοντας την άποψή 

της, χωρίς αυτή να της έχει ζητηθεί. Μόλις όµως, η Ευαγγελία δείξει να δυσανασχετεί µε τις απόψεις 

που εκφράζει, σταµατάει αµέσως. Της δείχνει µε τον τρόπο της, ότι δεν της αρέσει η παρέµβαση. 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θα την πείραζε καθόλου να µην είναι µε τους γονείς της και 

τα αδέρφια της, αφού, όπως και η ίδια ισχυρίζεται, αυτές οι οικογενειακές συνεστιάσεις δεν της 

είναι καθόλου γνώριµες, λόγω των συχνών και συνεχών απουσιών του πατέρα της. Θα προτιµούσε 

να πάει διακοπές µε τον σύζυγο και τα παιδιά της σε ένα νησί ή σε µία ξένη χώρα. Όταν ήθελε η 

Ευαγγελία να ευχαριστήσει την µητέρα της την βοηθούσε µε τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ήταν 

ιδιαίτερα τακτική σε αυτό, και δεν της άρεσε καθόλου η ακαταστασία. Επιπλέον, άρεσε στην 

µητέρα της ιδιαίτερα να της φτιάχνει η Ευαγγελία καφέ, µετά από τον βραδινό ή απογευµατινό της 

ύπνο. Από την άλλη πλευρά, όταν ένιωθε δυσαρεστηµένη από την µητέρα της, της άρεσε να οδηγεί 

και µάλιστα µε αυξηµένη ταχύτητα. Ακόµη, όταν είναι σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση, της 

αρέσει να κάνει γενική καθαριότητα στο σπίτι της, γιατί θέλει να βρίσκεται σε µία συνεχή κίνηση.  

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι και η ίδια, όπως και η µητέρα της, πολλές φορές δεν κάνει διάλογο µε 

κάποιον, απλώς προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της µέσα από τη συζήτηση. ∆ιευκρινίζει, όµως, 

ότι αυτό γίνεται, όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο και ο άλλος προσπαθεί να την παγιδεύσει. Υποστηρίζει, 

επίσης, ότι µοιάζει µε την µητέρα της, αλλά και τους γονείς της γενικότερα, στο ότι δεν είναι και η 

ίδια πολύ κοινωνική, όπως ακριβώς ήταν και οι γονείς της. Η Ευαγγελία τονίζει, ότι ένα ακόµη 

στοιχείο κοινό ανάµεσα σε εκείνη και την µητέρα της είναι το ότι και οι δύο είναι µονογαµικές, 

απόλυτα πιστές στη σχέση τους, καταδικάζοντας τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Θεωρεί, λοιπόν, ότι σε 

αυτό το σηµείο έχει επηρεαστεί πολύ από την µητέρα της, αφού και η ίδια είναι ιδιαίτερα πιστή, όχι 

µόνο τώρα στο σύζυγό της, αλλά και στις προηγούµενες σχέσεις που είχε. Θα λέγαµε, ότι η πίστη σε 

µία σχέση αποτελεί στάση ζωής για την Ευαγγελία. Επιπλέον, η Ευαγγελία προσθέτει, ότι µοιάζει µε 

την µητέρα της στο ότι κι εκείνης της αρέσει περισσότερο να µένει στο σπίτι, από το να πηγαίνει 

βόλτες έξω. Αρέσκεται περισσότερο στην ζεστασιά και τη ησυχία του σπιτιού από το να γνωρίζει 

νέα µέρη και να κάνει νέους φίλους. Τέλος, αναφέρει, ότι αρέσει και σ’ εκείνη, όπως ακριβώς και 

στην µητέρα της, να διατηρεί το σπίτι της καθαρό και τακτοποιηµένο, όσο περισσότερο µπορεί.  

Στην ερώτησή µας, «πώς θα ήθελε η Ευαγγελία να είναι η µητέρα της», µας απάντησε, ότι θα 

ήθελε µία µητέρα, που να την µεγάλωνε η ίδια και να µην έδινε στον παππού και τη γιαγιά. Θεωρεί, 
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ότι η αποµάκρυνσή της από το πατρικό της σπίτι και ιδιαίτερα από την «ζεστή αγκαλιά» της 

µητέρας στην πιο τρυφερή της ηλικία – από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών – την έχει επηρεάσει 

πολύ ψυχικά, αλλά και έχει καθορίσει ουσιαστικά την σχέση που έχει µε την αδερφή της. Τέλος, θα 

ήθελε η µητέρα της να µην κρύβεται πίσω από την δικαιολογία, ότι εργαζόταν και γ’ αυτό το λόγο 

την έδωσε στον παππού και τη γιαγιά, αλλά να της έλεγε τον πραγµατικό λόγο που το έκανε αυτό.  

Επίσης, θα ήθελε η µητέρα της να είναι περισσότερο δυναµική, να έχει απόψεις για διάφορα 

θέµατα, να τις εκφράζει, αλλά και να απαιτεί κάποιες από αυτές να γίνουν αποδεκτές. Να εµπνέει 

σεβασµό, και να µη περιµένει ή να µην αφήνει όλες οι αποφάσεις να παίρνονται από τον σύζυγό 

της. Στην Ευαγγελία δεν άρεσε καθόλου, που για τα πάντα στο σπίτι αποφάσιζε ο πατέρας της, αν 

και ήταν συνεχώς απών. Ακόµη, και για θέµατα που θεωρούνται αποκλειστικά γυναικείας φύσεως, 

όπως για παράδειγµα η αποτρίχωση. Θα ήθελε ακόµα η οικογένειά της να είναι περισσότερο 

κοινωνική και να έχει περισσότερους φίλους. Επιπροσθέτως, αναφέρει, ότι θα ήθελε να γνωρίζει 

τους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα της. Όχι µόνο να τους γνωρίζει, αλλά και να έχει καλή 

σχέση µαζί τους, όπως ακριβώς θα ήθελε και µε τους συγγενείς από την πλευρά της µητέρας της. Θα 

ήθελε να βρίσκονταν πιο κοντά, για να έχει µοιραστεί µαζί τους παιδικές εµπειρίες και περιπέτειες. 

Γιατί µε αυτόν τον τρόπο, θα µάθαινε και τον πατέρα της καλύτερα. 

Το επάγγελµα της µητέρας της – καθαρίστρια στον ΟΤΕ – δεν την πειράζει και δεν θα ήθελε να 

αλλαχθεί κάτι αναφορικά µε αυτό, αφού αναφέρει, ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι σεβαστά.  

Τέλος, θα ήθελε η µητέρα της να είναι περισσότερο δυναµική και να µην δέχεται παθητικά την 

άσχηµη συµπεριφορά του πατέρα της, αλλά ιδιαίτερα της αδερφής της. Παράλληλα, θα ήθελε να 

µην σκέφτεται τον κοινωνικό περίγυρο και να µην ντρεπόταν να ζητήσει βοήθεια από κάποιον 

ειδικό. Να µην αντιµετωπίζει την αναζήτηση βοήθειας από ειδικό ως ένα θέµα απαγορευµένο και 

άσχηµο.  

Στην ερώτηση που θέσαµε στην Ευαγγελία, «αν νιώθει», δηλαδή, «να έχει ανάγκη την µητέρα 

της» µας απαντάει θετικά. Ωστόσο διευκρινίζει, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την µητέρα 

τους, είτε είναι η δική τους µητέρα ουσιαστικά, είτε η µητέρα γενικά, ως αφηρηµένη έννοια. 

Υπογραµµίζει, ότι δεν την έχει ανάγκη, για να τη βοηθήσει πρακτικά, να της κρατήσει, για 

παράδειγµα, τα παιδιά ή να της κάνει τις δουλειές του σπιτιού, αφού η µία βρίσκεται µακριά από την 

άλλη. Περισσότερο θα ήθελε να κάνει µία ουσιαστική συζήτηση µαζί της και να νιώθει περισσότερο 

κοντά της, συναισθηµατικά και ψυχικά.  

Για την Ευαγγελία η «µητέρα» είναι κάτι το ιδανικό, το σεβαστό, το πιο αγαπηµένο πρόσωπο στη 

ζωή όλων των ανθρώπων. Θεωρεί, ότι είναι αυτή που δίνει πνοή στο παιδί της, αυτή που θυσιάζει 

την ίδια της τη ζωή, για να γεννήσει το παιδί της, αλλά και να το µεγαλώσει. Τονίζει, ότι η µητέρα 

µπορεί να κάνει τα πάντα για το παιδί της, χωρίς δεύτερη σκέψη, και σε ό, τι κι αν της ζητηθεί. Η 

ίδια ωστόσο, δηλώνει, ότι η δική της µητέρα δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην προσωπική της 

ανάπτυξη, αφού ι ίδια δεν διέθετε τη ικανότητα να τη βοηθήσει πνευµατικά. Θεωρεί, ότι και ο δύο 

γονείς της την έχουν στηρίξει σε οικονοµικό επίπεδο, σε ό, τι κι αν έχει θελήσει να µάθει. Αυτός 

όµως είναι και ο µοναδικός τοµέας που έχει λάβει βοήθεια η Ευαγγελία από τους γονείς της.  

 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Ευαγγελίας µε τον πατέρα της:  

 

7.2.3.2.2. Σχέσεις της Ευαγγελίας µε τον πατέρα της  
  

Αναφορικά τώρα για τη σχέση της µε τον πατέρα της η Ευαγγελία µας διευκρινίζει, ότι δεν είναι 

καθόλου καλή. Μας αναφέρει, ότι πάντοτε ο πατέρας της, την αποθάρρυνε, την υποβίβαζε, της 

µίλαγε µε άσχηµα λόγια και την συνέκρινε µε τη αδερφή της. Η αδερφή της λοιπόν, για τον πατέρα 

της, πάντα ήταν η «όµορφη», η «έξυπνη», η «µορφωµένη», «αυτή που θα έχει καλή σχέση µε τον 

σύζυγο και τα παιδιά της». Η ίδια ήταν το «ζούµπερο», η «ανίκανη να σπουδάσει», αυτή που «δεν 

θα έχει καλές σχέσεις µε τον σύζυγό της», αλλά και αυτή που «δεν είναι άξια στη ζωή της, παρά να 

καθαρίζει σκάλες». ∆εν είναι, δηλαδή, µόνο, ότι της απηύθυνε άσχηµα λόγια είναι, αλλά και ότι την 

συνέκρινε µε την αδερφή της. Ειδικότερα:  
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«[…] οι σχέσεις µου µε τον πατέρα µου δεν θα µπορούσα να πω, ότι είναι και πολύ καλές, ε… γιατί 

από τότε που ήµουνα… µικρή, ο πατέρας µου συνέχεια ήταν, ε… σαν να µου πήγαινε κόντρα. ∆ηλαδή, 

ε, συνέχεια µε υποβίβαζε, ε… συνέχεια µ’ έκανε να αισθάνοµαι πολύ άσχηµα, λέγοντας µε ζούµπερο ε, 

και ανίκανη και ότι δεν αξίζω τίποτα και το… τεράστιο λάθος που έκανε, είναι ότι συνέχεια µε 

συνέκρινε µε την ε, αδερφή µου. Ε… δηλαδή, την υπερύψωνε, λέγοντας ότι αυτή είναι η έξυπνη, ότι 

αυτή θα σπουδάσει, ότι αυτή είναι η όµορφη, µέχρι και το ότι θα έχει καλή σχέση µε το σύζυγό της και 

τα παιδιά της έλεγε. Ενώ έλεγε, ότι εγώ… ούτε, ας πούµε, καλή σχέση θα έχω µε τον ε, σύζυγό µου, 

ε… ούτε ικανή είµαι, για να σπουδάσω, ζούµπερο µε ανέβαζε, ζούµπερο µε κατέβαζε, και ότι εγώ 

είµαι µόνο άξια, για να καθαρίζω σκάλες». 

 

Η Ευαγγελία ένιωθε τόσο µεγάλη απόρριψη από τον πατέρα της που µερικές φορές νόµιζε, ότι 

την µισούσε και ότι ένιωθε απέχθεια για εκείνη. Αντίθετα, ο πατέρας της έδειχνε, ότι είχε µία πολύ 

στενή σχέση µε την αδερφή της και της έδειχνε αδυναµία, την οποία δείχνει ακόµα. Ειδικότερα:  

 
[…] Επίσης, ε… ο πατέρας µου είχε πολύ στενή σχέση µε την αδερφή µου και της έχει ακόµα πολύ 

µεγάλη αδυναµία. Και µε µένα ήταν το ακριβώς το αντίθετο. ∆ηλαδή ώρες – ώρες νοµί, νοµίζω, ότι ο 

πατέρας µου µε… µισούσε ή µε µισεί. ∆ηλαδή, ώρες – ώρες νοµίζω, ότι νιώθει απέχθεια. 

 

Πολλές φορές η Ευαγγελία ένιωθε, ότι έπρεπε να διεκδικήσει την αγάπη του πατέρα και της 

µάνας της. Ένιωθε, ότι έπρεπε να αγωνιστεί, για να κερδίσει την αγάπη και την αποδοχή τους. Η 

ίδια επισηµαίνει:  

   
[…]  έπρεπε να διεκδικώ την αγάπη της µάνας µου και του πατέρα µου.  

 

Η Ευαγγελία θυµάται, ότι ένιωθε πολύ µεγάλη ανασφάλεια, εξαιτίας της απουσίας του πατέρα 

της, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Θυµάται, επίσης, ότι αυτή η ανασφάλεια εξαφανιζόταν 

µόλις ο πατέρας της ερχόταν και τον ένιωθε παρών µέσα στο σπίτι. Πιο συγκεκριµένα:   

 
 […] Επίσης, θυµάµαι, ότι… από τότε που… ήµουνα µικρή, ε, όταν ο πατέρας µου ταξίδευε, ένιωθα, 

και έλειπε από το σπίτι, ένιωθα πάρα πολύ µεγάλη ανασφάλεια, ε… εξαιτίας αυτής της απουσίας του 

από το σπίτι. ∆ηλαδή, φοβόµουνα µην µπει κάποιος το βράδυ στο σπίτι και µας κλέψει, ε… 

φοβόµουνα να περπατήσω στο δρόµο. Ε… Και θυµάµαι χαρακτηριστικά, όταν ο πατέρας µου ήταν 

στο σπίτι, ούτε φοβόµουν µήπως µπει κανένας στο σπίτι, και στο δρόµο ακόµα περπατούσα άνετα και 

στο σχολείο ήµουν πιο άνετα.  

 

Από τις πιο άσχηµες στιγµές στη ζωή της Ευαγγελίας, ήταν όταν η δασκάλα στο σχολείο τους 

ζητούσε να γράψουν πώς πέρασαν το διάστηµα των διακοπών τους. Κι αυτό, γιατί σχεδόν πάντοτε η 

οικογένεια της περνούσε τις διακοπές χωρίς τον πατέρα της. Η απουσία λοιπόν του πατέρα το 

διάστηµα των διακοπών ήταν περισσότερο έντονο. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το εξής:   

 
[…] Αυτό, βέβαια, που µου στοίχισε πάρα πολύ, ε, ήταν ότι… κάθε φορά ε, στην έκθεση που µας έδινε 

η κυρία στο δηµοτικό να γράψουµε Χριστούγεννα, Πάσχα ή καλοκαίρι πώς περάσαµε στις διακοπές ή 

πού πήγαµε στη θάλασσα, κλπ, εγώ πάντοτε θυµάµαι, ότι έγραφα µόνο για την µητέρα µου, γιατί ο 

πατέρας µου ήταν πάντα απών, και συνήθως δεν µοιραζόµασταν µαζί το χο, χρονικό διάστηµα των 

διακοπών και συνήθως, ακόµα χειρότερα, δεν πηγαίναµε πουθενά, εξαιτίας αυτής της έλλειψης του… 

πατέρα µου. 

 

∆εν ήταν λίγες οι φορές που ο πατέρας της Ευαγγελίας εξέφραζε και επιθετικότητα απέναντί της. 

Ειδικά κατά την διάρκεια της µελέτης, όταν προσπαθούσε να την µάθει να διαβάζει από την πρώτη 

τάξη του δηµοτικού. Πολλές φορές της είχε δώσει σφαλιάρες, επειδή, µε το ξύλο που έτρωγε, 

φοβόταν να απαντήσει σε αυτά που την ρωτούσε. Μάλιστα, µία φορά την είχε πιάσει από τα πόδια 



   207 

 

και την είχε γυρίσει ανάποδα, µε αποτέλεσµα από το φόβο της να κατουρηθεί πάνω της. Η 

Ευαγγελία µας είπε:   

 
[…] ήτανε πάρα πολύ συχνά τα φαινόµενα του ξύλου, που έτρωγα, επειδή δεν µπορούσα να διαβάσω, 

από την πρώτη δηµοτικού κιόλας, δηλαδή συχνά ο πατέρας µου, όταν δεν µπορούσα να συλλαβίσω, 

µου έδινε σφαλιάρες και µία φορά µε είχε πιάσει από τα πόδια και µε είχε γυρίσει ανάποδα, κι εγώ 

κατουρήθηκα, επειδή, λέει, δεν του µιλούσα. Γιατί αλήθεια είναι, ότι, όταν καθόµασταν να 

διαβάσουµε, φώναζε τόσο πολύ και µε χτυπούσε, που εγώ µετά µαζευόµουνα, είχα σκυµµένο το 

κεφάλι και δεν µπορούσα να µιλήσω καθόλου, ε, γιατί φοβόµουνα, ότι αν του απαντήσω και είναι 

λάθος, θα µε… ξαναχτυπήσει.  

 

Αυτή η συµπεριφορά του πατέρα της έκανε την Ευαγγελία να τρέµει και µόνο στο άκουσµα του 

ερχοµού του από τα ταξίδια. Όταν πάλι µάθαινε, ότι θα φύγει για ταξίδι, ένιωθε ξελαφρωµένη, 

ένιωθε να απελευθερώνεται. Προσπαθούσε να διαβάσει γρήγορα για το σχολείο και µετά να κάνει 

όλες τις δουλειές του σπιτιού, ευχόµενη να δει ο πατέρας της, ότι είναι απασχοληµένη και να µην 

την φωνάξει να µελετήσουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ως παιδί δεν έπαιζε πολύ, αλλά από πολύ 

µικρή ηλικία ήξερε να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και να το φροντίζει, που σε φυσιολογικά 

πλαίσια το κάνει η µητέρα – σύζυγος της οικογένειας. Τις δουλειές αυτές τις είχε αναλάβει η 

Ευαγγελία µαζί µε ένα µεγάλο µέρος από το µεγάλωµα του αδερφού της. Το παιχνίδι για την 

Ευαγγελία σταµάτησε την στιγµή που έφυγε από το χωριό – όταν ήταν πεντέµισι ετών – που 

µεγάλωνε µε τον παππού και τη γιαγιά, και πήγε στην Αθήνα στους γονείς της. Συγκεκριµένα µας 

είπε:    

 
[…] Και βέβαια, κάθε φορά που ο πατέρας µου ερχόταν από το ταξίδι, που ήταν ναυτικός στο σπίτι, ε, 

έτρεµα την ώρα που θα… καθόµασταν να διαβάσουµε, ε, γιατί πάντοτε το διάβασµα το είχα συνδυάσει 

µε… ξύλο, µε πολύ… ξύλο και πολύ σφαλιάρα. Έτρεµα πραγµατικά ε, κι η καλύτερη µου ήταν τις 

Κυριακές, γιατί τις Κυριακές ο πατέρας µου δεν πολυασχολούνταν ε, µαζί µου, γιατί είχε ποδόσφαιρο, 

και έπαιζε και ΠΡΟΠΟ και συνήθως καθόταν µπροστά στην ε… τηλεόραση, κι έτσι ένιωθα, ότι, ότι 
την γλύτωνα. Ή επίσης, όταν µε έβλεπε, ότι έκανα δουλειές και βοηθούσα την µητέρα µου, ε… δεν µε 

φώναζε για διάβασµα. Οπότε εγώ κοίταζα να διαβάζω για το… για την επόµενη µέρα και µόλις 

τελείωνα, ούτε έπαιζα, ούτε ξεκουραζόµουνα, απλά έλεγα στην µητέρα µου, τί ήθελε να της κάνω, 

ούτως ώστε να µε βλέπει απασχοληµένη και να µην… ε…  ασχολείται… µαζί µου. Να µην µε 

φωνάξει, δηλαδή, να διαβάσουµε. Αφού… να φανταστείς, από το… από την πρώτη δηµοτικού ήξερα 

να σιδερώνω πολύ καλά, να σκουπίζω, να σφουγγαρίζω, να πλένω τα πιάτα. Ε… ε, όλες τις δουλειές 

τις ήξερα να κάνω, να πλένω στα χέρια. Όλες τις δουλειές, τα πάντα.  

 

Ο πατέρας της Ευαγγελίας την χτυπούσε, µόνο, όταν κάθονταν να µελετήσουν ή αργότερα στην 

εφηβεία, όταν άρχισαν τα πρώτα σκιρτήµατα. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι αυτό το γεγονός, την έκανε 

να κλειστεί ακόµη περισσότερο στον εαυτό της, αλλά και να γίνει ντροπαλή και εσωστρεφής και 

λιγότερο κοινωνική, απ’ όσο θα µπορούσε να είναι. Όπως λέει, χαρακτηριστικά και η ίδια: «ένιωθε ο 

πατέρας της να της κόβει τα φτερά της». Μας είπε λοιπόν:   

 
[…] Ή αυτό που είπα και νωρίτερα… ότι… ότι γενικά από όλες αυτές τις φορές που µου έδωσε ο 

πατέρας µου και το ξύλο που είχα φάει, ε, όσον αφορά την ώρα του διαβάσµατος, µόνο τότε έτρωγα 

ξύλο. Ε… πιστεύω, ότι αυτό µε έχει επηρεάσει και γενικά στη ζωή µου, έτσι σαν παιδί ε, και… στην 

κοινωνικότητα µου δεν ήµουν, έτσι πολύ ανοικτή, ούτε, δηλαδή, πολλές φιλίες είχα, αλλά θυµάµαι 

χαρακτηριστικά, κάθε φορά που… ε… µας έβαζε η κυρία µας στο σχολείο ποίηµα ή ήµουνα στη 

χορωδία, ντρεπόµουνα. ∆ηλαδή, πήγαινα πίσω – πίσω απ’ όλα τα παιδάκια, για να… τραγουδήσω, ε, ή 

το χειρότερό µου ήταν, όταν µου έλεγαν να βγω να πω το ποίηµά µου. ∆ηλαδή κοιτούσα κάτω και οι 

υπόλοιποι από κάτω γελάγανε, ε… γινόµουνα σαν το παντζάρι και δεν µπορούσα να αρθρώσω ξύλο. 

Και όταν πήγαινα βέβαια, µετά στο σπίτι, τις έτρωγα κιόλας. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι… σαν κάποιο 

τρόπο µου είχε κόψει τα φτερά µου, µε είχε κάνει να είµαι αµίλητη, µε είχε κάνει να… φοβάµαι, ας 

πούµε, τον ε… διπλανό µου. 
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Ακόµη, η Ευαγγελία θυµάται ένα γεγονός που ακόµη την λυπεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν ήταν στο 

δηµοτικό εκείνη και η αδερφή της, και λόγω έλλειψης χώρου, οι γονείς της αποφάσισαν να πάρουν 

µόνο ένα γραφείο, το οποίο το έδωσαν αποκλειστικά στην αδερφή της. Η ίδια, όχι µόνο δεν 

µπορούσε να µελετήσει σε αυτό, αλλά δεν µπορούσε, ούτε καν να το ακουµπήσει. Αυτό βέβαια της 

το υπενθύµιζε η αδερφή της, αλλά και οι γονείς της δεν έκαναν κάτι, για να αλλάξει όλη αυτή η 

κατάσταση. Ειδικότερα:    

 
[…] Χαρακτηριστικά θυµάµαι, ότι… όταν µέναµε ακόµη στο παλιό µας το σπίτι που το νοικιάζαµε… 

έπρεπε, όταν αρχίσαµε την, το δηµοτικό να πάρουµε γραφείο, για να διαβάζουµε, και επειδή το… σπίτι 

µας δεν χωρούσε δύο γραφεία, γιατί, όντως στην πραγµατικότητα, δηλαδή, ήταν πολύ µικρό, ε… 

πήρανε µόνο ένα γραφείο, της Μαρίας, ε, όταν πήγαινε στη δευτέρα δηµοτικού. Και αυτό το γραφείο 

ήταν της Μαρίας. Αλίµονο µου, αν εγώ το ακουµπούσα ή αν εγώ καθόµουν να διαβάσω. Ε… δεν µου 

το είχαν πει, δηλαδή, οι γονείς µου, δεν µου είχαν βάλει αυτά… αυτά… τα αυστηρά όρια, ότι αλίµονο 

σου, αν καθίσεις εκεί, αλλά µου το έλεγε η αδερφή µου και οι γονείς µου δεν της έλεγαν τίποτα.  

 

Θίγεται για άλλη µία φορά η αδυναµία της µητέρας και η αποκλειστικότητα του πατέρα στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε την οικογένεια. Αν και ήταν το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απών, 

ήταν εκείνος που έπαιρνε τις αποφάσεις της οικογένειας, σοβαρές και µη, έστω και τηλεφωνικώς. 

Ακούστηκε, λοιπόν το εξής:  

 
[…]  ∆ηλαδή, πάντοτε η µητέρα µου είχε τη δικαιολογία, ότι ο πατέρας σου λείπει, πού να πάµε; ∆εν 

πάµε πουθενά. Ή ο πατέρας σου λείπει και δεν πήρε καν τηλέφωνο, για να τον ρωτήσουµε, αν θα πας 

σε αυτό το πάρτι. Οπότε, αφού δεν έχει πάρει τηλέφωνο, δεν θα πας. ∆ηλαδή µόνη της η µητέρα µου, 

δεν µπορούσε να πάρει απόφαση… για το τίποτα.  

 

Ο πατέρας της Ευαγγελίας είναι ιδιαίτερα νευρικός και φωνάζει µε το παραµικρό, όπως και η 

µητέρα της. Όταν δεν του αρέσει κάτι σε µία συζήτηση, δεν προσπαθεί µε επιχειρήµατα να δείξει 

την αντίθεση και δυσφορία του, παρά προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους θέλοντας και µη. 

Συγκεκριµένα, η Ευαγγελία µας είπε:  

 
[…] παράλληλα, ο πατέρας µου είναι πάρα πολύ νευρικός, ε, και µε το µόνο - µόνο που κάτι δεν θα 

του αρέσει, φωνάζει κι εκείνος, όπως η µητέρα µου και νοµίζει, ότι µε αυτό τον τρόπο θα... µπορέσει 
να επιβληθεί στους άλλους.   

 

Η Ευαγγελία δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστηµένη από τον τρόπο που επικοινωνούσε και 

επικοινωνεί µε τον πατέρα της, διότι θεωρεί, ότι εξαιτίας του επαγγέλµατός του, δεν γνωρίζει τα 

παιδιά του, αφού δεν τα µεγάλωσε και κατά συνέπεια δεν έχει περάσει χρόνο µαζί τους. αυτό είναι 

και ένα από τα µεγαλύτερα παράπονα της Ευαγγελίας αναφορικά µε τον πατέρα της. Η ίδια θεωρεί, 

ότι είναι ένας από τους βασικότερους λόγους, για τους οποίους έχει άσχηµη σχέση µαζί του. 

Ειδικότερα:  

 
[…] Ε… δεν είµαι καθόλου ευχαριστηµένη από τον τρόπο που επικοινωνώ µε τον πατέρα µου. Ε… 

γιατί, θα ήθελα, κατά πρώτον, να µην κάνει το επάγγελµα που κάνει και να… και να ήτανε στο σπίτι. 

Ε… ε… γιατί πιστεύω, ότι λόγω του επαγγέλµατός του, ε… δεν µας έχει µάθει, δεν µας έχει γνωρίσει, 

δεν µας έχει µεγαλώσει από µικρά παιδιά, οπότε και η επικοινωνία µαζί του είναι δύσκολη. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι αυτό που την ενοχλεί είναι, ότι δεν έχει καθόλου 

αναµνήσεις από την σχέση της µε τον πατέρα της. Σκεπτόµενη τα παιδικά της χρόνια ο πατέρας της 

δεν είναι πουθενά παρών. Οι µόνες αναµνήσεις που έχει από εκείνον έχουν αρνητική χροιά. Και 

αυτό, όπως λέει και ή ίδια, συνεχίζεται ακόµα, αφού ακόµα ασκεί το επάγγελµα του ναυτικού, αν 

και έχει βγει σε σύνταξη. ∆ιατυπώθηκε σχετικά:  
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[…] ∆ηλαδή, όσο τραγικό, κι αν ακούγεται, ε… δεν θυµάµαι ποτέ τον πατέρα µου να τον εµπλέκω 

µέσα σε µία παιδική µου ανάµνηση. ∆ηλαδή, δεν θυµάµαι ποτέ να έχουµε πάει, ας πούµε στη θάλασσα 

να κάνουµε µπάνιο, παρά λιγοστές αναµνήσεις, που δεν τις θυµάµαι και καλά – καλά. ∆εν θυµάµαι 

ποτέ να έχει έρθει ο πατέρας µου στο σχολείο, σε µία σχολική γιορτή, ε… δεν θυµάµαι ποτέ να µε έχει 
πάει ο πατέρας µου σε µία φίλη µου, ξέρω ‘γω, όπως κάνανε συνήθως οι πατεράδες, ε, να καθίσω , 

ξέρω ‘γω, µαζί της στο σπίτι της για µία ώρα και να έρθει µετά να µε πάρει, δεν θυµάµαι ποτέ να 

έρχεται από το σχολείο να µε παίρνει, να παίρνει τους ελέγχους, δηλαδή, αυτό που µε πειράζει είναι, 
ότι δεν έχω αναµνήσεις µε τον πατέρα µου από την παιδική µου ηλικία και αυτό συνεχίζεται ακόµα.  

 

Επιπλέον, αναφέρει, ότι ο πατέρας της, όταν δεν συµφωνεί µε την άποψη κάποιου, του µιλάει µε 

ειρωνεία. Το ίδιο έκανε και στην Ευαγγελία, µε αποτέλεσµα κάθε φορά η συζήτηση να καταλήγει σε 

φασαρία, αλλά και ποτέ να µην δείχνει πως καταλαβαίνει αυτό που ήθελε να του πει το ίδιο του το 

παιδί. Μας είπε σχετικά:  

 
[…] Επίσης, ο πατέρας µου… είναι και πάρα πολύ ειρωνικός, ε, και µόλις πάω να του πω κάτι ε… ή 

να συζητήσω κάτι µαζί του, ε… ειρωνεύεται. Ε… και µε αποτέλεσµα και να τσακωνόµαστε, αλλά και 

να µην… ε… ε, ακούει αυτό που θέλω να του πω. 

 

Τονίζει µάλιστα, ότι ο πατέρας της είναι αρκετά ισχυρογνώµων και δεν µπορεί κανείς εύκολα να 

του αλλάξει άποψη. ∆ογµατικά προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του και στον άλλον, χωρίς τη 

χρήση επιχειρηµάτων ή αντικρουόµενων απόψεων και χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα όσα λένε οι 

υπόλοιποι. Σχετικά µε αυτά είπε η Ευαγγελία:    

 
[…] Ο πατέρας µου είναι αρκετά ξεροκέφαλος, δηλαδή, εάν έχει µία άποψη, ε… αυτή είναι και πάει 

και τελείωσε. ∆εν του αλλάζεις εύκολα άποψη, ε, και προσπαθεί αυτό να το περάσει και στον άλλον. 

∆ηλαδή, είναι σαν να έχει παρωπίδες και να µην ακούει την άποψη των άλλων. Ακόµη, κι αν το άσπρο 

το βλέπει µαύρο, αυτός θέλει να σε πείσει, ότι επιχειρήµατα, κι αν του αντιπαραβάλλεις εσύ, ότι το 

µαύρο είναι µαύρο, ε, ότι το άσπρο µάλλον είναι µαύρο και όχι άσπρο, όπως είναι στην 

πραγµατικότητα.  

 

Η Ευαγγελία συνεχώς ένιωθε τον πατέρα της να την µειώνει µε τα λόγια και τις πράξεις του. 

Αυτός θεωρεί, ότι είναι και ο λόγος που η ίδια είναι ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερη αυτοεκτίµηση 

και αυτοπεποίθηση στη ζωή του. Ένιωθε αποθαρρυµένη σε ό, τι κι αν ήθελε να κάνει, σε αντίθεση 

πάντα µε την αδερφή της. Χαρακτηριστικά µας είπε:    

 
[…] Επίσης, ο πατέρας µου συνέχεια µε υποβίβαζε, ε… και αυτό πιστεύω, ότι είναι και η αιτία που δεν 

έχω καθόλου αυτοπεποίθηση, µα καθόλου στην ζωή µου. Συνέχεια µε υποβίβαζε, µε αποτέλεσµα, και 
µε αποθάρρυνε, σε οτιδήποτε κι αν ήθελα να κάνω. Για παράδειγµα, όταν εγώ ήθελα να πάω να µάθω 

ιταλικά στο δηµοτικό, ε… ο πατέρας µου µού λέει, τι πας να τα κάνεις εσύ να τα µάθεις τα ιταλικά; 

Σιγά µην µάθεις και ιταλικά! Ενώ η αδερφή µου, µόλις είπε, ότι ήθελε να µάθει γερµανικά στην 

τετάρτη δηµοτικού, τρέξανε να την γράψουνε. Τα οποία βέβαια µετά από λίγο καιρό τα… παράτησε. 

 

Τώρα πλέον µε τον πατέρα της έχει µόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Συνήθως τηλεφωνεί εκείνος – 

αφού το σήµα µέσα στο καράβι δεν είναι πολύ δυνατό -  κάθε δύο µε τρεις µήνες. Η ίδια µας είπε:    

 
[…] Συνήθως µε τον πατέρα µου επικοινωνώ µε το τηλέφωνο, µέσω τηλεφώνου, και συνήθως µας 

παίρνει εκείνος τηλέφωνο, όποτε εκείνος µπορεί και έχει σήµα από το καράβι που βρίσκεται. ∆ηλαδή, 

συνήθως µιλάµε µία φορά στους, ε… δύο µε τρεις µήνες περίπου. 

 

Η Ευαγγελία δεν θυµάται ποτέ να έχει κάνει διάλογο µε τον πατέρα της. Κι αυτό, γιατί εκείνος 

προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του, χωρίς να ακούει τις γνώµες των άλλων. ∆εν θυµάται ποτέ, 

να της έχουν µιλήσει οι γονείς της, για θέµατα σχετικά µε αντισύλληψη, αγάπης, έρωτα ή και άλλα 
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θέµατα γεµάτα µε απορίες της εφηβικής ηλικίας. Το µόνο που ενδιέφερε και φόβιζε τον πατέρα της 

ήταν µήπως οι κόρες του προχωρήσουν σε µία σχέση τους. από την άποψη, ότι αυτό το πράγµα είναι 

ανήθικο να γίνει έξω από τα πλαίσια του γάµου. Συγκεκριµένα η Ευαγγελία µας είπε:     

 
[…] συνήθως µε τον πατέρα µου δεν κάναµε διάλογο. Συνήθως, εκείνος µίλαγε ε, και προσπαθούσε να 

επιβάλλει τις απόψεις του. ∆εν µπορώ να θυµηθώ κάποιους συγκεκριµένους διαλόγους ε… µε 

ακρίβεια, ε… ούτε… κάποιες συµβουλές ή οδηγίες που µου δίνει. Ε, Πάντοτε θυµάµαι, ότι µας έλεγε, 

αυτό δηλαδή που τον φόβιζε, την αδερφή µου και µένα, επειδή ήµασταν γυναίκες. Είναι που µας έλεγε 

στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, να µην κατεβάσετε τα βρακιά σας, να προσέχετε! Να µην κατεβάσετε τα 

βρακιά σας! ∆ηλαδή, δεν µας είχε µιλήσει ποτέ, ούτε εκείνος, ούτε η µητέρα µου, ούτε για την 

αντισύλληψη, ούτε για την ε… φυσική έλξη που µπορεί να νιώσει ένα κορίτσι και ένα αγόρι, για τη 

φυσική έλξη, και τις χαρές και την αγάπη που κρύβεται πίσω από την σεξουαλική επαφή, παρά το µόνο 

που τους ένοιαζε, ήταν να µην κατεβάσουµε το βρακί µας, όπως χαρακτηριστικά έλεγε.  

 

Το κυριότερο που θα ήθελε η Ευαγγελία αναφορικά µε τον πατέρα της είναι να µην ασκούσε το 

επάγγελµα, µε το οποίο ασχολείται τόσα χρόνια. Θα ήθελε να επαγγέλλεται κάτι άλλο, προκειµένου 

να παραµένει µε την οικογένειά του, αλλά και για να µην ακούει την µητέρα της να διαµαρτύρεται 

συνεχώς, ότι τα παιδιά της φταίνε που ο άντρας της έγινε ναυτικός. Ήταν µία συνήθεια της µητέρας 

της να κατηγορεί τα ίδια της τα παιδιά, ότι φταίνε για τη συνεχή και συχνή απουσία του συζύγου 

της. Συγκεκριµένα ειπώθηκε το εξής:  

 
[…] Ο πατέρας µου… δεν µου αρέσει, καταρχήν, λόγω του επαγγέλµατος του. ∆ηλαδή, θα ήθελα να 

κάνει ένα άλλο επάγγελµα, ε, και να… για να παραµένει, µάλλον, µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε 

µας, και για να µην ακούω την µητέρα µου συνέχεια να παραπονιέται, ότι έγινε ναυτικός για σας και 

έγινε ναυτικός για σας, και εγώ τον έχω στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας σας. ∆ηλαδή, στην 

παραµικρή ε, αψιµαχία µας η µητέρα µας, µας χτυπάει συνέχεια αυτό και στα τρία παιδιά.  

 

Ένας ακόµη λόγος που δεν της αρέσει ο πατέρας της είναι γιατί, κι εκείνος, έχει δεχθεί το ίδιο 

παθητικά ε την µητέρα της την συµπεριφορά της αδερφής της. Άφηνε κι εκείνος την αδερφή της να 

επιτίθεται σε όποιον θέλει, και σωµατικά και λεκτικά. Ειδικότερα:   

 
[…] Επίσης, ο πατέρας µου δεν µου αρέσει, γιατί κι εκείνος, όσον αφορά το θέµα της αδερφής µου, 

και την όλη αυτή επιθετικότητα που είχε, δεν έκανε κάτι.  

 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας της και συγκεκριµένα το επάγγελµα που ασκεί, 

οφείλεται για πολλές άσχηµες καταστάσεις στην οικογένειά της, όπως είναι η µη κοινωνικότητα της 

µητέρας της, αλλά και το γεγονός, ότι στερείται και είναι µακριά από τους δικούς της ανθρώπους, 

τους συγγενείς της. Χαρακτηριστικά ακούστηκε:   

 
[...] είναι, ότι εξαιτίας του η µητέρα µου, έχει πάθει… ε… πάρα πολλά πράγµατα. Εννοώ, ότι έχει 
στερηθεί ε, και… φίλες, γιατί δεν έκανε φίλες, επειδή έλειπε ο πατέρας µου και τι θα έλεγε ο κόσµος, 

αν γύρναγε από ‘δω κι από ‘κει, µε την µία και µε την άλλη. Επίσης, ε… έχει στερηθεί ε… να 

βρίσκεται κοντά στους… στους  δικούς της ανθρώπους, στους συγγενείς της, αφού, όταν λείπει ο 

πατέρας µου δεν πηγαίνει πουθενά, ούτε καλοκαίρι, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε τίποτα.  

 

Τέλος, υπογραµµίζει, ότι δεν της αρέσουν όλες αυτές οι εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε ο πατέρας 

της. Η ίδια το έµαθε τυχαία από κάποια τηλεφωνήµατα και κάποιες συζητήσεις – καλύτερα 

συγκρούσεις – που είχε ο ίδιος µε την µητέρα της. Θεωρεί, ότι αυτές οι σχέσεις θίγουν την µητέρα 

της, ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα. Πιο ειδικά:  

 
[…] Κι επίσης πιστεύω, ότι ο πατέρας µου έχει κάνει αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις, κι αυτό θεωρώ, 

ότι είναι εις βάρος της ε, µητέρας µου.  
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Ο µοναδικός λόγος που της αρέσει της Ευαγγελίας ο πατέρας της είναι, γιατί, στον οικονοµικό 

τοµέα τουλάχιστον, δεν τους έλειψε τίποτα. Θεωρεί, ότι λόγω της οικονοµικής ανέσεως, στον 

µορφωτικό και γενικότερα στον πνευµατικό τοµέα δεν ένιωσαν στέρηση. Ειδικότερα:   

 
[…] Ο πατέρας µου µού αρέσει, γιατί … τουλάχιστον στον οικονοµικό τοµέα δεν µας έλειψε τίποτα, 

και κυρίως από θέµα µορφώσεως. ∆ηλαδή, θέλαµε να µάθουµε το ένα πηγαίναµε, θέλαµε να µάθουµε 

το άλλο πηγαίναµε. Ε… αυτό που ‘πα, το παράδειγµα που είπα και πριν για τα ιταλικά, ότι δεν µε 

έστειλε, είναι γιατί πίστευε, ότι δεν θα καταφέρω να… ανταπεξέλθω. Όχι… ε… ότι δεν είχε χρήµατα, 

ας πούµε να µε στείλει, ε… για αυτόν το λόγο µου αρέσει ο πατέρας µου. 

 

Η Ευαγγελία πιστεύει, ότι µοιάζει µε τον πατέρα της στη νευρικότητα που διακρίνει κι εκείνη. 

Όχι, βέβαια, σε τόσο έντονο βαθµό, αλλά θεωρεί, ότι πολλές φορές χάνει την υποµονή της, χωρίς να 

έχει προσπαθήσει αρκετά και διακατέχεται από νευρικότητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Πιο 

συγκεκριµένα µας είπε:  

 
[…] Ε… καταρχήν, όσον αφορά τα νεύρα του, δηλαδή, ότι είναι νευρικός, ε, έχω πιάσει, έχω τσεκάρει, 

εντός εισαγωγικών, κι εγώ τον εαυτό µου, πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις, αν και θα ‘πρεπε να 

‘χω πολύ υποµονή, ε, να… βιάζοµαι, και να λέω, άντε τελείωνε, τελείωνε, και να εκφράζω, έτσι µία 

νευρικότητα, και πιστεύω, ότι αυτό ε, το έχω πάρει από τον… ε… πατέρα µου. Για παράδειγµα… ε… 

το πρωί, ας πούµε που ετοιµάζω την µεγάλη µου την κόρη για να πάει στο σχολείο ε, και βιαζόµαστε, 

προσπαθεί το παιδί να βάλει την τσάντα του στον… ώµο, στους ώµους του και του λέω, άντε, άντε, 

γρήγορα, τελείωνε, ξέρω ‘γω, ενώ εκείνη την ώρα πρέπει να δείξω υποµονή, γιατί το παιδί προσπαθεί 

και τώρα ουσιαστικά µαθαίνει. Είναι η πρώτη του χρονιά, ας πούµε σε κανονικό σχολείο, ε, να είναι 

αυτόνοµο, και να µάθει να βάζει µόνο του το µπουφάν, µόνο του την τσάντα, και όλα του τα υπόλοιπα 

αντικείµενα. 

 

Σε αντίθεση τώρα µε τον πατέρα της, εκείνη προσπαθεί να βρίσκει, όσο το δυνατόν περισσότερο 

χρόνο για να περνάει µε τα παιδιά της. Το ίδιο προσπαθεί και για τον σύζυγό της και ευτυχώς η 

δουλειά του, του επιτρέπει να περνάει αρκετές ώρες µε την ίδια και τα παιδιά. Ωστόσο, όταν ο 

σύζυγός της βρίσκεται στην εργασία του, η Ευαγγελία νιώθει τα ίδια συναισθήµατα άγχους και 

ανασφάλειας που ένιωθε στο πατρικό της σπίτι εξαιτίας της έλλειψης του πατέρα της. ∆ιατυπώθηκε 

σχετικά το εξής:   

 
 […] θέλω να βρίσκω, όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, για να είµαι µε τα παιδιά µου, σε αντίθεση 

µε τον πατέρα µου που ήταν… πανταχού απών. Και τώρα, επειδή ο σύζυγός µου είναι πυροσβέστης, 

και δουλεύει κάθε τρίτη ηµέρα, εικοσιτετράωρο. Την ηµέρα λοιπόν, το εικοσιτετράωρο, αυτό το 

συγκεκριµένο που δουλεύει, ε… στο σπίτι νιώθω πάρα πολύ µοναξιά και πάρα πολύ µόνη, και έτσι 
πολύ αγχωµένη και ανασφαλής, και µου έρχονται στο νου τα συναισθήµατα που ένιωθα, όταν έλειπε ο 

πατέρας µου. Ακριβώς το ίδιο… αισθάνοµαι.  

 

Θεωρεί, ότι κι εκείνη, όπως και ο πατέρας της, προσπαθεί να προσφέρει πνευµατικά στα παιδιά 

της, ό, τι καλύτερο µπορεί. Προσπαθεί, όµως αυτό να το συνδυάσει µε την συναισθηµατική και 

ψυχική ασφάλεια των παιδιών, κάτι που η ίδια δεν ένιωσε να της παρέχεται από τους γονείς της. 

Ειδικότερα µας είπε:   

 
[…] Ε… ε… κατά τ’ άλλα πιστεύω ότι δεν έχω µοιάσει στον πατέρα µου σε κανένα άλλο… σηµείο. 

Βέβαια, κι εγώ θέλω να παρέχω, ας πούµε στα παιδιά µου, όπως έκανε και ο πατέρας µου, δηλαδή, και 

το φαγητό που θέλουν, ε, και, ας πούµε, την κόρη µου, να την πάω µπαλέτο, την µεγάλη, να την πάω 

κολυµβητήριο, δηλαδή, του έχω µοιάσει σε αυτό, ε… αλλά πιστεύω, ότι αυτό είναι σωστό, είναι 

θετικό, αν περικλείει και όλα τα υπόλοιπα µαζί. ∆ηλαδή, και την ασφάλεια και την παροχή ε, πολλών 

αγαθών και στον συναισθηµατικό και στον ψυχολογικό τοµέα. 
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Σε αυτό που σίγουρα η Ευαγγελία δεν θέλει να µοιάσει στον πατέρα της, είναι στην σύγκριση 

που έκανε ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή της. Θεωρεί, ότι αυτή η πράξη του ήταν 

καταστροφική, όχι µόνο για την σχέση των δύο αδερφών µεταξύ τους, αλλά και γενικότερα για την 

πορεία όλων των σχέσεων στη ζωή τους. Γι’ αυτό το λόγο προσπάθησε να εισάγει οµαλά στη ζωή 

της µεγάλης της κόρης τον ερχοµό του µωρού και να την προετοιµάσει κατάλληλα. Τουλάχιστον, 

όσο µπορούσε καλύτερα. Χαρακτηριστικά είπε:  

 
[…] Και επίσης, αυτό που πρόσεχα από µικρή, και δεν θέλω µε τίποτα να µοιάσω στον πατέρα µου, ε, 

είναι να συγκρίνω τα παιδιά µου µεταξύ τους, και ειδικά τις δύο κόρες που είχε εκείνος, να το κάνω κι 

εγώ. Γι’ αυτό το λόγο, πριν γεννηθεί η µπέµπα µας, που γεννήθηκε πριν από  τρεις µήνες, ε… άρχισα 

σιγά – σιγά να κάνω συζητήσεις µε τη ∆έσποινα, από τη στιγµή που είδε, ότι είχε φουσκώσει η κοιλιά 

µου, ε… να κάνω λοιπόν, συζητήσεις µαζί της, να της λέω, ότι θα ‘ρθει η αδερφούλα της που θα την 

αγαπάει και θα της φέρει δώρα, να ψωνίζουµε µαζί για το µωρό, να του ετοιµάσουµε το δωµάτιο µαζί. 

∆ηλαδή, προσπαθούσα να της δίνω πρωτοβουλίες ε, και να την εµπλέξω σε όλη αυτή την νέα 

κατάσταση, και την νέα πραγµατικότητα που θα αντιµετωπίζαµε όλοι µέσα στο σπίτι. Πόσο µάλλον η 

∆έσποινα, ε… που είχε και… ε… την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση από µένα και λατρεία, ε… 

Τέσσερα χρόνια στην ε… ζωή της. Ε… ακόµα, όµως και όταν γεννήθηκε το µωρό µας, και τώρα, 

δηλαδή, το κάνουµε µαζί µε τη ∆έσποινα µπάνιο, κάποιες φορές προσπαθεί και η ίδια, αν και είναι 

µόνο τεσσάρων χρόνων να του δώσει το γάλα, ε… της λέω, ότι όσο ήταν στο σχολείο το µωρό µας τη 

ζητούσε, δηλαδή, προσπαθώ να την εµπλέξω ση ζωή του παιδιού και να κάνω την µία για τη ζωή της 

άλλης πολύτιµη. 

 

Μας ξαφνιάζει η ειλικρίνειά της, αφού οµολογεί, ότι τον πατέρα της δεν τον έχει ανάγκη, αφού 

δεν έγινε ποτέ πολύτιµος στη ζωή της, αφού δεν µοιράστηκε ποτέ µαζί του χρόνο από τη ζωή της. 

Συνειδητοποιούµε την πατρική έλλειψη που µπορεί να νιώσει το παιδί σε όλο της το µεγαλείο. Αυτό 

ουσιαστικά που έχει προσλάβει από τον πατέρα της είναι, ότι «πατέρας» είναι ο παροχέας υλικών 

αγαθών στο παιδί. Ακούστηκε το εξής:  

 
[…] ποτέ δεν µου έγινε πολύτιµος στη ζωή µου… ε… για να τον έχω ανάγκη τώρα. ∆εν ξέρω, νοµίζω, 

ότι η πατρική φιγούρα… απουσιάζει παντελώς από την ε… ζωή µου ε… και αυτό που µου ‘χει δείξει ο 

πατέρας µου είναι, ότι πατέρας είναι αυτός που προσφέρει υλικά αγαθά στο παιδί. 

 

Η µητέρα της δείχνει για άλλη µια φορά την αδυναµία της και την πλήρη υποταγή της στον 

πατέρα της, αφού θεωρεί, ότι η Ευαγγελία οφείλει να ζητήσει συγγνώµη από τον τελευταίο. Κι αυτό 

γιατί, σύµφωνα πάντοτε µε τα λεγόµενα της µητέρας της, ο πατέρας της εισέπραξε πολύ πόνο µετά 

τον χωρισµό της κόρης του και την κοινωνική κατακραυγή από αυτόν, αφού απέκτησε την ταµπέλα 

«της χωρισµένης». Χαρακτηριστικά µας είπε το εξής:   

 
[…] Η µητέρα µου, ωστόσο µου λέει, ότι ο πατέρας µου βασανίζεται και ειδικά, τότε που χώρισα από 

τον πρώτο µου σύζυγο, και τον στενοχώρησα και ότι πρέπει κάποια στιγµή να του ζητήσω συγγνώµη, 

γιατί του ‘δωσα τόση πίκρα. Και καλά, γιατί η κόρη του θα ‘χει την ταµπέλα της χωρισµένης. 

 

Για τον µόνο λόγο που η Ευαγγελία άκουγε ένα «µπράβο» µέσα στο σπίτι της, ήταν για τις 

δουλειές που έκανε µέσα σε αυτό. Μόνο για αυτό θεωρούσε ικανή την κόρη του και γι’ αυτόν τον 

λόγο της έλεγε, ότι πρέπει στη ζωή της να γίνει καθαρίστρια, αφού µόνο σε αυτό ήξερε να 

ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά. Αυτό άλλωστε, δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερη ευφυΐα, αφού την 

αποκαλούσε συνεχώς και υποτιµητικά «ζούµπερο». Η Ευαγγελία, προκειµένου να ακούσει κι εκείνη 

ένα θετικό σχόλιο από τον πατέρα της, προκειµένου να νιώσει κι εκείνη, ότι αξίζει, καθάριζε 

συνεχώς το σπίτι. Ειδικότερα:   

 
[…] θυµάµαι ο πατέρας µου από τότε που ήµουν µικρή, όπως και η µητέρα µου, ε, αυτό που τον 

ευχαριστούσε ήτανε να κάνω δουλειές στο σπίτι. Με έλεγε νοικοκυρά. ∆ηλαδή αυτό ήταν το µόνο 

καλό, ε, που έβρισκε επάνω µου, για αυτό µου έλεγε, ότι εγώ, εσύ είσαι, εσύ, µάλλον, όταν θα 
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µεγαλώσεις είσαι για να γίνεις καθαρίστρια, να καθαρίζεις σκάλες, ε, µε υποτιµητικό… ύφος. Μόνο 

αυτό το καλό έβλεπε… πάνω µου. Ε… Και θυµάµαι, που µικρή, όταν τσακωνόµασταν και όταν έτσι 

µε υποβίβαζε συνέχεια, ε, για να του δείξω, ότι αξίζω έκανα γενική φασίνα σε όλο το σπίτι. Έπλενα το 

σπίτι, σκούπιζα, σφουγγάριζα, και τότε έλεγε, µπράβο Ευαγγελία, θα γίνεις µια καλή νοικοκυρά. Και 
εγώ προκειµένου να ακούσω έστω και αυτό από το στόµα του, ε… έκανα φασίνα σε όλο το σπίτι, ότι 

ώρα κι αν ήταν, ότι µέρα κι αν ήταν, ε… προκειµένου, δηλαδή, να τον ευχαριστήσω και να τον 

ικανοποιήσω, έστω και µε αυτόν τον τρόπο. 

 

Όταν η Ευαγγελία αισθανόταν πικραµένη από τον πατέρα της, κλεινόταν στο δωµάτιό της, δεν 

µιλούσε σε κανέναν και άκουγε πολύ δυνατά µουσική. Παράλληλα, υπογραµµίζει το γεγονός, ότι, 

όταν τσακωνόταν µε τον πατέρα της, τσακωνόταν και µε τον φίλο της. Ένιωθε, ότι προσπαθούσε να 

εκδικηθεί τον πατέρα της στο πρόσωπο του φίλου της. Αυτό συνέβαινε µόνο, όταν ερχόταν σε 

σύγκρουση µε τον πατέρα της. Συγκεκριµένα µας είπε:    

 
[…] Ε… όταν νιώθω δυσαρεστηµένη µε τον πατέρα µου, ε, όταν έχουµε τσακωθεί, ε… ή όταν έτσι, 

ε… δεν έχουµε µιλήσει και πάρα πολύ καλά, ε, θυµάµαι, από µικρή ότι κλεινόµουνα στο δωµάτιό µου 

και έβαζα τέρµα την µουσική... Αυτό, όµως που θυµάµαι χαρακτηριστικά, ότι… έκανα, όταν 

τσακωνόµουνα µε τον πατέρα µου και ήµουν γενικά στενοχωρηµένη και ζηµιωµένη από την 

συµπεριφορά του, είναι ότι τσακωνόµουν µε τον εκάστοτε φίλο µου. ∆ηλαδή, µε τις δύο τρεις σχέσεις 

που είχα, ε… πάντοτε τσακωνόµουνα µετά µε τον φίλο µου. ∆ηλαδή, µε την µητέρα µου, όταν 

τσακωνόµασταν, δεν… ξέδιδα στο φίλο µου, ε, µόνο µε τον πατέρα µου, κι αυτό… δεν ξέρω να το 

εξηγήσω. 

 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι η συµπεριφορά του πατέρα της απέναντί της, αλλά και η σύγκριση που 

έκανε µε την αδερφή της, την έκανε να είναι κλειστή ως άνθρωπος και καχύποπτη µε τους 

συνανθρώπους της. Επιπλέον, θεωρεί, ότι µε το να µην νιώθει καµία αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση, κλείστηκε εντελώς στον εαυτό της και έγινε ένα εσωστρεφές άτοµο. Οι δάσκαλοι 

στο σχολείο το επισήµαιναν συχνά στους γονείς της, αλλά εκείνοι ισχυρίζονταν, ότι είναι ήσυχο 

παιδί. Πιο συγκεκριµένα:  

 
 […] Ε… και γενικά ο πατέρας µου µε έκανε να κλειστώ πάρα πολύ στον εαυτό µου, ε, να γίνω, έτσι 

από µικρή… πολύ εσωστρεφές άτοµο, και γενικά ήµουνα πολύ εσωστρεφές παιδί, αφού στο σχολείο, 

όταν πήγαινε η µητέρα µου να ρωτήσει, πάντα οι δάσκαλοι το έλεγαν αυτό. Ότι γενικά δεν κουνιέµαι 

πολύ, δεν µιλάω πολύ, ε… δεν… σηκώνω ποτέ το χέρι µου, για να πω στο µάθηµα να πω την 

απάντηση τη σωστή. Ε… και η µητέρα µου, η απάντησή της ήταν, ότι το παιδί είναι ήσυχο, δηλαδή 

δεν µπορούσε να σκεφτεί κάτι άλλο. Αυτό, δηλαδή, πιστεύω, ότι είναι η µεγαλύτερη επίπτωση της 

συµπεριφοράς του πατέρα µου επάνω µου. Ότι µε έκανε, έτσι να είµαι πολύ κλειστή και καχύποπτη µε 

τους άλλους ανθρώπους.  

 

Θεωρεί η Ευαγγελία, ότι ο πατέρας της, όχι µόνο δεν την ενθάρρυνε στον τοµέα της µαθήσεως, 

αλλά και έκανε ό, τι µπορούσε, προκειµένου να µην καταφέρει να προχωρήσει. ∆εν την ενίσχυε 

ποτέ θετικά, δεν της έλεγε ποτέ «µπράβο», της απευθυνόταν µε υποτιµητικές λέξεις, όπως 

«ζούµπερο», υπονοώντας την χαµηλή νοηµοσύνη της. ∆εν ξεχνούσε, βέβαια, να την αποθαρρύνει σε 

κάθε της προσπάθεια, όπως για παράδειγµα στις Πανελλήνιες – όπου η Ευαγγελία πέρασε στη 

πρώτη της προτίµηση – ή στον ΑΣΕΠ – όπου ήταν διοριστέα, και µάλιστα µε πολύ καλή σειρά. 

Χαρακτηριστικά µας ανέφερε:  

 
[…]  Επειδή γενικά ο πατέρας µου µε αποθάρρυνε και µε υποβίβαζε, ε… και ιδιαίτερα, όσον αφορά 

τον τοµέα της µαθήσεως, ε, ‘ζούµπερο’ µε ανέβαζε,’ ζούµπερο’ µε κατέβαζε, πιστεύω, ότι µε επηρέασε 

πάρα πολύ στη ζωή µου, γιατί πάντοτε µου έλεγε, ότι εγώ δεν θα προχωρήσω στη ζωή µου, και ότι δεν 

είµαι για να µάθω γράµµατα, ε, αλλά είµαι για να καθαρίζω σκάλες. ‘Ζούµπερο’ µε ανέβαζε, 

‘ζούµπερο’ µε κατέβαζε. Πίστευε, ότι δεν θα τα καταφέρω πουθενά, ακόµη, κι όταν έδινα 
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Πανελλήνιες, ε… δεν µε ενθάρρυνε ποτέ, ούτε αργότερα, όταν έδινα στον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, 

προκειµένου να διοριστώ, ε… στο επάγγελµά µου. 

 

Αν και ο πατέρας της την αποθάρρυνε, αν και δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι θετικό, αναφορικά µε το 

σχολείο, εκείνη προσπαθούσε να τα καταφέρει. Ήταν µία µέτρια και σταθερή µαθήτρια, η οποία 

όµως µελετούσε και το πιο σηµαντικό, είχε τη δύναµη να προσπαθεί. Ο πατέρας της, ακόµη και 

στην πιο µικρή προσπάθειά της, δεν παρέλειπε να την χαρακτηρίζει «σκράπα» και να την 

προειδοποιεί, ότι δεν µπορεί να καταφέρει τίποτα στη ζωή της, οπότε να µην προσπαθεί να 

καταφέρει τίποτα. Όσο περισσότερο άκουγε τα λόγια αυτά από τον πατέρα της, τόσο περισσότερο 

προσπαθούσε η ίδια να γίνει καλύτερη. Με πόνο ψυχής, βέβαια. Η ίδια µας είπε:   

 
[…] Ακόµα πιστεύω, ότι άµα ο πατέρας µου µε ενθάρρυνε και… µου έλεγε µπράβο και µου έδειχνε, 

ότι κάνω κάποια πράγµατα σωστά, η απόδοσή µου στο σχολείο, ε… θα ήταν ε… ακόµη µεγαλύτερη. 

∆ηλαδή, ποτέ δεν ήµουνα η άριστη µαθήτρια, ή το… πολύ έξυπνο µυαλό, η ευφυέστατη, ας πούµε 

µαθήτρια, αλλά ήµουν σταθερή. ∆ηλαδή, από το δηµοτικό µέχρι το Λύκειο που τελείωσα, πάντοτε οι 

δάσκαλοι και οι καθηγητές έλεγαν στην µητέρα µου, ότι είναι επιµελής, διαβάζει, είναι προσεκτική και 
ότι προσπαθώ. Και βέβαια, από την πρώτη γυµνασίου µέχρι την Τρίτη Λυκείου είχα έναν µέσο όρο 

γύρω στο δεκαεφτά. ∆εν µπορείς, δηλαδή, να πεις, ότι ήµουν «σκράπας», όπως µε χαρακτήριζε ο 

πατέρας µου. Και µάλιστα, µου έλεγε, ότι µε το ζόρι θα τελειώσω, ας πούµε το γυµνάσιο. 

 

Θεωρεί, ότι η συγκρουσιακή και απόµακρη ταυτόχρονα σχέση που είχε µε τον πατέρα της έχει 

επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη σχέση της µε το άλλο φύλο. Πολλές φορές σε διάφορες 

αψιµαχίες και µικροσυγκρούσεις που είχε µε τον φίλο της ή ακόµη και τώρα µε τον σύζυγό της, 

ένιωθε και νιώθει, ότι τσακώνεται µε τον πατέρα της. Ένιωθε να επαναλαµβάνονται λέξεις και 

φράσεις που είχαν ανταλλαχθεί µέσα στην σύγκρουσή της µε τον πατέρα της. Πιο συγκεκριµένα 

είπε:  

 
[…] Ε… πιστεύω, ότι γενικά αυτή η… συγκρουσιακή σχέση που… είχα µε τον… ε… πατέρα µου, 

αλλά και απόµακρη ταυτόχρονα, ε… έχω την εντύπωση, ότι µε έχει επηρεάσει ε… γενικά στις… ε, 

σχέσεις µου… µε το άλλο φύλο. Και αυτό, γιατί στις δύο µε τρεις σχέσεις που είχα στη ζωή µου µέχρι 

τώρα, µέχρι το δεύτερο γάµο µου, ε…  φορές βλέπω, ότι… ότι… όταν τσακώνοµαι µε τον, ε… φίλο 

µου ή µε τον σύζυγό µου τώρα, νιώθω, ότι είναι σαν να… τσακώνοµαι µε τον… πατέρα µου. ∆ηλαδή, 

πολλές φορές νιώθω, ότι επαναλαµβάνω κάποια πράγµατα και κάποια λόγια, που µπορεί να τα ‘λεγα… 

δηλαδή… ας πούµε… έλεγα στον πατέρα µου, ότι… δεν µε καταλαβαίνεις και δεν… µε… 

υποστηρίζεις και δεν έχεις κάτσει να µ’ ακούσεις ποτέ. ∆ηλαδή, κάποια πράγµατα, που τα έλεγα, ας 

πούµε, και στους φίλους µου, όταν ε… τσακωνόµασταν. 

 

Η Ευαγγελία πάντοτε µέσα της έψαχνε να βρει τον λόγο που εκείνη ο πατέρας της την µείωνε 

συνεχώς και της µιλούσε άσχηµα, ενώ της αδερφής της, της φερόταν µε έναν εντελώς διαφορετικό 

τρόπο, και µάλιστα δεν το έκρυβε. Στα αυτιά της Ευαγγελίας ακόµη ηχούν τα υποτιµητικά λόγια του 

πατέρα της, όπως «ζούµπερο» και «εσύ δεν είσαι άξια για τίποτα, παρά µόνο για να καθαρίζεις 

σκάλες». Μπροστά στην Ευαγγελία δεν παρέλειπε να υπερυψώνει την άλλη την κόρη του και να της 

λέει, ότι «εσύ είσαι το καλύτερο παιδί µου». Παρ’ όλα αυτά, η Ευαγγελία προσπαθεί, να 

δικαιολογήσει τον πατέρα της, λέγοντάς µας, ότι αυτή η αδυναµία προς την αδερφή της, ίσως 

οφείλεται στο γεγονός, ότι ήρθε στη ζωή µετά από τρία παιδιά που είχε χάσει η µητέρα της, ή επειδή 

γεννήθηκε τρεις µήνες προτού πεθάνει ο παππούς της, ο πατέρας του πατέρα της. Πιθανολογεί, 

επίσης, ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι η αδερφή της έχει το όνοµα της µητέρας του 

πατέρα της. Ειδικότερα µας είπε:   

   
[…] Και βέβαια, το αντίθετο µε την… Μαρία, την άλλη του κόρη, ε… που κάθε φορά που θα έκανε 

κάτι σωστό, και να µην ήτανε τελείως σωστό, ε, µπράβο Μαρία και είσαι… για να σπουδάσεις και 

είσαι η καλύτερη ε… και είσαι το ένα και είσαι το άλλο, και όχι σαν την αδερφή σου, το ζούµπερο, 

που αυτή θα καταρί, καθαρίζει µια ζωή σκάλες, ε… στην ζωή της. Ε… και γενικότητα… και 
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γενικότερα, πάντοτε την υπερύψωνε και πάντοτε έτσι… ήτανε το… καλύτερο παιδί του και το έλεγε 

µάλιστα. ∆εν ξέρω, ίσως επειδή είχε το όνοµα της µητέρας του; Ίσως, επειδή την απέκτησαν µετά από 

τρία παιδιά που είχε χάσει η µητέρα µου; Ε… ίσως κιόλας, επειδή η… αδερφή µου γεννήθηκε και µετά 

από τρεις µήνες πέθανε ο παππούς µου, ο πατέρας του πατέρα µου, ο παππούς µου ο Βαγγέλης;. 

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, επίσης, ότι η απουσία του πατέρα της ήταν πολύ έντονη, όχι µόνο 

στην ίδια και τ’ αδέρφια της, αλλά και στην µητέρα της. Αυτό που την δυσαρεστούσε πολύ είναι, ότι 

δεν έχει αναµνήσεις από τον πατέρα και την µητέρα της µαζί ως ζευγάρι. ∆εν έχει εικόνες από τους 

δυο τους µέσα στο σπίτι. πάντοτε θυµάται την µητέρα της να γκρινιάζει στον πατέρα της, για να 

σταµατήσει να εργάζεται ως ναυτικός. Πιο συγκεκριµένα µας είπε:    

 
[…] Παράλληλα, αυτό που µου έλειψε από τους δικούς µου, λόγω του επαγγέλµατος του πατέρα µου 

ε, και πιστεύω, ότι µ’ έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο στις σχέσεις µου ε… είναι, ότι… δεν τους 

ένιωθα ποτέ σαν ζευγάρι µέσα στο σπίτι. ∆ηλαδή να καθίσουν να µοιραστούν στιγµές µαζί, να πάνε 

µία βόλτα µαζί έξω, να τους δω αγκαλιά, να τους δω ε, ξέρω ‘γω, να πιούνε έναν καφέ µαζί, ε… να 

τους δω να τρώνε µαζί τα µεσηµέρια, δηλαδή, πάντοτε η απουσία του ήταν αισθητή ε… και όχι µόνο, 

όσον αφορά τα παιδιά, αλλά και όσον αφορά και την µητέρα µου. ∆ηλαδή, πάντοτε θυµάµαι που του 

έλεγε η µητέρα µου στο τηλέφωνο, άντε δεν µπορώ άλλο, θέλω να… γυρίσεις πίσω, δεν µπορώ άλλο 

µόνη µου. Σταµάτα πια. Αλλά ο πατέρας µου συνέχιζε και συνεχίζει ακόµη να εργάζεται… ως 

ναυτικός. 

 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας οφείλει να κατέχει µία σηµαντική θέση στη ζωή του 

παιδιού. Η συµβολή του πρέπει να είναι καθοριστική στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών του. Πρέπει να είναι το στήριγµα και ο «οδηγός» στη ζωή του παιδιού, ο άνθρωπος που θα 

δείξει στο παιδί τον τρόπο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής του. Η Ευαγγελία φαίνεται να 

ξεχωρίζει τη θέση της µητέρας από την θέση του πατέρα στη ζωή του παιδιού. Θεωρεί, λοιπόν, ότι 

αυτό που αισθάνεται η µητέρα για το παιδί της, κοµµάτι από τον ίδιο της τον εαυτό, δεν µπορεί να 

το αισθανθεί κανένας άλλος. Μπροστά στο µεγαλείο των συναισθηµάτων της µητέρα για το παιδί, 

δεν υπάρχει τίποτα ποιο σηµαντικό και µεγαλειώδες. Ειδικότερα είπε:   

 
[…] Ε… Γενικά ο πατέρας για εµένα ε… πρέπει να είναι… ε… το στήριγµα για το παιδί, ο οδηγός στη 

ζωή, ε… ο άνθρωπος που θα του δείξει να είναι δυναµικό ε… και θα του δείξει τους τρόπους, για να 

ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες που θα του παρουσιαστούν στη ζωή. Ε… δεν ξέρω, αν είναι σωστό, 

αλλά δεν τον βάζω στην ίδια θέση µε την µητέρα. ∆ηλαδή, την µητέρα την έχω πολύ ψηλά, είναι µία 

λέξη ιδανική για µένα, ένα πρόσωπο ε, ιδανικό, ε… και… αξιοθαύµαστο και αξίζει, όσο κανένα άλλο. 

Ε… δίπλα όµως ακριβώς από την µητέρα, όχι στην ίδια γραµµή, λίγο πιο κάτω από την µητέρα ε, 

βάζω τον πατέρα, ο οποίος και αυτός, ωστόσο, πρέπει να έχει ε, σηµαντικούς ρόλους µέσα στην 

οικογένεια ε, και πρέπει να βοηθάει στο µεγάλωµα και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ε, το ίδιο 

εξίσου. Απλά την µητέρα την ξεχωρίζω, γιατί πιστεύω, ότι σε καµία περίπτωση ε, τα συναισθήµατα για 

το παιδί της µητέρας, ε, µπορεί να είναι, ε… τα ίδια µε του πατέρα. Η µητέρα, όπως και να το κάνεις, 

γεννάει το παιδί, το πονάει, ε, βγάζει ένα κοµµάτι από τον εαυτό της και είναι λογικό, να πονάει 

περισσότερο για το παιδί. 

 

Ο πατέρας της Ευαγγελίας στην πνευµατική της ανάπτυξη δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, 

αφού ποτέ δεν την ενθάρρυνε, ποτέ δεν την ενίσχυσε ψυχολογικά, ποτέ δεν άκουσε ένα «µπράβο». 

Θεωρεί, όµως ότι και οι ίδιοι οι γονείς της, ως άνθρωποι δεν είχαν την τάση να καλλιεργούν την 

πνευµατική τους ανάπτυξη, αφού δεν έδειχναν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τοµέα. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
[…] στην πνευµατική µου ανάπτυξη τώρα δεν πιστεύω, ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, δεν µε παρακίνησε, 

δεν µε ενθάρρυνε ποτέ ε… να… µάθω κάτι ή να µου πει ένα µπράβο. Ε... ούτε τους είδα ποτέ να 

ασχολούνται, ας πούµε µε βιβλία ή µε µελέτη λογοτεχνικά βιβλία µέσα στο σπίτι. Βέβαια, ήταν και τα 
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επαγγέλµατά τους τέτοια που δεν… τους δινόταν αυτή η δυνατότητα, αλλά ούτε, θέλω να πω, ότι στον 

ελεύθερο χρόνο τους, υπήρχε αυτή η ενασχόληση µε τα βιβλία.  

 

Η Ευαγγελία χαρακτηρίζει τον πατέρα της «άγριο» και γενικότερα ως έναν άνθρωπο, που δεν 

διέθετε τρόπους διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών. Μας αναφέρει χαρακτηριστικά ένα 

περιστατικό που έλαβε χώρα, όταν ήταν οχτώ ετών, το οποίο την έκανε να µην θέλει την θάλασσα, 

ούτε από µακριά. Μας είπε λοιπόν:  

 
[…] Ο πατέρας µου γενικά ήταν άγριος και δεν είχε ε… ε… τρόπους. Ε… δηλαδή, για παράδειγµα, 

όταν ε… ας πούµε, εγώ… είχα έρθει από το χωριό στην ηλικία των πέντε χρονών στην Αθήνα, ε… δεν 

είχα ποτέ µε τον παππού µου και την γιαγιά µου, αν και ζούσα στην Κρήτη, µέχρι τότε στη θάλασσα, 

γιατί δεν είχαν µεταφορικό µέσο και το χωριό ήταν σε ένα ορεινό ε… χωριό, ψηλά, ε… Στα οχτώ µου, 

λοιπόν, µε πήρε ο πατέρας µου και µε πήγε στη θάλασσα µαζί µε την αδερφή µου. Η αδερφή µου ήταν 

το σαΐνι, γιατί ήξερε να κολυµπήσει πολύ καλά, αφού κάθε καλοκαίρι την πήγαιναν και εµένα µε 

έβαλε πάνω σε ένα στρώµα µαζί µε την αδερφή µου και πήγαµε βαθιά µέσα στη θάλασσα. Και 
ξαφνικά αναποδογύρισε το στρώµα ε… και καλά, για να µάθω εγώ κολύµπι και το αποτέλεσµα ήταν 

να πάω κατευθείαν καρφωτή, ε… πολύ… χαµηλά στη θάλασσα. ∆εν µπορώ, βέβαια, να πω, ότι άγγιξα 

και τον βυθό, αλλά πήγα αρκετά χαµηλά. Ε… Ήπια πάρα πολύ νερό, παραλίγο να πνιγώ, δηλαδή, γιατί 
µ’ έβγαλαν έξω αναίσθητη ε, και µετά πήγα και στο νοσοκοµείο. Ε… και… νόµιζε, δηλαδή, µε αυτόν 

τον τρόπο ο πατέρας µου, ότι εγώ θα µάθω κολύµπι. Και βέβαια, µετά που συνήλθα, µου φώναζε και 

από πάνω, γιατί εγώ πνίγηκα και δεν µπόρεσα να κολυµπήσω. Και βέβαια, το αποτέλεσµα ήταν από 

κείνη την ηµέρα να ξαναπάω µετά ε, στη θάλασσα δεκαέξι χρονών ε, µε τις φίλες µου, µετά από δική 

µου πρωτοβουλία ε, και το… µεγαλύτερο αποτέλεσµα από όλη αυτή την κατάσταση, είναι, ότι µέχρι 

τώρα δεν έχω µάθει να κολυµπάω. 

 

Παράλληλα, όταν η Ευαγγελία πήγαινε στην έκτη δηµοτικού και κάποιο αγόρι της άφησε ένα 

γαρύφαλλο στην πόρτα του σπιτιού της, ο πατέρας της αντέδρασε πολύ άσχηµα. Έπιασε το ψαλίδι 

και της έκοψε τα µαλλιά. Αντέδρασε µε αυτόν τον τρόπο, διότι πίστευε, ότι αυτό που έγινε ήταν 

ανήθικο. Ακόµη, προσθέτει, ότι, όταν ήταν µικρή, συνήθιζε να τρώει τα νύχια της και ο πατέρας της, 

της έλεγε, ότι για κάθε νύχι, που θα τρώει, θα της δίνει πέντε σφαλιάρες. ∆εν έχει ξεχάσει τίποτα απ’ 

όλα αυτά που της έλεγε, αφού όσα της έχει πει, έχουν χαραχθεί βαθιά στην µνήµη της. Μας είπε 

σχετικά:  

 
 […] έγινε χαµός µε τον πατέρα µου, µε χτύπησε πολύ άσχηµα» και «έπιασε το ψαλίδι και µου 

κούρεψε τα µαλλιά…  κάθε φορά που όταν ήµουνα µικρή δάγκωνα πάρα πολύ συχνά τα δάχτυλά µου 

και έτρωγα τα νύχια µου και στο τραπέζι της κουγί, κουζίνας ο πατέρας µου είχε γράψει ότι για κάθε 

νύχι που θα… τρως, θα τρως από πάνω και πέντε σφαλιάρες.  

 

Ο πατέρας σε µία από τις πολλές  και καθηµερινές συγκρούσεις της οικογένειας µε αφορµή την 

συµπεριφορά της αδερφής της, µην ξέροντας τι να κάνει, πήρε µία βαλίτσα µε χρήµατα, που µόλις 

είχε πληρωθεί και τα έκαιγε. Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι έσκισε την µπλούζα του από τα 

νεύρα του. Ακόµη, έπινε και έλεγε, ότι θα αυτοκτονήσει. Και όλα αυτά µπροστά στα παιδιά. 

Ακούστηκε σχετικά το εξής:  

 
[…] και παίρνει ο πατέρας µία βαλίτσα µε χρήµατα που µόλις είχε πληρωθεί και άρχισε και τα 

‘καιγε… και από τα νεύρα του έσκισε και την µπλούζα του… έπινε και έλεγε, ότι θα αυτοκτονήσει… 

έπινε και έλεγε, ότι θα αυτοκτονήσει. 

 

Η Ευαγγελία αισθάνεται, ότι ο πατέρας της δεν την αγάπησε πραγµατικά, γιατί απουσίαζε µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα και έτσι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν πράγµατα µαζί, να περάσουν 

δηµιουργικό και ποιοτικό χρόνο οι δυο τους. Τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα της διαµονής της 

στην Αθήνα ο πατέρας ήταν απών από το σπίτι, λόγω εργασίας. Μάλιστα η Ευαγγελία φτάνει στο 

σηµείο να αµφισβητήσει την αγάπη του πατέρα που δεν είναι δίπλα στο παιδί του να το µεγαλώσει, 
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που δεν έχει αποκτήσει εµπειρίες και αναµνήσεις µε το παιδί του. Όλα αυτά υποστηρίζει, ότι κάνουν 

έναν άντρα πατέρα και τον δένουν µάλιστα µε το παιδί και θεωρεί, ότι αφού αυτή δεν έχει ζήσει 

αυτές τις καταστάσεις µε τον πατέρα της, ενδέχεται ο τελευταίος να µην την αγαπάει, όπως αγαπάει 

ένας πατέρας το παιδί του. η ίδια υποστηρίζει: 

 
[…] δεν ένιωσα ποτέ αγάπη, δεν ένιωσα ποτέ ένα άγγιγµά του… δεν κάναµε κοινά πράγµατα µαζί, δεν 

ασχολήθηκε ποτέ µαζί µου… γιατί έλειπε τον περισσότερο καιρό, και τον ένιωθα ουσιαστικά σαν ξένο 

µέσα στο σπίτι… ∆εν θυµάµαι ποτέ τον πατέρα µου να… µε πάρει αγκαλιά, να  µου πει σ’ αγαπώ, 

να… παίξει κάτι µαζί µου… δεν έκανε κάτι, για να µε µάθει, δεν έκανε κάτι, για να µε γνωρίσει… δεν 

ξέρω αν ο γονιός και ειδικά ο πατέρας, αγαπάει το παιδί, και χωρίς να το µεγαλώσει… γονιός γίνεσαι, 

όταν βέβαια γεννάς το παιδί, αλλά και όταν περνάς µαζί του τις δύσκολες και τις ευχάριστες στιγµές 

της ζωής σου… όταν είσαι δίπλα του και το εµψυχώνεις, όταν γελάς µαζί του, κλαις µαζί του… το 

βλέπεις να περπατάει…. του µιλάς, του γελάς, σου γελάει… δεν ξέρω, δηλαδή, ο πατέρας µου αν µ’ 

αγάπησε πραγµατικά ποτέ… συναισθηµατικά ήταν απόντες. 

 

 ∆εν ένιωσε τον πατέρα της να ενσωµατώνεται στο οικογενειακό τους σύστηµα, ακόµα και όταν 

επέστρεφε από την εργασία του. Θεωρεί µάλιστα, ότι κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι 

«ζωντάνευαν» οι καβγάδες και αποκτούσαν µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Αναφέρει σχετικά:  

 
 […] πάντοτε, λοιπόν τον πατέρα µου µέσα στο σπίτι τον ένιωθα σαν ξένο… µε τον πατέρα µου… 

όπου έρχεται µετά από µεγάλα χρονικά διαστήµατα απουσίας, όχι µόνο µε µένα, αλλά γενικά … µε 

όλη την οικογένεια, µε όλη τη δυναµική της, ε… γίνεται κάθε φορά ένας χαµός ε… και κάθε φορά 

καταλήγουµε σε τσακωµούς και συγκρούσεις.  

 

Κανένας µέσα στο σπίτι δεν µπορούσε να αµφισβητήσει την αυθεντία του πατέρα της και ό, τι 

έλεγε έπρεπε να το ακολουθούν όλοι. Όµως η Ευαγγελία ασφυκτιούσε µε αυτή την κατάσταση, γιατί 

ένιωθε, ότι ο πατέρας της δεν είχε δικαίωµα να το κάνει αυτό.  ∆ηλώνει χαρακτηριστικά:  

 
[…] πολλές φορές τον αισθανόµουν σαν αφέντη πάνω από το κεφάλι µου, κι ένιωθα, ότι δεν είχε 

δικαίωµα να το κάνει αυτό… Έχουµε ζήσει άσχηµες καταστάσεις κι έχουµε νιώσει την έλλειψη του 

πατέρα σε όλο το µεγαλείο του.   

 

Αν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει έναν πατέρα, θα επέλεγε κάποιον που δεν θα ασκούσε το 

επάγγελµα του ναυτικού, για να περνάει περισσότερο χρόνο µε την οικογένειά του. θεωρεί, ότι η 

απουσία του πατέρα της επιφόρτισε την µητέρα της µε παραπάνω ευθύνες, µε αποτέλεσµα και η ίδια 

να γίνει νευρική και να µην έχει το χρόνο να ασχοληθεί µε την συναισθηµατική και ψυχική υγεία 

των παιδιών της. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η αδερφή της να γίνει επιθετική, και από την άλλη 

πλευρά, η ίδια και ο αδερφός της να γίνουν ιδιαίτερα εσωστρεφή άτοµα. Χαρακτηριστικά, 

ακούστηκαν τα εξής:    

 
[…] πρωτίστως, θα ήταν ένας πατέρας που δεν θα ήταν ναυτικός, ε, για να κάθεται περισσότερες ώρες 

µέσα στο… σπίτι, ε, γιατί πιστεύω, ότι εξαιτίας του… επαγγέλµατος του πατέρα µου, η οικογένεια µας 

γενικά ήταν δυσλειτουργική. ∆ηλαδή, τι θέλω να πω µ’ αυτό. Ε, και η µητέρα µου όλα αυτά τα χρόνια 

µεγαλώνοντας µόνη της τρία παιδιά ε, και έχοντας όλες τις ευθύνες του σπιτιού, από το πλήρωµα των 

λογαριασµών, από το να είναι καλά τα παιδιά, απ’ το διάβασµά τους, από την καθαριότητά τους, από 

το να διατηρήσει καθαρό το σπίτι, απ’ το να προχωρήσουν σωστά στη ζωή τους ε, και να µην… 

παραπέσουν, ας πούµε, σε καµία παγίδα ή κυρίως στην εφηβεία. Επειδή, λοιπόν, είχε όλα αυτά στο 

µυαλό της, ε, είχε γίνει κι εκείνη νευρική, ε, και δεν είχε πολύ χρόνο να ασχοληθεί µαζί µας ε, µε 

αποτέλεσµα… ε, η αδερφή µου πιστεύω να γίνει ιδιαίτερα επιθετική, εγώ να κλειστώ στον εαυτό µου, 

αλλά και ο αδερφός µου επίσης, το ίδιο.  
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Φαίνεται να πιστεύει, ότι η παρουσία του πατέρα µέσα στο σπίτι θα οριοθετούσε την 

συµπεριφορά της αδερφής της σε µεγαλύτερο βαθµό και δεν θα παρουσίαζε όλες αυτές τις άσχηµες 

εκρήξεις που είχε. Θεωρεί, ότι γενικότερα θα υπήρχε ένα άλλο πλαίσιο οικογένειας. Ειδικότερα:  

 
«[…] πιστεύω, ότι αν ήταν στο σπίτι, η αδερφή µου δεν θα εκδήλωνε, όλη αυτή τη συµπεριφορά την 

άσχηµη, που είχε εκδηλώσει µε τα ξεσπάσµατα, τους θυµούς, το ξύλο σε όλα τα µέλη της οικογένειας. 

Πιστεύω, δηλαδή, ότι η παρουσία του µέσα στο σπίτι θα έβαζε άλλα όρια στα παιδιά και κυρίως ε, 

στην αδερφή µου και θα δηµιουργούσε ένα άλλο πλαίσιο οικογένειας». 

 

Πιστεύει, επίσης, ότι αν ο πατέρας της δεν ήταν ναυτικός, δεν θα την έδιναν να µεγαλώσει µε τον 

παππού και τη γιαγιά της στο χωριό, µακριά, δηλαδή, από την οικογένεια καταγωγής της. Θεωρεί, 

ότι οι γονείς της θα είχαν το χρόνο και τις δυνάµεις να µεγαλώσουν τα παιδιά τους. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
«[…] αν ο πατέρας µου ήταν στο σπίτι και δεν ήταν ναυτικός, πιστεύω, ότι δεν θα αποφάσιζαν να µε 

δώσουν εµένα στη γιαγιά µου, όταν ήµουν µόλις οχτώ µηνών και στον παππού µου, για να, για να µε 

µεγαλώσουν».  

 

Παράλληλα, υποστηρίζει, ότι θα µεγάλωνε µαζί µε την αδερφή της, σαν πραγµατικά αδέρφια, και 

θα είχαν σαφώς καλύτερη σχέση, από ότι έχουν σήµερα. Φαίνεται, ότι το µοίρασµα εµπειριών και 

συναισθηµάτων, αλλά και οι κοινές στιγµές του παρελθόντος, είναι αυτές που δένουν την 

οικογένεια. Ακούστηκε το εξής:  

 
[…] Και θέλω να πιστεύω, ότι θα… είχα ε, µία καλύτερη σχέση µε την αδερφή µου, αν µεγαλώναµε 

µαζί σαν αδερφές.  

 

Θα ήθελε, επίσης, ο πατέρας που θα διάλεγε να είχε σαφώς µία καλύτερη συµπεριφορά απέναντί 

της. Η συµπεριφορά αυτή συνίσταται στην ηθική και ψυχολογική ενίσχυση της Ευαγγελίας, χωρίς 

υποβιβασµούς και αποθαρρυντικά σχόλια. Θα ήθελε να µην την χτυπάει και γενικότερα να νιώθει 

όµορφα µε τον πατέρα της και όχι να εύχεται να µην τον βλέπει καθόλου ή να τροµοκρατείται στην 

ιδέα, ότι θα ασχοληθεί µαζί της, γιατί ήξερε, ότι θα κατέληγαν στο να την χτυπήσει. Έτσι λοιπόν, 

µας είπε:  

 
[…] θα ήθελα ο πατέρας µου να µην µε υποβιβάζει και να µην µε ενθαρρύνει. Να είχε έναν άλλο 

τρόπο να µε προσεγγίσει. ∆ηλαδή, πολλές φορές θυµάµαι, όταν ήµουνα µικρή, που έλεγα από µέσα 

µου, άφησε µε ήσυχη, δεν θέλω να ασχολείσαι µαζί µου. ∆ηλαδή, προτιµούσα να µην τον βλέπω 

καθόλου, και να µην ασχολείται καθόλου µαζί µου, από το να ασχολείται και να τρώω ξύλο ή να µου 

φωνάζει. ∆ηλαδή, θυµάµαι µία φορά ε, που έγινε ολόκληρη ιστορία στο σπίτι, γιατί, ήµουνα στην 

Πέµπτη δηµοτικού και είχα πάρει ένα σακουλάκι γαριδάκια και έτρωγα και δεν έπρεπε λέει, να τα 

τρώω ε, γιατί ήµουνα ολόκληρη… γυναίκα, ολόκληρη κοπέλα. Και έγινε χαµός, και φώναζε στην µάνα 

µου, ε, γιατί, λέει, εγώ, γιατί µάλλον εκείνη µου έδωσε λεφτά να πάω να πάρω γαριδάκια, που ήµουνα 

ολόκληρη κοπέλα. 

 

Η Ευαγγελία φαίνεται να γνωρίζει, ότι η αδερφική σχέση στη ζωή ενός ανθρώπου είναι µοναδική 

και ανεπανάληπτη. Θεωρεί, ότι ο πατέρας της µε την άσχηµη συµπεριφορά που είχε απέναντί της, 

αλλά και µε την σύγκριση που έκανε ανάµεσα στην ίδια και την αδερφή της, της στέρησε αυτό το 

πολύτιµο δώρο της αδερφικής αγάπης. Μας είπε λοιπόν:  

 
[…] Θα ήθελα, επίσης να είναι περισσότερο ενθαρρυντικός, να µε ενισχύει περισσότερο, να µην κάνει 

αυτή την σύγκριση µε την αδερφή µου, που πιστεύω, ότι αυτή η σύγκριση µου στέρησε, ότι πιο 

ιδανικό ε, µπορεί να έχει µία αδερφή στη ζωή της, µία άλλη αδερφή. Γιατί πιστεύω πραγµατικά, ότι η 

αδερφική σχέση είναι µοναδική και ανεπανάληπτη και αναντικατάστατη. 
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Επιπλέον, θα προτιµούσε ο πατέρας της να ασκεί ένα άλλο επάγγελµα, και όχι αυτό του 

ναυτικού, για να βρίσκεται κοντά στην µητέρα της. Θεωρεί, ότι όλα αυτά τα χρόνια, η τελευταία 

έχει κουραστεί πολύ σωµατικά, αλλά κυρίως συναισθηµατικά και ψυχικά. Αυτό απορρέει από το 

γεγονός, ότι είχε την αποκλειστική ευθύνη για το µεγάλωµα τριών παιδιών, πράγµα που δεν θα 

συνέβαινε, αν ήταν παρών µέσα στο σπίτι και ο σύζυγός της. Συγκεκριµένα, µας είπε:  

 
[…] Θα ήθελα, επίσης να µην είναι ναυτικός για να είναι στο σπίτι µας και να βοηθάει την µητέρα µου 

ε… και µόνο, δηλαδή, η παρουσία του, τη βοηθάει. Θα τη βοηθούσε πιστεύω, συναισθηµατικά και 

ψυχολογικά.  

 

Θα ήθελε γενικά ο πατέρας της να είναι περισσότερο στοργικός απέναντί της και να εκφράζει την 

αγάπη του µε έναν διαφορετικό τρόπο, και όχι µε αυτόν που φερόταν στην Ευαγγελία. Έτσι, µας 

είπε:  

 
[…] Θα ήθελα γενικότερα ο πατέρας µου να έχει περισσότερη κατανόηση και να µου εκφράζει την 

αγάπη του µε έναν… διαφορετικό τρόπο.  

 

Ένα ακόµα στοιχείο της προσωπικότητας του πατέρα της που δεν άρεσε καθόλου στην Ευαγγελία 

είναι, ότι έδινε πολύ µεγάλη βαρύτητα στον οικονοµικό τοµέα και θεωρούσε, ότι έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του ως πατέρας, αφού βοηθούσε οικονοµικά τα παιδιά του. Όταν µάλιστα η 

Ευαγγελία κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυµοσύνης και ούσα ανύπαντρη, είχε προβλήµατα µε 

τον πατέρα του παιδιού, της είχαν απαγορεύσει να µεταβεί στην Αθήνα, γιατί σκέφτονταν το τι θα 

πει ο κόσµος που η κόρη τους ήταν ανύπαντρη µε ένα παιδί στην κοιλιά. Αν’ αυτού ο πατέρας της, 

της είχε προτείνει να την βοηθήσει οικονοµικά – πληρώνοντας της την µετακόµιση, από το σπίτι που 

έµενε µε τον πατέρα του παιδιού της, να µετακοµίσει σε ένα άλλο στο ίδιο νησί. Αυτή ήταν η 

βοήθεια που έκρινε ως πατέρας, ότι έπρεπε να δώσει εκείνη τη στιγµή στο παιδί του. µας είπε 

λοιπόν η Ευαγγελία:  

 
[…] Ε… και δεν θα ξεχάσω ποτέ ε… που… όταν ήµουν έγκυος και δεν ενέκριναν ποτέ από την αρχή 

την σχέση που είχα µε τον βιολογικό πατέρα του πρώτου µου παιδιού. Και ήµουν λοιπόν, έγκυος και 

ήµουν στο νοσοκοµείο µε πρόωρες συσπάσεις και εκείνος µου έλεγε, ότι θέλει να κάνω εξέταση DNA, 

για να παντρευτούµε, για να δει, αν το παιδί είναι δικό του, ε… ο πατέρας µου γύρισε και µου είπε ότι, 

να τόνε παρατήσω. Ε.. Αυτό βέβαια, µου λέγανε στο νοσοκοµείο, γιατί µετά µου έλεγαν, όταν 

γεννήθηκε το παιδί, ότι το παιδί θα είναι εξώγαµο, ε, και καλά θα έκανα να τον ε, παντρευτώ, για να 

µην λένε το παιδί µου εξώγαµο, κι ας χωρίσω µετά. Ε, θυµάµαι, λοιπόν, τότε ο πατέρας µου που µού 

‘χε πει, ότι ακόµα κι απ’ αυτόν να χωρίσεις και να σηµειώσω, ότι εγώ ήµουνα στο νοσοκοµείο 

κατάκοιτη, µε πρόωρες συσπάσεις και τρεις ορούς στα χέρια, µε σπασµένες φλέβες, για να κρατήσω 

αυτό το παιδί στην… ε, κοιλιά µου, όσες περισσότερες µέρες ε, µπορούσα. Γύρισε, λοιπόν, και µου 

είπε ο πατέρας µου, ότι… να… φύγεις από την Ιεράπετρα, που έµενα µ’ εκείνον και να… εδώ, βέβαια, 

στην Αθήνα δεν θα έρθεις, δεν σε θέλουµε, ε, να πας µε το παιδί σου σε ένα άλλο ε, µέρος ε, της 

Κρήτης, ε… να µείνεις ή όπου αλλού θες, εκτός από ‘δω, εκτός από την Αθήνα, δηλαδή. Και 

αποφάσισε πού θέλεις να πας, για να κατέβω να σου κάνω την µετακόµιση, να στην πληρώσω και µετά 

ν’ ανέβω επάνω. ∆ηλαδή, πάντοτε έβαζε το οικονοµικό µέρος ο πατέρας µου µπροστά ε, και πίστευε, 

ότι εντάξει, αφού θα µου πλήρωνε την µετακόµιση, ότι ήµουνα εντάξει, δεν είχα, ας πούµε καµία άλλη 

ανάγκη. Ή αφού θα πλήρωνε το νοσοκοµείο που θα γεννούσα, τι άλλο να είχα ανάγκη, ας πούµε, από 

τρυφερότητα, από αγάπη, από συµπαράσταση τις πρώτες µέρες που θα ήµουνα χωρίς το µωρό, και 

που… µε το µωρό, µάλλον, και που το είχε παρατήσει και ο ίδιος του ο πατέρας και είχε αλλάξει όλη η 

ζωή µου; Από τι άλλο να είχα ανάγκη, εκτός από το οικονοµικό;! 

 

Για όλη αυτήν την άσχηµη κατάσταση στην οικογένειά της η Ευαγγελία πιστεύει, ότι ευθύνεται 

και το γεγονός, ότι όταν η µητέρα της έλεγε στον πατέρα της – από το τηλέφωνο, φυσικά, αφού 

εκείνος ήταν συνεχώς απών – το τι γινόταν στο σπίτι, ο πατέρας της συνεχώς δικαιολογούσε την 
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αδερφή της µε αποτέλεσµα κι εκείνη να µην πληρώνει τις συνέπειες των πράξεών της, αλλά και η 

σχέση της µητέρας µε τον πατέρα της να ψυχραίνεται. Ειδικότερα:   

 
[…] Και αυτό, επίσης που δεν συγχωρούσα ποτέ στον πατέρα µου, είναι ότι όταν µετά του τα έλεγε η 

µητέρα µου, πολλές φορές δηλαδή και δικαιολογούσε την κόρη του, ε… ή δεν έκανε τίποτα ή του τα 

έλεγε από το τηλέφωνο, γιατί έλειπε, κι όταν ερχόταν στο σπίτι ε… τα είχε ξεχάσει. Γιατί, αν δεν 

παρέµβεις, πιστεύω, σε ένα γεγονός, την ώρα που συµβαίνει, αν παρέλθει µετά ένας χρόνος, ε… χάνει 

τη σηµασία του.  

 

Ο πατέρας της Ευαγγελίας υποστήριζε την πρώτη του κόρη και µπροστά στην ίδια, µειώνοντας 

ταυτόχρονα την γυναίκα του στα µάτια του παιδιού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

ένας συνασπισµός ανάµεσα στον πατέρα της και την αδερφή της, η οποία από την πλευρά της 

χαρακτήριζε την µητέρα της ως «κακιά» και υποστήριζε, ότι µόνο ο πατέρας της την καταλάβαινε. 

Επιπλέον, κατηγορούσε την µητέρα της, ότι υποστήριζε την Ευαγγελία. Ειδικότερα:   

 
[…] ∆ηλαδή, ο πατέρας µου πάντοτε υποστήριζε την µητέρα µου, ε, συγγνώµη την αδερφή µου, ε, και 

η µητέρα µου έπεφτε πολύ στα µάτια της… ε… ε… αδερφής µου. Ε… Και της έλεγε µάλιστα η 

αδερφή µου, ότι είναι κακιά και ότι µόνο ο πατέρας της είναι καλός και την καταλαβαίνει. Ε… Και 

πάντοτε η αδερφή µου… χαρακτηριστικά την κατηγορούσε την µητέρα µου, ότι έπαιρνε τη θέση τη 

δική µου και το µέρος το δικό µου. 

 
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η σχέση της Ευαγγελίας µε τον πατέρα της δεν είναι 

καθόλου καλή. Μας αναφέρει, ότι πάντοτε ο πατέρας της, την αποθάρρυνε, την υποβίβαζε, της 

µίλαγε µε άσχηµα λόγια και την συνέκρινε µε τη αδερφή της. Η αδερφή της λοιπόν, για τον πατέρα 

της, πάντα ήταν η «όµορφη», η «έξυπνη», η «µορφωµένη», «αυτή που θα έχει καλή σχέση µε τον 

σύζυγο και τα παιδιά της». Η ίδια ήταν το «ζούµπερο», η «ανίκανη να σπουδάσει», αυτή που «δεν θα 

έχει καλές σχέσεις µε τον σύζυγό της», αλλά και αυτή που «δεν είναι άξια στη ζωή της, παρά να 

καθαρίζει σκάλες». ∆εν είναι, δηλαδή, µόνο, ότι της απηύθυνε άσχηµα λόγια είναι, αλλά είναι και το 

γεγονός, ότι την συνέκρινε µε την αδερφή της.  Η Ευαγγελία ένιωσε τόσο µεγάλη απόρριψη από τον 

πατέρα της που µερικές φορές νόµιζε, ότι την µισούσε και ότι ένιωθε απέχθεια για εκείνη. Αντίθετα, 

ο πατέρας της έδειχνε, ότι είχε µία πολύ στενή σχέση µε την αδερφή της και της έδειχνε αδυναµία, 

την οποία µάλιστα δείχνει ακόµα.  

Πολλές φορές η Ευαγγελία ένιωθε, ότι έπρεπε να διεκδικήσει την αγάπη του πατέρα και της 

µάνας της. Ένιωθε, ότι έπρεπε να αγωνιστεί, για να κερδίσει την αγάπη και την αποδοχή τους. Η 

Ευαγγελία θυµάται, ότι ένιωθε πολύ µεγάλη ανασφάλεια, εξαιτίας της απουσίας του πατέρα της, 

λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Θυµάται, επίσης, ότι αυτή η ανασφάλεια εξαφανιζόταν µόλις ο 

πατέρας της ερχόταν και τον ένιωθε παρών µέσα στο σπίτι.  

Από τις πιο άσχηµες στιγµές στη ζωή της Ευαγγελίας, ήταν όταν η δασκάλα στο σχολείο τους 

ζητούσε να γράψουν πώς πέρασαν το διάστηµα των διακοπών τους. Κι αυτό, γιατί σχεδόν πάντοτε η 

οικογένεια της περνούσε τις διακοπές χωρίς τον πατέρα της. Η απουσία λοιπόν του πατέρα το 

διάστηµα των διακοπών γινόταν ακόµη περισσότερο έντονη.  

∆εν ήταν λίγες οι φορές που ο πατέρας της Ευαγγελίας εξέφραζε και επιθετικότητα απέναντί της. 

Ειδικά κατά την διάρκεια της µελέτης, όταν προσπαθούσε να την µάθει να διαβάζει από την πρώτη 

τάξη του δηµοτικού. Πολλές φορές της είχε δώσει σφαλιάρες, µε την δικαιολογία, ότι δεν του 

µιλούσε. Η ίδια οµολογεί, ότι φοβόταν να µιλήσει, γιατί στο ενδεχόµενο του λάθους, θα τη χτυπούσε 

πάλι. Μάλιστα, µία φορά την είχε πιάσει από τα πόδια και την είχε γυρίσει ανάποδα, µε αποτέλεσµα 

από το φόβο της να κατουρηθεί επάνω της.  

Αυτή η συµπεριφορά του πατέρα της έκανε την Ευαγγελία να τρέµει και µόνο στο άκουσµα του 

ερχοµού του από τα ταξίδια. Νιώθει άσχηµα που το παραδέχεται, αλλά πολλές φορές ευχόταν να 

µην επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι. Όταν πάλι µάθαινε, ότι θα φύγει για ταξίδι, ένιωθε 

ξελαφρωµένη, ένιωθε να απελευθερώνεται. Προσπαθούσε να διαβάσει γρήγορα για το σχολείο και 

µετά να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, ευχόµενη να δει ο πατέρας της, ότι είναι απασχοληµένη 
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και να µην την φωνάξει να µελετήσουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ως παιδί δεν έπαιζε πολύ, αλλά 

από πολύ µικρή ηλικία ήξερε να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και να το φροντίζει, που σε 

φυσιολογικά πλαίσια το κάνει η µητέρα – σύζυγος της οικογένειας. Τις δουλειές αυτές τις είχε 

αναλάβει η Ευαγγελία µαζί µε ένα µεγάλο µέρος από το µεγάλωµα του αδερφού της. Το παιχνίδι για 

την Ευαγγελία σταµάτησε την στιγµή που έφυγε από το χωριό – όταν ήταν πεντέµισι ετών – που 

µεγάλωνε µε τον παππού και τη γιαγιά, και πήγε στην Αθήνα στους γονείς της. Μόνο τότε την 

αποδεχόταν και την επιβράβευε ο πατέρας της, όταν έκανε δουλειές στο σπίτι.  

Ο πατέρας της Ευαγγελίας την χτυπούσε, µόνο, όταν κάθονταν να µελετήσουν ή αργότερα στην 

εφηβεία, όταν άρχισαν τα πρώτα σκιρτήµατα. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι αυτό το γεγονός, την έκανε 

να κλειστεί ακόµη περισσότερο στον εαυτό της, αλλά και να γίνει ντροπαλή και εσωστρεφής και 

λιγότερο κοινωνική, απ’ όσο θα µπορούσε να είναι. Όπως λέει, χαρακτηριστικά και η ίδια: «ένιωθε ο 

πατέρας της να της κόβει τα φτερά της».   

Θίγεται για άλλη µία φορά η αδυναµία της µητέρας και η αποκλειστικότητα του πατέρα στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε την οικογένεια. Αν και ήταν το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απών, 

ήταν εκείνος που έπαιρνε τις αποφάσεις της οικογένειας, σοβαρές και µη, έστω και τηλεφωνικώς.  

Ο πατέρας της Ευαγγελίας είναι ιδιαίτερα νευρικός και φωνάζει µε το παραµικρό, όπως και η 

µητέρα της. Όταν δεν του αρέσει κάτι σε µία συζήτηση, δεν προσπαθεί µε επιχειρήµατα να δείξει 

την αντίθεση και δυσφορία του, παρά προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους θέλοντας και µη. Η 

Ευαγγελία δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστηµένη από τον τρόπο που επικοινωνούσε και επικοινωνεί 

µε τον πατέρα της, διότι θεωρεί, ότι εξαιτίας του επαγγέλµατός του, δεν γνωρίζει τα παιδιά του, 

αφού δεν τα µεγάλωσε και κατά συνέπεια δεν έχει περάσει χρόνο µαζί τους. Αυτό είναι και ένα από 

τα µεγαλύτερα παράπονα της Ευαγγελίας αναφορικά µε τον πατέρα της. Η ίδια θεωρεί, ότι είναι 

ένας από τους βασικότερους λόγους, για τους οποίους έχει άσχηµη σχέση µαζί του.  

Πιο συγκεκριµένα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι αυτό που την ενοχλεί είναι, ότι δεν έχει καθόλου 

αναµνήσεις από την σχέση της µε τον πατέρα της. Σκεπτόµενη τα παιδικά της χρόνια ο πατέρας της 

δεν είναι πουθενά παρών. Οι µόνες αναµνήσεις που έχει από εκείνον έχουν αρνητική χροιά. Και 

αυτό, όπως λέει και ή ίδια, συνεχίζεται ακόµα, αφού ακόµα ασκεί το επάγγελµα του ναυτικού, αν 

και έχει βγει σε σύνταξη. Είναι σαν να επιδιώκει να βρίσκεται στη θάλασσα, µακριά από τα 

προβλήµατα και τις εντάσεις. Άλλωστε, η Ευαγγελία µας έχει αναφέρει, ότι µόλις εµφανίζονταν ο 

καβγάδες και οι φασαρίες στο σπίτι – τα οποία προβλήµατα επιτείνονταν µε τον ερχοµό του πατέρα 

– εκείνος απειλούσε και ετοίµαζε τις βαλίτσες του να φύγει. 

Επιπλέον, αναφέρει, ότι ο πατέρας της, όταν δεν συµφωνεί µε την άποψη κάποιου, του µιλάει µε 

ειρωνεία. Το ίδιο έκανε και στην Ευαγγελία, µε αποτέλεσµα κάθε φορά η συζήτηση να καταλήγει σε 

φασαρία, αλλά και ποτέ να µην δείχνει πως καταλαβαίνει αυτό που ήθελε να του πει το ίδιο του το 

παιδί. Ποτέ δεν θυµάται να έχει πραγµατοποιήσει έναν ουσιαστικό διάλογο µε τον πατέρα της.  

Τονίζει µάλιστα, ότι ο πατέρας της είναι αρκετά ισχυρογνώµων και δεν µπορεί κανείς εύκολα να 

του αλλάξει άποψη. ∆ογµατικά προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του και στον άλλον, χωρίς τη 

χρήση επιχειρηµάτων ή αντικρουόµενων απόψεων και χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα όσα λένε οι 

υπόλοιποι. Θα τον χαρακτήριζε πολύ εύκολα ως «αυταρχικό». Η Ευαγγελία συνεχώς ένιωθε τον 

πατέρα της να την µειώνει µε τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτός θεωρεί, ότι είναι και ο λόγος που η 

ίδια είναι ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερη αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση στη ζωή του. Ένιωθε 

αποθαρρυµένη σε ό, τι κι αν ήθελε να κάνει, σε αντίθεση πάντα µε την αδερφή της. Τώρα πλέον µε 

τον πατέρα της έχει µόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Συνήθως τηλεφωνεί εκείνος – αφού το σήµα 

µέσα στο καράβι δεν είναι πολύ δυνατό -  κάθε δύο µε τρεις µήνες.   

Η Ευαγγελία δεν θυµάται ποτέ να έχει κάνει διάλογο µε τον πατέρα της. Κι αυτό, γιατί εκείνος 

προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του, χωρίς να ακούει τις γνώµες των άλλων. ∆εν θυµάται ποτέ, 

να της έχουν µιλήσει οι γονείς της, για θέµατα σχετικά µε αντισύλληψη, αγάπης, έρωτα ή και άλλα 

θέµατα γεµάτα µε απορίες της εφηβικής ηλικίας. Το µόνο που ενδιέφερε και φόβιζε τον πατέρα της 

ήταν µήπως οι κόρες του προχωρήσουν σε µία σχέση τους. Από την άποψη, ότι αυτό το πράγµα 

είναι ανήθικο να γίνει έξω από τα πλαίσια του γάµου.   
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Το κυριότερο που θα ήθελε η Ευαγγελία αναφορικά µε τον πατέρα της είναι να µην ασκούσε το 

επάγγελµα, µε το οποίο ασχολείται τόσα χρόνια. Θα ήθελε να επαγγέλλεται κάτι άλλο, προκειµένου 

να παραµένει µε την οικογένειά του, αλλά και για να µην ακούει την µητέρα της να διαµαρτύρεται 

συνεχώς, ότι τα παιδιά της φταίνε που ο άντρας της έγινε ναυτικός. Ήταν µία συνήθεια της µητέρας 

της να κατηγορεί τα ίδια της τα παιδιά, ότι φταίνε για τη συνεχή και συχνή απουσία του συζύγου 

της. Ένας ακόµη λόγος που δεν της αρέσει ο πατέρας της είναι γιατί, κι εκείνος, έχει δεχθεί το ίδιο 

παθητικά µε την µητέρα της την συµπεριφορά της αδερφής της. Άφηνε κι εκείνος την αδερφή της να 

επιτίθεται σε όποιον θέλει, και σωµατικά και λεκτικά. 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας της και συγκεκριµένα το επάγγελµα που ασκεί, 

οφείλεται για πολλές άσχηµες καταστάσεις στην οικογένειά της, όπως είναι η µη κοινωνικότητα της 

µητέρας της, αλλά και το γεγονός, ότι στερείται και είναι µακριά από τους δικούς της ανθρώπους, 

τους συγγενείς της. Τέλος, υπογραµµίζει, ότι δεν της αρέσουν όλες αυτές οι εξωσυζυγικές σχέσεις 

που είχε ο πατέρας της. Η ίδια το έµαθε τυχαία από κάποια τηλεφωνήµατα και κάποιες συζητήσεις – 

καλύτερα συγκρούσεις – που είχε ο ίδιος µε την µητέρα της. Θεωρεί, ότι αυτές οι σχέσεις θίγουν την 

µητέρα της, ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα. Ο µοναδικός λόγος που της αρέσει της Ευαγγελίας 

ο πατέρας της είναι, γιατί, στον οικονοµικό τοµέα τουλάχιστον, δεν τους έλειψε τίποτα. Θεωρεί, ότι 

λόγω της οικονοµικής ανέσεως, στον µορφωτικό και γενικότερα στον πνευµατικό τοµέα δεν 

ένιωσαν στέρηση.  

Η Ευαγγελία πιστεύει, ότι µοιάζει µε τον πατέρα της στη νευρικότητα που διακρίνει κι εκείνη. 

Όχι, βέβαια, σε τόσο έντονο βαθµό, αλλά θεωρεί, ότι πολλές φορές χάνει την υποµονή της, χωρίς να 

έχει προσπαθήσει αρκετά και διακατέχεται από νευρικότητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Θεωρεί, ότι κι 

εκείνη, όπως και ο πατέρας της, προσπαθεί να προσφέρει πνευµατικά στα παιδιά της, ό, τι καλύτερο 

µπορεί. Προσπαθεί, όµως αυτό να το συνδυάσει µε την συναισθηµατική και ψυχική ασφάλεια των 

παιδιών, κάτι που η ίδια δεν ένιωσε να της παρέχεται από τους γονείς της.  

Σε αντίθεση τώρα µε τον πατέρα της, εκείνη προσπαθεί να βρίσκει, όσο το δυνατόν περισσότερο 

χρόνο, για να βρίσκεται µε τα παιδιά της. Το ίδιο προσπαθεί και για τον σύζυγό της και ευτυχώς η 

δουλειά του, του επιτρέπει να περνάει αρκετές ώρες µε την ίδια και τα παιδιά. Ωστόσο, όταν ο 

σύζυγός της βρίσκεται στην εργασία του, η Ευαγγελία νιώθει τα ίδια συναισθήµατα άγχους και 

ανασφάλειας που ένιωθε στο πατρικό της σπίτι εξαιτίας της έλλειψης του πατέρα της.  

Σε αυτό που σίγουρα η Ευαγγελία δεν θέλει να µοιάσει στον πατέρα της, είναι στην σύγκριση 

που έκανε ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή της. Θεωρεί, ότι αυτή η πράξη του ήταν 

καταστροφική, όχι µόνο για την σχέση των δύο αδερφών µεταξύ τους, αλλά και γενικότερα για την 

πορεία όλων των σχέσεων στη ζωή τους. Γι’ αυτό το λόγο προσπάθησε να εισάγει οµαλά στη ζωή 

της µεγάλης της κόρης τον ερχοµό του µωρού και να την προετοιµάσει κατάλληλα.  

Η µητέρα της δείχνει για άλλη µια φορά την αδυναµία της και την πλήρη υποταγή της στον 

πατέρα της, αφού θεωρεί, ότι η Ευαγγελία οφείλει να ζητήσει συγγνώµη από τον τελευταίο. Κι αυτό 

γιατί, σύµφωνα πάντοτε µε τα λεγόµενα της µητέρας της, ο πατέρας της εισέπραξε πολύ πόνο µετά 

τον χωρισµό της κόρης του και την κοινωνική κατακραυγή από αυτόν, αφού απέκτησε την ταµπέλα 

«της χωρισµένης».  

Για τον µόνο λόγο που η Ευαγγελία άκουγε ένα «µπράβο» µέσα στο σπίτι της, ήταν για τις 

δουλειές που έκανε µέσα σε αυτό. Μόνο για αυτό θεωρούσε ικανή την κόρη του και γι’ αυτόν τον 

λόγο της έλεγε, ότι πρέπει στη ζωή της να γίνει καθαρίστρια, αφού µόνο σε αυτό ήξερε να 

ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά. Αυτό άλλωστε, δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερη ευφυΐα, αφού την 

αποκαλούσε συνεχώς και υποτιµητικά «ζούµπερο». Η Ευαγγελία, προκειµένου να ακούσει κι εκείνη 

ένα θετικό σχόλιο από τον πατέρα της, προκειµένου να νιώσει κι εκείνη, ότι αξίζει, καθάριζε 

συνεχώς το σπίτι.  

Όταν η Ευαγγελία αισθανόταν πικραµένη από τον πατέρα της, κλεινόταν στο δωµάτιό της, δεν 

µιλούσε σε κανέναν και άκουγε πολύ δυνατά µουσική. Παράλληλα, υπογραµµίζει το γεγονός, ότι, 

όταν τσακωνόταν µε τον πατέρα της, τσακωνόταν και µε τον φίλο της. Ένιωθε, ότι προσπαθούσε να 

εκδικηθεί τον πατέρα της στο πρόσωπο του φίλου της. Αυτό συνέβαινε µόνο, όταν ερχόταν σε 

σύγκρουση µε τον πατέρα της. Με κανένα άλλο µέλος της οικογένειάς της. 
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Η Ευαγγελία τονίζει, ότι η συµπεριφορά του πατέρα της απέναντί της, αλλά και η σύγκριση που 

έκανε µε την αδερφή της, την έκανε να είναι κλειστή ως άνθρωπος και καχύποπτη µε τους 

συνανθρώπους της. Επιπλέον, θεωρεί, ότι µε το να µην νιώθει καµία αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση, κλείστηκε εντελώς στον εαυτό της και έγινε ένα εσωστρεφές άτοµο. Οι δάσκαλοι 

στο σχολείο το επισήµαιναν συχνά στους γονείς της, αλλά εκείνοι ισχυρίζονταν, ότι είναι ήσυχο 

παιδί.  

Θεωρεί η Ευαγγελία, ότι ο πατέρας της, όχι µόνο δεν την ενθάρρυνε στον τοµέα της µαθήσεως, 

αλλά και έκανε ό, τι µπορούσε, προκειµένου να µην καταφέρει να προχωρήσει. ∆εν την ενίσχυε 

ποτέ θετικά, δεν της έλεγε ποτέ «µπράβο», της απευθυνόταν µε υποτιµητικές λέξεις, όπως 

«ζούµπερο», υπονοώντας την χαµηλή νοηµοσύνη της. ∆εν ξεχνούσε, βέβαια, να την αποθαρρύνει σε 

κάθε της προσπάθεια, όπως για παράδειγµα στις Πανελλήνιες – όπου η Ευαγγελία πέρασε στη 

πρώτη της προτίµηση – ή στον ΑΣΕΠ – όπου ήταν διοριστέα, και µάλιστα µε πολύ καλή σειρά.  

Αν και ο πατέρας της την αποθάρρυνε, αν και δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι θετικό, αναφορικά µε το 

σχολείο, εκείνη προσπαθούσε να τα καταφέρει. Ήταν µία µέτρια και σταθερή µαθήτρια, η οποία 

όµως µελετούσε και το πιο σηµαντικό, είχε τη δύναµη να προσπαθεί. Ο πατέρας της, ακόµη και 

στην πιο µικρή προσπάθειά της, δεν παρέλειπε να την χαρακτηρίζει «σκράπα» και να την 

προειδοποιεί, ότι «δεν µπορεί να καταφέρει τίποτα στη ζωή της». Όσο περισσότερο άκουγε τα λόγια 

αυτά από τον πατέρα της, τόσο περισσότερο προσπαθούσε η ίδια να γίνει καλύτερη. Με πόνο 

ψυχής, βέβαια.   

Θεωρεί, ότι η συγκρουσιακή και απόµακρη ταυτόχρονα σχέση που είχε µε τον πατέρα της έχει 

επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη σχέση της µε το άλλο φύλο. Πολλές φορές σε διάφορες 

αψιµαχίες και µικροσυγκρούσεις που είχε µε τον φίλο της ή ακόµη και τώρα µε τον σύζυγό της, 

ένιωθε και νιώθει, ότι τσακώνεται µε τον πατέρα της. Ένιωθε να επαναλαµβάνονται λέξεις και 

φράσεις που είχαν ανταλλαχθεί µέσα στην σύγκρουσή της µε τον πατέρα της. Πάντοτε  µέσα της 

έψαχνε να βρει τον λόγο που εκείνη ο πατέρας της την µείωνε συνεχώς και της µιλούσε άσχηµα, 

ενώ της αδερφής της, της φερόταν µε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, και µάλιστα δεν το έκρυβε. 

Στα αυτιά της Ευαγγελίας ακόµη ηχούν τα υποτιµητικά λόγια του πατέρα της, όπως «ζούµπερο» και 

«εσύ δεν είσαι άξια για τίποτα, παρά µόνο για να καθαρίζεις σκάλες». Μπροστά στην Ευαγγελία δεν 

παρέλειπε να υπερυψώνει την άλλη την κόρη του και να της λέει, ότι «εσύ είσαι το καλύτερο παιδί 

µου». Παρ’ όλα αυτά, η Ευαγγελία προσπαθεί, να δικαιολογήσει τον πατέρα της, λέγοντάς µας, ότι 

αυτή η αδυναµία προς την αδερφή της, ίσως οφείλεται στο γεγονός, ότι ήρθε στη ζωή µετά από τρία 

παιδιά που είχε χάσει η µητέρα της, ή επειδή γεννήθηκε τρεις µήνες προτού πεθάνει ο παππούς της, 

ο πατέρας του πατέρα της. Πιθανολογεί, επίσης, ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι η 

αδερφή της έχει το όνοµα της µητέρας του πατέρα της, της γιαγιάς της, δηλαδή.  

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, επίσης, ότι η απουσία του πατέρα της ήταν πολύ έντονη, όχι µόνο 

στην ίδια και τ’ αδέρφια της, αλλά και στην µητέρα της. Αυτό που την δυσαρεστούσε πολύ είναι, ότι 

δεν έχει αναµνήσεις από τον πατέρα και την µητέρα της µαζί ως ζευγάρι. ∆εν έχει εικόνες από τους 

δυο τους µέσα στο σπίτι. πάντοτε θυµάται την µητέρα της να γκρινιάζει στον πατέρα της, για να 

σταµατήσει να εργάζεται ως ναυτικός.  

Η Ευαγγελία χαρακτηρίζει τον πατέρα της «άγριο» και γενικότερα ως έναν άνθρωπο, που δεν 

διέθετε τρόπους διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών.  

Η Ευαγγελία αισθάνεται, ότι ο πατέρας της δεν την αγάπησε πραγµατικά, γιατί απουσίαζε µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα και έτσι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν πράγµατα µαζί, να περάσουν 

δηµιουργικό και ποιοτικό χρόνο οι δυο τους. Τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα της διαµονής της 

στην Αθήνα ο πατέρας ήταν απών από το σπίτι, λόγω εργασίας. Μάλιστα η Ευαγγελία φτάνει στο 

σηµείο να αµφισβητήσει την αγάπη του πατέρα που δεν είναι δίπλα στο παιδί του να το µεγαλώσει, 

που δεν έχει αποκτήσει εµπειρίες και αναµνήσεις µε το παιδί του. Όλα αυτά υποστηρίζει, ότι κάνουν 

έναν άντρα πατέρα και τον δένουν µάλιστα µε το παιδί και θεωρεί, ότι αφού αυτή δεν έχει ζήσει 

αυτές τις καταστάσεις µε τον πατέρα της, ενδέχεται ο τελευταίος να µην την αγαπάει, όπως αγαπάει 

ένας πατέρας το παιδί του. ∆εν ένιωσε τον πατέρα της να ενσωµατώνεται στο οικογενειακό τους 
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σύστηµα, ακόµα και όταν επέστρεφε από την εργασία του. Θεωρεί µάλιστα, ότι κάθε φορά που 

ερχόταν στο σπίτι «ζωντάνευαν» οι καβγάδες και αποκτούσαν µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση.  

Κανένας µέσα στο σπίτι δεν µπορούσε να αµφισβητήσει την αυθεντία του πατέρα της και ό, τι 

έλεγε έπρεπε να το ακολουθούν όλοι. Όµως η Ευαγγελία ασφυκτιούσε µε αυτή την κατάσταση, γιατί 

ένιωθε, ότι ο πατέρας της δεν είχε δικαίωµα να το κάνει αυτό. ∆εν είχε το δικαίωµα να το κάνει, 

αφού συνεχώς βρισκόταν µακριά και δεν γνώριζε, ούτε τα ίδια του τα παιδιά. Φαίνεται να πιστεύει, 

ότι η παρουσία του πατέρα µέσα στο σπίτι θα οριοθετούσε την συµπεριφορά της αδερφής της σε 

µεγαλύτερο βαθµό και δεν θα παρουσίαζε όλες αυτές τις άσχηµες εκρήξεις που είχε. Θεωρεί, ότι 

γενικότερα θα υπήρχε ένα άλλο πλαίσιο οικογένειας µε άλλα όρια καθορισµένα ανάµεσα σε όλες τις 

οικογενειακές σχέσεις. Πιστεύει, επίσης, ότι αν ο πατέρας της δεν ήταν ναυτικός, δεν θα την έδιναν 

να µεγαλώσει µε τον παππού και τη γιαγιά της στο χωριό, µακριά, δηλαδή, από την οικογένεια 

καταγωγής της. Θεωρεί, ότι οι γονείς της θα είχαν το χρόνο και τις δυνάµεις να µεγαλώσουν τα 

παιδιά τους. Παράλληλα, υποστηρίζει, ότι θα µεγάλωνε µαζί µε την αδερφή της, σαν πραγµατικά 

αδέρφια, και θα είχαν σαφώς καλύτερη σχέση, από ότι έχουν σήµερα. Φαίνεται, ότι το µοίρασµα 

εµπειριών και συναισθηµάτων, αλλά και οι κοινές στιγµές του παρελθόντος, είναι αυτές που δένουν 

την οικογένεια για την Ευαγγελία.  

Θα ήθελε, επίσης, ο πατέρας που θα διάλεγε να είχε σαφώς µία καλύτερη συµπεριφορά απέναντί 

της. Η συµπεριφορά αυτή συνίσταται στην ηθική, συναισθηµατική και ψυχολογική ενίσχυση της 

Ευαγγελίας, χωρίς υποβιβασµούς και αποθαρρυντικά σχόλια. Θα ήθελε να µην την χτυπάει και 

γενικότερα να νιώθει όµορφα µε τον πατέρα της και όχι να εύχεται να µην τον βλέπει καθόλου ή να 

τροµοκρατείται στην ιδέα, ότι θα ασχοληθεί µαζί της, γιατί ήξερε, ότι θα κατέληγαν στο να την 

χτυπήσει. Θα ήθελε να έχει όµορφα συναισθήµατα για εκείνον. 

Η Ευαγγελία φαίνεται να γνωρίζει, ότι η αδερφική σχέση στη ζωή ενός ανθρώπου είναι µοναδική 

και ανεπανάληπτη. Θεωρεί, ότι ο πατέρας της µε την άσχηµη συµπεριφορά που είχε απέναντί της, 

αλλά και µε την σύγκριση που έκανε ανάµεσα στην ίδια και την αδερφή της, της στέρησε αυτό το 

πολύτιµο δώρο της αδερφικής αγάπης. Επιπλέον, θα προτιµούσε ο πατέρας της να ασκεί ένα άλλο 

επάγγελµα, και όχι αυτό του ναυτικού, για να βρίσκεται κοντά στην µητέρα της. Θεωρεί, ότι όλα 

αυτά τα χρόνια, η τελευταία έχει κουραστεί πολύ σωµατικά, αλλά κυρίως συναισθηµατικά και 

ψυχικά. Αυτό απορρέει από το γεγονός, ότι είχε την αποκλειστική ευθύνη για το µεγάλωµα τριών 

παιδιών, πράγµα που δεν θα συνέβαινε, αν ήταν παρών µέσα στο σπίτι και ο σύζυγός της. Θα ήθελε 

γενικά ο πατέρας της να είναι περισσότερο στοργικός απέναντί της και να εκφράζει την αγάπη του 

µε έναν διαφορετικό τρόπο, και όχι µε αυτόν που φερόταν στην Ευαγγελία.  

Ένα ακόµα στοιχείο της προσωπικότητας του πατέρα της που δεν άρεσε καθόλου στην Ευαγγελία 

είναι, ότι έδινε πολύ µεγάλη βαρύτητα στον οικονοµικό τοµέα και θεωρούσε, ότι έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του ως πατέρας, αφού βοηθούσε οικονοµικά τα παιδιά του. Όταν µάλιστα η 

Ευαγγελία κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυµοσύνης και ούσα ανύπαντρη, είχε προβλήµατα µε 

τον πατέρα του παιδιού, της είχαν απαγορεύσει να µεταβεί στην Αθήνα, γιατί σκέφτονταν το τι θα 

πει ο κόσµος που η κόρη τους ήταν «ανύπαντρη µε ένα παιδί στην κοιλιά». Αν’ αυτού ο πατέρας της, 

της είχε προτείνει να την βοηθήσει οικονοµικά – πληρώνοντας της την µετακόµιση, από το σπίτι που 

έµενε µε τον πατέρα του παιδιού της, να µετακοµίσει σε ένα άλλο στο ίδιο νησί. Αυτή ήταν η 

βοήθεια που έκρινε ως πατέρας, ότι έπρεπε να δώσει εκείνη τη στιγµή στο παιδί του.  

Για όλη αυτήν την άσχηµη κατάσταση στην οικογένειά της η Ευαγγελία πιστεύει, ότι ευθύνεται 

και το γεγονός, ότι όταν η µητέρα της έλεγε στον πατέρα της – από το τηλέφωνο, φυσικά, αφού 

εκείνος ήταν συνεχώς απών – το τι γινόταν στο σπίτι, ο πατέρας της συνεχώς δικαιολογούσε την 

αδερφή της µε αποτέλεσµα κι εκείνη να µην πληρώνει τις συνέπειες των πράξεών της, αλλά και η 

σχέση της µητέρας µε τον πατέρα της να ψυχραίνεται.  

Ο πατέρας της Ευαγγελίας υποστήριζε την πρώτη του κόρη και µπροστά στην ίδια, µειώνοντας 

ταυτόχρονα την γυναίκα του στα µάτια του παιδιού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

ένας συνασπισµός ανάµεσα στον πατέρα της και την αδερφή της, η οποία από την πλευρά της 

χαρακτήριζε την µητέρα της ως «κακιά» και υποστήριζε, ότι µόνο ο πατέρας της την καταλάβαινε. 
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Επιπλέον, κατηγορούσε την µητέρα της, ότι υποστήριζε την Ευαγγελία. Το ίδιο και ο σύζυγός της τη 

γυναίκα του.  

Ο πατέρας της Ευαγγελίας στην πνευµατική της ανάπτυξη δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, 

αφού ποτέ δεν την ενθάρρυνε, ποτέ δεν την ενίσχυσε ψυχολογικά, ποτέ δεν άκουσε ένα «µπράβο». 

Θεωρεί, όµως ότι και οι ίδιοι οι γονείς της, ως άνθρωποι δεν είχαν την τάση να καλλιεργούν την 

πνευµατική τους ανάπτυξη, αφού δεν έδειχναν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τοµέα.  

Μας ξαφνιάζει η ειλικρίνειά της, αφού οµολογεί, ότι τον πατέρα της δεν τον έχει ανάγκη, αφού 

δεν έγινε ποτέ πολύτιµος στη ζωή της, αφού δεν µοιράστηκε ποτέ µαζί του χρόνο από τη ζωή της. 

Συνειδητοποιούµε την πατρική έλλειψη που µπορεί να νιώσει το παιδί σε όλο της το µεγαλείο. Αυτό 

ουσιαστικά που έχει προσλάβει από τον πατέρα της είναι, ότι «πατέρας» είναι ο παροχέας υλικών 

αγαθών στο παιδί.  

Αν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει έναν πατέρα, θα επέλεγε κάποιον που δεν θα ασκούσε το 

επάγγελµα του ναυτικού, για να περνάει περισσότερο χρόνο µε την οικογένειά του. θεωρεί, ότι η 

απουσία του πατέρα της επιφόρτισε την µητέρα της µε παραπάνω ευθύνες, µε αποτέλεσµα και η ίδια 

να γίνει νευρική και να µην έχει το χρόνο να ασχοληθεί µε την συναισθηµατική και ψυχική υγεία 

των παιδιών της. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η αδερφή της να γίνει επιθετική, και από την άλλη 

πλευρά, η ίδια και ο αδερφός της να γίνουν ιδιαίτερα εσωστρεφή άτοµα.  

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο «πατέρας» οφείλει να κατέχει µία σηµαντική θέση στη ζωή του 

παιδιού. Η συµβολή του πρέπει να είναι καθοριστική στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών του. Πρέπει να είναι το στήριγµα και ο «οδηγός» στη ζωή του παιδιού, ο άνθρωπος που θα 

δείξει στο παιδί τον τρόπο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής του. Η Ευαγγελία φαίνεται να 

ξεχωρίζει τη θέση της µητέρας από την θέση του πατέρα στη ζωή του παιδιού. Θεωρεί, λοιπόν, ότι 

αυτό που αισθάνεται η µητέρα για το παιδί της, κοµµάτι από τον ίδιο της τον εαυτό, δεν µπορεί να 

το αισθανθεί κανένας άλλος. Η µητέρα δίνει στο παιδί τα συναισθήµατα, την τρυφερότητα. 

Ξεχωρίζει τον ρόλο της από τον πατέρα. Μπροστά στο µεγαλείο των συναισθηµάτων της µητέρας 

για το παιδί, δεν υπάρχει τίποτα ποιο σηµαντικό και µεγαλειώδες.  

 

7.2.3.2.3. Σχέσεις της Ευαγγελίας µε τα αδέρφια της  
Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Ευαγγελίας µε τα αδέρφια της, πρώτα µε 

την αδερφή της και κατόπιν µε τον αδερφό της:  

 

7.2.3.2.3.1. Η αδερφή 

 

Όσον αφορά στη σχέση της µε την αδερφή της, υπήρχε συνεχώς µία σύγκρουση µεταξύ τους, την 

οποία την ενδυνάµωνε, ίσως και να την προκαλούσε, η σύγκριση του πατέρα τους. Αν και είχαν 

µόνο δεκαέξι µήνες διαφορά ηλικίας, και θα µπορούσαν, αφού ήταν και το ίδιο φύλο να κάνουν 

εύκολα παρέα, εντούτοις η σχέση τους, ήταν πολύ δύσκολη και γεµάτη επιθετικότητα προς την 

Ευαγγελία, αλλά και προς ολόκληρη την οικογένεια. Προσπαθούσε συνεχώς να µειώσει την 

Ευαγγελία και να επιδεικνύει, ότι είναι καλύτερη από όλους και ότι εκείνη αξίζει περισσότερα. Γι’ 

αυτό την έλεγε «ταπεινή νηπιαγωγό» και ότι στο πανεπιστήµιο δεν θα µάθαινε τίποτα. 

Χαρακτηριστικά µας είπε:  

 
[…] από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου, ε, θυµάµαι να συγκρούοµαι µε την αδερφή µου… δεν θα 

µάθεις τίποτα παραπάνω, από το να παίζεις κουκλοθέατρο και να κινείς τις κούκλες. 

 

Η Ευαγγελία πιθανολογεί, ότι αυτή η σύγκρουση ίσως να οφείλεται και στο γεγονός, ότι και η 

ίδια στο χωριό µε τον παππού της και τη γιαγιά της, είχε µεγαλώσει σαν µοναχοπαίδι, όπως ακριβώς 

και η αδερφή της στην Αθήνα. Η Ευαγγελία, λοιπόν δεν είχε θέση στην Αθήνα, δεν ανήκε εκεί, αλλά 

στον παππού της και τη γιαγιά της, που την αγαπούσαν. Έτσι της έλεγε η αδερφή της και φαινόταν, 

σαν να µην ήθελε να αποδεχθεί, ότι στην καρδιά των γονιών της θα υπήρχε µία θέση και για την 

Ευαγγελία. Η ίδια µας είπε:  
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[…] η αδερφή µου είχε µεγαλώσει µόνη της, σαν µοναχοπαίδι κι εκείνη, όπως κι εγώ άλλωστε, ε… 

και… είχαµε συνέχεια µια έτσι κόντρα, µια πολύ άσχηµη… σχέση, δεν µε ήθελε καθόλου µέσα στο 

σπίτι, όποτε τσακωνόµασταν που ήτανε σε καθηµερινή βάση πάρα πολλές φορές, µου έλεγε να 

σηκωθώ να φύγω, ότι το σπίτι αυτό δεν είναι δικό µου, ότι κανένας δεν µε αγαπάει, χαρακτηριστικά, 

µου έλεγε, και ότι… να πάω στον παππού µου και τη γιαγιά µου που µ’ αγαπάνε. 

 

Η σχέση της Ευαγγελίας µε την αδερφή της χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερη επιθετικότητα προς 

αυτήν. Αυτό συνέβαινε από τη στιγµή που πήγε στην Αθήνα, µέχρι και πριν από τρία χρόνια, από 

τότε, δηλαδή, που σταµάτησαν να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία. Ακούστηκε σχετικά:   

 
[…] η αδερφή µου πολλές φορές µε είχε χτυπήσει κιόλας, όχι µόνο, ως µικρά παιδιά που 

τσακωνόµασταν, πάντοτε, βέβαια, εγώ τις έτρωγα, γιατί πάντοτε ήταν πιο… χειροδύναµη, δεν ξέρω… 

έχει µέσα της ένα νεύρο.  

 

Οµολογεί χαρακτηριστικά: 

 
[…] ό, τι πιο τραγικό έχω δει ε… στη ζωή µου είναι η φάτσα της αδερφής µου, όταν θυµώνει και 

βγαίνει από τα… όριά της και από το… κάνει σαν υστερική, κάνει σαν σχιζοφρενής, δεν µπορώ 

ακριβώς να περιγράψω την κατάστασή της.  

 

Προσθέτει, επίσης, ότι η επιθετικότητά της αδερφής της προς την ίδια εκφραζόταν λεκτικά, αλλά 

και σωµατικά. Ένιωθε, ότι µε κάθε κίνησή της ήθελε να της κάνει κακό:  

 
[…] η αδερφή µου πολύ συχνά µε έβριζε έλεγε πολύ άσχηµα λόγια για µένα, πάρα πολύ άσχηµα… µε 

κλώτσαγε, µε τσίµπαγε, µου έδινε µπουνιές, δηλαδή, πάντοτε θυµάµαι το σώµα µου, όταν ήµουνα 

µικρή, µε µπουνιές, µε ε… σηµάδια από τις µπουνιές, από τις κλωτσιές, από τις τσιµπιές, και πάντοτε 

θυµάµαι τον εαυτό µου ξεσκέπαστο, δηλαδή το χειµώνα ήµουνα συνέχεια κρυωµένη και µύξες.  

 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι αµέσως µόλις πήγε στην Αθήνα άρχισε η άσχηµη σχέση µε 

την αδερφή της. Ξεκίνησε, όµως και η άσχηµη σχέση ανάµεσα στην αδερφή της και την µητέρα της 

ταυτόχρονα. Μας είπε λοιπόν:  

 
[…] Μετά, όταν η αδερφή µου ήταν έξι χρονών, ε, πήγα κι εγώ στην Αθήνα, και πιστεύω, ότι από την 

ώρα που άρχισε η κόντρα µαζί µου, ε… άρχισε η κόντρα και µε την ε… µητέρα µου. 

 

Ήταν πολύ συχνό το φαινόµενο η αδερφή της να χτυπάει την µητέρα της. Η Ευαγγελία θύµωνε 

µε τον εαυτό της, γιατί δεν µπορούσε να κάνει κάτι δραστικό για όλη αυτήν τη κατάσταση. όσες 

φορές είχε παρέµβει, είχε χτυπήσει και την ίδια. Ακούστηκαν τα εξής:  

 
[…] Κάθε φορά θυµάµαι, που τσακωνότανε µε την µητέρα µου, από τα έντεκα, δώδεκα της και µετά. 

Ε… Της σήκωνε… χέρι, δηλαδή, και την σπρώξει αρκετές φορές, και την είχε γρατζουνήσει και την 

είχε χτυπήσει ε… και σε όλα αυτά εγώ ήµουνα θεατής. Αυτό µε πείραζε πάρα πολύ και… θύµωνα µε 

τον εαυτό µου, που δεν µπορούσα να κάνω κάτι. Και δυο τρεις φορές που είχα παρέµβει, είχε χτυπήσει 

και εµένα. 

 

Παράλληλα, αναφέρει ένα πολύ άσχηµο περιστατικό που συνέβη στην εθνική οδό. Καθώς 

οδηγούσε η Ευαγγελία, η αδερφή της, χωρίς λόγο και αφορµή, της χίµηξε και άρχισε να τη βρίζει µε 

τα χειρότερα λόγια, αλλά και να τη χτυπάει. Της απηύθυνε µάλιστα και απειλές. Αυτό το γεγονός 

αποτέλεσε το αποκορύφωµα της κακής σχέσης των δύο αδερφών και την αφορµή να µην 

ξαναµιλήσουν από τότε. Η Ευαγγελία φοβήθηκε από εκείνη την ηµέρα για την σωµατική 

ακεραιότητα, τόσο τη δική της, όσο και των παιδιών της. ∆ιηγείται χαρακτηριστικά:  
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[…] µου χίµηξε και µου ‘κανε µελανιές στο πρόσωπο και… ε… νυχιές και µου χτύπαγε το κεφάλι στο 

τιµόνι… «εγώ σήµερα θα σε σκοτώσω, και σένα και το παιδί σου… κινδυνεύει η σωµατική 

ακεραιότητα και η δική µου και των παιδιών µου. 

 

 Η Ευαγγελία αναφέρει δύο ακόµη άσχηµα συµβάντα. Το πρώτο, που την είχε χτυπήσει 

σοβαρά ήταν, όταν ήταν δεκαεννέα χρονών, και της έσπασε µάλιστα και το κοκαλάκι της µύτης, το 

οποίο εσωτερικά είναι ακόµη παραµορφωµένο και το δεύτερο εκτυλίχτηκε πάλι στο σπίτι της, όταν 

διάβαζε για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Την έπιασε από το κεφάλι µε µανία και της το χτυπούσε κάτω 

στα πλακάκια µε δύναµη. Τόση δύναµη, που ούτε ο πατέρας τους µπορούσε να βγάλει τα χέρια της 

αδερφής της από το κεφάλι της. Ο πατέρας τους παράλληλα, φαίνεται, ότι είχε παραχωρήσει στην 

αδερφή της εξουσία, θα λέγαµε, εντός εισαγωγικών, για να παίρνει αποφάσεις που αφορούσαν 

ολόκληρη την οικογένεια. Όταν για παράδειγµα η Ευαγγελία πέρασε στο Πανεπιστήµιο µακριά από 

το σπίτι της, είπε στον πατέρα της, να µην την αφήσει να πάει, γιατί η σχολή που πέρασε δεν ήταν 

και καµία αξιόλογη. Υιοθετούσε µάλιστα και τους χαρακτηρισµούς του πατέρα της: 

 
[…] να µείνει εδώ στην Αθήνα και να ξαναδώσει εξετάσεις, αν θέλει να περάσει σε κάποιο 

Πανεπιστήµιο, το ζούµπερο.    

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι ήταν τόσο µεγάλη η ταραχή της, που σε κάθε 

επίθεση της αδερφής της ένιωθε το σώµα της να βράζει: 

 
[…] ένιωθα µέσα στο σώµα µου να βρα, στο στόµα µου, να βράζει σαπουνάδα», ένιωθε το στόµα της 

να γεµίζει σαπουνάδες και φουσκάλες - «κάθε φορά που τσακωνόµασταν…  το σώµα µου, το στόµα 

µου µέσα από τα νεύρα µου, ε… Γέµιζε, άσπρα σάλια, φουσκάλες, σαν σαπουνάδες.  

 

Μάλιστα θυµάται και µας διηγείται, ότι η αδερφή της, σε ηλικία είκοσι τριών χρονών, είχε πιάσει 

την µητέρα της από το λαιµό, στη βεράντα του σπιτιού και της είχε πει:  

 
[…] από µένα θα πας, θα σου ανοίξω τον τάφο σου και θα σε βάλω µέσα… µέσα σε τρεις µήνες.  

 

Η Ευαγγελία θυµάται επιπλέον, ότι ειδικά την µητέρα τους, την γέµιζε, χωρίς λόγο και αφορµή 

γρατζουνιές στο πρόσωπο και τα χέρια, όποια στιγµή εκείνη ήθελε. Παράλληλα, κάνει λόγο για µία 

ιδιαίτερη αντιµετώπιση της αδερφής της από την µητέρα της. Μας αναφέρει, ότι δεν είχε µάθει να 

είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της και τις πράξεις της, αφού πάντοτε η µητέρα της έκανε τα 

πράγµατα, που όφειλε η ίδια να κάνει από κάποια ηλικία και µετά. Για παράδειγµα, τακτοποιούσε το 

δωµάτιό της, έπλενε και σιδέρωνε τα ρούχα της, της έκανε ιδιαίτερο φαγητό, γιατί ποτέ δεν της 

άρεσε ό, τι έφτιαχνε η µητέρα τους για ολόκληρη την οικογένεια. Και όλα αυτά µέχρι την ηλικία 

των τριάντα ετών, που παντρεύτηκε και έφυγε από το πατρικό τους. Όπως χαρακτηριστικά µας είπε 

η Ευαγγελία:   

 
[…] ∆ηλαδή, ποτέ θυµάµαι, δεν έστρωνε το κρεβάτι της, ποτέ δεν µάζευε τα ρούχα της, ποτέ δεν είχε 

βάλει να σιδερώσει. Και όχι, µόνο, όταν ήτανε µικρή, αλλά και αργότερα, µέχρι τριάντα χρονών που 

έφυγε από το σπίτι. Πάντα της τα έκανε η µητέρα µου. Πάντοτε η µητέρα µου της έκανε ιδιαίτερο 

φαγητό, γιατί ε… δεν της άρεσε, ας πούµε η φασολάδα, θα κάνουµε στην Μαρία µπιφτέκια, δεν της 

άρεσε, ξέρω ‘γω, … η µπριτζόλα, να κάνουµε στην Μαρία κοτόπουλο. Ε… βέβαια, µόνο σ’ εκείνη 

έκανε ιδιαίτερο, γιατί µόνο σ’ εκείνη δεν άρεσαν τα φαγητά. 

 

Θυµάται πάντοτε την αδερφή της να εκφράζει µία επιθετικότητα προς όλους, και ιδιαίτερα προς 

την µητέρα τους, λεκτική και σωµατική. Μετά από µικρό χρονικό διάστηµα προσέγγιζε την µητέρα 

της και την ρωτούσε επανειληµµένως τι έχει. Απορούσε, µάλιστα που εκείνη ήταν στενοχωρηµένη. 

Ήταν, δηλαδή, σαν να µην ένιωθε, τι έκανε. Μας είπε λοιπόν η Ευαγγελία:  
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[…] Πάντοτε την θυµάµαι εκνευρισµένη και θυµωµένη, γιατί  η αδερφή µου µπορεί, ας πούµε στις 

δέκα η ώρα το πρωί να την χτυπούσε, να της µιλούσε άσχηµα, να την έβριζε και µπορεί στις δέκα και 

µισή να πήγαινε και να της έλεγε, µαµά τι έχεις, γιατί δεν µιλάς, γιατί δεν αυτό; ∆ηλαδή, έκανε ό, τι 

έκανε και έπρεπε ο άλλος ε… µέσα σε ένα λεπτό να τα έχει ξεχάσει. ∆ηλαδή, αυτό ήτανε απίστευτο. 

 

Ό, τι κι αν έπαιρναν οι γονείς τους στην αδερφή της, ακόµη και ακριβότερο και ωραιότερο να 

ήταν από της Ευαγγελίας, η αδερφή της δεν υπήρχε περίπτωση να το θέλει. Ήθελε πάντοτε, ό, τι 

έπαιρναν στην Ευαγγελία. Κι αν δεν της δινόταν, εκφραζόταν επιθετικά, ιδίως πάλι προς την 

µητέρα. Και αυτό µάλιστα ήταν σύνηθες φαινόµενο στην οικογένεια, περίπου πέντε µε έξι φορές σε 

καθηµερινή βάση. Μας είπε λοιπόν:  

 
[…] η µητέρα µου κοιτούσε πάντα σ’ εκείνη, ας πούµε, στα δώρα, να της παίρνει το καλύτερο, να της 

παίρνει το πιο ακριβό, αλλά εκείνη, ακόµη και το καλύτερο και το ακριβό να έχει, έλεγε, ότι δεν µ’ 

αρέσει αυτό, θέλω, ας πούµε, της Ιφιγένειας. ∆ηλαδή, θυµάµαι κάποια Χριστούγεννα, όταν ήµουν 

είκοσι… τεσσάρων χρονών, µας είχε πάρει ως δώρο, από ένα σετ εσώρουχα. Ε… και τα δικά µου ήταν 

άσπρα, ξέρω ‘γω και της αδερφής µου ήταν µαύρα, και επειδή ήξερα, ότι η αδερφή µου, γενικά της 

αρέσουν τα µαύρα εσώρουχα, για αυτό το λόγο της είχε πάρει τα µαύρα. Αλλά εκείνη ισχυρίστηκε, ότι 

ήθελε τα άσπρα τα δικά µου. Κι έτσι, λοιπόν για να µην έχουµε περαιτέρω ιστορίες και για να µην 

φάει πάλι ξύλο η µητέρα µου, της έδωσα τα άσπρα και πήρα εγώ τα µαύρα. Πάντοτε, δηλαδή, αυτό 

ήτανε πολύ συχνό φαινόµενο µέσα στο σπίτι… Και η καηµένη η µητέρα µου… δεν… έλεγε τίποτα, ε, 

γιατί ήξερε πάλι, ότι θα δηµιουργηθούν ιστορίες. ∆ηλαδή η αδερφή µου δεν ήθελε και πολύ – πολύ, 

για να σου χιµήξει και να πει κάτι, και να σε βρίσει, ας πούµε. Κι αυτό το φαινόµενο µε την µητέρα 

µου, ήταν σε καθηµερινή βάση, ε… και πολλές φορές την ηµέρα, δηλαδή, πέντε έξι φορές την ηµέρα.  

 

Η Ευαγγελία χαρακτηρίζει την αδερφή της «νταή» µέσα στο σπίτι, αφού, όταν κάτι δεν της 

άρεσε, το εκδήλωνε µε επιθετικότητα. Μάλιστα, σε µία διένεξή της µε την µητέρα της, παρενέβη ο 

αδερφός τους - όταν ήταν δεκαεννέα ετών και η αδερφή της είκοσι έξι - και τον χτύπησε κι αυτόν. 

Ειδικότερα, µας είπε:  

 
[…] Κι αυτό το φαινόµενο µε την µητέρα µου, ήταν σε καθηµερινή βάση, ε… και πολλές φορές την 

ηµέρα, δηλαδή, πέντε έξι φορές την ηµέρα. Και θυµάµαι µία φορά όταν ο αδερφός µου ήταν 

δεκαεννέα χρονών και πήγε να παρέµβει κι εκείνος που τσακωνόταν µε την µητέρα µου, ε… χτύπησε 

και τον αδερφό µου. ∆ηλαδή, ήταν κάπως σαν νταής µέσα στο σπίτι. 

 

Επιπλέον, η Ευαγγελία ένιωθε, ότι έπρεπε να προστατεύσει τον αδερφό της από όλη αυτή την 

άσχηµη κατάσταση, γι’ αυτό και κάθε φορά που η αδερφή της µάλωνε µε την µητέρα της, έπαιρνε 

τον αδερφό της στο δωµάτιο, κι έβαζε πολύ δυνατά την µουσική, για να µην ακούει κι εκείνος. Και 

µάλιστα νιώθει στενοχώρια και απογοήτευση από τον εαυτό της, που δεν έκανε κάτι παραπάνω να 

προστατεύσει την µητέρα της από όλη αυτήν την συµπεριφορά της αδερφής της. Πιο συγκεκριµένα:  

 
[…] Επίσης, θυµάµαι από πολύ µικρή, όταν η αδερφή µου µάλωνε µε την µητέρα µου και γινόταν 

αυτός ο χαµός, εγώ µε τον αδερφό µου, για να µην καταλάβει τίποτα ο αδερφός µου, πήγαινα στο 

δωµάτιό του ε, και βάζαµε πολύ δυνατά την µουσική ε… για να µην τον κάνω να καταλάβει κάτι. 

∆ηλαδή, ένιωθα, ότι όφειλα να τον προστατεύσω, ένιωθα, ότι… δεν ήθελα, ε… δεν έπρεπε να τον 

αφήσω να ακούσει αυτά τα πράγµατα και την αδερφή µου να µιλάει έτσι στην ε… µάνα µου. Ε… και 

το θυµάµαι αυτό χαρακτηριστικά πάρα πολλές φορές και ακόµα και τώρα στενοχωριέµαι, που έτσι δεν 

έκανα κάτι περισσότερο ή κάτι καλύτερο, για να προστατεύσω την µητέρα µου. 

 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο πατέρας της έκανε λάθος που έφτιαξε ένα τριώροφο σπίτι στην 

Αθήνα, προκειµένου να µείνουν σε αυτό τα παιδιά του. Η Ευαγγελία ανέκαθεν έλεγε στην µητέρα 

της, ότι εάν η αδερφή της έµενε σε αυτό, εκείνη και ο αδερφός της – και ο ίδιος της το έλεγε – δεν 

υπήρχε περίπτωση να µείνουν εκεί, µε όλα αυτά που είχαν ζήσει τόσα χρόνια. Θεωρούν, ότι η 
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αδερφή τους µε την συµπεριφορά που έχει και µε τον τρόπο που αντιδρά, είναι ικανή µέχρι και 

φονικό να κάνει. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
[…] Θυµάµαι, που… της λέγαµε, ότι αν µείνει η αδερφή µας στο σπίτι, στο… τριώροφο, ας πούµε, 

που έφτιαξαν για εµάς τα τρία παιδιά, οι γονείς µας, εµείς θα φύγουµε. Όπως και το έκανα, όταν είδα 

ότι η αδερφή µου υπήρχε προοπτική να µείνει στο σπίτι επάνω, εγώ ήρθα στην Κρήτη, έφυγα, δηλαδή, 

από µακριά, ε… γιατί πιστεύω, ότι… µέχρι και φονικό θα µπορούσε, ας πούµε, να κάνει µέσα στο 

σπίτι, ε… και από την άλλη κι ο αδερφός µου της λέει, ακόµη και τώρα, το ίδιο, ότι εγώ θα φύγω από 

το σπίτι, δεν πρόκειται να µείνω εδώ. 

 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι δεν την θέλει καθόλου την αδερφή της. Απέναντί της είχε 

την ίδια συµπεριφορά που είχε και ο πατέρας της: ξύλο, άσχηµα λόγια, υποτίµηση. Την έδιωχνε 

µάλιστα από το σπίτι, της έλεγε να επιστρέψει στο σπίτι της, στον παππού της και τη γιαγιά της, 

δηλαδή. Μας είπε τα εξής:   

 
[…] δεν την νιώθω σαν αδερφή µου. Όλα αυτά τα χρόνια έχω εισπράξει από µέρους της, ε, πολύ ξύλο, 

πολλές βρισιές, όπως ακριβώς, δηλαδή, έκανε και ο πατέρας µου, πολύ υποτίµηση, ε… πολύ έτσι, να 

µε διώχνει συνέχεια από το σπίτι.  

 

Την ίδια σχέση που έχει η Ευαγγελία µε την αδερφή της έχει η τελευταία µε τον αδερφό τους. 

Μόνο που µε εκείνον η σχέση τους είναι περισσότερο απόµακρη, παρά συγκρουσιακή. Η αδερφή 

της είχε πάντοτε την απαίτηση να την θυµούνται και να της παίρνουν δώρα σε γιορτή και γενέθλια, 

ενώ εκείνη σπάνια έκανε κάτι αντίστοιχο. Μας είπε λοιπόν:  

 
[…] Με τον αδερφό µου η αδερφή µου, δεν έχει αυτή την … ε… επαφή, αλλά ούτε και µ’ εκείνον 

είναι ιδιαίτερα καλή… Θυµάµαι χαρακτηριστικά, µία φορά ε, ήταν εικοστή Πέµπτη Μαρτίου, και 

έκανε ο αδερφός µου παρέλαση, η αδερφή µου ήταν είκοσι χρονών. Κι έκανε, λοιπόν, παρέλαση, και 
γιόρταζε κιόλας, εκείνη την ηµέρα που τον λέγανε Βαγγέλη ε, και του είπε… της είπε η µητέρα µου, 

πήγαινε να πάρεις κάτι στον αδερφό σου να χαρεί. Ο αδερφός µου τότε ήταν δώδεκα χρονών, και η 

αδερφή µου είκοσι κι εγώ είκοσι… δεκαεννιά. Ε, λέει, η αδερφή µου δεν έχω λεφτά, µαµά. Και της 

λέει η µητέρα µου, αφού πριν µία βδοµάδα ψώνισες του φίλου σου… και του έκανες µεγάλο δώρο, δεν 

έχεις τώρα, ξέρω, ‘γω, ένα, δυο ευρώ, µάλλον χιλιάρικα ήταν τότε, να του πάρεις ένα δώρο; 

Τελοσπάντων, ε… και έλεγε αυτή, ότι δεν είχε, γιατί είναι και πολύ τσιγκούνα, εκτός των άλλων, και 

γύρισε και της έδωσε η µητέρα µου ένα χιλιάρικο, τότε ε, και αυτή αντί να πάει να πάρει έτσι µια 

ψευτιά, κάτι πολύ µικρό, σαν δώρο στον αδερφό µου, πήγε για καφέ και πήγε και το χάλασε, δεν ξέρω 

πού αλλού και τελικά δεν του πήρε τίποτα του αδερφού µου και πάλι. 

 

Με την αδερφή της η Ευαγγελία µας δηλώνει, ότι ποτέ δεν υπήρξε µεταξύ τους µία ουσιαστική 

επαφή. Αν και είχαν µικρή διαφορά ηλικίας – µόνο δεκαέξι µήνες – σπάνια έπαιζαν µαζί. Θυµάται 

χαρακτηριστικά, ότι εκείνη πάντοτε έπαιρνε τα παλιά ρούχα και παιχνίδια της Μαρίας, ως 

µικρότερη που ήταν, και της Μαρίας της έπαιρναν καινούρια. Χαρακτηριστικά µας είπε: 

 
[…] όσον αφορά στην… ε… στην επαφή µου µε την αδερφή µου, ε… θα έλεγα, ότι ποτέ δεν υπήρχε 

µία ουσιαστική επαφή, από τότε που ήµουν µικρή στο σπίτι. ∆ηλαδή, δεν θυµάµαι ποτέ να παίξαµε 

µαζί. Ή και µικρά που παίζαµε, πάντα εγώ έπρεπε να πάρω τα παλιά παιχνίδια της Μαρίας και της 

Μαρίας της παίρνανε καινούρια, ή τα παλιά ρούχα της Μαρίας… και της Μαρίας της παίρνανε 

καινούρια. ∆ηλαδή, πάντοτε εγώ έπαιρνα το παλιό, όχι απαραίτητα και χαλασµένο και η… Μαρία τα 

καινούρια. 

 

Στο σπίτι της στην Αθήνα η Ευαγγελία ένιωθε συνεχώς παρείσακτη, ένιωθε πολύ περιορισµένη. 

Πίστευε, ότι η αδερφή της µπορούσε να κάνει, ό, τι ήθελε και ένιωθε, ότι βρισκόταν σε περίοπτη 

θέση, όπου έκανε και έλεγε, ό, τι ήθελε, χωρίς να παρεµβαίνει κάποιος. Ειδικότερα:  
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[…] Πάντοτε, δηλαδή, στο σπίτι ήθελε να είναι, από πάνω, που λέµε, ήθελε να είναι σε περίοπτη θέση. 

Ε… Εγώ είχα… ένιωθα, ότι είχα τη γωνίτσα µου µέσα στο σπίτι. ∆ηλαδή, ότι ήµουνα κανένα σκυλί, 

και µου ‘χανε ένα σπιτάκι, ας πούµε στην άκρη του σπιτιού, και έπρεπε να µπω στην ε… γωνίτσα µου. 

 

Η Ευαγγελία επίσης, διαµαρτύρεται για το γεγονός, ότι δεν γινόταν πιστευτή µέσα στο σπίτι της 

από τους ίδιους τους γονείς της. Όταν ήθελαν οι δικοί της να επαληθεύσουν κάτι, δεν ρωτούσαν την 

ίδια, ακόµη κι αν την αφορούσε το γεγονός. Αντιθέτως, ρωτούσαν την αδερφή της, και η γνώµη της 

γινόταν αµέσως αποδεκτή. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που η µητέρα της σε ανάλογες περιπτώσεις της 

έδινε χαστούκια. Μας αναφέρει το ακόλουθο παράδειγµα:   

 
[…] Θυµάµαι µία φορά στην έκτη δηµοτικού, ε, που είχε έρθει να µε πάρει η µητέρα µου από το 

σχολείο και της είπε ο δάσκαλος, ότι η Ευαγγελία, µάλλον, σήµερα την ορθογραφία την έγραψε µε 

µαρκαδόρο, αντί για στυλό. Ε, και όταν πήγαµε στο σπίτι, εγώ, βέβαια, την προηγούµενη µέρα, είχα 

πάει στο βιβλιοπωλείο και δεν είχα πάρει µαρκαδόρο, αλλά είχα πάρει ένα λεπτό µαρκαδοράκι, αλλά 

µάλλον από την πολύ πίεση που ασκούσα στα γράµµατα, είχε πιεστεί η µύτη του… µαρκαδόρου, του 

µαρκαδορακίου µάλλον, όχι µαρκαδόρου και έγραφε πιο χοντρά γράµµατα. Όταν, λοιπόν, το είπε αυτό 

στην µητέρα µου, η µητέρα µου µού έκανε παρατήρηση στο σπίτι, και της είπα, όχι ρε µαµά, µε 

µαρκαδοράκι τα έγραψα, που το πήρα χθες από το βιβλιοπωλείο. Και γύρισε και ρώτησε την αδερφή 

µου, τι σου φαίνεται, λέει, αυτός είναι µαρκαδόρος ή µαρκαδοράκι; Και γυρνάει και λέει εκείνη, όχι, 
όχι, µαµά, αυτός είναι µαρκαδόρος σίγουρα. Και γύρισε η µητέρα µου και µου έδωσε δυο χαστούκια. 

∆ηλαδή, πίστεψε την αδερφή µου και για άλλη µία φορά εγώ δεν έγινα πιστευτή ε… µέσα στο σπίτι». 

 

Με την αδερφή της ποτέ δεν έκαναν παρέα, ούτε είχαν κοινούς φίλους. Μάλιστα, η αδερφή της 

την κατηγορούσε στις φίλες της, ότι είναι η «µυξιάρα» και η «χωριάτισσα». ∆εν παρέλειπε να της 

υπενθυµίζει, ότι αδερφές της θεωρούσε τις φίλες της, ενώ η Ευαγγελία δεν της ήταν τίποτα 

απολύτως. Ειδικότερα µας είπε:  

 
[…] θυµάµαι, όταν πηγαίναµε στο… σχολείο, από το δηµοτικό µέχρι το λύκειο, αν και πηγαίναµε στα 

ίδια σχολεία ε… ποτέ µα ποτέ δεν κάναµε παρέα στο διάλειµµα και πάντοτε µε κατηγορούσε στις 

φίλες της, ότι ήµουνα η µυξιάρα, ότι ήµουνα η χωριάτισσα, ότι ήµουνα αυτή που είχε έρθει από το 

χωριό. Πάντοτε εµένα µε κατηγορούσε, ότι οι φίλες της ήτανε οι αδερφές της και ότι εγώ δεν της 

ήµουν τίποτα. 

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, επίσης, ότι η αδερφή της είχε την τάση να της παίρνει, ότι η ίδια είχε. 

∆ηλαδή, της έπαιρνε στα κρυφά τα ρούχα της – ακόµη, κι αν εκείνη είχε το οµορφότερο και το 

ακριβότερο –, το καθαριστικό για το πρόσωπο, τα εσώρουχα, τα κοσµήµατα. Ακόµη, και τις σχέσεις 

που είχε η Ευαγγελία, τις είχε διεκδικήσει και αυτές. Με λίγα λόγια, από τα δικά της πράγµατα, 

άψυχα και έµψυχα, δεν της άρεσε τίποτα και διεκδικούσε τα πάντα από την Ευαγγελία. 

Συγκεκριµένα µας είπε:   

 
[…] πάντοτε… θυµάµαι, ότι προσπαθούσε να πάρει τα δικά µου πράγµατα. ∆ηλαδή, α… µου έπαιρνε 

στα κρυφά, ας πούµε, µπλούζες και τις φόραγε στο σχολείο, µέσα, κάτω από τη φανέλα της, ας πούµε. 

Ε… Μου έπαιρνε στα κρυφά, ακόµη και το υγρό σαπούνι, που έπλενα το πρόσωπό µου, ενώ εκείνη, ας 

πούµε, µπορεί να είχε το πιο ακριβό και το καλύτερο, έπαιρνε το απλό, το ταπεινό το υγρό το 

σαπουνάκι, που το είχα πάρει, ας πούµε, από το… σούπερ µάρκετ, ένα ή δύο ευρώ. Έπρεπε µε αυτό να 

πλυθεί. Ή έπαιρνε τις κρέµες µου στα κρυφά και όταν, ας πούµε, την κρέµα, εγώ είχα να τη βάλω ένα 

µήνα και την έβλεπα τελειωµένη, και την ρωτούσα, µου έλεγε, όχι, όχι, δεν την έχω πάρει εγώ. Ή 

ακόµα µου έπαιρνε και τα εσώρουχά µου και τα φορούσε στα κρυφά. Τις µπλούζες µου, τα πάντα. Ό, 

τι δηλαδή, µου ανήκε, έπρεπε να το πάρει. Και µία φορά θυµάµαι, στην µακρόχρονη σχέση που είχα 

ε… του τα είχε ρίξει, του είχε εκδηλώσει δηλαδή το ενδιαφέρον της ε… και… εκείνος, βέβαια, µου το 

είχε πει, κι εκείνη, βέβαια το είχε αρνηθεί. Αλλά θυµάµαι, όταν πήγαινα στην τρίτη γυµνασίου και µου 

άρεσε ένα αγόρι, και µε, και στην πρώτη γυµνασίου, ας πούµε, απλά φλερτ, ε… ε… ανήσυχα φλερτ 

και µου άρεσε ένα αγόρι και σε όλο το λύκειο, ας πούµε, κάποιος άλλος, ε… γύρναγε και µου έλεγε, 

ότι µην σου αρέσει κανένας, γιατί εγώ, όποιος και να σου αρέσει, θα σου τον πάρω. ∆ηλαδή, ήθελε, να 
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µη, πιστεύω, να µην µου ανήκει τίποτα. Από ρούχα, από εσώρουχα, από… µπιχλιµπίδια, ας πούµε, 

κοσµήµατα και τέτοια, όλα τα δικά µου τα ήθελε δικά της, και απ’ όλα τα δικά της, δεν της άρεσε 

τίποτα». 

 

Η Ευαγγελία παρουσιάζει την αδερφή της ως έναν άνθρωπο, που δεν έχει καθόλου όρια, που 

πάντα στο σπίτι γινόταν αυτό που ήθελε εκείνη. Μάλιστα, και οι γονείς και τα αδέρφια, 

φοβόντουσαν, ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επαναστατούσε και θα φερόταν επιθετικά, τόσο 

σωµατικά, όσο και φραστικά. Οπότε, για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, οι γονείς ανάγκαζαν τα 

παιδιά, να κάνουν, ό, τι ήθελε εκείνη, προκειµένου να επικρατεί ησυχία στο σπίτι. Βέβαια, εκείνη 

δεν έδειχνε σεβασµό προς τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας σεβασµό, τουλάχιστον στα θέµατα που 

η ίδια απαιτούσε να γίνουν, όπως είναι, για παράδειγµα, η ησυχία κατά τη διάρκεια του ύπνου της. 

Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
[…] Γιατί, όταν θα έπεφτε η Μαρία για ύπνο, θα έπρεπε να κάνουµε νεκρική σιγή στο σπίτι, γιατί δεν 

µπορούσε το µωρό να κοιµηθεί µε φασαρία. Βέβαια, όταν έπεφτε ο αδερφός µου ή εγώ, δεν πειράζει, 

γινότανε χαµός στο σπίτι. Και της κάνανε φασαρία, και της κάνανε ησυχία για να κοιµηθεί, γιατί, λέει, 

άµα δεν κάναµε ησυχία, θα σηκωνότανε και θα έκανε φασαρία, και θα τρώγαµε ξύλο και θα ακούγαµε 

βρισίδια, οπότε αναγκαζόµασταν να παίζουµε το παιχνίδι της. Έπρεπε, λοιπόν, να κάνουµε απόλυτη 

ησυχία ή όταν αποφάσιζε να διαβάσει ή όταν κοιµότανε, γιατί αλίµονο µας, αν σηκωνότανε πάνω. Ε… 

Έπρεπε να ανοίξω, ας πούµε, για να πάω εγώ µετά να κοιµηθώ στο δωµάτιο, επειδή διάβαζα πριν, 

πάρα πολύ ήσυχα το χερούλι της πόρτας. Κι έπρεπε να αναγκαστώ να κοιµηθώ και µε φωτάκι, ενώ η 

Μαρία θέλει. Κι αφού ήθελε η Μαρία επικρατούσε το φωτάκι µέσα στο… ε… δωµάτιο. Επίσης, 

θυµάµαι από την ώρα που βάλαµε κλιµατιστικό στο δωµάτιό µας, της αδερφής µου της άρεσε γενικά 

να κάνει πολύ κρύο µέσα στο δωµάτιο και να σκεπάζεται µε πάπλωµα. Ε.. ∆ηλαδή, να φανταστείς το 

καλοκαίρι, το έβαζε, ας πούµε στους είκοσι βαθµούς και σκεπαζότανε µε πάπλωµα. Εµένα, όµως το 

κλιµατιστικό από την πολύ την ένταση και από το… το πολύ το κρύο που έκανε µέσα στο δωµάτιο, 

µου είχε προκαλέσει ρινίτιδα, και από τότε µάλιστα έχω αλλεργική ρινίτιδα, παρουσιάζω δυο τρεις 

φορές το χρόνο. Και ήταν και ακριβώς από πάνω µου το κλιµατιστικό και κάθε βράδυ πούντιαζα. 

Βέβαια, ούτε λόγος, να το κλείσουµε, γιατί το ήθελε η Μαρία. Ε… Και µε πειράζει, που όχι µόνο δεν 

το ‘κλεινε αυτή, γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί και οι γονείς µου δεν έπαιρναν θέση σε αυτό. Ε… Γιατί 

φοβόντουσαν µήπως αρχίζει πάλι να φωνάζει και να στριγγλίζει, και να κάνει και να ράνει». 

 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι η δική της παρουσία στο σπίτι εξαγρίωνε την αδερφή της. Όταν τα 

καλοκαίρια πήγαινε στον παππού και στη γιαγιά η αδερφή της ηρεµούσε κάπως. Το ίδιο και τώρα 

που η Ευαγγελία έχει αποµακρυνθεί από το πατρικό της σπίτι και έχει δηµιουργήσει την δική της 

οικογένεια σε άλλο µέρος, αρκετά πιο µακριά από την πατρική της. Η Ευαγγελία πολλές φορές 

αισθάνεται υπεύθυνη, για το γεγονός, ότι δεν µπορούσε να προφυλάξει την µητέρα της, κυρίως, από 

την άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της. Πιο συγκεκριµένα:   

 
[…] δεν ξέρω, πολλές φορές αισθάνοµαι, όχι υπεύθυνη, απλά αισθάνοµαι υπεύθυνη, για το ότι… δεν 

µπορούσα να κάνω τίποτα, ας πούµε να τη σταµατήσω εκείνη τη στιγµή. Ήτανε σαν θεριό που 

ξεσπούσε πάνω στην µητέρα µου. Θυµάµαι, ότι ηρεµούσα µόνο κάθε καλοκαίρι που έφευγα από το 

σπίτι ε… και πήγαινα στον παππού µου και στη γιαγιά µου και το Σεπτέµβρη που επέστρεφα είχαµε 

πάλι τα ίδια.  

 

Η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι η αδερφή της δεν αγαπάει, οποιονδήποτε αγαπάει την ίδια. 

Πιστεύει, ότι µε τον πατέρα της είχε καλύτερη σχέση η αδερφή της, γιατί της φέρονταν µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο. Ποτέ, για παράδειγµα, η αδερφή της δεν αγάπησε τον παππού και τη γιαγιά που 

µεγάλωσαν την Ευαγγελία, γιατί η ίδια τους υπεραγαπούσε. Ποτέ δεν συµπάθησε κάποια φίλη ή 

φίλο της. ∆εν εκτίµησε τον άντρα της, αλλά ούτε έχει και ιδιαίτερη σχέση µε τον αδερφό της, µε τον 

οποίο η Ευαγγελία έχει ένα ιδιαίτερο δέσιµο. Ειδικότερα µας είπε:  
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[…] βέβαια, η αδερφή µου δεν αγαπούσε και δεν αγαπάει, οποιονδήποτε αγαπάει εµένα. ∆ηλαδή, 

επειδή έβλεπε, ότι µε την µητέρα µου είχα µία φυσιολογική σχέση, πιστεύω, ότι και γι’ αυτό είχε την 

κόντρα µαζί της. Και επειδή, έβλεπε, ότι ο πατέρας µου είχε τη σχέση που είχε µαζί µου, και δεν µε 

υποστήριζε και δεν µου έδειχνε, έτσι να µε αγαπάει και δεν µου έδειχνε καµία ιδιαίτερη τρυφερότητα, 

γιατί αυ… γι’ αυτό αυτή το λόγο πιστεύω ε… τον πήγαινε περισσότερο τον πατέρα µου  και τον 

συµπαθούσε περισσότερο. Όπως, επίσης, ποτέ δεν συµπάθησε τον παππού µου και τη γιαγιά µου, τους 

γονείς, δηλαδή που µε είχαν µεγαλώσει και µε υπεραγαπούσαν, πάντα έλεγε, ότι είναι δι… ο δικός µου 

ο παππούς και η δική µου η γιαγιά. Ε… Ποτέ δεν συµπάθησε καµία φίλη µου, ποτέ δε συµπάθησε 

κανένα φίλο µου ή ακόµα και τον τωρινό µου άντρα, δηλαδή ποτέ δεν ήθελε κάποιον άνθρωπο που… 

αγαπάει εµένα. Ε… και ούτε, επίσης µε τον αδερφό µου είχε καµία ιδιαίτερη σχέση, γιατί τον 

αγαπούσα εγώ. 

 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι ένιωθε έρµαιο στα χέρια της αδερφής της µέσα στο σπίτι 

τους, αφού µπορούσε να κάνει ανά πάσα στιγµή, ό, τι ήθελε, χωρίς κάποιος να της επιβάλλει 

κάποιον περιορισµό. Επίσης, σηµειώνει, ότι εξαγριωνόταν και είχε αυτήν την άσχηµη συµπεριφορά, 

χωρίς κάποιος να της πει κάτι άσχηµο ή να την προκαλέσει. Την χτυπούσε η αδερφή της, αφήνοντάς 

της µελανιές στο σώµα της. Αυτό, όπως που την ένοιαζε περισσότερο είναι ο ψυχικός πόνος που της 

προκαλούσε. Μας είπε σχετικά:  

 
[…] µου ‘χε σηκώσει χέρι και µε είχε χτυπήσει, και δεν είναι οι µελανιές που έµεναν µετά επάνω µου 

και οι γρατζουνιές, αλλά είναι όλος αυτός ο ψυχικός πόνος που ένιωθα, όλη αυτή η συναισθηµατική 

ανασφάλεια, γιατί ένιωθα, ότι ήµουν έλεος στα χέρια της και κανένας, ας πούµε, δεν την έβαζε στη 

θέση της. ∆ηλαδή, ένιωθα, ότι αυτό το άτοµο, µπορεί να κάνει οτιδήποτε στο σπίτι, και 

επαναλαµβάνω, χωρίς αφορµή, δηλαδή, χωρίς να της κάνω κάτι, χωρίς να την προκαλέσω. 

 

Προσπαθούσε λοιπόν η Ευαγγελία, στο ίδιο της το σπίτι, να µην κάνει την παρουσία της αισθητή, 

για να µην δίνει το έναυσµα στον πατέρα και την αδερφή της να ασχολούνται µαζί της. Γιατί, όταν 

γινόταν αυτό, πάντα υπήρχε κακή πρόθεση και άσχηµα αποτελέσµατα. Έκανε προσπάθειες, όπως 

λέει και η ίδια, να είναι αόρατη µέσα στο σπίτι. µας είπε λοιπόν:  

 
[…] Πάντοτε το ένιωθα αυτό, ότι ήµουνα, έκανα τόση ησυχία, για να µην προκαλέσω κανέναν, γιατί 

µε το παραµικρό, κι εκείνη και ο πατέρας µου, άρχιζαν να µου µιλάνε άσχηµα, να µε υποβιβάζουν, να 

µε χτυπάνε, και ένιωθα, ότι έπρεπε να είµαι τόσο αθόρυβη και τόσο αόρατη στο σπίτι, ώστε εγώ 

τουλάχιστον να προσπαθώ από την πλευρά µου να µην κινώ τα νήµατα. 

 

Όταν της Ευαγγελίας της έτυχε η ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη στη ζωή της και ήθελε να το 

«κρατήσει» το παιδί, οι γονείς της την κατηγόρησαν, ότι περνούσε την εφηβεία της. Κι αυτό, γιατί η 

Ευαγγελία δεν τους είχε απασχολήσει ποτέ, αφού όλη τους η προσοχή συνεχώς ήταν στραµµένη 

πάνω στην αδερφή της. Η Ευαγγελία πάντοτε ήταν το ήσυχο και το υπάκουο παιδί, που δεν έφερνε 

ποτέ αντιρρήσεις και πάντοτε έκανε, ό, τι της έλεγαν οι γονείς της. Ουσιαστικά, για πρώτη φορά 

έκανε αυτό που ήθελε εκείνη, όταν αποφάσισε να φέρει στον κόσµο, το παιδί, που τόσο πολύ ήθελε. 

Συγκεκριµένα µας είπε: 

 
[…] Γι’ αυτό, αργότερα, όταν στα είκοσι πέντε µου έµεινα έγκυος ε, και µου έλεγαν οι δικοί µου, ότι… 

ε, περνάω, λέει, µε κατηγόρησαν ότι, µε κατηγορούσαν, ότι πέρναγα την εφηβεία µου τότε. Ε, ναι! 

Ουσιαστικά, τώρα που το ξανασκέφτοµαι ένιωσα, ότι κι εγώ έκανα την επανάστασή µου. ∆ηλαδή, 

τόσα χρόνια ήµουν αθόρυβη και αόρατη µέσα στο σπίτι. Τόσα χρόνια µας απασχολούσαν και µας 

ταλαιπωρούσαν τα προβλήµατα της Μαρίας. Ε…  και ναι, τώρα έκανα την δική µου επανάσταση, κι ας 

περνούσα την δική µου εφηβεία, εγώ θα έκανα αυτό που ήθελα. ∆εν θα έκανα έκτρωση, και θα 

κράταγα το παιδί που ήθελα… τόσο πολύ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είχα θελήσει µέχρι τότε 

στη ζωή µου.  
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Η αδερφή της, όποτε την έβλεπε στενοχωρηµένη, χαιρότανε και αυτό έκανε την Ευαγγελία ακόµη 

περισσότερο δυστυχισµένη. ∆εν είχαν την υγιή αδελφική σχέση, ώστε να συζητούν µεταξύ τους και 

να ηρεµούν η µία την άλλη, κι αυτό στενοχωρούσε ιδιαίτερα την Ευαγγελία. Μας αναφέρει το εξής:  

 
[…] Απλά, κάθε φορά που εγώ πονούσα, εκείνη χαιρότανε, κι αυτό εµένα µου έδινε… διπλό πόνο. 

 

Μέσα από πολλά περιστατικά, τα οποία µας αφηγείται η Ευαγγελία, φαίνεται, ότι στην αδερφή 

της οι γονείς της δεν είχαν θέσει ξεκάθαρα όρια. Φαίνεται να παίρνει αποφάσεις και να επηρεάζει 

τους γονείς, σε πράγµατα που δεν θα έπρεπε να ενδίδουν και να γίνεται, ό, τι θέλει εκείνη. Ένα από 

αυτά είναι και το παρακάτω παράδειγµα:   

 
[…] Ή θυµάµαι, όταν εγώ πέρασα στο Βόλο, ε… στο Πανεπιστήµιο, κι εκείνη τότε, επειδή είχε µία 

σχέση, είχε δηλώσει µόνο σχολές της Αθήνας, οπότε πέρασε αναγκαστικά στην Αθήνα ε… 

κατηγορούσε µετά τους γονείς µου, ότι εµένα µ’ έστειλαν να σπουδάσω σ’ ένα σπίτι µακριά, και έκανα 

τη φοιτητική µου ζωή, ενώ εκείνη δεν την έκανε, που βέβαια δεν θα ήταν άξια να την κάνει, γιατί η 

µητέρα µου, µέχρι που παντρεύτηκε, της έπλενε τα ρούχα και της τα σιδέρωνε και της µαγείρευε, και 

το ιδιαίτερο και τα πάντα. Ε… πάντοτε, όµως για αυτό µε κατηγορούσε, και µάλιστα απαιτούσε από 

τους γονείς µου, οι οποίοι µάλιστα και της έδιναν ε… τα χρήµατα που έστελναν σ’ εµένα που έπαιρνα 

µακριά από το σπίτι µου, κι έπρεπε, δηλαδή να πληρώσω ενοίκια, λογαριασµούς και είχα περαιτέρω 

έξοδα, δηλαδή. Ε… τα ίδια ακριβώς χρήµατα έδιναν και στην αδερφή µου, που σπούδαζε στην Αθήνα 

και έµενε στο πατρικό µας. 

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει για άλλη µια φορά, ότι ουσιαστικά ρυθµιστής των σχέσεων µέσα στο 

σπίτι ήταν η αδερφή της. Μπορεί οι γονείς της να έλεγαν ή να έδιναν κάτι στην Ευαγγελία, αυτό να 

µην άρεσε στην αδερφή της και τότε όλα άλλαζαν. Μάλλον οι γονείς της, της είχαν δώσει 

περισσότερες πρωτοβουλίες και δύναµη µέσα στην οικογένεια, απ’ ότι έπρεπε. Σε πολλά σηµεία - 

όπως τα παρακάτω που αναφέρονται -, φαίνεται, ότι την απόφαση την έπαιρνε η αδερφή της, και όχι 

οι γονείς της. Η Ευαγγελία µας αναφέρει:   

 
[…] Ή επίσης, θυµάµαι στο Λύκειο που ήµασταν εκείνη δεν είχε πάει πενταήµερη εκδροµή, που λέµε, 

στην τρίτη Λυκείου, γιατί το δεκαπενταµελές είχε φάει τα λεφτά που είχανε µαζέψει και τελοσπάντων 

δεν είχανε πάει.  Εγώ λοιπόν, την επόµενη χρονιά που πήγα, απαίτησε από τους γονείς µου να της 

δώσουν τα λεφτά που έδωσαν σε µένα, όταν εγώ πήγα εκδροµή. Κι επίσης, θυµάµαι, όταν τελειώσαµε 

το σχολείο, ο πατέρας µου µού είπε, ότι για ένα καλοκαίρι, θα µας έδινε χρήµατα… να πηγαίναµε 

διακοπές. Ε… Αυτό έγινε, µόλις εγώ τελείωσα το … σχολείο, δηλαδή, όταν ήµουνα δεκαοχτώ χρονών. 

Στην αδερφή µου αυτό έγινε, όταν πήγε… την επόµενη…. ∆ηλαδή, είχε περάσει µία χρονιά, αφού είχε 

τελειώσει το σχολείο και το είπε ο πατέρας µου. Και είπε στους γονείς µου, ότι όχι, η Ευαγγελία δεν θα 

πάει φέτος διακοπές ε… που µόλις τελείωσε το σχολείο, γιατί ούτε εγώ είχα πάει πέρυσι, που µόλις 

τελείωσα το σχολείο. Εγώ θα πάω, λέει πρώτη φορά διακοπές µόνη µου, την επόµενη χρονιά, οπότε 

και η Ευαγγελία, δεν θα πάει φέτος, θα πάει του χρόνου. Και οι γονείς µου την άκουσαν, κι εγώ δεν 

πήγα εκείνο το καλοκαίρι διακοπές, παρά πήγα του χρόνου. Αυτό είναι που µε πλήγωνε, που εκείνοι, 

έλεγε, ότι έλεγε, έκανε, ότι έκανε, αλλά το θέµα είναι τη θέση έπαιρναν οι δικοί µου, και τι όρια της 

είχαν βάλει στο σπίτι και τι πρωτοβουλίες και τι αέρα της είχαν δώσει. ∆ηλαδή, πολλές φορές ένιωθα, 

ότι ο πατέρας µου και η µάνα µου, ας πούµε, ήταν η Μαρία κι έκανε εκείνη κουµάντο µέσα στο σπίτι. 

 

Την σχέση που είχε η αδερφή της Ευαγγελίας µαζί της, την έχει τώρα και µε το σύζυγό της και µε 

τα παιδιά της. Και γενικότερα µε όλους τους ανθρώπους που η Ευαγγελία αγαπάει ή την αγαπούν. 

Γενικότερα, η αδερφή της δεν θέλει κανένας να πει κάτι θετικό για την Ευαγγελία προσωπικά ή για 

την οικογένεια που έχει δηµιουργήσει. Όπως µας είπε και η ίδια:     

 
[…] στη σχέση την άσχηµη που είχαµε εµείς, όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή µας ε… την έχει τώρα και 
µε το σύζυγό µου. ∆ηλαδή, ότι έκανε σε µένα, ε, προσπαθεί να µειώσει και το σύζυγό µου, προσπαθεί 



   234 

 

να µειώσει και την κόρη µου, που είναι κοντή, που δεν είναι όµορφη, δηλαδή, δεν θέλει κανένας να πει 

κάτι καλό για µένα. 

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι οι γονείς της έχουν διαφορετική στάση απέναντι στην ίδια και 

διαφορετική απέναντι στην αδερφή της, επειδή την φοβούνται. Για παράδειγµα, όταν η Ευαγγελία 

έµεινε έγκυος και εισήχθη στο νοσοκοµείο µε προβλήµατα εγκυµοσύνης ή ακόµα και όταν χώρισε 

και ζήτησε βοήθεια από την µητέρα της, εκείνη της γύρισε την πλάτη, χωρίς να της προσφέρει την 

παραµικρή βοήθεια. Όταν όµως η αδερφή της χρειαζόταν βοήθεια – για τις ίδιες καταστάσεις: 

ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, βεβιασµένος γάµος - πάντοτε της δινόταν απλόχερα, διότι φοβόντουσαν 

τις αντιδράσεις της, στην περίπτωση, που αυτή η βοήθεια δεν θα δινόταν. Μας είπε συγκεκριµένα:   

 
[…] όταν εγώ, βέβαια, είχα σχέση, ε… και έµεινα έγκυος, οι γονείς µου, ούτε καν µε δέχθηκαν στο 

σπίτι και συγκεκριµένα η µητέρα µου ε, στο τηλέφωνο, όταν της είχα πει, ότι ήθελα να χωρίσω, και ότι 
ήθελα να πάω πάνω στην Αθήνα να µείνω στο… σπίτι µου, γύρισε και µου είπε, ότι «δεν θα έρθεις 

στην Αθήνα, έτσι, όπως τα ‘κανες, φάτα τώρα». Και αναγκαστικά έµεινα κάτω στην Κρήτη µόνη µου, 

να παλεύω και µε τους άλλους από την Ιεράπετρα. Ενώ η αδερφή µου, όταν είχε, ήταν έγκυος, και το 

σπίτι το δεύτερο τον επάνω όροφο της έδωσαν, για να µείνει και στο σπίτι µέσα την έβαλαν και της το 

επίπλωσαν και της πήραν όλα τα απαραίτητα, και κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης η µητέρα µου τη 

βοήθησε, ε… ενώ εµένα δεν ήρθε καν στο νοσοκοµείο, ας πούµε να µε βοηθήσει. Ε… και πιστεύω 

ότι… υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα στην ε… η διαφορά µάλλον στη συµπεριφορά, ε, γιατί η… 

γιατί πιστεύω, ότι την Μαρία τη φοβούνται. ∆ηλαδή, ότι αν δεν γίνει, αυτό που θέλει εκείνη, ε, θα γίνει 

χαλασµός. Θ’ αρχίσει να ουρλιάζει, θ’ αρχίσει να χτυπάει, ε… θα γίνει, δηλαδή χαµός πάλι και τη 

φοβούνται, γι’ αυτό κάνουν αυτά που θέλει εκείνη. 

 

Παρά την άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της, η Ευαγγελία την κάλεσε στα βαφτίσια του 

παιδιού της – που είχε προηγηθεί το άσχηµο περιστατικό στην εθνική – και εκείνη, όχι µόνο δεν 

δέχτηκε την πρόσκληση, αλλά αντέδρασε άσχηµα:  

 
[…] Την κάλεσα µάλιστα στη βάφτιση του παιδιού µου, και γύρισε και είπε στους… ε, γονείς µου… 

ότι, εγώ, ούτε νεκρή δεν κατεβαίνω κάτω. 

 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι αυτό που ενδιαφέρει τους γονείς της σχετικά µε την άσχηµη 

σχέση που έχει η ίδια µε την αδερφή της είναι να µην το µάθει ο κόσµος και «τι θα πει ο κόσµος». 

∆εν έκαναν ποτέ κάτι, προκειµένου οι δύο αδερφές να έχουν µία καλύτερη σχέση. Παρά τις 

προσπάθειες της Ευαγγελίας, η αδερφή της δεν φαίνεται να έχει την διάθεση να δηµιουργήσει µία 

καλύτερη σχέση µε την ίδια. Συγκεκριµένα µας είπε τα εξής για την συµπεριφορά της αδερφής της:     

 
[…] ξηµερώµατα βλέπω στον ύπνο µου, ότι… γέννησε η αδερφή µου και παίρνω την µητέρα µου εφτά 

η ώρα το πρωί τηλέφωνο, και µου λέει, όχι, δεν έχει γεννήσει, απλά πάει στο γιατρό, λέει, ήταν στον 

µήνα της , απλά πάει στο γιατρό, να τη δει ο γιατρός. Και µετά από δύο ώρες µε παίρνει τηλέφωνο και 

µου λέει, ναι γέννησε η αδερφή σου, πήγαινε στο γιατρό και ξαφνικά την έπιασαν οι πόνοι. Αλλά 

γέννησε µε καισαρική, γιατί φοβότανε να… γεννήσει φυσιολογικά. Τελοσπάντων, εγώ τότε τα έβαλα 

όλα πίσω, συγκινήθηκα πραγµατικά πολύ και θυµάµαι τον εαυτό µου, που έκλαιγα ε… και κατέβασα 

τα µούτρα µου, και έβαλα τον εγωισµό µου, και τον δικό µου, και του παιδιού µου και του συζύγου 

µου κάτω ε… και την πήρα τηλέφωνο. Της είπα να της ζήσει το παιδί. Της έστειλα, µάλιστα λουλούδια 

µε… το ανθοπωλείο, ε... Της έστειλα και πάρα πολλά δώρα µετά για το παιδί, πάρα πολλά ρουχαλάκια 

και παιχνιδάκια. Ε… και όταν, βέβαια, ανέβηκα, πήγε και ο σύζυγός µου, που ήταν τότε σε µία σχολή 

αξιωµατικών της πυροσβεστικής στην Αθήνα, παρόλο που ήξερε τα σκηνικά αυτά που είχαν παιχτεί 

και παρόλο που είχαµε παντρευτεί και δεν ήρθε στο γάµο µας, παρόλο που την κάλεσα, πήγε στο 

νοσοκοµείο µε µια κούτα γλυκά, για να τους πει να τους ζήσει το παιδί. Ο άντρας της βέβαια, ούτε, µε 

το ζόρι, ας πούµε, µίλησε και είπε ευχαριστώ, και ούτε είπε, έλα, αδερφέ να πάµε µετά να πιούµε ένα 

κρασί κ. λ. π. ή να σε κεράσω για την κόρη µου ε… και αυτή ήταν µόνο η επαφή. Ε… Μετά το 

καλοκαίρι, που ανεβήκαµε επάνω, ε… πήρε τηλέφωνο στην µάνα µου και λέει, µαµά ανέβασε το 

∆εσποινιώ επάνω να δει… να την δει η µπέµπα. ∆ηλαδή, δεν µε πήρε σαν αδερφή να µου πει, έλα ρε 
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αδερφή επάνω µε τον άντρα σου να πιούµε καφέ, παρόλο που εγώ είχα κάνει πίσω µετά από αυτό που 

µου είχε κάνει µε το αυτοκίνητο, ε… και την είχα πάρει τηλέφωνο, όταν είχε γεννήσει το παιδί της, 

γιατί πραγµατικά είχα συγκινηθεί και γιατί πραγµατικά πίστεψα, ότι η µητρότητα θα την άλλαζε. Αλλά 

δυστυχώς, είχα κάνει για άλλη µία φορά λάθος. ∆εν άλλαξε µε τίποτα ε, και δεν συγκινήθηκε µε 

τίποτα, µε αποτέλεσµα να έχω ανέβει δύο µε τρεις φορές επάνω στο σπίτι και… µιλάµε τώρα, ότι η 

κάθε φορά διαρκεί τέσσερις µε πέντε µέρες, όπως το… Μάρτιο, που µας πέρασε, που ανέβηκα για να 

κάνω… επέµβαση στην πρώτη µου την κόρη στα κρεατάκια της… ε… γιατί είχε πολύ σοβαρό 

πρόβληµα το παιδί, ήταν πολύ µεγάλα τα κρεατάκια και έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει επέµβαση. Και 

δεν µιλήσαµε καν, δεν κατέβηκε καν να µας δει. Και µάλιστα εγώ, είχα ανέβει στην Αθήνα, όταν 

εκείνη… ήταν το µωρό της ενός µήνα, και πήγαµε µε δώρα κι εγώ, και η πεθερά µου, και ο σύζυγός 

µου, και εκείνη µας έβγαλε από το σπίτι, δεν µας δέχθηκε καν µέσα. Ε… τότε, από ‘κει και πέρα την 

κάλεσα και στο… γάµο, δεν ήρθε. Ε… και τώρα εκείνη παντρεύεται, δεν έχουµε µιλήσει καν 

τηλεφωνικά από τότε, και τώρα εκείνη παντρεύεται µε θρησκευτικό γάµο στις είκοσι µία Νοεµβρίου 

και… οι γονείς µου έχουν την απαίτηση να… πάω, χωρίς βέβαια, να µε έχει καλέσει, χωρίς να µιλάµε. 

Και αυτό που εµένα µε πειράζει είναι ότι έχουν την απαίτηση να πάω, γιατί, λέει, τι θα πει ο κόσµος. 

∆ηλαδή, δεν σκέφτονται, ότι η σχέση, ας πούµε, της µίας κόρης του µε την άλλη είναι σκατά, 

συγγνώµη, είναι πάρα πολύ άσχηµη και έχουν φτάσει στο σηµείο τα δυο τους παιδιά να µην µιλάνε 

καθόλου, παρά σκέφτονται για άλλη µία φορά, το τι θα πει ο κόσµος. 

 

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι πλέον δεν θέλει ούτε στο πατρικό της να πηγαίνει, αφού κάθε 

φορά που καταλαβαίνει η αδερφή της την παρουσία της, εξαγριώνεται. Αντιδρά µε πολύ άσχηµο 

τρόπο κάθε φορά που η Ευαγγελία ανεβαίνει στο σπίτι της στην Αθήνα, και µάλιστα εκείνες τις 

ηµέρες η αδερφή της επιδιώκει από την µητέρα τους να βρίσκεται συνεχώς στο σπίτι τους. 

Συγκεκριµένα µας είπε:  

 
[…] Και το χαρακτηριστικό είναι, ότι κάθε φορά που είναι να πάω στην Αθήνα για κάποιο λόγο το 

σκέφτοµαι. Γιατί κάθε φορά που νιώθει, ότι είµαι εγώ στο σπίτι, ε, κατεβαίνει κάτω, δηλαδή, ακόµα 

και τώρα που µένει από πάνω από την µητέρα µου στον δεύτερο όροφο, κατεβαίνει κάτω και 

δηµιουργεί φασαρίες. Και έχει την απαίτηση, όταν, δηλαδή, ανεβαίνω εγώ µε την οικογένειά µου 

επάνω στην Αθήνα για τρεις µε τέσσερις µέρες, το πολύ πέντε, έχει την απαίτηση η µητέρα µου, να 

βρίσκεται συνέχεια στο σπίτι της. ∆ηλαδή, είναι τραγική η κατάσταση, τραγική. Όποτε νιώθει την 

παρουσία µου στο σπίτι, εξαγριώνεται. 

 

Η Ευαγγελία αποδέχεται, ότι µετά τις πολλές αποτυχηµένες προσπάθειές της να δηµιουργήσει 

µία καλύτερη σχέση µε την αδερφή της, έχει απογοητευτεί και έχει αποδεχθεί πλέον, ότι δεν γίνεται 

τίποτα. Την ενοχλεί ιδιαίτερα που οι προσπάθειες καταβάλλονται µόνο από την δική της πλευρά, γι’ 

αυτό και δεν έχει καµία επαφή µε την αδερφή της, αφού συνειδητοποιεί, ότι η επικοινωνία µαζί της 

µόνο πόνο µπορεί να της δώσει. Με τον αδερφό της έχει συχνή, κυρίως τηλεφωνική, επικοινωνία. 

Θα ήθελε, όµως να είχε τη δυνατότητα να βρίσκονται πιο συχνά, γιατί η καθηµερινή απουσία του 

στη ζωή της είναι αισθητή. Ειδικότερα:   

 
[…] Ε… µε την αδερφή µου έχω πλέον κόψει κάθε επικοινωνία ε… Τα… τελευταία χρόνια, τα 

τελευταία τρία, τριάµισι χρόνια περίπου ε… είναι δική µου επιλογή. Νοµίζω, ότι µία επαφή µαζί της, 

και µία επικοινωνία µαζί της, µόνο πόνο µου προκαλεί, γιατί µόνο εγώ προσπαθώ να έχω υγιή επαφή 

µαζί της, ενώ αυτή ε… δεν βλέπω να κάνει καµία τέτοια προσπάθεια. Οπότε, αποφάσισα να το κόψω 

µαχαίρι αυτό. Και µάλιστα έχω πει στην µητέρα µου, ότι εγώ από ‘δω και πλέον έχω έναν αδερφό και 

δεν έχω αδερφή και µάλιστα της έχω απαγορεύσει να µου κάνει οποιαδήποτε συζήτηση αφορά εκείνη. 

Τώρα, µε τον αδερφό µου… µε τον αδερφό µου… επικοινωνώ µέσω τηλεφώνου ε… και e-mail και 

µηνυµάτων µέσω κινητού. Ε… όποτε ανεβαίνω στην Αθήνα, συναντιόµαστε βέβαια, ε… και περνάµε 

ώρες µαζί, αφού κι εκείνος µένει µέσα στο πατρικό µου ακόµα το σπίτι, µαζί µε την µητέρα µου, 

δηλαδή. Αλλά θα ‘θελα να ‘ναι πιο συχνή η επαφή µας, γιατί µου λείπει. 

 

Το στοιχείο που δεν της αρέσει στο χαρακτήρα της αδερφής της είναι η άσχηµη συµπεριφορά 

απέναντι σε όλα τα µέλη της οικογένειας. Θεωρεί µάλιστα τον εαυτό της κατά κάποιο τρόπο 
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υπεύθυνο και νιώθει ανίσχυρη απέναντι στην αδερφή της, γιατί τόσα χρόνια δεν µπόρεσε να κάνει 

κάτι, για να την αποτρέψει, προκειµένου να µην δίνει τόσο πόνο στους γονείς τους. και στον ίδιο της 

τον εαυτό όµως όλη αυτή η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της θεωρεί, ότι την έχει επηρεάσει 

πάρα πολύ συναισθηµατικά, ψυχικά και ηθικά. Στον αδερφό της δεν εντοπίζει κάποιο αρνητικό 

στοιχείο στην συµπεριφορά του. Μας είπε συγκεκριµένα:   

 
[…] Η αδερφή µου δεν µου αρέσει… ε… για όλο αυτό τον πόνο που µου έχει προκαλέσει τόσα 

χρόνια, ε, όχι σε µένα, αλλά και στην µητέρα µου, και στον αδερφό µου και στον πατέρα µου. Ε… 

ειδικά για τον πόνο που έχει προκαλέσει στην µητέρα µου και στον πατέρα µου, νιώθω ανίσχυρη 

εξαιτίας της. Ανίσχυρη, γιατί τόσα χρόνια νιώθω, ότι δεν µπόρεσα να τους βοηθήσω, για όλα αυτά που 

τους έκανε. Ε… ∆εν µ’ αρέσει λοιπόν, καθόλου η αδερφή µου για αυτή τη συµπεριφορά της, και για 

όλο τον πόνο που έχει προκαλέσει σε µένα, συναισθηµατικά, ψυχολογικά και ηθικά. Και ο αδερφός 

µου δεν µου αρέσει, γιατί… ε… ε… δεν νοµίζω, ότι είναι κάτι που δεν µου αρέσει, σχετικά µε τον 

αδερφό µου, ε… Νοµίζω, ότι µου αρέσουν τα πάντα πάνω του. 

 

Σε γενικές γραµµές, η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της απευθύνεται προς όλα τα µέλη της 

οικογένειας και θεωρεί, ότι οπωσδήποτε πρέπει να λάβει βοήθεια από κάποιον ειδικό, προκειµένου 

ν’ αντιµετωπιστεί η άσχηµη συµπεριφορά της. Γι’ αυτόν τον λόγο η αδερφή της δεν της αρέσει 

καθόλου. Ο αδερφός της, της αρέσει, γιατί είναι ένας ευαίσθητος και συζητήσιµος άνθρωπος, 

µορφωµένος µε σταθερότητα και πίστη στις σχέσεις του. Θεωρεί, ότι κι εκείνος δεν είναι ιδιαίτερα 

κοινωνικός, πλευρά του χαρακτήρα του, που σίγουρα έχει επηρεαστεί από την µη κοινωνικότητα 

των γονιών του. Ειδικότερα:   

 
[…] Νοµίζω, ότι έχει πολύ άσχηµη συµπεριφορά ε… και ότι… γενικά σε όλους προς όλους, και 
νοµίζω, ότι γενικά χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται βοήθεια από κάποιον ειδικό. Ο αδερφός µου 

τώρα µου αρέσει, γιατί είναι ένας , πολύ ευαίσθητος άντρας, ε, είναι ένα παιδί που θα κάτσει, που θα 

κάτσει να συζητήσεις µαζί του, που γενικά… έτσι είναι… κοινωνικός. Βέβαια, όχι ιδιαίτερα 

κοινωνικός. Έχει έναν δυο φίλους, αλλά στενούς φίλους και νοµίζω, ότι σε αυτόν τον τοµέα έχει 

επηρεαστεί και αυτός από τους γονείς µου, ε, που δεν ήταν πολύ κοινωνικοί και δεν είχαν πολλούς 

φίλους. Γενικά, και τα τρία παιδιά έχουµε επηρεαστεί σε αυτό. Ε… Μου αρέσει, επίσης, γιατί είναι 
µορφωµένος, γιατί είναι σταθερός και πιστός στις σχέσεις του. 

 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η προσωπικότητα η δική της µε της αδερφής της δεν έχει κανένα 

κοινό σηµείο. Το µόνο κοινό σηµείο που διακρίνει, είναι, ότι και οι δύο δεν είχαν πολλές φιλίες, δεν 

ήταν πολύ κοινωνικές. Ωστόσο, και σε αυτόν τον τοµέα εντοπίζει διαφορά. η ίδια, δηλαδή, είχε λίγες 

και καλές φίλες, ενώ η αδερφή της ονόµαζε «φίλο» κάθε καινούργιο άτοµο που γνώριζε. Επιπλέον, 

η ίδια ήταν περισσότερο σταθερή και στις ερωτικές της σχέσεις, ενώ η αδερφή της είχε 

περισσότερες σχέσεις, οι οποίες διαρκούσαν µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Θεωρεί, ότι η αδερφή 

της είναι ιδιαίτερα διεκδικητική και ζηλιάρα, αφού τόσα χρόνια έχει αποδείξει στην Ευαγγελία ότι 

επιθυµεί, ό, τι είναι δικό της, έµψυχο ή άψυχο. Αντιθέτως, η Ευαγγελία µας επισηµαίνει, ότι η ίδια 

αρκείται στα λίγα, και θαυµάζει τα αγαθά του άλλου, χωρίς να διεκδικεί – ειδικά, µε αθέµιτο τρόπο 

– να γίνουν δικά της.  

Επίσης, αναφέρεται, ότι η αδερφή της έχει µάθει πάντα στη ζωή της να έχει ανθρώπους που την 

βοηθούν, αν όχι την υπηρετούν. Η Ευαγγελία από δεκαοχτώ ετών είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της, 

αφού σπούδασε και σε διαφορετική πόλη από το πατρικό της σπίτι και αυτό την βοήθησε να 

ανεξαρτητοποιηθεί γρηγορότερα. Η αδερφή της ακόµη, δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή της µέχρι 

τώρα που είναι τριάντα δύο ετών – παρά µόνο κάποιους µήνες, ως σερβιτόρα -, αλλά πάντοτε είχε 

χαρτζιλίκι από τον πατέρα τους. ωστόσο, η ίδια ακόµη και ως φοιτήτρια εργαζόταν, για τα επιπλέον 

έξοδα που ήθελε να κάνει, προκειµένου να µην επιβαρύνει περαιτέρω τους δικούς της.  

Ωστόσο και εξωτερικά µοιάζουν. ∆εν είναι εύκολο να τις θεωρήσει κάποιος αδερφές, είτε 

λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική τους εµφάνιση, είτε την εσωτερική, κυρίως. Μας αναφέρει, 

µάλιστα η Ευαγγελία, ότι η αδερφή της ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εξωτερική της εµφάνιση, 
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που κάποια περίοδο, πηγαίνοντας γυµναστήριο, έπαιρνε κάποια ουσία προκειµένου το σώµα της να 

αποκτήσει µύες. Ιδιαίτερα, κάποια περίοδο υπέφερε από νευρική ανορεξία.  

Τέλος, θεωρεί, ότι ανάµεσα σ’ εκείνη και την αδερφή της υπάρχουν βασικές διαφορές σχετικά µε 

τις προτεραιότητες που θέτουν στη ζωή τους. Για παράδειγµα, για την ίδια προτεραιότητα αποτελεί 

το να είναι καλά η οικογένειά της, ο σύζυγος και τα παιδιά. Να έχει ένα καθαρό σπίτι, προκειµένου 

να ζουν σε ένα υγιεινό περιβάλλον, να µαγειρεύει και να φροντίζει τα παιδιά και το σύζυγο. Η 

αδερφή της από την άλλη, µας δηλώνει, ότι – όπως µαθαίνει από την µητέρα της, γιατί η ίδια δεν 

έχει επαφή – δεν µαγειρεύει στο σπίτι της, δεν πλένει τα ρούχα της οικογένειας, δεν πηγαίνει στο 

σούπερ µάρκετ και γενικότερα δεν δείχνει την προσοχή που πρέπει στην οικογένειά της. 

Συγκεκριµένα µας είπε:     

 
[…] Η προσωπικότητα η δική µου, µε την προσωπικότητα της αδερφής µου, είναι σαν να λέµε η µέρα 

µε τη νύχτα. Ε… Εκείνη… Στο µόνο έτσι σηµείο που ταιριάζουµε, είναι ότι δεν είχαµε έτσι… 

πολλές… ε, φίλες. ∆ηλαδή, δεν ήµασταν και οι δύο πάρα πολύ κοινωνικοί, πάρα πολύ κοινωνικές, αν 

και εγώ είχα, ας πούµε,  σε όλα τα σχολικά µου χρόνια, µία, δύο σταθερές φίλες, εκείνη, ας πούµε, 

µπορεί να ονόµαζε φίλη, καθεµία που γνώριζε κάθε βδοµάδα, ας πούµε. ∆ηλαδή, ε, φίλες είχε πολλές, 

αλλά ταυτόχρονα λίγες κάθε φορά. Ε… επίσης, σε έναν τοµέα που δεν ταιριάζουµε είναι στις σχέσεις 

µας. Η αδερφή µου µπορεί να είχε τον έναν και τον άλλον κάθε φορά, στον ερωτικό τοµέα, εννοώ, ενώ 

εγώ, ας πούµε, είχα πιο σταθερές σχέσεις, και οι σχέσεις µου διαρκούσαν µεγαλύτερα χρονικά 

διαστήµατα. Ε… Η αδερφή µου είναι… πολύ διεκδικητική, ενώ εγώ δεν είµαι. Ε… Είναι πολύ 

ζηλιάρα, δηλαδή ζηλεύει. Αυτό που είναι… δικό σου, θέλει να το έχει εκείνη. Το καλύτερο να έχει 

αυτή, θέλει να έχει του αλλουνού. Ενώ εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν το έχω καθόλου. ∆ηλαδή, εγώ 

αρκούµαι σε αυτό που έχω, ε, και αν… ε… δω, ότι ο άλλος έχει κάτι καλύτερο, ας πούµε, από εµένα, 

απλά το θαυµάζω, κι αν µπορέσω να το αποκτήσω κι εγώ, αλλά µέσα από την προσπάθειά µου να το 

αποκτήσω, καλώς. Αν… ε, δεν µπορέσω, δεν πειράζει. ∆εν κάνω σαν την αδερφή µου. Ε, η αδερφή 

µου επίσης, έχει µάθει να τα έχει όλα έτοιµα στη ζωή της, από το φαγητό, από τα καθαρά της ρούχα, 

από το να κρατήσει η µητέρα µου το παιδί, για να πάει, ας πούµε βόλτες έξω. Εγώ αυτό δεν το έχω. 

Εγώ από δεκαοχτώ χρονών… ήµουν υπεύθυνη και για το φαγητό µου, και για τα καθαρά µου τα 

ρούχα, και από δεκαοχτώ χρονών εργαζόµουν παράλληλα µε το… µε τα χρήµατα που µου έστελναν οι 

δικοί µου, όσο ήµουν στο Πανεπιστήµιο, πάντοτε εργαζόµουν ως φοιτήτρια, δηλαδή, και ιταλικά 

ιδιαίτερα έκανα σε ένα παιδάκι, και φυλλάδια µοίραζα στους δρόµους, για να έχω ένα παραπάνω 

χαρτζιλίκι και να µην επιβαρύνω τους δικούς µου. Ενώ η αδερφή µου, ποτέ… µέχρι τώρα που είναι 

τριάντα δύο χρονών δεν έχει δουλέψει, παρά ένα µικρό χρονικό διάστηµα ενός εξαµήνου, περίπου, ως 

σερβιτόρα σε καφετέρια. Ε… γενικά, διαφέρουµε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και εξωτερικά, εκείνη είναι 

λίγο πιο κοντή από µένα, ε… πιο αδύνατη και έχει κάνει τα µαλλιά της κατάξανθα, ενώ εγώ είµαι λίγο 

πιο ψιλή, πιο εύσωµη και τα µαλλιά µου είναι κατάµαυρα. Και γενικά, όποιος µας γνώριζε, µας έλεγε, 

ότι είµαστε η µέρα µε τη νύχτα, και εξωτερικά και εσωτερικά. Την αδερφή µου, ας πούµε, θα την 

νοιάξει να… έχει ένα πολύ ωραίο σώµα, να µην τρώει, να κάνει δίαιτα. Και θυµάµαι χαρακτηριστικά 

κάποια περίοδο που ‘τανε στο Λύκειο, ε… ό, τι έτρωγε, πήγαινε κι έβαζε το δάχτυλό της κι έκανε 

εµετό. Ε… για να µην πάρει, λέει, ούτε γραµµάριο, ενώ εγώ θα κοιτάξω, ας πούµε, τι τρώω, ε… αλλά 

δεν… αυτό που θέλω, θα το φάω. ∆εν θα κάνω, ας πούµε δίαιτα, για να ‘χω ένα κορµί και να µε λένε 

κορµάρα. Ή θυµάµαι, ότι… κάποτε πήγαινε γυµναστήριο και έπαιρνε κάτι βιταµίνες, λέει και… κάτι 

άλλα… κάτι, κάποια άλλη σκόνη σε φακελάκι, για να κάνει… λέει, µπράτσα, λέει, και να κατεβεί, ε… 

σε διαγωνισµό µπόντυ – µπίλντερ. Κάτι τέτοια τρελά. Ε… Γενικά πιστεύω, ότι διαφέρουµε στον τρόπο 

γενικά που ατενίζουµε τη ζωή και στις ε, προτεραιότητές µας. ∆ηλαδή, προτεραιότητα µου εµένα είναι 

η οικογένειά µου και τα παιδιά µου, ε, να φροντίσω το σύζυγό µου, να ‘χει καθαρά ρούχα, να του 

µαγειρέψω να φάει, να φροντίσω τα παιδιά µου, να ‘µαι κοντά τους, η αδερφή µου, από την άλλη, από 

ότι µου λέει η µητέρα µου, βέβαια, γιατί εγώ δεν είµαι κοντά να το ζήσω, ε, δεν µαγειρεύει ποτέ στο 

σπίτι, ο άντρας της συνέχεια παραγγέλνει απ’ έξω, πολλές φορές τον αφήνει µε άπλυτα ρούχα, ε, τα 

ντουλάπια είναι του σπιτιού, είναι άδεια, ας πούµε, ούτε καν στο σούπερ µάρκετ δεν πηγαίνει να 

ψωνίσει. Το παιδί πολλές φορές το κρατάει η µητέρα µου, για να πηγαίνει η αδερφή µου ε… βόλτες, 

ας πούµε, ή για καφέ µε το σύζυγό της ή µε τις φίλες της. 

 



   238 

 

Επιπροσθέτως η Ευαγγελία δηλώνει, ότι την αδερφή της δεν την έχει καθόλου ανάγκη, λόγω της 

άσχηµης σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάµεσά τους. Πλέον, δεν θέλει να έχει καµία επαφή µαζί της 

και έχει απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να της κάνει λόγο για εκείνη. Τον αδερφό της νιώθει, ότι τον 

έχει πολύ µεγάλη ανάγκη, και θα ήθελε να έχει µοιραστεί περισσότερα πράγµατα µαζί του, έχοντας 

µικρότερη διαφορά ηλικίας. Επιπλέον, θεωρεί, ότι τον αδερφό της τον έχει ακόµη περισσότερο 

ανάγκη, λόγω της κακής σχέσης µε την αδερφή της. Μας είπε λοιπόν:     

 
[…] Την αδερφή µου… δεν έχω µάθει να την έχω ανάγκη. Ε… νιώθω, ότι δεν την έχω καθόλου 

ανάγκη, νιώθω, ότι µόνο πόνο µου έχει προκαλέσει στη ζωή µου, και γι’ αυτό, πλέον, έχω κόψει την 

επαφή µου µαζί της και δεν θέλω κανέναν να µου µιλάει για εκείνη. Τον αδερφό µου, νιώθω, ότι τον 

έχω ανάγκη, σαν αδερφό, ε… νιώθω, ότι δεν έχω µοιραστεί µαζί του… όσα πράγµατα θα ήθελα να 

µοιραστώ, ως αδερφός µου που είναι, λόγω της διαφοράς ηλικίας, που είχαµε και νιώθω, ότι αυτή η 

ανάγκη που τον έχω, αποκτάει ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα, λόγω της σχέσης της ανύπαρκτης ή και 

της άσχηµης που έχω µε την αδερφή µου. ∆ηλαδή, νιώθω, πολλές φορές τον αδερφό µου, ότι τον έχω 

ανάγκη και σαν αδερφή και σαν αδερφό. 

Μας αναφέρει, µάλιστα, ένα συγκεκριµένο περιστατικό, που συνέβη στην οικογένειά της, κατά 

τη διάρκεια της εφηβικής της ηλικίας, για να µας δείξει, ότι η αδερφή της έκανε και έλεγε πάντα, ό, 

τι ήθελε, χωρίς ποτέ να πληρώνει τις συνέπειες. Ένιωθε ουσιαστικά παρείσακτη µέσα στο σπίτι της, 

ένιωθε, ότι δεν είχε αξία, ότι η παρουσία της ενοχλούσε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Πολλές 

φορές, µάλιστα είχε νιώσει, ότι αν πάθαινε κάτι, κανείς δεν θα στενοχωριόταν, γιατί κανείς δεν 

νοιαζόταν πραγµατικά για εκείνη. Μας αναφέρει σχετικά:   

 
[…] Θυµάµαι, χαρακτηριστικά, ένα σκηνικό, όταν πήγαινα στη δευτέρα Λυκείου, ε… που … ο 

πατέρας µου αποφάσισε να βάψει το σπίτι, στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που έµενε, που παρέµεινε 

στο σπίτι µας µετά από το ταξίδι του, και πριν φύγει πάλι. Ε… ∆ηλαδή, τον πατέρα µου πάντα τον 

θυµάµαι µε µία βαλίτσα στο χέρι. Πολλές φορές µάλιστα δεν προλάβαινε να την αδειάσει τη βαλίτσα 

του, ε, είχε τα ρούχα µέσα στη βαλίτσα ε… και… τα άφηνε εκεί, γιατί σε δύο µήνες ή σε τρεις θα 

ξανάφευγε. Ε… Θυµάµαι, λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι που αποφάσισε να βάψουµε το σπίτι, εγώ τον 

βοηθούσα, ε, γιατί, όπως είπα και πριν, εγώ ένιωθα ότι αξία είχα στο σπίτι, µόνο, όταν έκανα δουλειές 

µέσα στο σπίτι, οπότε προσπαθούσα κι εγώ να τον βοηθήσω σε κάτι τέτοιες δουλειές, δηλαδή στην 

κηπουρική, στα µαστορέµατα µέσα στο σπίτι, στο βάψιµο, ε, για να µου πει κι εµένα ένα µπράβο ε, 

και να µε κάνει να νιώσω, έτσι λίγο σηµαντική. Προσπαθούσα, δηλαδή, αγωνιωδώς να του αποσπάσω 

ένα µπράβο και να… νιώσω κι εγώ, ότι είµαι άξια για εκείνον. Βάφαµε, λοιπόν το σπίτι,  και η αδερφή 

µου, επειδή εκείνη δεν βοηθούσε καθόλου µέσα στο σπίτι και επειδή… δεν ξέρω τώρα πώς να το 

χαρακτηρίσω, αλλά πιστεύω, ότι ζήλευε γενικά που βοηθούσα την µητέρα µου στις δουλειές ή τον 

πατέρα µου έτσι γενικά ε, στα µαστορέµατα και σ’ αυτά, γύρισε κάποια στιγµή χωρίς λόγο και 

αφορµή, και µ’ έβρισε µε τα χειρότερα λόγια, παλιό τέτοια, παλιό το ένα παλιό το άλλο, ε… και 

θυµάµαι τότε ο πατέρας µου που πήρε θέση και δεν µε είχε υποστηρίξει καθόλου. Ε… Και εγώ 

σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι. Ήµουνα στη δευτέρα Λυκείου. Και είχα πάει και καθόµουνα 

µακρ… πάνω από το σπίτι µας, γύρω στα δύο χιλιόµετρα περίπου σε µία παιδική χαρά. Ε… Και 

γύρισα πλέον το βράδυ στο σπίτι, γύρω στις οχτώ, εννέα η ώρα. Ε, βέβαια, κανένας δεν µε είχε ψάξει 

στο σπίτι ε… και… τους είδα να… την µητέρα µου να είναι στο νεροχύτη και να µαγειρεύει και τ’ 

αδέρφια µου και τον πατέρα µου να κάθονται και να βλέπουνε µία ταινία στην τηλεόραση και να… 

γελάνε… ε, µε την ταινία αυτή, γιατί ήτανε κωµωδία. Αυτό θυµάµαι, µε είχε πειράξει πάρα πολύ, γιατί 

εγώ βοηθούσα, ας πούµε, τον πατέρα µου στο βάψιµο του σπιτιού, άρχισε ξαφνικά χωρίς λόγο η 

αδερφή µου να µε βρίζει. ∆εν µε υποστήριζε κανείς, κι ένιωθα, ότι ήταν εµπόδιο η παρουσία µου µέσα 

στο σπίτι. Ε… σηκώθηκα να φύγω από το σπίτι και ξαφνικά, όταν επέστρεψα µετά, κι ενώ έλειπα 

τόσες ώρες, δεν µε ζήτησε κανείς, δεν µε ρώτησε κανείς, πού ήµουν, έκανα ένα µπάνιο και πήγα και 

ξάπλωσα και κοιµήθηκα, χωρίς να έρθει κανένας να µε ρωτήσει πού ήµουν, ενώ εκείνη που ήταν η 

αφορµή, για όλο αυτό που είχε γίνει, καθόταν µε τον πατέρα µου και τον αδερφό µου και 
χαζογελάγανε στην τηλεόραση. ∆ηλαδή, αυτά τα… συµβάντα, ήταν πολύ συνηθισµένα µέσα στο σπίτι 

µας. 
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Ακόµη και όταν τα αδέρφια – όπως είναι φυσιολογικό – τσακώνονταν µεταξύ τους, ο πατέρας 

τους δεν τα άφηνε να διευθετήσουν την κατάσταση µόνα τους, παρά πάντοτε παρενέβαινε και 

δικαιολογούσε την πρώτη του κόρη. Ακόµη και άδικο να είχε, ο πατέρας τους πάντοτε την 

υποστήριζε και της έδινε αρµοδιότητες που δεν θα έπρεπε να έχει ένα παιδί µέσα στην οικογένεια, 

αλλά ένας γονέας. Για παράδειγµα, το ποιος θα ερχόταν στο σπίτι. Χαρακτηριστικό είναι το 

ακόλουθο απόσπασµα, που µας αφηγήθηκε η Ευαγγελία:    

 
[…] Και βέβαια, όταν, ας πούµε, τσακωνόµουν εγώ µε την αδερφή µου, ή η αδερφή µου µε τον 

αδερφό µου, ο πατέρας µου πάντοτε έπαιρνε τη θέση του… της αδερφής µου. Πάντοτε την 

υποστήριζε. Θυµάµαι, χαρακτηριστικά, ε, µία φορά, όταν ήµουνα στο Πανεπιστήµιο και διάβαζα για 

την εξεταστική του τρίτου… έτους, δηλαδή ήµουνα… είκοσι δύο χρονών και η αδερφή µου είκοσι 

τρία, ε… είπα στους γονείς µου, ότι θα ερχόταν το απόγευµα ε, στο σπίτι µας, η Κική, η φίλη µου ε, 

και κόρη τώρα της νονάς και… νονά τώρα της κόρης µου, του πρώτου µου παιδιού, ότι θα ερχόταν στο 

σπίτι να καθόµασταν, να διαβάζαµε λίγο µαζί, και µετά ρώτησα τους… την µητέρα µου, αν θα 

µπορούσε να κοιµηθεί στο σπίτι µας, για να µην βγαίνει ε… αργά από το σπίτι, να µην παίρνει ταξί. Ε, 

η µητέρα µου µού είπε, εντάξει, και είπα στην αδερφή µου, ε, αν µπορεί να κοιµηθεί σε ένα άλλο 

κρεβάτι που είχαµε στο σπίτι, σε ένα άλλο δωµάτιο, για να κοιµηθεί η φίλη µου στο κρεβάτι της. Και 

έγινε χαµός. Και άρχισε και ούρλιαζε και φώναζε, ε, γιατί, λέει, δεν την ρώτησα, γιατί λέει δεν την 

ρώτησα και δεν πήρα την άδειά της. Ε… Και θυµάµαι τότε, που όταν ήρθε ο πατέρας µου, δεν 

θυµάµαι πού είχε πάει, όταν ήρθε στο σπίτι έγινε χαµός και φώναζε, και… το αποτέλεσµα ήταν να µου 

πει εµένα να µην έρθει η φίλη µου στο σπίτι. Ε, και µάλιστα θυµάµαι τότε από τα νεύρα του, που 

έδωσε µία µπουνιά στην πόρτα της… τουαλέτας του σπιτιού µας και έκανε στην πόρτα ένα 

βαθούλωµα και το βαθούλωµα αυτό ακόµα υπάρχει. Πάντοτε, λοιπόν, ο πατέρας µου την υποστήριζε, 

και ό, τι, κι αν εκείνη, έλεγε το θεωρούσε σωστό. 

 

Η αδερφή της Ευαγγελίας ακόµη και στον πατέρα τους έχει εκφράσει επιθετικότητα, αλλά 

εκείνος, για να µην την µαλώσει ή να µην την χτυπήσει, κλώτσησε ένα συρτάρι της κουζίνας, 

προκειµένου να του φύγει η ένταση. Ενώ την Ευαγγελία την χτυπούσε από µικρή – κυρίως κατά την 

διάρκεια του διαβάσµατος. Μας εξηγεί η ίδια:  

 
[…] θυµάµαι µία φορά, όταν η αδερφή µου ήταν είκοσι ένα ετών, που τσακωνότανε µε τον πατέρα 

µου και γύρισε και της είπε, ότι δεν θα πας, ας πούµε εκεί, ε, και η αδερφή µου γύρισε και τον 

χτύπησε, δηλαδή, του έδωσε έτσι σαν µπουνιές στο στήθος, δύο τρεις φορές και ο πατέρας µου, για να 

µην σηκώσει χέρι να τη χτυπήσει, έδωσε κλοτσιά στο τελευταίο συρτάρι της κουζίνας και το… 

συρτάρι αυτό, έτσι είναι λίγο ακόµα σπασµένο και τρεµοπαίζει. Ε… Ενώ εµένα, ας πούµε, όταν 

ήµουνα µικρή µε χτυπούσε συνέχεια και χωρίς λόγο, όταν η εικοσιτριάχρονη κόρη του, γύρισε να τον 

χτυπήσει τον πατέρα της, είκοσι δύο χρονών, ολόκληρη γαϊδούρα, εκείνος, λέει, δεν της σήκωσε χέρι, 

γιατί ήταν ντροπή να χτυπήσει την εικοσιτριάχρονη κόρη του. Από την άλλη, βέβαια, ούτε στον 

αδερφό µου έχει σηκώσει ποτέ χέρι, ούτε, όσον αφορά το διάβασµα, ε… ούτε τίποτα. Ε… δεν ξέρω, 

αυτό… γινότανε µόνο µε µένα και δεν µπορώ να καταλάβω και τον λόγο. ∆ηλαδή, ακόµα προσπαθώ 

να καταλάβω. 

 

Η µητέρα της Ευαγγελίας και η αδερφή της, όπως µας αναφέρει η ίδια η Ευαγγελία, έχουν µία 

ιδιαίτερα συγκρουσιακή και στενή σχέση. Η ίδια αναφέρει:  

 
[…] όσον αφορά την ε, σχέση της µητέρας µου µε την αδερφή µου, αυτό είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο 

ε… γιατί… αυτές οι δύο έχουνε πολύ, µα πάρα πολύ… συγκρουσιακή ε… και στενή… σχέση. Ε… 

όταν, και είναι λογικό, πιστεύω, από την µία, ε, γιατί… όταν εγώ ε… ήµουνα στο χωριό και µεγάλωνα 

µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου, η αδερφή µου ήταν στην Αθήνα και µεγάλωνε µαζί µε την 

µητέρα µου αποκλειστικά µέχρι τα έξι της χρόνια. ∆ηλαδή, είχε όλη την προσοχή και την αγάπη της, 

και η µητέρα µου από την πλευρά της είχε µόνο την αδερφή µου. Ο πατέρας µου πήγαινε στην Αθήνα, 

ε… στα σύντοµα χρονικά διαστήµατα που είπα και πριν. ∆ηλαδή, ο πατέρας µου µού έχει πει η µητέρα 

µου, ότι δεν ήταν καν στις γέννες τη δική µου και της αδερφής µου. Ε… ∆ηλαδή ερχόταν στο σπίτι και 

µας έβλεπε, ας πούµε τριών τεσσάρων και πέντε µηνών. 
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Συµπερασµατικά λοιπόν, θα λέγαµε, ότι  η σχέση της Ευαγγελίας µε την αδερφή της, 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς συγκρούσεις, τις οποίες ενδυνάµωνε, ίσως και να προκαλούσε, η 

σύγκριση του πατέρα τους. Αν και είχαν µόνο δεκαέξι µήνες διαφορά ηλικίας, και θα µπορούσαν, 

αφού ήταν και το ίδιο φύλο να κάνουν εύκολα παρέα, εντούτοις η σχέση τους, ήταν πολύ δύσκολη 

και γεµάτη επιθετικότητα προς την Ευαγγελία, αλλά και προς ολόκληρη την οικογένεια. 

Προσπαθούσε συνεχώς να µειώσει την Ευαγγελία και να επιδεικνύει, ότι είναι καλύτερη από όλους 

και ότι εκείνη αξίζει περισσότερα. Γι’ αυτό την χαρακτήριζε ως «ταπεινή νηπιαγωγό» και ότι η 

σχολή της στο Πανεπιστήµιο δεν άξιζε τίποτα. 

Η Ευαγγελία πιθανολογεί, ότι αυτή η σύγκρουση ίσως να οφείλεται και στο γεγονός, ότι και η 

ίδια στο χωριό µε τον παππού της και τη γιαγιά της, είχε µεγαλώσει σαν µοναχοπαίδι. Όπως, 

δηλαδή, και η αδερφή της στην Αθήνα. Η Ευαγγελία, λοιπόν «δεν είχε θέση στην Αθήνα, δεν ανήκε 

εκεί, αλλά στον παππού της και τη γιαγιά της, που την αγαπούσαν». Έτσι της έλεγε η αδερφή της και 

φαινόταν, σαν να µην ήθελε να αποδεχθεί, ότι στην καρδιά των γονιών της θα υπήρχε µία θέση και 

για την Ευαγγελία.  

Η σχέση της Ευαγγελίας µε την αδερφή της χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερη επιθετικότητα προς 

αυτήν. Αυτό συνέβαινε από τη στιγµή που πήγε στην Αθήνα, µέχρι και πριν από τρία χρόνια, από 

τότε, δηλαδή, που σταµάτησαν να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία. Προσθέτει, επίσης, ότι η 

επιθετικότητά της αδερφής της προς την ίδια εκφραζόταν λεκτικά, αλλά και σωµατικά. Ένιωθε, ότι 

µε κάθε κίνησή της ήθελε να της κάνει κακό. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που την είχε χτυπήσει, χωρίς 

µάλιστα να υπάρχει κάποιος λόγος.  

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι αµέσως µόλις πήγε στην Αθήνα άρχισε η άσχηµη σχέση µε 

την αδερφή της. Ταυτόχρονα, όµως άρχισε και η άσχηµη σχέση της αδερφής της µε την µητέρα της. 

Ήταν πολύ συχνό το φαινόµενο η αδερφή της να χτυπάει την µητέρα της. Η Ευαγγελία θύµωνε µε 

τον εαυτό της, γιατί δεν µπορούσε να κάνει κάτι δραστικό για όλη αυτήν τη κατάσταση. Όσες φορές 

είχε παρέµβει, είχε χτυπήσει και την ίδια. Ο πατέρας τους παράλληλα, φαίνεται, ότι είχε 

παραχωρήσει στην αδερφή της εξουσία, θα λέγαµε, εντός εισαγωγικών, για να παίρνει αποφάσεις 

που αφορούσαν ολόκληρη την οικογένεια. Όταν για παράδειγµα η Ευαγγελία πέρασε στο 

Πανεπιστήµιο µακριά από το σπίτι της, είπε στον πατέρα της, να µην την αφήσει να πάει, γιατί η 

σχολή που πέρασε δεν ήταν αξιόλογη.  Είχε άποψη για όλους και για όλα µέσα στο σπίτι. 

Υιοθετούσε µάλιστα και τους χαρακτηρισµούς του πατέρα της, για να απευθύνεται στην Ευαγγελία.  

Η Ευαγγελία θυµάται επιπλέον, ότι ειδικά την µητέρα τους, την γέµιζε, χωρίς λόγο και αφορµή 

γρατζουνιές στο πρόσωπο και τα χέρια, όποια στιγµή εκείνη ήθελε. Η µητέρα της Ευαγγελίας και η 

αδερφή της, έχουν µία ιδιαίτερα συγκρουσιακή και στενή σχέση. Η αδερφή της Ευαγγελίας ακόµη 

και στον πατέρα τους έχει εκφράσει επιθετικότητα, αλλά εκείνος, για να µην την µαλώσει ή να µην 

την χτυπήσει, κλώτσησε ένα συρτάρι της κουζίνας, προκειµένου να του φύγει η ένταση. Ενώ την 

Ευαγγελία την χτυπούσε από µικρή – κυρίως κατά την διάρκεια του διαβάσµατος.  

Παράλληλα, κάνει λόγο για µία ιδιαίτερη αντιµετώπιση της αδερφής της από την µητέρα της. 

Μας αναφέρει, δηλαδή, ότι δεν είχε µάθει να είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της και τις πράξεις της, 

αφού πάντοτε η µητέρα της έκανε τα πράγµατα, που όφειλε η ίδια να κάνει από κάποια ηλικία και 

µετά. Θυµάται πάντοτε την αδερφή της να εκφράζει µία επιθετικότητα προς όλους, και ιδιαίτερα 

προς την µητέρα τους, λεκτική και σωµατική.  

Ό, τι κι αν έπαιρναν οι γονείς τους στην αδερφή της, ακόµη και ακριβότερο και ωραιότερο να 

ήταν από της Ευαγγελίας, η αδερφή της δεν υπήρχε περίπτωση να το θέλει. Ήθελε πάντοτε, ό, τι 

έπαιρναν στην Ευαγγελία. Κι αν δεν της δινόταν, εκφραζόταν επιθετικά, ιδίως πάλι προς την 

µητέρα. Και αυτό µάλιστα ήταν σύνηθες φαινόµενο στην οικογένεια, περίπου πέντε µε έξι φορές σε 

καθηµερινή βάση. Η Ευαγγελία χαρακτηρίζει την αδερφή της «νταή» µέσα στο σπίτι, αφού, όταν 

κάτι δεν της άρεσε, το εκδήλωνε µε επιθετικότητα. Επιπλέον, η Ευαγγελία ένιωθε, ότι έπρεπε να 

προστατεύσει τον αδερφό της από όλη αυτή την άσχηµη κατάσταση, γι’ αυτό και κάθε φορά που η 

αδερφή της µάλωνε µε την µητέρα της, έπαιρνε τον αδερφό της στο δωµάτιο, κι έβαζε πολύ δυνατά 

την µουσική, για να µην ακούει κι εκείνος.  
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Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι δεν θέλει καθόλου την αδερφή της. Απέναντί της είχε την 

ίδια συµπεριφορά που είχε και ο πατέρας της: ξύλο, άσχηµα λόγια, υποτίµηση. Την έδιωχνε µάλιστα 

από το σπίτι, της έλεγε να επιστρέψει στο σπίτι της, στον παππού της και τη γιαγιά της, δηλαδή. Την 

ίδια σχέση που έχει η Ευαγγελία µε την αδερφή της έχει η τελευταία µε τον αδερφό τους. Μόνο που 

µε εκείνον η σχέση τους είναι περισσότερο απόµακρη, παρά συγκρουσιακή. Η αδερφή της είχε 

πάντοτε την απαίτηση να την θυµούνται και να της παίρνουν δώρα σε γιορτή και γενέθλια, ενώ 

εκείνη σπάνια έκανε κάτι αντίστοιχο. Ποτέ δεν υπήρξε µεταξύ τους µία ουσιαστική επαφή. Αν και 

είχαν µικρή διαφορά ηλικίας, σπάνια έπαιζαν µαζί. Η Ευαγγελία  πάντοτε έπαιρνε τα παλιά ρούχα 

και παιχνίδια της αδερφής της, ως µικρότερη που ήταν, και εκείνης της έπαιρναν καινούρια.  

Στο σπίτι της στην Αθήνα η Ευαγγελία ένιωθε συνεχώς παρείσακτη, ένιωθε πολύ περιορισµένη. 

Πίστευε, ότι η αδερφή της µπορούσε να κάνει, ό, τι ήθελε και ένιωθε, ότι βρισκόταν σε περίοπτη 

θέση, όπου έκανε και έλεγε, ό, τι ήθελε, χωρίς να παρεµβαίνει κάποιος. Χωρίς κάποιος να έχει τη 

δύναµη να την περιορίσει, να την εµποδίσει.  

Με την αδερφή της ποτέ δεν έκαναν παρέα, ούτε είχαν κοινούς φίλους. Μάλιστα, η αδερφή της 

την κατηγορούσε στις φίλες της, ότι είναι η «µυξιάρα» και η «χωριάτισσα». ∆εν παρέλειπε να της 

υπενθυµίζει, ότι αδερφές της θεωρούσε τις φίλες της, ενώ για την Ευαγγελία δεν αισθανόταν τίποτα.  

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, επίσης, ότι η αδερφή της είχε την τάση να της παίρνει, ότι η ίδια είχε. 

∆ηλαδή, της έπαιρνε στα κρυφά τα ρούχα της – ακόµη, κι αν εκείνη είχε το οµορφότερο και το 

ακριβότερο –, το καθαριστικό για το πρόσωπο, τα εσώρουχα, τα κοσµήµατα. Ακόµη, και τις σχέσεις 

που είχε η Ευαγγελία, τις είχε διεκδικήσει και αυτές. Η Ευαγγελία παρουσιάζει την αδερφή της ως 

έναν άνθρωπο, που δεν έχει καθόλου όρια, που πάντα στο σπίτι γινόταν αυτό που ήθελε εκείνη. 

Μάλιστα, και οι γονείς και τα αδέρφια, φοβόντουσαν, ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επαναστατούσε 

και θα φερόταν επιθετικά, τόσο σωµατικά, όσο και φραστικά. Η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι η 

αδερφή της δεν αγαπάει, οποιονδήποτε αγαπάει την ίδια. Πιστεύει, ότι µε τον πατέρα της είχε 

καλύτερη σχέση η αδερφή της, γιατί της φέρονταν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η Ευαγγελία τονίζει, 

ότι η δική της παρουσία στο σπίτι εξαγρίωνε την αδερφή της. Όταν τα καλοκαίρια πήγαινε στον 

παππού και στη γιαγιά η αδερφή της ηρεµούσε. Το ίδιο και τώρα που η Ευαγγελία έχει 

αποµακρυνθεί από το πατρικό της σπίτι και έχει δηµιουργήσει την δική της οικογένεια σε άλλο 

µέρος, αρκετά πιο µακριά από την πατρική της. Η Ευαγγελία πολλές φορές αισθάνεται υπεύθυνη, 

για το γεγονός, ότι δεν µπορούσε να προφυλάξει την µητέρα της, κυρίως, από την άσχηµη 

συµπεριφορά της αδερφής της.  

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι ένιωθε έρµαιο στα χέρια της αδερφής της µέσα στο σπίτι 

τους, αφού µπορούσε να κάνει ανά πάσα στιγµή, ό, τι ήθελε, χωρίς κάποιος να της επιβάλλει 

κάποιον περιορισµό. Επίσης, σηµειώνει, ότι εξαγριωνόταν και είχε αυτήν την άσχηµη συµπεριφορά, 

χωρίς κάποιος να της πει κάτι άσχηµο ή να την προκαλέσει. Την χτυπούσε η αδερφή της, αφήνοντάς 

της µελανιές στο σώµα της. Αυτό, όπως που την ένοιαζε περισσότερο είναι ο ψυχικός πόνος που της 

προκαλούσε. Η αδερφή της, όποτε την έβλεπε στενοχωρηµένη, χαιρότανε και αυτό έκανε την 

Ευαγγελία ακόµη περισσότερο δυστυχισµένη. ∆εν είχαν την υγιή αδελφική σχέση, ώστε να 

συζητούν µεταξύ τους και να ηρεµούν η µία την άλλη, κι αυτό στενοχωρούσε ιδιαίτερα την 

Ευαγγελία.  

Προσπαθούσε λοιπόν η Ευαγγελία, στο ίδιο της το σπίτι, να µην κάνει την παρουσία της αισθητή, 

για να µην δίνει το έναυσµα στον πατέρα και την αδερφή της να ασχολούνται µαζί της. Γιατί, όταν 

γινόταν αυτό, πάντα υπήρχε κακή πρόθεση και άσχηµα αποτελέσµατα. Έκανε προσπάθειες, όπως 

λέει και η ίδια, να είναι αόρατη µέσα στο σπίτι. Ένιωθε ουσιαστικά παρείσακτη µέσα στο σπίτι της, 

ένιωθε, ότι δεν είχε αξία, ότι η παρουσία της ενοχλούσε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Πολλές 

φορές, µάλιστα είχε νιώσει, ότι αν πάθαινε κάτι, κανείς δεν θα στενοχωριόταν, γιατί κανείς δεν 

νοιαζόταν πραγµατικά για εκείνη. 

Όταν της Ευαγγελίας της έτυχε η ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη στη ζωή της και ήθελε να το 

«κρατήσει» το παιδί, οι γονείς της την κατηγόρησαν, ότι περνούσε την εφηβεία της. Κι αυτό, γιατί η 

Ευαγγελία δεν τους είχε απασχολήσει ποτέ, αφού όλη τους η προσοχή συνεχώς ήταν στραµµένη 
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πάνω στην αδερφή της. Η Ευαγγελία πάντοτε ήταν το ήσυχο και το υπάκουο παιδί, που δεν έφερνε 

ποτέ αντιρρήσεις και πάντοτε έκανε, ό, τι της έλεγαν οι γονείς της.  

Η Ευαγγελία επισηµαίνει, ότι ουσιαστικά ρυθµιστής των σχέσεων µέσα στο σπίτι ήταν η αδερφή 

της. Μπορεί οι γονείς της να έλεγαν ή να έδιναν κάτι στην Ευαγγελία, αυτό να µην άρεσε στην 

αδερφή της και τότε όλα άλλαζαν. Μάλλον οι γονείς της, της είχαν δώσει περισσότερες 

πρωτοβουλίες και δύναµη µέσα στην οικογένεια, απ’ ότι έπρεπε. Την σχέση που είχε η αδερφή της 

Ευαγγελίας µαζί της, την έχει τώρα και µε το σύζυγό της και µε τα παιδιά της. Και γενικότερα µε 

όλους τους ανθρώπους που η Ευαγγελία αγαπάει ή την αγαπούν.  

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι οι γονείς της έχουν διαφορετική στάση απέναντι στην ίδια και την 

αδερφή της, επειδή την τελευταία την φοβούνται. Για παράδειγµα, όταν η Ευαγγελία έµεινε έγκυος 

και εισήχθη στο νοσοκοµείο µε προβλήµατα εγκυµοσύνης ή ακόµα και όταν χώρισε και ζήτησε 

βοήθεια από την µητέρα της, εκείνη της γύρισε την πλάτη, χωρίς να της προσφέρει την παραµικρή 

βοήθεια. Όταν όµως η αδερφή της χρειαζόταν βοήθεια – για τις ίδιες καταστάσεις: ανεπιθύµητη 

εγκυµοσύνη, βεβιασµένος γάµος - πάντοτε της δινόταν απλόχερα, διότι φοβόντουσαν τις 

αντιδράσεις της, στην περίπτωση, που αυτή η βοήθεια δεν θα δινόταν. Όλοι τη φοβόντουσαν και 

κατά συνέπεια, όλοι έκαναν αυτό που ήθελε εκείνη. 

Η Ευαγγελία µας εξοµολογείται, ότι αυτό που ενδιαφέρει τους γονείς της σχετικά µε την άσχηµη 

σχέση που έχει η ίδια µε την αδερφή της είναι να µην το µάθει ο κόσµος. ∆εν έκαναν ποτέ κάτι, 

προκειµένου οι δύο αδερφές να έχουν µία καλύτερη σχέση. Παρά τις προσπάθειες της Ευαγγελίας, η 

αδερφή της δεν φαίνεται να έχει την διάθεση να δηµιουργήσει µία καλύτερη σχέση µε την ίδια.  

Η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι πλέον δεν θέλει ούτε στο πατρικό της να πηγαίνει, αφού κάθε 

φορά που καταλαβαίνει η αδερφή της την παρουσία της, εξαγριώνεται. Αποδέχεται, ότι µετά τις 

πολλές αποτυχηµένες προσπάθειές της να δηµιουργήσει µία καλύτερη σχέση µε την αδερφή της, 

έχει απογοητευτεί και έχει αποδεχθεί πλέον, ότι δεν γίνεται τίποτα. Την ενοχλεί ιδιαίτερα που οι 

προσπάθειες καταβάλλονται µόνο από την δική της πλευρά, γι’ αυτό και δεν έχει καµία επαφή µε 

την αδερφή της, αφού συνειδητοποιεί, ότι η επικοινωνία µαζί της µόνο πόνο µπορεί να της δώσει. 

Με τον αδερφό της έχει συχνή, κυρίως τηλεφωνική, επικοινωνία. Θα ήθελε, όµως να είχε τη 

δυνατότητα να βρίσκονται πιο συχνά, γιατί η καθηµερινή απουσία του στη ζωή της είναι αισθητή.  

Το στοιχείο που δεν της αρέσει στο χαρακτήρα της αδερφής της είναι η άσχηµη συµπεριφορά 

απέναντι σε όλα τα µέλη της οικογένειας. Θεωρεί µάλιστα τον εαυτό της κατά κάποιο τρόπο 

υπεύθυνο και νιώθει ανίσχυρη απέναντι στην αδερφή της, γιατί τόσα χρόνια δεν µπόρεσε να κάνει 

κάτι, για να την αποτρέψει, προκειµένου να µην δίνει τόσο πόνο στους γονείς τους. και στον ίδιο της 

τον εαυτό. Όµως όλη αυτή η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της θεωρεί, ότι την έχει επηρεάσει 

πάρα πολύ συναισθηµατικά, ψυχικά και ηθικά. Στον αδερφό της δεν εντοπίζει κάποιο αρνητικό 

στοιχείο στην συµπεριφορά του.  

Σε γενικές γραµµές, η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της απευθύνεται προς όλα τα µέλη της 

οικογένειας και θεωρεί, ότι οπωσδήποτε πρέπει να λάβει βοήθεια από κάποιον ειδικό, προκειµένου 

ν’ αντιµετωπιστεί η άσχηµη συµπεριφορά της. Ίσως χρειάζονται βοήθεια και όλα τα µέλη της 

οικογένειας, αφού ενδέχεται κι εκείνα µε τη συµπεριφορά τους να επιτείνουν και να τροφοδοτούν 

την άσχηµη συµπεριφορά της. Γι’ αυτόν τον λόγο η αδερφή της δεν της αρέσει καθόλου. Ο αδερφός 

της, της αρέσει, γιατί είναι ένας ευαίσθητος και συζητήσιµος άνθρωπος, µορφωµένος µε 

σταθερότητα και πίστη στις σχέσεις του. Θεωρεί, ότι κι εκείνος δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, 

πλευρά του χαρακτήρα του, που σίγουρα έχει επηρεαστεί από την µη κοινωνικότητα των γονιών 

του.  

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η προσωπικότητα η δική της µε της αδερφής της δεν έχει κανένα 

κοινό σηµείο. Το µόνο κοινό σηµείο που διακρίνει, είναι, ότι και οι δύο δεν είχαν πολλές φιλίες, δεν 

ήταν πολύ κοινωνικές. Ωστόσο, και σε αυτόν τον τοµέα εντοπίζει διαφορά. η ίδια, δηλαδή, είχε λίγες 

και καλές φίλες, ενώ η αδερφή της ονόµαζε «φίλο» κάθε καινούργιο άτοµο που γνώριζε. Επιπλέον, 

η ίδια ήταν περισσότερο σταθερή και στις ερωτικές της σχέσεις, ενώ η αδερφή της είχε 

περισσότερες σχέσεις, οι οποίες διαρκούσαν µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Θεωρεί, ότι η αδερφή 

της είναι ιδιαίτερα διεκδικητική και ζηλιάρα, αφού τόσα χρόνια έχει αποδείξει στην Ευαγγελία ότι 
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επιθυµεί, ό, τι είναι δικό της, έµψυχο ή άψυχο. Αντιθέτως, η Ευαγγελία µας επισηµαίνει, ότι η ίδια 

αρκείται στα λίγα, και θαυµάζει τα αγαθά του άλλου, χωρίς να διεκδικεί να γίνουν δικά της.  

Επίσης, αναφέρεται, στο ότι η αδερφή της έχει µάθει πάντα στη ζωή της να έχει ανθρώπους που 

την βοηθούν, αν όχι την υπηρετούν. Η Ευαγγελία από δεκαοχτώ ετών είναι υπεύθυνη για τον εαυτό 

της, αφού σπούδασε και σε διαφορετική πόλη από το πατρικό της σπίτι και αυτό την βοήθησε να 

ανεξαρτητοποιηθεί γρηγορότερα. Η αδερφή της ακόµη, δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή της µέχρι 

τώρα που είναι τριάντα δύο ετών – παρά µόνο κάποιους µήνες, ως σερβιτόρα -, αλλά πάντοτε είχε 

χαρτζιλίκι από τον πατέρα τους.  

Ωστόσο και εξωτερικά διαφέρουν. ∆εν είναι εύκολο να τις θεωρήσει κάποιος αδερφές, είτε 

λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική τους εµφάνιση, είτε την εσωτερική, κυρίως. Μας αναφέρει, 

µάλιστα η Ευαγγελία, ότι η αδερφή της ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εξωτερική της εµφάνιση, 

που κάποια περίοδο, πηγαίνοντας γυµναστήριο, έπαιρνε κάποια ουσία προκειµένου το σώµα της να 

αποκτήσει µύες. Ιδιαίτερα, κάποια περίοδο υπέφερε από νευρική ανορεξία.  

Τέλος, θεωρεί, ότι ανάµεσα σ’ εκείνη και την αδερφή της υπάρχουν βασικές διαφορές σχετικά µε 

τις προτεραιότητες που θέτουν στη ζωή τους. Για παράδειγµα, για την ίδια προτεραιότητα αποτελεί 

το να είναι καλά η ίδια, ως άνθρωπος, η οικογένειά της, ο σύζυγος και τα παιδιά. Να έχει ένα 

καθαρό σπίτι, προκειµένου να ζουν σε ένα υγιεινό περιβάλλον, να µαγειρεύει και να φροντίζει τα 

παιδιά και το σύζυγο. Η αδερφή της από την άλλη, µας δηλώνει, ότι δεν µαγειρεύει στο σπίτι της, 

δεν πλένει τα ρούχα της οικογένειας, δεν πηγαίνει στο σούπερ µάρκετ και γενικότερα δεν δείχνει την 

προσοχή που πρέπει στην οικογένειά της. Για το µόνο που ενδιαφέρεται είναι η καλοπέραση της και 

το γυµναστήριο, στο οποίο πηγαίνει.  

Επιπροσθέτως η Ευαγγελία δηλώνει, ότι την αδερφή της δεν την έχει καθόλου ανάγκη, λόγω της 

άσχηµης σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάµεσά τους. Πλέον, δεν θέλει να έχει καµία επαφή µαζί της 

και έχει απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να της κάνει λόγο για εκείνη. Τον αδερφό της νιώθει, ότι τον 

έχει πολύ µεγάλη ανάγκη, και θα ήθελε να έχει µοιραστεί περισσότερα πράγµατα µαζί του, έχοντας 

µικρότερη διαφορά ηλικίας. Θεωρεί, µάλιστα, ότι τον έχει ακόµη περισσότερο ανάγκη, λόγω της 

κακής σχέσης µε την αδερφή της.  

  Ακόµη και όταν τα αδέρφια – όπως είναι φυσιολογικό – τσακώνονταν µεταξύ τους, ο πατέρας 

τους δεν τα άφηνε να διευθετήσουν την κατάσταση µόνα τους, παρά πάντοτε παρενέβαινε και 

δικαιολογούσε την πρώτη του κόρη. Ακόµη και άδικο να είχε, ο πατέρας τους πάντοτε την 

υποστήριζε και της έδινε αρµοδιότητες που δεν θα έπρεπε να έχει ένα παιδί µέσα στην οικογένεια, 

αλλά ένας γονέας.  

Αντιθέτως, αναφορικά µε την αδερφή της, θα άλλαζε τα πάντα. Θα ήθελε να είχαν µεγαλώσει 

µαζί, και να µην είχε φύγει η ίδια από το πατρικό της, όταν ήταν οχτώ µηνών. Παράλληλα, θα ήθελε 

να µην είναι επιθετική απέναντί της, αλλά και ούτε να της δίνουν συνεχώς οι γονείς της τα παλιά 

πράγµατά της και στην αδερφή της να παίρνουν καινούρια. Θα ήθελε γενικά να έχει καλύτερη 

σχέση µε την αδερφή της και να ήταν σηµαντική για εκείνη.  

 

7.2.3.2.3.2. Ο αδερφός  

 
Η Ευαγγελία έχει πολύ µεγάλη αδυναµία στον αδερφό της. Έχουν εξίµισι  χρόνια διαφορά και 

γεννήθηκε ένα χρόνο αφού η ίδια πήγε στην Αθήνα. Τον θεωρεί «θείο δώρο» στη ζωή της και 

αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα γι’ αυτήν. Όταν ήτανε µικρός βοηθούσε την µητέρα 

της, στην ανατροφή του, στο τάισµα, το άλλαγµα, του έδινε το γάλα και όλα αυτά έδεσαν τα δύο 

αδέρφια µεταξύ τους, ώστε να έχουν µία πολύ καλή σχέση µέχρι σήµερα. «Ήρθε στη ζωή µου σαν 

κοµήτης», όπως χαρακτηριστικά, λέει, γιατί µε τον ερχοµό του η Ευαγγελία ένιωσε να αποκτά 

νόηµα η ζωή της στην Αθήνα και να έχει έναν άνθρωπο να τον περιποιείται, να του δείχνει την 

αγάπη της, και να την αγαπάει και αυτός εξίσου πολύ.  

Ωστόσο, η Ευαγγελία εξοµολογείται, ότι, όταν γεννήθηκε ο αδερφός της , ένιωσε ακόµη 

περισσότερο παρείσακτη στο σπίτι. Και αυτό γιατί, η αδερφή της είχε στην οικογένεια την θέση που 

είδαµε παραπάνω, όπου έκανε, ό, τι ήθελε και κανένας δεν την µάλωνε, αφού βρισκόταν υπό την 
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προστασία του πατέρα, και δηµιουργούσε προβλήµατα και εντάσεις και πάντα βρισκόταν στο 

επίκεντρο της προσοχής της οικογένειας, και από την άλλη ο αδερφός της, που ως καινούριο µέλος, 

και µοναδικό παιδί – αγόρι, είχε την αποκλειστική προσοχή και ενδιαφέρον των γονέων. Ένιωθε, 

λοιπόν, ότι περίσσευε σε αυτήν την οικογένεια και ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκεται εκεί. 

Αισθανόταν, ότι αποτελούσε βάρος για τα µέλη της οικογένειάς της, γι’ αυτό και ζητούσε 

συµπαράσταση στον παππού της και τη γιαγιά της, τους µοναδικούς ανθρώπους που ένιωθε, ότι την 

καταλαβαίνουν. Συγκεκριµένα αναφέρει:  

 
 […] ένιωσε ακόµη περισσότερο παρείσακτη στο σπίτι… ένιωθα ουσιαστικά σαν το λουκάνικο µέσα 

στο σάντουιτς… ένιωθα παρείσακτη, ένιωθα, ότι κανένας δεν µ’ αγαπούσε… ουσιαστικά 

αναρωτιόµουν, γιατί δεν µε στέλνουν πίσω στο χωριό και γιατί µε πήραν από ‘κει;… ξεροστάλιαζα στο 

τηλέφωνο.  

 

Ωστόσο, η αδερφή της ήταν επιθετική και είχε προβλήµατα και µε τον αδερφό της, παρόλο που 

ήταν µεγαλύτερη εφτάµισι χρόνια από εκείνον. Αντιθέτως η Ευαγγελία µε τον αδερφό της είχε µία 

πολύ «δεµένη» και στενή σχέση. 

 

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η µητέρα της έχει αδυναµία στον αδερφό της, διότι είναι το τελευταίο 

παιδί της, αλλά και µοναδικό αγόρι στην οικογένεια. Ωστόσο, θεωρεί, ότι και σ’ εκείνον κάνει 

κάποια πράγµατα που θα έπρεπε πλέον να τα κάνει µόνος του – όπως είναι το συµµάζεµα του 

δωµατίου του, των ρούχων του, η ετοιµασία του πρωινού του, κλπ. Μας ανέφερε συγκεκριµένα:  

 
[…] Η µητέρα µου νιώθω, ότι έχει µία ιδιαίτερη αδυναµία στον αδερφό µου, ε… και ως τρίτο παιδί, 

βέβαια, και ως µοναχογιός στην οικογένεια… πιστεύω, ότι είναι άλλο το δέσιµό της ε… µαζί του. 

Βέβαια, κι εκείνον τον έχει κακοµάθει. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι… κάποια πράγµατα, ας πούµε που κάνει 

ο αδερφός µου, το ότι ακόµα δεν µαζεύει τα ρούχα του ή ότι τα πετάει από ‘δω κι από ‘κει µέσα στο 

δωµάτιό του ε… πιστεύω, ότι για αυτά οφείλεται η µητέρα µου. ∆ηλαδή, ακόµα η κακοµοίρα, 

σηκώνεται, όταν ο αδερφός µου σηκώνεται πέντε η ώρα, ας πούµε, να πάει στη δουλειά, η µάνα µου 

σηκώνεται τεσσεράµισι, για να του φτιάξει το σάντουιτς του, να του ετοιµάσει το γάλα του. Μετά, το 

µεσηµέρι, να του µαγειρέψει, ας πούµε, το µεσηµεριανό του, και να το βρει έτοιµο στο τραπέζι, να του 

έχει τα ρούχα στην τρίχα. 

 

Ως εµπόδιο στη σχέση της µε τον αδερφό της, ορίζει την απόσταση, αλλά και τη διαφορά 

ηλικίας. Θεωρεί, δηλαδή, ότι, περισσότερο έβλεπε τον αδερφό της σαν παιδί της, παρά σαν αδερφό. 

∆εν µοιράστηκαν µεταξύ τους παρόµοιες εµπειρίες και συναισθήµατα, αφού βρίσκονταν κάθε φορά 

σε διαφορετική ηλικιακή φάση. Ωστόσο, προβάλλει και την απόσταση ως εµπόδιο στη σχέση µε τον 

αδερφό της, αφού δεν βλέπονται τώρα πλέον σε καθηµερινή βάση, ή όποτε επιθυµούν. Μας είπε 

λοιπόν:  

 
[…] Ε… µε τον αδερφό µου, από µικρή ε… έτσι, το εµπόδιο που… όχι εµπόδιο, απλά, έτσι ένα µικρό 

πρόβληµα, ήταν ότι, ήµασταν σε έτσι διαφορετικά, άλλη φάση. Γιατί, όταν γεννήθηκε ο αδερφός µου 

εγώ πήγαινα πρώτη δηµοτικού, ε, και µετά, ας πούµε, όταν ο αδερφός µου πήγαινε πρώτη δηµοτικού, 

εγώ έµπαινα στην εφηβεία, πρώτη γυµνασίου. Και γενικά έτσι, τον είχα πάντοτε υπό την επίβλεση, 

επίβλεψή µου, ας το πούµε, υπό την καθοδήγησή µου, κάτω από τα φτερά µου. ∆ηλαδή, δεν τον είχα 

ποτέ δίπλα µου ως αδερφό µου, πιο πολύ τον ένιωθα δίπλα µου σαν παιδί µου, αφού τον είχα 

µεγαλώσει κιόλας από µικρό, δηλαδή, και τον τάιζα, και τον έπλενα και τον έκανα µπάνιο, και τον 

έπαιζα, µοιραζόµουν, έτσι, πολλές στιγµές µαζί του, αλλά κυρίως, όπως κάνει η µητέρα µε το παιδί. 

Γιατί, ας πούµε, ποτέ δεν ήµασταν στην ίδια ηλικία, για να παίξουµε κάτι µαζί. Ή όταν εγώ, ας πούµε, 

πήγαινα τρίτη Λυκείου, ο αδερφός µου πήγαινε έκτη δηµοτικού. ∆ηλαδή, εγώ τελείωνα την εφηβεία, ο 

αδερφός µου έµπαινε στην εφηβεία. Ήµασταν σε άλλες φάσεις εντελώς. Ή εκείνος… είχε… ε, παρέες 

αγόρια, εγώ είχα παρέες κορίτσια, και οι παρέες µας, δηλαδή, εκτός το ότι ήταν σε διαφορετικές 

ηλικίες, δεν ταίριαζαν δηλαδή και ως προς το φύλο. Ε… και επίσης, τώρα ένα εµπόδιο που θεωρώ 

στην επαφή µου µε τον αδερφό µου… ε, είναι… είναι η απόσταση. 
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Η Ευαγγελία τονίζει το γεγονός, ότι ο αδερφός της λέει πολύ δύσκολα το σ’ αγαπώ και 

γενικότερα δεν εκφράζεται καθόλου συναισθηµατικά. Αυτό όµως θεωρεί, ότι είναι χαρακτηριστικό 

στοιχείο όλης της οικογένειάς της, και όχι µόνο του αδερφού της. ∆εν έχει νιώσει ποτέ τρυφερότητα 

µέσα στο οικογενειακό της πλαίσιο, ούτε εκδηλώσεις αγάπης ανάµεσα στους γονείς, από τους γονείς 

προς τα παιδιά, ή ανάµεσα στ’ αδέρφια. Μας είπε συγκεκριµένα:    

 
[…] Και γενικά, λέει, κι εκείνος, δύσκολα το σ’ αγαπώ. Κι αυτό µου ‘χει λείψει. ∆ηλαδή, ανάµεσα 

στην οικογένειά µου, δεν έχω ακούσει, ας πούµε, τον αδερφό µου να µου πει σ’ αγαπώ ή την αδερφή 

µου ή τους γονείς µου ή τον έναν γονιό µου στον άλλον. ∆εν έχω ακούσει τέτοια λόγια, ούτε έχω δει 

τέτοιες εκδηλώσεις αγάπης και τρυφερότητας, ούτε απέναντι στα παιδιά τους, ούτε ο ένας στον άλλον, 

ούτε στα αδέρφια ανάµεσά τους. 

 
Αναφορικά τώρα µε τις οµοιότητες ανάµεσα σε εκείνη και τον αδερφό της, η Ευαγγελία 

αναφέρει, ότι είναι και οι δύο πολύ εσωστρεφείς. Μάλιστα, ο αδερφός της ίσως είναι και λίγο 

περισσότερο από την ίδια. Θεωρεί, ότι και οι δύο είναι πολύ πιστοί και γενικότερα µονογαµικοί ως 

άνθρωποι. Απλόχερα και οι δύο βοηθούν το συνάνθρωπό τους. νοιάζονται πολύ για την οικογένεια, 

η Ευαγγελία για αυτήν που έχει δηµιουργήσει και ο αδερφός της για την σχέση του. Ειδικότερα:  

 
[…] Κατά πρώτον µοιάζουµε, στο ότι είµαστε και οι δύο… πολύ εσωστρεφείς. ∆ηλαδή, και σαν 

παιδιά ήµασταν εσωστρεφή, αλλά… και τώρα, δηλαδή… ε… εγώ ε… µπορώ να πω, ότι 

χαρακτηρίζοµαι και εξωστρέφεια, εάν νιώσω σε µία οµάδα ή σε έναν άνθρωπο, ότι µου αποπνέει 

εµπιστοσύνη. Ο αδερφός µου είναι ακόµη πιο δύσκολο, δηλαδή δεν εξωτερικεύει πολύ εύκολα τα 

συναισθήµατα και τις ιδέες του, αλλά γενικά θα µπορούσες να µας χαρακτηρίσεις και τους δύο 

εσωστρεφείς. Επίσης, σε ένα άλλο σηµείο που µοιάζουµε µε τον αδερφό µου είναι, ότι είµαστε και οι 

δύο πολύ πιστοί στις σχέσεις µας, ε, σε αντίθεση µε την αδερφή µου, και µονογαµικοί, κι εγώ κι ο 

αδερφός µου. Ε… Επίσης, νοιαζόµαστε πολύ για το σπίτι µας, για το… σύζυγό µου εγώ ε… και την 

εκάστοτε φίλη ο αδερφός µου, ε… και πιστεύω, ότι και οι δύο είµαστε απλόχερα… βοηθάµε τον 

άλλον. ∆ηλαδή, βοηθάµε κι αν κάποιος χρειαστεί, ας πούµε κάτι, από άποψη δυνάµεων, δηλαδή, να 

τον βοηθήσουµε να κάνει κάτι, αλλά και από την άποψη χρηµάτων. Ενώ η αδερφή µου, ούτε βοηθάει, 

ας πούµε, οικονοµικά, γιατί είναι πάρα πολύ τσιγκούνα, ούτε… βοηθάει τον άλ… εάν ο άλλος δει, ότι 

ο άλλος χρειάζεται τη βοήθειά της, δεν θα τον βοηθήσει, θα πει, βαριέµαι, ξέρω ‘γω, δεν έρχοµαι να σε 

βοηθήσω. 

 

Η επικοινωνία µε τον αδερφό της είναι πολύ συχνή, τηλεφωνική κυρίως. Τον αισθάνεται πολύ 

δίπλα της, τον αγαπάει ιδιαίτερα και εύχεται να είναι γερός κι ευτυχισµένος. Συγκεκριµένα µας είπε:  

 
[…] Όµως, η… επαφή µου µε τ’ αδέρφ… µε τον αδερφό µου µάλλον είναι συχνή. Μέσω τηλεφώνου 

βέβαια ή µηνυµάτων ή e-mail, αλλά και να µην είναι συχνή τον σκέφτοµαι σε καθηµερινή βάση και 

ξέρω, ότι µε σκέφτεται, κι εκείνος, και τον νιώθω πάρα πολύ κοντά µου, και τον αγαπάω πάρα πολύ 

και θέλω να είναι πάντα καλά κι ευτυχισµένος. 

 

Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι δικοί της έκαναν διακρίσεις και στον αδερφό της. Έκανε, δηλαδή, 

ιδιαίτερα µαθήµατα, αντί να πηγαίνει σε φροντιστήριο, γιατί οι δικοί της υποστήριζαν, ότι έπρεπε 

οπωσδήποτε να αποκατασταθεί επαγγελµατικά, αφού ήταν άντρας και έπρεπε να συντηρήσει την 

οικογένειά του. Χαρακτηριστικά, ανέφερε το εξής:  

 
[…] Βέβαια, η διαφορά, ας πούµε, µε εµάς και τον αδερφό µου, είναι, ότι εµείς είχαµε αρχίσει το 

φροντιστήριο, ας πούµε, στα µαθήµατα που µας δυσκόλευαν από την τρίτη γυµνασίου, σε 

φροντιστήριο, ενώ ο αδερφός µου από τη δευτέρα γυµνασίου έκανε ιδιαίτερο στο σπίτι, ε, γιατί λέει, 

ήτανε άντρας, ήτανε αγόρι και έπρεπε φυσικά, να του κάνουνε ιδιαίτερο, που ήταν καλύτερο από το 

φροντιστήριο, γιατί ήταν, γιατί είναι εξατοµικευµένη µά… ε… εξατοµικευµένο µάθηµα στο ιδιαίτερο, 
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γιατί πρέπει οπωσδήποτε, λέει, να αποκατασταθεί επαγγελµατικά, αφού ήταν άντρας και έπρεπε να 

συντηρήσει την οικογένεια. 

 

Αναφορικά µε τον αδερφό της, θεωρεί, ότι δεν θα άλλαζε κανένα στοιχείο της προσωπικότητάς 

του ή της συµπεριφοράς του. το µόνο που θα ήθελε να µπορεί να αλλάξει είναι να έχουν µικρότερη 

διαφορά ηλικίας µεταξύ τους, ώστε να είχαν µοιραστεί περισσότερα πράγµατα. Αντιθέτως, 

αναφορικά µε την αδερφή της, θα άλλαζε τα πάντα σχετικά µε αυτήν. Θα ήθελε να είχαν µεγαλώσει 

µαζί, και να µην είχε φύγει η ίδια από το πατρικό της, όταν ήταν οχτώ µηνών. Παράλληλα, θα ήθελε 

να µην είναι επιθετική απέναντί της, αλλά και ούτε να της δίνουν συνεχώς οι γονείς της τα παλιά 

πράγµατά της και στην αδερφή της να παίρνουν καινούρια. Θα ήθελε γενικά να έχει καλύτερη 

σχέση µε την αδερφή της και να ήταν σηµαντική για εκείνη. Συγκεκριµένα µας ανέφερε:  

 
[…] Όσον αφορά τον αδερφό µου, ε… δεν θα άλλαζα τίποτα στη σχέση µου µαζί του, δηλαδή και η 

συµπεριφορά του µ’ αρέσει ε… και το επάγγελµά του µ’ αρέσει και ο ρόλος του γενικά που… είχε 

µέσα στην οικογένεια µ’ αρέσει. Το µόνο που θα άλλαζα είναι να έχει… να έχουµε µικρότερη διαφορά 

ηλικίας, γιατί πιστεύω, ότι θα µοιραζόµουν πολλά περισσότερα πράγµατα µαζί του. Και επίσης, αν 

µπορούσα, θα τον έφερνα στην Κρήτη, για να τον έχω δίπλα µου... τώρα… όσον αφορά την αδερφή 

µου… ε, θα άλλαζα τα πάντα σε αυτήν. Ε… καταρχήν… ε… θα έβαζα εµένα και εκείνη να 

µεγαλώσουµε µαζί από τότε που γεννηθήκαµε να µην πήγαινα, δηλαδή, εγώ στον παππού και τη 

γιαγιά. Επίσης, θα ήθελα να αλλάξει ε… την ε, συµπεριφορά της απέναντί µου, δηλαδή, να µην µε 

χτυπούσε, να µην µε έβριζε, να µην µε τσιµπούσε, να µην µε ποδοπατούσε, ε… να µην µου… έδινε 

πάντα τα δικά της τα χαλασµένα και παλιά ρούχα και παιχνίδια, κι εκείνη έπαιρνε πάντα καινούρια. Να 

µην διεκδικούσε τις φίλες µου, τους φίλους µου και γενικά τη δική µου ευτυχία. Να πίστευε, ότι άξιζα 

κι εγώ µία θέση µέσα στην οικογένεια. Ε… να νόµιζε, ότι ήµουν άξια κι εγώ, για έναν ρόλο µέσα στην 

οικογένεια, να µην µε υποβίβαζε, να µην µε αποθάρρυνε, να µου έδειχνε, ότι µε αγαπούσε… ε… να 

µου έδειχνε, ότι ήµουν σηµαντική γι’ αυτήν. Να µου έδειχνε, ότι είµαι αδερφή της, να µου έδειχνε, ότι 

πο… ότι µε πονάει, να µου έδειχνε, ότι είµαι κοµµάτι… από τον εαυτό της, από το σώµα της. Θα 

ήθελα να ήµασταν µαζί ε… ακόµα και να… µέναµε µαζί. ∆ηλαδή, αν εγώ δεν είχα αυτήν την τόσο 

άσχηµη σχέση µε την αδερφή µου, δεν θα έπαιρνα την απόφαση να φύγω από την Αθήνα και να µείνω 

στην Κρήτη, αλλά θα έµενα στον τρίτο όροφο του… της πολυκατοικίας µας, του σπιτιού µας… Ε… µ’ 

έχει επηρεάσει πολύ αυτή η έλλειψη της αδερφής µου, ε… και θυµάµαι τότε που ήµουνα στο… 

νοσοκοµείο, ε, που έβλεπα τις αδερφές ε… των γυναικών που πήγαιναν και τις έβλεπαν και τις 

πρόσεχαν και τις καθάριζαν, γιατί ήµασταν όλες κατάκοιτες, και τους πήγαιναν φαγητό, και τις 

έντυναν και τις έκαναν µπάνιο, και δεν πίστευα σε αυτό που έβλεπα. ∆ηλαδή, για µένα ήταν τόσο 

ξένες αυτές οι σκηνές, που έλεγα από µέσα µου, όντως, έτσι είναι οι αδερφές; Και λαχταρούσα να είχα 

κι εγώ αυτό που έβλεπα µπροστά µου. 

 
Νιώθει, ότι ο αδερφός της, της λείπει ιδιαίτερα – αφού εκείνη είναι στην Κρήτη κι εκείνος στην 

Αθήνα. Θα ήθελε να µένουν πιο κοντά, για να έχει µεγαλύτερη επαφή µαζί του. Έχουν συχνή 

τηλεφωνική επικοινωνία. Παραδέχεται, όµως, ότι ως παιδιά δεν έχουν κάνει ιδιαίτερη παρέα, γιατί 

είχαν και εξίµισι χρόνια διαφορά και ανήκαν και σε διαφορετικό φύλο. Όταν γεννήθηκε ο αδερφός 

της Ευαγγελίας, η ίδια ήταν εξίµισι ετών, οπότε περισσότερο τον έβλεπε σαν κούκλα ή σαν παιχνίδι 

– αφού είχε αναλάβει µεγάλο µέρος της ανατροφής του, όπως για παράδειγµα, το µπάνιο του, το 

τάισµα του, το παιχνίδι του. Έτσι, µας είπε:    

 
[…] Ο αδερφός µου θα µπορούσα να πω, ότι µου λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ και θα ήθελα… ε, να 

είναι… εδώ… ε, µαζί µου… στην Κρήτη ή να… είναι ή να τόνε βλέπω πιο συχνά. Ε… κυρίως 

επικοινωνούµε µέσω τηλεφώνου ή µέσω µηνυµάτων, ε, γιατί ο αδερφός µου δεν έχει ποτέ λεφτά να 

βάλει κάρτα. Αυτό είναι ένα άλλο ε, φαινόµενο, ναι και… τον παίρνω κυρίως εγώ τηλέφωνο. Αλλά η 

αλήθεια είναι, ότι µου λείπει πολύ. Ε… βέβαια, η αλήθεια είναι ότι µε τον αδερφό µου δεν έχουµε, 

έτσι κάνει και… πάρα πολύ παρέα, και σαν παιδιά, γιατί… ήµουνα κι εγώ εξίµισι χρόνια µεγαλύτερη, 

αλλά γιατί και ο αδερφός µου ήταν αγόρι και είχε τις δικές του παρέες, όπως και να το κάνουµε, είχε 

τις δικές του παρέες. Είχε τις δικές του ε, φιλίες. 
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Θεωρεί, ότι ο πατέρας τους δεν είχε καλή σχέση µε κανένα από τα τρία παιδιά του, ειδικά µε την 

ίδια και τον αδερφό της. Την αδερφή τους πάντοτε την είχε υπό την προστασία του, την ενθάρρυνε, 

της µιλούσε όµορφα και της ψώνιζε περισσότερα πράγµατα. Ήταν πασιφανές, ότι της είχε αδυναµία. 

Υπογραµµίζει, ότι ο αδερφός της, λόγω της συχνής απουσίας του πατέρας τους, δεν είχε το πρότυπο 

του άντρα µέσα στο σπίτι, γι’ αυτό και δεν είναι τόσο πολύ δυναµικός, αφού ουσιαστικά έχει 

µεγαλώσει µε τρεις γυναίκες. Απουσίαζε το πρότυπο του άντρα, αλλά και το πρότυπο του πατέρα 

και για τα τρία τα παιδιά. ∆ιατυπώθηκε ο εξής:   

 
[…] Σε γενικές γραµµές ο πατέρας µου δεν είχε στενή σχέση µε κανένα από τα… παιδιά του. Ε… 

βέβαια, την αδερφή µου πάντοτε την υποστήριζε και την υπερύψωνε ε, και… έλεγε, ότι είναι 

πανέξυπνη και πανέµορφη ε, και συνέχεια της ψώνιζε πράγµατα και… Γενικά, έτσι, της έδινε έναν 

άλλο αέρα ε… Και µία άλλη, έτσι… άλλες πρωτοβουλίες µέσα στο σπίτι. Ε… ενώ… ενώ µε τον 

αδερφό µου, ο πατέρας µου ε… δεν έχει ζήσει και µε εκείνον πάρα πολλά πράγµατα και πιστεύω, ότι ο 

αδερφός µου δεν είχε έτσι το πρότυπο του πατέρα µέσα στο σπίτι, λόγω της συχνής απουσίας του. Ε… 

γι ‘αυτό κι εκείνος, έχοντας µεγαλώσει µε τρεις γυναίκες ουσιαστικά, πιστεύω, έτσι, ότι είναι… ε, 

περισσότερο µαλθακός, και όχι τόσο πολύ δυναµικός, όπως θα έπρεπε να είναι. 

 

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι τα παιδιά της οικογένειας δεν έχουν 

στενή σχέση µε τον πατέρα τους, ούτε θέλουν να περνούν χρόνο µαζί, αφού δεν έχουν µάθει να το 

κάνουν αυτό. Ο αδερφός της µάλιστα, δείχνει να δυσανασχετεί, όταν η µητέρα τους το διακόπτει 

από κάποια δραστηριότητα, για να κάνει παρέα στον πατέρα τους. Μας είπε:  

 
[…] όταν είναι ο πατέρας µου στο σπίτι, όταν έρχεται από τα καράβια, έτσι γενικά ο αδερφός µου δεν 

θέλει, ούτε να πολυασχολείται… ούτε έτσι του δίνει κάποια ιδιαίτερη σηµασία και η µητέρα µου 

πάντοτε του το λέει αυτό. ∆ηλαδή του λέει, άντε, βγες από το δωµάτιο. Σταµάτα, ας πούµε το… 

τους… τον υπολογιστή, και βγες να κάνεις λίγο παρέα µε… στον πατέρα σου. Και πιστεύω, ότι δεν 

είναι, ότι δεν τον αγαπάµε, απλά… δεν έχουµε µάθει να είναι µέρος της ζωής µας. 

 

Όπως και στην ίδια, έτσι και στον αδερφό της, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι του µιλούσε υποτιµητικά 

και απότοµα και γενικότερα δεν ήταν το σωστό πρότυπο του άντρα που θα έπρεπε να έχει ένα αγόρι 

µέσα στο σπίτι. Είπε σχετικά:  

 
[…] ότι και τον αδερφό µου ο πατέρας µου, έτσι του µίλαγε απότοµα και τον µείωνε σε αρκετά σηµεία 

ε, και έτσι δεν του έδινε τον αέρα που έπρεπε να του δώσει σαν αγόρι, που ήταν µάλιστα. 

 

Θεωρεί, ότι την καλύτερη σχέση ο πατέρας τους την είχε µε την αδερφή τους, αφού πάντοτε την 

ενίσχυε ηθικά και ψυχικά, ποτέ δεν της φώναζε, ποτέ δεν την µάλωνε, πάντοτε έκανε ό, τι ήθελε 

εκείνη, χωρίς ποτέ να πληρώσει τις συνέπειες κάποιας κατάστασης. Ποτέ δεν δούλεψε, γιατί ποτέ 

δεν χρειάστηκε να δουλέψει, ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη, αφού ο πατέρας της, της εκπλήρωνε κάθε 

επιθυµία της. Είπε σχετικά:    

 
[…] Την καλύτερη σχέση, όπως είπα, την είχε µε την αδερφή µου, δηλαδή, ε, και τα πάντα της 

συγχωρούσε και πάντοτε την ανέβαζε και ψυχολογικά και ηθικά. Ακόµα και όταν η αδερφή µου 

βαριότανε, όταν τελείωσε το Πανεπιστήµιο, ε, να ψάξει να βρει δουλειά και καθόταν από το πρωί 
µέχρι το βράδυ στην τηλεόραση µπροστά ε, και έλεγε στους γονείς µου, ότι αυτοί είναι υποχρεωµένοι 

να πάνε να της βρούνε δουλειά, ε… ο πατέρας µου την χαρτζιλίκωνε, την χαρτζιλίκωνε κανονικά, ε… 

γιατί, λέει φοβότανε µην µπλέξει µε κανέναν και την βγάλει στο… πεζοδρόµιο, επειδή και καλά θα της 

λείπουν τα χρήµατα. ∆ηλαδή, δεν σταµάτησε να της δίνει χαρτζιλίκι, για να ζοριστεί να πάει να 

δουλέψει, απλά της έδινε χαρτζιλίκι, για να µην την εκµεταλλευτεί, λέει η εκάστοτε σχέση της ε… 

και… την ε, βγάλουνε στο… πεζοδρόµιο. 

 
Για την Ευαγγελία «αδερφός» είναι ο άνθρωπος, στον οποίο µπορείς να ακουµπήσεις µετά την 

µητέρα. Θεωρεί, ότι είναι ο µόνος δικός σου άνθρωπος µετά τους γονείς. Θεωρεί, ότι ο «αδερφός» σ 
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πονάει και σε καταλαβαίνει, σε αγαπάει ανιδιοτελώς και χωρίς προϋποθέσεις. Πιστεύει, ότι ο 

αδερφός της διαδραµάτισε πολύ σηµαντικό ρόλο στην όλη της ανάπτυξη και η αδερφή της πολύ 

άσχηµο ρόλο, γιατί ποτέ δεν είχε µία υγιή, όµορφη σχέση µαζί της. Ακούστηκε το εξής:  

 
[…] Ε… τα αδέρφια για µένα ε… µάλλον δεν θα πω, αδέρφια, θα πω, αδερφός, γιατί… γιατί δεν 

µπορώ να γενικεύσω, ας πούµε, την αδερφή µου και να πω αδέρφια, γιατί µε την αδερφή µου δεν είχα 

ποτέ καλή σχέση και πάντα πόνο έπαιρνα από αυτή τη σχέση, οπότε… αδερφός για µένα σηµαίνει, ο 

άνθρωπος που µπορείς να ακουµπήσεις µετά την µητέρα. Ο άνθρωπος, που αν πάθουν κάτι, οι γονείς 

σου και φύγουν από τη ζωή, είναι ο µόνος δικός σου άνθρωπος, ε… ο άνθρωπος που… πιστεύω, ότι 
είναι το άλλο σου µισό. Αυτό είναι αδερφός για µένα. Ο άνθρωπος που σε πονάει και σε καταλαβαίνει 

και σ’ αγαπάει ανιδιοτελώς και χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Ε… Πιστεύω, ότι… η αδερφή 

µου έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική µου ανάπτυξη, άσχηµο, ε, γιατί ποτέ δεν είχα καλή σχέση 

µαζί της. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Ευαγγελία έχει πολύ µεγάλη 

αδυναµία στον αδερφό της. Βοήθησε ιδιαίτερα την µητέρα της στο µεγάλωµά του, αφού η γέννησή 

του έκανε την παραµονή της στην Αθήνα κάπως καλύτερη. Με τον ερχοµό του η Ευαγγελία ένιωσε 

να αποκτά νόηµα η ζωή της στο πατρικό της σπίτι και να έχει έναν άνθρωπο να τον περιποιείται, να 

του δείχνει την αγάπη της, και να την αγαπάει και αυτός εξίσου το ίδιο.  

Ωστόσο, η Ευαγγελία εξοµολογείται, ότι, όταν γεννήθηκε ο αδερφός της , ένιωσε ακόµη 

περισσότερο παρείσακτη στο σπίτι. Ένιωθε, ότι περίσσευε σε αυτήν την οικογένεια και ότι δεν 

υπήρχε λόγος να βρίσκεται εκεί. Αισθανόταν, ότι αποτελούσε βάρος για τα µέλη της οικογένειάς 

της, γι’ αυτό και ζητούσε συµπαράσταση στον παππού της και τη γιαγιά της, τους µοναδικούς 

ανθρώπους που ένιωθε, ότι την καταλαβαίνουν.  

Ωστόσο, η αδερφή της ήταν επιθετική και είχε προβλήµατα και µε τον αδερφό της, παρόλο που 

ήταν µεγαλύτερη εφτάµισι χρόνια από εκείνον. Αντιθέτως η Ευαγγελία µε τον αδερφό της είχε µία 

πολύ «δεµένη» και στενή σχέση, γεµάτη στοργή και τρυφερότητα.. 

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η µητέρα της έχει αδυναµία στον αδερφό της, διότι είναι το τελευταίο 

παιδί της, αλλά και µοναδικό αγόρι στην οικογένεια. Ωστόσο, θεωρεί, ότι και σ’ εκείνον κάνει 

κάποια πράγµατα που θα έπρεπε πλέον να τα κάνει µόνος του – όπως είναι το συµµάζεµα του 

δωµατίου του, των ρούχων του, η ετοιµασία του πρωινού του, κλπ.  

Ως εµπόδιο στη σχέση της µε τον αδερφό της, ορίζει την απόσταση, αλλά και τη διαφορά 

ηλικίας. Θεωρεί, δηλαδή, ότι, περισσότερο έβλεπε τον αδερφό της σαν παιδί της, παρά σαν αδερφό. 

∆εν µοιράστηκαν µεταξύ τους παρόµοιες εµπειρίες και συναισθήµατα, αφού βρίσκονταν κάθε φορά 

σε διαφορετική ηλικιακή φάση. Ωστόσο, προβάλλει και την απόσταση ως εµπόδιο στη σχέση µε τον 

αδερφό της, αφού δεν βλέπονται τώρα πλέον σε καθηµερινή βάση, ή όποτε επιθυµούν.  

Η Ευαγγελία τονίζει το γεγονός, ότι ο αδερφός της λέει πολύ δύσκολα «σ’ αγαπώ» και 

γενικότερα δεν εκφράζεται καθόλου συναισθηµατικά. Αυτό όµως θεωρεί, ότι είναι χαρακτηριστικό 

στοιχείο όλης της οικογένειάς της, και όχι µόνο του αδερφού της. ∆εν έχει νιώσει ποτέ τρυφερότητα 

µέσα στο οικογενειακό της πλαίσιο, ούτε εκδηλώσεις αγάπης ανάµεσα στους γονείς, από τους γονείς 

προς τα παιδιά, ή ανάµεσα στ’ αδέρφια.  

Αναφορικά τώρα µε τις οµοιότητες ανάµεσα σε εκείνη και τον αδερφό της, η Ευαγγελία 

αναφέρει, ότι είναι και οι δύο πολύ εσωστρεφείς. Μάλιστα, ο αδερφός της ίσως είναι και λίγο 

περισσότερο από την ίδια. Θεωρεί, ότι και οι δύο είναι πολύ πιστοί και γενικότερα µονογαµικοί ως 

άνθρωποι. Απλόχερα και οι δύο βοηθούν το συνάνθρωπό τους. νοιάζονται πολύ για την οικογένεια, 

η Ευαγγελία για αυτήν που έχει δηµιουργήσει και ο αδερφός της για την σχέση του. 

Η επικοινωνία µε τον αδερφό της είναι πολύ συχνή, τηλεφωνική κυρίως. Τον αισθάνεται πολύ 

δίπλα της, τον αγαπάει ιδιαίτερα και εύχεται να είναι γερός κι ευτυχισµένος. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι 

δικοί της έκαναν διακρίσεις και στον αδερφό της. Έκανε, δηλαδή, ιδιαίτερα µαθήµατα, αντί να 

πηγαίνει σε φροντιστήριο, γιατί οι δικοί της υποστήριζαν, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αποκατασταθεί 

επαγγελµατικά, αφού ήταν άντρας και έπρεπε να συντηρήσει την οικογένειά του.  
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Αναφορικά µε τον αδερφό της, θεωρεί, ότι δεν θα άλλαζε κανένα στοιχείο της προσωπικότητάς 

του ή της συµπεριφοράς του. Το µόνο που θα ήθελε να µπορεί να αλλάξει είναι να έχουν µικρότερη 

διαφορά ηλικίας µεταξύ τους, ώστε να είχαν µοιραστεί περισσότερα πράγµατα. Νιώθει, ότι ο 

αδερφός της, της λείπει ιδιαίτερα – αφού εκείνη είναι στην Κρήτη κι εκείνος στην Αθήνα. Έχουν 

συχνή τηλεφωνική επικοινωνία. Παραδέχεται, όµως, ότι ως παιδιά δεν έχουν κάνει ιδιαίτερη παρέα, 

γιατί είχαν εξίµισι χρόνια διαφορά και ανήκαν  σε διαφορετικό φύλο. Όταν γεννήθηκε ο αδερφός 

της, η ίδια ήταν εξίµισι ετών, οπότε περισσότερο τον έβλεπε σαν κούκλα ή σαν παιχνίδι – αφού είχε 

αναλάβει µεγάλο µέρος της ανατροφής του, όπως για παράδειγµα, το µπάνιο του, το τάισµα του, το 

παιχνίδι του.  

Θεωρεί, ότι ο πατέρας τους δεν είχε καλή σχέση µε κανένα από τα τρία παιδιά του, ειδικά µε την 

ίδια και τον αδερφό της. Την αδερφή τους πάντοτε την είχε υπό την προστασία του, την ενθάρρυνε, 

της µιλούσε όµορφα και της ψώνιζε περισσότερα πράγµατα. Ήταν πασιφανές, ότι της είχε αδυναµία. 

Υπογραµµίζει, ότι ο αδερφός της, λόγω της συχνής απουσίας του πατέρας τους, δεν είχε το πρότυπο 

του άντρα µέσα στο σπίτι, γι’ αυτό και δεν είναι τόσο πολύ δυναµικός, αφού ουσιαστικά έχει 

µεγαλώσει µε τρεις γυναίκες. Απουσίαζε το πρότυπο του άντρα, αλλά και το πρότυπο του πατέρα 

και για τα τρία τα παιδιά.  

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευαγγελία µας αναφέρει, ότι τα παιδιά της οικογένειας δεν έχουν 

στενή σχέση µε τον πατέρα τους, ούτε θέλουν να περνούν χρόνο µαζί, αφού δεν έχουν µάθει να το 

κάνουν αυτό.  

Όπως και στην ίδια, έτσι και στον αδερφό της, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι ο πατέρας τους του 

µιλούσε υποτιµητικά και απότοµα και γενικότερα δεν ήταν το σωστό πρότυπο του άντρα που θα 

έπρεπε να έχει ένα αγόρι µέσα στο σπίτι. Θεωρεί, ότι την καλύτερη σχέση ο πατέρας τους την είχε 

µε την αδερφή τους, αφού πάντοτε την ενίσχυε ηθικά και ψυχικά, ποτέ δεν της φώναζε, ποτέ δεν την 

µάλωνε, πάντοτε έκανε ό, τι ήθελε εκείνη, χωρίς ποτέ να πληρώσει τις συνέπειες κάποιας 

κατάστασης. Ποτέ δεν δούλεψε, γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε να δουλέψει, ποτέ δεν ένιωσε την 

ανάγκη, αφού ο πατέρας της, της εκπλήρωνε κάθε επιθυµία της.  

Για την Ευαγγελία «αδερφός» είναι ο άνθρωπος, στον οποίο µπορείς να ακουµπήσεις µετά την 

µητέρα. Θεωρεί, ότι είναι ο µόνος δικός σου άνθρωπος µετά τους γονείς. Θεωρεί, ότι ο «αδερφός» 

πονάει και σε καταλαβαίνει, σε αγαπάει ανιδιοτελώς και χωρίς προϋποθέσεις. Πιστεύει, ότι ο 

αδερφός της διαδραµάτισε πολύ σηµαντικό ρόλο στην όλη της ανάπτυξη και η αδερφή της πολύ 

άσχηµο ρόλο, γιατί ποτέ δεν είχε µία υγιή, όµορφη σχέση µαζί της. Ουσιαστικά απορρίπτει την 

έννοια της αδερφής και µιλά µόνο για τον «αδερφό».  

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Ευαγγελίας µε την οικογένεια του πατέρα 

της:  

 

7.2.3.2.4. Σχέσεις της Ευαγγελίας µε την οικογένεια του πατέρα της  

 
Ο παππούς της Ευαγγελίας από την πλευρά του πατέρα της ήταν αγρότης. Παράλληλα είχε 

εργαστεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην Αµερική, λόγω των δυσκολιών που συνάντησε, στο 

να συντηρήσει την οικογένειά του και να τους εξασφαλίσει τα προς το ζην. Ο παππούς της 

Ευαγγελίας πέθανε πριν τον γνωρίσει η τελευταία από κάποια σοβαρή οφθαλµική πάθηση. Η γιαγιά 

της δεν εργαζόταν, αλλά παρέµενε στο σπίτι, προκειµένου να µεγαλώσει τα παιδιά. Πέθανε, όταν  η 

Ευαγγελία ήταν 9 ετών από φυσικά αίτια.  

Ο παππούς της, όπως προείπαµε, πέθανε πριν τον γνωρίσει η Ευαγγελία, οπότε δεν έχει καθόλου 

αναµνήσεις από εκείνον. Τη γιαγιά της την Μαρία την θυµάται πολύ λίγο, αφού, αφενός µεν έχει 

πεθάνει αρκετά χρόνια τώρα, αφετέρου δε, δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις, όπως µε τον παππού 

και τη γιαγιά από την πλευρά της µητέρας της. Γενικά, ήταν πολύ αποκοµµένοι από τους συγγενείς 

του πατέρα της, γεγονός το οποίο οι γονείς της το δικαιολογούν µε τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις 

του πατέρα της και τη συχνή και συνεχή απουσία του.  
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Η Ευαγγελία λοιπόν, δεν είχε πάει ποτέ στο πατρικό σπίτι του πατέρα της, παρά µόνο η γιαγιά 

της τους επισκεπτόταν, όταν ο πατέρας της βρισκόταν στο σπίτι. αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Η γιαγιά µου, στη γιαγιά µου, λοιπόν, όσο ζούσε, δεν είχαµε πάει ποτέ. Η γιαγιά µου µόνο, κάθε 

φορά που ερχόταν ο πατέρας µου, ερχότανε, ε… για περίπου δύο µε τρεις εβδοµάδες στο σπίτι και 
καθότανε µαζί µας. Αλλά εµείς δεν είχαµε πάει ποτέ στο δικό της το σπίτι, γιατί ο πατέρας µου δεν είχε 

ε, καλή σχέση µε τ’ αδέρφια του και δεν ήθελε να τους βλέπει έτσι… να τους βλέπει… και να πηγαίνει 

στο χωριό.  

 

Η Ευαγγελία ένιωθε, ότι η γιαγιά της πολλές φορές έκανε διακρίσεις απέναντι σε αυτήν. Πολλές 

φορές, δηλαδή, την ένιωθε περισσότερο κοντά στην αδερφή της, απ’ ότι σε εκείνη. Μάλιστα, 

αναφέρεται συγκεκριµένα στο ότι η γιαγιά της πάντα είχε µαζί της καραµέλες, αλλά στην 

Ευαγγελία, ενώ της ζητούσε, σπάνια της έδινε. Λέει σχετικά: 

 
[…] Η γιαγιά µου δεν µου άρεσε, γιατί… όταν ερχόταν στο σπίτι, ένιωθα, ότι έτσι είχε µία ιδιαίτερη 

συµπάθεια στην αδερφή µου. Ε… Τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή ήταν το πρώτο παιδί του γιου 

της, επειδή είχε το όνοµά της; Ε, δεν µπορώ να ξέρω, γιατί. Απλά θυµάµαι χαρακτηριστικά, ότι κάτω 

από τα µαύρα ρούχα που φορούσε και τα… έτσι τα έζωνε µε ένα περίεργο τρόπο, µε διάφορα σκοινιά 

γύρω της, κάτω από το κοµπινεζόν της, που φορούσαν συνήθως οι γυναίκες εκείνης της εποχής, είχε 

ένα σακουλάκι κρεµασµένο µε καραµέλες. Και θυµάµαι, που πήγαινε και έδινε στην αδερφή µου στα 

κρυφά, κι όταν εγώ της ζητούσα σπάνια µου έδινε. Ε, αλλά δεν της είχα πει βέβαια ποτέ τίποτα, ότι την 

είχα δει να δίνει στην Μαρία κρυφά, για να µην τη στενοχωρήσω. Ε, γι’ αυτό το λόγο δεν µου άρεσε η 

γιαγιά µου. 

 

Ωστόσο, άρεσε στην Ευαγγελία η παρουσία της γιαγιάς της στο σπίτι, χωρίς να αισθάνεται, ότι 

µοιράζεται µαζί της κάτι το ιδιαίτερο, όπως µε την άλλη γιαγιά της. Η ίδια µας λέει:  

 
[…]  δεν µπορώ να πω, ότι περνάγαµε, ας πούµε, και πάρα πολύ… χρόνο µαζί ή ότι έτσι ήµασταν 

συνέχεια µαζί. ∆ηλαδή, δεν έχω αναµνήσεις και από τη γιαγιά µου. Απλά έτσι, µου άρεσε, που 

ερχόταν, όποτε ήταν ο µπαµπάς µου στο σπίτι, και έτσι µοιραζόµασταν χρόνο µαζί. Και… καθόταν 

µέσα στο σπίτι, και την ένιωθα, έτσι, ας πούµε σα γιαγιά. Αλλά, κατά τ’ άλλα δεν θυµάµαι να κάνουµε 

κάτι το ιδιαίτερο µαζί ή να περνάµε πάρα πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα µαζί. 

 

Η Ευαγγελία δεν µπορεί να εκφέρει άποψη, στο αν και σε ποιο σηµείο η προσωπικότητα του 

πατέρα της µοιάζει ή διαφέρει στην προσωπικότητα των γονιών του, γιατί δεν τους γνώριζε πολύ 

καλά. Τον παππού της τον Βαγγέλη, βέβαια, δεν τον είχε γνωρίσει καθόλου. Όπως επισηµαίνει και η 

ίδια: 

 
[…] ∆εν µπορώ να πω, αν η προσωπικότητα του πατέρα µου διαφέρει ή µοιάζει µε την προσωπικότητα 

των γονιών του, γιατί πρώτον την… τον παππού µου τον Βαγγέλη δεν τον γνώρισα καθόλου, και η 

γιαγιά µου η Μαρία πέθανε, όταν ήµουνα πολύ µικρή, όταν ήµουνα εννέα χρονών. Και µέχρι τότε δεν 

την είχα γνωρίσει και ιδιαίτερα. ∆εν είχαµε καµία ιδιαίτερη επαφή, για να δω, πόσο µοιάζει µε τον 

πατέρα µου η συµπεριφορά της και η προσωπικότητά της. 

 

Όπως υπογραµµίζει και η ίδια, νιώθει, ότι δεν τους είχε καθόλου ανάγκη, αφού δεν τους έζησε 

καθόλου, ούτε έµαθε να περνάει χρόνο µαζί τους και να µοιράζεται πράγµατα µε εκείνους: 

 
[…] το συγκεκριµένο παππού και τη συγκεκριµένη γιαγιά, δεν τους είχα ποτέ ανάγκη, γιατί δεν έµαθα 

ποτέ να µοιράζοµαι κάτι µαζί τους και γιατί δεν περάσαµε χρόνο ποτέ µαζί. Οπότε, ο παππούς µου ο 

Βαγγέλης, που δεν τον γνώρισα καθόλου, δεν µου έλειψε καθόλου. Και η γιαγιά µου η Μαρία, ήµουν 

πολύ µικρή, όταν πέθανε και… δεν µπορώ να πω, ότι µου έλειψε ιδιαίτερα. ∆ηλαδή, δεν ένιωσα ποτέ, 

ότι την είχα ανάγκη. Γιατί, όταν ήταν και στη ζωή, ερχόταν σπάνια, ας πούµε, στο σπίτι µας και µας 

έβλεπε. 
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Η Ευαγγελία λοιπόν, όπως και µε τον πατέρα της, έτσι και µε τους γονείς του, δεν είχε αναπτύξει 

καµία ιδιαίτερη σχέση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ένιωθε, ότι δεν τους είχε ανάγκη, αφού ποτέ δεν 

ήρθε κοντά τους, ούτε συναισθηµατικά, ούτε ψυχικά. ∆εν τους ένιωσε να αποτελούν κοµµάτι της 

ζωής της, όπως ένιωσε τους γονείς της µητέρας της. Γι’ αυτό κι εκείνη υπογραµµίζει, ότι παππού και 

γιαγιά θεωρεί τους ανθρώπους που την µεγάλωσαν, που τους γνώριζε και αποτέλεσαν ένα µεγάλο 

κοµµάτι της ζωής της, συναισθηµατικά και ψυχικά: 

 
[…] Γενικά, ε… για µένα… ο παππούς και η γιαγιά, δηλαδή, η εικόνα που έχω για αυτούς τους 

ανθρώπους, είναι ο παππούς µου και η γιαγιά µου από την πλευρά της µητέρας µου, από τους 

ανθρώπους, δηλαδή που τους γνώρισα που είναι εν ζωή ακόµα και οι οποίοι µε µεγάλωσαν. Όταν λέω, 

λοιπόν, παππούς και γιαγιά µου έρχονται αυτόµατα στο µυαλό αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς της 

µητέρας µου και όχι οι γονείς του πατέρα µου. 

 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι ο παππούς της Ευαγγελίας πέθανε πριν τον 

γνωρίσει. Οπότε δεν έχει καθόλου αναµνήσεις από εκείνον και στη συνέντευξη δεν αναφέρεται 

καθόλου σε εκείνον. Τη γιαγιά της την Μαρία την θυµάται πολύ λίγο, αφού, αφενός µεν έχει πεθάνει 

αρκετά χρόνια τώρα, αφετέρου δε, δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις, όπως µε τον παππού και τη 

γιαγιά από την πλευρά της µητέρας της. Γενικά, ήταν πολύ αποκοµµένοι από τους συγγενείς του 

πατέρα της, γεγονός το οποίο οι γονείς της το δικαιολογούν βάζοντας µπροστά τις επαγγελµατικές 

υποχρεώσεις του πατέρα της και τη συχνή και συνεχή απουσία του. η Ευαγγελία µάλιστα δεν έχει 

επισκεφτεί ποτέ το πατρικό σπίτι του πατέρα της, ούτε καν το µέρος που µεγάλωσε. Μόνο η γιαγιά 

της η Μαρία τους επισκεπτόταν κάποιες φορές στην Αθήνα, κι αυτές όταν βρισκόταν ο πατέρας της 

στο σπίτι.  

Η Ευαγγελία ένιωθε, ότι η γιαγιά της πολλές φορές έκανε διακρίσεις απέναντι σε αυτήν. Πολλές 

φορές, δηλαδή, την ένιωθε περισσότερο κοντά στην αδερφή της, απ’ ότι σε εκείνη. Ωστόσο, άρεσε 

στην Ευαγγελία η παρουσία της γιαγιάς της στο σπίτι, χωρίς να αισθάνεται, ότι µοιράζεται µαζί της 

κάτι το ιδιαίτερο, όπως µε την άλλη γιαγιά της. Η Ευαγγελία δεν µπορεί να εκφέρει άποψη, στο αν 

και σε ποιο σηµείο η προσωπικότητα του πατέρα της µοιάζει ή διαφέρει στην προσωπικότητα των 

γονιών του, γιατί δεν τους γνώριζε πολύ καλά. Τον παππού της τον Βαγγέλη, όπως έχουµε πει, δεν 

τον γνώρισε καθόλου, ενώ τη γιαγιά της την Μαρία δεν την θυµάται ιδιαίτερα. 

Όπως υπογραµµίζει και η ίδια, νιώθει, ότι δεν τους είχε καθόλου ανάγκη, αφού δεν τους έζησε 

καθόλου, ούτε έµαθε να περνάει χρόνο µαζί τους και να µοιράζεται πράγµατα µε εκείνους. Όπως και 

µε τον πατέρα της, έτσι και µε τους γονείς του, δεν είχε αναπτύξει καµία ιδιαίτερη σχέση. Γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο ένιωθε, ότι δεν τους είχε ανάγκη, αφού ποτέ δεν ήρθε κοντά τους, ούτε 

συναισθηµατικά, ούτε ψυχικά. ∆εν τους ένιωσε να αποτελούν κοµµάτι της ζωής της, όπως ένιωσε 

τους γονείς της µητέρας της. Γι’ αυτό κι εκείνη υπογραµµίζει, ότι παππού και γιαγιά θεωρεί τους 

ανθρώπους που την µεγάλωσαν, που τους γνώριζε και αποτέλεσαν ένα µεγάλο κοµµάτι της ζωής 

της, συναισθηµατικά και ψυχικά. 

 

Ας δούµε τώρα περισσότερο αναλυτικά τις σχέσεις της Ευαγγελίας µε την οικογένεια της µητέρα 

της:  

 

7.2.3.2.5. Σχέσεις της Ευαγγελίας µε την οικογένεια της µητέρας της  
 

Ο παππούς της Ευαγγελίας από την πλευρά της µητέρας της ήταν αγρότης. Παράλληλα είχε 

εργαστεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στη Γερµανία, λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν εκείνη 

την εποχή, στο να συντηρηθεί η οικογένεια. Ο παππούς της Ευαγγελίας πέθανε το 2008 από φυσικό 

θάνατο. Η γιαγιά της δεν εργαζόταν, αλλά παρέµενε στο σπίτι, προκειµένου να µεγαλώσει τα παιδιά. 

Ωστόσο, βοηθούσε το σύζυγό της στις αγροτικές εργασίες. Η γιαγιά της βρίσκεται ακόµη εν ζωή και 

η Ευαγγελία διατηρεί µαζί της πολύ καλές σχέσεις.  
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Με τον παππού της και τη γιαγιά της η Ευαγγελία είχε µία ιδιαίτερη σχέση, αφού εκείνη την 

µεγάλωσαν από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. Ουσιαστικά θα λέγαµε, ότι η Ευαγγελία τους 

αντιµετώπιζε περισσότερο σαν γονείς της κι έπειτα ως παππού και γιαγιά. Ήταν πάντοτε δίπλα της 

συναισθηµατικά και ψυχικά και τη βοηθούσαν σε οποιοδήποτε πρόβληµα, κι αν αντιµετώπιζε 

εκείνη. Ακόµη, κι όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, πρώτα το έµαθαν εκείνοι και µετά οι 

γονείς της. Ήταν πάντοτε δίπλα της, έτοιµοι να την ακούσουν και να τη βοηθήσουν, και γι αυτό το 

λόγο η Ευαγγελία δυσκολεύτηκε πολύ να συνειδητοποιήσει, ότι ο παππούς της έχει φύγει από τη 

ζωή και νιώθει ακόµα, ότι η ψυχή του βρίσκεται µέσα στο σπίτι. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Γενικά εµένα ο παππούς µου και η γιαγιά µου µε µεγάλωσαν από οχτώ µηνών, όπως έχω πει, 

µέχρι πέντε, πεντέµισι χρονών, ε, και τους είχα σαν γονείς µου. Τους αγαπάω πάρα πολύ και λέω 

αγαπάω, γιατί… νιώθω, ότι ο παππούς µου βρίσκεται ακόµα εν ζωή. ∆ηλαδή… δεν µπορώ να 

συνειδητοποιήσω, ότι έχει πεθάνει. Όποτε πηγαίνω στο χωριό, ε, νιώθω, ότι θα τον δω εκεί. Ότι θα 

βγει, ας πούµε, από το δωµάτιο που κοιµόταν και θα µου πει… Γεια σου, παιδί µου, όπως µε έλεγε 

πάντα. Ε… Και µετά, ας πούµε, που πηγαίνω, στον τάφο του και του ανάβω το καντηλάκι και τον ε, 

θυµιάζω, νιώθω, ότι είναι ένα άλλο πρόσωπο µέσα. ∆ηλαδή, νιώθω, ότι η ψυχή του είναι ακόµα µέσα 

στο σπίτι, µαζί µε τη γιαγιά. Ε, αυτοί οι δύο άνθρωποι µου στάθηκαν πάρα πολύ, ε… όχι µόνο γιατί µε 

µεγάλωσαν, αλλά και αργότερα στη ζωή µου, όταν είχα κάποιο πρόβληµα, ήταν πάντοτε δίπλα µου και 

το συζητούσαµε. Ε… Ειδικά η γιαγιά µου, αλλά και ο παππούς µου. Αλλά ο παππούς µου γενικά 

έκανε, ότι του έλεγε η γιαγιά µου σε πάρα πολλά πράγµατα. Ε, τον επηρέαζε, δηλαδή, πάρα πολύ η 

γιαγιά µου. Πάντοτε, όταν είχα πρόβληµα, είτε στο σχολείο, είτε µε τους βαθµούς µου, είτε αργότερα 

στις σχέσεις µου, ή ακόµα και στην εγκυµοσύνη µου, πρώτα το είπα στη γιαγιά µου και στον παππού 

µου και της είπα να µην το πει πουθενά, ούτε ακόµα και στους γονείς µου, µέχρι να τους το πω εγώ. 

∆ηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν επηρεάσει κατά πολύ τη ζωή µου. Ήτανε στήριγµα για µένα, ήταν ο 

φίλος µου, ήταν η µάνα µου και ο πατέρας µου, ήταν οι πιο αγαπηµένοι µου άνθρωποι, ήταν τ’ 

αδέρφια µου… ήταν ότι είχα και δεν είχα. Με αγαπούσαν ε… µε αγαπάνε και τους αγαπάω πάρα πολύ.  

 

Πολλές είναι οι αναµνήσεις της Ευαγγελίας µε τον παππού της και τη γιαγιά της. Πήγαινε µαζί 

τους στις αγροτικές ασχολίες τους και της άρεσαν ιδιαίτερα οι στιγµές, που ο παππούς την ανέβαζε 

πάνω στο γαιδαράκο. Η απεριόριστη αγάπη και φροντίδα τους προς αυτήν, έκανε την Ευαγγελία 

ουσιαστικά να τους αντικαταστήσει στην µνήµη της µε τους ίδιους της τους γονείς. Θυµάται 

περισσότερα πράγµατα που έκανε µε τον παππού της και τη γιαγιά της, απ’ ότι µε τους γονείς της. 

Οι αναµνήσεις της από εκείνα τα χρόνια είναι πολύτιµες για εκείνη και αποτελούν εφόδιο ζωής. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] ο παππούς και η γιαγιά πήγαιναν µε τα πόδια στο χωράφι… εµένα πάντα ο παππούς µε ανέβαζε 

πάνω στο γαιδαράκο… µου έφτιαχνε ένα κρεβατάκι, για να ξεκουράζοµαι εγώ, όση ώρα εκείνοι θα 

τρυγούσανε. 

 

Η παρουσία της γιαγιάς στη ζωή της Ευαγγελίας ήταν πολύ σηµαντική. Ουσιαστικά την είχε 

αντικαταστήσει µε την µητέρα της, αφού, όπως λέει και η ίδια ένιωθε παιδί της γιαγιάς της, γιατί 

εκείνη την είχε µεγαλώσει. Εκείνη βρισκόταν κοντά της σε αυτή τη δύσκολη φάση της παιδικής 

ηλικίας, από οχτώ µηνών έως πεντέµισι ετών. Υποστηρίζει, ότι η γιαγιά της τη γαλούχησε, την 

ανέθρεψε και της µετέδωσε σηµαντικές αξίες για τη ζωή της. Έζησε, δηλαδή, κοντά στη γιαγιά της, 

όλα αυτά που ζει ένα παιδί κοντά στην µητέρα του και πήρε από εκείνη αξίες και εφόδια για τη ζωή 

που άλλα παιδιά της ηλικίας της προσλαµβάνουν από την µητέρα τους.  

 
[…] µητέρα µου θεωρούσα τη γιαγιά µου… εµένα µε είχανε δώσει στη γιαγιά µου από οχτώ µηνών 

µέχρι πεντέµισι χρονών… ουσιαστικά ήµουν δικό της παιδί, γιατί εκείνη µε είχε  µεγαλώσει… εκείνη 

µε γαλούχησε, εκείνη µε ανέθρεψε… εκείνη µου πέρασε κάποιες αξίες σηµαντικές για τη ζωή µου. 

 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες µε τον παππού και τη γιαγιά, το µοίρασµα εµπειριών και 

συναισθηµάτων έκαναν ευτυχισµένη την παιδική ηλικία της Ευαγγελίας.  Με τον παππού και τη 
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γιαγιά, έκανε, ό, τι κάνουν τα παιδιά στο χωριό και ήταν πολύ ευτυχισµένη από αυτό: ξυπνούσε 

πολύ νωρίς και ακολουθούσε τον παππού και τη γιαγιά στις αγροτικές δουλειές, φύτευε πατάτες και 

όλα τα υπόλοιπα οπωροκηπευτικά, τρυγούσε σταφύλια, βοσκούσε πρόβατα, έπαιζε κρυφτό, και 

κυνηγητό και αισθανόταν ελεύθερη, αφού είχε όσο χρόνο και χώρο απαιτεί αυτή η ηλικία, χωρίς να 

περιορίζεται, όπως ένιωσε αργότερα στην Αθήνα.  

Ο παππούς και η γιαγιά αφιέρωναν χρόνο σε εκείνη, έχει αναµνήσεις από αυτούς, αναµνήσεις 

µόνο ευχάριστες. Για εκείνη παιχνίδι αποτελούσαν τα χωράφια που έτρεχε, τα πρόβατα που 

βοσκούσε, τα ξύλα που µετέφερε µε τον παππού, οι κότες που τάιζε, ο στάβλος που καθάριζε, τα 

αµπέλια και τα χωράφια του παππού. Όλα τα χρόνια της παιδικής της ηλικίας (οχτώ µηνών έως 

πεντέµισι ετών) είναι γεµάτα από αναµνήσεις µε τον παππού και τη γιαγιά, γεµάτα από αγάπη και 

στοργή.   

Η Ευαγγελία ένιωθε τον παππού της και τη γιαγιά της πάντα δίπλα της, της αφιέρωναν χρόνο, την 

αγαπούσαν και της το έδειχναν. ∆εν ένιωσε ποτέ, όσα χρόνια µεγάλωσε κοντά τους, να της λείπει 

κάτι. Είχε δεθεί µαζί τους, αποτελούσαν πρότυπα για εκείνη, µε αποτέλεσµα να υιοθετήσει στοιχεία 

του χαρακτήρα του παππού και της γιαγιάς και να γίνει ευαίσθητη, όπως ακριβώς ήταν κι εκείνη. Η 

γιαγιά της Ευαγγελίας ήταν συναισθηµατική και ευαίσθητη, τρυφερή, όπως και ο παππούς της, και 

αυτές τις αξίες τις υιοθέτησε και η Ευαγγελία, διαµορφώνοντας την δική της προσωπικότητα. Μας 

είπε χαρακτηριστικά:   

 
[…] Παίζαµε µαζί, ασχολιόντουσαν πάρα πολύ µαζί µου, ποτέ δεν µου είχε λείψει κάτι, ε… µε 

αγαπούσανε πάρα πολύ… Είµαι πολύ συναισθηµατική κι εγώ, όπως ήταν ο παππούς µου και η γιαγιά 

µου.  

 

Ένιωθε, λοιπόν προστασία από τις ενέργειες του παππού της και ασφάλεια, αφού µέσα στην 

αγκαλιά του ένιωθε περιτυλιγµένη από αγάπη. Αυτή η µεγάλη αγκαλιά που πάντα είχε ο παππούς 

για εκείνη, ενίσχυε την αίσθηση της προστασίας που της παρείχε. Μας είπε: 

 
[…] Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την µυρωδιά ε… της αγκαλιάς του.  

 

Ο παππούς της Ευαγγελίας φάνταζε ιδανικός για εκείνη. Θαύµαζε τον τρόπο, µε τον οποίο 

αγαπούσε τη γιαγιά της, για τον τρόπο, µε τον οποίο την κοίταζε, µέχρι που έφυγε από τη ζωή. Η 

ίδια η Ευαγγελία θεωρούσε, ότι ήταν ερωτευµένος µαζί της, µέχρι τα βαθειά του γεράµατα. Αυτήν 

την εικόνα του παππού της ήθελε η Ευαγγελία να έχει ο άντρας, ο οποίος θα παντρευόταν κι εκείνη. 

Να την αγαπούσε τόσο πολύ και να της έδειχνε τόση αφοσίωση. Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η 

εικόνα του παππού της, αποτέλεσε για την Ευαγγελία το πρότυπο του άντρα. Η ίδια µας αναφέρει: 

 
[…] υπήρξε πάρα πολύ πιστός στη γιαγιά µου από ότι ξέρω. Ε… πιστεύω, ότι µέχρι…. Και το τέλος 

του, µέχρι και την ηµέρα, δηλαδή, που πέθανε, την κοίταζε στα µάτια. Ε, το έβλεπα αυτό από µόνη 

µου. Και έβλεπα µέσα την αγάπη του, την αφοσίωσή του, την συµπαράστασή του γι’ αυτή τη γυναίκα. 

Έβλεπα τον έρωτα µέσα στα µάτια του. Πιστεύω, ότι ο παππούς µου ήταν ερωτευµένος µε τη γιαγιά 

µου µέχρι την τελευταία πνοή, µέχρι την ώρα που πέθανε. Ήταν µάλιστα κάτι, για το οποίο τον 

θαύµαζα, και πάντοτε του έλεγα, παππού, θέλω πραγµατικά έναν άντρα σαν κι εσένα να βρω. Να µ’ 

αγαπάει και να µε υποστηρίζει, όπως εσύ αγαπάς και υποστηρίζεις την ε… γιαγιά. Ε… πάντοτε του 

έλεγα αυτό και το πίστευα. Και όταν του το έλεγα ο παππούς µου νόµιζε, ότι τον πείραζα και ότι τον 

κορόιδευα. 

 

Τον παππού της η Ευαγγελία τον αισθανόταν προστάτη στη ζωή της. Πάντοτε την υποστήριζε σε 

όλους τους υπόλοιπους. Μας είπε χαρακτηριστικά:  

 
[…] Και θυµάµαι που πάντοτε µε υποστήριζε και πάντοτε µε… δεν µπορούσε κανείς να πει τίποτα για 

µένα και αµέσως του… χιµούσε. Πάντοτε µε ξεχώριζε ο παππούς. 
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Ωστόσο, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η γιαγιά της δεν αντιµετώπιζε τον παππού της µε την ίδια 

αγάπη και αφοσίωση. Κι αυτό γιατί, όπως µας λέει η ίδια, είχε µία πολυετή εξωσυζυγική σχέση, από 

την οποία µάλιστα γεννήθηκε και το τελευταίο της, κατά σειρά, παιδί. Ήταν το µοναδικό κοµµάτι 

της προσωπικότητας της γιαγιά της, το οποίο δεν της άρεσε καθόλου. Η ίδια επισηµαίνει:  

 
[…] Από την άλλη πλευρά, η γιαγιά µου ε… δεν µπορώ να πω, ότι του… υπήρξε ιδιαίτερα πιστή. Ε… 

δηλαδή, ξέρω πολύ καλά, ε… γιατί θυµάµαι κι εγώ σκηνικά, από τότε που ήµουν µικρή, µέσα στο 

σπίτι, αφού µεγάλωσα µε τον παππού και τη γιαγιά. Ε… Αλλά µου το έχει επιβεβαιώσει και η µητέρα 

µου, ότι η γιαγιά µου είχε σχέση µε τον… ε… άντρα της… ε… γυναί… της αδερφής του παππού µου, 

µε τον άντρα της αδερφής του παππού µου, που έµεναν στο χωριό, ακριβώς απέναντι από το σπίτι τους 

ε… και µάλιστα φηµολογείται, ότι το τελευταίο παιδί η γιαγιά µου το… γιο της τον ∆ηµήτρη ε… τον 

έκανε µε… µε αυτόν. Με τον παππού τον Γιώργο, δηλαδή. Ε… ο παππούς µου απ’ ότι ξέρω, δεν ήξερε 

την αλήθεια. ∆ηλαδή, µέχρι που πέθανε και µέχρι που δολοφόνησαν το θείο µου το ∆ηµήτρη, ο 

παππούς µου δεν έµαθε την αλήθεια… αλλά πιστεύω, ότι είναι αλήθεια, γιατί εκτός του ότι… το 

επιβεβαίωσε και η µητέρα µου αυτό, που το έχει πει, δηλαδή, η γιαγιά µου, και µάλιστα η µητέρα µου 

µού ‘χε πει, ότι η γιαγιά µου είχε κάνει µία φορά… και… έκτρωση, γιατί είχε µείνει έγκυος απ’ αυτόν 

τον παππού το Γιώργο και ήτανε δίδυµα µάλιστα. Ε, και είχε κάνει έκτρωση εκείνα τα χρόνια. Ε… 

γιατί ο θείος µου ο ∆ηµήτρης, πιστεύω, ότι είναι αλήθεια, ότι είναι… παιδί του… παππού του Γιώργου, 

ε… γιατί ήτανε ίδιος αυτός, δηλαδή και εξωτερικά, και στο ύψος και στο περπάτηµα, τα πάντα, ήταν 

ολόιδιος µε τον παππού το Γιώργο. Αυτό βέβαια δεν µου άρεσε στη γιαγιά µου, γιατί ο παππούς µου τη 

λάτρευε και ήταν ένας αξιοθαύµαστος πραγµατικά άνθρωπος. Ε, και είναι το µόνο έτσι κοµµάτι της 

γιαγιάς µου, που δεν µου άρεσε.  

 

Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα τους, το οποίο να µην αρέσει στη 

Ευαγγελία. Τον παππού της τον θεωρεί ιδανικό ως άντρα και ως πατέρα. Το ίδιο θεωρεί και για την 

γιαγιά της, µόνο που σ’ εκείνη δεν της άρεσε η απιστία της απέναντι στον παππού. Κι αυτό, 

επιβαρυνόταν από το γεγονός, ότι εκείνος ήταν ιδιαίτερα πιστός απέναντί της. Είναι και το µοναδικό 

στοιχείο από την προσωπικότητα της γιαγιάς της που δεν της άρεσε καθόλου. Μας είπε 

συγκεκριµένα:  

 
[…] Πραγµατικά, ε… δεν υπάρχει κάτι, για να πω ε… για τον παππού µου και τη γιαγιά µου, που δεν 

µου αρέσει. Ε… ειδικά στον παππού µου µού άρεσαν τα πάντα µαζί του. Τον θεωρούσα ιδανικό και ως 

άντρα και ως πατέρα και ως παππού. Ήταν το ιδανικό πρότυπο για µένα. Ε… τα ίδια ισχύουν και για τη 

γιαγιά µου, απλώς το µόνο που δεν µου άρεσε σ’ εκείνη, ε… είναι αυτή η απιστία της απέναντι στον 

παππού µου. Ε… και δεν µου άρεσε για έναν παρά, ακόµη λόγο… ε… του ότι… ο παππούς µου ήταν 

απόλυτα πιστός και αφοσιωµένος σε αυτήν. ∆ηλαδή, αν και ο παππούς µου, δεν ήταν σε τόσο µεγάλο 

σηµείο και σε τόσο µεγάλο βαθµό τόσο πιστός απέναντί της, ίσως να µην µε πείραζε η απιστία της 

αυτή απέναντί του, αλλά… και επίσης µε πείραζε το ότι ο παππούς έφυγε από τη ζωή και δεν το έµαθε. 

Αυτό είναι το µοναδικό πράγµα, που δεν… µου άρεσε στη γιαγιά. 

 

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες που έχει, έχουν τις ρίζες τους στην 

παιδική της ηλικία. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζει, ότι, όταν δεν έτρωγε το φαγητό της, της 

έπαιρναν γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, και όλα τα συναφή, προκειµένου να µην µείνει νηστική. 

Θεωρεί, ότι σε αυτόν τον τοµέα την είχαν κακοµάθει. Μας αναφέρει:  

 
[…] Γενικά  στο θέµα της διατροφής µε είχαν ε… κακοµάθει. Όταν δεν έτρωγα το φαγητό µου, 

πήγαιναν και µου ‘παιρναν γαριδάκια και πατατάκια και τέτοιες βλακείες. Ε… Και γενικά το ‘χω 

ακόµα αυτό. ∆ηλαδή, αν πεινάω και δεν έχω φαγητό, καταφεύγω σε αυτήν τη λύση, στη σοκολάτα, στα 

γαριδάκια, στα πατατάκια, δηλαδή δεν είχα καθόλου διατροφικές συνήθειες… ε… σωστές. 

 

Είναι πολύ ικανοποιηµένη από το χρόνο που της αφιέρωναν ο παππούς της και η γιαγιά της. 

Υποστηρίζει, ότι βρίσκονταν πάντοτε δίπλα της, όταν την χρειάζονταν, και γενικότερα περνούσε 

ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο µαζί τους, κάνοντας διάφορα πράγµατα και αποκτώντας πολλές και 
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καινούριες εµπειρίες. Η αγάπη που της έδειχναν και η τρυφερότητα ήταν πολύ σηµαντικά για εκείνη 

και έχουν γραφτεί ανεξίτηλα στην µνήµη της. Μας ανέφερε τα παρακάτω:  

 
[…] ο παππούς και η γιαγιά µου αφιέρωναν πάρα πολύ χρόνο. Ε… Ήταν δίπλα µου. Ε… συζητούσαµε 

τα πάντα ε… διαβάζαµε παραµύθια, παίζαµε µαζί παιχνίδια, και κυρίως τα παιχνίδια µας ήταν στα 

χωράφια… στα αµπέλια… έπαιζα, ας πούµε κρυφτό, κυνηγητό, ε, βοηθούσα τον παππού να βάζει, ας 

πούµε τα σταφύλια µέσα στα τσιγγάκια, βοηθούσα τώρα… εντάξει, όπως µπορούσα. ∆ηλαδή, έπαιρνα 

ένα-ένα σταφύλι και το άφηνα, ας πούµε µέσα στο τσιγγάκι. Γενικά έχω… πολλές αναµνήσεις απ’ τον 

παππού και τη γιαγιά και αυτό που θυµάµαι είναι η αγάπη που µου έδειχναν, η τρυφερότητα, το ότι 

τρώγαµε µαζί στο τραπέζι, το ότι κοιµόµασταν µαζί. 

 

Παράλληλα, περνούσε πολύ χρόνο µε τον παππού της και τη γιαγιά της και η ζωή της είναι 

γεµάτη από ευτυχισµένες στιγµές µαζί τους. Από τα λόγια της φαίνεται η αγάπη, η στοργή και η 

τρυφερότητα που την πληµµύριζαν εκείνα τα χρόνια, η αφοσίωση που έδειχναν ο παππούς της και η 

γιαγιά της στο πρόσωπό της. Ενδεικτικές  είναι οι παρακάτω, τις οποίες µας διηγείται η Ευαγγελία:  

 
[…] θυµάµαι, όταν πήγαινε ο παππούς στο καφενείο κι εγώ µε τη γιαγιά καθόµασταν το βράδυ και 

βλέπαµε τηλεόραση και µε έπαιρνε εµένα µε έπαιρνε ο ύπνος κοιτάζοντας την ταινία, επιστρέφοντας ο 

παππούς από το καφενείο ε… µε έπαιρνε στους ώµους του και µε ανέβαζε στο επάνω σπίτι, όπου 

βρισκόντουσαν τα υπνοδωµάτια. Με ανέβαζε από τη σκάλα. Ε, θυµάµαι, ότι πολλές φορές το 

καταλάβαινα και ξυπνούσα, αλλά µ’ άρεσε τόσο πολύ η αίσθηση να µε σηκώνει ο παππούς και να µε 

παίρνει στους ώµους και να µε ανεβάζει πάνω, να µε αφήνει στο κρεβάτι και να µε σκεπάζει, ε, που 

έκανα ότι κοιµόµουνα για να µην… καταλάβει, ότι ξύπνησα και µε άφηνε κάτω και σταµατούσε το 

όνειρο. Ε… Έτσι ήταν οι στιγµές ε… που µοιραζόµουνα µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου, σαν 

όνειρο. Γι’ αυτό και αργότερα, όταν πήγα στην Αθήνα ε… µου στοίχισε πάρα πολύ. Ε…  αυτό. Το ότι 

έφυγα, δηλαδή, από τον παππού και τη γιαγιά, από τον µπαµπά και την µαµά ουσιαστικά, από 

ανθρώπους που µου έδειχναν, ότι µ’ αγαπάνε πάρα πολύ και που περνούσαν χρόνο µαζί µου, και 

ποσοτικό χρόνο και ποιοτικό χρόνο. 

 

Μας ανέφερε επίσης και τα εξής:  

 
[…] Πηγαίναµε µε τον παππού και τη γιαγιά και καθαρίζαµε το στάβλο και ταΐζαµε τις κότες ε… τις 

ταΐζαµε κάθε µεσηµέρι και κάθε… βράδυ, αλλά και το πρωί, και τους ρίχναµε καλαµπόκι. Ε… µέσα 

στο στάβλο ήταν και το πατητήρι, όπου θυµάµαι αξέχαστα καλοκαίρια και πολλά… ε… να πατάµε µε 

τον παππού σταφύλια, να βάζουµε τον µούστο στο… στα… ε… βαρέλια και να περιµένουµε να γίνει η 

ζύµωση, ε… και να… δηµιουργηθεί το κρασί και το… ε… και η ρακί. Ε… θυµάµαι, στις τρεις 

Νοεµβρίου που είναι, που γιορτάζει το χωριό µας, γιατί η εκκλησία µας είναι ο Άι Γιώργης ο µεθυστής, 

ε… άνοιγαν τα βαρέλια και γινόταν ουσιαστικά γιορτή. Γιόρταζε όλο το χωριό εκείνη την ηµέρα που 

άνοιγαν τα βαρέλια, να δοκιµάσουν το κρασί. Θυµάµαι µε τον παππού που… έσφαζε τα πρόβατα. 

Βέβαια, αυτό δεν ήταν και µία πολύ θετική εµπειρία, αλλά θυµάµαι χαρακτηριστικά τον ήχο που έκανε 

η προβιά, που έβγαζε από το πρόβατο το δέρµα του, δηλαδή, ε… και µετά το πουλούσανε. ∆εν ήταν 

και πολύ αυτή ευχάριστη εµπειρία, αλλά ωστόσο ήταν µία εµπειρία που µοιραζόµουνα µε τον παππού 

µου. Επίσης, θυµάµαι µε τον παππού να µε ανεβάζει πάνω στο γαϊδαράκο, να φτάσουµε στο αµπέλι, να 

θερίσουµε τα στάχυα, να ποτίσουµε όλα τα οπωροκηπευτικά που είχαµε, να φυτέψουµε, να κόψουµε 

τα σύκα. Θυµάµαι ακόµα τις ε… πολύ – πολύ πρωινές ώρες που πηγαίναµε, την δροσιά και την 

υγρασία που µύριζε το χώµα και που αισθανόµουνα στα γυµνά χέρια και πόδια µου το καλοκαίρι. 

Θυµάµαι τον παππού, επίσης να ξεκινάει χαράµατα, για να πάει να ποτίσει το… τα χωράφια, να 

ξυπνάει στις τρεις, τρεισήµισι η ώρα, για να πάει, λέει, να προλάβει να ελευθερώσει το νερό. Έτσι 

έλεγε χαρακτηριστικά. Ε… τι άλλο; Ε… γενικά µ’ αρέσει έτσι που έχω πολλές εµπειρίες απ’ τον 

παππού µου, και που οι εµπειρίες αυτές είναι σε χωριό, είχα ελευθερία χώρου και χρόνου. Έζησα 

πολλά. 

 

Παράλληλα, ακούστηκε το εξής:  
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[…] Επίσης, δεν θα ξεχάσω το ότι ο παππούς, ε… µε… µε έκανε µπάνιο µέσα σ’ ένα βαρέλι, γιατί 

όταν εγώ ήµουν µικρή στο χωριό και µε µεγάλωναν, δεν είχαµε καν τουαλέτα. ∆ηλαδή, η τουαλέτα 

βρισκόταν ε… στο στάβλο της γιαγιάς και του παππού, δηλαδή πέντε λεπτά από το σπίτι, και αν 

θέλαµε να πάµε τουαλέτα για την ανάγκη µας, ε, πηγαίναµε στα χωράφια που ήταν γύρω – γύρω από 

το σπίτι. Ε… και θυµάµαι, λοιπόν, λόγω έλλειψης µπάνιου, ο παππούς είχε κόψει ένα µικρό βαρέλι ε, 

και το γέµιζε νερό και καθόµουνα µέσα και έπαιζα και µε έκανε µπάνιο και θυµάµαι, έτσι την όλη 

σκηνή, πάρα πολύ ευχάριστα.  

 

Επίσης, ανεξίτηλες είναι χαραγµένες στην µνήµη της Ευαγγελίας οι στιγµές που ο παππούς της 

επέστρεφε από το χωράφι και του ετοίµαζε το κολατσιό. Μας είπε τα εξής:  

 
[…] Ή επίσης θυµάµαι, όταν ο παππούς έφευγε πολύ πρωί, ξυπνούσε και πήγαινε στα χωράφια ε… και 

θυµάµαι… που… όταν γύριζε ε… γύρω στις έντεκα η ώρα, δηλαδή, το… πρωί, έτρεχα γρήγορα – 

γρήγορα, γιατί σταµατούσε πριν στον στάβλο, ε, και άφηνε, ας πούµε τροφή για τα ζώα, για τα 

πρόβατα, τις κατσίκες, το γαϊδαράκο που είχαµε ε… κι εγώ είχα το νου µου, ήξερα, περίπου, δηλαδή, 

τι ώρα θα γυρίσει ε… και είχα το νου µου να του ετοιµάσω το πρωινό, δηλαδή του έβρεχα παξιµαδάκι, 

του έβραζα ένα αυγό, του έβγαζα λίγο τυράκι και λίγο παριζάκι και έπινε ο παππούς µια ρακί, για να 

ξεκουραστεί. Θυµάµαι, δηλαδή, που ερχόταν, άφηνε το γαιδαράκο στη µέση της αυλής ε… έπαιζε ένα 

πήδο… και θυµάµαι ακόµα τις µπότες του, πώς χτυπούσαν κάτω στο τσιµεντένιο έδαφος κι έκαναν… 

κρουτς, ε… και άφηνε µετά το γαιδαράκο, έπλενε τα χέρια του µε πράσινο σαπούνι και το κεφάλι του 

και τα µαλλιά του µε πράσινο σαπούνι και µετά… καθόταν ε… και έπινε τη ρακή του. 

 

Η Ευαγγελία, όπως έχουµε δει παραπάνω, δυσανασχετεί µε τους γονείς της που την 

αποµάκρυναν από το πατρικό της και την έδωσαν στον παππού και τη γιαγιά. Ωστόσο, θεωρεί, ότι 

τους οφείλει και ευγνωµοσύνη, γιατί είχε την τύχη να µεγαλώσει µε δύο ανθρώπους άξιους 

θαυµασµού, που της έδωσαν αγάπη, φροντίδα και τρυφερότητα. Ο παππούς και η γιαγιά της πάντα 

της έλεγαν, ότι είναι το έκτο παιδί τους, και όχι ένα από τα εγγόνια τους. Μας ανέφερε λοιπόν:    

 
[…] τους είµαι ευγνώµων που µου έδωσαν σε αυτούς τους δύο τους αξιολάτρευτους πραγµατικά και 

αξιοθαύµαστους ανθρώπους και µε µεγάλωσαν µε περίσσεια αγάπη και περίσσεια φροντίδα και 

τρυφερότητα. ∆ηλαδή, πάντοτε και ο παππούς και η γιαγιά, και ειδικά ο παππούς έλεγε, ότι… ήµουν το 

έκτο του παιδί. ∆εν µε έλεγε ποτέ εγγόνι του. Ήµουν το έκτο του παιδί για τον παππού και τη γιαγιά. 

 

Η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι ο παππούς της ήταν κάτι σαν το φύλακα – άγγελό της. Την 

προστάτευε από όλες τις δυσκολίες που συναντούσε. Ακόµη, κι αν η γιαγιά της την πίεζε ορισµένες 

φορές να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, κι εκείνη δεν ήθελε. Μας λέει χαρακτηριστικά:   

 
[…] Θυµάµαι, ότι πολλές φορές είχε τσακωθεί µε τη γιαγιά για µένα, ε… γιατί η γιαγιά ήταν και λίγο 

τεµπελίτσα στις δουλειές του σπιτιού ε, και συνέχεια από µικρή ήθελε να µου ‘βαζε ένα σκαµπό και µ’ 

έβαζε να πλύνω τα πιάτα. Κι επειδή, εγώ χαρακτηριστικά θυµάµαι, ένα… ε… καλοκαίρι, που είχα 

κατέβει, που ήµουν κάτω µάλλον, πρέπει να ήµουνα τεσσάρων χρονών. ∆εν ήθελα να πλύνω τα πιάτα, 

τα κατά, το κατάλαβε ο παππούς, ότι µε πίεζε η γιαγιά ε… και της φώναξε και µάλιστα µέσα σε όλη τη 

φασαρία που είχε γίνει πήρε µία κανάτα πλαστικιά που έβαζε η γιαγιά το νερό και τη βρόντηξε πάνω 

στο… νεροχύτη και η κανάτα έσπασε.  

 

Θέλει να θυµάται η Ευαγγελία τον παππού της γερό και δυνατό, και όχι όπως τον είχε δει 

πεθαµένο. Ήταν η µοναδική και τελευταία φορά που την στενοχώρησε ο παππούς της, η µοναδική 

φορά που τον ένιωσε αδύναµο και ανίσχυρο. ∆ιατυπώθηκε το εξής:   

 
[…] όχι, όπως τον είχα δει τις τελευταίες του στιγµές στο νοσοκοµείο. Ε… µε ορούς, να µην µπορεί 
καν να αναπνεύσει, µε αναπνευστήρα ε… σε πλήρη ακινησία, βέβαια, ήταν οι τελευταίες του ώρες 

αυτές… ε… µε µελανιασµένα ε… τα άκρα του ε… είχε πρηστεί… µάλιστα το δέρµα του και θυµάµαι 

στο τέλος, όταν πέθανε την γκριµάτσα του, ε… έτσι που είχε τα χέρια του… µπλεγµένα ανάµεσά τους 

και τυλιγµένα… και είχε στο πρόσωπό του µία έκφραση φόβου. Τα… µάγουλά του είχανε µπει προς τα 
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µέσα, σαν να τα είχε ρουφήξει. Είχε µαζευτεί ολόκληρος ε… και είχε στο πρόσωπό του ένα αίσθηµα 

φόβου. Και επειδή γενικά ο παππούς µου ήταν και λίγο φοβιτσιάρης, ε… είναι η πρώτη φορά που µε 

στενοχώρησε πραγµατικά στη ζωή µου. Γιατί πίστεψα και σκέφτηκα, εκείνη τη στιγµή, όταν τον είδα 

έτσι… ότι σκέφτηκα… ότι θα πόνεσε, όταν πάλευε να φύγει η ψυχή του από το σώµα του. Σκέφτηκα, 

ότι εκείνη την ώρα έδωσε… µάχη αληθινή και το µόνο που µε φόβισε και που µε πόνεσε ήταν µήπως ο 

παππούς φοβήθηκε εκείνη τη στιγµή που έφευγε από τη ζωή. Αυτή είναι µία εικόνα που πραγµατικά… 

µε στενοχωρεί, γιατί είναι η µοναδική στιγµή που ένιωσα τον παππού µου αδύναµο και ένιωσα, ότι δεν 

µπορούσα να κάνω κάτι να τον βοηθήσω. Αλλά θέλω αυτή την ε… την µνήµη να την διαγράψω 

εντελώς από το µυαλό µου ε… και να κρατήσω αυτήν την εικόνα που περιέγραψα πριν. Τον παππού 

µου γερό και δυνατό, να γυρνάει από τα χωράφια, να παίζει ένα σάλτο να κατεβαίνει από το… 

γαιδαράκο και να κάθεται να πίνει τη ρακή του. 

 

Η γιαγιά της ήταν και είναι ακόµα η καλύτερή της φίλη. Είναι ο µοναδικός άνθρωπος στη ζωή 

της που µπορεί να συζητήσει τα πάντα µαζί της, αλλά και που της αφιερώνει χρόνο, όταν εκείνη τον 

χρειάζεται. Σε αντίθεση µε τους γονείς της, που σπάνια της αφιέρωναν χρόνο. Μας είπε τα εξής:   

 
[…] Με τη γιαγιά µου οι σχέσεις µας είναι πάρα πολύ καλές. Η γιαγιά µου έχει αποτελέσει για µένα 

την καλύτερή µου φίλη και είναι ακόµα η καλύτερή µου φίλη, και ακόµα συζητάω µαζί της. Πάντα 

θα… την πάρω τηλέφωνο, δύο µε τρεις φορές την εβδοµάδα, συνήθως µιλάµε και πάντα, όταν θα έχω 

χρόνο, επιδιώκω να τη δω, όχι µόνο σε καλοκαιρινές διακοπές ή σε γιορτές, Χριστουγέννων ή Πάσχα, 

αλλά θέλω να είµαι µαζί της, θέλω να περνάω µαζί της, γιατί… δεν µε νοιάζει η συµβουλή που θα µου 

δώσει ή αν θα συµφωνήσει µαζί µου, που συνήθως γίνεται αυτό, απλά µε νοιάζει το ότι µου αφιερώνει 

χρόνο και µε ακούει. Αυτό είναι βασικό για µένα, ότι µου δείχνει σηµασία και ότι µε κάνει να νιώθω 

σηµαντική. Ε… µόνο και µόνο µε το ότι µου δίνει χρόνο, πράγµα, βέβαια, που σπάνια το έκανε ε… η 

µητέρα µου και ειδικά ο πατέρας µου. 

 

Ακόµη και κάποια στιγµή να µην έχει φερθεί στην γιαγιά της, όπως πρέπει, εκείνη πάντα της 

δείχνει κατανόηση και πάντοτε την υποστηρίζει. Θεωρεί, ότι είναι ο «προσωπικός της ψυχολόγος», 

αφού πάντοτε έχει χρόνο να την ακούσει και πάντοτε την καθησυχάζει. Ειδικότερα:  

 
[…] η γιαγιά µου για µένα έχει αποτελέσει θα έλεγα τον… ε… θα έλεγα, ότι η γιαγιά µου είναι ο 

προσωπικός µου ψυχολόγος. ∆ηλαδή, κάθε φορά που νιώθω πιεσµένη, και ένιωθα και νιώθω ακόµα ή 

πολύ φορτισµένη και θέλω να ξεσπάσω, µιλάω στη γιαγιά µου. Κι ακόµη η καηµένη αν… πάνω στα 

νεύρα µου της φωνάζω ή µιλάω πάρα πολύ δυνατά ή λέω κάποιες στιγµές πράγµατα που δεν θα ‘πρεπε 

να πω, πάντα εκεί… αυτή είναι εκεί, δίπλα µου, και πάντοτε… είναι έτοιµη να µ’ ακούσει και να µου 

αφιερώσει χρόνο, και ποτέ δεν µ’ έχει κατηγορήσει για τίποτα. 

 

Η γιαγιά της, της λείπει ιδιαίτερα και φροντίζει να την επισκέπτεται τουλάχιστον µία φορά τον 

µήνα – αφού µένει σε διαφορετικό νοµό από την Ευαγγελία. Της λείπει ιδιαίτερα και η ίδια, αλλά 

και το µέρος που έχει µεγαλώσει. Μιλούν στο τηλέφωνο σε καθηµερινή βάση, και όταν ζούσε ο 

παππούς της και µ’ εκείνον συνέβαινε το ίδιο. Πιο συγκεκριµένα:   

 

 
[…] συνήθως µε τη γιαγιά µου πλέον που είναι µόνο αυτή στη ζωή ε… επικοινωνώ µε το τηλέφωνο, 

γιατί µένει λίγο µακριά από εµένα, αλλά και την ε… βλέπω. ∆ηλαδή, µία φορά το µήνα, οπωσδήποτε 

θα πάω να τη δω. Γιατί µου λείπει πάρα πολύ και θεωρώ, ότι είναι χρήσιµη στη ζωή µου ε… και δεν 

θέλω να δω µόνο εκείνη, αλλά και το σπίτι, στο οποίο έχω µεγαλώσει. ∆ηλαδή, µου λείπει. Μου 

λείπουν οι χώροι του, µου λείπει το υπνοδωµάτιό µου, και νιώθω πολύ όµορφα, όταν βρίσκοµαι µέσα 

στο σπίτι της γιαγιάς µου. 

 

Ο παππούς και η γιαγιά της Ευαγγελίας ήταν και είναι πολύ πολύτιµοι στη ζωή της. Ήταν δύο 

άνθρωποι που της µετέδωσαν αξίες, ηθικές αρχές. Την έµαθαν την αξία της αγάπης, της αφοσίωσης, 

της κατανόησης, της λατρείας, της συµπαράστασης, της αρωγής. Επίσης, η Ευαγγελία µαζί τους 
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έµαθε να κάνει διάλογο, να σέβεται τις απόψεις και τις θέσεις του συνδιαλεκτή της, να ακούει 

πολύτιµες συµβουλές. Μας είπε συγκεκριµένα:  

 
[…] Ο παππούς µου και η γιαγιά µου ε… µου αρέσουν και τους αγαπάω πάρα πολύ ε… γιατί ήταν δύο 

άνθρωποι που µε µεγάλωσαν ε… δύο άνθρωποι που µου αφιέρωσαν περίσσιο χρόνο, για να 

µεγαλώσω. ∆ύο άνθρωποι που ήταν πάντα δίπλα µου και µου… µε µεγάλωσαν µε πάρα πολύ αγάπη 

και λατρεία. Ακόµα και τώρα η γιαγιά µου πονάει για µένα, ότι κακό, κι αν µου παρουσιαστεί στη ζωή 

µου. Και ειδικά µε το διαζύγιό µου και µε τον ε… πρώτο µου σύζυγο, ε… τους είχα στενοχωρήσει 
πάρα πολύ ε, και τότε µου είχαν συµπαρασταθεί και οι δύο πάρα πολύ… ε… ε… επίσης, ε… µου 

αρέσουν πάρα πολύ και τους αγαπάω, γιατί, όποτε τους είχα ανάγκη ήτανε δίπλα µου. Ε… όποτε τους 

είχα ανάγκη ε… και ήθελα να µιλήσω µαζί τους, ήταν πάντα εκεί. Συζητούσαµε και κάναµε διάλογο 

και ποτέ ε… δεν προσπάθησαν να µου επιβάλλουν την άποψή τους, αλλά πάντοτε ρωτούσαν, το τι 

ήθελα εγώ ε… να κάνω. Και έπειτα µου έδιναν τις συµβουλές τους και τις οδηγίες τους. 

 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η προσωπικότητα της µητέρας της δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο 

µε αυτή των γονιών της. Στο µόνο που µοιάζει η µητέρα της µε τον παππού της είναι η εξωτερική 

του εµφάνιση και η έννοια των παιδιών στο να έχουν φαγητό και καθαρά ρούχα. Θεωρεί, ότι η 

µητέρα της είναι εντελώς διαφορετική από τους γονείς της. Συγκεκριµένα µας είπε:   

 
[…] Η µητέρα µου πιστεύω, ότι το µόνο κοινό που έχει µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου ε… είναι 

η εξωτερική της εµφάνιση µε τον παππού µου. Ε… ∆εν πιστεύω, ότι τους µοιάζει πουθενά αλλού. 

∆ηλαδή, η µητέρα µου είναι, ας πούµε, καθρέφτης εξωτερικά του παππού µου και το µόνο που έχει 

πάρει από το… από το παππού µου, στο µόνο, δηλαδή, σηµείο που µοιάζουν… είναι ότι… φροντίζει κι 

εκείνη τόσο πολύ τα παιδιά τους, ώστε να µην τους λείψει τίποτα ε… στον οικονοµικό τοµέα, δηλαδή 

από άποψη φαγητού, ρούχων, κλπ. Ε… όσον αφορά τώρα τον συναισθηµατικό και ψυχικό τοµέα, δεν 

µοιάζει καθόλου µε την µητέρα της και τον πατέρα της, ε… ούτε είχε το χρόνο, έτσι, ούτε αφιέρωνε 

χρόνο να µε ακούσει, ούτε είχα κάνει ποτέ µαζί της τους διαλόγους και τις συζητήσεις που είχα κάνει 

µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου, ούτε είχα ποτέ έτσι ε… εµπειρίες, ε, να καθίσουµε µαζί να 

διαβάσουµε, ε, να πάµε για ψώνια ε… σαν παιδί που ήµουν. Γενικά πιστεύω, ότι είναι εντελώς 

διαφορετική από τους γονείς της. 

 

Η απώλεια του παππού της στοίχισε πολύ στην Ευαγγελία. Οι συµβουλές του την συντροφεύουν 

στη ζωή σαν πολύτιµο φυλαχτό. Η γιαγιά της από την άλλη πλευρά είναι το πρώτο πρόσωπο, στο 

οποίο απευθύνεται, όταν έχει κάποιο πρόβληµα, όταν χρειάζεται µια πολύτιµη συµβουλή. Μας είπε 

συγκεκριµένα:   

 
[…] Είναι πολύτιµες για µένα. Οι συµβουλές και οι οδηγίες που µου έδινε, ε… είναι πολύτιµες. 

Πάντοτε µου έλεγε να προσέχω τους άντρες, για να µην µε πληγώσουν. Ε… Άσχετα, µε το τι εγώ 

έκανα στη ζωή µου, πάντοτε θυµάµαι τα λόγια του ε, και τα κρατάω µέσα µου σαν … φυλαχτό. Και 
γενικά είµαι πολύ στενοχωρηµένη που δεν υπάρχει στη ζωή. Ε… αλλά θέλω να πιστεύω… ότι εκεί που 

είναι, η ψυχή του είναι καλά και ότι µε σκέφτεται… και µε κοιτάει και µε προσέχει από ‘κει πάνω που 

βρίσκεται. Ε… Τώρα τη γιαγιά µου, κι αυτήν την έχω πολύ µεγάλη ανάγκη, και γι’ αυτό, όταν έχω 

κάποιο πρόβληµα κατευθείαν την παίρνω τηλέφωνο και το συζητάω µαζί της. ∆ηλαδή, είναι το πρώτο 

πρόσωπο που µαθαίνει τα πάντα για µένα. Ε… Την έχω πολύ µεγάλη ανάγκη, και η γιαγιά µου, όπως 

και ο παππούς µου, όταν ήταν στη ζωή, λάτρευε τα παιδιά µου και τα λατρεύει η γιαγιά µου. Ε… Γι’ 
αυτό επειδή, την έχω ανάγκη, θέλω και συνέχεια να της µιλάω και στο τηλέφωνο, αλλά και να πηγαίνω 

στο χωριό να τη βλέπω. Αλλά δυστυχώς, ο χρόνος, όσο µεγαλώνει η οικογένεια περιορίζεται. Ε… 

Αλλά οπωσδήποτε θέλω να βρίσκω χρόνο, για να την βλέπω, τουλάχιστον µία φορά το µήνα. 

 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος, όταν µεγάλωνε στο χωριό µε τον 

παππού και τη γιαγιά, και ένας άλλος άνθρωπος, όσο ζούσε στην Αθήνα µε τους γονείς και τα 

αδέρφια της. Ένιωσε ενθάρρυνση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής της από τον παππού και τη 

γιαγιά της, κάτι το οποίο δεν ένιωσε ποτέ στο πατρικό της σπίτι. Ειδικότερα, µας είπε: 
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[…] πάντοτε µε ενθάρρυναν, πάντα προσπαθούσαν να µου δώσουν κίνητρα, πάντοτε ενίσχυαν την 

αυτοπεποίθησή µου. Ε, Πιστεύω, ότι ήµουν ένας άλλος άνθρωπος, µέχρι τα πέντε χρόνια µου, που 

πήγα στην Αθήνα. Ήµουν ένα παιδί εξωστρεφές, ήµουν ένα παιδί που είχα πολλούς φίλους και πολλές 

φίλες. Ένα παιδί που έτρεχα στα χωράφια πάνω, κάτω, ένα παιδί που είχα επαφή µε ζώα ε… και όλα 

αυτά άλλαξαν ξαφνικά, όταν ε, πήγα στην Αθήνα. ∆εν είχα ούτε παρέες, ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε 

τους γονείς µου, που θεωρούσα γονείς µου, που µε αγαπούσαν και που µου αφιέρωναν χρόνο, ούτε το 

πατρικό πρότυπο µέσα στο σπίτι, αφού ο πατέρας µου απουσίαζε συνέχεια, λόγω της δουλειάς του. Ο 

παππούς µου και η γιαγιά µου µού είχαν πει πολλά µπράβο στη ζωή µου, ό, τι και να έκανα µε 

ενθάρρυναν, και πιστεύω, ότι αργότερα… αυτοί µου είχαν δώσει τα θεµέλια και τη βάση, για να 

αντιµετωπίσω την ε… κακή συµπεριφορά του πατέρα µου και ενώ εκείνος µε υποβίβαζε και µε από… 

µε από… θάρρυνε και δεν µου έδινε καθόλου κουράγιο, ε, τουλάχιστον στον τοµέα της µάθησης, εγώ 

έβρισκα κουράγιο από τα λόγια του παππού µου και της γιαγιάς µου. ∆ηλαδή, ένιωθα, ότι τα ‘χα 

κρατήσει στην καρδιά µου και στο µυαλό µου σαν φυλαχτό, και µου έδιναν κουράγιο αργότερα στη 

ζωή µου να αντιµετωπίσω, τις όποιες δυσκολίες µου παρουσιάζονταν. 

 

Ο παππούς τη Ευαγγελίας µπορεί να πέθανε, αλλά ουσιαστικά τον νιώθει ακόµα δίπλα της, τον 

νιώθει ακόµα ζωντανό. Θέλει να την σκέφτεται και να την προσέχει και µιλάει, σαν να αναφέρεται 

σε έναν ζωντανό άνθρωπο. Τόσο µεγάλη ήταν η επιρροή του παππού της, όταν ήταν εν ζωή, τόσο 

µεγάλη είναι και τώρα που έχει φύγει από τη ζωή. Έχει ανάγκη να νιώθει, ότι την προσέχει και την 

προφυλάσσει από τις κακουχίες της ζωής, για να αισθάνεται η ίδια ασφάλεια. Εύχεται λοιπόν το 

εξής: 

 
[…] και ελπίζω από κει ψηλά που είναι να… µε σκέφτεται και να µε προσέχει και να µε… ε… 

αγαπάει.  

 

Ο «παππούς» και η «γιαγιά» για την Ευαγγελία είναι έννοιες πολύ σηµαντικές στη ζωή ενός 

ατόµου. Είναι τα άτοµα που κακοµαθαίνουν τα εγγόνια τους, µε την καλή πάντα έννοια. 

Συγκεκριµένα στη ζωή της Ευαγγελίας έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο, αφού την βοήθησαν 

πολύπλευρα στην πνευµατική, συναισθηµατική και ψυχική της ανάπτυξη. Της στάθηκαν σε όλες τις 

δύσκολες στιγµές της ζωή της, χάρηκαν µε όλες τις ευχάριστες στιγµές. Ήταν οι άνθρωποι που της 

συµπαραστάθηκαν, όταν αντιµετώπιζε δυσκολίες µε το πρώτο της παιδί. Από αυτούς τους δύο 

ανθρώπους έχει να θυµάται µόνο ευχάριστα πράγµατα. Η ίδια µας είπε:  

  
[…] Ο παππούς και η γιαγιά γενικά σαν έννοιες για εµένα ε… είναι πρόσωπα σηµαντικά, 

πολυσήµαντα στη ζωή ενός παιδιού. Είναι τα άτοµα, που όχι µόνο αγαπάνε τα εγγόνια τους, αλλά και 

τα κακοµαθαίνουν, γιατί, όπως λέει και η παροιµία, είναι τα παιδιά των παιδιών τους, µάλλον, όπως 

λέει και ο λαός, όχι η παροιµία. Ε… έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο και στην πνευµατική µου ανάπτυξη 

και στην ψυχική µου και στη συναισθηµατική µου ανάπτυξη ε… Μου στάθηκαν ε… σε όλες τις 

δύσκολες στιγµές της ζωής µου. Χάρηκαν µε όλες τις ευχάριστες στιγµές της ζωής µου ε… Θυµάµαι 
τότε που… τελείωσα το Πανεπιστήµιο και πήρα το πτυχίο µου, η γιαγιά µου µού πήρε και ο παππούς 

µου δώρο ένα δαχτυλίδι. Ήταν οι µόνοι που µου πήραν δώρο, λόγω του πτυχίου µου. Και οι µόνοι που 

πιστεύω πραγµατικά, χάρηκαν εξαιτίας αυτού του πτυχίου… ε… και θυµάµαι µάλιστα, όταν ε… 

γέννησα το… ∆εσποινιώ, ε… αµέσως έτρεξαν, αν και ήταν µεγάλοι άνθρωποι και από ένα ορεινό 

χωριό του Ρεθύµνου, όπως είπα. Αµέσως πήρανε ταξί και έτρεξαν στο νοσοκοµείο, να δούνε το παιδί 

µου. Η γιαγιά µου ήρθε και µε ένα σωρό δώρα, σεντονάκια, κουβερτάκια που έχει πλέξει οι ίδιοι … η 

ίδια… για το… δισέγγονό της. Ε… Γι’ αυτό τους αγαπάω και τους λατρεύω, και πιστεύω, ότι… θα 

τους αγαπάω πάντα µέσα µου, γιατί, όταν τους σκέφτοµαι έχω να θυµηθώ µόνο ευχάριστα πράγµατα. 

∆ηλαδή, όσον αφορά αυτούς τους δύο ανθρώπους, δεν υπάρχουν καθόλου πληγές, ε… στη ζωή µου. 

Ε… και τότε που έφυγε ο παππούς µου, εδώ και ενάµισι χρόνο, δύο χρόνια σχεδόν, από τη ζωή, ε… 

αυτή ήταν µία πολύ µεγάλη πληγή για µένα. 

 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι µε τον παππού της και τη γιαγιά της η Ευαγγελία 

είχε µία ιδιαίτερη σχέση, αφού εκείνη την µεγάλωσαν από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. 

Ουσιαστικά θα λέγαµε, ότι η Ευαγγελία τους αντιµετώπιζε περισσότερο σαν γονιούς της, κι έπειτα 
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ως παππού και γιαγιά. Ήταν πάντοτε δίπλα της συναισθηµατικά και ψυχικά και τη βοηθούσαν σε 

οποιοδήποτε πρόβληµα, κι αν αντιµετώπιζε εκείνη. Ακόµη, κι όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της 

παιδί, πρώτα το έµαθαν εκείνοι και µετά οι γονείς της. Ήταν πάντοτε δίπλα της, έτοιµοι να την 

ακούσουν και να τη βοηθήσουν, και γι αυτό το λόγο η Ευαγγελία δυσκολεύτηκε πολύ να 

συνειδητοποιήσει, ότι ο παππούς της έχει φύγει από τη ζωή. Νιώθει ακόµα, ότι η ψυχή του 

βρίσκεται µέσα στο σπίτι της και την προστατεύει. 

Πολλές είναι οι αναµνήσεις της Ευαγγελίας µε τον παππού της και τη γιαγιά της. Πήγαινε µαζί 

τους στις αγροτικές ασχολίες τους και της άρεσαν ιδιαίτερα οι στιγµές, που ο παππούς την ανέβαζε 

πάνω στο γαιδαράκο. Η απεριόριστη αγάπη και φροντίδα τους προς αυτήν, έκανε την Ευαγγελία 

ουσιαστικά να τους αντικαταστήσει στην µνήµη της µε τους ίδιους της τους γονείς. Θυµάται 

περισσότερα πράγµατα που έκανε µε τον παππού της και τη γιαγιά της, απ’ ότι µε τους γονείς της. 

Οι αναµνήσεις της από εκείνα τα χρόνια είναι πολύτιµες για εκείνη και αποτελούν εφόδιο ζωής.  

Η παρουσία της γιαγιάς στη ζωή της Ευαγγελίας ήταν πολύ σηµαντική. Ουσιαστικά την είχε 

αντικαταστήσει µε την µητέρα της, αφού, όπως λέει και η ίδια «ένιωθε παιδί της γιαγιάς της», γιατί 

εκείνη την είχε µεγαλώσει. Εκείνη βρισκόταν κοντά της σε αυτή τη δύσκολη φάση της παιδικής 

ηλικίας. Υποστηρίζει, ότι η γιαγιά της τη γαλούχησε, την ανέθρεψε και της µετέδωσε σηµαντικές 

αξίες για τη ζωή της. Έζησε, δηλαδή, κοντά στη γιαγιά της, όλα αυτά που ζει ένα παιδί κοντά στην 

µητέρα του και πήρε από εκείνη αξίες και εφόδια για τη ζωή που άλλα παιδιά της ηλικίας της 

προσλαµβάνουν από την µητέρα τους.  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες µε τον παππού και τη γιαγιά, το µοίρασµα εµπειριών και 

συναισθηµάτων έκαναν ευτυχισµένη την παιδική ηλικία της Ευαγγελίας.  Με τον παππού και τη 

γιαγιά, έκανε, ό, τι κάνουν τα παιδιά στο χωριό και ήταν πολύ ευτυχισµένη από αυτό. Ο παππούς και 

η γιαγιά αφιέρωναν χρόνο σε εκείνη, έχει αναµνήσεις από αυτούς, αναµνήσεις µόνο ευχάριστες. Για 

εκείνη παιχνίδι αποτελούσαν τα χωράφια που έτρεχε, τα πρόβατα που βοσκούσε, τα ξύλα που 

µετέφερε µε τον παππού, οι κότες που τάιζε, ο στάβλος που καθάριζε, τα αµπέλια και τα χωράφια 

του παππού. Όλα τα χρόνια της παιδικής της ηλικίας (οχτώ µηνών έως πεντέµισι ετών) είναι γεµάτα 

από αναµνήσεις µε τον παππού και τη γιαγιά, γεµάτα από αγάπη και στοργή.   

Η Ευαγγελία ένιωθε τον παππού της και τη γιαγιά της πάντα δίπλα της, της αφιέρωναν χρόνο, την 

αγαπούσαν και της το έδειχναν. ∆εν ένιωσε ποτέ, όσα χρόνια µεγάλωσε κοντά τους, να της λείπει 

κάτι. Είχε δεθεί µαζί τους, αποτελούσαν πρότυπα για εκείνη, µε αποτέλεσµα να υιοθετήσει στοιχεία 

του χαρακτήρα του παππού και της γιαγιάς και να γίνει ευαίσθητη, όπως ακριβώς ήταν κι εκείνη. Η 

γιαγιά της Ευαγγελίας ήταν συναισθηµατική και ευαίσθητη, τρυφερή, όπως και ο παππούς της, και 

αυτές τις αξίες τις υιοθέτησε και η Ευαγγελία, διαµορφώνοντας την δική της προσωπικότητα.:   

Ένιωθε, προστασία από τις ενέργειες και την παρουσία του παππού της. Ασφάλεια, αφού µέσα 

στην αγκαλιά του ένιωθε περιτυλιγµένη από αγάπη. Αυτή η µεγάλη αγκαλιά που πάντα είχε ο 

παππούς για εκείνη, ενίσχυε την αίσθηση της προστασίας που της παρείχε. Ο παππούς της φάνταζε 

ιδανικός για εκείνη. Θαύµαζε τον τρόπο, µε τον οποίο αγαπούσε τη γιαγιά της, για τον τρόπο, µε τον 

οποίο την κοίταζε, µέχρι που έφυγε από τη ζωή. Η ίδια η Ευαγγελία θεωρούσε, ότι ήταν 

ερωτευµένος µαζί της, µέχρι τα βαθειά του γεράµατα. Αυτήν την εικόνα του παππού της ήθελε η 

Ευαγγελία να έχει ο άντρας, ο οποίος θα παντρευόταν κι εκείνη. Να την αγαπούσε τόσο πολύ και να 

της έδειχνε τόση αφοσίωση. Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η εικόνα του παππού της, αποτέλεσε για 

την Ευαγγελία το πρότυπο του άντρα.  

Ωστόσο, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η γιαγιά της δεν αντιµετώπιζε τον παππού της µε την ίδια 

αγάπη και αφοσίωση, εξαιτίας µιας εξωσυζυγικής σχέσης που είχε. Ήταν το µοναδικό κοµµάτι της 

προσωπικότητας της γιαγιά της, το οποίο δεν της άρεσε καθόλου. Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει 

κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα τους, το οποίο να µην αρέσει στη Ευαγγελία. Τον παππού της τον 

θεωρεί ιδανικό ως άντρα και ως πατέρα. Το ίδιο θεωρεί και για την γιαγιά της, µόνο που σ’ εκείνη 

δεν της άρεσε η απιστία της απέναντι στον παππού. Κι αυτό, επιβαρυνόταν από το γεγονός, ότι 

εκείνος ήταν ιδιαίτερα πιστός απέναντί της. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι οι ανθυγιεινές διατροφικές 

συνήθειες που έχει, έχουν τις ρίζες τους στην παιδική της ηλικία.  
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Είναι πολύ ικανοποιηµένη από το χρόνο που της αφιέρωναν ο παππούς της και η γιαγιά της. 

Υποστηρίζει, ότι βρίσκονταν πάντοτε δίπλα της, όταν την χρειάζονταν, και γενικότερα περνούσε 

ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο µαζί τους, κάνοντας διάφορα πράγµατα και αποκτώντας πολλές και 

καινούριες εµπειρίες. Η αγάπη που της έδειχναν και η τρυφερότητα ήταν πολύ σηµαντικά για εκείνη 

και έχουν γραφτεί ανεξίτηλα στην µνήµη της. Παράλληλα, περνούσε πολύ χρόνο µε τον παππού της 

και τη γιαγιά της και η ζωή της είναι γεµάτη από ευτυχισµένες στιγµές µαζί τους. Από τα λόγια της 

φαίνεται η αγάπη, η στοργή και η τρυφερότητα που την πληµµύριζαν εκείνα τα χρόνια, η αφοσίωση 

που έδειχναν ο παππούς της και η γιαγιά της στο πρόσωπό της.  

Η Ευαγγελία, όπως έχουµε δει παραπάνω, δυσανασχετεί µε τους γονείς της που την 

αποµάκρυναν από το πατρικό της και την έδωσαν στον παππού και τη γιαγιά. Ωστόσο, θεωρεί, ότι 

τους οφείλει και ευγνωµοσύνη, γιατί είχε την τύχη να µεγαλώσει µε δύο ανθρώπους άξιους 

θαυµασµού, που της έδωσαν αγάπη, φροντίδα και τρυφερότητα. Η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι ο 

παππούς της ήταν κάτι σαν το φύλακα – άγγελό της. Την προστάτευε από όλες τις δυσκολίες που 

συναντούσε. Τον παππού της θέλει να τον θυµάται γερό και δυνατό, και όχι όπως τον είχε δει 

πεθαµένο. Ήταν η µοναδική και τελευταία φορά που την στενοχώρησε ο παππούς της, η µοναδική 

φορά που τον ένιωσε αδύναµο και ανίσχυρο. Η απώλεια του στοίχισε πολύ στην Ευαγγελία. Οι 

συµβουλές του την συντροφεύουν στη ζωή σαν πολύτιµο φυλαχτό.  

Η γιαγιά της ήταν και είναι ακόµα η καλύτερή της φίλη. Είναι ο µοναδικός άνθρωπος στη ζωή 

της που µπορεί να συζητήσει τα πάντα µαζί της, αλλά και που της αφιερώνει χρόνο, όταν εκείνη τον 

χρειάζεται. Σε αντίθεση µε τους γονείς της, που σπάνια της αφιέρωναν χρόνο – είτε ποιοτικό, είτε 

ποσοτικό. Η γιαγιά της, της λείπει ιδιαίτερα και φροντίζει να την επισκέπτεται τουλάχιστον µία 

φορά τον µήνα – αφού µένει σε διαφορετικό νοµό από την Ευαγγελία. Της λείπει ιδιαίτερα και η 

ίδια, αλλά και το µέρος που έχει µεγαλώσει. Μιλούν στο τηλέφωνο σε καθηµερινή βάση. 

Ο παππούς και η γιαγιά της Ευαγγελίας ήταν και είναι πολύ πολύτιµοι στη ζωή της. Ήταν δύο 

άνθρωποι που της µετέδωσαν αξίες, ηθικές αρχές. Την έµαθαν την αξία της αγάπης, της αφοσίωσης, 

της κατανόησης, της λατρείας, της συµπαράστασης, της αρωγής. Επίσης, η Ευαγγελία µαζί τους 

έµαθε να κάνει διάλογο, να σέβεται τις απόψεις και τις θέσεις του συνδιαλεκτή της, να ακούει 

πολύτιµες συµβουλές. Ο παππούς τη Ευαγγελίας µπορεί να πέθανε, αλλά ουσιαστικά τον νιώθει 

ακόµα δίπλα της, τον νιώθει ακόµα ζωντανό. Έχει ανάγκη να νιώθει, ότι την προσέχει και την 

προφυλάσσει από τις κακουχίες της ζωής, για να αισθάνεται η ίδια ασφάλεια.  

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η προσωπικότητα της µητέρας της δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο 

µε αυτή των γονιών της. Στο µόνο που µοιάζει η µητέρα της µε τον παππού της είναι η εξωτερική 

του εµφάνιση και η έννοια των παιδιών στο να έχουν φαγητό και καθαρά ρούχα. Θεωρεί, ότι η 

µητέρα της είναι εντελώς διαφορετική από τους γονείς της. Σε γενικές γραµµές ένιωθε όµορφα µαζί 

τους και ελεύθερη να κάνει και να πει, ό, τι πραγµατικά ήθελε. Τονίζει, ότι ήταν ένας διαφορετικός 

άνθρωπος, όταν µεγάλωνε στο χωριό µε τον παππού και τη γιαγιά, και ένας άλλος άνθρωπος, όσο 

ζούσε στην Αθήνα µε τους γονείς και τα αδέρφια της. Ένιωσε ενθάρρυνση και ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής της από τον παππού και τη γιαγιά της, κάτι το οποίο δεν ένιωσε ποτέ στο πατρικό 

της σπίτι.  

Ο «παππούς» και η «γιαγιά» για την Ευαγγελία είναι έννοιες πολύ σηµαντικές στη ζωή ενός 

ατόµου. Είναι τα άτοµα που κακοµαθαίνουν τα εγγόνια τους, µε την καλή πάντα έννοια. 

Συγκεκριµένα στη ζωή της Ευαγγελίας έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο, αφού την βοήθησαν 

πολύπλευρα στην πνευµατική, συναισθηµατική και ψυχική της ανάπτυξη. Της στάθηκαν σε όλες τις 

δύσκολες στιγµές της ζωή της, χάρηκαν µε όλες τις ευχάριστες στιγµές της. Ήταν οι άνθρωποι που 

της συµπαραστάθηκαν, όταν αντιµετώπιζε δυσκολίες µε το πρώτο της παιδί. Από αυτούς τους δύο 

ανθρώπους έχει να θυµάται µόνο ευχάριστα πράγµατα.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε, ότι τα παιδικά χρόνια της Ευαγγελίας, κοντά στον παππού και στη 

γιαγιά είναι ευτυχισµένα, γεµάτα αναµνήσεις και εικόνες, γεµάτα παιχνίδι και ξενοιασιά, γεµάτα 

ελευθερία και ανεµελιά. Αισθάνεται ικανοποιηµένη και όµορφα µε τον εαυτό της, αφού, 

επιστρέφοντας νοερά σ’ εκείνα τα χρόνια έχει µόνο όµορφες στιγµές να θυµάται. Νιώθει περήφανη 

που µεγάλωσε µε τον παππού της και τη γιαγιά της, γιατί πιστεύει, ότι της µετέδωσαν αξίες 



   262 

 

σηµαντικές για τη ζωή της, όπως είναι για παράδειγµα είναι η αξία της αγάπης ή της 

συντροφικότητας. 

 

7.2.4. Σύγκριση των δύο περιπτώσεων (Μαρίας και Ευαγγελίας) 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Μαρία µεγάλωσε µαζί µε τους 

γονείς και τα αδέρφια της σε ένα υγιές περιβάλλον, γεµάτο κατανόηση και αγάπη. Αντιθέτως, η 

Ευαγγελία µεγάλωσε µακριά από τους γονείς και την αδερφή της. Αποµακρύνθηκε από την 

οικογενειακή της εστία σε ηλικία µόλις οκτώ µηνών και δόθηκε στα χέρια του παππού και της 

γιαγιάς. Επέστρεψε σε αυτήν πεντέµισι ετών. Με τον πατέρα της η Ευαγγελία έχει συγκρουσιακή 

σχέση, µε την µητέρα της η σχέση της ήταν στενή, αλλά έγινε αποξενωµένη και µε την αδερφή της 

ήταν συγκρουσιακή και τώρα πλέον είναι ανύπαρκτη. Μόνο µε τον αδερφό της η σχέση της ήταν 

και είναι στενή. Έχει βιώσει την άσχηµη σχέση και την επιθετικότητα – λεκτική και σωµατική – από 

όλα τα µέλη της οικογένειάς της (εκτός του αδερφού της).  

Ο σύζυγος της Μαρίας δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο, ούτε στην ίδια, αλλά ούτε και στα παιδιά 

του. Θεωρεί, ότι ο άνθρωπος µεγαλύτερη σηµασία και βαρύτητα πρέπει να παρέχει στην εργασία 

του. Αντιθέτως, ο σύζυγος της Ευαγγελίας θεωρεί, ότι είναι υποχρέωση των γονέων να αφιερώνουν 

στα παιδιά τους ποιοτικό χρόνο. Ο σύζυγος της Μαρίας δεν τη βοηθάει καθόλου µε τις δουλειές του 

σπιτιού ή µε τα παιδιά, ενώ ο σύζυγος της Ευαγγελίας δεν νιώθει δυσαρέσκεια, στο να βοηθήσει την 

σύζυγό του. όταν, όµως εκείνη έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν προλαβαίνει. τότε της παρέχει 

βοήθεια.     

Η Μαρία χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριµένα µελλοντικά όνειρα προς πραγµατοποίηση 

θεωρεί, ότι τα παιδιά της µερικές φορές αποτελούν εµπόδιο για εκείνη. Κι αυτό, γιατί ορισµένες 

φορές θέλει να πάει µία βόλτα, για παράδειγµα, ή µία εκδροµή, και δυσκολεύεται, αφού πρέπει να 

πάρει µαζί της και τα τέσσερα παιδιά. Και η Ευαγγελία θεωρεί, ότι, όταν τα παιδιά είναι σε µικρή 

ηλικία οι µετακινήσεις της οικογένειας δεν είναι εύκολες.  

Η Ευαγγελία έχει απόµακρες σχέσεις µε την ευρύτερη οικογένεια της µητέρας της, αφού ποτέ δεν 

µοιράστηκε µαζί τους εµπειρίες και συναισθήµατα. Οι σχέσεις δε µε την ευρύτερη οικογένεια του 

πατέρα της είναι ανύπαρκτη, αφού δεν γνώρισε κανέναν, παρά µόνο τη γιαγιά της. Από την άλλη, η 

Μαρία είχε σχέσεις µε τις ευρύτερες οικογένειες των γονιών της. Ως παιδί συχνά βρισκόταν µε τα 

ξαδέρφια της κι έπαιζαν µαζί. Υπήρχαν, δηλαδή, κοινωνικές συναλλαγές µεταξύ τους.  

Και οι δύο οικογένειες επηρεάζονται αρκετά από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Φαίνεται, ότι το 

πλαίσιο, στο οποίο µένουν ασκεί επάνω τους µεγάλη επιρροή. Και οι δύο πατεράδες δεν ήθελαν οι 

κόρες τους να έχουν σχέσεις έξω από τα πλαίσια του γάµου. Επίσης, ο πατέρας της Μαίας ήθελε να 

παντρέψει τις κόρες του σε µικρή ηλικία.    

Και οι δύο αρέσκονται, στο να µένουν ώρες µέσα στο σπίτι, από το να βγουν έξω ή να πάνε µία 

βόλτα. Τους αρέσει πολύ, το να παραµένουν στο σπίτι και να ασχολούνται µε αυτό ή να κάνουν 

κάποια δραστηριότητα ως οικογένεια. Και οι δύο µητέρες επίσης, δεν έχουν πολλές φίλες και 

γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικές. Η Ευαγγελία, γιατί έτσι έµαθε από το πλαίσιο, στο οποίο 

µεγάλωσε και η Μαρία, γιατί δεν έχει περίσσιο χρόνο. δυσκολεύεται ιδιαίτερα µε τα τέσσερα παιδιά.  

Ασκούν και οι δύο το επάγγελµα της νηπιαγωγού και µεγάλωσαν στη φύση. Γεύτηκαν όλες τις 

χαρές και τις οσµές της φύσης. Είδαν όλα τα χρώµατά της και µύρισαν τον καθαρό αέρα της. 

Συµβάντα αξέχαστα και για τις δύο µητέρες.    

Και οι δύο έχουν την άποψη, ότι όλα τα επαγγέλµατα στη ζωή είναι σεβαστά. Θεωρούν, ότι ο 

άνθρωπος δεν πρέπει να εκτιµάται από την οικονοµική του δυνατότητα, το µορφωτικό του επίπεδο ή 

τις γνωστικές του ικανότητες, αλλά από τα συναισθηµατικά και ψυχικά του εφόδια.  

Η Μαρία έχει τελέσει ένα γάµο από προξενιό και έχει αποκτήσει από αυτόν τέσσερα παιδιά. Η 

Ευαγγελία αντιθέτως, έχει πραγµατοποιήσει δύο γάµους. Ο πρώτος πραγµατοποιήθηκε, λόγω 

εγκυµοσύνης και δεν καρποφόρησε και ο δεύτερος έγινε κατόπιν επιλογής και µεγάλης αγάπης. Η 

Ευαγγελία σήµερα έχει δύο κόρες. 
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7.2.4.1. Σύγκριση όσον αφορά τη σχέση των υποκειµένων µε την µητέρα τους 
 

Είδαµε, ότι οι σχέσεις της Μαρίας µε την µητέρα της χαρακτηρίζονται από αγάπη κι επικοινωνία. 

Συζητούν για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Μαρία, τις ανησυχίες της, αλλά και την κατάσταση 

της υγείας της µητέρας της. Η Μαρία θεωρεί, ότι η σχέση µε την µητέρα της δεν αντιµετωπίζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήµατα, αλλά και οι συγκρίσεις και οι φασαρίες γενικά είναι 

ανύπαρκτες. Η µητέρα της Μαρίας µέσα στο σπίτι τους ήταν ουσιαστικά το άτοµο που κινούσε τα 

νήµατα, ήταν εκείνη που επέβαλλε τους κανόνες µέσα στα οικογενειακά πλαίσια, που ήταν 

υπεύθυνη για την πειθαρχία των παιδιών. Ο πατέρας της αντιθέτως, ήταν εκείνος που φρόντιζε να 

παίζει µε τα παιδιά, να ασχολείται µε την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή τους. Είχε αναλάβει έναν 

βοηθητικό ρόλο, όπου κύριο µέληµά του, ήταν η υποστήριξη των όσων υπαγόρευε η µητέρα.  

Αντιθέτως, οι σχέσεις της Ευαγγελίας µε την µητέρα της δεν ήταν καθόλου καλές, αφού από πολύ 

µικρή ηλικία η Ευαγγελία είχε νιώσει, ότι η µητέρα της την απέρριπτε. Την έδωσε στους γονείς της 

να την µεγαλώσουν και όλο αυτό το χρονικό διάστηµα την είχε επισκεφτεί πολύ λίγες φορές. Από 

την στιγµή που έµεινε έγκυος και αποφάσισε να κρατήσει το παιδί, σε αντίθεση µε την άποψη των 

γονιών της, η σχέση της µε την µητέρα της, χειροτέρεψε κατά πολύ.  

Η µητέρα της Ευαγγελίας είναι µία γυναίκα που δεν γνωρίζει από διάλογο και συζήτηση, παρά 

µόνο προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στα παιδιά της. ∆εν έχει κάνει ποτέ ουσιαστικό 

διάλογο µε την κόρη της, όπως έκανε η Μαρία µε την µητέρα της. Όταν η Ευαγγελία ήταν 

µικρότερη, ουσιαστικά την είχε αντικαταστήσει µε τον πατέρα της, αφού συζητούσε τα πάντα µαζί 

της, ό, τι πρόβληµα, κι αν την απασχολούσε. Για να το συγκεκριµενοποιήσουµε, δεν συζητούσαν, 

απλώς η Ευαγγελία ήταν δέκτης, όλων αυτών που έλεγε η µητέρα της. Σε αυτό συνέβαλλε και η 

συνεχής απουσία του πατέρα από το σπίτι.  

Ήταν µία µητέρα που δεν µπορούσε να πάρει καµία απόφαση µόνη της. Αν και µακριά ο σύζυγός 

της, εκείνος έπαιρνε όλες τις αποφάσεις της οικογενειακής τους ζωής. Ήταν εντελώς αδύναµη και 

νωχελική. Άντεχε τα πάντα από το σύζυγό της. ∆εχόταν και τα επαναλαµβανόµενες εξωσυζυγικές 

του σχέσεις. Αντιθέτως, η µητέρα της Μαρίας ήταν µία δυναµική γυναίκα. Αν και περνούσε 

ηλικιακά το σύζυγό της εννέα χρόνια, ποτέ ο τελευταίος δεν είχε κάποια σχέση – σύµφωνα πάντα µε 

τα λεγόµενα του υποκειµένου. Απείχε από τα παιδιά της συναισθηµατικά και ψυχικά, ενώ η µητέρα 

της Μαρίας βρίσκονταν κοντά τους, έτοιµα να τα ακούσει.  

Η Ευαγγελία µεγάλωσε µε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, µακριά από τους γονείς της και 

τα αδέρφια της. Κι αυτό, γιατί η µητέρα της ήθελε να εργαστεί, κι επειδή ο πατέρας της απουσίαζε, 

δεν µπορούσε να µεγαλώνει και τα δύο παιδιά. Η µητέρα της Μαρίας αντιθέτως, επέλεξε τα πρώτα 

χρόνια της ζωής των παιδιών της να µην εργαστεί, και να µείνει κοντά στα παιδιά της, µέχρι εκείνα 

να φτάσουν σε κάποια ηλικία, που θα της επέτρεπαν να αποµακρυνθεί από το σπίτι.  

Η Μαρία αισθάνεται µερικές φορές, ότι η µητέρα της επεµβαίνει στα οικογενειακά της θέµατα. 

Το ίδιο και η Ευαγγελία. Ωστόσο, όταν αντιδρούν, σταµατούν τους σχολιασµούς και τις 

παρεµβάσεις και οι δύο.  

Επιπλέον, η Μαρία µεγάλωσε σε ένα υγιές οικογενειακό πλαίσιο, µε τους δύο της γονείς µαζί. Η 

Ευαγγελία αντιθέτως δηλώνει, ότι δεν έχει καθόλου στο µυαλό της εικόνες µε τους δύο της γονείς 

µαζί. Αυτές οι εικόνες της οικογενειακής χαράς και των ευτυχισµένων οικογενειακών στιγµών 

εκλείπουν εντελώς από τη ζωή της. Τουλάχιστον προερχόµενες από την οικογένεια καταγωγής της.   

Με τους γονείς της έρχεται σε επαφή κάθε εβδοµάδα, αφού η Κυριακή είναι η µέρα που 

συγκεντρώνονται όλα τα αδέρφια µαζί στο σπίτι των γονιών τους. η Ευαγγελία δεν έχει µάθει σε 

τέτοιες οικογενειακές συγκεντρώσεις, αφού ο πατέρας της ακόµη εργάζεται ως ναυτικός. Όµως και 

οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας δεν είναι καλές, ώστε να ευνοούν παρόµοιες 

οικογενειακές συναντήσεις.  

Η µητέρα της Μαρίας, της αρέσει πολύ ως άνθρωπος, αφού νιώθει, ότι την συµβουλεύει, ότι την 

αγαπάει, ότι την νοιάζεται. Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι τη θαυµάζει. Πιστεύει, ότι πάντοτε της 

λέει την αλήθεια, χωρίς να προσπαθεί να ωραιοποιήσει τα πράγµατα ή να της αποκρύψει κάποια 

στοιχεία. Αντιθέτως, της Ευαγγελίας δεν της αρέσει η µητέρα της, γιατί δεν µπορεί να συζητήσει µε 
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κάποιον, δεν µπορεί να κάνει διάλογο. Μιλώντας µε τα παιδιά της, προσπαθούσε να τους επιβάλλει 

κάποια πράγµατα, χωρίς να έχει επιχειρήµατα και χωρίς να τους αφήνει περιθώρια 

διαπραγµάτευσης. Και βέβαια, όλα όσα προσπαθούσε η µητέρα τους να τους επιβάλλει, είχαν πρώτα 

επιβληθεί στην ίδια από το σύζυγό της. Οι σχέσεις τους δεν στηρίζονταν στο διάλογο, αλλά στην 

επιβολή. 

Η Μαρία πιστεύει, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι κι εκείνη φώναζε στην ίδια και στις 

αδερφές της, όπως κάνει τώρα και η Μαρία στα παιδιά της. Επιπλέον, η Μαρία µας δηλώνει, ότι 

στην συµπεριφορά της δεν της αρέσει καθόλου που αρκετές φορές χάνει την ψυχραιµία της και 

φωνάζει στα παιδιά. Θεωρεί, ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα της, που πρέπει οπωσδήποτε να 

αλλαχθεί. Και η µητέρα της σε αυτό το σηµείο είχε την ίδια συµπεριφορά µε την Μαρία, αλλά 

πιστεύει, ότι κι εκείνη θα ήθελε να αλλάξει αυτήν την κατάσταση.  

Η Ευαγγελία εντοπίζει ως οµοιότητα ανάµεσα σ’ εκείνη και την µητέρα της, ότι και οι δύο είναι 

πολύ κοντά στα παιδιά τους. Ωστόσο, η Ευαγγελία προσπαθεί να είναι και συναισθηµατικά και 

ψυχολογικά, σε αντίθεση µε την µητέρα της που, όπως µας έχει ήδη αναφέρει, ήταν κοντά τους µόνο 

σωµατικά και πρακτικά, για εξυπηρέτηση, δηλαδή, των βασικών τους αναγκών περισσότερο. 

Παράλληλα, θεωρεί, ότι µε την µητέρα της µοιάζει στο ότι και η ίδια δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνική, 

αφού της αρέσει να περνάει αρκετό χρόνο µέσα στο σπίτι και αποφεύγει τις πολλές βόλτες. Θεωρεί 

επίσης, ότι µε την µητέρα της µοιάζει, στο ότι δεν έχει πολλές φίλες και κατά συνέπεια δεν δέχεται 

και πολλές επισκέψεις στο σπίτι.. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι και η ίδια, όπως και η µητέρα της, πολλές 

φορές δεν κάνει διάλογο µε κάποιον, απλώς προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της µέσα από τη 

συζήτηση. ∆ιευκρινίζει, όµως, ότι αυτό γίνεται, όταν νιώθει, ότι έχει δίκιο και ο άλλος προσπαθεί να 

την παγιδεύσει. Υποστηρίζει, επίσης, ότι µοιάζει µε την µητέρα της, αλλά και τους γονείς της 

γενικότερα, στο ότι δεν είναι και η ίδια πολύ κοινωνική. Η Ευαγγελία τονίζει, ότι ένα ακόµη 

στοιχείο κοινό ανάµεσα σε εκείνη και την µητέρα της είναι το ότι και οι δύο είναι µονογαµικές, 

απόλυτα πιστές στη σχέση τους, καταδικάζοντας τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Θεωρεί, λοιπόν, ότι σε 

αυτό το σηµείο έχει επηρεαστεί πολύ από την µητέρα της, αφού και η ίδια είναι ιδιαίτερα πιστή, όχι 

µόνο τώρα στο σύζυγό της, αλλά και στις προηγούµενες σχέσεις που είχε. Θα λέγαµε, ότι η πίστη σε 

µία σχέση αποτελεί στάση ζωής για την Ευαγγελία. Επιπλέον, η Ευαγγελία προσθέτει, ότι µοιάζει µε 

την µητέρα της στο ότι κι εκείνης της αρέσει περισσότερο να µένει στο σπίτι, από το να πηγαίνει 

βόλτες έξω. Αρέσκεται περισσότερο στην ζεστασιά και τη ησυχία του σπιτιού από το να γνωρίζει 

νέα µέρη και να κάνει νέους φίλους. Τέλος, αναφέρει, ότι αρέσει και σ’ εκείνη, όπως ακριβώς και 

στην µητέρα της, να διατηρεί το σπίτι της καθαρό και τακτοποιηµένο, όσο περισσότερο µπορεί.  

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι πολλές φορές, όταν δεν της αρέσει κάτι σε κάποιον, δεν θα µιλήσει. 

Θα προτιµήσει να σιωπήσει και να πιστέψει, ότι το πλήρωµα του χρόνου θα διορθώσει την 

κατάσταση. Αντιθέτως, η µητέρα της θεωρεί, ότι θα πει στον άλλον τον λόγο που ενοχλείται από 

κάτι, χωρίς να νιώθει άσχηµα γι’ αυτό. Επιπλέον, άλλη µία διαφορά που εντοπίζει η Μαρία ανάµεσα 

στην ίδια και την µητέρα της είναι, ότι η ίδια πολλές φορές, όταν νιώθει τον εαυτό της εκτός ορίων, 

µπορεί να πει άσχηµες κουβέντες, ενώ την µητέρα της δεν την έχει ακούσει ποτέ να κάνει κάτι 

παρόµοιο. Θεωρεί, ότι η µητέρα της είναι πιο ήρεµη και κατέχει σε µεγαλύτερο βαθµό την 

δυνατότητα ελέγχου του εαυτού της. ∆εν την έχει ακούσει ποτέ να χρησιµοποιεί αισχρά λόγια, ούτε 

προς τους άλλους, αλλά και ούτε µονολογώντας µόνη της. Τέλος, η Μαρία πρεσβεύει, ότι η µητέρα 

της, σε αντίθεση µε εκείνη έχει δείγµατα υποµονής.  

Η Ευαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι η µητέρα της δεν ήταν καθόλου δυναµική στη 

συζυγική της σχέση. ∆ηλαδή, έκανε πάντα, ό, τι ήθελε ο σύζυγός της. Και µάλιστα, δεν σκεφτόταν 

ποτέ να κάνει το αντίθετο, γιατί φοβόταν, ότι θα δοθεί το έναυσµα για δηµιουργία φασαρίας. Σε 

αυτό το σηµείο η Ευαγγελία θεωρεί, ότι διαφέρει ριζικά µε την µητέρα της. Υποστηρίζει, ότι η ίδια, 

όχι µόνο λέει την άποψή της, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι δεν σέβεται την άποψη του συζύγου της, 

αλλά εκφράζει και µία δυναµικότητα, η οποία µεταφράζεται στην απαίτησή της πολλές φορές να 

γίνουν κάποια πράγµατα, όπως ακριβώς τα θέλει η ίδια. ∆εν της αρέσει, δηλαδή, να µην έχει δική 

της προσωπικότητα και να εξαρτάται τόσο πολύ από τον άλλον, και στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
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τον σύζυγό της. Επίσης, η Ευαγγελία διαφέρει µε την µητέρα της, στο ότι για την ίδια είναι πολύ 

εύκολο να κάνει συζήτηση και γενικότερα διάλογο µε το µεγάλο της παιδί. 

Και οι δύο µητέρες δηλώνουν, ότι έχουν ανάγκη την µητέρα τους. η Ευαγγελία διευκρινίζει, ότι 

την έχει περισσότερο συναισθηµατικά και ψυχικά ανάγκη.   

Της αρέσει ιδιαίτερα της Μαρίας να επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι κατά τη διάρκεια των 

διακοπών γιατί νιώθει, ότι µε αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει. Αντιθέτως, η Ευαγγελία θα προτιµούσε 

να πάει κάποιο ταξίδι µε την οικογένεια που έχει δηµιουργήσει η ίδια κατά τη διάρκεια των 

διακοπών, από το να τις περάσει στο πατρικό της σπίτι.   

Αυτό που αρέσει περισσότερο στην Μαρία σχετικά µε την µητέρα της είναι η επικοινωνία που 

υπάρχει µεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία συνίσταται, στο ότι µεταξύ τους συζητούν, αλλά και στο 

γεγονός, ότι η µία συµπονάει την άλλη. Αντιθέτως, αυτό που δεν αρέσει καθόλου στην Ευαγγελία, 

αναφορικά µε την µητέρα της είναι, ότι ποτέ δεν υπήρξε επικοινωνία µεταξύ τους.  

Η Μαρία θεωρεί, ότι ιδανική µητέρα για εκείνη είναι αυτή που διαθέτει υποµονή, που δείχνει 

αγάπη και φροντίδα στα παιδιά της. Επιπλέον, θεωρεί, ότι η ιδανική µητέρα οφείλει να συζητάει τα 

πάντα µε το παιδί της, χωρίς προκαταλήψεις και φόβους.  

Και η Μαρία και η Ευαγγελία δεν µπορούσαν να συζητήσουν µε την µητέρα τους θέµατα, όπως 

στο σεξουαλικό και γενικότερα τις πρώτες απορίες των εφήβων για το άλλο φύλο. Και οι δύο 

θεωρούσαν το θέµα αυτό ταµπού. Και αυτό είναι ένα παράπονο και της Ευαγγελίας και της Μαρίας 

από την µητέρα τους.  

Την Μαρία δεν την είχε απασχολήσει ποτέ το επάγγελµα της µητέρας της (καµαριέρα), αφού 

θεωρεί, ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι θεµιτά, αρκεί να είναι τίµια. Όπως και η Ευαγγελία το ίδιο. 

Ποτέ δεν ένιωσε άσχηµα για την µητέρα της, που ασκούσε το επάγγελµα της καθαρίστριας.  

Ωστόσο, η Ευαγγελία θα ήθελε από την µητέρα της, να έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω, να έχει 

κάποια επιπλέον µόρφωση, ώστε να µπορούσε να τη βοηθάει στα µαθήµατα του σχολείου. Το ίδιο 

και η Μαρία.  

Σε γενικές γραµµές η σχέση της Μαρίας µε την µητέρα της δεν στηρίζεται σε τσακωµούς ή 

αψιµαχίες. Σπάνια, όταν συµβαίνει αυτό, η Μαρία απλώς δεν µιλάει, περιµένοντας να φύγει η 

ένταση της στιγµής και να ηρεµήσουν και οι δύο πλευρές. Κατόπιν, είναι και οι δύο διαθέσιµες να 

συζητήσουν, ώστε να εντοπιστεί το πρόβληµα της κατάστασης. Η σχέση της Ευαγγελίας και της 

µητέρας της στηρίζεται κυρίως σε διενέξεις και φασαρίες. Η έλλειψη επικοινωνίας και ανικανότητας 

διαλόγου είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει. Ακόµη, κι όταν συγκρουστούν, δεν υπάρχει η πιθανότητα 

της συζητήσεις. Πολλές φορές, η µητέρα της Ευαγγελίας, µετά από µία διένεξή τους, έκανε 

ολόκληρες µέρες να µιλήσει στο παιδί της.   

Αρκετές φορές η Ευαγγελία είχε χτυπηθεί από την µητέρα της, µέχρι που τελείωσε το δηµοτικό 

σχολείο. Αντιθέτως, η µητέρα της Μαρίας, δεν χτυπούσε τα παιδιά της, παρά µόνο, όταν ήταν πολύ 

µικρά και τους έδινε «καµιά στον ποπό», όπως ισχυρίζεται η Μαρία.  

 Ωστόσο, αισθάνεται, ότι η µητέρα της είναι ένας άνθρωπος στη ζωή της που την επηρεάζει. 

Θεωρεί, όµως, ότι δεν µπορεί να την συµβουλεύσει σε όλους τους τοµείς, αφού το µορφωτικό της 

επίπεδο είναι χαµηλό. Το ίδιο υποστηρίζει και η Ευαγγελία. Ότι επηρεάζεται, δηλαδή, από την 

µητέρα της, αλλά µόνο σε ορισµένους τοµείς της ζωής της, αφού οι γνώσεις της δεν φτάνουν, για να 

τη συµβουλεύσει σε όλα τα θέµατα που την απασχολούν.  

Η Μαρία, προκειµένου να ευχαριστήσει την µητέρα της, την επισκέπτεται κάθε Κυριακή. Όταν 

ήθελε η Ευαγγελία να ευχαριστήσει την µητέρα της την βοηθούσε µε τις δουλειές του σπιτιού, γιατί 

ήταν ιδιαίτερα τακτική σε αυτό, και δεν της άρεσε καθόλου η ακαταστασία. Επιπλέον, άρεσε στην 

µητέρα της ιδιαίτερα να της φτιάχνει η Ευαγγελία καφέ, µετά από τον βραδινό ή απογευµατινό της 

ύπνο. Από την άλλη πλευρά, όταν ένιωθε δυσαρεστηµένη από την µητέρα της, της άρεσε να οδηγεί 

και µάλιστα µε αυξηµένη ταχύτητα. Ακόµη, όταν είναι σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση, της 

αρέσει να κάνει γενική καθαριότητα στο σπίτι της, γιατί θέλει να βρίσκεται σε µία συνεχή κίνηση. Η 

Μαρία αντιθέτως, όταν ένιωθε δυσαρεστηµένη από την µητέρα της – σπάνια συνέβαινε αυτό – 

απλώς δεν µιλούσε.  



   266 

 

Τέλος, η Μαρία στην ερώτηση που τους θέσαµε «τι είναι µητέρα για εκείνες», µας απάντησε ότι 

η «µητέρα» είναι το πιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου. Είναι αγάπη, θαλπωρή, 

ζεστασιά, είναι µία αγκαλιά µεγάλη, που σε κάνει να λησµονείς όλα σου τα προβλήµατα». Για την 

Μαρία, η «µητέρα» είναι τα πάντα, ό, τι έχει αξία στη ζωή. Από την άλλη πλευρά, για την Ευαγγελία 

η «µητέρα» είναι κάτι το ιδανικό, το σεβαστό, το πιο αγαπηµένο πρόσωπο στη ζωή όλων των 

ανθρώπων. Θεωρεί, ότι είναι αυτή που δίνει πνοή στο παιδί της, αυτή που θυσιάζει την ίδια της τη 

ζωή, για να γεννήσει το παιδί της, αλλά και να το µεγαλώσει. Τονίζει, ότι η µητέρα µπορεί να κάνει 

τα πάντα για το παιδί της, χωρίς δεύτερη σκέψη, και σε ό, τι κι αν της ζητηθεί.  

 

7.2.4.2. Σύγκριση όσον αφορά τη σχέση των υποκειµένων µε τον πατέρα τους 
 

Ο πατέρας της Μαρίας ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωνε χρόνο στα παιδιά του, ποιοτικό και 

ποσοτικό. Η Μαρία έχει ευχάριστες αναµνήσεις από τον πατέρα της και από το παιχνίδι µαζί του. 

Αντιθέτως, η Ευαγγελία δεν έζησε µε τον πατέρα της. Αφενός µεν, γιατί µεγάλωσε στο χωριό, 

αφετέρου δε, λόγω της εργασίας του, που τον ανάγκαζε να βρίσκεται µακριά από την οικογένειά του 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Ακόµη και όταν βρισκόταν στο σπίτι, δεν περνούσε δηµιουργικό 

χρόνο µε τα παιδιά του. δεν θυµάται ποτέ να έχει παίξει µε τον πατέρα της. 

Όχι µόνο δεν περνούσε µε τον πατέρα της όµορφες στιγµές, αλλά δεν είχε καθόλου καλή σχέση 

µαζί του. Συνεχώς την µείωνε, την υποβίβαζε και την αποθάρρυνε. Την συνέκρινε µε την αδερφή 

της και την έκανε να αισθάνεται κατώτερη. ∆εν προσπαθούσε να επικοινωνήσει και να συνδιαλεχθεί 

µαζί της, αλλά ήθελε να της επιβάλλει πράγµατα και απόψεις. Πολλές φορές την χτυπούσε, κυρίως 

κατά την διάρκεια της µελέτης.  

Αντιθέτως η Μαρία µε τον πατέρα της είχε µία υγιή σχέση, γεµάτη αγάπη και υποστήριξη. Η 

σχέση αυτή στηριζόταν στην επικοινωνία και τον διάλογο. ∆εν την είχε χτυπήσει και δεν της είχε 

απευθυνθεί ποτέ µε άσχηµα λόγια. ∆εν έκανε ποτέ συγκρίσεις ανάµεσα στα παιδιά. Αντιθέτως, ό, τι 

έκανε στην µία, προσπαθούσε ακριβώς το ίδιο να κάνει και στην άλλη.  

Όταν η Ευαγγελία διαφωνούσε µε τον πατέρα της και είχαν προστριβές, απλώς δεν µιλούσαν για 

πολλές µέρες, κι ας έµεναν στο ίδιο σπίτι. Αντιθέτως, όταν η Μαρία διαφωνούσε µε τον πατέρα της, 

προσπαθούσαν µε τη συζήτηση και τον γόνιµο διάλογο να αναζητήσουν λύσεις.  

Η Μαρία αισθανόταν αγάπη από τις πράξεις και τη συµπεριφορά του πατέρα της, ενώ η 

Ευαγγελία δεν είχε αισθανθεί ποτέ αγάπη από τον πατέρα της.  

Επιπλέον, ο πατέρας της Μαρίας είχε µία υγιή σχέση µε την γυναίκα του, που στηριζόταν στην 

επικοινωνία, τη συζήτηση και το διάλογο. Αντιθέτως, ο πατέρας της Ευαγγελίας δεν έκανε διάλογο 

µε τη γυναίκα του. Της επέβαλλε πράγµατα, κι εκείνη µε τη σειρά της προσπαθούσε να τα επιβάλλει 

στα παιδιά.  

Και ο πατέρας της Ευαγγελίας και ο πατέρας της Μαρίας δεν ήθελαν από τις κόρες τους να έχουν 

σχέσεις εκτός πλαισίου γάµου. Θεωρούσαν, ότι µία τέτοια κατάσταση τους ντρόπιαζαν ως 

οικογένεια.  

Η Ευαγγελία πιστεύει, ότι µοιάζει µε τον πατέρα της στη νευρικότητα που την διακρίνει. Όχι, 

βέβαια, σε τόσο έντονο βαθµό, αλλά θεωρεί, ότι πολλές φορές χάνει την υποµονή της, χωρίς να έχει 

προσπαθήσει αρκετά και διακατέχεται από νευρικότητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Θεωρεί, ότι κι εκείνη, 

όπως και ο πατέρας της, προσπαθεί να προσφέρει πνευµατικά στα παιδιά της, ό, τι καλύτερο µπορεί. 

Προσπαθεί, όµως αυτό να το συνδυάσει µε την συναισθηµατική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών, 

κάτι που η ίδια δεν ένιωσε να της παρέχεται από τους γονείς της.  

Αναφορικά τώρα µε τις οµοιότητες που εντοπίζει η Μαρία στην προσωπικότητα τη δική της και 

αυτήν του πατέρα της θα λέγαµε, ότι πιστεύει, ότι κι εκείνη προσπαθεί να εντοπίσει τις αδυναµίες 

στη προσωπικότητα και το χαρακτήρα των παιδιών της, και να τις υποδείξει σε αυτά, χωρίς όµως να 

το κάνει αυτό µε σκληρό και προσβλητικό τρόπο. Θεωρεί, δηλαδή, ότι κι εκείνη προσπαθεί να είναι 

ειλικρινής µε τον εαυτό της και τα παιδιά της, χωρίς όµως να ακολουθεί τον αποθαρρυντικό και 

σκληρό τρόπο του πατέρα της.  
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Σε αντίθεση τώρα µε τον πατέρα της, η Μαρία προσπαθεί να βρίσκει, όσο το δυνατόν 

περισσότερο χρόνο, για να βρίσκεται µε τα παιδιά της. Σε αυτό που σίγουρα η Ευαγγελία δεν θέλει 

να µοιάσει στον πατέρα της, είναι στην σύγκριση που έκανε ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή της. 

Θεωρεί, ότι αυτή η πράξη του ήταν καταστροφική, όχι µόνο για την σχέση των δύο αδερφών µεταξύ 

τους, αλλά και γενικότερα για την πορεία όλων των σχέσεων στη ζωή τους. Γι’ αυτό το λόγο 

προσπάθησε να εισάγει οµαλά στη ζωή της µεγάλης της κόρης τον ερχοµό του µωρού και να την 

προετοιµάσει κατάλληλα.  

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Μαρίας είναι πάντα ειλικρινής απέναντί της και 

υποδεικνύει πάντα στην Μαρία την ρεαλιστική πραγµατικότητα, κι αυτό είναι κάτι που η Μαρία 

εκτιµά ιδιαίτερα σε εκείνον. Σε αυτό το σηµείο διαφέρει ριζικά µε τον πατέρα της. Η Μαρία, 

δηλαδή, δεν θα υποδείξει στον άλλον τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα ή της συµπεριφοράς του, 

αλλά ακόµη περισσότερο δεν θα το κάνει µε προσβλητικό τρόπο και δεν θα τον κάνει να νιώσει 

µειονεκτικά σε καµία περίπτωση. Ακόµη, και δίκιο να έχει σε ορισµένες καταστάσεις, δεν θα 

υποστηρίξει το συµφέρον της, αλλά θα αφήσει τον άλλον να νιώθει νικητής, παραµερίζοντας και 

παραγκωνίζοντας τον ίδιο της τον εαυτό.  

Και η Ευαγγελία από την πλευρά της, διαφέρει µε τον πατέρα της στο γεγονός, ότι εκείνη 

προσπαθεί, όσο περισσότερο να κάνει διάλογο, τόσο µε το σύζυγό της, όσο και µε τα παιδιά της. 

Ένα ακόµα στοιχείο της προσωπικότητας του πατέρα της που δεν άρεσε καθόλου στην Ευαγγελία 

είναι, ότι έδινε πολύ µεγάλη βαρύτητα στον οικονοµικό τοµέα και θεωρούσε, ότι έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του ως πατέρας, αφού βοηθούσε οικονοµικά τα παιδιά του.  

Αντιθέτως, της Μαρία από τα στοιχεία που δεν της άρεσαν στην προσωπικότητα του πατέρα της 

είναι, ότι πάντοτε της παρουσίαζε τα αρνητικά στοιχεία µίας κατάστασης σε υπερβολικό βαθµό, 

ανέφερε υπερβολικά πράγµατα, προκειµένου να την αφυπνίσει, να την αναγκάσει να δει µια 

κατάσταση από άλλη οπτική γωνία.  

Θεωρεί η Ευαγγελία, ότι ο πατέρας της, όχι µόνο δεν την ενθάρρυνε στον τοµέα της µαθήσεως, 

αλλά και έκανε ό, τι µπορούσε, προκειµένου να µην καταφέρει να προχωρήσει. ∆εν την ενίσχυε 

ποτέ θετικά, δεν της έλεγε ποτέ «µπράβο», της απευθυνόταν µε υποτιµητικές λέξεις, όπως 

«ζούµπερο», υπονοώντας την χαµηλή νοηµοσύνη της. Αντιθέτως, η Μαρία σε αυτόν τον τοµέα 

βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον πατέρα της.  

Ο πατέρας της Ευαγγελίας στην πνευµατική της ανάπτυξη δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, 

αφού ποτέ δεν την ενθάρρυνε, ποτέ δεν την ενίσχυσε ψυχολογικά, ποτέ δεν άκουσε ένα «µπράβο». 

Αντιθέτως, η Μαρία στον συγκεκριµένο τοµέα έχει δεχθεί µεγάλη βοήθεια από τον πατέρα της. 

Κάποιες στιγµές της µιλούσε αποθαρρυντικά, µε απώτερο σκοπό, όµως να την αφυπνίσει και να την 

αναγκάσει να γίνει περισσότερο δυνατή.   

Η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι τον πατέρα της δεν τον έχει ανάγκη, αφού δεν έγινε ποτέ 

πολύτιµος στη ζωή της, αφού δεν µοιράστηκε ποτέ µαζί του χρόνο από τη ζωή της. Η Μαρία νιώθει, 

ότι τον πατέρα της τον έχει µεγάλη ανάγκη, αφού την έχει βοηθήσει πολύ σε όλα τα χρόνια της 

ανατροφής της, συναισθηµατικά και ψυχικά. Έχει µόνο όµορφες στιγµές να θυµάται από εκείνον. 

Αντιθέτως, η Ευαγγελία έχει ταυτίσει τον πατέρα της µε πόνο, ξύλο και συναισθήµατα 

κατωτερότητας. 

Αν είχε τη δυνατότητα η Ευαγγελία να επιλέξει έναν πατέρα, θα επέλεγε κάποιον που δεν θα 

ασκούσε το επάγγελµα του ναυτικού, για να περνάει περισσότερο χρόνο µε την οικογένειά του. 

Θεωρεί, ότι το επάγγελµα του πατέρα της οφείλεται, για όλα τα άσχηµα που έχουν συµβεί στην 

οικογένειά της. Αντιθέτως, η Μαρία ήταν περήφανη για το επάγγελµα του πατέρα της και µάλιστα 

την επηρέασε καθοριστικά στην επιλογή του δικού της επαγγέλµατος.  

Είναι σίγουρο, ότι η Μαρία επηρεάζεται από τον πατέρα της και ειδικά στη λήψη µεγάλων 

αποφάσεων στη ζωή της. Αντιθέτως, η Ευαγγελία θεωρεί, συνειδητά τουλάχιστον, ότι η γνώµη του 

πατέρα της δεν την επηρεάζει. 

Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο «πατέρας» οφείλει να κατέχει µία σηµαντική θέση στη ζωή του 

παιδιού. Η συµβολή του πρέπει να είναι καθοριστική στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών του. Πρέπει να είναι το στήριγµα και ο «οδηγός» στη ζωή του παιδιού, ο άνθρωπος που θα 
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δείξει στο παιδί τον τρόπο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής του. Για την Μαρία γενικά ο 

«πατέρας» είναι αληθινός, φιλικός, συµπονετικός και στοργικός. 

 

7.2.4.3. Σύγκριση όσον αφορά τη σχέση των υποκειµένων µε τα αδέρφια τους  
 

Η σχέση της Μαρίας µε τις αδερφές της ήταν ιδιαίτερα καλή. Μεγάλωσαν µαζί, έπαιζαν µαζί και 

γενικότερα µόνο ευχάριστες αναµνήσεις έχει από τη σχέση αυτή. Ως παιδιά µάλωναν, αλλά µόνες 

τους διευθετούσαν αυτές τις καταστάσεις. Οι γονείς εµπλέκονταν, µόνο όταν σοβάρευε η 

κατάσταση και απειλούνταν η σωµατική τους ακεραιότητα. Αντιθέτως, οι γονείς της Ευαγγελίας 

πάντοτε εµπλέκονταν και αναµειγνύονταν στις προστριβές των παιδιών. 

Αντιθέτως, η Ευαγγελία µε την αδερφή της είχε µία ιδιαίτερα άσχηµη σχέση. Μεγάλωσαν 

χωριστά, κι αυτό κατά την ίδια, επηρέασε πολύ άσχηµα την µεταξύ τους σχέση. Την χτυπούσε και 

της µιλούσε πολύ άσχηµα, υιοθετώντας τα λόγια του πατέρα της. Ποτέ δεν αισθάνθηκε κάτι όµορο 

για την αδερφή της, ποτέ δεν µοιράστηκε µε εκείνη εµπειρίες και συναισθήµατα. Με τον αδερφό της 

έχει µία πολύ καλή σχέση. Ωστόσο, εξαιτίας της µεγάλης διαφοράς ηλικίας που έχουν τον 

αντιµετώπιζε περισσότερο σαν παιδί της, παρά σαν αδερφό της.  

Η Μαρία µε τις αδερφές της έχει µέχρι και σήµερα µία όµορφη σχέση που βασίζεται στην αγάπη, 

την κατανόηση, τη βοήθεια, τη στήριξη, την συµπαράσταση. Κυριότερα στηρίζεται στην 

επικοινωνία. Αντιθέτως, η σχέση της Ευαγγελίας µε την αδερφή της είναι ανύπαρκτη. ∆εν υπάρχει 

καµία επικοινωνία. Επικοινωνεί µε τον αδερφό της η Ευαγγελία, αλλά κι εκείνος βρίσκεται στην 

Αθήνα και οι συναντήσεις τους δεν είναι πολύ συχνές.  

Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι την αδερφή της δεν την έχει ανάγκη, αφού δεν µοιράστηκε ποτέ µαζί 

της κάτι θετικό, αφού δεν έµαθε ποτέ να τη χρειάζεται. Από την άλλη πλευρά η Μαρία αναφέρει, ότι 

έχει πολύ µεγάλη ανάγκη τα αδέρφια της. Και τις δύο αδερφές της. ∆εν ξεχωρίζει καµία. Απλώς µε 

την µεσαία ήταν πάντα λίγο πιο κοντά, λόγω ηλικιακής εγγύτητας.  

Η Μαρία µας δηλώνει, ότι εάν ήταν σε θέση να επιλέξει τα αδέρφια της, πάλι τα ίδια θα επέλεγε, 

αφού πιστεύει, ότι δεν θα ήθελε να έχουν κάτι περισσότερο απ’ ότι έχουν ήδη, ούτε θα ήθελε να 

αλλάξουν κάτι. Ωστόσο, αναφέρει, ότι θα ήθελε να έχει έναν αδερφό. Η Ευαγγελία στην αδερφή της 

θα άλλαζε τα πάντα, όλο το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά της. Θα ήθελε να µεγαλώνανε µαζί, για 

να είχε µάθει να αγαπάει η µία την άλλη, να ήταν πολύτιµη η µία στη ζωή της άλλης. Αναφορικά µε 

τον αδερφό της, δεν θα άλλαζε τίποτα.  

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι οι αδερφές της την βοήθησαν ιδιαίτερα στο κοινωνικό επίπεδο, αφού 

έµαθε µαζί τους να µοιράζεται, να ανταλλάσσει, να διευθετεί καταστάσεις και προβλήµατα, να 

γίνεται αποδεκτή, να συγκρούεται, κλπ. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι τα αδέρφια της δεν την βοήθησαν 

σε κοινωνικό επίπεδο. Κι αυτό γιατί, αφενός µεν επηρεάστηκε από την άσχηµη σχέση µε την 

αδερφή της, αφετέρου δε, είχε αρκετά µεγάλη διαφορά ηλικίας µε τον αδερφό της. Αυτό αποτέλεσε 

εµπόδιο στην µεταξύ τους σχέση, αφού κάθε φορά βρίσκονταν σε διαφορετική ηλικιακή φάση.   

 «Αδέρφια», γενικά για την Μαρία είναι τα άτοµα που µπορείς να εµπιστευτείς, αλλά και τα 

άτοµα γενικά που θα σε στηρίξουν στη ζωή, σε ό, τι πρόβληµα, κι αν αντιµετωπίσεις. Η Ευαγγελία 

δεν µας είπε τι σηµαίνουν «αδέρφια για εκείνη», αλλά τι σηµαίνει «αδερφός». Για την Ευαγγελία 

«αδερφός» είναι ο άνθρωπος, στον οποίο µπορείς να ακουµπήσεις µετά την µητέρα. Θεωρεί, ότι 

είναι ο µόνος δικός σου άνθρωπος µετά τους γονείς. Θεωρεί, ότι ο «αδερφός» πονάει και σε 

καταλαβαίνει, σε αγαπάει ανιδιοτελώς και χωρίς προϋποθέσεις. Πιστεύει, ότι ο αδερφός της 

διαδραµάτισε πολύ σηµαντικό ρόλο στην όλη της ανάπτυξη και η αδερφή της πολύ άσχηµο ρόλο, 

γιατί ποτέ δεν είχε µία υγιή, όµορφη σχέση µαζί της. Ουσιαστικά απορρίπτει την έννοια της 

αδερφής και µιλά µόνο για τον «αδερφό».  

 

7.2.4.4. Σύγκριση όσον αφορά τη σχέση των υποκειµένων µε την οικογένεια του πατέρα της  
 

Η Ευαγγελία δεν γνώρισε ποτέ κανέναν από τους συγγενείς του πατέρα της, εκτός από την 

µητέρα του, τη γιαγιά της την Μαρία. Και µ εκείνη δεν έχει µοιραστεί ιδιαίτερες στιγµές, αφού 
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πέθανε, όταν η Ευαγγελία ήταν οκτώ ετών. Αναφέρει, µάλιστα, ότι αυτή η γιαγιά της είχε µία 

ιδιαίτερη αδυναµία στην αδερφή της. ∆εν γνωρίζει, ούτε καν τα ονόµατα των αδερφών του πατέρα 

της, ούτε τα ξαδέρφια της. Όλοι από την πλευρά του πατέρα της, της είναι άγνωστοι.   

Αντιθέτως, η Μαρία είχε αναπτύξει µία αρµονική σχέση µε τον παππού και τη γιαγιά της. Είχε 

µαζί τους µία τυπική, καλή σχέση, όπου µεταφραζόταν σε µερικές ολιγόωρες επισκέψεις το µήνα, 

προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και να περάσουν κάποιες 

χαρούµενες στιγµές κοντά τους.  

Η γιαγιά της δεν της άρεσε ιδιαίτερα, γιατί δεν ήταν πολύ νοικοκυρά και ευκατάστατη. 

Αναφορικά µε τον παππού της, πιστεύει, ότι ήταν καλόκαρδος, και είχε τη διάθεση να βοηθήσει και 

να συµπαρασταθεί στο συνάνθρωπό του. Την ενοχλούσε ιδιαίτερα που ο παππούς και η γιαγιά της 

ήταν πολύ µεγάλοι σε ηλικία. Το γεγονός αυτό τους απέτρεπε  από το να ασχοληθούν ενεργά µε τα 

εγγόνια τους, να µπορέσουν να παίξουν και να τρέξουν µαζί τους.  

Για την Μαρία «παππούς» και «γιαγιά» σηµαίνει µια βόλτα, µία αγκαλιά, µία ζεστασιά, ένα 

ενδιαφέρον. Τίποτα παραπάνω, όµως. Γιατί, όπως λέει και η Μαρία, δεν ήθελε να πάρουν τον ρόλο 

του πατέρα και της µητέρας της. Ήθελε να είναι στη ζωή της «παππούς» και «γιαγιά», γι’ αυτό ίσως 

και απέφευγε να δεθεί µαζί τους συναισθηµατικά και ψυχικά. ∆εν θα µπορούσε µε τίποτα να αφήσει 

την οικογένειά της και να µείνει µε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό.   

 

7.2.4.5. Σύγκριση όσον αφορά τη σχέση των υποκειµένων µε την οικογένεια της µητέρας 

τους 
 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η Μαρία µε τον συγκεκριµένο παππού και γιαγιά, είχε καλύτερες 

σχέσεις, γιατί υπογραµµίζει, ότι ήταν καθαροί άνθρωποι, ήταν «νοικοκύρηδες». Κάθε Κυριακή η 

Μαρία επισκεπτόταν και τους δύο παππούδες της, και τις δύο γιαγιάδες της. Θυµάται ιδιαίτερα τις 

στιγµές που πήγαινε µε τον παππού της στο τσαγκαράδικο και της έδειχνε µε ποιο τρόπο έφτιαχνε 

τα υποδήµατα. Επίσης, η Μαρία θυµάται, πόσο πολύ της άρεσε να βλέπει τη γιαγιά της να φτιάχνει 

κεντήµατα στην ραπτοµηχανή. Έχει ευχάριστες αναµνήσεις από τον παππού της και τη γιαγιά της 

από τα παιδικά της χρόνια.  

Αυτός ο παππούς και αυτή η γιαγιά της, αν και ήταν µεγάλοι σε ηλικία, ήταν ιδιαίτερα κινητικοί. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Μαρία τους ένιωθε περισσότερο κοντά της, αλλά και 

ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο µαζί τους, συγκριτικά µε τον άλλο παππού και την άλλη 

γιαγιά. Επιπλέον, η γιαγιά της τους επισκεπτόταν και στο σπίτι, κι έτσι η Μαρία είχε πιο συχνή 

επαφή µαζί τους. Θυµάται τον παππού της να της µιλάει για τους βίους των αγίων, αφού ο ίδιος 

ήταν ιδιαίτερα θρησκευόµενος άνθρωπος και πολύ κοντά στην εκκλησία. Ήταν ήρεµος άνθρωπος 

και υποµονετικός, όπως ακριβώς και η γιαγιά της. Το γεγονός, ότι ο παππούς και η γιαγιά της ήταν 

ήρεµοι άνθρωποι, θεοσεβούµενοι και υποµονετικοί άρεσε ιδιαίτερα στην Μαρία. Παράλληλα, 

αναφέρει, ότι ήταν καλόψυχοι και είχαν µεταξύ τους µία αρµονική και αγαπηµένη σχέση. 

Και η Ευαγγελία όµως µε τους γονείς της µητέρας της είχε σαφώς µία πολύ καλύτερη σχέση 

συγκριτικά µε τους γονείς του πατέρα της. Ουσιαστικά ήταν οι άνθρωποι που την µεγάλωσαν τα 

πρώτα χρόνια της ζωής της. Σε αυτή τη σχέση υπάρχει αµοιβαία αγάπη, λατρεία και αφοσίωση. Η 

απεριόριστη αγάπη και φροντίδα τους προς αυτήν, έκανε την Ευαγγελία ουσιαστικά να τους 

αντικαταστήσει στην µνήµη της µε τους ίδιους της τους γονείς. Θυµάται περισσότερα πράγµατα που 

έκανε µε τον παππού της και τη γιαγιά της, απ’ ότι µε τους γονείς της. Υποστηρίζει, ότι τη 

γαλούχησαν, την ανέθρεψαν και της µετέδωσαν σηµαντικές αξίες για τη ζωή της. Έζησε, δηλαδή, 

κοντά τους, όλα αυτά που ζει ένα παιδί κοντά στην µητέρα του και πήρε από εκείνη αξίες και εφόδια 

για τη ζωή που άλλα παιδιά της ηλικίας της προσλαµβάνουν από τους γονείς τους. Η γιαγιά της 

Ευαγγελίας ήταν συναισθηµατική και ευαίσθητη, τρυφερή, όπως και ο παππούς της, και αυτές τις 

αξίες τις υιοθέτησε και η Ευαγγελία, διαµορφώνοντας την δική της προσωπικότητα. Είναι πολύ 

ικανοποιηµένη από το χρόνο που της αφιέρωναν ο παππούς της και η γιαγιά της. Υποστηρίζει, ότι 

βρίσκοντα 
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ν πάντοτε δίπλα της, όταν την χρειάζονταν, και γενικότερα περνούσε ποιοτικό και ποσοτικό 

χρόνο µαζί τους, κάνοντας διάφορα πράγµατα και αποκτώντας πολλές και καινούριες εµπειρίες. 

Η γιαγιά της ήταν και είναι ακόµα η καλύτερή της φίλη. Είναι ο µοναδικός άνθρωπος στη ζωή 

της που µπορεί να συζητήσει τα πάντα µαζί της, αλλά και που της αφιερώνει χρόνο, όταν εκείνη τον 

χρειάζεται.  

Ο «παππούς» και η «γιαγιά» για την Ευαγγελία είναι έννοιες πολύ σηµαντικές στη ζωή ενός 

ατόµου. Είναι τα άτοµα που «κακοµαθαίνουν» τα εγγόνια τους. Συγκεκριµένα στη ζωή της 

Ευαγγελίας έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο, αφού την βοήθησαν πολύπλευρα στην πνευµατική, 

συναισθηµατική και ψυχική της ανάπτυξη. Για την Μαρία «παππούς» και «γιαγιά» σηµαίνει µια 

βόλτα, µία αγκαλιά, µία ζεστασιά, ένα ενδιαφέρον. Τίποτα περισσότερο.  

 

 

7.3. Αποτελέσµατα από τη Βιογραφική-Αφηγηµατική Συνέντευξη 
 

 

7.3. 1. Η Βιογραφική – αφηγηµατική συνέντευξη για την οικογένεια προσωπικά 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις απαντήσεις που διακρίναµε από την ανάλυση του 

ερευνητικού µας υλικού σχετικά µε το πώς τα υποκείµενα χωρίζουν τη ζωή τους σε στάδια σε σχέση 

µε την οικογένειά τους. Πιο συγκεκριµένα, ζητήσαµε από τις δύο µητέρες να χωρίσουν τη ζωή τους 

σε στάδια σε σχέση µε την προσωπική τους οικογένεια. Ειδικότερα, η συγκεκριµένη σχεδιαστική 

εντολή, στην οποία κλήθηκαν οι δύο µητέρες να απαντήσουν ήταν η εξής: «Αν χώριζες τη ζωή σου 

σε σχέση µε την οικογένεια σου σε στάδια, ποια θα ήταν αυτά και ποια νοµίζεις ότι θα είναι στο 

µέλλον; Για κάθε στάδιο, θέλω να µου δώσεις µία ονοµασία και να το περιγράψεις λίγο».     

Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις δύο 

περιπτώσεις στην παραπάνω ερώτηση και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να 

εντοπίσουµε οµοιότητες και διαφορές, επιχειρώντας τη δηµιουργία ενός σχηµατικού πίνακα.  

 

7.3.1.1. «Τα στάδια οικογένειας» της Μαρίας 
  

7.3.1.1.1.. Πρώτο Στάδιο – «Η πατρική οικογένεια»  
 

Η Μαρία λοιπόν, χώρισε τη ζωή της, µε βάση την προσωπική της οικογένεια σε τρία στάδια. Το 

πρώτο στάδιο επεκτείνεται από την γέννηση της Μαρίας µέχρι την ηλικία των είκοσι τριών ετών και 

έχει τον τίτλο: «Η γέννηση της οικογένειας». Σε αυτό το στάδιο η Μαρία περιλαµβάνει τα χρόνια της 

ζωής της που πέρασε στην πατρική της οικογένεια µαζί µε τους γονείς της και τα αδέρφια της. Η 

Μαρία αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] εκεί µεγάλωσα γεννήθηκα, α… αναπτύχθηκα, ε… γνώρισα… µεγάλωσα µε τα αδέρφια µου, 

γνώρισα τους γονείς µου, ε… ε… προχωρούσε η ζωή µου, ε… µορφώθηκα, ανεξαρτητοποιήθηκα, 

αυτά. ∆ηλαδή… ε, γνώρισα την αγάπη, γνώρισα, την ε… τη φιλία, µε τα αδέρφια µου… τη ζεστασιά, 

γνώρισα, ε, πώς είναι να βρισκόµαστε κάτω από το ίδιο τραπέζι, πώς είναι να µιλάµε, πώς είναι να 

τσακωνόµαστε, πώς είναι… οι σχέσεις σε µια οικογένεια… τα καλά και τα κακά. Ε… αυτό. Και 

πειραµατίστηκα, µε την έννοια… ε… πώς θα ήθελα εγώ να είναι η δική µου οικογένεια. ∆ηλαδή, 

έβλεπα τα καλά και τα κρατούσα και έβλεπα και έβλεπα και τα κακά και έλεγα, όχι, εγώ θα τα 

αποφύγω αυτά. Θέλω, πρέπει να τα αποφύγω αυτά. Αυτό. Πειραµατίστηκα, έτσι λίγο για, γα τη δική 

µου οικογένεια µετά. 

 

 Η Μαρία λοιπόν µέσα στην οικογένειά της µεγάλωσε, απέκτησε αδέρφια και βίωσε τη φιλία 

µαζί τους, µορφώθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Επίσης, γνώρισε την αγάπη και τη ζεστασιά, τη 

συζήτηση και το διάλογο, αλλά και τη διαφωνία και τους διαξιφισµούς. Έµαθε και υιοθέτησε 
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πρότυπα προς µίµηση και προς αποφυγή, προκειµένου να τα εφαρµόσει στην δική της µελλοντική 

οικογένεια.  Ωστόσο, της Μαρίας δεν της άρεσαν καθόλου οι στιγµές που ο πατέρας της την µείωνε, 

γιατί ένιωθε, ότι την πρόσβελνε. Ένιωθε πολύ άσχηµα εκείνη τη στιγµή, γι’ αυτό κι εκείνη τώρα 

θέλει να επαινεί τον άλλον και να µην τον προσβάλλει. Λέει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Ας πούµε, να µειώνω τον άλλον. ∆εν θέλω να το κάνω αυτό. ∆εν θα ‘θελα να… δεν µ’ αρέσει να 

προσβάλλω τον άλλον. Ακόµα, και αν το κίνητρό µου είναι άλλο. ∆εν θέλω να σε προσβάλλω. Για 

τίποτα, γιατί να σε προσβάλλω; Μ’ αρέσει να επαινώ τον άλλον… αυτό.  

 

7.3.1.1.2. ∆εύτερο Στάδιο – «Η δηµιουργία οικογένειας» 
 

Το δεύτερο στάδιο επεκτείνεται από την ηλικία των είκοσι τριών ετών µέχρι και σήµερα που η 

Μαρία είναι τριάντα ενός έτους. Στο στάδιο αυτό δίνει τον τίτλο: «Η δηµιουργία της δικής µου 

οικογένειας». Σε αυτό το στάδιο η Μαρία βίωσε τη γνωριµία µε τον σύζυγό της και τη δηµιουργία 

της δικής της οικογένειας. Αυτό που επιθυµεί η ίδια είναι να είναι η οικογένειά της δεµένη και 

αγαπηµένη. Αναφέρει χαρακτηριστικά:   

 
 […] ας πούµε, και αυτή δεµένη οικογένεια… αγαπηµένη. Αυ, αυτά τα  συναισθήµατα.  

 

7.3.1.1.3. Τρίτο Στάδιο – «Η ανεξαρτητοποίηση των παιδιών και η δηµιουργία οικογένειας» 

 

 Τέλος, η Μαρία αναφέρθηκε στο µελλοντικό στάδιο της ζωής της, βάσει της οικογένειάς της, 

στο οποίο δίνει τον τίτλο: «Η οικογένεια χωρίς παιδιά». Το στάδιο αυτό θα αποτελείται από εκείνη 

και τον σύζυγό της µόνο, αφού τα παιδιά τους θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και θα έχουν φύγει από 

κοντά τους, δηµιουργώντας την δική τους οικογένεια. Η Μαρία, µάλιστα το οριοθετεί, λέγοντας, ότι 

αυτό θα συµβεί στην ηλικία των δεκαοχτώ περίπου µε είκοσι δύο ετών. ∆ηλώνει συγκεκριµένα:  

 
[…] δηλαδή τότε τα παιδιά θα ‘χουνε φύγει. ∆ηλαδή, όταν θα ‘χουνε ανεξαρτητοποιηθεί, δεκαοχτώ, 

είκοσι δύο, εκεί. Και θα ‘χουνε φτιάξει το, το δικό τους, ε, σπίτι, το δικό τους µέλλον. 

 

 Απαραίτητο βέβαια, η Μαρία σε αυτό το στάδιο θεωρεί και την ύπαρξη εγγονιών.  Θα 

αφιερώνει λοιπόν, χρόνο στα εγγόνια της, αλλά θα ήθελε επίσης να κάνει και ταξίδια µε το σύζυγό 

της. Όπως λέει η ίδια: 

 
[…] θ’ αφιερώνουµε το χρόνο µας στα παιδιά µας, αν έχουµε κάποιο εγγονάκι, στο εγγονάκι, να 

δίνουµε εκεί την αγάπη µας, ε, και θα… πάµε καµιά εκδροµή, κάνα ταξιδάκι, κάτι… Αναψυχής, έτσι 

τα… το υπόλοιπο που µας µένει, ας πούµε δεν θα… δεν θα ‘θελα να κάτσω σπίτι, θα ‘θελα να 

γυρίσω… όσο µπορώ τον κόσµο. Έτσι, λέω. Τώρα, δεν ξέρω, αν είναι τυχερό. 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι η Μαρία χωρίζει τη ζωή της σε τρία στάδια σε σχέση µε την 

οικογένεια. Το πρώτο περιλαµβάνει τα όµορφα χρόνια που πέρασε µε τους γονείς και τα αδέρφια 

της, το δεύτερο την γνωριµία του συζύγου της και την δηµιουργία της δικής της πλέον οικογένειας, 

και το τρίτο στάδιο αποτελεί το στάδιο του µέλλοντος. Το στάδιο, δηλαδή, κατά το οποίο η Μαρία 

φαντάζεται, ότι η οικογένειά της θα αποτελείται από εκείνη και τον σύζυγό της µόνο, αφού τα 

παιδιά τους θα έχουν αποκτήσει τη δική τους οικογένεια.  

 

7.3.1.2. «Τα στάδια οικογένειας» της Ευαγγελίας   

 

7.3.1.2.1. Πρώτο Στάδιο – «Τα ευτυχισµένα παιδικά χρόνια» 

 
Η Ευαγγελία λοιπόν, χώρισε τη ζωή της, µε βάση την προσωπική της οικογένεια σε έξι στάδια. 

Το πρώτο στάδιο επεκτείνεται από την ηλικία των οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών περίπου. Σε 
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αυτό το στάδιο η Ευαγγελία δίνει τον τίτλο: «Τα απόλυτα ευτυχισµένα παιδικά χρόνια» και 

αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που πέρασε στο χωριό µε τον παππού της και τη γιαγιά της. Ήταν 

πολύ ευτυχισµένη, γιατί έπαιρνε πολύ αγάπη και ένιωθε τον παππού της και τη γιαγιά της κοντά της, 

συναισθηµατικά και ψυχικά. Νιώθει, ότι της µετέδωσαν σηµαντικές αξίες για τη ζωή της, όπως είναι 

η αγάπη, ο σεβασµός, η ειλικρίνεια, η πίστη. Νιώθει, ότι τα παιδικά της χρόνια, είναι, ό, τι καλύτερο 

έχει ζήσει µέχρι τώρα. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…]  Είχα την απόλυτη ευτυχία, γιατί ήταν δίπλα µου συναισθηµατικά και ψυχικά. Γιατί συζητούσαµε 

το οτιδήποτε. Γιατί µου αφιέρωναν χρόνο, όπως έχω πει και στην αρχή. Γιατί… ε… γέµισαν το µυαλό 

µου µε παιδικές αναµνήσεις, ευτυχισµένες, ευχαριστηµένες, µε πολλές συγκινήσεις και τρυφερότητα. 

Ε, γιατί θυµάµαι το καθετί που έκανα µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου. Και γιατί πιστεύω, ότι 

αυτοί οι άνθρωποι µου µετέδωσαν πολλές αξίες … όπως της αγάπης, του σεβασµού, της ειλικρίνειας, 

της πίστης ε… και µου έδωσαν πολλά σηµαντικά εφόδια για τη ζωή µου. Ε… σ’ αυτούς τους δύο 

ανθρώπους χρωστάω πάρα πολλά πράγµατα, ε, όχι µόνο γιατί τη συγκεκριµένη περίοδο µε µεγάλωσαν 

µε περίσσεια αγάπη και φροντίδα και περίσσιο χρόνο, και όπως είχα πει και νωρίτερα, ο παππούς µου 

έλεγε, ότι είµαι το… έκτο του παιδί. Γιατί ακόµα µε νοιάζονται και ακόµα είναι δίπλα µου. Ε… Και ο 

παππούς µου τώρα µπορεί να µην είναι δίπλα µου, γιατί έχει πεθάνει, αλλά η γιαγιά µου είναι εν ζωή 

και µε σκέφτεται καθηµερινά και µιλάµε καθηµερινά ε, στο τηλέφωνο. Αλλά και ο παππούς µου που 

δεν είναι εν ζωή πιστεύω, ότι βρίσκεται δίπλα µου µε το… µε την ψυχή του,  µε την σκέψη του και ότι 
µε προσέχει πάνω  από τον ουρανό, από τον παράδεισο, που είµαι σίγουρη, ότι είναι… έζησα απόλυτα 

την παιδική ηλικία, έζησα την αγάπη και την, ε… τρυφερότητα. Ένιωσα τη φιλιά, ένιωσα το χρόνο και 

το χώρο, ε… δηλαδή τον ελεύθερο χώρο, που είχα, ε… να τρέξω, να παίξω στα βουνά, και το χρόνο 

που είχα ε, να τα κάνω αυτά, αλλά και το χρόνο που αφιέρωναν ε, οι παππούδες µου, τα παππούδια 

µου σε µένα. Ε… Νοµίζω, ό, τι καλύτερο είχε, έχει συµβεί ποτέ στη ζωή µου… στα παιδικά µου 

χρόνια.    

 

7.3.1.2.2. ∆εύτερο Στάδιο – «Τα δύσκολα παιδικά χρόνια» 
 

 Στη συνέχεια, το δεύτερο στάδιο που διακρίνει η Ευαγγελία στη ζωή της σε σχέση µε την 

οικογένειά της, είναι από την ηλικία των πεντέµισι ετών µέχρι τα δεκαοχτώ. Τα χρόνια, δηλαδή, που 

έφυγε από το χωριό που µεγάλωνε µε τον παππού της και τη γιαγιά της και πήγε στην Αθήνα, µαζί 

µε την οικογένειά της. Στο στάδιο αυτό η Ευαγγελία δίνει τον τίτλο: «Ένα παρείσακτο άτοµο στην 

οικογένεια». Το «παρείσακτο» άτοµο που  αναφέρει η Ευαγγελία στον τίτλο αυτού του σταδίου 

είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Έτσι, ένιωθε, αφού ο πατέρας της, κυρίως, αυτό την έκανε να αισθάνεται 

συγκρίνοντάς την µε την αδερφή της. Η αδερφή της ήταν για τον πατέρα της πάντα η «όµορφη», η 

«έξυπνη», η «µορφωµένη», ενώ η ίδια ήταν η «σκράπα», η «άσχηµη», η «χοντρή». Αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

 
[…] Γιατί, έτσι αισθανόµουνα εγώ, αισθανόµουν παρείσακτη, ε, και πιστεύω, ότι αυτό οφείλεται 
κυρίως στον πατέρα µου… ο οποίος, ε… έκανε… ε, δηµιούργησε, µάλλον, ανάµεσα σ’ εµένα και την 

αδερφή µου, µία τροµερά άσχηµη σχέση. Ε… για όλ’ αυτά, που είπα πριν, µε όλες τις συγκρίσεις, µε 

όλες τις καχυποψίες, ε, µε όλα τα προβλήµατα που δηµιουργούσε ανάµεσα σ’ εµένα και την αδερφή 

µου, και κυρίως µε τη σύγκριση. ∆ηλαδή, το θεωρώ αυτό το πράγµα αδιανόητο. Ε, δηλαδή, για µένα 

είναι ό, τι χειρότερο µπορεί να κάνει ένας πατέρας, ανάµεσα σε δύο αδέρφια, να τα συγκρίνει. ∆ηλαδή, 

πάντοτε η αδερφή µου ήταν η καλύτερη, η πιο όµορφη, η πιο… ε… µορφωµένη. Εγώ πάντα ήµουνα το 

ζούµπερο, η σκράπα, η άσχηµη, η χοντρή, δεν έβλεπε τίποτα, µα τίποτα θετικό επάνω µου… ε… Είναι 

το στάδιο της οικογένειας στη ζωή µου, που… έ… ένιωσα απόλυτα την έλλειψη του πατέρα, του 

πατρικού προτύπου, αλλά και όταν ερχόταν στο σπίτι, δεν είχα θετικά συναισθήµατα, γι’ αυτόν, γιατί 

βίωνα τη σύγκριση µε την αδερφή µου. Ε… ένιωσα την κακή σχέση µε την αδερφή µου, αυτά δηλαδή, 

υπερέχουν σε αυτό το στάδιο. 

 

∆εν ήταν όµως µόνο η σύγκριση µε την αδερφή της, που έκανε την Ευαγγελία να νιώθει 

παρείσακτη. Ήταν και τα καθηµερινά προβλήµατα και οι συγκρούσεις στο σπίτι λόγω της αδερφής 
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της, και όχι µόνο. Ήταν η σύγκριση που έκανε άθελα της, η Ευαγγελία µε τα προηγούµενα χρόνια 

της ζωής της, στα οποία βίωσε την απόλυτη ευτυχία. Όπως λέει η ίδια:  

 
[…] Και έπειτα, βέβαια… υπήρχαν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις µε όλα τα µέλη της οικογένειας, 

γιατί από τη στιγµή που το ένα µέλος έχει πρόβληµα, η προβληµατική αυτή σχέση επεκτείνεται και 
στα υπόλοιπα πέντε µέλη της οικογένειας… Ε… Γενικά, από αυτό το στάδιο… αυτό το στάδιο, 

µάλλον, είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο. Το δεύτερο στάδιο δεν έχει καµία σχέση µε το 

πρώτο. Στο πρώτο στάδιο ένιωσα την απόλυτη αγάπη… στο δεύτερο στάδιο… ένιωσα την απόλυτη 

απέχθεια, θα µπορούσα να πω, ε, την απόλυτη… τον απόλυτο υποβιβασµό, την απόλυτη 

αποθάρρυνση, ε… πολύ άσχηµο στάδιο, που… στο περισσότερο και στο µεγαλύτερο µέρος του… δεν 

θέλω να θυµάµαι τίποτα από αυτό. Είναι πολύ άσχηµο αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς ε… έτσι είναι. 

 

Αυτό το στάδιο, λοιπόν, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι εντελώς διαφορετικό από τα πρώτο από 

άποψη συναισθηµάτων. Γιατί στο πρώτο έζησε την αγάπη, ενώ στο δεύτερο την απέχθεια, τον 

υποβιβασµό, την αποθάρρυνση. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευαγγελία δεν θέλει να θυµάται 

τίποτα από αυτά τα χρόνια της ζωής της.  

 

7.3.1.2.3. Τρίτο Στάδιο – «Η γέννηση του πρώτου παιδιού» 

 

Έπειτα, αναφέρεται στο τρίτο στάδιο της ζωής της και του δίνει τον τίτλο: «Η κόρη µου κι εγώ». 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τις ηλικίες, από τα είκοσι τέσσερα µέχρι τα είκοσι οχτώ περίπου. Αυτό 

το στάδιο, όπως δηλώνει και ο τίτλος, αποτελείται από την Ευαγγελία και την κόρη της. Μέσα σε 

αυτά τα χρονικά πλαίσια η Ευαγγελία απέκτησε το πρώτο παιδί της. Τον πατέρα του παιδιού ή 

«βιολογικό πατέρα», όπως τον χαρακτηρίζει η ίδια, αν και ήταν έξι µήνες παντρεµένοι, δεν τον 

τοποθετεί µέσα στα οικογενειακά πλαίσια αυτού του σταδίου. Θεωρεί, ότι δεν ήταν ποτέ δίπλα της, 

ούτε συναισθηµατικά, ούτε ψυχικά, ούτε στην ίδια, αλλά πολύ περισσότερο αισθητή ήταν η απουσία 

του στο παιδί. Όπως ακριβώς ένιωθε και για τον πατέρας της η Ευαγγελία. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: 

 
[…] ακόµα κι αν υπήρξα µε τον βιολογικό της πατέρα, έξι µήνες παντρεµένοι, δεν το θεωρώ 

οικογένειά µου, ούτε ότι είναι πατέρας του παιδιού µου. Αυτό το παιδί ουσιαστικά νιώθω, ότι είναι 

µόνο δικό µου, ότι το έκανα εγώ, γιατί ποτέ κι εκείνος, όπως και ο πατέρας µου, ποτέ δεν ήταν δίπλα 

µου. Ούτε συναισθηµατικά, ούτε κοντά στο παιδί, ούτε ψυχικά, κοντά σε µένα, ούτε κοντά στο παιδί, 

αλλά ούτε και οικονοµικά, ούτε σε µένα, ούτε στο παιδί του, τουλάχιστον ο πατέρας µου ήταν.   

 

Το στάδιο λοιπόν αυτό, κατά την Ευαγγελία, αποτελείται από εκείνη και την κόρη της, µέχρι τη 

στιγµή που γνώρισε τον τωρινό της σύζυγο, τον οποίο θεωρεί τον πραγµατικό πατέρα του παιδιού 

της, αφού εκείνος το µεγαλώνει από ενός έτους περίπου. Αναφέρει συγκεκριµένα:  

 
[…] Τον πατέρα, που την αγαπάει και την προσέχει και την φροντίζει και δείχνει τρυφερότητα 

απέναντί της, τον τωρινό µου σύζυγό. 

 

Ωστόσο, από αυτό το στάδιο η Ευαγγελία θέλει να θυµάται µόνο τα ευχάριστα κοµµάτια και 

συναισθήµατα, που προέκυψαν από αυτό. Όπως για παράδειγµα, είναι η γέννηση της κόρης της, οι 

πρώτες της λεξούλες, τα πρώτα της βήµατα. ∆εν ξεχνάει, ότι στα πλαίσια αυτού του σταδίου έγινε 

µητέρα, και απέκτησε περισσότερη κατανόηση, ευαισθησία και δύναµη εξαιτίας της µητρότητας. 

Όλα αυτά πηγάζουν από την προστασία που έπρεπε να παρέχει, όχι µόνο στον εαυτό της, αλλά και 

στο παιδί της. Η ίδια λέει: 

 
[…] Όµως από αυτό το στάδιο, θέλω να θυµάµαι, µόνο… καλά πράγµατα. ∆ηλαδή, θέλω να θυµάµαι 

τη γέννηση της κόρης µου, θέλω να θυµάµαι τα πρώτα της λογάκια, τους πρώτους της ήχους µάλλον, 

µετά τα πρώτα της λογάκια, τις πρώτες της λεξούλες, την πρώτη της, τις πρώτες της προσπάθειες να 



   274 

 

περπατήσει. Ε… το µεγάλωµά της σε ολόκληρη δεσποινίδα που είναι τώρα, που είναι τεσσάρων 

χρονών… Αυτό το στάδιο µου έβγαλε συναισθήµατα στην επιφάνεια, που δεν ήξερα, ότι υπάρχουν σε 

µένα. ∆ηλαδή, µε έκανε πολύ πιο ευαίσθητη, µε έκανε πολύ πιο κατανοήσιµη, µε έκανε πολύ πιο… 

δυνατή και πολύ πιο σκληρή. Ε… Με έκανε βράχο απέναντι στους άλλους, γιατί δεν έπρεπε να 

προστατεύσω εµένα, αλλά έπρεπε να προστατεύσω το ίδιο µου το παιδί, κοµµάτι του εαυτού µου. 

 

7.3.1.2.4. Τέταρτο Στάδιο – «Η δηµιουργία οικογένειας και η απόκτηση του δεύτερου 

παιδιού» 
 

Η Ευαγγελία στη συνέχεια αναφέρεται στο τέταρτο στάδιο της ζωής της, το οποίο αρχίζει στην 

ηλικία των είκοσι οκτώ ετών και φτάνει µέχρι σήµερα που η Ευαγγελία είναι τριάντα ετών. Η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι σε αυτό το στάδιο έχει δηµιουργήσει µία ευτυχισµένη και ισορροπηµένη 

οικογένεια, έχοντας ένα σύζυγο που την αγαπάει και τη φροντίζει, και αποτελεί προτεραιότητα στη 

ζωή του, τόσο η ίδια, όσο και τα παιδιά τους. Συγκεκριµένα αναφέρει: 

 
[…] την οικογένεια, όπως την είχα στο µυαλό µου και όπως τη φανταζόµουν, τη βιώνω τώρα. ∆ηλαδή, 

ο σύζυγός µου δίπλα µου, να µ’ αγαπάει, να µε φροντίζει, να µε κατανοεί και να µε σέβεται. Να είµαι 
προτεραιότητα στη ζωή του, κι εγώ και τα παιδιά µας. Ε… Να σκέφτεται πώς θα µας κάνει 

ευτυχισµένες, µέρα µε την µέρα, ε… και τα παιδιά µου δίπλα µου να είναι υγιή, να τα αγαπάω, να τα 

προσέχω, ε… και να είµαι κοντά τους, ποιοτικά και ποσοτικά, χρονικά. Αλλά… το κυριότερο για µένα, 

συναισθηµατικά και ψυχικά. Ε… δηλαδή, αυτή η οικογένεια για µένα, είναι, όπως τη φανταζόµουν, 

είναι το όνειρο της ζωής µου.  

 

Εκφράζει, όµως και το φόβο της, µήπως άθελα της µοιάσει η οικογένειά της στην πατρική της 

οικογένεια, κάτι το οποίο απεύχεται. Όπως µας λέει η ίδια:  

 
[…] θέλω να δηµιουργήσω… µία σωστή οικογένεια, δεν θέλω να µοιάσω καθόλου στη δική µου 

οικογένεια, ε… και φοβάµαι, ε… µήπως έτσι ασυνείδητα κάνω κάποια πράγµατα, που έκανε, ας 

πούµε, ο πατέρας µου ή η µητέρα µου. Ε… το φοβάµαι πάρα πολύ αυτό, γι’ αυτό και προσέχω τόσο 

πολύ. 

 

7.3.1.2.5. Πέµπτο Στάδιο – «Η αυτονόµηση των παιδιών και η δική τους πορεία στη ζωή»  

 

Κατόπιν, η Ευαγγελία αναφέρεται στα στάδια του µέλλοντος, όπου το πρώτο στάδιο έχει τον 

τίτλο: «Ο Γιώργος κι εγώ µαζί». Σε αυτό το στάδιο της ζωής της η Ευαγγελία φαντάζεται, ότι τα 

παιδιά της θα έχουν µεγαλώσει, θα έχουν αυτονοµηθεί, και θα έχουν τραβήξει την δική τους 

ευτυχισµένη πορεία στη ζωή τους. Από’ δω και στο εξής, η οικογένειά της θα αποτελείται από 

εκείνη και το σύζυγό της. Όπως λέει και η ίδια:  

 
[…] πλέον θα έχουµε µεγαλώσει, ε, και θα… βλέπουµε τα παιδιά µας να είναι ευτυχισµένα στη ζωή τους.   

 

7.3.1.2.6. Έκτο κεφάλαιο – «Η δηµιουργία οικογένειας των παιδιών» 
 

Τέλος, η Ευαγγελία βλέπει µελλοντικά ένα ακόµη κεφάλαιο, στο οποίο αποδίδει τον τίτλο: «Η 

ευτυχία των παιδιών µου». Σε αυτό το στάδιο φαντάζεται, ότι τα παιδιά της θα έχουν παντρευτεί και 

θα έχουν αποκτήσει τα δικά τους παιδιά. Θα είναι καλά στην υγεία τους και θα ευτυχισµένα και 

ικανοποιηµένα από τον τρόπο που τα µεγάλωσαν οι γονείς τους. και θα βρίσκονται κι αυτά κοντά 

στα παιδιά τους, συναισθηµατικά και ψυχικά, όπως ακριβώς έκαναν οι δικοί τους γονείς σε αυτά. 

Όπως λέει και η Ευαγγελία:  

 
[…] ένα άλλο στάδιο, θα είναι αυτό, που τα παιδιά µου, ε… θα έχουν παντρευτεί και θα έχουνε ζήσει, 

ε… και θα έχουνε… γεννήσει µάλλον, τα δικά τους παιδιά και θα έχουνε ζήσει εµπειρίες στη ζωή τους 

και θα ‘ναι ευτυχισµένα µε τον τρόπο που τα µεγάλωσα… που τα µεγάλωσε ο πατέρας τους και η 
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µάνα τους και θα… είναι και αυτά στα παιδιά τους κοντά µε σεβασµό, ειλικρίνεια και αγάπη, 

συναισθηµατικά και ψυχικά… ∆ηλαδή, αυτό είναι που ονειρεύοµαι, από αυτό το στάδιο, να είναι καλά 

τα παιδιά µου, πάνω απ’ όλα στην υγεία τους, ε, και µετά να κάνουν στη ζωή τους, ό, τι τους 

ευχαριστεί και ό, τι τους δίνει ευτυχία. 

   

Συνειδητοποιούµε, λοιπόν, ότι η Ευαγγελία χώρισε τη ζωή της σε έξι στάδια µε βάση την 

οικογένειά της. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τα όµορφα χρόνια που έζησε µε τον παππού και τη 

γιαγιά στο χωριό, ενώ το δεύτερο στάδιο τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα µε τους γονείς και τα 

αδέρφια της. Στη συνέχεια, το τρίτο στάδιο είναι η γέννηση της κόρης της και το τέταρτο η γνωριµία 

και η δηµιουργία οικογένειας µε τον τωρινό της σύζυγο. Το πέµπτο και το έκτο στάδιο αφορούν το 

µέλλον. Ειδικότερα, στο πέµπτο κεφάλαιο, τα παιδιά της θα έχουν αυτονοµηθεί και θα έχουν 

αποκτήσει τις δικές τους εµπειρίες ζωής και στο έκτο κεφάλαιο τα παιδιά της θα έχουν 

δηµιουργήσει τη δική τους οικογένεια.  

    

7.3.1.3 Σύγκριση των δύο υποκειµένων (Μαρίας και Ευαγγελίας) 

 
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι η Μαρία χωρίζει τη ζωή της σε τρία στάδια σε σχέση µε την 

οικογένεια. Το πρώτο περιλαµβάνει τα όµορφα χρόνια που πέρασε µε τους γονείς και τα αδέρφια 

της, το δεύτερο την γνωριµία του συζύγου της και την δηµιουργία της δικής της πλέον οικογένειας, 

και το τρίτο στάδιο αποτελεί το στάδιο του µέλλοντος. Το στάδιο, δηλαδή, κατά το οποίο η Μαρία 

φαντάζεται, ότι η οικογένειά της θα αποτελείται από εκείνη και τον σύζυγό της µόνο, αφού τα 

παιδιά τους θα έχουν αποκτήσει τη δική τους οικογένεια. Χώρισε τη ζωή της σε στάδια 

οικογενειακής ζωής, µε τα ίδια κριτήρια που χώρισε τη ζωή της σε κεφάλαια, αν αυτή ήταν βιβλίο. 

∆εν συµπεριέλαβε τα φοιτητικά της χρόνια, αφού δεν θεωρεί, ότι αυτά εντάσσονται στην 

οικογενειακή ζωή.   

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία χώρισε τη ζωή της σε έξι στάδια µε βάση την οικογένειά της. 

Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τα όµορφα χρόνια που έζησε µε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, 

ενώ το δεύτερο στάδιο τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα µε τους γονείς και τα αδέρφια της. Στη 

συνέχεια, το τρίτο στάδιο είναι η γέννηση της κόρης της και το τέταρτο η γνωριµία και η δηµιουργία 

οικογένειας µε τον τωρινό της σύζυγο. Το πέµπτο και το έκτο στάδιο αφορούν το µέλλον. 

Ειδικότερα, στο πέµπτο κεφάλαιο, τα παιδιά της θα έχουν αυτονοµηθεί και θα έχουν αποκτήσει τις 

δικές τους εµπειρίες ζωής και στο έκτο κεφάλαιο τα παιδιά της θα έχουν δηµιουργήσει τη δική τους 

οικογένεια. Βλέπουµε λοιπόν, ότι και η Ευαγγελία χώρισε τη ζωή της σε στάδια οικογενειακής ζωής, 

όπως ακριβώς έκανε και µε τα κεφάλαια του βιβλίου. Ωστόσο, δεν συµπεριέλαβε, το κεφάλαιο του 

πρώτου γάµου της, αφού δεν θεωρεί, ότι αυτός αποτελεί στάδιο της οικογενειακής της ζωής. Από 

αυτήν την περίοδο το µόνο που θέλει να θυµάται είναι η γέννηση της κόρης της. 

 

7.3.2. Αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε «τα κεφάλαια ζωής» των δύο υποκειµένων 
 

Στη συνέχεια, σε ένα πρώτο επίπεδο θα παρουσιάσουµε τα στάδια που διακρίναµε από την 

ανάλυση του ερευνητικού µας υλικού σχετικά µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα δύο 

υποκείµενα στην εξής ερώτηση: «Ας υποθέσουµε ότι η ζωή σου είναι ένα βιβλίο, το οποίο ξεκίνησε 

να γράφεται από τότε που γεννήθηκες και συνεχίζει να γράφεται µέχρι σήµερα. Κάθε κοµµάτι της ζωής 

σου αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σ’ αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 

Περιέχει όµως ήδη κάποια ενδιαφέροντα και ολοκληρωµένα κεφάλαια. Ανάφερε και περιέγραψε µου, 

σε παρακαλώ, αναλυτικά όλα τα κεφάλαια της ζωής σου, όπως εσύ τα βιώνεις. Ανάφερέ µου επίσης τα 

κεφάλαια που φαντάζεσαι ότι θα γραφτούν για σένα στο µέλλον».   

 

Με βάση λοιπόν την παραπάνω ερώτηση, οι δύο µητέρες χώρισαν τη ζωή τους στα εξής 

σηµαντικά κεφάλαια για εκείνες: 
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7.3.2.1. Τα «κεφάλαια ζωής» της Μαρίας  
 

7.3.2.1.1. Πρώτο κεφάλαιο – «Τα ευτυχισµένα παιδικά χρόνια» 

 

Το πρώτο σηµαντικό κεφάλαιο για την Μαρία αρχίζει από τη γέννησή της µέχρι την ηλικία των 

δεκαεννέα και περιγράφει τα χρόνια που έζησε µε τους γονείς της και τα αδέρφια της στο πατρικό 

της σπίτι. Συγκεκριµένα η Μαρία αναφέρεται στα πρώτα παιδικά της χρόνια στο Εµπρόσνερο, ένα 

µικρό χωριό των Χανίων, στο οποίο ο πατέρας της διορίστηκε εκεί, ως δάσκαλος (ο πατέρας της 

βέβαια, ασκούσε πρωτίστως το επάγγελµα του ιερέα, αλλά έπειτα από καθοδήγηση της µητέρας της 

Μαρίας, φοίτησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς και την Παιδαγωγική Ακαδηµία τότε). Στη 

συγκεκριµένη περιοχή έµειναν για δύο χρόνια. Συνεπώς, η Μαρία ολοκλήρωσε την πρώτη και τη 

δευτέρα δηµοτικού στο συγκεκριµένο χωριό.  

Θυµάται µε πολύ ευτυχία και αγάπη τα παιδικά της χρόνια, αλλά και την εξοχή, στην οποία 

βρισκόταν. Το σπίτι τους ήταν δίπλα ακριβώς από το σχολείο, στο οποίο παρακολουθούσε η Μαρία 

και δίδασκε ο πατέρας της. Σε αυτό το σπίτι στην έξοχη, έµεναν όλη την εβδοµάδα και το 

Σαββατοκύριακο επέστρεφαν στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, ο οποίος ήταν βέβαια, και 

αυτός σε χωριό, στην ύπαιθρο. Έπαιζε όλη την ηµέρα και βρισκόταν σε επαφή µε τη φύση συνεχώς. 

Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Έπαιζα… όλη µέρα. Ήµουνα έξω όλη µέρα… δεν θα ξεχάσω ένα µεγάλο δέντρο που 

σκαρφάλωνα, έπαιζα, έπαιζα µε τις λάσπες, τα χιόνια, το κρύο του χωριού. 

 

 Την φύση παράλληλα την είχε συνδέσει µε την µελέτη των σχολικών µαθηµάτων που έκαναν 

µε την µητέρα τους, και αυτό της άρεσε ιδιαίτερα, αφού γευόταν κάθε λεπτό τις µυρωδιές της 

εξοχής, συνάµα µε την µητρική φροντίδα και αγάπη. Όπως λέει η ίδια:  

 
[…] ∆εν θα ξεχάσω που µας έπαιρνε η µαµά µου και µας πήγαινε στην εξοχή, και έπαιρνα το βιβλίο 

µου και µας διάβαζε έξω στην εξοχή. Καταπληκτικά! ∆εν θα το ξεχάσω ποτέ µου. Οι µυρωδιές του 

χωριού. Πάρα πολύ… ζωντανές. 

 

 Επιπλέον, η µητέρα της Μαρίας σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της, στην παιδική της ηλικία, 

δηλαδή, ήταν το πρόσωπο που έθετε τους κανόνες µέσα στο σπίτι, που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για 

τη συµπεριφορά των παιδιών, εντός και εκτός οικογενειακού πλαισίου. Η Μαρία αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

 
[…] Ναι, ήταν πιο αυστηρή. Η µαµά µου ήτανε… του να µην τσακωνόµαστε, να συµπεριφερόµαστε 

ωραία, να µην λέµε κακά λόγια. Ε… έτσι, κανόνες… στο… σπίτι. 

 

 Αναγνωρίζει, ωστόσο στην µητέρα της και µία ιδιαίτερη γλυκύτητα, αφού εκδήλωνε την 

αυστηρότητά της, προκειµένου να τους θέσει κάποια όρια, να τις κάνει ανθρώπους µε υγιή 

προσωπικότητα. Ήταν ταυτόχρονα και γλυκιά και φίλη µε τα παιδιά της, αφού, όπως µας λέει η 

Μαρία: 

 
[…]  Ήτανε… αυστηρή, αλλά συγχρόνως και γλυκιά. Μας έδερνε ξέρω ‘γω, ή µας έλεγε, δεν παίζετε 

τώρα, τέλος, φύγετε από δω πέρα, αλλά µετά τα ξαναβρίσκαµε, γινόµασταν πάλι φίλες. 

 

 Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαπαιδαγώγησης και της διαµόρφωσης της προσωπικότητας 

των παιδιών της, η µητέρα της Μαρίας τους «έδινε και καµία στον ποπό», όπως χαρακτηριστικά λέει 

η ίδια, αφού στα πλαίσια της παιδικότητάς τους δεν άκουγαν πάντοτε την µητέρα τους και τους 

κανόνες που έθετε.  

 Η µητέρα λοιπόν της Μαρίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, αφού είχε αναλάβει την 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, σχεδόν εξολοκλήρου. Ο σύζυγός της αφιέρωνε χρόνο στα παιδιά 
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κυρίως, για να παίξει µαζί τους. Μόνο µε το διάβασµα δεν ήθελε να ασχολείται µε τα παιδιά του. 

Όταν αυτά συναντούσαν ιδιαίτερες δυσκολίες, τότε τους έδειχνε τον τρόπο να βγουν από αυτές. 

Αλλά µόνο τότε. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία: «… Όταν είχα δυσκολίες, όµως. Αλλά να 

πιάσει να µας διαβάσει, δεν µας διάβαζε ποτέ». Αυτή την ευθύνη, την είχε αναλάβει η µητέρα της 

Μαρίας, µέχρι την τετάρτη δηµοτικού, βέβαια, γιατί από ‘κει και πέρα δεν µπορούσε να 

ανταπεξέλθει κι εκείνη, αφού οι γνώσεις της περιορίζονταν µέχρι την τελευταία τάξη του δηµοτικού.  

Αυτό που υπογραµµίζει η Μαρία είναι οι ευτυχισµένες στιγµές, που περνούσε µε τις αδερφές της 

µέσω του παιχνιδιού. Έπαιζαν και οι τρεις µαζί, αφιέρωναν πολύ χρόνο η µία στην άλλη και 

αποτελούσαν η µία για την άλλη απαραίτητο συµπλήρωµα στη ζωή τους. Οι εντάσεις και τα 

πειράγµατα της στιγµής δεν απουσίαζαν από τη σχέση τους, όµως ήταν αυτά που λύνονταν αµέσως 

και αυτά που βοήθησαν την αδερφική σχέση να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί µε το πέρασµα των 

χρόνων. Έτσι, λοιπόν, η Μαρία µας λέει για την σχέση της µε τις αδερφές της, όταν έφτασαν πλέον 

στην εφηβεία: 

 
[…] Στην εφηβεία µπορώ να πω, ότι είχαµε ακόµα καλύτερη σχέση. Γιατί λέγαµε τα µυστικά µας, τα 

προβλήµατά µας, τις ανησυχίες µας, τους φόβους µας, τις αγωνίες µε τα µαθήµατα, ε… ότι µία φίλη… 

µία µου φέρθηκε έτσι, γιατί µου φέρθηκε έτσι, γιατί µε πρόδωσε, γιατί… είπε ψέµατα, γιατί… 

βρίσκαµε λύσεις. 

 

 Μάλιστα, όταν ετοιµάζονταν για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, είχαν έρθει ακόµη πιο κοντά, 

ειδικά οι δύο πρώτες, που είχαν µικρή διαφορά ηλικίας. Κι αυτό γιατί, όταν πήγαιναν στο Λύκειο, 

και λόγω φροντιστηρίων, νοίκιαζαν σπίτι µέσα στο Ηράκλειο, και έµεναν µόνες τους, αφού στο 

χωριό, που έµεναν οι γονείς τους, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει:  

 
[…] εµείς, λόγω φροντιστηρίων, έπρεπε να µείνουµε Ηράκλειο. Είχαµε ένα δικό µας σπίτι στο… 

Ηράκλειο… Και τα Σαββατοκύριακα ξανά στο σπίτι. Αλλά ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, 

Παρασκευή, πηγαίναµε… µέναµε στο σπίτι αυτό, και µετά τα Σαββατοκύριακα ξανά… πίσω. 

 

 Η ίδια ήταν το πειραχτήρι της παρέας, που πυροδοτούσε τις φευγαλέες συγκρούσεις και τις 

µικροεντάσεις, αλλά µέσα στα πλαίσια της υγιούς αδερφικής σχέσης, της υγιούς ανάπτυξης του 

αδερφικού υποσυστήµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

 
[…] δεν τους ζητούσα άδεια να παίξω µαζί τους και πήγαινα και τους χαλούσα το παιχνίδι, και µετά 

µαλλιοτραβήγµατα. Χαµό, χαµός. Αλλά ‘ντάξει, τα πηγαίνουµε καλά δεν είχα… προβλήµατα. 

 

 Βέβαια, στην ίδια δεν άρεσε ιδιαίτερα να παίζει µε τις κούκλες, όπως προτιµούσαν 

περισσότερο οι αδερφές της, αλλά επιθυµούσε να παίζει το µεγαλύτερο διάστηµα µε ένα ξάδελφο 

της µε τα αυτοκινητάκια του. Όπως λέει και η ίδια: 

 
[…] Με τις αδερφές µου παίζαµε κούκλες. Βέβαια, εγώ δεν ήµουνα τόσο πολύ της κούκλας. Εµένα µ’ 

άρεσε να παίζω µε τον ξάδερφό µου. Ε… εγώ έπαιζα αυτοκινητάκια. 

  

Σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της είχε πραγµατοποιήσει πολλές εκδροµές, µαζί µε όλη την 

οικογένειά της. Τα Σαββατοκύριακα πάντοτε ξέφευγαν από τη ρουτίνα της καθηµερινής ζωής. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία:  

 
[…]  Πάντα… Σαββάτο, Κυριακή, θυµάµαι, κάποια εκδροµή Σητεία, Βάι, ε, Κίσσαµο, ε… πώς το 

λένε; Κάτω… ε… δεν θυµάµαι τα µέρη τώρα… και προς τα κάτω, Νότια Κρήτη, του άρεσε πολύ, 

Κουδουµάκη, κάτω…. 

 

Έπειτα,, η Μαρία αναφέρεται στην µετάθεση που πήρε ο πατέρας της και στην αλλαγή τόπου 

κατοικίας τους, όταν ήταν εννέα ετών. Αυτό την επηρέασε ιδιαίτερα, αφού έχασε τους φίλους της, 
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το παιχνίδι και την µελέτη στη φύση, περιορίστηκε γενικά ο χώρος της και ειδικά, όσον αφορά στο 

παιχνίδι, και πήγε σε ένα µεγαλύτερο σχολείο και µε περισσότερα παιδιά, όπου της έκανε εντύπωση 

η οριοθέτηση του σχολείου περιµετρικά µε δίχτυ. Όπως λέει και η ίδια:  

 
[…] Σ’ ένα µεγαλύτερο σχολείο µε πάρα πολλά παιδιά, µε δίχτυα το σχολείο. ∆ε µε… εντυπωσίαζε 

ιδιαίτερα. 

 

Αυτό που δεν της άρεσε είναι το γεγονός, ότι στα χρόνια του δηµοτικού, τα αγόρια, οι 

συµµαθητές της, την φώναζαν «ξυλάγγουρο», και την κυνηγούσαν συνεχώς. Η ίδια υποστηρίζει, ότι 

αυτό άρχισε µία µέρα βροχερή, που βράχηκε πολύ από το νερό, και από εκείνη την ηµέρα της 

αποδόθηκε αυτό το παρατσούκλι. Λέει η ίδια:  

 
[…] ∆εν ξέρω, γιατί µε βγάλανε ξυλάγγουρο. Μια µέρα… βροχερή… έγινα λούτσα. Από κείνη την 

µέρα µε φωνάζανε ξυλάγγουρο.  

 

Στη συνέχεια η Μαρία άλλαξε πάλι σχολείο, πήγε στο Γυµνάσιο, σε άλλη πάλι περιοχή, και την 

περίοδο εκείνη στιγµατίστηκε από τον θάνατο µιας συµµαθήτριάς της από λευχαιµία. Η Μαρία 

δείχνει µία ιδιαίτερη ευαισθησία αναφορικά µε το γεγονός αυτό, αφού αναφέρει συχνούς εφιάλτες, 

προβλήµατα συγκέντρωσης και διαταραχές στον ύπνο της. Όπως χαρακτηριστικά λέει και η ίδια:  

 
[…] Το µοιρολόι της µάνας, όλα αυτά,  και µου σπάραξε την καρδιά… ακόµα και σήµερα…. και 

πέρασε… περάσανε περίπου τρεις µήνες,  µέχρι να συ… συγκεντρωθώ. Έβλεπα εφιάλτες στον ύπνο 

µου. δεν µπορούσα εύκολα, γιατί την φυλούσανε όλοι, τη φίλησα κι εγώ και το παγωµένο χέρι, δεν 

µπορώ να το ξεχάσω ακόµα. Αυτό, και τη σκηνή, όλα, όλα δυστυχώς τα θυµάµαι. Έκανα πολύ καιρό, 

έβλεπα  εφιάλτες στον ύπνο µου, ξυπνούσα. 

 

Στο σχολείο, ωστόσο είχε µέτρια επίδοση, και ειδικά στην Άλγεβρα και τη γεωµετρία, αφού κάθε 

χρόνο κινδύνευε να µείνει στην ίδια τάξη, εξαιτίας αυτών των µαθηµάτων. Λέει χαρακτηριστικά:  

 
[…] δεν ήµουν ιδιαίτερα καλή µαθήτρια, δεν τα ‘παιρνα καθόλου τα µαθηµατικά, γεωµετρία, άλγεβρα, 

κι αυτά, καθόλου, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έφτανα σε σηµείο στη γεωµετρία να… να, να µείνω, αλλά 

τη γλύτωνα την τελευταία στιγµή. 

 

Από µικρή ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελµα του πατέρα της και να γίνει εκπαιδευτικός. 

«Πάντα µου άρεσε το επάγγελµα του µπαµπά µου», φαίνεται να λέει η ίδια. Περισσότερο δασκάλα, 

αλλά και νηπιαγωγός δεν την πείραζε. Έδωσε δύο φορές Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά απέτυχε. 

Κατόπιν, κι έπειτα από συµβουλή του πατέρα της φοίτησε σε κάποιο δηµόσιο ΙΕΚ και πήρε πτυχίο 

στην ειδικότητα «Βοηθός Ακτινολόγου». Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω. Οπλίστηκε µε δύναµη και 

υποµονή, και έδωσε Πανελλήνιες για τρίτη φορά και έτσι πέτυχε στην Παιδαγωγική σχολή.   

Εξαιτίας των δύο αποτυχηµένων προσπαθειών της να εισαχθεί σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο 

ίδρυµα, µετά το τέλος του Λυκείου, η Μαρία ανέπτυξε κάποια ψυχογενή προβλήµατα, όπως είναι η 

βουλιµία, λόγω της οποίας πάχυνε ιδιαίτερα, εκείνη την περίοδο, αλλά και η παρουσίαση έντονης 

ακµής στο πρόσωπό της. Το τελευταίο µάλιστα την ταλαιπώρησε ιδιαίτερα, αφού συνεχίστηκε το 

πρόβληµα για πέντε περίπου χρόνια και στιγµάτισε ιδιαίτερα την Μαρία µέχρι το τέλος της 

φοιτητικής της ζωής.   

 

7.3.2.1.2. ∆εύτερο κεφάλαιο – «Τα φοιτητικά χρόνια»  
 

Σε αυτό το σηµείο η Μαρία τελειώνει µε το περιεχόµενο του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της 

ζωής της, και αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο  διαρκεί από τα δεκαεννέα µέχρι τα είκοσι τρία 

της, και στο οποίο περιγράφει τα φοιτητικά της χρόνια στο Πανεπιστήµιο.   
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 Αναλυτικότερα, τα φοιτητικά της χρόνια η Μαρία τα πέρασε ήσυχα, µε πολύ προσπάθεια και 

µελέτη των µαθηµάτων της σχολής της. Ήταν «χαµηλών τόνων», όπως λέει η ίδια, και στόχος της 

ήταν να τελειώσει τη σχολή ακριβώς σε τέσσερα χρόνια. ∆εν έκανε απουσίες στα µαθήµατα και 

κρατούσε  και ήταν ιδιαίτερα επιµελής στην παρακολούθηση των µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο. 

  

Έµενε στην εστία της εκκλησίας, και κάθε χρονιά τύχαινε να έχει διαφορετικό συγκάτοικο. Η ίδια 

θεωρεί την συγκατοίκηση µεγάλο δάσκαλο του ανθρώπου, αφού, όπως λέει:   

 
[…] Η συγκατοίκηση µαθαίνεις… πραγµατικά είναι… το στρατόπεδο των γυναικών, δεν ξέρω, το 

σχολείο των γυναικών, µάλλον είναι. Στη συγκατοίκηση µαθαίνεις πάρα πολλά, για ψυχολογίες, για… 

ό, τι, ό, τι φανταστείς µπορείς να µάθεις… Ε… Κάθε χρονιά είχα και άλλη, άλλη συγκάτοικο. 

 

Στο Πανεπιστήµιο, ωστόσο, εµφάνισε στο πρόσωπό της ακµή, γεγονός που της δηµιουργούσε 

πρόβληµα στην εξωτερική της εικόνα και κυρίως ψυχολογικό πρόβληµα. Αυτό επιτεινόταν και από 

τα διάφορα σχόλια των καθηγητών της στο Πανεπιστήµιο. Αν και είχε επισκεφτεί διάφορους 

γιατρούς και είχε ακολουθήσεις πολλές φαρµακευτικές αγωγές, η ακµή συνέχιζε να είναι αισθητή 

στο πρόσωπό της. Για παράδειγµα, µία καθηγήτρια της είχε πει, ότι ήταν σαν το «σουσαµωτό 

κουλούρι». Το γεγονός όµως που την έκανε να νιώσει πολύ άσχηµα, ώστε να το χαρακτηρίζει 

µάλιστα, ως τη χειρότερη στιγµή στη ζωή της, ήταν η προσβολή που δέχθηκε από έναν καθηγητή 

της στα πλαίσια του µαθήµατος. Ένιωθε, ότι την µείωνε, ότι την συνέκρινε µε τις υπόλοιπες 

συµµαθήτριές της, γι’ αυτό και πληγώθηκε πολύ. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
[…] Με πλήγωσε, το ότι ήµουνα άσχηµη, σε σύγκριση µε άλλες φοιτήτριες. Λέω, τώρα εγώ είµαι 

τώρα η πιο άσχηµη, γι’ αυτό µε πρόσβαλλε. Με µείωσε, δηλαδή, ξέρεις, το ‘νιωσα… πολύ… χάλια, 

πολύ χάλια… Και πάντα έλεγε στα όµορφα κορίτσια, έλεγε, µα καλά ζαχαροπλάστης είναι ο µπαµπάς 

σου; ∆ηλαδή, πάντα έτσι τις κολάκευε, τις αυτά… και µένα µου φέρθηκε µε τον πιο άσχηµο τρόπο. 

Και µάλιστα αισθάνθηκα και µε χυδαίο τρόπο, κι αυτό µε πλήγωσε. 

 

 Η Μαρία είναι ιδιαίτερα προσκολληµένη στη θρησκεία, αφού, όπως έχουµε πει το 

θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονο σε όλες τις γενεές του γενεογράµµατός της (και οι δύο παππούδες 

ψάλτες, ο πατέρας της ιερέας και ο αδερφός αυτού Θεολόγος, ο αδερφός της µητέρας της ιερέας, 

αλλά και ο σύζυγός της Ιερέας και Θεολόγος). Ίσως είναι και αυτός ο λόγος που η Μαρία δεν 

επιθυµούσε να έχει ολοκληρωµένες σεξουαλικές σχέσεις πριν το γάµο της, αφού πολλοί συνδέουν 

την χριστιανική παράδοση µε την απαγόρευση των προγαµιαίων σχέσεων:  

 
[…] Ναι, όχι, ερωτική επαφή, δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι. Απλά υπήρχε έτσι µία… ένα δέσιµο. Αυτό. 

Πέρα από αυτό, δεν είχα κάνει κάτι άλλο. Ε… παρόλο που ήθελα στο Πανεπιστήµιο να κάνω κάτι. 

Είχα και την λίµπιντο την αυξηµένη… λέω… ∆εν θ’ αντέξω πια. 

 

Πολύ συχνά, µάλιστα, κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων, αν και ένιωθε πολύ έντονα 

την ανάγκη να συνευρεθεί ερωτικά µε κάποιον, επικαλούνταν τη βοήθεια της Παναγίας, για να 

γλυτώσει από αυτό, γιατί, όπως φαίνεται, το θεωρούσε άσχηµο. Η ίδια λέει:  

 
[…] Παναγία µου! Άσε, άσε, το τι τράβηξα. Άσε, έλεγα την προσευχή µου κάθε βράδυ. Λέω, Θεέ µου, 

δεν θα αντέξω. Τόσο πολύ. Πολύ. Μιλάµε φούντωνα. Λέω Παναγία µου, τι θα κάνω. Όλο το σώµα 

µου, µού καιγότανε. 

 

7.3.2.1.3. Τρίτο κεφάλαιο – «Η δηµιουργία οικογένειας» 

 

 Το τρίτο κεφάλαιο επεκτείνεται από την ηλικία των είκοσι τριών  µέχρι σήµερα που η Μαρία 

είναι τριάντα ενός έτους. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο αναφέρεται στη δηµιουργία οικογένειας και 

τις σχέσεις της µε το σύζυγο και τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα η Μαρία αναφέρει, ότι ουσιαστικά 
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τον σύζυγό της τον γνώρισε από προξενιό. Την µητέρα της, που είναι ξενοδοχοϋπάλληλος την 

προσέγγισε ένας κύριος και της είπε, ότι γνωρίζει ένα καλό παιδί, από καλή οικογένεια, που είναι 

θεολόγος και επιθυµεί να γίνει ιερέας και ότι, αν κάποια από τις κόρες της ενδιαφέρεται να τον 

γνωρίσει. Όµως η γυναίκα του θα πρέπει να γίνει παπαδιά. Με αυτά τα λόγια δήλωνε τις προθέσεις 

του παιδιού. Ότι, δηλαδή, ήθελε να βρει µια γυναίκα να την παντρευτεί, όχι µόνο να περάσει την 

ώρα του, όπως ακριβώς επιθυµούσε και η Μαρία. Ήθελε να τον γνωρίσει και γι’ αυτό ήταν θετική 

στο να τον συναντήσει. 

Η Μαρία ήταν θετική, στο να γνωρίσει αυτόν τον νέο, γιατί και η µητέρα της έβλεπε, ότι 

περνούσε καλά µε τον πατέρα της, που ήταν κι εκείνος ιερέας και επίσης, δηλώνει σιγουριά, ότι 

λόγω του επαγγέλµατός του, δεν θα την απατούσε την γυναίκα του – «κι εσύ, µαµά, καλά περνάς, 

και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω, ότι δεν θα µε απατήσει κιόλας».  

Γνώρισε, λοιπόν τον σύζυγό της µε προξενιό, έδωσαν λόγο στις δεκαέξι του Φλεβάρη, 

αρραβωνιάστηκαν είκοσι τρεις Φλεβάρη και παντρεύτηκαν τον Μάιο του ίδιου χρόνου.  Σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, δηλαδή. Και µάλιστα η Μαρία, όταν παντρεύτηκε ήταν ήδη τριών 

µηνών έγκυος. Ο σύζυγός της από την αρχή της είχε πει, ότι η γυναίκα του δεν θα ήθελε να έχει 

γνωρίσει άλλους άντρες πέρα από τον ίδιο, όπως βέβαια, κι εκείνος δεν είχε προγαµιαίες σχέσεις. Η 

Μαρία για το συγκεκριµένο θέµα αναφέρει:   

 
[…] ο σύζυγός µου είναι πολύ θεοσεβούµενος άνθρωπος. ∆ηλαδή, ε… υπάρχει ένα κώλυµα των 

ιερέων, δηλαδή κάποιος που προορίζεται για ιερέας ε… είναι καλό να πάρει µία κοπέλα που να µην 

έχει κάνει έρωτα. Έτσι, λέει η θρησκεία µας. 

 

 Στην αρχή της σχέσης τους η Μαρία έλεγε το σύντροφό της «αδερφούλη» - «στην αρχή τον 

έλεγα αδερφούλη. Τόσο πολύ. Είσαι ο αδερφούλης µου, αυτά. Από αδερφούλη, καταλήξαµε σε 

αντρούλη. Έτσι ξεκίνησε η σχέση…». Ίσως η Μαρία να ένιωθε, ότι απέκτησε τον αδερφό που πάντα 

ήθελε να έχει.  Η Μαρία, λοιπόν παντρεύτηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο έγινε η ορκωµοσία στη 

σχολή της. Οι αδερφές της δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν, λόγω υποχρεώσεων – η µία µε τη δική 

της πτυχιακή και η άλλη λόγω εργασίας - και αυτό την πόνεσε ιδιαίτερα.  

Η Μαρία µε το σύζυγό της έχει αποκτήσει τρία παιδιά και είναι έγκυος στον έκτο µήνα και 

περιµένει αγόρι. Τον Αντώνη πέντε χρονών, την Ελευθερία τεσσάρων ετών και την Ευαγγελία είκοσι 

δύο µηνών περίπου. Όταν γεννήθηκε το πρώτο της παιδί, ένιωσε τρισευτυχισµένη, ένιωσε τεράστια 

χαρά και δεν µπορούσε να φανταστεί πόσο σηµαντική είναι η απόκτηση ενός παιδιού. ∆εν µπορούσε 

να φανταστεί τα συναισθήµατα, που θα την πληµµύριζαν. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 
 […] Όταν γεννήθηκε ο γιος µου, το πρώτο µου παιδί, ε… είπα, ότι… όσα πτυχία και να ‘χα τώρα 

µπροστά µου θα τα ‘σκιζα, σ’ αυτή τη χαρά που νιώθω… πιο µεγαλύτερη, µεγαλύτερη χαρά παίρνεις, 

ακόµα και απ’ το γάµο µου. Όταν γέννησα, ένιωσα… τρισευτυχισµένη, δηλαδή δεν µπορούσα να το 

φανταστώ… που το πήρα αγκαλιά… Ένιωσα πραγµατικά κοµµάτια. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Λέω 

αυτό είναι η απόλυτη ευτυχία». Με τον σύζυγό της έµενε στο ενοίκιο, µέχρι που οι γονείς τους, τους 

έφτιαξαν το σπίτι, που µένουν τώρα.  

 

Η Μαρία πολλές φορές, ούσα παντρεµένη, έδωσε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, στον διαγωνισµό των 

εκπαιδευτικών, για να διοριστεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει µέχρι τώρα. Το µεγάλο της όνειρο ήταν 

να εργάζεται, να κάνει πράξη αυτό που σπούδασε. Όπως λέει και η ίδια: «Αγωνιζόµουνα κάθε χρόνο 

στον ΑΣΕΠ, γιατί ήθελα να δουλέψω, δεν ήθελα να είµαι µέσα στο σπίτι. Ποτέ µου δεν το θέλω 

αυτό..». Η Μαρία είχε τελειώσει και µία ειδικότητα στα δηµόσια ΙΕΚ, βοηθός ακτινολόγου, αλλά 

όµως, όπως µας λέει και η ίδια: «δεν µε ενδιέφερε τόσο πολύ σαν ακτινολόγος, γιατί ήξερα, ότι είχε 

τα… το κακό της ραδιενέργειας…». Το µεγάλο της όνειρο ήταν να εργαστεί, ως εκπαιδευτικός, να 

ακολουθήσει το επάγγελµα του πατέρα της. Ακόµη και στο ενδεχόµενο να διοριστεί κάπου µακριά 

από τον τόπο κατοικίας της, δεν την πείραζε καθόλου. Μάλιστα, µας είπε: «Εγώ στα δύσκολα 

µπορώ. Πολλές φορές στα εύκολα τα χάνω». Θα πήγαινε µαζί µε τον σύζυγό της και τα παιδιά της. 
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Τόσο µεγάλο είναι το όνειρό της να ασκήσει το επάγγελµα που σπούδασε και αγαπάει τόσο πολύ. 

Βέβαια, αυτές τις σκέψεις τις έκανε, όταν είχε τα δύο πρώτα παιδιά. Όπως λέει και η ίδια:  

 
[…] Στα δύο παιδιά δεν µε πείραζε να πήγαινα και ∆ιδυµότειχο. Στα τρία παιδιά είναι πιο ζόρικα τα 

πράγµατα. ∆εν µπορείς να φύγεις εύκολα. Μεγαλύτερες υποχρεώσεις, παιδιάτρους, ιστορίες. Και 
ειδικά, όταν είναι άρρωστα, δεν είναι εύκολο.   

 

Η Μαρία µας λέει, ότι ο σύζυγός της προτιµούσε να εργάζεται αποκλειστικά εκείνος και να 

συντηρεί την οικογένειά του και η Μαρία να παραµένει στο σπίτι. Χαρακτηριστικά, η Μαρία 

αναφέρει, ότι ο σύζυγός της, της έλεγε το εξής: «δεν µε νοιάζει, µου λέει, και ποτέ σου να µην 

δουλέψεις, δεν έχω πρόβληµα. Εγώ θα την στηρίξω την οικογένειά µου, µ’ αυτό που βγάζω..». Κάποια 

περίοδο µάλιστα το θέµα αυτό αποτέλεσε την αιτία έντονων προστριβών µεταξύ τους, αφού η 

Μαρία ήθελε διακαώς να εργαστεί και εκείνος ήταν αρνητικός. Κι αυτό, γιατί πίστευε, ότι η Μαρία 

έπρεπε να παραµείνει στο σπίτι, για να κάνει παιδιά.  

Ωστόσο, η Μαρία υποστηρίζει, ότι είναι πολύ αγαπηµένοι µε το σύζυγό της. 

Αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά νιώθει, ότι εκείνη τον υποστηρίζει πιο πολύ στους εκτός οικογένειας 

ανθρώπους. Το µεγάλο παράπονο από τον σύζυγό της είναι, ότι δεν την βοηθάει καθόλου µε το σπίτι 

και τις δουλειές του σπιτιού, αλλά ούτε και µε τα παιδιά. Γι’ αυτό τον λόγο τον χαρακτηρίζει ως 

«αδιάφορο µπαµπά». ∆εν αφιερώνει καθόλου χρόνο στα παιδιά, µε αποτέλεσµα ο γιος του να µην 

θέλει να περνάει καθόλου χρόνο µαζί του, παρά µόνο µε την µητέρα του και τη γιαγιά του. Τον 

κατηγορεί, ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την εκκλησία, παρά για την οικογένειά του. Θεωρεί, 

ότι πρώτα απ’ όλα στη ζωή πρέπει να βάζουµε την εκκλησία κι έπειτα την οικογένεια. Συγκεκριµένα 

είπε:  «Ο σύζυγός µου θεωρεί, ότι πρώτα η εκκλησία και µετά η οικογένεια. Αλλά του αρέσουνε τα 

παιδιά».  

Η Μαρία ωστόσο, έχει αντίθετη άποψη. Πιστεύει, δηλαδή, ότι η οικογένεια πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα στη ζωή του ατόµου και µετά η εργασία. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση, για να είναι κάποιος καλός στη δουλειά του, είναι να είναι πρώτα καλός στην 

οικογένειά του. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Γιατί εγώ πιστεύω, πρώτα απ’ όλα είναι η οικογένεια και 

µετά η δουλειά. Αν δεν είσαι καλός στην οικογένεια, δεν είσαι καλός στη δουλειά». Σε αυτό το σηµείο 

η διαφωνία µε το σύζυγό της έχει αποτελέσει πολλές φορές αφορµή, για να συγκρουστούν.  

Ωστόσο, ο σύζυγος δεν δείχνει να κατανοεί σ’ αυτό το σηµείο τις επιθυµίες της Μαρίας και 

συνεχίζει να ασχολείται µε το έργο της εκκλησίας και το λειτούργηµα του, αφιερώνοντας σχεδόν 

όλη του την ηµέρα σε αυτό. Αποτέλεσµα αυτού βέβαια, είναι το να µην αφιερώνει καθόλου χρόνο 

στα παιδιά και τη σύζυγο, αφού συνεχώς απουσιάζει από το σπίτι. Η ευθύνη λοιπόν της ανατροφής 

και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών της Μαρίας ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.    

Η Μαρία υπογραµµίζει, ότι γι’ αυτήν τα παιδιά αποτελούν την απόλυτη ευτυχία Νιώθει, ότι το να 

αποκτήσει κάποιος παιδί, είναι ευλογία από το Θεό, και όπως λέει:  «Ωραία είναι τα παιδιά. Ευλογία 

είναι πραγµατικά». Τα παιδιά για εκείνη γεµίζουν το σπίτι χαρά και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 

πάντοτε ήθελε να αποκτήσει τρία παιδιά. Βέβαια, και στην πατρική της οικογένεια υπήρχαν τρία 

παιδιά, κι αυτό σίγουρα την είχε επηρεάσει. ∆ιατυπώνει σχετικά: «Κι εγώ επειδή, έτσι ήµουνα µέλος 

τρίτεκνης οικογένειας, µου άρεσε η ιδέα». Μόνο, που ήθελε τα παιδιά της να έχουν µεγαλύτερη 

ηλικιακή απόσταση µεταξύ τους.  

Αν και η εργασία της απαιτεί λίγες ώρες από το χρόνο της, δεν έχει στη διάθεσή της πολύ χρόνο, 

ούτε καν να παίξει µε τα παιδιά. Η ίδια αναφέρει: «Μπορώ να πω, ότι δεν παίζω και σχεδόν 

καθόλου. Πιο πολύ παίζουν µεταξύ τους…». Η Μαρία παράλληλα έχει αναλάβει και τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών, εκτός από τις βασικές δουλειές του σπιτιού, όπως είναι το σκούπισµα, 

το σφουγγάρισµα, το µαγείρεµα, αλλά και τα εβδοµαδιαία ψώνια από το σούπερ µάρκετ. Αυτό που 

την στενοχωρεί πολύ είναι το ότι τα παιδιά της µεγαλώνουν µέσα σε ένα διαµέρισµα, ενώ η ίδια 

θυµάται την παιδική της ηλικία µέσα στα χωράφια και στον καθαρό αέρα. Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο αναφέρει το εξής: «∆υστυχώς όλα γίνονται µέσα στο διαµέρισµα. ∆εν γίνεται τίποτα έξω». 

Ωστόσο, φροντίζει, να δίνει τον γιο της, στους γονείς της που ζουν σε χωριό κάποιο 
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Σαββατοκύριακο, ώστε να έρχεται το παιδί σε επαφή µε τη φύση. Όπως η ίδια λέει: «Να πάει µια 

βόλτα στη θάλασσα, να πατήσει το χώµα, ν’ αγγίξει το χώµα». 

Η κόρη της όµως, η δεύτερη, δεν αποµακρύνεται καθόλου από κοντά της, και όπως λέει και η 

Μαρία: «Η κόρη µου όµως η µεσαία, δεν είναι έτσι. ∆εν θέλει να πάει έξω, δεν έχει ξωµείνει ποτέ µε 

τον παππού και τη γιαγιά. Θέλει να ‘ναι πάντα µε την µαµά. Την µαµά µου, την µαµά µου, την µαµά. 

Κολληµένη». Φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναµία στην µητέρα της και η Μαρία δικαιολογεί το 

γεγονός αυτό λέγοντας, ότι αυτό οφείλεται στο θηλασµό. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Την είχα 

παραχαϊδέψει, γιατί την θήλαζα και δυο χρόνια και… ήµασταν πολύ δεµένες και… µάλλον την έχω 

λίγο χαλάσει». 

Για το τρίτο παιδί η Μαρία αισθάνεται τύψεις και ενοχές, αφού, όπως λέει, δεν περνάει σχεδόν 

καθόλου χρόνο µαζί του, αφού το πρωί εργάζεται και το απόγευµα πρέπει να πηγαίνει τα δύο 

µεγαλύτερα στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Το παιδί έχει συνηθίσει να περνάει πολλές ώρες 

µε τη γιαγιά, οπότε η αποµάκρυνσή του από την τελευταία είναι δύσκολη και προκαλεί την έντονη 

αντίδρασή του. Η πεθερά της, επειδή τώρα η Μαρία είναι έγκυος, θεωρεί σωστό να ανεβαίνει πάνω 

στο σπίτι της (γιατί µένουν πάνω – κάτω, στο ίδιο οίκηµα) και να κάνει το παιδί η ίδια µπάνιο, ενώ η 

Μαρία είναι αντίθετη σε αυτό. Η ίδια διατυπώνει το εξής:  

 
[…] Και έχουµε χάσει την επαφή αυτή µε το τάισµα, να του µιλήσω, αυτά. Του µιλάω, µ’ αγκαλιάζει, 

µε φιλάει, και όταν φεύγει η γιαγιά τώρα τελευταία, κλαίει, σπαράζει στο κλάµα. Τη γιαγιά θέλω, τη 

γιαγιά θέλω, τη γιαγιά θέλω. Και νιώθω, έτσι λίγο, ότι το ‘χω χάσει το παιχνίδι. Με την έννοια, ότι… 

συναισθηµατικά θέλει τη γιαγιά πιο πολύ από µένα… το δέσιµο αυτό.   

 

Η Μαρία λοιπόν νιώθει έντονη δυσφορία εξαιτίας αυτής της κατάστασης, γιατί, όπως λέει και η 

ίδια: «νιώθει, ότι έχει χάσει το παιχνίδι». Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επιθυµεί ο σύζυγος να τη 

βοηθάει περισσότερο στο σπίτι µε τα µεγαλύτερα παιδιά. Για να µπορεί εκείνη να αφιερώνει 

περισσότερο χρόνο στο τρίτο της παιδί, το οποίο κατά τη διάρκεια της ηµέρας δεν το βλέπει σχεδόν 

καθόλου. 

 Της Μαρίας της αρέσει γενικά στη ζωή της να προσφέρει. Στον αρραβώνα του κουνιάδου 

της, όπως λέει η ίδια, αν και ήταν οχτώ µηνών έγκυος, βοήθησε πολύ στις προετοιµασίες, αλλά και 

στο σιδέρωµα της προίκας: «Γιατί ένιωθα, ότι προσφέρω.  Κι εµένα, άµα νιώθω, ότι προσφέρω, 

νιώθω καλά στη ζωή µου».   

 

 

7.3.2.1.4. Τέταρτο κεφάλαιο – «Οι σπουδές,  γάµος των παιδιών και η απόκτηση εγγονιών» 
 

Η Μαρία αναφορικά µε το µέλλον σκέφτεται τις σπουδές των παιδιών της και το γάµο τους. 

Ευελπιστεί να αποκτήσει εγγόνια, για να γίνει γιαγιά και να βοηθήσει κι εκείνη τα παιδιά της, αλλά 

και τις νύφες και τους γαµπρούς της, όπως ακριβώς έκανε και κάνει η πεθερά της µε εκείνη. Και 

τέλος, επιθυµεί να έχει καλά γηρατειά και να µην ταλαιπωρήσει τους δικούς της ανθρώπους. 

 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η Μαρία, αν η ζωή της ήταν βιβλίο, θα το χώριζε σε τέσσερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τα ευτυχισµένα της παιδικά χρόνια, από τη γέννηση, µέχρι την 

ηλικία των δεκαοχτώ ετών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα φοιτητικά της χρόνια, από τα 

δεκαεννέα µέχρι τα είκοσι τρία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη γνωριµία του συζύγου της, το 

γάµο της και την απόκτηση των δικών της παιδιών και επεκτείνεται από την ηλικία των είκοσι τριών 

µέχρι και σήµερα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο σχολιάζει τις σπουδές και το γάµο των παιδιών της, 

αλλά και την επιθυµία της να αποκτήσει εγγόνια.   
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7.3.2.2. «Τα κεφάλαια ζωής» της Ευαγγελίας 

 

7.3.2.2.1. Πρώτο κεφάλαιο – «Τα ευτυχισµένα παιδικά χρόνια στο χωριό»  

 

Με βάση λοιπόν την παραπάνω ερώτηση, η Ευαγγελία χώρισε τη ζωή της στα εξής σηµαντικά 

κεφάλαια για εκείνη:  

 

Το πρώτο σηµαντικό κεφάλαιο για την Ευαγγελία αρχίζει από οχτώ µηνών µέχρι, πεντέµισι ετών, 

στο οποίο περιγράφει τα πρώτα χρόνια της ζωής της στο χωριό µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά. 

Συγκεκριµένα:     

 

Η Ευαγγελία τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε µε τον παππού και τη γιαγιά της στο 

χωριό, βιώνοντας την απόλυτη απουσία των γονέων της. Ωστόσο, αν και µακριά από τους γονείς 

της, λέει χαρακτηριστικά:  

 
[…] θυµάµαι πολύ ευτυχισµένα παιδικά χρόνια, µαζί µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου… τους είχα 

σαν γονείς µου.  

 

Η Ευαγγελία δόθηκε από τους γονείς της στον παππού της και τη γιαγιά της σε ηλικία µόλις οχτώ 

µηνών, για να την µεγαλώσουν σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, «αµέσως την επόµενη µέρα της 

βάφτισής µου», όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια. Έµεινε εκεί µέχρι τα πεντέµισι της χρόνια, όπου οι 

γονείς της την πήραν πίσω, γιατί θα άρχιζε το σχολείο.  

 

Ειδικότερα, αναφέρει, ότι ήταν πολύ ευτυχισµένη µε τον παππού και τη γιαγιά. Περίµενε να έρθει 

το καλοκαίρι, για να πάει κοντά τους και να ξεφύγει απ’ όλη την πίεση της χρονιάς. Παράλληλα, 

αναφέρει, ότι είναι δύο άνθρωποι που τους χρωστάει πάρα πολλά και τους είναι ευγνώµων, γιατί την 

µεγάλωσαν µε πάρα πολύ αγάπη και είναι πολύ υπερήφανη για αυτό.  

 
[…] η ζωή µου εκεί ήταν πολύ ευτυχισµένη… το να πάω κάθε καλοκαίρι στο χωριό ισοδυναµούσε για 

εκείνη µε ψυχοθεραπεία, διότι της έφευγε όλη η ένταση της χρονιάς… γενικά εκεί η ζωή ήταν πολύ 

ευτυχισµένη… λαχταρούσα να βρεθώ κοντά στον παππού και τη γιαγιά. 

 

Η συγκεκριµένη περίοδος της ζωής της είναι γεµάτη µόνο από ευχάριστες και ευτυχισµένες 

αναµνήσεις. Γεµάτες από αγροτικές ασχολίες, όπως είναι η περίοδος του τρύγου, το φύτεµα 

πατατών και άλλες παρόµοιες εµπειρίες που µοιραζόταν µε τον παππού και τη γιαγιά. Της άρεσε 

ιδιαίτερα η ελευθερία που ένιωθε, και από άποψη χώρου και κινήσεων και από συναισθηµατική και 

ψυχική σκοπιά. Συγκεκριµένα αναφέρει:  

 
[…] Θυµάµαι πολύ ευτυχισµένα παιδικά χρόνια, µαζί µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου, και… 

έκανα, ότι κάνανε τα παιδιά στο χωριό. Ξυπνούσαµε πολύ πρωί, γύρω στις τέσσερις η ώρα, δηλαδή, τα 

ξηµερώµατα και… ακολουθούσα τον παππού και τη γιαγιά στις αγροτικές δουλειές. Ε… ο παππούς 

δηλαδή φύτευε πατάτες, ντοµάτες, πατάτες, αγγούρια, όλα τα οπωροκηπευτικά. Είχανε ε… είχαµε 

αµπέλια, όπου κάθε καλοκαίρι τρυγούσαµε…. Όπου κάθε καλοκαίρι τρυγούσαµε και ξυπνούσαµε 

πολύ νωρίς… πηγαίναµε… τα πρό… πρόβατα ενός ξαδέρφου µου και τα βοσκούσαµε, τα πηγαίναµε 

για βοσκή, δηλαδή, ε… τρέχαµε στα βουνά, παίζαµε κρυφτό, κυνηγητό, ήµασταν πάρα πολύ… έτσι 

ελεύθεροι, είχαµε πολύ χρόνο, πολύ χώρο ε… πράγµα που συνηθί… που δεν συνηθίζεται µάλλον στις 

κλειστές πόλεις, όπως στην Αθήνα… Παίζαµε µαζί, ασχολιόντουσαν πάρα πολύ µαζί µου, ποτέ δεν 

µου είχε λείψει κάτι, ε… µε αγαπούσανε πάρα πολύ…, ε. µου ψώνιζαν, µου έπαιρναν διάφορα 

παιχνίδια. 

 

∆εν ήθελε τα άψυχα παιχνίδια που της έστελνε η µητέρα της από την Αθήνα. ∆εν της άρεσαν 

γενικότερα τα παιχνίδια. Προτιµούσε να τρέχει στη φύση και να µοιράζεται εµπειρίες µε τον παππού 
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της και τα ξαδέρφια της, όπως είναι η βοσκή των προβάτων, το κουβάληµα των ξύλων, το 

καθάρισµα του στάβλου, ο τρύγος, κλπ. µας είπε συγκεκριµένα:  

 
[…] πάντοτε πήγαινα µε το… µε το παππού… περπατούσαµε περίπου… τρία τέταρτα δρόµο, για να 

κατεβούµε σε µία κεντρική λεωφόρο, να πάρουµε το λεωφορείο που πήγαινε σε µία µεγαλούπολη, 

κοντά στο χωριό… για να ψωνίσουµε… δηλαδή, θυµάµαι τα… παιδικά µου χρόνια µε πολύ αγάπη, 

πολύ τρυφερότητα… παιχνίδι ήταν η φύση για µένα, παιχνίδι ήταν τα χωράφια που έτρεχα, παιχνίδι 

ήταν τα πρόβατα του παππού και των ξαδελφών µου, που πηγαίναµε να τα βοσκήσουµε, παιχνίδι ήταν 

τα ξύλα που µεταφέραµε µε τον παππού. Ε… Παιχνίδι για µένα ήταν οι κότες που ταΐζαµε, ο στάβλος 

που καθαρίζαµε, ο γαϊδαράκος του παππού που ανέβαινα στην πλάτη του και πηγαίναµε στ’ αµπέλι και 

στα χωράφια. 

 

Ωστόσο, την Ευαγγελία την έχει στιγµατίσει η απουσία της µητέρας της. ∆εν είναι µόνο, ότι 

δόθηκε σε µία κρίσιµη ηλικία στον παππού και τη γιαγιά, αλλά όλη η κατάσταση επιβαρύνεται από 

γεγονός, ότι οι γονείς της και η αδερφή της ήταν εντελώς απόντες από τη ζωή της. Η ίδια 

επισηµαίνει:  

 
[…] αυτό που θυµάµαι µε στενοχώρια … είναι η απουσία των γονιών µου. 

 

Η µητέρα της όλο αυτό το διάστηµα που µεγάλωνε στο χωριό από οχτώ µηνών έως πεντέµισι 

ετών την είχε επισκεφτεί δύο µε τρεις φορές, συνήθως καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που την ενοχλεί 

ιδιαίτερα και που έχει αποτελέσει σηµείο αψιµαχίας ανάµεσα στην µητέρα της και τη γιαγιά της. Η 

πρώτη υποστήριζε, ότι την άφησε µόνο δύο χρόνια στο χωριό, ενώ η δεύτερη περισσότερο. Η 

µητέρα της επίσης, ισχυριζόταν, ότι την επισκεπτόταν περισσότερο συχνά και για περισσότερες 

µέρες, ενώ η γιαγιά της είχε διαφορετική άποψη.       

 

Αυτή η περίοδος είναι η πιο ευτυχισµένη στη ζωή της Ευαγγελίας. Θυµάται µόνο ευτυχισµένες 

στιγµές και έχει µόνο ευχάριστες εικόνες στο µυαλό της από εκείνα τα χρόνια. Όταν αργότερα 

επέστρεψε στην Αθήνα, δυσκολεύτηκε πολύ να προσαρµοστεί εκεί, γιατί αφενός µεν, άφηνε πίσω 

της τα πρόσωπα που θεωρούσε γονείς της – και αυτό της στοίχισε ιδιαίτερα - και αφετέρου δε, 

άφηνε πίσω της έναν τόπο και συνήθειες – δραστηριότητες που ήταν πολύ δύσκολο να τις συνεχίσει 

στην Αθήνα. Είχε ελευθερία χρονική και χωρική, κατάσταση, η οποία άλλαξε πολύ, όταν ξαφνικά 

έπρεπε να κλειστεί µε τους άγνωστους µέχρι τότε γονείς και την άγνωστη αδερφή της, σε ένα µικρό 

διαµέρισµα της Αθήνας.  

 

7.3.2.2.2. ∆εύτερο κεφάλαιο – «Τα δυσάρεστα παιδικά χρόνια στην Αθήνα» 
     

Το δεύτερο κεφάλαιο στη ζωή της Ευαγγελίας διαρκεί από πεντέµισι ετών µέχρι δεκαοχτώ και 

κάτι, όπου περιγράφει τη ζωή στην Αθήνα, µαζί µε τους γονείς και τα αδέρφια της. Όπως µπορούµε 

να συµπεράνουµε από τα λεγόµενα της Ευαγγελίας η µετάβασή της από το χωριό στην Αθήνα δεν 

ήταν καθόλου εύκολη για εκείνη. Ένιωθε να χάνει τον εαυτό της, ένιωθε να ξεριζώνεται, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και η ίδια:  

 
[…] ένιωθα, ότι άφηνα την οικογένεια και τους γονείς µου πίσω. Τους ανθρώπους που ένιωθα γονείς 

µου, αφού εκείνοι ήταν δίπλα µου τα πρώτα χρόνια της ζωής µου. Για αυτό το λόγο και δυσκολεύτηκα 

πάρα πολύ. 

 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη ενότητα, η Ευαγγελία σε αυτή την ενότητα της ζωής της, δεν 

έζησε όµορφες στιγµές, δεν έχει ευχάριστες αναµνήσεις.. Αναζητούσε συνεχώς τον παππού της και 

τη γιαγιά της, γιατί αυτούς είχε µάθει ως γονείς της και αυτοί την είχαν µεγαλώσει τα πεντέµισι 

πρώτα χρόνια της ζωής της. Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι στο σπίτι της υπήρχε µία συνεχή κόντρα 

µε όλους και όλοι τσακώνονταν µε όλους. Υπήρχε συνεχώς µία ένταση, την οποία δεν µπορούσε να 
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την δικαιολογήσει. Στα µάτια της τότε οι καβγάδες έµοιαζαν µε οµηρικά προβλήµατα. Θυµάται τον 

εαυτό της να έχει µάθει να προσµένει έναν καβγά. Η ίδια είπε:  

 
[…] θυµάµαι πάντα µε καβγάδες, πάντα µε φασαρίες, και ανάµεσα στη µητέρα µου και τον πατέρα 

µου, φασαρίες πολλές και καβγάδες, αλλά, και ανάµεσα ε… στην αδερφή µου, στον πατέρα µου και 
στη µάνα µου και σ’ εµένα και στην αδερφή µου. 

 

Ένιωθε, ότι δεν είχε θέση σε εκείνο το σπίτι, ότι κανείς δεν απολάµβανε την παρουσία της εκεί. 

Νόµιζε, ότι οι καβγάδες δηµιουργούνταν εξαιτίας της δικής της µορφής µέσα στο σπίτι, ένιωθε, ότι 

για να ηρεµήσει η κατάσταση θα έπρεπε να γίνει άφαντη, να µην την βλέπει κανείς. Ήθελε να 

επιστρέψει στο χωριό, να γυρίσει στους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Μας αναφέρει σχετικά:   

 
[…] ένιωθα, ότι δεν µε θέλει κανένας, ότι δεν µ’ αγαπάνε… εκεί, έχω ανθρώπους να µ’ αγαπάνε, κι 
έχω τον παππού µου και τη γιαγιά µου που µ’ αγαπάνε και µε περιµένουν, γιατί µε κρατούσαν στην 

Αθήνα, αφού δεν µ’ αγαπούσαν καθόλου;… Οικογένειά µου θεωρούσα την οικογένεια, στην οποία 

είχα µεγαλώσει τα πρώτα µου παιδικά χρόνια… αυτό που θυµάµαι από εκείνα τα χρόνια είναι η 

απουσία των γονιών µου.  

 

Ένιωθε, λοιπόν, ότι δεν την αγαπούσαν καθόλου στο νέο της οικογενειακό περιβάλλον, αυτό 

εισέπραττε, και θεωρούσε, ότι ανήκε στον παππού και στη γιαγιά, στους ανθρώπους που την 

µεγάλωσαν και που την περίµεναν να επιστρέψει στο χωριό. Λέει  χαρακτηριστικά, ότι «οι γονείς 

µου αποφάσισαν, ότι έπρεπε να επιστρέψω στο σπίτι» και «µε πήραν πάλι πίσω». Αισθάνεται σαν 

αντικείµενο που την µεταφέρουν, χωρίς να αναλογιστούν τα αισθήµατα και τα θέλω της. Οι γονείς, 

λοιπόν αποφάσισαν να την δώσουν στον παππού και τη γιαγιά, οι γονείς αποφάσισαν να την πάρουν 

πάλι πίσω, χωρίς να αναλογιστούν τα συναισθήµατα, της ίδιας και των παππούδων της. Αισθάνεται 

σαν «µπαλάκι» στα χέρια των γονιών της, που δεν σέβονται τις επιθυµίες της και τα θέλω της. Έτσι, 

όπως απλά την έδωσαν, έτσι απλά την πήραν πίσω, χωρίς να σκεφτούν, τι επιπτώσεις µπορεί να 

έχουν αυτές οι κινήσεις τους στον συναισθηµατικό και ψυχικό της κόσµο.  

Μας αναφέρει, ότι οι γονείς της δεν έκαναν κάτι, για να την κάνουν να νιώσει όµορφα µέσα στο 

σπίτι τους και ότι ένιωθε, ότι µε τον τρόπο τους την έδιωχναν. Γι’ αυτό, λοιπόν, κι εκείνη είχε τάσεις 

φυγής από το σπίτι στην Αθήνα και επιστροφής στον παππού και στην γιαγιά. Λέει χαρακτηριστικά: 

 
[…] θυµάµαι πάντοτε που έλεγα ότι ήθελα να φύγω, να φύγω, να φύγω από το σπίτι µου… Ένιωθα, 

ότι ουσιαστικά µε διώχνανε µε τον τρόπο τους. 

 

Είναι σαν να µην ενσωµατώθηκε ποτέ στο οικογενειακό της περιβάλλον στην Αθήνα, σαν να µην 

αποδέχθηκε ποτέ, ότι η οικογένειά της είναι αυτή στην Αθήνα. ∆εν µπορούσε να δεχθεί, ότι γονείς 

της είναι η µητέρα της και ο πατέρας της στην Αθήνα, και όχι ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό. 

Εκείνους, δηλαδή, που έµαθε να ζει µαζί τους από µικρό παιδί. Πάντοτε σκεφτόταν τον παππού και 

τη γιαγιά και τη ζωή της εκεί κοντά τους: 

 
[…] Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή δεν έχω καθόλου όµορφες αναµνήσεις, αναζητούσα 

συνέχεια τον παππού και τη γιαγιά, να γυρίσω πίσω.  

 

Αντιθέτως στην Αθήνα, ένιωθε πάρα πολύ άσχηµα. Αισθανόταν, ότι δεν είχε κάτι ή κάποιον να 

την κρατάει εκεί. ∆εν υπήρχε κάτι, µε το οποίο να έχει δεθεί και να νιώθει, ότι το έχει ή την έχουν 

ανάγκη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δυσάρεστο περιβάλλον η Ευαγγελία ούτε καν να φάει δεν είχε 

όρεξη. Επισηµαίνει µε χαρακτηριστικό τρόπο τα συναισθήµατά της:   

 
[…] ∆εν ξέρω πώς ακριβώς ένιωθα, πάρα πολύ άσχηµα, δηλαδή, δεν µπορώ να βρω ακριβώς τα λόγια 

και να εκφράσω τα συναισθήµατα που µε πληµµύριζαν εκείνη την εποχή… όταν πρωτοπήγα στην 
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Αθήνα δεν άνοιγα, ούτε καν το ψυγείο ε… να φάω ε… και … είχα… πάει στο νοσοκοµείο µε ορό, 

επειδή δεν έτρωγα. 

 

Και δεν έφτανε µόνο αυτό, αλλά γενικά στο σπίτι υπήρχαν εντάσεις και συγκρούσεις, µε 

επίκεντρο πάντα την αδερφή της. Η Ευαγγελία βίωνε πολύ δύσκολες καταστάσεις στην οικογένεια 

της, όπου οι φασαρίες και οι αντιπαλότητες εµφανίζονταν σε καθηµερινή βάση. Ήταν σαν οι 

καθηµερινοί καβγάδες να δίνουν πνοή στο συγκεκριµένο σύστηµα της οικογένειας, που χωρίς 

αυτούς ήταν αδύνατη η ύπαρξή της. Όλα τα µέλη της οικογένειας, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

βρίσκονταν σε µία διαρκή υπερένταση, για το ποιος θα τσακωθεί µε ποιον. Επισηµαίνει, δηλαδή, ότι 

όλοι οι καβγάδες και όλη αυτή η ένταση ξεκινούσε από την αδερφή της και µπλέκονταν µετά όλοι 

σε αυτήν την φασαρία. Αναφέρει συγκεκριµένα:  

 
[…] γενικά στην οικογένεια επικρατούσε ένταση κάθε µέρα, γινόντουσαν τσακωµοί, τσακωµοί, µα 

κάθε µέρα, µπορεί και δύο µε τρεις φορές ε… την ηµέρα, µε επίκεντρο πάντοτε την Μαρία… σε 

καθηµερινή βάση τσακωνόµασταν µεταξύ µας, ο ένας µε τον άλλον, ο πατέρας µου µε την µάνα µου, 

ε… Η αδερφή µου µε µένα, η αδερφή µου µε τη µάνα µου, η αδερφή µου µε τον πατέρα µου, ο 

αδερφός µου µε την αδερφή µου… θυµάµαι πάντα µε καβγάδες, πάντα µε φασαρίες, και ανάµεσα στη 

µητέρα µου και τον πατέρα µου, φασαρίες πολλές και καβγάδες, αλλά, και ανάµεσα ε… στην αδερφή 

µου, στον πατέρα µου και στη µάνα µου και σ’ εµένα και στην αδερφή µου. Ε… Αργότερα, όταν ο 

αδερφός µου… µεγάλωσε, πάντα τσακωνόταν και ο αδερφός µου µε την αδερφή µου, δηλαδή, πάντοτε 

στο σπίτι µας, ο ένας τσακωνόταν µε τον άλλον, ήταν σαν να προκαλούσαµε τον καβγά, σαν, δηλαδή, 

ένιωθα, ότι ε… ήταν η τροφή µας ο καβγάς, ότι, αν µια µέρα δεν είχαµε υπερένταση µέσα στο σπίτι 

και την οικογένεια, ε… ∆εν θα ‘βγαινε σε καλό µας… πάντα τσακωνόντουσαν για την Μαρία. 

 

Πιο συγκεκριµένα για τους γονείς της αναφέρει, ότι όλα αυτά τα χρόνια πρωταρχικό µέληµά τους 

ήταν να είναι τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να µην τους λείψει τίποτα σε οικονοµικό επίπεδο. 

Να έχουν, δηλαδή, φαγητό, καθαρά ρούχα, αδιαφορώντας, για το πώς αισθάνονται ή τι επιθυµούν. 

Φαίνεται, ότι στον συναισθηµατικό και ψυχικό τοµέα ήταν απόντες. Ειδικότερα, ακούστηκε το εξής: 

 
[…] Νοιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και για µένα, και για τον αδερφό µου και για την αδερφή µου ε… 

Είναι να είµαστε… καλά, γερά, δηλαδή, να έχουµε να φάµε, να πηγαίνουµε στο σχολείο και να µην 

έχουµε κάποια έλλειψη οικονοµική… συναισθηµατικά όµως ήταν αλλού.  

 

Επίσης, η Ευαγγελία φαίνεται να κατηγορεί τους γονείς της, ότι το µόνο που τους ένοιαζε, ήταν 

το τι θα πει ο κόσµος, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες των παιδιών τους. Μας δίνει 

λοιπόν την εντύπωση η Ευαγγελία, ότι επιθυµεί διακαώς την αποδοχή από τους γονείς της, επιθυµεί 

να της δείξουν, ότι την αγαπούν και θέλει να της δώσουν το δικό της χώρο και το δικό της χρόνο µε 

αυτούς. Να την τοποθετήσουν µέσα στη ζωή τηςκαι να της δείξουν, ότι η παρουσία της τους δίνει 

χαρά και ευτυχία. Συγκεκριµένα ανέφερε:  

 
[…] στο µυαλό των γονιών µου κυριαρχούσε το τι θα πει ο κόσµος, δηλαδή, ε… Μην πας για καφέ, 

γιατί το τι θα πει ο κόσµος, µην κάνεις κάποια σχέση, γιατί, τι θα πει ο κόσµος. Ε... Μην κάνεις το ένα, 

γιατί τι θα πει ο κόσµος, µην κάνεις το άλλο, γιατί τι θα πει ο κόσµος… Και προσπαθούσα να 

αποκτήσω στην Αθήνα το δικό µου χώρο και το δικό µου χρόνο. 

 

Ένιωθε λοιπόν έντονη απογοήτευση όλη αυτή την περίοδο της ζωής της.  Έντονο πόνο και 

δυστυχία µέσα σε αυτό το οικογενειακό σύστηµα, γιατί ένιωθε, ότι την πήραν  από ένα µέρος και 

από τους ανθρώπους που λάτρευε. ∆εν είχε καλή, υγιή σχέση µε κανέναν µέσα στο σπίτι της. Μόνο 

µε τον αδερφό της, µε τον οποίο όµως είχε αρκετά µεγάλη διαφορά ηλικίας. Η γέννηση του αδερφού 

της έκανε την Ευαγγελία να αισθάνεται κάπως καλύτερα µέσα στο σπίτι τους. ωστόσο, ζητούσε 

συνεχώς να γυρίσει πίσω στον παππού και τη γιαγιά, στα ανέµελα και ευτυχισµένα παιδικά χρόνια 

στο χωριό.  
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[…] για άλλη µία φορά µε είχαν απογοητεύσει… αιµορραγεί ουσιαστικά ε… Ολόκληρη η 

οικογένεια… ξύπναγα µε ένα αχ και κοιµόµουν µ’ ένα βαχ… θυµάµαι πάντοτε που έλεγα ότι ήθελα να 

φύγω, να φύγω, να φύγω από το σπίτι µου. 

 

7.3.2.2.3. Τρίτο κεφάλαιο – «Τα φοιτητικά χρόνια» 
 

Το τρίτο κεφάλαιο διαρκεί από δεκαοχτώ ετών µέχρι είκοσι τρία, όπου η Ευαγγελία αναφέρεται 

στη φοιτητική της ζωή. Ειδικότερα η Ευαγγελία σε αυτήν τη σύντοµη θεµατική ενότητα µας 

εξιστορεί το πώς πέρασε τα φοιτητικά της χρόνια στο Βόλο. Λέει χαρακτηριστικά, ότι στην αρχή 

είχε προβλήµατα προσαρµογής, γιατί ήταν ένα παιδί γενικά εσωστρεφές που δεν είχε βγει πολλές 

φορές έξω από το σπίτι. Όµως αυτό που της έκανε εντύπωση, είναι το πόσο ηρέµησε, όταν 

αποµακρύνθηκε από το σπίτι της. Μακριά, λοιπόν από το σπίτι της, µακριά από ένα περιβάλλον 

γεµάτο συγκρούσεις και προβλήµατα ένιωθε γενικά περισσότερο ήρεµη. Όµως η δύναµη της 

συνήθειας είναι τόσο δυνατή, που µερικές φορές αναζητούσε τη φασαρία και τις εντάσεις που βίωνε 

µέσα στο σπίτι της. Της φαινόταν παράλογο, το να µην υπάρχει η φασαρία και ο τσακωµός σε 

καθηµερινή βάση στη ζωή της. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 
[…] το πόσο ήρεµα ένιωθα το κεφάλι µου και ώρες – ώρες επιζητούσα αυτή τη φασαρία και την 

ένταση που βίωνα στο σπίτι µου.  

 

Ήταν ξένοιαστα τα φοιτητικά χρόνια για εκείνη µε πολλές φιλίες, εξόδους, αλλά και αρκετό 

διάβασµα, αφού η σχολή που φοιτούσε ήταν η πρώτη της προτίµηση, κατά τη συµπλήρωση του  

µηχανογραφικού δελτίου και γι’ αυτό το λόγο είχε πολύ όρεξη και διάβαζε πολύ.  

Στο Πανεπιστήµιο έκανε και την πρώτη σηµαντική σχέση στη ζωή της, η οποία διήρκεσε ένα 

χρόνο και διαλύθηκε, όταν ο σύντροφός της, της ζήτησε να χωρίσουν. Της είπε χαρακτηριστικά, ότι 

ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα για σοβαρό δεσµό, κι αυτός δεν ήθελε να δεσµευτεί ακόµα. Ήθελε, 

δηλαδή, να κάνει και άλλες σχέσεις, πριν δεσµευθεί σοβαρά και παντρευτεί.  

Μετά από αυτήν την σχέση, η Ευαγγελία έκανε σχέση µε έναν άνθρωπο, που νόµιζε, ότι ήταν 

είκοσι χρόνια µεγαλύτερος, αλλά στην πορεία της σχέσης και µετά από πέντε και χρόνια σχέσης, 

έµαθε, ότι είχαν διαφορά ηλικίας, όχι είκοσι, αλλά τριάντα χρόνια. Και όχι µόνο αυτό, αλλά και ότι 

ο φίλος της ήταν ήδη παντρεµένος, εν διαστάσει, βέβαια, και είχε µία κόρη πέντε χρόνια µεγαλύτερη 

από την Ευαγγελία. Η τελευταία τον χώρισε αµέσως, όχι γιατί την πείραξαν αυτά που έµαθε, αλλά 

γιατί αποδείχτηκε, ότι δεν ήταν ειλικρινής µαζί της. Βέβαια, µετά από κάποια χρόνια λέει η ίδια για 

τη σχέση της:  «Στα µάτια του έβλεπα τον πατέρα µου, έβλεπα την ασφάλεια στα χρόνια του, έβλεπα 

την ασφάλεια που δεν ένιωσα ποτέ µε τον πατέρα µου ε… Και την σιγουριά. Ένιωθα προστασία». 

Μετά από χρόνια λοιπόν και αναλογιζόµενη τη σχέση της αυτή διαπιστώνει, ότι ουσιαστικά «δεν 

ήταν ε… Έρωτας, ήταν αγάπη ε… Ουσιαστικά πατρική». Στα µάτια του, λοιπόν, στα χρόνια του θα 

λέγαµε, έβλεπε τον πατέρα της και η παρουσία του κοντά του αναπλήρωνε την απουσία του πατέρα 

της. Αυτός ο άνθρωπος της παρείχε σιγουριά, προστασία και ασφάλεια, αυτά που ήθελε και 

επιδίωκε από τον πατέρα της, αλλά λόγω της συνεχής απουσίας του, ήταν δύσκολο να της τα 

παράσχει. 

 

7.3.2.2.4.1. Τέταρτο κεφάλαιο – «Η εγκυµοσύνη» 
 

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι από τα είκοσι τρία µέχρι και τα είκοσι έξι, όπου η Ευαγγελία 

αναφέρεται στον πρώτο της γάµο και στη γέννηση του παιδιού της. Αυτό το κεφάλαιο της ζωής της 

Ευαγγελίας, θα λέγαµε ότι χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια: την εγκυµοσύνη της και τον πρώτο της 

γάµο. 
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«Η εγκυµοσύνη» 
 

Αναφορικά τώρα µε το πρώτο στάδιο σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της Ευαγγελίας άρχισε µε το 

διορισµό της σε ένα νοµό της Κρήτης, όπου και γνωρίζει τον πατέρα του πρώτου της παιδιού. 

Υπήρξε ένας χρόνος γνωριµίας και έναµισι χρόνος σχέσης, όταν η Ευαγγελία έµεινε έγκυος: «στις 

τέσσερις Μαρτίου ε… του 2005, έµαθα για την εγκυµοσύνη µου». Το µόνο που σκέφτηκε ήταν να 

κρατήσει αυτό το παιδί, να το φέρει στον κόσµο και είχε αποκλείσει εντελώς από το µυαλό της το 

ενδεχόµενο της άµβλωσης. Σε αυτό µάλιστα την προέτρεπαν οι δικοί της ή καλύτερα την ανάγκαζαν 

να το κάνει, σχεδόν της το επέβαλλαν µε  τα λόγια τους. για εκείνη το παιδί ήταν «δώρο Θεού», 

όπως ακριβώς είχε ονοµάσει και τον αδερφό της, ο οποίος έχει γεννηθεί την ίδια ακριβώς ηµέρα µε 

την κόρη της. Χαρακτηριστικά είπε:  

 
[…] ήρθε η εγκυµοσύνη που δεν την περιµέναµε, ούτε την επιδιώκαµε, ε… κι εγώ το µόνο που 

σκέφτηκα, ήταν το να κρατήσω αυτό το παιδί. ∆εν ήθελα µε τίποτα να κάνω άµβλωση… ήταν δώρο 

Θεού ένα παιδί. 

 

Είχε αγωνία και άγχος για αυτή την εγκυµοσύνη, αλλά επικρατούσε η χαρά. Αγωνία, για το αν θα 

πάνε όλα κατ’ ευχή, άγχος, για το πώς θα το εισέπραττε ο πατέρας του παιδιού. Όµως, στο τέλος των 

σκέψεών της επικρατούσε η χαρά, γιατί ένιωθε, ότι είχε µία νέα ύπαρξη µέσα της και το µόνο που 

την ένοιαζε ήταν «το παιδί αυτό να γεννηθεί καλά», όπως η ίδια µας είπε. Ό, τι απόφαση και να 

έπαιρνε ο πατέρας του παιδιού, ήταν αποφασισµένη να το κρατήσει αυτό το παιδί. Μας είπε 

σχετικά:  

 
 […] εγώ την απόφασή µου την είχα πάρει ήδη… Το παιδί θα το κρατούσα πάση θυσία.  

 

Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκοµείο για τρεις ολόκληρους µήνες. Αντιµετώπισε σοβαρά 

προβλήµατα – ψυχογενούς φύσεως - µε την εγκυµοσύνη της και ήταν αναγκασµένη να παραµείνει 

στο νοσοκοµείο µε ορό, σε πλήρη ακινησία, εξαιτίας πρόωρων συσπάσεων. Αφού γεννήθηκε το 

παιδί, εφταµηνίτικο, παρέµεινε στην αίθουσα των πρόωρων νεογνών για έντεκα µέρες . Η 

αποµάκρυνση αυτή από κοντά της, της στοίχισε πολύ, γιατί, όπως λέει: «τρεις ολόκληρους µήνες, µε 

ορούς και πρόωρες συσπάσεις  µε αποτέλεσµα να γεννήσω το παιδί εφταµηνίτικο και να χρειαστεί να 

παραµείνει στην αίθουσα των πρόωρων νεογνών ε… Για έντεκα ηµέρες». Σε αυτές τις δύσκολες 

στιγµές της εγκυµοσύνης της, δεν είχε κανέναν δίπλα της. Ούτε καν τους γονείς της, οι οποίοι την 

απέρριψαν, µόλις έµαθαν για την εγκυµοσύνη και ούτε καν τηλεφωνική επικοινωνία δεν επιδίωκαν. 

∆εν είχε καν την υποστήριξη από τον πατέρα του παιδιού της και ένιωθε απελπισµένη, αβοήθητη, 

µόνη. Ένιωθε, ότι το παιδί αυτό το ήθελε µόνο εκείνη. Η ίδια µας επισηµαίνει:   

 
[…] πέρασα πολύ δύσκολες στιγµές και δεν είχα την συµπαράσταση, ούτε των γονιών µου, ούτε δικών 

µου ανθρώπων, ούτε του… πατέρα του παιδιού µου, ούτε από καµία πλευρά… ένιωθα τόση µοναξιά, 

τόση απελπισία, µόνη, και το µόνο που επιθυµούσε ήταν να γεννηθεί καλά το παιδί… ένιωθα πάρα 

πολύ µόνη, ένιωθα την µοναξιά σε όλο της το µεγαλείο. 

 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι η Ευαγγελία είπε πρώτα για την εγκυµοσύνη στον πατέρα 

της και η µητέρα της το έµαθε από αυτόν. Κι αυτό, γιατί, συνήθως οι κόρες συζητούν µε τις µητέρες, 

αυτά τα οποία τις απασχολούν. Το είπε όµως στον πατέρα της, αφού εκείνος τόσα χρόνια έπαιρνε τις 

αποφάσεις για την οικογένεια και καθόριζε, το τι έπρεπε να συµβεί. Ωστόσο, ένιωθε, ότι δεν ήθελε 

να το πει σε κανέναν από τους δύο. Πρώτα απ’ όλους, όµως το εκµυστηρεύτηκε στην γιαγιά της, 

«την κολλητή της φίλη», όπως µας είπε παραπάνω. Η µητέρα της, µόλις το έµαθε, την πήρε 

τηλέφωνο και της µίλησε µε τα χειρότερα λόγια. Της  έκλεισε µάλιστα το τηλέφωνο και διακόπηκε η 

επικοινωνία τους για πέντε περίπου ολόκληρους µήνες, µέχρι, δηλαδή που η Ευαγγελία εισήχθη στο 

νοσοκοµείο. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που η Ευαγγελία έπαιρνε µία απόφαση, µε την οποία 

δεν συµφωνούσαν. ∆εν την ενόχλησε, που ο πατέρας της δεν είχε επικοινωνία µαζί της, αφού, όπως 
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λέει η ίδια, δεν τον είχε ζήσει, δεν έδειχνε να την αγαπάει, δεν τον ένιωθε, ως πατέρα της. Την 

ενόχλησε, όµως η αδιαφορία και η σκληρότητα της µητέρας της, αφού εκείνη ήταν γυναίκα και 

µητέρα και έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της. Ακούστηκε το εξής:  

 
[…] για να πω την αλήθεια… σε κανέναν από τους δύο δεν ήθελα να το πω. Αλλά έπρεπε σε κάποιον 

να το πω… τον πατέρα µου… να πω την αλήθεια, δεν τον είχα ζήσει καθόλου, δεν… ένιωθα, ότι είναι 
άντρας, ότι είναι πατέρας, ότι… δεν ξέρω, δεν του κρατάω πολύ κακία γι’ αυτό... η µητέρα µου 

πίστευα, ότι ε… Θα έπρεπε να έρθει, θα έπρεπε να είναι δίπλα µου, θα έπρεπε να µου συµπαρασταθεί.  

 

7.3.2.2.4.2. Τέταρτο κεφάλαιο – «Ο πρώτος γάµος» 

 

Η Ευαγγελία µε τον πατέρα του παιδιού της δεν παντρεύτηκε, παρά µόνο, όταν γεννήθηκε το 

παιδί. Όταν έµαθε ο πατέρας του παιδιού για την εγκυµοσύνη δεν χάρηκε ιδιαίτερα. Ωστόσο, είπε 

στην Ευαγγελία να αποφασίσει εκείνη, τι θέλει να κάνει, κι αυτός θα βρίσκεται δίπλα της. Αµέσως 

του ανακοινώθηκε από την Ευαγγελία, ότι θέλει αυτό το παιδί, περισσότερο από καθετί άλλο. στη 

ζωή της. Εκείνος συµφώνησε και άρχισαν να κάνουν σχέδια για το γάµο και την κοινή ζωή τους. 

Όταν όµως  η Ευαγγελία ήταν τεσσάρων µηνών της είπε να κάνει έκτρωση, γιατί δεν την ήθελε 

πλέον, ούτε εκείνη, αλλά ούτε και το παιδί. Η µητέρα του τον επηρέαζε λέγοντας του, ότι είναι 

µικρός, και ότι το παιδί, ίσως, δεν είναι δικό του. Από αυτό το σηµείο αρχίζουν τα προβλήµατα και η 

Ευαγγελία τεσσάρων µηνών και κάτι εισάγεται στο νοσοκοµείο µε πρόωρες συσπάσεις ψυχογενούς 

αιτιολογίας. Στο νοσοκοµείο ο πατέρας του παιδιού είναι απών, την επισκέπτεται λιγοστές φορές και 

µία από αυτές της λέει, ότι προκειµένου να παντρευτούν, η Ευαγγελία πρέπει να κάνει τεστ 

πατρότητας, για να δει, αν το παιδί είναι δικό του. Το γεγονός αυτό σοκάρει την Ευαγγελία και τη 

θίγει σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα. Γκρεµίστηκαν τα όνειρά της, πριν καν γίνουν πραγµατικότητα. 

Για άλλη µία φορά ένιωθε απόρριψη, άλλη µία φορά ένιωθε να προδίδεται από έναν άνθρωπο που 

νόµιζε, ότι την αγαπούσε. Μετά από αυτό το γεγονός, τίποτα δεν ήταν πλέον το ίδιο στη σχέση τους. 

Η µητέρα του πατέρα του παιδιού της Ευαγγελίας απειλούσε το γιο της, ότι αν την παντρευτεί θα 

τον αποκληρώσει και θα πεθάνει από την καρδιά της, αν έκανε έναν γάµο µε µία «ξένη» - την 

χαρακτήριζε, µε αυτή τη λέξη, γιατί δεν προερχόταν από το µέρος διαµονής τους. Και εκείνος, 

φυσικά επηρεαζόµενος ιδιαίτερα από τη γνώµη και τις απόψεις της µητέρας του αποφασίζει να µην 

γίνει γάµος, αν δεν προηγηθεί το τεστ πατρότητας.  

 
[…] µου είπε να αποφασίσω εγώ, και εκείνος θα είναι δίπλα µου… και δεν περίµενα ποτέ να µου 

ζητήσει κάτι τέτοιο, να µου πει κάτι τέτοιο. Ένιωθα, ότι µε µείωνε σαν άνθρωπο και µετά σα γυναίκα 

ήταν πολύ µαµάκιας. 

 

Όµως µετά από αυτό τίποτα δεν είναι το ίδιο για την Ευαγγελία. Η σχέση τους είχε ήδη πάρει τον 

κατήφορο. Έξι µήνες διήρκεσε η κοινή τους ζωή και έπειτα χώρισαν µε ιδιωτικό συµφωνητικό, το 

οποίο καθόριζε τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα µε το παιδί και την διατροφή – πενιχρή - που 

όφειλε να καταβάλλει ο ίδιος στην µητέρα για το παιδί, ως συµµετοχή στα έξοδα ανατροφής  του. 

εκείνος αποφάσισε να πάει στο δικηγόρο και να χωρίσουν. Ωστόσο, το διαζύγιο βγήκε συναινετικό, 

γιατί η Ευαγγελία θεωρούσε, ότι αφού δεν ήθελε ο ίδιος να παραµείνει µε τη γυναίκα και την κόρη 

του, ήταν ανώφελο να προσπαθήσει εκείνη.  

Η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο καθένας έκανε τη δική του ζωή το διάστηµα που παρέµειναν 

παντρεµένοι. Εκείνη, δηλαδή, ήταν συνέχεια κλεισµένη στο σπίτι να προσέχει το παιδί , ενώ εκείνος 

την µισή µέρα δούλευε και την υπόλοιπη µισή βρισκόταν εκτός σπιτιού. Αυτό που δεν άντεχε η 

Ευαγγελία είναι το να νιώθει, ότι αυτή και ειδικά το παιδί, αποτελούσε βάρος για τον ίδιο. Όπως 

ακριβώς ένιωθε, όταν βρισκόταν στο πατρικό της σπίτι στην Αθήνα: ότι ήταν βάρος για όλους. 

Κάποια στιγµή άρχισε τις εξόδους µέχρι τα µεσάνυχτα. Αποπειράθηκε µάλιστα, να χτυπήσει την 

Ευαγγελία και µε αποκορύφωµα το γεγονός, ότι βρήκε προφυλακτικά στο πορτοφόλι του, 

αποφάσισε, όπως λέει και η ίδια «να τελειώνει το παραµύθι». Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος πήρε την 
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πρωτοβουλία να πάει στο δικηγόρο. ∆υστυχώς, όµως και µετά το χωρισµό τους, παρέµεινε στην 

πόλη που έµεναν µαζί, και αυτό ήταν δυσβάσταχτο για εκείνη. Ήθελε να φύγει, να τρέξει µακριά, 

είχε την ίδια τάση φυγής που είχε και όταν έµενε στο σπίτι της στην Αθήνα. Και βέβαια, ο σύζυγος 

και οι δικοί του την κατηγορούσαν, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, γι’ αυτό και την χώρισε ο γιος 

τους, γιατί προφανώς τους ενδιέφερε η γνώµη του κόσµου, όπως και τους γονείς της, δηλαδή. 

Αναφέρει σχετικά:   

 
[…] ήµουν συνέχεια κλεισµένη στο σπίτι και πρόσεχα το παιδί… Ένιωθα, ότι του ήµασταν βάρος, ότι 

ήταν µαζί µας µόνο και µόνο από υποχρέωση… Ήµουν πολύ µικρή και το παιδί µου πολύ µικρό, για 

να υποστεί όλη αυτή τη φασαρία… δεν µπορούσα να αναπνεύσω, καν… τους ενδιέφερε, το τι θα πει ο 

κόσµος. 

 

Τον πατέρα του παιδιού της τον ονοµάζει «βιολογικό». Μόνο αυτήν την ιδιότητα του αποδίδει 

στη σχέση του µε το παιδί. Και αυτό γιατί, ποτέ δεν νοιάστηκε για το παιδί, ήταν σαν να µην 

υπάρχει.  ∆εν το πήρε αγκαλιά, δεν ρώτησε, τι κάνει, πώς είναι, αν έχει τα απαραίτητα, για να 

µεγαλώσει. ∆εν νοιάστηκε, δηλαδή, ούτε για τις βασικές του ανάγκες. Αυτό το σηµείο µας θυµίζει 

λίγο τα λόγια της Ευαγγελία προς τον πατέρα της και τα παράπονα της προς αυτόν για την απουσία 

του από τη ζωή της. Φαίνεται, ότι η Ευαγγελία νιώθει, ότι και ο πατέρας του παιδιού της έχει την 

ίδια αντιµετώπιση προς το δικό της παιδί. Και ίσως τη φοβίζει κιόλας αυτό, γιατί υπογραµµίζει, ότι 

της ήταν αδιανόητο να πιστέψει, ότι το παιδί που η ίδια λάτρευε, ήταν βάρος για τον πατέρα του. 

Φαίνεται, ότι ξαναζούσε τα συναισθήµατα αδιαφορίας και εγκατάλειψης που ένιωθε γα τον δικό της 

πατέρα. Φοβήθηκε, ότι ο πατέρας του παιδιού της δεν θα νιώσει τίποτα παραπάνω για το δικό της 

παιδί, απ’ ότι µπόρεσε να νιώσει ο πατέρας της γι’ αυτήν την ίδια. Και η σκέψη µόνο την τρόµαζε, 

γι’ αυτό είχε τάσεις φυγής για άλλη µία φορά. η ίδια ισχυρίζεται:  

 
[…] ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε πραγµατικά για το παιδί, ε… Ποτέ δεν του έδωσε σηµασία, ποτέ δεν το 

πήρε αγκαλιά, ποτέ δεν νοιάστηκε να µε ρωτήσει, τι κάνει αυτό το παιδί, αν ζει, πώς ζει, αν έχει να 

φάει, αν δεν έχει. Ακόµα και τότε που ήµασταν χωρισµένοι, και έµεινα ένα χρόνο… Αναγκαστικά στην 

πόλη του… αυτό το παιδί ήταν σαν να µην υπήρχε γι’ αυτόν… ένιωθα, ότι ήµουνα ένα βάρος και αυτό 

που µε τρέλαινε ήταν, ότι ο άνθρωπος που λάτρευα στη ζωή µου περισσότερο από καθετί και από κάθε 

άλλον, αποτελούσε για τον ίδιο του τον πατέρα βάρος… και εγώ ήθελα να φύγω µακριά, να φύγω, να 

φύγω, να τρέξω µακριά του. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της αναφέρει, ότι έχουν γίνει πολλά, αλλά δυσάρεστα πράγµατα, 

γι’ αυτό δεν θέλει να τα θυµάται, δεν θέλει να τα εξιστορεί. Για εκείνη, και αυτό το κεφάλαιο είναι 

γεµάτο πληγές. Από όλο αυτό το κεφάλαιο της ζωής της θέλει να θυµάται µόνο την απόκτηση του 

παιδιού της. ∆ιατυπώθηκαν τα εξής:  

 
[…] ένιωσα, επιτέλους, ότι θα έχω κάποιον, που θα όχι µόνο θα αγαπάω πραγµατικά, όπως έκανα µε 

τον παππού µου και τη γιαγιά µου, αλλά και κάποιον που θα αγαπάει εµένα πραγµατικά. 

 

 

7.3.2.2.5. Πέµπτο κεφάλαιο – «Ο δεύτερος γάµος, η δηµιουργία οικογένειας και η απόκτηση 

του δεύτερου παιδιού» 
 

Το πέµπτο κεφάλαιο στη ζωή της Ευαγγελίας αρχίζει από την ηλικία των είκοσι έξι ετών και 

επεκτείνεται µέχρι σήµερα, που η Ευαγγελία είναι τριάντα χρονών. Συγκεκριµένα σε αυτό το 

κεφάλαιο, παντρεύεται για δεύτερη φορά και αποκτά ένα ακόµη παιδί. Ας το δούµε, όµως 

αναλυτικά:    

Η Ευαγγελία, λοιπόν χωρίζει, όταν η κόρη της είναι περίπου έξι µηνών. Στα πρώτα γενέθλια του 

παιδιού της την προσεγγίζει ένας άντρας, ο οποίος είναι ο τωρινός της σύζυγος, «ο σύντροφος της 

ζωής της», όπως λέει. Με αυτόν τον άνθρωπο γνωριζόταν πριν τελέσει τον πρώτο της γάµο. Εκείνος 
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της είχε εκφράσει α συναισθήµατά του, αλλά εκείνη τον έβλεπε µόνο φιλικά, γιατί τότε είχε σχέση 

µε τον πατέρα του παιδιού της. Θεωρεί, ότι της συµπαραστάθηκε πολύ και την βοήθησε να 

ξεπεράσει τον χωρισµό της. Σε φιλικό, ωστόσο επίπεδο, αφού εκείνη την περίοδο, η Ευαγγελία δεν 

έτρεφε καθόλου αισθήµατα για εκείνον. Όλα αυτά την έφεραν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, και 

ειδικά η δυνατότητα που είχε να µιλάει µαζί του, να µοιράζεται τα συναισθήµατά της µαζί του σε 

µία τόσο δύσκολη περίοδο για αυτήν, όπως ήταν αυτή του διαζυγίου, που δεν είχε µάλιστα τη 

στήριξη και τη συµπαράσταση κανενός, ούτε καν της οικογένειάς της. Θυµήθηκε την περίοδο µε τον 

παππού της και τη γιαγιά της και τις όµορφες συζητήσεις που έκαναν µαζί.  Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «δεν ξέρω, τι θα έκανα χωρίς αυτόν». Τόσο µεγάλη επίδραση είχε στη ζωή της και 

τόσο πολύ τη βοήθησε, που νιώθει, ότι ουσιαστικά την κατάθλιψη τη γλύτωσε χάρη σ’ αυτόν τον 

άνθρωπο. Ένιωσε ευτυχισµένη που ο άνθρωπος αυτός της αφιέρωσε χρόνο και ασχολήθηκε 

αποκλειστικά µαζί της, πράγµα που δεν είχε κάνει, ούτε ο πατέρας του παιδιού της, ούτε καν ο ίδιος 

της ο πατέρας. Η ίδια είπε χαρακτηριστικά:  

 
[…] Μου συµπαραστάθηκε πάρα πολύ στο χωρισµό µου, συζητούσαµε επί ώρες, στο τηλέφωνο, 

βέβαια, ε,  γιατί… Εγώ δεν είχα χρόνο καν να βγω έξω, να… Να πάω για ένα καφέ, να… δηλαδή η, 

όλη η ζωή µου ήταν το παιδί µου… Ε… Πραγµατικά πιστεύω, ότι την κατάθλιψη, λόγω του 

προηγούµενου κεφαλαίου της ζωής µου, ουσιαστικά τη γλύτωσα εξαιτίας αυτού του προσώπου, 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του προσώπου τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στη ζωή µου… δεν είχε 

ασχοληθεί ποτέ µαζί µου» ή «δεν µπήκε στον κόπο να µε µάθει.  

 

Ουσιαστικά, ήταν ο πρώτος άντρας στη ζωή της που της αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο, για να την 

ακούσει και µόνο. Σε µία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της γνώρισε έναν άνθρωπο που τον 

εµπιστεύτηκε και τον αγάπησε πραγµατικά. Πράγµατα, δηλαδή, που ουσιαστικά δεν είχε αισθανθεί 

µε κανέναν άντρα, και µε κανέναν γενικότερα άνθρωπο, εκτός από τον παππού της και τη γιαγιά της, 

που την µεγάλωσαν. Εύχεται ο νέος σύντροφός της, ο νέος της σύζυγος να είναι κάτι διαφορετικό. 

Να µην νιώσει για άλλη µία φορά απόρριψη και προδοσία. Βρήκε σε αυτόν πολλά καινούρια 

συναισθήµατα που δεν τα είχε µοιραστεί µε κανέναν άντρα, τουλάχιστον µε τους δύο 

σηµαντικότερους άντρες που υπήρξαν στη ζωή της µέχρι εκείνη τη στιγµή, τον πατέρα της και τον 

πατέρα του παιδιού της. Ακούστηκαν σχετικά τα εξής:  

 
[…] στο πρόσωπό του είδα τον πατέρα µου, είδα τον έρωτα, που µέχρι τότε πίστευα, ότι είχα γνωρίσει, 

ε… είδα τον… σύντροφο της ζωής, ε… είδα έναν άνθρωπο που µπορούσα να τον εµπιστευτώ και να 

τον αγαπήσω πραγµατικά, χωρίς κάποτε να µε πληγώσει αυτή η αγάπη που του έχω… Μου 

συµπαραστάθηκε πάρα πολύ, ήτανε δίπλα µου, σαν φίλος, και σιγά-σιγά αυτή η φιλία, εξελίχθηκε σε 

κάτι πάρα πολύ όµορφο, ε… σε… έναν έρωτα… ιδανικό, θα έλεγα για µένα, όπου στο πρόσωπό του 

βρήκα πολλά πράγµατα και γνώρισα πολλά καινούρια συναισθήµατα. 

 

Ωστόσο, οµολογεί, ότι αυτό που την επηρέασε καθοριστικά, στο να πάρει αυτή την απόφαση – το 

να παντρευτεί ξανά, δηλαδή, ήταν η αγάπη της κόρης της προς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και η 

αγάπη αυτού του ανθρώπου προς την κόρη της. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε στην κόρη της αγάπη και 

στοργή, γιατί το παιδί µέχρι εκείνη τη στιγµή αγάπη έπαιρνε µόνο από την µητέρα του, και το ίδιο 

έδινε µόνο σε αυτήν. Είδε πράγµατα και συναισθήµατα η Ευαγγελία σε αυτόν τον άνθρωπο, που δεν 

είχε δει καν στον «βιολογικό πατέρα» του παιδιού της. Πρώτη φορά στην αφήγησή της τον ονοµάζει 

µε αυτόν τον τρόπο, ίσως γιατί ασυνείδητα έχει κάνει την σύγκρισή της ανάµεσα στον πατέρα του 

παιδιού και το νέο της σύντροφο. Είδε πόση πολύ αγάπη και στοργή, πόσα συναισθήµατα έδωσε ο 

νέος της σύντροφος σε αυτό το παιδί, παρόλο που δεν ήταν βιολογικά δικό του, ενώ αυτός που είναι 

αίµα του, που βγήκε από την σάρκα του, δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα γι’ αυτό το παιδί, δεν είχε 

αφιερώσει ποτέ χρόνο σ’ αυτό το παιδί, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ µαζί του. θεωρεί, ότι πατέρας είναι 

αυτός που µεγαλώνει το παιδί κα περνά χρόνο µαζί του, κι ΄χι αυτός που το γεννά απλώς και µετά 

εξαφανίζεται για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Γι’ αυτό και η Ευαγγελία υπογραµµίζει:  
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[…] ήταν η αγάπη που έβλεπα στα µάτια ε… του Γιώργου… για το παιδί µου… πιστεύω, ότι πατέρας 

είναι αυτός που µεγαλώνει τα παιδιά, ε... και όχι αυτός που τα γεννάει. Άλλο, πιστεύω, δηλαδή, ότι 

είναι ο γεννήτορας του παιδιού ε… ο βιολογικός πατέρας, δηλαδή, και άλλο κοινωνικός πατέρας. 

Αυτός που µεγαλώνει το παιδί, που το… αλλάζει το παιδί, αλλάζει την πάνα του, που το ταΐζει, ε… 

που το τρέχει στο γιατρό, που το βλέπει να κλαίει, που το βλέπει να γελάει, που το βοηθάει να κάνει τα 

πρώτα του βήµατα και να πει τις πρώτες του λεξούλες, που το πηγαίνει στο σχολείο, που του ψωνίζει, 

που ξέρει, τι του αρέσει να τρώει και τι δεν του αρέσει να τρώει, µε τι του αρέσει να παίζει και τι δεν 

του αρέσει να παίζει.  

 

Αφού λοιπόν, ο βιολογικός πατέρας του παιδιού δεν έκανε όλα τα παραπάνω, παύει στο µυαλό 

της να έχει πια αυτή την ιδιότητα του πατέρα  θεωρεί, ότι πατέρας του παιδιού της είναι ο τωρινός 

της σύζυγος, αφού αυτός την µεγαλώνει, την προσέχει και την αγαπάει. Αυτός µάλιστα της έδωσε 

και ό, τι πολυτιµότερο µπορεί να έχει στη ζωή του ένα παιδί: ένα αδερφάκι. Η παραπάνω σύγκριση 

µας θυµίζει τα λόγια που έλεγε για τον δικό της πατέρα: «δεν ξέρω αν ο γονιός και ειδικά ο πατέρας, 

αγαπάει το παιδί, και χωρίς να το µεγαλώσει. ∆εν ξέρω, δηλαδή, ο πατέρας µου αν µ’ αγάπησε 

πραγµατικά ποτέ». Ό, τι αισθάνεται και δεν αισθάνεται για τον πατέρα της, τα ίδια φοβάται, ότι 

αισθάνεται και ο πατέρας του παιδιού της γι’ αυτό. ∆εν µπορεί να το αποδεχτεί αυτό, δεν θέλει το 

παιδί της να νιώσει από τον πατέρα του, ό, τι ένιωσε εκείνη για τον δικό της πατέρα και γι’ αυτό 

θέλει να τον αντικαταστήσει. Η µεγαλύτερη επιθυµία της Ευαγγελίας είναι να είναι τα δύο παιδιά 

της αγαπηµένα και ενωµένα στη ζωή, αλλά και τα παιδιά της να έχουν υγιή και γερή σχέση µε τον 

πατέρα τους. Ειδικότερα, είπε:  

 
[…] χωρίς, έτσι, να το βλέπω εγωιστικά ε, την όλη κατάσταση, ε… στο µυαλό µου και στη ψυχή µου 

ε, έχω, ότι ο πατέρας του παιδιού µου και του πρώτου µου παιδιού ε, είναι ο Γιώργος, ο τωρινός µου 

άντρας και σύντροφος της ζωής µου… αγαπάει το πρώτο µου παιδί, ε… το… στηρίζει, ε, το προσέχει, 

το πηγαίνει βόλτες, ε… της µιλάει όµορφα, παίζει µαζί της, ε, και το παιδί έχει βρει στο πρόσωπό του, 

όλα αυτά που θα έπρεπε να βρει στο βιολογικό της πατέρα… αυτό που θέλω πραγµατικά είναι να 

έχουνε µία γερή και υγιή σχέση οι δυο τους. 

 

Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι το πρώτο της παιδί από την στιγµή που µίλησε έλεγε τον νέο της 

σύζυγο, «µπαµπά», χωρίς καν η Ευαγγελία µε τον τωρινό της σύζυγο να είναι τότε ζευγάρι. Το παιδί 

γνωρίζει την όλη αλήθεια για τον πατέρα της, όσα, βέβαια µπορεί να ξέρει ένα παιδί, όσα του 

επιτρέπει η ηλικία του να µάθει, και νιώθει, ότι δεν είναι υπόλογη σε κανέναν, για το γεγονός, ότι 

ξαναπαντρεύτηκε – αφού και οι ίδιοι της οι γονείς της άσκησαν άσχηµη κριτική – παρά µόνο στο 

ίδιο της το παιδί.  

Με το σύζυγό της έχουν µία πολύ καλή σχέση, γεµάτη κατανόηση και αµοιβαία εµπιστοσύνη και 

τώρα πλέον, έχουν αποκτήσει και ένα δεύτερο παιδάκι – είναι τριών µηνών τώρα. Σίγουρα οι 

µικροσυγκρούσεις υπάρχουν, αλλά µε κατανόηση και αµοιβαίες υποχωρήσεις πιστεύει, ότι όλα 

διορθώνονται. Νιώθει πολύ ευτυχισµένη για την νέα της οικογένεια, και κυρίως νιώθει ευτυχισµένη, 

γιατί είναι το παιδί της ευτυχισµένο – το πρώτο. Το µεγάλο της όνειρο είναι να µεγαλώσει τα δύο 

της παιδιά µε πολύ αγάπη και άλλη τόση προσοχή, γιατί όπως λέει και η ίδια «εγκυµονούν πολλοί 

κίνδυνοι για τα παιδιά» και να κάνει τα παιδιά της, τις δύο κόρες της, όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα 

και αγαπηµένα. Εκφράζει την επιθυµία της να παραµείνει για πολλά χρόνια µε το σύζυγό της και να 

αποκτήσουν ένα ακόµη παιδί, γιατί, όπως λέει, «τα παιδιά είναι χαρά ζωής». 

 

7.3.2.2.6. Έκτο κεφάλαιο – «Η παραµονή µε το σύζυγο και η απόκτηση εγγονιών» 
 

Το µελλοντικό κεφάλαιο της ζωής της θα ήθελε να αποτελείται από εκείνη και το Γιώργο 

αγκαλιά, ο χρόνος να τους βρει µαζί, αγαπηµένους και ενωµένους, τα παιδιά τους να είναι δίπλα 

τους και να έχουν αποκτήσει και αυτά παιδιά, δηλαδή να έχουν γίνει παππούς και γιαγιά. Τότε 

πιστεύει, ότι θα έχει ζήσει µία ολοκληρωµένη ζωή και θα µπορεί να φύγει από αυτή τη ζωή γεµάτη 

ευτυχία. 
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Βλέπουµε λοιπόν, ότι η Ευαγγελία χωρίζοντας τη ζωή της σε κεφάλαια κεφάλαιο, θα επέλεγε 

αυτά να είναι έξι. Το πρώτο κεφάλαιο θα περιείχε τα ευτυχισµένα χρόνια που πέρασε µε τον παππού 

και τη γιαγιά στο χωριό από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. Το δεύτερο κεφάλαιο επεκτείνεται 

από τα πεντέµισι, µέχρι δεκαοχτώ ετών, όπου η Ευαγγελία περιγράφει την ζωή της στην Αθήνα, µαζί 

µα τους γονείς και τα αδέρφια της. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα φοιτητικά της χρόνια και 

επεκτείνεται από τα δεκαοχτώ µέχρι τα είκοσι τρία σχεδόν. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει δύο 

υποκεφάλαια, από τα είκοσι τρία σχεδόν µέχρι τα είκοσι έξι: το πρώτο αναφέρεται στην εγκυµοσύνη 

της Ευαγγελίας και το δεύτερο στον πρώτο της γάµο. Θεωρεί, ότι είναι δύο διαφορετικές 

καταστάσεις. Το πέµπτο κεφάλαιο σχετίζεται µε τον δεύτερο γάµο της Ευαγγελίας και την απόκτηση 

του δεύτερου παιδιού της και αρχίζει από τα είκοσι έξι µέχρι σήµερα. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο 

είναι το µελλοντικό, όπου η Ευαγγελία κάνει αναφορά για την ευτυχισµένη ζωή που θα έχει µε το 

σύζυγό της στα βαθιά τους γεράµατα, αλλά και την επιθυµία της να αποκτήσει εγγόνια.   

 

7.3.2.3. Σύγκριση των δύο υποκειµένων (Μαρίας και Ευαγγελίας) 

 
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η Μαρία, αν η ζωή της ήταν βιβλίο, θα το χώριζε σε τέσσερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τα ευτυχισµένα της παιδικά χρόνια, από τη γέννηση, µέχρι την 

ηλικία των δεκαοχτώ ετών. Είναι τα ευτυχισµένα χρόνια µε τους γονείς και τα αδέρφια της στην 

εξοχή. Θυµάται τον πατέρα της να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του. θυµάται τις όµορφες στιγµές µε 

τις αδερφές της και τα παιχνίδια τους.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα φοιτητικά της χρόνια, από τα δεκαεννέα µέχρι τα είκοσι 

τρία. Ήταν επιµελής ως φοιτήτρια και παιδί γενικά χαµηλών τόνων. Αναφέρει την προσβολή από τον 

καθηγητή της λόγω της ακµής, και την επίπτωση του γεγονότος αυτού µέχρι σήµερα στη ζωή της. 

Σε γενικές γραµµές πέρασε όµορφα φοιτητικά χρόνια.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη γνωριµία του συζύγου της, το γάµο της και την απόκτηση 

των δικών της παιδιών και επεκτείνεται από την ηλικία των είκοσι τριών µέχρι και σήµερα. 

Παντρεύτηκε από προξενιό, αλλά αγάπησε το σύζυγό της. Θεωρεί, ότι τα παιδιά είναι ευτυχία και 

ευλογία, γι’ αυτό και αποφάσισε να αποκτήσει ένα ακόµη.   

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο σχολιάζει τις σπουδές και το γάµο των παιδιών της, αλλά και την 

επιθυµία της να αποκτήσει εγγόνια µελλοντικά.  

Από την άλλη πλευρά, βλέπουµε, ότι η Ευαγγελία χωρίζοντας τη ζωή της σε κεφάλαια, θα 

επέλεγε αυτά να είναι έξι. Το πρώτο κεφάλαιο θα περιείχε τα ευτυχισµένα χρόνια που πέρασε µε τον 

παππού και τη γιαγιά στο χωριό από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. Περιγράφει το πόσο όµορφα 

ένιωθε µε τον παππού και τη γιαγιά. Αναφέρει, πόσο πολύ χρόνο τις αφιέρωναν, αλλά πόσα πολλά 

πράγµατα έκανε µαζί τους. ουσιαστικά τους θεωρούσε γονείς της, αφού µαζί τους είχα µοιραστεί 

περισσότερα πράγµατα απ’ ότι µε τους πραγµατικούς της γονείς.  

Το δεύτερο κεφάλαιο επεκτείνεται από τα πεντέµισι, µέχρι δεκαοχτώ ετών, όπου η Ευαγγελία 

περιγράφει την ζωή της στην Αθήνα, µαζί µα τους γονείς και τα αδέρφια της. ∆υσάρεστες 

αναµνήσεις, δυσάρεστα παιδικά χρόνια. Η εξαιρετικά συγκρουσιακή σχέση µε τον πατέρα, αλλά και 

η άσχηµη σχέση µε την αδερφή της, έκανε την Ευαγγελία να έχει συνεχώς τάσεις φυγής και να θέλει 

να επιστρέψει στο χωριό. Οι συγκρίσεις µε την αδερφή της, η ανύπαρκτη ουσιαστική παρουσία της 

µητέρας, η υποτίµηση, η αποθάρρυνση, το ξύλο και τα άσχηµα λόγια από τον πατέρα και την 

αδερφή, έκαναν την Ευαγγελία να θέλει ουσιαστικά να εξαφανιστεί.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα φοιτητικά της χρόνια και επεκτείνεται από τα δεκαοχτώ 

µέχρι τα είκοσι τρία σχεδόν. Όµορφα χρόνια για εκείνη. Ήρεµα, αφού αποµακρύνθηκε από το 

πατρικό της σπίτι. έκανε την πρώτη σοβαρή της σχέση και κατόπιν µία δεύτερη σχέση, η οποία 

τερµατίστηκε λόγω ανειλικρίνειας του συντρόφου της.   

Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει δύο υποκεφάλαια, από τα είκοσι τρία σχεδόν µέχρι τα είκοσι έξι: 

το πρώτο αναφέρεται στην εγκυµοσύνη της Ευαγγελίας και το δεύτερο στον πρώτο της γάµο. 

Θεωρεί, ότι είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στο πρώτο υποκεφάλαιο µιλάει για την 
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εγκυµοσύνη της και τα άσχηµα συναισθήµατα που τη συνόδευσαν. Έµεινε πραγµατικά µόνη, χωρίς 

τη συµπαράσταση κανενός. Ουσιαστικά όλοι την είχαν απορρίψει: γονείς, αδέρφια και πατέρας του 

παιδιού. Το παιδί της όµως της έδινε δύναµη να συνεχίσει να παλεύει, για να βγει γερό και υγιές. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο υποκεφάλαιο, αναφέρεται στο σύντοµο γάµο της µε τον βιολογικό 

πατέρα του παιδιού της. Αφού γεννήθηκε, βέβαια, το παιδί, επειδή η µητέρα του πατέρα του παιδιού 

της, δεν του το επέτρεπε, πριν γίνει εξέταση για ταυτοποίηση της πατρότητας. Χώρισαν µετά από 

έξι µήνες κοινής συµβίωσης, θα λέγαµε, γιατί επαφή δεν υπήρχε σε κανέναν τοµέα.   

Το πέµπτο κεφάλαιο σχετίζεται µε τον δεύτερο γάµο της Ευαγγελίας και την απόκτηση του 

δεύτερου παιδιού της και αρχίζει από τα είκοσι έξι µέχρι σήµερα. Αναφέρει την γνωριµία µε το 

δεύτερο σύζυγό της και την σηµασία που απέκτησε η παρουσία του στη ζωή της. Τον θεωρεί 

πραγµατικό πατέρα του πρώτου της παιδιού, αφού αυτός βρίσκεται δίπλα στο παιδί της, το 

µεγαλώνει, το προσέχει και το αγαπάει. Απέκτησαν µάλιστα και ένα δεύτερο κοριτσάκι. Η 

Ευαγγελία αισθάνεται πολύ ευτυχισµένη µε τον σύζυγο και τα παιδιά της.  

Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο είναι το µελλοντικό, όπου η Ευαγγελία κάνει αναφορά για την 

ευτυχισµένη ζωή που θα έχει µε το σύζυγό της στα βαθιά τους γεράµατα, αλλά και την επιθυµία της 

να αποκτήσει εγγόνια. Θεωρεί, ότι αυτός είναι και ο σκοπός των γονιών: να µεγαλώνουν τα παιδιά, 

να αυτονοµούνται και να αποκτούν τη δική τους οικογένεια.  

Η Ευαγγελία λοιπόν, σε αντίθεση µε την Μαρία, στα κεφάλαια της ζωής της έχει εναλλαγή 

συναισθηµάτων. Αρχίζει µε θετικά συναισθήµατα – τα χρόνια στο χωριό – πηγαίνει σε αρνητικά – η 

ζωή στην Αθήνα – επιστρέφει σε θετικά – τα φοιτητικά χρόνια – µεταβαίνει πάλι σε αρνητικά – η 

εγκυµοσύνη και ο πρώτος γάµος – και καταλήγει σε θετικά – ο γάµος και η γέννηση του δεύτερου 

παιδιού της. Αντιθέτως η Μαρία κατακλύζεται σε όλα τα κεφάλαια της ζωής της από θετικά 

συναισθήµατα, θετικές αναµνήσεις, θετικές εµπειρίες. 

 

7.3.3. Αποτελέσµατα σε σχέση µε τη βιογραφική – αφηγηµατική συνέντευξη (εµπειρίες, 

πρόσωπα, κλπ.)  

 
Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τις δύο περιπτώσεις στις ίδιες ερωτήσεις της συγκεκριµένης φάσης της έρευνας. Τα 

ερωτήµατα που απευθύνθηκαν στα δύο υποκείµενα, µας έδωσαν απαντήσεις σχετικά µε: (α) τις 

ξεχωριστές εµπειρίες στη ζωή τους, (β) τα σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους, (γ) τα σχέδια και τα 

όνειρα για το µέλλον τους, (δ) τις περιοχές της ζωής που προκαλούν ανησυχία και άγχος, (ε) τα 

πιστεύω και τις αξίες τους, (στ) το σπουδαιότερο θέµα της ζωής τους. Θα επιχειρήσουµε να 

παρουσιάσουµε για κάθε θεµατική ενότητα και υποενότητα τις αντιλήψεις τους επισηµαίνοντας τις 

οµοιότητες και διαφορές, που προκύπτουν από τις απαντήσεις ανάµεσα στις δύο µητέρες.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να οµαδοποιήσουµε τις απόψεις τους, 

δηµιουργώντας σχηµατικά έναν πίνακα, διατυπώνοντας σχετικά συµπεράσµατα και επισηµαίνοντας 

οµοιότητες και διαφορές. 

Από την ανάλυση λοιπόν περιεχοµένου του ερευνητικού υλικού που συγκεντρώσαµε των δύο 

περιπτώσεων διακρίναµε και παραθέτουµε τις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες, τους 

ορισµούς αυτών, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους παραδείγµατα. 

 

7.3.3.1. Ξεχωριστές εµπειρίες ζωής 

 

7.3.3.1.1. Η οµορφότερη στιγµή της ζωής (Ερώτηση Νο1) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα περιέγραφες 

ως την πιο όµορφη στιγµή της ζωής σου; Τι έγινε, που ήσουν, ποιος/οι ενεπλάκησαν, ποιες οι 

σκέψεις και συναισθήµατά σου κατά το γεγονός», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποιες 

στιγµές τις ζωής τους ξεχωρίζουν τα υποκείµενα, ως τις πιο όµορφες, ποια άτοµα εµπλέκουν σε 
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αυτές, και ποιες οι σκέψεις και τα συναισθήµατά τους γι’ αυτές τις στιγµές. Μέσα από τα λόγια των 

δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.1.1. Η εγκυµοσύνη ως πηγή οµορφιάς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιµετωπίζει ως την οµορφότερη στιγµή της ζωής του, εκείνη που πληροφορήθηκε για την 

εγκυµοσύνη της. Περίοδος γεµάτη από χαρά και άγχος, αφού η εγκυµοσύνη δεν ήταν 

προγραµµατισµένη. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: Ε… Λοιπόν, η πιο όµορφη στιγµή ε… της ζωής µου, θα µπορούσα να πω, ότι ήταν, όταν 

έµαθα, ότι είµαι έγκυος στην πρώτη κόρη µου, δηλαδή, ε… στις τέσσερις Μαρτίου ε… του 2005, 

έµαθα για την εγκυµοσύνη µου, ε… και αν… τα συναισθήµατα ήταν ποικίλα, δηλαδή… επειδή δεν το 

επεδίωκα και δεν ήταν προγραµµατισµένο, είχα και αγωνία και άγχος και… το τι θα πω στους γονείς 

µου, το τι θα πω… ε, στον… πατέρα του παιδιού, αν υ, αν και υπήρχαν και αυτά τα συναισθήµατα, ε… 

επικρατούσε η χαρά. Ήµουν χαρούµενη, γιατί µέσα µου υπήρχε ένας άνθρωπος, γιατί για µένα ήταν 

δώρο Θεού ε… αυτό το πράγµα, ε… και το µόνο που σκεφτόµουν και νοιαζόµουν, ήταν να πάνε όλα 

καλά και το παιδί αυτό να γεννηθεί καλά. Ε… Περίµενα, ότι θα υπήρξαν, ότι θα υπάρχουν µάλλον 

αντιδράσεις, αλλά εγώ την απόφασή µου την είχα πάρει ήδη ε… πριν καν το ανακοινώσω στον πατέρα 

του παιδιού και στους γονείς µου. Το παιδί θα το κρατούσα πάση θυσία.  

 
7.3.3.1.2. Η γέννηση του πρώτου παιδιού ως πηγή οµορφιάς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο αντιµετωπίζει ως την οµορφότερη στιγµή της ζωής της την γέννηση των παιδιών της, 

και ιδιαίτερα του πρώτου. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Η… ωραιότερη στιγµή της ζωής µου ήταν, όταν γέννησα… το γιο µου, το πρώτο µου 

παιδί. Και κόρη να ‘ταν, και γιος να ‘ταν, το ίδιο πράγµα θα ‘νιωθα. ∆εν είναι, ότι έχω κόλληµα µε το 

γιο, αλλά το πρώτο παιδί που το πήρα στην αγκαλιά µου… το θεώρησα, ότι µου δίνανε… όλα τα 

αγαθά του κόσµου. Όλο τον κόσµο τον είχα στα χέρια µου. Αυτό ένιωσα. Αυτή τη στιγµή, αυτά 

συναισθήµατα. Έγινε λοιπόν, σε ένα µαιευτήριο, ιδιωτικό µαιευτήριο, του δύο χιλιάδες τέσσερα. 

∆εκαεφτά του Γενάρη, έξι και τριάντα πέντε το απόγευµα. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την πιο όµορφη στιγµή στη ζωή του 

υποκειµένου παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 1 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 1: Κατηγορίες που αφορούν την πιο όµορφη στιγµή της ζωής σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν  την πιο 

όµορφη στιγµή της ζωής  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η εγκυµοσύνη ως πηγή οµορφιάς  0 1 1 

Η γέννηση του πρώτου παιδιού ως 

πηγή οµορφιάς  
1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, για την Ευαγγελία η οµορφότερη στιγµή της 

ζωής είναι η µέρα που έµαθε, ότι είναι έγκυος. Αν και η εγκυµοσύνη της ήρθε γρήγορα, χωρίς η 

Ευαγγελία να την επιδιώκει ή να την επιθυµεί, και εκτός πλαισίων γάµου, η χαρά της ήταν 

απερίγραπτη. Η συγκίνηση και η λαχτάρα γι’ αυτό το παιδί ήταν µεγάλη, αν και ήταν τροµερά 

αγχωµένη, γιατί περίµενε αρνητικές αντιδράσεις στο άκουσµα της εγκυµοσύνης της από τους γονείς 

της, αλλά και τον πατέρα του παιδιού της.  

Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι η οµορφότερη στιγµή της ζωής της είναι, όταν γέννησε 

τα παιδιά της και ειδικά το πρώτο της παιδί. Όταν για πρώτη φορά κατακλύστηκε από τα 

απερίγραπτα συναισθήµατα της συγκίνησης, της αγάπης και της λαχτάρας για έναν άνθρωπο, που 

για εννέα µήνες τον κουβαλούσε µέσα της.  
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7.3.3.2. Η χειρότερη στιγµή της ζωής (Ερώτηση Νο2) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα περιέγραφες 

ως τη χειρότερη στιγµή στη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια θεωρούν τα 

υποκείµενα ως τη χειρότερη στιγµή στη ζωή τους. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.2.1. Η αντίδραση των γονιών ως πηγή χειρότερης στιγµής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως τη χειρότερη στιγµή της ζωής, τις αντιδράσεις των γονέων, όταν 

µαθαίνουν για την εγκυµοσύνη του παιδιού τους εκτός πλαισίου γάµου. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Ως χειρότερη στιγµή στη ζωή µου θα περιέγραφα ε… την αντίδραση των γονιών µου 

και τα  λεγόµενά τους, ιδιαίτερα της µητέρας µου, όταν τους ανακοίνωσα, ε… ότι είµαι έγκυος.  

 

7.3.3.2.2. Η προσβολή του καθηγητή ως πηγή  χειρότερης στιγµής: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως τη χειρότερη στιγµή, την προσβολή που µπορεί να 

δεχτεί ένα άτοµο από τον καθηγητή σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Η χειρότερη στιγµή της ζωής µου, ήταν αυτή η προσβολή που δέχτηκα από τον καθηγητή 

µου. Μου ράγισε την καρδιά. ∆εν µπορώ να το ξεχάσω, και… ακόµα και στο σύζυγό µου το ‘χω πει. 

Ένιωθα την ανάγκη να του το πω. Όχι τον πρώτο χρόνο, τον τελευταίο, τώρα, τώρα, τώρα πρόσφατα 

του το είπα ότι… ότι… έχω αυτό το τραύµα. Έτσι, του είπα. Μια µέρα… µε πήραν τα κλάµατα και του 

λέω, ξέρεις κάτι, αυτό το πράγµα το ‘χω στην καρδιά µου, το ‘χω βάρος στην καρδιά µου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη χειρότερη στιγµή της ζωής παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 2 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 2: Κατηγορίες που αφορούν τη χειρότερη στιγµή της ζωής σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

χειρότερη στιγµή της ζωής  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η αντίδραση των γονιών ως πηγή 

χειρότερης στιγµής  
ο 1 1 

Η προσβολή του καθηγητή ως πηγή 

χειρότερης στιγµής  
1 0 1 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η χειρότερη στιγµή της Ευαγγελίας στη ζωή της, 

συνδέεται άµεσα µε την οµορφότερη στιγµή, και δεν είναι άλλη από την άσχηµη αντίδραση που 

είχαν οι γονείς της στο άκουσµα της εγκυµοσύνης της. Αντιθέτως για την Μαρία, η πιο άσχηµη 

στιγµή στη ζωή της ήταν η προσβολή που δέχτηκε από τον καθηγητή της στα πλαίσια του 

µαθήµατος, όταν ήταν φοιτήτρια. Την έκανε να νιώσει πολύ άσχηµα, που µετά από εννέα ολόκληρα 

χρόνια, όταν θυµάται το περιστατικό, αισθάνεται το ίδιο άσχηµα, όπως τότε. 

 
7.3.3.3. Αλλαγή του τρόπου θέασης του εαυτού (Ερώτηση Νο3) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια στιγµή στη ζωή 

σου, ή περιστατικό θα έλεγες, ότι είναι εκείνο που σε έκανε να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τον 

εαυτό σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι αυτή η στιγµή στη ζωή των 

υποκειµένων, η οποία συνέβαλλε στο να αλλάξει  ο τρόπος βίωσης του εαυτού τους. Μέσα από τα 

λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 
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7.3.3.3.1. Η γέννηση του παιδιού ως πηγή αλλαγής του εαυτού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως κινητήριο δύναµη αλλαγής του εαυτού, την γέννηση ενός παιδιού, 

αφού αυτή γεµίζει δύναµη και αυτοπεποίθηση το άτοµο. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Νοµίζω, ότι… η στιγµή αυτή είναι πάλι, όταν γέννησα την πρώτη µου κόρη, ε… 

ένιωσα, ότι πρέπει να γίνω πιο δυνατή, ότι πρέπει να αποκτήσω περισσότερη αυτοπεποίθηση, ε… 

γιατί… τότε, πλέον, δεν ήµουν µόνη µου, είχα και ένα παιδί να µεγαλώσω και έπρεπε να πατάω γερά 

στα πόδια µου και να βγάλω από τη ζωή µου, όλους εκείνους τους ανθρώπους, που µέχρι τότε µε 

πλήγωναν, ε… και µε είχαν σακατέψει ψυχολογικά και συναισθηµατικά. 

 

7.3.3.3.2.  Η γνωριµία του συζύγου ως πηγή αλλαγής του εαυτού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως αιτία αλλαγής του εαυτού, την γνωριµία ενός µεγάλου έρωτα στη 

ζωή, η οποία τροφοδοτεί το άτοµο µε αυτοεκτίµηση και αυτοσεβασµό. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] Τον τρόπο που βλέπω τον εαυτό µου… ίσως, όταν γνώρισα το σύζυγό µου… Άρχισα 

να… αποκτώ… την αυτοεκτίµηση και τον αυτοσεβασµό… που… τον είχα χάσει µε αυτό το 

περιστατικό. Με είχε συγκλονίσει. Και όταν πραγµατικά, το πρόβληµα µε το πρόσωπό µου είχε πλέον, 

λυθεί, γιατί… ε… µετά… το ‘βαλα πείσµα, να το πω; Το ‘βαλα, γινάτι να το πω; Μετά από αυτό το 

γεγονός ε… πήγα και σ’ άλλο δερµατολόγο, και σ’ άλλο δερµατολόγο και κάπου είχα βρει το… έτσι 
ένα… ένα πρόσωπο λαµπερό.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου θέασης του εαυτού 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 3 πιο κάτω.   

  
Πίνακας 3: Κατηγορίες που αφορούν την αλλαγή του τρόπου θέασης του εαυτού σε σχέση µε τα υποκείµενα 

της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την αλλαγή 

του τρόπου θέασης του εαυτού Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η γέννηση του παιδιού ως πηγή 

αλλαγής του εαυτού 
0 1 1 

Η γνωριµία του συζύγου ως πηγή 

αλλαγής του εαυτού 
1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον 

εαυτό της, από τη στιγµή που γέννησε το παιδί της. Ένιωσε, ότι έπρεπε να γίνει περισσότερο 

δυνατή, να αποκτήσει µεγαλύτερη δύναµη και αυτοπεποίθηση, αφήνοντας πίσω της, όλους αυτούς 

που τη είχαν πληγώσει και την είχαν στενοχωρήσει. Και όλα αυτά, γιατί πλέον δεν ήταν µόνη της, 

δεν ήταν υπεύθυνη µόνο για τον εαυτό της, αλλά και για το παιδί που σε λίγο καιρό θα έφερνε στον 

κόσµο.  

Η Μαρία όµως αναφέρει την γνωριµία της µε τον σύζυγό της, ως το γεγονός που την έκανε να 

αλλάξει τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό της. Η στιγµή αυτή συνέπεσε µε την προσβολή που είχε 

δεχτεί από τον καθηγητή της. Έγινε, δηλαδή, σχεδόν την ίδια περίοδο. Η γνωριµία αυτή την γέµισε 

αυτοπεποίθηση, την έκανε να αποκτήσει αυτοεκτίµηση και αυτοσεβασµό, την ώθησε στο να ψάξει 

να βρει λύσεις για το πρόβληµα της ακµής που αντιµετώπιζε.   

 

7.3.3.4. Η πιο παλιά ανάµνηση / εµπειρία (Ερώτηση Νο4) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια είναι η πιο 

παλιά σου ανάµνηση», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η πιο παλιά ανάµνηση των 

υποκειµένων. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 



   298 

 

7.3.3.4.1. Η περίοδος του τρύγου ως πηγή της πιο παλιάς ανάµνησης: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο υπογραµµίζει ως την παλαιότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας, 

τις στιγµές που πέρασε στο χωριό µε τον παππού και την γιαγιά και τις εµπειρίες που είχε µοιραστεί 

µαζί τους. Έτσι, έχουµε το εξής παράδειγµα:  

 
Ευαγγελία: […] Η… πιο παλιά µου ανάµνηση ε, είναι από την παιδική µου ηλικία, ε, όταν µεγάλωνα 

µε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, ε… και… ξυπνούσαµε το πρωί µε τον παππού, την περίοδο 

του Αυγούστου, την περίοδο του τρύγου, ε… και… πολύ νωρίς ξυπνούσαµε, χαράµατα. ∆εν είχε 

ξηµερώσει καν ακόµα, ήταν µαύρος ο ουρανός, ε… και… ο… παππούς µ’ έβαζε πάνω στο γαϊδαράκο 

και πηγαίναµε στο… ε,  αµπέλι, για να τρυγήσουµε, µαζί µε τη γιαγιά, και κάτι θείες και θείους από το 

χωριό. 

 

7.3.3.4.2. Μια φωτογραφία ως πηγή της πιο παλιάς ανάµνησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο αναφέρει, ως την παλαιότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας µία φωτογραφία 

από το νηπιαγωγείο. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Η πιο παλιά µου ανάµνηση…; Ίσως το νηπιαγωγείο… που πήγα στο… χωριό µου. Ε… 

και θυµάµαι λίγο τη δασκάλα µου και τους συµµαθητές µου από τη φωτογραφία. 

 

7.3.3.4.3. Η αδερφή ως πηγή της πιο παλιάς ανάµνησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως την παλαιότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας ένα περιστατικό µε την 

αδερφή σε µικρή ηλικία. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] και θυµάµαι επίσης, όταν η αδερφή µου φορούσε το βρακάκι, ήτανε µωρό έτσι 
µπουσούλαγε, περπατούσε… και εµένα… Και εµένα… εµένα µε είχε πιάσει έτσι… Εγώ ήµουνα 

τεσσάρων χρονών και αυτό ήτανε ενός χρονού. Με είχε πιάσει να το βάζει η µάνα µου µέσα, κι όχι 

στη βεράντα ή έξω στην αυλή, γιατί δούνε το βρακί της. Με είχε πιάσει ένα πράγµα, αγωνιούσα, να… 

να µπει µέσα, για να µην τη βλέπει έτσι, ο κόσµος, λέει. Να µην ντρέποµαι. Αυτό θυµάµαι, έτσι. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την πιο παλιά ανάµνηση παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 4 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 4: Κατηγορίες που αφορούν την πιο παλιά ανάµνηση σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την πιο 

παλιά ανάµνηση Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η περίοδος του τρύγου ως πηγή της 

πιο παλιάς ανάµνησης  
0 1 1 

Μια φωτογραφία ως πηγή της πιο 

παλιάς ανάµνησης  
1 0 1 

Η αδερφή ως πηγή της πιο παλιάς 

ανάµνησης  
1 0 1 

 
Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η πιο παλιά ανάµνηση της Ευαγγελίας σχετίζεται 

µε τον παππού της και τα παιδικά χρόνια της ζωής της που τα πέρασε στο χωριό. Θυµάται, λοιπόν 

την περίοδο του τρύγου που σηκωνόντουσαν πολύ πρωί και πήγαιναν στο αµπέλι να κόψουν τα 

σταφύλια.  

Η Μαρία από την άλλη πλευρά αναφέρει ως την πιο παλιά της ανάµνηση µία φωτογραφία από το 

νηπιαγωγείο. Με αυτόν τον τρόπο θυµάται, όχι µόνο την κυρία της και τους συµµαθητές της, αλλά 

και το µέρος, όπου ήταν το νηπιαγωγείο – Εµπρόσνερο – και στο οποίο είχε περάσει πολύ 

ευχάριστα παιδικά χρόνια.    
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7.3.3.5. Σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία της παιδικής ζωής (Ερώτηση Νο4) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα ήταν µια 

σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την παιδική σου ζωή», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε 

ποια είναι η σηµαντικότερη εµπειρία / ανάµνηση των υποκειµένων από την παιδική τους ζωή. Μέσα 

από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

 

7.3.3.5.1. Η αγκαλιά του παππού ως πηγή σηµαντικής ανάµνησης: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας, 

τις αγροτικές  δουλειές, στις οποίες έπαιρνε µέρος µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά. 

Αναλυτικότερα: 

 

 
Ευαγγελία: […] Ε… από την παιδική µου ηλικία µία σηµαντική ανάµνησή µου είναι ε, η οποία έχει 

χαραχθεί βαθιά µέσα στο µυαλό µου, ε… ήτανε, όταν µία ηµέρα του Αυγούστου, παλιά µε τον παππού, 

ήµουν γύρω στα… γύρω στα… γύρω στα… τριών χρονών ήµουν περίπου, ε… είχαµε πάει µία µέρα να 

τρυγήσουµε, και… ο παππούς, όταν άρχισε ξαφνικά να βρέχει, ε… .ένα καλοκαιρινό µπουρίνι, όπως 

λέµε, ε… έτρεξε και µε… πήρε αγκαλιά και µε τύλιξε µε την κουβέρτα, που µου είχε βάλει κάτω για 

κρεβατάκι, ε… και ουσιαστικά σε όλο το δρόµο, µέχρι να φτάσουµε στο σπίτι, δηλαδή, µία ώρα 

δρόµο, περίπου, ε… µε κρατούσε στα χέρια του αγκαλιά, γιατί… ε, κοιµόµουν, ε… τυλιγµένη µε την 

κουβέρτα και κράταγε και επιπλέον βάρος, τσιγκάκια για τα σταφύλια ε… και πολλά άλλα πράγµατα. 

Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την µυρωδιά ε… της αγκαλιάς του, που ήταν µπερδεµένη µε απύρι για 

τα αµπέλια και την µυρωδιά του σταφυλιού και του καλοκαιριού και του βρεγµένου χώµατος και όλα 

αυτά µαζί και την ζεστασιά που ένιωθα σ’ αυτή την αγκαλιά, ε… και την αγάπη που… που… που µε 

περιτύλιγε εκείνη τη στιγµή.  

 

 

7.3.3.5.2. Το αυτοκινητιστικό ατύχηµα ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας 

ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα που συνέβη στην οικογένεια. Πιο συγκεκριµένα: 

  

 
Μαρία: […] όταν τουµπάραµε το αυτοκίνητο. Το θυµάµαι σαν γεγονός… Με την οικογένειά µου, ναι. 

Ήτανε βροχερός καιρός και το αυτοκίνητό µας έκανε τούµπες. Αυτό µε… στιγµάτισε να δω τη ζωή µε 

άλλο µάτι. Είδα, αυτό που λένε κάποιοι, σαν να περνάει η ζωή σου, σαν κινηµατογράφος µπροστά απ’ 

τα µάτια σου. 

 

 

7.3.3.5.3. Η περιπέτεια στη θάλασσα ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της παιδικής ηλικίας 

έναν παραλίγο πνιγµό στη θάλασσα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα, είναι το ακόλουθο: 

 

 
Μαρία: […] Όπως και όταν κινδύνευσα να πνιγώ… ε… µία ξαδέρφη µου πνιγότανε… πραγµατικά… 

είχε… Και πήγα εκεί πέρα που ήτανε και την ανασήκωνα. Είχα µπει εγώ µέσα, θυµάµαι έπινα νερό, 

ένιωθα άσχηµα, έβλεπα πάλι τη ζωή να περνάει από τα µάτια µου.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµαντικότερη ανάµνηση/εµπειρία από 

την παιδική ζωή παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 5 πιο κάτω.   
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Πίνακας 5: Κατηγορίες που αφορούν τη σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία από την παιδική ζωή σε σχέση µε 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από 

την παιδική ζωή 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η αγκαλιά του παππού ως πηγή 

σηµαντικής ανάµνησης  
0 1 1 

Το αυτοκινητιστικό ατύχηµα ως πηγή 

σηµαντικής ανάµνησης  
1 0 1 

Η περιπέτεια στη θάλασσα ως πηγή 

σηµαντικής εµπειρίας  
1 0 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία ως την σηµαντικότερη ανάµνηση 

από την παιδική της ηλικία αναφέρει και πάλι τα χρόνια στο χωριό και συγκεκριµένα τον παππού 

της. Θυµάται λοιπόν, µία καλοκαιρινή µέρα, που είχαν πάει στο αµπέλι να τρυγήσουν και ξαφνικά 

άρχισε να βρέχει. Τότε ο παππούς της την πήρε αγκαλιά και αυτά τα συναισθήµατα που την 

πληµµύριζαν τότε της έχουν µείνει αξέχαστα.  

Η Μαρία από την άλλη αναφέρεται σε δύο δυσάρεστες για αυτήν αναµνήσεις από την παιδική 

της ηλικία. Αφενός µεν σε ένα ατύχηµα που είχε όλη η οικογένεια µαζί µε το αυτοκίνητο, αφετέρου 

δε, σε µία περιπέτειά της στη θάλασσα. Προσπάθησε, δηλαδή, να σώσει µία ξαδέρφη της που 

πνιγόταν, και κινδύνευσε ουσιαστικά η ίδια της η ζωή.     

 

7.3.1.6. Σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία της εφηβικής ζωής (Ερώτηση Νο6) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα ήταν µια 

σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την περίοδο της εφηβείας», µε την οποία προσπαθούµε να 

µάθουµε ποια είναι η σηµαντικότερη εµπειρία / ανάµνηση των υποκειµένων από την περίοδο της 

εφηβείας. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.1.6.1. Το φλερτ ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της εφηβικής ηλικίας το φλερτ που 

εµφανίζεται σε αυτήν την περίοδο και αφενός µεν δύναται να προκαλέσει αντιδράσεις από την 

πλευρά των γονέων, αφετέρου δε προκαλεί στο υποκείµενο ευχάριστα συναισθήµατα. Με αυτή τη 

φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: Ε… µία σηµαντική, ε… δυστυχώς άσχηµη εµπειρία από την περίοδο της εφηβείας µου 

ε… είναι τότε που… ένα αγόρι, όταν ήµουν δώδεκα, δεκατριών χρονών, µου είχε αφήσει ένα ε… 

γαρύφαλλο στην πόρτα του σπιτιού µου, χωρίς καν να το ξέρω εγώ αυτό το αγόρι, χωρίς να έχω κάτι 

µαζί του, ούτε καν φλερτ, όταν επέστρεψα το µεσηµέρι στο σπίτι µου από το σχολείο, ο πατέρας µου 

µε χτύπησε πολύ άσχηµα, µου µίλησε πολύ άσχηµα και… µου έκοψε και τα µαλλιά µου. 

 
Μαρία: […] Στην εφηβεία… Μµ…. Ίσως, όταν γνώρισα τον νεαρό εκείνο, που είχα µία εξάµηνη 

σχέση. Τότε, ας πούµε… ήτανε περίεργα. Ένιωθα ένα σκίρτηµα στην καρδιά µου, ένιωθα… ένιωθα… 

επιθυµητή, ένιωθα ελεύθερη, ένιωθα… ότι είχα όλο τον κόσµο µπροστά µου, ένιωθα όµορφα. 

 

Όπως διαπιστώνεται, και οι δύο µητέρες αναφέρουν το φλερτ, ως την σηµαντικότερη ανάµνηση 

της εφηβικής τους ηλικίας. Η Μαρία αναφερόµενη στο φλερτ θυµάται ευχάριστα συναισθήµατα. 

Ένιωθε περίεργα σκιρτήµατα, αλλά ένιωθε κι επιθυµητή, κι αυτό της άρεσε πολύ. Αντιθέτως, η 

Ευαγγελία µιλάει για δυσάρεστα συναισθήµατα. Κι αυτό γιατί, όταν ο πατέρας της το κατάλαβε 

στην έκτη δηµοτικού την χτύπησε και της µίλησε πολύ άσχηµα. Της έκοψε µάλιστα και τα µαλλιά, 

σαν αντίδραση στο φλερτ αυτό. 
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7.3.1.7. Σηµαντική ανάµνηση εµπειρία της ενήλικης ζωής (Ερώτηση Νο7) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα ήταν µια 

σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την ενήλικη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε 

ποιες είναι οι σηµαντικές αναµνήσεις / εµπειρίες των υποκειµένων από την ενήλικη ζωή. Μέσα από 

τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.1.7.1. Η φυγή από το σπίτι ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της ενήλικης ζωής την 

αποµάκρυνσή από το πατρικό, λόγω της εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο. Συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] Ε… Από την ενήλικη ζωή µου, µια σηµαντική ανάµνηση ε… για εµένα είναι, όταν 

ήµουν δεκαεννέα χρονών και έµαθα, ότι πέρασα στο Πανεπιστήµιο του Βόλου, για να σπουδάσω το 

επάγγελµα που αγαπούσα και ήταν όνειρο ζωής για εµένα, γιατί το ήθελα από µικρή, ε… και ήταν 

πολύ σηµαντικό για µένα αυτό, γιατί, εκτός του ότι εκπλήρωνα ένα πολύ µεγάλο όνειρό µου ε… ήταν 

και ευκαιρία να φύγω από το σπίτι µου, που ήταν το άλλο µεγάλο µου όνειρο, ε… και να ζήσω µόνη 

µου, σε µία περιοχή πολύ µακριά από αυτή.  

 

7.3.1.7.2. Ο γάµος ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της ενήλικης ζωής τον γάµο του ατόµου 

και τα συναισθήµατα που απορρέουν από αυτόν. Πιο αναλυτικά:  

 
Μαρία: Ε… απ’ την ενήλικη ζωή µου… Ίσως… ίσως, όταν παντρεύτηκα. Πραγµατικά, δεν θα 

ξεχάσω… που εδώ πέρα τα µάγουλά µου, από το πολύ χαµόγελο, από το πολύ γέλιο είχανε πιαστεί. 

Από το γέλιο, από το χαµόγελο. ∆εν θα το ξεχάσω. Έτσι, πέρασα πάρα πολύ ωραία στο γάµο µου. 

Το… το απόλαυσα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την 

ενήλικη ζωή παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 6 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 6: Κατηγορίες που αφορούν τη σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία της ενήλικης ζωής σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

σηµαντική/ανάµνηση εµπειρία της 

ενήλικης ζωής  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η φυγή από το σπίτι ως πηγή 

σηµαντικής εµπειρίας  
0 1 1 

Ο γάµος ως πηγή σηµαντικής 

εµπειρίας  
1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον πίνακα, η Ευαγγελία ως την σηµαντικότερη ανάµνηση από την 

ενήλικη ζωή της αναφέρει τη φυγή από το σπίτι της. Όταν πέρασε, δηλαδή, στο Πανεπιστήµιο και 

έφυγε από το πατρικό της, αφού αυτό βρισκόταν σε άλλη πόλη. Η Ευαγγελία µάλιστα αναφέρει, ότι 

το να  φύγει από το σπίτι της, ήταν το µεγάλο της όνειρο.  

Η Μαρία αντιθέτως αναφέρεται σε µία ευχάριστη εµπειρία από την ενήλικη ζωή της, όπως είναι 

ο γάµος ενός ατόµου. Θυµάται, ότι ήταν ιδιαίτερα ευτυχισµένη και πολύ χαµογελαστή. 

Πληµµυριζόταν από ευχάριστα και πολλά συναισθήµατα.    
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7.3.1.8. Σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την µετέπειτα – µετά τα 21 χρόνια – ζωή                 
(Ερώτηση Νο8) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια θα ήταν µια 

σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την µετέπειτα-µετά τα 21 χρόνια- ζωή σου», µε την οποία 

προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η σηµαντικότερη ανάµνηση / εµπειρία των υποκειµένων µετά 

τα 21 χρόνια ζωής τους. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.1.8.1. Η γέννηση του παιδιού ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της µετέπειτα ζωής, τη γέννηση του 

παιδιού στη ζωή της µητέρας.  

 
Ευαγγελία: […] Μία πολύ σηµαντική ανάµνηση από την µετέπειτα ζωή µου είναι η… γέννηση της 

κόρης µου, της πρώτης µου κόρης. Ε… και της δεύτερης, βέβαια, ε… αλλά και της πρώτης ειδικά, ε… 

αφού το πρώτο είναι πάντα πρώτο. Αν και ήµουν µόνη µου στο νοσοκοµείο γέννησα µόνη µου το 

παιδί, οι γονείς µου ήταν στην Αθήνα, ο βιολογικός της πατέρας περίµενε έξω, αλλά, έξω από το 

µαιευτήριο, αλλά τον ένιωθα µόνο σωµατικά εκεί, ούτε ψυχικά, ούτε πνευµατικά. 

 
7.3.1.8.2. Η αίσθηση του εµβρύου ως πηγή σηµαντικής εµπειρίας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της µετέπειτα ζωής την 

αίσθηση του εµβρύου στην κοιλιά, όταν η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυµοσύνης και τα 

συναισθήµατα που απορρέουν από αυτήν. Η απάντηση που δόθηκε ήταν η εξής:  

 
Μαρία: […] Μετά τα είκοσι ένα… ε… ίσως, ε… όταν ε… κλωτσάει µέσα το µωρό. ∆ηλαδή, αυτό το 

θεωρώ µεγάλη εµπειρία. Μου φαίνεται παράξενο, µου φαίνεται συναρπαστικό, ή όταν είδα… φέτος 

είδα τον υπέρηχο και τώρα… έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγµατα που βλέπεις ακόµη και το 

πρόσωπο του µωρού, ακόµα και τα χρώµατα του µωρού… και συγκλονίστηκα. Αυτό ήταν για µένα 

φοβερή εµπειρία. ∆εν το περίµενα ποτέ µου να το δω αυτό. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία από την 

µετέπειτα – µετά τα 21 χρόνια – ζωή παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 7 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 7: Κατηγορίες που αφορούν τη σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία από την µετέπειτα – µετά τα 21 

χρόνια – ζωή σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

σηµαντική ανάµνηση εµπειρία µετά 

τα 21 χρόνια 
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η γέννηση του παιδιού ως πηγή 

σηµαντικής εµπειρίας  
0 1 1 

Η αίσθηση του εµβρύου ως πηγή 

σηµαντικής εµπειρίας  
1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η γέννηση του παιδιού 

της αποτελεί την σηµαντικότερη εµπειρία µετά τα είκοσι ένα χρόνια ζωής της. Συγκεκριµένα, 

αναφέρεται στην πρώτη της γέννα, γιατί θεωρεί, ότι η πρώτη φορά που γεννάει η γυναίκα είναι 

καθοριστική στη ζωή της. Κι αυτό, γιατί της χαρίζει – για πρώτη φορά – συναισθήµατα που ούτε 

καν µπορούσε πριν να φανταστεί, ότι υπάρχουν. Η Ευαγγελία, βέβαια, αναφέρεται και στο γεγονός, 

ότι κατά τη διάρκεια της γέννας, ήταν µόνη της, αφού οι γονείς της δεν ήθελαν να παρίστανται κι 

έτσι βρίσκονταν στην Αθήνα. Από την άλλη, µπορεί έξω από την πόρτα του µαιευτηρίου να 

βρίσκονταν ο πατέρας του παιδιού, αλλά εκείνη ένιωθε, ότι µόνο σωµατικά ήταν εκεί. 

Συναισθηµατικά και ψυχικά ήταν απών.   
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Από την άλλη πλευρά, η Μαρία θεωρεί σηµαντική εµπειρία µετά τα είκοσι ένα χρόνια ζωής της 

τα όσα αισθάνεται η γυναίκα, και συγκεκριµένα η µέλλουσα µητέρα, όταν κινείται το έµβρυο µέσα 

της. Θεωρεί, ότι κατακλύζεται από απίστευτα συναισθήµατα.  

 

7.3.1.9. Σηµαντική ανάµνηση / εµπειρία άξια αναφοράς   (Ερώτηση Νο9) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Υπάρχει κάποια άλλη 

ανάµνηση που θα ήθελες να αναφέρεις», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα υποκείµενα 

κρίνουν, ότι έχουν κι άλλες αναµνήσεις / εµπειρίες άξιες προς αναφορά. Μέσα από τα λόγια των δύο 

µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.1.9.1. Η γέννηση του δεύτερου παιδιού ως πηγή ανάµνησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως σηµαντική ανάµνηση άξια αναφοράς τη γέννηση του δεύτερου 

παιδιού, ως αποτέλεσµα της αγάπης µε το σύζυγό της. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Πολύ σηµαντική επίσης, για µένα ανάµνηση είναι η γέννηση του δεύτερου παιδιού 

µου, ε… το οποίο το έκανα µ’ έναν άνθρωπο που λατρεύω και τον αγαπώ πάρα πολύ ε… και… 

πιστεύω, ότι θα είµαστε για πολλά-πολλά χρόνια ακόµα µαζί. 

 

7.3.1.9.2. Ένα άσχηµο οικογενειακό περιστατικό ως πηγή ανάµνησης: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως σηµαντική ανάµνηση άξια αναφοράς την άσχηµη 

ψυχολογική της κατάσταση λόγω της υγείας ενός συγγενούς. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Κάτι που πραγµατικά… ναι. Θα µπορούσα να αναφέρω, όταν η µαµά µου είχε… µία θεία 

της στο σπίτι, αυτή ήτανε… είχε χάσει το… πώς να σου πω; Ε… Γεροντική άνοια είχε πάθει. Ήτανε… 

τρελή… µε λίγα λόγια. Αυτή λοιπόν, νόµιζε, ότι έκανε το τσουκάλι, ότι µαγείρευε, ότι κεντούσε, ότι 

έκανε διάφορα. Αυτό εµένα µε… συγκλόνισε… είχανε αφήσει εµένα µε αυτήν. Μιλάµε… είχα… 

έφτασα στα όριά µου. Ε… έκανε, ξέρεις τρελά πράγµατα… ήθελε να φύγει, ήθελε να κάνει τέτοια 

πράγµατα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία άξια προς 

αναφορά παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 8 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 8: Κατηγορίες που αφορούν τη σηµαντική ανάµνηση/εµπειρία άξια προς αναφορά σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

σηµαντική ανάµνηση εµπειρία άξια 

προς αναφορά 
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η γέννηση του δεύτερου παιδιού ως 

πηγή ανάµνησης  
0 1 1 

Ένα άσχηµο οικογενειακό 

περιστατικό ως πηγή ανάµνησης  
1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία ως ανάµνηση άξια προς αναφορά 

υπογραµµίζει τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Σηµειώνει, ότι αυτό το παιδί το απέκτησε µε 

έναν άνθρωπο που αγαπάει, σε αντίθεση µε το πρώτο της παιδί. Εν αντιθέσει, η Μαρία θεωρεί άξιο 

αναφοράς ένα άσχηµο οικογενειακό συµβάν. Μία θεία της µητέρας της έπασχε από γεροντική άνοια 

και ένα καλοκαίρι είχε µείνει µαζί τους για κάποιες µέρες. Τότε η Μαρία βρέθηκε σε πολύ δύσκολη 

θέση, όταν έπρεπε να αντιµετωπίσει την άσχηµη και παράξενη συµπεριφορά της θείας της.     
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7.3.3.2. Τέσσερα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του υποκειµένου 
 

7.3.3.2.1. Τέσσερα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή (Ερώτηση Νο1) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Θα ήθελα να µου 

αναφέρεις τα τέσσερα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να 

µάθουµε ποια είναι τα τέσσερα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του υποκειµένου. Μέσα από τα 

λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.2.1.1. Τα µέλη της οικογένειας ως πηγή των πιο σηµαντικών προσώπων: Αναφέρεται 

στις περιπτώσεις που το υποκείµενο τονίζει, ότι τα σηµαντικότερα πρόσωπα στη ζωή του 

αποτελούνται από µέλη της οικογένειάς του. Για παράδειγµα, ακούστηκαν τα εξής παραδείγµατα:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… λοιπόν, ε… Καταρχήν, ε… τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή µου είναι οι δύο 

κόρες µου, ε… η τετράχρονη ∆έσποινα και η τρίµηνη µπέµπα. Ε… και τα δύο, ε…. τ’ αγαπώ και τα 

λατρεύω πάρα πολύ. Πολλές φορές, νιώθω, έτσι, κάποιες ενοχές και τύψεις για τη ∆έσποινα, γιατί… 

ε… την ε… δηµιούργησα µε έναν άνθρωπο που, ε, όπως το βλέπω τώρα, δεν τον αγάπησα 

πραγµατικά, και µπορώ να πω, ότι… επειδή έχουν γίνει πολλά, ουσιαστικά τον σιχαίνοµαι αυτόν τον 

άνθρωπο, ενώ την δεύτερη µου κόρη την έκανα µε έναν άνθρωπο, που λάτρεψα και λατρεύω. Ε… για 

αυτό πολλές φορές νιώθω, έτσι κάποιες ενοχές απέναντι στη ∆έσποινα, αλλά τα παιδιά µου τα 

λατρεύω και τ’ αγαπάω το ίδιο εξίσου. Ποια, ε, α! Επίσης, σε… το… πιο, ένα ακόµη σηµαντικό 

πρόσωπο στη ζωή µου είναι ο σύζυγός µου, ο τωρινός µου σύζυγος, ε… αλλά και η γιαγιά µου, η 

οποία βρίσκεται εν ζωή ακόµα, ενώ δυστυχώς ο παππούς µου εδώ και ενάµισι… περίπου χρόνο, έχει 

πεθάνει. 

 
Μαρία: […] Τα τέσσερα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή µου… είναι ο σύζυγός µου, δεν είναι 

παραπάνω, τα παιδιά µου είναι, ας το βάλω δύο αυτό, µετά είναι η αδερφή µου η µεσαία, που… την 

αγαπώ, ίσως γιατί, δεν έχουµε και… διαφορά… ηλικίας, ιδιαίτερα, και η µαµά µου. Είναι και ο 

µπαµπάς µου, αλλά την µαµά µου θα πω. 

 

Όπως φαίνεται, και οι δύο µητέρες ως σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους αναφέρουν πρόσωπα 

από το στενό περιβάλλον της οικογένειάς τους. η Ευαγγελία αναφέρει αρχικά τις δύο κόρες της. 

Ωστόσο, σηµειώνει, ότι για το πρώτο της παιδί νιώθει τύψεις, αφού το έκανε µε έναν άνθρωπο που 

νόµιζε, ότι αγαπούσε, σε αντίθεση µε το δεύτερο παιδί της που το έκανε µε έναν άνθρωπο που της 

έδειξε τι σηµαίνει αγάπη. Υπογραµµίζει, βέβαια, ότι και για τα δύο της παιδιά νιώθει ακριβώς τα 

ίδια συναισθήµατα της αγάπης. Έπειτα, αναφέρει το σύζυγό της, ως το τρίτο πιο σηµαντικό 

πρόσωπο στη ζωή της. Και τέλος θεωρεί, ότι η γιαγιά της είναι πολύ σηµαντική για την ίδια, αφού, 

εκτός του ότι την µεγάλωσε, αποτελεί για εκείνη µέχρι και σήµερα την καλύτερή της φίλη. 

Η Μαρία µε τη σειρά της, θεωρεί, ότι ο σύζυγός της είναι ένα από τα πιο αγαπηµένα της 

πρόσωπα και στη συνέχεια αναφέρεται στα παιδιά της. Έπειτα, αναφέρει την αδερφή της την 

µεσαία, τη δεύτερη, και τέλος την µητέρα της. Θέλει να αναφέρει και τον πατέρα της, αλλά 

καταλήγει τελικά στο να πει την µητέρα της.   

 
7.3.3.2.2. Η σχέση του υποκειµένου µε αυτά (Ερώτηση Νο2) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια η σχέση σου µε 

αυτά», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η σχέση των υποκειµένων µε αυτά τα 

τέσσερα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή τους. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν 

οι εξής υποκατηγορίες: 
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7.3.3.2.2.1. Τα τέσσερα πρόσωπα ως πηγή αναγκαιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την αναγκαιότητα των προσώπων αυτών στην καθηµερινότητα της ζωής του. 

αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Με αυτά τα πρόσωπα. Ε… Λοιπόν, ο… οι κόρες µου, όπως είπα και πριν, έχουµε µία 

πάρα πολύ καλή σχέση. Τις αγαπάω πάρα πολύ και τις δύο και δεν µπορώ να φανταστώ τη ζωή µου 

χωρίς αυτές. Ε… τον σύζυγό µου τον γνώρισα σε µία πολύ δύσκολη περίοδο για εµένα, ε, µου 

συµπαραστάθηκε πάρα πολύ. Ε… ήµασταν στην αρχή φίλοι και µε τον τρόπο του µε έκανε να τον 

ερωτευτώ και να τον αγαπήσω, όσο τίποτε άλλο στη ζωή µου και επίσης, µε τη γιαγιά µου, ε… το… 

τέταρτο πιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή µου, έχουµε µία πολύ καλή σχέση ακόµα, ε… και θεωρώ, ότι 

είναι η κολλητή µου, ότι είναι η πιο καλή µου φίλη, που µόλις µου συµβεί, µόλις µου συµβεί κάτι ε, θα 

το συζητήσω µ’ εκείνη και θα το πω σ’ εκείνη.     

 

7.3.3.2.2.2. Τα τέσσερα πρόσωπα ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την αγάπη, που κυριαρχεί στις σχέσεις µε τα αγαπηµένα πρόσωπα. 

Συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Η µία είναι η συζυγική σχέση, η άλλη είναι… η σχέση µάνας – παιδιών, και… αδερφική 

σχέση και η άλλη είναι παιδιού προς µάνα. Είναι… αγαπητές σχέσεις.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη σχέση µε τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη 

ζωή παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 9 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 9: Κατηγορίες που αφορούν τη σχέση µε τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη σχέση 

µε τα πιο σηµαντικά πρόσωπα Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα τέσσερα πρόσωπα ως πηγή 

αναγκαιότητας  
0 1 1 

Τα τέσσερα πρόσωπα ως πηγή 

αγάπης  
1 0 1 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι τα τέσσερα πρόσωπα που 

αναφέρει ως τα πιο σηµαντικά της ζωής της αποτελούν για εκείνη ανάγκη. Για τις δύο κόρες της 

τονίζει, ότι είναι τα δύο πιο σηµαντικά άτοµα για εκείνη στη ζωή και δεν µπορεί να φανταστεί τη 

ζωή της χωρίς αυτές. Για το σύζυγό της αναφέρει, ότι είναι ο άνθρωπος που της συµπαραστάθηκε 

και τη βοήθησε να ξεπεράσει το χωρισµό της, µετά το διαζύγιό της. Με τον τρόπο του, την έκανε να 

τον εµπιστευτεί και να τον αγαπήσει. Με την γιαγιά της η Ευαγγελία είχε και έχει µία σχέση πολύ 

αγαπηµένη και δεµένη, αφού ουσιαστικά της στάθηκε σαν µητέρα της και έπειτα σαν γιαγιά της. Κι 

αυτό, γιατί, όπως µας έχει πει η Ευαγγελία παραπάνω, την µεγάλωσε αποκλειστικά από οχτώ µηνών 

µέχρι πεντέµισι ετών.    

Η Μαρία από την άλλη τονίζει, ότι η σχέση της µε το σύζυγό της, µε τα παιδιά της, µε την 

αδερφή της, είναι πολύ αγαπητές και σηµαντικές στη ζωή της.  

 
7.3.3.2.3. Τρόπος επίδρασης στη ζωή (Ερώτηση Νο3) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Με ποιο 

συγκεκριµένα τρόπο επέδρασαν στη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποιος είναι ο 

τρόπος, µε τον οποίο αυτά τα συγκεκριµένα πρόσωπα επέδρασαν στη ζωή του υποκειµένου. Μέσα 

από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 



   306 

 

7.3.3.2.3.1. Τα παιδιά ως πηγή ωριµότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει, ότι η παρουσία των παιδιών στη ζωή της γυναίκας, αποτελούν για την ίδια εστία 

ωριµότητας. Αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Τα παιδιά µου, µε την απόκτησή τους, µ’ έκαναν να ωριµάσω, ε… µ’ έκαναν να 

µεγαλώσω, πριν την ώρα του, ώρα µου. Ε… η ∆εσποινούλα µου…, αν και ήρθε λίγο βιαστικά, ε… 

στην… ε, ζωή µου, ε… και χωρίς να το επιδιώκω και να την περιµένω, ε… δεν το µετάνιωσα ποτέ, και 

το µόνο που εύχοµαι είναι να είναι το παιδί µου καλά. Ε… Και το δεύτερο παιδί µου το απέκτησα… 

µετά από έναν, µετά από µία γνωριµία  που… χαρακτηρίζεται από…  πολύ-πολύ αγάπη, ε… και µ’ 

έκανε το δεύτερο παιδί µου να ωριµάσω ακόµα πιο πολύ. 

 

7.3.3.2.3.2. Το δεύτερο παιδί ως πηγή ολοκλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι η παρουσία του δεύτερου παιδιού στη ζωή της γυναίκας βοηθά στην 

ολοκλήρωση της αγάπης και της ευτυχίας µε το σύζυγο. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] µ’ έκανε το δεύτερο παιδί µου… να ολοκληρώσω ουσιαστικά την αγάπη µου και την 

ευτυχία µου µε το σύζυγό µου. 

 

7.3.3.2.3.3. Ο σύζυγος ως πηγή συµπαράστασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την συµπαράσταση του ενός συζύγου στον άλλον, στις δύσκολες καταστάσεις 

της ζωής. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] τον σύζυγό µου τον γνώρισα σε µία πολύ δύσκολη περίοδο για εµένα, ε, µου 

συµπαραστάθηκε πάρα πολύ. 

 

7.3.3.2.3.4. Η γιαγιά ως πηγή καλύτερης φίλης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει την παρουσία της γιαγιάς στη ζωή, ως εστία καλύτερης φιλίας. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] η γιαγιά µου, ε, το τέταρτο πρόσωπο που ανέφερα, ως το πιο σηµαντικό πρόσωπο 

στη ζωή µου, ε… ε…. είναι σαν την καλύτερή φίλη στο πλευρό µου, στέκεται πάντοτε στο πλευρό 

µου, πάντοτε δίπλα µου, µε συµβουλεύει, ε… ακόµα  κι αν µιλήσουµε απ’ το τηλέφωνο, πάντοτε θα 

καταλάβει, αν έχω πρόβληµα, αν χρειάζοµαι κάτι, και µου λέει, «τι έχεις, τι δεν πάει καλά». Πάντοτε 

είναι δίπλα µου. Ακόµα, και να µην µιλήσουµε στο τηλέφωνο ή να µην πάω πολύ ή να µην πηγαίνω να 

την βλέπω πολύ συχνά στο χωριό, ε… ξέρω, ότι είναι πάντοτε δίπλα µου και ότι µε σκέφτεται ε… και 

αυτό µου φτάνει και µου δίνει δύναµη να αντιµετωπίσω τις δυσκολίες στη ζωή µου.  

  

7.3.3.2.3.5. Η µητέρα ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την συµβουλευτική σχέση του παιδιού µε την µητέρα. Συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] ίσως ε… να έλεγα, ας πούµε, για την µαµά µου ότι επέδρασε συµβουλευτικά, σε κάποια 

πράγµατα µε συµβούλευσε, αυτά.  

 

7.3.3.2.3.6. Η αδερφή ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την συµβουλευτική σχέση µε την αδερφή και τη βοήθεια που απορρέει από αυτή  τη 

σχέση. Αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] Το ίδιο και η αδερφή µου. Ας πούµε, όταν έπρεπε να πάρω αποφάσεις και για την πρώτη 

µου σχέση… και η αδερφή µου µε συµβούλευσε, ή όταν µου είπε, µε παρότρυνε, όχι, να το δεις το 

παιδί αυτό, γιατί όχι να µην το δεις; Ή όταν έπρεπε να δηλώσω τις σχολές, µου λέει, όχι, µου λέει, 
γιατί να βάλεις νοσηλευτική πρώτα και να µην βάλεις τα παιδαγωγικά που σ’ αρέσουνε πρώτα και 

µετά την νοσηλευτική;». 
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7.3.3.2.3.7. Τα παιδιά ως πηγή δοκιµασίας του εαυτού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει τη σχέση της µε τα παιδιά ως αφορµή δοκιµασίας του εαυτού του και των 

αντιδράσεών του. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Μετά η σχέση µου µε τα παιδιά µου… Θέλω να ‘ναι καλή, αν και δεν είναι πάντα καλή, γιατί… µε 

το να είναι πολλές ώρες στη γιαγιά, και η γιαγιά να κάνει και τα θελήµατα και τα… να µην τους χαλάει χατίρι κι 

αυτά κι εγώ µετά να πρέπει να τους βάλω κάποια όρια… δεν τα καταφέρνω, µε την έννοια, γιατί… θα πάω στη 

γιαγιά µου λέει. Στη γιαγιά µου θα πάω, λέει. ∆εν σε θέλω εσένα, κακή µαµά. Και   προσπαθώ να’ µαι καλή, όσο 

µπορώ, και να µην φωνάζω. Γιατί έχω καταλάβει, ότι οι φωνές φέρνουν φωνές, και τα νεύρα, νεύρα. Και είναι… 

ό, τι χειρότερο. Επίσης, το ξύλο. Προσπαθώ να µην τα δέρνω τα παιδιά, καθ… καθόλου, αν και τα ‘χω δείρει. 

Κακά τα ψέµατα. Στον ποπό, βέβαια, ποτέ κεφάλι, ποτέ, αυτά. 

 

7.3.3.2.3.8. Ο σύζυγος ως πηγή αποδοχής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει στη συζυγική σχέση την αποδοχή και την αγάπη για τον άλλον, όπως ακριβώς είναι, 

χωρίς να χρειάζεται κάτι να αλλαχθεί. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Ο σύζυγος ε, επέδρασε στη ζωή µου… αγαπητικά. ∆ηλαδή, µε συµπάθησε, για αυτό που είµαι, και 

όχι για αυτό που θα ήθελε να είµαι ή για αυτό που δεν είµαι. Όπως είµαι… για τον χαρακτήρα που έχω, για την 

προσωπικότητα που έχω, µε την οµορφιά ή ασχήµια που έχω. Όπως είµαι, χωρίς να θέλει κάτι να αλλάξω ή να 

βελτιώσω ή να… αυτό. Με αγάπησε, έτσι, όπως είµαι. Χωρίς… ε… και καµιά φορά που νευριάζω… που µπορεί 

να πω και καµιά κακή κουβέντα… και πάλι µ’ αγαπάει. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά τον τρόπο επίδρασης στη ζωή των τεσσάρων 

προσώπων παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 10 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 10: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο επίδρασης στη ζωή του υποκειµένου των τεσσάρων 

προσώπων σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

επίδρασης των προσώπων Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα παιδιά ως πηγή ωριµότητας  0 1 1 

Το δεύτερο παιδί ως πηγή 

ολοκλήρωσης  
0 1 1 

Ο σύζυγος ως πηγή συµπαράστασης  0 1 1 

Η γιαγιά ως πηγή καλύτερης φίλης  0 1 1 

Η µητέρα ως πηγή συµβουλής  1 0  

Η αδερφή ως πηγή συµβουλής  1 0 1 

Τα παιδιά ως πηγή δοκιµασίας του 

εαυτού 
1 0 1 

Ο σύζυγος ως πηγή αποδοχής  1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι τα παιδιά της την έχουν 

ωριµάσει, ότι της έχουν δώσει την ευκαιρία να δει τη ζωή της µε άλλο µάτι. Και το πρώτο της παιδί, 

που ήρθε νωρίς και απρογραµµάτιστα στη ζωή της, αλλά και το δεύτερο που ήρθε µετά από µία 

πολύ µεγάλη αγάπη. Θεωρεί, ότι ουσιαστικά το δεύτερο παιδί της ολοκλήρωσε την αγάπη και την 

ευτυχία της µε το σύντροφό της. Τον σύζυγό της θεωρεί, ότι τον γνώρισε σε µία περίοδο πολύ 

δύσκολη για εκείνη και της συµπαραστάθηκε πάρα πολύ. Με την γιαγιά της η Ευαγγελία, θα λέγαµε, 

ότι έχει σχέση µητέρας – κόρης. Νοιάζεται η µία την άλλην και αγαπιούνται πάρα πολύ. Πάντοτε η 

γιαγιά της, όταν την χρειαστεί βρίσκεται στο πλευρό της και την συµβουλεύει, αλλά και την 

καθοδηγεί.     

Η Μαρία από την άλλη προσπαθεί να συγκρατήσεις τον εαυτό της και να µην νευριάζει 

υπερβολικά µε τα παιδιά της. Θεωρεί, ότι η σχέση της µαζί τους είναι µία καθηµερινή δοκιµασία, 

που της αποδεικνύει πάρα πολλά για τις δυνάµεις της, αλλά και για τον εαυτό της. Ωστόσο, πρέπει 
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οπωσδήποτε να διακατέχεται από υποµονή και επιµονή, προκειµένου να τα βγάλει πέρα σε αυτό το 

δύσκολο ρόλο που έχει ο γονιός. Για τον σύζυγό της αναφέρει, ότι είναι ο άνθρωπος που την έκανε 

να αγαπήσει τον εαυτό της, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασµό.  

 

7.3.3.2.4. Ύπαρξη ήρωα / ηρωίδας (Ερώτηση Νο4) 

  

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Έχεις κάποιο ήρωα ή 

ηρωίδα», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε αν τα υποκείµενο έχουν κάποιον ήρωα στη ζωή 

τους. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.2.4.1. Ο ήρωας  ως πηγή απουσίας στη ζωή: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αρνείται την ύπαρξη κάποιου ήρωα στη ζωή του. Χαρακτηριστικά:  

 
Ευαγγελία: […] Από µικρό παιδί δεν µπορώ να πω, ότι είχα στο µυαλό µου κάποιον ήρωα ή ηρωίδα ε, 

ή ότι… θαυµάζω κάποιον ή ότι έχω ένα πρότυπο. Όχι, δεν µπορώ να πω, ότι έχω κάποιον ήρωα ή 

ηρωίδα. 

 
Μαρία: [… ] Όχι, δεν έχω. ∆εν έχω. 

 

Συνεπάγεται, ότι και τα δύο υποκείµενα αρνιούνται την ύπαρξη κάποιου ήρωα ή ηρωίδας στη 

ζωή τους. 

 

7.3.3.3. Σχέδια και όνειρα για το µέλλον 
 

7.3.3.3.1. Σχέδια και όνειρα για τον εαυτό στο µέλλον (Ερώτηση Νο1) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Θα ήθελα να µου 

περιγράψεις πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο µέλλον, ποια είναι τα σχέδια ή όνειρα σου για το 

µέλλον»,  µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι τα σχέδια των υποκειµένων αναφορικά 

µε τη ζωή τους. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.3.1.1. Η υγεία των παιδιών ως πηγή ονείρου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει, ως όνειρό του στο µέλλον, την υγεία των παιδιών. Χαρακτηριστικά:   

 
Ευαγγελία: […] Ε, λοιπόν, αυτό που θα ήθελα για τον εαυτό µου στο µέλλον, είναι να είναι καλά τα 

παιδιά µου, να είναι γερά πάνω απ’ όλα. 

 
7.3.3.3.1.2. Η ενωµένη οικογένεια ως πηγή ονείρου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναφέρει, ως όνειρό του στο µέλλον την ένωση και την αγάπη των µελών της 

οικογένειάς του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο: 

 
Ευαγγελία: […] Ε… τα παιδιά µου, ο σύζυγός µου κι εγώ, ε… να είµαστε πάντοτε ενωµένοι σαν 

οικογένεια και αγαπηµένοι, ε… και να είµαστε πάντα µαζί. Αγαπηµένοι, όπως είπα πριν. 

 

7.3.3.3.1.3. Ο αυτοέλεγχος ως πηγή ονείρου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει ως όνειρό του στο µέλλον την ικανότητα αυτοελέγχου. Αναλυτικότερα: 

 
Μαρία: […] Πώς βλέπω τον εαυτό µου στο µέλλον… Τον βλέπω σαν… σαν µία µαµά που πασχίζει 

από το πρωί µέχρι το βράδυ για τα παιδιά της. Ό, τι µπορώ. ∆εν είµαι Θεός. Κάνω λάθη πολλά, αλλά 

προσπαθώ τουλάχιστον. ∆εν το βάζω κάτω. Και σαν παιδαγωγός, που… έχω ένα στόχο από το πρωί 

µέχρι το µεσηµέρι, και λέ… θα το καταφέρω, δε θα τους… θα το παλέψω, δεν θα µου πάρουν τον 

αέρα, δεν θα γίνω κι εγώ χαλί να µε πατήσουν. Και τα παιδιά τα δικά µου και του σχολείου… Θέλω 
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να ‘χω υποµονή. Αυτό. Να µην… Να µην χάνω τον έλεγχο. Αυτό. Εκεί, εκεί παλεύω. ∆εν είναι κι 

εύκολο… χρειάζεται, όµως να ‘µαστε… υποµονετικοί.     

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τα σχέδια/όνειρα για το µέλλον 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 11 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 11: Κατηγορίες που αφορούν τα σχέδια / όνειρα για το µέλλον σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τα 

σχέδια/όνειρα για το µέλλον Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η υγεία των παιδιών ως πηγή 

ονείρου 
0 1 1 

Η ενωµένη οικογένεια ως πηγή 

ονείρου 
0 1 1 

Ο αυτοέλεγχος ως πηγή ονείρου 1 0 1 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα αυτό που θέλει η Ευαγγελία είναι να είναι η ίδια και η 

οικογένειά της καλά στην υγεία τους, αλλά να είναι και µαζί µελλοντικά ενωµένοι και αγαπηµένοι. 

Η Μαρία από την άλλη τονίζει, ότι το όνειρό της για το µέλλον είναι να αποκτήσει αυτοέλεγχο. Να 

συγκρατεί, δηλαδή, τα νεύρα της και να µην ξεσπάει στα παιδιά. Και λέγοντας παιδιά εννοεί, τόσο 

τα δικά της, όσο και τα παιδιά στο σχολείο που εργάζεται.  

 

7.3.3.3.2. Εαυτός και δηµιουργικότητα στο µέλλον (Ερώτηση Νο2) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Φαντάζεσαι τον 

εαυτό σου πιο δηµιουργικό στο µέλλον», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα υποκείµενα 

φαντάζονται τον εαυτό τους περισσότερο δηµιουργικό στο µέλλον. Μέσα από τα λόγια των δύο 

µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.3.2.1. Το επάγγελµα ως πηγή µελλοντικής δηµιουργίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο συνδέει την προσωπική του δηµιουργικότητα µε το επάγγελµά του. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… ναι, θα µπορούσα να πω, ότι φαντάζοµαι τον εαυτό µου πιο δηµιουργικό στο 

µέλλον Ε… κατά πρώτον, όσον αφορά τον εαυτό µου, ως εκπαιδευτικός που είµαι, η δηµιουργία, ε, 

παίζει πολύ, ε… έχει πολύ µεγάλη σηµασία στην, στο επάγγελµά µας. 

 

7.3.3.3.2.2. Η οικογένεια ως πηγή µελλοντικής δηµιουργίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο προβάλλει την προσωπική του δηµιουργικότητα σε σχέση µε τη οικογενειακή σχέση 

και τα µέλη αυτής. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] θέλω να είµαι δηµιουργική και για την οικογένειά µου και για τα παιδιά µου, ε… 

γιατί νοµίζω, ότι είναι αυτό θετικό για όλους.  

 
Μαρία: […] Φαντάζοµαι… ναι, ότι θα είµαι πιο δηµιουργική. Όταν τα παιδιά ξεφύγουν από τη 

βρεφική ηλικία, και πάνε στην νηπιακή και στην προδηµο… και στη δηµοτι… και στην… πώς τη λένε, 

στην παιδική ηλικία, πιστεύω, ότι θα ‘µαι πιο δηµιουργική. Θα µπορώ έξω να τα βγάζω. ∆ηλαδή, δεν 

θα ‘χω αυτό το φόβο, αχ, µωρό είναι, αχ, όχι, δεν µπορώ να το πάρω µαζί µου τώρα. Όταν ξεφύγει 

ακόµα και το τέταρτο… έτσι από την… να γίνει τουλάχιστον ενός χρονού, δυο χρονών, να… να 

µπορώ έτσι να πάµε κάπου όλοι µαζί, σ’ ένα πάρκο, σ’ έναν παιδότοπο, σ’ ένα λούνα παρκ, κάπου, 

έτσι, µαζεµένοι να είµαστε. Ή µια εκδροµή, τελοσπάντων. Τώρα, ούτε εκδροµές πάµε, ούτε τίποτα. 
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την δηµιουργικότητα του εαυτού στο µέλλον 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 12 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 12: Κατηγορίες που αφορούν τη δηµιουργικότητα του εαυτού στο µέλλον σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

δηµιουργικότητα του εαυτού στο 

µέλλον 
Μαρία   Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Το επάγγελµα ως πηγή µελλοντικής 

δηµιουργίας  
0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή µελλοντικής 

δηµιουργίας  
1 1 2 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και τα δύο υποκείµενα πιστεύουν, ότι το να 

είναι κανείς δηµιουργικός µέσα στην οικογένειά του, προσφέρει πολλά σε όλα τα µέλη της. Η 

Ευαγγελία σηµειώνει, ότι είναι πολύ θετικό για όλους, ενώ η Μαρία, τονίζει, ότι όταν τα παιδιά της 

θα έχουν µεγαλώσει, και θα έχουν φύγει από το στάδιο του µπουσουλήµατος, της πάνας και του 

αλεσµένου φαγητού, τότε θα νιώθει περισσότερο ελεύθερη, άρα θα έχει και µεγαλύτερα περιθώρια 

δηµιουργικότητας. Σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει τώρα, που επειδή τα παιδιά είναι µικρά 

ακόµα, δυσκολεύεται να βγαίνουν εκτός σπιτιού.     

 

7.3.3.3.3. Εαυτός και συνεισφορά προς το συνάνθρωπο (Ερώτηση Νο3) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Φαντάζεσαι τον 

εαυτό σου να συνεισφέρει περισσότερα στους άλλους», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν 

τα υποκείµενα φαντάζονται τον εαυτό τους να συνεισφέρει περισσότερα στους άλλους µελλοντικά. 

Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.3.3.1. Ο εαυτός ως πηγή υπερβολικής συνεισφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι προσφέρει πολλά πράγµατα στο συνάνθρωπό του. διατίθεται πάντα να 

βοηθήσει τους άλλους. Θεωρείται µάλιστα, ότι αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς του πρέπει να 

αλλαχθεί. Πιο αναλυτικά: 

 

Ευαγγελία: […] Νοµίζω, ότι, ε… από ‘δω και πέρα ε… θα ήθελα να µη συνεισφέρω ε, τόσα πολλά 

σε όλους… Όποιος χρειαστεί βοήθεια, ό, τι ώρα κι αν την χρειαστεί, όση βοήθεια και να χρειαστεί 

τρέχω να βοηθήσω, ε… µε αποτέλεσµα να… ε, πολλές φορές να είναι εις βάρος µου, ε αυτό το 

πράγµα, και πρέπει µάλλον να βρω τη χρυσή τοµή σε αυτό, ε, ούτως ώστε να µην είναι εις βάρος µου 

και να µην βγαίνω εγώ ζηµιωµένη από τη βοήθεια που προσφέρω στους άλλους. 

 

7.3.3.3.3.2. Η συνεισφορά ως πηγή χαράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει τα ευχάριστα συναισθήµατα, που νιώθει, ως αποτέλεσµα της συνεισφοράς του στο 

συνάνθρωπο. Το συναίσθηµα της χαράς είναι ένα από αυτά. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Πάντα. Πάντα µου άρεσε να δίνω στους άλλους, κι ας µην παίρνω. Αρκεί να δίνω. Άµα 

δίνω, νιώθω καλά. Άµα δίνω, νιώθω χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία… άµα δίνω στα παιδιά µου, στο 

σύζυγο, στα… παιδιά του σχολείου, στους άλλους, σε όποιον έχει ανάγκη, τελοσπάντων. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη συνεισφορά προς τον συνάνθρωπο 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 13 πιο κάτω.   
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Πίνακας 13: Κατηγορίες που αφορούν τη συνεισφορά προς το συνάνθρωπο σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

συνεισφορά προς το συνάνθρωπο Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο εαυτός ως πηγή υπερβολικής 

συνεισφοράς  
0 1 1 

Η συνεισφορά ως πηγή χαράς  1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι γενικά ως άνθρωπος 

έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στο συνάνθρωπό της. Όποιος της ζητήσει κάτι, 

ακόµη, και να µην µπορεί να τον βοηθήσει, κάνει τα αδύνατα, δυνατά, για να το καταφέρει. Νιώθει, 

ότι αυτό το κάνει σε τόσο µεγάλο βαθµό, ώστε πολλές φορές νιώθει τον εαυτό της ζηµιωµένο. 

Νιώθει να κουράζεται ή να παραµερίζει κάποιες δικές της, προσωπικές ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο 

πιστεύει, ότι πρέπει να βρει τη χρυσή τοµή. Και να προσφέρει, δηλαδή, αλλά και να µην βγαίνει η 

ίδια ζηµιωµένη από αυτήν την διαδικασία.  

Η Μαρία από την άλλη αναφέρει, ότι αντλεί χαρά, όταν νιώθει, ότι προσφέρει, όταν νιώθει, ότι η 

βοήθειά της είναι πολύτιµη για το συνάνθρωπό της. Επιθυµεί να βοηθά, όποιον έχει ανάγκη, είτε 

αυτός βρίσκεται µέσα στην οικογένειά της, είτε έξω από αυτήν. Νιώθει ικανοποίηση και ευτυχία.  

 

7.3.3.4.  Περιοχές στη ζωή που προκαλούν ανησυχία και άγχος 

 
7.3.3.4.1. ∆ύο προβληµατικές περιοχές στη ζωή (Ερώτηση Νο1) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποιες είναι οι δύο 

εκείνες περιοχές στη ζωή σου που θα χαρακτήριζες προβληµατικές, θέµατα που σε δυσκολεύουν, 

σου προκαλούν ανησυχία και θεωρείς ότι πρέπει µε κάποιο τρόπο να αντιµετωπίσεις», µε την οποία 

προσπαθούµε να µάθουµε, ποιες είναι στη ζωή του υποκειµένου οι δύο εκείνες περιοχές που του 

προκαλούν ανησυχία και θεωρεί, ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν. Μέσα από τα λόγια των δύο 

µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.4.1.1. Η σχέση µε την οικογένεια ως πηγή προβλήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο υπογραµµίζει την προβληµατική σχέση µε συγκεκριµένα µέλη της οικογένειας – 

πατέρας, αδερφή - από την οποία απορρέει άγχος και ανησυχία και γίνεται προσπάθεια να 

λησµονηθούν. Πιο αναλυτικά:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… οι δύο περιοχές στη ζωή µου που θα χαρακτήριζα προβληµατικές, τα δύο 

πράγµατα, έτσι που µε καίνε περισσότερο , ε… είναι η σχέση µου, πρώτα µε την αδερφή µου και 

έπειτα µε τον πατέρα µου… Επειδή ακριβώς ε, αυτά τα δύο ζητήµατα, η σχέση, δηλαδή, µε την αδερφή 

µου και η σχέση µε τον πατέρα µου, µε αγχώνουν πάρα πολύ και µε ανησυχούν, ε… είναι σαν να τα 

έχω απωθήσει από το µυαλό µου, δηλαδή, προσπαθώ να τα απωθήσω από το µυαλό µου, για να µην τα 

σκέφτοµαι. 

 

7.3.3.4.1.2. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως πηγή προβλήµατος: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί µία από τις 

µεγαλύτερές στη ζωή. διατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] Ίσως να έχω ανησυχία στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στην ανατροφή τους. ∆ηλαδή, 

ας πούµε, τώρα, εµένα, µε προβληµατίζει το µωρό που είναι πολλές ώρες στης γιαγιάς. Ή µε 

προβληµατίζει ο γιος µου που… όταν, ε… που συχνά έχει ξεσπάσµατα θυµού και νευρικότητας. Να 

νευριάζει, να φωνάζει και λέω, γιατί να τα κάνει αυτά; Γιατί να χτυπιέται κάτω, πόδια, χέρια;  
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δύο προβληµατικές σχέσεις 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 14 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 14: Κατηγορίες που αφορούν τις δύο προβληµατικές σχέσεις στη ζωή σε σχέση µε τα υποκείµενα 

της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις                                                              

σκέψεις για την οικογένεια  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η σχέση µε την οικογένεια ως 

πηγή προβλήµατος  
0 1 1 

Η διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών ως πηγή προβλήµατος  
1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θεωρεί ως προβληµατικές στη ζωή 

της τις σχέσεις της, αφενός µεν µε τον πατέρα της, αφετέρου δε µε την αδερφή της. Αγχώνεται και 

ανησυχεί πάρα πολύ για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα και οι καταστάσεις – όπως 

περιγράψαµε παραπάνω - αλλά θεωρεί, ότι ο µόνος τρόπος να νιώσει καλύτερα είναι να απωθήσει 

τις δυσκολίες αυτές από την µνήµη της και να σταµατήσει να σκέφτεται τα προβλήµατα που 

απορρέουν από αυτές τις δύο σχέσεις.  

Η Μαρία από την άλλη, θεωρεί, ότι οι δύο προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της είναι σχετικές µε 

την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Την προβληµατίζει, δηλαδή, που ο γιος της έχει ξεσπάσµατα 

θυµού και νευρικότητας µε το παραµικρό, που φωνάζει και νευριάζει χωρίς σοβαρή αιτία – 

τουλάχιστον για την Μαρία. Από την άλλη, δεν της αρέσει καθόλου που το µικρότερο παιδί της, 

επειδή η Μαρία εργάζεται, µένει πολλές ώρες µε τη γιαγιά του. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης 

είναι, ότι το παιδί αναζητάει συνεχώς τη γιαγιά του, αψηφώντας πολλές φορές ακόµα και την 

παρουσία της µητέρας του. Αυτό όµως, δεν αρέσει καθόλου στην Μαρία, είναι κάτι που την αγχώνει 

σε καθηµερινή βάση, αλλά νιώθει, ότι δεν µπορεί να κάνει διαφορετικά, αφού εργάζεται.    

 

7.3.3.4.2. Η φύση του άγχους (Ερώτηση Νο2) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια είναι η φύση 

του άγχους», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η φύση του άγχους σχετικά µε τις 

δύο προβληµατικές περιοχές στη ζωή του υποκειµένου. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.4.2.1. Οι άσχηµες σχέσεις ως φύση του άγχους: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την δυσαρέσκειά του για τη δηµιουργία και την επικράτηση της άσχηµης 

σχέσης µε µέλη της οικογένειας. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Η φύση του… άγχους ε, σε αυτά τα δύο ζητήµατα, ε, στη σχέση, δηλαδή, µε την 

αδερφή µου και τον πατέρα µου, στη σχέση, δηλαδή, τη δική µου µε την αδερφή µου και τη σχέση τη 

δική µου µε τον πατέρα µου, ε… είναι, ότι δεν… είµαι ικανοποιηµένη µε αυτές τις σχέσεις. Ε, ε… 

αγχώνοµαι, γιατί βλέπω, ότι η κακή σχέση µε αυτά τα δύο σηµαντικά πρόσωπα της οικογένειάς µου 

ε… µ’ επηρεάζουν σε πολλές άλλες επιλογές στη ζωή µου ε… και θέλω να λύσω αυτά τα προβλήµατα, 

όσο γίνεται, ε… γρηγορότερα… ναι, όσο γίνεται γρηγορότερα. 

 

7.3.3.4.2.2. Η νευρικότητα του παιδιού ως φύση του άγχους: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο προβάλλει την νευρικότητα του παιδιού, ως πηγή δηµιουργίας της συγκεκριµένης 

ανησυχίας.  
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Μαρία: […] Φοβάµαι, ότι το µεγαλύτερο παιδί µου έχει πάθει έτσι… έχει νευρικότητα. … κάνει και 

παρέα µε δυο παιδιά απ’ το σχολείο, που βρίζουνε, φωνάζουνε. ∆εν ακούνε την κυρία. Νευριάζει πάρα 

πολύ, νευριάζει, αυτό µε, µε απασχολεί πάρα πολύ. Και προσπαθώ να το ηρεµήσω, προσπαθώ να µην 

φωνάζω εγώ. Για να… να καταλάβει, ότι µε τις φωνές δεν τα βγάζεις πέρα. Με την ηρεµία και την 

ησυχία, αυτό προσπαθώ να κάνω.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη φύση του άγχους αναφορικά µε τις δύο 

προβληµατικές κατηγορίες παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 15 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 15: Κατηγορίες που αφορούν τη φύση του άγχους, αναφορικά µε τις δύο προβληµατικές περιοχές 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη φύση 

του άγχους  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Οι άσχηµες σχέσεις ως φύση του 

άγχους  
0 1 1 

Η νευρικότητα του παιδιού ως φύση 

του άγχους  
1 0 1 

 
Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω πίνακα, η φύση του άγχους της Ευαγγελίας σχετικά µε τις 

δύο αυτές προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της, είναι το γεγονός, ότι δεν είναι καθόλου 

ικανοποιηµένη από αυτές τις δύο σχέσεις. Νιώθει, ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπαθεί να βρει λύσεις, 

αλλά δεν τα καταφέρνει. Γι’ αυτό και αγχώνεται, διότι βλέπει, ότι οι άλυτες αυτές σχέσεις µε τους 

δικούς της, έχουν επιπτώσεις στη ζωή της και στην συναισθηµατική και ψυχική της υγεία. Αυτό που 

επιθυµεί, είναι να βρεθούν επιτέλους λύσεις, για αυτές τις δύο προβληµατικές σχέσεις.  

Η Μαρία αντιθέτως, ανησυχεί µήπως το παιδί της εκφράζει µία επιθετικότητα, που δεν είναι 

ασήµαντη. Θεωρεί, ότι ίσως έχει επηρεαστεί από τις παρέες του στο σχολείο. Προσπαθεί, να είναι 

ήρεµη και να µην φωνάζει, ώστε να του περάσει το µήνυµα, ότι µε την ήρεµη συµπεριφορά και τον 

ωραίο τρόπο µπορείς να καταφέρεις πολλά, ενώ µε την φασαρία και τις βίαιες συµπεριφορές δεν 

µπορείς να καταφέρεις τίποτα. 

 

7.3.3.4.3. Η φύση του προβλήµατος (Ερώτηση Νο3) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια η φύση του 

προβλήµατος ή της σύγκρουσης», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, ποια είναι η φύση του 

προβλήµατος ή της σύγκρουσης, που τους απασχολεί. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.4.3.1. Οι συνεχείς συγκρούσεις ως  φύση του προβλήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως αιτία δηµιουργίας του προβλήµατος, την µεγάλη συχνότητα των  

συγκρούσεων µε τα µέλη της οικογένειας. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Το πρόβληµα είναι, ότι, όταν ήµουνα µε την αδερφή µου µαζί στο σπίτι, συνέχεια 

τσακωνόµασταν και συγκρουόµασταν. Ε… τώρα, βέβαια, µετά και από δική µου και από δική της 

επιλογή έχουµε να µιλήσουµε, µάλλον δεν έχουµε µιλήσει ε, τα τελευταία τρεισήµισι χρόνια. Βέβαια, 

αυτό δεν µπορώ να πω, ότι µε ικανοποιεί, δηλαδή, είναι µία πληγή, που µένει πάντα ανοικτή, ε, και 

αυτήν την πληγή θέλω να την κλείσω. Και πιστεύω, ότι θα την κλείσω, ε, µόνο, εάν καταλάβω, ε… 

αποκλειστικά και ολοκληρωτικά, για ποιο λόγο αυτή τη σχέση µε την αδερφή µου, ε, και για ποιο λόγο 

δεν µπορώ να βρω λύση. Ε… τώρα, όσον αφορά τον πατέρα µου, ε… είναι κι… είναι η σχέση µου µε 

τον πατέρα µου συγκρουσιακή, αλλά είναι και απόκο, απόµακρη. ∆εν είναι, δηλαδή, αποκοµµένη, 

αλλά είναι πολύ απόµακρη.  
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Μαρία: […] Ας πούµε… εγώ συγκρούοµαι µε τον γιο µου. Με την έννοια, ότι δεν θέλω να του κάνω 

όλα τα χατίρια… και του λέω όχι, δεν θα πας τώρα στη γιαγιά, όχι δεν θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, 

τώρα δεν είναι ώρα για τηλέφωνο. Τώρα θα καθίσεις, θα ξεκουραστείς, κι αυτά. Όχι, δεν θα κόψεις 

τώρα τα κλαδιά του δεντράκι. Αυτό. ∆ηλαδή, προσπαθώ, να του βάλω κάποια όρια, αλλά αυτός δεν 

τα… δεν τα αντιλαµβάνεται. Την µεσαία δεν προλαβαίνω να τη διορθώσω, παρόλο που κι αυτή κάνει 

διάφορα ε, ξεσπάσµατα. Όχι, θυµό αυτή, όσο… κλαψουρίσµατα, νιανιαρίσµατα µου κάνει. 

Νιανιαρίσµατα, ναι. Κλαίει, για το παραµικρό.  

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η φύση του 

προβλήµατος είναι, ότι όταν ήταν µικρότερη, συνέχεια συγκρουόταν και µε τον πατέρα της, και µε 

την αδερφή της. Η σχέση της µε τον πατέρα της, θα έλεγε τώρα, ότι είναι περισσότερο απόµακρη, 

παρά συγκρουσιακή. Με την αδερφή της πλέον, δεν έχουν καµία σχέση, αφού έχουν να µιλήσουν 

πάνω από τρία χρόνια. Αιτία αποτέλεσε το γεγονός που συνέβη στην εθνική οδό, το οποίο µας 

περιέγραψε η Ευαγγελία παραπάνω.  

Από την άλλη, και η Μαρία αναφέρει, ότι η φύση του προβλήµατος των δύο ανησυχιών της στη 

ζωή, είναι οι συγκρούσεις µε το γιο της. Η σχέση της αυτή επηρεάζεται και από το γεγονός, ότι 

µένει κοντά στην πεθερά της, και κάθε φορά που τσακώνεται µε το γιο της, εκείνος απειλεί, ότι θα 

πάει στη γιαγιά του, γιατί η τελευταία πάντοτε τον υποστηρίζει.   

 

7.3.3.4.4. Η πηγή της ανησυχίας (Ερώτηση Νο4) 

 
 Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια η πηγή της 

ανησυχίας», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η πηγή της ανησυχίας των δύο 

προβληµατικών περιοχών που αναφέρουν τα υποκείµενα. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.4.4.1. Η σχέση µε την αδερφή και τον πατέρα ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει τη στενοχώρια και τη δυσαρέσκεια, ως αποτέλεσµα της 

ανησυχίας της άσχηµης σχέσης µε τον πατέρα και την αδερφή. Πιο συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] Ε, ανησυχώ, ε… γιατί έχω αυτή τη σχέση µε δύο σηµαντικά πρόσωπα της 

οικογένειάς µου, ε… γιατί η µία είναι η αδερφή µου και ο άλλος είναι ο πατέρας µου και δεν θέλω να 

έχουµε αυτή τη σχέση που έχουµε µεταξύ µας. Ε, πονάω γι’ αυτά τα πράγµατα και στενοχωριέµαι, 

αλλά πιστεύω, ότι θα πρέπει κι εκείνοι να πονέσουν και να καταλάβουν από τη δική τους πλευρά, από 

πεντέµισι χρονών που έφυγα από τον παππού µου και τη γιαγιά µου.  

 

7.3.3.4.4.2. Ο τρόπος αντιµετώπισης ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως ανησυχία τον τρόπο αντιµετώπισης της προβληµατικής συµπεριφοράς. 

Συγκεκριµένα:   

 
Μαρία: […] Η πηγή της ανησυχίας είναι του ότι εγώ, ίσως να το φώναξα κάποιες φορές, που δεν 

έπρεπε. Και το παιδί να αντιλήφθηκε, ότι µε τις φωνές τα βγάζουµε πέρα. Ας πούµε, µε τις φωνές η 

µαµά µε ηρέµησε, άρα κι εγώ θα φωνάζω, και µε τις φωνές θα τα βγάλω κι εγώ πέρα. Αυτό ήταν το 

λάθος µου… Και τώρα έχω αλλάξει τακτική. ∆εν ξανά ‘χω υψώσει φωνή, δεν ξανά έχω χτυπήσει… 

και τέλος. Τελειώσαµε µ’ αυτά. ∆εν αντιδρώ.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την πηγή του προβλήµατος αναφορικά µε τις 

δύο προβληµατικές περιοχές παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 16 πιο κάτω.   
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Πίνακας 16: Κατηγορίες που αφορούν την πηγή του προβλήµατος, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την πηγή 

του προβλήµατος  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η σχέση µε την αδερφή και τον 

πατέρα ως πηγή της ανησυχίας   
1 0 1 

Ο τρόπος αντιµετώπισης ως πηγή της 

ανησυχίας  
0 1 1 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ανησυχεί για την άσχηµη 

σχέση που έχει µε τον πατέρα της και την αδερφή της, γιατί δεν είναι δύο άγνωστα άτοµα προς 

αυτήν, αλλά δύο πρόσωπα µέσα από την οικογένειά της, που υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 

αγαπιούνται και να στηρίζονται. Πονάει και στενοχωριέται για την όλη αυτή κατάσταση, και 

µάλιστα αναφέρεται στο γεγονός, ότι θα πρέπει κι εκείνοι να καταλάβουν το πόσο πόνεσε η ίδια, 

όταν την πήραν µακριά από τον παππού της και τη γιαγιά της.  

Η Μαρία από την άλλη, τονίζει, ότι ενδέχεται να φταίει και η ίδια για την άσχηµη συµπεριφορά 

του γιου της. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, του έχει φωνάξει µερικές φορές και τον έχει χτυπήσει, 

οπότε το παιδί έχει εισπράξει την συµπεριφορά αυτή ως τρόπο επικοινωνίας. Θεωρεί, λοιπόν, ότι 

έτσι πρέπει να κάνει κι αυτό, γι’ αυτό κι έχει αυτή την αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά, όπου φωνάζει 

και χτυπιέται.   

 

7.3.3..4.5. Το ιστορικό ανάπτυξης της ανησυχίας (Ερώτηση Νο5) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποιο το ιστορικό της 

ανάπτυξής της», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποιο είναι το ιστορικό της ανάπτυξης των 

δύο προβληµατικών περιοχών, που αναφέρονται από τα υποκείµενα. Μέσα από τα λόγια των δύο 

µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.4.5.1. Οι συγκρούσεις από µικρή ηλικία ως πηγή ιστορικού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο υπογραµµίζει, ως ιστορικό της ανησυχίας την µεγάλη συχνότητα των 

συγκρούσεων µε τα µέλη της οικογένειας µε αποτέλεσµα την ηθεληµένη αποµάκρυνση από το 

πατρικό. Πιο ειδικά:  

 
Ευαγγελία: Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου, ε, θυµάµαι να συγκρούοµαι µε την αδερφή µου, 

από πεντέµισι χρονών που έφυγα από το χωριό που µεγάλωνα µε τον παππού µου και τη γιαγιά µου 

και πήγα στην Αθήνα, ε… µέχρι και τώρα ακόµα, εάν βρεθούµε κάπου, δηλαδή, έχω φτάσει στο 

σηµείο να µη θέλω να πάω στην µητέρα µου, στην Αθήνα, µε την οικογένειά µου, για να µην 

συναντήσω και να µην δω την αδερφή µου, που µένει ακριβώς από πάνω από την µητέρα µου, στον 

δεύτερο όροφο, δηλαδή, στην ίδια πολυκατοικία, ε… γιατί κάθε φορά που συναντιόµαστε, είναι σαν 

να επιδιώκει να γίνει φασαρία, ε… και να… δηµιουργηθεί σύγκρουση. Ε… µε τον πατέρα µου, επίσης, 

όταν δεν δουλεύει και είναι στο… στο σπίτι µας, όπου έρχεται µετά από µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

απουσίας, όχι µόνο µε µένα, αλλά γενικά µε όλο… µε όλη την οικογένεια, µε όλη τη δυναµική της, 

ε… γίνεται κάθε φορά ένας χαµός ε… και κάθε φορά καταλήγουµε σε τσακωµούς και συγκρούσεις 

και µ’ εκείνον. 

 
7.3.3.4.5.2. Η χρονική διάρκεια ως πηγή ιστορικού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ως ιστορικό της ανησυχίας την µεγάλη συχνότητα εµφάνισης της 

προβληµατικής συµπεριφοράς. Ακούστηκε το παρακάτω:   

 
Μαρία: […] Η ανησυχία µου είναι το ότι… δεν είναι, ας πούµε… δεν γίνονται κάθε µέρα, ας πούµε, 

αυτά τα ξεσπάσµατα του παιδιού µου κάθε µέρα. Αλλά όταν γίνουνε θα κρατήσουν µία ώρα. ∆ηλαδή 

δεν είναι, ότι κάθε µέρα θα είναι έτσι χάλια, όπως ας πούµε το µεσηµέρι µε την αδερφή του, κι αυτά, 
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και… να χτυπιέται στο χαλί. Αλλά, όταν θα γίνει αυτό, θα κρατήσει µία ώρα. Θα είναι σε µία 

κατάσταση το παιδί… έτσι… άσχηµη.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ιστορικό της ανάπτυξης των δύο 

προβληµατικών περιοχών παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 17 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 17: Κατηγορίες που αφορούν το ιστορικό της ανάπτυξης, αναφορικά µε τις προβληµατικές 

περιοχές, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το ιστορικό 

της ανάπτυξης  Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Οι συγκρούσεις από µικρή ηλικία ως 

πηγή ιστορικού 
0 1 1 

Η χρονική διάρκεια ως πηγή 

ιστορικού 
1 0 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι από τότε που 

θυµάται τον εαυτό της, θυµάται και τις συγκρούσεις της µε την αδερφή της. Ακόµη και τώρα δεν 

επιθυµεί να πηγαίνει στο πατρικό της σπίτι, στην Αθήνα, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί κάθε 

φορά που την βλέπει η αδερφή της, δηµιουργεί φασαρίες απ’ το πουθενά. Το ίδιο συµβαίνει και µε 

τον πατέρα της, κάθε φορά που τελειώνει το ταξίδι του κι επιστρέφει στο σπίτι. Στην παιδική της 

ηλικία βίωνε τους τσακωµούς και τις εντάσεις σε καθηµερινή βάση.  

Η Μαρία από την άλλη, υποστηρίζει, ότι αυτό που την ανησυχεί δεν είναι µόνο η εκδήλωση της 

άσχηµης συµπεριφοράς εκ µέρους του γιου της, αλλά και η χρονική διάρκειά της. Ισχυρίζεται 

λοιπόν, ότι όποτε ο γιος της εκδηλώσει αυτήν την επιθετική συµπεριφορά αυτή διαρκεί περίπου µία 

ώρα.    

 

7.3.3.4.6. Σχέδιο αντιµετώπισης της ανησυχίας στο µέλλον ( Ερώτηση Νο6) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποιο το σχέδιο, αν 

υπάρχει, για την αντιµετώπισή της στο µέλλον», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν υπάρχει 

κάποιο σχέδιο από τα υποκείµενα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δύο αυτές προβληµατικές 

περιοχές. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

 
7.3.3.4.6.1. Η συνειδητοποίηση των λαθών ως πηγή σχεδίου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο προβάλλει ως αντιµετώπιση της προβληµατικής κατάστασης, την συνειδητοποίηση 

των λαθών που έχουν γίνει σε αυτήν, εκ µέρους όλων των ατόµων που την αποτελούν. Ειδικότερα: 
 

Ευαγγελία: […] Θα ήθελα, αν µπορούσα, να πάω σε κάποιον ειδικό λόγω χρόνου. Να βρω το χρόνο 

να πάω σε κάποιον ειδικό, για να καταλάβω, γιατί γίνονται όλα αυτά, ε… και πού έχω φταίξει. Γιατί 

σίγουρα κι εγώ έχω φταίξει κάπου, ε… αφού σε µία σχέση. Αφού µία σχέση είναι διαδραστική, ε, και 

δεν φταίει µόνο ένας, αλλά φταίει η οµάδα ή ε… η οποία µπορεί να αποτελείται από δύο από τρία ή 

από περισσότερα ε… άτοµα. ∆ηλαδή, δεν δεί… δε ρίχνω µόνο το βά… το λάθος στην αδερφή µου ή 

στον πατέρα µου. Σίγουρα έχω φταίξει κι εγώ κάπου. Κι αυτό είναι που θα ήθελα να κάνω στο µέλλον, 

να µιλήσω µε κάποιον ειδικό, ε… για να δώ που έχω φταίξει, για να δω για ποιο λόγο ε, έχουν 

διαµορφωθεί σε τέτοιο άσχηµο σηµείο και µε τέτοιο… και σε τέτοιο… άσχηµο βαθµό οι σχέσεις µου 

και µε τον πατέρα µου, αλλά και µε την αδερφή µου, και για να µπορέσω να καταλάβω καλύτερα 

εµένα, µέσα από αυτά τα λάθη και µέσα από αυτές τις κακές τις σχέσεις. 

 
7.3.3.4.6.2. Η συζήτηση ως πηγή σχεδίου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ως τρόπο αντιµετώπισης της υπάρχουσας προβληµατικής συµπεριφοράς την προώθηση της 

συζήτησης και του διαλόγου. Αναλυτικότερα:  
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Μαρία: […] Θεωρώ ότι… πρέπει και αυτός κι εγώ… να µην ξαναφωνάξουµε, τέλος, να συζητάµε, 

όσο µπορούµε. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των δύο 

προβληµατικών περιοχών παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 18 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 18: Κατηγορίες που αφορούν το σχέδιο αντιµετώπισης των δύο προβληµατικών περιοχών σε σχέση 

µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το σχέδιο 

αντιµετώπισης των λαθών Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η συνειδητοποίηση των λαθών ως 

πηγή σχεδίου 
0 1 1 

Η συζήτηση ως πηγή σχεδίου 1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι θα ήθελε να 

αντιµετωπίσει τις δύο αυτές προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της µιλώντας µε έναν ειδικό. Θέλει να 

βρει το χρόνο να µιλήσει µε κάποιον, προκειµένου να διαφωτίσει τις πτυχές αυτής της άσχηµης 

σχέσης, τόσο µε την αδερφή της, όσο και µε τον πατέρα της. Θεωρεί, ότι σε µία άσχηµη σχέση ποτέ 

δεν φταίει ο ένας, αλλά πάντα κάνουν λάθη και οι δύο. Αποδέχεται, λοιπόν, ότι ενδεχοµένων κι 

εκείνη έχει κάνει λάθη κι έχει ευθύνες για την τροπή που έχει πάρει η σχέση ανάµεσα σε εκείνη και 

την αδερφή της κι ανάµεσα σε εκείνη και τον πατέρα της.  

Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι προκειµένου να αντιµετωπίσει την άσχηµη αυτή κατάσταση 

µε το γιο της, πρέπει να προσπαθεί να συγκρατεί την ψυχραιµία της και όχι να φωνάζει ή να 

παρεκτρέπεται µιλώντας άσχηµα στο παιδί ή χτυπώντας το. Θεωρεί, ότι ο καλύτερος τρόπος 

αντιµετώπισης είναι η συζήτηση και ο διάλογος µαζί του.  

  

7.3.3.5. Πιστεύω και αξίες 

 
7.3.3.5.1. Το νόηµα της ζωής (Ερώτηση Νο1) 

 

 Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι είναι αυτό που 

δίνει νόηµα στη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, τι είναι αυτό που δίνει νόηµα 

στη ζωή των υποκειµένων. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής 

υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.5.1.1. Τα παιδιά ως πηγή νοήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η ύπαρξη των παιδιών νοηµατοδοτεί τη ζωή. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο σηµαντικό από τα 

παιδιά στη ζωή της µητέρας. Πιο συγκεκριµένα:  

  
Ευαγγελία: […] Αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή µου είναι τα δύο παιδιά µου, τα οποία τα λατρεύω, 

ε… και δεν υπάρχει τίποτα πιο σηµαντικό στη ζωή για µένα πέρα από αυτά. 

 

7.3.3.5.1.2. Η οικογένεια ως πηγή νοήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει, ότι η αγάπη και το δέσιµο της οικογένειας νοηµατοδοτούν τη ζωή. Χαρακτηριστικό, 

είναι το εξής παράδειγµα:  

 
Μαρία: […] Πιστεύω η αγάπη και… το δέσιµο που έχουµε σαν οικογένεια. 

 

7.3.3.5.1.3. Η εργασία ως πηγή νοήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντλεί νόηµα στη ζωή από την εργασία. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 
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Μαρία: […] και να συνεχίσω και να δουλεύω και να προχωρώ και να… πηγαίνουµε µπροστά. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το νόηµα της ζωής παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 19 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 19: Κατηγορίες που αφορούν το νόηµα της ζωής σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το νόηµα 

της ζωής  Μαρία    Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα παιδιά ως πηγή νοήµατος  0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή νοήµατος  1 0 1 

Η εργασία ως πηγή νοήµατος  1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία οµολογεί, ότι αυτό που δίνει νόηµα 

στη ζωή της είναι τα παιδιά της. Λέει, µάλιστα, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σηµαντικό στη ζωή πέρα 

από αυτά.   

Από την άλλη, η Μαρία θεωρεί, ότι αυτό που νοηµατοδοτεί τη ζωή της, είναι το δέσιµο και η 

αγάπη που έχουν σαν οικογένεια. ∆εν ξεχωρίζει τα παιδιά από το σύζυγο, αλλά αναφέρεται σε όλη 

την οικογένεια συνολικά. Επιπλέον, αναφέρεται και στην εργασία της, ως πηγή νοηµατοδότησης 

στη ζωή της. Είναι σηµαντικό για την Μαρία, να εργάζεται, γιατί έτσι η ζωή της αποκτά νόηµα.   

 

7.3.3.5.2. Πηγή άντλησης δύναµης και ευτυχίας (Ερώτηση Νο2) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Από πού αντλείς 

δύναµη και ευτυχία στη ζωή σου», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε ποια είναι η πηγή της 

άντλησης δύναµης και ευτυχίας στη ζωή των υποκειµένων. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.2.1. Η οικογένεια ως πηγή δύναµης και ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένεια το γεµίζει δύναµη και ευτυχία και γενικότερα η αµοιβαία 

προσφορά συναισθηµάτων. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] ∆ύναµη και ευτυχία στη ζωή µου αντλώ από τα παιδιά µου, αλλά και από το σύζυγό 

µου, ε… που είναι πάντοτε δίπλα µου και µου συµπαραστέκεται σε ό, τι και να κάνω, σε όποια 

επιλογή, κι αν κάνω, και ό, τι απόφαση, κι αν πάρω. 

 

Μαρία: […] «Πιστεύω από το σύζυγο και από τα παιδιά… αυτοί µου τη δίνουν, εγώ τους τη δίνω… 

αλισβερίκι. 

 

 

Και οι δύο µητέρες, δύναµη και ευτυχία στη ζωή αντλούν από την οικογένειά τους. Η Μαρία 

επίσης, σηµειώνει, ότι αυτά τα συναισθήµατα είναι αµοιβαία. Όταν σου δίνουν αγάπη, είναι 

σίγουρο, ότι θα δώσεις, και όταν προσφέρεις αγάπη, είναι βέβαιο, ότι θα λάβεις. Αυτή είναι η άποψη 

τα Μαρίας. 

Η Ευαγγελία από την άλλη, υπογραµµίζει, ότι τα παιδιά της και ο σύζυγός της είναι πάντοτε 

δίπλα της και της συµπαραστέκονται στις επιλογές και τις αποφάσεις της. Αντλεί δύναµη και 

ευτυχία από την οικογένειά της, αλλά και από την αγάπη που αισθάνεται, ότι της δίνουν.  
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7.3.3.5.3. Το νόηµα της ευτυχίας (Ερώτηση Νο3) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι είναι η ευτυχία για 

σένα», µε την οποία προσπαθούµε να κατανοήσουµε τι σηµαίνει «ευτυχία» για την κάθε µητέρα 

ξεχωριστά. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.3.1. Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει ως ευτυχία στη ζωή την ύπαρξη οικογένειας, συζύγου και παιδιών και τη βεβαιότητα, ότι 

είναι υγιή και γερά όλα τα µέλη της. Ειδικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] Έ… ευτυχία για µένα, ε… είναι να έχω ε, µέσα στην α, να έχω την αγκαλιά µου 

µάλλον πολύ -πολύ ανοικτή και να ‘ναι µέσα ο σύζυγός µου και τα παιδιά µου. Ε… Ευτυχία είναι να 

νιώθω, ότι είναι γερά, ότι µεγαλώνουνε γερά και ότι είναι υγιή, ε… να νιώθω, ότι ο σύζυγός µου µ’ 

αγαπάει και είναι δίπλα µου και να νιώθω, ότι θα ήµαστε πάντοτε δεµένη και ευτυχισµένη οικογένεια. 

 

7.3.3.5.3.2. Η αισιοδοξία ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει την αισιόδοξη πλευρά θέασης των πραγµάτων στη ζωή, ως ευτυχία. Συνάµα µε την 

ευτυχία πορεύεται η υγεία και η χαρά. Απολαµβάνεται κάθε στιγµή της ζωής, ούτε λεπτό δεν µένει 

ανεκµετάλλευτο. Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] Ευτυχία… για µένα είναι η ευτυχία, υγεία, χαρά. Ε… το να σηκώνοµαι το πρωί και να 

λέω είναι µια καινούρια µέρα, είναι µια καινούρια αρχή. Είναι µια, ένας… Σηκώνοµαι το πρωί και λέω 

είναι ένας χρόνος, που δεν πρέπει κάθε λεπτό να τ’ αφήνω ανεκµετάλλευτο. Θέλω να περνώ κάθε 

λεπτό ωραία. Όσο µπορώ… αυτό.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το νόηµα της ευτυχίας παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 20 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 20: Κατηγορίες που αφορούν το νόηµα της ευτυχίας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το νόηµα 

της ευτυχίας  Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 

Η αισιοδοξία ως πηγή ευτυχίας  1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ευτυχία για εκείνη 

είναι να νιώθει, ότι τα µέλη της οικογένειάς της είναι καλά πάνω απ’ όλα στην υγεία τους. Επίσης, 

ευτυχία για εκείνη αποτελεί η αίσθηση, ότι αγαπιέται από το σύζυγό της και ότι θα είναι πάντοτε 

αγαπηµένοι και ευτυχισµένοι όλοι µαζί σαν οικογένεια.    

Για την Μαρία ευτυχία στη ζωή σηµαίνει να βλέπει την αισιόδοξη πλευρά της. Να αντιµετωπίζει 

τα πάντα µε χαµόγελο, υγεία και χαρά. Να απολαµβάνει κάθε λεπτό της και να φροντίζει να περνάει 

όµορφα. 

 

7.3.3.5.4. Η ευτυχία του υποκειµένου (Ερώτηση Νο4) 

 

 Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Είσαι 

ευτυχισµένος-η; Γιατί ναι ή γιατί όχι», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα υποκείµενα 

είναι ευτυχισµένα στη ζωή τους και για ποιο λόγο. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 
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7.3.3.5.4.1. Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η οικογένεια το γεµίζει ευτυχία και του δίνει νόηµα στη ζωή. Ακούστηκε 

χαρακτηριστικά το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Ναι, θα µπορούσα να πω, ότι είµαι ευτυχισµένη, ε… γιατί έχω τον άντρα µου και 

παιδιά µου που δίνουν νόηµα στη ζωή µου. 

 

7.3.3.5.4.2. Η υγεία ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η ευτυχία στη ζωή είναι αποτέλεσµα της προσωπικής υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το εξής:  

 
 Ευαγγελία: […] γιατί έχω την υγεία µου πάνω απ’ όλα. 

 

7.3.3.5.4.3. Η εργασία ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι κάποιος αντλεί δύναµη στη ζωή και είναι ευτυχισµένος από την αγάπη για την εργασία. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
 Ευαγγελία: […] και γιατί έχω τη δουλειά µου που αγαπάω πάρα πολύ.  

 

7.3.3.5.4.4. Η αγάπη ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει το σύνολο των θετικών συναισθηµάτων στα πλαίσια της οικογένειάς του, ως αποτέλεσµα 

της εµφάνισης της ευτυχίας στη ζωή. Ειπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] Γιατί… πιστεύω, δέχοµαι αγάπη και παίρνω αγάπη και… µε σέβονται, µ’ αγαπάνε. 

 

7.3.3.5.4.5. Η έλλειψη χρόνου ως πηγή δυστυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την έλλειψη χρόνου στη ζωή ως αποτέλεσµα της δυστυχίας και της απουσίας 

της ευτυχίας. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] απλά θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο, για να κάνω περισσότερα πράγµατα ε, και 

για τον ίδιο µου τον εαυτό, αλλά και για τα παιδιά µου. Να τους αφιερώνω, δηλαδή, περισσότερο 

χρόνο, να είµαστε µαζί. 

 

7.3.3.5.4.6. Η συµπεριφορά του γιου ως πηγή δυστυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι είναι δυστυχισµένο, λόγω της άσχηµης συµπεριφοράς του παιδιού και της 

ανάρµοστης συµπεριφοράς απέναντι στο γονέα. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] Πιστεύω, ότι… απόλυτα ευτυχισµένη δεν είµαι, αλλά είµαι σε ένα… καλό βαθµό. Αν και, 

µε τα ξεσπάσµατα του γιου µου, ώρες – ώρες λέω,  ότι δεν µε σέβεται, µε έχει γραµµένη κανονικά. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την ευτυχία και τη δυστυχία στη ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 21 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 21: Κατηγορίες που αφορούν την ευτυχία και τη δυστυχία στη ζωή σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την ευτυχία και 

τη δυστυχία Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 

Η υγεία ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 

Η εργασία ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 

Η αγάπη ως πηγή ευτυχίας  1 0 1 

Η έλλειψη χρόνου ως πηγή δυστυχίας  0 1 1 

Η συµπεριφορά του γιου ως πηγή 

δυστυχίας  
1 0 0 
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Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι είναι ευτυχισµένη, 

γιατί στη ζωή της υπάρχει η οικογένειά της, ο άντρας της µε τα παιδιά της, κι αυτό της δίνει δύναµη 

στη ζωή να συνεχίζει. Παράλληλα, είναι υγιής, κι αυτό της δίνει ιδιαίτερη δύναµη και χαρά στη ζωή, 

γιατί η υγεία είναι το σηµαντικότερο, το πιο πολύτιµο αγαθό, που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος. 

Τέλος η Ευαγγελία αναφέρεται και στην εργασία της, αφού και από αυτόν τον τοµέα αντλεί νόηµα 

στη ζωή κι ευτυχία. Αναφέρεται, όµως και στο γεγονός, ότι θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο στη 

διάθεσή της, για να κάνει περισσότερα πράγµατα για τον εαυτό της, αλλά και για τα παιδιά της. 

Αυτό λίγο την αγχώνει και την στενοχωρεί στη ζωή της.  

Η Μαρία τονίζει, ότι είναι ευτυχισµένη, αφού παίρνει, αλλά και δίνη αγάπη στα µέλη της 

οικογένειάς της. Μαζί µε την αγάπη συµβαδίζει και η έννοια του σεβασµού, αφού είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση, αλλά και συµπλήρωµα της αγάπης. Την Μαρία το µόνο που την αγχώνει, είναι η 

συµπεριφορά του γιου της και τα άσχηµα ξεσπάσµατα που έχει µερικές φορές. 

 

7.3.3.5.5. Η ζωή ως πλήρες νόηµα (Ερώτηση Νο5) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι θα ήθελες ή 

επιθυµούσες να αλλάξεις ή να κάνεις για να είναι η ζωή σου γεµάτη ή πλήρη νοήµατος», µε την 

οποία προσπαθούµε να µάθουµε τι είναι αυτό που θα ήθελαν τα υποκείµενα να αλλάξουν ή να 

κάνουν, ώστε να χαρακτηριστεί η ζωή τους πλήρης νοήµατος. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.5.5.1. Ο προσωπικός χρόνος ως πηγή νοήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή, προκειµένου αυτή να έχει νόηµα, την 

ύπαρξη προσωπικού χρόνου και την ενασχόληση µε τον εαυτό. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Είναι αυτό που είπα πάλι πριν, ότι θα ήθελα να κάνω ε, κάποια πράγµατα 

περισσότερα για µένα, ε, δηλαδή, προσωπικά, ατοµικά για µένα. Να βρω, ας πούµε το χρόνο να πάω… 

κάποιο γυµναστήριο, ε, και το χρόνο, αλλά και να έχω, να αποκτήσω την οικονοµική ευχέρεια. 

 

7.4.5.5.2. Ο αυτοέλεγχος ως πηγή νοήµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι πρέπει να αποκτήσει αυτοέλεγχο, προκειµένου η ζωή να αποκτήσει πλήρες νόηµα. Πιο 

αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] Ίσως στη συµπεριφορά µου πότε – πότε, όταν χάνω τον έλεγχο. Ίσως αυτό. Αυτό, 

δηλαδή, δεν θέλω να ξεσπάω στα παιδιά, γιατί αυτά δεν φταίνε σε τίποτα. Αυτό είναι το λάθος µου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το πλήρες νόηµα της ζωής παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 22 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 22: Κατηγορίες που αφορούν το πλήρες νόηµα της ζωής σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το πλήρες 

νόηµα της ζωής  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Π προσωπικός χρόνος ως πηγή 

νοήµατος  
0 1 1 

Ο αυτοέλεγχος ως πηγή νοήµατος  1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θα ήθελε να έχει στη διάθεσή της 

περισσότερο χρόνο, για να ασχοληθεί µε τον εαυτό της και να κάνει πράγµατα που της αρέσουν. Θα 

ήθελε, για παράδειγµα να αρχίσει να αποκτά κάποιο χόµπι ή να αρχίσει να αθλείται σε κάποιο 

γυµναστήριο. Πιστεύει, ότι δίνει πολλά στην οικογένειά της, και στον εαυτό της πολύ λιγότερα απ’ 
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ότι πρέπει. Όταν λοιπόν, θα αποκτήσει το χρόνο που χρειάζεται, τότε η ζωή της θα είναι πλήρη 

νοήµατος.    

Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι ο έλεγχος του εαυτού, είναι κάτι που δίνει στη ζωή νόηµα. 

Θεωρεί, ότι είναι πολύ σηµαντική ικανότητα, το να µπορεί κάποιος να ελέγχει τον εαυτό του, τα 

συναισθήµατά του και να µην ξεσπάει σε άλλους, οι οποίοι δεν φταίνε. Όταν λοιπόν, η Μαρία θα 

καταφέρει να µην ξεσπάει στα παιδιά της, µε αφορµή τα προβλήµατα και τις δυσκολίες, όταν, 

δηλαδή, θα αποκτήσει αυτοέλεγχο, τότε θα µπορεί να πει, ότι η ζωή της είναι πλήρους νοήµατος.    

 

7.3.3.5.6. Η ύπαρξη (Θείας) δύναµης στη ζωή (Ερώτηση Νο6) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Πιστεύεις στην 

ύπαρξη θεού ή άλλης δύναµης που επηρεάζει τη ζωή µας», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, 

το αν τα υποκείµενα πιστεύουν στην ύπαρξη Θεού ή άλλης δύναµης στη ζωή, που να την επηρεάζει. 

Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.5.6.1. Η ανώτερη δύναµη ως πηγή επηρεασµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αποδέχεται την ύπαρξη µίας ανώτερης δύναµης, η οποία επηρεάζει τη ζωή. Ακούστηκε 

λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… πιστεύω… στο Θεό. ∆εν ξέρω, αν θα πω Θεό, πιστεύω, τελοσπάντων, σε µία 

ανώτερη δύναµη, ναι, πιστεύω, που… επηρεάζει τη ζωή µας. 

 

7.3.3.5.6.2. Ο Θεός ως πηγή θαυµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

πιστεύει απόλυτα στην ύπαρξη του Θεού, και ως ένδειξη αυτής, αναφέρει τα θαύµατα της ζωής. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Μαρία: […] Ναι, πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω, ότι µας βοηθάει… και ότι γίνονται µικρά θαύµατα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την ύπαρξη Θεού ή άλλης δύναµης στη ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 23 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 23: Κατηγορίες που αφορούν την ύπαρξη Θεού ή άλλης δύναµης στη ζωή σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την ύπαρξη 

Θεού ή άλλης δύναµης στη ζωή Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η ανώτερη δύναµη ως πηγή 

επηρεασµού 
0 1 1 

Ο Θεός ως πηγή θαυµάτων 1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα και οι δύο µητέρες πιστεύουν στην ύπαρξη 

Θεού. Πιο συγκεκριµένα, η Ευαγγελία αναφέρεται σε µία ανώτερη δύναµη, η οποία επηρεάζει τη 

ζωή του ανθρώπου και δεν ξέρει, αν λέγεται «Θεός» ή κάπως αλλιώς.  

Η Μαρία από την άλλη, αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις ή άλλες ονοµασίες την ύπαρξη του Θεού 

και µάλιστα πιστεύει, ότι τα θαύµατα της ζωής είναι απόδειξη της ύπαρξης του Θεού.    

 

7.3.3.5.7. Η σηµασία της θρησκείας στη ζωή (Ερώτηση Νο7) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι αντιπροσωπεύει 

για σένα η θρησκεία», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε τι σηµαίνει η θρησκεία για τα 

υποκείµενα. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 



   323 

 

7.3.3.5.7.1. Η θρησκεία ως πηγή θετικής δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει τη θρησκεία ως µία ανώτερη δύναµη στη ζωή, υπεύθυνη για τη δύναµη 

που έχει ο άνθρωπος. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Η θρησκεία, όπως είπα και πριν, αντιπροσωπεύει µία ανώτερη δύναµη, ε… µία 

δύναµη, που… πολλές φορές αυτή η δύναµη βοηθάει τον άνθρωπο να, ε, του δίνει δύναµη να 

πραγµατοποιήσει και να κατακτήσει τα όνειρά του. 

 

7.3.3.5.7.2. Η θρησκεία ως πηγή αρνητικής δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την αρνητική δύναµη της θρησκείας, ως αποτέλεσµα γεγονότων και 

καταστάσεων στη ζωή, που δεν θα έπρεπε να συµβούν. Για παράδειγµα, ακούστηκε το παρακάτω:  

 
Ευαγγελία: […] αλλά πολλές φορές πιστεύω, ότι αυτή η δύναµη κάνει και κάποια πράγµατα, ε… που 

δεν θα έπρεπε να κάνει. ∆εν θα έπρεπε,  δηλαδή, να σκοτώνονται νέα παιδιά, δεν θα έπρεπε να 

υπάρχουν πληµµύρες και να πνίγονται ε, άνθρωποι, φωτιές και να καίγονται οι άνθρωποι. ∆ηλαδή, 

πιστεύω, ότι η θρησκεία θα έπρεπε να έχει µόνο θετική δύναµη και όχι αρνητική. Πιστεύω, δηλαδή, 

ότι θα πρέπει η θετική της δύναµη να αποτρέπει όλα αυτά τα κακά που προανέφερα πριν και που 

συµβαίνουν. 

 

7.3.3.5.7.3. Η θρησκεία ως πηγή ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την µεγάλη σηµασία της θρησκείας στη ζωή και το ταξίδι του ανθρώπου στον 

Παράδεισο. Ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Την ίδια τη ζωή… Η ζωή µου είναι η θρησκεία. Αυτό. Τη ζωή, την ίδια µου τη ζωή 

αντιπροσωπεύει... Πιστεύω… ένας λόγος ύπαρξης, που ζούµε, είναι για να… για να σωθούµε. Να… 

φτάσουµε τον Παράδεισο.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη σηµασία της θρησκείας στη ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 24 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 24: Κατηγορίες που αφορούν την σηµασία της θρησκείας στη ζωή σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη σηµασία 

της θρησκείας στη ζωή Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η θρησκεία ως πηγή θετικής 

δύναµης 
0 1 1 

Η θρησκεία ως πηγή αρνητικής 

δύναµης  
0 1 1 

Η θρησκεία ως πηγή ζωής  1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία αποδίδει στη θρησκεία ή στην ανώτερη 

δύναµη, όπως έχει πει παραπάνω, θετική και αρνητική χροιά. Πιστεύει, ότι έχει τη δύναµη κα κάνει 

πολλά όµορφα πράγµατα στον κόσµο, αλλά και πολλά άσχηµα. Θεωρεί, ότι βοηθάει τον άνθρωπο 

και του χαρίζει δύναµη, ώστε να κατακτήσει και να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του, αλλά και να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της ζωής του. Ωστόσο, υποστηρίζει, ότι η ανώτερη αυτή δύναµη, 

µερικές φορές προβάλλει και το αρνητικό στοιχείο, ο άνθρωπος, δηλαδή, βιώνει την αρνητική χροιά 

αυτής της ανώτερης δύναµης. Πολλές φορές, δηλαδή, η δύναµη αυτή δεν παρεµποδίζει τα 

ατυχήµατα, τις φωτιές, τις πυρκαγιές, που συµβαίνουν στον κόσµο. Τέλος, θεωρεί, ότι αυτή η 

ανώτερη δύναµη θα πρέπει να δείχνει µόνο την θετική της πλευρά, και όχι την αρνητική.  

Η Μαρία από την άλλη στη συγκεκριµένη ερώτηση σχετικά µε την σηµασία της θρησκείας στη 

ζωή της απαντάει, ότι η θρησκεία αποτελεί την ίδια της τη ζωή. πιστεύει, ότι ο λόγος που ζει ο 
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άνθρωπος είναι, για να κατακτήσει τα Θεία, να φτάσει στον Παράδεισο. Η Μαρία είναι βαθιά 

επηρεασµένη από τον πατέρα και το σύζυγός της που είναι κληρικοί. 

 

7.3.3.5.8. Οι αξίες στη ζωή των ανθρώπων (Ερώτηση Νο8) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Πιστεύεις, ότι οι 

αξίες σου διαφέρουν από τους περισσότερους ανθρώπους που γνωρίζεις», µε την οποία 

προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα υποκείµενα πιστεύουν, ότι υπάρχει κάποια διαφορά, ανάµεσα στις 

δικές τους αξίες και σ’ αυτές των περισσότερων ανθρώπων. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων 

αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.8.1. Οι αξίες ως πηγή διαφορετικότητας στους ανθρώπους: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει τη διαφορετικότητα στη ζωή των ατόµων των αξιών που 

υπάρχουν, ως αποτέλεσµα του περιβάλλοντος, στο οποίο έχει µεγαλώσει, των ατόµων που το έχουν 

διαπαιδαγωγήσει, της εκπαιδευτικής βαθµίδας που έχει τελειώσει, των ατόµων που 

συναναστρέφεται, αλλά και από τον ίδιο, ως άτοµο και ως προσωπικότητα. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] οι αξίες µου σίγουρα… θα διαφέρουν µερικές και άλλες θα είναι όµοιες ε… µε τους 

άλλους ανθρώπους. Οι αξίες που αποκτάει το κάθε άνθρωπο εξαρτάται από το περιβάλλον, στο οποίο 

έχει µεγαλώσει, από τους γονείς που είχε, από τους ανθρώπους που τον έχουνε διαπαιδαγωγήσει, από 

την εκπαιδευτική βαθµίδα που έχει τελειώσει, από τους ανθρώπους που έχει συναναστραφεί στη ζωή 

του, ε… από τον ίδιο το άτοµο, πώς είναι ως άτοµο και ως προσωπικότητα, ως ηθική υπόσταση και ως 

ψυχολογική οντότητα. Εξαρτώνται, οι αξίες που έχει, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος από πάρα πολλά 

πράγµατα. Ε… πιστεύω, ότι… διαφέρουνε οι  δικές µου, όπως και όλων των ανθρώπων µεταξύ τους. 

Ότι κάθε άνθρωπος, δηλαδή, εκτός από τις κοινές αξίες, έχει και δικές του ξεχωριστές, προσωπικές. 

 
Μαρία: […] Ε… οι αξίες µου… ναι. Πιστεύω, ναι. Ας  πούµε… πέρυσι… µε τη συνάδερφο στο 

σχολείο, άλλες αξίες είχα εγώ, άλλα, αλλού έδινα στόχο εγώ, αλλού αυτή, κι εµένα δεν µ’ αρέσει η 

προβολή, δεν µ’ αρέσει να προβάλλοµαι. Ό, τι κάνω, θέλω να το κάνω, να το ευχαριστιέµαι, να περνώ 

καλά, αλλά δεν µ’ αρέσει, ούτε να προβάλλοµαι, ούτε να επιδεικνύοµαι. 

 
Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αξίες στη ζωή του. Η 

Ευαγγελία τονίζει, ότι οι αξίες του ανθρώπου επηρεάζονται και καθορίζονται από τους γονείς που 

είχε, από το περιβάλλον, στο οποίο έχει µεγαλώσει, από τους ανθρώπους που τον έχουν 

διαπαιδαγωγήσει, από την µόρφωση που διαθέτει, από τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και έχει 

συναναστραφεί στη ζωή του. Εξαρτάται, όµως και από το ίδιο το άτοµο, ως προσωπικότητα, από τις 

αξίες και τις αρχές που διαθέτει, από την ψυχική και πνευµατική του οντότητα. Και η Μαρία θεωρεί, 

ότι το κάθε άτοµο έχει τις δικές του προσωπικές αξίες, αφού, όπως αναφέρει και η ίδια, ως 

άνθρωπος, δεν της αρέσει η επίδειξη, η προβολή, ενώ άλλα άτοµα την επιδιώκουν κιόλας.  

 
7.3.3.5.9. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις στη ζωή (Ερώτηση Νο9) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Έχουν αλλάξει στην 

πορεία της ζωής σου οι θρησκευτικές σου πεποιθήσεις», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν 

έχουν αλλάξει στη ζωή των υποκειµένων οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Μέσα από τα λόγια των 

δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.9.1. Η θρησκεία ως πηγή σταθερότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει τη σταθερότητα των θρησκευτικών του πεποιθήσεων στη ζωή. 

Αναλυτικότερα:  
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Ευαγγελία: […] Ε… Στην πορεία της ζωής µου δεν έχουν αλλάξει οι θρησκευτικές µου πεποιθήσεις. 

Ε, πιστεύω σε µία ανώτερη δύναµη, ε… και θέλω να πιστεύω, ότι αυτή η ανώτερη δύναµη θα είναι 

µόνο θετική και θα βοηθάει τον άνθρωπο να γίνεται πιο δυνατός και να βλέπει γενικά , ε… να έχει, 

δηλαδή, µια ε, πιο θετική στάση απέναντι στη ζωή. 

 
Μαρία: […] Πάντα ήµουνα έτσι… κοντά στην… εκκλησία. Βέβαια… στην περίοδο της εφηβείας, 

έφυγα λίγο… Όµως µετά… που γνώρισα και το σύζυγό µου, κατάλαβα, ότι… τελικά κάθε άλλο παρά 

χάσιµο χρόνου είναι. 

 
Και οι δύο µητέρες αντιµετωπίζουν τη θρησκεία ως κάτι σταθερό, αφού οι θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις δεν έχουν αλλάξει στην πορεία της ζωής τους. η Ευαγγελία αναφέρεται για άλλη µία 

φορά στην θετική δύναµη που πρέπει να αποπνέεται από αυτήν την ανώτερη δύναµη, ενώ η Μαρία 

κάνει λόγο για το ότι πάντοτε ήταν κοντά στην εκκλησία. Στην περίοδο της εφηβείας είχε 

αποµακρυνθεί κάπως, αλλά µετά την γνωριµία της µε τον σύζυγό της επανέκτησε την δύναµη των 

παλαιότερων θρησκευτικών της πεποιθήσεων.  

 
7.3.3.5.10. Ξαφνική αλλαγή στις θρησκευτικές πεποιθήσεις (Ερώτηση Νο10) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «∆ιαπίστωσες κάποια 

ξαφνική αλλαγή στις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα 

υποκείµενα έχουν διαπιστώσει ξαφνική αλλαγή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Μέσα από τα 

λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.10.1. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ως πηγή σταθερότητας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο που το υποκείµενο δεν έχει αντιληφθεί κάποια ξαφνική αλλαγή των 

θρησκευτικών του αντιλήψεων. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Όχι, όχι δεν έχω διαπιστώσει κάποια ξαφνική αλλαγή στις θρησκευτικές µου 

πεποιθήσεις. Ό, τι πίστευα από µικρή, από τότε που κάναµε το µάθηµα των Θρησκευτικών στο 

σχολείο µέχρι και σήµερα, είναι το ίδιο. 

 
Μαρία: […] Όχι… Πάντα ήµουνα έτσι… κοντά στην… εκκλησία. 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι οι θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις είναι σταθερές στη ζωή τους και δεν έχουν δεχθεί κάποια αλλαγή ή επιρροή.  

 

7.3.3.5.11. Ο πολιτικός προσανατολισµός στη ζωή (Ερώτηση Νο11) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Έχεις κάποιο 

συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό», µε την οποία προσπαθούµε να µάθουµε, αν τα 

υποκείµενα έχουν κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό στη ζωή τους. Μέσα από τα 

λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.11.1. Ο πολιτικός προσανατολισµός ως πηγή αναγκών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο κατευθύνει την πολιτική του πορεία, ανάλογα µε τις προσωπικές και τις 

κοινωνικές ανάγκες της ζωής. ∆εν διακατέχεται από συγκεκριµένες ή παγιωµένες πολιτικές 

αντιλήψεις, αλλά αυτές διαµορφώνονται κάθε φορά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ατόµου και του 

πλαισίου που ζει. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] ∆εν µπορώ να πω, ότι έχω κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό. Κάθε 

φορά, ανάλογα µε τις περιόδους, ανάλογα µε τις δικές µου ανάγκες, αλλά και γενικότερα τις ανάγκες 
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της κοινωνίας, ε… επιλέγω και κρίνω, ε… ποιος θα είναι, ε… ο… καλύτερος ε… για να… για να… 

κυβερνήσει, ας πούµε, αυτή τη χώρα. 

 

7.3.3.5.11.2. Ο πολιτικός προσανατολισµός ως πηγή επηρεασµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο έχει υιοθετήσει µία πολιτική πορεία, εξαιτίας του επηρεασµού από την 

οικογένεια. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:    

 
Μαρία: […] Ναι, από… την οικογένειά µου έχω… κάποιες πολιτικές πεποιθήσεις… και τις έχω 

ακόµα. ∆εν έχω αλλάξει σε κάτι. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον πολιτικό προσανατολισµό στη ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 25 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 25: Κατηγορίες που αφορούν τον πολιτικό προσανατολισµό στη ζωή σε σχέση µε τα υποκείµενα 

της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

πολιτικό προσανατολισµό Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο πολιτικός προσανατολισµός ως 

πηγή αναγκών  
0 1 1 

Ο πολιτικός προσανατολισµός ως 

πηγή επηρεασµού 
1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία δεν έχει συγκεκριµένο πολιτικό 

προσανατολισµό, αλλά αυτός διαµορφώνεται κάθε φορά από τις προσωπικές της ανάγκες, αλλά και 

από τις ανάγκες της κοινωνίας, στην οποία ζει. Εν αντιθέσει, η Μαρία τονίζει, ότι έχει συγκεκριµένο 

πολιτικό προσανατολισµό, αυτόν δηλαδή, που είχαν οι γονείς της και δεν τον έχει αλλάξει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής της.   

 

7.3.3.5.12. Η σηµαντικότερη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης (Ερώτηση Νο12) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Ποια είναι κατά τη 

γνώµη σου η πιο σηµαντική αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη; Περιέγραψε», µε την οποία 

προσπαθούµε να µάθουµε, ποια θεωρούν τα υποκείµενα την σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη 

ύπαρξη. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.5.12.1. Η αγάπη ως πηγή σηµαντικότερης αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται την αγάπη, ως τη σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Μέσω αυτής, ο άνθρωπος αποκτά τη δύναµη να συγχωρέσει, να κατανοήσει, να βοηθήσει, να 

συµπαρασταθεί. Χαρακτηριστικά ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: Πιστεύω ακράδαντα, ότι η πιο σηµαντική αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη ε… είναι η αξία 

της αγάπης που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, ε, γιατί πιστεύω, ότι, όταν στις καρδιές µας, ε… όταν 

στην καρδιά του ανθρώπου βασιλεύει και επικρατεί αγάπη, ε, τότε µπορεί να καταφέρει πολλά 

πράγµατα, µπορεί να συγχωρέσει άλλα τόσα πράγµατα και µπορεί να κατανοήσει ακόµη περισσότερα. 

Ε, µπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί στη θέση κάποιου συνανθρώπου του, αλλά µπορεί να βοηθήσει 

κιόλας τους συνανθρώπους του µε την αγάπη. 

 

7.3.3.5.12.2. Η ασφάλεια ως πηγή σηµαντικότερης αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη, την αίσθηση να νιώθει 

κανείς ασφαλής. Για παράδειγµα, ακούστηκε το εξής:  
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Μαρία: […] πιστεύω, να νιώθει κανείς ασφαλής. Ασφάλεια. Να µην νιώθει, ότι απειλείται η ζωή του. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη 

ύπαρξη παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 26 πιο κάτω.   

Πίνακας 26: Κατηγορίες που αφορούν την σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

σηµαντικότερη αξία της ζωής  Μαρία    Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη ως πηγή σηµαντικότερης 

αξίας  
0 1 1 

Η ασφάλεια ως πηγή σηµαντικότερης 

αξίας  
1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία θεωρεί ως την σηµαντικότερη αξία για 

την ανθρώπινη ύπαρξη την αγάπη. Πιστεύει, ότι µέσω αυτής, ο άνθρωπος έχει τη δύναµη να 

συγχωρήσει, να κατανοήσει, να βρει λύσεις στα προβλήµατά του, να αποκτήσει ενσυναίσθηση, να 

βοηθήσει το συνάνθρωπό του.  

Η Μαρία από την άλλη, πιστεύει, ότι η σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η 

ασφάλεια. Το να νιώθει, λοιπόν κανείς ασφαλής, είναι πολύ σηµαντικό για την Μαρία και να µην 

απειλείται η ζωή του.  

 

7.3.3.5.13. Βασικά πιστεύω και αξίες του υποκειµένου για τη ζωή και τον κόσµο (Ερώτηση 

Νο13) 

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι άλλο θα 

συµπλήρωνες που θα µε βοηθούσε να καταλάβω καλύτερα τα βασικά σου πιστεύω και τις αξίες για 

τη ζωή και τον κόσµο», µε την οποία προσπαθούµε να αντλήσουµε πληροφορίες από το υποκείµενο 

σχετικά µε το αν έχουν να συµπληρώσουν κάτι, αναφορικά µε τα βασικά πιστεύω και τις αξίες τους 

για τον κόσµο. Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 
7.3.3.5.13.1. Η οικογένεια ως πηγή βασικής αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένεια αποτελεί µία βασική αξία για τη ζωή και τον κόσµο, και όταν 

αυτή αναπτύσσεται πάνω σε γερές βάσεις και µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, τότε αυτό µεταφέρεται 

και στην κοινωνία, αφού η τελευταία απαρτίζεται από άτοµα, που ανήκουν σε οικογένειες. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] ένα από τα πιο βασικά µου πιστεύω, είναι αυτό της οικογένειας. Πιστεύω, δηλαδή, 

ότι, όταν καταφέρεις να έχεις µία δεµένη και ενωµένη οικογένεια, ε… και να, και τα παιδιά να 

νιώθουν αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη και τη συνοχή της οικογένειας, από την ε, πολύ µικρή 

ηλικία τους να νιώθουν εµπιστοσύνη στους γονείς και να νιώθουν, ότι είναι δίπλα τους, και στα 

εύκολα, και στα δύσκολα. Ε… πιστεύω, ότι και τα… παιδιά και τα άτοµα µεγαλώνουν πιο 

ολοκληρωµένα και σαν προσωπικότητες και σαν οντότητες, ε, και ότι … και γενικότερα, όταν συµβεί 

αυτό, από την οικογένεια, µεµονωµένα το άτοµο, ε… τότε αυτό θα περάσει και στην κοινωνία, αφού 

τα άτοµα αυτά, αποτελούν και την κοινωνία και τις κοινωνικές οµάδες γενικά. Πιστεύω, δηλαδή, ότι ο 

κόσµος µας θα ήταν πολύ καλύτερος, αν η οικογένεια ήταν, όλες οι οικογένειες µάλλον, ήταν δεµένες 

και ενωµένες και διακατέχονταν από σταθερές αξίες. 

 

7.3.3.5.13.2. Η έλλειψη ζήλιας ως πηγή βασικής αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την έννοια της ζήλιας προς τον συνάνθρωπο, ως µία κατάσταση χείριστη, 

που πρέπει να απουσιάζει από τη ζωή του ανθρώπου.  
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Μαρία: […] Πιστεύω, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ‘ναι πάνω απ’ όλα ειλικρινής, τίµιος, να µην έχει… 

αντιζηλία, δηλαδή να µην νιώθει ζήλια για τον άλλον και φθόνο. Να ο άλλος έχει δυο πισίνες, έχει 

τρία αυτοκίνητα, έχει… δέκα σπίτια, και αυτά. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει αυτό που είναι. 

∆ηλαδή, εγώ µπορώ να φτάσω µέχρι εκεί. Αυτό λέω στο σύζυγό µου. Θα κάνω έξοδα µέχρι εκεί, θα 

καταφέρω αυτό µέχρι εκεί.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τα βασικά πιστεύω και τις αξίες για τη ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 27 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 27: Κατηγορίες που αφορούν τα βασικά πιστεύω και τις αξίες για τη ζωή και τον κόσµο σε σχέση 

µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τα βασικά 

πιστεύω και τις αξίες  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή βασικής αξίας  0 1 1 

Η έλλειψη ζήλιας ως πηγή βασικής 

αξίας  
1 0 1 

 
Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η έννοια της «οικογένειας» για την Ευαγγελία 

είναι µία βασική αξία της ζωής της. Θεωρεί, ότι, όταν οι γονείς καταφέρουν να έχουν µία δεµένη και 

αγαπηµένη οικογένεια, τότε τα παιδιά νιώθουν αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη. Αρχίζουν και 

αποκτούν εµπιστοσύνη στους γονείς τους και νιώθουν, ότι είναι δίπλα τους καις τους στηρίζουν. Τα 

παιδιά µε αυτόν τον τρόπο εξελίσσονται σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες, σε υγιείς και 

δυναµικές οντότητες. Αφού λοιπόν, ο άνθρωπος, όταν µεγαλώνει µέσα σε αυτές τις συνθήκες, 

γίνεται καλύτερος, είναι λογικό να αλλάζει και η ποιότητα των ατόµων της κοινωνίας γενικότερα. 

Κι αυτό γιατί, η κοινωνία µας αποτελείται από άτοµα που έχουν µεγαλώσει σε οικογένειες. Οπότε 

αφού καλυτερεύει το άτοµο µεµονωµένα, θα καλυτερεύσει και η κοινωνία ως σύνολο.  

Η Μαρία από την άλλη πλευρά, υπογραµµίζει, ότι ο άνθρωπος οφείλει να είναι ειλικρινής, τίµιος 

και να µην φθονεί τα αγαθά του συνανθρώπου του. Να αρκείται στα λίγα.   

 

7.4.6. Σπουδαιότερο θέµα ζωής 
 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Κοιτώντας προς τα 

πίσω ολόκληρη την ιστορία της ζωής σου σαν ένα βιβλίο µε σηµαντικά κεφάλαια, γεµάτα επεισόδια 

και χαρακτήρες, µπορείς να διακρίνεις κάποιο κεντρικό θέµα, κάποιο µήνυµα ή ιδέα που διαπερνά 

ολόκληρη την ιστορία; Ποιο είναι το σπουδαιότερο θέµα της ζωής σου», µε την οποία προσπαθούµε 

να µάθουµε ποιο θεωρούν τα δύο υποκείµενα ως σπουδαιότερο θέµα στη ζωή τους. Μέσα από τα 

λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

7.3.3.6.1. Η άσχηµη σχέση µε την αδερφή και τον πατέρα ως πηγή κεντρικού θέµατος: 
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει, ως κεντρικό θέµα ζωής, την άσχηµη 

οικογενειακή σχέση και την απόρριψη που µπορεί να εισπράττει ένα µέλος από τα υπόλοιπα. 

Αναλυτικότερα:   
 

Ευαγγελία: […] ∆υστυχώς, κοιτώντας προς τα πίσω, πιστεύω ότι… ε… το σπουδαιότερο θέµα της 

ζωής µου θα… έτσι απλά µε έναν τίτλο, µε µια επικεφαλίδα, θα ήταν η… απόρριψη που νιώθω ε… 

από την αδερφή µου και από τον πατέρα µου. Η σχέση, δηλαδή, η άσχηµη ε… που έχω µαζί τους, 

µέχρι και σήµερα. 

 

7.3.3.6.2. Ο αυτοσεβασµός ως πηγή κεντρικού θέµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει τον σεβασµό και την αγάπη προς τον εαυτό, ως το σηµαντικότερο θέµα ζωής. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  
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Μαρία: […] Πιστεύω το βασικότερο… µήνυµα της ζωής µου, είναι ο αυτοσεβασµός, που εγώ σε 

κάποια φάση, εφηβεία, και… στη φοιτητική µου ζωή, την έχασα. ∆ηλαδή, πίστεψα, ότι είµαι ένα 

τίποτα, ένα µηδενικό. Έχασα την αυτοεκτίµησή µου, τον αυτοσεβασµό µου. Αυτό θεωρώ, ότι ήτανε 

έτσι, ένα µήνυµα, που είπα, λάθος µου, κακή σκέψη, δεν έπρεπε να το κάνω. Πρέπει να αγαπάµε τον 

εαυτό µας, όπως είµαστε, χωρίς να θέλουµε να είµαστε κάτι άλλο. Πρέπει να βελτιώνουµε τον εαυτό 

µας, αλλά µέχρι εκεί που µπορούµε. Από κει και µετά, σταµατάµε. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το σπουδαιότερο θέµα ζωής παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 28 πιο κάτω.  

 
Πίνακας 28: Κατηγορίες που αφορούν το σπουδαιότερο θέµα ζωής σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

σπουδαιότερο θέµα ζωής  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η άσχηµη σχέση µε την αδερφή και 

τον πατέρα ως πηγή κεντρικού 

θέµατος  

0 1 1 

Ο αυτοσεβασµός ως πηγή κεντρικού 

θέµατος  
1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η Ευαγγελία θεωρεί, ότι το σπουδαιότερο θέµα της 

ζωής της είναι η άσχηµη σχέση που έχει µε τον πατέρα και την αδερφή της, το οποίο µάλιστα την 

έχει εξαντλήσει συναισθηµατικά και ψυχικά πάρα πολύ, αφού νιώθει απόρριψη και από τους δύο. 

Η Μαρία από την άλλη, υποστηρίζει, ότι το σπουδαιότερο θέµα της ζωής της είναι ο 

αυτοσεβασµός που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και που η ίδια κάποια στιγµή στη ζωή της τον έχασε. 

Θεωρεί, ότι δεν πρέπει να αφήνουµε τους άλλους να µας χαλάνε την ψυχολογία µας, ούτε να µας 

κάνουν να χάνουµε την αυτοπεποίθησή µας και την αυτοεκτίµησή µας. 

 

7.4. Συµπεράσµατα 
 

Συµπερασµατικά, λοιπόν θα λέγαµε, ότι για την Ευαγγελία η οµορφότερη στιγµή της ζωής της 

είναι η µέρα που έµαθε, ότι είναι έγκυος. Αν και η εγκυµοσύνη της ήρθε ανεπάντεχα, η χαρά της 

ήταν απερίγραπτη. Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι η οµορφότερη στιγµή της ζωής της 

είναι, όταν γέννησε τα παιδιά της και ειδικά το πρώτο της παιδί, διότι τα συναισθήµατά της ήταν 

απίστευτα όµορφα.  

Η χειρότερη στιγµή της Ευαγγελίας στη ζωή της, συνδέεται άµεσα µε την οµορφότερη στιγµή, 

και δεν είναι άλλη από την άσχηµη αντίδραση που είχαν οι γονείς της στο άκουσµα της 

εγκυµοσύνης της. Αντιθέτως για την Μαρία, η πιο άσχηµη στιγµή στη ζωή της ήταν η προσβολή 

που δέχτηκε από τον καθηγητή της στα πλαίσια του µαθήµατος, όταν ήταν φοιτήτρια, διότι αυτό το 

γεγονός την έκανε να αισθανθεί πολύ άσχηµα, ως άνθρωπος και ως γυναίκα.  

Παράλληλα, η  Ευαγγελία άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της, από τη στιγµή που 

γέννησε το παιδί της. Ένιωσε, ότι έπρεπε να γίνει περισσότερο δυνατή, να αποκτήσει µεγαλύτερη 

δύναµη και αυτοπεποίθηση, αφήνοντας πίσω της, όλους αυτούς που τη είχαν πληγώσει και την είχαν 

στενοχωρήσει. Αντιθέτως, η Μαρία αναφέρει την γνωριµία της µε τον σύζυγό της, ως το γεγονός 

που την έκανε να αλλάξει τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό της. Η στιγµή αυτή συνέπεσε µε την 

προσβολή που είχε δεχτεί από τον καθηγητή της και την βοήθησε στο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίµηση και αυτοσεβασµό.  

Όπως αναφέρεται, η πιο παλιά ανάµνηση της Ευαγγελίας σχετίζεται µε τον παππού της και τα 

παιδικά χρόνια της ζωής της που τα πέρασε στο χωριό. Η Μαρία από την άλλη πλευρά αναφέρει ως 

την πιο παλιά της ανάµνηση µία φωτογραφία από το νηπιαγωγείο και θυµάται τη δασκάλα της, τους 
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συµµαθητές της, αλλά και το όµορφο µέρος, στο οποίο πέρασε αλησµόνητα παιδικά χρόνια – 

Εµπρόσνερο. 

Επιπλέον, και οι δύο µητέρες αναφέρουν το φλερτ, ως την σηµαντικότερη ανάµνηση της 

εφηβικής τους ηλικίας. Η Μαρία αναφερόµενη στο φλερτ θυµάται ευχάριστα συναισθήµατα. 

Αντιθέτως, η Ευαγγελία µιλάει για δυσάρεστα συναισθήµατα. Κι αυτό γιατί, όταν ο πατέρας της το 

κατάλαβε στην έκτη δηµοτικού την χτύπησε και της µίλησε πολύ άσχηµα, κόβοντάς της µάλιστα τα 

µαλλιά.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η γέννηση του παιδιού της αποτελεί την σηµαντικότερη 

εµπειρία µετά τα είκοσι ένα χρόνια ζωής της. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην πρώτη της γέννα, 

γιατί θεωρεί, ότι η πρώτη φορά που γεννάει η γυναίκα είναι καθοριστική στη ζωή της.  Από την 

άλλη πλευρά, η Μαρία θεωρεί σηµαντική εµπειρία µετά τα είκοσι ένα χρόνια ζωής της τα όσα 

αισθάνεται η γυναίκα, και συγκεκριµένα η µέλλουσα µητέρα, όταν κινείται το έµβρυο µέσα της, 

διότι πιστεύει, ότι κατακλύζεται από απίστευτα συναισθήµατα.  

Η Ευαγγελία ως ανάµνηση άξια προς αναφορά υπογραµµίζει τη γέννηση του δεύτερου παιδιού 

της. Σηµειώνει, ότι αυτό το παιδί το απέκτησε µε έναν άνθρωπο που αγαπάει, σε αντίθεση µε το 

πρώτο της παιδί. Εν αντιθέσει, η Μαρία θεωρεί άξιο αναφοράς ένα άσχηµο οικογενειακό συµβάν, 

κατά το οποίο µία θεία της µητέρας της έπασχε από γεροντική άνοια.  

Ακόµη, και οι δύο µητέρες ως σηµαντικά πρόσωπα της ζωής τους αναφέρουν πρόσωπα από το 

στενό περιβάλλον της οικογένειάς τους. Η Ευαγγελία αναφέρει αρχικά τις δύο κόρες της. Ωστόσο, 

σηµειώνει, ότι για το πρώτο της παιδί νιώθει τύψεις, αφού το έκανε µε έναν άνθρωπο που νόµιζε, ότι 

αγαπούσε, σε αντίθεση µε το δεύτερο παιδί της που το έκανε µε έναν άνθρωπο που της έδειξε τι 

σηµαίνει αγάπη. Υπογραµµίζει, βέβαια, ότι και για τα δύο της παιδιά νιώθει ακριβώς τα ίδια 

συναισθήµατα της αγάπης. Έπειτα, αναφέρει το σύζυγό της, ως το τρίτο πιο σηµαντικό πρόσωπο 

στη ζωή της. Και τέλος θεωρεί, ότι η γιαγιά της είναι πολύ σηµαντική για την ίδια, αφού, εκτός του 

ότι την µεγάλωσε, αποτελεί για εκείνη µέχρι και σήµερα την καλύτερή της φίλη. Η Μαρία µε τη 

σειρά της, θεωρεί, ότι ο σύζυγός της είναι ένα από τα πιο αγαπηµένα της πρόσωπα και στη συνέχεια 

αναφέρεται στα παιδιά της. Έπειτα, αναφέρει την αδερφή της την µεσαία, τη δεύτερη, και τέλος την 

µητέρα της. Θέλει να αναφέρει και τον πατέρα της, αλλά καταλήγει τελικά στο να αναφέρει µόνο 

την µητέρα της.   

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι τα τέσσερα πρόσωπα που αναφέρει ως τα πιο 

σηµαντικά της ζωής της αποτελούν για εκείνη ανάγκη. Για τις δύο κόρες της τονίζει, ότι είναι τα δύο 

πιο σηµαντικά άτοµα για εκείνη στη ζωή και δεν µπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτές. Για 

το σύζυγό της αναφέρει, ότι είναι ο άνθρωπος που της συµπαραστάθηκε και τη βοήθησε να 

ξεπεράσει το χωρισµό της, µετά το διαζύγιό της. Με την γιαγιά της η Ευαγγελία είχε και έχει µία 

σχέση πολύ αγαπηµένη και δεµένη, αφού ουσιαστικά της στάθηκε σαν µητέρα της και έπειτα σαν 

γιαγιά της. Η Μαρία από την άλλη τονίζει, ότι η σχέση της µε το σύζυγό της, µε τα παιδιά της, µε 

την αδερφή της, είναι πολύ αγαπητές και σηµαντικές στη ζωή της.  

Επίσης, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι τα παιδιά της την έχουν ωριµάσει, ότι της έχουν δώσει την 

ευκαιρία να δει τη ζωή από µία άλλη οπτική γωνία. Και το πρώτο της παιδί, που ήρθε νωρίς και 

απρογραµµάτιστα στη ζωή της, αλλά και το δεύτερο που ήρθε µετά από µία πολύ µεγάλη αγάπη. 

Θεωρεί, ότι ουσιαστικά το δεύτερο παιδί της ολοκλήρωσε την αγάπη και την ευτυχία της µε το 

σύντροφό της. Τον σύζυγό της θεωρεί, ότι τον γνώρισε σε µία περίοδο πολύ δύσκολη για εκείνη και 

της συµπαραστάθηκε πάρα πολύ. Με την γιαγιά της η Ευαγγελία, θα λέγαµε, ότι έχει σχέση µητέρας 

– κόρης. Νοιάζεται η µία την άλλην και αγαπιούνται πάρα πολύ. Πάντοτε η γιαγιά της, όταν την 

χρειαστεί βρίσκεται στο πλευρό της και την συµβουλεύει, αλλά και την καθοδηγεί.   Η Μαρία από 

την άλλη, προσπαθεί να συγκρατήσει τον εαυτό της και να µην νευριάζει υπερβολικά µε τα παιδιά 

της. Θεωρεί, ότι η σχέση της µαζί τους είναι µία καθηµερινή δοκιµασία, που της αποδεικνύει πάρα 

πολλά για τις δυνάµεις της, αλλά και για τον εαυτό της. Ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να 

διακατέχεται από υποµονή και επιµονή, προκειµένου να τα βγάλει πέρα σε αυτό το δύσκολο ρόλο 

που έχει ο γονιός. Για τον σύζυγό της αναφέρει, ότι είναι ο άνθρωπος που την έκανε να αγαπήσει 

τον εαυτό της, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασµό.  



   331 

 

Επιπλέον, και τα δύο υποκείµενα αρνιούνται την ύπαρξη κάποιου ήρωα ή ηρωίδας στη ζωή τους. 

Όνειρο της Ευαγγελίας αποτελεί το να είναι η ίδια και η οικογένειά της καλά στην υγεία τους, 

αλλά να είναι και µαζί µελλοντικά ενωµένοι και αγαπηµένοι. Η Μαρία από την άλλη τονίζει, ότι το 

όνειρό της για το µέλλον είναι να αποκτήσει αυτοέλεγχο. Να συγκρατεί, δηλαδή, τα νεύρα της και 

να µην ξεσπάει στα παιδιά. 

Και τα δύο υποκείµενα πιστεύουν, ότι το να είναι κανείς δηµιουργικός µέσα στην οικογένειά του, 

προσφέρει πολλά σε όλα τα µέλη της. Η Ευαγγελία σηµειώνει, ότι είναι πολύ θετικό για όλους, ενώ 

η Μαρία, τονίζει, ότι όταν τα παιδιά της θα έχουν µεγαλώσει, και θα έχουν φύγει από το στάδιο του 

µπουσουλήµατος, της πάνας και του αλεσµένου φαγητού, τότε θα νιώθει περισσότερο ελεύθερη, 

άρα θα έχει και µεγαλύτερα περιθώρια δηµιουργικότητας. Σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει τώρα, 

που επειδή τα παιδιά είναι µικρά ακόµα, δυσκολεύεται να βγαίνουν εκτός σπιτιού.     

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία τονίζει, ότι γενικά ως άνθρωπος έχει προσφέρει και συνεχίζει 

να προσφέρει πολλά στο συνάνθρωπό της. Όποιος της ζητήσει κάτι, ακόµη, και να µην µπορεί να 

τον βοηθήσει, κάνει τα αδύνατα, δυνατά, για να το καταφέρει. Νιώθει, ότι αυτό το κάνει σε τόσο 

µεγάλο βαθµό, ώστε πολλές φορές νιώθει τον εαυτό της ζηµιωµένο. Νιώθει να κουράζεται ή να 

παραµερίζει κάποιες δικές της, προσωπικές ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο πιστεύει, ότι πρέπει να 

βρει τη χρυσή τοµή.Η Μαρία από την άλλη αναφέρει, ότι αντλεί χαρά, όταν νιώθει, ότι προσφέρει, 

όταν νιώθει, ότι η βοήθειά της είναι πολύτιµη για το συνάνθρωπό της. Νιώθει ικανοποίηση και 

ευτυχία.  

Όπως διαπιστώσαµε, η Ευαγγελία θεωρεί ως προβληµατικές στη ζωή της τις σχέσεις της, αφενός 

µεν µε τον πατέρα της, αφετέρου δε µε την αδερφή της. Αγχώνεται και ανησυχεί πάρα πολύ για την 

τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα και οι καταστάσεις – όπως περιγράψαµε παραπάνω - αλλά 

θεωρεί, ότι ο µόνος τρόπος να νιώσει καλύτερα είναι να απωθήσει τις δυσκολίες αυτές από την 

µνήµη της και να σταµατήσει να σκέφτεται τα προβλήµατα που απορρέουν από αυτές τις δύο 

σχέσεις. Η Μαρία από την άλλη, θεωρεί, ότι οι δύο προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της είναι 

σχετικές µε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Την προβληµατίζει, δηλαδή, που ο γιος της έχει 

ξεσπάσµατα θυµού και νευρικότητας µε το παραµικρό, που φωνάζει και νευριάζει χωρίς σοβαρή 

αιτία – τουλάχιστον για την Μαρία. Από την άλλη, δεν της αρέσει καθόλου που το µικρότερο παιδί 

της, επειδή η Μαρία εργάζεται, µένει πολλές ώρες µε τη γιαγιά του.    

Η φύση του άγχους της Ευαγγελίας σχετικά µε τις δύο αυτές προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της, 

είναι το γεγονός, ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένη από αυτές τις δύο σχέσεις. Νιώθει, ότι κάτι 

δεν πάει καλά, προσπαθεί να βρει λύσεις, αλλά δεν τα καταφέρνει. Γι’ αυτό και αγχώνεται, διότι 

βλέπει, ότι οι άλυτες αυτές σχέσεις µε τους δικούς της, έχουν επιπτώσεις στη ζωή της και στην 

συναισθηµατική και ψυχική της υγεία. Αυτό που επιθυµεί, είναι να βρεθούν επιτέλους λύσεις, για 

αυτές τις δύο προβληµατικές σχέσεις. Η Μαρία αντιθέτως, ανησυχεί µήπως το παιδί της εκφράζει 

µία επιθετικότητα, που δεν είναι ασήµαντη. Θεωρεί, ότι ίσως έχει επηρεαστεί από τις παρέες του 

στο σχολείο. Προσπαθεί, να είναι ήρεµη και να µην φωνάζει, ώστε να του περάσει το µήνυµα, ότι µε 

την ήρεµη συµπεριφορά και τον ωραίο τρόπο µπορείς να καταφέρεις πολλά, ενώ µε την φασαρία και 

τις βίαιες συµπεριφορές δεν µπορείς να καταφέρεις τίποτα. 

Επίσης, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η φύση του προβλήµατος είναι, ότι όταν ήταν µικρότερη, 

συνέχεια συγκρουόταν και µε τον πατέρα της, και µε την αδερφή της. Η σχέση της µε τον πατέρα 

της, θα έλεγε τώρα, ότι είναι περισσότερο απόµακρη, παρά συγκρουσιακή. Με την αδερφή της 

πλέον, δεν έχουν καµία σχέση, αφού έχουν να µιλήσουν περισσότερο από τρία χρόνια. Από την 

άλλη, και η Μαρία αναφέρει, ότι η φύση του προβλήµατος είναι οι συγκρούσεις µε το γιο της. Η 

σχέση της αυτή επηρεάζεται και από το γεγονός, ότι µένει κοντά στην πεθερά της, και κάθε φορά 

που τσακώνεται µε το γιο της, εκείνος απειλεί, ότι θα πάει στη γιαγιά του, γιατί η τελευταία πάντοτε 

τον υποστηρίζει.   

Η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ανησυχεί για την άσχηµη σχέση που έχει µε τον πατέρα της και την 

αδερφή της, γιατί δεν είναι δύο άγνωστα άτοµα προς αυτήν, αλλά δύο πρόσωπα µέσα από την 

οικογένειά της, που υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να αγαπιούνται και να στηρίζονται. Πονάει και 

στενοχωριέται για την όλη αυτή κατάσταση, και µάλιστα αναφέρεται στο γεγονός, ότι θα πρέπει κι 
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εκείνοι να καταλάβουν το πόσο πόνεσε η ίδια, όταν την πήραν µακριά από τον παππού της και τη 

γιαγιά της. Η Μαρία από την άλλη, τονίζει, ότι ενδέχεται να φταίει και η ίδια για την άσχηµη 

συµπεριφορά του γιου της. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, του έχει φωνάξει µερικές φορές και τον έχει 

χτυπήσει, οπότε το παιδί έχει εισπράξει την συµπεριφορά αυτή ως τρόπο επικοινωνίας. Θεωρεί, 

λοιπόν, ότι έτσι πρέπει να κάνει κι αυτό, γι’ αυτό κι έχει αυτή την αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά, 

όπου φωνάζει και χτυπιέται.   

Η Ευαγγελία αναφέρει, ότι από τότε που θυµάται τον εαυτό της, θυµάται και τις συγκρούσεις της 

µε την αδερφή της. Ακόµη και τώρα δεν επιθυµεί να πηγαίνει στο πατρικό της σπίτι, στην Αθήνα, 

γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί κάθε φορά που την βλέπει η αδερφή της, δηµιουργεί φασαρίες. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τον πατέρα της, κάθε φορά που τελειώνει το ταξίδι του κι επιστρέφει στο 

σπίτι. Στην παιδική της ηλικία βίωνε τους τσακωµούς και τις εντάσεις σε καθηµερινή βάση. Η 

Μαρία από την άλλη, υποστηρίζει, ότι αυτό που την ανησυχεί δεν είναι µόνο η εκδήλωση της 

άσχηµης συµπεριφοράς εκ µέρους του γιου της, αλλά και η χρονική διάρκειά της. Ισχυρίζεται 

λοιπόν, ότι όποτε ο γιος της εκδηλώσει αυτήν την επιθετική συµπεριφορά αυτή διαρκεί περίπου µία 

ώρα. 

Αναφορικά µε τα παραπάνω η Ευαγγελία θεωρεί, ότι θα ήθελε να αντιµετωπίσει τις δύο αυτές 

προβληµατικές σχέσεις στη ζωή της µιλώντας µε έναν ειδικό. Θέλει να βρει το χρόνο να µιλήσει µε 

κάποιον, προκειµένου να διαφωτίσει τις πτυχές αυτής της άσχηµης σχέσης, τόσο µε την αδερφή της, 

όσο και µε τον πατέρα της. Θεωρεί, ότι σε µία άσχηµη σχέση ποτέ δεν φταίει ο ένας, αλλά πάντα 

κάνουν λάθη και οι δύο. Αποδέχεται, λοιπόν, ότι ενδεχοµένως κι εκείνη έχει κάνει λάθη κι έχει 

ευθύνες για την τροπή που έχει πάρει η σχέση ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή της κι ανάµεσα σε 

εκείνη και τον πατέρα της. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι προκειµένου να αντιµετωπίσει την 

άσχηµη αυτή κατάσταση µε το γιο της, πρέπει να προσπαθεί να συγκρατεί την ψυχραιµία της και όχι 

να φωνάζει ή να παρεκτρέπεται µιλώντας άσχηµα στο παιδί ή χτυπώντας το. Θεωρεί, ότι ο 

καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης είναι η συζήτηση και ο διάλογος µαζί του.  

Αυτό που δίνει νόηµα στη ζωή της Ευαγγελίας είναι τα παιδιά της. Λέει, µάλιστα, ότι δεν υπάρχει 

τίποτα πιο σηµαντικό στη ζωή πέρα από αυτά.  Από την άλλη, η Μαρία θεωρεί, ότι αυτό που 

νοηµατοδοτεί τη ζωή της, είναι το δέσιµο και η αγάπη που έχουν σαν οικογένεια. ∆εν ξεχωρίζει τα 

παιδιά από το σύζυγο, αλλά αναφέρεται σε όλη την οικογένεια συνολικά. Επιπλέον, αναφέρεται και 

στην εργασία της, ως πηγή νοηµατοδότησης στη ζωή της. Είναι σηµαντικό για την Μαρία, να 

εργάζεται, γιατί έτσι η ζωή της αποκτά νόηµα.   

Ωστόσο, και οι δύο µητέρες, δύναµη και ευτυχία στη ζωή αντλούν από την οικογένειά τους. Η 

Μαρία επίσης, σηµειώνει, ότι αυτά τα συναισθήµατα είναι αµοιβαία. Όταν σου δίνουν αγάπη, είναι 

σίγουρο, ότι θα δώσεις, και όταν προσφέρεις αγάπη, είναι βέβαιο, ότι θα λάβεις. Αυτή είναι η άποψη 

τα Μαρίας. Η Ευαγγελία από την άλλη, υπογραµµίζει, ότι τα παιδιά της και ο σύζυγός της είναι 

πάντοτε δίπλα της και της συµπαραστέκονται στις επιλογές και τις αποφάσεις της. Αντλεί δύναµη 

και ευτυχία από την οικογένειά της, αλλά και από την αγάπη που αισθάνεται, ότι εισπράττει από 

αυτήν. 

Η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ευτυχία για εκείνη είναι να νιώθει, ότι τα µέλη της οικογένειάς της 

είναι καλά πάνω απ’ όλα στην υγεία τους. Επίσης, ευτυχία για εκείνη αποτελεί η αίσθηση, ότι 

αγαπιέται από το σύζυγό της και ότι θα είναι πάντοτε αγαπηµένοι και ευτυχισµένοι όλοι µαζί σαν 

οικογένεια. Για την Μαρία ευτυχία στη ζωή σηµαίνει να βλέπει την αισιόδοξη πλευρά της. Να 

αντιµετωπίζει τα πάντα µε χαµόγελο, υγεία και χαρά. Να απολαµβάνει κάθε λεπτό της και να 

φροντίζει να περνάει όµορφα. 

Επιπλέον, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι είναι ευτυχισµένη, γιατί στη ζωή της υπάρχει η 

οικογένειά της, ο άντρας της µε τα παιδιά της, κι αυτό της δίνει δύναµη στη ζωή να πορεύεται. 

Παράλληλα, είναι υγιής, κι αυτό της δίνει ιδιαίτερη δύναµη και χαρά στη ζωή, γιατί η υγεία είναι το 

σηµαντικότερο, το πιο πολύτιµο αγαθό, που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τέλος η Ευαγγελία 

αναφέρεται και στην εργασία της, αφού και από αυτόν τον τοµέα αντλεί νόηµα στη ζωή κι ευτυχία. 

Αναφέρεται, όµως και στο γεγονός, ότι θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της, για να 

κάνει περισσότερα πράγµατα για τον εαυτό της, αλλά και για τα παιδιά της. Η Μαρία τονίζει, ότι 
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είναι ευτυχισµένη, αφού παίρνει, αλλά και δίνη αγάπη στα µέλη της οικογένειάς της. Μαζί µε την 

αγάπη συµβαδίζει και η έννοια του σεβασµού, αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά και 

συµπλήρωµα της αγάπης. Για το µόνο πράγµα που αγχώνεται είναι η συµπεριφορά του γιου της και 

τα άσχηµα ξεσπάσµατα που έχει µερικές φορές. 

Η Ευαγγελία θα ήθελε να έχει στη διάθεσή της περισσότερο χρόνο, για να ασχοληθεί µε τον 

εαυτό της και να κάνει πράγµατα που της αρέσουν. Πιστεύει, ότι δίνει πολλά στην οικογένειά της, 

και στον εαυτό της πολύ λιγότερα απ’ ότι πρέπει. Όταν λοιπόν, θα αποκτήσει το χρόνο που 

χρειάζεται, τότε η ζωή της θα είναι πλήρη νοήµατος. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι ο έλεγχος 

του εαυτού, είναι κάτι που δίνει στη ζωή νόηµα. Θεωρεί, ότι είναι πολύ σηµαντική ικανότητα, το να 

µπορεί κάποιος να ελέγχει τον εαυτό του, τα συναισθήµατά του και να µην ξεσπάει σε άλλους, οι 

οποίοι δεν φταίνε.  

Όπως είδαµε, και οι δύο µητέρες πιστεύουν στην ύπαρξη Θεού. Πιο συγκεκριµένα, η Ευαγγελία 

αναφέρεται σε µία ανώτερη δύναµη, η οποία επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου, χωρίς να αναφέρει τη 

λέξη «Θεός» ή κάποια άλλη λέξη. Η Μαρία από την άλλη, αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις ή άλλες 

ονοµασίες την ύπαρξη του Θεού και µάλιστα πιστεύει, ότι τα θαύµατα της ζωής είναι απόδειξη της 

ύπαρξης του Θεού.     

Έτσι, η Ευαγγελία αποδίδει στη θρησκεία ή στην ανώτερη δύναµη, όπως έχει πει παραπάνω, 

θετική και αρνητική χροιά. Πιστεύει, ότι έχει τη δύναµη να κάνει πολλά όµορφα πράγµατα στον 

κόσµο, αλλά και πολλά άσχηµα. Θεωρεί, ότι βοηθάει τον άνθρωπο και του χαρίζει δύναµη, ώστε να 

κατακτήσει και να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του, αλλά και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της 

ζωής του. Ωστόσο, υποστηρίζει, ότι η ανώτερη αυτή δύναµη, µερικές φορές προβάλλει και το 

αρνητικό στοιχείο, ο άνθρωπος, δηλαδή, βιώνει την αρνητική χροιά αυτής της ανώτερης δύναµης. 

Πολλές φορές, δηλαδή, η δύναµη αυτή δεν παρεµποδίζει τα ατυχήµατα, τις φωτιές, τις πυρκαγιές, 

που συµβαίνουν στον κόσµο. Τέλος, θεωρεί, ότι αυτή η ανώτερη δύναµη θα πρέπει να δείχνει µόνο 

την θετική της πλευρά, και όχι την αρνητική. Η Μαρία από την άλλη τονίζει, ότι η θρησκεία 

αποτελεί την ίδια της τη ζωή. Πιστεύει, ότι ο λόγος που ζει ο άνθρωπος είναι, για να κατακτήσει τα 

Θεία, να φτάσει στον Παράδεισο. Η Μαρία είναι βαθιά επηρεασµένη από τον πατέρα και το 

σύζυγός της που είναι κληρικοί. 

Εν τούτοις, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αξίες στη ζωή του. 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι οι αξίες του ανθρώπου επηρεάζονται και καθορίζονται από τους γονείς που 

είχε, από το περιβάλλον, στο οποίο έχει µεγαλώσει, από τους ανθρώπους που τον έχουν 

διαπαιδαγωγήσει, από την µόρφωση που διαθέτει, από τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και έχει 

συναναστραφεί στη ζωή του. Εξαρτάται, όµως και από το ίδιο το άτοµο, ως προσωπικότητα, ως 

ιδιοσυγκρασία, από τις αξίες και τις αρχές που διαθέτει, από την ψυχική και πνευµατική του 

οντότητα. Και η Μαρία θεωρεί, ότι το κάθε άτοµο έχει τις δικές του προσωπικές αξίες, αφού, όπως 

αναφέρει και η ίδια, ως άνθρωπος, δεν της αρέσει η επίδειξη, η προβολή, ενώ άλλα άτοµα την 

επιδιώκουν κιόλας.  

∆ιαπιστώσαµε λοιπόν, ότι και οι δύο µητέρες αντιµετωπίζουν τη θρησκεία ως κάτι σταθερό, 

αφού οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις δεν έχουν αλλάξει στην πορεία της ζωής τους. Η Ευαγγελία 

αναφέρεται για άλλη µία φορά στην θετική δύναµη που πρέπει να αποπνέεται από αυτήν την 

ανώτερη δύναµη, ενώ η Μαρία κάνει λόγο για το ότι πάντοτε ήταν κοντά στην εκκλησία. Στην 

περίοδο της εφηβείας είχε αποµακρυνθεί κάπως, αλλά µετά την γνωριµία της µε τον σύζυγό της 

επανέκτησε την δύναµη των παλαιότερων θρησκευτικών της πεποιθήσεων.  

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις είναι σταθερές στη ζωή τους 

και δεν έχουν δεχθεί κάποια αλλαγή ή επιρροή.  

Όµως, η Ευαγγελία δεν έχει συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό, αλλά αυτός διαµορφώνεται 

κάθε φορά από τις προσωπικές της ανάγκες, αλλά και από τις ανάγκες της κοινωνίας, στην οποία 

ζει. Εν αντιθέσει, η Μαρία τονίζει, ότι έχει συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό, αυτόν δηλαδή, 

που είχαν οι γονείς της και δεν τον έχει απαρνηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.   

Η Ευαγγελία θεωρεί ως την σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη την αγάπη. Πιστεύει, 

ότι µέσω αυτής, ο άνθρωπος έχει τη δύναµη να συγχωρήσει, να κατανοήσει, να βρει λύσεις στα 
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προβλήµατά του, να αποκτήσει ενσυναίσθηση, να βοηθήσει το συνάνθρωπό του. Η Μαρία από την 

άλλη, πιστεύει, ότι η σηµαντικότερη αξία για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η ασφάλεια. Το να 

νιώθει, λοιπόν κανείς ασφαλής, είναι πολύ σηµαντικό για την Μαρία και κατά συνέπεια να µην 

απειλείται η ζωή του.  

Η έννοια της «οικογένειας» για την Ευαγγελία είναι µία βασική αξία της ζωής της. Θεωρεί, ότι, 

όταν οι γονείς καταφέρουν να έχουν µία δεµένη και αγαπηµένη οικογένεια, τότε τα παιδιά νιώθουν 

αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη. Αρχίζουν και αποκτούν εµπιστοσύνη στους γονείς τους και 

νιώθουν, ότι είναι δίπλα τους καις τους στηρίζουν. Τα παιδιά µε αυτόν τον τρόπο εξελίσσονται σε 

ολοκληρωµένες προσωπικότητες, σε υγιείς και δυναµικές οντότητες. Αφού λοιπόν, ο άνθρωπος, 

όταν µεγαλώνει µέσα σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται καλύτερος, είναι λογικό να αλλάζει και η 

ποιότητα των ατόµων της κοινωνίας γενικότερα. Κι αυτό γιατί, η κοινωνία µας αποτελείται από 

άτοµα που έχουν µεγαλώσει σε οικογένειες. Οπότε αφού καλυτερεύει το άτοµο µεµονωµένα, θα 

καλυτερεύσει και η κοινωνία ως σύνολο. Η Μαρία από την άλλη πλευρά, υπογραµµίζει, ότι ο 

άνθρωπος οφείλει να είναι ειλικρινής, τίµιος και να µην φθονεί τα αγαθά του συνανθρώπου του, 

παρά να αρκείται στα λίγα.   

Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι το σπουδαιότερο θέµα της ζωής της είναι η άσχηµη σχέση που 

έχει µε τον πατέρα και την αδερφή της, το οποίο µάλιστα την έχει εξαντλήσει συναισθηµατικά και 

ψυχικά πάρα πολύ, αφού νιώθει απόρριψη και από τους δύο. Η Μαρία από την άλλη, υποστηρίζει, 

ότι το σπουδαιότερο θέµα της ζωής της είναι ο αυτοσεβασµός που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και 

που η ίδια κάποια στιγµή στη ζωή της τον έχασε. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει την δύναµη να ενισχύει 

την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθησή του και να µην αφήνει τον εαυτό του να επηρεάζεται από 

άλλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 

Πώς οι ∆ύο Μητέρες Κατανοούν και Αναπαριστούν την 

Οικογένεια Γενικά 

 

 
8.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µας σχετικά µε το πώς τα 

υποκείµενα κατανοούν και αναπαριστούν την έννοια της οικογένειας γενικά. Το κεφάλαιο αυτό 

περιλαµβάνει τη δεύτερη φάση της έρευνας, η οποία αποτελείται από µία «Ηµιδοµηµένη κλινική 

συνέντευξη σχετικά µε την οικογένεια γενικά» και ένα ιχνογράφηµα µε θέµα: «Κάνε µία ζωγραφιά που 

να αναπαριστά την οικογένεια».  

Επίσης, στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύουµε το µεταφορικό έργο της τρίτης φάσης, µε θέµα: 

«Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια είναι σαν … (Ανάφερε τις 

εικόνες/µεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)», καθώς και «Γράψε, όσες µπορείς, περισσότερες 

λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ., που να εκφράζουν τον τρόπο που βιώνεις τη ζωή 

σου σε σχέση µε την οικογένεια».  

Πιο συγκεκριµένα, σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση και συσχέτιση των απαντήσεων της 

δεύτερης φάσης τη έρευνας, που δόθηκαν από τις δύο µητέρες στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα από την εικαστική 

έκφραση των δύο µητέρων, σχετικά µε το πώς τα υποκείµενα αναπαριστούν την οικογένεια γενικά 

µέσα από τη χρήση ιχνογραφήµατος. Τέλος, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα από την µεταφορική έκφραση των δύο µητέρων, σχετικά µε την οικογένεια γενικά.  

Ειδικότερα, στη συνέχεια πιο κάτω παρουσιάζουµε τις κατηγορίες που διακρίναµε µαζί µε τους 

ορισµούς και τα χαρακτηριστικά τους παραδείγµατα από την ανάλυση περιεχοµένου του 

ερευνητικού υλικού που συγκεντρώσαµε των δύο περιπτώσεων.  

 

8.2. Αποτελέσµατα σε σχέση µε τις συνεντεύξεις  
 

Σε ένα πρώτο επίπεδο λοιπόν, θα παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις 

δύο περιπτώσεις στις ίδιες ερωτήσεις της δεύτερης φάσης της έρευνας. Θα επιχειρήσουµε να 

παρουσιάσουµε για κάθε θεµατική ενότητα και υποενότητα τις αντιλήψεις τους επισηµαίνοντας τις 

οµοιότητες και διαφορές, που προκύπτουν από τις πιο πάνω απαντήσεις ανάµεσα στις δύο µητέρες.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να οµαδοποιήσουµε τις απόψεις τους, 

δηµιουργώντας σχηµατικά έναν πίνακα, διατυπώνοντας σχετικά συµπεράσµατα και επισηµαίνοντας 

οµοιότητες και διαφορές. Οι ερωτήσεις της ηµιδοµηµένης κλινικής συνέντευξης χωρίστηκαν στις 

παρακάτω κατηγορίες και αυτές µε τη σειρά τους δηµιούργησαν τις κάτωθι υποκατηγορίες: 

  

8.2.1. Σκέψεις για την οικογένεια (Ερώτηση Νο1)  

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση, «Τι σκέφτεσαι, όταν 

ακούς τη λέξη οικογένεια; Περιέγραψε µου», µε την οποία προσπαθούµε να κατανοήσουµε ποιες 

είναι οι πρώτες σκέψεις που έρχονται στο µυαλό των δύο περιπτώσεων, όταν ακούν τη λέξη 

«οικογένεια». Μέσα από τα λόγια των δύο µητέρων αναδύθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: 
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8.2.1.1. Η οικογένεια ως πηγή συναισθηµάτων: Στα πλαίσια των σχέσεων των µελών της 

οικογένειας αναδύονται συναισθήµατα. Συνήθως το κυρίαρχο συναίσθηµα είναι αυτό της αγάπης, 

της αλληλοκατανόησης και της στοργής. ∆ιατυπώθηκαν σχετικά τα εξής:  
 

Μαρία: […] Όταν  ακούω τη λέξη οικογένεια µου ‘ρχεται στο µυαλό η αγάπη, η στοργή, η αλληλοκατανόηση και… Αγάπη, 

γιατί… δίνεις αγάπη και παίρνεις αγάπη. Και χαρά βέβαια. Ε… αλληλοκατανόηση, γιατί ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και 

προσπαθεί να µην τον στενοχωρήσει ή έστω και να τον στενοχωρήσει το µετανιώνει και ζητάει συγγνώµη. 

 

Ευαγγελία: […] αγαπιούνται πάρα πολύ. 

 

8.2.1.2. Η οικογένεια ως διασκέδαση – ψυχαγωγία: Στα πλαίσια των σχέσεων των µελών της 

οικογένειας πολλές φορές απλές καθηµερινές δραστηριότητες της οικογενειακής ζωής 

µετατρέπονται σε διασκέδαση, όπως:  

 
Μαρία: […] Κάθε µέρα είναι παιχνίδι. Ακόµα και το ντύσιµο είναι ένα παιχνίδι. Ό, τι κάνουµε είναι 

ένα παιχνίδι. Το… Το µεσηµέρι παίζαµε πάλι κάτι λέξεις, και… κάτι συλλαβισµούς, κάναµε, γράφαµε, 

ζωγραφίζαµε. Όσο µπορούµε βέβαια, γιατί αυτό είναι ένα τέταρτο, αλλά… δεν παύει να είναι παιχνίδι, 

ε… χαρά… Χαίρεσαι… να τα κάνεις όλα αυτά. 

 

8.2.1.3. Η οικογένεια ως δεσµός: Ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας αναπτύσσονται στενές 

σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε στενούς και γερούς δεσµού. Έτσι, έχουµε το εξής 

παράδειγµα:   

 
Ευαγγελία: […] και είναι ενωµένοι µε πολύ γερά και δυνατά δεσµά.  

 

8.2.1.4. Η οικογένεια ως πρόσωπα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο συνδέει 

απόλυτα την υπόσταση της οικογένειας µε την ύπαρξη προσώπων. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] σκέφτοµαι και φαντάζοµαι κάποια άτοµα που ανήκουν σε αυτήν. 

 

8.2.1.5. Η οικογένεια ως πηγή απορρόφησης προβληµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο συνδέει την οικογένεια µε την ύπαρξη προβληµάτων, τα οποία µπορεί να είναι 

περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] όταν ακούω τη λέξη οικογένεια µου έρχεται στο µυαλό ένα αντικείµενο, ε… όπως το 

σφουγγάρι, το οποίο έχει τη δυνατότητα ε… να απορροφά όλους τους κραδασµούς, τα προβλήµατα, δηλαδή, που 

µπορεί να προκύψουν στην πορεία ζωής της οικογένειας, είτε είναι σοβαρά, είτε είναι λιγότερα σοβαρά. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις σκέψεις των υποκειµένων για την 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 29 πιο κάτω.  
 

Πίνακας 29: Κατηγορίες που αφορούν τις σκέψεις για την οικογένεια σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 
Υποκείµενα 

Κατηγορίες που αφορούν τις                                                               

σκέψεις για την οικογένεια  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή 

συναισθηµάτων 
1 1 2 

Η οικογένεια ως 

διασκέδαση/ψυχαγωγία 
1 0 1 

Η οικογένεια ως δεσµός 0 1 1 

Η οικογένεια ως πρόσωπα 0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή 

απορρόφησης προβληµάτων 
0 1 1 
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Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε, ότι η Μαρία συνδέει τη λέξη «οικογένεια» µε 

συναισθήµατα και διασκέδαση. Τονίζει, δηλαδή, ότι η οικογένεια είναι αγάπη, στοργή, 

αλληλοκατανόηση, αλλά και παιχνίδι. Από την άλλη, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η «οικογένεια» είναι 

συναισθήµατα, όπως και η Μαρία, αφού ξεχωρίζει η αγάπη. Επίσης, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι 

και δεσµός, αφού τα µέλη της είναι ενωµένα µε γερά και δυνατά δεσµά, ότι είναι πρόσωπα, αφού 

κάποια άτοµα ανήκουν σε αυτήν. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η οικογένεια αποτελεί και πηγή 

απορρόφησης προβληµάτων, αφού έχει την ικανότητα να «απορροφά» τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται σε αυτήν, είτε αυτά είναι σοβαρά, είτε λιγότερο σοβαρά.    

 

8.2.2. Ορισµός της οικογένειας (Ερώτηση Νο2) 

 

Σε αυτήν την κατηγορία τα υποκείµενα προσδιορίζουν πλέον εννοιολογικά την οικογένεια, 

απαντώντας στην ερώτηση «Τι θεωρείς οικογένεια; ∆ώσε µου ένα δικό σου ορισµό». Αυτός ο 

τρόπος µας βοηθάει να κατανοήσουµε, τι πραγµατικά εννοούν τα υποκείµενα, ως οικογένεια, όταν 

τους δοθεί η δυνατότητα να το διευκρινίσουν µε ένα ορισµό. Έτσι, προέκυψαν οι εξής ενότητες:  

 

8.2.2.1. Η οικογένεια ως συνύπαρξη προσώπων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο συνδέει την οικογένεια µε την συνύπαρξη προσώπων, τα οποία ενδέχεται να έχουν 

συγκεκριµένους ρόλους (σύζυγος, κ.λπ.). Έτσι, διαπιστώνεται η στενή έννοια της οικογένειας 

(γονείς µε / ή χωρίς παιδιά). Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] ε… ανάµεσα… στη σύζυγο και το σύζυγο, και… θα ήτανε και ωραίο να υπήρχαν και 

παιδιά. 

 

Ευαγγελία: [...] ∆ηλαδή, η οικογένεια υπάρχει ανάµεσα στη γυναίκα και στο σύζυγο, άτεκνη… 

οικογένεια, αλλά υπάρχει και… η έγγα,  η οικογένεια µε παιδιά. 

 

8.2.2.2 Η οικογένεια ως πρόσωπα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο στη λέξη 

οικογένεια δέχεται στο µυαλό του εικόνες µε πρόσωπα ή άτοµα, στα οποία µπορεί να δίνει ρόλους ή 

όχι. Συγκεκριµένα αναφέρεται:  

 
Ευαγγελία: […] Οικογένεια θεωρώ, ε… ότι είναι τα άτοµα. 

 

8.2.2.3. Η οικογένεια ως σπίτι: Σε αυτή την κατηγορία δίνεται σηµασία στο γεγονός, ότι µερικά 

άτοµα, όταν προσπαθούν να ορίσουν τη λέξη «οικογένεια», την οροθετούν: την τοποθετούν, 

δηλαδή, µέσα σε ένα χώρο κοινό, σε ένα σπίτι, κάτω από την ίδια στέγη. Έτσι, έχουµε τα εξής 

παραδείγµατα:  

 
Ευαγγελία: […] τα άτοµα που µένουν κάτω από την ίδια στέγη. 

 
Μαρία: […] κάτω από την ίδια στέγη. 

 

8.2.2.4. Η οικογένεια ως πεδίο στοχοθέτησης: Σε αυτή την ενότητα η οικογένεια προβάλλεται, 

ως µία αφορµή, για να τεθούν στόχοι ζωής, για να γίνει συζήτηση σχετικά µε την απόκτηση παιδιών, 

αν αυτή είναι εφικτή ή όχι. Έτσι, έχουµε το εξής παράδειγµα:  

 
Μαρία: […] ∆ηλαδή, ναι, ναι, παντρευόµαστε, αλλά θέλουµε παιδιά; Να το ‘χουµε συζητήσει. 

Μπορούµε να κάνουµε παιδιά, δεν µπορούµε να κάνουµε παιδιά; ∆ηλαδή λίγο να είµαστε 

κατασταλαγµένοι σε αυτά. Να ξέρουµε τι θέλουµε, κι αν µπορούµε να το έχουµε. 

8.2.2.5. Η οικογένεια ως σχέσεις - δεσµοί: Ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας αναπτύσσονται 

στενοί δεσµοί, που οφείλονται σε συγκεκριµένες σχέσεις και συναισθήµατα, όπως είναι αυτά της 
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αγάπης, της αλληλοκατανόησης, της αλληλοβοήθειας, της αλληλοσυµπαράστασης, αλλά και της 

επικοινωνίας. Η ύπαρξη ή όχι των σχέσεων και των συναισθηµάτων αυτών, καθορίζει τις σχέσεις 

των µελών της οικογένειας και οδηγεί τα µέλη της σε ανάλογη συναισθηµατική κατάσταση, που 

ενδέχεται να καθορίσει και την εξέλιξή τους. Έτσι, διατυπώθηκαν τα εξής:  

Ευαγγελία: […] και έχουν πολύ στενούς δεσµούς µεταξύ τους… αγάπης, αλληλοκατανόησης, 

αλληλοσυµπαράστασης, αλληλοβοήθειας, αυτό θεωρώ, ότι είναι οικογένεια.  

Μαρία: […] Οικογένεια είναι… η… επικοινωνία… ανθρώπων. 

8.2.2.6. Η οικογένεια ως σκοπός ζωής: Σε αυτήν την κατηγορία η οικογένεια προβάλλεται ως 

σκοπός της ζωής του υποκειµένου, ως αυτοσκοπός θα λέγαµε, αφού επιθυµεί να παντρευτεί, για να 

αποκτήσει παιδιά. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] αυτό που έλεγα πάντα και σαν φοιτήτρια, θυµάµαι στο Πανεπιστήµιο µε τις φίλες 

µου, να… να παντρευτώ, να κάνω παιδιά. 

8.2.2.7. Η οικογένεια ως δεσµοί αίµατος: Προβάλλονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα 

στα µέλη µιας οικογένειας και τονίζεται µάλιστα το «κοινό αίµα», ως σηµείο άξιο αναφοράς για µια 

οικογένεια. Αυτό που θα όριζε µία οικογένεια είναι το ότι προέρχονται από τους ίδιους προγόνους, 

έχουν, δηλαδή, κοινό αίµα. Ειδικότερα:  

Ευαγγελία: […] είναι τα άτοµα που συνδέονται µε… στενούς δεσµούς ε, αίµατος.  

8.2.2.8. Η οικογένεια ως δεσµοί αγάπης: Σε αυτό το σηµείο τονίζεται, ότι οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, είναι στενές, όχι µόνο λόγω «αίµατος», αλλά και 

λόγω αγάπης. Αυτό που καθιστά κάποιον µέλος της οικογένειας, δεν είναι µόνο το «κοινό αίµα», 

αλλά και ο στενός δεσµός αγάπης, που οδηγεί στην αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και 

αλληλοσυµπαράσταση, στοιχεία απαραίτητα, προκειµένου να λειτουργήσουν σωστά τα µέλη της 

οικογένειας.  Εποµένως, υπογραµµίζεται, όχι µόνο το ίδιο αίµα ως σηµείο αναφοράς, αλλά και η  

ίδια αγάπη. Συγκεκριµένα: 

Ευαγγελία: […] µπορεί, όµως αυτοί οι δεσµοί να µην είναι και αποκλειστικά αίµατος… αλλά να… 

αλλά να ενώνονται σαν οικογένεια ε… από τους …δεσµούς της αγάπης. 

 

8.2.2.9 Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας: Σε αυτήν την κατηγορία υπογραµµίζεται το γεγονός, ότι 

η δηµιουργία οικογένειας κάνει τον άνθρωπο ευτυχισµένο, και όχι η εύρεση εργασίας ή η 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε:  

 

 
Μαρία: […] ∆εν ήθελα να βρω δουλειά, και να ‘µαι απάντρευτη. Ποτέ. Ή να κοιτάξω την καριέρα και 

να µην έχω οικογένεια. Γιατί θεωρούσα, ότι θα ‘µουνα δυστυχισµένη.  

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον ορισµό της οικογένειας παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 30 πιο κάτω.   
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Πίνακας 30: Κατηγορίες που αφορούν την έννοια της οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την έννοια 

της οικογένειας Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως συνύπαρξη 

προσώπων 
1 0 1 

Η οικογένεια ως πρόσωπα 0 1 1 

Η οικογένεια ως σπίτι 1 1 2 

Η οικογένεια ως πεδίο στοχοθέτησης 1 0 1 

Η οικογένεια ως σχέσεις – δεσµοί 1 1 2 

Η οικογένεια ως σκοπός ζωής 1 0 1 

Η οικογένεια ως δεσµοί αίµατος 0 1 1 

Η οικογένεια ως δεσµοί αγάπης 0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας 1 0 1 

  

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω και οι δύο µητέρες ορίζουν την οικογένεια  ως σπίτι, την 

οριοθετούν, την τοποθετούν, δηλαδή, σε ένα σπίτι σε ένα χώρο κοινό, προκειµένου να υπάρξει κοινό 

πλαίσιο δράσης, όπως ταιριάζει σε µία οικογένεια.  Επίσης, και οι δύο µητέρες ορίζουν την 

οικογένεια, ως σχέσεις - δεσµοί. Θεωρούν, δηλαδή ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι δεσµοί και 

οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας, προκειµένου αυτή να ισορροπήσει και να εξελιχθεί 

οµαλά. Η αγάπη, η επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια και η 

αλληλοσυµπαράσταση, είναι µερικά απαραίτητα συστατικά της έννοιας οικογένειας και για τις δύο 

µητέρες. 

Ωστόσο, η Μαρία θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι και ένα πεδίο στοχοθέτησης. ∆ηλαδή, µέσα 

στους κόλπους της τα µέλη της διαµορφώνουν συγκεκριµένα πλαίσια δράσης, θέτουν στόχους και 

παίρνουν αποφάσεις, όπως για παράδειγµα είναι και η απόκτηση ή µη των παιδιών. Επιπλέον, η 

οικογένεια για κάποια άτοµα αποτελεί και σκοπό ζωής. Από µικρή ηλικία ονειρεύονται να 

µεγαλώσουν και να αποκτήσουν παιδιά, να δηµιουργήσουν, δηλαδή, οικογένεια, να εκπληρώσουν 

ένα όνειρο ζωής. Όπως ακριβώς επιθυµούσε και φανταζόταν και η Μαρία. Τέλος, η Μαρία ορίζει 

την οικογένεια, ως πηγή ευτυχίας, αφού αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να νιώθει τη 

ζωή της γεµάτη, και όχι η εύρεση εργασίας ή η επαγγελµατική σταδιοδροµία.   

Για την Ευαγγελία, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν ως κοινά σηµεία αναφοράς της οικογένειας 

µε την Μαρία, ισχύουν επίσης και τα παρακάτω. Όταν σκέφτεται την έννοια της «οικογένειας» της 

έρχονται στο µυαλό συγκεκριµένα άτοµα, συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία µάλιστα τα χωροθετεί 

σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο κοινό, αφού αντιλαµβάνεται την οικογένεια ως σπίτι και θεωρεί, µάλιστα, 

ότι τα πρόσωπα αυτά ενώνονται µε αδιαµφισβήτητα δεσµά αίµατος, αλλά και δεσµά αγάπης. Όσο 

τονίζει τα δεσµά αίµατος, τόσο υπογραµµίζει και τα δεσµά αγάπης. Τα µέλη µιας οικογένειας δεν τα 

ενώνει µεταξύ τους µόνο το ίδιο αίµα, οι κοινοί πρόγονοι, αλλά την ίδια δύναµη και ισχύ φαίνεται 

να έχουν για την Ευαγγελία και τα δεσµά αγάπης. Οικογένεια λοιπόν, για εκείνη δεν αποτελούν 

µόνο, όσοι έχουν «κοινό αίµα», αλλά και τα άτοµα που µένουν κάτω από την ίδια στέγη και 

αναπτύσσουν στενούς δεσµούς αγάπης µεταξύ τους, αλληλοκατανόησης, αλληλοβοήθειας και 

αλληλοσυµπαράστασης.  

 

8.2.3. Ο ρόλος της οικογένειας (Ερώτηση Νο3)  

 
Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι ρόλο παίζει (τι 

σηµαίνει) η οικογένεια για σένα», µε την οποία προσπαθούµε να κατανοήσουµε, ποιος είναι ο ρόλος 

που αποδίδουν σήµερα οι µητέρες στην οικογένεια γενικά. Μέσα από τις απαντήσεις τους 

προέκυψαν οι εξής υποκατηγορίες: 

 

8.2.3.1. Η οικογένεια ως καταφύγιο: Σε αυτή την κατηγορία η οικογένεια προβάλλεται ως ένα 

µέρος, ένα καταφύγιο, στο οποίο βρίσκονται όλα τα άτοµα που αγαπάει το υποκείµενο, περισσότερο 
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από οτιδήποτε άλλο στη ζωή του, και τα οποία τον βοηθάνε να ανταπεξέρχεται και να αντιµετωπίζει 

τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη ζωή του. Το κάθε µέλος βοηθάει µε τον δικό του τρόπο και 

όπως µπορεί. Σηµασία, όµως έχει να προσφέρει βοήθεια ο ένας στον άλλον. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] οικογένεια για µένα είναι… το… καταφύγιο. Ε… αποτελείται από τα άτοµα που 

αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου από καθετί άλλο, ε… και από άτοµα, επίσης που θέλεις να είναι 
καλά και γερά στη ζωή τους» και «[…] να… σε βοηθάει να αντιµετωπίσεις, οποιοδήποτε πρόβληµα 

σου παρουσιάζεται στη ζωή, ε… ο καθένας, βέβαια, όπως µπορεί βοηθάει το άλλο µέλος της 

οικογένειας και ο καθένας ανάλογα µε το ρόλο του, δηλαδή άλλη βοήθεια θα προσφέρει η µητέρα στα 

παιδιά ή στο σύζυγο, άλλη βοήθεια θα προσφέρει ο πατέρας στα ή στη σύζυγο, άλλη βοήθεια τα 

παιδιά προς τους γονείς, και άλλη βοήθεια τα αδέρφια µεταξύ τους. 

 

8.2.3.2. Η οικογένεια ως πηγή συναισθηµάτων: στα πλαίσια των σχέσεων των µελών της 

οικογένειας αναπτύσσονται διάφορα συναισθήµατα, είτε θετικά, είτε αρνητικά, όπως για 

παράδειγµα είναι αυτό της αγάπης, της κατανόησης και της συµπαράστασης, αλλά και της κακίας ή 

της ζήλιας. Ανάλογα µε τα συναισθήµατα δηµιουργούνται και συγκεκριµένες σχέσεις, οι οποίες 

µπορεί να είναι καλές ή κακές, συνθήκες που εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες και οδηγούν τα 

µέλη µια οικογένειας σε ανάλογη συναισθηµατική κατάσταση, που πολλές φορές µπορεί να 

καθορίσει και την εξέλιξή των σχέσεων αυτών. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… αυτό όµως που πρέπει να έχει οπωσδήποτε η οικογένεια µεταξύ τους, είναι αυτό 

που έλειψε σ’ εµένα και κατά συνέπεια στη δική µου οικογένεια, να υπάρχει αγάπη, κατανόηση και 

συµπαράσταση, να µην κοιτάει ο ένας να βγάλει το µάτι του άλλου και να µη ζηλεύονται τα µέλη 

µεταξύ τους. 

 

8.2.3.3. Η οικογένεια ως πηγή αρµονίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

νιώθει, ότι συµπληρώνει τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, αλλά και ο ίδιος συµπληρώνεται από 

αυτά. Νιώθει, ότι δίνει πράγµατα στους άλλους, αλλά παίρνει κι εκείνο. Νιώθει αρµονικά σε όλους 

τους τοµείς της ζωής του, ακόµη και ο ίδιος του ο εαυτός. Νιώθει καλά µε τον εαυτό του, αφού είναι 

γεµάτος από αγάπη, γνώσεις και παιχνίδι, που του παρέχονται από τα υπόλοιπα µέλη της 

οικογένειάς του. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Η οικογένεια σηµαίνει… να αλληλοσυµπληρώνεσαι µέσα από τα υπόλοιπα µέλη. Να… 

βρίσκεις… να παίρνεις πράγµατα και να δίνεις πράγµατα… το αλισβερίσι. Μια… µια αρµονία έτσι… 

να σε γεµίζει… η οικογένεια. Να νιώθεις καλά µέσα σου. Αυτό πιστεύω, ότι σηµαίνει οικογένεια...  

µέσα από την αγάπη, µέσα από τις γνώσεις, µέσα από το παιχνίδι, µέσα από τα συναισθήµατα. 

 

8.2.3.4. Η οικογένεια ως πηγή αυτοαξιολόγησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί την οικογένεια ως αφορµή και ευκαιρία, προκειµένου να κάνει αξιολόγηση του 

εαυτού του. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Και λες, γιατί τον έφτασα εκεί πέρα; Άρα κάτι εγώ δεν έκανα καλά. Αυτό πιστεύω, ότι 

είναι… Και κάθε µέρα µαθαίνεις. Εγώ, δεν, δεν υπάρχει µία µέρα, που να µην κάνω αξιολόγηση, να 

µην πω, τι έµαθα σήµερα, τι έκανα λάθος σήµερα, γιατί το έκανα, έτσι; Πώς θα ‘πρεπε να το κάνω; 

Κάθε µέρα, την ώρα που ξαπλώνω και κοιµάµαι, κλείνω τα µάτια µου και λέω, ωψ, τι κάναµε, πώς 

πήγε από το πρωί µέχρι τώρα; Και το προηγούµενο λεπτό.  Και βλέπω τα λάθη µου, τα… αυτά, και 

προσπαθώ για την επόµενη µέρα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο της οικογένειας παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 31 πιο κάτω.   
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Πίνακας 31: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο της οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο της 

οικογένειας Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως καταφύγιο 0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή 

συναισθηµάτων 
0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή αρµονίας 1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή 

αυτοαξιολόγησης 
1 0 1 

 

Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε ότι οι δύο µητέρες έχουν διαφορετική άποψη σχετικά µε το 

ρόλο της οικογένειας. Η Μαρία λοιπόν θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι πηγή αρµονίας και ρόλος της 

είναι να βοηθάει τα µέλη να αλληλοσυµπληρώνονται, να γίνεται ένα αλισβερίσι συναισθηµάτων και 

αρωγής, τόσο συναισθηµατικής, όσο και ψυχικής. Το κάθε µέλος της οικογένειας, ανάλογα µε το 

φύλο, την ηλικία, αλλά και τις δυνατότητες και ικανότητες του βοηθάει µε τον δικό του τρόπο, όσο 

και όπως µπορεί. Και όταν γίνεται αυτό, νιώθει το υποκείµενο πρώτα καλά, µε τον ίδιο του τον 

εαυτό, κι έπειτα τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας.  

Επιπλέον, για την Μαρία η οικογένεια αποτελεί αφορµή αξιολόγησης του εαυτού. Όπως στη ζωή, 

κάνουµε λάθος κινήσεις ή όχι τις καλύτερες, έτσι και στα πλαίσια της οικογένειας πολλές φορές 

πράττουµε λανθασµένα πράγµατα ή κάνουµε αδέξιες κινήσεις. Για την Μαρία, όµως σηµαντικό 

είναι να κατανοεί το λάθος του το υποκείµενο και να προσπαθεί να το αλλάξει, να το βελτιώσει.  

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά παροµοιάζει την οικογένεια µε ένα «καταφύγιο». Θεωρεί, ότι  

το µέρος αυτό, η οικογένεια, δηλαδή, αποτελείται από τα άτοµα που αγαπάει περισσότερο από 

οτιδήποτε άλλο στη ζωή της και ρόλος του είναι να βοηθάει το ένα µέλος της οικογένειας το άλλο, 

ώστε να αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες που τους τυχαίνουν στη ζωή. Παράλληλα η Ευαγγελία µας 

υπογραµµίζει, ότι στην οικογένεια πρέπει να αναδύονται θετικά συναισθήµατα, όπως είναι αυτά της 

αγάπης, της κατανόησης και της συµπαράστασης και να εκλείπουν τα αρνητικά, όπως είναι η ζήλια 

ή η κακία. Ενώ η ερώτηση αναφέρεται στην οικογένεια γενικά, η Ευαγγελία µας έδωσε απάντηση µε 

βάση τη δική της οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά:      

 
[…] είναι αυτό που έλειψε σ’ εµένα και κατά συνέπεια στη δική µου οικογένεια, να υπάρχει αγάπη, 

κατανόηση και συµπαράσταση, να µην κοιτάει ο ένας να βγάλει το µάτι του άλλου και να µη 

ζηλεύονται τα µέλη µεταξύ τους. 

 

Μας µιλάει, δηλαδή, για την δική της οικογένεια, στην οποία αναφέρει, ότι απουσίαζε η αγάπη η 

κατανόηση και η συµπαράσταση και στη θέση αυτών υπήρχε η ζήλια και η κακία. 

 

8.2.4. Ο θεσµός της οικογένειας σήµερα (Ερώτηση Νο4) 

 

Αυτή η κατηγορία βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι άποψη έχεις για το 

θεσµό της οικογένειας σήµερα; Περιέγραψε µου αναλυτικά», µε την οποία επιχειρούµε να 

κατανοήσουµε τις απόψεις των δύο µητέρων για το θεσµό της οικογένειας στην εποχή µας. Βάσει 

των απαντήσεών τους δηµιουργήθηκαν οι εξής υποκατηγορίες:  

 

8.2.4.1. Η οικογένεια ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο 

εντοπίζει διαφορές στην εθιµοτυπική σειρά δηµιουργίας της οικογένειας.. Για παράδειγµα 

ακούστηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] Οι οικογένειες τώρα είναι… πρώτα… κάνουν το παιδί, συζούνε, πρώτα κάνουνε το παιδί, 

πρω, µετά κά… κάνουνε τον πολιτικό, για να αναγνωρίσουν το παιδί και µετά… τι κάνουνε; Α! µετά 
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από… µερικά χρόνια… παντρεύονται και κάνουν και κατευθείαν τα βαφτίσια. Αυτή είναι η οικο… 

η… το σπίτι της µοντέρνας οικογένειας σήµερα.  

   

8.2.4.2. Η οικογένεια ως πηγή αποξένωσης: Η ποιότητα της καθηµερινότητας των ατόµων που 

απαρτίζουν την οικογένεια έχει πλέον αλλάξει. Οι ώρες που αφιερώνει ο ένας σύζυγος στον άλλον, 

οι ώρες που αφιερώνονται στα παιδιά, ακόµη και ο αριθµός των παιδιών που αποκτά η οικογένεια 

σήµερα. Τα παιδιά πλέον δεν µεγαλώνουν µε τους γονείς, η οικογένεια πλέον δεν έχει καθόλου 

χρόνο στη διάθεσή της. Ο ρόλος των γονιών αλλοιώνεται, αφού αντικαθίστανται από τρίτα 

πρόσωπα – παππούδες, παραµάνες – αλλά και ο ρυθµός της ζωής είναι πλέον πιεστικός και 

γρήγορος. Οι γονείς ενδιαφέρονται να παράσχουν στα παιδιά όλο και περισσότερα υλικά αγαθά, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται ο χρόνος εργασίας τους και να µειώνεται ανάλογα ο χρόνος µε την 

οικογένειά τους. Με αυτήν την φιλοσοφία διατυπώθηκαν τα εξής:    

    
Μαρία: […] σύζυγος στη δουλειά όλη µέρα. Τα παιδιά… σε παραµάνες… σε baby – sitter. Έχει 

εξαληφθεί, έτσι… κάπως … το να φάµε, κάτω από το ίδιο τραπέζι, να παίξουµε όλοι µαζί ένα 

επιτραπέζιο… Όλοι κοιτάνε το… πάνε µε το δικό τους ρυθµό, όλοι για τα περισσότερα χρήµατα, κι 

έχουµε ξεχάσει το νόηµα πια, που είναι να πάµε µια βόλτα, µια εκδροµή, κάπου, να περάσουµε 

οικογενειακά ωραία. Μόνο τις υποχρεώσεις µας, το πώς να… να φανούµε στους άλλους, και όχι στα 

παιδιά. Έτσι πιστεύω, ότι είναι η σύγχρονη οικογένεια τώρα. 

 

Ευαγγελία: […] και οι δύο γονείς, ε… δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, οπότε απουσιάζουν από το σπίτι, 

ε… πολλές ώρες και τα παιδιά αναγκαστικά, είτε… παραµένουν σε ένα παιδικό σταθµό για πολλές 

ώρες, είτε τα µεγαλώνει κάποιος παππούς, παππούς ή γιαγιά, ε… και κατά συνέπεια, όταν ε, τα παιδιά 

µένουνε µε τον παππού και τη γιαγιά περισσότερες ώρες, ο παππούς και η γιαγιά αποκτάει δικαιώµατα 

και θέλει να παρεµβαίνει ε, στην οικογένεια των παιδιών, οπότε αλλοιώνεται και ο ρόλος των γονιών, 

και… ε,  αλλοιώνεται επίσης, και ο θεσµός, ε… της οικογένειας, γιατί µέσα στη οικογένεια… οι γονείς 

πρέπει να είναι αναντικατάστατοι και να µην επηρεάζονται, ούτε να προσβάλλονται από τρίτα 

πρόσωπα, σχετικά µε το τι είναι καλό για το παιδί τους. 

 

8.2.4.3. Η οικογένεια ως πηγή νέας µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει νέες οικογενειακές µορφές. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται νέες µορφές συµβίωσης – 

οµοφυλοφιλικές σχέσεις ή / και δηµιουργίας οικογένειας, όπως είναι η µονογονεΐκή, η εκτεταµένη 

και η ανάδοχη οικογένεια. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Υπάρχουνε και… και ανωµαλίες που… άντρες συζούνε µε άντρες, γυναίκες µε 

γυναίκες… ‘ντάξει… Εγώ πιστεύω, ότι… οι οικογένειες τώρα είναι… στην λογική να κάνουνε ένα 

παιδί, άντε το πολύ δύο. ∆εν αντέχουν παραπάνω… ναι. 

 

Ευαγγελία: […] είναι πολύ συχνά τα διαζύγια, και έχει αλλάξει θα λέγαµε ο πυρήνας της οικογένειας, 

δηλαδή, είναι πολύ συχνό το φαινόµενο των µονογονεϊκών οικογέ, οικογενειών, είτε τα παιδιά 

µεγαλώνουν µόνο µε τον πατέρα, είτε µόνο µε την µητέρα, συνηθέστερα, ή επίσης, είναι πολύ συχνό το 

φαινόµενο των οικογενειών που αποτελείται από… παιδιά µε συζύγους που έχουνε ξαναπαντρευτεί ε… 

για δεύτερη ή ακόµα και για τρίτη φορά. Ε… Επίσης, υπάρχει το ενδεχόµενο της ανάδοχης ε… 

οικογένειας, µία µητέρα, δηλαδή, µία οικογένεια που δεν θέλει να κρατήσει το παιδί της, ε… το δίνει 

σε κάποια άλλη οικογένεια να το… µεγαλώσουν, ε… ε… δηλαδή, θα λέγαµε µε λίγα λόγια, ότι… ο 

θεσµός της οικογένειας σήµερα έχει αλλάξει, ε, γιατί και η… µορφή της και ο πυρήνας της και η δοµή 

της οικογένειας έχει αλλάξει ριζικά.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το θεσµό της οικογένειας παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 32 πιο κάτω.  
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Πίνακας 32: Κατηγορίες που αφορούν το θεσµό της οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

θεσµό της οικογένειας Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή αλλαγής 1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή 

αποξένωσης 
1 1 2 

Η οικογένεια ως πηγή νέας 

µορφής 
1 1 2 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα συνειδητοποιούµε, ότι και οι δύο µητέρες εντοπίζουν 

µεγάλες διαφορές στον θεσµό της οικογένειας σήµερα, που εντοπίζονται κυρίως στις νέες µορφές 

οικογενειακής ζωής. Η Μαρία τονίζει το φαινόµενο της µείωσης των παιδιών που αποκτά κάθε 

οικογένεια, αλλά και τις µορφές συµβίωσης, που εντοπίζονται στην εποχή µας, ανάµεσα σε 

οµοφυλοφιλικά ζευγάρια. Η Ευαγγελία από την πλευρά της υπογραµµίζει, ότι στις µέρες µας η απλή 

πυρηνική οικογένεια έχει αντικατασταθεί πλέον από την µονογονεΐκή, λόγω διαζυγίου, από την 

εκτεταµένη – γονείς από προηγούµενο γάµο µε παιδιά, ξαναπαντρεύονται – ή ακόµα και από την 

ανάδοχη οικογένεια – γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυµούν να µεγαλώσουν τα 

παιδιά τους, τα δίνουν σε άλλη οικογένεια.  

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν είναι τυχαία, αφού, όπως αναφέρει η Μαρία, τα µέλη της 

οικογένειας έχουν πλέον αποξενωθεί,  οι γονείς εργάζονται πολλές ώρες µε αποτέλεσµα τα παιδιά να 

µεγαλώνουν σε «ξένα χέρια», αλλά και να µειώνεται ο χρόνος που περνούν µε τους γονείς τους. Οι 

γονείς από την πλευρά τους ενδιαφέρονται µονάχα να δώσουν στα παιδιά τους υλικά αγαθά, 

αδιαφορώντας για το χρόνο που δεν τους αφιερώνουν και ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό.   

Η Ευαγγελία προσθέτει, ότι ένας από τους υπαίτιους λόγους που τα µέλη της οικογένειας έχουν 

αποξενωθεί µεταξύ τους είναι και το ότι τα παιδιά µεγαλώνουν µε τον παππού και την γιαγιά, αφού 

οι γονείς εργάζονται πολλές ώρες, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται ο γονεϊκός ρόλος. ∆ηλαδή, οι 

παππούδες αποκτούν περισσότερα δικαιώµατα απ’ ότι θα έπρεπε να έχουν και λόγω των µεγάλων 

χρονικών διαστηµάτων που περνούν µαζί µε τα εγγόνια τους, έχουν την πεποίθηση, ότι µπορούν να 

κάνουν υποδείξεις στους γονείς ή πολλές φορές πιστεύουν, ότι µπορούν και να τους 

αντικαταστήσουν. 

Επιπλέον, η Μαρία εντοπίζει διαφορές και στην εθιµοτυπική σειρά των πραγµάτων. Για 

παράδειγµα, παλαιότερα οι άνθρωποι πρώτα παντρεύονταν και µετά αποκτούσαν παιδί. Στις µέρες 

µας, όµως είναι πολύ συνηθισµένο το φαινόµενο να αποκτούν πρώτα παιδί και µετά να 

πραγµατοποιείται ο γάµος, αν γίνεται κι αυτός. Πρώτα γίνεται ο πολιτικός γάµος, για να 

αναγνωριστεί το παιδί, και στη συνέχεια θρησκευτικός γάµος και βάφτιση τελούνται µαζί. 

Και οι δύο µητέρες λοιπόν, εντοπίζουν αλλαγές στην έννοια του θεσµού της οικογένειας σήµερα. 

 

8.2.5. Η σηµασία της οικογένειας στη ζωή του ανθρώπου (Ερώτηση Νο5) 

 

Η κατηγορία αυτή βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Η οικογένεια παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου; Γιατί ναι ή γιατί όχι», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τη σηµασία που έχει η οικογένεια γενικά στη ζωή των δύο µητέρων. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των δύο υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

8.2.5.1 Η οικογένεια ως πηγή προτύπων: Αναφέρεται στη περίπτωση που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η οικογένεια αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγµα για τα µικρότερα µέλη της, τα παιδιά. Οι σχέσεις 

των µελών µεταξύ τους, υγιείς και µη, δηµιουργούν ανάλογα συναισθήµατα, είτε θετικά, είτε 

αρνητικά, τα οποία µε τη σειρά τους ενδυναµώνουν ή αποδυναµώνουν τα ίδια τα άτοµα 
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µεµονωµένα, αλλά και τις µεταξύ τους επαφές.  Η οικογένεια αποτελεί ένα φυτώριο αρχών και 

αξιών, στο οποίο µυούνται τα παιδιά. Με αυτή τη λογική διατυπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Και… πολλές φορές ε… βλέπουµε παιδιά που… ε… µεγαλώνουν σε υγιείς οικογένειες 

και φτιάχνουν και αυτά υγιείς οικογένειες, γιατί έχουνε καλά πρότυπα. Υπάρχουνε, επίσης και παιδιά 

που είναι παιδιά χωρισµένων γονέων και δυστυχώς… καταλήγουν και αυτά να φτιάξουν µία σχέση και 

στο τέλος να καταλήξουν και αυτοί παιδιά… χω… ε, δη,  να χωρίσουνε. ∆ηλαδή, βλέπουνε… έχουνε 

άλλα… πρότυπα… και… επηρεάζονται κι αυτά. 

 

Ευαγγελία: […] ανάλογα µε το τι αρχές, ε… έχει δώσει η οικογένεια στα µέλη της και πιο 

συγκεκριµένα στα παιδιά της, ε… είναι και η πορεία του ανθρώπου. ∆ηλαδή, ε, το παιδί από αυτές τις 

αρχές πιάνεται και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα αργότερα στη ζωή του, ή από την ανατροφή που του 

έχει δώσει η οικογένειά του. 

 

Μέσα από τις καταστάσεις που ζουν τα παιδιά στο οικογενειακό σύνολο, ως µικρότερο σύνολο 

της ευρύτερης κοινωνικής ζωής, διαµορφώνουν στάσεις ζωής και αποκτούν πρότυπα, αλλά και 

οικογενειακούς ρόλους επηρεαζόµενα από την οικογένεια τους, από τους δεσµούς που αναπτύσσουν 

µε τους γονείς τους και τα αδέρφια τους. Με αυτήν τη λογική και οι δύο µητέρες απάντησαν, ότι η 

οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ατόµου, αφού αποτελεί γι’ αυτά παράδειγµα, 

πρότυπο συµπεριφορών και ρόλων.    

 

8.2.6. Η οικογένεια παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο6) 

 

Αυτή η κατηγορία βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση « Πώς ήταν η 

οικογένεια, όταν εσύ ήσουν νέος / α και πώς τώρα; Τι διαφορές, δηλαδή, βλέπεις, ότι υπάρχουν 

µεταξύ της οικογένειας, όσον αφορά τη δοµή, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις 

αντιλήψεις», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε, το πώς αντιλαµβάνονται οι δύο µητέρες 

την οικογένεια σήµερα συγκριτικά µε την οικογένεια του παρελθόντος, όσον αφορά στη δοµή, τις 

αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις που ίσχυαν και ισχύουν σήµερα. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:    

 

8.2.6.2. Παλαιότερα 

 

8.2.6.2.1. Η οικογένεια ως δοµή  
 

8.2.6.2.1.1. Η οικογένεια ως πηγή πυρηνικής µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αποδίδει ως διαφορά αναφορικά µε τη δοµή της οικογένειας, την πυρηνική της µορφή, 

τα µέλη από τα οποία αποτελείται. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Πιστεύω… όπως ήτανε… και… τα παλιά χρόνια, δηλαδή ήτανε πατέρας, µητέρα, παιδιά.  

 

Ευαγγελία: […] η δοµή της οικογένειας ήταν, ε… πυρηνική, πυρηνικότατη, θα λέγαµε, ε… δηλαδή, 

αποτελούνταν αποκλειστικά από τον µπαµπά, τη µαµά και τα παιδιά. 

 

8.2.6.2.1.2. Η οικογένεια ως πηγή διευρυµένης µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εστιάζει στα µέλη από τα οποία αποτελείται η οικογένεια. Μαζί, δηλαδή, µε τους γονείς 

και τα παιδιά µένουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.  

 
Ευαγγελία: […] Επίσης, παλαιότερα ήταν πολύ συχνό το φαινόµενο µέσα στην ίδια την οικογένεια, 

στην οικεία της οικογένειας, να παραµένει και ο παππούς και η γιαγιά και να µεγαλώνει και να ζει, 

δηλαδή, ουσιαστικά µαζί µε τους γονείς και τα παιδιά. 
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8.2.6.2.1.3. Η οικογένεια ως πηγή περισσότερων παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υποστηρίζει την ύπαρξη περισσότερων παιδιών στην οικογένεια της παλαιότερης 

εποχής. Πιο αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] Ίσως να µην είναι τόσα πολλά τα παιδιά, όσα ήτανε παλιά.  

 

Ευαγγελία: […] παλαιότερα οι γονείς έκαναν πολλά παιδιά, ε… δηλαδή η κάθε οικογένεια 

αποτελούνταν από τέσσερα, πέντε έξι ε, και πολλές φορές περισσότερα παιδιά.  

 

8.2.6.1.2.
 
Η οικογένεια ως αξία 

 

8.2.6.1.2.1. Η οικογένεια ως πηγή αγάπης και κατανόησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο προβάλλει ως αξία αυτές στις οποίες θεωρεί, ότι στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόµηµα 

της οικογένειας: την αγάπη και την κατανόηση. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] παλαιότερα στην οικογένεια, µία βασική αξία ήταν η αγάπη και η κατανόηση και, 
ε… πίστευαν στην οικογένεια, δηλαδή, έκαναν το παν να µην χωρίσουν. 

 

8.2.6.1.2.2. Η τιµιότητα ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υποστηρίζει, ότι την παλαιότερη εποχή υπερίσχυε στην οικογένεια η αξία της τιµιότητας. Έτσι, 

ακούστηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] Παλαιότερα πιστεύω δίνανε… περισσότερο σηµασία… ε… στο να περνάνε καλά… να… 

είναι τίµιοι. 

 

8.2.6.1.2.3. Η εργατικότητα ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει ως σηµαντική αξία της παλαιότερης εποχής για την οικογένεια την εργατικότητα των 

µελών της, και ειδικά των γονέων. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] να είναι εργατικοί. 

 

8.2.6.1.2.4. Η ενωµένη οικογένεια ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως σηµαντικότερη αξία τα δεσµά που ενώνουν την οικογένεια, την θαλπωρή και 

την αγάπη που υπάρχει µεταξύ τους. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] να είναι κάτω απ’ το ίδιο τραπέ, στο ίδιο τραπέζι, κάτω απ’ την ίδια στέγη. Να… να 

υπάρχει έτσι, θαλπωρή, κάτω από… στην οικογένεια.  

  

8.2.6.1.3. Η οικογένεια ως συναισθήµατα 

 

8.2.6.1.3.1. Ο γάµος ως πηγή προξενιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει ως διαφορά αναφορικά µε τα συναισθήµατα, την τέλεση ενός γάµου από προξενιό, και 

µάλιστα κατόπιν επιλογή του συζύγου. Έτσι, διατυπώθηκε:   

 
Ευαγγελία: […] Παράλληλα, ε… παλαιότερα παντρεύονταν συνήθως από προξενιό. Ε, δηλαδή, 

συνήθως την επιλογή την είχε ο σύζυγος».  

 

8.2.6.1.3.2. Τα παιδιά ως πηγή ελευθερίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που προβάλλεται η 

ελευθερία των παιδιών, η οποία συνίσταται στον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και στην έλλειψη 

άγχους, που τα χαρακτήριζε. Με αυτή τη φιλοσοφία, διατυπώθηκαν τα εξής:  
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Μαρία: […] παλαιότερα ήτανε πιο ελεύθερα τα παιδιά… Εµείς, ούτε άγχος είχαµε να πάµε µπαλέτο, 

ούτε άγχος είχαµε να µάθουµε πιάνο, ούτε άγχος είχαµε να µάθουµε αγγλικά, γερµανικά. 

 

8.2.6.1.4. Η οικογένεια ως συµπεριφορές 
 

8.2.6.1.4.1. Η εργασία ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναφέρεται στην απαγόρευση της γυναίκας από το σύζυγό της να εργαστεί και στην µοναδική 

ενασχόλησή της µε το σπίτι και τα παιδιά. Αναλυτικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] Εκείνος δούλευε, η γυναίκα βέβαια κάθονταν στο σπίτι και  µεγάλωνε αποκλειστικά 

τα παιδιά. ∆εν σκεφτόταν καν να βγει έξω και να εργαστεί.  

 

8.2.6.1.4.2. Η καθηµερινότητα ως πηγή αλήθειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η παλαιότερη εποχή χαρακτηρίζονταν από αληθινές και ελεύθερες 

συµπεριφορές, χωρίς υποκρισίες και συµβιβασµούς. Σε αντίθεση µε την σηµερινή εποχή, που 

επικρατεί η τυποποίηση και η υποκρισία. Ειδικότερα:   

 
Μαρία: […] παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η πίεση και οι συµπεριφορές ήταν πιο… αληθινές. Τώρα 

είναι πιο τυποποιηµένες, πιο ψεύτικες, πιο υποκριτικές. 

 

8.2.6.1.4.3. Ο σύζυγος ως πηγή εντολών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την αποκλειστική θέση της γυναίκας µέσα στα πλαίσια του σπιτιού και την κυριαρχία 

του συζύγου σε αυτήν, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια. Πιο συγκεκριµένα:   

  
Ευαγγελία: […] παλαιότερα η… γυναίκα, ε… ήταν στο σπίτι σαν τη δούλα.  ∆ηλαδή, έπρεπε να έχει 

το σπίτι καθαρό, ε, να φροντίζει τα παιδιά, να τα πλένει, να τα ταΐζει, να φροντίζει τον σύζυγο, 

γενικότερα δεν µπορούσε να εκφράσει τις επιθυµίες της, δεν είχε µία θέση στην οικογένεια. Ήταν ο 

σύζυγος ο αφέντης του σπιτιού, ο κυρίαρχος στο σπίτι και η γυναίκα έκανε, ε, ό, τι έπρεπε να της πει ο 

σύζυγος. 

 

8.2.6.1.4.4. Τα παιδιά ως πηγή ελευθερίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι οι συµπεριφορές και οι δραστηριότητες των παιδιών χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 

πίεσης και άγχους. Αντιθέτως, πληµµυρίζουν από χαλαρότητα και αυθορµητισµό. ∆ιατυπώθηκε 

σχετικά το εξής: 

 
Μαρία: […] παλαιότερα ήτανε πιο ελεύθερα τα παιδιά… ήτανε πιο αυθόρµητες, πιο χαλαρές, και τα 

παιδιά µε τους γονείς τους, χαλαρά… Ούτε πίεση, ούτε άγχος.  

 

8.2.6.1.5. Η οικογένεια ως αντιλήψεις 
 

8.2.6.1.5.1. Η οικογένεια ως πηγή αυτάρκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την αυτάρκεια των µελών της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή, τις µικρές 

οικονοµικές και καταναλωτικές ανάγκες που τους χαρακτήριζαν. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] παλαιότερα οι άνθρωποι αρκούνταν στα λίγα και στα καλά  

 

Μαρία: […] Παλαιότερα δούλευε ένας γονέας, έβγαζε το χρη, το χρήµα που µπορούσε να βγάλει και 

ζούσε µ’ αυτό. 

 

8.2.6.1.5.2. Η οικογένεια ως πηγή συµβιβασµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την υποχώρηση των γονέων στις επιθυµίες, αλλά και τις δυνατότητες των 

παιδιών τους. Χαρακτηριστικά:  
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Μαρία: […] Ενώ παλαιότερα… το θέλανε πάλι επιστήµονα. Αλλά ‘ντάξει, αν το παιδί µου δεν έχει 

την έφεση, θα πάει και αγρότης, θα πάει και… µαραγκός, θα πάει και… υδραυλικός, δεν ήταν και τόσο 

ντροπή. 

 
 Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις διαφορές στην οικογένεια παλαιότερα 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 33 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 33: Κατηγορίες που αφορούν την οικογένεια παλαιότερα αναφορικά µε τη δοµή, τις αξίες, τα 

συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

οικογένεια παλαιότερα  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως 

πηγή πυρηνικής 

µορφής   

1 1 2 

Η οικογένεια ως 

πηγή 

διευρυµένης 

µορφής   

0 1 1 Η οικογένεια ως 

δοµή  

Η οικογένεια ως 

πηγή 

περισσότερων 

παιδιών  

1 1 1 

Η οικογένεια ως 

αγάπη και 

κατανόηση  

0 1 1 

Η τιµιότητα ως 

αξία 
1 0 1 

Η εργατικότητα 

ως αξία  
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

αξία 

Η ενωµένη 

οικογένεια ως 

αξία 

1 0 1 

Ο γάµος ως 

πηγή προξενιού 
0 1 1 

Η οικογένεια ως 

συναισθήµατα  Τα παιδιά ως 

πηγή ελευθερίας  
1 0 1 

Η εργασία ως 

πηγή διαφοράς  
0 1 1 

Η 

καθηµερινότητα 

ως πηγή 

αλήθειας  

1 0 1 

Ο σύζυγος ως 

πηγή εντολών 
0 1 1 

Η οικογένεια ως 

συµπεριφορές  

Τα παιδιά ως 

πηγή ελευθερίας  
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

πηγή αυτάρκειας  
1 1 2 

Η οικογένεια ως 

αντιλήψεις  
Η οικογένεια ως 

πηγή 

συµβιβασµού 

1 0 1 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε, ότι και οι δύο µητέρες, αναφορικά µε τη δοµή της 

οικογένειας στο παρελθόν, υπογραµµίζουν την πυρηνική µορφή της οικογένειας, η οποία 

απαρτιζόταν από τον µπαµπά, την µαµά και τα παιδιά. Η Ευαγγελία ωστόσο αναφέρεται και στη 

διευρυµένη µορφή της οικογένειας, η οποία αποτελείται από του γονείς και τα παιδιά, αλλά και από 

τον παππού και τη γιαγιά. Επιπλέον, και οι δύο µητέρες τονίζουν το γεγονός, ότι στις οικογένειες 

παλαιότερα υπήρχαν περισσότερα παιδιά.  

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή, η Ευαγγελία αναφέρεται 

στα συναισθήµατα της αγάπης και της κατανόησης, ως αξία της εποχής εκείνης, αφού τα µέλη της 

οικογένειας τότε ήταν πολύ δεµένα, κι έκαναν τα πάντα, προκειµένου η οικογένειά τους να 

καρποφορεί. Και η Μαρία αναφέρεται στην ενωµένη οικογένεια ως πηγή αξίας, χωρίς ωστόσο να 

υπογραµµίζει συγκεκριµένα συναισθήµατα. Αναφέρεται, επίσης, στην τιµιότητα και την 

εργατικότητα των ατόµων της εποχής εκείνης.    

Σε σχέση µε τα συναισθήµατα των µελών της οικογένειας της παλαιότερης εποχής, η Ευαγγελία 

τονίζει το γεγονός, ότι ο γάµος δεν αποτελούσε πηγή συναισθηµάτων του ατόµου ή ελεύθερη 

επιλογή, αλλά ήταν συνήθως προξενιό. Από την άλλη, η Μαρία επικεντρώνεται στο γεγονός, ότι τα 

παιδιά παλαιότερα, δεν ζούσαν στην καταναλωτική, απαιτητική και αγχωτική κοινωνία που ζουν 

σήµερα, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνονταν περισσότερο ελεύθερα, µε περισσότερο 

ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και χωρίς αναγκαστικές εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Τώρα, όσον αφορά στις συµπεριφορές, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η γυναίκα παλαιότερα δεν 

εργαζόταν, όπως σήµερα, αλλά παρέµενε αναγκαστικά µέσα στο πλαίσιο του σπιτιού, όπου 

ανέθρεφε τα παιδιά της οικογένειας. Αυτός ήταν, κατά την Ευαγγελία και ο αποκλειστικός ρόλος της 

γυναίκας, χωρίς να µπορεί να εκφέρει την άποψή της σε ένα θέµα και χωρίς να εκφράζονται οι 

επιθυµίες της, αφού τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο σπίτι τον κατείχε ο άντρας. Η Μαρία από 

την άλλη θεωρεί, ότι οι συµπεριφορές των ατόµων παλαιότερα µέσα στη οικογένεια ήταν 

περισσότερο αληθινές, συγκριτικά µε σήµερα που θεωρεί, ότι είναι ψεύτικες και υποκριτικές. 

Παράλληλα αναφέρεται και στα παιδιά, τονίζοντας, ότι και η δική τους συµπεριφορά ήταν 

περισσότερο αυθόρµητοι και χαλαρή, αφού το ίδιο ήταν οι γονείς τους, αλλά και η κοινωνία στην 

οποία ζούσαν.  

Τέλος, σχετικά µε τις αντιλήψεις για την οικογένεια, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι στην 

παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι αρκούνταν σε λίγα, είχαν µάθει, δηλαδή, στα λίγα αγαθά, και ζούσαν 

µε αυτά. ∆εν είχαν υπερβολικές απαιτήσεις, και γι’ αυτό το λόγο δεν αναγκαζόταν και η γυναίκα να 

εργαστεί. Ούτε, όµως είχε και το δικαίωµα της επιλογής, αφού ο άντρας που θεωρούνταν ο αφέντης 

του σπιτιού, της το απαγόρευε ρητά, και ήθελε να είναι ο µοναδικός παροχέας υλικών αγαθών του 

σπιτιού του. Ακόµη, η Μαρία τονίζει, ότι παλαιότερα οι γονείς, εν αντιθέσει µε σήµερα, δεν είχαν 

µεγάλες µορφωτικές απαιτήσεις από το παιδί και συµβιβάζονταν σε ό, τι κι αν αυτό επέλεγε να 

ακολουθήσει ως επάγγελµα στη ζωή του.         

 

8.2.6.2. Σήµερα 
 

8.2.6.2.1. Η οικογένεια ως δοµή 
 

8.2.6.2.1.1.1 Η οικογένεια ως πυρηνική µορφή: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο δεν εντοπίζει διαφορές στην παλαιότερη και τη σηµερινή µορφή της οικογένειας. 

Θεωρεί, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τοµέα. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] δηλαδή ήτανε πατέρας, µητέρα, παιδιά, έτσι είναι και τώρα. Πατέρας, µητέρα, παιδιά. 

 

8.2.6.1.1.2. Η οικογένεια ως πηγή λιγότερων παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο κάνει λόγο για τον µικρότερο αριθµό παιδιών που αποκτά σήµερα η οικογένεια. Πιο 

συγκεκριµένα: 
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Μαρία: […] Ίσως να µην είναι τόσα πολλά τα παιδιά, όσα ήτανε παλιά.  

 

Ευαγγελία: […] και συνήθως υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια ή το πολύ δύο. 

 

8.2.6.1.1.3. Η οικογένεια ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι σήµερα ο θεσµός της οικογένειας έχει «χαλαρώσει». Η εθιµοτυπική σειρά των 

πραγµάτων δεν είναι η ίδια. Πρώτα έρχεται η απόκτηση των παιδιών και κατόπιν η τελετή του 

γάµου. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] πρώτα προηγείται το παιδί και µετά γίνεται ένας γάµος.  

 

8.2.6.1.1.4. Η οικογένεια ως πηγή µονογονεϊκής µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά την ύπαρξη νέων οικογενειακών σχηµάτων στην σηµερινή εποχή. 

Ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ενώ σήµερα συνήθως οι οικογένειες αποτελούνται µόνο από την µητέρα, πιο συχνά, 

ή µόνο από τον πατέρα και τα παιδιά και αυτό γιατί είναι πολύ ε… συχνό το φαινόµενο των διαζυγίων. 

 

8.2.6.1.1.5. Τα παππούδια ως πηγή φύλαξης των παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι στη σηµερινή εποχή, και κατά τη διάρκεια εργασίας των γονέων, τα παιδιά 

φυλάσσονται από τον παππού και τη γιαγιά.  

 
Ευαγγελία: […] Ενώ σήµερα, το συνηθέστερο φαινόµενο είναι να ζουν κάπου κοντά οι γονείς και να 

προσέχουν τα παιδιά των παιδιών τους, τα εγγόνια τους, δηλαδή, όταν αυτοί εργάζονται. 

 

8.2.6.2.2. Η οικογένεια ως αξία 
 

8.2.6.2.2.1. Η οικογένεια ως πηγή έλλειψης αγάπης και κατανόησης: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι σήµερα δεν υπάρχει τόσο έντονο µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας το συναίσθηµα της αγάπης και της κατανόησης. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Ενώ σήµερα, ε, τα ζευγάρια µε το παραµικρό, χωρίς καν να έχουν καλοσκεφτεί τους 

λόγους που παντρεύτηκαν, χωρίζουν. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η αξία της ένωσης της  οικογένειας, 

αυτή η αξία της αγάπης που ενώνει τους γονείς και τα παιδιά και γενικότερα τα µέλη της οικογένειας.  

  

8.2.6.2.2.2. Ο γάµος ως πηγή επιπολαιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θίγει την ανευθυνότητα των νέων αναφορικά µε την υπόθεση του γάµου. Φέρονται ε απερισκεψία, 

σκεπτόµενοι µε την παραµικρή δυσκολία το χωρισµό. Ακούστηκε σχετικά: 

   
Ευαγγελία: […] Επίσης, ε…. τα άτοµα ε… στις µέρες µας που αποφασίζουν να παντρευτούν, ε… δεν 

το σκέφτονται και πολύ. ∆ηλαδή, προχωρούν εύκολα σε ένα γάµο, χωρίς να κρίνουνε, αν ο άλλος είναι 

ο κατάλληλος σύντροφος για αυτούς, µε αποτέλεσµα το διαζύγιο να έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, είτε 

υπάρχουν παιδιά, είτε δεν υπάρχουν. 

 

8.2.6.2.2.3. Τα χρήµατα ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η αξία της σηµερινής εποχής είναι τα χρήµατα. Γενικότερα δίνεται πολύ µεγάλο βάρος 

στην οικονοµική άνεση του ατόµου. Ακούστηκε σχετικά:  

 
Μαρία: […] ∆ηλαδή, αξία τώρα είναι το χρήµα. Άµα έχεις οικογένεια, πρέπει να έχεις χρήµα.  

 

8.2.6.2.2.4. Η απουσία των γονέων ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως αξία της σηµερινής εποχής την χρονική απουσία των γονέων από το 
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σπίτι και κατά συνέπεια την πολύωρη παραµονή των παιδιών σε άλλα άτοµα ή κέντρα φύλαξης. 

Ειδικότερα, µας είπε το εξής η Μαρία:  

 
Μαρία: […] Και για να… έχεις χρήµα, πρέπει να δουλεύεις πολλές ώρες. Κι αν δουλεύεις πολλές 

ώρες σηµαίνει, ότι πρέπει να λείπεις πολλές ώρες απ’ το σπίτι.  

 

8.2.6.2.3. Η οικογένεια ως συναισθήµατα 
 

8.2.6.2.3.1. Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι ο ροµαντικός έρωτας είναι αυτός που οδηγεί τους νέους στην απόφαση του γάµου. 

Συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] Ενώ σήµερα, οι γάµοι γίνονται συνήθως από αγάπη, δηλαδή ο νέος  ερωτεύεται τη 

νέα και η νέα το νέο και παντρεύονται. Λίγα είναι τα προξενιά που γίνονται στις µέρες µας. 

 

8.2.6.2.3.2. Τα παιδιά ως πηγή καταπίεσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι σήµερα τα παιδιά αποτελούν το κέντρο της οικογένειας. Στο σηµείο µάλιστα που 

εστιάζεται κυρίως η σηµερινή οικογένεια είναι η εκπαίδευση του παιδιού. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] Καταπιέζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πολύ καταπίεση και πολύ άγχος έχουν τα 

σηµερινά παιδιά σε σύγκριση µε παλαιότερα. Εµείς, ούτε άγχος είχαµε να πάµε µπαλέτο, ούτε άγχος 

είχαµε να µάθουµε πιάνο, ούτε άγχος είχαµε να µάθουµε αγγλικά, γερµανικά. Άµα µας πήγαιναν οι 

γονείς µας, έχει καλώς. Άµα δεν µας πήγαιναν… Τώρα όµως είναι κανόνας. Πάει και η φίλη του φίλου 

και πρέπει να πάµε κι εµείς. Γιατί πώς θα δείξουµε, ότι έχουµε χρήµα; 

 

8.2.6.2.4. Η οικογένεια ως συµπεριφορές 

 
8.2.6.2.4.1. Η καθηµερινότητα ως πηγή άγχους: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει τη σηµασία και την επιρροή του άγχους στη ζωή του σηµερινού ανθρώπου, λόγω 

των γρήγορων ρυθµών διαβίωσης, αλλά και των αυξανόµενων οικονοµικών απαιτήσεων. Μας είπαν 

λοιπόν: 

 
Μαρία: […] µες το άγχος είναι, είναι µια οικογένεια. Να ετοιµάσουµε τα παιδιά, να τα αφήσουµε στο 

σχολείο, να τα παρκάρουµε στο σχολείο, για να µπορέσουµε να πάµε στις δουλειές µας, να βγάλουµε 

χρήµα, για να µπορέσουµε να πάµε… σινεµά, να πληρώσουµε δεξιά και αριστερά τους λογαριασµούς. 

 

 

8.2.6.2.4.2. Η γυναίκα ως πηγή πολλών ρόλων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την σηµασία των πολλαπλών ρόλων στη ζωή της γυναίκας σήµερα, αλλά 

και το άγχος που απορρέει από την ανάληψη τόσων πολλών ρόλων, διότι επιθυµούν να 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε όλους. Εκφράστηκαν λοιπόν ως εξής:  

 

 
Ευαγγελία: […] Η γυναίκα πλέον έχει τη δική της θέση και µέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. 

Γιατί στις µέρες µας µία γυναίκα πρέπει να είναι και… γυ, και σύζυγος και µητέρα και καλή 

νοικοκυρά, ε.. και καλή στον ερωτικό τοµέα, δηλαδή πρέπει να είναι σε όλα καλή… κι αυτό είναι λίγο 

αγχωτικό.  
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8.2.6.2.5. Η οικογένεια ως αντιλήψεις  
 

 

8.2.6.2.5.1. Η γυναίκα ως πηγή εργασίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θίγει 

την εργασία της γυναίκας σήµερα. Η χειραφετηµένη γυναίκα σήµερα εργάζεται, τόσο γιατί το 

επιθυµεί, όσο και γιατί είναι αναγκασµένη από τις αυξανόµενες οικονοµικές ανάγκες της 

οικογένειας. Μας είπαν λοιπόν:  

 

 
Ευαγγελία: […] η γυναίκα σήµερα εργάζεται, ε… είτε γιατί το θέλει αυτή για να έχει, όπως λέµε 

σήµερα,  το δικό της πορτοφόλι και να αισθάνεται δυναµική και χρήσιµη µέσα στην οικογένεια, γιατί 

δυστυχώς οι δουλειές του σπιτιού και όταν η γυναίκα µόνο δουλεύει στο σπίτι, γιατί δουλειά είναι και 
αυτή, δεν εκτιµάται, ε, όσο θα ‘πρεπε.  

 

 

Μαρία: […] η γυναίκα δουλεύει και δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί µε τα παιδιά… Ενώ τώρα η 

γυναίκα εργάζεται, ακόµα και όταν είναι έγκυος.  

 

 

8.2.6.2.5.2. Η οικογένεια ως πηγή πολλών οικονοµικών απαιτήσεων: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο υπογραµµίζει τις πολλαπλές οικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

οπωσδήποτε συνδέονται µε την πολύωρη εργασία και την απαραίτητη µείωση του χρόνου. 

Ειδικότερα:  

 

 
Ευαγγελία: […] στις µέρες µας µε τον καταναλωτικό τρόπο ζωής µε τον οποίο ζούµε και τον οποίο 

προβάλλεται, προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. στην κοινωνία µας σε καθηµερινή βάση, ε… 

αναγκαζόµαστε να δουλεύουµε όλο και περισσότερο, για να έχουµε όλο και περισσότερα χρήµατα και 

να χαλάµε ακόµα περισσότερα». 

 

 

Μαρία: […] Τώρα… δουλεύουνε και οι δύο και παίρνουνε και δάνεια… καταναλωτικά, εορταστικά 

δάνεια, ένα σωρό δάνεια, διακοπών, πραγµατικά, και η αντίληψη του χρήµατος, ας πούµε, για την 

οικογένεια έχει χαλάσει, έχει αλλάξει. 

 

 

8.2.6.2.5.3. Η οικογένεια ως πηγή µορφωτικών απαιτήσεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο τονίζει την παιδοκεντρικότητα της ελληνικής οικογένειας σήµερα, αλλά και την 

σηµασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση των παιδιών. Με αυτή τη φιλοσοφία διατυπώθηκε το 

εξής:  

 

 
Μαρία: […] Το θέλουν όλοι επιστήµονα τώρα… Και όλοι θέλουνε να το παν, να… και 

συναγωνίζονται, ποιος θα τα πάει περισσότερα. Μια µαµά σήµερα, ας πούµε, µου ‘λεγε στο µπαλέτο, 

εγώ µου λέει, πάω την µεγαλύτερη, που είναι µεγαλύτερη, έκτη δηµοτικού, πιάνο, ωδείο, ρυθµική, 

ενόργανη, ε… µπαλέτο και… κολύµβηση. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την οικογένεια σήµερα παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 33α πιο κάτω. 

 



   352 

 

Πίνακας 33α: Κατηγορίες που αφορούν την οικογένεια σήµερα αναφορικά µε τη δοµή, τις αξίες, τα 

συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

οικογένεια σήµερα  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως 

πηγή πυρηνικής 

µορφής  

1 0 1 

Η οικογένεια ως 

πηγή λιγότερων 

παιδιών  

1 1 2 

Η οικογένεια ως 

πηγή αλλαγής  
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

πηγή µονογονεϊκής 

µορφής  

0 1 1 

Η οικογένεια ως 

δοµή 

Τα παππούδια ως 

πηγή φύλαξης των 

παιδιών 

0 1 1 

Η οικογένεια ως 

πηγή έλλειψης 

αγάπης και 

κατανόησης  

0 1 1 

Ο γάµος ως πηγή 

επιπολαιότητας  
0 1 1 

Τα χρήµατα ως 

πηγή αξίας  
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

αξία 

Η απουσία των 

γονέων ως πηγή 

αξίας  

1 0 1 

Ο γάµος ως πηγή 

αγάπης  
0 1 1 

Η οικογένεια ως 

συναισθήµατα Τα παιδιά ως πηγή 

καταπίεσης  
1 0 1 

Η καθηµερινότητα 

ως πηγή άγχους  
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

συµπεριφορές  Η γυναίκα ως πηγή 

πολλών ρόλων  
0 0 1 

Η γυναίκα ως πηγή 

εργασίας  
1 1 2 

Η οικογένεια ως 

πηγή πολλών 

οικονοµικών 

απαιτήσεων  

1 1 2 Η οικογένεια ως 

αντιλήψεις  

Η οικογένεια ως 

πηγή µορφωτικών 

απαιτήσεων 

1 0 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τις κατηγοριοποιήσεις του παραπάνω πίνακα, όσον αφορά την δοµή 

της οικογένειας στη σηµερινή εποχή, η Μαρία επικεντρώνεται στην πυρηνική της µορφή. Αναφέρει, 

δηλαδή, ότι όπως ήταν παλαιότερα η οικογένεια πυρηνική, το ίδιο είναι και τώρα. Αναφέρει, επίσης, 

ότι έχουν αλλάξει οι προσδοκίες του ατόµου από την οικογένεια. Παλαιότερα, δηλαδή, ένας από 

τους βασικότερους λόγους που παντρευόταν κάποιος ήταν για να αποκτήσει παιδί, ενώ σήµερα, 

όπως υπογραµµίζει η Μαρία πρώτα αποκτούν το παιδί και στη συνέχεια κάνουν το γάµο. Και οι δύο 
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µητέρες συµφωνούν στο ότι σήµερα η οικογένεια αποκτά λιγότερα παιδιά συγκριτικά µε 

παλαιότερα. Η Ευαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι η µονογονεϊκή οικογένεια πλέον 

είναι φαινόµενο της εποχής µας, αφού τα διαζύγια είναι συνηθέστατα. Ένα άλλο πολύ συνηθισµένο 

φαινόµενο της εποχής µας, το οποίο προβάλλεται από την Ευαγγελία είναι και το γεγονός, ότι οι 

νέοι σήµερα που παντρεύονται επιλέγουν το σπίτι που θα µείνουν να βρίσκεται κοντά στους γονείς 

τους, αφού οι τελευταίο προσέχουν τα εγγόνια τους, όταν οι γονείς τους εργάζονται. 

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες της οικογένειας σήµερα σε σχέση µε αυτές του παρελθόντος, η 

Ευαγγελία προβάλλει, ως αιτία των διαζυγίων της εποχής µας την έλλειψη αγάπης και κατανόησης 

ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Οι αξίες, δηλαδή, που υπήρχαν παλαιότερα της αγάπης και της 

κατανόησης, στις µέρες µας έχουν εκλείψει. Σε συνδυασµό µε αυτό η Ευαγγελία αναφέρει, ότι 

σήµερα οι νέοι παίρνουν επιπόλαια την απόφαση του γάµου, χωρίς να το σκέφτονται ιδιαίτερα και 

το ίδιο γρήγορα και εύκολα προχωρούν και σε ένα διαζύγιο. Σ’ αυτή την απόφασή τους δεν 

λαµβάνουν καθόλου υπόψη τους την ύπαρξη παιδιών ή όχι.  

Από την άλλη πλευρά, η άλλη µητέρα, η Μαρία, υπογραµµίζει, ότι αξία για την σηµερινή εποχή 

αποτελούν τα χρήµατα και οι υπερβολικές απαιτήσεις που ικανοποιούνται των ατόµων που 

ικανοποιούνται από αυτά. Προκειµένου λοιπόν, τα άτοµα να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, η 

Μαρία υποστηρίζει, ότι εργάζονται περισσότερες ώρες, και κατά συνέπεια απουσιάζουν από το σπίτι 

τους και την οικογένειά τους.  

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία προβάλλει ως πρόβληµα των παιδιών της 

σηµερινής εποχής, την καταπίεση και το άγχος που προκύπτουν από τις υπερβολικές για την ηλικία 

τους δραστηριότητες, µε τις οποίες ασχολούνται. Από την άλλη η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο 

γάµος πλέον στις µέρες µας είναι αποτέλεσµα αγάπης και όχι προξενιού. ∆εν αποκλείει βέβαια και 

την εµφάνιση αυτών, αλλά σε πολύ περιορισµένο βαθµό. 

Στις συµπεριφορές τώρα η Ευαγγελία αναφέρεται, στο ότι η γυναίκα πλέον έχει πολλούς ρόλους, 

αφού είναι και µητέρα και σύζυγος, και γυναίκα και εργαζόµενη. Βρίσκεται, δηλαδή, σε τελείως 

διαφορετική θέση, συγκριτικά µε το παρελθόν. Από την άλλη, η Μαρία θεωρεί, ότι σήµερα η 

οικογένεια κατακλύζεται από το άγχος σε ό, τι κι αν κάνει, αφού η σηµερινή κοινωνική κατάσταση 

είναι τέτοια που τους ωθεί να εργάζονται συνεχώς, για να ικανοποιούν τις καταναλωτικές τους 

αντιλήψεις. 

Τέλος, και σε σχέση µε τις αντιλήψεις των µελών της οικογένειας στη σηµερινή εποχή, και οι δύο 

µητέρες θεωρούν, ότι οι γονείς σήµερα εργάζονται όλο και περισσότερο, αφού η κοινωνία τους 

αναγκάζει, προκειµένου να αποκτήσουν χρήµατα και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ιδίων, αλλά 

και των παιδιών τους. Και οι δύο µητέρες επίσης, υπογραµµίζουν την διαφορετική αντίληψη που 

επικρατεί σήµερα, αναφορικά µε τη γυναικεία εργασία, αφού είναι πλέον επιλογή της γυναίκας, το 

αν θα εργαστεί ή όχι.  

Τέλος, η Μαρία αναφέρεται στις µεγάλες απαιτήσεις που έχουν οι γονείς σήµερα από τα παιδιά 

τους, τόσο στο να ασχολούνται µε περισσότερες δραστηριότητες, χωρίς να σέβονται τον προσωπικό 

ρυθµό του παιδιού, αλλά και τις πραγµατικές του ανάγκες, όσο και στο να αποκτήσουν µόρφωση 

και να γίνουν επιστήµονες. ∆ιακατέχονται, µάλιστα από έναν ανταγωνισµό, για το ποιος θα κάνει το 

παιδί του να συµµετάσχει σε περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες.               

 

8.2.7. Εντοπισµός διαφορών ανάµεσα στην οικογένεια της σηµερινής και της παλαιότερης 
εποχής (Ερώτηση Νο7)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί η οικογένεια 

σήµερα διαφέρει από την οικογένεια της δικής σου εποχής; Πού, δηλαδή, νοµίζεις, ότι οφείλονται οι 

διαφορές που µου περιέγραψες;», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τους λόγους, στους 

οποίους αποδίδουν τα δύο υποκείµενα τις διαφορές που εντοπίζουν ανάµεσα στην οικογένεια της 

παλαιότερης εποχής και της σηµερινής. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  
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8.2.7.1. Ο χρόνος ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την έννοια του χρόνου, ως αιτία διαφορών ανάµεσα στην οικογένεια της 

παλαιότερης εποχής και της οικογένειας του σήµερα. Οι αυξανόµενες ανάγκες σήµερα αναγκάζουν 

το άτοµο να δουλεύει συνεχώς, για να κερδίζει περισσότερα χρήµατα, ούτως ώστε να µπορεί να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες της κοινωνίας, µε αποτέλεσµα όµως να περιορίζεται σηµαντικά ο χρόνος 

που έχει στη διάθεση του, να αφιερώσει στην οικογένειά του και στον εαυτό του. Παράλληλα 

ακούγεται η άποψη, ότι η συµπεριφορά των παιδιών έχει πλέον αλλάξει, λόγω αυτής της έλλειψης 

χρόνου. Τα παιδιά δεν µεγαλώνουν πλέον µε τους γονείς, τουλάχιστον τις περισσότερες ώρες της 

ηµέρας, και λόγω αυτής της έλλειψης έχουν γίνει ιδιαίτερα επιθετικά και ατίθασα Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] ότι οφείλονται καθαρά στο… στο χρήµα. Στο ότι πρέπει να δουλέψουµε και οι δύο, για να 

ζήσουµε την οικογένεια. Γιατί δεν φτάνει ένας µισθός και θέλουµε και τον δεύτερο, και δεν φτάνει και 

ο δεύτερος. Και θέλουµε και το δάνειο. Πιστεύω εκεί, εκεί οφείλονται όλα. Εκεί οφείλονται όλα. 

 

Ευαγγελία: […] η σηµερινή οικογέ, οικογένεια διαφέρει από την οικογένεια της παλαιότερης εποχής, 

ε… γιατί είναι… όπως είπαµε παραπάνω, και διαφορετικές οι συνθήκες. Ε… δηλαδή, τώρα 

αναγκάζονται και τα δύο φύλα και ο άντρας και η γυναίκα να δουλεύουν, λόγω της κοινωνικής 

κατάστασης που επικρατεί, λόγω των αυξανόµενων αναγκών, δηλαδή πολλές φορές µία οικογένεια 

µπορεί να µην έχει ανάγκη ένα άλφα αυτοκίνητο, ε… το οποίο µπορεί να είναι και ακριβό και να µην 

φτάνει η οικονοµική τους κατάσταση να το αγοράσουν, αλλά επειδή, το πήραν οι γείτονες να θέλουν 

σώνει και καλά να το αγοράσουν και να το αποκτήσουν κι εκείνοι. Οπότε, δουλεύουν όλο και 

περισσότερες ώρες… ε…. και… κατά συνέπεια µειώνουν το χρόνο που αφιερώνουν, ε… στα παιδιά 

τους […] παλαιότερα ε… τα παιδιά ήταν περισσότερο υπάκουα ε… στους γονείς ε… ενώ σήµερα 

βλέπεις ότι τα παιδιά, δεν ξέρω, έχουνε ξεφύγει λίγο, ε… και σ’ αυτό βέβαια, δεν οφείλονται τα παιδιά, 

οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στην έλλειψη που νιώθει το παιδί από το γονέα. Γιατί, όταν αυτός 

δουλεύει από το πρωί µέχρι το βράδυ, γιατί κατά τη γνώµη του, πρέπει να προσφέρει κάποια άλφα 

υλικά αγαθά στο παιδί, ενώ του στερεί ε… την, το συναισθηµατικό µοίρασµα µαζί του και το 

ψυχολογικό, τότε είναι λογικό το παιδί το παιδί να επαναστατεί και να αντιδρά, ε… και µε τον τρόπο 

του, δηλαδή πολλές φορές εκφράζει και επιθετικότητα, ε… να θέλει να διαµαρτυρηθεί για όλη αυτή 

την κατάσταση. 

  

8.2.7.2. Ο σύζυγος ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται τον σύζυγο ως αιτία διαφορών ανάµεσα στην οικογένεια της παλαιότερης εποχής 

και της οικογένειας του σήµερα. Ο άντρας στις µέρες µας παρουσιάζεται µε περισσότερη 

κατανόηση, µε µεγαλύτερη διάθεση για συζήτηση και διάλογο, συγκριτικά µε τα παλαιότερα χρόνια 

που θεωρούνταν αυθεντία στον οικογενειακό του περίγυρο. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] επίσης, ο άντρας σήµερα στην οικογένεια έχει αλλάξει. Ε… δεν είναι ο άντρας, ε… ο 

σύζυγος ο παλιός, ε… που θα έλεγε µια κουβέντα και θα ήταν όλα έτοιµα και θα ήταν όλα στην ώρα 

τους. ∆εν είναι τόσο… θα λέγαµε σκληροτράχηλος και τόσο, ε… αυστηρός. Ε, σήµερα, φαίνεται, ότι ο 

άντρας έχει περισσότερη κατανόηση προς τις ε… γυναίκες, ε… και γενικά πιστεύω, ότι και αυτός έχει 

πιεστεί και από την κοινωνία, από τις ανάγκες της κοινωνίας, ε… να αλλάξει στάση. Γιατί, όταν για 

παράδειγµα, η ζωή είναι ακριβή., δεν µπορεί να πει, να απαγορεύσει στη γυναίκα να µην εργάζεται έξω 

από το σπίτι, γιατί πρέπει τότε να είναι σε θέση εκείνος να προσφέρει στην οικογένειά του, και στη 

σύζυγο και στα παιδιά, όλα εκείνα που επιθυµούν, ε… και όλες εκείνες τις ανάγκες που θα… 

προκύψουν. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις αιτίες των διαφορών ανάµεσα στην 

οικογένεια του παρελθόντος και την οικογένεια του σήµερα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό 

πίνακα 34πιο κάτω. 

 
Πίνακας 34: Κατηγορίες που αφορούν τις αιτίες των διαφορών ανάµεσα στη σηµερινή και την παρελθοντική 

οικογένεια σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 
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Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τις 

αιτίες των διαφορών ανάµεσα 

στη σηµερινή και την 

παρελθοντική οικογένεια 

Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο χρόνος ως πηγή διαφοράς  1 1 2 

Ο σύζυγος ως πηγή διαφοράς  0 1 1 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα παρατηρούµε, ότι και οι δύο µητέρες θεωρούν ως βασική 

αιτία των διαφορών που εντοπίζονται στην οικογένεια τη σηµερινή και στην οικογένεια του 

παρελθόντος την έλλειψη χρόνου. Οι γονείς θεωρούν, ότι βασική υποχρέωσή τους απέναντι στα 

παιδιά είναι να τους προσφέρουν υλικά αγαθά. Για να το πετύχουν αυτό δουλεύουν όλο και 

περισσότερες ώρες, µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σπίτι. Οι 

ανάγκες, επίσης, που προβάλλονται από την σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία είναι τόσο 

επιτακτικές, που αναγκάζονται να δουλεύουν και οι δύο γονείς, και όταν ακόµα και τότε δεν 

επαρκούν τα χρήµατα, οι γονείς καταφεύγουν στην ύστατη λύση του δανείου. Ο χρόνος που δεν 

αφιερώνουν στα παιδιά τους και η συνεχής απουσία τους, έχουν ως αποτέλεσµα τα παιδιά να 

γίνονται επιθετικά και δύστροπα, αφού µέσω αυτού του τρόπου διαµαρτύρονται για την 

επικρατούσα κατάσταση.   

 

8.2.8. Οι λόγοι που οδηγούν τα άτοµα στο γάµο παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο8) 
 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί οι άνθρωποι 

παντρεύονταν τότε και για ποιους λόγους παντρεύονται σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τους λόγους που οδηγούσαν τους 

ανθρώπους παλαιότερα σε γάµο και τους λόγους που τους οδηγούν σήµερα. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

8.2.8.1. Παλαιότερα 

 
8.2.8.1.1. Ο γάµος ως πηγή απόκτησης παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο γάµος ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου κάποιος να αποκτήσει 

παιδιά. Χαρακτηριστικά ακούστηκαν τα εξής:  

 

Μαρία: […] Παντρεύονταν τότε πιστεύω, για να… αποκτήσουν παιδιά… Αυτός πιστεύω, 

ήταν ο λόγος. 

 

Ευαγγελία: […] Οι άνθρωποι παλαιότερα παντρεύονταν, ε… ε… για να αποκτήσουν 

οικογένεια, να αποκτήσουν παιδιά… δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ µικρό, νοµίζω µάλιστα και 

σπάνιο, το ενδεχόµενο µία γυναίκα να επιθυµήσει να κάνει ένα παιδί εκτός γάµου. 

 

8.2.8.1.2. Ο γάµος ως πηγή περιουσίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που ο γάµος 

αντιµετωπίζεται, ως ένας τρόπος απόκτησης ή επέκτασης της ήδη υπάρχουσας περιουσίας. 

Συγκεκριµένα: 

 

Ευαγγελία: […] παντρεύονταν πολλές φορές για να ενώσουν και τις περιουσίες τους. Ε… 

δηλαδή είχε ο σύζυγος  µία άλφα περιουσία, ε, κοίταζε να βρει και µία σύζυγο µε κάποια 

περιουσία, ώστε η δική του περιουσία να… αυξηθεί, ε, να µεγαλώσει σε… ε… σε ποσότητα. 
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8.2.8.2. Σήµερα 

 
8.2.8.2.1 Ο γάµος ως πηγή απόκτησης ταυτότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο γάµος πραγµατοποιείται, για να αποδοθεί στο παιδί ένα όνοµα, µία 

ταυτότητα. Για παράδειγµα αναφέρθηκε το εξής: 

 

Μαρία: […] συζούνε πολλά χρόνια, και… προκύπτει ένα µωρό και λένε, ε… τώρα, πρέπει να 

του δώσουµε ένα επίθετο, οπότε, λέει, ας παντρευτούµε, µα έτσι κι αλλιώς, το παιδί µας 

ενώνει και κάπως έτσι… Το βλέπουν, δηλαδή, σαν απόκτηση παιδιών, ότι πρέπει να ‘χει µία 

ταυτότητα το παιδί και πρέπει να ‘χει ένα επίθετο. 

 

8.2.8.2.2. Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι 

η αγάπη είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγµατοποίηση του γάµου. Έτσι, ειπώθηκε το 

εξής: 

 

Ευαγγελία: […] Ε… τώρα στις µέρες µας, οι άνθρωποι οδηγούνται στο γάµο, ε… πιστεύω… 

περισσότερο από αγάπη και όχι από προξενιό, όπως γινόταν, ε… παλαιότερα…». 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που παντρεύονταν οι άνθρωποι 

παλαιότερα και σήµερα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 35 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 35: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που παντρεύονταν οι άνθρωποι παλαιότερα και σήµερα 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τους 

λόγους που οι άνθρωποι 

οδηγούνται στο γάµο  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Ο γάµος ως πηγή απόκτησης 

παιδιών  
1 1 2 

Ο γάµος ως πηγή περιουσίας  0 1 1 

Σήµερα  

Ο γάµος ως πηγή απόκτησης 

ταυτότητας  
1 0 1 

Ο γάµος ως πηγή αγάπης  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τα παραπάνω, και τα δύο υποκείµενα θεωρούν, ότι παλαιότερα οι 

άνθρωποι παντρεύονταν, για να αποκτήσουν παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολη και σπάνια, ειδικά για την 

γυναίκα, η απόκτηση παιδιών εκτός πλαισίου γάµου. Παράλληλα, η Μαρία υποστηρίζει , ότι πλέον 

στις µέρες µας, στα πλαίσια της συγκατοίκησης, πολύ συχνά προκύπτει µία εγκυµοσύνη, οπότε το 

ζευγάρι οδηγείται στο γάµο, προκειµένου να αποδοθεί στο παιδί µία ταυτότητα, ένα όνοµα, ώστε να 

γίνει αποδεκτό από την κοινωνία.  

Η Ευαγγελία από την άλλη πιστεύει, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι παντρεύονταν, µε κίνητρο την 

απόκτηση περιουσίας ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας, ενώ σήµερα οι άνθρωποι παντρεύονται 

κυρίως από τα αµοιβαία αισθήµατα της αγάπης που υπάρχουν στο ζευγάρι.  

 

8.2.9. Η σηµασία του γάµου στη ζωή του ανθρώπου (Ερώτηση Νο9) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς πως σκοπός 

του ανθρώπου είναι να παντρεύεται και να κάνει οικογένεια; Γιατί ναι ή γιατί όχι;» µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν αποτελεί σκοπό του 

ανθρώπου ο γάµος και η δηµιουργία οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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8.2.9.1. Ο αλτρουισµός ως σκοπός ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο δεν 

θεωρεί ως σκοπό ζωής το γάµο, αλλά πιστεύει, ότι ο άνθρωπος µπορεί να πετύχει την ολοκλήρωση 

µέσα από τη βοήθεια στο συνάνθρωπο και γενικότερα µέσα από την ανυστερόβουλη φροντίδα για 

το καλό των άλλων. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] υπάρχουν και πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί και ζούνε ε, 

ή… σε µοναστήρι ή µόνοι τους και κάνουνε… ας πούµε οι γιατροί χωρίς σύνορα. Κάνουνε 

φιλανθρωπικό έργο, κάνουνε… ε… βοηθάνε το συνάνθρωπο, τόσο πολύ που… λες, αυτοί οι άνθρωποι 

είναι γεννηµένοι, για να… να κάνουν αυτό το έργο […] κάνοντας φιλανθρωπία κάνοντας, ε… ∆ίνοντας 

ιατροφαρµακευτική βοήθεια, πηγαίνοντας στις χώρες κάτω και δίνουν τη ζωή τους πραγµατικά κάποιοι 

άνθρωποι. 

 

8.2.9.2 Τα Θεία ως σκοπός ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι 

σκοπός ζωής του υποκειµένου είναι να κατακτήσει τα Θεία, να φτάσει στον Παράδεισο. Για 

παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Ή… σαν µοναχός, ας πούµε, σαν µοναχή, αφιερωµένοι στο Θεό. ∆ηλαδή  αυτοσκοπός 

του ανθρώπου εκεί είναι… να φτάσει τον Παράδεισο. 

 

8.2.9.3 Η αναζήτηση της ευτυχίας ως σκοπός ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι σκοπός ζωής του ανθρώπου είναι η αναζήτηση και η κατάκτηση της 

ευτυχίας, οπουδήποτε και αν την βρίσκει, αρκεί να νιώθει ο ίδιος γεµάτος. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το 

εξής:  

 
Ευαγγελία: […] δεν θεωρώ, ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρεύεται και να κάνει οικογένεια, 

αλλά θεωρώ, ότι ο σκοπός του ανθρώπου, ε… πρέπει να είναι η αναζήτηση της ευτυχίας στη ζωή του 

ε… είτε αυτή την ευτυχία ε… την βρίσκει µέσα στα µάτια ενός συζύγου και των… ή µιας συζύγου και 

των, ε… παιδιών του, ε… ή ε… ενδέχεται να την βρίσκει οπουδήποτε αλλού ο καθένας την ευτυχία 

του. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σηµασία του γάµου στη ζωή του 

ανθρώπου παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 36 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 36. Κατηγορίες που αφορούν το σκοπό της ζωής του ατόµου σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

σκοπό της ζωής του ατόµου Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο αλτρουισµός ως σκοπός ζωής  1 0 1 

Τα Θεία ως σκοπός ζωής  1 0 1 

Η αναζήτηση της ευτυχίας  0 1 1 
 

Και οι δύο µητέρες δεν µας έδωσαν θετική απάντηση στην ερώτηση, αν δηλαδή, αποτελεί σκοπό 

στη ζωής του ατόµου ο γάµος και η δηµιουργία οικογένειας. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι σκοπός στη 

ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι γενικά η αναζήτηση ευτυχίας, όπου νοµίζει εκείνος, ότι µπορεί να 

την βρει. Και η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι σκοπός στη ζωή του ανθρώπου δεν πρέπει να 

είναι η απόκτηση οικογένειας, αλλά το να κάνει πράγµατα που το ευχαριστούν, όπως για 

παράδειγµα είναι η φροντίδα του συνανθρώπου, το οποίο µπορεί να εκφραστεί, είτε µε την µορφή 

του µοναχισµού, είτε µε την αφιέρωση στο Θεό, είτε µε την βοήθεια προς το συνάνθρωπο, όπως 

είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα.  
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8.2.10. Τρόπος επιλογής των συζύγων παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο10) 

 
Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Με ποιο τρόπο επέλεγαν 

στην εποχή σου συζύγους και µε ποιον σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον τρόπο που πιστεύουν, ότι επέλεγαν παλαιότερα σύζυγο 

και τον τρόπο που επιλέγουν σήµερα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.10.1. Παλαιότερα 

 
8.2.10.1.1. Το προξενιό ως τρόπος επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι παντρεύονταν µέσω προξενιού. Έτσι παρουσιάστηκαν τα εξής: 

 
Μαρία: […] Παλαιότερα, ας πούµε εγώ, παντρεύτηκα µε προξενιό. 

 

Ευαγγελία: «[…] παλαιότερα ε… ένα σηµαντικό, ε… κριτήριο για να επιλέξουν ε… συζύγους ε… 

ήταν τα χρήµατα, δηλαδή, πολλές φορές γινότανε προξενιό ε… και κυρίως η γυναίκα θα έπρεπε να… 

έχει κάποιο ε… κοµπόδεµα, όπως στο λένε ή προίκα, όπως συνήθως λέγεται, για να παντρευτεί. Ε, και 
επίσης, η γυναίκα από την πλευρά της, συνήθως παντρευόταν έναν άντρα µε αρκετά µεγάλη διαφορά 

ηλικίας, γιατί παλαιότερα πίστευαν, ότι οι γάµοι αυτοί, ε… είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν 

περισσότερο. Ίσως γιατί ο άντρας, ας πούµε, θα ήταν περισσότερο ώριµος; Ίσως γιατί, λόγω της 

ηλικίας του είχε µία οικονοµική αποκατάσταση και µία ήδη επαγγελµατική σταδιοδροµία;». 

 

8.2.10.2. Σήµερα 

 
8.2.10.2.1. Η αγάπη ως τρόπος επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι προκειµένου ο άνθρωπος να παντρευτεί, πρέπει να αναπτυχθούν ανάµεσα στο ζευγάρι 

συγκεκριµένα συναισθήµατα και σχέσεις, που θα το οδηγήσουν και στην αγάπη. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] τώρα από έρωτα, από… από µια µατιά… έτσι γνωρίζονται και παντρεύονται. 

 

Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι σήµερα έχουν εκλείψει πλέον τα προξενιά, και ότι οι άνθρωποι 

παντρεύονται κυρίως από αγάπη. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο επιλογής συζύγων παλαιότερα και 

σήµερα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 37 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 37. Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο επιλογής του συζύγου παλαιότερα και σήµερα σε σχέση µε 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον 

τρόπο επιλογής του συζύγου 

παλαιότερα και σήµερα 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Το προξενιό ως τρόπος επιλογής  1 1 2 

Σήµερα  

Η αγάπη ως τρόπος επιλογής  1 1 2 
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, και οι δύο µητέρες συµφωνούν, στο ότι παλαιότερα οι 

άνθρωποι οδηγούνταν στο γάµο από προξενιό. ∆εν είχαν, δηλαδή, την δυνατότητα επιλογής 

συντρόφου, όπως την έχουν σήµερα. Σήµερα, δηλαδή, οι άνθρωποι, όπως σηµειώνουν οι δύο 

µητέρες, παντρεύονται από αγάπη και µόνο, χωρίς να αποσκοπούν ή να έχουν στο µυαλό τους 

οτιδήποτε άλλο. 

 



   359 

 

8.2.11. Η θέση της γυναίκας παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο11) 

 
Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποια ήταν η θέση της 

γυναίκας στην εποχή σου και ποια σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τη θέση της γυναίκας στην παλαιότερη εποχή και στη 

σηµερινή. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.11.1 Παλαιότερα 

 
8.2.11.1.1. Η γυναίκα ως µητέρα και νοικοκυρά: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η θέση της γυναίκας ήταν αποκλειστικά και µόνο µέσα στο σπίτι και είχε το 

ρόλο της µητέρας και της νοικοκυράς. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Η θέση της γυναίκας στην εποχή µου… ε, στην εποχή µου ήτανε… να κάθεται στο σπίτι, 

τουλάχιστον στην δική µου οικογένεια και να… να αναθρέφει τα παιδιά. 

 
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα η θέση της γυναίκας ήταν αποκλειστικά εντός των συνόρων του σπιτιού. 

Ε… το πρωταρχικό µέληµα της δηλαδή είναι να είναι ο σύζυγός της καλά, να του µαγειρεύει κάθε 

µέρα, να τον πλένει, να τον φροντίζει, το ίδιο και τα παιδιά της. Ε… πολύ λίγο έβγαινε από το σπίτι. 

Βέβαια, ούτε λόγος για να εργάζεται έξω από το σπίτι, ε… και γενικότερα πιστεύω, ότι η γυναίκα δεν 

είχε άποψη, δεν είχε γνώµη, και ότι ήταν πολύ περιορισµένη. 

 

8.2.11.2. Σήµερα  

 
8.2.11.2.1. Η γυναίκα ως πηγή πολλών ρόλων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναγνωρίζει πλέον και δίνει στη γυναίκα πολλούς ρόλους, εντός και εκτός σπιτιού. Η γυναίκα πλέον 

είναι µητέρα, νοικοκυρά, εργαζόµενη, σύζυγος. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Σήµερα είναι να… είναι ένα πρόσωπο… πο… ε, µε πολλές ταυτότητες. ∆ηλαδή, είναι και 
µάνα και σύζυγος και εργαζόµενη και µητέρα και… Όλα αυτά, ενώ παλαιότερα δεν είχε τόσους 

πολλούς ρόλους. Τώρα έχει, έχει πάρα πολλούς ρόλους. Ό, τι φανταστείς, µπορεί να κάνει αυτή η 

γυναίκα… Σήµερα. 

 
Ευαγγελία: […] Η γυναίκα πλέον, ε… εργάζεται, έχει κατακτήσει το δικαίωµα αυτό της εργασίας, 

φροντίζει, βέβαια και τον σύζυγό της και τα παιδιά της, ε… αλλά έχει και τις απόψεις της µέσα στο 

σπίτι, δεν είναι, όπως παλαιότερα, φροντίζει τον εαυτό της, ε… λέει τα θέλω της και τα πιστεύω της, 

και πιστεύω, ότι διεκδικεί, και όχι µόνο διεκδικεί, αλλά και κατέχει µία ισότιµη θέση, ε… όπως και ο 

άντρας ε, µέσα στην οικογένεια. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας παλαιότερα και σήµερα, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 38 πιο κάτω. 
Πίνακας 38: Κατηγορίες που αφορούν τη θέση της γυναίκας παλαιότερα και σήµερα σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

θέση της γυναίκας  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Η γυναίκα ως µητέρα και 

νοικοκυρά  
1 1 2 

Σήµερα  

Η γυναίκα ως πηγή πολλών 

ρόλων  
1 1 2 
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Όπως διαπιστώνεται και από τον παραπάνω πίνακα, οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι παλιότερα 

η θέση της γυναίκας ήταν αποκλειστικά µέσα στο σπίτι ως νοικοκυρά. ∆ουλειά της ήταν να κάνει 

παιδιά και να τα µεγαλώνει, αλλά και να φροντίζει, ώστε ο σύζυγός της να είναι καθαρός και 

περιποιηµένος. Όπως σηµειώνει επιπλέον η Ευαγγελία, δεν είχε αποµείνει περιθώριο για 

πρωτοβουλίες και έκφραση απόψεων.  

Αντιθέτως, σήµερα, όπως σηµειώνουν και οι δύο µητέρες, η θέση της γυναίκας µέσα στην 

οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα έχει αλλάξει κατά πολύ. Η γυναίκα έχει αποκτήσει 

πολλούς ρόλους και αγωνίζεται να ανταπεξέλθει τόσο ως µητέρα και ως σύζυγος, µέσα στα πλαίσια 

του σπιτιού, όσο και ως γυναίκα και εργαζόµενη, εκτός οικογενειακού πλαισίου.   

   

8.2.12. Ο ρόλος του άντρα παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο12) 

 
Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο ρόλος του 

άντρα στην εποχή σου και ποιος είναι σήµερα;» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο του άντρα στην παλαιότερη εποχή και τη σηµερινή. 

Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

8.2.12.1. Παλαιότερα 

 

8.2.12.1.1. Ο άντρας ως κουβαλητής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προσδίδει στον άντρα µία θέση σηµαντική στο σπίτι, αφού αυτός είναι που φροντίζει για τις 

οικονοµικές ανάγκες του σπιτιού, της συζύγου και των παιδιών. Έτσι, έχουµε τα εξής παραδείγµατα: 

 
Μαρία: […] Ο ρόλος του άντρα ήτανε πάντα, να… να… να… να, να γε, να κάνει παιδιά… και να 

φέρνει χρήµατα στο σπίτι. 

 

Ευαγγελία: […] Ε… ο ρόλος του άντρα παλαιότερα ε… του συζύγου, ε… ήταν ε… να φέ… να 

εργάζεται και να φέρνει χρήµατα στο σπίτι ε… έτσι ώστε να µην λείψει τίποτα οικονοµικό ε… στη 

γυναίκα του και στα παιδιά του. Ε… πιστεύω, ότι αυτό ήταν το κύριο µέληµά του, γιατί παλαιότερα ο 

άντρας δεν µπλέκονταν και πάρα πολύ στην ανατροφή και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του. Αυτό 

ήταν κοµµάτι που αφορούσε αποκλειστικά τη σύζυγο και µητέρα των παιδιών του. 

 

8.2.12.2. Σήµερα 

 

8.2.12.2.1. Ο άντρας ως πηγή εκσυγχρονισµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που δεν 

προσδίδεται στον άντρα µόνο ο ρόλος του κουβαλητή, του ανθρώπου που φροντίζει της οικονοµικές 

ανάγκες της οικογένειας, αλλά και του ανθρώπου που εκσυγχρονίζεται, που ακολουθεί τις αλλαγές 

και τις ανάγκες της κοινωνίας προς όφελος της οικογένειάς του. Είναι ο άντρας που συµµετέχει 

πλέον ενεργά στην ανατροφή των παιδιών του, αλλά βοηθάει και στις οικιακές εργασίες. Με αυτή 

τη φιλοσοφία διατυπώθηκαν τα εξής:  

 
Μαρία: […] Βέβαια, βλέπω κάποιες οικογένειες και στο σχολείο, που βλέπω, ότι µοιράζονται οι 

ρόλοι, δηλαδή, δεν είναι, ότι ο µπαµπάς δεν θα βοηθήσει τα παιδιά. Βλέπω πολλούς µπαµπάδες τα 

µεσηµέρια να παίρνουν τα παιδιά τους. Κι αυτό µε χαρό.. µε χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω, ότι 

προσφέρουν, συνεισφέρουν. ∆εν κάθονται στο σπίτι ή στο… ε, ή στην εργασία να πούνε, ε… ‘ντάξει, 

και τι έγινε θα πάει η γυναίκα ή θα τη στριµώξω τη γυναίκα, δεν πειράζει. Να πάει, να πάρει άδεια, να 

τα πάρει τα παιδιά. Βλέπω, ότι και στις συνελεύσεις ήταν αρκετοί µπαµπάδες, και αυτό είναι πολύ 

ευχάριστο. ∆ηλαδή, ο µπαµπάς έχει ανοίξει τώρα, ενώ δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ παλαιότερα. Τώρα 

έχουν ανοίξει οι ορίζοντες του και βλέπει, ότι πρέπει να βοηθήσω κι εγώ λίγο τη σύζυγο, ότι πρέπει να 
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ενδιαφερθώ λίγο για το παιδί, να το πάρω, να το δω, να πάω στη συνέλευση ή να το πάω κρητικά, 

να… να ασχοληθώ λίγο µαζί του. Πιστεύω, ότι είναι τώρα είναι … πιο… ο συ, ο άντρας έχει γίνει 

πιο… ήρεµος, πιο… κοντά στο παιδί. 

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή υπάρχουν πολλές οικογένειες που λόγω της ανεργίας, της µεγάλης ανεργίας 

που υπάρχει σήµερα υπάρχουν και αρκετές οικογένειες που τα παιδιά µεγαλώνουν ε… µε τον πατέρα 

µέσα στο σπίτι, ενώ η µητέρα εργάζεται. ∆ηλαδή, δεν είναι οικογένειες διαλυµένες, απλά ο πατέρας 

είναι άνεργος και έχει αναλάβει το κοµµάτι το οικοκυρικό, δηλαδή το µαγείρεµα, το σπίτι γενικά και 
το… και τη φροντίδα των παιδιών, ενώ η γυναίκα εργάζεται και φροντίζει τον οικονοµικό… ε… το 

οικονοµικό κοµµάτι του σπιτιού.     

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο του άντρα παλαιότερα και σήµερα 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 39 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 39. Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο του άντρα παλαιότερα και σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα 

της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

ρόλο του άντρα Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Ο άντρας ως κουβαλητής  1 1 2 

Σήµερα  

Ο άντρας ως πηγή 

εκσυγχρονισµού  
1 1 2 

 

Και οι δύο µητέρες έχουν τις ίδιες απόψεις σχετικά µε το ρόλο του άντρα, παλαιότερα και 

σήµερα. Και οι δύο, δηλαδή, θεωρούν ότι ρόλος του άντρα παλαιότερα ήταν να κάνει παιδιά, και 

µάλιστα πολλά, αλλά και να είναι υπεύθυνος για τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς του. Στην 

ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών δε συµµετείχε καθόλου, αφού υπεύθυνη σε αυτόν 

τον τοµέα θεωρούσε την µητέρα τους.  

Εν αντιθέσει, στη σηµερινή εποχή, και οι δύο µητέρες πιστεύουν,  ότι ο άντρας έχει 

εκσυγχρονιστεί, έχει ακολουθήσει τις κοινωνικές αλλαγές, που επιβάλλουν την ενεργό συµµετοχή 

του στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και την βοήθειά του στις οικιακές εργασίες του σπιτιού. 

Επιπλέον, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι λόγω της µεγάλης ανεργίας που σηµειώνεται στην εποχή 

µας, πολλοί είναι οι πατεράδες, που παραµένουν στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά, σε αντίθεση µε 

τις συζύγους τους, που εργάζονται, προκειµένου να προσκοµίσουν στην οικογένειά τους, τα προς τα 

ζην. 

  

8.2.13. Ο γάµος από έρωτα και ο γάµος µε προξενιό (Ερώτηση Νο13) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς, ότι ο γάµος 

από έρωτα είναι καλύτερος από το γάµο µε προξενιό και γιατί» µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον γάµο από έρωτα και τον γάµο από 

προξενιό. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες: 

  

8.2.13.1 Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η αγάπη θεωρείται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να οδηγηθεί το ζευγάρι στο γάµο. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το 

εξής: 

 
Μαρία: [….] Εγώ πιστεύω, ότι αν υπάρχει αγάπη, και στο ένα και στο άλλο, είναι το ίδιο. ∆ηλαδή, 

πιστεύω, ότι… ε… για µένα δεν υπάρχει… ο γάµος από έρωτα… Πιστεύω, ότι, αν και αυτός έχει 
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καλές προθέσεις, δηλαδή, πάει καλά, τα βρούνε, ε… και ο έρωτας καταλήξει στην αγάπη, και δεν 

µείνει στον ενθουσιασµό του έρωτα… της στιγµής… αυτά… Πιστεύω, ότι είναι ωραίος. Όπως επίσης, 

και ο γάµος από προξενιό, υπάρχει µία… Βλέπεις τον άλλον για πρώτη φορά. ∆εν ξέρεις τίποτε γι’ 

αυτόν. Ε… Όµως στην πορεία µαθαίνεις κάποια πράγµατα και… και αγαπάς τον άλλον, γι’ αυτά που 

είναι. Και πιστεύω, ότι… κι αυτός µπορεί να… είναι ευτυχισµένος, όπως κι ο άλλος. ∆ηλαδή, µπορεί 

να καταλήξει κι αυτό στην αγάπη, και ο άλλος στην αγάπη. 

 

8.2.13.2. Ο γάµος ως βάση αντιµετώπισης προβληµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

θεωρείται, ότι ο γάµος από έρωτα είναι καλύτερος, γιατί έχει ως βάση την αγάπη – στοιχείο που 

λείπει από τον γάµο µε προξενιό – µέσω της οποίας αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα. Για 

παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Σίγουρα πιστεύω, ότι ο γάµος από έρωτα είναι καλύτερος από το γάµο µε προξενιό. 

Ε… γιατί στον… γάµο µε προξενιό ε… όταν δηλαδή παντρεύεσαι κάποιον χωρίς να τον γνωρίζεις και 

χωρίς να τον αγαπάς, ε… δεν ξέρω αν, όταν θα παρουσιαστεί ε… κάποιο πρόβληµα µέσα στα πλαίσια 

της οικογένειας και κάποια δυσκολία, αν θα υπάρχει κάποια βάση, για να αντιµετωπιστεί αυτό το 

πρόβληµα, ε, γιατί, όταν θα προκύψει για παράδειγµα, ένα πρόβληµα σε µία οικογένεια, που ο πατέρας 

και η µητέρα έχουν παντρευτεί από αγάπη, ε, πιστεύω, ότι µε βάση αυτή την αγάπη θα συµπορευτούν 

και θα λύσουν αυτό το πρόβληµα µαζί και θα το ξεπεράσουν. Όταν όµως δεν υπάρχει αγάπη, µε ποια, 

σε ποια βάση θα ακουµπήσουν; 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον γάµο από έρωτα και το γάµο από προξενιό 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 40 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 40. Κατηγορίες που αφορούν το αν ο γάµος από έρωτα είναι καλύτερος από τον γάµο µε προξενιό 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.    

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν το 

γάµο από έρωτα και το γάµο από 

προξενιό 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Ο γάµος ως πηγή αγάπης  1 0 1 

Ο γάµος ως βάση αντιµετώπισης 

προβληµάτων  
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η Μαρία θεωρεί, ότι καλύτερος είναι ο γάµος, ο οποίος 

στηρίζεται και προέρχεται από την αγάπη, είτε αυτός έχει ως βάση του τον έρωτα, είτε το προξενιό. 

∆εν ξεχωρίζει κανέναν από τους δύο και σηµειώνει, ότι βασικό είναι και οι δύο να έχουν ως 

κατάληξη την αγάπη. 

Από την άλλη η Ευαγγελία  ξεχωρίζει τον γάµο από τον έρωτα, γιατί θεωρεί, ότι λόγω της 

υπάρχουσας αγάπης, όταν θα εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα στη σχέση, θα επιλυθεί αµέσως. Όταν, 

δηλαδή, υπάρχει η αγάπη, ως απόσταγµα µιας όµορφης σχέσης, τότε ο γάµος δύναται να 

αντιµετωπίσει οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί καθ’ όλη την πορεία του.   

 
8.2.14. Η οικογένεια παλαιότερα και σήµερα -  κοινά σηµεία (Ερώτηση Νο14) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι κοινό υπάρχει µεταξύ 

της οικογένειας της εποχής σου και της οικογένειας σήµερα; Περιέγραψε µου αναλυτικά (δοµή, 

συνοχή, βιοτικό επίπεδο, προτεραιότητες κλπ.)», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι κοινό υπάρχει ανάµεσα στην οικογένεια παλαιότερα και 

στην οικογένεια σήµερα, αναφορικά µε τη δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό επίπεδο και τις 

προτεραιότητες. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε 

τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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8.2.14.1. Παλαιότερα  

 

8.2.14.1.1. Η οικογένεια ως δοµή 

 

8.2.14.1.1.1. Η οικογένεια ως πηγή πυρηνικής µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις, που το 

υποκείµενο αναγνωρίζει την πυρηνική µορφή της οικογένειας που κατά τα παλαιότερα χρόνια ήταν 

σχεδόν κανόνας: µπαµπάς, µαµά και παιδιά. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Η δοµή παλιά και σήµερα. Η δοµή παλιά ήτανε… πατέρας, µητέρα, παιδιά. Το ίδιο είναι 

και σήµερα. 

 

Ευαγγελία: […] παλαιότερα η οικογένεια, όπως είπαµε και παραπάνω, ε… η µορφή µάλλον της 

οικογένειας, ήταν ο µπαµπάς, η µαµά και τα παιδιά. Ε… στις µέρες µας η δοµή αυτής της οικογένειας 

έχει αλλάξει κατά πολύ. 

 

8.2.14.1.2. Η οικογένεια ως συνοχή 

 
8.2.14.1.2.1. Η οικογένεια ως πηγή ένωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι τα µέλη της οικογένειας χαρακτηρίζονται από στενές σχέσεις µεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Η συνοχή… τα µέλη είναι… δεµένα, όσο µπορούνε, και παλιά και σήµερα. 

 

8.2.14.1.2.2. Η οικογένεια ως πηγή προσώπων: Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο 

στη λέξη «οικογένεια» φέρνει στο µυαλό του συγκεκριµένα πρόσωπα και µάλιστα κάνει νύξη για 

τον µεγαλύτερο αριθµό παιδιών που υπήρχαν τότε στις οικογένειες. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα επίσης… ε… υπήρχαν περισσότερα άτοµα στην οικογένεια, 

περισσότερα µέλη, δηλαδή έκαναν περισσότερα παιδιά. 

 

8.2.14.1.3. Η οικογένεια ως βιοτικό επίπεδο 

 

8.2.14.1.3.1. Τα παιδιά ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι βασική προτεραιότητα της οικογένειας είναι να µεγαλώσουν, να 

αναθρέψουν τα παιδιά τους, µε όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο µπορούν. Χαρακτηριστικά 

ειπώθηκαν τα εξής: 

 
Μαρία: […] Ίσως ζούσανε οι άνθρωποι… είχανε, ας πούµε σκοπό, να… να ζήσουνε την οικογένεια. 

Τον ίδιο σκοπό είχαν και οι παλαιά… οι παλαιότερες οικογένειες, το ίδιο έχουν και τώρα. Να ζήσουν 

τα παιδιά τους, να µην καταλήξουν στον δρόµο. Πιστεύω, είναι κοινό, και στην µία οικογένεια και 

στην άλλη. 

 

Ευαγγελία: […] τώρα, όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο, ε… κάτι βασικό πιστεύω και κοινό που υπήρχε 

και στις δύο οικογέ, και στις δύο µορφές οικογένειας, δηλαδή και  στην οικογένεια παλαιότερα και 

στην οικογένεια σήµερα, ε, είναι ότι οι γονείς νοιάζονται τα παιδιά να είναι καλά και να περνάνε, όσο 

το δυνατόν καλύτερα. Παλαιότερα, όµως οι γονείς αρκούνταν και στα λίγα. ∆ηλαδή, δεν τους ένοιαζε, 

τα παιδιά να έχουν πάρα πολλά ρούχα, ε… να αγοράζουν πάρα πολλά παιχνίδια, να έχουν πάρα πολλές 

εξόδους. Ε, τότε έκαναν πάρα πολλά παιδιά και όλα τα προηγούµενα τα είχαν από λίγα. 

 

8.2.14.1.4. Η οικογένεια ως προτεραιότητα 

 

8.2.14.1.4.1. Η ανατροφή των παιδιών ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το παιδί θεωρείται προτεραιότητα µέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, αφού η µητέρα δεν εργάζεται 
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και βρίσκεται µέσα στο σπίτι κοντά στα παιδιά και ο πατέρας εργάζεται, για να προσκοµίσει στην 

οικογένεια τα προς το ζην, για να µπορέσει να αναθρέψει τα παιδιά του. Για παράδειγµα ακούστηκε 

το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] προτεραιότητες των ε… ε… της οικογένειας ε, ήταν ε… και της µητέρας κυρίως, 

ήταν να είναι µέσα στο σπίτι της, να µεγαλώνει τα παιδιά της και δεν διανοούνταν καν να βγει έξω από 

το σπίτι και να εργαστεί. Επίσης, και του πατέρα ήτανε να εργαστεί, να βρει χρήµατα, έτσι ώστε να 

µεγαλώσει τα παιδιά του. 

 

8.2.14.1.4.2. Η προίκα των κοριτσιών ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι προτεραιότητα των γονέων παλαιότερα στην οικογένεια ήταν να 

δώσει προίκα στην κόρη, για να µπορέσει εκείνη να παντρευτεί. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Προτεραιότητες θεωρώ, ότι έχουνε… και οι δύο οικογένειες τα παιδιά. ∆ηλαδή, λένε, ότι 

εγώ, ό, τι κάνω, θα το κάνω για τα παιδιά. Παλαιότερα δίνανε προίκα στην κόρη, ένα σπίτι, χρήµατα, 

αυτά.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την οικογένεια παλαιότερα και αναφορικά µε 

τη δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό επίπεδο και τις προτεραιότητες παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό 

πίνακα 41 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 41: Κατηγορίες που αφορούν την οικογένεια παλαιότερα αναφορικά µε τη δοµή, τη συνοχή, το 

βιοτικό επίπεδο και τις προτεραιότητες σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό 

επίπεδο και τις προτεραιότητες 

της οικογένειας παλαιότερα 

Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια 

ως δοµή 

Η οικογένεια 

ως πηγή 

πυρηνικής 

µορφής  

1 1 2 

Η οικογένεια 

ως πηγή 

ένωσης  

1 0 1 

Η οικογένεια 

ως συνοχή Η οικογένεια 

ως πηγή 

προσώπων  

0 1 1 

Η οικογένεια 

ως βιοτικό 

επίπεδο 

Τα παιδιά ως 

πηγή 

προτεραιότητας  

1 1 2 

Η ανατροφή 

των παιδιών ως 

πηγή 

προτεραιότητας  

0 1 1 

Η οικογένεια 

ως 

προτεραιότητα  
Η προίκα των 

κοριτσιών ως 

πηγή 

προτεραιότητας  

1 0 1 
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8.2.14.2. Σήµερα 

 

8.2.14.2.1. Η οικογένεια ως δοµή 

 

8.2.14.2.1.1. Η οικογένεια ως πηγή νέων µορφών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναγνωρίζει στην έννοια «οικογένεια» τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας που 

υπάρχουν σήµερα, όπως είναι η µονογονεϊκή, η ανάδοχη, η παρένθετη, τα παιδιά που µεγαλώνουν 

µε τον παππού και τη γιαγιά, οι γάµοι µε άτοµα από άλλα έθνη. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] η οικογένεια δεν αποτελείται µόνο από… το πατρικό αυτό, το οικογενειακό µάλλον 

αυτό στερεότυπο, δηλαδή µπαµπάς, µαµά, παιδιά, αλλά πολλές φορές είναι ο ένας γονέας µόνος του 

και µεγαλώνει τα παιδιά, η µονογονεική οικογένεια, ή υπάρχουν οι ανάδοχες οικογένειες ή επίσης 

υπάρχει και η µητέρα που κυοφορεί ε, το παιδί ε… και το δίνει στους… ε… γονείς, δηλαδή, η 

παρένθετη µητρότητα, όπως λέγεται σήµερα. Είναι, δηλαδή, πολύ διαφορετική η δοµή της οικογένειας 

ή επίσης υπάρχουν και παιδιά που µεγαλώνουνε µόνο µε τον παππού και τη γιαγιά. Είναι και αυτή µία 

άλλη δοµή οικογένειας. Ε… Σίγουρα βέβαια… έχει παίξει ρόλο σε αυτό, στην µορφή της οικογένειας  

και πολλοί συχνοί γάµοι που γίνονται στις µέρες µας  µε άτοµα που… ανήκουν σε άλλο έθνος και 

έχουν άλλο πολιτισµικό και πολιτικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα, οι γάµοι που γίνονται ανάµεσα σε 

Έλληνες και Αλβανούς, σε Έλληνες και Ρουµάνους, σε Έλληνες και Βούλγαρους, ε… και µε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα, βέβαια, η οποία χώρα έχει άλλα, άλλες πολιτισµικές συνήθειες, ε… άλλα 

στοιχεία οικογένειας ε,  και γενικότερα οι άνθρωποι έχουν µεγαλώσει διαφορετικά. 

 

8.2.14.2.1.2. Η οικογένεια ως πηγή πυρηνικής µορφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις, που το 

υποκείµενο αναγνωρίζει την πυρηνική µορφή της οικογένειας που κατά τα παλαιότερα χρόνια ήταν 

σχεδόν κανόνας: µπαµπάς, µαµά και παιδιά. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Η δοµή παλιά και σήµερα. Η δοµή παλιά ήτανε… πατέρας, µητέρα, παιδιά. Το ίδιο είναι 

και σήµερα. 

 

8.2.14.2.2. Η οικογένεια ως συνοχή 

 
8.2.14.2.2.1. Η οικογένεια ως πηγή λιγότερων παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναγνωρίζει τον αριθµό των παιδιών που αποκτά στις µέρες µας η οικογένεια, ως µία 

βασική διαφορά µε την οικογένεια παλαιότερα. Έτσι ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] λόγω του γεγονότος, ότι και η γυναίκα δουλεύει στην οικογένεια, αλλά και λόγω του 

οικονοµικού προβλήµατος και της µεγάλης ανεργίας, τα παιδιά έχουν µειωθεί κατά πολύ, µε 

αποτέλεσµα πολλές οικογένειες να έχουν ένα ή το πολύ δύο παιδιά. 

 
8.2.14.2.2.2. Η οικογένεια ως πηγή ένωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι τα µέλη της οικογένειας χαρακτηρίζονται από στενές σχέσεις µεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Η συνοχή… τα µέλη είναι… δεµένα, όσο µπορούνε, και παλιά και σήµερα. 

 

8.2.14.2.3. Η οικογένεια ως βιοτικό επίπεδο 

 
8.2.14.2.3.1. Η οικογένεια ως πηγή άφθονων υλικών αγαθών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο εντοπίζει την αφθονία των υλικών αγαθών στην οικογένεια σήµερα ως βασική 

διαφορά στον τοµέα του βιοτικού επιπέδου αναφορικά µε την οικογένεια παλαιότερα. Ακούστηκε 

λοιπόν το εξής:  
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Ευαγγελία: […] Ε, σήµερα, αντιθέτως είναι αντιστρόφως ανάλογο. ∆ηλαδή, ε, πιστεύω, ότι τα 

παιδιά ε, είναι λίγα και τα πράγµατα που έχουν πολλά. ∆ηλαδή και πολλά ρούχα και πολλά 

παιχνίδια ε, και πολλές εξόδους. 

 

 
8.2.14.2.3.2. Τα παιδιά ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι βασική προτεραιότητα της οικογένειας είναι να µεγαλώσουν, να 

αναθρέψουν τα παιδιά τους, µε όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο µπορούν. Χαρακτηριστικά 

ειπώθηκαν τα εξής: 

 

Μαρία: […] Ίσως ζούσανε οι άνθρωποι… είχανε, ας πούµε σκοπό, να… να ζήσουνε την 

οικογένεια. Τον ίδιο σκοπό είχαν και οι παλαιά… οι παλαιότερες οικογένειες, το ίδιο έχουν 

και τώρα. Να ζήσουν τα παιδιά τους, να µην καταλήξουν στον δρόµο. Πιστεύω, είναι κοινό, 

και στην µία οικογένεια και στην άλλη. 

 

8.2.14.2.4. Η οικογένεια ως προτεραιότητα 

 

 
8.2.14.2.4.1. Η εργασία ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένεια πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για το άτοµο, αφού το 

τελευταίο, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων, αναγκάζεται να παραµένει πολλές ώρες µακριά από 

το σπίτι του, δίνοντας βαρύτητα στην εργασία. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

 

 
Ευαγγελία: […] στις µέρες µας είναι λίγες οι γυναίκες που δεν εργάζονται έξω από το… σπίτι… οι 

περισσότερες δηλαδή, εργάζονται και δεν παραµένουν µέσα στο σπίτι µε τα παιδιά. Και οι σύζυγοι, 
επίσης, και ο άντρας, δηλαδή, δεν µένει τόσες πολλές ώρες µέσα στο σπίτι, αλλά κυρίως οι άντρες στις 

µέρες µας εργάζονται και σε δεύτερη δουλειά και σε τρίτη πολλές φορές. Ε… ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια 

δεν θα µπορ… δεν βλέπω τίποτα κοινό, ε, µεταξύ της οικογένειας παλαιότερα και της οικογένειας 

σήµερα. Πιστεύω, δηλαδή, ότι και η δοµή, και η συνοχή και το βιοτικό επίπεδο και οι προτεραιότητες 

που θέτουν ε… αλλάζουνε κατά πολύ… έχουν αλλάξει κατά πολύ. ∆εν βλέπω, δηλαδή, κάποιο κοινό 

σηµείο ανάµεσα σε αυτά. 

 

 

8.2.14.2.4.2. Η προίκα του κοριτσιού ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι προτεραιότητα της οικογένειας στις µέρες µας είναι το παιδί, αλλά 

επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. Στα εφόδια που θα δώσει η οικογένεια στο παιδί, και 

ειδικότερα στο κορίτσι, που είναι, είτε η προίκα, είτε οι σπουδές. Χαρακτηριστικά:  

 

 

Μαρία: […] Τώρα είναι η προίκα, οι σπουδές. Αλλά… προτεραιότητα είναι το παιδί. 

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την οικογένεια σήµερα και αναφορικά µε τη 

δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό επίπεδο και τις προτεραιότητες παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό 

πίνακα 41α πιο κάτω. 

 
 

 

 

 



   367 

 

Πίνακας 41α: Κατηγορίες που αφορούν την οικογένεια σήµερα στη δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό επίπεδο και 

τις προτεραιότητες, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

δοµή, τη συνοχή, το βιοτικό 

επίπεδο και της προτεραιότητες 

της οικογένειας σήµερα  

Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια 

ως πηγή νέων 

µορφών  

0 1 1 

Η οικογένεια 

ως δοµή  
Η οικογένεια 

ως πηγή 

πυρηνικής 

µορφής  

1 0 1 

Η οικογένεια 

ως πηγή 

λιγότερων 

παιδιών  

0 1 1 

Η οικογένεια 

ως συνοχή 
Η οικογένεια 

ως πηγή 

ένωσης  

1 0 1 

Η οικογένεια 

ως πηγή 

άφθονων 

υλικών αγαθών  

0 1 1 
Η οικογένεια 

ως βιοτικό 

επίπεδο Τα παιδιά ως 

πηγή 

προτεραιότητας  

1 0 1 

Η εργασία ως 

πηγή 

προτεραιότητας  

0 1 1 

Η οικογένεια 

ως 

προτεραιότητα  
Η προίκα του 

κοριτσιού ως 

πηγή 

προτεραιότητας 

1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι η δοµή της οικογένειας 

παλαιότερα και σήµερα είναι η ίδια. ∆ιατηρεί, µε λίγα λόγια, ακόµα και σήµερα, την πυρηνική 

µορφή της. ∆ηλαδή, παλαιότερα υπήρχε, µπαµπάς, µαµά και παιδιά, και σήµερα θεωρεί, ότι υπάρχει 

η ίδια δοµή. Θεωρεί, ότι αυτό είναι κοινό, µεταξύ της παλαιότερης εποχής και της σηµερινής.  

Αντιθέτως η Ευαγγελία αναφέρει, ότι παλιότερα η δοµή της οικογένειας, µπορεί να ήταν µαµά, 

µπαµπάς και παιδιά, αλλά σήµερα αυτό έχει αλλάξει. ∆εν το θεωρεί, δηλαδή κοινό, µεταξύ της 

οικογένειας παλαιότερα και σήµερα, αφού στην σηµερινή εποχή εντοπίζει την µορφή της 

µονογονεϊκής οικογένειας, της ανάδοχης οικογένειας, της παρένθετης µητρότητας, αλλά και των 

παιδιών που µεγαλώνουν µε τον παππού και τη γιαγιά. Επιπλέον, άξιο αναφοράς θεωρεί και το 

γεγονός, ότι στις µέρες µας πραγµατοποιούνται και πολλοί γάµοι µε αλλόθρησκους, από άλλες 

χώρες, µε διαφορετικά ήθη και έθιµα.  

Αναφορικά, µε την συνοχή της οικογένειας η Μαρία τονίζει, ότι δεν εντοπίζεται κάποια διαφορά 

σε αυτήν στην παλαιότερη και τη σηµερινή εποχή. ∆ηλαδή, θεωρεί, ότι τα µέλη της οικογένειας 

ήταν και τότε, είναι και σήµερα ιδιαίτερα δεµένα µεταξύ τους. Η Ευαγγελία από την πλευρά της, 

αναφορικά µε την συνοχή της οικογένειας, θεωρεί ότι παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα 

παιδιά, ενώ στις µέρες µας αυτό είναι ανέφικτο, αφού η γυναίκα εργάζεται και ενδιαφέρεται πλέον 

για την επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Είναι, όµως και ιδιαίτερα δύσκολο, αφού οι οικονοµικές 

δυσκολίες και η ανεργία χαρακτηρίζει την εποχή µας.  
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Τώρα, όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και οι δύο µητέρες βρίσκουν σε αυτό το σηµείο, ως κοινό 

στοιχείο, της παλαιότερης εποχής και της σηµερινής, την προτεραιότητα των γονέων αναφορικά µε 

το µεγάλωµα των παιδιών. ∆ηλαδή, οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι και παλαιότερα και σήµερα, 

αυτό που ενδιέφερε περισσότερο τους γονείς ήταν και είναι να µεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά. 

Η Ευαγγελία επισηµαίνει επιπλέον, ότι σήµερα οι γονείς ενδιαφέρονται κυρίως να έχουν τα παιδιά 

τους, όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά, που αυτό µεταφράζεται σε περισσότερα παιχνίδια, 

ρούχα και βόλτες, διασκέδαση. Κι αυτός θεωρεί, ότι είναι και ένας από τους λόγους που σήµερα τα 

ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά. Κάνουν λοιπόν, λιγότερα παιδιά, για να τους δώσουν, όσα 

περισσότερα µπορούν υλικά αγαθά.  

Τέλος, αναφορικά µε τις προτεραιότητες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή και την 

σηµερινή, η Μαρία θεωρεί, ότι προτεραιότητα των γονέων αποτελούσε και αποτελεί η προίκα των 

παιδιών και ειδικά των κοριτσιών. Παλαιότερα αυτό µεταφραζόταν κυρίως σε υλικά αγαθά – 

χρήµατα ή σπίτια – ενώ σήµερα, είτε αυτή είναι υλικά αγαθά, είτε είναι πνευµατικά – σπουδές, 

µόρφωση κοριτσιών. Αντιθέτως η Ευαγγελία θεωρεί ως προτεραιότητα των γονέων παλαιότερα, και 

ιδιαίτερα της µητέρας, την ανατροφή των παιδιών, αφού η τελευταία, ούτε εργαζόταν, ούτε 

συνέβαλε µε κάποιο τρόπο στις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειας. Σήµερα, όµως υποστηρίζει, 

ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα της οικογένειας το παιδί, αλλά η εργασία και γενικότερα η 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των γονέων, µε αποτέλεσµα να εργάζονται και να λείπουν πολλές 

ώρες από το σπίτι, είτε γιατί έχουν οικονοµική ανάγκη, είτε γιατί κυνηγούν την καταξίωση στον 

επαγγελµατικό τους χώρο.  

 

8.2.15. Οι δυσκολίες στο γάµο παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο15) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι δυσκολίες και 

ανησυχίες είχαν οι άνθρωποι της εποχής σου και τι οι άνθρωποι σήµερα, όταν αποφασίζουν να 

παντρευτούν και να κάνουν παιδιά; Περιέγραψε µου αναλυτικά», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις δυσκολίες που εντοπίζουν οι δύο µητέρες, στην απόφαση των ανθρώπων της 

παλαιότερης εποχής, να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά και στην απόφαση των ανθρώπων 

σήµερα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο 

κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.15.1. Παλαιότερα 

 

8.2.15.1.1. Η σεξουαλική σχέση ως κριτήριο γάµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι κατά την παλαιότερη εποχή ήταν πολύ σηµαντικό για τη γυναίκα που 

επρόκειτο να παντρευτεί να µην έχει προηγούµενες σεξουαλικές επαφές. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] τον ενδιέφερε βέβαια παλαιότερα κατά πολύ η γυναίκα αυτή να µην έχει 

προηγούµενες σεξουαλικές σχέσεις, δηλαδή, ήθελε να είναι ο πρώτος άντρας της ζωής της. 

 

8.2.15.1.2. Η περιουσία ως κριτήριο γάµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι κατά την παλαιότερη εποχή ήταν πολύ σηµαντικό για την γυναίκα που επρόκειτο να 

παντρευτεί να έχει στην κατοχή της κάποια περιουσία. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] Και κοίταζε πιστεύω, επίσης, να έχει και µία µικρή ε… περιουσία, µία προίκα, όπως 

λέµε, ώστε να αυξήσει τη δική του ή να έχει µία βάση για να ζήσει την οικογένειά του. 

 

8.2.15.1.3. Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή δυσκολίας γάµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι κατά την παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι, όταν αποφάσιζαν να 

παντρευτούν, αντιµετώπιζαν δυσκολίες οικονοµικής φύσεως. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το εξής:  
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Μαρία: […] Όταν αποφάσιζαν να παντρευτούν παλαιότερα ε… οι δυσκολίες ήτανε, στο ότι δεν είχανε 

οι γονείς να προσφέρουνε… σπίτι στα παιδιά, και παλεύανε να… κάνανε οικονοµίες δεξιά και 

αριστερά, κάθε µήνα, ό, τι µπορούνε να το αφήνουνε στην άκρη, για να παντρέψουνε την κόρη, να 

παντρέψουνε το γιο. Να χτίσουν ένα κοµµάτι… να πουλήσουνε κάποιο… λιόφυτο, για να… 

µπορέσουν να πάρουν τα χρήµατα, για να… κάνουν το γάµο  […] Να κάνουµε παιδί, αλλά να το… 

µπορέσουµε να το µεγαλώσουµε σωστά. Ε… να του προσφέρουµε ένα ζευγάρι παπούτσια, ρούχα, 

σχολείο. 

 

8.2.15.2. Σήµερα 

 
8.2.15.2.1 Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή αναβολής γάµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει στη ζωή του, αποτελούν 

βασικό λόγο αναβολής ή µη πραγµατοποίησης του γάµου. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: «σήµερα, αντιθέτως, ε… οι καταστάσεις έχουν αλλάξει, η ζωή έχει ακριβύνει πάρα πολύ 

και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα οι άνθρωποι, όταν αποφασίζουν να παντρευτούν είναι 
κυρίως οικονοµικής φύσεως […] όπου προωθείται πάρα πολύ η κατανάλωση και το έχειν και το υλικό, 

και γενικά και οι γονείς, αλλά έχουν µάθει και τα παιδιά, να ζητάνε και πολλά παιχνίδια και πολλά 

ρούχα, και πολλές εξόδους, και όλα γενικά να τα έχουν σε ένα πλεονασµό, σε ένα πλεόνασµα, σε µία 

µεγάλη ποσότητα. 

 

Μαρία: […] Σήµερα, για να… οι ανησυχίες για να γίνει µια οικογένεια είναι… ε… πάλι το πού θα 

µείνουνε, πιστεύω. Θα βρούνε στο ενοίκιο; Θα πάρουνε κάποιο δάνειο; Ε… το ξεκίνηµα είναι 

δύσκολο. ∆ηλαδή, πού θα µείνουν. Αυτό πιστεύω. Και ανησυχούν, το πώς θα τα καταφέρουνε και πώς 

θα είναι. 

 

8.2.15.2.2. Η επιλογής συντρόφου ως πηγή αναβολής γάµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι βασική αιτία αναβολής του γάµου στη εποχή µας, είναι και το γεγονός, 

ότι οι άνθρωποι σήµερα έχουν πολλές απαιτήσεις και προσδοκίες από το συνάνθρωπό τους. Έτσι, 

ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή και οι δύο, όταν προχωρούν στην επιλογή συντρόφου, ο ένας τους βρωµάει, 

όπως λέµε, και ο άλλος τους ξινίζει. ∆ηλαδή σήµερα θέλουµε τα πάντα, δηλαδή, θέλουµε και να είναι 
όµορφος και να είναι πλούσιος και να είναι µορφωµένος και να έχει τέλεια συµπεριφορά και 

χαρακτήρα, ε, δηλαδή θέλουµε όλο το πακέτο µαζί. Αλλά πιστεύω, ότι είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις 

όλα αυτά µαζί ε, σε έναν άνθρωπο. 

 

8.2.15.2.3 Ο πλεονασµός δραστηριοτήτων ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στην περίπτωση 

που το υποκείµενο θεωρεί ως δυσκολία στην ανατροφή των παιδιών, τον υπέρµετρο ενθουσιασµό 

των γονέων, που τους ωθεί, στο να κάνουν τα παιδιά τους να ασχολούνται µε πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] ∆ηλαδή, πρέπει να υπάρχει και ένα µέτρο. Όχι όλα πια να τα προσφέρουµε στα παιδιά. 

Κάποια να τα αποφασίσουνε µετά αργότερα. ∆ηλαδή, δεν µπορούµε να του προσφέρουµε τρία χόµπι 
να τα κάνει το παιδί, τρία σπορ, ας πούµε. Ένα. Ένα που να του αρέσει, που να το γεµίζει. ∆εν 

µπορούµε να το τρελάνουµε το παιδί σε πολλές δραστηριότητες. Λίγες και καλές. Που να τις έχει 

όρεξη το παιδί, και όχι να πηγαίνει και να κατεβάζει µούτρα και να είναι στενοχωρηµένο και να είναι 

αγχωµένο, και να σκεφτεί, πότε θα φύγω. Αυτό εγώ το θεωρώ έγκληµα. 

 

8.2.15.2.4. Η παραβατική συµπεριφορά ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι ο κίνδυνος της παραβατικής συµπεριφοράς των παιδιών είναι το πιο 

δύσκολο κοµµάτι της ανατροφής των παιδιών, που καλείται να αντιµετωπίσει ο σύγχρονος γονιός. 

Έτσι, χαρακτηριστικά, ειπώθηκε το εξής: 
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Ευαγγελία: […] Ή επίσης, ε… αυτό που ανησυχεί, ε… τους µελλοντικούς γονείς, είναι, το αν τα 

παιδιά τους, ε… θα έχουν έναν καλό δρόµο στη ζωή τους, γιατί… οι κίνδυνοι είναι πολλοί στις µέρες, 

δηλαδή, και η πιθανότητα των ναρκωτικών είναι µεγάλη, και το να γίνει ένα παιδί αλκοολικό ε, και το 

να… πέσει, ας πούµε, στην κλοπή. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι 

παλαιότερα και σήµερα, όταν αποφάσιζαν να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 42 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 42: Κατηγορίες που αφορούν τις δυσκολίες και ανησυχίες που είχαν οι άνθρωποι παλαιότερα και 

σήµερα αναφορικά µε το γάµο και την απόκτηση παιδιών σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τις 

δυσκολίες και τις ανησυχίες 

αναφορικά  µε το γάµο 
Μαρία   Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Η σεξουαλική σχέση ως κριτήριο 

γάµου 
0 1 1 

Η περιουσία ως κριτήριο γάµου 0 1 1 

Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή 

δυσκολίας γάµου 
1 0 1 

Σήµερα  

Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή 

αναβολής γάµου 
1 1 2 

Η επιλογή συντρόφου ως πηγή 

αναβολής γάµου 
0 1 1 

Ο πλεονασµός δραστηριοτήτων 

ως πηγή δυσκολίας  
1 0 1 

Η παραβατική συµπεριφορά ως 

πηγή ανησυχίας  
0 1 0 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι οι οικονοµικές 

δυσκολίες της σηµερινής εποχής αναγκάζουν το άτοµο να αναβάλλει το γάµο. Επιπλέον, η Μαρία 

υποστηρίζει, ότι αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος που οι άνθρωποι και στην παλαιότερη εποχή 

αντιµετώπιζαν δυσκολίες στον γάµο τους. Η Μαρία επίσης θεωρεί, ότι ο άνθρωπος συναντάει στις 

µέρες µας ιδιαίτερες δυσκολίες στο να βρει το κατάλληλο πρόσωπο, για να το παντρευτεί.    

Τέλος, υποστηρίζει, ότι οι γονείς απασχολούνται ιδιαίτερα µε τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

των παιδιών τους και παραγεµίζουν το χρόνο τους µε αυτές, µε αποτέλεσµα το παιδί να 

αποδιοργανώνεται, και λόγω ης ποσότητας αυτών να µην αντλεί την χαρά και την ικανοποίηση, που 

κανονικά θα ένιωθε, λόγω της ενασχόλησής του µε αυτές. 

Από την άλλη πλευρά η Ευαγγελία θεωρεί, ότι δύο από τις ανησυχίες που είχαν οι άνθρωποι της 

παλαιότερης εποχής, πριν παντρευτούν, ήταν αφενός µεν, η απειρία της γυναίκας στις σεξουαλικές 

σχέσεις, αφετέρου δε, η εύρεση νύφης µε κριτήριο την περιουσία. Επικεντρώνεται λοιπόν στον 

άντρα και αναφέρει, ότι δεν επιθυµούσε η γυναίκα να έχει προηγούµενες ερωτικές σχέσεις, αλλά 

αντιθέτως ήθελε να διαθέτει µία ικανοποιητική περιουσία. Τέλος, αναφέρεται ως βασική ανησυχία 

των γονέων σήµερα, η πιθανή παραβατική συµπεριφορά – ναρκωτικά, αλκοολισµός, κλοπή - των 

παιδιών τους. Αυτή η έννοια αποτελεί και µία από τις βασικότερες ανησυχίες των γονέων σήµερα, 

αναφορικά µε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.     
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8.2.16. Η απόκτηση παιδιών παλαιότερα και σήµερα (Ερώτηση Νο16) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Για ποιους λόγους οι 

άνθρωποι έκαναν παιδιά τότε και τι συµβαίνει σήµερα, όσον αφορά την τεκνοποίηση και γενικότερα 

την αναπαραγωγή», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων 

σχετικά µε τους λόγους που ωθούσαν τους ανθρώπους την παλαιότερη εποχή στην απόκτηση 

παιδιών και τις αντιλήψεις τους σχετικά µε την τεκνοποίηση και γενικότερα την αναπαραγωγή 

σήµερα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο 

κάτω υποκατηγορίες:  

 

8.2.16.1. Παλαιότερα  

 
8.2.16.1.1. Η τεκνοποίηση ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι αποκτούσαν παιδιά λόγω της υπέρµετρης αγάπης, που ένιωθαν, 

ότι υπήρχε ανάµεσα στο ζευγάρι, που τους ωθούσε, στο να δηµιουργήσουν µία µεγάλη οικογένεια. 

Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Οι άνθρωποι παλαιότερα έκαναν παιδιά, ε… γιατί τα αγαπούσαν πάρα πολύ, γιατί 

ήθελαν να έχουνε µία πολύ µεγάλη οικογένεια, ε, που να έχει πάρα πολλά µέλη, ε… γιατί είχανε πολύ 

χρόνο, να αφιερώσουν σε αυτά και γιατί η µητέρα δεν εργαζόταν ε, και ήταν στο σπίτι και… ε… 

µοίραζε το χρόνο της στα παιδιά της και στις δουλειές του παιδιού. 

 

8.2.16.1.2. Η τεκνοποίηση ως πηγή διαιώνισης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι οι άνθρωποι παλαιότερα αποκτούσαν παιδιά, για να διαιωνιστεί το είδος, για 

να αποκτήσουν απογόνους. Χαρακτηριστικά, ακούστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Έκαναν παιδιά παλαιότερα, γιατί ήθελαν να διαιωνιστεί το είδος. Το… Έτσι είχαν µάθει 
από τους γονείς και αυτό θεωρούσαν, ότι είναι το σωστό. 

 

8.2.16.2. Σήµερα 

 
8.2.16.2.1. Η τεκνοποίηση ως πηγή προβληµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει προβλήµατα στην απόκτηση παιδιών σήµερα από το ζευγάρι και στην 

προσπάθεια επίλυσής τους µε διάφορους τρόπους. Με αυτήν την φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Σήµερα βέβαια η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, ε… ε… πολλά είναι τα ζευγάρια 

που δεν µπορούν εύκολα να κάνουν παιδιά, ε… και καταφεύγουν στη λύση της ε… εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης ή επίσης και στην ε… λύση της παρένθετης, ε… µητρότητας. Ε… δηλαδή, η µητέρα 

ε…. δίνει σε ένα εργαστήριο το ωάριό της και ο πατέρας το σπέρµα του, ε, γονιµοποιείται το ωάριο 

και µετά αυτό µεταφέρεται στην µήτρα κάποιας άλλης γυναίκας. Συνήθως, αυτή η γυναίκα είναι 

συγγενής της µελλοντικής µητέρας ή του µελλοντικού πατέρα.  Κυοφορεί, λοιπόν, αυτή η µητέρα, η 

«παρένθετη», όπως λέγεται το µωρό των γονέων, ε… και τους το δίνει, όταν γεννηθεί.   

 
Μαρία: […] Σήµερα, δυστυχώς πολλές οικογένειες, δεν έχουνε παιδιά, έχουνε προβλήµατα. 

Στειρότητας, υπογονιµότητας, και άλλα προβλήµατα και προσπαθούνε µε εξωσωµατικές 

γονιµοποιήσεις και µία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές να αποκτήσουν το παιδί. Κάποιοι 

καταλήγουν και σε υιοθεσία, οι πιο τυχεροί. Κάποιοι δεν τα καταφέρνουν», και […] Πιστεύω, ο 

τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής… η ακτινοβολία απ’ τα κινητά, η διατροφή, το καυσαέριο, το άγχος, όλα 

αυτά επηρεάζουνε […] Εγώ πιστεύω ο τρόπος ζωής είναι… που τα ‘χει κάνει έτσι όλα… και η … 

µόλυνση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουνε αντίκτυπο την υγεία, την σεξουαλική υγεία. 
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που έκαναν οι άνθρωποι 

παλαιότερα παιδιά και το τι γίνεται σήµερα αναφορικά µε την τεκνοποίηση και την αναπαραγωγή, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 43 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 43: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που οι άνθρωποι έκαναν παιδιά παλαιότερα και το τι 

συµβαίνει σήµερα αναφορικά µε την τεκνοποίηση και την αναπαραγωγή σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

απόκτηση των παιδιών και 

γενικότερα την αναπαραγωγή 
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Η τεκνοποίηση ως πηγή αγάπης  0 1 1 

Η τεκνοποίηση ως πηγή 

διαιώνισης  
1 0 1 

Σήµερα  

Η τεκνοποίηση ως πηγή 

προβληµάτων  
1 1 2 

 

Η Ευαγγελία λοιπόν πιστεύει, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι αποκτούσαν παιδιά από αγάπη, από 

την επιθυµία να δηµιουργήσουν οικογένεια µε έναν άνθρωπο, για τον οποίο ένιωθαν πολύ µεγάλη 

αγάπη. Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι αποκτούσαν 

παιδιά, για να αποκτήσουν απογόνους, να συνεχιστεί η γενιά, να διαιωνιστεί το ανθρώπινο είδος. 

Ωστόσο και τα δύο υποκείµενα, θεωρούν, ότι σήµερα οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

στην απόκτηση παιδιών, λόγω των δύσκολων συνθηκών ζωής, αλλά και των άσχηµων συνηθειών 

στη ζωή, όπως είναι το άγχος, το δυσµενές περιβάλλον, η διατροφή, η ακτινοβολία από τα κινητά.  

Η Ευαγγελία µάλιστα θίγει και το θέµα της εξωσωµατικής, στο οποίο προχωρούν τα ζευγάρια, τα 

οποία δυσκολεύονται από µόνα τους να αποκτήσουν παιδί, όπως και στην πιθανότητα της 

παρένθετης µητρότητας. 

 

8.2.17. Ο ρόλος των παιδιών στα πλαίσια της οικογένειας (Ερώτηση Νο17) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιος γενικά θεωρείς, 

ότι είναι ο ρόλος των παιδιών µέσα στη οικογένεια» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε 

τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο των παιδιών στα πλαίσια της οικογένειας. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

8.2.17.1 Τα παιδιά ως πηγή στήριξης γονέων και αδερφών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναγνωρίζει, ότι ο ρόλος του παιδιού µέσα στα πλαίσια της οικογένειας είναι να 

στηρίζει τους γονείς και τα αδέρφια. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… ο ρόλος τους µέσα σε αυτήν, ε… πρέπει να είναι… πρέπει να είναι στο… πρέπει 

να µεγαλώνουν, όπως είπα µε πολύ αγάπη ε, και µε πολύ στήριξη από τους γονείς, και πρέπει τα 

παιδιά, τα αδέρφια, δηλαδή, µεταξύ τους, ε, να µάθουν να είναι αγαπηµένα και να στηρίζουν ο ένας 

τον άλλον, αλλά και αργότερα στη ζωή ε, να στηρίζουν τους γονείς τους. 

 

8.2.17.2 Τα παιδιά ως πηγή αρµονικής συνύπαρξης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο ρόλος των παιδιών µέσα στα πλαίσια της οικογένειας είναι να διατηρείται 

µία ισορροπία, µια αρµονία, µία αµοιβαία ανταπόκριση συναισθηµάτων µε τους γονείς. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 
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Μαρία: […] να µπορούν να συνυπάρχουν µε τους γονείς αρµονικά, να µπορούν να… επικοινωνούνε, 

να… να παίζουνε… µε τους γονείς, µεταξύ τους… αυτά πιστεύω. Και να ευχαριστούνε τους γονείς και 

επίσης και οι γονείς αυτά. Να υπάρχει… µια, ένα αλισβερίκι συναισθηµάτων. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο των παιδιών µέσα στην οικογένεια 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 44 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 44: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο των παιδιών µέσα στην οικογένεια σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν το 

ρόλο των παιδιών µέσα στην 

οικογένεια 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Τα παιδιά ως πηγή στήριξης 

γονέων και αδερφών  
0 1 1 

Τα παιδιά ως πηγή αρµονικής 

συνύπαρξης  
1 0 1 

 

Όπως φαίνεται, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο ρόλος των παιδιών µέσα στην οικογένεια είναι να 

στηρίζουν τους γονείς, αλλά και τα παιδιά, τα αδέρφια µεταξύ τους να στηρίζονται πάρα πολύ. Και 

να υπάρχει αγάπη µεταξύ τους. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι τα παιδιά υπάρχουν, για να 

επικοινωνούν και να παίζουν µε τους γονείς, αλλά και να ευχαριστούν τους γονείς και οι γονείς 

αυτά. Να υπάρχει, δηλαδή, µία αµοιβαία ανταλλαγή συναισθηµάτων, η οποία δηµιουργεί µία 

ισορροπία και µία αρµονία στην οικογένεια. 

 

8.2.18. Περνάει κρίση ο θεσµός της οικογένειας; (Ερώτηση Νο18) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς, ότι ο θεσµός 

της οικογένειας περνάει σήµερα κρίση;» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το αν ο θεσµός της οικογένειας στις µέρες µας περνάει κρίση, και αν 

συµβαίνει αυτό, για ποιο λόγο. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.18.1 Ο θεσµός της οικογένειας ως πηγή κρίσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο θεσµός της οικογένειας σήµερα περνάει κρίση, λόγω του σύγχρονου 

τρόπου ζωής και της πολύωρης απουσίας των γονέων από το σπίτι. Έτσι, έχουµε το εξής:  
 

Μαρία: […] Θεωρώ, ότι περνάει κρίση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια, γιατί υπάρχουν πάρα 

πολλές µονογονεϊκές οικογένειες, ε… Γιατί… δεν έχουν πολλά ζευγάρια, παιδιά, και αυτό προκαλεί 

κρίση στο γάµο. 

 

Ευαγγελία: […] Σίγουρα στις ε… µέρες µας πιστεύω, ότι η οικογένεια περνάει κρίση, ε… γιατί αυτό 

άλλωστε φαίνεται και από την µεγάλη, ε, συχνότητα των… ε… διαζυγίων, ε… αυτό, βέβαια… 

πιστεύω, ότι… οφείλεται στο γρήγορο τρόπο ζωής που έχουµε, ε, στον καταναλωτικό τρόπο ζωής που 

έχουµε, επίσης, δηλαδή, θέλω πολλά πράγµατα στη ζωή µου, θα δουλέψω πολλές ώρες, και η µητέρα 

και ο πατέρας, ε, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο χρόνος και που έχουν µεταξύ τους να µοιραστούν και 

µε τα παιδιά τους […] γιατί βλέπεις, ότι και… οι παππούδες που… ε…. µεγαλώνουν τα παιδιά, όταν 

ε… κρατάνε µάλλον τα παιδιά, όταν οι γονείς δουλεύουν, ε… νοµίζουν, ότι αυτό τους δίνει το 

δικαίωµα να παρεµβαίνουν στη ζωή της οικογένειας ε, και να δίνουνε διαταγές, θα έλεγα, όχι 

συµβουλές, στους γονείς, για το πώς θα πρέπει να µεγαλώσουνε τα παιδιά τους. Ε… σήµερα, επίσης, η 

οικογένεια περνάει κρίση, γιατί η µητέρα, σε αντίθεση µε την παλαιότερη εποχή, είναι κι εκείνη, ε, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως και ο πατέρας, ε… απούσα πολλές ώρες από το σπίτι. 
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Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, καταλαβαίνουµε, ότι και τα δύο υποκείµενα πιστεύουν, ότι ο 

θεσµός της οικογένειας περνάει κρίση στις µέρες µας, λόγω του σύγχρονου καταναλωτικού τρόπου 

ζωής, που οδηγεί στην πολύωρη απουσία των γονέων από το σπίτι και στην παρατεταµένη 

παραµονή των παιδιών στα παππούδια. Ως αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι και το φαινόµενο των 

µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και το συνηθέστατο πλέον φαινόµενο των διαζυγίων.  

 

8.2.19. Το διαζύγιο σήµερα (Ερώτηση Νο19) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Για ποιους λόγους 

φτάνουν οι άνθρωποι σήµερα στο διαζύγιο; Τι νοµίζεις, ότι φταίει για την αύξηση των διαζυγίων 

σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε 

τους λόγους που ωθούν τα ζευγάρια σήµερα στο διαζύγιο, αλλά και την αιτία της αύξησης των 

διαζυγίων που παρατηρείται στις µέρες µας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων 

των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.19.1 Το διαζύγιο ως πηγή εγωισµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αποδίδει το διαζύγιο στον εγωισµό του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά:   

 
Μαρία: […] Ο εγωισµός. Αυτό… το ότι… ε… κοιτάνε µόνο την πάρτι µας, και όχι τον σύντροφό µας… 

κοιτάµε µόνο να περνάµε καλά, και όχι να περνάµε όλοι καλά, κι αυτό πιστεύω είναι το… η κύρια αιτία του 

διαζυγίου. Και ραγίζει το γυαλί. ∆εν υπάρχει αγάπη. 

 

8.2.19.2. Το διαζύγιο ως πηγή έλλειψης χρόνου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί βασική αιτία του διαζυγίου τον καταναλωτικό και σύγχρονο τρόπο ζωής, ο 

οποίος εξωθεί τα άτοµα στο να εργάζονται συνεχώς, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο χρόνος που 

αφιερώνουν στην οικογένειά τους. Ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι ένας από τους… βασικότερους λόγους ε, για τον οποίο… οι άνθρωποι 

σήµερα φτάνουν στο διαζύγιο, είναι η έλλειψη του χρόνου. Ε… ο καταναλωτικός τρόπος ζωής, 

δηλαδή, που υπάρχει σήµερα, ωθεί τους ανθρώπους να δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, ε, µε 

αποτέλεσµα στο τέλος να µην έχουν χρόνο να µοιραστούν µεταξύ τους ε, και… να αναθερµάνουν την, 

ε… σχέση τους.  

 

8.2.19.3. Το διαζύγιο ως πηγή επηρεασµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι το διαζύγιο είναι αποτέλεσµα επηρεασµού του ζευγαριού από συγγενείς. Έτσι έχουµε το 

εξής παράδειγµα:  

 

 

Ευαγγελία: […] η οικογένεια, ε… έχει ανοίξει τα σύνορά της εντός εισαγωγικών και αφήνει 

τους άλλους να την επηρεάζουν. ∆ηλαδή… είναι πολύ συχνό το φαινόµενο ε… ο… άντρας 

της οικογένειας να επηρεάζεται από την µητέρα του ε, ή… η …. Γυναίκα, η γυναίκα της 

οικογένειας, η µητέρα, να επηρεάζεται από τη δική της, ε… µητέρα, από την οικογένεια της 

την πατρική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συγκρούσεις, ε… ανάµεσα στα… ζευγάρια, 

ανάµεσα στο αντρόγυνο ε, και να φτάνουν στο… διαζύγιο. 
 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους των διαζυγίων σήµερα 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 45 πιο κάτω. 
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Πίνακας 45: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους των διαζυγίων σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τους 

λόγους του διαζυγίου  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Το διαζύγιο ως πηγή εγωισµού 1 0 1 

Το διαζύγιο ως πηγή έλλειψης 

χρόνου 
0 1 1 

Το διαζύγιο ως πηγή επηρεασµού 0 1 1 

 
Η Μαρία λοιπόν θεωρεί, ότι οι άνθρωποι σήµερα φτάνουν στο διαζύγιο για εγωιστικούς λόγους. 

Ενδιαφέρονται, δηλαδή µεµονωµένα τα άτοµα να περνούν καλά και όχι, σαν οικογένεια, σαν οµάδα. 

Νοιάζονται για την προσωπική τους ευηµερία και αδιαφορούν για τους υπόλοιπους. 

Η Ευαγγελία από την άλλη πιστεύει, ότι οι άνθρωποι παίρνουν διαζύγιο, γιατί κατά τη διάρκεια 

του γάµου τους δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο να µοιραστούν και να περάσουν στιγµές µεταξύ 

τους. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι χωρίζουν, είναι 

γιατί αφήνουν τρίτα άτοµα να εισχωρούν στη σχέση τους και να τα επηρεάζουν.   
 

8.2.20. Η διάλυση της οικογένειας σήµερα (Ερώτηση  Νο20) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς, ότι σήµερα οι 

άνθρωποι προχωρούν πιο εύκολα στη διάλυση της οικογένειας, και αν ναι, πού νοµίζεις, ότι 

οφείλεται αυτό», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων 

σχετικά µε το αν πιστεύουν, και για πιο λόγο, ότι οι άνθρωποι χωρίζουν σήµερα ευκολότερα. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

8.2.20.1 Η διάλυση της οικογένειας ως πηγή ασυµφωνίας χαρακτήρων: Αναφέρεται στην 

περίπτωση που το υποκείµενο θεωρεί, ως αιτία διάλυσης της οικογένειας σήµερα τον εγωισµό, αλλά 

και την εγωπάθεια που επικρατεί στους ανθρώπους. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Αν υπάρχει ασυµφωνία χαρακτήρων και µπει και ο εγωισµός και µπει και η εγωπάθεια 

και όλα αυτά, το λένε πολύ εύκολα το ναι. Πιστεύω, αν υπάρχουν παιδιά, ίσως να τα σκέφτονται 

λιγάκι. Με την έννοια… πώς θα ζήσουνε… πώς θα ‘ναι τώρα, ποιος θα πάρει την επιµέλεια. Υπάρχει 

λίγο… αγωνία και άγχος σ’ αυτό. 

 

8.2.20.2. Η διάλυση της οικογένειας ως πηγή δεύτερης προσπάθειας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι οικογένειες διαλύονται ευκολότερα σήµερα, γιατί 

έχουν την ευκαιρία τα µέλη τους να δηµιουργήσουν και πάλι οικογένεια, να προσπαθήσουν για 

δεύτερη φορά, αφού η κοινωνία το επιτρέπει και δεν είναι µεµπτό, όπως στην παλαιότερη εποχή. 

Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι σήµερα οι άνθρωποι προχωρούν πιο εύκολα στη διάλυση της 

οικογένειας ε, και αυτό γιατί, πιστεύω, ότι γνωρίζουν από πριν, ότι έχουν την εναλλακτική, αν µία 

φορά αποτύχουν στο να δηµιουργήσουν οικογένεια, ότι µπορούν να ξαναπροσπαθήσουν ε, για δεύτερη 

φορά να δηµιουργήσουν οικογένεια ή και τρίτη. ∆ηλαδή, στις µέρες µας είναι πολύ συχνό το 

φαινόµενο της µονογονεϊκής οικογένειας ή της οικογένειας µε παιδιά από συζύγους που έχουν 

ξαναπαντρευτεί ε… πολλές φορές. Ε, και αυτό γιατί είναι από την κοινωνία µας επιτρεπτό. 

Παλαιότερα, όµως αυτό δεν επιτρεπόταν, γιατί η κοινωνία δεν το άντεχε αυτό, ήταν πιο στενά τα όριά 

της, ε… και αυτό δεν το δεχόταν πολύ εύκολα. 
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8.2.20.3. Η διάλυση της οικογένειας ως πηγή έλλειψης χρόνου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί ως αιτία διάλυσης της οικογένειας σήµερα το λιγοστό χρόνο που 

µοιράζεται το ζευγάρι. Έτσι, έχουµε συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] στις µέρες µας οι άνθρωποι προχωρούν πιο εύκολα στη διάλυση της οικογένειας, ε, 

γιατί δεν έχουν χρόνο να συζητήσουν τα προβλήµατά τους, όπως είχαν παλαιότερα, αφού εργάζεται 
και η µητέρα έξω από το σπίτι. ∆ουλεύουν πάρα πολλές ώρες, γιατί οι ανάγκες της οικογένειας είναι 

µεγάλες ή γιατί εκείνοι θέλουν να θεωρούν ότι οι ανάγκες της οικογένειας είναι µε, είναι πολλές και 

µεγάλες, ε… και έτσι µειώνεται ο χρόνος που περνάνε µεταξύ τους, αλλοτριώνεται η σχέση τους και 
στο τέλος αποξενώνονται… εντελώς. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που ωθούν τους ανθρώπους 

σήµερα ευκολότερα στη διάλυση της σχέσης τους παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 46 

πιο κάτω. 

 
Πίνακας 46: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που οι άνθρωποι προχωρούν ευκολότερα στη διάλυση 

της οικογένειας σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τους 

λόγους της διάλυσης των 

οικογενειών σήµερα  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η διάλυση της οικογένειας ως 

πηγή ασυµφωνίας χαρακτήρων  
1 0 1 

Η διάλυση της οικογένειας ως 

πηγή δεύτερης προσπάθειας  
0 1 1 

Η διάλυση της οικογένειας ως 

πηγή έλλειψης χρόνου 
0 1 1 

 

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι γενικά η οικογένεια σήµερα διαλύεται ευκολότερα συγκριτικά µε το 

παρελθόν, γιατί επικρατεί ο εγωισµός στη συµπεριφορά των ανθρώπων και σε γενικότερα πλαίσια 

υπάρχει ασυµφωνία χαρακτήρων. Η Ευαγγελία από την άλλη τονίζει, για άλλη µια φορά, ότι η 

έλλειψη χρόνου, που παρατηρείται έντονα στις µέρες µας, έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του 

χρόνου που αφιερώνει ο ένας στον άλλον, την αλλοτρίωση της σχέσης και στο τέλος την 

αποξένωση. Ακόµη, θεωρείται εύκολο στις µέρες µας να χωρίσει κάποιος, γιατί είναι το ίδιο εύκολο 

να ξαναπαντρευτεί. Παλαιότερα, δηλαδή, κατέκριναν το χωρισµό, αλλά και την προοπτική να 

ξαναπαντρευτεί κάποιος και να αποκτήσει κι άλλα παιδιά µε άλλο σύντροφο. Στις µέρες µας, όµως 

αυτό είναι πολύ συνηθισµένο, για να µην πούµε ο κανόνας.    

 

8.2.21. Η συµβίωση πριν τον γάµο (Ερώτηση Νο21) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Είναι σωστό οι 

άνθρωποι να συζούν µαζί, πριν παντρευτούν και γιατί;» µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν θεωρούν σωστή τη συµβίωση πριν το 

γάµο. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο 

κάτω υποκατηγορίες:  

 

8.2.21.1. Η συµβίωση ως πηγή γνωριµίας του άλλου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο είναι θετικό στην συµβίωση του ζευγαριού, πριν το γάµο, αφού αυτή διευκολύνει την 

µεταξύ τους σχέση και είναι µία ευκαιρία να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι είναι απόλυτα σωστό οι άνθρωποι να συζούν µαζί, πριν παντρευτούν, 

γιατί πιστεύω, ότι έτσι γνωρίζει ο ένας τον άλλον, ε… µαθαίνει τις συνέ, τις συνήθειές του, ε… τον 

γνωρίζει, όπως θα λέγαµε, και από την καλή και από την ανάποδη, ε, και έτσι… ελαχιστοποιούνται οι 
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πιθανότητες αργότερα να χωρίσουν. Βέβαια, θα µου πεις, ότι ο άνθρωπος, αλλάζει, δηλαδή, αλλιώς 

γνωρίζεις το σύντροφό σου, όταν είναι µόνος του, αλλιώς τον βλέπεις µέσα στην οικογένεια ε… µε 

παιδιά, δηλαδή άλλη συµπεριφορά µπορεί να σου παρουσιάσει. Ωστόσο πιστεύω, ότι όσο καλύτερα 

γνωρίζεις έναν άνθρωπο, ε… τόσο και περισσότερες πιθανότητες έχεις, να είσαι µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα µαζί του. Οπότε για να τον γνωρίσεις καλύτερα, πριν φτάσεις στο γάµο, ε… πιστεύω, ότι 

οπωσδήποτε πρέπει να συζήσεις µε κάποιον ή κάποια. 

 

8.2.21.2 Η συµβίωση ως πηγή φθοράς της σχέσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η συµβίωση πριν το γάµο, φθείρει τη σχέση και καταστρέφει το µυστήριο 

που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στο ζευγάρι. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα:  

 
Μαρία: […] ∆εν είναι καλό να συζούνε. Με την έννοια, ότι… να υπάρχει και λίγο σασπένς µετά. Να 

υπάρχει και κάτι που δεν το ‘χουνε ζήσει. Να υπάρχει… και κάτι άλλο που θ’ αλλάξει. 

  
: «[…] Γιατί πιστεύω, ότι… ‘ντάξει, δεν είναι όλα… να τα ζήσουµε όλα, να τα… δούµε έτσι… πώς να 

το πω; Ε… να υπάρχει και κάτι που δεν το ‘χουνε ζήσει. Να υπάρχει και λίγο µυστήριο. Να υπάρχει 

και κάτι, που δεν τα ‘χουµε δώσει όλα. Γιατί, αν τα ‘χουµε δώσει όλα πιστεύω, µετά, κάπου και ο 

άλλος, λέει, τη βαριέται τη… τη γυναίκα. ∆ηλαδή, κάπου, λέει, ‘ντάξει, την είδαµε και αυτή, την 

δοκιµάσαµε, και τι έγινε; ∆ηλαδή, ε… κάπου να µην τα δίνουµε όλα στον άλλον. Να κρατάµε και… 

µία πισινή για µας. Να µην είµαστε τόσο δοτικοί. Αυτό πιστεύω. […] εγώ πιστεύω, ότι η 

καθηµερινότητα φθείρει και τον άνθρωπο. ∆ηλαδή, να… µπορεί µε το να βλέπεις τον άλλον, όπως 

πλένει τα δόντια του, ή όπως ξυρίζεται ή όπως κάνει αυτά, να νιώσεις µια αποστροφή, µία… α! Αυτό 

είναι! Οπότε, δεν είναι ο πρίγκιπας των ονείρων µου. Εντάξει, µωρέ! ∆εν είναι και τίποτα! Μ’ αυτήν 

την έννοια. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη συµβίωση πριν το γάµο παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 47 πιο κάτω. 

 

Πίνακας 47: Κατηγορίες που αφορούν τη συµβίωση πριν το γάµο σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας.  

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

συµβίωση πριν το γάµο Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η συµβίωση ως πηγή 

γνωριµίας του άλλου 
0 1 1 

Η συµβίωση ως πηγή φθοράς 

της σχέσης  
1 0 1 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι απόψεις των δύο υποκειµένων στο συγκεκριµένο θέµα είναι 

εντελώς διαφορετικές. Πιο αναλυτικά, η Ευαγγελία αντιµετωπίζει τη συµβίωση, ως µία ευκαιρία να 

έρθει το ζευγάρι πιο κοντά και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα, πριν λάβει την µεγάλη 

απόφαση του γάµου. Αντιθέτως, η Μαρία υποστηρίζει, ότι µέσω της συµβίωσης το ζευγάρι 

φθείρεται, γιατί δεν υπάρχει καθόλου µυστήριο στη σχέση τους, αφού συζούν, και έχουν µάθει ο 

ένας τον άλλον πολύ καλά.    

  

8.2.22. Οι ελεύθερες και απελευθερωµένες σχέσεις στην εποχή µας (Ερώτηση Νο22) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι γνώµη έχεις για τις 

απελευθερωµένες και τις ελεύθερες σχέσεις» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις απελευθερωµένες και τις ελεύθερες σχέσεις σήµερα. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 
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8.2.22.1. Οι απελευθερωµένες σχέσεις ως πηγή διάλυσης της οικογένειας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι απελευθερωµένες και οι ελεύθερες σχέσεις οδηγούν 

στη διάλυση της οικογένειας. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] δεν είµαι και πολύ υπέρ των απελευθερωµένων και ελεύθερων σχέσεων, ε… δηλαδή, 

πιστεύω, ότι ο άνθρωπος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, πρέπει να είναι µονογαµικό ον, ε… και 
το πιστεύω απόλυτα αυτό, ε… και µάλιστα είµαι απόλυτη στη θέση µου αυτή. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι 

µία απιστία για… µένα, ε… αν δηλαδή, την εισέπραττα εγώ από το σύζυγό µου, θα µπορούσα να 

οδηγήσω, εξαιτίας αυτής της απιστίας, την οικογένειά µου σε… διάλυση. Βέβαια, πρώτα θα… θα 

έβλεπα και θα έκρινα, το αν εγώ µε τον τρόπο µου οδήγησα τον σύζυγό µου σε αυτή την απιστία, ε, και 

αν… ήµουν σίγουρη, ότι από την … πλευρά µου ήταν όλα εντάξει, ε… νοµίζω, ότι δε θα το 

συγχωρούσα στο σύζυγό µου. Όχι, δεν είµαι καθόλου υπέρ των απελευθερωµένων και των ελεύθερων 

σχέσεων, ούτε… υπέρ των σχέσεων που γίνονται ανάµεσα στα ζευγάρια… ε, ούτε… µε καµία άλλη 

µορφή απελευθερωµένης σχέσης. 

 

8.2.22.2. Οι απελευθερωµένες σχέσεις ως πηγή µετάδοσης σεξουαλικών νοσηµάτων: 
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι ελεύθερες και απελευθερωµένες 

σχέσεις αποτελούν αιτία µετάδοσης πολλών σεξουαλικών νοσηµάτων. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Καλό είναι να µην υπάρχουν, αλλά υπάρχουν… Πιστεύω, γιατί… και τα σεξουαλικά… 

µεταδιδόµενα νοσήµατα… έχουνε παίξει ρόλο… σ’ αυτό… ∆εν ξέρω. Μου φαίνονται… είµαι της 

παλιάς σχολής εγώ… Θεωρώ, ότι δεν… είναι αρρωστηµένες καταστά… όχι αρρωστηµένες. Πώς να το 

πω, αρρωστηµένες; Να το πω, ότι… ‘ντάξει. Είναι ένας τρόπος ζωής κι αυτός. Αλλά δεν είναι, ότι 

καλύτερο. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις ελεύθερες και απελευθερωµένες σχέσεις 

σήµερα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 48 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 48: Κατηγορίες που αφορούν τις ελεύθερες και απελευθερωµένες σχέσεις σήµερα σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τις 

ελεύθερες και απελευθερωµένες 

σχέσεις  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Οι απελευθερωµένες σχέσεις ως 

πηγή διάλυσης της οικογένειας  
0 1 1 

Οι απελευθερωµένες σχέσεις ως 

πηγή µετάδοσης σεξουαλικών 

νοσηµάτων 

1 0 1 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, η Μαρία αντιλαµβάνεται τις ελεύθερες και απελευθερωµένες 

σχέσεις ως πηγή µικροβίων και εστία µετάδοσης σεξουαλικών νοσηµάτων, γι’ αυτό είναι και κάθετα 

αρνητική στην ύπαρξή τους. Η Ευαγγελία από την άλλη, είναι και αυτή αρνητική στην ύπαρξή τους, 

γιατί πιστεύει, ότι µε αργό ή γρήγορο ρυθµό, οδηγούν την οικογένεια σε διάλυση, όταν µαθευτούν.  

Η ίδια µάλιστα υπογραµµίζει, το πόσο γρήγορα θα διέλυε την οικογένειά της, εξαιτίας µίας απιστίας 

και ειδικά στην περίπτωση που, αφού έκανε µία αυτοκριτική, θα διαπίστωνε, ότι ήταν εντάξει πρώτα 

µε τον εαυτό της, κι έπειτα µε το σύζυγό της.   

 

8.2.23. Οι νέες µορφές οικογένειας στην εποχή µας (Ερώτηση Νο23)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι άποψη έχεις για τις 

νέες µορφές οικογένειας που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια (µονογονεϊκές οικογένειες, 

ανάδοχη οικογένεια, οικογένεια µε παιδιά από συζύγους, που έχουν ξαναπαντρευτεί πολλές φορές, 
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κ.ά.)», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις 

νέες µορφές οικογένειας που συναντάµε στις µέρες µας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.23.1 Οι νέες µορφές οικογένειας ως αποτέλεσµα του σύγχρονου τρόπου ζωής: Αναφέρεται 

στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αποδίδει την αιτία δηµιουργίας των νέων µορφών οικογένειας, 

στον σύγχρονο τρόπο ζωής που έχουν οι άνθρωποι σήµερα. Χαρακτηριστικά, ακούστηκε: 

  
Ευαγγελία: […] Γενικά, καλό θα ήταν ε… να µην υπάρχουν όλες αυτές οι νέες µορφές οικογένειας ε, 

που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία µας, αλλά δυστυχώς αυτές υπάρχουν και 

είναι αποτέλεσµα του σύγχρονου τρόπου ζωής, και όλων αυτών που περιγράψαµε παραπάνω. 

Γενικότερα, δεν θα ήθελα να συµβεί, ούτε σε µένα, αλλά µου συνέβη, όταν χώρισα από τον πρώτο µου 

γάµο. Αποτελούσαµε η κόρη µου κι εγώ µία µονογονεϊκή οικογένεια, ε… αλλά… δεν µπορούσε να 

γίνει διαφορετικά. 

 

8.2.23.2. Η µονογονεική οικογένεια ως πηγή συναισθηµατικού κενού: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί τις νέες µορφές οικογένειας ως αιτία συναισθηµατικής 

στέρησης του παιδιού, αφού ο ένας από τους δύο γονείς απουσιάζει από τη ζωή του. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] η µονογονεϊκή οικογένεια τώρα… έχει γίνει πολύ της µόδας. Μια µαµά , η οποία έχει ένα 

παιδί χωρίς σύζυγο, το µεγαλώνει… για µένα είναι… πιστεύω… έγκληµα, για το παιδί. Για την µαµά, 

η µαµά… δεν έχει πρόβληµα. Η µαµά µπορεί να βρει και ένα σύντροφο για δύο τρεις βραδιές, εντάξει. 

Αλλά το παιδί, όµως, θα του λείπει ο µπαµπάς. Ή ο µπαµπάς να έχει το παιδί, πάντα θα του λείπει η 

µαµά. ∆εν αναπληρώνεται αυτό το κενό στο παιδί, πιστεύω. Ότι… καλό είναι να µην υπάρχουν, αλλά 

αν υπάρχουν, τουλάχιστον να… µπορέ, να µπορεί το παιδί να βρίσκει… αγάπη και από γιαγιάδες, από 

θείες, από θείους, δηλαδή να µπορεί να αναπληρώνει το κενό που του αφήνει ο… γονέας, που δεν 

υπάρχει. 

 

8.2.23.3. Οι νέες µορφές οικογένειας ως πηγή εξυγίανσης του ατόµου: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι νέες µορφές οικογένειας που παρατηρούνται στην 

εποχή µας, αποτελούν υγεία για το άτοµο. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε το εξής:  

  
Μαρία: […] Εντάξει, δεν είναι και τόσο έγκληµα, αυτό. ∆ηλαδή, εγώ το θεωρώ υγεία. Γιατί, δηλαδή, 

µια µητέρα, η οποία πέθανε ο άντρας της, ξέρω ‘γω, ή πήρε διαζύγιο µε τον άντρα της, δεν µπορεί να 

συνεχίσει να φτιάξει µια οικογένεια; Γιατί, όχι; Ναι, συµφωνώ, να γίνει. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις νέες µορφές οικογένειας σήµερα 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 49 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 49: Κατηγορίες που αφορούν τις νέες µορφές οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις νέες 

µορφές οικογένειας  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Οι νέες µορφές οικογένειας ως 

αποτέλεσµα του σύγχρονου 

τρόπου ζωής  

0 1 1 

Η µονογονεϊκή οικογένεια ως 

πηγή συναισθηµατικού κενού 
1 0 1 

Οι νέες µορφές οικογένειας ως 

πηγή εξυγίανσης του ατόµου 
1 0 1 
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Όπως καταλαβαίνουµε, η Ευαγγελία αντιµετωπίζει την εµφάνιση νέων µορφών οικογένειας, που 

έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσµα του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων 

στις µέρες µας. Όταν για παράδειγµα, ο άνθρωπος εργάζεται πολλές ώρες και είναι πολύωρη η 

απουσία του από το σπίτι, και επιστρέφει σε αυτό µόνο, για να κοιµηθεί, τότε είναι πολύ πιθανό να 

έρθει πολύ γρήγορα το διαζύγιο. ∆εν αρέσκεται καθόλου στις νέες αυτές µορφές οικογένειας, αλλά 

πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα, βρέθηκε και η ίδια σε αυτήν τη θέση – της µονογονεϊκής 

οικογένειας – και δεν της άρεσε καθόλου. 

Ωστόσο η Μαρία αφενός µεν, αντιµετωπίζει τις νέες µορφές οικογένειας, ως µία προβληµατική 

κατάσταση που επιφέρει στο άτοµο συναισθηµατικά κενά (λόγω της απουσίας του ενός από τους 

δύο γονείς στην καθηµερινότητα του παιδιού), αφετέρου δε θεωρεί, ότι βοηθούν το άτοµο να 

εξυγιανθεί, αφού υπονοούν την φυγή του ατόµου από µία προβληµατική κατάσταση, προκειµένου 

να υπάρξουν (όπως είναι για παράδειγµα, οι διαζευγµένες οικογένειες).    

 

8.2.24. Οικογένεια µε γονείς οµοφυλόφιλους (Ερώτηση Νο24) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι άποψη έχεις για τις 

περιπτώσεις που ένα παιδί µεγαλώνει σε µία οικογένεια µε γονείς οµοφυλόφιλους;», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε την ανατροφή του παιδιού 

µέσα σε µία οικογένεια από γονείς οµοφυλόφιλους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.24.1 Η οικογένεια οµοφυλοφίλων ως πηγή λανθασµένων προτύπων: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο να µεγαλώνει ένα παιδί µε γονείς 

οµοφυλόφιλους, ως εσφαλµένο πρότυπο για το παιδί. Χαρακτηριστικά, έχουµε το εξής:  

 
Μαρία: […] Το θεωρώ, ότι ‘ντάξει… δεν… δεν είναι νορµάλ πράγµατα. Ε, δεν είναι ό, τι καλύτερο, 

‘ντάξει, τι να πούµε τώρα..;    :«[…] ∆εν έχει σωστά πρότυπα το παιδί. Ε… γιατί δεν έχει το άλλο 

φύλο, να, να ζήσει και το άλλο φύλο, να δει πώς είναι το άλλο φύλο, να γνωρίσει, να… να µυρίσει το 

άλλο φύλο πώς είναι. ∆εν έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι’ αυτό πιστεύω.    

 
Ευαγγελία: […] ότι το… συγκεκριµένο παιδί δεν θα έχει πρότυπα, δηλαδή, δεν θα έχει το πρότυπο 

της µητέρας και το πρότυπο του… πατέρα. ∆εν θα έχει το πρότυπο της οικογένειας. ∆εν θα καταλάβει, 

δηλαδή, ε… την οικογένεια, δεν θα καταλάβει την έννοια των αδερφών. 

 

Και τα δύο υποκείµενα στη συγκεκριµένη ενότητα θεωρούν, ότι µία οικογένεια µε γονείς 

οµοφυλόφιλους αποτελεί αρνητικό πρότυπο για το παιδί, λανθασµένο παράδειγµα οικογένειας, αφού 

απουσιάζει το υγιές πρότυπο του πατέρα και της µητέρας, αλλά και η ύπαρξη των αδερφών µέσα 

στα πλαίσια του οικογενειακού συστήµατος. 

 

8.2.25. Η οικογένεια και οι αλλαγές στην µορφή της (Ερώτηση Νο25) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί η οικογένεια 

αλλάζει µορφή σήµερα; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;» µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε την αλλαγή της µορφής της οικογένειας 

σήµερα, αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν και ωθούν σε αυτήν την αλλαγή. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.25.1. Η έλλειψη χρόνου ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ως αιτία αλλαγής της µορφής της οικογένειας σήµερα, την έλλειψη χρόνου που 

παρατηρείται µέσα στους κόλπους της οικογένειας. Συγκεκριµένα:  
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Μαρία: […] στην ουσία έρχονται δύο γονείς κατάκοποι, κουρασµένοι, και το µόνο που αναζητούν, 

είναι να κοιµηθούνε, να ξεκουραστούνε, για να πάρουνε δυνάµεις για την επόµενη ηµέρα. Όµως, όταν 

υπάρχουν παιδιά, που τα παιδιά λαχταρούν να δουν τον µπαµπά και την µαµά, που λείπει τόσες πολλές 

ώρες από το σπίτι, κι εµείς τους λέµε, µην µιλάς, κάτσε κάτω, κοιµήσου, φύγε. Αυτό, όλα αυτά, ε, τότε 

το παι, ε, τότε… τότε αλλάζει η µορφή της οικογένειας. Και αντί να υπάρχει… µια οµοψυχία, µια 

οµοφωνία, µια ενότητα, υπάρχει ένας ε, διαχωρισµός, µία διάσπαση… µια σύγκρουση, και όλα αυτά 

επηρεάζουνε την… την οικογένεια, την µορφή της οικογένειας. 

 

8.2.25.2. Τα χρήµατα ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προσδίδει στα χρήµατα και γενικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας, τις αιτίες που αλλάζει σήµερα 

µορφή η οικογένεια. Χαρακτηριστικό είναι και το εξής παράδειγµα: 

 
Μαρία: […] Αλλάζει µορφή, γιατί… όπως είπα το χρήµα… Κυνηγάµε το χρήµα, το χρήµα, το χρήµα. 

Ε… Αυτό είναι, ότι… εκεί προσανατολιζόµαστε. Να… προχωράµε για το χρήµα. Αυτό την επηρεάζει. 
 

Ευαγγελία: […] και ακόµη γιατί, και οι ίδιες οι ανάγκες, οι οικονοµικές της κοινωνίας,  απαιτούν, 

εντός εισαγωγικών, από τη γυναίκα να εργάζεται. ∆ηλαδή, πλέον, ένας µισθός δεν φτάνει µε τίποτα 

ε… µέσα στο σπίτι. 

 

8.2.25.3. Η γυναίκα ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αποδίδει 

την αλλαγή της µορφής της οικογένειας σήµερα στην µορφή της γυναίκας. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] επίσης, οι ανάγκες της γυναίκας και της µητέρας έχουν αλλάξει. Θέλει να βρίσκεται 

έξω από το σπίτι, θέλει να εργάζεται, ε, θέλει να κερδίσει και να έχει το δικό της επάγγελµα και τη 

δική της θέση στην κοινωνία, και να µην αφιερώνεται αποκλειστικά ε, στο ρόλο της συζύγου ε, και της 

µητέρας. 

 

8.2.25.4. Ο άντρας ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αποδίδει 

την αλλαγή της µορφής της οικογένειας σήµερα στην αλλαγή της προσωπικότητας του άντρα. 

Συγκεκριµένα:  

 

Ευαγγελία: «[…] Επίσης, η οικογένεια, αλλάζει µορφή σήµερα, γιατί ο άντρας έχει αποδεχθεί 

µέχρι ένα βαθµό την ανάγκη αυτή της γυναίκας ε, να εργάζεται έξω από το σπίτι και δεν 

είναι… µουντός και… και χωρίς να το συζητάει καθόλου, όπως έκαναν παλαιότερα οι άντρες 

ε, που δεν δέχονταν η γυναίκα τους να δουλεύει ε, έξω από το σπίτι ε…». 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που η οικογένεια αλλάζει µορφή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 50 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 50: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που η οικογένεια αλλάζει µορφή σήµερα σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τους 

λόγους αλλαγής της οικογένειας  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η έλλειψη χρόνου ως πηγή 

αλλαγής  
1 0 1 

Τα χρήµατα ως πηγή αλλαγής  1 1 2 

Η γυναίκα ως πηγή αλλαγής  0 1 1 

Ο άντρας ως πηγή αλλαγής  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνεται και από τον πίνακα, και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι η οικογένεια έχει 

αλλάξει µορφή σήµερα, γιατί έχουν αλλάξει οι οικονοµικές απαιτήσεις της οικογένειας, αλλά και 

της κοινωνίας ολόκληρης. Ο σύγχρονος καταναλωτικός τρόπος ζωής, έχει αναγκάσει την µητέρα να 
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εργάζεται κι εκείνη, αφού πλέον ο ένας µισθός δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των πλέον βασικών 

αναγκών της οικογένειας. Και τα άτοµα, όµως στις µέρες µας, χαρακτηρίζονται από υπέρµετρο 

ενθουσιασµό, από φιλοδοξία να ικανοποιήσουν και την παραµικρή υλική ανάγκη, δική τους ή των 

παιδιών, µε αποτέλεσµα να εργάζονται περισσότερες ώρες. Και αυτό, όπως υποστηρίζει η Μαρία, 

έχει ως αποτέλεσµα την παρατεταµένη απουσία των γονέων από την οικογενειακή εστία και την 

ολιγόωρη έως ανύπαρκτη απασχόλησή τους µε τα παιδιά. Επιπλέον, όταν οι γονείς εργάζονται 

πολλές ώρες, κουράζονται ιδιαίτερα, µε αποτέλεσµα να µην διακρίνονται από υποµονή και επιµονή, 

όπως χρειάζεται, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αλλά να παρατηρείται η ύπαρξη µίας 

επιπόλαιης και αυτοµατοποιηµένης συµπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. 

Η Ευαγγελία τώρα από την πλευρά της τονίζει, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που αλλάζει 

στη εποχή µας η οικογένεια µορφή, είναι και η πολυµορφία που παρατηρείται στο ρόλο της 

γυναίκας. Η γυναίκα, δηλαδή, πλέον, δεν είναι µόνο µητέρα, αλλά είναι και σύζυγος, µε άποψη και 

πυγµή στις διεκδικήσεις, είναι και εργαζόµενη, που ενδιαφέρεται για την επαγγελµατική της 

σταδιοδροµία, είναι και άνθρωπος, που νοιάζεται για τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις της. Αυτή 

λοιπόν, η αλλαγή στο ρόλο της γυναίκας, είναι λογικό να προκαλεί αλλαγή στην µορφή της 

οικογένειας σήµερα.  

Όµως, η Ευαγγελία εντοπίζει αλλαγή και στην συµπεριφορά και την προσωπικότητα του άντρα 

και κατ’ επέκταση στο ρόλο του µέσα στην οικογένεια. Ο άντρας πλέον δεν αντιστέκεται στην 

επιθυµία της γυναίκας να εργαστεί, βοηθάει στις οικιακές εργασίες και δεν χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη διαλόγου, όπως παλαιότερα.   

 
8.2.26. Το πλαίσιο της οικογένειας τριών γενεών (Ερώτηση Νο26) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Αν σύγκρινες το πλαίσιο 

της δικής σου οικογένειας (παππούδων) µε αυτό της επόµενης γενιάς (γονιών) και της µεθεπόµενης 

(δικής µου), τι παρατηρήσεις θα έκανες, όσον αφορά: α) τη διαµόρφωση της κοινωνίας (δοµές, 

πολιτειακό σύστηµα, κράτος πρόνοιας, β) την οικονοµική κατάσταση; γ) το ποιες προτεραιότητες 

τίθενται στην καθηµερινότητα, δ) τις αξίες των µελών της οικογένειας, ε) τα συναισθήµατα των 

µελών και στ) τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις τους», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις διαφορές που εντοπίζουν στα πλαίσια 

της οικογένειας τριών γενεών, των παππούδων, των γονιών και της δικής τους, όσον αφορά στη 

διαµόρφωση της κοινωνίας, την οικονοµική κατάσταση, τις προτεραιότητες της καθηµερινότητας, 

τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις των µελών της οικογένειας. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

8.2.26.1. Η οικογένεια των παππούδων 

 

8.2.26.1.1. Η διαµόρφωση της κοινωνίας: 

 

8.2.26.1.1.1. Η δοµή ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η αλλαγή στην δοµή της οικογένειας στις µέρες µας αποτελεί και αιτία αλλαγής της κοινωνίας 

γενικότερα. Το ένα επηρεάζεται από το άλλο και έχουν µία σχέση αµφίδροµη. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Καταρχήν, όσον αφορά στη δοµή της οικογένειας, πιστεύω, ότι… ο… ότι, όσο 

προχωράµε, ε… αυτή η δοµή γίνεται, όλο και πιο ανθεκτική. ∆ηλαδή, στην, ε… οικογένεια των 

παππούδων µου, ε… υ… υπήρχε η πολύ-πολύ πυρηνική… ε… οικογένεια. ∆ηλαδή, ε… οι γονείς, τα 

παιδιά, αλλά και οι παππούδες µέσα στο σπίτι. 

 

Μαρία: […] όµως µε την οικογένεια των παππούδων µου, ήταν πραγµατικά όλοι σ’ ένα σπίτι… ε… 

παππούδες, θείοι, ε… συγγενείς, γιαγιάδες, ε… ναι. Ε… ζούσαν όλοι µαζί, κάτω από την ίδια στέγη. 

Ζώα… τώρα, τώρα… αυτή η δοµή έχει αλλάξει… ε… Αυτό, το ότι έχει αλλάξει… η δοµή. 
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8.2.26.1.1.2. Η ακρίβεια ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει διαφορές στον οικονοµικό τοµέα από γενεά σε γενεά. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα, επίσης, όσον αφορά το σύστηµα της κοινωνίας ε, δεν ήτανε τόσο 

ακριβό… ε… όσο, δηλαδή, προχωράµε προς το παρελθόν, η ζωή ήταν ακόµη πιο οικονοµική. 

 

8.2.26.1.1.3. Το κράτος πρόνοιας ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στην περίπτωση που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι στην γενιά των παππούδων η βοήθεια του κράτους ήταν λιγοστή, έως 

αµελητέα. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] ∆ηλαδή, τότε, παλαιότερα, ας πούµε, δίνανε… πολύ λίγα. Οι οικογένειες, ας πούµε, 

θυµάµαι, ο παππούς µου είχε έξι παιδιά. Έπαιρνε, ό, τι έπαιρνε, µία µικρή βοήθεια είχε. Ένα… ένα 

εισιτήριο του δίνανε, ξέρω ‘γω, µειωµένα κάποια εισιτήρια, είχε το πολυτεκνικό. 

 

8.2.26.1.2. Η οικονοµική κατάσταση 

 

8.2.26.1.2.1. Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικονοµική κατάσταση παλαιότερα ήταν χειρότερη, αφού οι άνθρωποι 

αγωνίζονταν κάτω από ιδιαίτερες δυσκολίες, προκειµένου να αποκτήσουν τα προς το ζην. 

Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Η οικονοµική κατάσταση των παππούδων ήτανε δραµατική. ∆εν… θυµάµαι ο παππούς 

µου ο… Σπύρος, έπρεπε να… να δανειστεί χωράφι, να το σπείρει, να το καλλιεργήσει, να το θερίσει… 

για να βγάλει κάποια χρήµατα, να µπορέσει να πάει στο Ηράκλειο να πουλήσει κρεµµύδια. ∆ηλαδή… 

πολύ φτώχια. Έπρεπε να αγωνιστεί να αγοράσει τα παπούτσια των παιδιών και πολλές φορές τα 

έφτιαχνε ο ίδιος από κάτω.  ∆εν… πουλού… µε… µε, γινόταν ανταλλαγή προϊόντων. ∆ίνανε λάδι και 

κρασί, για να πάρουν µακαρόνια… ρύζι, όσπρια. 

 

8.2.26.1.2.2. Η οικονοµική ευχέρεια ως πηγή ευκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικονοµική κατάσταση παλαιότερα ήταν σε καλύτερη µοίρα, αφού οι 

οικονοµικές απαιτήσεις της κοινωνίας ήταν µικρότερες, αλλά και ήταν ανύπαρκτη η ανεργία. Πιο 

συγκεκριµένα:  

  
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα… ε… όπως είπα και πριν, ε… η… οικονοµική κατάσταση ήτανε 

καλύτερη, η ανεργία ήταν πάρα πολύ µικρή, ε… οι άνθρωποι αρκούνταν στα λίγα, αλλά και η 

κοινωνία ήτανε πιο φτηνή, ε… και ήταν σε πολύ καλύτερο σηµείο, ε… και βαθµό και ούτε… υπήρχε 

τόσο πολύ ανεργία. 

 

8.2.26.1.3. Οι προτεραιότητες της καθηµερινότητας 

 

8.2.26.1.3.1. Η ανατροφή των παιδιών ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι προτεραιότητα της καθηµερινότητας και συγκεκριµένα των γονέων 

στην γενιά των παππούδων αποτελούσε η σωστή ανατροφή των παιδιών. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα η… ε… οι προτεραιότητες πιστεύω, ότι ήταν το να µεγαλώσουν οι 

γονείς σωστά τα παιδιά τους, ε, να έχουν µία γερή και κλειστή οικογένεια, όσον αφορά ε, τα σύνορά 

της, ε… και να περνάνε περισσότερο χρόνο, ε… µαζί µε τα παιδιά τους. 

 

8.2.26.1.3.2. Η προίκα ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι προτεραιότητα της καθηµερινότητας στη γενιά των παππούδων ήταν το να 

δώσουν προίκα στην κόρη, ώστε εκείνη να παντρευτεί. ∆ιατυπώθηκε λοιπόν το εξής: 
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Μαρία: […] Πουλούσανε, θυµάµαι πουλούσανε. Πουλούσανε λιόφυτα, πουλούσανε αµπέλια, 

για να παντρέψουν τα παιδιά τους. ∆ηλαδή, εµένα, για να παντρευτεί η µαµά µου, πούλησε 

ο… πεθε… ο πατέρας της δυο… λιόφυτα καλά, ας πούµε… υπήρχε η προίκα παλαιότερα, ναι. 

Υπήρχε η προίκα, ναι. Θεωρούσαν, ότι έπρεπε να έχει κάτι η… η νύφη, για να παντρευτεί. 

Και γι’ αυτό πουλούσανε κιόλας. Πουλούσανε, για να µπορέσουν να δώσουν κάτι για να 

χτίσουνε κάτι. 

 

 

8.2.26.1.4. Οι αξίες των µελών 

 

 

8.2.26.1.4.1. Η οικογένεια ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι ως αξία οι άνθρωποι στην γενιά των παππούδων είχαν την οικογένεια, αφού ο σεβασµός 

κυριαρχούσε ανάµεσα στα µέλη της. Έτσι, ακούστηκε το εξής:   

 

 

Ευαγγελία: […] Ε… στην παλαιότερη εποχή πιστεύω, ότι δινόταν πολύ µεγάλη αξία στην 

οικογένεια, αφού υπήρχε πολύ σεβασµός ανάµεσα στα µέλη της. 

 

 

8.2.26.1.4.2. Το «καλό παιδί» ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι ως αξία οι άνθρωποι στην γενιά των παππούδων είχαν την δηµιουργία  του «καλού 

παιδιού», του σωστού ανθρώπου, µε ηθικές αρχές, ανεξαρτήτως επαγγέλµατος. Έχουµε λοιπόν, το 

εξής:  

 

 

Μαρία: […] οι αξίες είναι να βγάλουνε καλά παιδιά, των παππούδων και των γιαγιάδων. 

∆ηλαδή, να βγάλουνε καλούς εργάτες, καλούς επιστήµονες. Αν µπορούσαν να το καταφέρουν. 

Αλλά να είναι καλά παιδιά, όχι αλήτες. 

 

 

8.2.26.1.5. Τα συναισθήµατα των µελών 

 

 

8.2.26.1.5.1. Η αγάπη, η κατανόηση και η συµπαράσταση ως πηγή συναισθηµάτων: 
Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο θεωρεί, ότι και στις τρεις γενεές επικρατούν τα 

συναισθήµατα της αγάπης, της κατανόησης και της συµπαράστασης, αλλά σε αυτό που διαφέρουν 

είναι ο τρόπος έκφρασης. Πιο συγκεκριµένα:  

 

 

Ευαγγελία: […]  Ε… πιστεύω, ότι παλαιότερα, ε… ε… πιστεύω, ότι… και παλαιότερα στην 

οικογένεια των παππούδων µου, ας πούµε, ε, και στην επόµενη γενιά των γονιών µου, αλλά 

και στη δική µου οικογένεια, ε… υπάρχουν συναισθήµατα αγάπης και… κατανόησης, ε… και 

συµπαράστασης , θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Απλά πιστεύω, ότι… σε αυτό που διαφέρουνε 

είναι ο τρόπος που εκφράζονται. 

 

 

8.2.26.1.5.2. Τα αγνά συναισθήµατα ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στην περίπτωση που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι στη γενιά των παππούδων τα συναισθήµατα ήταν περισσότερο αθώα και 

ειλικρινή. Χαρακτηριστικά έχουµε το εξής:  
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Μαρία: […] Στα συναισθήµατα… παλιότερα, η γενιά των παππούδων και των… γιαγιάδων 

ήτανε πιο… αγνά τα συναισθήµατα, πιο αθώα, πιο ειλικρινή. 

 

 

8.2.26.1.6. Οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις των µελών 

 

 

8.2.26.1.6.1. Η συµπεριφορά του συζύγου ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στην περίπτωση που 

το υποκείµενο εντοπίζει διαφορές, όσον αφορά στη συµπεριφορά, κατά την πάροδο των τριών 

γενεών, σε αυτήν του συζύγου. Συγκεκριµένα:   

   

Ευαγγελία: […] Ε… στην παλαιότερη εποχή, στη γενιά, ας πούµε του παππού µου, αλλά και 

των γονιών µου πιστεύω, ότι ο άντρας, ε… ε… δεν είχε και την… ε… πιο ωραία 

συµπεριφορά απέναντι στη γυναίκα. Ε, δηλαδή, ότι… δεν υπήρχε τόσο µεγάλος σεβασµός 

απέναντι στη γυναίκα […] Παλαιότερα επίσης, ήταν πολύ συχνό το φαινόµενο, ε… ο άντρας 

να χτυπάει τη γυναίκα». 

 
 

8.2.26.1.6.2. Οι στενοί δεσµοί ως πηγή συµπεριφοράς: Αναφέρεται στην περίπτωση που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι παλαιότερα οι δεσµοί ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, και ιδιαίτερα 

ανάµεσα στα αδέρφια, ήταν ιδιαίτερα στενοί. Χαρακτηριστικά, έχουµε το εξής:  

 

 

Ευαγγελία: […] επίσης, πιστεύω, ότι παλαιότερα, γενικά οι δεσµοί της οικογένειας ήταν πιο 

στενοί και ιδιαίτερα οι σχέσεις ανάµεσα στ’ αδέρφια. 

 

 

8.2.26.1.6.3. Η ανελευθερία επιλογών ως πηγή συµπεριφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή τα παιδιά δεν είχαν δικαίωµα επιλογής σε 

κανέναν τοµέα της ζωής τους, είτε προσωπικό, είτε επαγγελµατικό.  

 

 

Μαρία: […] οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις τους, ε… παππούδες και γιαγιάδες, 

συµβίωση, δεν… αν έλεγε κανείς να πάω να συµβιώσω, του λέγανε… τον πετούσαν από το 

παράθυρο, ας πούµε. Ήτανε… πα, παραδοσιακά τα πράγµατα, από προξενιό τα περισσότερα 

αντρόγυνα παντρευόντουσαν. Ε… πολλές φορές διάλεγε ο πατέρας ή η µάνα για το παιδί 

τους. ∆εν του άφηναν κανένα περιθώριο επιλογής, κι αυτό, βέβαια, πολλές φορές δεν 

κατέληγε σε σωστά… σε καλό δρόµο, ας πούµε. Καταλήγανε σε διαζύγιο, µετά από κάµποσο 

καιρό. Μετά που µεγάλωναν τα παιδιά τους, πάρα πολλοί κατέληγαν στο διαζύγιο. Ε… 

Αποφάσιζαν, δηλαδή,  οι γονείς για τα παιδιά τους, ποιον θα παντρευτούνε, τι, αν θα 

µορφωθούνε, πώς θα µορφωθούνε, και χωρίς να δίνουνε στο παιδί καµιά ελευθερία. 

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το τι συνέβαινε στη γενιά των παππούδων 

αναφορικά µε τη διαµόρφωση της κοινωνίας, την οικονοµική κατάσταση, τις προτεραιότητες της 

καθηµερινότητας, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις των µελών, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 51 πιο κάτω. 
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Πίνακας 51α: Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές που εντοπίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας τριών 

γενεών και συγκεκριµένα στην οικογένεια των παππούδων σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές 

στην οικογένεια των παππούδων  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η δοµή ως πηγή 

αλλαγής  
1 1 2 

Η ακρίβεια ως 

πηγή αλλαγής  
0 1 1 Η διαµόρφωση της 

κοινωνίας  
Το κράτος 

Πρόνοιας ως πηγή 

αλλαγής  

1 0 1 

Η οικονοµική 

δυσχέρεια ως 

πηγή δυσκολίας  

1 0 1 

Η οικονοµική 

κατάσταση  Η οικονοµική 

ευχέρεια ως πηγή 

ευκολίας  

0 1 1 

Η ανατροφή των 

παιδιών 
0 1 1 

Προτεραιότητες  

Η προίκα 1 0 1 

Η οικογένεια 0 1 1 
Αξίες  

Το «καλό» παιδί 1 0 1 

Αγάπη/ 

κατανόηση/ 

συµπαράσταση 

0 1 1 

Συναισθήµατα 

«Αγνά» 

αισθήµατα  
1 0 1 

Η συµπεριφορά 

του συζύγου ως 

πηγή διαφοράς  

0 1 1 

Οι στενοί δεσµοί 

ως πηγή 

συµπεριφοράς  

0 1 1 
Συµπεριφορές / 

Αντιλήψεις  

Η ανελευθερία 

επιλογών ως πηγή 

συµπεριφοράς  

1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, σχετικά µε τη διαµόρφωση της κοινωνίας στη γενιά 

των παππούδων, και οι δύο µητέρες εντοπίζουν αλλαγές στη δοµή της οικογένειας, από την οποία, 

όπως είναι εύλογο, επηρεάζονται και τα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν και η Μαρία 

και η Ευαγγελία αναφέρονται στην µορφή που είχαν οι οικογένειες παλαιότερα. Μέσα στο σπίτι, 

δηλαδή, µαζί µε τους γονείς και τα παιδιά, έµεναν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά πολλές 

φορές και άλλα άτοµα, από το σόι, θείοι, ξαδέρφια, κλπ. Η Μαρία παράλληλα αναφέρει την συχνή 

ύπαρξη ζώων µαζί µε την οικογένεια, όπως επίσης, το γεγονός, ότι παλαιότερα το κράτος δεν 

βοηθούσε ιδιαίτερα τις οικογένειες µε παιδιά. Θεωρεί, δηλαδή, ότι η κρατική βοήθεια ήταν 

αµελητέα. Η Ευαγγελία από την άλλη αναφερόµενη στην τότε κοινωνία, µιλάει για έλλειψη 

ακρίβειας των πραγµάτων και των αγαθών. 

Αναφορικά τώρα µε την οικονοµική κατάσταση της εποχής των παππούδων οι δύο µητέρες έχουν 

εντελώς διαφορετική άποψη. Η Μαρία, δηλαδή, υποστηρίζει, ότι η οικονοµική κατάσταση της 

γενιάς εκείνης ήταν πολύ χειρότερη από την σηµερινή, ενώ η Ευαγγελία υπογραµµίζει την ανεργία 

και την οικονοµική δυσχέρεια των ανθρώπων σήµερα. 



   387 

 

Όσον αφορά στις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η ανατροφή των 

παιδιών αποτελούσε προτεραιότητα στη γενιά των παππούδων, αφού οι γονείς φρόντιζαν να 

αφιερώνουν πολύ χρόνο στα παιδιά τους, αλλά και να κρατούν κλειστά τα σύνορα της οικογένειάς 

τους, θέλοντας να την προστατεύσουν από εξωτερικούς κινδύνους. Η Μαρία από την άλλη, στις 

προτεραιότητες της καθηµερινότητας εκείνης της εποχής εντάσσει την προίκα που έπρεπε να 

δώσουν οι γονείς στην κόρη, προκειµένου η τελευταία να παντρευτεί.  

Σχετικά µε τις αξίες της εποχής εκείνης η Μαρία αναφέρεται στο «καλό» παιδί, στον σωστό 

άνθρωπο, µε ηθικές αρχές, που προσπαθούσαν να διαµορφώσουν οι γονείς, ανεξαρτήτως 

επαγγέλµατος που θα ακολουθούσε. Η Ευαγγελία, υποστηρίζει, ότι αξία της εποχής εκείνης 

αποτελούσε η οικογένεια, και ειδικότερα ο σεβασµός που υπήρχε µεταξύ των µελών της. 

Στα συναισθήµατα της εποχής εκείνης, η Μαρία κάνει λόγο για αθώα και ειλικρινή 

συναισθήµατα ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, ενώ η Ευαγγελία µιλάει για την αγάπη, την 

κατανόηση και τη συµπαράσταση, αλλά εντοπίζει διαφορά στον τρόπο έκφρασης τους, χωρίς 

ωστόσο να αναφέρει κάτι περισσότερο συγκεκριµένο.  

 Σε σχέση τώρα µε τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις τα δύο υποκείµενα απαντούν σαν να είναι 

ένα πράγµα. Η Ευαγγελία, δηλαδή, θεωρεί, ότι αυτό που έχει αλλάξει σήµερα συγκριτικά µε την 

γενιά των παππούδων είναι, κατά πρώτον, η συµπεριφορά του συζύγου. Παλαιότερα, δηλαδή, η 

γυναίκα δεν είχε άποψη µέσα στην ίδια της την οικογένεια, στο ίδιο της το σπίτι, ο άντρας δεν 

έδειχνε κανένα σεβασµό απέναντι στο πρόσωπό της και µάλιστα δεν ήταν λίγες οι στιγµές που την 

είχε χτυπήσει. Παράλληλα, η Ευαγγελία αναφέρεται στους στενούς δεσµούς που υπήρχαν εκείνη 

την εποχή ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και ειδικότερα ανάµεσα στα αδέρφια. Η Μαρία από 

την πλευρά της κάνει λόγο για αυταρχική συµπεριφορά των γονέων και ανελευθερία επιλογών των 

παιδιών. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά, κατά την Μαρία, δεν είχαν ούτε το δικαίωµα επιλογής 

συντρόφου, αφού οι ίδιοι οι γονείς διάλεγαν το σύντροφό τους, αλλά έπαιρναν και την τελική 

απόφαση, στο αν θα σπουδάσουν ή όχι.          
 

8.2.26.2 Η οικογένεια των γονιών 

 

8.2.26.2.1. Η διαµόρφωση της κοινωνίας 

 

8.2.26.2.1.1. Η δοµή ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η οικογένεια στην γενιά των γονιών αποτελούνταν αποκλειστικά από την µαµά, τον µπαµπά και 

τα παιδιά. Αποκτά λοιπόν την πυρηνική µορφή της, από εκτεταµένη, που ήταν στην γενιά των 

παππούδων. Έτσι, έχουµε το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] Αργότερα στην οικογένεια της επόµενης γενιάς, δηλαδή των γονιών µου, ε, πιστεύω, 

ότι υπήρχαν µόνο οι γονείς και τα παιδιά. 

 

Μαρία: […] Το ίδιο, µαµά, µπαµπάς, παιδιά. 

 

8.2.26.2.1.2. Η ακρίβεια ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο 

εντοπίζει τις ολοένα αυξανόµενες οικονοµικές απαιτήσεις της κοινωνίας, ως βασική διαφορά στην 

διαµόρφωση της κοινωνίας από γενεά σε γενεά. Πιο συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] ενώ, όσο προχωράµε προς το µέλλον, οι ανάγκες αυξάνονται και η ζωή γενικά έχει 

ακριβύνει πάρα πολύ. 

 

8.2.26.2.1.3. Το κράτος Πρόνοιας ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στην περίπτωση που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως αλλαγή από γενιά σε γενιά στην διαµόρφωση της κοινωνίας, τις 

οικονοµικές παροχές από το κράτος, αλλά και τα πλεονεκτήµατα της πολύτεκνης οικογένειας. Έτσι, 

ακούστηκε το εξής:  
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Μαρία: […] και στην περίοδο των γονιών µου, άρχισε να… αρχίζουν να δίνουν περισσότερα. Εµείς 

βέβαια ήµασταν τρία παιδιά και δεν είχαµε τίποτα. Τίποτα, για την τρίτεκνη οικογένεια, τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει κάτι. Εµείς, δηλαδή, δεν είχαµε τα προνόµια µιας πολυτεχνικής οικογένειας. Ούτε 

µειωµένα εισιτήρια είχαµε, ούτε κουπόνια είχαµε, ούτε αεροπορικά εισιτήρια, ούτε πλοία, τίποτα. 

Μόνο θυµάµαι η αδερφή µου, η πιο µικρή, που γεννήθηκε το ’82, έπαιρνε ένα µικρό επίδοµα. ∆εν 

ξέρω… Η γενιά, λέει, του ’82, έπαιρνε, κάποιο, ας πούµε, έπαιρνε… τριάντα… τριάντα χιλιάδες 

δραχµές κάθε µήνα. Κάθε µήνα, δίµηνο, δεν θυµάµαι καλά, κάθε µήνα. 

 

8.2.26.2.2. Η οικονοµική κατάσταση 

 

8.1.26.2.2.1. Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στην περίπτωση που το 

υποκείµενο εντοπίζει δυσκολίες στην οικονοµική κατάσταση της γενιάς των γονέων. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Όσο προχωράµε προς τις µέρες µας, ε, στη γενιά, δηλαδή, των γονιών µας, ήταν πιο 

δύσκολα από ότι στη γενιά των παππούδων µας, ε, αλλά συγκριτικά µε τη δική µας τη γενιά, η γενιά 

των γονιών ήταν καλύτερη. 

 

8.2.26.2.2.2. Η οικονοµική ευχέρεια ως πηγή ευκολίας: : 
 

Μαρία: […] Ε… στο… των γονιών µου τώρα η γενιά, ήταν σαφώς καλύτερη από των παππούδων. Τα 

έβγαζαν πιο εύκολα πέρα. Πιο εύκολα, ακόµα και σήµερα. Εγώ δεν θυµάµαι να… στερηθήκαµε και 

πολλά πράγµατα στην δική µου οικογένεια. 

 

8.2.26.2.3. Οι προτεραιότητες της καθηµερινότητας 

 

8.2.26.2.3.1. Η ανατροφή των παιδιών ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στην περίπτωση 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η προτεραιότητα της καθηµερινότητας στη γενιά των γονιών του, 

ήταν η ανατροφή των παιδιών, όπως άλλωστε και στη γενιά των παππούδων, και η αναζήτηση 

περισσότερου χρόνου, ώστε να τον µοιραστούν µε την οικογένειά τους. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Παλαιότερα η… ε… οι προτεραιότητες πιστεύω, ότι ήταν το να µεγαλώσουν οι 

γονείς σωστά τα παιδιά τους, ε, να έχουν µία γερή και κλειστή οικογένεια, όσον αφορά ε, τα σύνορά 

της, ε… και να περνάνε περισσότερο χρόνο, ε… µαζί µε τα παιδιά τους. Το ίδιο και στη γενιά των 

γονέων µας. 

 

8.2.26.2.3.2. Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θέτει ως προτεραιότητα της καθηµερινότητάς της γενιάς των γονέων 

την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Χαρακτηριστικά ακούστηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] να είναι τα παιδιά ασφαλή, υγιή. Αυτή η καθηµερινή προτεραιότητα. ∆ηλαδή, θυµάµαι η 

µαµά µου η αγωνία της ήταν να µην αρρωστήσουµε, µην πάθουµε κάτι, µην χτυπήσουµε, µην… να 

περνάµε καλά, µην κάνουµε κακές παρέες, µην µάθουµε το τσιγάρο, ναρκωτικά. Να µην µας αφήσει 
κανείς έγκυους και τέτοια πράγµατα. 

 

8.2.26.2.4. Οι αξίες των µελών 

 

8.2.26.2.4.1. Ο σεβασµός ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει ως αξία των µελών της οικογένειας στη γενιά των γονιών τον σεβασµό. Χαρακτηριστικά, 

ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] δινόταν πολύ µεγάλη αξία στην οικογένεια, αφού υπήρχε πολύ σεβασµός ανάµεσα 

στα µέλη της. 
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8.2.26.2.4.2. Η µόρφωση ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στην περίπτωση που το υποκείµενο 

εντοπίζει ως αξία των µελών της οικογένειας στη γενιά των γονιών την µόρφωση. ∆ιατυπώθηκε 

λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] των γονιών µου η γενιά η αξία ήταν να… µορφώσουν τα παιδιά. Το µορφωτικό επίπεδο. 

Να δώσουνε τα πάντα, να µορφωθούµε. Να µπορέσουν να τα βάλουνε στο Πανεπιστήµιο. Να 

µπορέσουν να τα βάλουν σε καλή σχολή. Να βγούµε άνθρωποι µορφωµένοι και… χρήσιµοι για την 

κοινωνία, αλλά να ‘χουνε ανώτατες σπουδές. 

 

8.2.26.2.5. Τα συναισθήµατα των µελών 

 

8.2.26.2.5.1. Η αγάπη, η κατανόηση και η συµπαράσταση ως πηγή συναισθηµάτων: 
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο υποστηρίζει, ότι η αγάπη, η κατανόηση και η 

συµπαράσταση είναι τα βασικά συναισθήµατα των µελών της οικογένειας των παππούδων, αλλά και 

της οικογένειας των γονιών. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:    

 
Ευαγγελία: […] παλαιότερα οι άνθρωποι, στη γενιά των παππούδων και στη γενιά των γονιών, είχαν, 

είχαν περισσότερο χρόνο να τα εκφράσουν. 

 

8.2.26.2.5.2. Η αγάπη και η θαλπωρή ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η αγάπη και η έννοια της θαλπωρής ήταν τα βασικά συναισθήµατα 

των µελών της οικογένειας των γονιών. Πιο συγκεκριµένα:   

 
Μαρία: «[…] των γονέων µου τώρα, τα συναισθήµατα ήτανε πάλι… ε… Αγαπητικά. Ωραία… και 

αυτά… δεν ήτανε ιδιαίτερα άσχηµα συναισθήµατα. ∆ηλαδή, υπήρχε αγάπη, υπήρχε θαλπωρή». 

 

8.2.26.2.6. Οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις των µελών. 

 

8.2.26.2.6.1. Η συµπεριφορά του συζύγου ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί ότι η συµπεριφορά του συζύγου στη γενιά των γονέων ήταν επιθετική 

απέναντι στη γυναίκα. Συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… στην παλαιότερη εποχή, στη γενιά, ας πούµε του παππού µου, αλλά και των 

γονιών µου πιστεύω, ότι ο άντρας, ε… ε… δεν είχε και την… ε… πιο ωραία συµπεριφορά απέναντι 

στη γυναίκα. Ε, δηλαδή, ότι… δεν υπήρχε τόσο µεγάλος σεβασµός απέναντι στη γυναίκα.  

        

8.2.26.2.6.2. Οι στενοί δεσµοί ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει διαφορές στη στενότητα των συγγενικών δεσµών και ειδικότερα ανάµεσα στ’ 

αδέρφια, παλαιότερα και σήµερα. Χαρακτηριστικά:   

 
Ευαγγελία: […] επίσης, πιστεύω, ότι παλαιότερα, γενικά οι δεσµοί της οικογένειας ήταν πιο στενοί 

και ιδιαίτερα οι σχέσεις ανάµεσα στ’ αδέρφια.  

 

8.2.26.2.6.3. Η ελευθερία επιλογών ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ότι στη γενιά των γονιών το άτοµο χαρακτηριζόταν από ελευθερία αποφάσεων 

και επιλογών στη ζωή του. Συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Στη γενιά τώρα των γονιών µου, ε… υπήρχε ελευθερία. Ότι… θα αποφασίσεις εσύ για το 

µέλλον σου, ό, τι σου αρέσει, αρκεί να είσαι ευτυχισµένος και ευχαριστηµένος και να το κάνεις µε 

αξιοπρέπεια. Και τιµιότητα, όσον αφορά το επάγγελµα, και όσον αφορά το ποιον θα παντρευτείς και 

πώς θα τον παντρευτείς. 
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το τι συνέβαινε στη γενιά των γονιών 

αναφορικά µε τη διαµόρφωση της κοινωνίας, την οικονοµική κατάσταση, τις προτεραιότητες της 

καθηµερινότητας, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις των µελών, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 50α πιο κάτω. 

 
Πίνακας 51β: Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές που εντοπίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας των 

γονιών αναφορικά µε το σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις 

διαφορές στην οικογένεια των γονιών  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η δοµή ως πηγή 

αλλαγής  
1 1 2 

Η ακρίβεια ως 

πηγή αλλαγής  
0 1 1 Η διαµόρφωση της 

κοινωνίας  
Το Κράτος 

Πρόνοιας ως 

πηγή αλλαγής  

1 0 1 

Η οικονοµική 

κατάσταση  

Η οικονοµική 

δυσχέρεια ως 

πηγή δυσκολίας  

1 1 2 

Η ανατροφή των 

παιδιών  
0 1 1 

Προτεραιότητες  Η υγεία και η 

ασφάλεια των 

παιδιών  

1 0 1 

Ο σεβασµός  0 1 1 
Αξίες  

Η µόρφωση  1 0 1 

Αγάπη/ 

κατανόηση/συµπ

αράσταση  

0 1 1 

Συναισθήµατα 

Αγάπη/ 

θαλπωρή 
1 0 1 

Η συµπεριφορά 

του συζύγου ως 

πηγή διαφοράς  

0 1 1 

Οι στενοί δεσµοί 

ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 
Συµπεριφορές/ 

Αντιλήψεις  

Η ελευθερία 

επιλογών ως 

πηγή διαφοράς  

1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και τα δύο υποκείµενα, αναφορικά µε την γενιά των 

γονιών, αναφέρονται στην αλλαγή της δοµής της οικογένειας, που περιορίζεται πλέον στην 

πυρηνική µορφή της. Αποτελείται, δηλαδή, από τον πατέρα την µητέρα και τα παιδιά. Η Ευαγγελία 

παράλληλα, υπογραµµίζει τις αυξανόµενες οικονοµικές ανάγκες της ζωής και της κοινωνίας 

γενικότερα συγκριτικά µε το παρελθόν, ενώ η Μαρία αναφέρεται στις οικονοµικές παροχές από το 

κράτος, λίγο µεγαλύτερες συγκριτικά µε τη γενιά των παππούδων. Ωστόσο, πολύ µικρότερες, όπως 

τονίζει η Μαρία,  από τις απολαβές της σηµερινής γενιάς του υποκειµένου.  

Αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση στη γενιά των γονιών η Μαρία αναφέρει, ότι στην 

σηµερινή εποχή είναι πολύ καλύτερα από την παλαιότερη, από την γενιά των παππούδων, αφού δεν 

εντοπίζει οικονοµικές δυσκολίες. Η Ευαγγελία από την άλλη, υπογραµµίζει, ότι οι οικονοµικές 



   391 

 

δυσκολίες είναι και σε αυτήν την γενεά αισθητές, περισσότερο από την προηγούµενη γενιά και 

λιγότερο από την επόµενη. 

 Σε σχέση τώρα µε τις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Μαρία αναφέρεται στην υγεία και 

την ασφάλεια των παιδιών ως έγνοια των γονέων, ενώ η Ευαγγελία κάνει λόγο για την ανατροφή 

των παιδιών, όπως ισχυρίστηκε και στη γενιά των παππούδων. Σε αυτήν, όµως τη γενεά οι γονείς, 

εκτός του ότι προσπαθούν να δηµιουργήσουν γερές και υγιείς προσωπικότητες, προσπαθούν 

επιπλέον να βρουν χρόνο, για να είναι µε τα παιδιά τους, αφού ο τελευταίος έχει αρχίσει να 

περιορίζεται λόγω εργασιακών συνθηκών.      

Τα υποκείµενα αναφορικά µε τις αξίες στη γενιά των γονέων αναφέρονται, η Ευαγγελία από την 

µία στον σεβασµό που κυριαρχούσε ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, και η Μαρία από την άλλη 

στην µόρφωση που ήθελαν οι γονείς να διαθέτουν τα παιδιά τους, αλλά και στις ανώτατες σπουδές, 

που ήθελαν να κάνουν αυτά. 

Σε σχέση τώρα µε τα συναισθήµατα των µελών στη γενιά των γονέων, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η 

αγάπη, η κατανόηση και η συµπαράσταση –τα ίδια που αναφέρει και στη γενιά των παππούδων – 

χαρακτηρίζουν και τα µέλη της οικογένειας αυτής της γενιάς. Η διαφορά είναι, ότι στη δική της 

γενιά, δεν υπάρχει χρόνος, προκειµένου να εκφραστούν. Η Μαρία από την άλλη αναφέρεται στην 

αγάπη και τη θαλπωρή που χαρακτήριζαν την οικογένεια των γονέων.  

Τέλος, σε σχέση µε τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις, η Μαρία αναφέρεται στην ελευθερία 

επιλογών και αποφάσεων που χαρακτήριζε τα άτοµα της οικογένειας, αφού αυτά ήταν ελεύθερα να 

αποφασίσουν µε ποιο επάγγελµα επιθυµούν να ασχοληθούν στη ζωή τους, αλλά και µε ποιον 

επιθυµούν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Αντιθέτως, η Ευαγγελία αναφέρεται πάλι στην 

άσχηµη συµπεριφορά του συζύγου απέναντι στη σύζυγο, την οποία βασίζει στην έλλειψη σεβασµού, 

αλλά αναφέρεται επίσης, και στους στενούς δεσµούς που χαρακτηρίζουν τα µέλη και αυτής της 

γενιάς, των γονέων, δηλαδή, όπως ακριβώς και της προηγούµενης γενιάς, των παππούδων.    

 

8.2.26.3 Η οικογένεια του υποκειµένου 

 

8.2.26.3.1. Η διαµόρφωση της κοινωνίας 

 
8.2.26.3.1.1. Η δοµή ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι στην γενιά τη δική του η συνηθέστερη πλέον µορφή οικογένειας είναι η µονογονεϊκή και η 

εκτεταµένη οικογένεια. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι είναι πολύ λίγες οι οικογένειες που απαρτίζονται πλέον και από τους δύο 

γονείς και τα παιδιά. Το συνηθέστερο είναι η µογο, µονογονεϊκή οικογένεια ή η ύπαρξη οικογένειας µε 

έναν από τους δύο γονείς ή και τους δύο πολλές φορές ε, που έχουν ξαναπαντρευτεί ε, και έχουν και 

άλλα παιδιά από προηγούµενες οικογένειες… από προηγούµενους γάµους. 

 

Η Μαρία ωστόσο δεν εντοπίζει διαφορά στη διαµόρφωση της κοινωνίας της δικής της γενιάς, 

συγκριτικά µε αυτή των γονιών της, αλλά και των παππούδων της. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
Μαρία: […] η σηµερινή, η οικογένειά µου, ως προς την οικογένεια των γονιών µου, δεν έχει αλλάξει 

τόσο πολύ, ως προς τη δοµή. Υπάρχει µία µαµά, ένας µπαµπάς, τα παιδιά. 

 

8.2.26.3.1.2. Η ακρίβεια ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι δίνονται οικονοµικές παροχές πλέον από το κράτος στους πολύτεκνους ή τρίτεκνους 

γονείς, αλλά αυτό δεν αρκεί για την απόκτηση περισσότερων παιδιών. Ειδικότερα:    

 
Ευαγγελία: […] βέβαια στις µέρες µας η κοινωνία ε, και το κράτος γενικά, πιστεύω, ότι δίνει κάποια 

επιδόµατα στις… ε… οικογένειες, ε… δηλαδή έχουµε, όπως είναι το επίδοµα της πολύτεκνης 

οικογένειας ε, ή το επίδοµα της τρίτεκνης οικογένειας, αλλά δεν νοµίζω, ότι αυτό φτάνει, για να… 

κάνουν οι άνθρωποι περισσότερα παιδιά ή για να έχουν µία µεγαλύτερη και διευρυµένη οικογένεια. 
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8.2.26.3.1.3. Το κράτος Πρόνοιας ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι πλέον στην γενιά τη δική του, δίνονται κρατικές οικονοµικές 

ενισχύσεις. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε το εξής:    

 
Μαρία: […] δίνουνε  τριακόσια… δεκαπέντε ευρώ το δίµηνο… αρκετά… ε… Έρχεται ο ταχυδρόµος 

και µας τα φέρνει... Ε, και… έχεις µετά κάποια… µειωµένα… ε, εισιτήρια στα καράβια. Ε… εµένα µε 

πήραν αναπληρώτρια και έπαιξε ρόλο το ότι είµαι τρίτεκνη, και… ο ΑΣΕΠ λίγο, αλλά και… το ότι 

είµαι τρίτεκνη. 

 

8.2.26.3.2. Η οικονοµική κατάσταση 

 

8.2.26.3.1.1. Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή αλλαγής:  Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την οικονοµική δυσχέρεια και κατ’ επέκταση την ανεργία της γενιάς της 

δικής του, ως αιτία αλλαγής της ζωής γενικότερα. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, όσο προχωράµε από γενεά σε γενεά, η κατάσταση χειροτερεύει, η… ζωή 

δυσκολεύει, γιατί… η οικονοµία, ε… βρίσκεται σε πολύ ε… σε πολύ άσχηµο… άσχηµη κατάσταση 

και γενικότερα η ανεργία… µεγαλώνει και αυξάνεται και οι νέοι σήµερα δεν έχουνε δουλειά. Οπότε 

ζορίζονται πάρα πολύ. 

 

Μαρία: […] Σήµερα είναι πιο δραµατικά τα πράγµατα. Ίσως να φταίει και η οικονοµική κρίση, ίσως 

να φταίει το άνοιγµα των τραπεζών. ∆ηλαδή, εγώ πιστεύω, σήµερα, ότι ει, ότι ζού, ζούµε πιο σκληρή 

εποχή. Πιο σκληρή… πιο σκληρές καταστάσεις. Πιο… πιο εύκολα τα καταφέρνανε… Τώρα η 

σηµερινή εποχή, είναι πολύ σκληρή εποχή. Εδώ προσπαθείς να ζήσεις το σήµερα. Το α… Για το αύριο, 

δεν υπάρχει κάτι. 

 

8.2.26.3.3. Οι προτεραιότητες της καθηµερινότητας 

 

8.2.26.3.3.1. Τα υλικά αγαθά ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι βασική προτεραιότητα των ατόµων σήµερα είναι η απόκτηση 

περισσότερων υλικών αγαθών. Έτσι, έχουµε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Ε… οι… προτεραιότητες που τίθενται είναι οι γονείς να παράσχουν ε, στα παιδιά 

τους, όλο και περισσότερα υλικά αγαθά, όλο και να µάθουν περισσότερα πράγµατα, δηλαδή να πάνε 

και αγγλικά, να πάνε και γαλλικά, να πάνε και µπαλέτο, να πάνε και γυµναστήριο, µε αποτέλεσµα οι 

γονείς να δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες ε, και τα παιδιά… ε, να είναι πολλές ώρες µακριά από 

τους γονείς. 

 

8.2.26.3.3.2. Η καλοπέραση ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η καλοπέραση αποτελεί προτεραιότητα της καθηµερινότητας της σηµερινής 

γενιάς. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:   

 
Μαρία: […] Να περνάµε καλά! Αυτό. ∆ηλαδή, να ζούµε… την κάθε στιγµή, αλλά να τη ζούµε… να 

τη ζει… η νέα γενιά γεµάτη. ∆ηλαδή… και το µπαρ, και την καφετέρια, και το σινεµά, και το θέατρο, 

και το χορό, και το κολύµπι και όλα… να τα ζούµε. ∆ηλαδή, όλα παθιασµένα, όλα πολύ. Όλα… αυτό 

προτεραιότητα. Να περνάµε καλά. 

 

8.2.26.3.4. Οι αξίες των µελών 

 

8.2.26.3.4.1. Η απουσία αξιών ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

πρεσβεύει, ότι στις µέρες οι αξίες που υπήρχαν παλαιότερα έχουν εξαφανιστεί, έχουν εκφυλιστεί. 

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασµα:  
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Ευαγγελία: […] ενώ, όσο προχωράµε από τη γενεά των γονιών µας στη δική µου γενεά, ε… πιστεύω, 

ότι… οι… αξίες αυτές µειώνονται, δεν υπάρχει πλέον σεβασµός ανάµεσα… ούτε ανάµεσα στα 

αδέρφια, ούτε ανάµεσα στους γονείς, ούτε από τους γονείς προς τα παιδιά, ούτε από τα παιδιά ε, προς 

τους ε,  γονείς. 

 

8.2.26.3.4.2. Το χρήµα ως πηγή αξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί 

τα χρήµατα, ως την σηµαντικότερη αξία των ατόµων της γενιάς του και την καλοπέραση που 

απορρέει από την κατοχή αυτών. Συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Και της σηµερινής γενιάς οι αξίες είναι… δεν έχει αξίες. Τι αξίες… οι αξίες είναι αυτό. 

Να… δεν σκεφτόµαστε το µέλλον. Να περάσουµε καλά τώρα. Τώρα. Αυτό που… εγώ, δηλαδή, βλέπω 

και από άλλες οικογένειες, αυτό που τους νοιάζει είναι να… Σαν αξία… αξία είναι να βγάλουνε… 

χρήµα. Χρήµα, για να… προχωρήσουν µπροστά. 

 

8.2.26.3.5. Τα συναισθήµατα των µελών 

 

8.2.1.26.3.5.1. Ο χρόνος έκφρασης ως πηγή διαφοράς των συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι στον συναισθηµατικό τοµέα επικρατεί, ό, τι ακριβώς και 

παλαιότερα µε την µόνη διαφορά, ότι η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη 

χρόνου, προκειµένου να εκφραστούν αυτά τα συναισθήµατα. Έτσι, έχουµε τα εξής:   

 
Ευαγγελία: […] στις µέρες µας ε, ε,  λόγω της υπερβολική έλλειψης χρόνου, τα συναισθήµατα αυτά 

δεν εκφράζονται ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας ε, και δηµιουργούνται τα περαιτέρω προβλήµατα 

και πολλές φορές µάλιστα αυτά τα συναισθήµατα, αντί να εκφράζονται από τους γονείς, εκφράζονται 

από τα παππούδια και τις γιαγιάδες, κι αυτό περιπλέκει µετά τη θέση του καθενός µέσα στην 

οικογένεια. Ε, γιατί άλλη πρέπει να είναι η θέση της µητέρας, ε… και άλλη της γιαγιάς µέσα στην 

οικογένεια, άλλη η θέση του πατέρα, και άλλη του παππού, και πολλές φορές µπερδεύονται αυτές οι 
θέσεις, ε, και… αυτό είναι εις βάρος της οικογένειας. 

 

Μαρία: […] Στη σηµερινή οικογένεια… το… το παλεύουνε, να υπάρξει όλα αυτά, αλλά δεν το, τα 

καταφέρνουνε απόλυτα. Εγώ πιστεύω… Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, που να µπορείς να δώσεις 

του άλλου, και χωρίς να κοιτάς το ρολόι και να λες, αχ, τώρα πρέπει να φύγω, τώρα πρέπει να ‘µαι στη 

δουλειά, τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Και πάλι… πάλι αυτά τα κάνουµε για τα παιδιά µας, αλλά εγώ 

το… δεν είναι καλός τρόπος αυτός, πιστεύω. Πρέπει να είναι όλα µε µέτρο πιστεύω. Και όχι, το 

τρεχάλα, το… τρέξιµο, πανικός, όλο αυτό. 

 

8.2.26.3.6. Οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις των µελών 

 

8.2.26.3.6.1. Η συµπεριφορά του συζύγου ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο εντοπίζει διαφορά στη συµπεριφορά του συζύγου, ως αποτέλεσµα της εισόδου της 

γυναίκας στο χώρο εργασίας. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ενώ τώρα στις µέρες µας πιστεύω, ότι αυτό έχει αλλάξει, και αυτό γιατί η γυναίκα 

έχει κερδίσει τη θέση της µέσα στην κοινωνία, µέσω της εργασίας της, αλλά και µέσα στην ίδια της 

την οικογένεια […] ∆ηλαδή, πολύ δύσκολα η γυναίκα θα δεχθεί… ο άντρα της, ο άντρας της να τη 

χτυπήσει αυτήν ή τα ίδια τα παιδιά τους. 

 

8.2.26.3.6.2. Οι στενοί δεσµοί ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει διαφορές στους δεσµούς που υπήρχαν παλαιότερα ανάµεσα στα µέλη της 

οικογένειας και στους δεσµούς που υπάρχουν σήµερα, στην οικογένεια της εποχής της δικής του. 

Για παράδειγµα, ακούστηκε το εξής:  
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Ευαγγελία: […] Ενώ σήµερα, πιστεύω, ότι και αυτές οι… οι σχέσεις έχουν αλλοιωθεί, και κυρίως, 

γιατί µπαίνουν στην µέση κληρονοµικοί παράγοντες. 

 

8.2.26.3.6.3. Η απόρριψη της γνώµης του γονέα ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι το άτοµο πλέον δε λαµβάνει υπόψη του τις συµβουλές 

και την άποψη του γονέα σε κανένα τοµέα της ζωής του. διατυπώθηκε σχετικά το εξής:   

 
Μαρία: […] ∆εν λογαριάζει πλέον, το παιδί το γονέα. Ούτε για την άποψή του, τον ενδιαφέρει 

επαγγελµατικά, ούτε… ποιον θα παντρευτεί… στο µέλλον. ∆εν τον ενδιαφέρει καθόλου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το τι συνέβαινε στη γενιά του υποκειµένου 

αναφορικά µε τη διαµόρφωση της κοινωνίας, την οικονοµική κατάσταση, τις προτεραιότητες της 

καθηµερινότητας, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις των µελών, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 51γ πιο κάτω. 

 
Πίνακας 51γ: Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές που εντοπίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας του 

υποκειµένου σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές 

στην οικογένεια του υποκειµένου  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η δοµή ως πηγή 

αλλαγής  
0 1 1 

Η ακρίβεια ως 

πηγή αλλαγής  
0 1 1 Η διαµόρφωση της 

κοινωνίας  
Το κράτος 

Πρόνοιας ως πηγή 

αλλαγής  

1 0 1 

Η οικονοµική 

κατάσταση  

Η οικονοµική 

δυσχέρεια ως 

πηγή δυσκολίας  

1 1 2 

Η καλοπέραση  1 0 1 
Προτεραιότητες  

Τα υλικά αγαθά 0 1 1 

Απουσία αξιών  0 1 1 
Αξίες  

Το χρήµα 1 0 1 

Συναισθήµατα 

Ο χρόνος 

έκφρασης ως 

πηγή διαφοράς 

των 

συναισθηµάτων 

1 1 2 

Η συµπεριφορά 

του συζύγου ως 

πηγή διαφοράς  

0 1 1 

Οι στενοί δεσµοί 

ως πηγή διαφοράς  
0 1 1 

Συµπεριφορές/ 

Αντιλήψεις  

Η απόρριψη της 

γνώµης του γονέα 

ως πηγή διαφοράς  

1 0 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα,  η Μαρία δεν εντοπίζει διαφορές στην δοµή 

της οικογένειας, ανάµεσα στη γενιά τη δική της και τη γενιά των γονιών της. Η Ευαγγελία αντιθέτως 

θεωρεί, ότι πλέον στις µέρες µας είναι πολύ λίγες οι οικογένειες που απαρτίζονται και από τους δύο 

γονείς. Υπογραµµίζει, ότι στη σηµερινή εποχή είναι πολύ συχνό το φαινόµενο της µονογονεϊκής ή 

της διπυρηνικής οικογένειας. Επιπλέον, προσθέτει, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν 
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την εποχή µας, ακόµη κι αν χορηγούνται κάποια επιδόµατα από το κράτος για τα παιδιά, αποτελούν 

σοβαρό εµπόδιο για την απόκτηση πολλών παιδιών. Η Μαρία από την άλλη, σε αντίθεση µε την 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι οι οικονοµικές ενισχύσεις που παρέχονται στο κράτος είναι σηµαντικές και 

βοηθούν αρκετά στην οικογένεια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επίδοµα που δίνεται στις 

πολυτεκνικές οικογένειες, στα µειωµένα εισιτήρια που τους χορηγούνται για τα µέσα µαζικής 

µεταφοράς, αλλά και στην προτεραιότητα που έχουν οι πολύτεκνοι, προκειµένου να διοριστούν στο 

δηµόσιο.  

Όσον αφορά τώρα στην οικονοµική κατάσταση στη γενιά του υποκειµένου, και οι δύο µητέρες 

προβάλλουν ως ιδιαίτερη ανησυχία της εποχής, την ανεργία και τις οικονοµικές δυσκολίες που 

απορρέουν από αυτήν, και όχι µόνο.  

Αναφορικά τώρα µε τις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Μαρία εστιάζει στο γεγονός, ότι 

η νέα γενιά σήµερα ενδιαφέρεται µόνο για την καλοπέρασή της, χωρίς να έχει κάποιο άλλο 

ενδιαφέρον. Η Ευαγγελία µε τη σειρά της υπογραµµίζει, ότι προτεραιότητα των γονέων στη 

σηµερινή εποχή είναι η παροχή των υλικών αγαθών στα παιδιά και η ενασχόληση αυτών µε όσο το 

δυνατόν περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες. Προκειµένου, όµως να γίνουν αυτά, 

χρειάζονται χρήµατα, κι έτσι οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν όλο και περισσότερο. Συνέπεια 

αυτού είναι η πολύωρη απουσία τους από το σπίτι. Θέτουν ως προτεραιότητα, δηλαδή, την παροχή 

πολλών υλικών στα παιδιά, ε συνέπεια όµως την µεγάλη σε χρονική διάρκεια απουσία τους από το 

σπίτι.  

Στη γενιά του υποκειµένου τώρα, η Ευαγγελία προβάλλει την απουσία των αξιών, αφού, όπως 

λέει, ο σεβασµός πλέον έχει χαθεί µέσα στην οικογένεια, είτε πρόκειται για τους γονείς, είτε για τα 

παιδιά, είτε από τους γονείς προς τα παιδιά, είτε από τα παιδιά προς τους γονείς. Η Μαρία 

προβάλλει τα χρήµατα ως αξία στη ζωή των υποκειµένων σήµερα, αφού οι άνθρωποι εργάζονται 

πολλές ώρες για να τα αποκτήσουν, γιατί πιστεύουν, ότι η κατοχή αυτών θα τους κάνει να περάσουν 

καλύτερα στη ζωή τους, αδιαφορώντας για το συναισθηµατικό και ψυχικό κοµµάτι αυτής.  

Αναφορικά τώρα µε τα συναισθήµατα και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ανάµεσα στις οικογένειες 

των τριών γενεών υπάρχουν ακριβώς τα ίδια συναισθήµατα. Αγάπη, κατανόηση, συµπαράσταση, 

είναι µερικά από αυτά. Ωστόσο, σήµερα δεν διαθέτουν χρόνο τα άτοµα, προκειµένου να τα 

εκφράσουν. Η ζωή σήµερα γενικά χαρακτηρίζεται από τα υποκείµενα, ως πηγή άγχους και συνεχούς 

τρεξίµατος.           

Τέλος, όσον αφορά στις συµπεριφορές και στις αντιλήψεις, η Ευαγγελία εντοπίζει την αισθητή 

διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του συζύγου σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες γενεές. Η 

γυναίκα πλέον, δεν δέχεται τη βίαιη συµπεριφορά του συζύγου, ούτε προς την ίδια, ούτε προς τα 

παιδιά της. Σε αυτό, βέβαια, έχει βοηθήσει, κατά την Ευαγγελία, και το γεγονός, ότι η γυναίκα 

σήµερα εργάζεται και είναι οικονοµικά ανεξάρτητη, αλλά και διαθέτει κι έναν κοινωνικό και φιλικό 

περίγυρο. Με λίγα λόγια, δεν είναι αποµονωµένη στο σπίτι της, και ο ρόλος της δεν περιορίζεται 

µόνο σε αυτόν της µητέρας και της συζύγου. Επιπλέον, αναφέρει, ότι οι στενοί δεσµοί και οι σχέσεις 

αγάπης έχουν αλλοιωθεί, αφού πολύ συχνά τα µέλη της οικογένειας διαφωνούν µεταξύ τους για 

κληρονοµικούς παράγοντες. Τέλος, η Μαρία υποστηρίζει, ότι τα παιδιά πλέον στη σηµερινή εποχή 

δεν δέχονται τις απόψεις του γονέα και τις συµβουλές του σε κανέναν τοµέα της ζωής τους.        

 

8.2.27. Η οικογένεια του µέλλοντος (Ερώτηση Νο27) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς φαντάζεσαι, ότι θα 

είναι η οικογένεια στο µέλλον», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε το πώς φαντάζονται, ότι θα είναι η οικογένεια µελλοντικά. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.27.1 Η οικογένεια ως πηγή πολυµορφίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι οι µορφές της οικογένειας µελλοντικά θα πολλαπλασιαστούν, και πολλών µάλιστα το 

χαρακτηριστικό θα είναι η απουσία των παιδιών. Συγκεκριµένα:  
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Μαρία: […] Εγώ πιστεύω, ότι θα ‘ναι ανάµεικτη. ∆ηλαδή, θα είναι… όπως είναι και τώρα. ∆ηλαδή, 

ζευγάρια που θα συζούνε χωρίς να παντρευτούνε ποτέ και θα ‘χουνε και παιδιά. Παντρεµένα µόνο µε 

πολιτικό γάµο, αν υπάρχει και πολιτικός γάµος, βέβαια… Οπότε… θα υπάρχουνε πάρα πολλές 

οικογένειες που θα συµβιώνουνε µαζί, θα υπάρχουν πάρα πολλές µονογονεϊκές οικογένειες. Ε… αυτό. 

Προς τα κει πάει το πράγµα, δηλαδή. Και θα υπάρχουνε και πάρα πολλές οικογένειες, που δεν θα 

έχουνε παιδιά, λόγω της στειρότητας και της υπογεννητικότητας. ∆ηλαδή, θα υπάρχουνε µόνο ένα 

αντρόγυνο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Παιδιά δεν θα υπάρχουνε. Και πιστεύω, ότι θα κατακλειστούµε από τα 

αλβανάκια, τα ρουµανάκια, τα βουλγαράκια. 

 

Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, στη γενιά των παππούδων µου, ας πούµε η οικογένεια ήταν πάρα - πάρα 

πολύ κλειστή, τα σύνορά της ήταν κλειστά ε, και δεν δεχόταν επιρροές από κανέναν. Στη γενιά, ε… 

των γονιών µου… ε… η οικογένεια ε… είχε δεχτεί µία µικρή επιρροή, είχαν αρχίσει ήδη οι γάµοι µε… 

µε άτοµα από άλλα έθνη, ε… είχε ήδη βγει η γυναίκα στην αγορά εργασίας, ε… και τέλος, ε… στην 

δική µου τη γενιά ε, πιστεύω, ότι η αλλοτρίωση είναι πολύ µεγάλη, τα διαζύγια είναι πολύ συχνά και οι 

µονογονεϊκές οικογένειες είναι πολύ συχνές. Ε, πιστεύω, δηλαδή, ότι η οικογένεια στο µέλλον, ε… ε… 

θα είναι ακόµα πιο… παράξενη ε, και µε ακόµη πιο ανοιχτά… ε… τα σύνορά της. 

 

Και οι δύο µητέρες, θεωρούν ότι η οικογένεια στο µέλλον θα έχει τροποποιηθεί ακόµη 

περισσότερο και θα έχει αποκτήσει ακόµη περισσότερες µορφές. Από την µία, η Μαρία αναφέρει, 

ότι τα ζευγάρια πλέον θα παντρεύονται, ως επί το πλείστον µε πολιτικό γάµο, θα εκλείψει, δηλαδή, 

αυτό το ιερό στοιχείο της τελετής. Τονίζει, ότι θα υπάρχουν πολλές µονογονεϊκές οικογένειες, αλλά 

και οι οικογένειες που θα ενώνονται µε τα δεσµά της αγάπης, χωρίς να έχει προηγηθεί µεταξύ τους 

γάµος. Τέλος, σηµειώνει την ύπαρξη οικογένειας χωρίς παιδιά σε συνδυασµό µε την εµφάνιση 

πολλών παιδιών που δεν είναι ελληνόπουλα, αλλά είναι παιδιά µεταναστών που έχουν έρθει στην 

Ελλάδα µαζί µε τους γονείς τους ή έχουν γεννηθεί εδώ.   

Η Ευαγγελία από την άλλη τονίζει και αυτή την πολυµορφία της οικογένειας µελλοντικά. 

Αναφέρεται στους αλλόθρησκους γάµους και στους γάµους µεταξύ ατόµων από διαφορετικά έθνη. 

Υπογραµµίζει την ύπαρξη πολλών διαζυγίων και κατά συνέπεια την ύπαρξη πολλών µονογονεϊκών 

οικογενειών. Τέλος, αποδίδει ευθύνες και στην χειραφέτηση της γυναίκας µε την είσοδό της στην 

αγορά εργασίας, αφού έχει µειωθεί χρονικά η παρουσία της µέσα στην οικογένεια.     

 

8.2.28. Η ιδανική οικογένεια (Ερώτηση Νο28) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Περιέγραψε µου την 

ιδανική οικογένεια για σένα; Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες οι συµπεριφορές των 

µελών της και ποιες οι αντιλήψεις τους» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το πώς φαντάζονται τα χαρακτηριστικά, τις συµπεριφορές και τις 

αντιλήψεις των µελών της ιδανικής οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.28.1 Η επικοινωνία ως πηγή της ιδανικής οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η επικοινωνία αποτελεί το βασικότερο συστατικό της ιδανικής οικογένειας 

του µέλλοντος. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] Η ιδανική οικογένεια πιστεύω, είναι αυτή η οικογένεια που… ζει κάτω από την ίδια 

στέγη, έχουνε κοινή πορεία, κοινή γραµµή, δεν λέει άλλα ο µπαµπάς, άλλα η µαµά και κάνουν άλλα τα 

παιδιά. Ε… έχουνε… τους ίδιους στόχους… ε… Συζητάνε… Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουνε. Και 

ζουν αρµονικά, όχι καβγάδες, όχι τσακωµοί, όχι συγκρούσεις, όσο µπορούνε, βέβαια. 

 
8.2.28.2. Ο χρόνος ως πηγή της ιδανικής οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση της ιδανικής οικογένειας το µοίρασµα και την 

αφιέρωση χρόνου ανάµεσα στα µέλη της. Ειδικότερα: 
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Μαρία: […] οι συµπεριφορές, να είναι… ωραίες, αρµονικές, ευχάριστες, να περνάνε όµορφα, να… να 

έχουνε το χρόνο να µιλάνε, να συζητάνε, να παίζουνε, να πηγαίνουνε εκδροµές. 

 

Ευαγγελία: […] η ιδανική οικογένεια για µένα θα ήταν η οικογένεια που οι γονείς δουλεύουν λίγες 

ώρες, που… δίνουν κυρίως το χρόνο τους και τον αφιερώνουν στα παιδιά τους, που παίζουνε µε τα 

παιδιά τους, ε.. και τους µαθαίνουνε αρχές και αξίες, ε, ε, που… θα είναι βοηθοί σε όλη τη ζωή τους. 

 

8.2.28.3 Το υγιές πρότυπο ως πηγή της ιδανικής οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο εντοπίζει, ως βασικό συστατικό της ιδανικής οικογένειας την ύπαρξη υγιών 

προτύπων µέσα σε αυτήν. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα:  

 
Μαρία: […] δεν µπορεί ο µπαµπάς να µιλάει για την τιµιότητα και το παιδί του να κλέβει. Ή να 

κλέβει ο µπαµπάς και να λέει, α, πρέπει να είσαι τίµιο παιδί και πρέπει να είσαι ηθικό παιδί, και να ‘ναι 

ανήθικος ο µπαµπάς και να πηγαίνει µε δέκα γυναίκες. ∆εν µπορεί, δηλαδή… Ή να καπνίζει ο 

µπαµπάς και να λέει στο γιο του, τώρα, εσύ, δεν πρέπει να καπνίσεις για την υγεία σου. Ποια υγεία; 

Γιατί, εσύ, την υγεία σου την πρόσεξες; Ή δεν µπορεί να του µιλάει για… για κάποια πράγµατα, κι 

αυτός να κάνει τα τελείως αντίθετα. Να υπάρχει, δηλαδή, µία κοινή γραµµή. Να είµαστε… δηλαδή… 

αυτά που λέµε, να τα κάνουµε και στην πράξη. Να µην είναι µόνο λόγια. Γιατί… δεν, τα υιοθετεί ο 

άλλος.    

 

8.2.28.4 Η αγάπη ως πηγή της ιδανικής οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι στη βάση της ιδανικής οικογένειας πρέπει να βρίσκεται το 

συναίσθηµα της αγάπης, ώστε να υπάρξουν µέσα σε αυτήν και όλα τα υπόλοιπα που απορρέουν από 

την αγάπη. Με αυτή τη φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] τα µέλη αυτής της οικογένειας, θα αγαπιούνται πάρα πολύ µεταξύ τους, ε, θα βοηθάει 

ο ένας τον άλλον, θα συµµερίζονται ο ένας τον άλλον ε… και θα… ε, κρατιούνται αυτοί οι δεσµοί 

αίµατος πάρα πολύ στενοί µεταξύ τους, ε… βάσει της αγάπης. Η οικο… η ιδανική οικογένεια, επίσης 

για µένα ε, είναι αυτή που αποτελείται από έναν άντρα και µία γυναίκα που σέβεται ο ένας τον άλλον, 

που υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, ε, που ακολουθούν κοινή γραµµή στην ανατροφή και στη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, ε… και που… µε την αγάπη τους ε, συµπορεύονται και ξεπερνούν 

όλα τα προβλήµατα που τυχόν θα παρουσιαστούν και ανάµεσα σε αυτούς τους δύο, αλλά και στα 

παιδιά τους.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την ιδανική οικογένεια παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 52 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 52: Κατηγορίες που αφορούν την ιδανική οικογένεια σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

ιδανική οικογένεια  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η επικοινωνία ως πηγή της 

ιδανικής οικογένειας  
1 0 1 

 Ο χρόνος ως πηγή της ιδανικής 

οικογένειας  
1 1 2 

Το υγιές πρότυπο ως πηγή της 

ιδανικής οικογένειας  
1 0 1 

Η αγάπη ως πηγή της ιδανικής 

οικογένειας  
0 1 1 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι η ιδανική οικογένεια πρέπει 

να έχει αρκετό χρόνο, ώστε να περνούν τα µέλη της µεταξύ τους όµορφες οικογενειακές στιγµές. Να 

παίζουν, να διασκεδάζουν, αλλά και να αφιερώνουν οι γονείς χρόνο στα παιδιά τους, αλλά και ο 
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ένας στον άλλον. Αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι η επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της 

οικογένειας, απαραίτητο συστατικό της ιδανικής οικογένειας, κατά την Μαρία. Παράλληλα, 

υποστηρίζει, ότι η ιδανική οικογένεια οφείλει να αποτελείται από σωστά πρότυπα για το παιδί. Οι 

γονείς, δηλαδή, αυτό που θέλουν τα παιδιά να υιοθετήσουν, ως καλό τρόπο αγωγής, πρέπει, όχι 

µόνο να το λένε, αλλά και να το δείχνουν. ∆ηλαδή, ο γονέας, δεν είναι σωστό και υγιές, να 

συµβουλεύει το παιδί, ώστε να αποφύγει την άσχηµη συνήθεια του καπνίσµατος, αλλά ο ίδιος να 

καπνίζει συνεχώς.    

Η Ευαγγελία από την πλευρά της φαντάζεται, ότι απαραίτητο συστατικό, προκειµένου να 

υπάρξει η ιδανική οικογένεια, είναι η αγάπη, ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και όλη η υπόλοιπη 

πληθώρα συναισθηµάτων που απορρέει από αυτήν. Όπως είναι, για παράδειγµα, ο σεβασµός, που 

απαραίτητα πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια, η κατανόηση, η στήριξη, αλλά και η κοινή γραµµή 

στον τρόπο διαπαιδαγώγησης και διαµόρφωσης της προσωπικότητας των παιδιών.  

 

8.2.29. Επιλογή οικογένειας (Ερώτηση Νο29) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Αν είχες τη δυνατότητα 

να ανήκεις σε άλλη οικογένεια, τι οικογένεια θα διάλεγες; Περιέγραψε αναλυτικά», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι οικογένεια θα 

επέλεγαν να έχουν, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.29.1 Ο χρόνος ως κριτήριο επιλογής οικογένειας:  
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι το ιδανικό κριτήριο, για να επιλέξει 

οικογένεια, είναι τα µέλη αυτής να έχουν χρόνο, ώστε να περνούν µαζί δηµιουργικές και ευχάριστες 

στιγµές. Ειδικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] Ε… καταρχήν η οικογένειά µου θα ήθελα να αποτελείται από έναν πατέρα που να 

µην είναι ναυτικός, έτσι ώστε να µην απουσιάζει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Θα ήθελα, δηλαδή, 

να δουλεύει κάποιες ώρες, ώστε να έχουµε… εµείς τα παιδιά, αλλά και η σύζυγος, τα απαραίτητα, για 

να ζήσουµε, και όχι πλεόνασµα. Όχι πλεόνασµα στα υλικά αγαθά, αλλά θα επιζητούσα και θα 

επιδίωκα πλεόνασµα ε, στα… συναισθηµατικά και ψυχικά… αγαθά. 

 

Μαρία: […] Μία οικογένεια που θα είχε πολύ χρόνο, θα δουλεύει… Ας δουλεύουνε και οι δυο, 

αλλά… όχι πολλές ώρες. Και το χρόνο που δεν θα δουλεύουνε, θα ήθελα ας πούµε, µία γυναίκα να 

κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να µην ασχολείται η µαµά µε τις δουλειές του σπιτιού. Ή να ασχολείται 

έστω λίγο, µόνο µε το µαγείρεµα και κάτι απαραίτητα. Και να ‘χει το χρόνο να πάρει τα παιδιά να τα 

πάει ένα περίπατο, µια βόλτα, µια εκδροµούλα, να τα πάει σε ένα θέατρο, να πάει κάπου να περάσει, 

µία επίσκεψη σ’ ένα φίλο, σ’ ένα γνωστό, σ’ ένα, σ’ ένα φίλο του παιδιού. Πολλές φορές ο γιος µου, 

µού λέει, µα καλά, µαµά, πότε θα πάµε, να δούµε ένα φίλο µου στο σχολείο; Στο σπίτι τους πότε θα 

πάµε; Κι εγώ δεν ξέρω, ούτε το παιδάκι, ούτε την µαµά, ούτε τον µπαµπά. ∆εν έχω το χρόνο. δεν ξέρω 

τα… τους φίλους του παιδιού µου. δεν ξέρω, µε ποιους συναναστρέφεται και  τι µαθαίνει. ∆ηλαδή, 

αυτό, να έχεις χρόνο να µπορέσεις να περνάς µε την οικογένειά σου. Όσο µπορείς, περισσότερο… 

χρόνο. 

 

8.2.29.2 Οι στενές σχέσεις ως κριτήριο επιλογής οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι στενές σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να επιλέξει κάποιος οικογένεια. Συγκεκριµένα ακούστηκε το 

εξής:  

 
Ευαγγελία: […] θα ήθελα να ανήκω σε µία οικογένεια που τα αδέρφια θα αγαπιούνται µεταξύ τους, 

γιατί πραγµατικά ε, αυτό εγώ δεν το έζησα µε την αδερφή µου, και είναι κάτι που µου λείπει και κάτι 
που το ζηλεύω. ∆ηλαδή, βλέπω σε άλλες οικογένειες, οι αδερφές µεταξύ τους να έχουν ιδανική και 

στενή σχέση και ζηλεύω ε, µε την καλή έννοια. 
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Οιαναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την επιλογή διαφορετικής οικογένειας 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 53 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 53: Κατηγορίες που αφορούν την επιλογή διαφορετικής οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

ιδανική οικογένεια Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο χρόνος ως κριτήριο επιλογής 

οικογένειας  
1 1 2 

Οι στενές σχέσεις ως κριτήριο 

επιλογής οικογένειας  
0 1 1 

 

Και οι δύο µητέρες, όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, αν είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν την οικογένεια καταγωγής τους, θα διάλεγαν µία οικογένεια, όπου τα µέλη της θα είχαν 

επαρκή χρόνο να αφιερώσουν το ένα στο άλλο.  Πιο αναλυτικά, η Ευαγγελία επισηµαίνει το 

επάγγελµα του πατέρα της και θα επιθυµούσε στην οικογένεια που θα επέλεγε, ο πατέρας να µην 

ασκεί το ίδιο επάγγελµα, προκειµένου να είναι παρών µέσα στο σπίτι του και τα παιδιά του να µην 

τον θυµούνται συνέχεια απών από αυτό. Ακόµη, κι αν αυτή η επιλογή σηµατοδοτούσε την µειωµένη 

παροχή υλικών αγαθών στο σπίτι, αφού το επάγγελµα του ναυτικού έχει µεγάλες οικονοµικές 

απολαβές. Ωστόσο, η οικογένεια θα ήταν κερδισµένη, αφού ο πατέρας θα ήταν περισσότερο κοντά 

στην οικογένεια συναισθηµατικά και ψυχικά. Από την άλλη πλευρά η Μαρία επισηµαίνει, ότι οι 

γονείς δεν θα πρέπει να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο στην εργασία τους, και επικεντρώνεται 

περισσότερο στην µητέρα. Ότι, δηλαδή, η µητέρα είναι το πρόσωπο που θα πρέπει να παραµένει στο 

σπίτι περισσότερες ώρες, ώστε να µοιράζεται δηµιουργικά το χρόνο της µε τα παιδιά της.  

Τέλος η  Ευαγγελία πιστεύει, ότι θα επέλεγε µία οικογένεια που τα αδέρφια µεταξύ τους θα 

αγαπιούνταν πραγµατικά και θα στήριζε το ένα το άλλο, και γενικότερα δεν θα υπήρχε αυτή η 

άσηµη και τεταµένη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην Ευαγγελία και την αδερφή της.   

 

8.2.30. Χάσµα γενεών ανάµεσα σε γονείς και παιδιά (Ερώτηση Νο30) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς, ότι ανάµεσα 

σε γονείς και παιδιά υπάρχει σήµερα χάσµα γενεών; Γιατί ναι ή γιατί όχι» µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν υφίσταται στη 

σηµερινή εποχή χάσµα γενεών ανάµεσα σε γονείς και παιδιά. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.30.1 Τα «πιστεύω» ως πηγή χάσµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί ως βασική πηγή χάσµατος ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά την ύπαρξη των 

διαφορετικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων που τους χαρακτηρίζει. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από την τηλεόραση, από τα περιοδικά, από τα 

µοντέρνα, από διάφορα, και έχουν άλλα πιστεύω και οι γονείς έχουν άλλα πιστεύω. Και υπάρχει χάσµα 

γενεών. Το παιδί θέλει… να… πάρει… το τάδε πράγµα, οι γονείς το θεωρούν υπερβολικό ή 

εξεζητηµένο ή ακριβό και… το παιδί το ζητάει, επειδή το έχει κι ο φίλος, το έχει και η φίλη. Ή 

βλέπουνε, ξέρω ‘γω, άλλα παιδιά που είναι µάγκικα, καπνίζουνε, πίνουνε, µεθάνε και λένε, α, κι εγώ 

πρέπει να το κάνω αυτό. Και ο γονέας λέει µα… όχι, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις. ∆ηλαδή υπάρχει 

χάσµα γενεών στις αντιλήψεις και τα πιστεύω των παιδιών µε τους γονείς. Άλλα πιστεύω έχουν τα 

παιδιά τώρα και άλλα πιστεύω οι γονείς.   

 

8.2.30.2 Οι αλλαγές στη ζωή ως πηγή χάσµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως βασική αιτία χάσµατος ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά τις πολλαπλές 
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αλλαγές που σηµειώνονται στην κοινωνία µας σήµερα από γενιά σε γενιά. ∆ιατυπώθηκε λοιπόν το 

εξής:  

 
Ευαγγελία: [… ] βλέπω, ότι η κοινωνία µας, ε… ε…. χρόνο µε το χρόνο αλλάζει, όχι από γενιά σε 

γενιά. Όλα αλλάζουν. Και οι άνθρωποι αλλάζουν, και η κοινωνία αλλάζει, και οι ανάγκες µας 

αλλάζουν, και οι προτεραιότητές µας αλλάζουν και ο χρόνος µας αλλάζει και συνήθως µειώνεται, και ο 

χώρος µας, οπότε είναι λογικό, ε, αφού αλλάζουν όλα αυτά, να υπάρχει και… χάσµα γενεών, ε… 

ανάµεσα  στους γονείς και στα… παιδιά. Ε… η τεχνολογία αλλάζει, η εκπαίδευση αλλάζει, ε, είναι 
λογικό τα παιδιά να ξέρουν περισσότερα, να µαθαίνουν και να γνωρίζουν περισσότερα, οι γονείς να 

µην γνωρίζουν, να υπάρχει µία κόντρα µεταξύ τους, και ένας, εντός εισαγωγικών, ανταγωνισµός, και 

όλα αυτά δηµιουργούν… ε,  το… ε… το ονοµαζόµενο χάσµα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το χάσµα γενεών παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 54 πιο κάτω. 
 

Πίνακας 54: Κατηγορίες που αφορούν το χάσµα γενεών σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

θεσµό της οικογένειας Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα «πιστεύω» ως πηγή χάσµατος  1 0 1 

Οι αλλαγές στη ζωή ως πηγή 

χάσµατος  
0 1 1 

 

Και οι δύο µητέρες συµφωνούν στο ότι στη σηµερινή εποχή υπάρχει χάσµα γενεών ανάµεσα 

στους γονείς και τα παιδιά. Η Μαρία από την µία αναφέρει, ότι το χάσµα γενεών οφείλεται στα 

διαφορετικά πιστεύω, στις διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν τους γονείς 

και τα παιδιά. Η Ευαγγελία από την άλλη, θεωρεί, ότι αυτό το χάσµα έχει δηµιουργηθεί από τις 

γενικότερες αλλαγές της κοινωνίας, των ανθρώπων, την µείωση του ελεύθερου χρόνου, την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις παραπάνω γνώσεις που κατέχουν σήµερα οι νέοι συγκριτικά µε 

τους γονείς τους, γεγονός που αναπτύσσει µία αντιπαράθεση µεταξύ τους. 
  

8.2.31. Γεφύρωµα χάσµατος (Ερώτηση Νο31) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «(Αν το άτοµο θεωρεί, 

ότι υπάρχει χάσµα γενεών) Πώς κατά τη γνώµη σου µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα αυτό», µε την 

οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον τρόπο που 

µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα (σε περίπτωση θετικής απάντησης). Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.31.1 Η αγάπη ως πηγή γεφυρώµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί ως βασικό τρόπο γεφυρώµατος του χάσµατος, την ύπαρξη αγάπης στη σχέση γονέα – 

παιδιού. Ειδικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] είτε αυτό είναι µεγάλο, είτε αυτό είναι µικρό, ε, γεφυρώνεται µόνο µε την αγάπη. 

Αυτό πιστεύω, ότι είναι το µυστικό. Αν υπάρχει, λοιπόν, αγάπη, πιστεύω, ότι όλα τα προβλήµατα 

µπορούν να τα αντιµετωπίσουν οι γονείς και τα παιδιά. 

 

8.2.31.2. Ο χρόνος ως πηγή γεφυρώµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι ο χρόνος είναι το καλύτερο συστατικό του γεφυρώµατος του χάσµατος. Όταν οι γονείς 

διαθέτουν χρόνο στα παιδιά, τα παιδιά εισπράττουν αγάπη και ασφάλεια και εξαλείφεται το χάσµα. 

Με αυτή τη φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής:   
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Ευαγγελία: […] οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, ε, να τα µεγαλώνουν και να τους 

αφιερώνουν χρόνο. Όχι να κοιτούν να αφιερώνουν πολύ χρόνο στη δουλειά τους, να δουλεύουν από το 

πρωί µέχρι το βράδυ, για να έχουν τα παιδιά τους πολλά υλικά αγαθά, και συναισθηµατικά και ψυχικά 

να είναι φτωχά. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι αγάπη ε… και ασφάλεια από τους γονείς ε… και 
κατόπιν τα υπόλοιπα. 

 

Μαρία: […] Χρειάζεται πολύ δουλειά, πολύ δουλειά, πολύ συζήτηση, πολύ… ε… στη… πολλά 

στηρίγµατα στο παιδί από µικρή ηλικία… δεν του δίνουµε καµία σηµασία του παιδιού, και το παιδί, 

όµως θέλει να µας πει κάτι. Κι εµείς, µπορείς να µου το πεις µετά, γιατί τώρα πλένω τα πιάτα; Ε… 

Μετά µην περιµένουµε στα δεκαπέντε να µας πει για την πρώτη σχέση ή στα δεκαοχτώ… Πιστεύω, 

ότι δεν πρέπει να χάνουµε, ούτε µία µέρα και κάθε µέρα να είναι… παραγωγική και δηµιουργική. 

∆ηλαδή, να µην αφήνουµε τα παιδιά µας, να… πέφτουνε θύµατα της τηλεόρασης, της µόδας ή δεν 

ξέρω κι εγώ τι, και να τα συµβουλεύουµε. Ναι, αυτό που είδες, όντως, έχει κι αυτά τα καλά, αλλά έχει 

κι αυτά τα κακά.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο που µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα 

γενεών παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 55 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 55: Κατηγορίες που αφορούν τους τρόπους, µε τους οποίους µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα γενεών 

σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

γεφύρωµα του χάσµατος γενεών Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη ως πηγή γεφυρώµατος  0 1 1 

Ο χρόνος ως πηγή γεφυρώµατος  1 1 2 
 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το υπαρκτό χάσµα ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά, θα 

εξαλειφθεί µε τη βοήθεια του χρόνου. Όταν δηλαδή, ο γονέας είναι κοντά στο παιδί, και συζητάει 

µαζί του, και δεν ενδιαφέρεται µόνο για την παροχή υλικών αγαθών στο παιδί, αλλά και για την 

συναισθηµατική και ψυχική του υγεία, τότε το παιδί νιώθει αγάπη και ασφάλεια, απαραίτητα 

συστατικά για την υγιή και οµαλή ανάπτυξή του.  

 

8.2.32. Οι γονείς παλαιότερα και οι γονείς σήµερα (Ερώτηση Νο32) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι καλύτερο και τι 

χειρότερο έχουν οι γονείς σήµερα, που δεν είχαν οι γονείς της εποχής σου», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι καλύτερο και τι 

χειρότερο έχουν οι γονείς σήµερα που δεν είχαν οι γονείς της δικής τους εποχής. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.32.1 Ο χρόνος ως πηγή µειονεξίας του γονέα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι το χειρότερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά µε τους γονείς 

της παλαιότερης εποχής είναι ο λιγοστός χρόνος. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Οι γονείς σήµερα, δυστυχώς, συγκριτικά µε τους γονείς, της, ε… παλαιότερης 

εποχής, ε… δεν έχουν χρόνο. Παλαιότερα, δηλαδή, οι γονείς ήταν περισσότερο ε, κοντά στα παιδιά 

τους, και ιδιαίτερα η µητέρα, ενώ στις µέρες µας οι γονείς δεν έχουν πολύ χρόνο, είτε είναι ο πατέρας, 

είτε είναι η µητέρα. Γιατί εργάζονται πάρα πολλές ώρες και τα παιδιά παραµένουν πολλές ώρες µακριά 

από το πλαίσιο του… της οικογένειας τους και του σπιτιού τους, είτε σε παιδικούς σταθµούς, είτε σε 

παππούδες και γιαγιάδες, είτε γενικότερα την ανατροφή τους την αναλαµβάνει κάποιο ξένο άτοµο. 

 

Μαρία: […] Χειρότερο είναι, το ότι δεν έχουνε χρόνο για τα παιδιά τους.  
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8.2.32.2 Οι απελευθερωµένες ιδέες ως πηγή πλεονεξίας του γονέα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι το καλύτερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά µε τους 

γονείς της παλαιότερης εποχής είναι ο «ανοιχτός» τρόπος σκέψης που διαθέτουν. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Καλύτερο σήµερα…που δεν το ‘χαν οι γονείς και το ‘χουµε τώρα… ε… είναι πιο 

ελεύθεροι. ∆ηλαδή, µπορεί να συζούνε, µπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν. ∆ηλαδή, να είναι ελεύθεροι 
απ’ αυτήν την άποψη.  

 

8.2.32.3 Η µόρφωση ως πηγή πλεονεξίας του γονέα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι το καλύτερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά µε τους γονείς 

της παλαιότερης εποχής είναι το µορφωτικό τους επίπεδο, το οποίο λόγω των ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων τους βοηθάει να  βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] δεν το κατείχαν οι γονείς της παλαιότερης εποχής είναι η µόρφωση. ∆ηλαδή, οι 
γονείς σήµερα είναι περισσότερο µορφωµένοι, ε… και έτσι µειώνεται το χάσµα γενεών, που µπορεί να 

υπάρχει ανάµεσα σε αυτούς και τα παιδιά, είναι πιο κοντά στα παιδιά τους, και µπορούν γενικότερα να 

συµβαδίσουν µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας ε, και τον καταιγισµό των πληροφοριών που επιδέχεται 
η κοινωνία σε καθηµερινή βάση. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το τι καλύτερο και τι χειρότερο έχουν οι γονείς 

σήµερα συγκριτικά µε τους γονείς του παρελθόντος παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 56 

πιο κάτω.   

 
Πίνακας 56: Κατηγορίες που αφορούν στο τι καλύτερο και τι χειρότερο έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά 

µε τους γονείς του παρελθόντος σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν το 

καλύτερο και το χειρότερο των 

γονέων σήµερα 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Ο χρόνος ως πηγή µειονεξίας  1 1 2 

Οι απελευθερωµένες ιδέες ως 

πηγή πλεονεξίας  
1 0 1 

Η µόρφωση ως πηγή πλεονεξίας  0 1 1 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το 

χειρότερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα και που δεν είχαν οι γονείς της δικής τους εποχής 

είναι η έλλειψη χρόνου. Οι γονείς, δηλαδή, εργάζονται πολλές ώρες, µε αποτέλεσµα την πολύωρη 

απουσία τους από το σπίτι. Η ευθύνη, επίσης  της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους παραπαίει 

ανάµεσα σε παιδικούς σταθµούς, στον παππού - γιαγιά ή σε ξένα προς την οικογένεια άτοµα.  

Αναφορικά τώρα µε το καλύτερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά µε τους γονείς 

της παλαιότερης εποχής, η Μαρία αναφέρει, ότι οι γονείς σήµερα  χαρακτηρίζονται από 

απελευθερωµένες ιδέες, απελευθερωµένο τρόπο σκέψης. ∆εν υπάρχουν, δηλαδή, ταµπού στις 

συζητήσεις τους µε τα παιδιά, και γενικότερα χαρακτηρίζονται από ελευθερία σκέψης και έκφρασης 

σε οτιδήποτε επιθυµεί το παιδί να συζητήσει.  

Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει την µόρφωση των γονέων στην σηµερινή εποχή, ως ένα στοιχείο, 

του οποίου η ύπαρξη την ικανοποιεί ιδιαίτερα. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι οι γονείς, µε το ανάλογο 

µορφωτικό επίπεδο που διαθέτουν, µπορούν να βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά τους, αφού είναι σε 

θέση να συµβαδίσουν γνωστικά µε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής και να αµβλύνουν 

µε αυτόν τον τρόπο το πιθανό χάσµα που ενδέχεται να υπάρχει µεταξύ γονέων και παιδιών.    
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8.2.33. Η συµπεριφορά των γονέων σήµερα (Ερώτηση Νο33) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Είσαι ευχαριστηµένη 

από τη συµπεριφορά των γονέων σήµερα; Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στους γονείς 

σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το 

τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους γονείς σήµερα, αλλά και αν είναι ευχαριστηµένες από τη 

συµπεριφορά τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.33.1. Τι αρέσει στα υποκείµενα: 
 

8.2.33.1.1. Τα συναισθήµατα ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει στους γονείς, ως στοιχείο αρεσκείας, τη συναισθηµατική στήριξη προς τα 

παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι και το εξής:  

 
Μαρία: […] Μου αρέσει οι γονείς που… αγωνίζονται για τα παιδιά τους και προσφέρουν, ό, τι 

µπορούνε στο να ‘ναι… ευτυχισµένα. Εννοώ από άποψη συναισθηµατική. ∆ηλαδή… βλέπω γονείς 

που… τα αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, τα φιλάνε, τους µιλάνε… Αυτό µου αρέσει πάρα πολύ. 

 

8.2.33.1.2. Το µορφωτικό επίπεδο ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως θετικό στοιχείο των γονέων σήµερα την µόρφωσή τους. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] αυτό επίσης, που µου αρέσει στους γονείς σήµερα είναι, ότι οι περισσότεροι έχουν 

ένα άλλο επίπεδο µόρφωσης ε… και µπορούνε κατά συνέπεια να βοηθήσουν τα παιδιά… και µπορούν 

κατά συνέπεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους… ε… περισσότερο και στο σχολείο και στο να τα 

καταλάβουν γενικά και να έχουν ένα άλλο επίπεδο σχέσης µεταξύ τους. 

 

8.2.33.2 Τι δεν αρέσει στα υποκείµενα: 
 

8.2.33.2.1. Το κυνήγι του χρήµατος ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι γονείς σήµερα αφιερώνουν πολλές ώρες στη δουλειά τους, για να 

αποκτήσουν όλο και περισσότερα χρήµατα, για να µπορούν να ανταπεξέλθουν στην σηµερινή 

ολοένα αυξανόµενη καταναλωτική κοινωνία.   

 
Μαρία: […] Κι αυτό που δεν µ’ αρέσει στους σηµερινούς γονείς, είναι το ότι… ότι κυνηγάνε το 

χρήµα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή, όλη µέρα αγωνίζονται… πολλές ώρες… να… βγάζουνε… 

χρήµατα. Αυτό δεν µ’ αρέσει στους σηµερινούς γονείς. Το κυνήγι των χρηµάτων. Το υπερβολικό 

κυνήγι. Γιατί αλλιώς είναι να υπάρχουνε… υπάρχουνε γονείς που κάνουνε και δυο τρεις δουλειές. 

Αυτό το θεωρώ υπερβολικό. Τώρα θα µου πεις και πώς θα τα βγάλουνε πέρα. Αλλά, ‘ντάξει, είπαµε 

τώρα. Να µην ανοίγονται πάρα πολύ. Να υπάρχει ένα καλό κουµάντο. 

 

8.2.33.2.2. Η προσωπική απόλαυση ως πηγή δυσαρέσκειας : Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο εστιάζεται στην καλοπέραση των γονέων και στην προσωπική τους απόλαυση, χωρίς 

να µπουν στη διαδικασία να αναλογιστούν τις επιπτώσεις στη ζωή της οικογένειάς τους. Πιο 

συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] παράλληλα, στους γονείς σήµερα δεν µου αρέσει που… µε το παραµικρό… µε την 

παραµικρή ευκαιρία… ε, ή θα κάνουν εξωσυζυγική σχέση ή θα οδηγήσουν την οικογένειά τους σε 

διάλυση. Ε,  δηλαδή, δεν µου αρέσει που οι γονείς δεν βάζουν πάνω απ’ όλα την ίδια τους την 

οικογένειά και τα παιδιά τους, και πολλές φορές έχω αντιµετωπίσει γονείς που κοιτούν το προσωπικό, 

την προσωπική τους απόλαυση και το προσωπικό τους ε, συµφέρον, και κοιτούν να περάσουν αυτοί οι 
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ίδιοι καλά, χωρίς να αναλογίζονται τις επιπτώσεις που θα έχει… αυτό στη ζωή της οικογένειάς τους 

και των παιδιών τους αργότερα. 

 

8.2.33.2.3. Ο λιγοστός χρόνος ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως στοιχείο αρνητικό στη συµπεριφορά των γονέων σήµερα, το ότι η πολύωρη 

εργασία τους οδηγεί τα παιδιά τους, στο να µεγαλώνουν εκτός οικογενειακού πλαισίου, µε τον 

παππού και τη γιαγιά.   

 
Ευαγγελία: […] κοιτούν να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες µε αντίκτυπο σοβαρό στα παιδιά, δηλαδή, 

τα παιδιά κυρίως µεγαλώνουνε µε τις παππούδες, µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες για πολλές 

ώρες, την ηµένα, την ηµέρα παραµένουν σε αυτούς, µε αποτέλεσµα και να τα κακοµαθαίνουν τα 

παιδιά. 

 

8.2.33.2.4. Τα υλικά αγαθά ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως αρνητικό στοιχείο των γονέων σήµερα το γεγονός, ότι παρέχουν όλο 

και περισσότερα υλικά αγαθά στα παιδιά τους. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα: 

 
Ευαγγελία: […] Γενικά, όµως ε, από τη συµπεριφορά των γονέων σήµερα δεν µου αρέσει γιατί, ε… 

πιστεύω, ότι παρέ, ότι παράσχουν πάρα πολλά υλικά αγαθά στα παιδιά τους και τα κάνουν, έτσι να µην 

εκτιµούν, ε… να µην το εκτιµούν. ∆ηλαδή, όταν για παράδειγµα στο ε, παιδί του δίνεις πάρα πολλά 

παιχνίδια, και κάθε µέρα και κάθε µέρα, άλλο παιχνίδι, κι άλλο παιχνίδι, ε, στο τέλος το παιδί δεν 

εκτιµάει το παιχνίδι. Θέλει και συνέχεια καινούρια πράγµατα και δεν ενθουσιάζεται και πάρα πολύ µε 

τα παιχνίδια που του δίνεις σε καθηµερινή βάση. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων σήµερα 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 57 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 57: Κατηγορίες που αφορούν τη συµπεριφορά των γονέων σήµερα σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

συµπεριφορά των γονέων  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα συναισθήµατα ως πηγή 

αρεσκείας  
1 0 1 

Το µορφωτικό επίπεδο ως πηγή 

αρεσκείας  
0 1 1 

Το κυνήγι του χρήµατος ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
1 0 1 

Η προσωπική απόλαυση ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

Ο λιγοστός χρόνος ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

Τα υλικά αγαθά ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται κατανοητό, ότι της Μαρίας της αρέσει που οι γονείς στη 

σηµερινή εποχή στέκονται δίπλα στα παιδιά τους συναισθηµατικά και καταβάλλουν προσπάθειες, 

ώστε να τα κάνουν ευτυχισµένες προσωπικότητες. Η Ευαγγελία από την άλλη θεωρεί, ότι είναι πολύ 

σηµαντικό που οι γονείς σήµερα διαθέτουν ένα ανεβασµένο µορφωτικό επίπεδο, αφού αυτό τους 

βοηθάει να στέκονται περισσότερο δίπλα στα παιδιά τους, να τα βοηθάνε και γενικότερα µέσα στη 

σχέση τους να υπάρχει περισσότερη κατανόηση.  

Παράλληλα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι αυτό που δεν της αρέσει στην συµπεριφορά των γονέων 

σήµερα είναι η πολύωρη εργασία τους µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µεγαλώνουν µακριά τους, 
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συνήθως µε τον παππού και τη γιαγιά. Συνάµα µε αυτό η Ευαγγελία αναφέρει την παροχή 

υπερβολικών υλικών αγαθών στα παιδιά, ως αρνητικό στοιχείο στη συµπεριφορά των γονέων στη 

σηµερινή εποχή. Τέλος, αναφέρει, ότι οι γονείς πολλές φορές κοιτούν την προσωπική τους 

απόλαυση και ευηµερία – έστω και εφήµερη, όπως αυτή που νιώθουν από τις εξωσυζυγικές σχέσεις 

– χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν αυτές τους οι πράξεις στη ζωή των 

παιδιών, είτε άµεσα, είτε έµµεσα. Τέλος της Μαρίας δεν της αρέσει στη σηµερινή εποχή που οι 

γονείς δουλεύουν πολλές ώρες, όπως τονίζει και η Ευαγγελία, για να αποκτούν συνεχώς 

περισσότερα χρήµατα. 

 

8.2.34. Οι γονείς και οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησής στη διαµόρφωση της 
συµπεριφοράς και των αντιλήψεων των παιδιών (Ερώτηση Νο34) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι ρόλο παίζουν οι 

γονείς και οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς 

και των αντιλήψεων των παιδιών», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των 

δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο των γονιών στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των 

αντιλήψεων των παιδιών. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.34.1 Οι γονείς ως πρότυπα συµπεριφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιµετωπίζει το ρόλο των γονέων στις διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών, 

ως καθοριστικό για την εξέλιξή τους και τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεών 

τους. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Πιστεύω,  ότι οι γονείς, ε… µέσα στην οικογένεια, και ο πατέρας και η µητέρα, ε… 

παίζουν πολύ µεγάλη σηµασία για την ανατροφή και την… ε… ε… διαµόρφωση της συµπεριφοράς 

και των αντιλήψεων των παιδιών τους, γιατί αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά. Ε,  τα παιδιά 

απορροφούν σα σφουγγάρια την…. ε… τις κινήσεις των γονιών τους και τη συµπεριφορά τους και τα 

µιµούνται µετέπειτα στη ζωή τους.  Για αυτό το λόγο οι γονείς, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τις 

πράξεις τους, τα λόγια τους και τις κινήσεις τους µέσα στην οικογένεια, γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι 

έχουν σε καθηµερινή βάση κριτές µέσα στην οικογένεια, και ότι αυτοί οι ίδιοι ε, αναπλάθουν νέα 

άτοµα, αναπλάθουν νέες προσωπικότητες και νέες ψυχές ε… και οφείλουν να το κάνουν µε, όσο το 

δυνατόν, καλύτερο τρόπο µπορούν. 

 

Μαρία: […] Πάρα πολύ µεγάλη. ∆ηλαδή, η ανατροφή των παιδιών είναι… ο µπούσουλας για τα δικά 

τους παιδιά. Όπως έχουν ανατραφεί, έτσι έχουνε µάθει και προσπαθούνε να… τα περάσουν τα ίδια και 

στα δικά τους τα παιδιά… Ό, τι πρότυπα είχανε… τα ίδια κάνουν και στα παιδιά τους. 
 

Και τα δύο υποκείµενα θεωρούν, ότι ο ρόλος των γονέων στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών τους, αλλά και στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, είναι 

καθοριστικός και πολυσήµαντος. Υπογραµµίζουν, ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά, 

γιατί τα παιδιά, µέσω της µίµησης, υιοθετούν στάσεις, συµπεριφορές και αντιλήψεις.    

 

8.2.35. Ηλικία και δηµιουργία οικογένειας (Ερώτηση Νο35) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποια θεωρείς πιο 

κατάλληλη ηλικία, για να προχωρήσει κάποιος στη δηµιουργία οικογένειας και γιατί» µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ποια είναι η 

καταλληλότερη ηλικία, προκειµένου κάποιος να δηµιουργήσει οικογένεια. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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8.2.35.1 Η ωριµότητα ως δείκτης δηµιουργίας οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο αντιµετωπίζει τη δηµιουργία οικογένειας, όχι σαν αποτέλεσµα της κατάλληλης 

ηλικίας, αλλά σαν αποτέλεσµα της ωριµότητας του ατόµου, του κατά πόσο νιώθει ο ίδιος έτοιµος, 

ανεξαρτήτου ηλικίας. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] Ηλικία, εικοσιτεσσάρων ετών. Θα ‘χει περάσει πλέον η εφηβεία, να ‘χει περάσει την 

πρώτη νεανική ηλικία, ε, και… είναι περίπου ώριµος και κατασταλαγµένος. Είκοσι τεσσάρων, 

εικοσιπέντε, είκοσι έξι, εκεί. Είκοσι τέσσερα µε είκοσι έξι, θα έλεγα… Για τη γυναίκα πιστεύω αυτή 

την ηλικία. Για τον άντρα πιστεύω, γύρω στα τριάντα. Θα ‘θελα να ‘ναι λίγο µεγαλύτερος και πιο 

ώριµος… πιο κατασταλαγµένος… Είναι, δηλαδή, η ωριµότητά τους διαφορετική. Ενώ η γυναίκα 

ωριµάζει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα θέλει να γίνει µάνα. 

 

Ευαγγελία: […] Ε… δεν πιστεύω, ότι υπάρχει κάποια ηλικία, ε… η οποία σηµατοδοτεί ε… την ε… 

δηµιουργία οικογένειας ή αποτελεί το εφαλτήριο για τη δηµιουργία οικογένειας. Πιστεύω, ότι αυτό 

πρέπει να γίνεται, όταν το άτοµο νιώσει έτοιµο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ε, δηλαδή, άλλο άτοµο µπορεί 

να νιώσει έτοιµο στα είκοσι, άλλο στα τριάντα, άλλο στα σαράντα. Εξαρτάται από την ωριµότητα του 

ανθρώπου, από το τι έχει περάσει, από το πώς έχει µεγαλώσει, από το… ποιες προτεραιότητες έχει στη 

ζωή του. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την κατάλληλη ηλικία δηµιουργίας 

οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 58 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 58: Κατηγορίες που αφορούν την κατάλληλη ηλικία δηµιουργίας οικογένειας σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

κατάλληλη ηλικία δηµιουργίας 

οικογένειας  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η ωριµότητα ως δείκτης 

δηµιουργίας οικογένειας  
1 1 2 

 

Εύκολα γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, το γεγονός, ότι και τα δύο υποκείµενα 

δίνουν βαρύτητα, όχι σε κάποια ηλικία, προκειµένου κάποιος να δηµιουργήσει οικογένεια, αλλά στο 

πότε το ίδιο το άτοµο νιώθει έτοιµο, ανάλογα µε τις προτεραιότητες που έχει θέσει στη ζωή του, τις  

ανάγκες του, και γενικότερα το δείκτη ωριµότητας που διαθέτει.   

 

8.2.36. Επαγγελµατική αποκατάσταση και δηµιουργία οικογένειας (Ερώτηση Νο36) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Μερικοί θεωρούν, ότι η 

επαγγελµατική αποκατάσταση είναι πιο σηµαντική από τη δηµιουργία οικογένειας. Τι άποψη έχεις 

εσύ για αυτό και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων, σχετικά µε το τι θεωρούν σηµαντικότερο, την επαγγελµατική αποκατάσταση ή τη 

δηµιουργία οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.36.1 Η προσωπική επιλογή ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει τη δική του επιλογή, σχετικά µε το τι είναι 

σηµαντικότερο για εκείνον προσωπικά, ανάλογα µε τις προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του. 

Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] δηλαδή, δεν θεωρώ, ότι η επαγγελµατική αποκατάσταση… είναι πιο σηµαντική από 

τη δηµιουργία της οικογένειας. Κι αυτό, γιατί εγώ προσωπικά, µέσα από την οικογένειά µου… έχω 

βρει άλλο νόηµα στη ζωή, ε… το οποίο βέβαια κάποιος άλλος µπορεί να βρει νόηµα στη ζωή του µέσω 

της επαγγελµατικής του… αποκατάστασης. Αυτό πιστεύω, ότι είναι προσωπική επιλογή του καθενός. 
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∆εν µπορείς να πεις, ότι η οικογένεια είναι πιο σηµαντική από την επαγγελµατική αποκατάσταση. Ο 

καθένας το κρίνει µε βάση τις δικές του προτεραιότητες και τη δική του πορεία ζωής. 

 

8.2.36.2. Η δηµιουργία οικογένειας ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι η δηµιουργία οικογένειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή του 

ατόµου. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Το θεωρώ λανθασµένο τελείως. Ε… γιατί… πιστεύω, ότι δεν πρέπει να βάζουµε πρώτα 

την καριέρα, τη δόξα και το χρήµα, και µετά τη δηµιουργία της οικογένειας. Είναι πολύ σηµαντική η 

οικογένεια. Γιατί σε γεµίζει, γιατί βρίσκεις κάποια άλλα πράγµατα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση και τη 

δηµιουργία οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 59 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 59: Κατηγορίες που αφορούν την επαγγελµατική αποκατάσταση και τη δηµιουργία οικογένειας σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

επαγγελµατική αποκατάσταση 

και τη δηµιουργία οικογένειας  
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η προσωπική επιλογή ως πηγή 

προτεραιότητας  
0 1 1 

Η δηµιουργία οικογένειας ως 

πηγή προτεραιότητας 
1 0 1 

 

Και οι δύο µητέρες τονίζουν την µεγαλύτερη σηµασία που έχει η δηµιουργία οικογένειας 

συγκριτικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση. Ωστόσο, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι αυτή 

είναι µία εντελώς προσωπική επιλογή του ατόµου, η οποία κρίνεται βάσει των προτεραιοτήτων που 

έχει θέσει στη ζωή και την πορεία γενικότερα που έχει τραβήξει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.   

 

8.2.37. Γυναίκα και παιδιά (Ερώτηση Νο37) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πιστεύεις πως µια 

γυναίκα ολοκληρώνεται, όταν κάνει παιδιά και γιατί» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε 

τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν η µητρότητα ολοκληρώνει την γυναίκα. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.37.1 Η απόκτηση παιδιών ως πηγή ολοκλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η απόκτηση παιδιών αποτελεί για τη γυναίκα πηγή ολοκλήρωσης, αφού 

αποτελούν κοµµάτι δικό της και του ανθρώπου που έχει επιλέξει για σύντροφό της. Έτσι, έχουµε το 

εξής:    

 
Ευαγγελία: […] Ναι, σίγουρα πιστεύω… ότι µία γυναίκα ολοκληρώνεται, όταν κάνει παιδιά, γιατί 

βλέπει… στα παιδιά αυτά ένα κοµµάτι του εαυτού της, ένα κοµµάτι της προσωπικότητάς της, από 

αυτήν την ίδια και από τον άνθρωπο που αγαπάει και λατρεύει. Ε… επίσης, πιστεύω, ότι για κάθε 

γυναίκα είναι όνειρο ζωής, ε… το να αποκτήσει παιδιά και είναι πολύ σηµαντικό γι’ αυτήν, και 

πιστεύω, ότι είναι πολύ πιο σηµαντικό για τη γυναίκα, παρά για τον άντρα, γιατί η γυναίκα βιώνει την 

µητρότητα, βιώνει την εγκυµοσύνη, και όταν γεννάει, νιώθει, ότι βγαίνει ένα κοµµάτι του εαυτού της. 

 

Μαρία: […] Ναι, πιστεύω ολοκληρώνεται. Ε… νιώθει… νιώθει ό… νιώθει απέραντη χαρά, 

ολοκλήρωση, ε… γιατί… γιατί… η µητρότητα την αλλάζει. Την κάνει πιο ώριµη, πιο… α… την 

γεµίζει συναισθηµατικά… για αυτό το λόγο, πιστεύω. 
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Και οι δύο µητέρες πιστεύουν ότι η µητρότητα ολοκληρώνει την γυναίκα, αφού εκπληρώνει ένα 

όνειρο ζωής για εκείνη, δίνει σάρκα και οστά, µαζί µε το σύντροφό της σε έναν άνθρωπο. 

Αποτέλεσµα της αγάπης της µε τον σύντροφό της, που την ωριµάζει συναισθηµατικά και την γεµίζει 

µε απίστευτα συναισθήµατα.  

 

8.2.38. Τα ιδανικά παιδιά (Ερώτηση Νο38) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Περιέγραψε µου τα 

ιδανικά παιδιά για σένα» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε το πώς φαντάζονται τα ιδανικά παιδιά. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.38.1. Ο ιδανικός γονέας ως πηγή προϋπόθεσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ως προϋπόθεση ύπαρξης των ιδανικών παιδιών, την ύπαρξη του ιδανικού γονέα. 

Έτσι, έχουµε: 

  
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι για να υπάρξουν ιδανικά παιδιά, θα πρέπει να υπάρξουν ιδανικοί γονείς, 

οπότε δεν θα περιγράψω τα ιδανικά παιδιά, αλλά τους ιδανικούς γονείς ε… που θα δηµιουργήσουν τα 

ιδανικά παιδιά. Οι γονείς, λοιπόν, πιστεύω, ότι θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, ώστε να 

µάθουν και αυτά να το κάνουν µεθαύριο, να αφουγκράζονται τα προβλήµατα και τις ανησυχίες τους, 

ακόµη και όταν τα παιδιά, ε, δεν θα τους έχουν πει κάτι, να έχουν αυτή την ευαισθησία να είναι κοντά 

στα παιδιά τους, και να έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να συζητάνε τα πάντα µεταξύ τους ε… 

οι γονείς, δηλαδή, µε τα παιδιά, και να τους αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο. Ε… Και επίσης να τους 

µεταδώσουν τις αξίες του σεβασµού, την αξία της οικογένειας, ε, της εµπιστοσύνης, της 

συµπαράστασης, της συµπόνιας, αξίες πολύ σηµαντικές για τα παιδιά, ε, και ως άτοµα, και ως 

µελλοντικοί δηµιουργοί µιας οικογένειας. 

 

8.2.38.2 Η ελευθερία σκέψης και δράσης ως πηγή προϋπόθεσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι στοιχείο απαραίτητο της προσωπικότητας του ιδανικού παιδιού είναι 

η ελευθερία στη σκέψη και στις πράξεις του. Ακούστηκε, λοιπόν, το εξής:  

 
Μαρία: […] Τα ιδανικά παιδιά είναι αυτά, τα οποία είναι ελεύθερα... ανεξάρτητα, ε… που… ξέρουνε τα όριά 

τους, που, που έχουνε πιστεύω και ιδανικά, ιδανικά. Που έχουνε… ε… ιδανικά και όχι… θέλω να πω, που έχουνε 

ορά… όραµα για το µέλλον. ∆εν ζούνε µόνο το σήµερα ή το τώρα. Που… σκέφτονται, οραµατίζονται, 

παλεύουνε, ονειρεύονται… Και δεν είναι εγκλωβισµένα στο σύστηµα και… σ’ αυτό που θέλει η κοινωνία µας… 

κατευθυνόµενα παιδιά. ∆εν το… αν διαβάσεις το αναλυτικό πρόγραµµα, θέλει ελεύθερους πολίτες… µε… µε 

πιστεύω, µε καλλιέργεια της φαντασίας, της δηµιουργικότητας, δεν πρέπει να τα κατευθύνουµε τα παιδιά, να τα 

αφήνουµε ελεύθερα. Αλλά, αν δεις την κοινωνία πώς είναι διαρθρωµένη, κάθε άλλο που θέλει τέτοιους πολίτες. 

Τους θέλει… ε… χαλα… τους θέλει να µπορεί να τους τιθασεύει, να τους… κατευθύνει, να τους δροµολογεί, 

εκεί που θέλει αυτό, χωρίς σκέψη, χωρίς κριτική. Γι’ αυτό θα ήθελα το ιδανικό παιδί να σκέφτεται, να κριτικάρει. 

Να λέει όχι, να µπορεί να πει όχι, και όχι ναι. Αυτό το ναι… Σε όλα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τα ιδανικά παιδιά παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 60 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 60: Κατηγορίες που αφορούν τα ιδανικά παιδιά σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τα 

ιδανικά παιδιά Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο ιδανικός γονέας ως πηγή 

προϋπόθεσης  
0 1 1 

Η ελευθερία σκέψης και δράσης 

ως πηγή προϋπόθεσης  
0 1 1 
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Η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι προκειµένου να υπάρξουν ιδανικά παιδιά, πρέπει να υπάρξουν 

ιδανικοί γονείς, για να τα δηµιουργήσουν. Οι ιδανικοί γονείς, κατά την ίδια, είναι αυτοί που 

αφιερώνουν χρόνο στο παιδί, που είναι κοντά στις ανησυχίες και τα προβλήµατά τους, που έχουν τη 

δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να συζητάνε µαζί τους. Επιπλέον οι ιδανικοί γονείς αποπνέουν 

σεβασµό στα παιδιά τους και είναι αυτοί, που θα µεταδώσουν στο παιδί σηµαντικές αξίες, όπως 

είναι αυτή της οικογένειας, της εµπιστοσύνης, της συµπαράστασης, της συµπόνιας. 

Η Μαρία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι το ιδανικό παιδί οφείλει να διακατέχεται από 

ελευθερία σκέψης και δράσης, να χαρακτηρίζεται από ύπαρξη ιδανικών και οραµάτων, να ασκεί 

κριτική στις καταστάσεις και τα πράγµατα και να µην δέχεται παθητικά, ό, τι του επιβάλλουν. 

 

8.2.39. Επιλογή συντρόφου και γάµος (Ερώτηση Νο39) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πόσο εύκολο ή δύσκολο 

ήταν στην εποχή σου να βρεις ένα σύντροφο, για να τον παντρευτείς και να δηµιουργήσεις µια 

οικογένεια και πώς είναι σήµερα; Γιατί ήταν ή είναι εύκολο ή δύσκολο» µε την οποία προσπαθούµε 

να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι ευκολίες ή δυσκολίες 

αντιµετωπίζει κάποιος στην εύρεση συζύγου και στη δηµιουργία οικογένειας. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.39.1. Παλαιότερα 

 
8.2.39.1.1. Τα λίγα προσόντα ως κριτήριο επιλογής συζύγου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή ο άνθρωπος αρκούνταν σε λίγα προσόντα, 

προκειµένου να επιλέξει το σύντροφο της ζωής του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τις περισσότερες 

φορές αρκούνταν σε ένα προξενιό και δεν έµπαινε στη διαδικασία της εύρεσης συντρόφου. 

Αναλυτικά:  

 
Ευαγγελία: […] Ε, δηλαδή, παλαιότερα οι άνθρωποι αρκούνταν στα λίγα, ε… έκαναν απλές επιλογές, 

έψαχναν να βρουν έναν άνθρωπο, κυρίως µε προξενιό, ε, που να περνάνε καλά ε… να έχει και µία 

µικρή προίκα, ας πούµε η γυναίκα ε… και δηµιουργούσαν ένα γάµο που… δεν υπήρχαν ούτε 

πιθανότητες διαζυγίου, ούτε µονογονεϊκές οικογένειες, ούτε τίποτα. 

 

8.2.39.1.2. Η επικοινωνία ως κριτήριο επιλογής συζύγου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως απαραίτητο στοιχείο επιλογής συντρόφου, την δυνατότητα ουσιαστικής 

επικοινωνίας µαζί του. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] Κατάλληλοι άνθρωποι, εννοώ, να… µπορεί να µε καταλάβει, να µπορώ να τον 

καταλάβω. Να έχουµε τα ίδια πιστεύω πάνω κάτω. Να µπορούµε να τα βρίσκουµε. Όχι στο κρεβάτι, 

πάντα, δηλαδή, όχι µόνο στο κρεβάτι… στο… στο σεξουαλικό τοµέα, αλλά και στην καθηµερινότητα. 

Γιατί το παν δεν είναι… να περνάµε καλά στο κρεβάτι. Το παν είναι το κάθε µέρα και όταν 

βλεπόµαστε και όταν συζητάµε και όταν είµαστε ε… σε µία δύσκολη κατάσταση… ∆εν µπορούσα 

λοιπόν να βρω εύκολα κάποιον που να µε… συγκινεί. Κανέναν. Τίποτα. Εγώ όλα µαύρα τα ‘βλεπα. 

Κανέναν, τίποτα.  

 

8.2.39.2.1.  Σήµερα 

 
8.2.39.2.1. Τα πολλά προσόντα ως κριτήριο επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ότι στη σηµερινή εποχή ο άνθρωπος, προκειµένου να βρει το σύντροφο της 

ζωής του, θέτει πολύ ψηλά τον πήχη και έχει ιδιαίτερες προσδοκίες και απαιτήσεις. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Ενώ σήµερα… γενικά οι προτεραιότητες που θέτουµε ε… και γενικά η στάθµη του 

καταλληλότερου, ας πούµε ανθρώπου, είναι πολύ ψηλή. Ε, δηλαδή θέλουµε και να είναι όµορφος και 
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να είναι µορφωµένος, και να είναι οικονοµικά ανεξάρτητος, και να είναι επαγγελµατικά 

αποκατεστηµένος, ε, και να είναι καλός, ευγενικός, δηλαδή να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ε, και 

πιστεύω, ότι για να τα βρεις όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο. Το κακό είναι, ότι πολλοί νέοι δεν 

αρκούνται και σε λιγότερα ε, ή αρκούνται σε αυτά… ε,  που βρίσκουν, και όταν παντρεύονται κάποιον 

προσπαθούν να τον κάνουν να αλλάξει ή να αποκτήσει περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, ε… και 

για αυτό το λόγο είναι και µεγαλύτερα, ε, µάλλον συχνότερα, τα… διαζύγια.   

 

8.2.39.2.2. Η ρευστότητα της εποχής ως κριτήριο επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι στη σηµερινή εποχή η εύρεση συζύγου είναι περισσότερο εύκολη 

συγκριτικά µε την παλαιότερη εποχή, διότι υπάρχουν πολλοί άντρες σε ποσότητα. Πιο 

συγκεκριµένα αναφέρει: 

 
Μαρία: […] Τώρα το θεωρώ πιο εύκολα. Με την έννοια, ότι… τώρα δεν υπάρχει πρόβληµα. 

Υπάρχουνε πάρα πολλά παιδιά. Εγώ και στο σχολείο θυµάµαι, που… µάθαινα ότι… ο συµµαθητής 

µου, ας πούµε, τα είχε µε δύο συγχρόνως κοπέλες, ή µε τρεις συγχρόνως. Και τώρα, υπάρχουνε 

κάποιοι που τα έχουνε και παντρεµένοι, και µε δύο και µε τρεις. Είναι τα πράγµατα τώρα πάρα πολύ… 

ελεύθερα και πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς να βρεις άντρα από το internet, να πληρώσεις, δεν ξέρω, 

πόσες χιλιάδες ευρώ και να ‘χεις την άλλη µέρα το πρωί ένα σύζυγο, έναν άντρα για δυο – τρεις 

βραδιές. ∆ηλαδή, τώρα τα πράγµατα είναι τόσο εκφυλισµένα που… είναι… τόσο απλά. Όλα 

πουλιούνται κι αγοράζονται.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις ευκολίες και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει κάποιος στην εύρεση συζύγου και τη δηµιουργία οικογένειας, παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 61 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 61: Κατηγορίες που αφορούν τις ευκολίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κάποιος στην εύρεση 

συζύγου και τη δηµιουργία οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

εύρεση συζύγου και τη 

δηµιουργία οικογένειας  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Παλαιότερα  

Τα λίγα προσόντα ως κριτήριο 

επιλογής συζύγου 
0 1 1 

Η επικοινωνία ως κριτήριο 

επιλογής 
1 0 1 

Σήµερα  

Τα πολλά προσόντα ως κριτήριο 

επιλογής 
0 1 1 

Η ρευστότητα της εποχής ως 

κριτήριο επιλογής  
1 0 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό,  η Μαρία υποστηρίζει, ότι παλαιότερα ήταν δύσκολο να βρεις έναν 

σύντροφο, ώστε να τον παντρευτείς, γιατί δεν υπήρχε επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Τονίζει, 

δηλαδή, ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους την παλαιότερη 

εποχή. Σήµερα, ωστόσο θεωρεί, ότι τα πράγµατα είναι πιο εύκολα, γιατί υπάρχει µεγαλύτερος 

αριθµός ανδρών διαθέσιµος. Εστιάζει, δηλαδή, στην ποσότητα αυτών, αλλά και στη ρευστότητα των 

αξιών σήµερα, αφού εύκολα µπορεί κάποιος να βρει σύζυγο, ακόµη και στο διαδίκτυο.  

Η Ευαγγελία από την άλλη, θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή ήταν πιο εύκολο κάποιος να βρει 

ένα σύντροφο και να δηµιουργήσει οικογένεια, γιατί οι άνθρωποι τότε δεν είχαν πολλές απαιτήσεις. 

Ήταν εύκολοι στην επιλογή τους, αφού γινόταν συνήθως µε προξενιό, και το µόνο που είχαν σαν 

προτεραιότητα, ήταν να βρουν έναν άνθρωπο να ταιριάζουν. Ωστόσο, οι άνδρες ενδιαφερόντουσαν 

να διαθέτει η γυναίκα και µία µικρή, τουλάχιστον, προίκα. Αντιθέτως σήµερα υποστηρίζει, ότι είναι 

δυσκολότερη η εύρεση συντρόφου, µε σκοπό το γάµο, γιατί σήµερα οι απαιτήσεις είναι 
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µεγαλύτερες. ∆ηλαδή, θέλουν κάποιον οικονοµικά ανεξάρτητο, να έχει µία επαγγελµατική 

σταδιοδροµία, να είναι καλλιεργηµένος και να διαθέτει ένα µορφωτικό επίπεδο, αλλά και να είναι 

εξωτερικά εµφανίσιµος µε ευγενή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.         

 

8.2.40. «Το άλλο µισό» του ανθρώπου (Ερώτηση Νο40). 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς πως για κάθε 

άνθρωπο υπάρχει το άλλο του µισό και θα πρέπει να περιµένει να το βρει, για να κάνει οικογένεια», 

µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν 

πιστεύουν, ότι κάπου µέσα στον κόσµο υπάρχει «το άλλο µισό» του ανθρώπου και αν θα πρέπει να 

περιµένει να το βρει, προκειµένου να δηµιουργήσει οικογένεια. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.40.1. Η «χηµεία» των ατόµων ως πηγή δηµιουργίας οικογένειας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι δεν υποστηρίζει την ύπαρξη του «άλλου µισού» 

του ατόµου, αλλά την ύπαρξη «χηµείας» µεταξύ αυτών των δύο. Η ύπαρξη «χηµείας» οδηγεί και 

στις αµοιβαίες υποχωρήσεις. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] δεν θα µπορούσα να πω, ότι πιστεύω, ότι… για κάθε άνθρωπο υπάρχει το άλλο του 

µισό, ε, αλλά πιστεύω, ότι… ε… αυτό που λέµε, ότι, αν υπάρχει χηµεία ανάµεσα σε, σε δύο 

ανθρώπους. Πιστεύω, ότι αν υπάρχει χηµεία, ε,  δύο άνθρωποι µπορούν να προχωρήσουν µαζί. Από 

‘κει και πέρα εξαρτάται από τι προτεραιότητες θέτει ο κάθε άνθρωπος και από το να… συµµερίζεται 

και τον άλλον. ∆ηλαδή να κάνω και εγώ πίσω, αυτό που λέµε. Μην περιµένω ο άλλος να τα κάνει όλα 

τέλεια, ο άλλος να µου φέρεται ιδανικά, ο άλλος να είναι αποκατεστηµένος επαγγελµατικά και εγώ να 

κάθοµαι, ας πούµε, και να τα περιµένω όλα από αυτόν. Μία σχέση είναι µία χηµεία ε… και… 

αποτελείται πάντα από δύο ανθρώπους, και προκειµένου να διατηρηθεί αυτή η χηµεία… Πιστεύω, 

δηλαδή, ότι ανάµεσα στους ανθρώπους δεν υπάρχει το άλλο µισό, αλλά υπάρχει χηµεία µεταξύ των 

ανθρώπων που ωστόσο αυτή η χηµεία διατηρείται, όταν και από τις δύο πλευρές, γίνονται αµοιβαίες 

υποχωρήσεις. 

  

8.2.40.2 Ποικίλοι τρόποι ως πηγή ολοκλήρωσης του ατόµου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι δεν υπάρχει για κάθε άνθρωπο το «άλλο µισό» του, και ότι ο 

τελευταίος οφείλει να ψάξει την ολοκλήρωση και την ευτυχία και σε άλλες δραστηριότητες, εκτός 

οικογένειας. Ειδικότερα:   

 
Μαρία: […] Μπορεί να υπάρχει, µπορεί και να µην υπάρχει. Και… δεν χρειάζεται να… παλεύει µια 

ζωή, για να το βρει. Μπορεί και να µην έρθει ποτέ. Οπότε… πρέπει να κοιτάξει µε άλλους τρόπους να 

βρει την ολοκλήρωσή του. ∆εν… δεν, δεν είναι γρα… δεν είναι πουθενά γραµµένο, ότι κάθε άνθρωπος 

θα βρει το άλλο του µισό. Εγώ δίνω ένα περιθώριο σε µια γυναίκα µέχρι τα σαράντα της. Από κει και 

πέρα, µετά, ούτε να τεκνοποιήσει µπορεί, ούτε να βρει κάποιον απάντρευτο.  Μετά, ούτε να 

τεκνοποιήσει µπορεί, ούτε να βρει κάποιον απάντρευτο. Σίγουρα θα  βρει κάποιο χωρισµένο, κάποιο… 

που… να ‘χει δυο τρία παιδιά, δεν θα ‘ναι εύκολα. Πιστεύω, δηλαδή, υπάρχει κάποιο χρο… ηλικιακό 

όριο… στον καθένα, που… βάζεις κάποια όρια, και λες, αν δεν τα καταφέρω; Αν δεν τα καταφέρω, 

σταµατώ. ∆εν πρέπει να ψάχνουµε µια ζωή το άλλο µας µισό, γιατί µπορεί να µην έρθει και ποτέ, 

µπορεί να µην υπάρχει κιόλας. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το «άλλο µισό» του ανθρώπου παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 62 πιο κάτω.   
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Πίνακας 62: Κατηγορίες που αφορούν το «άλλο µισό» του ανθρώπου σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το «άλλο 

µισό» του ανθρώπου Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η «χηµεία» των ατόµων ως πηγή 

δηµιουργίας οικογένειας  
0 1 1 

Ποικίλοι τρόποι ως πηγή 

ολοκλήρωσης του ατόµου 
1 0 1 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι ο άνθρωπος δεν 

πρέπει να περιµένει να βρει το άλλο του µισό, προκειµένου να δηµιουργήσει οικογένεια. Η 

Ευαγγελία από την µία θεωρεί, ότι δεν υπάρχει ιδανικός σύντροφος, αλλά υπάρχει η χηµεία µεταξύ 

του ζευγαριού, η οποία αποτελείται από αµοιβαίες υποχωρήσεις και κατανόηση ανάµεσα στο 

ζευγάρι. Η Μαρία από την πλευρά της, τονίζει, ότι δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να περιµένει σε όλη 

του τη ζωή να βρει το άλλο του µισό, γιατί θεωρεί, ότι η ολοκλήρωση όλων των ανθρώπων δεν 

έρχεται µέσα από την οικογένεια. Ειδικά, όταν ο άνθρωπος περάσει κάποια ηλικία – σηµατοδοτεί 

για τη γυναίκα την ηλικία των σαράντα – πρέπει, κατά την Μαρία – να αναθεωρεί τις απόψεις του 

περί γάµου. 

 

8.2.41. Γάµος και λόγοι που οδηγούν σ’ αυτόν (Ερώτηση Νο41) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιος είναι ο 

σηµαντικότερος λόγος σύµφωνα µε την άποψη σου, για να παντρευτεί κάποιος» µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον σηµαντικότερο λόγο 

που ωθείται σήµερα ο άνθρωπος να παντρευτεί. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.41.1. Ο γάµος ως πηγή απόκτησης παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο σηµαντικότερος λόγος, για να παντρευτεί κάποιος είναι η απόκτηση 

παιδιών, για να αποκτήσουν ένα όνοµα, το όνοµα του πατέρα τους. Για παράδειγµα, αναφέρθηκαν 

τα εξής: 

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι ο γάµος ε… είναι απλά µόνο ε… για την κοινωνία,  δηλαδή, είναι ένα 

κουκούλωµα, θα λέγαµε, κυρίως της γυναίκας ή των παιδιών που µπορεί να κάνει κάποια γυναίκα. Ε… 

∆ηλαδή, πιστεύω, ότι ο σηµαντικότερος λόγος, προκειµένου να παντρευτεί κάποιος ε… είναι για να 

αποκτήσει παιδιά, αλλά και πάλι για να έχουν αυτά τα παιδιά ένα όνοµα, ας πούµε, το όνοµα του 

πατέρα τους και για να µην είναι κατακρινόµενα από την κοινωνία. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι αν η 

κοινωνία µας ήταν διαφορετική, ε, δεν θα χρειαζόταν να παντρεύονταν οι άνθρωποι ε… προκειµένου 

να ζήσουν µία µεγάλη αγάπη και να την διατηρήσουν. 

 

Μαρία: […] Ο σηµαντικότερος λόγος πιστεύω είναι να… να αποκτήσει παιδιά. Για να παντρευτεί 

κάποιος. ∆ηλαδή, να έχει αυτό… στο νου. 
 

Και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι ο σηµαντικότερος λόγος προκειµένου να παντρευτεί 

κάποιος, είναι η απόκτηση παιδιών, ώστε να αποδοθεί σε αυτά ένα όνοµα, µία ταυτότητα. Η 

ελληνική κοινωνία ακόµα δεν µπορεί να αποδεχθεί την ύπαρξη οικογένειας χωρίς αυτό το ιερό 

στοιχείο της τελετής του γάµου, χωρίς την γέννηση των παιδιών µέσα στα πλαίσιά του. Σε αντίθετες 

περιπτώσεις, αποδίδονται στο παιδί διάφορες χαρακτηριστικές λέξεις, όπως «µπάσταρδο», 

«εξώγαµο», «µούλικο», κ. λ. π.  
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8.2.42. Οικονοµικό συµφέρον, αισθήµατα και γάµος (Ερώτηση Νο42) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θα µπορούσε να φτάσει 

κανείς σε ένα γάµο µόνο από οικονοµικό συµφέρον ή τα αισθήµατα θα είναι αυτά που θα τον 

οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε το τι από τα δύο πιστεύουν, ότι θα µπορούσε να συµβεί. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

8.2.42.1. Τα αισθήµατα ως πηγή προτεραιότητας:  Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται, ότι τα αισθήµατα είναι αυτά που οδηγούν τον άνθρωπο σε έγγαµο βίο 

και όχι το οικονοµικό συµφέρον. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Μαρία: […] Εγώ δεν θα µπορούσα να… σε οικονοµικό συµφέρον. Ούτε µε ενδιέφερε, όταν ήρθε ο 

πεθερός µου, ο σύζυγός µου, τι… πόσα… ελι, πόσες ελιές έχω, τι οικόπεδα έχω, αν έχω σπίτι, τι έχουν, 

κι αυτά. Τι αυτοκίνητο έχουν… καθόλου. ∆εν µε συγκινούν καθόλου. ∆εν µε ενδιέφερε καθόλου. 

∆εν… Μόνο συναισθηµατικά. Άµα µπορώ να τα βρω µε τον άλλον, ναι. Αν δεν µπορώ να τα βρω µε 

τον άλλον, καλώς.   

 

Ευαγγελία: […] Ε… κατά τη γνώµη µου ε… πιστεύω µόνο στους γάµους ε… που… οδηγούνται σε 

αυτόν από αισθήµατα ε, και δεν πιστεύω, ότι κάποιος µπορεί εύκολα να φτάσει σε ένα γάµο από 

οικονοµικό συµφέρον… δεν πιστεύω, ότι ένας τέτοιος γάµος µπορεί να καρποφορήσει και να 

κρατήσει… ε… για όλη τη ζωή. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, και οι δύο µητέρες, θεωρούν, ότι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στο 

γάµο είναι τα αισθήµατα και όχι το οικονοµικό συµφέρον. Γιατί, µέσω του τελευταίου σίγουρα ο 

άνθρωπος δεν δηµιουργεί έναν γάµο σε γερές βάσεις, και ούτε µπορεί να καρποφορήσει, αλλά ούτε 

και να έχει µεγάλη διάρκεια. 

 

8.2.43. Εργαζόµενη µητέρα (Ερώτηση Νο43) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πρέπει να εργάζεται η 

µητέρα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά, µε το 

αν η µητέρα σήµερα πρέπει να εργάζεται. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.43.1 Η εργασία ως πηγή δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την γυναικεία εργασία ως δύναµη, ως σθένος για την ίδια, αλλά και για το 

οικογενειακό της πλαίσιο. Ειδικότερα:    

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι η µητέρα, ναι, πρέπει να εργάζεται, όχι µόνο, για να συνεισφέρει 

οικονοµικά στο σπίτι, αλλά για να είναι δυνατή και ανεξάρτητη, γιατί τότε προσφέρει ακόµα 

περισσότερα στα παιδιά της. ∆ηλαδή µπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ότι µειώνεται ο χρόνος που 

αφιερώνεται στα παιδιά, αλλά πιστεύω, ότι σηµασία έχει ο χρόνος που αφιερώνουµε στα παιδιά, να 

είναι ποιοτικά ε, σωστός και όχι ποσοτικά. ∆ηλαδή, προτιµώ, µία εργαζόµενη µητέρα, από την µητέρα 

που είναι όλη την ηµέρα στο σπίτι, και τρελαίνεται από το κλάµα των παιδιών και από την γκρίνια των 

παιδιών και από τις δουλειές που έχει να κάνει και ξεσπάει πάνω στα παιδιά. Προτιµώ, λοιπόν, η 

µητέρα να εργάζεται και να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στα παιδιά. 

 

8.2.43.2 Η εργασία ως πηγή δηµιουργίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την εργασία ως δηµιουργία για τη γυναίκα, ως ανάγκη εκτόνωσης. Πιο 

συγκεκριµένα:  
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Μαρία: […] Αυτό τώρα είναι δίκοπο µαχαίρι. Και ναι και όχι… εγώ πιστεύω, το ιδανικότερο είναι για 

µια γυναίκα να µην εργάζεται τα πρώτα έξι χρόνια του παιδιού. Να µπορέσει να τα µεταλώ, µεγαλώσει 

µέχρι έξι χρονών… αν είναι στο χέρι της, είναι ευκατάστατη και αυτά… Ο σύζυγος τόσο πολύ και 

αυτή δεν έχει τόσο ανάγκη να… πώς το λένε; Να δηµιουργήσει εκτός οικογένειας, όχι. Αν όµως η 

οικο, αν όµως η γυναίκα το έχει ανάγκη µέσα της, έχει σπουδάσει κάτι και θέλει πραγµατικά, όχι τόσο 

από οικονοµικής άποψης, αλλά όσο από δηµιουργικής άποψης, να δουλέψει, ναι, να δουλέψει, γιατί 

όχι; Γιατί, γι’ αυτό πάλευε τόσο χρόνια, γι’ αυτό αγωνιζόταν, αυτό είχε σαν στόχο, να… καταφέρει 
κάποτε να… κάνει το… το… τις σπουδές της, ε… εργασία. Να δουλέψει, ναι.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το αν η µητέρα πρέπει να εργάζεται 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 63 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 63: Κατηγορίες που αφορούν την εργασία της µητέρας, σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την εργασία 

της µητέρας  Μαρία   Ευαγγελία 
 Σύνολο          

ατόµων 

Η εργασία ως πηγή δύναµης  0 1 1 

Η εργασία ως πηγή δηµιουργίας  1 0 1 
 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι η γυναίκα 

σήµερα πρέπει να εργάζεται. Αφενός µεν η Ευαγγελία αναφέρει, ότι η εργασία δίνει δύναµη στην 

µητέρα, αφού σηµασία έχει κυρίως ο ποιοτικός χρόνος µε τα παιδιά, και όχι ο ποσοτικός, αφετέρου 

δε, η Μαρία, θεωρεί, ότι η εργασία αποτελεί για την µητέρα δηµιουργία, εκτόνωση, αλλά 

πραγµατοποίηση των επιθυµιών και των ονείρων της.  

 

8.2.44. Παιδί εκτός γάµου (Ερώτηση Νο44) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θα µπορούσες να 

σκεφτείς τον εαυτό σου να έχει ένα παιδί εκτός γάµου και γιατί» µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν θα µπορούσαν να κάνουν παιδί εκτός 

πλαισίου γάµου. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.44.1 Το παιδί εκτός γάµου ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται το παιδί εκτός γάµου ως δυσκολία της φυσιολογικής ροής της 

οικογενειακής ζωής. Αναλυτικά ακούστηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] Εγώ… Α! όχι, δεν θα µπορούσα, δεν θα ήθελα. Ε… γιατί… θεωρώ, ότι… γιατί… κι 

αυτό… ε… να µην, ε… να µην έχει τον µπαµπά του, τον φυσιολογικό µπαµπά του, και όχι τον… 

άλλον µπαµπά… Ναι, πιστεύω, θα το αγαπούσα κι αυτό το παιδί, σαν τα άλλα µου παιδιά. Τώρα ο 

σύζυγος δεν ξέρω, πόσο θα µπορούσε να το… δει… σαν δικό του παιδί και θα µπορούσε να το 

συγχωρέσει αυτό σε µένα. Αλλά, ναι, θα το έβλεπα σαν δικό µου παιδί.  

 
8.2.44.2 Το παιδί εκτός γάµου ως πηγή κριτικής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται, ότι το παιδί εκτός γάµου αποτελεί αντικείµενο κριτικής και σχολιασµού 

από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο ζει. Χαρακτηριστικό είναι το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Λοιπόν, ε… αυτό εµένα µου έχει συµβεί, ε… µε το πρώτο µου το παιδί, ε… πριν από 

µερικά χρόνια, ε… είχα µία… ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, µέσα στα πλαίσια µιας σχέσης ενάµισι έτους. 

Ε… το παιδί, αυτό, λοιπόν, για πολλούς λόγους γεννήθηκε εκτός γάµου. Πριν µου συµβεί αυτό, δεν 

µπορούσα να φανταστώ, ότι θα γεννούσα ποτέ παιδί εκτός γάµου, γιατί… λόγω της κοινωνίας, στην 

οποία έχω µεγαλώσει, και λόγω των αντιλήψεων που υπάρχουν. ∆ηλαδή, εµένα την ίδια, σαν µητέρα, 

σαν άνθρωπο, σαν γυναίκα, δεν µε πείραξε, όταν ήµουν έγκυος, που έφερα στη ζωή ένα παιδί εκτός 
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γάµου, ε… γιατί για µένα δεν άλλαζε τίποτα, δηλαδή για µένα το ίδιο παιδί θα γεννούσα, µέσα στο 

γάµο, δηλαδή, να γεννιόταν το παιδί, το ίδιο παιδί θα ήτανε, µε τον ίδιο άνθρωπο πάλι θα το είχα κάνει, 

είτε ήταν εντός γάµου, είτε εκτός γάµου,  τα ίδια συναισθήµατα είχα για το παιδί. Απλά, το µόνο που 

µε πείραζε ήταν τα βλέµµατα των άλλων ανθρώπων, τα βλέµµατα των γονιών µου, ε… χαρακτήριζαν 

το παιδί µου ξώγαµο. Για αυτό, δηλαδή, µε πείραξε, το ότι ήταν εκτός γάµου, όχι γιατί ε, ε, το είχα 

γεννήσει ε, εκτός γάµου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την απόκτηση παιδιού εκτός πλαισίου γάµου 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 64 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 64: Κατηγορίες που αφορούν την απόκτηση παιδιού εκτός πλαισίου γάµου σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

απόκτηση παιδιού εκτός πλαισίου 

γάµου 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Το παιδί εκτός γάµου ως πηγή 

δυσκολίας  
1 0 1 

Το παιδί εκτός γάµου ως πηγή 

κριτικής  
0 1 1 

 

Όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς, και οι δύο µητέρες δεν είναι θετικές στην απόκτηση παιδιού 

εκτός πλαισίου γάµου, αφού, όπως λέει η Μαρία δηµιουργούνται δυσκολίες στη φυσιολογική ροή 

της οικογενειακής ζωής, και ιδιαίτερα σε περίπτωση που η µητέρα αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί 

και να αποκτήσει και άλλα παιδιά µε τον νέο της σύζυγο.   

Η Ευαγγελία από την άλλη αναφέρει, όπως µας είπε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ότι το 

πρώτο της παιδί το έκανε εκτός πλαισίου γάµου. Πριν συµβεί αυτό, δεν θα φανταζόταν ποτέ, ότι θα 

µπορούσε να αποκτήσει παιδί εκτός γάµου, ίσως γιατί έχει µεγαλώσει σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικό πλαίσιο, από το οποίο δεν είναι ανεκτή τέτοιου είδους συµπεριφορά.   

 

8.2.45. Λόγοι διάλυσης οικογένειας (Ερώτηση Νο45) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι θα ήταν αυτό που θα 

έκανε να διαλύσεις την οικογένειά σου αµέσως;» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τους λόγους που θα τις έκαναν να διαλύσουν την οικογένειά 

τους αµέσως. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε 

τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.45.1. Η απιστία ως πηγή διάλυσης της οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την έννοια της απιστίας, ως βασικότερη αιτία διάλυσης της οικογένειας. 

Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Η απιστία. Γιατί αν… αν απατήσεις τον άλλον, σηµαίνει, ότι τον έχεις γραµµένο. 

Συναισθηµατικά, ψυχολογικά, σωµατικά, σεξουαλικά, τα πάντα. ∆εν… του… δεν του έχεις δώσει 

περιθώριο για τίποτα. Οπότε, τον άλλον τον θεωρείς σκουπίδι. Και πας µε κάποιον άλλον ή µε κάποια 

άλλη και… εκεί τα βρίσκεις όλα. Ολοκληρώνεσαι. Οπότε, µε τον άλλον δεν µπορείς να ολοκληρωθείς, 

µε µένα δεν µπορείς να ολοκληρωθείς και ολοκληρώνεσαι µε την άλλην; Αυτό δεν µπορώ να 

συγχωρέσω. 

 

8.2.45.2. Η σωµατική βία ως πηγή διάλυσης της οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει την σωµατική βία και την κακοποίηση γενικότερα, ως την 

σηµαντικότερη αιτία, για να διαλύσει κάποιος την οικογένειά του. Αναφέρθηκε αναλυτικά το εξής:   
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Ευαγγελία: […] αν καταλάβαινα ότι ο σύζυγός µου ή αν έβλεπα, ότι ο σύζυγός µου χτυπούσε ή 

κακοποιούσε τα παιδιά ή εµένα. Ε…  Μπορώ να συγχωρήσω τα πάντα, ακόµη και την απιστία, ε… 

στην οποία είµαι πολύ κάθετη, δηλαδή, δεν την συγχωρώ, ε… γιατί πιστεύω, ότι, όταν είσαι µε έναν 

άνθρωπο ε… του δίνεσαι ολοκληρωτικά, ψυχή τε και σώµατι. Αλλά ακόµα και αυτό θα µπορούσα να 

το συγχωρήσω µπροστά στην σωµατική κακοποίηση των παιδιών µου ή τη δική µου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που θα έκαναν µία οικογένεια να 

διαλυθεί αµέσως, παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 65 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 65: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που θα έκαναν µία οικογένεια να διαλυθεί αµέσως σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους 

που θα οδηγούσαν µία οικογένεια στη 

διάλυσή της  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η απιστία ως πηγή διάλυσης της 

οικογένειας  
1 0 1 

Η σωµατική βία ως πηγή διάλυσης 

της οικογένειας  
0 1 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία υποστηρίζει, ότι µία πιθανή 

απιστία του συζύγου της θα την έκανε να διαλύσει την οικογένειά της αµέσως, ενώ η Ευαγγελία 

υπογραµµίζει, ότι θα έπαιρνε την ίδια απόφαση, εάν ο σύζυγός της ασκούσε σωµατική βία στην ίδια 

ή τα παιδιά.   

 

8.2.46. Ένωση µελών οικογένειας (Ερώτηση Νο46) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι είναι αυτό που φέρνει 

µια οικογένεια πιο κοντά» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε τους λόγους που φέρνουν τα µέλη µιας οικογένειας πιο κοντά. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.46.1 Οι κοινές αναµνήσεις ως πηγή ένωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι οι αναµνήσεις που µοιράζονται µεταξύ τους τα µέλη µίας οικογένειας έχουν 

τη δύναµη να τα φέρουν πιο κοντά και να αναπτύξουν στενούς συναισθηµατικούς δεσµούς. Πιο 

αναλυτικά:   

 
Ευαγγελία: […] αυτό που φέρνει µία οικογένεια πιο κοντά είναι οι κοινές αναµνήσεις που έχουν. 

∆ηλαδή, το ότι περνάνε κάποια χρόνια µαζί, περνάνε… σηµαντικά κοµµάτια της ζωής τους µαζί, 

λεπτοµέρειες, οι γονείς µεγαλώνουν τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται µέχρι την µέρα που 

ενηλικιώνονται, ε… και πιστεύω, ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό και για τους γονείς και για τα παιδιά 

και… γενικά δένει την οικογένεια και την φέρνει πιο κοντά… οι στενοί δεσµοί αγάπης, ε… που 

υπάρχουν ε… και οι δεσµοί κατανόησης. 

 

8.2..46.2. Τα θλιβερά και τα ευχάριστα γεγονότα ως πηγή ένωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι τα µέλη της οικογένειας έρχονται πιο κοντά, όταν έχουν να 

αντιµετωπίσουν από κοινού ένα γεγονός, είτε αυτό είναι ευχάριστο, είτε δυσάρεστο. Συγκεκριµένα 

ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Καµιά φορά µια οικογένεια µπορεί να τη φέρει κοντά ένα θλιβερό γεγονός. ∆ηλαδή, µια 

αρρώστια του παιδιού µπορεί να τη φέρει πάρα πολύ κοντά και να δεθεί η οικογένεια. Ε… ∆ηλαδή, 

εγώ θυµάµαι, ότι, όταν ο γιος µου είχε πρόβληµα µε τα νεφρά του, ε… γίναµε ένα σώµα µε τον άντρα 

µου. Πραγµατικά… Και ένα χαρούµενο γεγονός θα τη φέρει κοντά. Η γέννηση ενός δεύτερου ή τρίτου 

ή τέταρτου παιδιού, τη φέρνει πιο κοντά.   
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που φέρνουν τα µέλη µιας 

οικογένειας πιο κοντά, παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 66 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 66: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που φέρνουν τα µέλη µιας οικογένειας πιο κοντά σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους 

που φέρνουν τα µέλη µιας οικογένειας 

πιο κοντά 
Μαρία   Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Οι κοινές αναµνήσεις ως πηγή 

ένωσης  
0 1 1 

Τα θλιβερά και τα ευχάριστα 

γεγονότα ως πηγή ένωσης   
1 0 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι αυτό που φέρνει µια 

οικογένεια πιο κοντά είναι οι κοινές αναµνήσεις, τα κοινά βιώµατα του παρελθόντος σε συνδυασµό 

µε τους στενούς δεσµούς αγάπης, αλλά και αίµατος που υπάρχουν. Η Μαρία µε τη σειρά της, 

θεωρεί, ότι τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής φέρνουν τα µέλη της οικογένειας πιο 

κοντά, αφού µοιράζονται κοινά συναισθήµατα και εµπειρίες.   

 

8.2.47. Αποµάκρυνση µελών οικογένειας (Ερώτηση Νο47)   

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι είναι αυτό που κάνει 

τα µέλη µιας οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους» µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τους λόγους που ωθούν στη σηµερινή 

εποχή τα µέλη µιας οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.47.1. Η έλλειψη αγάπης ως πηγή αποµάκρυνσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ότι τα µέλη της οικογένειας αποµακρύνονται µεταξύ τους, όταν απουσιάζει το 

συναίσθηµα της αγάπης και όλα τα περαιτέρω συναισθήµατα που απορρέουν από αυτήν. 

Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] αυτό που κάνει τα µέλη µιας οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους, ε… είναι 
η έλλειψη αγάπης. Ε… τώρα, βέβαια, η έλλειψη αγάπης µπορεί να σηµαίνει και διαφορετικό τρόπο 

εκδήλωσης αγάπης. ∆ηλαδή… για µένα, ας πούµε, αγαπάω, σηµαίνει το ότι… αν, ας πούµε, η κόρη 

µου θα ήταν στο νοσοκοµείο µε πρόωρες συσπάσεις, χτύπα ξύλο, βέβαια, ε… για τρεις µήνες στην 

εγκυµοσύνη της, για µένα είναι αδιανόητο, ότι θα άφηνα το παιδί µου µισή ώρα µόνο του. ∆ηλαδή, το 

ότι θα ήθελα να το βοηθήσω και να είµαι συνέχεια µαζί του, για µένα αυτό είναι, αν µη τι άλλο, 

ένδειξη αγάπης. Ε… Για την µητέρα µου, όµως αυτό δεν ήταν απαραίτητο, δηλαδή, το να µου δείξει, 

ότι µ’ αγαπάει και µου συµπαραστέκεται, να είναι µαζί µου στο νοσοκοµείο, όπως και δεν ήταν. Ε… 

Και θέλω να πιστεύω, δηλαδή, κάπως έτσι το ερµηνεύω µέσα µου, ότι… το ότι δεν ήρθε στο 

νοσοκοµείο που ήµουν, ε… δεν είναι έλλειψη αγάπης, αλλά είναι διαφορετικός τρόπος εκδήλωσης της 

αγάπης. ∆ηλαδή, ότι έχει µάθει ν’ αγαπάει µ’ έναν διαφορετικό τρόπο και το εκδηλώνει διαφορετικά. 

Ε… Ωστόσο, από αυτήν την έλλειψη αγάπης δηµιουργείται η ζήλια, η κακία, ε… το µίσος και πολλές 

φορές και ο φθόνος, και όλα αυτά κάνουν τα µέλη της οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους.  

 

8.2.47.2. Οι οικονοµικοί λόγοι ως πηγή αποµάκρυνσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται ως αιτία αποµάκρυνσης των µελών της οικογένειας µεταξύ τους, τους 

κληρονοµικούς λόγους. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] τα µέλη αποµακρύνονται και για… οικονοµικούς λόγους, για λόγους κληρονοµικούς, 

δηλαδή. ∆ηλαδή, πολλές φορές τα αδέρφια τσακώνονται µεταξύ τους, επειδή, σε έναν… αδερφό 
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άφησε ο πατέρας και η µάνα τόσα και στον άλλον δεν άφησε. Που βέβαια αυτά εµένα µου φαίνονται 

όλα… τροµερά, για να διαλύονται ε… οι δεσµοί µιας οικογένειας. 

 

8.2.47.3. Η έλλειψη εµπιστοσύνης ως πηγή αποµάκρυνσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως αιτία αποµάκρυνσης των µελών της οικογένειας µεταξύ τους  την 

έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Όταν δεν υπάρχει… εµπιστοσύνη… τότε αποµακρύνονται. ∆ηλαδή, όταν δεν 

εµπιστεύεσαι την µαµά σου, ότι θα τα πει του µπαµπά σου ή θα πάει να τα πει του γειτόνου ή θα πάει 

να τα πει κάποιου αλλουνού… ή θα σε κουτσοµπολέψει. Αυτό πιστεύω, όταν δεν εµπιστεύεται ο ένας 

τον άλλον και δεν µπορεί να ανοίξει την καρδιά του. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που αποµακρύνονται τα µέλη µιας 

οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 67 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 67: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που αποµακρύνονται τα µέλη µιας οικογένειας σε σχέση 

µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους 

που αποµακρύνονται τα µέλη µιας 

οικογένειας  
Μαρία   Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η έλλειψη αγάπης ως πηγή 

αποµάκρυνσης  
0 1 1 

Οι οικονοµικοί λόγοι ως πηγή 

αποµάκρυνσης  
0 1 1 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης ως πηγή 

αποµάκρυνσης  
1 0 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι αυτό που κάνει τα 

µέλη της οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους είναι η έλλειψη της αγάπης και τα γενικότερα 

αισθήµατα που απορρέουν από την έλλειψη αυτής, όπως είναι η ζήλια, η κακία, το µίσος και ο 

φθόνος. Επίσης, υποστηρίζει, ότι πολλές φορές ο άνθρωποι αποµακρύνονται µεταξύ τους και για 

κληρονοµικούς λόγους, για οικονοµικά θέµατα.  

Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι τα άτοµα της οικογένειας αποµακρύνονται µεταξύ τους, 

όταν δεν υπάρχει εµπιστοσύνη, όταν δεν νιώθει άνετα µέσα στους κόλπους της οικογένειάς του να 

ανοίξει την καρδιά του και να εξοµολογηθεί αυτά που θέλει σε κάποιον. 

 

8.2.48. «Αποστολή» της οικογένειας και ευθύνες απέναντι στα παιδιά (Ερώτηση Νο48) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πότε τελειώνει η 

«αποστολή» της οικογένειας και οι ευθύνες των γονιών απέναντι στα παιδιά;» µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το πότε τελειώνουν οι 

ευθύνες και οι υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.48.1. Οι γονείς ως πηγή παντοτινής καθοδήγησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται τους γονείς στη ζωή του παιδιού, ως παντοτινούς καθοδηγητές, 

υποστηρικτές και βοηθούς στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] Πιστεύω ποτέ. Πάντα οι γονείς θα νοιάζονται για τα παιδιά τους, αλλά µε διακριτικό 

τρόπο θα µπορούν να λένε κάτι, µετά που θα ενηλικιωθούν. Πιστεύω, ότι µέχρι την ενηλικίωση µπορεί 

ένας γονέας να συµβουλεύσει το παιδί του, αν βλέπει κάτι στραβό και άσχηµο. Από κει και µετά, το 

παιδί είναι ελεύθερο, είναι πλέον ενήλικας, µπορεί να αποφασίσει µόνο του για την ζωή του, να 

συµβιώσει. 
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Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι η αποστολή της οικογένειας, ε… δεν τελειώνει, δεν πρέπει να τελειώνει 

µάλλον, ε… ποτέ. Ε, η… οικογένεια πρέπει να είναι πάντα εκεί για το παιδί.  ∆ηλαδή, ακόµα και όταν 

το παιδί µεγαλώσει και κάνει δική του οικογένεια ε… και φύγει από το πατρικό του σπίτι, η οικογένεια 

που αφήνει πίσω του, πρέπει να είναι εκεί, αλλά όχι µε τρόπο ε, που να είναι συνέχεια από πάνω του 

και να τον καταπιέζει, αλλά… να είναι µε τρόπο… βοηθητικό, δηλαδή να έχει ανοικτή την αγκαλιά 

της, ανοικτά τα φτερά της, ε, και όταν το παιδί της αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα, να είναι σε θέση να 

το… βοηθήσει. Ε… Όχι, όµως να είναι από πάνω του και να το καταπιέζει και να το πιέζει. Να το 

αφήσει το παιδί να µεγαλώσει, να είναι ισορροπηµένο, να είναι αυτόνοµο, ε… προκειµένου να γίνει 

αυτόνοµος άνθρωπος και να δηµιουργήσει και αυτόνοµα παιδιά. 

 

Και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι οι ευθύνες της οικογένειας απέναντι στα παιδιά και η 

«αποστολή» της γενικά δεν τελειώνει ποτέ. Θεωρούν, ότι οι γονείς αποτελούν φάρο παντοτινής 

καθοδήγησης στη ζωή των παιδιών τους, µε διακριτικό όµως τρόπο και κυρίως συµβουλευτικό. 

Χωρίς να αισθάνεται, δηλαδή, το άτοµο, ότι πνίγεται, ότι καθοδηγείται από τους γονείς του. 

  

8.2.49. Η ζωή χωρίς οικογένεια (Ερώτηση Νο49) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πιστεύεις, ότι θα 

µπορούσες να ζήσεις χωρίς οικογένεια» µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το, αν θα µπορούσαν να φανταστούν τη ζωή τους εκτός συγκεκριµένων 

πλαισίων οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

8.2.49.1. Η οικογένεια ως πηγή ανάγκης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την οικογένεια, τα µέλη που την απαρτίζουν, ως ανάγκη του ατόµου να µεγαλώνει 

σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο κατανόησης και αγάπης. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι δεν θα µπορούσα να ζήσω χωρίς οικογένεια, ούτε εγώ, αλλά… ούτε και 

κανένας άλλος άνθρωπος, ε… όλοι οι άνθρωποι έχουµε ανάγκη την οικογένειά µας, τους ε… την 

µητέρα µας, τον πατέρα µας και τα αδέρφια µας. Έχουµε ανάγκη να µεγαλώνουµε µέσα σε ένα στενό 

πλαίσιο ε, κατανόησης και αγάπης ε… και υποστήριξης και συµπαράστασης και αλληλοβοήθειας.  

 

8.2.49.2. Ο µοναχισµός ως µορφή οικογενειακής ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντικαθιστά την ύπαρξη της οικογένειας στη ζωή του µε τον µοναχισµό και τη λύτρωση 

που απορρέει από αυτόν. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα: 

 
Μαρία: […] Ναι, θα µπορούσα να ζήσω. Απλά θα επέλεγα τον µοναχισµό. ∆εν θα ‘θελα να 

κυνηγήσω, καριέρα, µεταπτυχιακά, κι αυτά… Θα µε λύτρωνε από τα πάθη και τις αδυναµίες. Μ’ αυτή 

την έννοια. ∆ηλαδή… ε, κοίταξε κακά τα ψέµατα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ορµές, τις 

επιθυµίες, τα όνειρα. Ε… Πιστεύω µέσα από τον µοναχισµό, θα µπορούσα να έβρισκα µία λύτρωση.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη ζωή του υποκειµένου εκτός πλαισίου 

οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 68 πιο κάτω.   
 

Πίνακας 68: Κατηγορίες που αφορούν τη ζωή του υποκειµένου εκτός πλαισίου οικογένειας σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη ζωή του 

υποκειµένου εκτός πλαισίου 

οικογένειας  
Μαρία    Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή ανάγκης  0 1 1 

Ο µοναχισµός ως µορφή 

οικογενειακής ζωής  
1 0 1 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, σε αυτήν την ερώτηση οι δύο µητέρες έχουν αντίθετες απόψεις. 

Η Ευαγγελία, λοιπόν, θεωρεί, ότι δεν θα µπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς οικογένεια, αφού, 

όπως λέει, ο άνθρωπος, προκειµένου να αναπτυχθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε  στενά πλαίσια 

κατανόησης και αγάπης, που µόνο η οικογένεια µπορεί να του δώσει.  

Αντιθέτως, η Μαρία υποστηρίζει, ότι θα µπορούσε να ζήσει χωρίς οικογένεια, αφού θα την 

αντικαθιστούσε µε τον µοναχισµό, και τη λύτρωση που νιώθει το άτοµο, όταν τον βιώνει.  

  

8.3. Αποτελέσµατα σε σχέση µε τα ιχνογραφήµατα  
 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διακρίναµε από την ανάλυση του 

ερευνητικού µας υλικού σχετικά µε το πώς τα υποκείµενα κατανοούν την έννοια της οικογένειας 

γενικά. Η συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή, στην οποία κλήθηκαν να εκφραστούν εικαστικά ήταν 

η εξής: «Κάνε µία ζωγραφιά που να αναπαριστά την οικογένεια». Οι κατηγορίες λοιπόν που 

σχηµατίστηκαν ήταν οι παρακάτω:  

 
8.3.1. Η οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά την οικογένεια ως µία πηγή ξεχωριστών προσωπικοτήτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο: 

 
 

Ιχνογράφηµα 1. Η οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων 

  

Στο ιχνογράφηµα 1 παρατηρείται ζωγραφισµένη µία οικογένεια, µε τίτλο: «Μία όµορφη – 

ιδανική οικογένεια». Αποτελείται από έξι µέλη, τον µπαµπά, την µαµά, και τα παιδιά, δύο κορίτσια 

και δύο αγόρια. Τα µέλη της οικογένειας αποτελούν έξι διαφορετικές προσωπικότητες, και αυτό 

τονίζεται από την ποικιλία των χρωµάτων, που έχουν χρησιµοποιηθεί: ο µπαµπάς µε γαλάζιο, η 

µαµά µε κόκκινο, τα δύο αγόρια µε καφέ και κίτρινο και τα δύο κορίτσια µε πορτοκαλί και µωβ. 

Ωστόσο, µπορεί το κάθε µέλος να έχει τη δική του προσωπικότητα, αλλά είναι όλες δεµένες µεταξύ 

τους, γι’ αυτό και το υποκείµενο τις απεικονίζει να κρατιούνται χέρι – χέρι. Είναι δεµένες, 

χαµογελαστές προσωπικότητες και όλα τα µέλη της οικογένειας περνούν όµορφα και 

αντιµετωπίζουν το µέλλον µε χαµόγελο και αισιοδοξία.   

Όπως χαρακτηριστικά λέει το συγκεκριµένο υποκείµενο:  
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Μαρία: […] Για να ξεχωρίζουν, ότι δεν είναι τα ίδια. Ναι, ξεχωριστές προσωπικότητες. Άλλο αυτό, άλλη 

προσωπικότητα, άλλη προσωπικότητα, άλλη προσωπικότητα, άλλη, άλλη, άλλη. Έξι, δηλαδή διαφορετικές 

προσωπικότητες µέσα στην οικογένεια… Που είναι, όµως όλες δεµένες, γι’ αυτό είναι και πιασµένες χέρι – χέρι 

και… αρµονικές. Όλοι χαµογελάνε. Όλοι θέλουν να περνάνε καλά.  

 

8.3.2. Η οικογένεια ως σπίτι: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αναπαριστά 

ιχνογραφικά την οικογένεια ως ένα συγκεκριµένο χώρο, ένα συγκεκριµένο σπίτι, ένα χώρο κοινό για 

τα µέλη της. ∆ίνεται µε αυτόν τον τρόπο στην έννοια «οικογένεια» ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

δράσης, µέσα σε συγκεκριµένα θεµέλια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το εξής: 

 

 
 

Ιχνογράφηµα 2. Η οικογένεια ως σπίτι. 

Στο ιχνογράφηµα 2 παρατηρείται ζωγραφισµένη µία οικογένεια µε τίτλο: «Μία αγαπηµένη 

οικογένεια». Η οικογένεια αυτή βρίσκεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο, µέσα σε ένα σπίτι, όπου 

τα θεµέλια του είναι πολύ γερά, αφού έχουν ζωγραφιστεί µε παχιές κόκκινες γραµµές και µε αυτόν 

τον τρόπο η οικογένεια ως σύνολο, αλλά και το κάθε µέλος χωριστά µένει ανεπηρέαστο από 

οτιδήποτε και από οποιονδήποτε. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο δεν διαρρέει και κάτι µέσα από 

το σπίτι. Όπως χαρακτηριστικά λέει το συγκεκριµένο υποκείµενο:  

 
Ευαγγελία: […] Έχω ζωγραφίσει ένα µεγάλο σπίτι, µε κόκκινο χρώµα, ε, του οποίου η βάση αλλά και οι τοίχοι 

του είναι… αρκετά χοντροί ζωγραφισµένοι. Ε… δηλαδή, είναι πολύ γερά τα θεµέλια αυτού του σπιτιού ε, και δεν 

αφήνει τίποτα, ούτε να φύγει από το σπίτι, αλλά ούτε να… διερρεύσει κάτι, διαρρεύσει κάτι µέσα στο σπίτι και 

να επηρεάσει τα µέλη της οικογένειας. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σχεδιαστική απεικόνιση της οικογένειας 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 69 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 69: Κατηγορίες που αφορούν την σχεδιαστική απεικόνιση της οικογένειας γενικά σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

σχεδιαστική απεικόνιση της 

οικογένειας 
Μαρία   Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή 

προσωπικοτήτων 
0 1 1 

Η οικογένεια ως σπίτι 1 0 1 
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Στην σχεδιαστική εντολή που δώσαµε στα υποκείµενα «Κάνε µία ζωγραφιά» που να αναπαριστά 

την οικογένεια γενικά» η Μαρία ζωγράφισε την οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων, όπως 

ακριβώς, δηλαδή, και µε την δική της οικογένεια. Και τα δύο υποκείµενα στη συγκεκριµένη 

σχεδιαστική εντολή, ενώ δεν αφορούσε την δική τους οικογένεια, ζωγράφισαν τόσα µέλη στην 

οικογένεια, όσα ακριβώς είναι και τα δικά τους, στη δική τους προσωπική οικογένεια. Η Μαρία από 

την µία απεικονίζει την οικογένεια ως ένα σύνολο προσωπικοτήτων, που µπορεί η καθεµία να έχει 

τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά όλες µαζί ταιριάζουν και αποτελούν τη σύνθεση µίας 

αρµονικής οικογένειας. Όλα τα µέλη είναι πολύ αγαπηµένα και ατενίζουν το µέλλον µε αισιοδοξία. 

Όπως ακριβώς κάνουν και τα µέλη της δικής της οικογένειας.  

Η Ευαγγελία από την άλλη, στη συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή, ζωγραφίζει ένα σπίτι και 

τοποθετεί µέσα την οικογένεια. Την οριοθετεί, δηλαδή σε ένα συγκεκριµένο χώρο, αφήνοντας να 

εννοηθεί, ότι τα µέλη της οικογένειας µένουν κάτω από την ίδια στέγη, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν 

δεσµοί αίµατος ή δεσµοί αγάπης. Αυτό που επιθυµεί η ίδια είναι οι γονείς να είναι πάντα 

αγαπηµένοι και ενωµένοι, αλλά και τα αδέρφια µεταξύ τους. Να µην υπάρχουν προστριβές και 

προβλήµατα, τα οποία µεταφέρονται στα παιδιά. Όλα αυτά που έζησε η ίδια, δεν θέλει να συµβούν 

σε άλλη οικογένεια.     

 

8.4. Αποτελέσµατα σε σχέση µε το µεταφορικό έργο.  
  
Σε ένα τρίτο επίπεδο παραθέτουµε τα δύο µεταφορικά έργα της τρίτης φάσης, στα οποία 

κλήθηκαν τα δύο υποκείµενα να απαντήσουν. Αναλύουµε καταρχήν το πρώτο µεταφορικό έργο, στο 

οποίο κλήθηκαν τα υποκείµενα να ανταποκριθούν λεκτικά και το οποίο ήταν το εξής:  

 

8.4.1. «Ο τρόπος που βιώνω τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια είναι σαν… (Ανάφερε τις 
εικόνες/µεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Τα όσα ειπώθηκαν από τις δύο µητέρες, 

επιβεβαίωσαν, αυτά τα οποία λέχθηκαν από τα υποκείµενα στα προηγούµενα κεφάλαια της 

ανάλυσης, αλλά και όσα έχουν αναπαραστήσει ιχνογραφικά. ∆ιατυπώθηκαν σχετικά τα εξής:  

 

Ευαγγελία: […] Σαν όνειρο. Εγώ, ο σύζυγός µου και τα παιδιά µας, πάντα µαζί.            

                  […] Σαν λεωφορείο που τρέχει. Ο χρόνος λίγος, οι υποχρεώσεις πολλές.  

[…] Σαν το µέλι. Τόσο γλυκό, όσο αυτός.  

                    […] Σαν µυστήριο. Μπερδεµένα όλα µαζί: αγάπη, πάθος, ανησυχίες,  άγχος, 

φροντίδα, τρυφερότητα, κατανόηση, βοήθεια, εµπιστοσύνη. 

        

Μαρία:      […] Σαν όνειρο. 

                   […] Σαν να πετάω ψηλά. 

                        […] Σαν να µαθαίνω συνεχώς. 

                        […] Σαν να βρίσκοµαι στον Παράδεισο. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης της ζωής σε σχέση µε την 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 70 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 70: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης της ζωής αναφορικά µε την οικογένεια σε σχέση µε 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

βίωσης του εαυτού µέσα στην 

οικογένεια  
Μαρία    Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Σαν όνειρο 0 1 1 

Σαν λεωφορείο που τρέχει 0 1 1 

Σαν το µέλι 0 1 1 

Σαν µυστήριο  0 1 1 
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Σαν όνειρο 1 0 1 

Σαν να πετάω ψηλά 1 0 1 

Σαν να µαθαίνω συνεχώς  1 0 1 

Σαν να βρίσκοµαι στον Παράδεισο 1 0 1 

 

Όπως εξακριβώνεται και από τις παραπάνω φράσεις και τα δύο υποκείµενα απάντησαν στην 

συγκεκριµένη µεταφορά, σαν να είχαν ερωτηθεί για τη δική τους οικογένεια, ενώ η ερώτηση 

αφορούσε την οικογένεια γενικά. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, παρατηρούµε, ότι η Ευαγγελία 

αναφέρει, ότι ο τρόπος που βιώνει τον εαυτό της σε σχέση µε την οικογένεια είναι «σαν όνειρο». 

Αναφέρει µάλιστα και το σύζυγο µε τα παιδιά και ισχυρίζεται, ότι αυτό είναι και το µεγάλο της 

όνειρο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι και το µεγάλο µου όνειρο και η µεγάλη µου επιθυµία 

και στόχος». Επίσης, υπογραµµίζει, ότι είναι «ένα λεωφορείο που τρέχει», γιατί έχει πολλά να κάνει 

µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς της, αλλά ο χρόνος είναι λιγοστός, και ειδικά, όταν η γυναίκα 

εργάζεται. Ακούστηκε το εξής:  

 
[…] ο χρόνος λίγος, οι υποχρεώσεις πολλές. Γιατί, όντως έτσι είναι, όταν έχεις µία οικογένεια, έχεις 

πάρα πολλά να κάνεις, και ειδικά όταν εργάζεσαι και ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, αλλά κοιτάω σε 

αυτόν τον λιγοστό χρόνο να περνάω ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά µου. 

 

Επιπλέον, είναι «σαν το µέλι» ο τρόπος που βιώνει τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια, η 

Ευαγγελία, αφού αναφέρει: «Είναι τόσο γλυκός, δηλαδή, ο τρόπος ε… που βιώνεις σε αυτή τη ζωή, 

όσο αυτό, όσο, δηλαδή, το µέλι». Τέλος, αντιλαµβάνεται τον τρόπο που βιώνει τη ζωή αναφορικά µε 

την οικογένεια, σαν ένα µυστήριο, στο οποίο περιπλέκονται διάφορα συναισθήµατα, και θετικά και 

αρνητικά, όλα όµως υπαρκτά και ανεκτά µέσα στα πλαίσια µιας φυσιολογικής οικογένειας. 

Αναφέρθηκε ως εξής:  

 
[…] ∆ηλαδή, µέσα στην οικογένεια δεν βιώνεις µόνο αγάπη, αλλά βιώνεις και τα άλλα… 

συναισθήµατα. Και ανησυχία για τα παιδιά και άγχος, αν τα µεγαλώνεις σωστά, αν δεν τα µεγαλώνεις 

σωστά, ε… αν θα έχεις ε… χρήµατα να τα… να τους πάρεις τα απαραίτητα, αν θα έχεις ε, χρήµατα να 

τους πάρεις φαγητό να φάνε, να µην µπλέξουν αργότερα στη ζωή τους. Ε… η οικογένεια, δηλαδή, 

αποτελείται και από ευχάριστα συναισθήµατα και από… όχι δυσάρεστα, φορτικά συναισθήµατα, θα 

έλεγα. Έχει και γλυκιά γεύση και πικρή γεύση. 

 

Από την άλλη πλευρά τώρα, η Μαρία, αντιλαµβάνεται κι εκείνη, όπως η Ευαγγελία, την 

οικογένεια σαν κάτι ονειρικό, αφού θεωρεί, ότι έχει πραγµατοποιήσει το όνειρό της, σχετικά µε το 

να δηµιουργήσει µία µεγάλη οικογένεια. Συγκεκριµένα αναφέρει:  

 
[…] είναι σαν όνειρο, γιατί πραγµατικά, έτσι ονειρευόµουνα την οικογένειά µου. Ήθελα µια µεγάλη 

οικογένεια… ναι, σχετικά µεγάλη οικογένεια. 

 

Ακόµη, προβάλλει τον τρόπο που βιώνει την οικογένεια σαν «ένα ψηλό πέταγµα», γιατί 

ανεβαίνει ψηλά, όταν νιώθει, ότι προσφέρει στα παιδιά της, όταν αισθάνεται, ότι εκείνα νιώθουν 

όµορφα. Αναφέρει συγκεκριµένα το εξής:  

 
[…] σαν να πετάω ψηλά, γιατί πραγµατικά… µε το να ζω στην οικογένειά µου, νιώθω χαρά. ∆ηλαδή, 

µ’ αρέσει να προσφέρω. Και το που ντύνω τα παιδιά, που τα… που τους κάνω το γάλα, που τα… α… 

τα πηγαίνω στα, στα κρητικά, στο µπαλέτο, µου, µου, µου δίνει χαρά. Και αυτό µε κάνει να πετάω 

ψηλά, γιατί… το κάνω µε… µε όρεξη, µε χαρά. 

 

Επιπλέον, θεωρεί, ότι ο τρόπος που βιώνει τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια σαν «συνεχή 

µάθηση», αφού η καθηµερινότητα µε τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, σε 

µαθαίνει ποικίλα πράγµατα. Ακούστηκε σχετικά το εξής:  
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[…] γιατί µαθαίνω συνεχώς. Ε… κάθε µέρα από τη συµπεριφορά, ή την άσχηµη ή την όµορφη, ε, κάτι 

µου λέει, κάτι µου δείχνει. Και ειδικά σ’ αυτή την ηλικία που πραγµατικά κάθε µέρα τα παιδιά 

αλλάζουν. 

 

Τέλος, παροµοιάζει τον τρόπο που βιώνει τη ζωή αναφορικά µε την οικογένεια, «σαν 

παράδεισο», διότι µπορεί να κουράζεται όλη την ηµέρα να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της, 

αλλά όταν βλέπει, ότι τα παιδιά της είναι καλά, νιώθει χαρούµενη και δοξάζει το Θεό. 

Συγκεκριµένα:  

 
[…] σαν να βρίσκοµαι στον παράδεισο, γιατί µου δίνουνε τόσο χαρά, που πραγµατικά λέω, ντάξει, 

δόξα το Θεό, αξίζει τον κόπο. 

 

8.4.2. Επιπλέον, δόθηκε στα υποκείµενα και ένα δεύτερο µεταφορικό έργο µε την εξής οδηγία:  

«Γράψε, όσες µπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ. που να 

εκφράζουν τον τρόπο που βιώνεις τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια». ∆ιατυπώθηκαν σχετικά τα 

εξής από τα υποκείµενα της έρευνας:  

 
Μαρία:  […] Χαρά  

                   […] Θαλπωρή 

                   […] Πάµε παρακάτω  

                   […] Κούραση σωµατική  

 

Ευαγγελία: […] Αγάπη, λατρεία, κατανόηση, εµπιστοσύνη, τρυφερότητα, βοήθεια, αλτρουισµός,       

αναντικατάστατος, ζεστασιά, ενδιαφέρον, αφοσίωση, συµπαράσταση  

                        […] Τα εν οίκω µη εν δήµω  

                        […] Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης της ζωής µέσα στην 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 71 πιο κάτω.   

 
Πίνακας 71: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης της ζωής αναφορικά µε την οικογένεια σε σχέση µε 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

βίωσης της ζωής αναφορικά µε την 

οικογένεια 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Χαρά 1 0 1 

Θαλπωρή 1 0 1 

Πάµε παρακάτω 1 0 1 

Κούραση σωµατική 1 0  

Αγάπη, λατρεία, κατανόηση, 

εµπιστοσύνη, τρυφερότητα, 

βοήθεια…... 

0 1 1 

Τα εν οίκω µη εν δήµω 0 1 1 

Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει 

ο κόσµος όλος  
0 1 1 

 

Τα υποκείµενα απάντησαν και σε αυτό το µεταφορικό έργο, σαν να µιλούν για τις δικές τους 

προσωπικές οικογένειες. Η Μαρία λοιπόν, αναφέρει σχετικά µε τον τρόπο που βιώνει τη ζωή της 

αναφορικά µε την οικογένεια ότι νιώθει χαρά και θαλπωρή, αφού ο σύζυγος και τα παιδιά της 

δείχνουν και της δίνουν συνάµα την αγάπη τους απλόχερα. Πιο αναλυτικά, εκφράστηκε το εξής:  

 



   425 

 

[…] χαρά, γιατί νιώθω χαρούµενη µες την οικογένειά µου, τα παιδιά µου δίνουν χαρά, ο σύζυγος, 

χαρά. Θαλπωρή, γιατί νιώθω ζεστασιά, µε τα… µε το σύζυγο, µε τα παιδιά µου. Μ’ αγαπάνε, µε 

φιλάνε, όποτε πάω… µετά το σχολείο, πέφτουν στην αγκαλιά µου. 

 

Επίσης, η Μαρία αναφέρει και τη φράση: «πάµε παρακάτω», γιατί, όπως λέει ο άνθρωπος, δεν 

πρέπει να µένει στις δυσκολίες που του παρουσιάζονται στη ζωή, αλλά θα πρέπει να τις 

αντιµετωπίζει και να προχωράει παρακάτω. Αναφέρει σχετικά:  

 
[…] ότι… δεν κολλάµε σε µικρότητες και σε… ασήµαντα γεγονότα. Πάµε παρακάτω, δηλαδή, 

προχωράµε. ∆εν µένουµε… δεν κολλάµε σε κάτι. 

 

Τέλος, η Μαρία υπογραµµίζει, ότι νιώθει και σωµατική κούραση στο τέλος της ηµέρας. Λέει 

σχετικά:  

 
[…] Και νιώθω και κούραση σωµατική, γιατί πολλές φορές, ε… ας πούµε, πριν σου είπα, ότι ενιάµισι 

η ώρα έχω πέσει ξερή, δεν αντέχω παραπάνω, έχω… έχω κατεβάσει ρολά.  

 

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία, µας αναφέρει, ότι ο τρόπος που βιώνει τη ζωή της 

αναφορικά µε την οικογένεια είναι ποικίλα συναισθήµατα, αφού η οικογένεια δεν είναι µόνο χαρά ή 

προβλήµατα, αλλά συνυπάρχουν και τα δύο, και µάλιστα αυτό το θεωρεί υγεία. Συγκεκριµένα 

αναφέρει:  

 
[…] έγραψα τις λέξεις, αγάπη, λατρεία, κατανόηση, εµπιστοσύνη, τρυφερότητα, βοήθεια, 

αλτρουισµός, αναντικατάστατος, ζεστασιά, ενδιαφέρον, αφοσίωση και συµπαράσταση, γιατί πιστεύω, 

ότι αυτά είναι τα λιγότερα που πρέπει κάθε φυσιολογικό άτοµο που µεγαλώνει µέσα στα φυσιολογικά 

πλαίσια της οικογένειας να αισθάνεται. Ε… και πρέπει οπωσδήποτε αυτά να υπάρχουν στα… άτοµα. 

Ε… και ανάµεσά στα αδέρφια και ανάµεσα στους γονείς και από τους γονείς προς τα αδέρφια και από 

τα… παιδιά προς τους γονείς. 

 

Παράλληλα, αναφέρει ένα γνωµικό, «τα εν οίκω µη εν δήµω», αλλά και µία παροιµία «όσα ξέρει 

ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος»,  θέλοντας να υπογραµµίσει το γεγονός, ότι τα µέλη της 

οικογένειας, µπορεί να αντιµετωπίσουν ποικίλα προβλήµατα σε όλη τη διαδροµή της πορείας τους. 

Όµως, θα πρέπει να αναζητήσουν τη λύση αυτών των προβληµάτων µέσα στους κόλπους της, και 

όχι να αφήνουν κενά, ώστε να παρεισφρήσουν, δεύτερα και τρίτα άτοµα, τα οποία µόνο κακό, θα 

µπορούσαν να κάνουν στην οικογένεια. Αναφέρει τα εξής:  

 
[…] θέλω να πω, δηλαδή, µάλλον µε αυτά τα δύο γνωµικά, ότι σε κάθε οικογένεια µπορεί να 

συµβαίνουν πολλά πράγµατα. Κάθε οικογένεια ε, µπορεί να αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα. Όµως, 

ε… όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος. ∆ηλαδή, η κάθε οικογένεια πρέπει να λύνει 

τα προβλήµατά της µέσα στα στενά πλαίσια αυτής της οικογένειας και να µην µπερδεύει άλλους 

τρίτους ε… απ’ έξω. ∆ηλαδή, ούτε πεθερές, ούτε µανάδες, ούτε κανέναν άλλο. 
 

 

8.5. Συµπεράσµατα 
 

8.5.1. Σε σχέση µε τη συνέντευξη 
 

Ας συνοψίσουµε λοιπόν τις απαντήσεις των δύο υποκειµένων, προκειµένου να κατανοήσουµε 

τον τρόπο που κατανοούν και αναπαριστούν την «οικογένεια» γενικά.  

Η Μαρία λοιπόν συνδέει τη λέξη «οικογένεια» µε συναισθήµατα και διασκέδαση. Τονίζει, 

δηλαδή, ότι η οικογένεια είναι αγάπη, στοργή, αλληλοκατανόηση, αλλά και παιχνίδι. Από την άλλη 

πλευρά, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η «οικογένεια» είναι συναισθήµατα, όπως και η Μαρία, αφού 

ξεχωρίζει η αγάπη που υπό φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει ανάµεσα στα µέλη της. Επίσης, η 
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Ευαγγελία θεωρεί, ότι η «οικογένεια» είναι δεσµός, αφού τα µέλη της είναι ενωµένα µε γερά και 

δυνατά δεσµά, ότι είναι πρόσωπα, αφού κάποια συγκεκριµένα άτοµα ανήκουν σε αυτήν. Τέλος, η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι η οικογένεια αποτελεί και πηγή απορρόφησης προβληµάτων, αφού έχει την 

ικανότητα να «απορροφά» τα προβλήµατα που παρουσιάζονται µέσα στους κόλπους της, σοβαρά 

και µη.  

Και οι δύο µητέρες ορίζουν την οικογένεια  ως «σπίτι», την οριοθετούν, την τοποθετούν, δηλαδή, 

σε ένα σπίτι σε ένα χώρο κοινό, προκειµένου να υπάρξει κοινό πλαίσιο δράσης, όπως ταιριάζει σε 

µία οικογένεια.  Επίσης, και οι δύο µητέρες ορίζουν την οικογένεια, ως «σχέσεις – δεσµοί». 

Θεωρούν, δηλαδή ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι δεσµοί και οι υγιείς σχέσεις µεταξύ των 

µελών της οικογένειας, προκειµένου αυτή να ισορροπήσει και να εξελιχθεί οµαλά. Η αγάπη, η 

επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια και η αλληλοσυµπαράσταση, είναι µερικά 

απαραίτητα συστατικά της έννοιας της οικογένειας και για τις δύο µητέρες. ∆εν νοείται οικογένεια 

χωρίς αυτά τα στοιχεία.  

Ωστόσο, η Μαρία θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι και ένα πεδίο στοχοθέτησης. ∆ηλαδή, µέσα 

στους κόλπους της τα µέλη της διαµορφώνουν συγκεκριµένα πλαίσια δράσης, θέτουν στόχους και 

παίρνουν αποφάσεις, όπως για παράδειγµα είναι και η απόκτηση ή µη των παιδιών. Μέσα στους 

κόλπους της οικογένειας δεν θεωρεί δεδοµένη την ύπαρξη παιδιών, αλλά ισχυρίζεται, ότι η 

απόκτησή τους είναι επιλογή του ζευγαριού. Επιπλέον, η Μαρία θεωρεί, ότι η οικογένεια για κάποια 

άτοµα αποτελεί και «σκοπό ζωής». Από µικρή ηλικία ονειρεύονται να µεγαλώσουν και να 

αποκτήσουν παιδιά, να δηµιουργήσουν, δηλαδή, οικογένεια, να εκπληρώσουν ένα όνειρο ζωής. 

Όπως ακριβώς επιθυµούσε και φανταζόταν και η Μαρία. Τέλος, η Μαρία ορίζει την οικογένεια, ως 

«πηγή ευτυχίας», αφού αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να νιώθει τη ζωή της γεµάτη, 

πλήρη νοήµατος. ∆εν θεωρεί, ότι η εύρεση εργασίας ή η επαγγελµατική σταδιοδροµία είναι στοιχεία 

περισσότερο σηµαντικά στη ζωή ενός ατόµου απ’ ότι η δηµιουργία οικογένειας.   

Και η Ευαγγελία όµως, όταν σκέφτεται την έννοια της «οικογένειας» της έρχονται στο µυαλό 

συγκεκριµένα άτοµα, συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία µάλιστα τα τοποθετεί µέσα σε ένα σπίτι, σε 

ένα χώρο κοινό, αφού αντιλαµβάνεται την οικογένεια ως σπίτι και θεωρεί, µάλιστα, ότι τα πρόσωπα 

αυτά ενώνονται µε αδιαµφισβήτητα δεσµά αίµατος, αλλά και δεσµά αγάπης. Όσο τονίζει τα δεσµά 

αίµατος, τόσο υπογραµµίζει και τα δεσµά αγάπης. Τα µέλη µιας οικογένειας δεν τα ενώνει µεταξύ 

τους µόνο το ίδιο αίµα, οι κοινοί πρόγονοι, αλλά την ίδια δύναµη και ισχύ φαίνεται να έχουν για την 

Ευαγγελία και τα δεσµά αγάπης. Οικογένεια λοιπόν, για εκείνη δεν αποτελούν µόνο, όσοι έχουν 

«κοινό αίµα», αλλά και τα άτοµα που µένουν κάτω από την ίδια στέγη και αναπτύσσουν στενούς 

δεσµούς αγάπης µεταξύ τους, αλληλοκατανόησης, αλληλοβοήθειας και αλληλοσυµπαράστασης. 

Θεωρεί, ότι πολλές φορές τα δυνατά συναισθήµατα έχουν µεγαλύτερη ισχύ στη ψυχική και 

συναισθηµατική ένωση των ατόµων, απ’ ότι το ίδιο αίµα.   

Επιπλέον, οι δύο µητέρες έχουν διαφορετική άποψη σχετικά µε το ρόλο της οικογένειας. Η 

Μαρία λοιπόν θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι πηγή αρµονίας και ρόλος της είναι να βοηθάει τα µέλη 

να αλληλοσυµπληρώνονται, να γίνεται ένα αλισβερίσι σηµαντικών και θετικών συναισθηµάτων και 

αρωγής, τόσο συναισθηµατικής, όσο και ψυχικής. Το κάθε µέλος της οικογένειας, ανάλογα µε το 

φύλο, την ηλικία, αλλά και τις δυνατότητες και ικανότητες που διαθέτει, δύναται να βοηθήσει µε τον 

δικό του βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και όταν γίνεται αυτό, νιώθει το υποκείµενο πρώτα καλά, µε τον 

ίδιο του τον εαυτό, κι έπειτα µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Επίσης, η «οικογένεια» για την 

Μαρία αποτελεί αφορµή αξιολόγησης του εαυτού. Όπως στη ζωή, µπορεί να κάνουµε λανθασµένες 

κινήσεις ή τουλάχιστον, όχι τις βέλτιστες, έτσι και στα πλαίσια της οικογένειας πολλές φορές 

πράττουµε λανθασµένα πράγµατα ή κάνουµε αδέξιες κινήσεις. Ωστόσο, αυτός ακριβώς είναι και ο 

ρόλος της οικογένειας για την Μαρία. Να έχει, δηλαδή, το σύστηµα της οικογένειας την δύναµη να 

αντέξει τις λανθασµένες κινήσεις των µελών του, αλλά και την ικανότητα να υποδείξει σε αυτό το 

λάθος του, αλλά και τους τρόπους βελτίωσής του.  

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά παροµοιάζει την οικογένεια µε ένα «καταφύγιο». Θεωρεί, ότι  

η οικογένεια, αποτελείται από άτοµα που το ένα αγαπάει το άλλο περισσότερο από καθετί άλλο και 

ρόλος της είναι να αλληλοβοηθιούνται τα µέλη της, ώστε να αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες που 
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τους τυχαίνουν στη ζωή µε τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι ένας 

από τους ρόλους της οικογένειας είναι και αυτός της ανάδυσης θετικών συναισθηµάτων, όπως είναι 

η αγάπη, η κατανόηση η συµπαράσταση και η εξαφάνιση των αρνητικών, όπως είναι η ζήλια ή η 

κακία. Αν και η ερώτηση είναι γενικά για το ρόλο της οικογένειας, η Ευαγγελία τοποθετείται και σε 

προσωπικό επίπεδο, αναφέροντας µας, ότι στη δική της οικογένεια ήταν πολύ αισθητή η απουσία 

θετικών συναισθηµάτων και η υπεροχή των αρνητικών. 

Επιπροσθέτως, και οι δύο µητέρες εντοπίζουν µεγάλες διαφορές συγκριτικά µε το θεσµό της 

οικογένειας σήµερα και κατά την παλαιότερη εποχή, εντοπίζοντάς τες κυρίως στις νέες µορφές 

οικογενειακής ζωής. Η Μαρία τονίζει το φαινόµενο της µείωσης του αριθµού των αποκτηθέντων 

παιδιών σε κάθε οικογένεια, αλλά και τις µορφές συµβίωσης, που εντοπίζονται στην εποχή µας, 

ανάµεσα σε οµοφυλοφιλικά ζευγάρια. Η Ευαγγελία από την πλευρά της υπογραµµίζει, ότι στις 

µέρες µας η απλή πυρηνική οικογένεια έχει αντικατασταθεί πλέον από την µονογονεΐκή, λόγω 

διαζυγίου, από την εκτεταµένη ή την ανάδοχη. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν προέκυψαν τυχαία, 

αφού, όπως αναφέρει η Μαρία, τα µέλη της οικογένειας έχουν πλέον αποξενωθεί, οι γονείς 

εργάζονται πολλές ώρες µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µεγαλώνουν σε «ξένα χέρια», αλλά και να 

µειώνεται ο χρόνος που περνούν µε τους γονείς τους. Οι γονείς από την πλευρά τους ενδιαφέρονται 

µονάχα να δώσουν στα παιδιά τους υλικά αγαθά, αδιαφορώντας για το χρόνο που δεν τους 

αφιερώνουν και ποσοτικό, αλλά πολύ περισσότερο ποιοτικό.   

Η Ευαγγελία προσθέτει, ότι ένας από τους υπαίτιους λόγους που τα µέλη της οικογένειας έχουν 

αποξενωθεί µεταξύ τους είναι και το γεγονός, ότι τα παιδιά µεγαλώνουν µε τον παππού και την 

γιαγιά, αφού οι γονείς εργάζονται πολλές ώρες, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται ο γονεϊκός τους 

ρόλος. ∆ηλαδή, οι παππούδες αποκτούν περισσότερα δικαιώµατα απ’ ότι θα έπρεπε να έχουν, και 

λόγω των µεγάλων χρονικών διαστηµάτων που περνούν µαζί µε τα εγγόνια τους, έχουν την 

πεποίθηση, ότι δύνανται να αναλάβουν και το ρόλο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Θεωρούν, 

δηλαδή, ότι µπορούν να κάνουν υποδείξεις στους γονείς ή πολλές φορές πιστεύουν, ότι µπορούν και 

να τους αντικαταστήσουν. 

Επιπλέον, η Μαρία εντοπίζει διαφορές και στην εθιµοτυπική σειρά των πραγµάτων. Για 

παράδειγµα, παλαιότερα οι άνθρωποι πρώτα παντρεύονταν και µετά αποκτούσαν παιδί. Στις µέρες 

µας, όµως είναι πολύ συνηθισµένο το φαινόµενο πρώτα της απόκτησης του παιδιού και κατόπιν του 

γάµου. Αρκεί, βέβαια να γίνεται κι αυτός, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει. Πολλές φορές 

µάλιστα, πρώτα τελείται ο πολιτικός, προκειµένου να επιτευχθεί η αναγνώριση του παιδιού και στη 

συνέχεια ακολουθεί ο θρησκευτικός µαζί µε τη βάφτιση.  

Και οι δύο µητέρες λοιπόν, εντοπίζουν αλλαγές στην έννοια του θεσµού της οικογένειας σήµερα. 

Μέσα από τις καταστάσεις που ζουν τα παιδιά στο οικογενειακό σύνολο, ως µικρότερο σύνολο 

της ευρύτερης κοινωνικής ζωής, διαµορφώνουν στάσεις ζωής και αποκτούν πρότυπα, αλλά και 

οικογενειακούς ρόλους επηρεαζόµενα από την οικογένεια τους, από τους δεσµούς που αναπτύσσουν 

µε τους γονείς και τα αδέρφια τους. βάσει αυτής της λογικής και οι δύο µητέρες απάντησαν, ότι η 

οικογένεια παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ατόµου, αφού αποτελεί γι’ αυτά παράδειγµα, αλά και 

πρότυπο συµπεριφορών και ρόλων.    

     Αναφορικά τώρα µε τη δοµή της οικογένειας στο παρελθόν, και οι δύο µητέρες 

υπογραµµίζουν την πυρηνική µορφή της οικογένειας, η οποία απαρτιζόταν από τον µπαµπά, την 

µαµά και τα παιδιά. Η Ευαγγελία ωστόσο αναφέρεται και στη διευρυµένη µορφή της οικογένειας, η 

οποία αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, αλλά και από τον παππού και τη γιαγιά. Επιπλέον, 

και οι δύο µητέρες τονίζουν το γεγονός, ότι στις οικογένειες παλαιότερα ο αριθµός των παιδιών ήταν 

πολύ µεγαλύτερος. 

Σχετικά µε τις αξίες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή, η Ευαγγελία αναφέρεται στα 

συναισθήµατα της αγάπης και της κατανόησης, ως αξία της εποχής εκείνης, αφού τα µέλη της 

οικογένειας εκείνη την εποχή ήταν πολύ δεµένα, κι έκαναν τα πάντα, προκειµένου η οικογένειά τους 

να «καρποφορεί» και τα µέλη τους να περνούν όµορφα. Και η Μαρία αναφέρεται στην ενωµένη 

οικογένεια ως πηγή αξίας, χωρίς ωστόσο να υπογραµµίζει συγκεκριµένα συναισθήµατα. 
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Αναφέρεται, επίσης, στην τιµιότητα και την εργατικότητα των ατόµων της εποχής εκείνης, ως 

γενικότερη αξία της περιόδου τότε.    

Σε σχέση µε τα συναισθήµατα των µελών της οικογένειας της παλαιότερης εποχής, η Ευαγγελία 

τονίζει το γεγονός, ότι ο γάµος δεν αποτελούσε πηγή συναισθηµάτων του ατόµου ή ελεύθερη 

επιλογή, αλλά τελούνταν συνήθως από  προξενιό. Από την άλλη, η Μαρία επικεντρώνεται στο 

γεγονός, ότι τα παιδιά παλαιότερα, δεν ζούσαν στην καταναλωτική, απαιτητική και αγχωτική 

κοινωνία που ζουν σήµερα, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνονταν περισσότερο ελεύθερα, µε 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και χωρίς αναγκαστικές εξωσχολικές 

δραστηριότητες.  

Τώρα, όσον αφορά στις συµπεριφορές, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι η γυναίκα παλαιότερα δεν 

εργαζόταν, όπως σήµερα, αλλά παρέµενε αναγκαστικά µέσα στο πλαίσιο του σπιτιού, όπου 

µοναδικός της σκοπός ήταν η ανατροφή των παιδιών της οικογένειας. Αυτός ήταν, κατά την 

Ευαγγελία και ο αποκλειστικός ρόλος της γυναίκας, χωρίς να µπορεί να εκφέρει την άποψή της σε 

οικογενειακά θέµατα και χωρίς να έχει τη δυνατότητα έκφρασης των επιθυµιών της, αφού τον 

πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο σπίτι τον κατείχε ο άντρας. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι οι 

συµπεριφορές των ατόµων παλαιότερα µέσα στη οικογένεια ήταν περισσότερο αληθινές, συγκριτικά 

µε τη σηµερινή εποχή, που θεωρεί, ότι είναι ψεύτικες και υποκριτικές. Πολλές φορές ο ένα σύζυγος 

υποκρίνεται στον άλλον και δεν υπάρχουν µεταξύ τους αγνά συναισθήµατα ειλικρίνειας και αγάπης. 

Παράλληλα αναφέρεται και στα παιδιά, τονίζοντας, ότι και η δική τους συµπεριφορά ήταν 

περισσότερο αυθόρµητη και χαλαρή, αφού και οι γονείς τους διακατέχονταν από την ίδια 

συµπεριφορά, αλλά και η κοινωνία στην οποία ζούσαν. ∆εν υπήρχε το σηµερινό άγχος των γονέων 

και οι πολλαπλές καταναλωτικές και µη απαιτήσεις της κοινωνίας, οι οποίες, όπως είναι εύλογο, 

µεταφέρονταν και στα παιδιά.  

Τέλος, σχετικά µε τις αντιλήψεις για την οικογένεια, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι στην 

παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι αρκούνταν στα λίγα αγαθά, και είχαν µάθει να ζουν µε αυτά. ∆εν 

είχαν υπερβολικές απαιτήσεις, και γι’ αυτό το λόγο δεν αναγκαζόταν και η γυναίκα να εργαστεί. 

Ούτε, όµως είχε και το δικαίωµα επιλογής της εργασίας, αφού ο άντρας που θεωρούνταν ο αφέντης 

του σπιτιού, της το απαγόρευε ρητά, και ήθελε να είναι ο µοναδικός παροχέας υλικών αγαθών του 

σπιτιού του. αυτός ήταν και ο αποκλειστικός ρόλος του αντρός, χωρίς να αναµειγνύεται καθόλου 

στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακόµη, η Μαρία τονίζει, ότι παλαιότερα οι 

γονείς, εν αντιθέσει µε τη σηµερινή εποχή, δεν είχαν µεγάλες γνωστικές και µορφωτικές απαιτήσεις 

από το παιδί και συµβιβάζονταν σε ό, τι κι αν αυτό επέλεγε να ακολουθήσει ως επάγγελµα στη ζωή 

του. αντιθέτως, υποστηρίζει, ότι οι γονείς σήµερα είναι ιδιαίτερα καταπιεστικοί απέναντι στα παιδιά 

τους, µε το να τα πιέζουν συνεχώς να ασχολούνται µε όσο το δυνατόν περισσότερες εξωσχολικές 

δραστηριότητες.        

Όσον αφορά στη δοµή της οικογένειας στη σηµερινή εποχή, η Μαρία επικεντρώνεται στην 

πυρηνική της µορφή. Αναφέρει, δηλαδή, ότι η οικογένεια παλαιότερα και σήµερα έχουν την ίδια 

πυρηνική µορφή. Αποτελείται, δηλαδή, από τον πατέρα, την µητέρα και παιδιά. Αναφέρει, επίσης, 

ότι έχουν αλλάξει οι προσδοκίες του ατόµου από την οικογένεια. Παλαιότερα, δηλαδή, ένας από 

τους βασικότερους λόγους που παντρευόταν κάποιος ήταν για να αποκτήσει παιδί, ενώ σήµερα, 

όπως υπογραµµίζει η Μαρία, προηγείται η απόκτηση του παιδιού και στη συνέχεια η τέλεση του 

γάµου. Και οι δύο µητέρες συµφωνούν στο γεγονός, ότι σήµερα η οικογένεια αποκτά λιγότερα 

παιδιά συγκριτικά µε παλαιότερα. Η Ευαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι η µονογονεϊκή 

οικογένεια πλέον είναι φαινόµενο της εποχής µας, αφού τα διαζύγια είναι συνηθέστατα. Συνεχώς 

µάλιστα υπογραµµίζει, ότι αυξάνονται. Ένα άλλο πολύ συνηθισµένο φαινόµενο της εποχής µας, το 

οποίο προβάλλεται από την Ευαγγελία είναι και το γεγονός, ότι οι νέοι σήµερα που οδηγούνται στο 

γάµο, επιλέγουν η οικία που θα µείνουν να βρίσκεται κοντά στους γονείς τους. κι αυτό, διότι, 

προσέχουν τα παιδιά τους, όταν οι ίδιοι παραµένουν στην εργασία τους για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα.  

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες της οικογένειας στη σηµερινή εποχή σε σχέση µε αυτές του 

παρελθόντος, η Ευαγγελία προβάλλει, ως αιτία των διαζυγίων της εποχής µας την έλλειψη αγάπης 
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και κατανόησης ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Οι αξίες, δηλαδή, που υπήρχαν παλαιότερα, 

όπως είναι αυτή της αγάπης και της κατανόησης, στις µέρες µας έχουν εκλείψει. Σε συνδυασµό µε 

αυτό η Ευαγγελία αναφέρει, ότι σήµερα οι νέοι επιπόλαια λαµβάνουν την απόφαση του γάµου, 

χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Το ίδιο γρήγορα προχωρούν και στην απόφαση της διάλυσης της οικογένειας 

τους και κατά συνέπεια στο διαζύγιο. Αυτή η απόφαση δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου από 

την ύπαρξη παιδιών ή µη.  

Από την άλλη πλευρά, η άλλη µητέρα, η Μαρία, υπογραµµίζει, ότι η αξία της σηµερινής εποχής 

είναι η κατοχή από το άτοµο όλο και περισσότερων χρηµάτων. Αυτό, δηλαδή, που προβάλλει η 

Μαρία ως αξία είναι η οικονοµική άνεση του ατόµου, αλλά και οι ανάγκες που ικανοποιούνται από 

αυτήν. Προκειµένου λοιπόν, να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, το άτοµο εργάζεται συνεχώς, για 

να αποκτήσει χρήµατα. Αυτό όµως έχει ως συνέπεια την πολύωρη απουσία του από το σπίτι και το 

µεγάλωµα των παιδιών του από παππούδες και γιαγιάδες ή από κέντρα φύλαξης των παιδιών.   

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία προβάλλει ως πρόβληµα των παιδιών της 

σηµερινής εποχής, την καταπίεση και το άγχος που προκύπτουν από τις υπερβολικές για την ηλικία 

τους δραστηριότητες, µε τις οποίες καταπιάνονται. Από την άλλη η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο 

γάµος πλέον στις µέρες µας είναι αποτέλεσµα αγάπης και όχι προξενιού. ∆εν αποκλείει βέβαια και 

την εµφάνιση αυτών, αλλά σε πολύ περιορισµένο βαθµό. Θεωρεί, ότι ο νέος σήµερα οδηγείται στο 

γάµο, κυρίως από το συναίσθηµα της αγάπης.  

Σε σχέση τώρα µε τις συµπεριφορές στην σηµερινή εποχή, η Ευαγγελία αναφέρεται στο γεγονός, 

ότι η γυναίκα πλέον έχει πολλούς ρόλους, αφού είναι και µητέρα και σύζυγος, και γυναίκα και 

εργαζόµενη και ερωµένη. Βρίσκεται, δηλαδή, σε τελείως διαφορετική θέση, συγκριτικά µε το 

παρελθόν. Παλαιότερα ο µοναδικός της ρόλος ήταν η ανατροφή των παιδιών. Σήµερα, ωστόσο οι 

προσωπικές της ανάγκες, αλλά και οι απαιτήσεις της κοινωνίας έχουν αλλάξει πολύ και την οδηγούν 

στην υιοθέτηση πολλών ρόλων ταυτόχρονα. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία θεωρεί, ότι σήµερα η 

οικογένεια κατακλύζεται από το άγχος σε ό, τι κι αν κάνει, αφού η σηµερινή κοινωνική κατάσταση 

είναι τέτοια που τους ωθεί τους γονείς να εργάζονται συνεχώς, για να ικανοποιούν, τόσο τις 

πραγµατικές, ρεαλιστικές τους ανάγκες, όσο και τις προερχόµενες από την καταναλωτική κοινωνία 

στην οποία ζούµε.  

Σε σχέση τώρα µε τις αντιλήψεις των µελών της οικογένειας στη σηµερινή εποχή, και οι δύο 

µητέρες θεωρούν, ότι οι γονείς σήµερα εργάζονται όλο και περισσότερο, αφού η κοινωνία τους 

αναγκάζει, προκειµένου να αποκτήσουν χρήµατα και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ιδίων, αλλά 

και των παιδιών τους. Και οι δύο µητέρες επίσης, υπογραµµίζουν την διαφορετική αντίληψη που 

επικρατεί σήµερα, αναφορικά µε τη γυναικεία εργασία, αφού είναι πλέον επιλογή της γυναίκας, το 

αν θα εργαστεί. ∆εν αναγκάζεται, δηλαδή, όπως παλαιότερα από το σύζυγό της να παραµένει στο 

σπίτι και να έχει την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των παιδιών τους.   

Τέλος, η Μαρία αναφέρεται στις µεγάλες απαιτήσεις που έχουν οι γονείς σήµερα από τα παιδιά 

τους, προκειµένου αυτά να ασχοληθούν µε πολλαπλές εξωσχολικές δραστηριότητες, χωρίς να 

δείχνουν σεβασµό στον προσωπικό ρυθµό του παιδιού, αλλά και τις πραγµατικές του ανάγκες. 

Υπογραµµίζει, ότι η τάση των σηµερινών γονιών είναι να κάνουν τα παιδιά τους επιστήµονες, να 

τους δώσουν όσο µπορούν περισσότερη πνευµατική µόρφωση.          

Στη συνέχεια, και οι δύο µητέρες θεωρούν ως βασική αιτία των διαφορών που εντοπίζονται στην 

οικογένεια τη σηµερινή και στην οικογένεια του παρελθόντος την έλλειψη χρόνου. Οι γονείς 

θεωρούν, ότι βασική υποχρέωσή τους απέναντι στα παιδιά είναι να τους προσφέρουν υλικά αγαθά. 

Για να το πετύχουν αυτό δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σπίτι. Οι ανάγκες, επίσης, που προβάλλονται από την σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία είναι τόσο επιτακτικές, που αναγκάζονται να δουλεύουν και οι δύο γονείς. 

Όταν ακόµα και τότε δεν επαρκούν τα χρήµατα, οι γονείς καταφεύγουν στην ύστατη λύση του 

δανείου. Στη συνέχεια, για να το αποπληρώσουν εργάζονται συνεχώς. Ο χρόνος που δεν αφιερώνουν 

στα παιδιά τους και η συνεχής απουσία τους, έχουν ως αποτέλεσµα τα παιδιά να γίνονται επιθετικά 

και δύστροπα, αφού µέσω αυτού του τρόπου διαµαρτύρονται για την επικρατούσα κατάσταση, αλλά 

και για την έλλειψη των γονέων τους στη ζωή τους.   
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 Όπως διαπιστώσαµε, και η Ευαγγελία και η Μαρία θεωρούν, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι 

παντρεύονταν, για να αποκτήσουν παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολη και σπάνια, ειδικά για την γυναίκα, η 

απόκτηση παιδιών εκτός πλαισίου γάµου. Παράλληλα, η Μαρία υποστηρίζει, ότι πλέον στις µέρες 

µας, στα πλαίσια της συγκατοίκησης, πολύ συχνά προκύπτει µία εγκυµοσύνη, οπότε το ζευγάρι 

οδηγείται στο γάµο, προκειµένου να αποδοθεί στο παιδί µία ταυτότητα, ένα όνοµα, ώστε αυτό να 

γίνει αποδεκτό από την κοινωνία. Η Ευαγγελία επίσης προσθέτει, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι 

παντρεύονταν µε κίνητρο την απόκτηση περιουσίας ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας, ενώ 

σήµερα οι άνθρωποι παντρεύονται κυρίως από τα αµοιβαία αισθήµατα της αγάπης. 

Και οι δύο µητέρες δεν µας έδωσαν θετική απάντηση στον αν ο γάµος και η δηµιουργία 

οικογένειας αποτελεί σκοπό της ζωής τους. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι σκοπός στη ζωή του ανθρώπου 

πρέπει να είναι γενικά η αναζήτηση της ευτυχίας, όπου νοµίζει εκείνος, ότι ενδέχεται να την βρει. 

Και η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι σκοπός στη ζωή του ανθρώπου δεν πρέπει να είναι η 

απόκτηση οικογένειας, αλλά το να κάνει πράγµατα που το ευχαριστούν, όπως για παράδειγµα είναι 

η φροντίδα του συνανθρώπου. Αυτό µπορεί να εκφραστεί, είτε µε την µορφή του µοναχισµού, είτε 

µε την αφιέρωση στο Θεό, είτε µε την βοήθεια προς το συνάνθρωπο, όπως είναι οι «γιατροί χωρίς 

σύνορα».  

Επιπροσθέτως, και οι δύο µητέρες συµφωνούν, στο ότι παλαιότερα οι άνθρωποι οδηγούνταν στο 

γάµο από προξενιό. ∆εν είχαν, δηλαδή, την δυνατότητα επιλογής συντρόφου, όπως υπάρχει σήµερα. 

Σήµερα, δηλαδή, οι άνθρωποι, όπως σηµειώνουν οι δύο µητέρες, παντρεύονται κινούµενοι από τα 

συναισθήµατά τους, χωρίς να έχουν κάποιον απώτερο στόχο. 

Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι παλιότερα ο ρόλος της γυναίκας ήταν αποκλειστικά αυτός 

της νοικοκυράς. ∆ουλειά της ήταν να κάνει παιδιά και να τα µεγαλώνει, αλλά και να φροντίζει, ώστε 

ο σύζυγός της να είναι καθαρός και περιποιηµένος. Όπως σηµειώνει επιπλέον η Ευαγγελία, δεν είχε 

αποµείνει περιθώριο για πρωτοβουλίες και έκφραση απόψεων. Αντιθέτως, σήµερα, όπως τονίζουν 

και οι δύο µητέρες, η θέση της γυναίκας µέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα έχει 

αλλάξει σε µεγάλο βαθµό. Η γυναίκα έχει αποκτήσει πολλούς ρόλους και αγωνίζεται να 

ανταπεξέλθει τόσο ως µητέρα και ως σύζυγος, µέσα στα πλαίσια του σπιτιού, όσο και ως γυναίκα 

και εργαζόµενη, εκτός οικογενειακού πλαισίου.   

Παράλληλα, και οι δύο µητέρες έχουν τις ίδιες απόψεις σχετικά µε το ρόλο του άντρα, 

παλαιότερα και σήµερα. Και οι δύο, δηλαδή, θεωρούν ότι ρόλος του άντρα παλαιότερα ήταν να 

γεννά παιδιά, και µάλιστα πολλά, αλλά και να είναι υπεύθυνος για τις οικονοµικές ανάγκες της 

οικογένειάς του. σκοπός του ήταν η παροχή υλικών και µόνο αγαθών στο σπίτι. Στην ανατροφή και 

την διαπαιδαγώγηση των παιδιών δε συµµετείχε καθόλου, αφού υπεύθυνη σε αυτόν τον τοµέα 

θεωρούσε την µητέρα τους. σήµερα, όµως τα δεδοµένα έχουν αλλάξει.  

Εν αντιθέσει, στη σηµερινή εποχή, και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι ο άντρας έχει 

εκσυγχρονιστεί, έχει ακολουθήσει τις κοινωνικές αλλαγές, που επιβάλλουν την ενεργό συµµετοχή 

του στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και την βοήθειά του στις οικιακές εργασίες του σπιτιού. Όλο 

και περισσότεροι σύζυγοι και πατεράδες εµπλέκονται στην διαπαιδαγώγηση και γενικότερα στη ζωή 

των παιδιών τους. Επιπλέον, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι λόγω της µεγάλης ανεργίας που 

σηµειώνεται στην εποχή µας, πολλοί είναι οι πατεράδες, που παραµένουν στο σπίτι και φροντίζουν 

τα παιδιά, σε αντίθεση µε τις συζύγους τους, που εργάζονται, προκειµένου να προσκοµίσουν στην 

οικογένειά τους, τα προς τα ζην. 

Η Μαρία θεωρεί, ότι καλύτερος είναι ο γάµος που στηρίζεται στην αγάπη, ανεξαρτήτως αν 

προέρχεται από προξενιό ή από έρωτα. ∆εν δίνει σε κανέναν από τους δύο βαρύτητα και σηµειώνει, 

ότι βασικό είναι και οι δύο να έχουν ως κατάληξη την αγάπη. Αντιθέτως, η Ευαγγελία ξεχωρίζει τον 

γάµο από έρωτα, γιατί θεωρεί, ότι λόγω της υπάρχουσας αγάπης, όταν θα εµφανιστεί κάποιο 

πρόβληµα στη σχέση, θα επιλυθεί αµέσως. Όταν, δηλαδή, υπάρχει η αγάπη, ως απόσταγµα µιας 

όµορφης σχέσης, τότε ο γάµος δύναται να αντιµετωπίσει όλες τις δυσκολίες που θα του 

παρουσιαστούν. Σε γενικότερες γραµµές να βγει αλώβητος από δύσκολες καταστάσεις.  

Όπως διαπιστώσαµε, η Μαρία θεωρεί, ότι η δοµή της οικογένειας παλαιότερα και σήµερα είναι η 

ίδια. ∆ιατηρεί, µε λίγα λόγια, ακόµα και σήµερα, την πυρηνική µορφή της. Αντιθέτως η Ευαγγελία 
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αναφέρει, ότι παλιότερα η δοµή της οικογένειας, µπορεί να ήταν πυρηνική - µαµά, µπαµπάς και 

παιδιά - αλλά σήµερα αυτό έχει αλλάξει. ∆εν θεωρεί, δηλαδή, ότι υπάρχει η ίδια δοµή µεταξύ της 

οικογένειας παλαιότερα και σήµερα. Κι αυτό, γιατί στην σηµερινή εποχή εντοπίζει την µορφή της 

µονογονεϊκής οικογένειας, της ανάδοχης οικογένειας, της παρένθετης µητρότητας, αλλά και των 

παιδιών που µεγαλώνουν µε τον παππού και τη γιαγιά. Επιπλέον, άξιο αναφοράς θεωρεί και το 

γεγονός, ότι στις µέρες µας πραγµατοποιούνται και πολλοί γάµοι µε αλλόθρησκους, από άλλες 

χώρες, µε διαφορετικά ήθη και έθιµα.  

Αναφορικά, µε την συνοχή της οικογένειας η Μαρία τονίζει, ότι δεν εντοπίζει κάποια διαφορά. 

Θεωρεί, δηλαδή, ότι τα µέλη της οικογένειας ήταν και τότε, είναι και σήµερα ιδιαίτερα δεµένα 

µεταξύ τους. Η Ευαγγελία από την πλευρά της, θεωρεί ότι παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν 

περισσότερα παιδιά, ενώ στις µέρες µας αυτό είναι ανέφικτο, αφού η γυναίκα εργάζεται και 

ενδιαφέρεται πλέον και για την επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Είναι, όµως και ιδιαίτερα 

δύσκολο, αφού οι οικονοµικές δυσκολίες και η ανεργία χαρακτηρίζει την εποχή µας. Θεωρεί, όµως, 

ότι και οι οικογένειες δεν είναι τόσο πολύ δεµένες µεταξύ τους, όπως παλαιότερα. Επισηµαίνει, ότι 

τα µέλη της δεν περνούν τον ίδιο χρόνο µεταξύ τους που περνούσαν παλαιότερα, αφού σήµερα τα 

περισσότερα ζευγάρια δεν έχουν καν το χρόνο να µιλήσουν µεταξύ τους.  

Τώρα, όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και οι δύο µητέρες βρίσκουν, ως κοινό στοιχείο, της 

παλαιότερης και της σηµερινής εποχής, την προτεραιότητα των γονέων αναφορικά µε το µεγάλωµα 

των παιδιών. ∆ηλαδή, οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι και παλαιότερα και σήµερα, αυτό που 

ενδιέφερε περισσότερο τους γονείς ήταν και είναι να µεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά. Ωστόσο, 

επισηµαίνεται από την Ευαγγελία, ότι οι σηµερινό γονείς, θεωρούν, ότι τα παιδιά τους µεγαλώνουν 

σωστά, όταν τους παρέχουν πολλά υλικά αγαθά. Αυτό µεταφράζεται σε περισσότερα παιχνίδια, 

ρούχα και βόλτες, διασκέδαση. Κι αυτός θεωρεί, ότι είναι και ένας από τους λόγους που σήµερα τα 

ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά. Κάνουν λοιπόν, λιγότερα παιδιά, για να τους δώσουν, όσα 

περισσότερα µπορούν υλικά αγαθά.  

Τέλος, αναφορικά µε τις προτεραιότητες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή και την 

σηµερινή, η Μαρία θεωρεί, ότι προτεραιότητα των γονέων αποτελούσε και αποτελεί η προίκα των 

παιδιών και ειδικά των κοριτσιών. Παλαιότερα αυτό µεταφραζόταν κυρίως σε υλικά αγαθά – 

χρήµατα ή σπίτια. Σήµερα, αντιθέτως η «προίκα» µεταφράζεται, είτε σε υλικά αγαθά, είτε σε 

πνευµατικά – σπουδές, µόρφωση κοριτσιών. Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία θεωρεί ως 

προτεραιότητα των γονέων παλαιότερα, και ιδιαίτερα της µητέρας, την ανατροφή των παιδιών, 

αφού η τελευταία, ούτε εργαζόταν, ούτε συνέβαλε µε κάποιο τρόπο στις οικονοµικές ανάγκες της 

οικογένειας. Αυτό αποτελούσε αποκλειστική υποχρέωση του άντρα. Σήµερα, όµως υποστηρίζει, ότι 

δεν αποτελεί προτεραιότητα της οικογένειας το παιδί, αλλά η εργασία και γενικότερα η 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των γονέων, µε αποτέλεσµα να εργάζονται και να λείπουν πολλές 

ώρες από το σπίτι, είτε γιατί έχουν οικονοµική ανάγκη, είτε γιατί κυνηγούν την καταξίωση στον 

επαγγελµατικό τους χώρο. Ωστόσο, επισηµαίνουν, ότι εργάζονται, για να προσφέρουν περισσότερα 

στα παιδιά τους.   

Εν τούτοις, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες της σηµερινής εποχής 

αναγκάζουν το άτοµο να αναβάλλει το γάµο. Επιπλέον, η Μαρία υποστηρίζει, ότι αυτός ήταν και 

ένας βασικός λόγος που οι άνθρωποι και στην παλαιότερη εποχή αντιµετώπιζαν δυσκολίες στον 

γάµο τους. Η Μαρία επίσης θεωρεί, ότι ο άνθρωπος συναντάει στις µέρες µας ιδιαίτερες δυσκολίες 

στο να βρει το κατάλληλο πρόσωπο, προκειµένου να οδηγηθεί µαζί του στο γάµο. Τέλος, 

υποστηρίζει, ότι οι γονείς απασχολούνται ιδιαίτερα µε τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών 

τους και παραγεµίζουν το χρόνο τους µε αυτές, µε αποτέλεσµα το παιδί να αποδιοργανώνεται, και 

να µην αντλεί την χαρά και ικανοποίηση από αυτές. 

∆ιατυπώθηκε από την Ευαγγελία, ότι δύο από τις ανησυχίες που είχαν οι άνθρωποι της 

παλαιότερης εποχής, πριν παντρευτούν, ήταν αφενός µεν, η απειρία της γυναίκας στις σεξουαλικές 

σχέσεις, αφετέρου δε, η εύρεση νύφης µε κριτήριο την περιουσία. Επικεντρώνεται λοιπόν στον 

άντρα και αναφέρει, ότι δεν επιθυµούσε η γυναίκα να έχει προηγούµενες ερωτικές σχέσεις, αλλά 

αντιθέτως ήθελε να διαθέτει µία ικανοποιητική περιουσία. Τέλος, αναφέρεται από την Ευαγγελία ως 
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βασική ανησυχία των γονέων σήµερα, η πιθανή παραβατική συµπεριφορά – ναρκωτικά, 

αλκοολισµός, κλοπή - των παιδιών τους. Αυτή η έννοια αποτελεί και µία από τις βασικότερες 

ανησυχίες των γονέων σήµερα, αναφορικά µε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.     

Η Ευαγγελία λοιπόν πιστεύει, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι αποκτούσαν παιδιά από αγάπη, από 

την επιθυµία να δηµιουργήσουν οικογένεια µε έναν άνθρωπο, για τον οποίο είχαν πολλά και βαθιά 

συναισθήµατα. Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι 

αποκτούσαν παιδιά, για να αποκτήσουν απογόνους, να συνεχιστεί η γενιά, να διαιωνιστεί το 

ανθρώπινο είδος. Ωστόσο και τα δύο υποκείµενα, θεωρούν, ότι σήµερα οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στην απόκτηση παιδιών, λόγω των δύσκολων συνθηκών ζωής, αλλά και των άσχηµων 

συνηθειών στη ζωή, όπως είναι το άγχος, το δυσµενές περιβάλλον, η διατροφή, η ακτινοβολία από 

τα κινητά.  Η Ευαγγελία µάλιστα θίγει και το θέµα της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, στο οποίο 

προχωρούν τα ζευγάρια, τα οποία δυσκολεύονται από µόνα τους να αποκτήσουν παιδί, όπως και 

στην πιθανότητα της παρένθετης µητρότητας. 

Η Ευαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι ο ρόλος των παιδιών µέσα στην οικογένεια 

είναι να στηρίζουν τους γονείς, αλλά και τα αδέρφια µεταξύ τους να αλληλοϋποστηρίζονται. Και να 

υπάρχει αγάπη µεταξύ τους. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι τα παιδιά υπάρχουν, για να 

επικοινωνούν και να παίζουν µε τους γονείς, αλλά και για να ευχαριστούν τους γονείς και οι γονείς 

αυτά. Να υπάρχει, δηλαδή, µία αµοιβαία ανταλλαγή συναισθηµάτων, η οποία δηµιουργεί µία 

ισορροπία και µία αρµονία στην οικογένεια. 

Και τα δύο υποκείµενα πιστεύουν, ότι ο θεσµός της οικογένειας περνάει κρίση στις µέρες µας, 

λόγω του σύγχρονου καταναλωτικού τρόπου ζωής, που οδηγεί στην πολύωρη απουσία των γονέων 

από το σπίτι και στην παρατεταµένη παραµονή των παιδιών στους παππούδες και τις γιαγιάδες ή 

στους παιδικούς σταθµούς. Ως αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι και το φαινόµενο των 

µονογονεϊκών οικογενειών, και κατά συνέπεια το συνηθέστατο πλέον φαινόµενο των διαζυγίων.  

Η Μαρία λοιπόν θεωρεί, ότι οι άνθρωποι σήµερα φτάνουν στο διαζύγιο για εγωιστικούς λόγους. 

Ενδιαφέρονται, δηλαδή τα άτοµα για την προσωπική τους καλοπέραση, και όχι να περνάει όµορφα 

ολόκληρη η οικογένεια. Νοιάζονται για την προσωπική τους ευηµερία και αδιαφορούν για τους 

υπόλοιπους. Η Ευαγγελία από την άλλη πιστεύει, ότι οι άνθρωποι παίρνουν διαζύγιο, γιατί κατά τη 

διάρκεια του γάµου τους δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο να µοιραστούν και να περάσουν 

στιγµές µεταξύ τους. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι 

χωρίζουν, είναι γιατί επιτρέπουν σε άλλα άτοµα να παρεισφρύουν στη σχέση τους και να την 

επηρεάζουν.    

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι γενικά η οικογένεια σήµερα διαλύεται ευκολότερα συγκριτικά µε το 

παρελθόν, γιατί επικρατεί ο εγωισµός στη συµπεριφορά των ανθρώπων και σε γενικότερα πλαίσια 

υπάρχει ασυµφωνία χαρακτήρων. Η Ευαγγελία από την άλλη τονίζει, για άλλη µια φορά, ότι η 

έλλειψη χρόνου, που παρατηρείται έντονα στις µέρες µας, έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του 

χρόνου που αφιερώνει ο ένας στον άλλον, την αλλοτρίωση της σχέσης και στο τέλος την 

αποξένωση. Ακόµη, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι θεωρείται εύκολο στις µέρες µας να χωρίσει 

κάποιος, γιατί είναι το ίδιο εύκολο να ξαναπαντρευτεί. Παλαιότερα, δηλαδή, κατέκριναν το 

χωρισµό, αλλά και την προοπτική να ξαναπαντρευτεί κάποιος και να αποκτήσει κι άλλα παιδιά µε 

άλλο σύντροφο. Στις µέρες µας, όµως αυτό είναι ένα πολύ συνηθισµένο, για να µην πούµε ο 

κανόνας.    

Αναφορικά τώρα µε το θέµα της συµβίωσης η Ευαγγελία την αντιµετωπίζει, ως µία ευκαιρία να 

έρθει το ζευγάρι πιο κοντά και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα, πριν λάβουν την µεγάλη 

απόφαση του γάµου. Αντιθέτως, η Μαρία υποστηρίζει, ότι µέσω της συµβίωσης το ζευγάρι 

φθείρεται. Υπογραµµίζει, ότι χάνεται το «µυστήριο» και αυτή η αίσθηση του αγνώστου για τον 

άλλον, η επιθυµία να µάθει κάποιος τον άλλον καλύτερα. Οπότε είναι αρνητική στο θέµα της 

συµβίωσης. 

Η Μαρία αντιλαµβάνεται τις ελεύθερες και απελευθερωµένες σχέσεις ως πηγή µικροβίων και 

εστία µετάδοσης σεξουαλικών νοσηµάτων, γι’ αυτό είναι και κάθετα αρνητική στην ύπαρξή τους. Η 

Ευαγγελία από την άλλη, είναι και αυτή αρνητική στην ύπαρξή τους, γιατί πιστεύει, ότι µε αργό ή 



   433 

 

γρήγορο ρυθµό, οδηγούν την οικογένεια σε διάλυση, όταν γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόµενα 

µέλη. Η ίδια µάλιστα υπογραµµίζει, ότι σε περίπτωση που αντιµετωπίσει την απιστία από τον 

σύντροφό της, θα σκεφτόταν ακόµη και την διάλυση του γάµου της. Αναφέροντας αυτό, µας 

υποδεικνύει, πόσο πολύ είναι αρνητική στις ελεύθερες σχέσεις.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία αντιµετωπίζει την εµφάνιση νέων µορφών οικογένειας, που έχουν 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσµα του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων στις 

µέρες µας. Όταν για παράδειγµα, ο άνθρωπος εργάζεται πολλές ώρες και είναι πολύωρη η απουσία 

του από την οικογενειακή του εστία, τότε θεωρεί, ότι θα αρχίσει το ζευγάρι να αντιµετωπίζει 

προβλήµατα. Κι αυτό, γιατί τονίζει, ότι είναι απαραίτητο το ζευγάρι να µοιράζεται χρόνο και κατά 

συνέπεια εµπειρίες και συναισθήµατα µέσα στην οικογένεια. Και µεταξύ των δύο και ανάµεσα 

στους ίδιους και τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά µεταξύ τους. ∆εν αρέσκεται καθόλου στις νέες αυτές 

µορφές οικογένειας – αν και η ίδια βρέθηκε σε αυτή τη θέση πριν από µερικά χρόνια.   

Ωστόσο η Μαρία αφενός µεν, αντιµετωπίζει τις νέες µορφές οικογένειας, ως µία προβληµατική 

κατάσταση που επιφέρει στο άτοµο συναισθηµατικά κενά (λόγω της απουσίας του ενός από τους 

δύο γονείς στην καθηµερινότητα του παιδιού), αφετέρου δε θεωρεί, ότι βοηθούν το άτοµο να 

εξυγιανθεί, αφού υπονοούν την φυγή του ατόµου από µία προβληµατική κατάσταση (όπως είναι για 

παράδειγµα, οι διαζευγµένες οικογένειες).    

Και τα δύο υποκείµενα στη συγκεκριµένη θεωρούν, ότι µία οικογένεια µε γονείς οµοφυλόφιλους 

αποτελεί αρνητικό πρότυπο για το παιδί και κατά συνέπεια λανθασµένο παράδειγµα οικογένειας, 

αφού απουσιάζει το υγιές πρότυπο του πατέρα και της µητέρας, αλλά και η ύπαρξη των αδερφών 

µέσα στα πλαίσια του οικογενειακού συστήµατος. 

Και η Μαρία και η Ευαγγελία υποστηρίζουν, ότι η οικογένεια έχει αλλάξει µορφή σήµερα, γιατί 

έχουν αλλάξει οι οικονοµικές απαιτήσεις της. Όχι, όµως µόνο του ατόµου και της οικογένειας, αλλά 

και της κοινωνίας ολόκληρης. Ο σύγχρονος καταναλωτικός τρόπος ζωής, έχει αναγκάσει την µητέρα 

να εργάζεται κι εκείνη, αφού πλέον ο ένας µισθός δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των πλέον 

βασικών αναγκών της οικογένειας. Και τα άτοµα, όµως στις µέρες µας, χαρακτηρίζονται από 

υπέρµετρο ενθουσιασµό, από φιλοδοξία να ικανοποιήσουν και την παραµικρή υλική ανάγκη, δική 

τους ή των παιδιών, µε αποτέλεσµα να εργάζονται περισσότερες ώρες. Και αυτό, όπως υποστηρίζει 

η Μαρία, έχει ως αποτέλεσµα την παρατεταµένη απουσία των γονέων από την οικογενειακή εστία 

και την ολιγόωρη έως ανύπαρκτη απασχόλησή τους µε τα παιδιά. Επιπλέον, όταν οι γονείς 

εργάζονται πολλές ώρες, κουράζονται ιδιαίτερα, µε αποτέλεσµα να µην διακρίνονται από υποµονή 

και επιµονή, όπως χρειάζεται, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Αντιθέτως, παρατηρείται η 

ύπαρξη µίας επιπόλαιης και αυτοµατοποιηµένης συµπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. 

Η Ευαγγελία τώρα από την πλευρά της προσθέτει επιπλέον, ότι ένας από τους βασικούς λόγους 

που αλλάζει στη εποχή µας η οικογένεια µορφή, είναι και η πολυµορφία που παρατηρείται στο ρόλο 

της γυναίκας. Η γυναίκα, δηλαδή, πλέον, δεν είναι µόνο µητέρα, αλλά είναι και σύζυγος, µε άποψη 

και πυγµή στις διεκδικήσεις και τις επιθυµίες της. Είναι και εργαζόµενη, που ενδιαφέρεται για την 

επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Είναι όµως και άνθρωπος, που νοιάζεται για τα πιστεύω και τις 

πεποιθήσεις της. Αυτή λοιπόν, η αλλαγή στο ρόλο της γυναίκας, είναι λογικό να προκαλεί αλλαγή 

στην µορφή της οικογένειας σήµερα. Εξάλλου, η Ευαγγελία εντοπίζει αλλαγή και στην 

συµπεριφορά και την προσωπικότητα του άντρα και κατ’ επέκταση στο ρόλο του µέσα στην 

οικογένεια. Ο άντρας πλέον δεν αντιστέκεται στην επιθυµία της γυναίκας να εργαστεί, βοηθάει στις 

οικιακές εργασίες και δεν χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαλόγου, όπως παλαιότερα. ∆εν 

περιορίζεται πλέον στον ρόλο του παροχέα υλικών αγαθών στην οικογένειά του, αλλά όλο και 

περισσότερο ασχολείται µε την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του. 

Σχετικά µε τη διαµόρφωση της κοινωνίας στη γενιά των παππούδων µα, και οι δύο µητέρες 

εντοπίζουν αλλαγές στη δοµή της οικογένειας, από την οποία, όπως είναι εύλογο, επηρεάζονται και 

τα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, και η Μαρία και η Ευαγγελία αναφέρονται στην 

µορφή που είχαν οι οικογένειες παλαιότερα. Μέσα στο σπίτι, δηλαδή, µαζί µε τους γονείς και τα 

παιδιά, έµεναν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά πολλές φορές και άτοµα της ευρύτερης 

οικογένειας, όπως, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, ξαδέρφια, κλπ. Η Μαρία παράλληλα αναφέρει την 
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συχνή ύπαρξη ζώων µαζί µε την οικογένεια. Επίσης, το γεγονός, ότι παλαιότερα το κράτος δεν 

βοηθούσε ιδιαίτερα τις οικογένειες µε παιδιά. Θεωρεί, δηλαδή, ότι η κρατική βοήθεια ήταν 

αµελητέα. Η Ευαγγελία από την άλλη αναφερόµενη στην κοινωνία τότε, µιλάει για έλλειψη 

ακρίβειας των πραγµάτων και των αγαθών. 

Αναφορικά τώρα µε την οικονοµική κατάσταση της εποχής των παππούδων οι δύο µητέρες έχουν 

εντελώς διαφορετική άποψη. Η Μαρία, δηλαδή, υποστηρίζει, ότι η οικονοµική κατάσταση της 

γενιάς εκείνης ήταν πολύ χειρότερη από την σηµερινή, ενώ η Ευαγγελία υπογραµµίζει την ανεργία 

και την οικονοµική δυσχέρεια των ανθρώπων σήµερα. 

Όσον αφορά στις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η ανατροφή των 

παιδιών αποτελούσε προτεραιότητα στη γενιά των παππούδων, αφού οι γονείς φρόντιζαν να 

αφιερώνουν πολύ χρόνο στα παιδιά τους, αλλά και να κρατούν κλειστά τα σύνορα της οικογένειάς 

τους, θέλοντας να την προστατεύσουν από εξωτερικούς κινδύνους. Η Μαρία από την άλλη, στις 

προτεραιότητες της καθηµερινότητας εκείνης της εποχής εντάσσει την προίκα που έπρεπε να 

δώσουν οι γονείς στην κόρη, προκειµένου η τελευταία να παντρευτεί.  

Σχετικά µε τις αξίες της εποχής εκείνης η Μαρία αναφέρεται στο «καλό» παιδί, στον σωστό 

άνθρωπο, µε ηθικές αρχές, που προσπαθούσαν να διαµορφώσουν οι γονείς, ανεξαρτήτως 

επαγγέλµατος που θα ακολουθούσε. Η Ευαγγελία, υποστηρίζει, ότι αξία της εποχής εκείνης 

αποτελούσε η «οικογένεια», και ειδικότερα ο σεβασµός που υπήρχε µεταξύ των µελών της. ∆εν 

νοούνταν, για παράδειγµα, τα παιδιά να µιλούν στους γονείς χωρίς σεβασµό ή να αντιδρούν σε αυτά 

που τους λένε.  

Στα συναισθήµατα της εποχής εκείνης, η Μαρία κάνει λόγο για αθώα και ειλικρινή 

συναισθήµατα ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, ενώ η Ευαγγελία µιλάει για την αγάπη, την 

κατανόηση και τη συµπαράσταση. Εντοπίζει, διαφορά στον τρόπο έκφρασης των συναισθηµάτων 

αυτών ανάµεσα στη σηµερινή και την παλαιότερη εποχή, χωρίς ωστόσο να αναφέρει κάτι 

περισσότερο συγκεκριµένο.  

 Σε σχέση τώρα µε τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις τα δύο υποκείµενα απαντούν σαν να είναι 

ένα πράγµα. Η Ευαγγελία, δηλαδή, θεωρεί, ότι αυτό που έχει αλλάξει σήµερα συγκριτικά µε την 

γενιά των παππούδων είναι, κατά πρώτον, η συµπεριφορά του συζύγου. Παλαιότερα, δηλαδή, η 

γυναίκα δεν είχε άποψη µέσα στην ίδια της την οικογένεια, στο ίδιο της το σπίτι. Ο άντρας δεν 

έδειχνε κανένα σεβασµό απέναντι στο πρόσωπό της και µάλιστα δεν ήταν λίγες οι στιγµές που 

εκφραζόταν απέναντί της επιθετικά. Παράλληλα, η Ευαγγελία αναφέρεται στους στενούς δεσµούς 

που υπήρχαν εκείνη την εποχή ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και ειδικότερα ανάµεσα στα 

αδέρφια. Η Μαρία από την πλευρά της κάνει λόγο για αυταρχική συµπεριφορά των γονέων και 

ανελευθερία επιλογών των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά, κατά την Μαρία, δεν είχαν ούτε το 

δικαίωµα επιλογής συντρόφου, αφού οι ίδιοι οι γονείς λάµβαναν αυτήν την απόφαση, όπως επίσης 

και το αν θα σπουδάσουν ή όχι.  

Και τα δύο υποκείµενα, αναφορικά µε την γενιά των γονιών, τονίζουν την αλλαγή της δοµής της 

οικογένειας, που περιορίζεται πλέον στην πυρηνική µορφή της. ∆εν εντάσσονται πλέον µέσα σε 

αυτήν άτοµα της ευρύτερης οικογένειας. Αποτελείται, δηλαδή, από τον πατέρα την µητέρα και τα 

παιδιά. Η Ευαγγελία παράλληλα, υπογραµµίζει τις αυξανόµενες οικονοµικές ανάγκες της ζωής και 

της κοινωνίας γενικότερα συγκριτικά µε το παρελθόν. Επιπλέον, η Μαρία αναφέρεται στις 

οικονοµικές παροχές από το κράτος, λίγο µεγαλύτερες συγκριτικά µε τη γενιά των παππούδων. 

Ωστόσο, πολύ µικρότερες, όπως τονίζει η Μαρία,  από τις απολαβές της σηµερινής γενιάς του 

υποκειµένου. Θεωρεί, δηλαδή, ότι στη σηµερινή εποχή η οικογένεια δέχεται την µέγιστη κρατική 

βοήθεια συγκριτικά µε τις άλλες γενεές.  

Αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση στη γενιά των γονιών η Μαρία αναφέρει, ότι στην 

σηµερινή εποχή είναι πολύ καλύτερα από την παλαιότερη, από την γενιά των παππούδων, αφού δεν 

εντοπίζει οικονοµικές δυσκολίες. Η Ευαγγελία από την άλλη, υπογραµµίζει, ότι οι οικονοµικές 

δυσκολίες είναι και σε αυτήν την γενεά αισθητές, περισσότερο από την προηγούµενη γενιά και 

λιγότερο από την επόµενη. ∆ηλαδή, η Ευαγγελία τονίζει, ότι όσο προχωράµε από γενιά σε γενιά οι 

οικονοµικές δυσκολίες αυξάνονται, ενώ η Μαρία τονίζει, ότι µειώνονται. 
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 Σε σχέση τώρα µε τις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Μαρία αναφέρεται στην υγεία και 

την ασφάλεια των παιδιών ως έγνοια των γονέων, ενώ η Ευαγγελία κάνει λόγο για την ανατροφή 

των παιδιών, όπως ισχυρίστηκε και στη γενιά των παππούδων. Σε αυτήν, όµως τη γενεά οι γονείς, 

εκτός του ότι προσπαθούν να δηµιουργήσουν γερές και υγιείς προσωπικότητες, προσπαθούν 

επιπλέον να βρουν χρόνο, για να τον µοιράζονται µε τα παιδιά τους. Ο τελευταίος έχει αρχίσει να 

περιορίζεται αισθητά λόγω εργασιακών συνθηκών.      

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες στη γενιά των γονέων, η Ευαγγελία προβάλλει τον σεβασµό που 

κυριαρχούσε ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, και η Μαρία την µόρφωση που ήθελαν οι γονείς να 

διαθέτουν τα παιδιά τους, αλλά και τις ανώτατες σπουδές, που ήθελαν να κάνουν.  

Σε σχέση τώρα µε τα συναισθήµατα των µελών στη γενιά των γονέων, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η 

αγάπη, η κατανόηση και η συµπαράσταση –τα ίδια που αναφέρει και στη γενιά των παππούδων – 

χαρακτηρίζουν και τα µέλη της οικογένειας αυτής της γενιάς. Η διαφορά είναι, ότι στη δική της 

γενιά, δεν υπάρχει χρόνος, προκειµένου να εκφραστούν. Η Μαρία από την άλλη αναφέρεται στην 

αγάπη και τη θαλπωρή που χαρακτήριζαν την οικογένεια των γονέων.  

Τέλος, σε σχέση µε τις συµπεριφορές και τις αντιλήψεις, η Μαρία αναφέρεται στην ελευθερία 

επιλογών και αποφάσεων που χαρακτήριζε τα άτοµα της οικογένειας στη γενιά των γονέων, αφού 

αυτά ήταν ελεύθερα να αποφασίσουν µε ποιο επάγγελµα επιθυµούσαν να ασχοληθούν στη ζωή τους, 

αλλά και µε ποιον άνθρωπο επιθυµούσαν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Αντιθέτως, η 

Ευαγγελία αναφέρεται πάλι στην άσχηµη συµπεριφορά του συζύγου απέναντι στη σύζυγο, την 

οποία βασίζει στην έλλειψη σεβασµού. Επίσης, αναφέρεται στους στενούς δεσµούς που 

χαρακτηρίζουν τα µέλη και αυτής της γενιάς, των γονέων, δηλαδή, όπως ακριβώς και της 

προηγούµενης γενιάς, των παππούδων.    

Ακόµη, η Μαρία δεν εντοπίζει διαφορές στην δοµή της οικογένειας, ανάµεσα στη γενιά τη δική 

της και τη γενιά των γονιών της. Η Ευαγγελία αντιθέτως θεωρεί, ότι πλέον στις µέρες µας είναι πολύ 

λίγες οι οικογένειες που απαρτίζονται και από τους δύο γονείς. Υπογραµµίζει, ότι στη σηµερινή 

εποχή είναι πολύ συχνό το φαινόµενο της µονογονεϊκής ή της διπυρηνικής οικογένειας. Επιπλέον, 

προσθέτει, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την εποχή µας - ακόµη κι αν 

χορηγούνται κάποια (πενιχρά) επιδόµατα από το κράτος ως βοήθεια - αποτελούν σοβαρό εµπόδιο 

για την απόκτηση πολλών παιδιών. Η Μαρία από την άλλη, σε αντίθεση µε την Ευαγγελία θεωρεί, 

ότι οι οικονοµικές ενισχύσεις που παρέχονται από το κράτος είναι σηµαντικές και βοηθούν αρκετά 

την οικογένεια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επίδοµα που δίνεται στις πολυτεκνικές οικογένειες, 

στα µειωµένα εισιτήρια που τους χορηγούνται για τα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά και στα 

επιπρόσθετα µόρια που δίνονται στους πολύτεκνους, προκειµένου να διοριστούν στο δηµόσιο.  

Όσον αφορά τώρα στην οικονοµική κατάσταση στη γενιά του υποκειµένου, και οι δύο µητέρες 

προβάλλουν ως ιδιαίτερη ανησυχία της εποχής, την ανεργία και τις οικονοµικές δυσκολίες που 

απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο, η Μαρία θεωρεί, ότι η οικονοµική κατάσταση στη γενιά της, είναι 

σαφώς καλύτερη από την αντίστοιχη στη γεγιά των γονιών της ή των παππούδων της.   

Σχετικά µε τις προτεραιότητες της καθηµερινότητας η Μαρία εστιάζει στο γεγονός, ότι η νέα 

γενιά σήµερα ενδιαφέρεται µόνο για την καλοπέρασή της, χωρίς να έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Η 

Ευαγγελία µε τη σειρά της υπογραµµίζει, ότι προτεραιότητα των γονέων στη σηµερινή εποχή είναι η 

παροχή των υλικών αγαθών στα παιδιά και η ενασχόληση αυτών µε όσο το δυνατόν περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Προκειµένου, όµως να γίνουν αυτά, χρειάζονται χρήµατα. Έτσι, οι 

γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν όλο και περισσότερο. Συνέπεια αυτού είναι η πολύωρη απουσία 

τους από το σπίτι. Θέτουν ως προτεραιότητα, δηλαδή, την παροχή πολλών υλικών αγαθών στα 

παιδιά, µε συνέπεια την µακρόχρονη απουσία τους από το σπίτι.  

Στη γενιά του υποκειµένου τώρα, η Ευαγγελία προβάλλει την απουσία των αξιών, αφού, όπως 

λέει, ο σεβασµός πλέον έχει χαθεί µέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Η Μαρία προβάλλει τα 

χρήµατα, ως αξία στη ζωή των υποκειµένων στη σηµερινή εποχή, αφού οι άνθρωποι εργάζονται 

πολλές ώρες για να τα αποκτήσουν, γιατί πιστεύουν, ότι η κατοχή θα τους φέρει υλική ευηµερία. 

Ωστόσο, αδιαφορούν για την συναισθηµατική και ψυχική τους υγεία.  
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Αναφορικά τώρα µε τα συναισθήµατα και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ανάµεσα στις οικογένειες 

των τριών γενεών υπάρχουν ακριβώς τα ίδια συναισθήµατα. Αγάπη, κατανόηση, συµπαράσταση, 

είναι µερικά από αυτά. Ωστόσο, σήµερα δεν διαθέτουν χρόνο τα άτοµα, προκειµένου να τα 

εκφράσουν. Η ζωή σήµερα γενικά χαρακτηρίζεται από τα υποκείµενα, ως πηγή άγχους και πηγή 

συνεχών υποχρεώσεων.           

Τέλος, όσον αφορά στις συµπεριφορές και στις αντιλήψεις, η Ευαγγελία εντοπίζει την αισθητή 

διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του συζύγου σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες γενεές. Η 

γυναίκα πλέον, δεν δέχεται τη βίαιη συµπεριφορά του συζύγου, ούτε προς την ίδια, ούτε προς τα 

παιδιά της. Σε αυτό, βέβαια, έχει βοηθήσει, κατά την Ευαγγελία, και το γεγονός, ότι η γυναίκα 

σήµερα εργάζεται και είναι οικονοµικά ανεξάρτητη. Επιπλέον, το γεγονός, ότι διαθέτει έναν 

κοινωνικό και φιλικό περίγυρο, µε τον οποίο συνδιαλέγεται, αλλά εισπράττει και συµβουλές. Με 

λίγα λόγια, δεν είναι αποµονωµένη στο σπίτι της, και ο ρόλος της δεν περιορίζεται µόνο σε αυτόν 

της µητέρας και της συζύγου. Ακόµη, αναφέρει, ότι οι στενοί δεσµοί και οι σχέσεις αγάπης έχουν 

αλλοιωθεί, αφού πολύ συχνά τα µέλη της οικογένειας διαφωνούν µεταξύ τους, όπως για 

παράδειγµα, για κληρονοµικούς λόγους. Τέλος, η Μαρία υποστηρίζει, ότι τα παιδιά πλέον στη 

σηµερινή εποχή δεν δέχονται τις απόψεις του γονέα και τις συµβουλές του σε κανέναν τοµέα της 

ζωής τους. είναι περισσότερο ανεξάρτητα και αυτόνοµα.      

Και η Ευαγγελία και η Μαρία, θεωρούν ότι η οικογένεια στο µέλλον θα έχει τροποποιηθεί ακόµη 

περισσότερο και θα έχει αποκτήσει ακόµη περισσότερες µορφές. Από την µία, η Μαρία αναφέρει, 

ότι τα ζευγάρια πλέον θα παντρεύονται, ως επί το πλείστον µε πολιτικό γάµο. Θεωρεί, δηλαδή, ότι 

θα εκλείψει το ιερό στοιχείο της θρησκευτικής γαµήλιας τελετής. Τονίζει, ότι θα υπάρχουν πολλές 

µονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και οι οικογένειες που θα ενώνονται µε τα δεσµά της αγάπης, χωρίς 

να έχει προηγηθεί µεταξύ τους γάµος. Τέλος, σηµειώνει την ύπαρξη οικογένειας χωρίς παιδιά σε 

συνδυασµό µε την εµφάνιση πολλών παιδιών που δεν είναι ελληνόπουλα, αλλά είναι παιδιά 

µεταναστών που έχουν έρθει στην Ελλάδα µαζί µε τους γονείς τους ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα   

Αντιθέτως, η Ευαγγελία τονίζει και αυτή µε τη σειρά της την πολυµορφία της οικογένειας 

µελλοντικά. Αναφέρεται στους αλλόθρησκους γάµους και τους γάµους µεταξύ ατόµων από 

διαφορετικά έθνη. Υπογραµµίζει την ύπαρξη πολλών διαζυγίων και κατά συνέπεια την ύπαρξη 

πολλών µονογονεϊκών οικογενειών. Τέλος, αποδίδει ευθύνες και στην χειραφέτηση της γυναίκας, 

αφού µε την είσοδό της στην αγορά εργασίας, έχει µειωθεί χρονικά η παρουσία της µέσα στην 

οικογένειά της. 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι η ιδανική οικογένεια πρέπει να έχει αρκετό χρόνο, ώστε να 

περνούν τα µέλη της µεταξύ τους όµορφες οικογενειακές στιγµές. Να παίζουν, να διασκεδάζουν, 

αλλά και να αφιερώνουν οι γονείς χρόνο στα παιδιά τους. Ωστόσο, η Μαρία αναφέρει, ως 

σηµαντικό, και το χρόνο που πρέπει να αφιερώνει ο ένας σύζυγος στον άλλον. Αποτέλεσµα όλων 

αυτών θα είναι η επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, απαραίτητο συστατικό της 

ιδανικής οικογένειας, κατά την ίδια. Παράλληλα, υποστηρίζει, ότι η ιδανική οικογένεια οφείλει να 

αποτελείται από σωστά πρότυπα για το παιδί. Οι γονείς, δηλαδή, αυτό που θέλουν τα παιδιά να 

υιοθετήσουν, ως καλό τρόπο αγωγής, πρέπει να το δείχνουν µε τις πράξεις τους και όχι µε τα λόγια 

τους.  

Η Ευαγγελία από την πλευρά της φαντάζεται, ότι απαραίτητο συστατικό, προκειµένου να 

υπάρξει η ιδανική οικογένεια, είναι η αγάπη, ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και όλη η υπόλοιπη 

πληθώρα συναισθηµάτων που απορρέει από αυτήν. Όπως είναι, για παράδειγµα, ο σεβασµός, που 

απαραίτητα πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια, η κατανόηση και η στήριξη. Επίσης, θεωρεί, ότι η 

κοινή γραµµή µεταξύ των γονέων στον τρόπο διαπαιδαγώγησης και διαµόρφωσης της 

προσωπικότητας των παιδιών, αποτελεί απαραίτητο συστατικό της ιδανικής οικογένειας.  

Και οι δύο µητέρες, όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, αν είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν την οικογένεια καταγωγής τους, θα διάλεγαν µία οικογένεια, όπου τα µέλη της θα είχαν 

επαρκή χρόνο να αφιερώσουν το ένα στο άλλο. Πιο αναλυτικά, η Ευαγγελία επισηµαίνει το 

επάγγελµα του πατέρα της και θα επιθυµούσε στην οικογένεια που θα επέλεγε, ο πατέρας να µην 

ασκεί το ίδιο επάγγελµα.  Κι αυτό, γιατί θα ήθελε να είναι παρών µέσα στο σπίτι του και τα παιδιά 
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του να µην τον θυµούνται συνέχεια απών από αυτό. Ακόµη, κι αν αυτή η επιλογή σηµατοδοτούσε 

την µειωµένη παροχή υλικών αγαθών στο σπίτι, αφού το επάγγελµα του ναυτικού έχει µεγάλες 

οικονοµικές απολαβές. Ωστόσο, η οικογένεια θα ήταν κερδισµένη, αφού ο πατέρας θα ήταν 

περισσότερο κοντά στην οικογένεια συναισθηµατικά και ψυχικά. Η Ευαγγελία πιστεύει, ότι θα 

επέλεγε µία οικογένεια που τα αδέρφια µεταξύ τους θα αγαπιούνταν πραγµατικά και θα στήριζε το 

ένα το άλλο, και γενικότερα δεν θα υπήρχε αυτή η άσχηµη και τεταµένη σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στην ίδια και την αδερφή της.   

Από την άλλη πλευρά η Μαρία επισηµαίνει, ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να αφιερώνουν τόσο 

πολύ χρόνο στην εργασία τους, και επικεντρώνεται περισσότερο στην µητέρα. Ότι, δηλαδή, η 

µητέρα είναι το πρόσωπο που θα πρέπει να παραµένει στο σπίτι περισσότερες ώρες, ώστε να 

µοιράζεται δηµιουργικά το χρόνο της µε τα παιδιά της.  

Και οι δύο µητέρες συµφωνούν στο γεγονός, ότι στη σηµερινή εποχή υπάρχει χάσµα γενεών 

ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά. Η Μαρία από την µία αναφέρει, ότι το χάσµα γενεών οφείλεται 

στα διαφορετικά πιστεύω, στις διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν τους 

γονείς και τα παιδιά. Η Ευαγγελία από την άλλη, θεωρεί, ότι αυτό το χάσµα έχει δηµιουργηθεί από 

τις γενικότερες αλλαγές της κοινωνίας, των ανθρώπων, την µείωση του ελεύθερου χρόνου, την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις παραπάνω γνώσεις που κατέχουν σήµερα οι νέοι συγκριτικά µε 

τους γονείς τους, γεγονός που αναπτύσσει µία αντιπαράθεση µεταξύ τους. 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το υπαρκτό χάσµα ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά, θα 

εξαλειφθεί µε τη βοήθεια του χρόνου. Όταν δηλαδή, ο γονέας είναι κοντά στο παιδί, και συζητάει 

µαζί του, και δεν ενδιαφέρεται µόνο για την παροχή υλικών αγαθών σε αυτό. Όταν θα δείξει 

πραγµατικό ενδιαφέρον, για την συναισθηµατική και ψυχική του υγεία. Τότε το παιδί θα νιώσει 

αγάπη και ασφάλεια, απαραίτητα συστατικά για την υγιή και οµαλή ανάπτυξή του.  

Η έλλειψη χρόνου προβάλλεται και από τις δύο µητέρες και οι δύο µητέρες θεωρούν, ως το 

χειρότερο στοιχείο της συµπεριφοράς των γονέων στη σηµερινή εποχή. Οι γονείς, δηλαδή, 

εργάζονται πολλές ώρες, µε αποτέλεσµα την πολύωρη απουσία τους από το σπίτι. Η ευθύνη, επίσης  

της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους παραπαίει ανάµεσα σε παιδικούς σταθµούς και παππούδες ή 

κάποια ξένα άτοµα που προσλαµβάνονται από την οικογένεια. 

Αναφορικά τώρα µε το καλύτερο στοιχείο που έχουν οι γονείς σήµερα συγκριτικά µε τους γονείς 

της παλαιότερης εποχής, η Μαρία αναφέρει τις απελευθερωµένες ιδέες, τον απελευθερωµένο τρόπο 

σκέψης που διαθέτουν. ∆εν υπάρχουν, δηλαδή, ταµπού στις συζητήσεις τους µε τα παιδιά, και 

γενικότερα χαρακτηρίζονται από ελευθερία σκέψης και έκφρασης σε οτιδήποτε επιθυµεί το παιδί να 

συζητήσει. Η Ευαγγελία αναφέρει την µόρφωση των γονέων στην σηµερινή εποχή, ως ένα στοιχείο, 

του οποίου η ύπαρξη την ικανοποιεί ιδιαίτερα. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι οι γονείς, µε το ανάλογο 

µορφωτικό επίπεδο που διαθέτουν, µπορούν να βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά τους, αφού είναι σε 

θέση να συµβαδίσουν γνωστικά µε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής και να αµβλύνουν 

µε αυτόν τον τρόπο το πιθανό χάσµα ή τις διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν µεταξύ γονέων και 

παιδιών.    

Η Μαρία αρέσκεται ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι οι γονείς στη σηµερινή εποχή στέκονται δίπλα στα 

παιδιά τους συναισθηµατικά και καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να τα κάνουν ευτυχισµένες 

προσωπικότητες. Η Ευαγγελία από την άλλη θεωρεί, ότι είναι πολύ σηµαντικό που οι γονείς σήµερα 

διαθέτουν ένα υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, αφού αυτό τους βοηθάει να στέκονται περισσότερο 

δίπλα στα παιδιά τους, αλλά και να δείχνουν µεγαλύτερη κατανόηση στη σχέση τους µε αυτά. 

Παράλληλα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι αυτό που δεν της αρέσει στην συµπεριφορά των γονέων 

σήµερα είναι η πολύωρη εργασία τους µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µεγαλώνουν µακριά τους, 

συνήθως µε τον παππού και τη γιαγιά. Συνάµα µε αυτό, η Ευαγγελία αναφέρει την παροχή 

υπερβολικών υλικών αγαθών στα παιδιά, ως αρνητικό στοιχείο στη συµπεριφορά των γονέων στη 

σηµερινή εποχή. Τέλος, δηλώνει, ότι για τους γονείς πολλές φορές προέχει η προσωπική τους 

απόλαυση και ευηµερία – έστω και εφήµερη, όπως αυτή που νιώθουν από τις εξωσυζυγικές σχέσεις 

– χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν αυτές οι πράξεις στη ζωή των 

παιδιών, είτε άµεσα, είτε έµµεσα. Τέλος της Μαρίας δεν της αρέσει στη σηµερινή εποχή που οι 
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γονείς δουλεύουν πολλές ώρες, όπως τονίζει και η Ευαγγελία, για να αποκτούν συνεχώς 

περισσότερα χρήµατα και κατά συνέπεια περισσότερα υλικά αγαθά. 

Και τα δύο υποκείµενα θεωρούν, ότι ο ρόλος των γονέων στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών τους, αλλά και στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, είναι 

καθοριστικός και πολυσήµαντος. Υπογραµµίζουν, ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά, 

γιατί τα παιδιά, µέσω της µίµησης, υιοθετούν στάσεις, συµπεριφορές και αντιλήψεις.    

Επιπροσθέτως, και τα δύο υποκείµενα δεν δίνουν βαρύτητα στην ηλικία του ατόµου, 

προκειµένου αυτό να δηµιουργήσει οικογένεια, αλλά στο πότε θα νιώσει το ίδιο έτοιµο. Αυτό 

εξαρτάται, από τις προτεραιότητες που έχει θέσει στη ζωή του, τις  ανάγκες του, και γενικότερα το 

δείκτη ωριµότητας που διαθέτει.   

Και οι δύο µητέρες τονίζουν την µεγαλύτερη σηµασία που έχει η δηµιουργία οικογένειας 

συγκριτικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση στη ζωή τους. Ωστόσο, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, 

ότι αυτή είναι µία εντελώς προσωπική επιλογή του ατόµου, η οποία κρίνεται βάσει των 

προτεραιοτήτων που έχει θέσει στη ζωή και την πορεία γενικότερα που έχει τραβήξει σε όλη τη 

διάρκεια αυτής.   

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι παλαιότερα ήταν δύσκολο να βρει κάποιος έναν σύντροφο, ώστε να 

τον παντρευτεί, γιατί δεν υπήρχε επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Τονίζει, δηλαδή, ότι ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη η επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους την παλαιότερη εποχή. Σήµερα, 

ωστόσο θεωρεί, ότι τα πράγµατα είναι πιο εύκολα, γιατί υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός ανδρών 

διαθέσιµος. Άρα, θεωρεί, ότι η γυναίκα θα βρει κάποιον να της ταιριάζει. Εστιάζει, δηλαδή, στην 

ποσότητα των αντρών, αλλά και στη ρευστότητα των αξιών σήµερα, αφού εύκολα µπορεί κάποιος 

να βρει σύζυγο, ακόµη και στο διαδίκτυο.  

Η Ευαγγελία από την άλλη, θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή ήταν πιο εύκολο κάποιος να βρει 

ένα σύντροφο και να δηµιουργήσει οικογένεια, γιατί οι άνθρωποι τότε δεν είχαν πολλές απαιτήσεις. 

Ήταν εύκολοι στην επιλογή τους, αφού γινόταν συνήθως µε προξενιό, και το µόνο που είχαν σαν 

προτεραιότητα, ήταν να βρουν έναν άνθρωπο να ταιριάζουν. Ωστόσο, οι άνδρες ενδιαφέρονταν να 

διαθέτει η γυναίκα και µία µικρή, τουλάχιστον, προίκα. Αντιθέτως σήµερα υποστηρίζει, ότι είναι 

δυσκολότερη η εύρεση συντρόφου, µε σκοπό το γάµο, γιατί σήµερα οι απαιτήσεις είναι 

µεγαλύτερες. ∆ηλαδή, στις µέρες µας τα άτοµα ψάχνουν κάποιον οικονοµικά ανεξάρτητο, να έχει 

µία επαγγελµατική σταδιοδροµία, να είναι καλλιεργηµένος , να διαθέτει ένα µορφωτικό επίπεδο, 

αλλά και να είναι εξωτερικά εµφανίσιµος µε ευγενή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.         

Επίσης, και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιµένει να βρει το άλλο 

του µισό, προκειµένου να δηµιουργήσει οικογένεια. Η Ευαγγελία από την µία θεωρεί, ότι δεν 

υπάρχει ιδανικός σύντροφος, αλλά υπάρχει η χηµεία µεταξύ του ζευγαριού, η οποία αποτελείται από 

αµοιβαίες υποχωρήσεις και κατανόηση ανάµεσα στο ζευγάρι. Η Μαρία από την πλευρά της, τονίζει, 

ότι δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να περιµένει σε όλη του τη ζωή να βρει το άλλο του µισό, γιατί 

θεωρεί, ότι η ολοκλήρωση όλων των ανθρώπων δεν έρχεται µέσα από την οικογένεια. Ειδικά, όταν 

ο άνθρωπος περάσει κάποια ηλικία – σηµατοδοτεί για τη γυναίκα την ηλικία των σαράντα – πρέπει, 

κατά την Μαρία – να αναθεωρεί τις απόψεις του περί γάµου. Αντιθέτως, να ψάξει να βρει αλλού την 

ευτυχία και όχι στη δηµιουργία οικογένειας. 

Και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι ο σηµαντικότερος λόγος προκειµένου να παντρευτεί 

κάποιος, είναι η απόκτηση παιδιών, ώστε να αποδοθεί σε αυτά ένα όνοµα, µία ταυτότητα. Η 

Ευαγγελία επισηµαίνει, ότι η ελληνική κοινωνία ακόµα δεν µπορεί να αποδεχθεί την ύπαρξη 

οικογένειας χωρίς αυτό το ιερό στοιχείο της τελετής του γάµου, χωρίς την γέννηση των παιδιών 

µέσα στα πλαίσιά του. Σε αντίθετες περιπτώσεις, αποδίδονται στο παιδί διάφορες χαρακτηριστικές 

λέξεις, όπως «µπάσταρδο», «εξώγαµο», «µούλικο», κ. λ. π.  

∆ιατυπώνεται και από τις δύο µητέρες, ότι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στο γάµο είναι τα 

αισθήµατα και όχι το οικονοµικό συµφέρον. Γιατί, µέσω του τελευταίου σίγουρα ο άνθρωπος δεν 

δηµιουργεί έναν γάµο σε γερές βάσεις, και ούτε µπορεί να καρποφορήσει, αλλά ούτε και να 

προσδοκά µεγάλη χρονική διάρκεια. 
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Συµφωνούν, επίσης, και τα δύο υποκείµενα στο γεγονός, ότι η γυναίκα σήµερα πρέπει να 

εργάζεται. Αφενός µεν η Ευαγγελία αναφέρει, ότι η εργασία δίνει δύναµη στην µητέρα, αφού 

σηµασία έχει κυρίως ο ποιοτικός χρόνος µε τα παιδιά, και όχι ο ποσοτικός, αφετέρου δε, η Μαρία, 

θεωρεί, ότι η εργασία αποτελεί για την µητέρα δηµιουργία, εκτόνωση, αλλά πραγµατοποίηση των 

επιθυµιών και των ονείρων της.  

Και οι δύο µητέρες δεν είναι θετικές στην απόκτηση παιδιού εκτός πλαισίου γάµου. Η Μαρία 

υποστηρίζει, ότι δηµιουργούνται δυσκολίες στη φυσιολογική ροή της οικογενειακής ζωής, και 

ιδιαίτερα σε περίπτωση που η µητέρα αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί και να αποκτήσει και άλλα 

παιδιά µε τον νέο της σύζυγο. Η Ευαγγελία από την άλλη αναφέρει, ότι το πρώτο της παιδί το έκανε 

εκτός πλαισίου γάµου. Πριν συµβεί αυτό, δεν θα φανταζόταν ποτέ, ότι θα µπορούσε να αποκτήσει 

παιδί εκτός γάµου, ίσως γιατί έχει µεγαλώσει σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο, από το οποίο 

δεν ήταν ανεκτή τέτοιου είδους συµπεριφορά.   

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι µία πιθανή απιστία του συζύγου της θα την έκανε να διαλύσει την 

οικογένειά της αµέσως, ενώ η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι θα έπαιρνε την ίδια απόφαση, εάν ο 

σύζυγός της ασκούσε σωµατική βία στην ίδια ή τα παιδιά.   

Επιπλέον, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι αυτό που φέρνει µια οικογένεια πιο κοντά είναι οι 

κοινές αναµνήσεις, τα κοινά βιώµατα του παρελθόντος σε συνδυασµό µε τους στενούς δεσµούς 

αγάπης, αλλά και αίµατος που υπάρχουν. Η Μαρία µε τη σειρά της, θεωρεί, ότι τα ευχάριστα και τα 

δυσάρεστα γεγονότα της ζωής φέρνουν τα µέλη της οικογένειας πιο κοντά, αφού µοιράζονται κοινά 

συναισθήµατα και εµπειρίες. 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι αυτό που κάνει τα µέλη της οικογένειας να αποµακρύνονται µεταξύ τους 

είναι η έλλειψη της αγάπης και τα γενικότερα αισθήµατα που απορρέουν από την έλλειψη αυτής, 

όπως είναι η ζήλια, η κακία, το µίσος και ο φθόνος. Επίσης, υποστηρίζει, ότι πολλές φορές ο 

άνθρωποι αποµακρύνονται µεταξύ τους και για κληρονοµικούς λόγους, για οικονοµικά θέµατα. Η 

Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι τα άτοµα της οικογένειας αποµακρύνονται µεταξύ τους, όταν 

δεν υπάρχει εµπιστοσύνη, όταν δεν νιώθει άνετα µέσα στους κόλπους της οικογένειάς του να ανοίξει 

την καρδιά του και να εξοµολογηθεί αυτά που θέλει σε κάποιον. Όταν, δηλαδή δεν νιώθει 

εµπιστοσύνη στους κόλπους του οικογενειακού του συστήµατος.  

Και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι οι ευθύνες της οικογένειας απέναντι στα παιδιά και η 

«αποστολή» της γενικά δεν τελειώνει ποτέ. Θεωρούν, ότι οι γονείς αποτελούν «φάρο» παντοτινής 

καθοδήγησης στη ζωή των παιδιών τους, µε διακριτικό όµως τρόπο και κυρίως συµβουλευτικό. 

Χωρίς να αισθάνεται, δηλαδή, το άτοµο, ότι πνίγεται, ότι καθοδηγείται από τους γονείς του. 

Τέλος, η Ευαγγελία, θεωρεί, ότι δεν θα µπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς οικογένεια, 

αφού, όπως λέει, ο άνθρωπος, προκειµένου να αναπτυχθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε  στενά πλαίσια 

κατανόησης και αγάπης, που µόνο η οικογένεια µπορεί να του δώσει. Αντιθέτως, η Μαρία 

υποστηρίζει, ότι θα µπορούσε να ζήσει χωρίς οικογένεια, αφού θα την αντικαθιστούσε µε τον 

µοναχισµό, και τη λύτρωση που νιώθει το άτοµο, όταν τον βιώνει. Θα έψαχνε, δηλαδή, να βρει άλλο 

σκοπό ζωής.   

 

8.5.2. Σε σχέση µε το ιχνογράφηµα 

 

Στην σχεδιαστική εντολή που δώσαµε στα υποκείµενα «Κάνε µία ζωγραφιά» που να αναπαριστά 

την οικογένεια γενικά» η Μαρία ζωγράφισε την οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων, όπως 

ακριβώς, δηλαδή, και µε την δική της οικογένεια. Και τα δύο υποκείµενα στη συγκεκριµένη 

σχεδιαστική εντολή, ενώ δεν αφορούσε την δική τους οικογένεια, ζωγράφισαν τόσα µέλη στην 

οικογένεια, όσα ακριβώς είναι και τα δικά τους, στη δική τους προσωπική οικογένεια. Η Μαρία από 

την µία απεικονίζει την οικογένεια ως ένα σύνολο προσωπικοτήτων, που µπορεί η καθεµία να έχει 

τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά όλες µαζί ταιριάζουν και αποτελούν τη σύνθεση µίας 

αρµονικής οικογένειας. Όλα τα µέλη είναι πολύ αγαπηµένα και ατενίζουν το µέλλον µε αισιοδοξία. 

Όπως ακριβώς κάνουν και τα µέλη της δικής της οικογένειας.  
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Η Ευαγγελία από την άλλη, στη συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή, ζωγραφίζει ένα σπίτι και 

τοποθετεί µέσα την οικογένεια. Την οριοθετεί, δηλαδή σε ένα συγκεκριµένο χώρο, αφήνοντας να 

εννοηθεί, ότι τα µέλη της οικογένειας µένουν κάτω από την ίδια στέγη, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν 

δεσµοί αίµατος ή δεσµοί αγάπης. Αυτό που επιθυµεί η ίδια είναι οι γονείς να είναι πάντα 

αγαπηµένοι και ενωµένοι, αλλά και τα αδέρφια µεταξύ τους. να µην υπάρχουν προστριβές και 

προβλήµατα, τα οποία µεταφέρονται στα παιδιά.       

 

8.5.3. Σε σχέση µε το µεταφορικό έργο 

 

Σε αυτό το σηµείο ζητήθηκε από τα υποκείµενα να εκφραστούν µεταφορικά, δηλώνοντάς µας τον 

τρόπο που βιώνουν τη ζωή σε σχέση γενικά µε την οικογένεια. 

Και τα δύο υποκείµενα απάντησαν στην συγκεκριµένη µεταφορά, όπως και µε την σχεδιαστική 

εντολή. Σαν να είχαν ερωτηθεί για τη δική τους οικογένεια, ενώ η ερώτηση αφορούσε την 

οικογένεια γενικά. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, παρατηρούµε, ότι η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο 

τρόπος που βιώνει τον εαυτό της σε σχέση µε την οικογένεια είναι «σαν όνειρο». Αναφέρει µάλιστα 

και το σύζυγο µε τα παιδιά και ισχυρίζεται, ότι αυτό είναι και το µεγάλο της όνειρο. Επίσης, 

υπογραµµίζει, ότι είναι «ένα λεωφορείο που τρέχει», γιατί έχει πολλά να κάνει µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειάς της. Ωστόσο, ο χρόνος είναι λιγοστός, και ειδικά, όταν η γυναίκα εργάζεται. Επιπλέον, 

είναι «σαν το µέλι» ο τρόπος που βιώνει τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια, αφού αναφέρει: «Είναι 

τόσο γλυκός, δηλαδή, ο τρόπος ε… που βιώνεις σε αυτή τη ζωή, όσο αυτό, όσο, δηλαδή, το µέλι». 

Τέλος, αντιλαµβάνεται τον τρόπο που βιώνει τη ζωή αναφορικά µε την οικογένεια, σαν ένα 

µυστήριο, στο οποίο περιπλέκονται διάφορα συναισθήµατα, και θετικά και αρνητικά, όλα όµως 

υπαρκτά και ανεκτά µέσα στα πλαίσια µιας φυσιολογικής οικογένειας. Όλα αυτά που ακούσαµε και 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Από την άλλη πλευρά η Μαρία, αντιλαµβάνεται κι εκείνη, όπως η Ευαγγελία, την οικογένεια σαν 

κάτι ονειρικό, αφού θεωρεί, ότι έχει πραγµατοποιήσει το όνειρό της, σχετικά µε το να δηµιουργήσει 

µία µεγάλη οικογένεια. Ακόµη, προβάλλει τον τρόπο που βιώνει την οικογένεια σαν «ένα ψηλό 

πέταγµα», γιατί ανεβαίνει ψηλά, όταν νιώθει, ότι προσφέρει στα παιδιά της, όταν αισθάνεται, ότι 

εκείνα νιώθουν όµορφα. Επιπλέον, θεωρεί, ότι ο τρόπος που βιώνει τη ζωή σε σχέση µε την 

οικογένεια σαν «συνεχή µάθηση», αφού η καθηµερινότητα µε τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν 

την ευαίσθητη ηλικία, σε µαθαίνει ποικίλα πράγµατα. Τέλος, παροµοιάζει τον τρόπο που βιώνει τη 

ζωή αναφορικά µε την οικογένεια, «σαν παράδεισο», διότι µπορεί να κουράζεται όλη την ηµέρα να 

φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της, αλλά όταν βλέπει, ότι τα παιδιά της είναι καλά, νιώθει 

χαρούµενη και δοξάζει το Θεό. Όπως ακριβώς απάντησε και στις ερωτήσεις της συνέντευξης. 

Επιπλέον, δόθηκε στα υποκείµενα και ένα δεύτερο µεταφορικό έργο, όπου έπρεπε να 

εκφραστούν µεταφορικά σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν τη ζωή σε σχέση µε την οικογένεια µε 

φράσεις, γνωµικά, στίχους, µαντινάδες, κλπ.  Τα υποκείµενα απάντησαν και σε αυτό το µεταφορικό 

έργο, σαν να πρόκειται για τις δικές τους προσωπικές οικογένειες. Η Μαρία λοιπόν, αναφέρει 

σχετικά µε τον τρόπο που βιώνει τη ζωή της αναφορικά µε την οικογένεια, ότι νιώθει χαρά και 

θαλπωρή, αφού ο σύζυγος και τα παιδιά της δείχνουν και της δίνουν συνάµα την αγάπη τους 

απλόχερα. Επίσης, η Μαρία αναφέρει και τη φράση: «πάµε παρακάτω», γιατί, όπως λέει ο 

άνθρωπος, δεν πρέπει να µένει στις δυσκολίες που του παρουσιάζονται στη ζωή, αλλά θα πρέπει να 

τις αντιµετωπίζει και να προχωρεί. Τέλος, η Μαρία υπογραµµίζει, ότι νιώθει και σωµατική κούραση 

στο τέλος της ηµέρας. 

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία, µας αναφέρει, ότι ο τρόπος που βιώνει τη ζωή της 

αναφορικά µε την οικογένεια διακατέχεται από ποικίλα συναισθήµατα, αφού η οικογένεια δεν είναι 

µόνο χαρά ή προβλήµατα, αλλά συνυπάρχουν και τα δύο, και µάλιστα αυτό το θεωρεί υγεία. Και 

µάλιστα αυτήν την κατάσταση, όταν αντιµετωπίζεται µε σωστό τρόπο, τη θεωρεί υγεία. Παράλληλα, 

αναφέρει ένα γνωµικό, «τα εν οίκω µη εν δήµω», αλλά και µία παροιµία «όσα ξέρει ο νοικοκύρης, 

δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος»,  θέλοντας να υπογραµµίσει το γεγονός, ότι τα µέλη της οικογένειας, 



   441 

 

µπορεί να αντιµετωπίσουν ποικίλα προβλήµατα σε όλη τη διαδροµή της πορείας τους. Όµως, θα 

πρέπει να αναζητήσουν τη λύση αυτών των προβληµάτων µέσα στους κόλπους της, και όχι να 

αφήνουν κενά, ώστε να παρεισφρέουν, δεύτερα και τρίτα άτοµα, τα οποία µόνο κακό, θα µπορούσαν 

να κάνουν στην οικογένεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENATO 

 
Πώς οι ∆ύο Μητέρες Κατανοούν και Αναπαριστούν τη 

∆ική τους Οικογένεια  

 
9.1 Εισαγωγή  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µας σχετικά µε την τέταρτη 

και την πέµπτη φάση της, που αφορά, στο πώς τα υποκείµενα κατανοούν και αναπαριστούν την δική 

τους οικογένεια. Η τέταρτη φάση της έρευνας αποτελείται από µία «Ηµιδοµηµένη κλινική 

συνέντευξη για την οικογένεια προσωπικά». Η πέµπτη φάση της έρευνας αποτελείται  από δύο 

ιχνογραφήµατα και πιο συγκεκριµένα: «Πώς βιώνεται ο εαυτός σε σχέση µε την οικογένεια» Το 

πρώτο µε θέµα: «Κάνε µια ζωγραφιά που να αναπαριστά τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου µέσα 

στην οικογένειά σου» και το δεύτερο µε θέµα: «Κάνε µια ζωγραφιά που να αναπαριστά τα στάδια της 

ζωής σου (παρελθόν-παρόν-µέλλον), όσον αφορά τον οικογενειακό σου εαυτό». Επιπλέον, 

αποτελείται από ένα µεταφορικό έργο µε θέµα: «Ο τρόπος που βιώνω τον εαυτό µου µέσα στην 

οικογένειά µου είναι σαν … (Ανάφερε τις εικόνες/µεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)», καθώς 

και «Γράψε, όσες µπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ. που να 

εκφράζουν τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου µέσα την οικογένειά σου».  

Πιο συγκεκριµένα γίνεται ανάλυση και συσχέτιση των απαντήσεων της τέταρτης φάσης της 

έρευνας, που δόθηκαν από τις δύο µητέρες στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν, αλλά και της 

βιογραφικής – αφηγηµατικής συνέντευξης των δύο µητέρων. Ακόµη, παρουσιάζονται και 

συγκρίνονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα από την εικαστική έκφραση των δύο µητέρων, σχετικά 

µε το πώς τα υποκείµενα αναπαριστούν την δική τους οικογένεια µέσα από τη χρήση 

ιχνογραφήµατος, αλλά και µέσα από ένα µεταφορικό έργο, σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν τη 

ζωή τους σε σχέση µε την οικογένεια τους, που περιλαµβάνονται στο πέµπτο κεφάλαιο της έρευνας. 

Ειδικότερα, στη συνέχεια πιο κάτω παρουσιάζουµε τις κατηγορίες που διακρίναµε µαζί µε τους 

ορισµούς και τα χαρακτηριστικά τους παραδείγµατα από την ανάλυση περιεχοµένου του 

ερευνητικού υλικού που συγκεντρώσαµε των δύο περιπτώσεων.  

 

9.2. Αποτελέσµατα σε σχέση µε τις συνεντεύξεις   
 
Σε ένα πρώτο επίπεδο λοιπόν, θα παραθέσουµε αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις 

δύο περιπτώσεις στις ίδιες ερωτήσεις της τέταρτης φάσης της έρευνας. Θα επιχειρήσουµε να 

παρουσιάσουµε για κάθε θεµατική ενότητα και υποενότητα τις αντιλήψεις τους, επισηµαίνοντας τις 

οµοιότητες και διαφορές, που προκύπτουν από τις πιο πάνω απαντήσεις ανάµεσα στις δύο µητέρες.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουµε να οµαδοποιήσουµε τις απόψεις τους, 

δηµιουργώντας σχηµατικά έναν πίνακα, διατυπώνοντας σχετικά συµπεράσµατα και επισηµαίνοντας 

οµοιότητες και διαφορές. Οι ερωτήσεις της ηµιδοµηµένης κλινικής συνέντευξης χωρίστηκαν στις 

παρακάτω κατηγορίες και αυτές µε τη σειρά τους δηµιούργησαν τις κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

9.2.1. Εικόνες και συνειρµοί για την οικογένεια (Ερώτηση Νο1) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι εικόνες και συνειρµοί 

σου έρχονται στο µυαλό, όταν σκέφτεσαι την οικογένειά σου; Περιέγραψε µου», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις εικόνες και τους 
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συνειρµούς που τους έρχονται στο µυαλό, όταν σκέφτονται την δική τους οικογένεια. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.1.1. Η οικογένεια ως πηγή ηρεµίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υποστηρίζει, ότι η οικογένειά του, του αποπνέει µία αίσθηση γαλήνης και ηρεµίας, µία εικόνα ενός 

πελάγους. Πιο συγκεκριµένα:   

 
Μαρία: […] µια εικόνα, ας πούµε, είµαστε… σαν να ‘µαστε στη θάλασσα, και να αγναντεύουµε το 

πέλαγος και να χαιρόµαστε… που βλέπουµε, έτσι τη θάλασσα, ήρεµη και γαλήνια. Αυτό… αυτή η 

εικόνα µου έρχεται… έζησα σε παραθαλάσσιο µέρος και όποτε ήθελα να ηρεµήσω, ε… αναζητούσα τη 

θάλασσα. Άµα έβλεπα τη θάλασσα, ηρεµούσα. Και… η οικογένεια για µένα σηµαίνει ηρεµία. Και 

χαλάρωση, θαλπωρή. 

 

9.2.1.2. Η οικογένεια ως πηγή µικροεντάσεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι µέσα στους κόλπους της οικογένειας δεν κυριαρχεί απόλυτη ηρεµία και νηνεµία, αλλά 

υπάρχουν και εντάσεις µικρής διάρκειας. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] Εντάξει, όχι, είναι… πραγµατικά… δεν είναι… εγώ πιστεύω, ότι… όταν υπάρχουν 

εντάσεις, είναι… µερικών δευτερολέπτων, µερικών λεπτών, δεν είναι παραπάνω. Μετά έρχεται πάλι η 

γαλήνη. 

 

Ευαγγελία: […] ∆εν θέλω εντάσεις, γιατί ο Γιώργος είναι και λίγο νευρικός, δηλαδή, µοιάζει σε αυτό 

ε, λίγο µε τον πατέρα µου, ε… αλλά… πιστεύω, ότι… χρειάζεται και η φωνή, χρειάζονται και τα όρια 

στα παιδιά. 

 

9.2.1.3. Η οικογένεια ως πηγή  ανάπτυξης των παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι µέσα στα πλαίσια της οικογένειας συντελείται η ανάπτυξη του 

παιδιού. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ας πούµε, από τώρα, τη ∆εσποινούλα µου, που θ’ αρχίσει το δηµοτικό, που θ’ αρχίσει 

να διαβάζει, που θ’ αρχίσει να κάνει φιλίες, που θ’ αρχίσει σιγά – σιγά να θέλει να πηγαίνει έξω µε τις 

φίλες της για καφέ, για ψώνια. Που θ’ αρχίσει σιγά – σιγά να έχει σχέσεις, να περάσει αργότερα ίσως 

σε κάποια σχολή στο Πανεπιστήµιο, να σπουδάσει. Το ίδιο και για το δεύτερο παιδί µου, αν και έχουν 

τέσσερα χρόνια σχεδόν ε, διαφορά.  

 

9.2.1.4. Η οικογένεια ως πηγή ένωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας αναπτύσσονται συγκεκριµένες σχέσεις αγάπης και ένωσης. 

Για παράδειγµα: 

 
Ευαγγελία: […] όταν τώρα σκέφτοµαι την οικογένειά µου, µου έρχονται, έτσι στο µυαλό πολύ 

αγαπηµένες, ε… στιγµές, ε… µαζί µε τα παιδιά µου και τον σύζυγό µου, ε… ε, και αυτό που θέλω 

πραγµατικά, είναι να είµαστε όλοι αγαπηµένοι και ενωµένοι… πραγµατικά ενωµένοι.  

 

9.2.1.5. Η οικογένεια ως πηγή υποστήριξης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι υποχρέωση των γονέων απέναντι στα παιδιά είναι το να είναι οι ίδιοι υποστηρικτικοί σε 

ό, τι αυτά θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους και σε ό, τι τα γεµίζει ευτυχία. Έχουµε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] σκέφτοµαι την οικογένειά µου να… είναι υποστηρικτική, ο Γιώργος κι εγώ στα 

παιδιά µας, και να τα υποστηρίξουµε ε, σε ό, τι αυτά θέλουν πραγµατικά να κάνουν και σε ό, τι γεµίζει 
ευτυχία τη ζωής τους. Πραγµατικά, αυτό που θέλω για τις δύο µου κόρες, είναι να είναι γερές, κι 

έπειτα θέλω να κάνουν πράγµατα στη ζωή τους, δεν µε νοιάζει, αν θα είναι αντίθετα µε την κοινωνία. 
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9.2..1.6. Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας του ζευγαριού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η καθηµερινότητα της συνύπαρξης των προσώπων µέσα στη οικογένεια 

πρέπει να διακατέχεται από το συναίσθηµα της ευτυχίας, το οποίο απορρέει, εκτός των άλλων, από 

την απόκτηση παιδιών και εγγονιών. Έτσι, ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] κάποια εικόνα έτσι συγκεκριµένη που µου έρχεται στο µυαλό, όταν σκέφτοµαι την 

οικογένειά µου, ε… είναι µετά από πολλά – πολλά χρόνια, ο σύζυγός µου κι εγώ να είµαστε γεροί και 
δυνατοί και να είµαστε µαζί, ε… και να έχουµε τα παιδιά µας µε πολλά – πολλά εγγόνια. 

 

9.2.1.7. Η οικογένεια ως πηγή στοργικού πατέρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι τα γνήσια και αληθινά αισθήµατα προς το παιδί και η πραγµατική έγνοια και 

αγάπη είναι αυτά που ορίζουν τον πατέρα και όχι το ίδιο αίµα. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] µου έρχονται έτσι εικόνες πολύ στοργικές, γιατί ο τωρινός σύντροφός µου, σύζυγός 

µου, ο Γιώργος, αν και δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης µου, ε, έχει χτίσει µία πολύ καλή… ε, 

θετική και ουσιαστική σχέση µαζί της. Ε… την αγαπάει σαν… ε… πραγµατικά δικό του παιδί ε… και 

νοµίζω, ότι έχει πολύ µικρή σηµασία ε… το αν είναι βιολογικά δική του… ή όχι. Ε, γιατί, πιστεύω 

ακράδαντα, ότι γονιός είναι αυτός που µεγαλώνει το παιδί, και όχι αυτός που το γεννάει, όχι, δηλαδή, 

αυτός που απλά χρησιµεύει για κάποια λεπτά ε… και µετά ξεχνάει το παιδί. Αυτός είναι γεννήτορας. 

Ε… ο πραγµατικός πατέρας του δικού µου παιδιού, είναι ο τωρινός µου σύντροφος, ε… ο Γιώργος. Ο 

πατέρας που βρίσκεται στο σπίτι και το µεγαλώνει αυτό το παιδί, ε… και βρίσκεται δίπλα του, και 

πονάει, όταν πονάει αυτό, και γελάει, όταν γελάει αυτό, και το τρέχει στους γιατρούς και το παίρνει 

ε… από το σχολείο και το πηγαίνει στο µπαλέτο και το πηγαίνει στο κολυµβητήριο ε… αυτός είναι 

πατέρας για µένα, ε… αυτή είναι µία οικογένεια ε… για µένα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις σκέψεις των υποκειµένων για την δική τους 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 72 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 72: Κατηγορίες που αφορούν τις σκέψεις για την οικογένεια σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις σκέψεις 

για την οικογένεια Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή ηρεµίας  1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή µικροεντάσεων  1 1 2 

Η οικογένεια ως πηγή ανάπτυξης των 

παιδιών  
0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή ένωσης  0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή υποστήριξης  0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή ευτυχίας του 

ζευγαριού 
0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή στοργικού 

πατέρα  
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες, όταν σκέφτονται την δική τους 

οικογένεια, τους έρχονται στο µυαλό µικροεντάσεις, οι οποίες, όµως µε τη δύναµη της αγάπης και 

της κατανόησης, φεύγουν πολύ γρήγορα. Η Μαρία επίσης, όταν σκέφτεται την οικογένειά της, της 

έρχεται στο µυαλό η εικόνα ενός πελάγους, µίας ήρεµης και γαλήνιας θάλασσας.  

Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι η οικογένεια γι’ αυτήν αποτελεί ένα πλαίσιο, µέσα στο 

οποίο το παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται και περνάει διάφορες φάσεις της ζωής του, βρεφική, 

παιδική, εφηβική κλπ. Ακόµα, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι η οικογένεια γι’ αυτήν είναι µία 

ένωση, γι’ αυτόν το λόγο θέλει όλα τα µέλη της οικογένειάς της να είναι ενωµένα και αγαπηµένα. 

Είναι όµως και υποστήριξη για την Ευαγγελία, αφού, όπως λέει, οι γονείς οφείλουν να στηρίζουν τα 
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παιδιά τους, σε ό, τι κι αν αυτά θέλουν να κάνουν, κόντρα πολλές φορές και στις πεποιθήσεις του 

κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο ζουν. Για την Ευαγγελία, όµως η οικογένεια είναι και πηγή 

ευτυχίας, αφού αποτελείται από ευτυχισµένες στιγµές, αλλά και το όνειρο που αναλύεται σε εκείνη 

και τον σύζυγό της στο µέλλον, να είναι ευτυχισµένοι και αγαπηµένοι, πλαισιωµένοι από πολλά 

εγγόνια.  

Τέλος, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι οικογένεια για εκείνη είναι ένας στοργικός πατέρας, ο 

οποίος αγαπάει και υποστηρίζει τα παιδιά του και δένεται µαζί τους, όχι µε δεσµούς αίµατος, αλλά 

µε δεσµούς αγάπης. Η Ευαγγελία στο συγκεκριµένο σηµείο αναφέρεται στον σύζυγό της, ο οποίος 

µπορεί να µην είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της, αλλά την αγαπάει και τη στηρίζει σαν να 

ήταν δικό του βιολογικά.            

 

9.2.2. Λόγοι γάµου (Ερώτηση Νο2) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί 

παντρεύτηκες», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά 

µε τους λόγους που τις ώθησαν στο να παντρευτούν. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.2.1. Ο γάµος ως πηγή απόκτησης παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υποστηρίζει, ότι ο γάµος πραγµατοποιείται, προκειµένου να αποκτηθούν παιδιά. Πιο αναλυτικά: 

 
Μαρία: […] Παντρεύτηκα, γιατί ήθελα να κάνω οικογένεια. Σκεφτόµουνα τα παιδιά. 

 

9.2.2.2. Ο γάµος ως πηγή αποκατάστασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει, ότι ένας γάµος πραγµατοποιείται, γιατί η κοινωνία στις µέρες µας δεν αποδέχεται 

εύκολα την ανύπαντρη µητέρα και το παιδί εκτός πλαισίου γάµου. Έτσι, έχουµε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] παντρεύτηκα, µόνο και µόνο, γιατί… είχα µείνει έγκυος, και γιατί η κοινωνία 

δυστυχώς, δεν θα δεχόταν ε, να γεννήσω αυτό το παιδί εκτός γάµου ή και εκτός γάµου να το γεννούσα, 

όπως τελικά το γέννησα, δεν θα δεχόταν εύκολα αυτό το παιδί, µέσα στα πλαίσιά της, από µία 

ανύπαντρη µητέρα. 

 

9.2.2.3. Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι 

ένας γάµος πραγµατοποιείται λόγω της µεγάλης αγάπης που υπάρχει ανάµεσα στο ζευγάρι. 

Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Και το Γιώργο τον ε… παντρεύτηκα, ε… γιατί πραγµατικά στο πρόσωπό του βλέπω 

τον άντρα της ζωής µου και τον… ε… σύντροφο της ζωής µου. Ε… τον άνθρωπο, δηλαδή, που… 

πιστεύω, ότι… ε… ουσιαστικά µόνο αυτόν έχω αγαπήσει στη ζωή µου. 

 

9.2.2.4. Ο γάµος ως πηγή ανάγκης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι 

πολλές φορές ο άνθρωπος οδηγείται σε ένα γάµο, γιατί πιστεύει, ότι αυτός είναι αναγκαίος, 

προκειµένου να επιλυθούν άλλες καταστάσεις στη ζωή του. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, ένας από τους λόγους που εγώ πήρα την απόφαση και σύντοµα µάλλον, και 

ξαναπαντρεύτηκα, ήταν και αυτό. Γιατί, έβλεπα το παιδί µου, ότι τον αγαπάει, ότι τον έχει ανάγκη, ότι 

τον φώναζε µπαµπά. ∆ηλαδή, ένιωθε, τόσο όµορφα µαζί του και τόσο οικεία, σαν να ήταν ο πατέρας 

της. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τους λόγους που ώθησαν τα δύο υποκείµενα 

στο γάµο παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 73 πιο κάτω. 
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Πίνακας 73: Κατηγορίες που αφορούν τους λόγους που ώθησαν τα δύο υποκείµενα στο γάµο σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν  

Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο γάµος ως πηγή απόκτησης 

παιδιών  
1 0 1 

Ο γάµος ως πηγή αποκατάστασης  0 1 1 

Ο γάµος ως πηγή αγάπης  0 1 1 

Ο γάµος ως πηγή ανάγκης  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία παντρεύτηκε, γιατί ήθελε να 

δηµιουργήσει οικογένεια, να αποκτήσει παιδιά. Γιατί, όπως ισχυρίζεται και η Ευαγγελία ακόµη και 

στις µέρες µας, δύσκολα η κοινωνία αποδέχεται µία γυναίκα που γίνεται µητέρα έξω από τα πλαίσια 

του γάµου, αλλά και ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί µέσα σε αυτόν. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

αναγκάστηκε η τελευταία να πραγµατοποιήσει τον πρώτο της γάµο, όπως µας έχει ήδη πει. Η 

Ευαγγελία, ωστόσο θεωρεί, ότι ένας γάµος γίνεται κι επειδή υπάρχει ανάµεσα στο ζευγάρι πολύ 

µεγάλη αγάπη, και θέλουν να βρίσκεται συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλον.  

Ωστόσο, αναφέρει, ότι κι ένας από τους βασικούς λόγους που παντρεύτηκε για δεύτερη φορά 

είναι και το γεγονός, ότι το παιδί της είχε αποδεχθεί την νέα της σχέση – αν και ήταν µικρό ακόµα, 

περίπου ενός έτους – ένιωθε όµορφα µέσα στην σχέση αυτή και όταν το παιδί πρωτοµίλησε, φώναξε 

τον σύντροφό της «µπαµπά». Φαίνεται, δηλαδή, ότι η Ευαγγελία λειτούργησε περισσότερο σαν 

µητέρα, παρά σαν γυναίκα σε αυτή την απόφασή της.      

 

9.2.3. Ο ρόλος της οικογένειας (Ερώτηση Νο3) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πόσο σηµαντικό ρόλο 

παίζει η οικογένειά σου στη ζωή σου; Γιατί ναι ή γιατί όχι», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο της δικής τους οικογένειας στη 

ζωή τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.3.1. Η οικογένεια ως πηγή αλληλοσυµπλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ένας από τους κύριους ρόλους της οικογένειας στη ζωή του υποκειµένου 

είναι και αυτός της βοήθειας, της συµπαράστασης, της συµπλήρωσης του ενός µέλους από το άλλο. 

Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Πολύ σηµαντικό ρόλο. Αλληλοσυµπληρωνόµαστε, µε βοηθάει, ο σύζυγός µου µού 

συµπαραστέκεται, µου λέει… µην αγχώνοµαι, γι’ αυτά που ακούω στην τηλεόραση. 

 

9.2.3.2. Η οικογένεια ως πηγή ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο τονίζει, 

ότι η ζωή του ολόκληρη αποτελείται από την οικογένειά του, από το σύζυγό του και τα παιδιά του 

και αυτό που το ενδιαφέρει περισσότερο στη ζωή είναι να είναι αυτά γερά και υγιή. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] η οικογένειά µου στη ζωή µου, η τωρινή µου οικογένεια, ο σύζυγός µου και τα δύο 

µου παιδιά, παίζουν πολύ µεγάλη σηµασία στη ζωή µου. Ε… ή µάλλον, θα έλεγα, όχι παίζουν πολύ 

µεγάλη σηµασία στη ζωή µου, είναι η ζωή µου. ∆ηλαδή, ε… όταν ο σύζυγός µου, τα παιδιά µου 

πρώτα, µάλλον, και µετά ο σύζυγός µου είναι καλά, όταν βλέπω να είναι γερά, δυνατά, όταν βλέπω να 

περνάνε καλά, τότε είµαι κι εγώ καλά. Είναι η ζωή µου, τα παιδιά µου, είναι η ζωή µου. 
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9.2.3.3. Η οικογένεια ως πηγή δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η οικογένεια αποτελεί την ενέργεια, τη δύναµη στη ζωή του, προκειµένου αυτό να 

ανταπεξέρχεται επιτυχώς και στους υπόλοιπους τοµείς, µε ηρεµία, ασφάλεια και αγάπη. 

Χαρακτηριστικό είναι το εξής: 

  
Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι για να µπορείς να αποδώσεις και στους άλλους τοµείς, τον 

επαγγελµατικό, ας πούµε, και γενικά να ‘σαι στη ζωή σου καλά, πρέπει να έχει ηρεµία, ασφάλεια και 
αγάπη πολύ µέσα στη οικογένειά σου. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι η οικογένεια είναι η αφετηρία, ε… για να 

είσαι καλά και σε όλα, και σε όλους τους υπόλοιπους τοµείς της, ε… ζωής σου. Είναι το Α και το Ω 

στη ζωή µας, πιστεύω. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο της οικογένειας παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 1 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 74: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο της οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο της 

οικογένειας Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή 

αλληλοσυµπλήρωσης  
1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή ζωής  0 1 1 

Η οικογένεια ως πηγή δύναµης  0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνουµε από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία υπογραµµίζει τον συναισθηµατικό και 

ψυχικό ρόλο της οικογένειας, αλλά και την συµπαράσταση και βοήθεια που απορρέει από αυτόν το 

ρόλο. Η Ευαγγελία από την πλευρά της τονίζει, ότι η οικογένεια για εκείνη αποτελεί την ίδια τη ζωή 

και θέλει τα παιδιά της και ο σύζυγός της να είναι γεροί και δυνατοί. Ωστόσο θεωρεί, ότι αντλεί 

δύναµη από την οικογένειά της, προκειµένου να ανταπεξέλθει επιτυχώς και στους υπόλοιπους 

τοµείς της ζωής της. Υπογραµµίζει, δηλαδή, τη σηµασία του να είναι κάποιος καλά µέσα στα 

πλαίσια της οικογένειάς του, προκειµένου να νιώθει όµορφα και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής 

του.    

 

9.2.4. ∆υσκολίες και εµπόδια κατά τη δηµιουργία οικογένειας (Ερώτηση Νο4) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι δυσκολίες και 

εµπόδια είχες συναντήσει, όταν σκέφτηκες να δηµιουργήσεις δική σου οικογένεια», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις δυσκολίες και τα 

εµπόδια που είχαν συναντήσει, όταν πήραν την απόφαση να δηµιουργήσουν τη δική τους 

οικογένεια. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.4.1. Η εύρεση ατόµου ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί την εύρεση του κατάλληλου ατόµου ως την µεγαλύτερη δυσκολία, προκειµένου να 

δηµιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ειπώθηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] Βασικά, δεν είχα κάποιον… για να… για να δηµιουργήσω οικογένεια, δεν έβρισκα το 

κατάλληλο άτοµο. Το ψάξιµο ήτανε… η επιλογή ήταν το θέµα. Αυτό ήτανε το πρόβληµά µου. 

 

9.2.4.2. Η εγκυµοσύνη ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει ως δυσκολία στην δηµιουργία οικογένειας την κατάσταση της απρόβλεπτης 

εγκυµοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα: 
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Ευαγγελία: […] η δυσκολία που αντιµετώπισα ήταν λόγω της εγκυµοσύνης. ∆ηλαδή, έλεγε η 

πεθερά… η τότε πεθερά µου, η µητέρα, δηλαδή, του βιολογικού πατέρα του παιδιού µου, ότι… έµεινα 

έγκυος, για να τον τυλίξω. 

 

9.2.4.3. Ο προηγούµενος γάµος ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η ύπαρξη προηγούµενου γάµου, δηµιουργεί δυσκολίες σε έναν επικείµενο 

δεύτερο γάµο, λόγω της προηγούµενης οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] τι εντύπωση θα έχουν για µένα που ήµουν χωρισµένη και µε ένα παιδί και πώς θα 

αποδεχθούνε το παιδί µου. 

 

9.2.4.4. Οι αρνητικές σκέψεις ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αµφισβητεί τα αισθήµατα του συντρόφου και εκφράζει µία επιφυλακτικότητα για την 

πραγµατοποίηση του δεύτερου γάµου. Πιο αναλυτικά:   

 
Ευαγγελία: […] για το πώς θα είναι η ζωή µας. ∆ηλαδή, σκεφτόµουνα κι εγώ θα αγαπάει ο σύζυγός 

µου το παιδί; Θα στηρίζει το παιδί µου; Ή τώρα στην αρχή, ας πούµε, είναι τόσο υποστηρικτικός, ε, 

µέχρι να παντρευτούµε, ας πούµε, µέχρι να γίνω δική του. Ε… δηλαδή, φοβόµουνα, µήπως αγαπάει 

µόνο εµένα και παίζει, ας πούµε, θέατρο, για να µε πείσει να παντρευτούµε και µετά δείξει τον 

αληθινό του εαυτό, στην ε… κόρη µου. Αυτό το φοβόµουν πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς, διαψεύστηκαν 

αυτές οι ανησυχίες µου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δυσκολίες και τα εµπόδια στη δηµιουργία 

οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 75 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 75: Κατηγορίες που αφορούν τις δυσκολίες και τα εµπόδια στη δηµιουργία οικογένειας σε σχέση µε 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν 

δυσκολίες/εµπόδια στη δηµιουργία 

οικογένειας  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η εύρεση ατόµου ως πηγή δυσκολίας  1 0 1 

Η εγκυµοσύνη ως πηγή δυσκολίας  0 1 1 

Ο προηγούµενος γάµος ως πηγή 

δυσκολίας  
0 1 1 

Οι αρνητικές σκέψεις ως πηγή 

δυσκολίας  
0 1 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, η µοναδική έννοια της Μαρίας, όταν 

επρόκειτο να παντρευτεί, ήταν η εύρεση του συντρόφου. ∆υσκολεύτηκε, µε λίγα λόγια, στο να βρει 

ένα άτοµο, προκειµένου να συνάψει σοβαρή σχέση µαζί του, ώστε να καταλήξουν στο γάµο. Η 

Ευαγγελία από την πλευρά της, στον πρώτο γάµο που τέλεσε θεώρησε ως µεγάλη δυσκολία την 

εγκυµοσύνη της, αφού η µητέρα του πρώην συζύγου της, θεωρούσε, ότι σκοπίµως έµεινε έγκυος, 

προκειµένου να «τυλίξει» το γιο της και να την παντρευτεί. Μία αντίληψη που επικρατεί αρκετά 

στην ελληνική κοινωνία, αφού οι γυναίκες πολλές φορές κατηγορούνται, ότι µε δόλο και πονηριά, 

χρησιµοποιώντας µία εγκυµοσύνη, προσπαθούν να πείσουν τον άντρα να τις παντρευτεί. Ωστόσο 

θεωρεί, ότι ο πρώτος της γάµος, αποτέλεσε δυσκολία για εκείνη στο να ξαναπαντρευτεί, αφού της 

είχε αποδοθεί η «ταµπέλα» της χωρισµένης.   

    Τέλος, θεωρεί, ότι ήταν επιφυλακτική στο να πραγµατοποιήσει ένα δεύτερο γάµο, διότι δεν 

ήξερε, αν τα αισθήµατα του συντρόφου της είναι ειλικρινή και αληθινά. Αν όντως, δηλαδή, 

αγαπούσε το παιδί της και την ίδια, ή έπαιζε θέατρο και όλα θα άλλαζαν µετά το γάµο, όπως πολλές 

φορές γίνεται. Ευτυχώς, όµως µε το πέρασµα του χρόνου οι ανησυχίες της διαψεύστηκαν και έτσι 

προχώρησε στην πραγµατοποίηση του δεύτερου γάµου.   
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9.2.5. ∆υσκολίες και ανησυχίες σε σχέση µε την οικογένεια (Ερώτηση Νο5)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι δυσκολίες και 

ανησυχίες αντιµετωπίζεις σήµερα σε σχέση µε την οικογένειά σου; Περιέγραψε µου αναλυτικά», µε 

την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις δυσκολίες 

και τις ανησυχίες που αντιµετωπίζουν σήµερα σε σχέση µε τη δική τους οικογένεια. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.5.1. Η  εργασία ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

τονίζει, ως σηµαντική ανησυχία της ζωής του την επαγγελµατική του αποκατάσταση. 

Χαρακτηριστικό είναι το εξής: 

 
Μαρία: […] Ανησυχίες είναι, αν θα έχω… δουλειά, απ’ το Σεπτέµβρη και µετά. 

 

9.2.5.2. Ο αριθµός των παιδιών ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι τα πολλά παιδιά αποτελούν εµπόδιο στις δραστηριότητες της καθηµερινής 

ζωής του. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] δεν µπορώ, να τα πάω έξω τα παιδιά τώρα. ∆ηλαδή… θα ‘θελα να τα πήγαινα µια 

παιδική χαρά, θα ‘θελα να τα πήγαινα… πιο συχνά ε… στο Κοκκίνι, πιο συχνά στους γονείς µου, 

έτσι… µια βόλτα, να περπατήσουµε στη θάλασσα, αλλά δεν… δεν µπορώ να τα κάνω αυτά… Ενώ 

θυµάµαι, ότι, όταν είχα τα δυο, έπαιρνα τ’ αυτοκίνητο, και όποτε ήθελα, τα πήγαινα µια βόλτα, τα 

‘βγαζα κάπου, αυτό δεν µπορώ να κάνω τώρα. 

 

9.2.5.3. Ο βιολογικός πατέρας ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι η ξαφνική εµφάνιση του βιολογικού πατέρα στη ζωή του παιδιού 

προκαλεί σοβαρή αναστάτωση και αναπόφευκτες αλλαγές στη σχέση του παιδιού µε τον 

πραγµατικό του πατέρα, τον πατέρα που το µεγαλώνει Αναλυτικότερα:                                                                                                                                                                        

 
Ευαγγελία: […] όταν θα αποφασίσει ο βιολογικός πατέρας της κόρης µου να µπει στη ζωή µας, πώς 

έτσι θα το εισπράξει το παιδί, ε, πώς θα αντιδράσει µέσα σε όλο το πλαίσιο, γιατί εξαρτάται και από 

την ηλικία του, εξαρτάται και από πότε θα φανεί αυτός. ∆ηλαδή, θέλω το παιδί να έχει έτσι µία καλή 

σχέση, ειδικά µε το σύζυγό µου, γιατί τη λατρεύει, ε, και δεν θέλω κάποια στιγµή, να γυρίσει να του 

πει, α, ξέρω ‘γω, δεν είσαι ο πατέρας µου, δεν έχεις δικαίωµα να µιλάς. Ή … δηλαδή, αυτό πιστεύω θα 

‘ταν µαχαιριά για µένα, αλλά και για ‘κείνον. Ε, γιατί την έχει µεγαλώσει σαν πραγµατικό του παιδί 

και την αγαπάει πάρα πολύ. 

 

9.2.5.4. Η υγεία των παιδιών ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως σοβαρή ανησυχία στη ζωή του την υγιή ανάπτυξη των παιδιών του. 

Χαρακτηριστικά, ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] να ‘ναι τα παιδιά µου καλά µ’  όλες αυτές τις αρρώστιες που ακούω που… γενικά 

κυκλοφορούν και κάθε τόσο αρρωσταίνουν, είτε είναι παιδί, είτε είναι ενήλικας, είτε είναι γερός. 

∆ηλαδή, πλέον οι ασθένειες, δεν έχουν ηλικία. Μπορεί να συναντήσεις, ας πούµε, καρκίνο, έξω από 

‘δω, σε µωρό, µπορεί να συναντήσεις και σε γέρο. Πλέον, δεν ξέρεις, δηλαδή, από πού θα σου ‘ρθει, 

από πού θα σε χτυπήσει.  

 

9.2.5.5. Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει τις οικονοµικές αντιξοότητες ως πηγή σοβαρής ανησυχίας στη ζωή του. 

για παράδειγµα: 
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Ευαγγελία: […] έχουµε φτιάξει ένα σπίτι δικό µας σε µία πολύ ωραία περιοχή του Ηρακλείου. Ε… 

είναι µία µεζονέτα, έχουµε ένα αρκετά υψηλό δάνειο, ε, και έτσι… είναι αυτό έτσι, στον οικονοµικό 

τοµέα. 

 

 Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες της 

οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 76 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 76: Κατηγορίες που αφορούν τις δυσκολίες και τις ανησυχίες της οικογένειας σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τις 

δυσκολίες και τις ανησυχίες της 

οικογένειας 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η εργασία ως πηγή ανησυχίας  1 0 1 

Ο αριθµός των παιδιών ως πηγή 

δυσκολίας  
1 0 1 

Ο βιολογικός πατέρας ως πηγή 

ανησυχίας  
0 1 1 

Η υγεία των παιδιών ως πηγή 

ανησυχίας  
0 1 1 

Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή 

ανησυχίας  
0 1 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, µία βασική ανησυχία της Μαρία είναι η 

εργασία της, η επαγγελµατική της σταδιοδροµία, αφού εργάζεται µε σύµβαση συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος. Επιπλέον, η Μαρία αντιµετωπίζει δυσκολίες στην οικογένειά της, αναφορικά 

µε τον αριθµό των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, τώρα που η Μαρία έχει τρία παιδιά και περιµένει το 

τέταρτο, αφού ή Μαρία είναι ήδη έξι µηνών έγκυος, έχει περιοριστεί πολύ στις µετακινήσεις της, 

αφού, όταν θέλει να πάει κάπου πρέπει να πάρει και τα παιδιά της µαζί, σε συνάρτηση µε το 

γεγονός, ότι η βοήθεια του συζύγου είναι ανύπαρκτη σε αυτόν τον τοµέα.  

Η Ευαγγελία από τη άλλη αναφέρει ως βασική ανησυχία της την πιθανή εµφάνιση του 

βιολογικού πατέρα της κόρης της στη ζωή της. Η Ευαγγελία µας έχει πει ήδη στο προηγούµενο 

κεφάλαιο πως από τη στιγµή που χώρισε, ο πρώην σύζυγός της δεν έχει καµία επαφή µε το παιδί.  

Φοβάται λοιπόν, πως η ξαφνική εµφάνισή του θα προκαλέσει αναστάτωση και αναταραχές στην 

ισορροπία της οικογένειάς της. Φοβάται επίσης, το ενδεχόµενο να επηρεαστεί από αυτήν την 

ξαφνική εµφάνιση η σχέση της κόρης της µε τον τωρινό της σύζυγο. 

Επιπροσθέτως εκφράζει ανησυχία για την υγεία των παιδιών της αφού, όπως λέει, οι ασθένειες 

πλέον δεν έχουν ηλικία. Εµφανίζονται ξαφνικά σε άτοµα, είτε νεαρής, είτε µεγαλύτερης ηλικίας, και 

κανείς δεν γνωρίζει την έκβασή τους. Τέλος, αναφέρει την ανησυχία της σχετικά µε το δάνειο που 

έχουν πάρει µαζί µε το σύζυγό της, προκειµένου να φτιάξουν το σπίτι που µένουν τώρα. Ανησυχεί, 

δηλαδή, µήπως δεν µπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό µελλοντικά. 

  

9.2.6. Η σχέση µε το σύζυγο και τα παιδιά (Ερώτηση Νο6) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι είδους σχέση έχεις σε 

σχέση µε τον σύζυγο και τα παιδιά σου», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε την σχέση που πιστεύουν, ότι έχουν µε το σύζυγο και τα παιδιά τους. 

Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

9.2.6.1. Η έλλειψη χρόνου ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι στη σχέση της µε το σύζυγο βασικό θέµα είναι η έλλειψη χρόνου, και µάλιστα την 

χαρακτηρίζει αυτή η έλλειψη. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 
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Μαρία: […] µε το σύζυγο, όποτε µπορούµε, συζητάµε, γιατί τώρα αντιµετωπίζουµε δυσκολίες, και 

στο να συζητήσουµε. Πλέον ή στη σκάλα ή απ’ το κινητό πιο πολύ, ε… Λόγω χρόνου, ναι, και 

υποχρεώσεων. 

 

9.2.1.6.2. Η έλλειψη βοήθειας ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ότι στην καθηµερινότητά του δεν δέχεται καµία βοήθεια από το σύζυγο 

αναφορικά µε τις δουλειές του σπιτιού και τα παιδιά. Για παράδειγµα, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] ∆εν µε βοηθάει στο σπίτι. Όχι, δεν µπορώ να πω. ∆ηλαδή, ας πούµε, το τραπέζι, χθες 

ήτανε γεµάτο µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές, κόλλες, ήταν, έτσι το βρήκα και το πρωί. ∆εν βοηθάει. Και 

τα παπούτσια, ας πούµε, εδώ ήταν του Αντώνη οι παντόφλες που δεν πρόλαβε να πάει µέσα να τις 

αφήσει, γιατί κοιµήθηκε στον καναπέ, ε, δεν τις έβαλε… στο κρεβάτι. 

 

9.2.6.3. Τα παιδιά ως πηγή ηρεµίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι 

τα παιδιά αποτελούν εστία ηρεµίας στην καθηµερινότητα της ζωής του. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] και µε τα παιδιά, προσπαθώ να είµαι ήρεµη, ε… να, να κάνω αυτά που πρέπει, όχι 

υπερβολές. 

 

9.2.6.4. Η συζυγική σχέση ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η συζυγική της σχέση χαρακτηρίζεται από πληθώρα συναισθηµάτων, µε 

κυριότερα την αγάπη και το σεβασµό, τόσο για την ίδια, όσο και για το παιδί της. Έτσι, έχουµε το 

εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Ε… µε τον σύζυγό µου έχουµε µία… ειλικρινή σχέση. Ε… µία σχέση που βασίζεται 

πάνω απ’ όλα στην αγάπη και στον σεβασµό. Αν και ο σύζυγός µου, για να µε κατακτήσει και για να 

µε πείσει να παντρευτούµε, έκανε πολύ µεγάλη προσπάθεια. ∆ηλαδή, µου απέδειξε µε κάθε τρόπο, ότι 
µ’ αγαπάει, ε… αλλά για να πάρω την απόφαση να ξαναπαντρευτώ, µου απέδειξε, κυρίως ότι αγαπάει 

το παιδί µου.  

 

9.2.6.5. Η συζυγική σχέση ως πηγή βοήθειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εστιάζει στην βοήθεια που δέχεται από το σύζυγο, εντός των οικογενειακών πλαισίων. Πιο 

αναλυτικά:  

 
Ευαγγελία: […] Και θα σκουπίσει, και θα σφουγγαρίσει, και θα µαγειρέψει. Γενικά µε βοηθάει πάρα 

πολύ. 

 

9.2.6.6. Η συζυγική σχέση ως πηγή φευγαλέων εντάσεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι στα πλαίσια της συζυγικής σχέσης είναι αναπόφευκτη η παρουσία 

µικρών εντάσεων. Αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Βέβαια, δεν λείπουν και οι συγκρούσεις. Γιατί πιστεύω, ότι κανένα ζευγάρι δεν είναι 

µέλι, γάλα. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι σε όλα τα ζευγάρια υπάρχουν οι µικροσυγκρούσεις. Αλλά… 

παρολαυτά, πιστεύω, ότι… είµαστε πολύ αγαπηµένοι, ότι ταιριάζουµε καταρχήν. 

 
9.2.6.7. Η συζυγική σχέση ως πηγή κατανόησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ότι η κατανόησης µέσα στα πλαίσια της σχέσης και αναφορικά µε το 

οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να κατέχει την πρώτη θέση, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή 

λειτουργία της. Ειδικότερα:  
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Ευαγγελία: […] Βλέπω, ότι κάνει πολλά πράγµατα, σε πολλά πράγµατα, ας πούµε πίσω, 

δηλαδή, πολλές φορές δεν θα βγει µε κάποιον φίλο του, ας πούµε, γιατί έχουµε κανονίσει κάτι 

εµείς ή γιατί θέλουµε να δούµε, έτσι, µία ταινία στην τηλεόραση. ∆εν θα πάει, ας πούµε, που 

θα τον πάρει ένας φίλος του τηλέφωνο, να πάει να πιούνε, ας πούµε µια ρακή, αλλά θα κάτσει 

στο σπίτι του µε τη γυναίκα του να δούνε, ας πούµε, τηλεόραση. Ε… Ή βλέπω τώρα, ότι µε 

βοηθάει πάρα πολύ, ε… µε ένα µεταπτυχιακό, που προσπαθώ αγωνιωδώς να τελειώσω, ε, 

γιατί ο χρόνος είναι λιγοστός, λόγω των παιδιών, ας πούµε, και το… και του συζύγου, και του 

σπιτιού, και της δουλειάς, και όλα µαζί. Βλέπω, ότι προσπαθεί ο καηµένος να µε βοηθήσει µε 

κάθε τρόπο. ∆ηλαδή, ας πούµε, ακόµα και να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει και να απλώσει 

ρούχα. 

 

9.2.6.8. Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή λατρείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι τα παιδιά αποτελούν το νόηµα της ζωής, αλλά και είναι καρπός του έρωτά 

της µε το σύζυγό της. Ωστόσο, τα παιδιά αποτελούν κοµµάτι του εαυτού της γυναίκας και  γι’ αυτό η 

ίδια δεν µπορεί να ξεχωρίσει κάποιο από αυτά, να δείξει µεγαλύτερη αγάπη σε ένα από τα δύο. 

Αναλυτικότερα: 

 

Ευαγγελία: […] είναι… το παιδί που µε… ενώνει µε τον ε… σύντροφο της ζωής µου, το 

Γιώργο, τον τωρινό µου σύζυγο. Ε, είναι ένα κοµµάτι από εµένα και από εκείνον, ε… και το 

λατρεύω. Την ∆έσποινα τη λατρεύω. Την λάτρεψα από τη στιγµή, από τις τέσσερις Μαρτίου 

του δύο χιλιάδες πέντε, που έµαθα, ότι είµαι έγκυος. Από εκείνη τη στιγµή την λάτρεψα την 

κουκκιδούλα. Έτσι την έλεγα, όταν βρισκόταν στην κοιλιά µου. Την κουκιδούλα που έβλεπα 

κάθε µήνα στον υπέρηχο. Αυτό το παιδί το λάτρεψα... ∆εν ξέρω, αν υπάρχει κάτι… ε… 

άλλο… που να µε γοητεύει τόσο πολύ. Βέβαια, και το δεύτερο παιδί µου το λατρεύω. Το 

λατρεύω πάρα πολύ. ∆εν µπορώ να πω, δηλαδή, ότι ξεχωρίζω, δηλαδή, τα παιδιά µου, γιατί 

και τα δύο είναι κοµµάτια του εαυτού µου. 

 

9.2.6.9. Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή τύψεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει τα άσχηµα συναισθήµατα που την διακατέχουν αναφορικά µε το παιδί της 

και τη διάλυση του πρώτου της γάµου. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Ευαγγελία: […] Τύψεις γιατί… δεν µπόρεσα από την αρχή να της δώσω µία ολοκληρωµένη 

οικογένεια, όπως έδωσα στην αδερφή της, ε… τύψεις, γιατί… δεν ξέρω… δεν της… 

αφιέρωσα… δεν της έδωσα αυτά που έπρεπε να της δώσω. Ένα κανονικό οικογενειακό 

πλαίσιο, έναν πατέρα από την αρχή.  

 

9.2.6.10. Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή άγχους: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την σηµασία της αδερφικής σχέσης στη ζωή του παιδιού. Ακούστηκε, λοιπόν το 

εξής: 

  
Ευαγγελία: […] αποφάσισα µάλλον να της δώσω, έτσι µία δεύτερη οικογένεια και να της κάνω… ένα 

αδερφάκι, µία αδερφή, ε… που θέλω να έχουν την καλύτερη σχέση µεταξύ τους, γιατί δεν ήθελα, αν 

πάθω κάτι εγώ, αν έµενα ανύπαντρη, δηλαδή, και πάθαινα κάτι εγώ, η ∆έσποινά µου, ουσιαστικά θα 

έµενε µόνη της στον κόσµο, γιατί δεν ξέρω… αν ο άλλος θα την ήθελε ή αν ο άλλος θα 

ξαναπαντρευτεί και θα αποκτήσει… ξέρω ‘γω παιδιά, για να έχει αδερφάκια η ∆έσποινά µου. 

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την σχέση µε το σύζυγο και τα παιδιά 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 77 πιο κάτω. 
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Πίνακας 77: Κατηγορίες που αφορούν τη σχέση µε το σύζυγο και τα παιδιά σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη σχέση µε 

το σύζυγο και τα παιδιά Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η έλλειψη χρόνου ως πηγή δυσκολίας  1 0 1 

Η έλλειψη βοήθειας ως πηγή 

δυσκολίας  
1 0 1 

Τα παιδιά ως πηγή ηρεµίας  1 0 1 

Η συζυγική σχέση ως πηγή 

συναισθηµάτων 
0 1 1 

Η συζυγική σχέση ως πηγή βοήθειας  0 1 1 

Η συζυγική σχέση ως πηγή 

φευγαλέων εντάσεων  
0 1 1 

Η συζυγική σχέση ως πηγή 

κατανόησης  
0 1 1 

Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή 

λατρείας  
0 1 1 

Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή 

τύψεων  
0 1 1 

Η σχέση µε τα παιδιά ως πηγή άγχους  0 1 1 
  

Συµπεραίνουµε λοιπόν, από τον παραπάνω πίνακα, ότι τη σχέση της Μαρίας µε τον σύζυγό της 

την χαρακτηρίζει η έλλειψη χρόνου, αφού όπως λέει και η Μαρία οι υποχρεώσεις είναι πολλές, µε 

αποτέλεσµα να µιλάνε περισσότερες ώρες στο κινητό και όχι να συζητάνε τα θέµατα που τους 

απασχολούν από κοντά. Επιπλέον, η Μαρία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της δεν την βοηθάει καθόλου 

µε τα παιδιά, ούτε µέσα στο σπίτι (σε δουλειές του σπιτιού), ούτε έξω από αυτό (να πάει, για 

παράδειγµα, να πάρει τα παιδιά από το σχολείο). Τέλος, η Μαρία αναφέρει, ότι η σχέση της µε τα 

παιδιά της είναι πολύ καλή, αφού αυτά την ηρεµούν κι εκείνη προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες 

τους, χωρίς όµως να φτάνει σε υπερβολές.  

Η άλλη µητέρα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η σχέση της µε το σύζυγό της βασίζεται στην αγάπη και 

το σεβασµό, και αυτό την κάνει ιδιαίτερα χαρούµενη. Μπορεί να υπάρχουν µικρές εντάσεις στην 

οικογένεια, όπως παραδέχεται και η ίδια, αλλά µε γνώµονα την κατανόηση και την αγάπη, όλα 

αποφεύγονται και ισορροπούνται. Προσθέτει, επίσης, ότι ο σύζυγός της δείχνει ιδιαίτερα µεγάλη 

κατανόηση µέσα στο πλαίσιο της οικογένειάς του, είτε παραµερίζοντας πολλές φορές τις παρέες 

του, είτε κατανοώντας τις υποχρεώσεις και τις επιθυµίες της συζύγου του.  

Αναφορικά τώρα µε τη σχέση της µε τα παιδιά της, αναφέρει, ότι τα λατρεύει και τα δύο το ίδιο – 

αν και το δεύτερο παιδί της το έκανε µε έναν άνθρωπο που λατρεύει – ενώ το πρώτο ουσιαστικά την 

ανάγκασε να µείνει µόνη της από την περίοδο της εγκυµοσύνης. Επιπλέον, αναφέρει, ότι πολλές 

φορές διακατέχεται από τύψεις για το πρώτο παιδί της, γιατί δεν µπόρεσε, για πολλούς λόγους – που 

µας τους αναφέρει στο κεφάλαιο επτά – να του δώσει ένα κανονικό οικογενειακό περιβάλλον από 

την αρχή που ήρθε στον κόσµο. Τέλος, τονίζει, ότι νιώθει άγχος αναφορικά µε τα παιδιά της και 

ειδικότερα για την σχέση που θα αναπτύξουν µεταξύ τους οι δύο αδερφές.      

    

9.2.7. Η απόκτηση παιδιών (Ερώτηση Νο7) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί έκανες παιδιά», µε 

την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον λόγο που 

απέκτησαν παιδιά στη ζωή τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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9.2.7.1. Το παιδί ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει, ότι η απόκτηση παιδιών αποτελεί γι’ αυτήν επιθυµία. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Γιατί το ήθελα, ναι. Μου άρεσε.  

 

9.2.7.2. Το παιδί ως τυχαίο γεγονός: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί την 

απόκτηση του παιδιού ως ένα τυχαίο γεγονός, µία απρογραµµάτιστη κατάσταση. Έτσι, 

παρουσιάστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] το πρώτο µου παιδί, βέβαια, απλά… ήρθε η εγκυµοσύνη, δεν το επιδίωξα, δεν το… 

ήθελα. Ε… ωστόσο, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο να κάνω, από το να κρα, από το να το κρατήσω το 

παιδί και να το γεννήσω… Ε… Έκανα, λοιπόν, παιδί, γιατί ήρθε στη ζωή µου νωρίς. 

 

9.2.7.3. Το παιδί ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο παρουσιάζει 

την απόκτηση του παιδιού ως µετουσίωση της αγάπης των δύο συντρόφων. Για παράδειγµα 

ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Το έκανα συνειδητά, ε… γιατί ήθελα ένα δεύτερο παιδί. Ε… ήθελα ένα κοµµάτι από 

τον άντρα µου, δηλαδή, ένιωσα, ότι µετουσιώνεται ουσιαστικά, ε… η αγάπη η δική µου και του 

συζύγου µου, σε ένα πρόσωπο, στην µπέµπα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το λόγο απόκτησης παιδιών παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 78 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 78: Κατηγορίες που αφορούν το λόγο απόκτησης παιδιών σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το λόγο 

απόκτησης παιδιών Μαρία    Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Το παιδί ως πηγή αρεσκείας  1 0 1 

Το παιδί ως τυχαίο γεγονός   0 1 1 

Το παιδί ως πηγή αγάπης  0 1 1 

 

Όπως καταλαβαίνουµε από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία αναφέρει, ότι απέκτησε παιδιά, γιατί 

τα ήθελε, γιατί της άρεσε η ιδέα. Η Ευαγγελία, αντιθέτως, αναφέρει, ότι το πρώτο της παιδί το 

απέκτησε απρογραµµάτιστα, απλώς έτυχε η εγκυµοσύνη, χωρίς να την επιδιώκει. Ωστόσο, το πρώτο 

πράγµα που σκέφτηκε γι’ αυτό το παιδί, ήταν να το κρατήσει και να γεννηθεί καλά. ωστόσο, το 

δεύτερο παιδί της, το γέννησε µέσα στα πλαίσια του γάµου και ήταν ουσιαστικά η ολοκλήρωση της 

αγάπης της µε τον σύζυγό της.  

 

9.2.8. Ο ρόλος των αδερφών µέσα στην οικογένεια (Ερώτηση Νο8) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιος θεωρείς, ότι είναι 

ο ρόλος των αδερφών µέσα στην οικογένεια», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο των αδερφών µέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

9.2.8.1. Τα αδέρφια ως πηγή αλληλοβοήθειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι ο ρόλος των αδερφών µέσα στα πλαίσια της οικογένειας είναι να βοηθάει και να 

συµπαραστέκεται ο ένας στον άλλον σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. πιο συγκεκριµένα: 
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Μαρία: […] είναι να… βοηθάει ο ένας τον άλλον… Και να συµπαραστέκονται, και συ, και 

συναισθηµατικά, και στο παιχνίδι να παίζουνε µαζί… Να είναι… δεµένα τα παιδιά µεταξύ τους. 

 

Ευαγγελία: […] να βοηθιούνται σε όλους τους τοµείς… και στον τοµέα, δηλαδή, της µεθή, της 

µαθήσεως, δηλαδή, στο σχολείο, το πιο µεγάλο να βοηθάει το πιο µικρό, αλλά και στο θέµα δυνάµεων, 

ξέρω ‘γω. Στο σπίτι να δείχνει το µεγαλύτερο στο µικρότερο, ξέρω ‘γω, πώς να στρώνει το κρεβάτι, 

πώς να ντύνεται, αλλά και τ’ αδέρφια… να βοηθούνε την µητέρα στο σπίτι, να βοηθούνε τον πατέρα. 

 

9.2.8.2. Τα αδέρφια ως πηγή υποστήριξης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι τα αδέρφια µέσα στην οικογένεια οφείλουν να υποστηρίζουν το ένα το άλλο στις 

κακουχίες και στα προβλήµατα γενικά της ζωής. Με αυτή τη φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […]  Ο ρόλος των αδερφών µέσα στην οικογένεια, ε… πιστεύω, ότι είναι υποστηρικτικός. 

∆ηλαδή… ε… όταν, ας πούµε, κάνει το ένα σκανδαλιά, ε, το άλλο να µην το καρφώνει, αλλά να 

προσπαθεί, έτσι, να… ε… να δικαιολογεί, ας πούµε, το αδερφάκι του, για να µην το µαλώσουνε ή να 

παίρνει τις ευθύνες επάνω του. Ε… πιστεύω, ότι τα αδέρφια πρέπει να υποστηρίζονται σε ό, τι κι αν 

γίνει, ε… και να ενισχύονται µεταξύ τους θετικά… Παράλληλα, πιστεύω, απόλυτα και ακράδαντα, ότι 
τα αδέρφια πρέπει να υποστηρίζονται µεταξύ τους, ε… σε οποιαδήποτε κακουχία ή προβληµατική 

κατάσταση παρουσιαστεί στη ζωή τους, πρέπει να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Ε… να είναι, να 

αποτελεί… τον κολλητό, ο ένας για τον άλλο, ή η µία ε… για την άλλη, ε… να είναι πολύ αγαπηµένοι 
και να τους ε… συνδέει στη ζωή τους ένα… αόρατο… σκοινί. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο των αδερφών µέσα στην οικογένεια 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα  79 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 79: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο των αδερφών µέσα στην οικογένεια σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο των 

αδερφών µέσα στην οικογένεια Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα αδέρφια ως πηγή αλληλοβοήθειας   1 1 2 

Τα αδέρφια ως πηγή υποστήριξης  0 1 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι τα 

αδέρφια πρέπει να βοηθιούνται µεταξύ τους και να υποστηρίζονται σε όλους τους τοµείς της ζωής 

τους. Η Ευαγγελία σηµειώνει επιπλέον, ότι το ένα πρέπει να βοηθάει το άλλο και όλα µαζί την 

µητέρα και τον πατέρα.  

Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι τα αδέρφια θα πρέπει να στηρίζονται µεταξύ τους και να 

ενισχύει το ένα το άλλο συναισθηµατικά και ηθικά σε ό, τι πρόβληµα παρουσιαστεί στη ζωή του.   

 
9.2.9. Εντάσεις και κρίσεις µέσα στην οικογένεια (Ερώτηση Νο9) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πέρασες κάποιες 

εντάσεις και κρίσεις µέσα στην οικογένειά σου; Γιατί ναι ή γιατί όχι; Περιέγραψε µου αναλυτικά», 

µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις εντάσεις 

και τις κρίσεις µέσα στην οικογένεια. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.9.1. Η προσωπική εµφάνιση ως πηγή έντασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ότι εστία έντασης για την οικογένειά του αποτέλεσε η εξωτερική 

εµφάνιση του συζύγου. Πιο συγκεκριµένα: 
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Μαρία: […] όταν… έλεγα στο σύζυγο να κόψει τα µαλλιά του, που δεν του το έλεγα µόνο εγώ, του το 

έλεγαν και τα πεθερικά µου, είχε δηµιουργηθεί µία ένταση, ένας χαµός. 

 

9.2.9.2. Η επιλογή αυτοκινήτου ως πηγή έντασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η επιλογή αυτοκινήτου αποτελεί εστία έντασης και σύγκρουσης της 

οικογένειάς του. 

 
Μαρία: […] όπως, επίσης και µε τ’ αυτοκίνητο, το πολυµορφικό. Εγώ δεν ήθελα τέτοιο αυτοκίνητο. 

Εγώ ήθελα ένα µικρό… Άσε! Εντάσεις, τότε, χαµός! ∆ε, δεν συµφωνούσα µε τίποτα! Άσε! Εντάσεις, 

τότε, χαµός! ∆ε, δεν συµφωνούσα µε τίποτα! Λέω, όχι, δεν το θέλω. 

 

9.2.9.3. Η επιθυµία εργασίας ως πηγή έντασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η επιλογή ή όχι εργασίας της γυναίκας αποτέλεσε σύγκρουση ανάµεσα στο ζευγάρι λόγω 

διαφορετικών επιθυµιών. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Και µάλιστα, και σ’ αυτό είχαµε µια σύγκρουση, τώρα που το λες. Ότι δεν ήθελε να 

εργαστώ, και… µου έλεγε, ε… τι να πας να κάνεις, και µας φτάνει ένας µισθός, και κάτι τέτοια. Μέχρι 
που του είπε ο πνευµατικός του, όχι θα την αφήσεις να δουλέψει… Ήθελε, λέει να κάνω, λέει,  παιδιά. 

Αυτό ήθελε. Να του κάνω παιδιά. Αυτό. Τίποτ’ άλλο. 

 

9.2.9.4. Η εγκυµοσύνη ως πηγή έντασης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι τα προβλήµατα στη διάρκεια της εγκυµοσύνης δηµιουργούν ένταση στην οικογένεια. 

Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Μόνο εγώ, όταν ήµουνα έγκυος, βέβαια, έτσι είχα… οι ορµόνες µου µε είχαν 

τρελάνει λίγο, ε… και τα ήθελα έτσι λίγο, ήµουν λίγο απαιτητική, ε… είχα κάποια προβλήµατα στην 

αρχή, δηλαδή είχα αποκόλληση, µετά είχα πρόωρες συσπάσεις. Έπρεπε να µείνω κάποια µικρά 

χρονικά διαστήµατα στο κρεβάτι. Η ∆έσποινα, έτσι είχε συνηθίσει να ‘µαι µαζί της, να παίζουµε, να 

τρέχουµε. Έβλεπε τώρα, ότι της έχω µειώσει το χρόνο που αφιερώνω σ’ εκείνη. Ε… Ο σύζυγός µου, 

αν και προσπαθούσε πολύ να καταλάβει και καταλάβαινε, αλλά όπως και να ‘ναι είχε χαλάσει την 

ισορροπία µέσα στο σπίτι. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις εντάσεις και τις κρίσεις µέσα στην 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 80 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 80: Κατηγορίες που αφορούν τις εντάσεις και τις κρίσεις µέσα στην οικογένεια σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις εντάσεις 

και τις κρίσεις µέσα στην οικογένεια Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η προσωπική εµφάνιση ως πηγή 

έντασης  
1 0 1 

Η επιλογή αυτοκινήτου ως πηγή 

έντασης  
1 0 1 

Η επιθυµία εργασίας ως πηγή 

έντασης  
1 0 1 

Η εγκυµοσύνη ως πηγή έντασης  0 1 1 
 

Συµπεραίνουµε λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα, ότι και τα δύο υποκείµενα έχουν περάσει 

εντάσεις µέσα στην οικογένειά τους. Η Μαρία ξεχωρίζει και µας αναφέρει την ένταση που 

δηµιουργήθηκε στο σπίτι της λόγω της εξωτερικής εµφάνισης του συζύγου της. Ήθελε, δηλαδή να 

αφήσει µακριά µαλλιά, ως κληρικός που είναι, ενώ η ίδια είχε αντίθετη άποψη και το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε αιτία έντονων διαξιφισµών µεταξύ τους. παράλληλα, όταν ήθελαν να πραγµατοποιήσουν 
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µία αγορά αυτοκινήτου, η Μαρία ήθελε ένα µικρό αυτοκίνητο, ενώ ο σύζυγος αντίστοιχα ένα 

µεγάλο. Η µεγαλύτερη όµως κρίση που πέρασε η Μαρία µε το σύζυγό της, είναι όταν η Μαρία 

εξέφρασε την επιθυµία της να εργαστεί και µάλιστα στο επάγγελµα που είχε σπουδάσει. Ο σύζυγός 

της ήταν τελείως αρνητικός, γιατί, όπως λέει η Μαρία, το µόνο που ήθελε από την ίδια ήταν να του 

κάνει παιδιά.   

Η Ευαγγελία από την άλλη αναφέρει, ότι η περίοδος της δεύτερης εγκυµοσύνης της ήταν 

ιδιαίτερα αγχωτική και κουραστική και για εκείνη, αλλά και για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς 

της. Κι αυτό, γιατί είχε διάφορα προβλήµατα που προέρχονταν από την εγκυµοσύνη, κι έπρεπε να 

παραµείνει για συχνά χρονικά διαστήµατα στο κρεβάτι, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι 

συνθήκες µέσα στο σπίτι.   

 

 9.2.10. Η οικογένεια στο µέλλον (Ερώτηση Νο10) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς φαντάζεσαι ότι 

θα είναι η οικογένειά σου στο µέλλον», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε την µορφή που φαντάζονται, ότι θα έχει η οικογένειά τους στο µέλλον. 

Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

9.2.10.1. Η οικογένεια ως πηγή αυτονοµίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

φαντάζεται τα µέλη της οικογένειάς του στο µέλλον να έχουν αποκτήσει την αυτονοµία τους και να 

έχει τραβήξει το καθένα τη δική του προσωπική πορεία. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] ο καθένας θα έχει τραβήξει την πορεία του. 

 

9.2.10.2. Η οικογένεια ως πηγή παντοτινής ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί την ανατροφή των παιδιών υποχρέωση της οικογένειας µε µεγάλη διάρκεια.  

Έτσι, έχουµε το εξής παράδειγµα:  

 
Μαρία: […] Γιατί πιστεύω, ότι… µικρά παιδιά, µικρά βάσανα, µεγάλα παιδιά, µεγάλα βάσανα. 

 

9.2.10.3. Η οικογένεια ως πηγή υγείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει ως την µεγαλύτερη επιθυµία του για το µέλλον της οικογένειάς του την υγεία των 

µελών της. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής: 

  
Ευαγγελία: […] αυτό, αυτό που θέλω βασικά για την οικογένειά µου, είναι να έχουµε την υγεία µας 

πάνω απ’ όλα, ε, πρώτα απ’ όλα αυτό. 

 

9.2.10.4. Ο γιος ως πηγή επιθυµίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο τονίζει την 

επιθυµία απόκτησης ενός γιου στην οικογένεια µελλοντικά. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] ίσως, κάποια στιγµή έρθει και τρίτο παιδί, αφού ο σύζυγός µου θέλει και ένα τρίτο 

παιδί µέσα στην οικογένεια. Ε… Ίσως ελπίζει να κάνουµε τον απόγονο, το γιο, αφού έχουµε δύο κόρες, 

ε, θέλει κι ένα αγόρι. Και για να είµαι ειλικρινής, κι εγώ θα ήθελα να έχω ένα γιο.   

 

9.2.10.5. Η ευτυχία των παιδιών ως πηγή επιθυµίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, ως πρώτη του προτεραιότητα την ευτυχία των παιδιών του, αναφορικά µε 

το µέλλον της οικογένειάς του. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] να ‘ναι γερά τα παιδιά µου, να πηγαίνουν καλά στο σχολείο τους, να κάνουνε καλές, 

ε… φίλες και φίλους, ε… να σταδιοδροµήσουν, ε… να έχουν υγιείς σχέσεις και σε φιλικό και σε 

ερωτικό επίπεδο, και γενικά να κάνουν πράγµατα στη ζωή τους, που τους ε, χαρίζουν ευτυχία. 
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την οικογένεια στο µέλλον παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 81 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 81: Κατηγορίες που αφορούν την οικογένεια στο µέλλον σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

οικογένεια στο µέλλον Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή αυτονοµίας  1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή παντοτινής 

ευθύνης  
1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή υγείας  0 1 1 

Ο γιος ως πηγή επιθυµίας  0 1 1 

Η ευτυχία των παιδιών ως πηγή 

επιθυµίας  
0 1 1 

 

Συνειδητοποιούµε λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα, ότι η Μαρία φαντάζεται την οικογένειά της 

στο µέλλον αυτόνοµη, αφού ο καθένα θα έχει «τραβήξει» τη δική του γραµµή στο χάρτη που 

λέγεται ζωή. Πιστεύει, ωστόσο, ότι οι γονείς πάντα θα ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και θα 

αποτελούν την πρώτη έγνοια στη ζωή τους.  

Η Ευαγγελία από την άλλη θέλει να πιστεύει, ότι όλα τα µέλη της οικογένειάς της θα είναι καλά 

στην υγεία τους µελλοντικά, αλλά και θα κάνουν πράγµατα που τα γεµίζει ευτυχία. Τέλος, εκφράζει 

την επιθυµία της µελλοντικά να αποκτήσει ένα ακόµη παιδί, και µάλιστα θα ήθελε πολύ να ήταν 

αγόρι, αφού έχει ήδη δύο κόρες. 

 

9.2.11. ∆ιαφορές µεταξύ της οικογένειας σήµερα και της οικογένειας παλαιότερα, όπως 

λειτουργούσε στην οργάνωση, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις 
αντιλήψεις (Ερώτηση Νο11)  

  

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι διαφορές βλέπεις, ότι 

υπάρχουν µεταξύ της οικογένειάς σου και της οικογένειας, όπως λειτουργούσε σε παλαιότερες 

εποχές, όσον αφορά: (α) την οργάνωση (δοµή), (β) τις αξίες, (γ) τα συναισθήµατα, (δ) τις 

συµπεριφορές και (ε) τις αντιλήψεις», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των 

δύο µητέρων σχετικά µε τις διαφορές στη λειτουργία της οικογένειας παλαιότερα και σήµερα. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες:  

 

9.2.11.1. Παλαιότερα 

 

9.2.11.1.1. Οργάνωση (δοµή) 
 

9.2.11.1.1.1. Η οικογένεια ως ευρύτερη έννοια: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

συνδέει απόλυτα την οικογένεια µε τη συνύπαρξη προσώπων. Ωστόσο, σηµαντικός είναι ο αριθµός 

που απαρτίζουν τελικά την οικογένεια. Έτσι, τα υποκείµενα διαπιστώνουν, ότι παλαιότερα υπήρχε η 

ευρύτερη µορφή της (παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά, ζώα). Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: […] παλαιότερα οι οικογένειες ζούσαν µαζί µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, στο ίδιο 

σπίτι, πάρα πολλά µέλη, και κο, µαζί µε πάρα πολλά ζώα. 

 

9.2.11.1.1.2. Η οικογένεια ως πυρηνική µορφή: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει ως διαφορά της σηµερινής εποχής µε την παλαιότερη την δοµή της οικογένειας. Έτσι, 

παρουσιάστηκε το εξής: 
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Ευαγγελία: […]  υπερίσχυε η πυρηνικότατη οικογένεια, ο µπαµπάς, η µαµά και τα παιδιά, που έχουν 

αποκτηθεί από τον ένα και µοναδικό γάµο που υφίσταται εκείνη τη στιγµή στην οικογένεια, στο 

ζευγάρι. 

 

9.2.11.1.1.3. Το διαζύγιο ως πηγή απαγόρευσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναφερόµενο στην παλαιότερη εποχή επισηµαίνει την απουσία της εµφάνισης του 

διαζυγίου. Για παράδειγµα, ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] ∆εν χώριζαν ποτέ, δηλαδή, δεν πέρναγε καν αυτό από το µυαλό τους. 

 

9.2.11.1.2. Αξίες  
 

9.2.11.1.2.1. Η οικογένεια ως δεσµός: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υποστηρίζει, ότι ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας αναπτύσσονται συγκεκριµένες σχέσεις, οι 

οποίες οδηγούν σε ανάλογες συναισθηµατικές καταστάσεις. Μάλιστα, το υποκείµενο κρίνει, ότι 

αυτό το στοιχείο είναι κοινό στην παλαιότερη εποχή και τη σηµερινή και γενικότερα δεν εντοπίζει 

κάποια διαφορά στις αξίες του παρελθόντος και του σήµερα. Ειδικότερα:   

 
Μαρία: […] η αξία της δικής µου οικογένειας είναι… να… δίνουµε σηµασία στο να… να είµαστε 

δεµένοι και να ‘µαστε… µια γροθιά. Να µπορεί ο… να εί, να είµαστε… δεµένοι. Ε… παλαιότερα… 

και παλαιότερα γινόταν βέβαια αυτό…  Πάντως εγώ, εγώ θεωρώ, ότι κοινό είναι αυτό. ∆ηλαδή, η… 

ότι προσπαθούµε να ‘µαστε δεµένοι, µια γροθιά, ε… αυτό το προσπαθούσανε και παλαιότερα. 

 

9.2.11.1.2.2. Ο γάµος ως θεσµός:  Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αναφέρεται 

στην αντιµετώπιση του γάµου τότε, ως θεσµού, ως µία θεσµοθετηµένη κατάσταση που 

αντανακλούσε µεγάλη αξία. Πιο συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] ο γάµος είχε αξία µέσα στα πλαίσια της οικογένειας και η απόκτηση των παιδιών είχε 

αξία µέσα στα πλαίσια της οικογένειας.  

 

9.2.11.1.3. Συναισθήµατα 
 

9.2.11.1.3.1. Ο ψυχρός πατέρας ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι τα συναισθήµατα του πατέρα στην παλαιότερη εποχή χαρακτηρίζονταν από 

ψυχρότητα. Με αυτή τη φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] του πατέρα ήτανε… πολύ… ψυχρός, απότοµος… δεν ήταν τόσο ζεστά τα 

συναισθήµατα… των, του πατέρα τουλάχιστον. 

 

9.2.11.1.3.2. Ο απών πατέρας ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο πατέρας στην παλαιότερη εποχή απουσίαζε τις περισσότερες ώρες από την 

οικογένειά του. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] έβλεπε λίγες ώρες τα παιδιά, και αυτά… µπορεί να τα ‘βλεπε και µόνο στον ύπνο, γιατί 

δούλευε όλη µέρα, για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της οικογένειάς του. 

 

9.2.11.1.3.3. Η γυναίκα ως πηγή καταπίεσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η γυναίκα στην παλαιότερη εποχή ήταν άβουλη, χωρίς άποψη και διεκδικήσεις. Για 

παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής: 
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Μαρία: […] πιστεύω, όµως, ότι παλαιότερα η γυναίκα, καταπνιγότανε. ∆ηλαδή, δεν µπορούσε να έχει 

ένα δικό της, δικές της επιθυµίες, και πιστεύω, πεποιθήσεις, ό, τι της έλεγε ο σύζυγος. Ήτανε… το 

φερέφωνο του συζύγου. Αυτό θα κάνεις, αυτό θα κάνω. ∆εν σήκωνε κεφάλι. 

 

Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι γενικά οι γυναίκες εκείνης της εποχής ήταν άβουλες, δηλαδή… δεν 

ήταν χειραφετηµένες, δεν ένιωθαν, ότι είχαν δύναµη στο λόγο τους, στα χέρια τους. Ε… Πιστεύω, ότι 

είχαν έτσι πάντα σκυµµένο το κεφάλι. Αν θα εργάζονταν κάπου ε… θα ήταν στις αγροτικές δουλειές 

του συζύγου τους, ως βοήθηµα. Ούτε βέβαια είχαν µισθό, ούτε πληρωνόντουσαν, τίποτα. 

 

9.2.11.1.3.4. Ο γάµος ως πηγή προξενιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

τονίζει, ότι στην παλαιότερη εποχή οι γάµοι γίνονταν κυρίως από προξενιό. Για παράδειγµα, 

ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Στην ε… παλαιότερη εποχή, όµως ε… οι γάµοι γινόντουσαν συνήθως, ε… από 

προξενιό, ε… και κοιτούσαν ε… η γυναίκα κυρίως έπρεπε να έχει την προίκα, όπως την έλεγαν ε… 

και κοιτούσαν να έχει η γυναίκα τους µεγάλα… περιουσιακά στοιχεία και να τα ενώσουν µε τη δική 

τους ε… προίκα οι άντρες ή αν δεν είχαν να πάρουν, ας πούµε µία γυναίκα µε προίκα, για να 

βολευτούν εκείνοι. 

 

9.2.11.1.3.5. Η οικογένεια ως πηγή απουσίας συναισθηµάτων: 
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο υπογραµµίζει την έλλειψη συναισθηµατικών 

εκδηλώσεων στους κόλπους της οικογένειας την παλαιότερη εποχή. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] µέσα στο σπίτι παλαιότερα, µέσα στην οικογένεια ε… δεν µοιράζονταν έτσι πολλά 

συναισθήµατα µεταξύ τους, δεν υπήρχε αυτή… αυτό το αλισβερίσι, ας πούµε, των συναισθηµάτων. 

∆ηλαδή, να, να µοιραστούν τη χαρά τους, τη λύπη τους, ε, το θυµό τους, ε… να συζητήσουν. 

 

9.2.11.1.4. Συµπεριφορές  
 

9.2.11.1.4.1. Η βία ως πηγή συµπεριφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι οι συµπεριφορές των γονέων παλαιότερα απέναντι στα παιδιά τους διακατέχονταν από 

επιθετικότητα. Έτσι, ακούστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] οι συµπεριφορές ήτανε πολύ βίαιες παλαιότερα. Υπήρχε πολύ ξύλο, πολύ… ξύλο, ξύλο, 

πιστεύω… οι γονείς προς τα παιδιά. ∆εν ήτανε το µορφωτικό τους επίπεδο τόσο υψηλό, αγρότες οι 

περισσότεροι… δεν ξέρανε, να… διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά, και πολύ ξύλο. 

 

9.2.11.1.4.2. Η γυναίκα ως πηγή υποχώρησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει την υποχωρητικότητα της γυναίκας κατά την παλαιότερη εποχή. Έτσι, έχουµε το εξής 

παράδειγµα:   

 
Ευαγγελία: […] τις περισσότερες υποχωρήσεις τις έκανε η γυναίκα ε… που… δεν δούλευε συνήθως, 

ήταν στο σπίτι και… µεγάλωνε και διαπαιδαγωγούσε τα… πολλά παιδιά που έκανε µε το σύζυγό της. 

 

9.2.11.1.4.3. Ο άντρας ως πηγή απουσίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που ο σύζυγος τις 

περισσότερες ώρες απουσίαζε από το σπίτι του, λόγω εργασίας. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ο οποίος ε, δούλευε τις περισσότερες ώρες της ηµέρας, ε… εργαζόταν από το πρωί 

ε… και επέστρεφε στο σπίτι, αργά το βράδυ, συνήθως. 

 

9.2.11.1.4.4. Ο άντρας ως αφέντης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

χαρακτηρίζει τον άντρα ως µονόχνοτο, µε παρωπίδες, ως τον µοναδικό άνθρωπο που λαµβάνει τις 

αποφάσεις της οικογένειας. Ειδικότερα:   
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Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι ο άντρας ήτανε ο αφέντης του σπιτιού, έπαιρνε τις αποφάσεις του και 

απλά τις κοινοποιούσε στη γυναίκα του. 

 

 

9.2.11.1.4.5. Η γυναίκα ως πηγή καταπίεσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την ανικανότητα της γυναίκας κατά την παλαιότερη εποχή να πάρει οποιαδήποτε 

απόφαση αναφορικά µε την οικογένειά της σε αντίθεση µε τον άντρα. Πιο αναλυτικά:   

 

 
Ευαγγελία: […] Η γυναίκα… δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, ότι ούτε καν, ας πούµε, είχε το δικαίωµα 

να γελάσει ή να χαρεί. Έπρεπε να ρωτήσει πρώτα το σύζυγο, για να το κάνει. 

 

 

9.2.11.1.4.6. Η γυναίκα ως µητέρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναγνωρίζει ως µοναδικό ρόλο της γυναίκας κατά τη διάρκεια της παλαιότερης εποχής, αυτόν της 

µητέρας. Ειδικότερα: 

 

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, δεν δούλευε, ε… δεν αµειβόταν, ε…  ήταν, ας πούµε, η µητέρα µόνο των 

παιδιών. 

 

9.2.11.1.5. Αντιλήψεις  

 

 
9.2.11.1.5.1. Η ανελευθερία επιλογών ως πηγή αντιλήψεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένεια στην παλαιότερη εποχή χαρακτηριζόταν από αυταρχικότητα 

και συντηρητικότητα στις αντιλήψεις τους. Έτσι, έχουµε το εξής παράδειγµα: 

 

 
Μαρία: […] Παλαιότερα ήταν πιο αυταρχική. ∆ηλαδή, ό, τι έλεγε ο πατέρας – αφέντης. Παλαιότερα 

οι αντιλήψεις των… της οικογένειας, ήτανε… στάνταρ, πο, παραδοσιακές, συντηρητικές, αυτό θα 

κάνετε, έτσι θα ντυθείτε, ε, δεν βγαίνετε έξω, εγώ θα αποφασίσω ποιον θα πάρετε. 

 

 

9.2.11.1.5.2. Ο γάµος ως πηγή διαρκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

τονίζει τη χρονική διάρκεια του γάµου κατά την παλαιότερη εποχή. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 

 
Ευαγγελία: […] παλαιότερα είχαν την αντίληψη, ότι ο γάµος είναι κάτι το οποίο διαρκεί πάντα. Η 

οικογένεια είναι… ο σχηµατισµός µίας ε, πολύ δυνατής οµάδας, η οποία δεν µπορεί να διασπαστεί µε 

τίποτα και πιστεύω, ότι δεν είχαν στο µυαλό τους καθόλου το χωρισµό. ∆ηλαδή, προσπαθούσαν, ό, τι 

πρόβληµα και να είχαν, που συνήθως δεν παρουσιάζονταν προβλήµατα να τα λύσουν ε… εντός της 

οικογένειας. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη δοµή, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τη 

συµπεριφορά και τις αντιλήψεις της οικογένειας παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 82 πιο 

κάτω. 
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Πίνακας 82: Κατηγορίες που αφορούν το τι ίσχυε παλαιότερα στην οικογένεια αναφορικά µε τη δοµή, τις 

αξίες, τα συναισθήµατα, τη συµπεριφορά και τις αντιλήψεις σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν  τις 

διαφορές ανάµεσα στη σηµερινή και 

την παλαιότερη εποχή 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως 

ευρύτερη έννοια 
1 0 1 

Η οικογένεια ως 

πυρηνική µορφή 
0 1 1 ∆οµή  

 
Το διαζύγιο ως 

πηγή 

απαγόρευσης 

0 1 1 

Η οικογένεια ως 

δεσµός 
1 0 1 

Αξίες  

 Ο γάµος ως 

θεσµός 
0 1 1 

Ο ψυχρός πατέρας 

ως πηγή 

συναισθηµάτων  

1 0 1 

Ο απών πατέρας 

ως πηγή 

συναισθηµάτων  

1 0 1 

Η γυναίκα ως 

πηγή καταπίεσης  
1 1 2 

Ο γάµος ως πηγή 

προξενιού  
0 1 1 

Συναισθήµατα 

Η οικογένεια ως 

απουσία 

συναισθηµάτων  

0 1 1 

Η βία ως πηγή 

συµπεριφοράς  
1 0 1 

Η γυναίκα ως 

πηγή υποχώρησης  
0 1 1 

Ο άντρας ως πηγή 

απουσίας  
0 1 1 

Ο άντρας ως 

αφέντης  
0 1 1 

Η γυναίκα ως 

πηγή καταπίεσης  
0 1 1 

Συµπεριφορές  

Η γυναίκα ως 

µητέρα 
0 1 1 

Η ανελευθερία 

επιλογών ως πηγή 

αντιλήψεων 

1 0 1 

Αντιλήψεις  

Ο γάµος ως πηγή 

διάρκειας  
0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία αναφορικά µε τη δοµή της οικογένειας 

την παλαιότερη εποχή µιλάει για την ευρύτερη έννοια της, και τη συνδέει µε την συνύπαρξη 

ανθρώπων – µπαµπάς, µαµά, παιδιά, παππούς, γιαγιά - και ζώων. Η Ευαγγελία αντιθέτως 

υπογραµµίζει την πυρηνική µορφή της οικογένειας – µπαµπάς, µαµά, παιδιά και µάλιστα κάνει λόγο 

για έναν και µοναδικό γάµο που τελούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Σε συνδυασµό µε αυτό, 

η Ευαγγελία αναφέρει, ότι το διαζύγιο τότε ήταν κάτι εντελώς απαγορευµένο και δεν περνούσε καν 

από το µυαλό των ανθρώπων.  
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Αναφορικά τώρα µε τις αξίες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή, η Μαρία κάνει λόγο για το 

δέσιµο των µελών της οικογένειας και την άριστη σχέση που είχαν µεταξύ τους. µάλιστα αυτό το 

στοιχείο θεωρεί, ότι είναι κοινό και στη σηµερινή εποχή. Η Ευαγγελία από την πλευρά της θεωρεί, 

ότι οι άνθρωποι παλαιότερα αντιµετώπιζαν το γάµο ως θεσµό, όπου είχε µεγάλη αξία για την 

απόκτηση των παιδιών.  

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία υπογραµµίζει την ψυχρότητα του πατέρα κατά 

την παλαιότερη εποχή, αλλά και την πολύωρη απουσία του µέσα από το σπίτι, λόγω εργασίας. 

Θεωρεί, δηλαδή, η Μαρία, ότι ο πατέρας παλαιότερα δεν εµπλεκόταν καθόλου στη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών του, αφού ο µοναδικός σκοπός του ήταν να παρέχει υλικά αγαθά στην οικογένειά του. 

Η Μαρία από την άλλη υποστηρίζει, ότι η γυναίκα στην παλαιότερη εποχή ήταν άβουλη, χωρίς 

άποψη και διεκδικήσεις και έκανε ό, τι της έλεγε ο σύζυγος. Επίσης, η Ευαγγελία αναφέρει, σε 

αντίθεση µε την Μαρία (που υποστήριξε παραπάνω το δέσιµο της οικογένειας παλαιότερα), ότι 

παλαιότερα µέσα στην οικογένεια δεν µοιράζονταν πολλά µεταξύ τους και γενικότερα δεν υπήρχαν 

εύκολα συναισθηµατικές εκδηλώσεις. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι άξιο αναφοράς το 

γεγονός, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι οδηγούνταν στο γάµο αποκλειστικά από προξενιό, µε 

γνώµονα, κυρίως οι άντρες, την προίκα της γυναίκας.  

Η Μαρία, όσον αφορά στις συµπεριφορές κατά την παλαιότερη εποχή, θεωρεί, ότι το χαµηλό 

πνευµατικό επίπεδο των γονέων, τους οδηγούσε στο να έχουν πολύ άσχηµη συµπεριφορά απέναντι 

στα παιδιά τους. Απόρροια της συµπεριφοράς αυτής ήταν η άσκηση βίας και επιθετικότητας στα 

παιδιά τους. Η Ευαγγελία από την άλλη τονίζει για άλλη µια φορά τη θέση της γυναίκας στην 

παλαιότερη εποχή. Η γυναίκα, δηλαδή, ήταν υποχρεωµένη από τον σύζυγο, θέλοντας και µη, να 

κάνει πολλά παιδιά και να τα αναθρέψει. Τις περισσότερες υποχωρήσεις µέσα στο σπίτι τις έκανε η 

γυναίκα. Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο µοναδικός ρόλος της γυναίκας εκείνης της εποχής, 

ήταν αυτός της µητέρας. Ήταν υποχρεωµένη να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να τα 

µεγαλώνει, να µην εργάζεται και κατά συνέπεια να µην αµείβεται. Ακόµη, αναφέρεται η Ευαγγελία 

στα καταπιεσµένα συναισθήµατα της γυναίκας εκείνη την εποχή, αφού όλα οι αποφάσεις µέσα στο 

σπίτι παίρνονταν αποκλειστικά από το σύζυγο. Παράλληλα µε αυτές τις θέσεις για τη γυναίκα, η 

Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο άντρας παλαιότερα ήταν συνέχεια απών από το σπίτι, λόγω εργασίας, 

και ότι θεωρούνταν ο αφέντης του σπιτιού, ο οποίος λάµβανε αποκλειστικά τις αποφάσεις για την 

οικογένειά του.  

Στις αντιλήψεις τώρα η Μαρία χαρακτηρίζει τον άντρα παλαιότερα ως «αφέντη», όπως και η 

Ευαγγελία παραπάνω. Η οικογένεια λοιπόν παλαιότερα ήταν παραδοσιακή, αυταρχική και 

συντηρητική, κατά την Μαρία, αφού όλες τις αποφάσεις της τις έπαιρνε ο πατέρας. Η Ευαγγελία 

από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι παλαιότερη η χρονική διάρκεια του γάµου ήταν µεγαλύτερη. 

Κι αυτό γιατί, έδιναν αξία στο γάµο και τον αντιµετώπιζαν ως θεσµό, µε µεγάλη σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα.     

 

9.2.11.2. Σήµερα 

 

9.2.11.2.1. Οργάνωση (δοµή) 
 

9.2.11.2.1.1. Η οικογένεια ως στενή έννοια: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

συνδέει και πάλι την οικογένεια µε την συνύπαρξη προσώπων, αλλά αυτή τη φορά διαπιστώνει την 

στενή έννοια της οικογένειας. Με αυτή την φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] αποτελούµαστε από… µπαµπά, σύζυγο και παιδιά. 

 

9.2.11.2.2. Η οικογένεια ως διευρυµένη µορφή: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την αλλαγή της µορφής της οικογένειας σήµερα, λόγω των διαζυγίων και των 

επαναλαµβανόµενων γάµων. Έτσι, έχουµε το εξής:  
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Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, δεν έγινε, όπως στη δική µου οικογένεια, που εγώ έχω κάνει ένα άλλο γάµο, 

παντρεύτηκα δεύτερη φορά και απέκτησα το δεύτερο παιδί µου από δεύτερο σύζυγό. Αυτό πιστεύω 

ήταν απαγορευµένο. 

 

9.2.11.2.2. Αξίες  

 

9.2.11.2.2.1. Ο γάµος ως απουσία θεσµού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

εντοπίζει διαφορά στον τρόπο που αντιµετώπιζαν το γάµο οι άνθρωποι στην παλαιότερη εποχή και 

στον τρόπο που τον αντιµετωπίζουν σήµερα. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι παλαιότερα σε αντίθεση µε εµένα, ας πούµε, που… έµεινα έγκυος, ε… 

και παντρεύτηκα, ε… ε…   όχι και παντρεύτηκα, και γέννησα µάλλον το παιδί, και κατόπιν 

παντρεύτηκα, ήµουν, δηλαδή, ανύπαντρη µητέρα, ε… πιστεύω, ότι… πιστεύω, ότι αυτό σπάνια 

γινόταν εκείνη την εποχή. 

 

9.2.11.2.2.2. Η οικογένεια ως δεσµός: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υποστηρίζει, ότι ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας αναπτύσσονται συγκεκριµένες σχέσεις, οι 

οποίες οδηγούν σε ανάλογες συναισθηµατικές καταστάσεις. Μάλιστα, το υποκείµενο κρίνει, ότι 

αυτό το στοιχείο είναι κοινό στην παλαιότερη εποχή και τη σηµερινή και γενικότερα δεν εντοπίζει 

κάποια διαφορά στις αξίες του παρελθόντος και του σήµερα. Ειδικότερα:   

 
Μαρία: […] η αξία της δικής µου οικογένειας είναι… να… δίνουµε σηµασία στο να… να είµαστε 

δεµένοι και να ‘µαστε… µια γροθιά. Να µπορεί ο… να εί, να είµαστε… δεµένοι. 

 

9.2.11.2.3. Συναισθήµατα  
 

9.2.11.2.3.1. Ο παρών πατέρας ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο πατέρας στη σηµερινή εποχή αφιερώνει περισσότερες ώρες στα παιδιά 

του. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής:   

 
Μαρία: […] Ενώ τώρα, ο πατέρας, προσπαθεί να είναι τις λίγες ώρες, έτσι το µεσηµ, µε τα παιδιά του, 

ο σύζυγος, ας πούµε, προσπαθεί να είναι µε τα παιδιά του, όσο µπορεί καλά. 

 

9.2.11.2.3.2. Η γυναίκα ως πηγή δικαιωµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι στη σηµερινή εποχή η γυναίκα έχει λόγο και άποψη και διεκδικεί για τον εαυτό της 

πράγµατα. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Ενώ τώρα η γυναίκα, δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούµε, ότι… µου επέτρεψε ο σύζυγος να 

εργαστώ. ∆ηλαδή, είναι πιο δηµοκρατικά τώρα»… σηκώνω κεφάλι. ∆ηλαδή, τώρα δεν είναι τα 

πράγµατα, όπως ήτανε παλαιότερα. 

 

9.2.11.2.3.3. Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει ως βασική αιτία της πραγµατοποίησης των γάµων στη σηµερινή εποχή το αίσθηµα της 

αγάπης. Έχουµε, λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι… τώρα, ένας γάµος, ε… για να πραγµατοποιηθεί, ε… βασίζεται 

περισσότερο στο συναίσθηµα της ε… αγάπης. Ε… δηλαδή… όταν ερωτεύεσαι κάποιον, ε… κάνεις 

σχέση µαζί του ή πολλές φορές, κάνεις σχέση µαζί του, τον ερωτεύεσαι και κατόπιν καταλήγεις στο… 

γάµο.  

 

9.2.11.2.4. Συµπεριφορές  
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9.2.11.2.4.1. Το ξύλο ως πηγή χρησιµότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η άσκηση βίας από την πλευρά των γονέων στη σηµερινή εποχή, χρειάζεται σε µερικές 

περιπτώσεις. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] Τώρα, στη σηµερινή εποχή, ας πούµε, οι… έχουµε σταµατήσει να χτυπάµε, δεν δίνουµε 

ξύλο, αλλά πότε – πότε καµιά στον ποπό, χρειάζεται. Γιατί καµιά φορά και τα λόγια είναι πιο κοφτερά 

από το… χέρι. Και καλύτερα να χρησιµοποιείται κι αυτό πότε – πότε. Πιστεύω εγώ για τη δική µου 

οικογένεια, έτσι; 

 

9.2.11.2.4.2. Η γυναίκα ως πηγή δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει τη διαφορά στην δυναµικότητα της γυναίκας σήµερα αναφορικά µε την παλαιότερη 

εποχή. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] αυτό ακόµα που έκανα εγώ, που έβαλα κάποια όρια στο σύντροφό µου, ε… στο 

σύζυγό µου µάλλον τον πρώτο, κάποια γυναίκα δεν θα το έκανε εύκολα αυτό… δηλαδή… δεν θα 

έβαζε τον, ε… τον κανόνα, το όριο, ξέρω ‘γω, στο σύζυγό της, κάτσε και σκέψου τι θέλεις και… 

αλλιώς χωρίζουµε και αποφάσισε τι θες. 

 

9.2.11.2.4.3. Η γυναίκα ως πηγή ρόλων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που εντοπίζονται οι 

πολλαπλοί ρόλοι που έχει αναλάβει η γυναίκα σήµερα στην εποχή µας. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] ενώ σήµερα η γυναίκα στην οικογένεια είναι και µητέρα, είναι και εργαζόµενη 

σύζυγος, ε… είναι και φιλενάδα… Είναι και πολλά άλλα πράγµατα µαζί, εκτός από µητέρα. Ε… έχει, 

δηλαδή, πολλαπλούς ρόλους ε, σήµερα. 

 

9.2.11.2.5. Αντιλήψεις 

 
9.2.11.2.5.1. Η ελευθερία επιλογών ως πηγή αντιλήψεων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένεια στις µέρες µας διακατέχεται από δηµοκρατικότητα, όσον 

αφορά στα αποφάσεις και στις δραστηριότητές της. Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] είναι πιο δηµοκρατική η οικογένεια τώρα από παλαιότερα. Ενώ τώρα οι γονείς είναι 

ελεύθεροι, λένε το… δηλαδή, θα πούµε µια κουβέντα στα παιδιά µας αργότερα, αλλά, αν πιάσει τόπο, 

αν δεν πιάσει, είναι υπεύθυνα αυτά. Εγώ αυτό λέω. Αν βρείτε… αν, αν βρείτε σωστούς ανθρώπους, αν 

δεν βρείτε; Θα υποστείτε τις συνέπειες. 

 

9.2.11.2.5.2. Ο άντρας ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που υπογραµµίζεται η 

αλλαγή των απόψεων και της στάσης του άντρα απέναντι στη γυναίκα. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] είναι πιο µορφωµένος, είναι πιο ανοιχτόµυαλος… παντρεύονται γυναίκες ε… οι 

άντρες που τις αγαπούν, και όχι επειδή έχουν προίκα. Ή επειδή δεν είχαν άλλη… ε…  σεξουαλική 

σχέση, στην, ε… ζωή τους. 

 

9.2.11.2.5.3. Ο γάµος ως πηγή µικρής διάρκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την µικρή χρονική διάρκεια των γάµων στις µέρες µας συγκριτικά µε τους 

γάµους του παρελθόντος. Έτσι, λοιπόν έχουµε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στους κόλπους της, ε, την ε… λύση… δεν την 

βρίσκει µαζί το ζευγάρι. ∆ηλαδή, πλέον, δεν έχει το χρόνο ε, και το χώρο το ζευγάρι να συζητήσει ε, 

και γι’ αυτό, συνήθως ε, οδηγούνται… στο… χωρισµό. Ε… Και τώρα στις µέρες µας, το χωρισµό, ε… 

τον έχουµε σαν καραµέλα. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι τώρα τα… ζευγάρια, διαλύουν πολύ εύκολα την 

οικογένειά τους, µε το µόνο, µόνο ε… είτε, ε… είτε δεν δίνουνε χρόνο στο σύντροφό τους, για να τους 

εξηγήσει, ας πούµε, πώς έχουν τα πράγµατα ή πώς δηµιουργήθηκαν κάποια προβλήµατα. 
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Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη δοµή, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις 

συµπεριφορές και τις αντιλήψεις παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 82α πιο κάτω. 

 

Πίνακας 82α: Κατηγορίες που αφορούν το τι ισχύει σήµερα στην οικογένεια αναφορικά µε τη δοµή, 

τις αξίες, τα συναισθήµατα, τη συµπεριφορά και τις αντιλήψεις σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τη 

σηµερινή και την παλαιότερη 

εποχή 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως 

στενή έννοια 
1 0 1 

∆οµή  

 
Η οικογένεια ως 

διευρυµένη 

µορφή 

0 1 1 

Ο γάµος ως 

απουσία θεσµού  
0 1 1 

Αξίες  
Η οικογένεια ως 

δεσµός  
1 0 1 

Ο παρών 

πατέρας 
1 0 1 

Η γυναίκα ως 

πηγή 

δικαιωµάτων 

1 0 1 Συναισθήµατα 

Ο γάµος ως 

πηγή αγάπης 
0 1 1 

Το ξύλο ως πηγή 

χρησιµότητας  
1 0 1 

Η γυναίκα ως 

πηγή δύναµης  
0 1 1 Συµπεριφορές  

Η γυναίκα ως 

πηγή ρόλων  
0 1 1 

Η ελευθερία 

επιλογών ως 

πηγή 

αντιλήψεων  

1 0 1 

Ο άντρας ως 

πηγή αλλαγής  
0 1 1 

Αντιλήψεις   

Ο γάµος ως 

πηγή µικρής 

διάρκειας  

0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία τονίζει, ότι στη σηµερινή εποχή η 

οικογένεια έχει πλέον πιο στενή έννοια. Περιορίζεται, δηλαδή στην πυρηνική της µορφή, όπου 

αποτελείται από τον µπαµπά, την µαµά και τα παιδιά. Η Ευαγγελία αντιθέτως, κάνει λόγο για την 

συχνή εµφάνιση των διαζυγίων και κατ’ επέκταση των επαναλαµβανόµενων γάµων. Θεωρεί, λοιπόν, 

ότι η οικογένεια έχει ανοίξει τα σύνορά της, έχει διευρυνθεί.  

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι πλέον στις µέρες µας ο γάµος δεν 

αντιµετωπίζεται ως θεσµός, ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αποκτηθούν παιδιά. 

Αναφέρεται µάλιστα και στην προσωπική της εµπειρία, κατά την οποία πρώτα γέννησε την κόρη 
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της, κι έπειτα παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο. Αντιθέτως, η Μαρία θεωρεί, ότι αξία της 

οικογένειας σήµερα αποτελεί, όπως και παλαιότερα, το δέσιµο των µελών της και η ανάπτυξη 

συγκεκριµένων συναισθηµάτων µέσα στους κόλπους της οικογένειας. 

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία αναφέρει, ότι πλέον ο πατέρας στις µέρες µας 

ασχολείται ενεργά µε την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του και δεν έχει ως 

αποκλειστική έγνοια του τη παροχή µόνο υλικών αγαθών σε αυτά. Προσπαθεί και καταφέρνει να 

εργάζεται λιγότερες ώρες. Ή ακόµα και αν αυτό είναι δύσκολο, προσπαθεί σε καθηµερινή βάση να 

αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του. Ακόµη, η Μαρία αναφέρει, ότι η γυναίκα πλέον στην εποχή µας 

έχει λόγο και άποψη, αλλά και δικαίωµα στην εργασία. Η Ευαγγελία µε τη σειρά της µιλάει για το 

γάµο που βασίζεται στην αγάπη. Στις µέρες µας, δηλαδή οι άνθρωποι οδηγούνται στο γάµο από 

αγάπη, σε αντίθεση µε την παλαιότερη εποχή, που παντρεύονταν από αγάπη.  

Στις συµπεριφορές τώρα η Μαρία θεωρεί, ότι οι γονείς δεν είναι επιθετικοί και βίαιοι, όπως 

παλαιότερα, αλλά µερικές φορές χρησιµοποιούν το «ξύλο», αφού θεωρούν, ότι και αυτός είναι ένας 

τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά επισηµαίνει τους 

πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει στην σηµερινή εποχή η γυναίκα, η οποία είναι και µητέρα, 

και εργαζόµενη, και σύζυγος και νοικοκυρά. Τονίζει ιδιαίτερα την δύναµη και την πεποίθηση που 

εισπράττει η γυναίκα στη σηµερινή εποχή από αυτούς τους ρόλους. ∆ιεκδικεί, απαιτεί, παίρνει 

αποφάσεις για την οικογένειά της, αλλά και τα παιδιά της.  

Αναφορικά µε τις αντιλήψεις η Μαρία επισηµαίνει, ότι η οικογένεια στις µέρες µας διακατέχεται 

από δηµοκρατικότητα και όχι από αυταρχικότητα, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Οι αποφάσεις πλέον 

µέσα στην οικογένεια λαµβάνονται και από τους δύο γονείς, αλλά και τα παιδιά καθίστανται 

υπεύθυνα για τις επιλογές τους, πάντοτε βέβαια αναλόγως την ηλικία τους.  

Η Ευαγγελία αναφορικά µε τις αντιλήψεις στην σηµερινή εποχή, υπογραµµίζει την αλλαγή της 

προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του άντρα. Αυτό πιστεύει, ότι οφείλεται στο γεγονός, ότι ο 

άντρας πλέον είναι περισσότερο µορφωµένος, και ανοιχτόµυαλος. Παντρεύεται µία γυναίκα, επειδή 

την αγαπάει και όχι επειδή έχει προίκα ή δεν έχει προηγούµενες σεξουαλικές σχέσεις. Ωστόσο, 

αναφέρεται και στην µικρή χρονική διάρκεια που έχον οι γάµοι σήµερα ως αποτέλεσµα των 

συσσωρευµένων προβληµάτων, που δεν έχουν αντιµετωπιστεί.  

      

9.2.12. ∆ιαφορές µεταξύ της οικογένειας του υποκειµένου και µίας άλλης οικογένειας, όπως 

λειτουργεί σήµερα στην οργάνωση, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις 
αντιλήψεις (Ερώτηση Νο12). 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι διαφορές βλέπεις ότι 

υπάρχουν µεταξύ της οικογένειάς σου και της οικογένειας άλλων, όπως λειτουργούν στη σηµερινή 

εποχή, όσον αφορά: (α) την οργάνωση (δοµή), (β) τις αξίες, (γ) τα συναισθήµατα, (δ) τις 

συµπεριφορές και (ε) τις αντιλήψεις», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των 

δύο µητέρων σχετικά µε τις διαφορές που εντοπίζουν στη λειτουργία της δικής τους οικογένειας και 

µίας άλλης οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.12.1. Οργάνωση (∆οµή) 
 

9.2.12.1.1 Η µορφή της οικογένειας ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την ύπαρξη διαφορών στην µορφή της δικής του οικογένειας και µίας 

άλλης οικογένειας. Ακούστηκε, λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Εµάς η οικογένειά µας είναι διαρθρωµένη από µπαµπά, σύζυγο και κάποια παιδιά. Άλλες 

οικογένειες είναι µονογονεϊκές ή… όπως, επίσης λειτουργούνε και µόνο µε τον ένα γονέα. Ε… δεν 

υπάρχει, δηλαδή, το άλλο µέλος. Σε µένα… δόξα το Θεό, υπάρχουνε… τα παιδιά µου έχουνε και το 

µπαµπά και την µαµά. Ε… αυτές τις διαφορές βρίσκω, προ, προς τη δοµή. 
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Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι… και σήµερα υπάρχουν ε… έτσι πυρηνικές, πυρηνικότατες οικογένειες, 

που αποτελούνται από την µαµά, τον µπαµπά ε… και τα παιδιά. ∆ηλαδή, που τα παιδιά έχουν 

αποκτηθεί από τον πρώτο γάµο ε… και είναι παιδιά µόνο του συζύγου και της ε… συζύγου, ε, σε 

αντίθεση, δηλαδή, µε την ε… δική µου οικογένεια. ∆ηλαδή, που εγώ έχω κάνει ήδη ένα γάµο και έχω 

ένα παιδί από πρώτο γάµο, ε… και έχω αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί από το δεύτερο γάµο µου. 

 

9.2.12.1.2. Ο αριθµός των παιδιών ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια και σε µία άλλη οικογένεια τον 

αριθµό των αποκτηθέντων τέκνων. Πιο αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] άλλες οικογένειες είναι… ε, µε ένα ή δύο παιδιά. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει ο αριθµός των 

παιδιών, ε… να είναι ο ίδιος. 

 

9.2.12.2. Αξίες  
 

9.2.12.2.1. Η αγάπη στο χρήµα ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια και µία άλλη οικογένεια της 

εποχής του την αγάπη για τα χρήµατα. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] η δική µου οικογένεια, και εγώ και ο σύζυγος δεν έχουµε αγάπη στα χρήµατα. ∆ηλαδή… 

δεν τα λατρεύουµε, να, να τρέχουµε για το χρήµα. Ε, οι, α, οι άλλοι γονείς, δηλαδή, ας πούµε, βλέπω 

τώρα και απ’ το σχολείο, και απ’ το µπαλέτο και απ’ τα κρητικά, ε… στοχεύουνε, στο να 

δηµιουργήσουν διαµερίσµατα στα παιδιά τους, στο να κάνουνε… να εξασφαλίσουνε το µέλλον τους, 

δίνουνε σε τράπεζες κάποια χρήµατα, που είναι ασφάλειες, λέει, και για ζωής, και για σπίτι. 

 

9.2.12.2.2. Η αξία της αγάπης ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια κα µία άλλη οικογένεια της 

εποχής του το συναίσθηµα της αγάπης που διακατέχει το ζευγάρι. ∆ιατυπώθηκε λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] η δική µου οικογένεια διατηρεί τις αξίες, ας πούµε, της αγάπης, ε… που αυτό στις 

µέρες µας, δεν ξέρω, αν το… πολυσυναντάς. ∆ηλαδή, συνήθως, ακούω έτσι οικογένειες και στη 

γειτονιά µου και στον κοινωνικό µου περίγυρο γενικά, που καθένας κάνει τη ζωή του και… βρίσκονται 

απλά µαζί, µόνο και µόνο, για να µεγαλώνουν τα παιδιά, δηλαδή, για να νιώθουν τα παιδιά ότι είναι 

και οι δύο γονείς στο σπίτι, αδιαφορώντας, όµως για το αν τα παιδιά… νιώθουν ή για το αν τα παιδιά 

διαµορφώνουν συναισθήµατα µε αυτόν τον τρόπο. 

 

9.2.12.2.3. Η αξία του σεβασµού ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια και σε µία άλλη οικογένεια της 

σηµερινής εποχής την αξία του σεβασµού µεταξύ όλων των µελών της οικογένειας.  

 
Ευαγγελία: […] στη δική µου οικογένεια υπάρχει… η αξία του σεβασµού του άλλου, εκτός από την 

αγάπη, ε, δηλαδή σε άλλες οικογένειες ακούω, ότι ο σύζυγος δέρνει τα παιδιά, δέρνει τη σύζυγο. Ε… 

Αυτό… δεν υπάρχει καθόλου στην… ε… δική µου οικογένεια. Ούτε εγώ, δηλαδή, προς τα παιδιά, 

ούτε προς τον σύζυγο, αλλά ούτε κι ο σύζυγός µου, προς εµένα ή προς τα παιδιά. 

 

9.2.12.3. Συναισθήµατα 
 

9.2.12.3.1. Η ψυχρότητα ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι µία βασική διαφορά ανάµεσα στη δική της οικογένεια και  µία άλλη οικογένεια σήµερα 

είναι η ψυχρότητα των γονέων της άλλης οικογένειας, λόγω πίεσης και έλλειψης χρόνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το εξής:  
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Μαρία: […] πολλοί γονείς..δί, λειτουργούν ψυχρά στα παιδιά τους. ∆ηλαδή, ε…. ντύσου, πλύσου, 

ετοιµάσου, φεύγουµε σε δυο λεπτά. ∆εν µιλάνε καθόλου στα παιδιά τους, ε… τα έχουν σαν 

ροµποτάκια, ετοιµάσου, φύγαµε, εξαφανίσου… κοιµήσου τώρα. ∆ηλαδή, λειτουργούνε τα παιδιά σε 

ρυθµούς… ροµποτικούς. Όχι ανθρώπινους. Εγώ… δεν µπορώ να το κάνω αυτό. ∆ηλαδή, προσπαθώ κι 
εγώ κι ο σύζυγος, παρόλο που κι εµάς είναι λίγο… πιεσµένες οι καταστάσεις τώρα που τρέχουµε πάνω 

– κάτω, αλλά προσπαθούµε, αυτό το… το βιάσιµο, την τρεχάλα, να µην την έχουµε. 

 

9.2.12.3.2. Το συναίσθηµα της αγάπης ως πηγή οµοιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο εντοπίζει και οµοιότητα ανάµεσα στη δική του οικογένεια και την άλλη οικογένεια 

της σηµερινής εποχής αναφορικά µε το συναίσθηµα της αγάπης και το γάµο. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] δηµιουργήθηκε, η τωρινή µου οικογένεια, ε, βασισµένη µόνο και µόνο στο 

συναίσθηµα της αγάπης, ε, και αυτό βέβαια, ε… και αυτό βέβαια σε άλλες οικογένειες στην σηµερινή 

εποχή, βλέπω ότι… ότι αυτό ισχύει. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι γάµοι στις µέρες µας 

γίνονται από αγάπη και όχι από συνοικέσιο ή προξενιό ή σκεπτόµενοι ο ένας από τους δύο, ό άντρας, 

δηλαδή, ή η γυναίκα, προίκα. 

 

9.2.12.3.3. Η αγάπη του πατέρα ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει διαφορά ανάµεσα στα συναισθήµατα του κοινωνικού και του βιολογικού 

πατέρα του παιδιού. Πολλές φορές ο µη βιολογικός πατέρας ενός παιδιού τρέφει γι’ αυτό πιο µεγάλα 

και πιο δυνατά συναισθήµατα απ’ ότι ο πατέρας του παιδιού σε µία άλλη οικογένεια που είναι και 

βιολογικός και κοινωνικός του πατέρας. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] Βέβαια, τώρα, όσον αφορά τα συναισθήµατα αγάπης, που νιώθει ο πατέρας προς το 

παιδί, ε, πολλές φορές βλέπω, ότι οι πατεράδες… µπορεί να είναι οι βιολογικοί πατεράδες, ας πούµε 

του παιδιού, και να µην του δίνουνε τόση πολύ σηµασία και να µην το αγαπάνε και να µην το 

προσέχουν τόσο πολύ. Ε, σε µία οικογένεια, ας πούµε, κοντινή µου, το έχω παρατηρήσει αυτό. Ενώ, ο 

Γιώργος, ο σύντροφός µου, που δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού µου, βλέπω, ότι το… 

λατρεύει το παιδί µου και τα συναισθήµατά του είναι πολύ πιο δυνατά ε, και πολύ πιο γερά, από ότι αν 

ήταν… δικό του βιολογικά παιδί. 

 

9.2.12.4. Συµπεριφορές 
 

9.2.12.4.1. Η επικοινωνία ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την έννοια της επικοινωνίας µέσα στην οικογένεια ως βασική διαφορά, ανάµεσα στη 

δική του οικογένεια και µία άλλη οικογένεια της σηµερινής εποχής. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] να συζητήσουµε, πώς περάσαµε, τι κάναµε, τι είδαµε, ε… πώς είµαστε, πώς περάσαµε, 

γιατί, γιατί το, γιατί έκανες Αντώνη, έτσι το µεσηµέρι; Πώς έπρεπε να κάνεις; Τι πρέπει να ζητήσεις; 

Τι, δηλαδή, προσπαθούµε, έτσι λίγο, να… να συζητάµε. Οι άλλες οικογένειες… Πιστεύω, ότι δεν 

συζητάνε τόσο πολύ. Λίγες οικογένειες είναι, κι απ’ τα παιδιά στο σχολείο που βλέπω, λίγες 

οικογένειες είναι που τα παιδιά τους έχουνε και διαρθρωµένο λόγο, και µιλάνε και… αυτά. Οι 

περισσότεροι, δεν, δεν µιλάνε, τα παιδιά, δεν µιλάνε.  

 

9.2.12.4.2. Η ελευθερία κινήσεων ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιλαµβάνεται ως βασική διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια και µία άλλη 

οικογένεια της σηµερινής εποχής τις κινήσεις και γενικότερα την ελεύθερη συµπεριφορά και 

δραστηριότητα των παιδιών. Έτσι, έχουµε το εξής:    

 

Μαρία: […] Πιστεύω, ότι… η συµπεριφορά τους είναι, έτσι… άλλων οικογενειών τώρα που 

βλέπω και… γνωρίζω, έτσι η συµπεριφορά τους είναι… καθώς πρέπει. ∆ηλαδή, το παιδί µου 

να µην µε γελοιοποιήσει, το παιδί µου να µην µ’ αντιµιλήσει, ε… προσεκτικά λόγια, 

µετρηµένα και σταράτα. ∆εν υπάρχει αυτή η ελευθερία. Βλέπω, δηλαδή, κάποιους γονείς, που 
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έχουν άγχος να µιλήσουν τα παιδιά τους, τι θα πούνε, τι θα κάνουνε, είναι κουµπωµένοι. Ε… 

εγώ πάλι το παιδί µου, ντάξει, µ’ έχει ξεφτιλίσει πολλές φορές, α, πα, πα, πα, πα, αλλά δεν θα 

κάτσω να σκάσω κιόλας. Λέω, ντάξει… όχι, ότι τον, ε… ότι τον επαινώ, ιδιαιτέρως ή ε, λέω 

τα ελαττώµατά του στους άλλους. 

 

 

9.2.12.4.3. Η βία του συζύγου ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά ανάµεσα στη δική του οικογένεια και µία άλλη οικογένεια στη 

σηµερινή εποχή τη βίαιη συµπεριφορά του συζύγου απέναντι στη σύζυγο και τα παιδιά. 

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το εξής: 

 

 

Ευαγγελία: […] βλέπω κάτι τραγικά, ας πούµε πράγµατα, να χτυπάει ο σύζυγος τα παιδιά και 

τη γυναίκα ή να µιλάει πολύ άσχηµα σε άλλες οικογένειες. Ευτυχώς, ούτε εγώ έχω αυτή τη 

συµπεριφορά, ούτε ο σύζυγός.  

 

 

9.2.12.4.4. Οι έξοδοι των γονέων ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά στη συµπεριφορά του ίδιου και του συζύγου του σε σύγκριση µε 

τη συµπεριφορά του ζευγαριού µίας άλλης οικογένειας τις εξόδους τους.  

Πιο συγκεκριµένα: 

 

Ευαγγελία: […] βλέπω τις ε… γυναίκες να… ε… βγαίνουν, ας πούµε αργά το βράδυ και ν’ 

αφήνουν τα παιδιά ή στο σύζυγο ή στην µαµά ή στην πεθερά, ε… που εγώ, ας πούµε, αυτό 

δεν το κάνω, δεν έχω αυτή τη συµπεριφορά. ∆ηλαδή, δεν θ’ αφήσω ποτέ τα παιδιά µου αργά, 

για να βγω µόνη µου. Κάποια στιγµή, για να βγω µε το σύζυγό µου, να… πάµε κάπου, ναι. 

Αλλά, για να βγω µόνη µου, να πάω για καφέ, έτσι, όχι, αποκλείεται. Ε… Ή επίσης, βλέπω το 

σύζυγο, να βγαίνει, ας πούµε, δυο- τρεις φορές τη βδοµάδα, να… πηγαίνει µε τους φίλους 

του, ξέρω ‘γω, να πίνει ρακί και µετά σε κλαµπ για ποτό. 

 

 

9.2.12.5. Αντιλήψεις  
 

 

9.2.12.5.1. Οι προσδοκίες των γονέων ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως βασική διαφορά της δικής του οικογένειας συγκριτικά µε µίας άλλης 

οικογένειας στην σηµερινή εποχή τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς αναφορικά µε την µόρφωση 

και την επαγγελµατική αποκατάσταση των γονέων. Ειδικότερα:  

 

 

Μαρία: […] οι αντιλήψεις των περισσότερων γονιών είναι να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να 

µορφωθούν, να γίνουνε µεγάλοι, τρανοί επιστήµονες. Εγώ πάλι, δεν καίγοµαι. Εγώ και την 

Ελευθερία να την δω κοµµώτρια και τον Αντώνη αγρότη και την Ελευθερία… δεν ξέρω κι εγώ 

τι, δεν θα µε πειράξει. ∆ηλαδή, δεν είναι ο σκοπός µου να µορφωθούν. Να µορφωθούν είναι, 

δηλαδή να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις, που να µην τους ξεγελάνε οι άλλοι, να 

αυτοµορφωθούνε, αλλά όχι, ότι εγώ θέλω τα πανεπιστήµια για τα παιδιά µου. 

 

 

9.2.12.5.2. Οι προτεραιότητες της ζωής ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει ως διαφορά στις αντιλήψεις των γονέων τις προτεραιότητες που αυτοί 

θέτουν. Για άλλους, δηλαδή, προτεραιότητα αποτελεί η δηµιουργία σωστών ανθρώπων και για 



   471 

 

άλλους η απόκτηση υλικών αγαθών, αδιαφορώντας για το λιγοστό χρόνο που αφιερώνουν στην 

οικογένειά τους. Ακούστηκε, λοιπόν το εξής: 

 

 

Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι ο καθένας πρέπει να έχει ως βάση την οικογένειά του, να 

σκέφτεται πρώτα την οικογένειά του, το πλαίσιο αυτό, τα παιδιά που έχει δηµιουργήσει… να 

τα κάνει σωστούς ανθρώπους. Ε, και µετά να… σκέφτεται, ας πούµε… να του… δώσει ξέρω 

‘γω… ένα αυτοκίνητο ή να το σπουδάσει ή να το στείλει, ξέρω ‘γω σε ένα κολλέγιο έξω. 

Ευτυχώς, εµείς το έχουµε αυτό. ∆ηλαδή, κοιτάµε πρώτα να είµαστε πολλές ώρες µαζί σαν 

οικογένεια, να αφιερώνουµε χρόνο στα παιδιά ε, και… µετά κοιτάµε τα υλικά αγαθά. Ε… σε 

αντίθεση, πιστεύω, ας πούµε, µε µία άλλη οικογένεια, εδώ στη γειτονιά µας, ε, που ο µπαµπάς 

και η µαµά δουλεύουνε από το πρωί µέχρι το βράδυ, όχι ότι δεν έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα δηλαδή, ακόµα κι αν δεν δούλευαν, από το πρωί µέχρι το βράδυ, πάλι την έχουν, 

απλά προτιµούν να το κάνουν αυτό και το παιδί να µεγαλώνει συνέχεια µε τον παππού και τη 

γιαγιά.  
 

 

9.2.12.5.3. Οι απελευθερωµένες ιδέες ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει διαφορές  στον τρόπο αντιµετώπισης της οικογένειας και γενικότερα στις ιδέες 

που επικρατούν για αυτήν. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 

 

Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι γενικά σήµερα οι αντιλήψεις ε… των ανθρώπων που 

δηµιουργούν οικογένεια, είναι πολύ πιο… απελευθερωµένες… ∆ηλαδή, σήµερα δεν το έχουν 

σε τίποτα, ας πούµε να διαλύσουν… το παρατηρώ αυτό στις ε… τις οικογένειες των… ε… 

περίγυρό µας. Θα διαλύσουν, ας πούµε, πολύ εύκολα, τις ε… την ε… οικογένειά τους, ε… 

προκειµένου να… ακολουθήσουν έναν µεγάλο έρωτα ή κάποιον άλλο άνθρωπο ή… επειδή 

προτιµούν να µένουν µόνοι τους. 

 

 

9.2.12.5.4. Η αντίληψη για την εργασία ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο εντοπίζει ως διαφορά στις οικογένειες την εργασία και τον χρόνο που αφιερώνουν τα 

µέλη της σε αυτήν. Ειδικότερα:  

 

 

Ευαγγελία: […] βλέπεις, σήµερα, στις οικογένειες τριγύρω µου, οι περισσότερες ε… 

µητέρες, καλά, οι πατεράδες, εννοούνται, εννοείται. Οι περισσότερες µητέρες επιδιώκουν να 

βρίσκονται, έξω από το σπίτι και µάλιστα συζητήσεις που έχω κάνει µαζί τους, πιστεύουν, 

ότι… ε… καλά είναι, ας πούµε, έτσι λένε, καλά είναι το παιδί να το µεγαλώνει ο παππούς και 

η γιαγιά. Εµείς δουλεύουµε, για να του προσφέρουµε, αυτά που δεν µπορούν να του 

προσφέρει ο παππούς και η… γιαγιά. ∆ηλαδή, αυτή είναι µία βασική διαφορά, ας πούµε, 

ανάµεσα σ’ εµένα και στις άλλες γυναίκες – µανάδες που βλέπω στον ε, περίγυρό µου. 

∆ηλαδή, εγώ πιστεύω, ότι… όχι ποτέ δεν θα δούλευα, δηλαδή, είµαι κατά του να µην 

δουλεύει η γυναίκα και να είναι στο σπίτι. Ούτε εγώ θα µπορούσα να το κάνω. Απλά, να 

δουλεύω λιγότερες ώρες και ας τους προσφέρω λιγότερα υλικά αγαθά.  

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις διαφορές ανάµεσα στην οικογένεια του 

υποκειµένου και µία άλλη οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 82β πιο κάτω. 
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Πίνακας 82β: Κατηγορίες που αφορούν τις διαφορές της οικογένειας του υποκειµένου και µίας άλλης 

οικογένειας αναφορικά µε τη δοµή, τις αξίες, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφοράς και τις αντιλήψεις σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

οικογένεια του υποκειµένου και µία 

άλλη οικογένεια 
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η µορφή της 

οικογένειας ως 

πηγή διαφοράς 

1 1 2 

∆οµή  

 Ο αριθµός των 

παιδιών ως πηγή 

διαφοράς  

1 0 1 

Η αγάπης το 

χρήµα ως πηγή 

διαφοράς  

1 0 1 

Η αξία της 

αγάπης ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 
Αξίες  

 

Η αξία του 

σεβασµού ως 

πηγή διαφοράς  

0 1 1 

Η ψυχρότητα ως 

πηγή διαφοράς  
1 0 1 

Το συναίσθηµα 

της αγάπης ως 

πηγή οµοιότητας  

0 1 1 Συναισθήµατα  

 

Η αγάπη του 

πατέρα ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 

Η επικοινωνία ως 

πηγή διαφοράς  
1 0 1 

Η ελευθερία 

κινήσεων ως πηγή 

διαφοράς  

1 0 1 

Η βία του 

συζύγου ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 

Συµπεριφορές  

Οι έξοδοι των 

γονέων ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 

Οι προσδοκίες 

των γονέων ως 

πηγή διαφοράς  

1 0 1 

Οι 

προτεραιότητες 

της ζωής ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 

Οι 

απελευθερωµένες 

ιδέες ως πηγή 

διαφοράς  

0 1 1 

Αντιλήψεις  

Η εργασία ως 

πηγή διαφοράς  
0 1 1 
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Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία αναφορικά µε την δοµή της 

οικογένειάς της, θεωρεί, ότι αυτή αποτελείται από την πυρηνική της µορφή, δηλαδή, τον µπαµπά, 

την µαµά και τα παιδιά. Άλλες οικογένειες της σηµερινής εποχής αναφέρει, ότι είναι µονογονεϊκές, 

λείπει, δηλαδή, η µαµά ή συνηθέστερα ο µπαµπάς. Και η Ευαγγελία αναφέρεται στις οικογένειες 

που έχουν πυρηνική µορφή, σε αντίθεση µε τη δική της που έχει χωρίσει, έχει ξαναπαντρευτεί και 

έχει αποκτήσει δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς γάµους. Η Μαρία επιπλέον, αναφέρει ως διαφορά 

της δικής της οικογένειας µε τις υπόλοιπες οικογένειες σήµερα τον αριθµό των παιδιών. Θεωρεί, 

δηλαδή, ότι οι οικογένειες αποκτούν σήµερα λιγότερα παιδιά από ότι έχει κάνει η ίδια. 

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες η Ευαγγελία αναφέρει ως διαφορά ανάµεσα στη δική της 

οικογένεια και µία άλλη οικογένεια της σηµερινής εποχής, την αξία της αγάπης. Θεωρεί, δηλαδή, ότι 

ανάµεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της, υπάρχει σε µεγάλο βαθµό το συναίσθηµα αυτό, που στις 

µέρες µας πλέον, σπάνια το συναντάς. Σήµερα, αντιθέτως, αναφέρει, ότι τα ζευγάρια απλά συζούν 

µαζί, χωρίς να έχουν κοινή πορεία ζωής, κοινές πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Μένουν µαζί, κάνοντας 

όµως ο καθένας τη δική του ζωή, απλά για να τους βλέπουν τα παιδιά ότι είναι κάτω από την ίδια 

στέγη. Σε συνάρτηση µε αυτό, η Ευαγγελία αναφέρεται στην αξία του σεβασµού που επικρατεί στην 

δική της οικογένεια, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες οικογένειες της σηµερινής εποχής. Θεωρεί, 

δηλαδή, ότι η αξία του σεβασµού είναι ανύπαρκτη στις άλλες οικογένειες, αφού, σε πολλές από 

αυτές ασκείται επιθετικότητα και βία. 

Η Μαρία από την άλλη, αναφέρει, ότι η δική της οικογένειας δεν έχει αγάπη προς τα χρήµατα, 

δεν θεωρεί, ότι τα χρήµατα έχουν αξία τόσο µεγάλη, όπως ακριβώς πιστεύουν πολλές οικογένειες 

της σηµερινής εποχής. θεωρεί, ότι είναι ένα µέσο για να περνάει καλά, αλλά µέχρι εκεί. ∆εν θα 

σκεφτεί, όπως αναφέρει, ότι κάνουν οι υπόλοιποι γονείς, να φτιάξει σπίτια στα παιδιά της ή να τους 

κάνει ασφάλειες ζωής.  

Αναφορικά τώρα µε τα συναισθήµατα, θεωρεί, ότι οι γονείς στις µέρες µας είναι ιδιαίτερα ψυχροί 

απέναντι στα παιδιά τους, λόγω του περιορισµένου χρόνου που διαθέτουν, για να ασχοληθούν µαζί 

τους. Οι ρυθµοί της σηµερινής ζωής τους έχει µετατρέψει σε ροµποτάκια, µε αποτέλεσµα να είναι 

βιαστικοί και να προσπαθούν να τα κάνουν όλα τάχιστα.   

Η Ευαγγελία από την πλευρά της θεωρεί, ότι, όπως η δική της οικογένεια, έτσι και οι 

περισσότερες από τις οικογένειες της σηµερινής εποχής, έχουν δηµιουργηθεί µε βάση την αγάπη. 

∆ηλαδή, εντοπίζει, ως οµοιότητα, ανάµεσα στη δική της οικογένεια και τις υπόλοιπες της κοινωνίας 

µας σήµερα, ότι οι περισσότεροι γάµοι πραγµατοποιούνται από αγάπη, και όχι από συνοικέσιο. 

Εντοπίζει, όµως και ως διαφορά το γεγονός, ότι ο δικός της σύζυγος µπορεί να µην είναι ο 

βιολογικός πατέρας του παιδιού της, όµως το αγαπάει τόσο πολύ, που ξεχνά κανείς, ότι δεν είναι 

βιολογικά δικό του. Σε πολλές όµως από τις οικογένειες σήµερα ο πατέρας, αν και τα παιδιά είναι 

βιολογικά δικά του, δεν δείχνει τέτοια αγάπη και αφοσίωση σε αυτά, όπως ο σύντροφός της στην 

κόρη της.  

Σε σχέση τώρα µε τις συµπεριφορές η Μαρία αναφέρει το γεγονός, ότι µέσα στην οικογένειά της 

υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των µελών της, αφού η συζήτηση και ο διάλογος επικρατούν ανάµεσα 

σε εκείνη, το σύζυγο και τα παιδιά. Υπογραµµίζει, ότι η επικοινωνία είναι ανύπαρκτη σε πολλές από 

τις οικογένειες σήµερα, σε τέτοιο βαθµό, που δεν έχουν καν να το χρόνο να µιλήσουν µεταξύ τους 

στην οικογένεια. Επιπλέον, αναφέρει, ότι οι οικογένειες σήµερα θέλουν τα παιδιά τους να φαίνονται 

καθώς πρέπει, και να µην κάνουν πράγµατα παράλογα, που µπορεί να τους προσβάλλουν. 

Παραµερίζουν, δηλαδή, οι γονείς την παιδικότητα της ηλικίας και ζητούν από τα παιδιά τους να 

φερθούν σαν ώριµοι ενήλικες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις συµπεριφορές που επικρατούν στην 

οικογένεια της Μαρίας, η οποία ναι µεν θα δώσει στο παιδί αρχές και θα του επιβάλλει όρια και 

κανόνες, αλλά θα το αφήσει να ζήσει και την αθωότητα της ηλικίας του, κάνοντας σκανταλιές και 

αψηφώντας πολλές φορές τους κανόνες που του έχουν τεθεί. 

Η Ευαγγελία από την πλευρά της αναφορικά µε τις συµπεριφορές θεωρεί, ότι µερικοί γονείς στις 

άλλες οικογένειες κοιτούν αποκλειστικά την προσωπική τους διασκέδαση, και γι’ αυτό, πολύ συχνά, 

ο καθένας βγαίνει µόνος τους, µε τις δικές του παρέες, αδιαφορώντας για το σύντροφό του. Αυτή 

είναι µία συµπεριφορά που δεν την  υιοθετεί καθόλου η Ευαγγελία, αλλά ούτε και ο σύζυγός της. 
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Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι είναι πολύ συχνό στις υπόλοιπες οικογένειες  το φαινόµενο της 

βίας του συζύγου, και προς τις γυναίκες και προς τα παιδιά. Ευτυχώς, όπως λέει η Ευαγγελία, αυτή 

είναι µία συµπεριφορά που απουσιάζει από τη δική της οικογένεια.   

Τέλος, σε σχέση µε τις αντιλήψεις, ακούγεται για άλλη µία φορά από την Ευαγγελία, ότι 

προτεραιότητα των γονέων σήµερα είναι να του δώσουν υλικά αγαθά όπως είναι το σπίτι, το 

αυτοκίνητο ή η µόρφωση. Προτιµούν κατ’ επέκταση να δουλεύουν περισσότερες ώρες, για να είναι 

σε θέση να τους δώσουν όλα τα παραπάνω, µε αποτέλεσµα να µην είναι δίπλα στα παιδιά τους στις 

ψυχικές και συναισθηµατικές τους ανάγκες. ∆ίνουν µεγαλύτερη αξία στην εργασία, ακόµη κι αν 

αυτό σηµαίνει, ότι θα πρέπει να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι τους και τα παιδιά τους θα 

µεγαλώνουν µε τον παππού και τη γιαγιά. Αυτή όµως η αντίληψη στην οικογένεια της Ευαγγελίας 

έρχεται δεύτερη, αφού αυτό που την ενδιαφέρει κυρίως είναι η διαµόρφωση «σωστών» ανθρώπων, 

µε αρχές και αξίες, και µετά όλα τα υπόλοιπα. Παράλληλα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι στις µέρες µας 

όλα είναι «ρευστά» και ιδέες και αξίες και αρχές. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη ρευστότητα 

υπάγονται και οι απελευθερωµένες ιδέες των γονέων σήµερα, οι οποίοι είναι σε θέση να διαλύσουν 

την οικογένειά τους, επειδή θέλουν να ακολουθήσουν έναν µεγάλο έρωτα ή επειδή απλώς 

κουράστηκαν από τους γρήγορους ρυθµούς της ζωής και θέλουν να µείνουν µόνοι τους.  

Η Μαρία από τη πλευρά της τονίζει, ότι προτεραιότητα της οικογένειάς της δεν είναι η µόρφωση 

των παιδιών, όπως είναι στις υπόλοιπες οικογένειες που γνωρίζει. Αυτό που επιθυµεί η Μαρία είναι 

να ακολουθήσουν όποιο επάγγελµα επιθυµούν, αρκεί µέσα απ’ αυτό να είναι ευτυχισµένα.   

 

9.2.13. Το χάσµα γενεών (Ερώτηση Νο13) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Θεωρείς, ότι ανάµεσα 

σε σένα και στα παιδιά σου υπάρχει χάσµα γενεών; Γιατί ναι ή γιατί όχι», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι 

χάσµατος γενεών ανάµεσα σε αυτές και τα παιδιά τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.13.1. Οι απελευθερωµένες αντιλήψεις ως πηγή απουσίας χάσµατος: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι δεν υφίσταται χάσµα ανάµεσα σε αυτό και τα παιδιά 

λόγω των απελευθερωµένων αντιλήψεων που το χαρακτηρίζουν. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] όχι, δεν νοµίζω. Τουλάχιστον, προς το παρόν. Πιστεύω, ότι… ε… δεν έχω, δεν έχω, ας 

πούµε, κάποια, α, που… που θέλω σώνει και καλά να κάνουν τα παιδιά µου. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι… 

δεν θα τα επηρεάσω… όσον αφορά τις αντιλήψεις µου, και δεν θα ‘µαι… µε παρωπίδες, και… 

κολληµένη, ας πούµε, στη θρησκεία ή κολληµένη σ’ αυτό. Είµαι ανοιχτή, και το µίνι θα βάλει η 

Ελευθερία και θα βαφτεί και θα βγει έξω, και… δηλαδή, θέλω να πω, ότι… δεν είµαι προσκολληµένη. 

 

9.2.13.2. Η ηλικία ως πηγή απουσίας χάσµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι δεν υφίσταται χάσµα ανάµεσα σε αυτό και τα παιδιά του, λόγω της µικρής 

διαφοράς ηλικίας που έχουν. Αναλυτικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] Προς το παρόν, πιστεύω, ότι ανάµεσα σε µένα και στα παιδιά µου, όχι, δεν υπάρχει 
χάσµα γενεών. Ε… εξάλλου, είναι πολύ µικρά τα παιδιά, για να διαπιστώσω, κάτι τέτοιο… πιστεύω, 

ότι όχι, δεν υπάρχει χάσµα γενεών, γιατί και την µεγάλη µου την κόρη την έκανα σε πολύ µικρή 

ηλικία. ∆ηλαδή, στα είκοσι πέντε µου χρόνια, την είχα αποκτήσει ήδη. Οπότε νοµίζω, ότι γενικά δεν 

θα υπάρξει χάσµα γενεών. Ε… δηλαδή, έτσι αυτές οι… διαφορετικές αντιλήψεις και συµπεριφορές και 

αξίες. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το χάσµα γενεών παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 83 πιο κάτω. 
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Πίνακας 83: Κατηγορίες που αφορούν το χάσµα γενεών σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το χάσµα 

γενεών Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Οι απελευθερωµένες αντιλήψεις ως 

πηγή απουσίας χάσµατος  
1 0 1 

Η ηλικία ως πηγή απουσίας χάσµατος  0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα και τα δύο υποκείµενα θεωρούν, ότι ανάµεσα σε αυτές 

και τα παιδιά τους δεν υπάρχει χάσµα γενεών. Η Μαρία υποστηρίζει, ότι αυτό δεν συµβαίνει, διότι 

θεωρεί, ότι είναι ανοιχτόµυαλη και ότι συµβαδίζει µε την γενικότερη νοοτροπία της εποχής και δεν 

θα επιβάλλει παράλογα πράγµατα στα παιδιά της, ούτε θα τα περιορίζει υπερβολικά.  

Η Ευαγγελία από την πλευρά της πιστεύει, ότι δεν υπάρχει χάσµα γενεών ανάµεσα σε αυτήν και 

τα παιδιά της, αφενός µεν, γιατί αυτά τώρα είναι πολύ µικρά σε ηλικία και αφετέρου δε, 

υπογραµµίζει την µικρή διαφορά ηλικίας που έχει µε τα παιδιά της , και ειδικά µε την πρώτη της 

κόρη, αφού, όπως αναφέρει, την απέκτησε στα είκοσι πέντε της χρόνια. Θεωρεί, λοιπόν, ότι η µικρή 

διαφορά ηλικίας θα εξαφανίσει µια ενδεχόµενη παρουσία του χάσµατος.   

 

9.2.14. Τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο υποκείµενο αναφορικά µε την οικογένειά του 
(Ερώτηση Νο14) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι σου αρέσει και τι δεν 

σου αρέσει στην οικογένειά σου και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει στην δική τους 

οικογένειά. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.14.1. Η ένωση ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που διαθέτει η οικογένειά του και αρέσκεται σε αυτό, είναι όταν 

παρευρίσκονται όλοι µαζί. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Μου αρέσει, όταν είµαστε όλοι µαζί, µα όταν λέµε όλοι µαζί, εννοώ το σύζυγο και όλα 

τα παιδιά. 

 

9.2.14.2. Η αποµάκρυνση ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει, την δυσαρέσκειά του αναφορικά µε την αποµάκρυνση των µελών της 

οικογένειας από την εστία του σπιτιού τους, λόγω των επαγγελµατικών υποχρεώσεων των γονέων. 

Συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] ∆εν µου αρέσει στην οικογένειά µου να είναι ο ένας στη γιαγιά, ο άλλος από ‘δω, ο 

άλλος από ‘κει, και να µην βλεπόµαστε. Αυτό. ∆εν µου αρέσει, δηλαδή, το να ‘ναι ο καθένας κι αλλού. 

Θέλω να ‘µαστε όλοι µαζί. 

 

9.2.14.3. Η µονιµότητα εργασίας ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την µονιµότητα της εργασίας της δικής του, αλλά και του συζύγου του, ως µία 

κατάσταση που του αρέσει ιδιαίτερα. Ακούστηκε, λοιπόν, το χαρακτηριστικό παράδειγµα:  

 
Ευαγγελία: […]  στην οικογένειά µου, µού αρέσει που… και εγώ και ο σύζυγός µου είµαστε µόνιµοι 

υπάλληλοι, ε, δηλαδή, έχουµε κάποιον, ε… σταθερό µισθό, και δεν αγχωνόµαστε µε όλα αυτά που 

βλέπουµε τριγύρω µας, τις τελευταίες µέρες ε, να… ψάχνουνε για δουλειά, να τους διώχνουν, ας 

πούµε, από τις δουλειές τους µετά από πέντε, δέκα, δεκαπέντε, ακόµα και  είκοσι χρόνια 
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προϋπηρεσίας. Και να ψάχνουν οι άνθρωποι δουλειά και να έχουν µεγάλα παιδιά ή µικρά, και να µην 

έχουν ούτε καν να τα ταΐσουν. 

 

9.2.14.4. Ο χρόνος µε τα παιδιά ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ένα από τα θετικότερα πράγµατα της οικογένειάς του τον χρόνο, ποιοτικό και 

ποσοτικό, που αφιερώνουν και οι δύο στα παιδιά τους. Έτσι, έχουµε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] και οι δύο έτσι εργαζόµαστε λίγες ώρες, ε… και… µ’ αποτέλεσµα ν’ αφιερώνουµε 

πολύ χρόνο, και ο ένας στον άλλον, αλλά και ο ένας… και ο άλλος απέναντι στα παιδιά. ∆ηλαδή, 

εκτός από ποσοτικό χρόνο, έχουµε και ποιοτικό χρόνο µαζί µε τα παιδιά µας. 

 

9.2.14.5. Η σχέση πατέρα – κόρης ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί την σχέση που έχει ο άντρας της µε την κόρη της, ως το λόγο που αγαπάει τον 

ίδιο ακόµη περισσότερο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 
Ευαγγελία: […] ο σύζυγός µου αγαπάει πάρα πολύ το… την µεγάλη µου την κόρη, την πρώτη µου. 

Την έχει ουσιαστικά σαν δικό του ε, βιολογικά παιδί, ε… και γι’ αυτό το λόγο τον αγαπάω εγώ ακόµα 

περισσότερο. 

 

9.2.14.6. Το δεύτερο παιδί ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί την απόκτηση του δεύτερου παιδιού χάρισµα από το Θεό, αλλά και δώρο στο πρώτο παιδί 

της οικογένειας. Ακούστηκε χαρακτηριστικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] που είχα τη δυνατότητα και µε κατέστησε ο Θεός ικανή ε… να χαρίσω µία αδερφή 

στην πρώτη µου την κόρη, έτσι ώστε, όταν εγώ θα φύγω ή ο πατέρας της από τη ζωή ε… να έχει µία… 

παρέα και µία ασφάλεια στην αδερφική… αγκαλιά. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο υποκείµενο 

από την οικογένειά του παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 84 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 84: Κατηγορίες που αφορούν στο τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο υποκείµενο από την οικογένειά 

του σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν στο τι αρέσει και τι όχι 

στο υποκείµενο Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η ένωση ως πηγή αρεσκείας  1 0 1 

Η αποµάκρυνση ως πηγή δυσαρέσκειας  1 0 1 

Η µονιµότητα εργασίας ως πηγή αρεσκείας  0 1 1 

Ο χρόνος µε τα παιδιά ως πηγή αρεσκείας  0 1 1 

Η σχέση πατέρα – κόρης ως πηγή αρεσκείας  0 1 1 

Το δεύτερο παιδί ως πηγή αρεσκείας  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, στην Μαρία αρέσει ιδιαίτερα να βρίσκεται όλη η 

οικογένεια µαζί και να µοιράζονται δραστηριότητες και γενικά να κάνουν πράγµατα όλοι µαζί. 

Αντιθέτως, δεν της αρέσει, όταν οι γονείς αναγκάζονται να βρίσκονται µακριά από τα παιδιά τους 

και από την οικογενειακή τους εστία πολλές ώρες.  

Η Ευαγγελία από την άλλη, αρέσκεται στο ότι και εκείνη και ο σύζυγός της έχουν µία σταθερή 

δουλειά, ιδιαίτερα σηµαντικό για εκείνη, αφού η ανεργία στις µέρες µας είναι πολύ µεγάλη και 

πλήττεται από αυτήν µεγάλο ποσοστό νεαρών ατόµων και όχι µόνο.  Το επάγγελµα που ασκούν η 

Ευαγγελία και ο σύζυγός της τους απασχολεί λίγες ώρες, οπότε έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους 

να µοιραστούν και µεταξύ τους, αλλά και να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Χρόνο, όχι µόνο 

ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Ένα ακόµη στοιχείο που αρέσει ιδιαίτερα στην Ευαγγελία, είναι ότι ο 

σύζυγός της αγαπάει πολύ το πρώτο της παιδί, αν και δεν είναι δικό του βιολογικά, και δεν το 
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ξεχωρίζει από το παιδί που έχουν µαζί. Τέλος της Ευαγγελίας της αρέσει και φαίνεται ιδιαίτερα 

ευτυχισµένη µε την απόκτηση του δεύτερου παιδιού της, καρπός του έρωτα µε το σύζυγό της, αλλά 

και αδερφικό δώρο προς το πρώτο της παιδί.  

 

9.2.15. ∆υσκολίες και ανησυχίες των γονέων του υποκειµένου  (Ερώτηση Νο15) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι δυσκολίες και 

ανησυχίες έχουν οι γονείς σου; Περιέγραψε µου αναλυτικά», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ποιες θεωρούν, ότι είναι οι δυσκολίες 

και οι ανησυχίες που αντιµετωπίζουν οι γονείς τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.15.1. Το συνταξιοδοτικό ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η σύνταξη της µητέρας είναι η µεγαλύτερη ανησυχία των γονιών του 

σήµερα. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] όσον αφορά τώρα… ε, µε το συνταξιοδοτικό της µαµάς µου. ∆ύσκολο, να βγάλει 

σύνταξη, κι αυτά. 

 

9.2.15.2. Η υγεία ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η υγεία των παιδιών και των εγγονιών είναι η µεγαλύτερη ανησυχία των γονιών του σήµερα. Πιο 

αναλυτικά: 

 
Μαρία: […] ανησυχίες για τα εγγονάκια τους έχουνε, να ‘ναι καλά στην υγεία τους, να µην τα πιάσει 

η γρίπη των χοίρων, ε… να ‘µαστε ασφαλή, αυτά. Που πηγαίνουµε πάνω – κάτω, µην µας τύχει 

κανένα τροχαίο κι αυτά… ε… αυτές, δηλαδή, και για τ’ αδέρφια µου, µην πάθουνε τίποτα στο δρόµο, 

τροχαίο, αυτά, να ‘µαστε καλά στην υγεία, αυτό. Η ανησυχία τους είναι να ‘µαστε καλά στην υγεία 

µας. 

 

9.2.15.3. Τα υλικά αγαθά ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η µεγαλύτερη ανησυχία των γονιών του σε όλη τη διάρκεια της ανατροφής του, αλλά και 

σήµερα, είναι να µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά υλικά αγαθά. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ανησυχία των ε… γονιών µου… από τότε που ήµουνα µικρή, ήταν το να… 

µπορέσουνε… να µας προσφέρουν ε… σε οικονοµικό επίπεδο. 

 

9.2.15.4. Η ανατροφή των παιδιών ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η ανατροφή των παιδιών αποκλειστικά από την µητέρα αποτέλεσε την 

µεγαλύτερη δυσκολία στην οικογένειά της. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα: 

 
Ευαγγελία: […]  πάνω στην µητέρα µου, το να µεγαλώσει µόνη της τρία παιδιά. Το να… να τα βάλει 

στον ίσιο δρόµο, που λέµε, να µην επηρεαστούν από άλλους, να είναι κοντά στην οικογένεια, να τη 

στηρίζει, ε, όπως µπορούσε κι εκείνη… Όπως ήξερε, όπως είχε µάθει από τη δική της οικογένεια… 

γιατί µόνη της ουσιαστικά τα µεγάλωσε. Όλα τα προβλήµατα, όλες οι ανησυχίες, όλο το άγχος ήτανε 

ε… ε, πάνω στο κεφάλι της. 

 

9.2.15.5. Η συµπεριφορά της αδερφής ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η συµπεριφορά της αδερφής της απέναντι στην µητέρα της αποτέλεσε 

ιδιαίτερη δυσκολία στην εύρυθµη λειτουργία της οικογένειάς της. ∆ιατυπώθηκε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] η µητέρα µου, όσον αφορά την αδερφή µου, µε όλη αυτή την ιστορία που είχα πει και 
προηγουµένως. 
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9.2.15.6. Η κακή σχέση των δύο αδερφών ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι γονείς του αντιµετώπισαν µεγάλη δυσκολία αναφορικά µε την 

άσχηµη σχέση που υφίσταται µεταξύ των δύο αδερφών.  Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] γιατί σίγουρα είναι µία δυσκολία για τους γονείς, ε… τα δύο παιδιά τους, τα δύο 

πρώτα παιδιά τους, οι δύο κόρες τους, να µην ε… µιλάνε. Ε… και να µην έχουνε καµία επαφή, ε… και 
τόσα χρόνια, να προσπαθεί, ας πούµε, η µεγαλύτερη να βγάλει το µάτι της ε… µικρότερης. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες των γονέων 

του υποκειµένου παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 85 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 85: Κατηγορίες που αφορούν τις δυσκολίες και ανησυχίες των γονέων σε σχέση µε τα υποκείµενα 

της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν  

τις δυσκολίες και ανησυχίες των γονέων Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Το συνταξιοδοτικό ως πηγή ανησυχίας  1 0 1 

Η υγεία ως πηγή ανησυχίας  1 0 1 

Τα υλικά αγαθά ως πηγή ανησυχίας  0 1 1 

Η ανατροφή των παιδιών ως πηγή δυσκολίας  0 1 1 

Η συµπεριφορά της αδερφής ως πηγή δυσκολίας  0 1 1 

Η κακή σχέση των δύο αδερφών ως πηγή δυσκολίας  0 1 1 
 

Όπως συνειδητοποιούµε από τον παραπάνω πίνακα, αυτό που απασχολεί τους γονείς της Μαρίας 

είναι η σύνταξη της µαµάς της, αλλά και η υγεία των παιδιών και των εγγονιών τους. Από την άλλη, 

η Ευαγγελία τονίζει ότι αυτό που ανησυχούσε τους γονείς της, όταν ήταν µικρότερη ήταν να 

µπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους υλικά αγαθά. Η προτεραιότητά τους, δηλαδή, αναφορικά µε 

την ανατροφή των παιδιών τους, ήταν η οικονοµική βοήθεια. Να µπορέσουν να τα σπουδάσουν, να 

τους δώσουν ένα σπίτι, και γενικότερα, ό, τι είχε σχέση µε τον οικονοµικό τοµέα. Παράλληλα, η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι µεγάλη ανησυχία των γονέων της αποτελούσε και αποτελεί η άσχηµη 

συµπεριφορά της αδερφής της, µε όλες αυτές τις εκρήξεις θυµού και επιθετικότητας που είχε, και 

ιδιαίτερα απέναντι στην µητέρα της. Τέλος, η άσχηµη σχέση της ίδιας µε την αδερφή της, απασχολεί 

ιδιαίτερα τους γονείς της, χωρίς ωστόσο, όπως έχει πει πολλές φορές η Ευαγγελία να κάνουν κάτι γι’ 

αυτό.   

 

9.2.16. ∆υσκολίες και ανησυχίες των πεθερικών του υποκειµένου (Ερώτηση Νο16) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι δυσκολίες και 

ανησυχίες έχουν τα πεθερικά σου; Περιέγραψε µου αναλυτικά», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που 

αντιµετωπίζουν τα πεθερικά τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.16.1. Η έλλειψη σωµατικών δυνάµεων ως πηγή δυσκολίας:  
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι οι λιγοστές δυνάµεις του πεθερού 

του αναφορικά µε την εργασία του, είναι µία δυσκολία που απασχολεί τα πεθερικά του ιδιαίτερα. 

∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] ο πεθερός µου τώρα… στη δουλειά του ζορίζεται λίγο, γιατί… είναι και λίγο µεγάλος, 

και δεν έχει πάρει και βοηθό και… ζορίζεται στη δουλειά του. 
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9.2.16.2. Η σωµατική ακεραιότητα των παιδιών ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η σωµατική ακεραιότητα των παιδιών της είναι αυτό που 

απασχολεί την πεθερά της ιδιαίτερα. Αναλυτικότερα: 

 
Μαρία: […] Η πεθερά µου κι αυτή τώρα, ανησυχεί για τα εγγονάκια της, τις ώρες που τα αφήνω, µην 

πάθουνε τίποτα, µην βρει κάνα µπελά, µην κάψει κανένα παιδί µε την κατσαρόλα, µην τραυµατιστεί 
κανένα στο τζάµι, όλη την ώρα το µυαλό της το ‘χει στα εγγονάκια της. Μην πάθουνε τίποτα αυτά και 

βρει τον µπελά της. Να, πολλές φορές µου το λέει. Ε, εγώ θέλω να στα φέρνω, να στα δίνω, καλά, και 

από κει και πέρα.. 

 

9.2.16.3. Οι γονείς ως πηγή ανησυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η υγεία των γονέων της πεθεράς της είναι αυτό που την ανησυχεί ιδιαίτερα. Ειδικότερα:  

 

Μαρία: […] Και λίγο ανησυχεί για τους γονείς της που είναι µεγάλοι και τρέµει, µήπως 

πεθάνουν από στιγµή, σε στιγµή. 

 

9.2.16.4.  Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή δυσκολίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες των πεθερικών της είναι αυτό που τους απασχολεί 

ιδιαίτερα. Για παράδειγµα, διατυπώθηκε το εξής: 

 

Ευαγγελία: […] οικονοµικά οι άνθρωποι είναι σε αρκετά χαµηλό επίπεδο. ∆ηλαδή… ε, 

πολλές φορές δυσκολεύονται ακόµα και τα προς το ζην να αποκτήσουν. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις δυσκολίες και ανησυχίες των πεθερικών 

του υποκειµένου παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 86 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 86: Κατηγορίες που αφορούν τις δυσκολίες και τις ανησυχίες των πεθερικών σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις 

δυσκολίες και τις  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η έλλειψη σωµατικών δυνάµεων ως 

πηγή δυσκολίας  
1 0 1 

Η σωµατική ακεραιότητα των 

παιδιών ως πηγή ανησυχίας  
1 0 1 

Οι γονείς ως πηγή ανησυχίας  1 0 1 

Η οικονοµική δυσχέρεια ως πηγή 

δυσκολίας  
0 1 1 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, αυτό που ανησυχεί τα πεθερικά της Μαρίας, 

και ιδιαίτερα την πεθερά της, είναι η σωµατική ακεραιότητα των εγγονιών της, όταν η Μαρία 

εργάζεται, και είναι εκείνη υπεύθυνη γι’ αυτά. Επιπλέον, αυτό που αναφέρει η Μαρία ως ανησυχία 

των πεθερικών της είναι η έννοια που έχει η πεθερά της για τους γονείς της, αφού αυτοί είναι 

µεγάλοι σε ηλικία, αλλά και το γεγονός, ότι ο πεθερός της, λόγω ηλικίας, δεν διαθέτει τη σωµατική 

δύναµη, που θα ήθελε να έχει. 

Από την άλλη πλευρά η Ευαγγελία αναφέρει ως δυσκολία των πεθερικών της, την άσχηµη 

οικονοµική τους κατάσταση, αφού δυσκολεύονται ακόµα και τα «προς το ζην» να αποκτήσουν. 
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9.2.17. Είσαι ευχαριστηµένη από τη συµπεριφορά των γονέων σου και γιατί; Τι σου αρέσει 
και τι δεν σου αρέσει στους γονείς σου και γιατί (Ερώτηση Νο17) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Είσαι ευχαριστηµένη 

από τη συµπεριφορά των γονέων σου και γιατί; Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στους γονείς 

σου και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά 

µε το αν είναι ευχαριστηµένες από τη συµπεριφορά των γονέων τους.  Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.17.1. Ο «σωστός δρόµος» ως πηγή ευχαρίστησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την σωστή κατεύθυνση στη ζωή και τις σωστές αρχές που του έχει µεταδώσει 

η οικογένειά του,  ως κάτι που του αρέσει ιδιαίτερα. Έτσι, ειπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Ναι, είµαι ευχαριστηµένη. Ε… γιατί µε µεγάλωσαν, µε ανάθρεψαν, µου ‘δωσαν καλούς 

δρόµους, το σωστό το δρόµο. 

 

9.2.17.2. Το δέσιµο των γονέων ως πηγή ευχαρίστησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η στενή σχέση που έχουν οι γονείς της µεταξύ τους είναι κάτι που της αρέσει 

ιδιαίτερα. Χαρακτηριστικά:  

 
Μαρία: […] µου αρέσει που είναι δεµένοι, και η µαµά µου, και ο µπαµπάς µου είναι πολύ δεµένοι. Ό, 

τι πρόβληµα… βλέπονται καταρχήν πολλές ώρες την µέρα. Ό, τι πρόβληµα έχει η µαµά µου, το 

αντιµετωπίζει µε τον µπαµπά µου. Και ο µπαµπάς µου µε την µαµά µου. ∆ηλαδή, υπάρχει αυτό το 

δέσιµο.  

 

9.2.17.3. Η αναβολή των γονέων ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η αναβολή καταστάσεων και πραγµάτων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

εκ µέρους των γονέων της, είναι κάτι που τη δυσαρεστεί. Έτσι, έχουµε το εξής: 

 
Μαρία: […] δεν µου αρέσει στους γονείς µου, που… ας πούµε, τους λέω, βρε παιδιά, φτιάξτε την 

αποθήκη. Ω… βαριόµαστε ή δεν έχουµε χρήµατα ή κάτι τέτοια. ∆ηλαδή, το σπίτι θέλει κάποιες 

επισκευές και αυτοί δεν τις κάνουν. 

 

9.2.17.4. Η παρεµβατικότητα των γονέων ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η παρεµβατικότητα των γονέων της στα οικογενειακά της θέµατα 

είναι κάτι που την ενοχλεί ιδιαίτερα. Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] δεν µου αρέσει καµιά φορά που… ε… επεµβαίνουν λίγο στα οικογενειακά µου. Μόνο σε 

µένα, βέβαια, όχι στο σύζυγο. 

 

9.2.17.5. Η οικονοµική στήριξη ως πηγή αρεσκείας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι της αρέσει στους γονείς της η οικονοµική βοήθεια που της παρέχεται από 

εκείνους σε διάφορες περιόδους της ζωής της. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] είµαι ευχαριστηµένη από… το… ότι… ε, ήταν πάντοτε δίπλα µου οικονοµικά, 

δηλαδή, δεν στερήθηκα να σπουδάσω, ας πούµε, στο Βόλο, που ήταν µακριά από το σπίτι µου, ε… δεν 

στερήθηκα στο να µάθω αγγλικά ή ιταλικά. Ε… ας πούµε, ακόµα και τα έξοδα της βάφτισης της κόρης 

µου, τα πλήρωσαν εκείνοι, που ήµουν µόνη µου τότε. Ανέλαβαν τα µισά έξοδα του γάµου µου, τώρα 

ε… µε το σύζυγό µου. 
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9.2.17.6. Η συναισθηµατική και η ψυχική απουσία ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί την έλλειψη συναισθηµατικής και ψυχικής απουσίας των 

γονέων της ως αιτία  

 
Ευαγγελία: […] Στον τοµέα που έχω παράπονο είναι ο συναισθηµατικός και ο ψυχολογικός. Που δεν 

στάθηκαν, δηλαδή, ποτέ σαν γονείς µου δίπλα µου, να συζητήσουν µαζί µου, ε… να συζητήσουν, ας 

πούµε για τις φιλίες µου, για τις παρέες µου, για τους εκάστοτε φίλους µου, να µ’ ενηµερώσουν, να µε 

συµβουλεύσουν, παρά λέγαν, όταν έρθει η ώρα θα τα µάθεις, δεν θα τα µάθεις; Ε… Ας πούµε για την 

εγκυµοσύνη, για τις εκτρώσεις ή για την αντισύλληψη, που κάποτε είχα ρωτήσει την µητέρα µου, µου 

λέει, µου είχε πει, ότι κάποια στιγµή θα τα µάθεις, πρέπει να στα πω εγώ; Θα τα µάθεις, δεν θα τα 

µάθεις. 

 

9.2.17.7. Η συµπεριφορά του πατέρα ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι η συµπεριφορά του πατέρα του αναφορικά µε τη σχέση των δύο αδερφών 

αποτελεί εστία δυσφορίας για εκείνο. Ειδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] και επίσης, δεν µου άρεσε καθόλου η συµπεριφορά του πατέρα µου, αυτά που… 

ανέφερα και πριν, ε, σχετικά µε την αδερφή µου και εµένα, που πάντοτε έτσι υπήρχε αυτή η σύγκριση 

και δεν µου άρεσε και εµένα µε υποβίβαζε και ποτέ δεν µου ‘λεγε µπράβο και δεν µου ‘λεγε καλά 

λόγια. Όλο αυτό, δηλαδή, το πλαίσιο, δεν µου άρεσε καθόλου. 

 

9.2.17.8. Το µεγάλωµα στο χωριό ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την έντονη δυσαρέσκειά του αναφορικά µε την αποµάκρυνσή του από 

τους κόλπους της οικογένειάς του και την µετάβασή του στο χωριό µέχρι την ηλικία των πέντε ετών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] δεν µου άρεσε που µε έδωσαν στον παππού και στη γιαγιά να µε µεγαλώσουν από 

µικρή. Και αφού µε έδωσαν που µε έδωσαν, ας µε άφηναν εκεί. Τι µε πήραν πεντέµισι χρονών, επειδή 

θα άρχιζα το σχολείο; Καµία σηµασία δεν είχε για µένα. ∆ηλαδή, κι εκεί που βρισκόµουν είχε σχολείο 

να πάω. Ε… δηλαδή, µε πειράζει που δεν… κατάλαβαν ότι αυτές τους οι κινήσεις εµένα θα µε 

ζηµιώσουνε ψυχικά και συναισθηµατικά. Με πειράζει αυτό, γιατί έχω στο µυαλό µου, ότι είχαν την 

ιδέα ότι ήµουνα ένα σακούλι από πατάτες, ας πούµε. Κάπως έτσι νιώθω, ότι… µε αντιµετώπισαν. 

Χωρίς ψυχή και συναίσθηµα. Εντάξει την αφήσαµε πέντε χρόνια να την µεγαλώσει η γιαγιά, ας την 

πάρουµε τώρα, ξέρω ‘γω στην Αθήνα. ∆ηλαδή, δεν έκατσαν να σκεφτούν τη ζωή έκανα εγώ εκεί, 

ποιους ανθρώπους θεωρούσα δικούς µου και τι επιπτώσεις θα επέφερε, ας πούµε, στον εαυτό µου και 

στην ψυχή µου, η µετάβασή µου στην Αθήνα. 

 

9.2.17.9. Η συµπεριφορά της αδερφής ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο νιώθει έντονη δυσαρέσκεια αναφορικά µε την συµπεριφορά της αδερφής της και 

την αντίδραση των γονέων της σε αυτήν. Έτσι, ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] µε ενοχλεί, που δεν κοίταξαν, ας πούµε, να κάνουν κάτι, για να… ε… προσέξουν την 

αδερφή µου, ώστε να αλλάξει η συµπεριφορά που έχει, απέναντι προς όλους. Με πειράζει που… και µ’ 

ενοχλεί πολύ που δέχτηκαν και δέχονται τα πάντα από την αδερφή µου. ∆ηλαδή, όσο πόνο και να τους 

δώσει, ε… δεν κάθονται να σκεφτούν, ας πούµε, µήπως το παιδί µας, όντως έχει πρόβληµα; Απλά 

λένε, ότι είναι νευρική. ∆ηλαδή, το ότι χτυπούσε την µητέρα µου τόσα χρόνια και όλους µέσα στην 

οικογένεια, ε… το αποδίδουν στην νευρικότητα. Το ότι έχει, τέτοια συµπεριφορά, ας πούµε, το 

αποδίδουν στη νευρικότητα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την ευχαρίστηση από τη συµπεριφορά των 

γονέων παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 87 πιο κάτω. 
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Πίνακας 87: Κατηγορίες που αφορούν την ευχαρίστηση από τη συµπεριφορά των γονέων σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

ευχαρίστηση από τη συµπεριφορά 

των γονέων 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Ο «σωστός δρόµος» ως πηγή 

ευχαρίστησης  
1 0 1 

Το δέσιµο των γονέων ως πηγή 

ευχαρίστησης   
1 0 1 

Η αναβολή των γονέων ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
1 0 1 

Η παρεµβατικότητα των γονέων ως 

πηγή δυσαρέσκειας  
1 0 1 

Η οικονοµική στήριξη ως πηγή 

αρεσκείας  
0 1 1 

Η συν/κή και ψυχική απουσία ως 

πηγή δυσαρέσκειας  
0 1 1 

Η συµπεριφορά του πατέρα ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

Το µεγάλωµα στο χωριό ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

Η συµπεριφορά της αδερφής ως πηγή 

δυσαρέσκειας  
0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνουµε από τον παραπάνω πίνακα, της Μαρίας της αρέσει που οι γονείς της, της 

έδωσαν σωστές αρχές και την έβαλαν, όπως λέει, στο «σωστό δρόµο» ζωής, αλλά και το γεγονός, 

ότι οι γονείς της έχουν µία πολύ καλή σχέση µεταξύ τους και είναι πολύ δεµένοι. Αυτό που δεν της 

αρέσει από τους γονείς της είναι ότι πολλές φορές αναβάλλουν κάποια πράγµατα που πρέπει να 

κάνουν – όπως για παράδειγµα, η επισκευή της αποθήκης του σπιτιού που διαµένουν, αλλά και το 

γεγονός, ότι µερικές φορές παρεµβαίνουν στην οικογένεια της Μαρία και στα προσωπικά τους. 

Ωστόσο, ό, τι έχουν να πουν, το αναφέρουν στην Μαρία, και όχι το σύζυγό της.  

Η Ευαγγελία από την άλλη, αρέσκεται στο γεγονός, ότι οι γονείς ήταν πάντα δίπλα της, 

τουλάχιστον οικονοµικά, σε οτιδήποτε κι αν ήθελε να κάνει, όπως είναι η εκµάθηση ξένων 

γλωσσών, οι σπουδές στο Πανεπιστήµιο, η βάφτιση της κόρης της, αλλά και ο γάµος της. Σε 

αντίθεση µε την συνεχή οικονοµική παρουσία των γονέων της αναφέρει τη συνεχή συναισθηµατική 

και ψυχική απουσία τους. Επιπλέον, αυτό που δεν της άρεσε καθόλου είναι  η άσχηµη συµπεριφορά 

του πατέρα της απέναντί της, και ειδικότερα η σύγκριση που έκανε ανάµεσα σε αυτήν και την 

αδερφή της. 

Ωστόσο, φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από το γεγονός, ότι µεγάλωσε µακριά από την  

οικογένειά της, µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά. ∆εν φαίνεται να ενοχλείται από αυτό καθαρά το 

γεγονός, όσο για τον τρόπο που την αντιµετώπισαν οι γονείς της, όταν έπρεπε να αρχίσει το σχολείο. 

Έτσι, όπως την έδωσαν, έτσι και την πήραν, χωρίς να αναλογιστούν, είτε πριν, είτε µετά, τις 

επιπτώσεις στην συναισθηµατική και ψυχική της ισορροπία.   

Τέλος, αυτό που δεν της άρεσε καθόλου είναι η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της προς όλα 

τα µέλη της οικογένειας, και ιδιαίτερα προς την µητέρα, αλλά και ο εφησυχασµός των γονέων της 

αναφορικά µε αυτήν την επιθετική συµπεριφορά. Θεωρεί, ότι οι γονείς της δυσκολεύονται να 

αποδεχθούν την πραγµατικότητα, να αποδεχθούν, ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα, 

και απλώς το αποδίδουν στη νευρικότητα που χαρακτηρίζει την αδερφή της ως άνθρωπο.    
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9.2.18. Παράπονα από τη συµπεριφορά των γονέων του υποκειµένου (Ερώτηση Νο18) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι παράπονα έχεις από 

τη συµπεριφορά των γονέων σου και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τα παράπονα που έχουν από τη συµπεριφορά των γονέων 

τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο 

κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.18.1. Η απολυτότητα των γονέων ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ένα από τα µεγαλύτερα παράπονα που έχει από τους γονείς του είναι και το 

γεγονός, ότι δεν αλλάζουν εύκολα άποψη και υποστηρίζουν τις αρχικές τους πεποιθήσεις. 

Ειδικότερα, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] Ε… ώρες – ώρες, έτσι που είναι απόλυτοι σε κάτι. Ας πούµε, αν θα µου πουν τη γνώµη 

τους, είναι απόλυτοι. 
 

9.2.18.2. Η σύγκριση µε την αδερφή ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί την σύγκριση που έκανε ο πατέρας του ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή του, 

ως ένα από τα βασικότερα παράπονα αναφορικά µε τη συµπεριφορά του.  

 
Ευαγγελία: […] έχω παράπονο από τον πατέρα µου, ε, γιατί τόσα χρόνια, µε… υποβίβαζε και δεν µ’ 

ενθάρρυνε ποτέ… Και πάντοτε έβλεπε, ως ιδανική την αδερφή µου και την υπερύψωνε. Κι εγώ 

πάντοτε ήµουνα το ζούµπερο και η σκράπα που θα… σφουγγάριζα σκάλες στην ζωή µου… δηλαδή, 

πάντοτε, πάντοτε, µ’ ενοχλεί αυτό, γιατί… δεν… γιατί δεν έχω τη σχέση που θα έπρεπε να έχω µε την 

αδερφή µου, ε, που σε φυσιολογικά πλαίσια έχουν όλα τα αδέρφια µεταξύ τους.  

 

9.2.18.3. Οι τάσεις φυγής του πατέρα ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει την δυσκολία του πατέρα στην αντιµετώπιση των οικογενειακών 

προβληµάτων και στην επιθυµία του να αποµακρύνεται από το σπίτι κάθε φορά που αυτά έκαναν 

την εµφάνισή τους. Συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] ένα παράπονο που έχω από τη συµπεριφορά του πατέρα µου, είναι, το ότι πάντοτε 

είχε τάσεις φυγής, δηλαδή… ερχόταν στο σπίτι, αντιµετώπιζε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε, και 

έλεγε, ότι… εγώ θα φύγω και βγάλτε τα πέρα µόνες σας. Και ουσιαστικά όλο το βάρος έπεφτε στην 

µητέρα µου.  

 

9.2.18.4. Η αντικατάσταση του πατέρα ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει το γεγονός της αντικατάσταση του ίδιου από την µητέρα του στη θέση 

του πατέρα του. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] στα µάτια της είχε… αντικαταστήσει τον ε… πατέρα µου… είχε αντικαταστήσει τον 

πατέρα µου µε εµένα ε, και όλα τα προβλήµατα τα συζητούσε µαζί µου, µε αποτέλεσµα να µου κάνει 

ένα κεφάλι καζάνι, ας πούµε από µικρή, και µε αποτέλεσµα να µε επιφορτίζει µε περισσότερες ευθύνες 

και υποχρεώσεις, αφού µου µίλαγε για τα προβλήµατα τα οικονοµικά, και τα προβλήµατα των σπιτιών 

που έχτιζε ο πατέρας µου, το δικό µου, της αδερφής µου και του αδερφού µου, ε, για τα προβλήµατα 

µε την αδερφή µου, για τα προβλήµατα της εφηβείας, ας πούµε, µε τον αδερφό µου, ε, για τα 

προβλήµατα του σογιού. Και δεν µε άφησε έτσι να χαρώ τα χρόνια µου, ας πούµε, τα παιδικά, την 

εφηβεία και όλα τα υπόλοιπα.  

 

9.2.18.5. Η συµπεριφορά της µητέρας ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι η συµπεριφορά της µητέρας του θα έπρεπε να είναι διαφορετική απέναντί 

του, σχετικά µε την περίοδο της εγκυµοσύνης του, αλλά και σχετικά µε τη σύγκριση που έκανε ο 

πατέρας ανάµεσα στις δύο αδερφές. Ειδικότερα:  
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Ευαγγελία: […] θα ‘ταν το παιδί µου στο νοσοκοµείο ε… για τρεις µήνες κι εγώ, σαν µάνα, δεν θα 

πήγαινα, ας πούµε, να του… συµπαρασταθώ και να ‘µαι δίπλα του. Όχι απλά να πήγαινα και να 

‘φευγα, αλλά πιστεύω, ότι τρεις µήνες, δεν θα κουνούσα ρούπι. Ούτε πιστεύω, ότι… αν, ας πούµε, 

µέσα στην οικογένειά µου, έβλεπα το σύζυγό µου να µειώνει και να υποβιβάζει και να αποθαρρύνει 
και να συγκρίνει την µία κόρη µου µε την άλλη, όπως ο Θεός ε… ε… µε κατέστησε τυχερή και µου 

έδωσε δύο παιδιά υγιή, δύο κόρες. Αν, δηλαδή, βλέπω, ότι µεθαύριο ο σύζυγός µου, κάνει αυτά που 

κάνει, που έκανε ο πατέρας µου… σ’ εµένα, δεν νοµίζω, ότι θα το δεχτώ έτσι, ε,  παθητικά και δεν θ’ 

αντιδράσω και δεν θα πω, τι κάνεις ρε, στο παιδί. Ή Ξέρω ‘γω, συγκεντρώσου ή σταµάτα αυτό που 

κάνεις. ∆εν νοµίζω, ότι θα το άφηνα αυτό ποτέ να συµβεί στην οικογένειά µου, χωρίς να κάνω κάτι 

εγώ 

[…] Το ότι η µητέρα µου, δηλαδή, πάντοτε µας έλεγε, ότι… στερήθηκα, ας πούµε, τον πατέρα σας, 

εξαιτίας σας, ε… γι’ αυτό έγινε ναυτικός, για να έχετε εσείς, ότι δεν είχαµε εµείς» 

 

9.2.18.6. Η αδιαλλαξία των γονέων ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως παράπονο της συµπεριφοράς των γονέων του την αδυναµία τους να 

προβούν σε συζήτηση και διάλογο, µε αποτέλεσµα να αποξενώνονται µεταξύ τους. ∆ιατυπώθηκε 

σχετικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] γενικά σαν οικογένεια, ας πούµε, επιζητούσαµε την ένταση και την υπερένταση, αλλά 

και κάθε φορά που τσακωνόµασταν ε… κρατούσε µούτρα, και οι δύο οι γονείς µου ε… και δεν 

µιλούσαν, µετά από πολλές µέρες. Και νοµίζω, ότι αυτό το έχω κι εγώ µέχρι κάποιο σηµείο. ∆ηλαδή, 

µπορεί να τσακωνόµασταν, ας πούµε, Παρασκευή και να ξαναµιλούσαµε µετά από µία βδοµάδα. Ε, 

και χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος λόγος. 

 

9.2.18.7. Η προβολή του εαυτού ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ότι οι γονείς προβάλλουν οτιδήποτε και αν έχουν προσφέρει σε αυτά και 

θεωρούν τους εαυτούς τους αποκλειστικά υπεύθυνους για την ευτυχία των παιδιών τους. µε αυτή τη 

φιλοσοφία διατυπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ο πατέρας µου πάντοτε είχε την κακιά συνήθεια ε, να µας χτυπάει, ας πούµε για κάτι, 

να µας το χτυπάει κάτι που µας έκανε. ∆ηλαδή, ότι… εγώ, ας πούµε, σας έδωσα λεφτά και πήρατε 

αυτοκίνητο, ε… ότι… πάντοτε µου έλεγε κι εκείνος και η µητέρα µου, ότι σ’ αυτούς οφείλεται το ότι 
εγώ µονιµοποιήθηκα, ας πούµε, στη δουλειά µου, ως εκπαιδευτικός που είµαι. Γιατί, αυτοί µε 

έστειλαν, ας πούµε, στο Βόλο να σπουδάσω, ε… επειδή είχαν την οικονοµική δυνατότητα. Κι εγώ 

τελείωσα το Πανεπιστήµιο και έδωσα στον ΑΣΕΠ και διορίστηκα. Γιατί, αν αυτοί, λέει, δεν µε 

στέλνανε στο Πανεπιστήµιο, εγώ δεν θα µπορούσα να δώσω στον ΑΣΕΠ, οπότε δεν θα διοριζόµουν. 

Οπότε το ότι διορίστηκα… είναι… ε… οφείλεται, δηλαδή, αποκλειστικά σ’ εκείνους. 

 

9.2.18.8. Η έλλειψη επαίνου ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ένα από τα βασικότερα λάθη στη συµπεριφορά των γονέων είναι και η 

απουσία της επιβράβευσης, των θετικών σχολίων σε οποιεσδήποτε ενέργειες των παιδιών τους. 

ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ένα ακόµα παράπονο που έχω… ε… από τους ε… γονείς µου, ε… είναι το ότι ποτέ, 

έτσι δεν χάρηκαν µε κάποια επιτυχία µας. ∆ηλαδή… άλλοι γονείς, ας πούµε… το πτυχίο στο Lower 

παίρνουνε, το… το Lower, ας πούµε, παίρνουνε στ’ Αγγλικά τα παιδιά τους και κάνουνε ολόκληρα 

τραπέζια και πανηγύρια. Εµείς περάσαµε στο Πανεπιστήµιο και τα τρία τα παιδιά και… δεν έγινε 

τίποτα. 

 

9.2.18.9. Η απραξία των γονέων ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την άρνηση των γονέων να αποδεχθούν την προβληµατική υπόσταση του 

παιδιού τους. διατυπώθηκε σχετικά το εξής:  
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Ευαγγελία: […] Πάντοτε, ακόµα και ό, τι κι αν έκανε η αδερφή µου, την υποστήριζαν και 

δεν, δεν ψάχτηκαν ρε παιδί µου. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι όλη αυτή τη συµπεριφορά της µέσα 

στο σπίτι, την είδαν παθητικά. ∆ηλαδή, ότι ‘ντάξει, αυτό µας έτυχε, τι να κάνουµε τώρα, θα 

το… ζήσουµε. ∆ηλαδή, θυµάµαι ο πατέρας µου χαρακτηριστικά που έλεγε, ότι… έχω πέντε 

δάκτυλα, ε… δεν µπορώ να κόψω το ένα, γιατί και τα πέντε τα αγαπάω το ίδιο. Ε… Γιατί θα 

µε πονάει, άµα το κόψω, όπως µε πονούνε και τα υπόλοιπα. ∆ηλαδή, ας πούµε, ότι δεν µπορεί 

να ακυρώσει, να µειώσει την αδερφή µου, επειδή έχει πρόβληµα, δεν θα το κόψει µαχαίρι το 

δάκτυλο, θα… µαχαίρι, ναι, το δάκτυλο, επειδή πονάει, αλλά θα το έχει µέσα στο σπίτι. 

‘Ντάξει, δεν του είπαµε να το κόψει µαχαίρι, απλά εγώ του έλεγα να την βοηθήσουµε µε 

κάποιον τρόπο, και για την δική της τη ζωή, αλλά και για τους άλλους. ∆ηλαδή, σκεφτόταν να 

µην, ας πούµε, µην κάνει κάτι κακό στην αδερφή µου, ή να µην της δείξει, ότι έχει πρόβληµα, 

για να µην µειωθεί εκείνη και να µη νιώσει άσχηµα. Αλλά, από την άλλη, δεν σκεφτόταν, 

ότι… αυτή η συµπεριφορά της επηρεάζει και τα άλλα τέσσερα δάχτυλα. 

 

 

9.2.18.10. Οι ευθύνες ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει τις ευθύνες που της απέδιδαν οι γονείς της ως παράπονο αναφορικά µε τη συµπεριφορά 

τους. Αναλυτικότερα:  

 

 

Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, πάντοτε, θυµάµαι που µου ‘λεγαν, να προσέχεις την αδερφή σου. 

∆ηλαδή, αυτή µπορεί να ήταν µεγαλύτερη, αλλά εµένα µου έλεγαν να την προσέχω, γιατί, 

λέει, εγώ ήµουν η πιο λογική, µε το περισσότερο µυαλό, και θα έπρεπε να την προσέχω. Γι’ 

αυτό και τώρα ο πατέρας µου ρίχνει βάρος στο ότι… εγώ δεν µιλάω µε την αδερφή µου, και 

έχει φτάσει η σχέση µας στο σηµείο που έχει φτάσει. Γιατί, λέει, ότι εγώ είµαι η πιο λογική 

και θα έπρεπε να κάνω πίσω. Αλλά δεν καταλαβαίνει, ότι το θέµα δεν είναι ποιος είναι ο πιο 

λογικός ή ποιος έχει περισσότερο µυαλό. Το θέµα και το πρόβληµα είναι πιο ουσιαστικό. 

 

 

9.2.18.11. Η άγνοια των συγγενών  ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί τους γονείς υπαίτιους για την απουσία επαφής µε τους συγγενείς του πατέρα. 

Ειδικότερα:  

 

 

Ευαγγελία: […] Από την άλλη, ο πατέρας µου δεν είχε καµία επαφή, δηλαδή δεν έχω 

γνωρίσει κανέναν και δεν πιστεύω, ότι είναι τυχαίο. ∆εν έχω γνωρίσει κανέναν από τους ε… 

συγγενείς του. Ούτε αδέρφια, ούτε ξαδέρφια, ούτε τον παππού µου, κανέναν απολύτως. 

Πιστεύω, δηλαδή, ότι κι εκείνοι δεν είχαν βιώσει µία σωστή αδερφική σχέση, για να δώσουν 

σ’ εµάς να καταλάβουµε, πόσο… πολύτιµη είναι η σχέση που πρέπει να έχουνε σωστή τα 

αδέρφια ανάµεσά τους. 

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την έκφραση παραπόνων από τη συµπεριφορά 

των γονέων παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 88 πιο κάτω. 
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Πίνακας 88: Κατηγορίες που αφορούν την έκφραση παραπόνων από τη συµπεριφορά των γονέων σε σχέση 

µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τα 

παράπονα από τη συµπεριφορά των 

γονέων 
Μαρία Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η απολυτοσύνη των γονέων ως 

πηγή παραπόνων  
1 0 1 

Η σύγκριση µε την αδερφή ως πηγή 

παραπόνων  
0 1 1 

Οι τάσεις φυγής του πατέρα ως 

πηγή παραπόνων  
0 1 1 

Η αντικατάσταση του πατέρα ως 

πηγή παραπόνων  
0 1 1 

Η συµπεριφορά της µητέρας ως 

πηγή παραπόνων  
0 1 1 

Η αδιαλλαξία των γονέων ως πηγή 

παραπόνων 
0 1 1 

Η προβολή του εαυτού ως πηγή 

παραπόνων  
0 1 1 

Η έλλειψη επαίνου ως πηγή 

παραπόνων  
0 1 1 

Η απραξία των γονέων ως πηγή 

παραπόνων  
0 1 1 

Οι ευθύνες ως πηγή παραπόνων  0 1 1 

Η άγνοια των συγγενών ως πηγή 

παραπόνων  
0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνουµε από τον παραπάνω πίνακα το παράπονο της Μαρίας αναφορικά µε τους 

γονείς της, είναι ότι οι τελευταίοι είναι απόλυτοι στις θέσεις τους και στην έκφραση των απόψεών 

τους. Σε αντίθεση µε την Μαρία που εκφράζει µόνο ένα παράπονο, η Ευαγγελία απαριθµεί αρκετά. 

Ένα από αυτά είναι και η σύγκριση που έκανε ο πατέρας της ανάµεσα σε εκείνην και την αδερφή 

της, η αποθάρρυνση και ο υποβιβασµός που την έκανε να νιώθει. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι αυτό, αν 

µη τι άλλο, είναι µία από τις αιτίες που εκείνη και η αδερφή της έχουν άσχηµη και ανύπαρκτη πλέον 

σχέση. Επιπλέον, πάντοτε την ενοχλούσαν οι τάσεις φυγής του πατέρα της από το σπίτι, όταν είχε 

να αντιµετωπίσει προβλήµατα. Πάντα, δηλαδή, στην απειλή ενός προβλήµατος έφευγε από το σπίτι 

ή απειλούσε, ότι θα φύγει, αφήνοντας όλο το βάρος της λύσης του προβλήµατος στην µητέρα της. 

Ακόµη, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι λόγω της µεγάλης σε χρονική διάρκεια απουσίας του πατέρα από 

το σπίτι, η µητέρα της είχε τοποθετήσει στη θέση του την ίδια της Ευαγγελία και συζητούσε µαζί 

της θέµατα που κανονικά θα έπρεπε να συζητάει µε το σύζυγό της, όπως για παράδειγµα τα 

οικονοµικά προβλήµατα της οικογένειας, την εφηβεία του αδερφού της, τη δύσκολη συµπεριφορά 

της αδερφής της, αλλά και τα προβλήµατα µε την ευρύτερη οικογένεια.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία αναφέρει ως παράπονο προς την µητέρα της το γεγονός, ότι όταν 

βρισκόταν στο νοσοκοµείο, λόγω της δύσκολης εγκυµοσύνης της, η µητέρα της δεν ήταν κοντά της, 

να την εµψυχώσει. Ακόµη, αναφέρει, ότι η µητέρα της δεν έπαιρνε θέση στην άδικη συµπεριφορά 

του πατέρα της απέναντί της, όταν ήταν µικρότερη και την συνέκρινε µε την αδερφή της. Τέλος, ως 

παράπονο προς την µητέρα της, αναφέρει το γεγονός, ότι η τελευταία πάντα κατηγορούσε και έλεγε 

στα παιδιά της, ότι στερείται τον άντρα της εξαιτίας τους, γιατί, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν βρισκόταν 

µακριά της.   

Παράλληλα µε αυτό η Ευαγγελία αναφέρει, ότι µία ενδεχόµενη διαφορά τους, δεν λυνόταν µε 

συζήτηση και διάλογο, αλλά µε αποµάκρυνση του ενός µέλους από το άλλο και µε το να µην µιλάει 

ο ένας στον άλλον για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτή η κατάσταση δεν της άρεσε καθόλου και 

γι’ αυτό αποτελεί και ένα από τα παράπονά της σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων της.  
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Επίσης, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι αυτό που δεν της άρεσε στους γονείς της είναι η προβολή του 

εαυτού τους και ιδιαίτερα του πατέρα της. Μπορεί να στήριζαν, δηλαδή, οικονοµικά τα παιδιά τους 

σε ό, τι κι αν ήθελαν να κάνουν ή να µάθουν, αλλά µετά τους το «χτυπούσαν». Ακόµη η Ευαγγελία 

αναφέρει, ότι οι γονείς της και ειδικά ο πατέρας της δεν χρησιµοποιούσε ποτέ τον έπαινο, σε όποια 

επιτυχία κι αν είχε – ξένες γλώσσες, πτυχίο, διορισµός, κλπ. σε συνάρτηση µε αυτά αναφέρει κα την 

παθητική στάση που κρατούσαν οι γονείς της στο πρόβληµα µε την αδερφή της. Ποτέ δεν έψαξαν 

να µάθουν τους λόγους, αλλά το µόνο που τους ένοιαζε, και ειδικά τον πατέρα της, είναι να µην την 

στενοχωρήσουν ή να την ενοχλήσουν. Παραπονιέται, δηλαδή, η Ευαγγελία, γιατί δεν νοιάστηκαν 

για τα υπόλοιπα παιδιά τους και για το αν επηρεάζονται από όλη αυτήν την κατάσταση.  

Ένα ακόµη παράπονο της Ευαγγελίας σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων της, είναι ότι 

πάντοτε θεωρούσαν εκείνη υπεύθυνη για όλα και ότι εκείνη έπρεπε να προσέχει την αδερφή της, αν 

και η τελευταία είναι µεγαλύτερη από την Ευαγγελία δεκαέξι µήνες. Κι αυτό, γιατί θεωρούσαν, ότι η 

Ευαγγελία είναι περισσότερο λογική από την αδερφή της. Και γι’ αυτό τώρα που η σχέση τους έχει 

φτάσει σε αυτό το άσχηµο σηµείο, πιστεύουν, ότι φταίει η Ευαγγελία. Γιατί, κατά τη γνώµη τους, 

και όπως λέει η Ευαγγελία, επειδή είναι περισσότερο λογική, θα έπρεπε να τα συγχωρεί όλα.   

Τέλος, καταλογίζει ευθύνες στους γονείς της και ειδικά στον πατέρα της, για το γεγονός, ότι από 

το σόι του πατέρα της δεν γνωρίζει κανέναν. Μόνο τη γιαγιά της την Μαρία, η οποία πέθανε, όταν η 

Ευαγγελία πήγαινε στην τρίτη δηµοτικού.  

 

9.2.19. Ποια σηµαντικά πράγµατα έχει µεταδώσει στο υποκείµενο η οικογένεια του 
(Ερώτηση Νο19) 

  

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι θεωρείς ως πιο 

σηµαντικό από αυτά που σου έχει µεταδώσει η οικογένειά σου», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το τι θεωρούν ως πιο σηµαντικό στη ζωή 

τους από αυτά που τους έχει µεταδώσει η οικογένειά τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.19.1. Η αγάπη ως το σηµαντικότερο πράγµα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι το συναίσθηµα της αγάπης είναι το πιο σηµαντικό, από αυτά που του έχει 

µεταδώσει η οικογένειά του. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το εξής:  

 
Μαρία: […] Πιστεύω η αγάπη. Το να αγαπάω τον άλλον, και… να τον αγαπάω, έτσι, όπως είναι, 

χωρίς να ζητάω… ανταλλάγµατα ή χωρίς να προσδοκώ κάτι.  

 

9.2.19.2. Η στάση της µητέρας ως το σηµαντικότερο πράγµα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο προβάλλει ως το σηµαντικότερο πράγµα από αυτά που του έχει δώσει η 

οικογένειά του την παρουσία της µητέρας στο σπίτι και την φροντίδα των παιδιών αναφορικά µε τις 

στοιχειώδεις ανάγκες τους (ύπνος, τροφή, υγεία). Έτσι, ακούστηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Το πιο σηµαντικό… και νοµίζω, ότι είναι ένα µόνο. Είναι αυτό που µου ‘χει 
µεταδώσει η µητέρα µου. Ότι, δηλαδή, µία µάνα πρέπει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της… Όχι 

όµως και πάλι, όπως εκείνη. ∆ηλαδή συναισθηµατικά και ψυχολογικά ήταν απούσα συνέχεια, 

συνέχεια, αλλά έστω αυτό που έκανε το ότι… ε… κάθε µέρα, ας πούµε, ε… πρόσεχε να ‘µαστε 

καθαρά στο σχολείο, να έχουµε φαί να φάµε. Γιατί σίγουρα έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις, ότι 

υπάρχουν και χειρότερα. 

 

9.2.19.3. Ανυπαρξία θετικών πραγµάτων ως πηγή µετάδοσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο θεωρεί, ότι η οικογένειά του δεν αποτέλεσε πηγή µετάδοσης θετικών αξιών και 

µηνυµάτων ζωής. Ειδικότερα: 
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Ευαγγελία: […] δυστυχώς, δεν ξέρω, αν µου έχει µεταδώσει πολλά θετικά η οικογένειά µου. ∆εν 

νοµίζω, δηλαδή, ότι µου έχουνε µεταδώσει πολλές αξίες και πολλά θετικά πράγµατα. Όχι, δεν το 

νοµίζω αυτό. ∆εν µπορώ, δηλαδή να σκεφτώ, κάτι άλλο σηµαντικό που µου έχουν µεταδώσει. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την µετάδοση των σηµαντικότερων 

πραγµάτων από την οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 89 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 89: Κατηγορίες που αφορούν την µετάδοση σηµαντικότερων πραγµάτων από την οικογένεια σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

µετάδοση σηµαντικών 

πραγµάτων 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη ως το σηµαντικότερο 

πράγµα  
1 0 1 

Η στάση της µητέρας ως το 

σηµαντικότερο πράγµα 
0 1 1 

Ανυπαρξία θετικών 

πραγµάτων ως πηγή 

µετάδοσης  

0 1 1 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ως το καλύτερο πράγµα που της έχουν 

µεταδώσει οι γονείς της την αγάπη. Την αγάπη που δεν στηρίζεται σε ανταλλάγµατα και υποσχέσεις, 

αλλά σε αισθήµατα αληθινά και πραγµατικά. Από την άλλη η Ευαγγελία µιλάει για ανυπαρξία 

θετικών πραγµάτων από την οικογένειά της. Πιστεύει, δηλαδή, ότι οι γονείς της δεν της έχουν 

µεταδώσει κάτι θετικό, παρά µόνο η παρουσία της µητέρας της δίπλα της και στα αδέρφια της, όταν 

µεγάλωναν. Παρουσία, όµως όχι συναισθηµατική και ψυχική, απλά για να εξυπηρετήσει τις 

βιολογικές τους ανάγκες, όπως είναι  ο ύπνος, η τροφή, τα καθαρά ρούχα.  

 

9.2.20. Σχέση µε οικογένεια – προσκόλληση ή ανεξαρτησία (Ερώτηση Νο20) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Είσαι προσκολληµένη 

στην οικογένειά σου ή πιο ανεξάρτητη», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το αν θεωρούν, ότι η σχέση µε την οικογένειά τους χαρακτηρίζεται από 

προσκόλληση ή ανεξαρτησία. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.20.1. Η οικογένεια ως πηγή ανεξαρτησίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η αίσθηση της ανεξαρτησίας είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη σχέση της µε την 

οικογένειά της και όχι η προσκόλληση. Πιο αναλυτικά:  

 
Μαρία: […] Ε… όχι, δεν είµαι τόσο προσκολληµένη, όχι. Είµαι… εν µέρει, δηλαδή, σε κάποια 

πράγµατα θέλω τη γνώµη τους, αλλά δεν είµαι προσκολληµένη, όχι. ό, τι µου πει ο σύζυγος κάνω 

µετά. ∆ηλαδή… τα  βρίσκω µε το σύζυγο. Παίρνω την άποψη τους. 

 

Ευαγγελία: […] Ε… όχι, πιστεύω, ότι δεν είµαι καθόλου προσκολληµένη στην οικογένειά µου. Ε… 

γι’ αυτό το λόγο έχω φύγει και µακριά. 

 

Όπως συµπεραίνουµε και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι δεν είναι προσκολληµένες στην 

οικογένειά τους, αλλά ανεξάρτητες. Η Μαρία, βέβαια, συνδέει την ερώτηση, έχοντας στο µυαλό της 

την οικογένεια που έχει δηµιουργήσει, ενώ η Ευαγγελία την οικογένεια καταγωγής της. Ίσως είναι 

και η µεγάλη επιθυµία της αυτή, αφού µόνο δυσάρεστες αναµνήσεις έχει από αυτό το οικογενειακό 

πλαίσιο της ζωής της. 
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9.2.21. Επιλογή διαφορετικής οικογένειας (Ερώτηση Νο21) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Αν είχες τη δυνατότητα 

να ανήκεις σε άλλη οικογένεια τι οικογένεια θα διάλεγες; Περιέγραψε αναλυτικά», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τη δυνατότητα που θα 

είχαν να ανήκουν σε άλλη οικογένεια. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.21.1. Η διαµονή στην ύπαιθρο ως πηγή επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προχωρεί στην επιλογή οικογένειας µε κριτήριο τον τόπο διαµονής. Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] Θα διάλεγα µία άλλη οικογένεια, η οποία θα ζούσε στην ύπαιθρο… Και θα ‘µασταν… 

όµορφα στην εξοχή, µε την αυλή µας, τα δεντράκια µας, την… ε, να καλλιεργούσαµε κιόλας 

ντοµατούλες, πατάτες, αγγουράκια, έτσι να, δικά µας πράγµατα. 

 

9.2.21.2. Η ολιγόωρη εργασία των γονέων ως πηγή επιλογής:  
Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο προχωρεί στην επιλογή οικογένειας µε κριτήριο 

την εργασία των γονέων. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Μαρία: «[…]  θα είχε… ε… την µαµά να εργάζεται λίγες ώρες και τον µπαµπά, ε… µόνο πρωί, χωρίς 

κι απογεύµατα. ∆ηλαδή,  πρωινές δουλειές. 

 

9.2.21.3. Ο ακούραστος σύζυγος ως πηγή επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προχωρεί στην επιλογή οικογένειας µε κριτήριο την απουσία σωµατικής, 

συναισθηµατικής και ψυχικής κούρασης εκ µέρους του συζύγου. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] θα ήθελα ο σύζυγός µου να µην τα δίνει όλα. ∆ηλαδή, να µην τα δίνει όλα εκτός οικογένειας και να 

δίνει πιο πολλά στην οικογένεια. Από άποψη συναισθηµάτων. ∆ηλαδή, ε… πολλές φορές είναι κατάκοπος από τη 

δουλειά του, και δεν µπορεί να προσφέρει τίποτα στην οικογένεια, ούτε σωµατικά, ούτε ψυχικά, ούτε 

συναισθηµατικά. Αυτό δεν θα ήθελα… να γίνεται. 

 

9.2.21.4. Η γκρίνια των παιδιών ως πηγή δυσαρέσκειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι στην επιλογή οικογένειας σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε και η συµπεριφορά των 

παιδιά µέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Έτσι, έχουµε το εξής: 

 
Μαρία: […] πιο… όχι τόσο γκρινιάρικα ή ναζιάρικα, ε… αλλά πιο έτσι, όµορφα, γα, γαλήνια, να συζητάνε πιο 

πολύ, και όχι να τσακώνονται µε το παραµικρό και για ψιλοπράγµατα. 

 

9.2.21.5. Το επάγγελµα του πατέρα ως πηγή επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η επαγγελµατική απασχόληση του πατέρα θα αποτελούσε γι’ αυτό ένα 

βασικό κριτήριο επιλογής οικογένειας. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Θα διάλεγα µία οικογένεια, όπου ο πατέρας δεν θα ήταν ναυτικός. Το έχω ξαναπεί αυτό πριν, 

για να είναι δίπλα στα παιδιά του και για να απορροφάει τα προβλήµατά τους σαν σφουγγάρι και για να βρίσκει 

λύσεις ε, σε αυτά τα προβλήµατα, την στιγµή που παρουσιάζονται τα προβλήµατα. 

 

9.2.21.6. Το µεγάλωµα των παιδιών ως πηγή επιλογής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι το µεγάλωµα των παιδιών αποκλειστικά µέσα στους κόλπους της 

οικογένειας από τους γονείς, αποτελεί βασικό κριτήριο, προκειµένου να επιλέξει κάποιος µία 

οικογένεια. Με αυτή τη φιλοσοφία έχουµε το εξής: 
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Ευαγγελία: […] Επίσης, θα διάλεγα γονείς που θα µε µεγάλωναν µαζί µε τα αδέρφια µου στο σπίτι. Και δεν θα 

µε έδιναν στον παππού µου και στη γιαγιά µου, όταν ήµουν οχτώ µηνών και θα αποφάσιζαν να µε πάρουν πάλι 

πίσω, πεντέµισι χρονών, όταν, δηλαδή, άρχισα το σχολείο. 

 

9.2.21.7. Η προβολή των γονέων ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι οι γονείς οφείλουν να παρέχουν αγαθά στα παιδιά και να τα βοηθούν στη 

ζωή τους, χωρίς ποτέ να παραπονιούνται και να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γι’ αυτό. Αυτό είναι 

και ένα κριτήριο επιλογής της οικογένειας αναφορικά µε το υποκείµενο της έρευνας. Συγκεκριµένα:   

 
Ευαγγελία: […] θα ήθελα γονείς, που να µην µου χτυπάνε, ας πούµε, ακόµη κι αν είχαν την δυνατότητα, την 

οικονοµική, κάποια πράγµατα παραπάνω.… ∆εν θα ήθελα να µου το χτυπούσαν αυτό ε… ούτε να µου 

χτυπούσαν, ότι ο πατέρας σου ει… έγινε ναυτικός για σας και εξαιτίας σας, ας πούµε, τον στερήθηκα εγώ, όπως 

λέει, η µητέρα µου. 

 

9.2.21.8. Η έλλειψη κοινωνικότητας ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η κοινωνικότητα των µελών της οικογένειας θα αποτελούσε για αυτό 

απαραίτητο κριτήριο επιλογής οικογένειας. ∆ιεξοδικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] θα ήθελα µία οικογένεια πολύ περισσότερο κοινωνική, ε… να έρχονται, ας πούµε, παρέες στο 

σπίτι… ε, να… κάνουµε έτσι συνέχεια παρέες, ε… να µάθω κι εγώ να έχω φίλες, να µάθω να µοιράζοµαι σε µία 

φιλική σχέση, να δίνω και να µου δίνουν. 

 

9.2.21.9. Η απραξία των γονέων ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι µέσα στην οικογένεια οι γονείς έχουν το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης 

αναφορικά µε τις σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στα αδέρφια. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το 

εξής: 

 
Ευαγγελία: […] θα ήθελα ο πατέρας µου… να φρόντιζε να έχω µία ουσιαστική και σωστή, ε… αδερφική σχέση. 

Και όχι τη σχέση που έχω εγώ τώρα µε την αδερφή µου. 

 

9.2.21.10. Η µονόπλευρη φροντίδα ως πηγή παραπόνων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως βασικό κριτήριο επιλογής οικογένειας την ουσιαστική και ολοκληρωτική 

φροντίδα των γονέων απέναντι σε όλα τα παιδιά. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] όχι, ας πούµε, να σκέφτεται µονοµερώς, το ότι η αδερφή µου έχει πρόβληµα και δεν µπορεί να 

κόψει το δάχτυλό του, όπως είπα πριν, αλλά όµως αφήνει τα υπόλοιπα δάχτυλα να… επηρεάζονται.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την επιλογή διαφορετικής οικογένειας 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 90 πιο κάτω. 
Πίνακας 90: Κατηγορίες που αφορούν την επιλογή διαφορετικής οικογένειας σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την επιλογή 

διαφορετικής οικογένειας  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η διαµονή στην ύπαιθρο  1 0 1 

Η ολιγόωρη εργασία των γονέων  1 0 1 

Ο ακούραστος σύζυγος  1 0 1 

Η γκρίνια των παιδιών   1 0 1 

Το επάγγελµα του πατέρα  0 1 1 

Το µεγάλωµα των παιδιών  0 1 1 

Η προβολή των γονέων  0 1 1 

Η έλλειψη κοινωνικότητας  0 1 1 

Η απραξία των γονέων  0 1 1 

Η µονόπλευρη φροντίδα  0 1 1 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία επισηµαίνει. ότι αν είχε τη δυνατότητα να 

ανήκει σε άλλη οικογένεια θα επέλεγε καταρχήν διαφορετικό τόπο διαµονής. Όχι, δηλαδή, σε ένα 

διαµέρισµα, αλλά στην ύπαιθρο, κοντά στη φύση. Στη συνέχεια, θα ήθελε οι γονείς να ασχολούνται 

πολύ λίγες ώρες µε την εργασία τους, και µόνο πρωί, ώστε να τους µένει πολύς χρόνος να 

ασχοληθούν µε τα παιδιά τους. Επίσης, θα ήθελε ο σύζυγος να µην είναι τόσο πολύ παθιασµένος µε 

τη δουλειά του και να µην αφιερώνει τόσο πολύ χρόνο σε αυτήν. Κι αυτό, γιατί, όταν επιστρέφει στο 

σπίτι, είναι πολύ καταβεβληµένος, σωµατικά και συναισθηµατικά και δεν µπορεί να ασχοληθεί µε 

τα παιδιά του. 

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά, αν είχε τη δυνατότητα να ανήκει σε άλλη οικογένεια, θα 

επέλεγε το επάγγελµα του πατέρα να είναι διαφορετικό από αυτό του δικού της πατέρα, γιατί 

θεωρεί, ότι ήταν απών σε όλα τα σηµαντικά γεγονότα της ζωής των παιδιών του. Ακόµη, αναφέρει, 

ότι θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να µεγαλώσει όλα τα παιδιά της µαζί, έτσι ώστε αυτά να 

βιώσουν και να µάθουν την έννοια της αδερφικής αγάπης. Παράλληλα, θα ήθελε, οι στην οικογένεια 

επιλογής της, να µην προβάλλουν τον εαυτό τους, όταν βοηθούν τα παιδιά. Να το κάνουν απλόχερα, 

χωρίς να περιµένουν ανταλλάγµατα. Επιπλέον, αναφέρει, ότι θα ήθελε η οικογένειά της να είναι 

περισσότερο κοινωνική, να έχει περισσότερες γνωριµίες και φίλους και να µην είναι τόσο 

αποκοµµένη, εξαιτίας του επαγγέλµατος του πατέρα της οικογένειας. Επίσης, θα ήθελε, αν είχε το 

δικαίωµα επιλογής οικογένειας, να ανήκει σε µία οικογένεια που ο πατέρας έχει καλύτερη 

συµπεριφορά απέναντι στο παιδί του, αλλά και που θα έχει ως πρώτη έννοια του την δηµιουργία 

υγιούς αδερφικής σχέσης, χωρίς συγκρίσεις και υποβιβασµούς. Τέλος, υπογραµµίζει, ότι η 

οικογένεια που θα επέλεγε, θα ήθελε να αναγνωρίζει και να λύνει άµεσα τα προβλήµατα της. Να 

ενδιαφέρεται εξίσου για όλα τα µέλη που την απαρτίζουν, τόσο για τη συναισθηµατική, όσο και για 

την ψυχική τους υγεία.   

 

9.2.22. Οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των γονέων και ο ρόλος τους στη 
διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων του υποκειµένου (Ερώτηση Νο22)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι ρόλο έπαιξαν οι 

γονείς σου και οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους στη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς και των αντιλήψεών σου», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το ρόλο που πιστεύουν, ότι έπαιξαν οι γονείς τους στη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς και των αντιλήψεων τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.22.1. Οι γονείς ως πηγή προτύπου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι οι διαδικασίες ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των γονέων του διαδραµάτισαν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στην διαδικασία της ανατροφής της. Έτσι, ακούστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] πολλές φορές, ε… παρατηρώ, ότι, ό, τι µου είχανε µάθει οι γονείς µου, τα λέω κι εγώ στα 

παιδιά µου. ∆ηλαδή, µου έλεγαν, ας πούµε, µην… ή µην κάνω έτσι για µικροπράγµατα… το ίδιο λέω 

κι εγώ στα παιδιά µου… Ας πούµε, όταν µε χτυπούσαν, ξέρω ‘γω, στον ποπό, ε… το κάνω κι εγώ, 

όταν βλέπω, ότι, έ, έχει ξεφύγει πια. 

 

9.2.22.2. Ο παππούς και η γιαγιά ως πηγή προτύπου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι οι παππούδες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία ανατροφής και 

διαπαιδαγώγησής του. Σχετικά, ειπώθηκε το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Ε… δυστυχώς… ε… στενοχωριέµαι, δηλαδή, που το λέω, αλλά πιστεύω, ότι οι 

γονείς µου… δεν έπαιξαν έτσι ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην ανατροφή µου και στη διαπαιδαγώγησή µου. 

Ε… δηλαδή… ε… πιστεύω, ότι ουσιαστικά τα κατάλληλα εφόδια τα πήρα από τον παππού µου και τη 

γιαγιά µου. 



   492 

 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο των γονέων στη συµπεριφορά και τις 

αντιλήψεις των παιδιών παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 91 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 91: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο των γονέων στη συµπεριφορά και τις αντιλήψεις των παιδιών 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο 

των γονέων Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Οι γονείς ως πηγή προτύπου 1 0 1 

Ο παππούς και η γιαγιά ως πηγή 

προτύπου 
0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι ο ρόλος των γονέων στην 

ανατροφή των παιδιών και στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεών τους, είναι 

καταλυτικός, αφού αυτοί αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά τους. όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Μαρία, ό, τι της έκανα ή της έλεγαν οι δικοί της γονείς, βλέπει τώρα να το επαναλαµβάνει η ίδια 

στα παιδιά της.  

Εν αντιθέσει η Ευαγγελία θεωρεί, ότι οι δικοί της γονείς δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

ανατροφή και την διαπαιδαγώγησή της, αφού αυτόν τον ρόλο τον είχαν αναλάβει ο παππούς και η 

γιαγιά της, µεγαλώνοντάς την. Αυτούς, λοιπόν θεωρεί ως πρότυπα στη δική της ζωή. 

 

9.2.23. Αυτονοµία παιδιών (Ερώτηση Νο23) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Σε αγχώνει το γεγονός 

ότι τα παιδιά σου µεγαλώνουν και κάποια στιγµή θα πρέπει να αυτονοµηθούν και γιατί», µε την 

οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το αν αισθάνονται 

άγχος για το µεγάλωµα των παιδιών τους και την µελλοντική τους αυτονοµία. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.23.1. Η αυτονοµία ως πορεία της ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει την αυτονοµία ως απαραίτητο στοιχείο των διαδικασιών ανατροφής και 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τους γονείς. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Όχι, δεν µε αγχώνει καθόλου. Γιατί κι εγώ την ίδια γραµµή τράβηξα, και ο κάθε άνθρωπος, αυτή 

είναι η πορεία της ζωής του. 

 

9.2.23.2. Η αυτονοµία ως σκοπός της οικογένειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η αυτονοµία των παιδιών αποτελεί σκοπό των γονέων στην ανατροφή των 

παιδιών. Ειδικότερα:   

 
Ευαγγελία: […] Όχι, δεν µε αγχώνει καθόλου το γεγονός, ότι τα παιδιά µου µεγαλώνουν και κάποια στιγµή θα 

πρέπει να αυτονοµηθούν. Ε… γιατί… πιστεύω, ότι αυτός είναι ο ρόλος των γονέων. Ε… να κάνει αυτόνοµα 

παιδιά και ευτυχισµένα. 

 

Όπως συµπεραίνουµε από τον παραπάνω πίνακα και οι δύο µητέρες δεν αγχώνονται καθόλου µε 

την προοπτική της αυτονόµησης των παιδιών τους. Η Μαρία αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «αυτή 

είναι η πορεία ζωής του ατόµου» και η Ευαγγελία από την πλευρά της, ότι «αυτός πρέπει να είναι ο 

σκοπός της οικογένειας». Να δηµιουργεί, δηλαδή αυτόνοµα, και κατά συνέπεια, ευτυχισµένα παιδιά.  
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9.1.24. Τα υποκείµενα σε δέκα χρόνια από σήµερα (Ερώτηση Νο24) 

  

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς φαντάζεσαι τον 

εαυτό σου σε δέκα χρόνια από σήµερα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις 

των δύο µητέρων σχετικά µε το πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε δέκα χρόνια από σήµερα. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

9.2.24.1. Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή άγχους: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι το πέρασµα του χρόνου το γεµίζει µε άγχος, επειδή πιστεύει, ότι χάνει τη 

φρεσκάδα και τη δύναµή του. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] µε αγχώνει, µε αγχώνει ο χρόνος, ναι. Με αγχώνει ο χρόνος. Θα ‘θελα να ‘χω τη φρεσκάδα… που 

έχω και τώρα και τη δύναµη. 

 

9.2.24.2. Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή ενέργειας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει το πέρασµα των χρόνων ως αφορµή να ασχοληθεί µε το εαυτό του και µε 

δραστηριότητες που του αρέσουν και το γεµίζουν µε ενέργεια. Ακούστηκε λοιπόν, το εξής:  

 
Μαρία: […] Στα σαράντα πιστεύω, θα ‘µαι πιο… πιο ενεργητική. Ε… θα είµαι πιο… ενεργητική. Γιατί τα 

παιδιά µου θα ‘χουνε µεγαλώσει και θα µπορώ κι εγώ να µην είµαι µ’ ένα µωρό στην αγκαλιά ή µ’ ένα παιδάκι 

απ’ το χέρι, να µην µου πέσει, να µην µου χτυπήσει… Μπορεί να κάνω κι εγώ κάτι, καµιά δραστηριότητα, κάτι, 

να µάθω κι εγώ… οτιδήποτε. Απλά να µάθω. 

 

9.2.24.3. Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή ενότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει το πέρασµα του χρόνου σαν µία ευκαιρία απόκτησης και άλλου παιδιού 

µε τον σύζυγο και γενικότερα προσδίδει στο πέρασµα του χρόνου την ευτυχία και την αγάπη των 

µελών της οικογένειας. Πιο αναλυτικά:  
Ευαγγελία: […] τον εαυτό µου… σε δέκα χρόνια από σήµερα, ε… τον φαντάζοµαι µαζί µε το Γιώργο… και τις, 

ε… δύο µας… τις κόρες. Ίσως ο Θεός µας στείλει και τρίτο παιδάκι ε, και θέλω να είµαστε ευτυχισµένοι και 

αγαπηµένοι, όπως είµαστε σήµερα. 

 

9.2.24.4. Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή σκέψης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αντιµετωπίζει το πέρασµα του χρόνου, ως αφορµή για σκέψη των γονέων του, 

αναφορικά µε τα λάθη που έχουν κάνει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Ακούστηκε λοιπόν 

το εξής: 
Ευαγγελία: […] θέλω να φανταστώ, αλλά νοµίζω, ότι είναι πλέον πολύ δύσκολο, ότι ίσως έτσι µε προσεγγίσουν 

οι γονείς µου και τους προσεγγίσω κάπως διαφορετικά. ∆ηλαδή, ότι ίσως σκεφτούν κι εκείνοι από την πλευρά 

τους, αν έχουν κάνει λάθη. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το πώς θα είναι ο εαυτός σε δέκα χρόνια, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 92 πιο κάτω. 
Πίνακας 92: Κατηγορίες που αφορούν τον εαυτό σε δέκα χρόνια σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον εαυτό 

σε δέκα χρόνια  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή 

άγχους  
1 0 1 

Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή 

ενέργειας  
1 0 1 

Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή 

ενότητας  
0 1 1 

Το πέρασµα του χρόνου ως πηγή 

σκέψης  
0 1 1 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, την Μαρία το πέρασµα του χρόνου την γεµίζει άγχος, 

διότι πιστεύει, ότι θα χαθεί η ζωντάνια και η δύναµή της. Πιστεύει, όµως, ότι θα της αποµένει 

περισσότερη ενέργεια, αφού τα τέσσερα παιδιά της θα έχουν πλέον µεγαλώσει και δεν θα χρειάζεται 

να ανησυχεί συνεχώς γι’ αυτά και να τρέχει από πίσω τους.  

Η Ευαγγελία από την άλλη θεωρεί, ότι σε δέκα χρόνια η οικογένειά της θα είναι ακόµη 

αγαπηµένη και ενωµένη. Θεωρεί, επίσης, ότι αυτό το χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο, 

προκειµένου οι γονείς της να αναλογιστούν, αν έχουν κάνει σε κάποιο σηµείο λάθος, αναφορικά µε 

το µεγάλωµα των παιδιών τους, και να προσεγγίσει ο ένας τον άλλον µε διαφορετικό τρόπο.   

 

9.2.25. Επαγγελµατική αποκατάσταση και δηµιουργία οικογένειας (Ερώτηση Νο25) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Η επαγγελµατική 

αποκατάστασή σου είναι πιο σηµαντική από τη δηµιουργία οικογένειας και γιατί», µε την οποία 

προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε την επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση και την δηµιουργία οικογένειας. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.25.1. Η δηµιουργία οικογένειας ως πηγή προτεραιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει την προτεραιότητα στη ζωή του της δηµιουργίας οικογένειας και όχι 

της επαγγελµατικής αποκατάστασης. Σχετικά, διατυπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Όχι, όχι, δεν είναι πιο σηµαντική. Πάντα έλεγα στον εαυτό µου, θέλω να δηµιουργήσω 

οικογένεια και µετά το χρήµα. 

 

Ευαγγελία: […] Όχι, δεν είναι πιο σηµαντική η, η επαγγελµατική µου αποκατάσταση από τη 

δηµιουργία οικογένειας. 

 

Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν την δηµιουργία οικογένειας από την επαγγελµατική 

αποκατάσταση. Θεωρούν, δηλαδή, ότι το να αποκτήσουν παιδιά είναι πολύ σηµαντικότερο και 

ουσιαστικότερο από το να αποκατασταθούν επαγγελµατικά.    

 

9.2.26. Η οικογένεια του υποκειµένου στο µέλλον (Ερώτηση Νο26) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς φαντάζεσαι την 

οικογένεια που θέλεις να δηµιουργήσεις στο µέλλον; Θα διαφέρει από την οικογένεια στην οποία 

µεγάλωσες, και αν ναι, σε τι», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων, σχετικά µε το πώς φαντάζονται την οικογένεια που θέλουν να δηµιουργήσουν στο µέλλον 

και αν αυτή θα διαφέρει από την οικογένεια, στην οποία µεγάλωσαν. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.26.1. Η ελευθερία αποφάσεων ως πηγή οµοιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως οµοιότητα µεταξύ της δικής του οικογένειας µελλοντικά και της οικογένειας 

των γονιών της, την ελευθερία επιλογών και αποφάσεων στη ζωή των παιδιών. Ειδικότερα: 

 
Μαρία: […] όχι, πιστεύω, ότι δεν θα διαφέρει σε πολλά πράγµατα. Ε… τα παιδιά θα τραβήξουν το 

δρόµο τους, έτσι όπως τον τράβηξα, κι εγώ και οι αδερφές µου. Όπως θέλουνε. Ε… οµοιότητα βλέπω 

σ’ αυτό. ∆ηλαδή… οι γονείς µας δεν στάθηκαν εµπόδιο σ’ αυτά… και στις επιλογές και στα γράµµατα 

και σ’ α, και στα… οικογενειακά. 
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9.2.26.2. Η οικονοµική στενότητα ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει ως βασική διαφορά ανάµεσα στην οικογένεια που µεγάλωσε και την δική 

του οικογένεια, την µειωµένη δυνατότητα παροχής υλικών αγαθών στα παιδιά. Πιο αναλυτικά:   

 
Μαρία: […] Θα διαφέρει, στο ότι δεν δώσαµε πολλά στα παιδιά µας, από άποψη χρηµάτων… και 

σπιτιών και οικοπέδων και δεν ξέρω κι εγώ, τι. Σ’ αυτό θα διαφέρει. 

 

9.2.26.3. Η οικονοµική δυνατότητα ως πηγή οµοιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι επιθυµία του αποτελεί το να µπορέσει να προσφέρει σε οικονοµικό επίπεδο 

στα παιδιά, ό, τι προσέφεραν στο ίδιο οι γονείς του. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] ∆ηλαδή, το µόνο θετικό και το µόνο καλό που θέλω να πάρω από τους γονείς µου, 

είναι να µπορώ κι εγώ στον οικονοµικό τοµέα να ανταπεξέλθω σε αυτά που θα  θέλουν τα παιδιά µου. 

Όχι, στα υπερβολικά που θα θέλουν, αλλά σε αυτά που κρίνω ως γονέας, ότι… είναι σωστό να έχουν 

και να… θέλουν. 

 

9.2.26.4. Η υποστηρικτική οικογένεια ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει τον υποστηρικτικό ρόλο που οφείλουν να έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά 

εντός οικογενειακών πλαισίων. Χαρακτηριστικά αναφέρει το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] θέλω να… να είµαι υποστηρικτική στα παιδιά µου, να µην τα συγκρίνω και να µην 

αποθαρρύνω κανένα από τα δύο. Να τα επιβραβεύω και τα δύο, να λέω µπράβο και στα δύο. 

 

9.2.26.5. Το µεγάλωµα των παιδιών ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την τεράστια σηµασία που έχει για τα αδέρφια το κοινό τους µεγάλωµα, η 

κοινή διαµονή τους µέσα στο σπίτι τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] Να τα µεγαλώσω και τα δύο, κι αν ο Θεός µου στείλει κι άλλο, ε, µαζί, σαν αδέρφια, 

ε… για να πονάει το ένα το άλλο.  

 

9.2.26.6. Ο χρόνος ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο τονίζει 

το γεγονός, ότι το ζευγάρι µέσα στο γάµο πρέπει να περνάει χρόνο µαζί, κάτι το οποίο δεν 

συνέβαινε στην οικογένεια των γονέων του. Πιο αναλυτικά:  

 
Ευαγγελία: […] θέλω ο σύζυγός µου κι εγώ να ‘µαστε συνέχεια µαζί. ∆ηλαδή, στην οικογένειά µας, 

δηλαδή, να περνάµε και ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο µαζί. 

 

9.2.26.7. Η συναισθηµατική και ψυχική παρουσία ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί απαραίτητη την συναισθηµατική και ψυχική εµπλοκή των 

γονέων στο µεγάλωµα των παιδιών, κάτι το οποίο στερήθηκε το ίδιο από την οικογένειά του. 

Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασµα: 

 
Ευαγγελία: […] Θέλω να είµαι κοντά στα παιδιά µου, κι εγώ κι ο σύζυγός µου, συναισθηµατικά και 
ψυχικά. Αυτό µε νοιάζει, κυρίως. Να ‘µαι δίπλα στις κόρες µου, να µε νιώθουν σαν φίλη τους, να 

µπορούν να συζητήσουν τα πάντα µαζί τους. Όχι, βέβαια, σαν φίλη τους και να χάσουµε, ας πούµε, και 

κάποια όρια. Σαν µητέρα - φίλη τους. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τη δηµιουργία οικογένειας στο µέλλον και τις 

οµοιότητες µε την πατρική οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 93 πιο κάτω. 
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Πίνακας 93: Κατηγορίες που αφορούν τη δηµιουργία οικογένειας στο µέλλον και οµοιότητες µε την πατρική 

οικογένεια σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τη 

δηµιουργία οικογένειας στο µέλλον Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η ελευθερία αποφάσεων ως πηγή 

οµοιότητας  
1 0 1 

Η οικονοµική στενότητα ως πηγή 

διαφοράς  
1 0 1 

Η οικονοµική δυνατότητα ως πηγή 

οµοιότητας  
0 1 1 

Η υποστηρικτική οικογένεια ως πηγή 

διαφοράς  
0 1 1 

Το µεγάλωµα των παιδιών ως πηγή 

διαφοράς  
0 1 1 

Ο χρόνος ως πηγή διαφοράς  0 1 1 

Η συν/κή και ψυχική παρουσία ως 

πηγή διαφοράς  
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι η δική της οικογένεια θα µοιάζει 

µε την οικογένεια καταγωγής της στην ελευθερία αποφάσεων. Όπως, δηλαδή, η ίδια και οι αδερφές 

της, ήταν ελεύθερες και επέλεξαν να κάνουν, ό, τι ήθελαν στη ζωή τους, τον ίδιο δρόµο θα 

ακολουθήσει και η Μαρία για τα παιδιά της. Θα είναι ελεύθερα να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις 

για το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Η Μαρία ωστόσο αναφέρει, ότι στα δικά της παιδιά δεν 

έχει την οικονοµική δυνατότητα να τους παράσχει σπίτια και χρήµατα που έδωσαν σε εκείνη οι 

γονείς της. Θα διαφέρει µε λίγα λόγια από την οικογένεια καταγωγής της στην παροχή υλικών 

αγαθών προς τα παιδιά.   

Η Ευαγγελία τώρα επιθυµεί να µπορέσει να βοηθήσει οικονοµικά τα παιδιά της, όπως ακριβώς 

βοήθησαν οι γονείς της εκείνη. Είναι το µόνο σηµείο, στο οποίο επιθυµεί να µοιάσει η δική της 

οικογένεια µε την οικογένεια καταγωγής της. Η Ευαγγελία λοιπόν, αναφέρει, ότι, σε αντίθεση µε τη 

δική της οικογένεια, θέλει να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στα παιδιά της. Να τα 

ενθαρρύνει και να τους δίνει δύναµη. Επιπλέον, θεωρεί, ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να 

τα µεγαλώσει µαζί σαν αδέρφια, να γεύονται µαζί τις λύπες και τις χαρές, τα παιχνίδια και τους 

τσακωµούς. Ακόµη, τονίζει, για άλλη µια φορά, τη σηµασία της συναισθηµατικής και ψυχικής 

παρουσίας και των δύο γονέων δίπλα στα παιδιά τους. Και τέλος, υπογραµµίζει την σπουδαιότητα 

για το ζευγάρι του µοιράσµατος ποιοτικού και ποσοτικού χρόνου µεταξύ τους. Το ζευγάρι µέσα στο 

γάµο οφείλει να θυµάται, ότι εκτός από γονείς είναι και αντρόγυνο µε επιθυµίες και «θέλω». 

 

9.2.27. Επιθυµητός αριθµός παιδιών (Ερώτηση Νο27) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πόσα ακόµη παιδιά θα 

ήθελες να κάνεις και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.27.1. Τα υπάρχοντα παιδιά ως πηγή ολοκλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί τον αριθµό των παιδιών που κατέχει ήδη ως ικανοποιητικό, χωρίς να αφήνει 

υπόνοιες για απόκτηση και άλλου µέλους στην οικογένεια µελλοντικά. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Ο Θεός να µε συγχωρέσει, κανένα. Γιατί πλέον θεωρώ, ότι έχω… θα ολοκληρωθώ µε το 

τέταρτο παιδάκι, δεν έχω κάποια ανάγκη να κάνω πέντε και έξι παιδιά. 
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9.2.27.2. Ο γιος ως πηγή ολοκλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι η οικογένειά του θα ολοκληρωθεί µε την απόκτηση ενός ακόµη παιδιού, ενός αγοριού, 

αφού η οικογένεια αποτελείται από δύο κόρες. Αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] επειδή ο σύζυγός µου επιµένει, ότι θέλει και τρίτο, ε… ίσως, ε… κάποια στιγµή, όταν 

µεγαλώσει και η… ∆έσποινα και η µπέµπα, δηλαδή, µετά από δύο, τρία χρόνια, ίσως σκεφτώ να κάνω 

και ένα τρίτο, γιατί, για να είµαι ειλικρινής, θα ήθελα κι ένα αγόρι µέσα στην οικογένεια, ένα γιο, 

δηλαδή, και αφού το θέλει τόσο πολύ και ο σύζυγός µου… ε… ίσως το σκεφτώ, αλλά… µετά από δύο, 

τρία χρόνια. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον επιθυµητό αριθµό παιδιών παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 94 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 94: Κατηγορίες που αφορούν τον επιθυµητό αριθµό παιδιών σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

επιθυµητό αριθµό παιδιών Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Τα υπάρχοντα παιδιά ως πηγή 

ολοκλήρωσης  
1 0 1 

Ο γιος ως πηγή ολοκλήρωσης  0 1 1 
 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η πρώτη µητέρα, η Μαρία, θεωρεί, ότι τα παιδιά που 

έχει ήδη – τέσσερα- είναι αρκετά και δεν θα ήθελε να αποκτήσει άλλο. Εν αντιθέσει, η Ευαγγελία 

υπογραµµίζει το γεγονός, ότι θα ήθελε ένα τρίτο παιδί, και ειδικότερα έναν γιο, αφού έχει ήδη δύο 

κόρες.  

 

9.2.28. Ολοκλήρωση και µητρότητα (Ερώτηση Νο28) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πιστεύεις πως µια 

γυναίκα ολοκληρώνεται όταν κάνει παιδιά και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε 

τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε την µητρότητα και την γυναικεία ολοκλήρωση που 

απορρέει από αυτήν. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.28.1. Η µητρότητα ως πηγή ολοκλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει την ολοκλήρωση που νιώθει η µητέρα µε την απόκτηση των παιδιών της. Έτσι, 

ακούστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Ναι, πιστεύω η µητρότητα είναι το κάτι άλλο. Γιατί… σε γεµίζει, σε… βλέπεις, ότι απ’ τη 

ζωή σου βγαίνει µια άλλη ζωή. Είναι ασύλληπτο, είναι πολύ… το συναίσθηµα είναι πολύ µεγάλο. 

 
Ευαγγελία: […] πιστεύω, ότι µία γυναίκα, σίγουρα ολοκληρώνεται, όταν κάνει παιδιά, ε… γιατί… 

µέσα στα παιδιά… βλέπει τον εαυτό της, ε… κοµµάτι του εαυτού της και του ανθρώπου που αγαπάει, 

ε… γιατί µέσα από το παιδί, ζει και βιώνει την µητρότητα και πιστεύω, ότι… η γυναίκα, όταν γίνεται 

µητέρα ανακαλύπτει µία… εντελώς διαφορετική πτυχή της… προσωπικότητάς της και της 

συµπεριφοράς της. 

 

9.2.28.2. Η µητρότητα ως πηγή ωριµότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

τονίζει τις εµπειρίες που αποκτά η γυναίκα µέσω της απόκτησης των παιδιών, αλλά και τη 

διαδικασία της ωριµότητας, στην οποία υπεισέρχεται. Πιο συγκεκριµένα:  
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Ευαγγελία: […] από προσωπική, ας πούµε εµπειρία, ε… όταν απέκτησα τη ∆έσποινα, έγινα πολύ πιο 

ώριµη. ∆ηλαδή, ένιωθα αυτόµατα, ότι ωρίµασα, ότι… δηλαδή, βλέπεις τα πράγµατα από µία εντελώς 

διαφορετική οπτική γωνία. Από µία διαφορετική σκοπιά. ∆ηλαδή, είσαι πιο ευαίσθητη… ε, απέναντι 

στους κινδύνους, απέναντι στις ασθένειες, απέναντι γενικά στο µέλλον, απέναντι ακόµη και στο 

περιβάλλον. Γιατί σκέφτεσαι, ας πούµε, ότι έχεις ένα παιδί και σε πιο περιβάλλον θα µεγαλώσει. 

Γενικά πιστεύω, ότι διαφοροποιείται εντελώς η συµπεριφορά της γυναίκας, όταν κάνει παιδιά ε… και 

σίγουρα ολοκληρώνεται. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την µητρότητα παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 95 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 95: Κατηγορίες που αφορούν την µητρότητα σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

µητρότητα Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η µητρότητα ως πηγή 

ολοκλήρωσης  
1 1 2 

Η µητρότητα ως πηγή ωριµότητας  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι η 

µητρότητα ολοκληρώνει τη γυναικεία φύση, αφού της χαρίζει απίστευτα συναισθήµατα, αλλά και 

ένα παιδί, που είναι κοµµάτι από τον εαυτό τον δικό της, αλλά και του ανθρώπου που αγαπάει. Η 

Ευαγγελία, επιπλέον, αναφέρει, ότι η µητρότητα ωριµάζει τη γυναίκα, αφού αλλάζει ο τρόπος 

σκέψης της και γενικότερα διαφοροποιείται η συµπεριφορά της, αφού η µητρότητα την ωθεί, στο να 

σκέφτεται µε γνώµονα το κοινό καλό, και όχι το προσωπικό της συµφέρον.  

 

9.2.29. Τα ιδανικά παιδιά (Ερώτηση Νο29) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Περιέγραψε µου τα 

ιδανικά παιδιά για σένα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε τα ιδανικά παιδιά. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.29.1. Η ολοκληρωµένη προσωπικότητα ως πηγή του ιδανικού παιδιού: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο τονίζει την συναισθηµατική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού ως 

απαραίτητη προϋπόθεση δηµιουργίας του ιδανικού παιδιού. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] να είναι ολοκληρωµένες προσωπικότητες, και… συναισθηµατικά και ψυχολογικά... να 

σκέφτεται, να… ονειρεύεται, να φαντάζεται, να πειραµατίζεται. Αυτά θα ήθελα για ένα παιδί. Και να 

αισθάνεται. Πάνω απ’ όλα. Να… να µην είναι ένα παιδί ψυχρό, απόλυτο, αυστηρό. Να είναι ένα παιδί, 

χαρούµενο, ένα παιδί… ε, ευαίσθητο, αλλά όχι υπερευαισθησίες, να καταλαβαίνει τον άλλον, να 

συµπονάει τον άλλον. 

 

9.2.29.2. Οι ιδανικοί γονείς ως πηγή του ιδανικού παιδιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η ύπαρξη του ιδανικού παιδιού προϋποθέτει την ύπαρξη των ιδανικών 

γονιών, προκειµένου να δηµιουργηθεί το παιδί αυτό. Αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Πιστεύω, ότι… για να είναι ένα παιδί ιδανικό, ε… πρέπει να το µεγαλώσουν ιδανικοί 

γονείς. Ε… δηλαδή, ιδανικοί γονείς για µένα, προκειµένου να δηµιουργήσουν ιδανικά παιδιά, είναι οι 

γονείς που καταρχήν αγαπάνε τα παιδιά. ∆είχνουνε, ότι τα αγαπάνε, για να µάθουν και τα παιδιά να 

αγαπάνε… επίσης, για µένα ιδανικοί γονείς είναι αυτοί που σέβονται τα παιδιά, αυτοί που τα 

ενθαρρύνουν και αυτοί που τα… ενισχύουν θετικά σε καθηµερινή βάση, για να µάθουν τα παιδιά να 

έχουν αυτοεκτίµηση, για να αποκτήσουν δυνάµεις, για να µάθουν να πολεµούν ε… τα κακά, που 
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µπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή τους… οι γονείς πρέπει να σέβονται τα παιδιά, για να δείξουν τι 

σηµαίνει σεβασµός, ούτως ώστε τα παιδιά να σέβονται τους γονείς µεθαύριο. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τα ιδανικά παιδιά παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 96 πιο κάτω. 
 

Πίνακας 96: Κατηγορίες που αφορούν τα ιδανικά παιδιά σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τα ιδανικά 

παιδιά  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η ολοκληρωµένη προσωπικότητα ως 

πηγή του ιδανικού παιδιού 
1 0 1 

Οι ιδανικοί γονείς ως πηγή του 

ιδανικού παιδιού  
0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, για την Μαρία το ιδανικό παιδί, είναι αυτό που 

διαθέτει ολοκληρωµένη προσωπικότητα. Πιο συγκεκριµένα, αυτό που χαρακτηρίζεται από µία 

ψυχική και συναισθηµατική υπόσταση, που έχει την ικανότητα να σκέφτεται, να φαντάζεται, να 

πειραµατίζεται, που κατανοεί, συµπονάει, είναι χαρούµενο. Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά 

κάνει λόγο, όχι για ιδανικό παιδί, αλλά για ιδανικούς γονείς. Θεωρεί, δηλαδή, ότι προκειµένου να 

υπάρξει το ιδανικό παιδί, πρέπει να υπάρχει ήδη ο ιδανικός γονέας. Αυτός που θα το αναθρέψει µε 

αρχές και αξίες και θα του µεταδώσει αγάπη, σεβασµό, ενθάρρυνση, αυτοεκτίµηση, δύναµη, θετική 

ενίσχυση. 

 

9.2.30. ∆ηµιουργία οικογένειας και ιδανικός σύντροφος (Ερώτηση Νο30) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ο σύντροφος που έχεις 

είναι ο ιδανικός σύντροφος για σένα, όσον αφορά στη δηµιουργία οικογένειας µαζί του; Περιέγραψε 

µου», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον 

ιδανικό σύντροφο και τη δηµιουργία οικογένειας µαζί του. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

  

9.2.30.1. Η αγάπη προς τα παιδιά ως πηγή του ιδανικού συντρόφου: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο υπογραµµίζει την αγάπη του συζύγου προς τα παιδιά, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να καταστεί ο ίδιος ιδανικός σύντροφος. Έτσι, έχουµε το 

εξής:  

 
Μαρία: […] ότι είναι ιδανικός µε την έννοια ότι… ό, ό, ο, αγαπάει τα παιδιά, όπως το Θεό, δηλαδή, 

αυτό. 

 
Ευαγγελία: […] ο σύντροφος που έχω τώρα, ο σύζυγός µου, ε… πιστεύω, ότι είναι ο ιδανικός 

σύντροφος για εµένα, ε… Και αυτό το κατάλαβα, όταν είδα πόσο πολύ αγαπούσε το πρώτο µου παιδί, 

το οποίο, όπως έχω πει πολλές φορές δεν είναι δικό του βιολογικά, ε, κι αυτό που έχει σηµασία για 

µένα, είναι, ότι µε κάνει και το ξεχνάω αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή, ξεχνάω, ότι δεν είναι βιολογικά δικό 

του παιδί, λόγω της µεγάλης αγάπης και υποστήριξης, που δείχνει απέναντι στη ∆έσποινα, και του ότι 

από τότε που γεννήθηκε η µπέµπα µας δεν ξεχωρίζει καθόλου το ένα παιδί από το άλλο. 

 

9.2.30.2. Ο πατέρας που αφιερώνει χρόνο ως πηγή του ιδανικού συντρόφου: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί απαραίτητη την συναισθηµατική και ψυχική παρουσία του 

πατέρα δίπλα στο παιδί. Ειδικότερα: 
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Ευαγγελία: […] είναι ιδανικός ε, σύντροφος, γιατί, ε… ασχολείται µε τα παιδιά, τους αφιερώνει, 

δηλαδή, ποιοτικό κυρίως χρόνο, όχι ποσοτικό. Είναι δίπλα τους συναισθηµατικά και ψυχολογικά, είναι 

µέρος της ζωής τους. ∆ηλαδή, και θα παίξει µε τη ∆έσποινα και θα παίξει και µε τις κούκλες της, και 

θα παίξει και επιτραπέζια και πάζλ, δηλαδή θα έχει αναµνήσεις µεθαύριο το παιδί µου στη ζωή του 

από τη φιγούρα την πατρική… και µε το άλλο το παιδί µου. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον ιδανικό σύντροφο και τη δηµιουργία 

οικογένειας µαζί του παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 97πιο κάτω. 

 
Πίνακας 97: Κατηγορίες που αφορούν τον ιδανικό σύντροφο και την δηµιουργία οικογένειας µαζί του σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον ιδανικό 

σύντροφο Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη προς τα παιδιά ως πηγή του 

ιδανικού συντρόφου 
1 1 2 

Ο πατέρας που αφιερώνει χρόνο ως 

πηγή του ιδανικού συντρόφου 
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο σύζυγός τους είναι 

ιδανικός, αφού αγαπάει και προσέχει τα παιδιά τους και, όπως αναφέρει η Ευαγγελία, δεν κάνει 

διακρίσεις ανάµεσα στα παιδιά. Η Ευαγγελία επίσης, αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρείται 

ιδανικός, αφού αφιερώνει ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά και είναι δίπλα τους, συναισθηµατικά και 

ψυχικά. 

 

9.2.31. Ο ιδανικός γάµος (Ερώτηση Νο31) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς φαντάζεσαι τον 

ιδανικό γάµο», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά 

µε τον ιδανικό γάµο. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων 

διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.31.1. Ο γάµος ως πηγή αλληλοσυµπλήρωσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί τον ιδανικό γάµο ως αποτέλεσµα σωµατικού, πνευµατικού και συναισθηµατικού 

ταιριάσµατος. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Μαρία: […] το ζευγάρι να είναι… ερωτευµένο, αγαπηµένο, ε… και σωµατικά και πνευµατικά, και 

συναισθηµατικά. ∆ηλαδή… να έχει βρει ο άλλος το συµπλήρωµά του. 

 

9.2.31.2. Ο γάµος ως πηγή συναισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

τονίζει την σηµασία των αληθινών συναισθηµάτων, όπως είναι η αγάπη, ο σεβασµός, η κατανόηση 

και η ειλικρίνεια,  ως προϋπόθεση του ιδανικού γάµου. Ακούστηκε, λοιπόν το εξής:   

 
Μαρία: […] τα συναισθήµατα του ενός ως προς τον άλλον. Ε, να είναι αληθινά, ειλικρινή και όχι 

ψεύτικα. Γιατί, έτσι κι αλλιώς, το ψέµα θα φανεί. ∆ε, δε, δεν στεριώνει γάµος πιστεύω… µε ψεύτικα 

συναισθήµατα. Θα… θα νεκρωθεί, θα διαλυθεί. Και… ψυχικά. Οι δυο ψυχές να είναι… αληθινές, όχι 

προσποιητές.  

 

Ευαγγελία: […] δεν πιστεύω, ότι υπάρχει ιδανικό. ∆ηλαδή, ούτε ιδανικά παιδιά πιστεύω, ότι 

υπάρχουν, ούτε ιδανικός γάµος. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι η ανθρώπινη σχέση, επειδή είναι διαδραστική 

και επειδή πάντα ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον, και επειδή γενικά ο ρυθµός της ζωής αλλάζει, οι 

άνθρωποι αλλάζουν, δηλαδή, οι ανάγκες οι δικές µου, ας πούµε, και σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα, 

ήταν άλλες στην ηλικία των είκοσι, άλλες στην ηλικία των τριάντα, άλλες των σαράντα κ. ο. κ. Και 
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οι… και οι ανάγκες, ας πούµε, του άντρα µου, σίγουρα είναι διαφορετικές ανά δεκαετία, ανά 

πενταετία. ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι οι ανάγκες αλλάζουν, ιδανικός γάµος δεν υπάρχει. Απλά αυτό που 

πρέπει να υπάρχει µέσα σε ένα γάµο είναι η αγάπη, ο σεβασµός, η κατανόηση και η ειλικρίνεια. 

∆ηλαδή, όταν υπάρχουν αυτά, πιστεύω, ότι ακόµα και όταν ο, ο ρυθµός της ζωής αλλάζει, και όταν οι 
άνθρωποι αλλάζουν, και όταν οι καταστάσεις αλλάζουν. ∆ηλαδή σήµερα µπορεί να έχεις να φας, αύριο 

να µην έχεις, σήµερα µπορεί να έχεις ένα σπίτι, αύριο να µην έχεις, σήµερα µπορεί να σταθείς δίπλα 

σου, δίπλα στα παιδιά σου συναισθηµατικά και ψυχικά, αλλά µεθαύριο, ας πούµε, που µπορεί να 

αντιµετωπίζεις ένα πένθος, ή ένα επαγγελµατικό πρόβληµα, ε… ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία, να µην 

είσαι δίπλα στα παιδιά, συναισθηµατικά ή και ψυχικά. 

  

9.2.31.3. Ο γάµος ως πηγή επικοινωνίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση του ιδανικού γάµου την ύπαρξη επικοινωνίας ανάµεσα στο ζευγάρι. 

Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] να µπορούν να τα βρίσκουνε, να έχουνε µία συζήτηση, ας πούµε, και να µπορούνε να… 

να καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Να… έχουνε, ας πούµε, αρκε, αρκετή γνώ, γνώση, ναι, 

εξυπνάδα, τελοσπάντων ή, ή αντίληψη, που να µπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Σε κάποια 

προβλήµατα δουλειάς ή. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον ιδανικό γάµο παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 98 πιο κάτω. 
 

Πίνακας 98: Κατηγορίες που αφορούν τον ιδανικό γάµο σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

ιδανικό γάµο Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο γάµος ως πηγή 

αλληλοσυµπλήρωσης  
1 0 1 

Ο γάµος ως πηγή 

συναισθηµάτων 
1 1 2 

Ο γάµος ως πηγή επικοινωνίας  1 0 1 
 

 Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο ιδανικός 

γάµος, πρέπει να στηρίζεται σε αληθινά αισθήµατα, όπως είναι η αγάπη, ο σεβασµός, η κατανόηση, 

και η ειλικρίνεια, και όχι ψεύτικα ή προσποιητά. Επιπλέον, η Μαρία υπογραµµίζει το γεγονός, ότι 

µέσα από τον ιδανικό γάµο το ζευγάρι πρέπει να αλληλοσυµπληρώνεται, πνευµατικά, 

συναισθηµατικά και ψυχικά. 

 Τέλος, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι βασική προϋπόθεση του γάµου είναι η επικοινωνία που 

πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στους δύο συντρόφους. Να µπορούν, δηλαδή, να συζητούν, να κάνουν 

διάλογο, να βοηθούν µε τις σκέψεις τους και τα λόγια τους ο ένας τον άλλον, όταν το χρειάζεται. 

 

9.2.32. Αγάπη προς ένα συγκεκριµένο πρόσωπο / -α (Ερώτηση Νο32)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Γιατί οι άνθρωποι 

τυγχάνει να αγαπούν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή πρόσωπα (για ένα χρονικό τουλάχιστον 

διάστηµα) και όχι ένα άλλο», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε τον λόγο που οι άνθρωποι ωθούνται στο να αγαπούν ένα συγκεκριµένο 

πρόσωπο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.32.1. Η επιλογή ενός προσώπου ως πηγή κοινών ενδιαφερόντων: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο βλέπει την αγάπη προς ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, ως αποτέλεσµα 
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κοινών ενδιαφερόντων και γενικότερα κοινής στάσης ζωής απέναντι στα πράγµατα. Έτσι, 

διατυπώθηκε το εξής:  

 
Μαρία: […] έχουνε κοινά… ε… κοινά ενδιαφέροντα και κοινά συναισθήµατα. ∆ηλαδή, ε, κάνω 

παρέα µε κάποιον για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, γιατί… µ’ ενδιαφέρουν τα πιστεύω του, µ’ 

ενδιαφέρουν οι αντιλήψεις του, ε… τα βρίσκω, ε… τον συµπαθώ, τον εκτιµώ. 

 

9.2.32.2. Η επιλογή ενός προσώπου ως πηγή ανάγκης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο χαρακτηρίζει την αγάπη προς ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, ως αποτέλεσµα 

αναγκαιότητας στη ζωή. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] αγαπούµε αυτό το συγκεκριµένο πρόσωπο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

γιατί, ίσως ταιριάζουν οι ανάγκες τους, εκείνα τα διαστήµατα. ∆ηλαδή, µπορεί και οι δύο, ας πούµε, να 

είναι φοιτητές, και να έτυχε να είναι στην ίδια πόλη και απλά να λένε σ’ αγαπώ, ας πούµε, ο ένας στον 

άλλο, για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που είναι φοιτητές, για να περάσουν καλά, ας πούµε, και 

µετά, µόλις τελειώνουν το Πανεπιστήµιο τραβάει ο καθένας το δρόµο του. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το λόγο που οι άνθρωποι αγαπούν ένα 

υποκείµενο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 99 

πιο κάτω. 

 
Πίνακας 99: Κατηγορίες που αφορούν το λόγο που οι άνθρωποι αγαπούν για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

αγάπη για συγκεκριµένο 

διάστηµα 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η επιλογή ενός προσώπου ως 

πηγή κοινών ενδιαφερόντων  
1 0 1 

Η επιλογή ενός προσώπου ως 

πηγή ανάγκης  
0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να 

αγαπούν έναν άνθρωπο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επειδή τυχαίνει να ταιριάζουν τα 

ενδιαφέροντά τους, τα συναισθήµατά τους, οι αντιλήψεις τους, τα «πιστεύω» τους. Η Ευαγγελία από 

την άλλη, θεωρεί, ότι η ανάγκη είναι αυτή που ωθεί το άτοµο να αγαπάει ένα πρόσωπο για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 

9.2.33. Ο σύντροφός µου (Ερώτηση Νο33) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι άποψη έχεις για τον 

σύντροφό σου; Σε ποιο βαθµό ταιριάζετε», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το σύντροφό τους και το βαθµό, στον οποίο πιστεύουν, ότι 

ταιριάζουν. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις 

πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.33.1. Ο φιλήσυχος άνθρωπος ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ως στοιχείο αρεσκείας στο χαρακτήρα του συντρόφου του το γεγονός, ότι είναι 

φιλήσυχος και ότι απουσιάζει οποιαδήποτε µορφή επιθετικότητας ή βιαιότητας από την 

συµπεριφορά του. Αναφέρθηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Πιστεύω, ότι είναι άνθρωπος, έτσι φιλήσυχος, ε… ειρηνικός, δεν του αρέσουνε… δε, δεν 

θέλει να τα βάλει µε κανέναν, ε, να λογοµαχήσει… δεν του αρέσουν έτσι… και καµιά φορά, άµα πω 

κάτι ή εγώ, αυτός δεν θα µιλήσει. ∆ηλαδή… θα µου πει, ξέρω ‘γω, εντάξει, ηρέµησε, αλλά ούτε θα 
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υψώσει χέρι, ούτε θα… µε χτυπήσει, ούτε τίποτα. ∆εν… δηλαδή, είναι άνθρωπος που δεν… έτσι, 

αρνάκι, προβατάκι του Θεού. 

 

9.2.33.2. Τα συναισθήµατα ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ως απαραίτητη προϋπόθεση δύο ατόµων να ταιριάξουν, την πίστη στα ίδια 

συναισθήµατα, όπως είναι αυτό του σεβασµού, της αγάπης, της ειλικρίνειας και της 

συµπαράστασης. Έτσι, έχουµε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] και οι δύο πιστεύουµε πολύ στην αγάπη και στο σεβασµό, που πρέπει να έχουµε ο 

ένας απέναντι στον άλλον, και οι δύο είµαστε ειλικρινείς απέναντι στον άλλον και εµπιστευόµαστε 

πολύ ο ένας τον άλλον.  

 

9.2.33.3. Η συναισθηµατική και ψυχική στήριξη ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι είναι πολύ σηµαντικό για το ζευγάρι να αντιµετωπίζει τα 

παιδιά µε τον ίδιο τρόπο, όπως είναι αυτός της συναισθηµατικής και ψυχικής παρουσίας του δίπλα 

στα παιδιά. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] µε τον σύντροφό µου, µάλλον ταιριάζουµε πάρα πολύ. Ε… ∆ηλαδή, και οι δύο 

δείχνουµε βαρύτητα ε… έτσι συναισθηµατικά και ψυχικά απέναντι στα παιδιά µας. Ε, θέλουµε, 

δηλαδή, να είµαστε δίπλα τους.  

 

9.2.33.4. Η κοινωνικότητα ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την ύπαρξη της κοινωνικότητας του συντρόφου του, την αναζήτηση φίλων και το 

µοίρασµα στιγµών µαζί τους. συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] ο σύζυγός µου είναι πολύ πιο κοινωνικός και θέλει έτσι να κάνει παρέες και φίλους 

και να καλεί, ας πούµε, στο σπίτι και να… ε, περνάµε χρόνο µε φίλους. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την άποψη για το σύντροφο και τον βαθµό που 

ταιριάζουν παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 100 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 100: Κατηγορίες που αφορούν την άποψη για το σύντροφο και τον βαθµό που ταιριάζουν σε σχέση 

µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την άποψη 

για τον σύντροφο Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο φιλήσυχος άνθρωπος ως πηγή του 

χαρακτήρα 
1 0 1 

Τα συναισθήµατα ως πηγή του 

χαρακτήρα 
0 1 1 

Η συν/κή και ψυχική στήριξη ως 

πηγή του χαρακτήρα 
0 1 1 

Η κοινωνικότητα ως πηγή του 

χαρακτήρα 
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι ταιριάζει µε το σύντροφό της, 

αφού ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα φιλήσυχος και δεν αναστατώνεται, ούτε αντιδρά βίαια σε ό, τι κι 

αν του πει η Μαρία. Η Ευαγγελία από την πλευρά της θεωρεί, ότι ταιριάζουν, αφού και οι δύο 

πιστεύουν πολύ στα συναισθήµατα της αγάπης και του σεβασµού, της ειλικρίνειας, αλλά και την 

εµπιστοσύνης. Το ότι ταιριάζουν ενισχύεται και από το γεγονός, ότι και οι δύο θεωρούν 

προτεραιότητα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, την συναισθηµατική και ψυχική παρουσία 

δίπλα τους.   
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Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρεται στην κοινωνικότητα του συντρόφου της, σαν ένα στοιχείο που 

τον χαρακτηρίζει.  

 

9.2.34. Η άποψη του συντρόφου για το υποκείµενο (Ερώτηση Νο34)  

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι άποψη νοµίζεις, ότι 

έχει ο σύντροφός σου για σένα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε την άποψη που πιστεύουν, ότι έχουν οι σύντροφοί τους για αυτές τις ίδιες. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

9.2.34.1. Η δράση ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει, ως άποψη του συντρόφου του για το ίδιο, την διαρκή δραστηριότητά του, αποδίδοντας 

µάλιστα και µία ηρωική διάσταση στον εαυτό του. Έτσι, έχουµε το εξής:  

 
Μαρία: […] ∆ηλαδή, είµαι… άνθρωπος της δράσης. Αυτό, λίγο… ε, του, του αρέσει πιστεύω… και 

σκέφτεται για µένα, µάλλον. Ε, ότι δεν… δεν µένω σταθερή. ∆εν µένω… στο ίδιο σηµείο. Βασικά µε 

θεωρεί λίγο ηρωίδα, θα έλεγα, µε την έννοια, ότι… ντάξει, ε… πώς τα καταφέρνω, σχολείο, πετάω 

σκουπίδια, πάω… πάνω – κάτω τα παιδιά, φροντίζω το σπίτι. 

 

9.2.34.2. Η νευρικότητα ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει, ως άποψη του συντρόφου του για το ίδιο, την νευρικότητα, που το 

χαρακτηρίζει. Ακούστηκε, λοιπόν το παρακάτω:  

 
Μαρία: […] ότι νευριάζω, ότι φωνάζω πότε – πότε. 

 

9.2.34.3. Η γκρίνια ως πηγή του χαρακτήρα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει, ως άποψη του συντρόφου του για το ίδιο, την γκρίνια που το χαρακτηρίζει, λόγω των 

πολλών υποχρεώσεων και του περιορισµένου χρόνου που διαθέτει. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] Πάντως, αυτό που µου λέει συνέχεια, είναι, ότι είµαι λίγο γκρινιάρα, ότι γκρινιάζω. 

Ότι δεν προλαβαίνω, ας πούµε, να κάνω αυτό, δεν προλαβαίνω το ένα, δεν προλαβαίνω το άλλο. 

Εντάξει, η αλήθεια είναι, ότι πιέζοµαι χρονικά, γιατί έχω να κάνω πολλά. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την άποψη του συντρόφου για το υποκείµενο 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 101 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 101: Κατηγορίες που αφορούν την άποψη του συντρόφου για το υποκείµενο σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν την 

άποψη του συντρόφου για το 

υποκείµενο 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η δράση ως πηγή του χαρακτήρα  1 0 1 

Η νευρικότητα ως πηγή του 

χαρακτήρα 
1 0 1 

Η γκρίνια ως πηγή του 

χαρακτήρα 
0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρεί, 

ότι είναι πολύ δραστήρια, αφού έχει τη δύναµη να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις της, κι ας 

είναι αυτές πολλές. Επίσης, υπογραµµίζει, ότι ο σύζυγός της τη θεωρεί νευρική, και αυτό γιατί 

µερικές φορές δεν µπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της και φωνάζει. Από την άλλη πλευρά, η 
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Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρεί, ότι είναι γκρινιάρα, αφού συνεχώς παραπονιέται, ότι 

δεν της φτάνει ο χρόνος, για να διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις της.   

 

9.2.35. Σχέση και πίστη σε αυτήν (Ερώτηση Νο35) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Υπήρξες πιστή στις 

σχέσεις σου», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά 

µε το αν υπήρξαν πιστές στις σχέσεις τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων 

των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.35.1. Η πίστη ως πηγή της σχέσης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η πίστη σε ένα γάµο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να λειτουργήσει αυτός 

οµαλά. Αναλυτικότερα: 

 
Μαρία: […] Ναι. 

 

Ευαγγελία: […] Ναι, υπήρξα πιστή σε όλες τις σχέσεις που έχω κάνει µέχρι τώρα. Όχι µόνο στην ε… 

σχέση του γάµου µου, αλλά και στις σχέσεις που είχα πριν. Ε… Για µένα αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. 

∆ηλαδή… είµαι απόλυτα µονογαµική… και η πίστη σε έναν γάµο και σε ένα σύντροφο, για µένα αυτό 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 

 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν την πίστη στη σχέση απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου αυτή να 

αντέξει και να καρποφορήσει. 

 
9.2.36. Σηµαντικότερος λόγος γάµου (Ερώτηση Νο36) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιος είναι ο 

σηµαντικότερος λόγος που παντρεύτηκες», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον σηµαντικότερο λόγο, για τον οποίο παντρεύτηκαν. Με 

βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω 

υποκατηγορίες: 

 

9.2.36.1. Ο γάµος ως πηγή απόκτησης παιδιών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί ως σηµαντικότερο λόγο του γάµου του, την απόκτηση παιδιών µέσα στα πλαίσια 

αυτού. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:   

 
Μαρία: […] για να δηµιουργήσω οικογένεια, για να κάνω παιδιά. 

 

Ευαγγελία: […] και να δώσω ένα κανονικό οικογενειακό πλαίσιο στο παιδί µου… ε… και να του… 

δώσω, επίσης, και αδερφάκια. 

  

9.2.36.2. Ο γάµος ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει 

ως τον σηµαντικότερο λόγο, για να παντρευτεί κάποιος, την ύπαρξη αληθινής αγάπης ανάµεσα στο 

ζευγάρι. Έτσι, έχουµε τα εξής παραδείγµατα:  

 
Μαρία: […] τον αγάπησα το σύζυγο, δηλαδή… ήθελα να ‘µαι µαζί του.   

 

Ευαγγελία: […] Τη δεύτερη φορά που παντρεύτηκα, ήταν γιατί πίστεψα σε αυτό τον άνθρωπο, είναι 

γιατί τον αγάπησα ε… και γιατί πίστεψα, ότι µαζί του έχω δικαίωµα ε… και… µία δεύτερη ευκαιρία, 

στο να δηµιουργήσω οικογένεια. 

 



   506 

 

9.2.36.3. Ο γάµος ως πηγή απόκτησης ονόµατος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι ο γάµος πραγµατοποιείται, προκειµένου να υπάρξει οικογένεια, η οποία µε 

τη σειρά της, ως ένα οικοδόµηµα κοινωνικό, διευκολύνει – νοµικά κυρίως – την ανθρώπινη ύπαρξη, 

το παιδί, δηλαδή, που προέρχεται από το γάµο, αποδίδοντας του ένα όνοµα και µία ταυτότητα. Για 

παράδειγµα, αναφέρθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ήταν για να µην ‘λεγαν το παιδί µου µπάσταρδο και εξώγαµο… και όλα τα υπόλοιπα 

κοσµητικά επίθετα, που δυστυχώς αποδίδει η κοινωνία µας στα παιδιά που δεν γεννιούνται, µέσα στα 

πλαίσια του… γάµου. 

  

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον σηµαντικότερο λόγο γάµου  

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 102 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 102: Κατηγορίες που αφορούν το σηµαντικότερο λόγο γάµου σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

σηµαντικότερο λόγο γάµου Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο γάµος ως πηγή απόκτησης 

παιδιών 
1 1 2 

Ο γάµος ως πηγή αγάπης  1 1 2 

Ο γάµος ως πηγή απόκτησης 

ονόµατος  
0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και τα δύο υποκείµενα αναφέρουν, ότι ένας από 

τους βασικότερος λόγους που οδηγήθηκαν στο γάµο, είναι γιατί αγάπησαν ιδιαίτερα το πρόσωπο µε 

το οποίο παντρεύτηκαν. Η Ευαγγελία µάλιστα, διαχωρίζει την πρώτη από τη δεύτερη φορά.  

Επίσης, και οι δύο µητέρες αναφέρουν, ότι παντρεύτηκαν για να αποκτήσουν παιδί. Η Ευαγγελία, 

όµως προσθέτει και το γεγονός, ότι παντρεύτηκε, γιατί αφενός µεν ήθελε να ζήσει το πρώτο της 

παιδί σε ένα κανονικό οικογενειακό πλαίσιο – τουλάχιστον, ως προς τη δοµή – αφετέρου δε, γιατί 

ήθελε να κάνει αδερφάκια στο πρώτο της παιδί. Στο τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει και το γεγονός, ότι 

τον πρώτο της γάµο τον πραγµατοποίησε, προκειµένου να αποδοθεί στο πρώτο παιδί της, ένα 

όνοµα, µία ταυτότητα.  

 

9.2.37. Ο ρόλος της αγάπης στην καθηµερινή ζωή του υποκειµένου (Ερώτηση Νο37) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι ρόλο παίζει η αγάπη 

στην καθηµερινή σου ζωή», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο 

µητέρων σχετικά µε το ρόλο της αγάπης στην καθηµερινότητά τους. Με βάση την ανάλυση 

περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.37.1. Η αγάπη ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την έννοια της αγάπης στη ζωή του ως ευτυχία και χαρά, που την εισπράττει από το 

σύζυγο και τα παιδιά. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Μαρία: […] Αν ξεκινήσω την µέρα µου και δεν αισθανθώ, ότι τα παιδιά µ’ αγαπάνε, ότι ο σύζυγος 

έφυγε χαρούµενος, ότι, ο… έτσι, λίγο είµαι… τα πρώτα πέντε λεπτά πάω στο σχολείο κάπως αµήχανη. 

 

9.2.37.2. Η αγάπη ως πηγή δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται την έννοια της αγάπης ως εστία δύναµης στη ζωή του, ως πηγή  αµοιβαίων 

συναισθηµάτων. Πιο αναλυτικά:  
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Μαρία: […] αν δεν αισθάνοµαι, ότι παίρνω αγάπη, δεν µπορώ κι εγώ να δώσω αγάπη. Ε… θέλω να 

παίρνω αγάπη. ∆ηλαδή, µ’ αρέσει να παίρνω, να γεµίζω τις µπαταρίες, για να µπορώ κι εγώ να την 

µοιράζοµαι απλόχερα. 

 

9.2.37.3. Η αγάπη ως πηγή ζωής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

υπογραµµίζει, ότι η ύπαρξη της αγάπης στη ζωή του ανθρώπου κατέχει πολύ σηµαντική θέση, αφού 

αποτελεί τη βάση για όλες τις δραστηριότητές του και απαραίτητη προϋπόθεση, για να είναι 

ευτυχισµένος σε όλους τους τοµείς της ζωής του. έχουµε λοιπόν το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] πρέπει να αποτελεί τη βάση για όλες τις δραστηριότητές του. ∆ηλαδή, από την πρωί 

που θα ξυπνήσει, που θα ετοιµάσει τα παιδιά για το σχολείο, από αγάπη το κάνεις αυτό. Από αγάπη 

ετοιµάζεις το παιδί σου, από αγάπη το ντύνεις, από αγάπη του φτιάχνεις το γάλα. Από αγάπη γι’ αυτό. 

Από αγάπη, για να’ ναι γερό. Από αγάπη, για να περάσει καλά στο σχολείο. Ε… Πιστεύω, δηλαδή, ότι 

ό, τι και να κάνουµε στη ζωή µας, είτε στον επαγγελµατικό µας τοµέα, από αγάπη το κάνουµε. 

∆ηλαδή, εάν στη ζωή µας κάνουµε τα πάντα από αγάπη, πιστεύω, ότι η ζωή µας θα’ ναι πολύ 

καλύτερη. ∆ηλαδή, ακόµα και το µαγείρεµα στο σπίτι, από αγάπη το κάνεις. Από αγάπη για το σύζυγό 

σου και από αγάπη για τα παιδιά σου. Για να φάνε, ας πούµε, ένα ωραίο φαγητό. Ένα φαγητό 

φτιαγµένο από τα χεράκια σου… ε… Επίσης, το ότι κάνεις παιδιά µε το σύζυγό σου, πάλι από αγάπη 

το κάνεις. Από αγάπη για εκείνον. Για να του δώσεις ένα ανεκτίµητο και πολύτιµο δώρο. Ένα παιδί, 

µία οικογένεια.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το ρόλο της αγάπης στην καθηµερινή ζωή 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 103 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 103: Κατηγορίες που αφορούν το ρόλο της αγάπης στην καθηµερινότητα σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν το 

ρόλο της αγάπης στην 

καθηµερινότητα 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη ως πηγή ευτυχίας  1 0 1 

Η αγάπη ως πηγή δύναµης  1 0 1 

Η αγάπη ως πηγή ζωής  0 1 1 
 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η αγάπη στην ζωή της Μαρίας κατέχει 

σηµαντική θέση, αφού της χαρίζει ευτυχία και δύναµη. Της αρέσει να εισπράττει αγάπη, αλλά και η 

ίδια την µοιράζει απλόχερα. Και στη ζωή της Ευαγγελίας η αγάπη κατέχει πολύ σηµαντική θέση, 

αφού αποτελεί την ίδια τη ζωή για το υποκείµενο, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου ο 

άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε όλες τις δραστηριότητές του. Η Ευαγγελία τονίζει, ότι η αγάπη 

αποτελεί γι’ αυτήν την κινητήριο δύναµη στη ζωή της, αφού είναι ένα ανεκτίµητο και πολύτιµο 

δώρο, για όποιον την κατέχει. 

 

9.2.38. Τρόπος βίωσης της αγάπης (Ερώτηση Νο38) 

  

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Είσαι ευχαριστηµένη 

από τον τρόπο που βιώνεις την αγάπη τώρα», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις 

απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον τρόπο βίωσης της αγάπης στη ζωή τους. Με βάση την 

ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.38.1. Η αγάπη ως πηγή ευχαρίστησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι εισπράττει την αγάπη στην καθηµερινότητά του από την οικογένειά του στο µέγιστο 

βαθµό. Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] Ναι, είµαι ευχαριστηµένη. Ναι, µ’ αγαπάει ο σύζυγος, θέλω να πιστεύω, και τα παιδιά. 



   508 

 

 

Ευαγγελία: […] Είµαι πολύ ευχαριστηµένη από τον τρόπο που βιώνω την αγάπη τώρα… 

Τουλάχιστον, όπως την αγάπη από µέρους του συζύγου µου και από µέρους των παιδιών µου. Ε… 

Είµαι πολύ ευτυχισµένη, γιατί µέσα στην οικογένειά µου υπάρχει πολύ αγάπη. 

 

9.2.38.2. Η αγάπη ως πηγή του παρελθόντος: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

δυσανασχετεί αναφορικά µε την αγάπη εκ µέρους των γονέων του και τα συναισθήµατα που 

δηµιουργήθηκαν µέσα στο συγκεκριµένο οικογενειακό σχήµα. ∆ιατυπώθηκε σχετικά το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] όπως βιώνω την αγάπη από τους γονείς µου, όχι δεν είµαι ευχαριστηµένη. ∆εν µπορώ 

να πω, ότι σε αυτό τον τοµέα είµαι ευχαριστηµένη, αλλά δεν ήµουν και ποτέ. Και προσπαθώ να έχω 

στο µυαλό µου, ότι οικογένειά µου είναι ο σύζυγός µου και τα παιδιά µου. Και ότι αυτή η οικογένεια 

αποτελεί… παρελθόν για µένα. 

 

9.2.38.3. Η αγάπη ως πηγή αµοιβαίων αισθηµάτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την αγάπη ως ένα αµοιβαίο συναίσθηµα ανάµεσα στο ίδιο και στα υπόλοιπα 

µέλη της οικογένειας. Ακούστηκε λοιπόν το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Αγάπη, λοιπόν, παίρνω πολύ, και από το σύζυγό µου και από τα παιδιά µου. Ε… και 

γι’ αυτό το λόγο τους δίνω κι εγώ άλλη τόση αγάπη.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης της αγάπης  παρουσιάζονται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα 103πιο κάτω. 

 
Πίνακας 103: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης της αγάπης σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

τρόπο βίωσης της αγάπης  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η αγάπη ως πηγή ευχαρίστησης  1 0 1 

Η αγάπη ως πηγή του 

παρελθόντος  
0 1 1 

Η αγάπη ως πηγή αµοιβαίων 

αισθηµάτων 
0 1 1 

 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι δύο µητέρες είναι ευχαριστηµένες από 

τον τρόπο που βιώνουν τν αγάπη στη ζωή τους. Αναφέρονται συγκεκριµένα και οι δύο στην αγάπη 

που εισπράττουν από την οικογένειά τους, από το σύζυγο και τα παιδιά. Ωστόσο, η Ευαγγελία 

αναφέρεται και στην αγάπη που εισέπραττε στην οικογένεια καταγωγής της. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά, ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένη, και ότι αυτή η οικογένεια πλέον αποτελεί 

παρελθόν για εκείνη. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι ο λόγος που νιώθει ευχαριστηµένη από την 

αγάπη που εισπράττει από τον σύζυγο και τα παιδιά της, είναι και το γεγονός, ότι κατά την ίδια, η 

αγάπη είναι ένα αµοιβαίο συναίσθηµα. Για να δώσεις αγάπη, πρέπει πρώτα να πάρεις. Και για να 

πάρεις αγάπη, πρέπει να δώσεις.  

 

9.2.39. Ο άνθρωπος στη ζωή χωρίς αγάπη (Ερώτηση Νο39) 

 

 Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Μπορεί ο άνθρωπος 

να ζήσει χωρίς αγάπη», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων 

σχετικά µε το αν µπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αγάπη. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

των απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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9.2.39.1. Η έλλειψη αγάπης ως πηγή θλίψης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

ερµηνεύει την απουσία της αγάπης στη ζωή του υποκειµένου ως πηγή εµφάνισης θλίψης και 

στενοχώριας, που δύναται να το οδηγήσει ακόµη και στο θάνατο. ∆ιεξοδικότερα:  

 
Μαρία: […] Όχι. Γιατί θα ‘ναι θλιµµένος, στενοχωρηµένος, και από την πολύ στενοχώρια του, θα 

καταλήξει στο θάνατο… γιατί, αν ο άνθρωπος δεν νιώθει, ότι τον αγαπάνε, νιώθει ένα κενό, ένα 

τίποτα. 

 

9.2.39.2. Η αγάπη ως πηγή κινητήριας δύναµης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η παρουσία της αγάπης στη ζωή του ατόµου, το γεµίζει µε δύναµη και του 

δίνει υποµονή να ανταπεξέλθει στα προβλήµατα, που του παρουσιάζονται στη ζωή του. Έτσι, 

διατυπώθηκε το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] Η αγάπη πρέπει να είναι… ε… η κινητήρια δύναµη στη ζωή του. ∆ηλαδή, ό, τι και να 

κάνει, ε… να το κάνει από αγάπη. Να πηγαίνει στη δουλειά του και να ασχολείται µε αυτήν από 

αγάπη, να µιλάει στο σύντροφό του, µε αγάπη, να αντιµετωπίζει τα παιδιά του, µε αγάπη. ∆ηλαδή, 

πιστεύω, ότι µπορείς να… αποφύγεις πολλά προβλήµατα… ε… όταν η πρώτη σου προτεραιότητα και 
το πρώτο σου… ενδιαφέρον είναι η αγάπη. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες, σχετικά µε τη ζωή του ανθρώπου χωρίς αγάπη, 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 105 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 105: Κατηγορίες που αφορούν τη ζωή του ανθρώπου χωρίς αγάπη σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

ανυπαρξία της αγάπης στη ζωή Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η έλλειψη αγάπης ως πηγή θλίψης  1 0 1 

Η αγάπη ως πηγή κινητήριας 

δύναµης  
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία υποστηρίζει, ότι, όχι µόνο ο άνθρωπος δεν 

µπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη, αλλά η έλλειψη αυτής µπορεί να τον οδηγήσει ακόµη και στο θάνατο, 

γιατί νιώθει θλιµµένος. Η Ευαγγελία από την άλλη υποστηρίζει, ότι η αγάπη είναι πολύ σηµαντική 

στη ζωή του ατόµου, γι’ αυτό και αποτελεί την κινητήριο δύναµή του, η οποία τον οπλίζει µε 

υποµονή, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις καθηµερινές δυσκολίες της ζωής. 

 

9.2.40. Αντίληψη και έκφραση της αγάπης προς τον σύντροφο και τα παιδιά (Ερώτηση Νο40) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πιστεύεις, ότι µπορεί να 

αλλάξει κανείς τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και εκφράζει την αγάπη του προς τον σύντροφό του 

και τα παιδιά του; Γιατί ναι ή γιατί όχι; Αν ναι µε ποιο τρόπο ή τρόπους µπορεί να αλλάξει», µε την 

οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τον τρόπο που 

µπορεί κάποιος να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και εκφράζει την αγάπη του προς τον 

σύντροφό του και τα παιδιά του. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.40.1. Το παράδειγµα του συζύγου ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο υπογραµµίζει την παραδειγµατική συµπεριφορά του συζύγου, ως αφορµή αλλαγής του 

τρόπου αντίληψης και έκφρασης της αγάπης προς τον σύντροφο και τα παιδιά. Αναλυτικότερα:  

 



   510 

 

Μαρία: […] να κάνει κάτι ο… ο σύντροφος, και ο άλλος να το σκεφτεί, να το υιοθετήσει και να 

προσπαθήσει µετά να το αντιγράψει. Με τον δικό του τρόπο µετά. Μόνο έτσι πιστεύω, ότι µπορεί 

να… αλλάξει… η  αγάπη». 

 

Ευαγγελία: […] αντιλαµβάνεται και να εκφράζει σωστά την αγάπη του προς τη σύζυγό του ή τα 

παιδιά του, ε, πιστεύω, ότι αυτό µπορεί να αλλάξει. Ε… Φυσικά, οφείλεται στο πλαίσιο της 

οικογένειας, το οποίο έχει µεγαλώσει. ∆ηλαδή, αν ένας σύντροφος ή µία σύντροφος έχει µεγαλώσει σ’ 

ένα πλαίσιο, το οποίο δεν του έχει δείξει να… δεν του, δεν το έχουν αγαπήσει ή δεν του έχουν δείξει 

να σέβεται ή δεν του έχουν δείξει να είναι ειλικρινής, τότε πώς αυτός µεθαύριο θα αγαπήσει τα παιδιά 

του και θα τα κατανοεί και θα τους δείξει σεβασµό κι εµπιστοσύνη και ειλικρίνεια; Με τη βοήθεια του 

συζύγου, µπορεί. 

 

9.2.40.2. Ο ειδικός ως πηγή αλλαγής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, 

ότι η εµφάνιση του ειδικού είναι απαραίτητη, προκειµένου να αλλάξει κάποιος τον τρόπο που 

αντιλαµβάνεται και εκφράζει την αγάπη του προς το σύντροφό του και τα παιδιά του. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] Είναι πολύ δύσκολο. Τα πιστεύω και οι ιδέες µας, είναι πολύ καλά στεριωµένα µέσα 

µας, ε, πιστεύω, ότι για να… αλλάξει κάτι τέτοιο, µπορεί να αλλάξει, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια 

ειδικού. ∆ηλαδή, κάποιου ψυχολόγου, ας πούµε. Ε… ∆ηλαδή, πιστεύω, ότι µ’ αυτόν τον τρόπο κυρίως 

αλλάζει, γιατί, όπως είπα και πριν τα βιώµατα και οι εµπειρίες από το παρελθόν µας και από την 

οικογένειά µας, είναι πολύ ζωντανά στην µνήµη µας και πολύ γερά εγκατεστηµένα µέσα στο µυαλό 

µας. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο αλλαγής της αντίληψης και της 

έκφρασης της αγάπης προς τον σύζυγο και τα παιδιά παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 

106 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 106: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο αλλαγής της αντίληψης και της έκφρασης της αγάπης 

προς το σύζυγο και τα παιδιά σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον 

τρόπο αλλαγής  Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Το παράδειγµα του συζύγου ως 

πηγή αλλαγής  
1 1 2 

Ο ειδικός ως πηγή αλλαγής  0 1 1 

 

 Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι το 

παράδειγµα του συζύγου, µπορεί να κάνει τον άλλον να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και 

εκφράζει την αγάπη του. Θα του δείξει, δηλαδή, το καλό παράδειγµα, αφού ο ίδιος θα αποτελέσει 

πρότυπο για εκείνον. Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι πολύ χρήσιµη µπορεί να φανεί και η 

βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κι αυτό, γιατί πιστεύει, ότι δεν αλλάζουν εύκολα τα βιώµατα και οι 

εµπειρίες του ατόµου, οι οποίες διαµορφώνουν τον τρόπο σκέψης και έκφρασής του.     

 

9.2.41. Το υποκείµενο ως γονέας (Ερώτηση Νο41) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Πώς θα ήσουν εσύ ως 

γονέας», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το 

πώς φαντάζονται τον εαυτό τους ως γονέα. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων 

των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 
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9.2.41.1. Η ύπαρξη ορίων ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι ο γονέας οφείλει να βάλει όρια στο παιδί αναφορικά µε την τιµωρία, την πειθαρχία και 

την επιβράβευση. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: […] Προσπαθώ να… τα παιδιά µου να µεγαλώσουνε, ε… προσπαθώ να µεγαλώσω τα παιδιά 

µου, όσο µπορώ καλύτερα, ε… µαθαί, προσπαθώ, όσο είµαι να… να τα πειθαρχώ, να τα τιµωρώ, 

όποτε χρειάζεται, να τα επιβραβεύω, όποτε χρειάζεται, χωρίς να κάνω υπερβολές. 

 

9.2.41.2. Ο περιορισµός των υλικών αγαθών ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι στην ανατροφή των παιδιών είναι απαραίτητος ο περιορισµός των 

υλικών αγαθών που παρέχεται στα παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγµα:   

 
Μαρία: […] προσπαθώ, να, όσο µπορώ να… να υπάρχει µία ισορροπία στο σπίτι µου, και στα παιδιά 

µου. Ένα µέτρο. Κι όχι να χάσουµε το µέτρο και να θέλουµε… του ‘πα τέλος, ε… του Αντώνη, και 

στων κοριτσιών. Τέλος, από µένα δεν θα πάρετε τίποτα, µόνο το Πρωτοχρονιάτικο. Αυτό είναι το 

δώρο. Τίποτα άλλο. 

 

9.2.41.3. Η διαφορετικότητα ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει την συνολική παρουσία του γονέα κοντά στο παιδί του, και όχι µόνο στον 

οικονοµικό τοµέα. Αναλυτικότερα:  

 
Ευαγγελία: […] βασικά, ε… θέλω να είµαι… ένας γονέας διαφορετικός από τους δικούς µου. 

∆ηλαδή, να µην ε… µ’ ενδιαφέρει µόνο το οικονοµικό κοµµάτι στα παιδιά µου. 

 

9.2.41.4. Η ψυχική και συναισθηµατική παρουσία ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η συναισθηµατική και η ψυχολογική υποστήριξη των 

παιδιών κατά το µεγάλωµά τους, αποτελεί απαραίτητο χρέος του γονέα. Αναφορικά µε αυτό, 

ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Θέλω να τους εκφράζω την αγάπη µου, µε το να είµαι δίπλα τους, συναισθηµατικά 

και ψυχολογικά. Με το να µε βλέπουν τα παιδιά µου, σαν το πιο δικό τους α… .άτοµο, σαν το πιο δικό 

τους ε… πρόσωπο. Με το να αισθάνονται οι κόρες µου µεθαύριο, ότι οποιοδήποτε πρόβληµα και να 

έχουν, θα έρθουν να το συζητήσουν µε την µαµά και τον µπαµπά. 

 

9.2.41.5. Η στενή αδερφική σχέση ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την ανάγκη δηµιουργίας στενής σχέσης ανάµεσα στα αδέρφια µε τη βοήθεια 

των γονέων. Ειδικότερα: 

 
Ευαγγελία: […] να µπορέσω να τα κάνω να οικοδοµήσουν µεταξύ τους, µία πολύ στενή και αδερφική 

σχέση. 

 

9.2.41.6. Τα συναισθήµατα ως πηγή ανατροφής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει, ότι οι γονείς µε την συµπεριφορά τους και το χαρακτήρα τους αποτελούν 

ζωντανό παράδειγµα για τα παιδιά τους. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Και να µάθουν να αγαπάνε και να σέβονται τον πατέρα τους και την µητέρα τους, 

όπως ακριβώς θα κάνουµε κι εγώ και ο Γιώργος. ∆ηλαδή, εµείς θα δείξουµε στα παιδιά πώς θα 

αγαπάνε ε, και θα σέβονται τους ε, γονείς τους. Όταν εµείς θα κάνουµε αυτό απέναντι στα παιδιά.  

 

9.2.41.7. Η ψυχική και συναισθηµατική υγεία του γονέα ως πηγή προϋπόθεσης: Αναφέρεται 

στις περιπτώσεις που το υποκείµενο θεωρεί, ότι προκειµένου τα παιδιά να στηριχθούν 
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συναισθηµατικά και ψυχι κά, θα πρέπει οι γονείς πρωτίστως να είναι υγιείς προσωπικότητες. Για 

παράδειγµα, ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] θέλω να είµαι καλά, ψυχολογικά και συναισθηµατικά, εγώ, για να µπορώ να 

µεγαλώσω τα παιδιά µου συναισθηµατικά και ψυχολογικά µε γερές βάσεις. 

 
Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον εαυτό ως γονέα παρουσιάζονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 107 πιο κάτω. 

 

Πίνακας 107: Κατηγορίες που αφορούν τον εαυτό ως γονέα σε σχέση µε τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τον εαυτό 

ως γονέα  Μαρία Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η ύπαρξη ορίων  1 0 1 

Ο περιορισµός των υλικών αγαθών  1 0 1 

Η διαφορετικότητα  0 1 1 

Η συν/κή και ψυχική παρουσία  0 1 1 

Η στενή αδερφική σχέση  0 1 1 

Τα συναισθήµατα  0 1 1 

Η ψυχική και συν/κή υγεία  0 1 1 
 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία ως γονέας πιστεύει, ότι το καλύτερο 

που έχει να κάνει είναι να θέτει όρια στη συµπεριφορά των παιδιών. Επίσης, θεωρεί, ότι τα υλικά 

αγαθά, πέρα των βασικών, δεν έχουν καµία θέση στη σωστή ανατροφή των παιδιών, διότι η ύπαρξη 

υπερβολικής ποσότητας, καταστρέφει την ισορροπία της οικογένειας. 

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά πιστεύει, ότι στην ανατροφή των παιδιών της θέλει να είναι 

ένας γονέας εντελώς αντίθετος από αυτόν που ήταν οι δικοί της, που βρίσκονταν, δηλαδή, κοντά στα 

παιδιά τους µόνο οικονοµικά. ∆ίνει λοιπόν, ιδιαίτερη βαρύτητα στην συναισθηµατική και ψυχική 

παρουσία του γονέα κοντά στο παιδί. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι αυτό που θέλει πολύ έντονα να 

καταφέρει ως γονέας, είναι να αναπτύξουν τα παιδιά της µεταξύ τους µία στενή αδερφική σχέση. 

Επιπλέον, θεωρεί, ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά, γι’ αυτό θα πρέπει να προσέχουν 

ιδιαίτερα τη συµπεριφορά τους. οφείλουν να δείχνουν στα παιδιά αγάπη και σεβασµό, προκειµένου 

να εισπράττουν τα ίδια από εκείνα. Τέλος, αναφέρει ως απαραίτητη προϋπόθεση όλων των 

παραπάνω, την ψυχική και συναισθηµατική υγεία των γονέων. Προκειµένου να δηµιουργήσουν 

υγιείς προσωπικότητες, πρέπει να είναι οι ίδιοι πάνω απ’ όλα υγιείς.  

 

9.2.42. Το καλύτερο πράγµα που µπορεί να κάνει ο γονέας για το παιδί (Ερώτηση Νο42) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ποιο νοµίζεις, ότι είναι 

το καλύτερο πράγµα που οφείλεις να κάνεις για τα παιδιά σου και γιατί», µε την οποία προσπαθούµε 

να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε το ποιο θεωρούν, ότι είναι το καλύτερο 

πράγµα που µπορούν να κάνουν για τα παιδιά τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.42.1 Η υγεία των παιδιών ως πηγή ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι προτεραιότητα στο ρόλο των γονέων αποτελεί η κατάσταση της υγείας των 

παιδιών τους. Χαρακτηριστικά ακούστηκε το εξής:   

 
Μαρία: […] να τα εµβολιάζω, να τα πηγαίνω στον παιδίατρο, στον οδοντίατρο. Από άποψη υγείας, 

δηλαδή, οφείλω να… κοιτάζω την υγεία τους. 
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Ευαγγελία: […] να είναι υγιή, δηλαδή, να προσέχω την υγεία τους, ε… να φροντίζω να είναι υγιή τα παιδιά µου, 

να τους κάνω τα εµβόλια, να τους κάνω τις εξετάσεις. Αν το παιδί µου αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα, ας 

πούµε, να το τρέξω αµέσως το γιατρό. 

 

9.2.42.2. Η ευτυχία των παιδιών ως πηγή ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει την ευτυχία των παιδιών, ως προτεραιότητα στην ανατροφή του γονέα. 

Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […] οφείλω, επίσης, να… να τα κάνω χαρούµε, χαρούµενες προσωπικότητες, και όχι κατσούφικες. 

∆ηλαδή, να ‘ναι χαρούµενα παιδιά.  

 

9.2.42.3.Η συναισθηµατική και ψυχική βάση ως πηγή ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο θεωρεί, ότι η ψυχική και η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού, οφείλει να 

κατέχει σηµαντική θέση στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Πιο αναλυτικά:   

 
Ευαγγελία: […] να τους δώσω µία γερή, συναισθηµατική ε, και ψυχική βάση στη ζωή τους. ∆ηλαδή, να τους 

κάνω ανθρώπους. Να τους µάθω να αγαπούν, να τους µάθω να σέβονται, να τους µάθω να κατανοούν, να τους 

µάθω να είναι ειλικρινείς, ε, να τους µάθω να έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση. 

 

9.2.42.4. Η αδερφική σχέση ως πηγή ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αντιλαµβάνεται, ότι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους των γονέων στο µεγάλωµα των 

παιδιών είναι  και η ανάπτυξη καλής σχέσης ανάµεσα στα αδέρφια. διατυπώθηκε σχετικά το εξής: 

 
Ευαγγελία: […] Να τα µάθω, ότι η αδερφική σχέση ε, είναι από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που µπορεί να 

έχουν στη ζωή τους, είναι το άλλο τους µισό. Είναι ο άνθρωπος, που θα έχουν δίπλα τους, όταν οι γονείς τους θα 

φύγουν από τη ζωή. 

 

9.2.42.5. Η αυτονοµία του παιδιού ως πηγή ευθύνης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο θεωρεί, ότι η δηµιουργία ενός αυτόνοµου παιδιού σε όλους τους τοµείς της ζωής του, 

κατέχει σηµαντική θέση στην ανατροφή των γονέων. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Ευαγγελία: […] ότι ένας γονιός οφείλει να κάνει το παιδί του αυτόνοµο. Οφείλει δηλαδή να του παράσχει, όλα 

αυτά που ανέφερα πριν, αλλά… το παιδί, από κάποια ηλικία και µετά, από τη στιγµή, δηλαδή, που θα 

ενηλικιωθεί, να είναι αυτόνοµο, να τραβήξει τη δική του γραµµή, να κάνει τις δικές του επιλογές στη ζωή του, κι 

ας πονέσει, χωρίς να έχει την επίδραση των δικών του των γονιών του. Να χαράξει τη δική του πορεία ζωής, 

χωρίς να επηρεάζεται από την οικογένειά του. Να έχει αυτονοµία πλέον σε όλους τους ε, τοµείς». 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε το καλύτερο πράγµα που µπορεί να κάνει ο 

γονέας για τα παιδιά του  παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 108 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 108: Κατηγορίες που αφορούν το καλύτερο πράγµα που µπορεί να κάνει ο γονέας για τα παιδιά του 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν το 

καλύτερο πράγµα για τα παιδιά Μαρία   Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η υγεία των παιδιών ως πηγή 

ευθύνης  
1 1 2 

Η ευτυχία των παιδιών ως πηγή 

ευθύνης  
1 0 1 

Η συν/κή και ψυχική βάση ως πηγή 

ευθύνης  
0 1 1 

Η αδερφική σχέση ως πηγή ευθύνης  0 1 1 

Η αυτονοµία του παιδιού ως πηγή 

ευθύνης  
0 1 1 
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Όπως συµπεραίνεται από τον πίνακα, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το καλύτερο πράγµα που 

οφείλει να κάνει ο γονέας για το παιδί, είναι να προσέχει την υγεία του. να το πηγαίνει, δηλαδή, 

τακτικά στο γιατρό και να µην αµελεί τα εµβόλιά του. ακόµη, για την Μαρία, ο γονέας είναι 

υπεύθυνος για την ευτυχία των παιδιών και οφείλει να δηµιουργεί χαρούµενα παιδιά, χαρούµενες 

προσωπικότητες. Η Ευαγγελία από την πλευρά τα αναφέρει, ότι ο γονέας πρέπει να δηµιουργήσει 

τις συνθήκες, έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει µία συναισθηµατική και ψυχική βάση, αλλά και να 

χαρακτηρίζεται από αυτονοµία σε όλους τους τοµείς της ζωής. Τέλος υπογραµµίζει, ότι υποχρέωση 

των γονέων αποτελεί και το γεγονός να στηρίξουν την αδερφική σχέση µέσα στα οικογενειακά 

πλαίσια και να κάνουν τα παιδιά να αισθανθούν την αξία της.  

 

9.2.43. Αντιλήψεις και πεποιθήσεις του υποκειµένου και του συντρόφου του, αναφορικά µε 
το µεγάλωµα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Ερώτηση Νο43) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ο σύντροφός σου και 

εσύ έχετε τις ίδιες αντιλήψεις και πεποιθήσεις αναφορικά µε το µεγάλωµα και την διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών», µε την οποία προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά 

µε τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιες και ο σύντροφός τους αναφορικά µε το 

µεγάλωµα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των 

απαντήσεων των υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

 

9.2.43.1. Ο συντηρητισµός του συζύγου ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

το υποκείµενο υπογραµµίζει ως βασική διαφορά ανάµεσα στο ίδιο και το σύζυγό του, αναφορικά µε 

το µεγάλωµα και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τις παραδοσιακές αρχές του συζύγου. 

Αναλυτικότερα, ειπώθηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] Ο σύζυγος ίσως είναι κάπου απόλυτος, όταν του λέω, ξέρω ‘γω, ότι… και η Ελευθερία 

θα βάλει τα µίνι και η Ελευθερία θα βαφτεί ή όταν τη βάφω και την πάω στο γάµο, λέει, πώς την 

έβαψες έτσι; Λέω, σιγά, λέω! Ή γιατί της έβαψα τα νυχάκια, ή… γιατί της έκανα τα µαλλιά έτσι… 

λέω, εµά, δεν… της βάζω αφρό, όχι κάθε µέρα. Είπα, µόνο σε γάµους και βαφτίσια. 

 

9.2.43.2. Οι επιθυµίες των παιδιών ως πηγή οµοιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο τονίζει ως οµοιότητα, ανάµεσα στο ζευγάρι και αναφορικά µε το µεγάλωµα των 

παιδιών, το σεβασµό στις επιθυµίες και τις δυνατότητες των παιδιών. Ειδικότερα:   

 
Μαρία: […] µοιάζουµε στην έννοια, ότι κι αυτός, δεν θέλει να τα πιέσει τα παιδιά, το να 

µορφωθούνε… να, να γίνουνε πανεπιστηµιακοί. Προς Θεού. Μέχρι εκεί που φτάνουνε. ∆εν θα 

κάνουµε υπερβολές και δεν θα τους δώσουµε τα πάντα. Γιατί δεν µπορούµε κιόλας να τους δώσουµε 

τα πάντα, αλλά… λέω, τώρα. Μέχρι εκεί που φτάνουνε, τις δυνάµεις τους, µέχρι εκεί που φτάνουνε. 

 

9.2.43.3.Το άγχος ως πηγή διαφοράς: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

προβάλλει ως διαφορά ανάµεσα στο ίδιο και το σύζυγο στο µεγάλωµα των παιδιών, το υπερβολικό 

άγχος, από το οποίο διακατέχεται το ίδιο. Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Απλά, πιστεύω, ότι εγώ… ε… είµαι λίγο πιο… κοντά… στα παιδιά, από την άποψη, 

ότι… αγχώνοµαι λίγο περισσότερο. ∆ηλαδή, θα βήχει, ας πούµε, το παιδί το βράδυ, αχ, γιατί έβηξε το 

παιδί, αχ, γιατί έκανε το παιδί, κάτσε να µετρήσω πόσες φορές έβηξε το παιδί να το πω αύριο στην 

παιδίατρο. Ενώ ο σύζυγός µου, ας πούµε, λέει, ‘ντάξει, ρε Ιφιγένεια, ξέρω γω, µία ιωσούλα είναι, θα 

βήξει, θα πάρει το φάρµακό του, θα περάσει. ∆εν χρειάζεται, ας πούµε, να αγχώνεσαι περισσότερο. 

 

9.2.43.4. Ο διάλογος ως πηγή οµοιότητας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι και οι δύο µέσα στο ζευγάρι έχουν ως προτεραιότητα στο µεγάλωµα των παιδιών τους 
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την ύπαρξη του διαλόγου και της συζήτησης, και όχι των συγκρούσεων και της βίας γενικότερα. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 
Ευαγγελία: […] γενικά πιστεύω, ότι έχουµε τις ίδιες αντιλήψεις και πεποιθήσεις. ∆ηλαδή, και οι δύο, 

ας πούµε, απεχθανόµαστε το ξύλο. Και οι δύο είµαστε υπέρ της συζήτησης και του διαλόγου. Ε, 

βέβαια, ο σύζυγός µου είναι λίγο περισσότερο νευρικός, και φωνάζει λίγο παραπάνω από εµένα. 

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις αναφορικά 

µε το µεγάλωµα των παιδιών παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 109 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 109: Κατηγορίες που αφορούν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις αναφορικά µε το µεγάλωµα των 

παιδιών σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας και τους συντρόφους τους. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν 

αντιλήψεις για το µεγάλωµα των 

παιδιών 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Ο συντηρητισµός του συζύγου ως 

πηγή διαφοράς  
1 0 1 

Οι επιθυµίες των παιδιών ως πηγή 

οµοιότητας  
1 0 1 

Το άγχος ως πηγή διαφοράς  0 1 1 

Ο διάλογος ως πηγή οµοιότητας  0 1 1 
 

Όπως συµπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία θεωρεί, ότι ο σύζυγός της είναι 

περισσότερο συντηρητικός και απόλυτος από εκείνη στην ανατροφή των παιδιών τους. Η Μαρία 

αναφέρει επιπλέον, ότι και οι δύο µέσα στην οικογένεια πράττουν σύµφωνα µε τις επιθυµίες των 

παιδιών. Θεωρούν, ότι ο σωστός τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών στηρίζεται στον σεβασµό 

στις επιθυµίες τους και τις επιλογές τους.   

Από την άλλη, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι λιγότερο περισσότερο αγχώδης στην ανατροφή και 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών από το σύζυγό της. Εντοπίζει, όµως ως οµοιότητα την ύπαρξη του 

διαλόγου και της συζήτησης, που θέλουν και οι δύο µέσα στο σπίτι. Απεχθάνονται και οι δύο τη βία 

και το ξύλο.   

 

9.2.44. Συµβουλές προς τους νέους για το γάµο (Ερώτηση Νο44) 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Τι συµβουλές θα έδινες 

στους νέους σήµερα, όσον αφορά στο ζήτηµα του γάµου», µε την οποία προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε τις απόψεις των δύο µητέρων σχετικά µε τις συµβουλές που θα έδιναν στους νέους 

σήµερα, εάν επρόκειτο να παντρευτούν. Με βάση την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

υποκειµένων διακρίναµε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

 

9.2.44.1. Ο γάµος ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο δίνει, 

ως συµβουλή στους νεότερους το να παίρνουν γρήγορα την απόφαση αναφορικά µε το γάµο, και όχι 

να ικανοποιούνται σε επιπόλαιες λύσεις, όπως είναι αυτή της συµβίωσης. Ακούστηκε λοιπόν το 

εξής: 

 
Μαρία: […] Πιστεύω, ότι… είναι ωραία να είναι αρραβωνιασµένοι, δηλαδή, να αρραβ, να… 

γνωρίζονται, να επισηµοποιούνε γρήγορα αυτό που έχουν στους γονείς τους, ε… και να προχωράνε 

γρήγορα στο γάµο. ∆ηλαδή, µε την έννοια, ότι… δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε, τον αγαπώ, µε 

αγαπά, προχωράµε στο γάµο. Ναι, όχι το ότι… προφάσεις, θέλω να συζήσω, να δω, πώς είναι, αν 

ταιριάζουµε. 
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9.2.44.2. Η αποδοχή του εαυτού ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει, ως απαραίτητη προϋπόθεση, για να οδηγηθεί κάποιος στο γάµο, την 

αποδοχή πρώτα των ιδιαιτεροτήτων του εαυτού του. Έτσι, παρουσιάστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] θα συµβούλευα τους νέους, ότι κοίταξε να δεις, είσαι νο, είσαι… πώς να το πω; Είσαι 

άντρας; Ωραία, είσαι άντρας, θα παντρευτείς γυναίκα. Είσαι άντρας; ∆εν θα παντρευτείς γυναίκα, για 

να βρίσκεσαι µε τρεις άντρες στο κρεβάτι. Εντάξει; ∆εν θα κάνεις τέτοια… τρελά; ∆εν θα εξαπατήσεις 

τη γυναίκα, επειδή εσύ έχεις την ανωµαλία. 

 

9.2.44.3. Η υποµονή ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

θεωρεί, ότι το ζευγάρι, που σκοπεύει να επισηµοποιήσει τη σχέση του και να οδηγηθεί σε γάµο, 

πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει υποµονή, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. 

Ειδικότερα:  

 
Μαρία: […]  και επίσης, να κάνουν υποµονή στο γάµο τους. ∆ηλαδή, δεν θα είναι ο γάµος τους, όλο 

µια γαλήνη και µια ηρεµία, µια θάλασσα ήρεµη. Θα υπάρχουν και φουρτούνες, θα υπάρχουν και 

τρικυµίες, και… πρέπει να ‘χουνε γερά νεύρα, για να τα καταφέρουνε. ∆εν θα ‘ναι ο γάµος… έτσι. Θα 

‘ναι… σκαµπανεβάσµατα. Και πρέπει να ‘ναι… να ‘χουνε δυνάµεις… για να µπορέσουν να ανταπεξέ. 

Να ‘χουνε υποµονή, να ‘χουνε δύναµη, και να… σταθούν στα πόδια τους. 

 

9.2.44.4. Η αγάπη ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο δίνει τη 

συµβουλή τα άτοµα να οδηγούνται στο γάµο µε γνώµονα την αγάπη. Έτσι, διατυπώθηκε το εξής:   

 
Ευαγγελία: […] θα συµβούλευα τους νέους σήµερα, ε… πρώτον να ακούνε την καρδιά τους. ∆ηλαδή, 

να παντρεύονται τον άνθρωπο που αγαπούν και θέλουν εκείνοι, και να µην επηρεάζονται, ούτε από 

γονείς, ε, ούτε από επάγγελµα του ανθρώπου, ούτε από το αν ο άνθρωπος έχει προίκα ή όχι. Να 

κοιτάνε µόνο το τι τους λέει η καρδιά τους. 

 

9.2.44.5. Τα συναισθηµατικά και ψυχικά εφόδια ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο προβάλλει ως ανάγκη την παροχή από τους γονείς στα παιδιά 

συναισθηµατικών και ψυχικών εφοδίων, παραµερίζοντας τα αντίστοιχα υλικά στα απολύτως 

αναγκαία. Αναλυτικότερα: 

 
Ευαγγελία: […]  να… µην κοιτάνε να δώσουν στα παιδιά τους πολλά υλικά αγαθά, ε… µέχρι εκεί που 

φτάνει το χέρι τους, αλλά να κοιτάνε να τους δώσουν πολλά συναισθηµατικά και ψυχικά αποθέµατα. 

 

9.2.44.6. Ο χρόνος µε τα παιδιά ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο προβάλλει ως συµβουλή προς τους νέους την αφιέρωση - κυρίως ποιοτικού - χρόνου 

στα παιδιά και την απαραίτητη ενασχόληση τους µε αυτά. Πιο αναλυτικά:  

  
Ευαγγελία: […] να περνάνε και οι δύο γονείς, ε… πολύ χρόνο ποιοτικό µε τα παιδιά τους. 

 

9.2.44.7. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων ως πηγή συµβουλής: Αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που το υποκείµενο τονίζει στους νεότερους την ανάγκη να επιλύουν τα προβλήµατά και τις 

δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή τους και να µην αφήνουν άλυτα τα προβλήµατά τους, 

προκειµένου να µην φτάσουν ποτέ στο αδιέξοδο του διαζυγίου. Αναλυτικότερα:    

 
Ευαγγελία: […] να µην διαλύουν τις οικογένειές τους µε το παραµικρό. Ούτε για µία εξωσυζυγική 

σχέση, ούτε για ένα παραπάνω καβγά, ε… ούτε για… ξέρω ‘γω, οποιαδήποτε άλλη αφορµή. Να 

κοιτούν τα προβλήµατα αυτά να τα αφήνουν έξω από την οικογένεια ή να τα συζητάνε µαζί µε τη 

σύντροφο µέσα στην οικογένεια και να βρίσκουν λύσεις και να µην χωρίζουν µε το µόνο – µόνο. 

∆ηλαδή, να… προσπαθούν… όποια δυσκολία και αν παρουσιαστεί στη ζωή τους, να ανταπεξέλθουν 
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σε αυτή τη δυσκολία και να τη λύσουν, για το καλό της οικογένειάς τους. Για το καλό και του 

ζευγαριού, αλλά περισσότερο για το καλό των παιδιών. 

  

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τις συµβουλές προς τους νέους αναφορικά µε 

το ζήτηµα του γάµου παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 110 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 110: Κατηγορίες που αφορούν τις συµβουλές προς τους νέους αναφορικά µε το ζήτηµα του γάµου 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τις 

συµβουλές στους νέους  Μαρία     Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο γάµος  1 0 1 

Η αποδοχή του εαυτού  1 0 1 

Η υποµονή  1 0 1 

Η αγάπη  0 1 1 

Τα συν/κά και ψυχικά εφόδια  0 1 1 

Ο χρόνος µε τα παιδιά  0 1 1 

Η αντιµετώπιση των 

προβληµάτων  
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία συµβουλεύει τους νέους να προχωρούν 

γρήγορα στο γάµο, κι αν επιλέξουν τη συγκατοίκηση, αυτό να γίνει για µικρό χρονικό διάστηµα. 

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι νέοι σήµερα πριν φτάσουν στο γάµο, θα πρέπει να είναι βέβαιοι για τις 

σεξουαλικές τους προτιµήσεις και αυτές να ακολουθήσουν. Σε περίπτωση, δηλαδή, που είναι 

οµοφυλόφιλοι, να µην επιλέξουν να παντρευτούν µε άτοµο του αντίθετου φίλου, απλά και µόνο για 

να καλύψουν αυτήν την οµοφυλοφιλία τους. Αντιθέτως, να αποδεχθούν τον εαυτό τους, έτσι όπως 

ακριβώς είναι. Επιπλέον, η Μαρία συµβουλεύει τους νέους, ότι πρέπει να είναι οπλισµένοι µε 

περίσσεια υποµονή. Κι αυτό γιατί, όπως κάθε φυσιολογική οικογένεια θα αντιµετωπίσουν 

προβλήµατα στο πέρασµα του χρόνου. Όταν όµως διαθέτουν υποµονή, τότε µπορούν, σε συνδυασµό 

µε την αγάπη, να ξεπεράσουν όλα τα εµπόδια.   

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία συµβουλεύει τους νέους ανθρώπους, να παντρεύονται, επειδή 

αγαπούν κάποιον και όχι, λόγω της οικονοµικής του κατάστασης ή λόγω του επαγγέλµατός του. 

παράλληλα, συµβουλεύει τους νέους να δώσουν στα παιδιά τους, όσα µπορούν περισσότερα 

συναισθηµατικά και ψυχικά αγαθά, και όχι πολλά οικονοµικά προτερήµατα. Να µην επιδιώκουν, 

δηλαδή, να εργάζονται πολλές ώρες επιζητώντας την απόκτηση πολλών υλικών αγαθών για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα από το σπίτι. Τους συµβουλεύουν, όταν θα αποκτήσουν παιδιά να περνούν 

αρκετό χρόνο µαζί τους, όχι τόσο ποσοτικό, όσο ποιοτικό.  

Τέλος, η Ευαγγελία συµβουλεύει τους νεότερους να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που τυχόν θα 

παρουσιαστούν µε την πάροδο του χρόνου µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο µε συζήτηση και 

διάλογο. Να µην τα αφήσουν να συσσωρευτούν και να µετατραπούν σε «αγκάθια» για το 

οικογενειακό τους σύστηµα.     

 

9.3. Αποτελέσµατα σε σχέση µε τα ιχνογραφήµατα 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διακρίναµε από την ανάλυση του ερευνητικού 

µας υλικού σχετικά µε το πώς τα υποκείµενα κατανοούν τη δική τους οικογένεια, αναπαριστώντας 

ιχνογραφικά τα πρόσωπα που την αποτελούν µε την µορφή ζώων.  

 

9.3.1. Στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνας η συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή, στην οποία 

κλήθηκαν τα υποκείµενα να εκφραστούν εικαστικά, ήταν η εξής: «Κάνε µία ζωγραφιά που να 

αναπαριστά την οικογένειά σου χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα µε την µορφή ζώων». Οι 

κατηγορίες λοιπόν που σχηµατίστηκαν ήταν οι παρακάτω: 
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9.3.1.1. Η οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η Μαρία 

αναπαριστά ιχνογραφικά την οικογένεια, ως µία πηγή ξεχωριστών προσωπικοτήτων, προβάλλοντας 

τους διαφορετικούς χαρακτήρες των συζύγων, αλλά και εστιάζοντας στους διαφορετικούς 

χαρακτήρες των παιδιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο: 

 
Ιχνογράφηµα 1. Η οικογένεια ως πηγή προσωπικοτήτων. 

 

Στο ιχνογράφηµα 1 παρατηρείται ζωγραφισµένη µία οικογένεια µε τίτλο: «Τα κατοικίδια ζώα». 

Όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο του ιχνογραφήµατος, τα µέλη της οικογένειας 

αναπαριστώνται µε την µορφή κατοικίδιων ζώων, διαφορετικό για το κάθε µέλος, όπως είναι και 

διαφορετικοί οι χαρακτήρες, οι συµπεριφορές και οι προσωπικότητες γενικότερα µέσα στην 

οικογένεια. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες ενισχύονται και από τη χρήση διαφορετικών χρωµάτων για 

την αναπαράσταση του κάθε µέλους από το υποκείµενο. Όπως χαρακτηριστικά λέει:  

 
Μαρία: […] Τελείως διαφορετικά. Πραγµατικά, ναι. Τελείως διαφορετικά. Τρεις διαφορετικοί 

χαρακτήρες είναι. Ναι. Γι’ αυτό, έτσι τα ζωγράφισα.  

 

 Τα µέλη λοιπόν της οικογένειας του συγκεκριµένου υποκειµένου πήραν τις εξής µορφές:  

 

9.3.1.1.1. Ο πατέρας µε την µορφή  προβάτου: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον πατέρα του ως πρόβατο, λόγω της ηρεµίας που τον χαρακτηρίζει ως 

άνθρωπο. Ακούστηκε λοιπόν το εξής:  

 
Μαρία: […] Τον µπαµπά τον έκανα πρόβατο πιστεύω, επειδή είναι ήσυχος άνθρωπος, φιλήσυχος, δεν 

πειράζει κανέναν, σκύβει το κεφάλι… είναι, σαν το πρόβατο, δεν … δεν αντιστέκεται, δηλαδή, και 

κάτι να του πούνε, δεν δίνει σηµασία. 

 

9.3.1.1.2. Ο εαυτός µε την µορφή πουλιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του ως πουλί, λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει σε 

συνάρτηση µε τον περιορισµένο χρόνο που διαθέτει στη ζωή του. Ταυτόχρονα, παροµοιάζει τον 

εαυτό του µε την µορφή πουλιού, επειδή είναι ονειροπόλα και δραστήρια, αλλά και επειδή, ως 

µητέρα, µερικές φορές, προκειµένου να επιβάλλει την πειθαρχία, υψώνει τη φωνή της. ∆ιατυπώθηκε 

σχετικά το εξής:  
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Μαρία: […] Εγώ έγινα πουλάκι, γιατί, σαν το πουλάκι τρέχω απ’ τον έναν στον άλλον, σαν την τρελή 

πάω πάνω κάτω… και τρέχω πάνω κάτω, πετώ. Και µ’ αρέσει να πετάω στη ζωή µου. ∆ηλαδή, µ’ 

αρέσει να ονειρεύοµαι, να φεύγω από το ένα µέρος να πηγαίνω στο άλλο, δηλαδή, δεν µ’ αρέσει να 

είµαι στάσιµη. Αυτό πιο πολύ, έτσι το πέταγµα. Ότι θέλω να µαθαίνω συνεχώς και να προχωράω. Και 
το πουλάκι, επειδή έχει και φωνή, σέρνει και καµιά φωνή πότε – πότε, αν και τα ‘χω κόψει… πολύ 

καλά. 

 

9.3.1.1.3. Ο γιος µε την µορφή κουνελιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον γιο του ως κουνέλι, γιατί η δραστηριότητα και η ταχύτητα τον 

χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σαν άνθρωπο, χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς  του κουνελιού. Επίσης, 

αρκετές φορές χαρακτηρίζεται από νευρικότητα και πηγαινοέρχεται, όπως ακριβώς το κουνέλι. 

Αναλυτικότερα:  

 
Μαρία: […] τον έκανα κουνελάκι, τώρα δεν ξέρω γιατί, έτσι µου βγήκε. Κουνελάκι, γιατί… του 

αρέσουν και πάρα πολύ τα ζώα. Τα κουνελάκια, έτσι οι κοτούλες, ε… είναι σαν το κουνελάκι. Τρέχει, 

ψάχνει, εξερευνεί, κάνει… πάνω κάτω πάει. ∆εν κάθεται σ’ έναν τόπο. Πάει, εξερευνεί, πάει πάνω 

κάτω. Τώρα πετούσε τα τσαϊλια, µετά θα φύγει θα… κατεβεί το γκρεµό, έτσι προς τα κάτω, δε… δε 

σταµατάει. ∆ηλαδή, πιο πολύ για τη γρηγοράδα του, κι αυτά. 

 

9.3.1.1.4. Η πρώτη κόρη µε την µορφή γάτας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά την κόρη του µε την µορφή της γάτας, γιατί θέλει να προβάλλει την 

ναζιάρικη πλευρά του χαρακτήρα της, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τη γάτα. Πιο συγκεκριµένα:  

 
Μαρία: Την Ελευθερία την έκανα γατούλα, γιατί είναι ναζιάρα. Πολύ νάζι και κακό. Πολύ, πολύ, πολύ. 

 

9.3.1.1.5. Η δεύτερη κόρη µε την µορφή κουνελιού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναπαριστά ιχνογραφικά την κόρη του µε την µορφή κουνελιού, γιατί θέλει να 

προβάλλει τη γρηγοράδα και την ταχύτητά της, και µερικές φορές και την απροσεξία της. Έτσι, 

λοιπόν ακούστηκε το εξής: 

 
Μαρία: […] και την µικρή µου κόρη την έκανα σαν τον Αντώνη, κουνελάκι, γιατί, κι αυτή, ε… τρέχει 

πάνω κάτω, και είναι λίγο απρόσεχτη. 

 

Η Μαρία, αναπαριστά ιχνογραφικά την οικογένειά της µε την µορφή κατοικίδιων ζώων. 

Θέλοντας να τονίσει την ηρεµία και την πραότητα του χαρακτήρα του συζύγου της τον αναπαριστά 

ιχνογραφικά µε την µορφή προβάτου. Ακριβώς έτσι τον περιέγραψε και λεκτικά. Ένας πράος 

άνθρωπος, που δεν εκνευρίζεται, µε ό, τι κι αν πει και µε ό, τι κι αν κάνει η Μαρία. Αντιθέτως, η ίδια 

λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει µέσα στους κόλπους της οικογένειας, που απορρέουν από 

τους ρόλους της µητέρας, της νοικοκυράς, της συζύγου, και της εργαζόµενης γυναίκας, 

αναπαριστάται µε την µορφή πουλιού. Κι αυτό, γιατί προκειµένου να µπορέσει να ανταπεξέλθει σε 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παραπάνω ρόλους, πρέπει να πάρει την µορφή 

πουλιού και να πετάει, όπως ακριβώς κάνει και αυτό. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να φτάσει η 

γρηγοράδα της. Όµως καµιά φορά ξεφεύγει από τα πλαίσια της λογικής, και υψώνει τη φωνή της, 

όπως ακριβώς κάνει και το πουλί. Με τον ίδιο τρόπο η Μαρία µας περιέγραψε λεκτικά τον εαυτό 

της. Μία εργαζόµενη µητέρα µε πολλές υποχρεώσεις και πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα. Οι 

καθηµερινοί της ρυθµοί είναι πολύ έντονοι και γρήγοροι, προκειµένου να ανταπεξέλθει σε όλα 

επιτυχώς. Ωστόσο, µας δήλωσε, ότι πολλές φορές, χάνει την ψυχραιµία της και φωνάζει. Συµβολίζει 

τις φωνές της µε το τιτίβισµα του πουλιού.  

Από την άλλη, το πρώτο της παιδί, το γιο της, αλλά και την δεύτερη κόρη της, τους αναπαριστά 

ιχνογραφικά µε την µορφή κουνελιού. Και τα δύο παιδιά της, χαρακτηρίζονται από την 

ενεργητικότητα και την ταχύτητα, όπως ακριβώς κάνει κι ένα κουνελάκι, που τρέχει από ‘δω, κι από 
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‘κει. Μόνο που η κόρη της είναι λίγο απρόσεχτη, και κατά συνέπεια παθαίνει συχνά 

µικροατυχήµατα. Το δεύτερο παιδί της κατά σειρά γέννησης, αναπαριστάται ιχνογραφικά από µία 

γατούλα, γιατί είναι και αυτό ναζιάρικο, όπως ακριβώς και η γάτα. Έτσι ακριβώς χαρακτήρισε και 

τα παιδιά της λεκτικά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

 
Μαρία: […] Το χέρι µου πάει από αριστερά προς τα δεξιά, κι έκανα πρώτα, µπαµπάς κέντρο, την 

µαµά λίγο αριστερά, και µετά σκέφτηκα, ότι πρέπει να κάνω κι ένα παιδάκι, ας το κάνω από ‘δω, και 
µετά το άλλο, ωχ, από ‘δω, οπότε το άλλο, ας το βάλω πάνω. 

 

Ας δούµε τώρα µε ποιες µορφές ζώων επιλέγει το δεύτερο υποκείµενο της έρευνας µας, η 

Ευαγγελία, να αναπαραστήσει τα πρόσωπα της οικογένειάς της: 

 

9.3.1.2. Η οικογένεια ως πηγή προστασίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η Ευαγγελία 

αναπαριστά ιχνογραφικά την οικογένεια, ως µία πηγή προστασίας, όπου το κάθε µέλος προστατεύει 

το άλλο και όλα µαζί προστατεύονται από τον πατέρα της οικογένειας.  Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το εξής: 

 
Ιχνογράφηµα 2. Η οικογένεια ως πηγή προστασίας. 

 

Στο ιχνογράφηµα 2 παρατηρείται ζωγραφισµένη µία οικογένεια µε τίτλο: «Ο προστατευτικός 

µπαµπάς». Όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο του ιχνογραφήµατος, αυτό που τονίζεται 

ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο ιχνογράφηµα είναι η έννοια της προστασίας των µελών της οικογένειας 

από τους γονείς, και ιδιαίτερα από τον πατέρα. 

Τα µέλη λοιπόν της οικογένειας του συγκεκριµένου υποκειµένου πήραν τις εξής µορφές: 

 

9.3.1.2.1. Ο πατέρας µε την µορφή λιονταριού: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η Ευαγγελία 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον σύζυγο, ως λιοντάρι, γιατί θέλει να του αποδώσει δύναµη και ισχύ, 

αλλά και την ικανότητα του να προστατεύει τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, χαρακτηριστικά τα 

οποία αναδεικνύουν το λιοντάρι, και του χαρίζουν τον τίτλο του «βασιλιά των ζώων». ∆ιατυπώθηκε 

σχετικά το εξής:  

   
Ευαγγελία: […] ως προστατευτικός ε… µπαµπάς που λέει και ο τίτλος της ε… ζωγραφιάς τον έχω 

κάνει ένα µεγάλο λιοντάρι ε… που είναι έτσι δυναµικό και χαµογελαστό, πολύ παχουλό, µε πολύ 

δύναµη και ισχύ και προστατεύει τα µέλη της οικογένειας του από οποιονδήποτε και τ’ αγαπάει πολύ 
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και τα φροντίζει. Έχει λοιπόν µία πολύ µεγάλη αγκαλιά και µέσα σ’ αυτήν την αγκαλιά ε… βρίσκεται 

η µαµά. 

 

9.3..1.2.2. Ο εαυτός µε την µορφή αρκουδάκι – κοάλα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η 

Ευαγγελία αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του ως αρκουδάκι κοάλα, θέλοντας να προβάλλει την 

ευαισθησία της µητέρας, εκτός από τη δύναµη – η οποία αναδεικνύεται µέσω της χρήσης του 

κόκκινου χρώµατος. ∆ιατυπώθηκαν λοιπόν τα ακόλουθα:  

 
Ευαγγελία: […] Η µαµά από την άλλη είναι και αυτή χαµογελαστή ε… και πάρα πολύ δυνατή, αλλά 

δεν είναι λιοντάρι, γιατί δεν είναι τόσο δυνατή, ο µπαµπάς ε, πρέπει να είναι ο πιο δυνατός, για να 

προστατεύει τα παιδιά. Ε… Η µαµά… είναι αρκουδάκι κοάλα, όπως και τα παιδιά, και τα δύο 

κοριτσάκια, είναι αρκουδά… αρκουδάκια κοάλα κι αυτά. Γιατί είναι δυνατά και αυτά και ισχυρά, αλλά 

είναι και ευαίσθητα. Κι εκτός από ευαίσθητα είναι και τρυφερά κι έχουν ανάγκη από αγάπη και από 

στοργή, από έναν προστατευτικό µπαµπά. 

 

9.3.1.2.3. Τα παιδιά µε την µορφή αρκουδάκια – κοάλα: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που η 

Ευαγγελία αναπαριστά ιχνογραφικά τα παιδιά της ως αρκουδάκι κοάλα, αφού θέλει να τους 

αποδώσει την ίδια µορφή µε εκείνη, αλλά και την τρυφερότητα και ευαισθησία που χαρακτηρίζει 

την ηλικία τους – τεσσάρων ετών και έξι µηνών. Έτσι, ακούστηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Η µαµά… είναι αρκουδάκι κοάλα, όπως και τα παιδιά, και τα δύο κοριτσάκια, είναι 

αρκουδά… αρκουδάκια κοάλα κι αυτά. Γιατί είναι δυνατά και αυτά και ισχυρά, αλλά είναι και 

ευαίσθητα. Κι εκτός από ευαίσθητα είναι και τρυφερά.  

 

Το δεύτερο υποκείµενο, η Ευαγγελία, αναπαριστώντας ιχνογραφικά τα µέλη της οικογένειάς της 

µε την µορφή ζώων, χρησιµοποιεί το κόκκινο χρώµα. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι και τα τέσσερα µέλη 

της οικογένειάς της είναι δυναµικά και δραστήρια, χαρακτηριστικά που απεικονίζονται µέσα από τη 

ζεστασιά που εκπέµπει το κόκκινο χρώµα, όπως η φλόγα της φωτιάς.   

Έτσι λοιπόν ο σύζυγος ζωγραφίζεται πρώτος έχοντας µέσα στην τεράστια αγκαλιά του τη 

σύζυγο, η οποία µε τη σειρά της έχει µέσα στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά που είναι πιασµένα 

χέρι – χέρι. Η µητέρα είναι δυνατή, αλλά όχι τόσο δυνατή, όσο ο πατέρας, για να τους προστατεύσει 

όλους και να τους παράσχει ηθική και συναισθηµατική ενίσχυση. Θέλει για τα δικά της τα παιδιά, 

αυτό που έχει λείψει από την ίδια: την διαρκή παρουσία ενός δυνατού και προστατευτικού πατέρα 

µέσα στο σπίτι. τη συναισθηµατική και ψυχική τους προστασία και ισορροπία.  

Η Ευαγγελία αναπαριστά ιχνογραφικά, αυτό ακριβώς που εκφράζει και µέσα από τα λόγια της. 

Θέλει να τονίσει την προστασία όλων των µελών από έναν δυναµικό και δυνατό πατέρα. Μέσα 

όµως και στη δική της αγκαλιά βρίσκονται και τα δύο της παιδιά, τα οποία επιθυµεί να έχουν µία 

πολύ καλή αδερφική σχέση, και θα είναι ενωµένες και αγαπηµένες σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Αυτό που της έλειψε, δηλαδή, από την δική της σχέση µε την αδερφή της. Αυτό ακριβώς 

απεύχεται για τα δικά της παιδιά. Θέλει να έχουν πάντα κοντά τους η µία την άλλη, όταν οι γονείς 

τους φύγουν από τη ζωή. θεωρεί, ότι η όµορφη αδερφική σχέση και τα πλούσια συναισθήµατα που 

απορρέουν από αυτήν, δεν αναπληρώνονται µε τίποτα.  

Η  Ευαγγελία λοιπόν, στο συγκεκριµένο ιχνογράφηµα απεικονίζει τις δύο µεγάλες επιθυµίες της 

και συνάµα τις δύο καταστάσεις στη ζωή της που την έχουν πονέσει περισσότερο. Αφενός µεν, την 

άσχηµη σχέση µε τον πατέρα της, και αφετέρου δε τη δύσκολη και καταστροφική σχέση µε την 

αδερφή της. Αυτοί οι λόγοι την ωθούν, από την µία να αναπαριστά ιχνογραφικά τον σύζυγό της, ως 

λιοντάρι, ως έναν πατέρα γεµάτο ρώµη, γεµάτο προστατευτικότητα απέναντι στην ίδια και κυρίως 

απέναντι στα παιδιά τους. Από την άλλη αναπαριστά τα δύο παιδιά ευτυχισµένα µε τα χέρια τους 

πιασµένα και εκφράζοντας την επιθυµία να είναι πάντοτε ενωµένα στη ζωή τους και αγαπηµένα. 

Αυτό ακριβώς που δεν έζησε η Ευαγγελία µε τη δική της αδερφή. 

Στο ιχνογράφηµα σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν τα υποκείµενα τον εαυτό τους µέσα στην 

οικογένειά τους,  η Μαρία ζωγράφισε την εικόνα µίας καρδιάς, ενός χαµογελαστού προσώπου και 
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ενός καραβιού. Η καρδιά δηλώνει τον δυναµισµό της, το πάθος της για τη ζωή και την αγάπη της για 

την οικογένειά της. Το χαµογελαστό πρόσωπο δηλώνει την διάθεση της Μαρίας να αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται στην οικογένειά της. Και τέλος, το καράβι δηλώνει τα ταξίδια τα 

οποία θέλει να πραγµατοποιήσει µαζί µε την οικογένειά της, όπως ακριβώς έκανε και ο πατέρας της 

µαζί τους. ό, τι ακριβώς µας δήλωσε και στις συνεντεύξεις το απέδωσε και εικαστικά.  

Η Ευαγγελία τώρα στην συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή απεικόνισε ολόκληρη την οικογένειά 

της, και όχι µόνο τον εαυτό της. Οι δύο σύζυγοι απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα, γιατί κοιτούν 

µπροστά το µέλλον ευτυχισµένοι και γυρνούν την πλάτη σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετώπισαν 

στο παρελθόν. Τα δύο παιδιά κρατιούνται χέρι – χέρι. Τα δένει ένα αόρατο σκοινί, το οποίο το 

κρατούν και οι γονείς τους και µε αυτό ενώνεται όλη η οικογένεια. Το σκοινί αυτό προστατεύει τα 

παιδιά από τα προβλήµατα, γιατί αυτά το µόνο που έχουν να κοιτάξουν είναι η ευτυχία τους. Καµία 

άλλη έννοια δεν πρέπει να έχουν. Η Ευαγγελία λοιπόν, απεικονίζει τον εαυτό της ως γονέα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο αυτό. Όπως, για παράδειγµα, είναι η προστασία της 

αδερφικής σχέσης – αυτό, δηλαδή, που επανειληµµένως έχει εκφραστεί από την Ευαγγελία ως 

παράπονο από τον πατέρα της. Επίσης, υποχρέωσή της είναι να επιλύει τα προβλήµατα µε το 

σύζυγό της σε ήρεµους τόνους, χωρίς να επιβαρύνουν µε αυτά τα παιδιά. Όπως, δηλαδή, έκανε η 

µητέρα της µε την ίδια. Μέσα λοιπόν από τον τρόπο βίωσης του εαυτού  της στην οικογένεια η 

Ευαγγελία ουσιαστικά µας περιγράφει πώς βλέπει τον εαυτό της ως γονέα. Υπογραµµίζει λοιπόν, ότι 

πρώτη προτεραιότητά της είναι να προστατέψει τα παιδιά, να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια, 

ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Προστασία που δεν ένιωσε να λαµβάνει από τη 

δική της οικογένεια. Να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά, να τα κάνει αυτόνοµες και υγιείς 

προσωπικότητες. Και να µην απουσιάζει από τη ζωή των παιδιών της η συναισθηµατική και ψυχική 

τους στήριξη. Όπως, δηλαδή, απουσίασε στη δική της ζωή. Επιπλέον, η ευτυχία των παιδιών 

αποτελεί για εκείνη βασικό σκοπό ζωής. ∆εν θέλει συγκρίσεις ανάµεσα στα παιδιά της, υποτιµητικά 

και αποθαρρυντικά σχόλια. Τέλος αναφέρει, για άλλη µια φορά, πόσο σηµαντική είναι για εκείνη η 

υγιής και στενή αδερφική σχέση. Η πολύτιµη αυτή σχέση που έλειψε τόσο πολύ στην ίδια. Αυτό 

λοιπόν αποτελεί βασική επιδίωξη δική της και του συζύγου της.   

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε την ιχνογραφική αναπαράσταση της 

οικογένειας µε την µορφή ζώων παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 111 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 111: Κατηγορίες που αφορούν την ιχνογραφική αναπαράσταση της οικογένειας µε µορφή ζώων σε 

σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν την 

οικογένεια µε την µορφή ζώων Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Η οικογένεια ως πηγή 

προσωπικοτήτων  
1 0 1 

Η οικογένεια ως πηγή προστασίας  0 1 1 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Μαρία, αναπαριστά ιχνογραφικά την 

οικογένειά της µε την µορφή κατοικίδιων ζώων. Χρησιµοποιεί διαφορετικό ζώο, για την απεικόνιση 

του κάθε µέλους αφού θεωρεί, ότι οι οικογένεια αποτελείται από διαφορετικές προσωπικότητες, 

διαφορετικούς χαρακτήρες. Η Ευαγγελία από την πλευρά της θεωρεί, ότι η οικογένεια οφείλει να 

είναι προστατευτική απέναντι στα παιδιά. Να τα προφυλάσσει από κακουχίες που τυχόν θα 

αντιµετωπίσουν στη ζωή τους. θεωρεί, ότι αυτός ο ρόλος ανήκει στον πατέρα και από αυτόν πρέπει 

να ασκηθεί. Επιπλέον,  αναφέρει, ότι τα αδέρφια πρέπει να προστατεύονται το ένα από το άλλο και 

να υποστηρίζονται.  
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9.3.2. Ας δούµε τώρα την πρώτη σχεδιαστική εντολή της πέµπτης φάσης, «Κάνε µια ζωγραφιά 

που να αναπαριστά τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου µέσα στην οικογένειά σου», στην οποία 

κλήθηκαν τα δύο υποκείµενα να ανταποκριθούν ιχνογραφικά:  

 

9.3.2.1. Το πρώτο υποκείµενο απέδωσε ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένεια ως 

εξής:  

 
Ιχνογράφηµα 3. Ο εαυτός µέσα στην οικογένεια 

 

Το ιχνογράφηµα 3 αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο η Μαρία βιώνει τον εαυτό της µέσα στην 

οικογένειά της, µε τίτλο: «Η ψυχή µου». Η «ψυχή» λοιπόν της Μαρίας «αποτελείται από την εικόνα 

µίας καρδιάς, την εικόνα ενός χαµογελαστού προσώπου και την εικόνα ενός καραβιού. Ας δούµε 

τώρα τις κατηγορίες που σχηµατίστηκαν µέσα από τις παραπάνω εικόνες: 

 

9.3.2.1.1. Ο εαυτός ως πηγή αγάπης για τη ζωή: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του, ως µία καρδιά, η 

οποία αναδεικνύει το πάθος που έχει για τη ζωή, τη λαχτάρα του να ζει την κάθε στιγµή της ζωής 

του, όσο µπορεί καλύτερα. Ειδικότερα, αναφέρεται: 

 
Μαρία: […] θέλω να πω µάλλον, ότι στην οικογένειά µου, βιώνω την αγάπη. Και… την, την κάνω 

κόκκινη, γιατί έχω και πάθος για ζωή… θέλω να αξιοποιώ το χρόνο µου, όσο µπορώ… περισσότερο 

και όσο µπορώ καλύτερα. ∆ηλαδή, ε… έχω πάθος για ζωή, για… αυτό, θέλω να ζω. Να αναπνέω, να 

υπάρχω, να… κάνω, ό, τι µπορώ. 

 

9.3.2.1.2. Ο εαυτός ως πηγή αισιοδοξίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του, ως ένα πρόσωπο χαµογελαστό. 

Το πρόσωπο αυτό προβάλλει την αισιοδοξία µε την οποία πρέπει να αντιµετωπίζονται στην 

οικογένεια τα διάφορα είδη προβληµάτων που ενδεχοµένως θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της 

πορείας της. Συγκεκριµένα ειπώθηκε από το υποκείµενο:  

 
Μαρία: […] θέλω να πιστεύω, ότι τα αντιµετωπίζω µε το χαµόγελο και µε την αισιοδοξία, γιατί είµαι 

και αισιόδοξος άνθρωπος. ∆ηλαδή, δε, δεν τα βλέπω κι όλα µαύρα. Ναι, µεν, µπορεί να τα βλέπω, 

εκείνη τη στιγµή µαύρα, αχ, Θεέ µου, τι θα κάνω, Θεέ µου, λύτρωσέ µε, δεν µπορώ, δεν αντέχω, αλλά 

µετά θα επικρατήσει η λογική. Θα πω, ξέρεις κάτι; Ντάξει, ε, φουρτούνα ήτανε, πάει, πέρασε, για να 
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δούµε, τι µπορούµε να κάνουµε. Μπορούµε να κάνουµε κάτι; ∆εν µπορούµε; Πάµε παρακάτω. Κάπως 

έτσι. Τα βλέπω, δηλαδή, τα βλέπω, κάπως αισιόδοξα και µε το… µε το γέλιο. 

 

9.3.2.1.3.  Ο εαυτός ως ταξίδι: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο αναπαριστά 

ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του, ως ένα καράβι, το οποίο υποδηλώνει τα 

ταξίδια που πραγµατοποιεί και θέλει να συνεχίσει να κάνει µε την οικογένειά της στο µέλλον. 

Χαρακτηριστικά ακούστηκε:  

 
Μαρία: […] και έκανα και ένα καραβάκι, που πλέει πάνω στη θάλασσα, κι αυτό είναι… ε, θέλω να 

πω, ότι… µ’ αρέσουν οι εκδροµές, µ’ αρέσουν τα ταξίδια, ε… και θα ‘θελα η οικογένειά µου να… να, 

να, να πηγαίνει ταξίδια.  

 
9.3.2.2. Το δεύτερο υποκείµενο απέδωσε ιχνογραφικά τον εαυτό του ως εξής: 

 
Ιχνογράφηµα 4. Ο εαυτός µέσα στην οικογένεια 

 

Το ιχνογράφηµα 4 αντανακλά τον τρόπο, µε τον οποίο η Ευαγγελία αποδίδει ιχνογραφικά τον 

εαυτό µέσα στην οικογένειά του µε τίτλο: «Ο ευτυχισµένος εαυτός». Οι δύο σύζυγοι απεικονίζονται 

µε κόκκινο χρώµα, γιατί, όπως λέει, κοιτούν µπροστά το µέλλον ευτυχισµένοι και γυρνούν την 

πλάτη σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετώπισαν στο παρελθόν. Και να γίνει αυτό χρειάζεται 

δύναµη, χρειάζεται πάθος, όπως ακριβώς δηλώνεται µε το κόκκινο χρώµα. Έπειτα, ανάµεσα τους, 

απεικονίζονται τα δύο παιδιά τους, µε φούξια χρώµα, έντονο χρώµα και αυτό, και όπως λέει η 

Ευαγγελία, «είναι ένα έντονο χρώµα, που ταιριάζει στα παιδιά». Τα δύο παιδιά κρατιούνται χέρι – 

χέρι, αλλά κρατιούνται και µε ένα αόρατο σκοινί, το οποίο το κρατούν και οι γονείς τους και µε 

αυτό ενώνεται όλη η οικογένεια. Το σκοινί αυτό, όπως λέει η Ευαγγελία, προστατεύει τα παιδιά από 

τα προβλήµατα, γιατί αυτά το µόνο που έχουν να κοιτάξουν είναι η ευτυχία τους. Καµία άλλη έννοια 

δεν πρέπει να έχουν. Ζητώντας από την Ευαγγελία να µας απεικονίσει τον εαυτό της µέσα στην 

οικογένειά της, εκείνη µας ζωγραφίζει όλη την οικογένειά της. Ας δούµε τώρα τις κατηγορίες που 

προκύπτουν:  

 

9.3.2.2.1. Ο εαυτός ως πηγή προστασίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του ως προστάτη των παιδιών, µαζί 

µε το σύζυγο, που έχει και αυτός το ρόλο του προστάτη. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  
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Ευαγγελία: […] Ο εαυτός µου λοιπόν, ε… µέσα στην οικογένεια, έχει το ρόλο του προστάτη, όπως 

και του πατέρα, άλλωστε, ε, και του να… δώσει στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να 

αυτονοµηθούν, να τα προσέξουν τώρα και να τα προφυλάσσω από τις δυσκολίες που θα 

αντιµετωπίσουν και από τους κινδύνους της παιδικής ηλικίας. 

 

9.3.2.2.2. Ο εαυτός ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του ως έναν άνθρωπο που απώτερος 

στόχος του είναι να κάνει ευτυχισµένα παιδιά, ευτυχισµένες προσωπικότητες. Ακούστηκε λοιπόν, το 

παρακάτω παράδειγµα:  

 
Ευαγγελία: […] και το µόνο που πρέπει να κάνουν τώρα σε αυτήν την ηλικία που είναι, ε, είναι να 

είναι ευτυχισµένα. Αυτό πρέπει να κάνει η µητέρα και ο πατέρας, να κάνει τα παιδιά ευτυχισµένα, και 

να µην τα επιφορτίζει µε περισσότερα βάσανα και στενοχώριες, απ’ ότι… ε,  πρέπει να έχουν. 

 

9.3.2.2.3. Ο εαυτός ως πηγή δηµιουργίας µιας υγιούς αδερφικής σχέσης: Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που το υποκείµενο αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του 

ως έναν άνθρωπο, που οφείλει µαζί µε το σύζυγο να δηµιουργήσουν µία γερή και δυνατή αδερφική 

σχέση. διατυπώθηκε σχετικά το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] να παίζουν ευτυχισµένα, να χτίσουν µία γερή αδερφική σχέση, και γι’ αυτό θα 

παλέψει και η µαµά και ο µπαµπάς. 

 

9.3.2.2.4. Ο εαυτός ως πηγή διαπαιδαγώγησης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το υποκείµενο 

αναπαριστά ιχνογραφικά τον εαυτό του µέσα στην οικογένειά του ως έναν άνθρωπο, που οφείλει 

µαζί µε το σύζυγο να δηµιουργήσει υγιείς προσωπικότητες παιδιών, να κάνει αυτόνοµα και δυνατά 

παιδιά, που διαθέτουν εφόδια αντιµετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Έτσι, ειπώθηκε το εξής:  

 
Ευαγγελία: […] ώστε να αυτονοµηθούν, να τα προσέξουν τώρα και να τα προφυλάσσω από τις 

δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν και από τους κινδύνους της παιδικής ηλικίας, αλλά παράλληλα να 

τους δώσω και τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να… χτίσουν µία γερή και υγιή προσωπικότητα. Μία 

προσωπικότητα αυτονόµησης, ούτως ώστε µεθαύριο να είναι ικανά να ανταπεξέλθουν µόνα τους στις 

δυσκολίες της ζωής.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 112 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 112: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην οικογένεια σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

βίωσης του εαυτού στα πλαίσια της 

οικογένειας  
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Ο εαυτός ως πηγή προστασίας  0 1 1 

Ο εαυτός ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 

Ο εαυτός ως πηγή δηµιουργίας µιας υγιούς 

αδερφικής σχέσης  
0 1 1 

Ο εαυτός ως πηγή διαπαιδαγώγησης  0 1 1 

Ο εαυτός ως πηγή αγάπης για τη ζωή 1 0 1 

Ο εαυτός ως πηγή αισιοδοξίας  1 0 1 

Ο εαυτός ως ταξίδι 1 0 1 

 

Στο ιχνογράφηµα λοιπόν 4, το υποκείµενο, αν και του ζητείται να απεικονίσει τον εαυτό του, 

απεικονίζει ολόκληρη την οικογένεια και αναφέρει αυτά που οφείλει να κάνει ως γονέας. Ίσως αυτό 

να αποδεικνύει, το ότι έχει αφοµοιωθεί ως προσωπικότητα  από το πλαίσιο της οικογένειας της, 



   526 

 

λόγω των πολλών υποχρεώσεων, σε τέτοιο βαθµό, που πλέον δεν ξεχωρίζει, ότι είναι αυτόνοµη, 

ξεχωριστή προσωπικότητα. Μάλιστα, στο κεφάλαιο επτά αναφέρει η Ευαγγελία, ότι θα ήθελε να 

έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για τον εαυτό της, για να κάνει πράγµατα για εκείνον. 

Ζωγραφίζει τον εαυτό της µε κόκκινο χρώµα – το ίδιο και το σύζυγο, γιατί, όπως λέει, κοιτούν 

µπροστά το µέλλον ευτυχισµένοι και γυρνούν την πλάτη σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετώπισαν 

στο παρελθόν. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται δύναµη, χρειάζεται πάθος, όπως ακριβώς δηλώνεται 

µε το κόκκινο χρώµα.  

Μέσα λοιπόν από τον τρόπο βίωσης του εαυτού  της στην οικογένεια η Ευαγγελία ουσιαστικά 

µας περιγράφει πώς βλέπει τον εαυτό της ως γονέα. Υπογραµµίζει λοιπόν, ότι πρώτη προτεραιότητά 

της είναι να προστατέψει τα παιδιά, να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταπεξέλθουν 

στις δυσκολίες της ζωής. Να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά, να τα κάνει αυτόνοµες και υγιείς 

προσωπικότητες. Επιπλέον, η ευτυχία των παιδιών αποτελεί για εκείνη βασικό σκοπό ζωής. Τέλος 

αναφέρει, για άλλη µια φορά, πόσο σηµαντική είναι για εκείνη η υγιής και στενή αδερφική σχέση. 

Αυτό λοιπόν αποτελεί βασική επιδίωξη δική της και του συζύγου της.   

 

9.3.3. Ας δούµε τώρα τη δεύτερη σχεδιαστική εντολή της πέµπτης φάσης, «Κάνε µια ζωγραφιά 

που να αναπαριστά τα στάδια της ζωής σου (παρελθόν-παρόν-µέλλον), όσον αφορά τον οικογενειακό 

σου εαυτό», στην οποία κλήθηκαν τα δύο υποκείµενα να ανταποκριθούν ιχνογραφικά.  

 

9.3.3.1. Το πρώτο υποκείµενο, η Μαρία, απέδωσε ιχνογραφικά τα στάδια της ζωής του 

αναφορικά µε τον οικογενειακό του εαυτό ως εξής:  

 
Ιχνογράφηµα 5. Τα στάδια της ζωής του οικογενειακού εαυτού ως πηγή αγάπης 

 

Στο ιχνογράφηµα 5 αντανακλώνται τα στάδια της ζωής της Μαρίας αναφορικά µε τον 

οικογενειακό της εαυτό, µε τίτλο: «Οι οικογένειές µου». Χώρισε λοιπόν τη σελίδα σε τρία µέρη και 

έφτιαξε τρεις οικογένειες, που αφορούν το παρόν, το µέλλον και το παρελθόν και στις οποίες 

αντικατοπτρίζεται ο οικογενειακός της εαυτός. Ας δούµε τώρα την κατηγορία που προκύπτει: 

 

9.3.3.1.1. Ο οικογενειακός εαυτός ως πηγή αγάπης: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναπαριστά ιχνογραφικά τον οικογενειακό του εαυτό, αναφορικά µε τα στάδια της ζωής 

του, ως εστία που αναβλύζει συναισθήµατα και ιδιαίτερα αυτό της αγάπης. ∆εν είναι µόνο τα 

λεγόµενα του υποκειµένου, αλλά και το γεγονός, ότι και στα τρία στάδια πρωταγωνιστεί µία 

κατακόκκινη καρδιά. Το υποκείµενο αναφέρει σχετικά:  
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Μαρία: […] κι έχω βάλει… καρδούλα, τα πέντε άτοµα της οικογένειάς µου… βιώνω τον εαυτό µου 

µε… τέσσερα παιδιά, σε µία πολυµελή οικογένεια, και είµαστε χαµογελαστοί και χαρούµενοι, 

αγαπηµένοι, κι έκανα καρδιά… στα παιδιά µου, τέσσερα. Και µετά έκανα τον εαυτό µου και το 

σύζυγο, ε… στο τρίτο στάδιο της ζωής µου, όπως φαντάζοµαι, ότι θα είµαστε στο µέλλον, χωρίς 

παιδιά, και έκανα καρδούλες για πιθανά εγγονάκια. 

 

Αναφορικά τώρα µε τα στάδια της ζωής τους, όσον αφορά τον οικογενειακό τους εαυτό, 

απεικονίζεται η Μαρία στην πατρική της οικογένεια, µέχρι τα είκοσι τρία της χρόνια και αναγράφει 

τον αριθµό πέντε για τα πέντε µέλη της οικογένειας της, γιατί, όπως λέει, δεν θα την έφτανε ο κενός 

χώρος της σελίδας, για να τα απεικονίσει ιχνογραφικά. ∆ίπλα στον αριθµό πέντε ζωγραφίζει µία 

καρδούλα, η οποία φανερώνει την αγάπη της για την οικογένεια..    

Στη συνέχεια, στο κέντρο της σελίδας, ζωγραφίζει την τωρινή της οικογένεια, την ίδια, το σύζυγό 

της, και  αναγράφει πάλι έναν αριθµό, τον αριθµό τέσσερα, αναδεικνύοντας τα τέσσερα παιδιά της, 

συµπεριλαµβάνοντας και αυτό που βρίσκεται µέσα στην κοιλιά της τώρα. Η καρδούλα βρίσκεται 

πάλι δίπλα στον αριθµό και απεικονίζει την αγάπη της για τα µέλη της οικογένειάς της. Τέλος, 

απεικονίζεται το τελευταίο στάδιο της οικογένειας, το µελλοντικό, ζωγραφίζοντας εκείνη και το 

σύζυγό της, µε τέσσερις καρδιές. Η µεγάλη καρδιά βρίσκεται ανάµεσα στην Μαρία και το σύζυγο, 

και υποδηλώνει την αγάπη τους και οι τρεις µικρές καρδιές, υποδηλώνουν την αγάπη και των δύο 

για τα εγγόνια τους. Απεικονίζει ιχνογραφικά τα ίδια ακριβώς οικογενειακά στάδια που µας είχε 

αναφέρει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης λεκτικά. Είπε συγκεκριµένα: 

 
Μαρία: Έκανα εκεί… τέσσερις καρδούλες. Αυτή είναι η αγάπη ανάµεσα σε µένα και το σύζυγο, και 

αυτή είναι για τα εγγονάκια. Τρεις έκανα… και για τα εγγονάκια. 

 

Χαρακτηριστικό, λοιπόν, είναι, ότι και τα τρία στάδια του οικογενειακού εαυτού της Μαρίας 

απεικονίζονται µαζί µε µία κόκκινη καρδιά, η οποία υποδηλώνει την αγάπη του υποκειµένου προς 

όλα τα µέλη της οικογένειας, και στα τρία στάδια. Η Μαρία λοιπόν, έχει βιώσει, βιώνει, αλλά 

πιστεύει, ότι και θα βιώνει το συναίσθηµα της αγάπης και µελλοντικά.  

 

9.3.3.2. Ας δούµε τώρα το δεύτερο υποκείµενο, την Ευαγγελία, µε ποιο τρόπο αποδίδει  

ιχνογραφικά τον οικογενειακό του εαυτό αναφορικά µε τα στάδια της ζωής του:  

 

 
Ιχνογράφηµα 6. Τα στάδια της ζωής του οικογενειακού ως πηγή ευτυχίας 
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Στο ιχνογράφηµα 6 αντανακλώνται τα στάδια της ζωής της Ευαγγελίας αναφορικά µε τον 

οικογενειακό της εαυτό, µε τίτλο: «Ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές». Χώρισε λοιπόν τη σελίδα 

σε τρία µέρη και έφτιαξε τρεις οικογένειες, που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον και 

στις οποίες αντικατοπτρίζεται ο οικογενειακός της εαυτός. Ας δούµε τώρα την κατηγορία που 

προκύπτει από αυτό τον διαχωρισµό: 

 

9.3.3.2.1. Ο οικογενειακός εαυτός ως πηγή ευτυχίας: Αναφέρεται στις περιπτώσεις που το 

υποκείµενο αναπαριστά ιχνογραφικά τον οικογενειακό του εαυτό, αναφορικά µε τα στάδια της ζωής 

του, ως εστία που αναβλύζει αγάπη προς τα υποκείµενα του κάθε σταδίου για τις στιγµές που 

πέρασε, περνάει και πιστεύει, ότι θα περάσει στο µέλλον µαζί τους. Ειπώθηκε σχετικά:  

 
Ευαγγελία: […] Ήταν τα καλύτερα χρόνια για µένα αυτά… του παρελθόντος µου… ήµουν ευτυχισµένη […] 

Είµαστε µία ευτυχισµένη οικογένεια, µέσα σ’ ένα κόκκινο, ζωντανό σπίτι… τα άτοµα της οικογένειας είναι πάρα 

πολύ ευτυχισµένα και ατενίζουν αισιόδοξα το µέλλον τους […] είµαστε πολύ ευτυχισµένοι και ο Γιώργος, κι εγώ 

και τα παιδιά µας και τα παιδιά τους, τα εγγόνια µας, δηλαδή. 

 

Έτσι, λοιπόν, στο αριστερό µέρος της σελίδας, απεικονίζονται τα χρόνια που πέρασε η Ευαγγελία 

στο χωριό µε τον παππού και τη γιαγιά της, από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. Όπως µας τονίζει 

η ίδια, τα χρόνια εκείνα ήταν τα καλύτερα της ζωής της: «Ήταν τα καλύτερα χρόνια για µένα αυτά». 

Έχει ζωγραφίσει τον παππού και τη γιαγιά της και ανάµεσά τους εκείνη. Χαρακτηριστική επίσης, 

είναι και η απεικόνιση του γαϊδαράκου του παππού της, αλλά και τ’ αµπέλια τους. Τονίζει µε αυτόν 

τον τρόπο η Ευαγγελία τις ευχάριστες στιγµές που έζησε κοντά τους ως παιδί, όταν όλοι µαζί 

έπαιρναν το γαϊδαράκο και πήγαιναν στα αµπέλια να τρυγήσουν και γενικότερα σε αγροτικές 

δουλειές. Είναι όλα τα πρόσωπα χαρούµενα και χαµογελαστά.   

Έπειτα, στο κέντρο της σελίδας, ζωγραφίζει τον οικογενειακό της εαυτό, αναφορικά µε το παρόν. 

Απεικονίζει, δηλαδή, τον εαυτό της και το σύζυγό της, και ανάµεσά τους τα δύο τους παιδιά και 

όλοι µαζί είναι πιασµένοι χέρι – χέρι. Το σπίτι τους, όπως αναφέρει η Ευαγγελία, είναι κόκκινο, 

αφενός µεν, γιατί είναι ένα πολύ ζωντανό και χαρούµενο σπίτι, και αφετέρου, γιατί δεν απουσιάζουν 

οι εντάσεις και οι µικροσυγκρούσεις, αλλά πρυτανεύει η λογική και ο διάλογος και στο τέλος 

επιλύονται όλα τα προβλήµατα βάσει της αγάπης που υπάρχει ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. 

Όλα τα προβλήµατα επιλύονται, γιατί το σπίτι έχει γερές βάσεις και αυτό, όπως δηλώνει και η ίδια: 

«η βάση του σπιτιού είναι πάρα πολύ γερή, ε, και αυτό το δηλώνει, το… παχύ µαύρο… ε… κάτω 

περίγραµµα του σπιτιού». Τα µέλη είναι ευτυχισµένα και ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον.  

Τέλος, στη δεξιά πλευρά της σελίδας, απεικονίζεται ο οικογενειακός εαυτός της Ευαγγελίας 

µελλοντικά. Ζωγράφισε λοιπόν, το σύζυγό της µε τα παιδιά τους, αλλά και πολλές φατσούλες, που 

όπως λέει η ίδια, υποδηλώνουν τα εγγονάκια τους. Όλα τα µέλη της οικογένειας, γονείς, παιδιά και 

εγγόνια είναι πολύ ενωµένα και αγαπηµένα, και αν και είναι αυτόνοµες προσωπικότητες, δένονται 

µεταξύ τους µε ένα αόρατο σκοινί, το οποίο τα προφυλάσσει από τα κακουχίες της ζωής, αλλά και 

τους υπενθυµίζει, ότι πάντα θα βρίσκεται ο ένας δίπλα στον άλλον.   

Υπογραµµίζει, λοιπόν, η Ευαγγελία, το πόσο µεγάλη σηµασία έχει για εκείνη να έχουν καλή 

σχέση  και να είναι αγαπηµένοι, γονείς, παιδιά, και εγγόνια. Κάτι το οποίο της έλειψε από τη δική 

της ευρύτερη οικογένεια, και από την πλευρά της µητέρας της, αλλά περισσότερο από την πλευρά 

του πατέρα της. Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι η Ευαγγελία δεν απεικονίζει 

ιχνογραφικά τον οικογενειακό της εαυτό, αναφορικά µε τα χρόνια που πέρασε στην Αθήνα, µαζί µε 

τους γονείς και τα αδέρφια της, από πεντέµισι ετών, µέχρι δεκαοχτώ ετών. Μάλλον οι αναµνήσεις 

της είναι ιδιαίτερα άσχηµες (βλ. κεφάλαιο επτά) και γι’ αυτό το λόγο αρνείται να τις απεικονίσει. Οι 

ιχνογραφικές της αναπαραστάσεις συµφωνούν µε όσα µας είπε στη βιογραφική – αφηγηµατική 

συνέντευξη.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τα στάδια ζωής του οικογενειακού εαυτού 

παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 113 πιο κάτω. 
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Πίνακας 113: Κατηγορίες που αφορούν τα στάδια ζωής του οικογενειακού εαυτού σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα 
Κατηγορίες που αφορούν τα στάδια 

ζωής του οικογενειακού εαυτού Μαρία  Ευαγγελία 
Σύνολο 

ατόµων 

Ο εαυτός ως πηγή αγάπης  1 0 1 

Ο εαυτός ως πηγή ευτυχίας  0 1 1 
 

 

9.4.  Αποτελέσµατα σε σχέση µε το µεταφορικό έργο 
 
 Μελετώντας τις οικογενειακές σχέσεις των δύο ελληνίδων µητέρων και µε άλλους τρόπους, 

µέσα από τη χρήση, αναλογιών, µεταφορών και εικόνων, διαπιστώνουµε, ότι οι δύο µητέρες 

βιώνουν τις οικογενειακές τους σχέσεις µέσα στη δική τους οικογένεια, µε τις έννοιες που 

περιγράψαµε παραπάνω. Η οδηγία του πρώτου µεταφορικού έργου, στο οποίο κλήθηκαν τα 

υποκείµενα να εκφραστούν λεκτικά, ήταν η εξής:   

 

9.4.1. «Ο τρόπος που βιώνω τον εαυτό µου µέσα στην οικογένειά µου είναι σαν … (Ανάφερε τις 
εικόνες/µεταφορές/αναλογίες που σε εκφράζουν)». Αυτά που ειπώθηκαν από τις δύο µητέρες, 

επιβεβαίωσαν, όλα όσα τα υποκείµενα έχουν πει στα προηγούµενα κεφάλαια της ανάλυσης, αλλά 

και έχουν αναπαραστήσει ιχνογραφικά. Συγκεκριµένα ακούστηκαν τα εξής: 

 
Ευαγγελία:  […] Σαν προστάτης. 

                    […] Σαν δυναµίτης που τρέχει. Οφείλει να τα προλαβαίνει  όλα.  

                    […] Σαν σούπερ – γυναίκα.  

                    […] Σαν ευτυχισµένος άνθρωπος, ευτυχισµένη µητέρα, ευτυχισµένη γυναίκα.  

 

  Μαρία:     […] Σαν ένα καράβι σε ήρεµη θάλασσα.  

                   […] Σαν ένα λιµάνι που αράζουν τα παιδιά µου.  

                   […] Σαν ένα τρεχούµενο νερό.  

                   […] Σαν ένας πύραυλος που εκτοξεύεται σε κλάσµατα δευτερολέπτου.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 114 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 114: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην οικογένεια στην οικογένεια 

σε σχέση µε τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον 

τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα 

στην οικογένεια 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Σαν προστάτης 0 1 1 

Σαν δυναµίτης που τρέχει  0 1 1 

Σαν σούπερ - γυναίκα 0 1 1 

Σαν ευτυχισµένος άνθρωπος, 

ευτυχισµένη µητέρα, ευτυχισµένη 

γυναίκα 

0 1 1 

Σαν ένα καράβι σε ήρεµη θάλασσα 1 0 1 

Σαν ένα λιµάνι που αράζουν τα 

παιδιά της  
1 0 1 

Σαν ένα τρεχούµενο νερό 1 0 1 

Σαν ένας πύραυλος που 

εκτοξεύεται σε κλάσµατα 

δευτερολέπτου 

1 0 1 
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι η Ευαγγελία βιώνει τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, ως 

προστάτη. Νιώθει, ότι πρέπει να προφυλάξει τα παιδιά της από τις κακουχίες της ζωής, να τους 

δώσει εφόδια, ώστε να µπορούν αργότερα να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. 

Χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «πρέπει να προστατεύω τα παιδιά µου από τις κακουχίες και τις δυσκολίες 

που θα αντιµετωπίσουν τώρα που είναι µικρά, στην παιδική τους ηλικία».  

Επίσης, αναφέρει, ότι βιώνει τον εαυτό της, ως δυναµίτη, γιατί έχει πολλές ασχολίες και πρέπει 

να ανταπεξέλθει σε όλες. Πρέπει να έχει τη δύναµη της εξώθησης του δυναµίτη, αλλά και τη 

γρηγοράδα του. ακούστηκε το εξής: «που τρέχει όλη την ώρα και οφείλει να τα προλαβαίνει όλα. Ε… 

που πρέπει να έχει δύναµη και να… ε, παρεµβαίνει γρήγορα… σε όλα». Γιατί, επιπλέον, πρέπει να έχει 

µέσα στο σπίτι καταλυτική θέση, ώστε να προλαβαίνει τους καβγάδες και γενικότερα τις φασαρίες 

και να τις αποµακρύνει.  

Παράλληλα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι νιώθει σαν σούπερ – γυναίκα, γιατί έχει πολλούς ρόλους 

στη ζωή της: γυναίκα, µητέρα, σύζυγος, και ο χρόνος είναι λιγοστός, για να ανταπεξέλθει 

ικανοποιητικά σε όλους. Είπε το εξής: 

 
[…] Γιατί… ε… πρέπει να προλάβω και το… και το τι θέλω εγώ προσωπικά να κάνω στη ζωή µου, και 
το τι πρέπει να κάνω για τα παιδιά, και το τι πρέπει να κάνω για το σπίτι, αλλά και για το σύζυγό µου. 

∆ηλαδή, να είµαι και γυναίκα και µητέρα, ε… και… το σπίτι, ξέρω ‘γω να ‘ναι καθαρό, τα ρούχα 

σιδερωµένα, να υπάρχει φαί έτοιµο, να… τα παιδιά να’ ναι εντάξει στο σχολείο, ο σύζυγος να είναι 

ικανοποιηµένος σε όλους τους τοµείς. ∆ηλαδή, νιώθω τον εαυτό µου, ότι όλη την ώρα δίνω και 

προσφέρω και δεν µε φτάνει ο χρόνος να τα κάνω αυτά.  

 

Τέλος, βιώνει τον εαυτό της, ως ευτυχισµένο άνθρωπο, µητέρα και γυναίκα, γιατί µπορεί να έχει 

πολλούς ρόλους στη ζωή της, και να τρέχει, για να τα προλάβει όλα, αλλά όταν τα καταφέρνει 

νιώθει ικανοποιηµένη και ευτυχισµένη και ως άνθρωπος, και ως µητέρα, και ως γυναίκα. 

∆ιατυπώθηκε από το υποκείµενο το εξής: «Αλλά παρόλο που ο χρόνος είναι λίγος, ε… όταν τα 

καταφέρνεις σ’ αυτό, τότε σηµαίνει, ότι είσαι ευτυχισµένος άνθρωπος, ευτυχισµένη µητέρα και 

ευτυχισµένη γυναίκα». 

Η Μαρία από την άλλη, το δεύτερο υποκείµενο της έρευνας, και σε αντίθεση µε την Ευαγγελία, 

αισθάνεται τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, σαν να είναι σε καράβι µέσα σε ήρεµη 

θάλασσα, γιατί µέσα σε αυτήν αισθάνεται αγάπη, ηρεµία και θαλπωρή. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Έγραψα, ότι είµαι σαν ένα καράβι σε ήρεµη θάλασσα, γιατί… πραγµατικά… µες την οικογένειά µου 

νιώθω ηρεµία, ησυχία, ζεστασιά, θαλπωρή. Και νιώθω πραγµατικά, ότι… πλέω σε πελάγη ευτυχίας 

και πλέω σε ένα ήρεµο καράβι, που… έχει κάποιο προορισµό». 

Επιπλέον, νιώθει τον εαυτό της σαν ένα λιµάνι που αράζουν µέσα της τα παιδιά της, γιατί είναι 

δίπλα τους σε κάθε δυσκολία της ζωής τους, τα συµβουλεύει και είναι πρόθυµη να τα ακούσει 

οποιαδήποτε στιγµή. Ακούστηκε, το εξής από την ίδια:  

 
[…] τα αγκαλιάζω τα παιδιά µου… προσπαθώ να ‘µαι κοντά τους, ε… ό, τι έχουνε, γιατί κλαίνε, τι 
έχουν στο σχολείο, αυτά… προσπαθώ να τα εµψυχώσω, να τους µιλήσω, να τα… να τα συµβουλεύσω, 

όπου µπορώ και ό, τι µπορώ. 

 

Ακόµη, αισθάνεται σαν «ένα τρεχούµενο νερό», όπως λέει, αφού έχει πολλές υποχρεώσεις σε 

καθηµερινή βάση, όπως ακριβώς µας αναφέρει και η Ευαγγελία, και προκειµένου να τις φέρει εις 

πέρας, τρέχει, όπως το νερό. Ειδικότερα, είπε το εξής: «γιατί πιστεύω, ότι διαρκώς κινούµαι. Πάω 

πάνω – κάτω, σαν την τρελή, αυτό. ∆εν σταµατώ». 

Τέλος, η Μαρία βιώνει τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, ως έναν «πύραυλο που 

εκτοξεύεται σε κλάσµατα δευτερολέπτου», διότι, όταν νιώθει, ότι νευριάζει, ξεσπάει σε κλάσµατα 

δευτερολέπτου, χωρίς να σκεφτεί σε ποιον απευθύνεται ή τις συνέπειες από αυτό. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «όταν… νευριάσω… αισθάνοµαι πραγµατικά, ότι θα εκραγώ…  Ξέρεις, µε την 
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έννοια, ότι… αν δεν τα πω, θα σκάσω. Και εκτοξεύοµαι. ∆ηλαδή, θέλω να πω, ότι… ε… δεν είµαι 

πάντα ήρεµη και γαλήνια, κι αυτά». 

 

9.4.2. Επιπλέον, δόθηκε στα υποκείµενα και ένα δεύτερο µεταφορικό έργο µε την εξής οδηγία:  

«Γράψε, όσες µπορείς περισσότερες λέξεις, φράσεις, γνωµικά, µαντινάδες, στίχους κ.λπ. που να 

εκφράζουν τον τρόπο που βιώνεις τον εαυτό σου µέσα την οικογένειά σου». ∆ιατυπώθηκαν 

σχετικά τα εξής:  

 
Ευαγγελία: […] Η ζωή µου όλη, ο άντρας µου και τα παιδιά µου. 

                   […] Ο χρόνος είναι χρήµα.  

                   […] Αν δεν είχα κι εσάς,  

                         τι θα ήµουν στη γη; 

                        Μπορεί αλήτης να ‘µουνα, να ‘χα καταστραφεί!  

 

Μαρία:  […] Άνετη. 

              […] Χαλαρή.  

              […] Για πράγµατα που φτιάχνουνε, να µην στενοχωριέσαι. 

              […] Αισιόδοξη.  

              […] ∆υναµική.  

 

Οι αναφερόµενες πιο πάνω κατηγορίες σχετικά µε τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην 

οικογένεια παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα 115 πιο κάτω. 

 
Πίνακας 115: Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο βίωσης του εαυτού µέσα στην οικογένεια σε σχέση µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

Υποκείµενα Κατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

βίωσης του εαυτού µέσα στην 

οικογένεια 
Μαρία  Ευαγγελία 

Σύνολο 

ατόµων 

Η ζωή µου όλη, ο άντρας µου και τα 

παιδιά µου 
0 1 1 

Ο χρόνος είναι χρήµα  0 1 1 

Αν δεν είχα κι εσάς… 0 1 1 

Άνετη  1 0 1 

Χαλαρή 1 0 1 

Για πράγµατα που φτιάχνουνε, να µην 

στενοχωριέσαι 
1 0 1 

Αισιόδοξη 1 0 1 

∆υναµική 1 0 1 
 

Η Ευαγγελία λοιπόν, αναφέρει την φράση: «Η ζωή µου όλη ο άντρας µου και τα παιδιά µου», 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα προηγούµενα κεφάλαια, ότι ισχύει. Η ίδια 

συγκεκριµένα αναφέρει: «για µένα, ο εαυτός µου για να είναι ευτυχισµένος µέσα στην ε… οικογένειά 

µου, ε… πρέπει να δίνω ευτυχία στα παιδιά µου και στον άντρα µου».  

Στη συνέχεια αναφέρει, ότι «ο χρόνος είναι χρήµα», αφού νιώθει, ότι έχει πολλές υποχρεώσεις 

στην καθηµερινότητά της, και ο χρόνος δεν αρκεί. Ακούστηκε το εξής: «Γιατί έτσι αισθάνοµαι, ότι 

συνέχεια τρέχω µέσα  στην οικογένεια, για να προλάβει ο εαυτός µου να κάνει, όλα αυτά που πρέπει να 

κάνει». 

Στο τέλος, η Ευαγγελία, και προκειµένου να µας δείξει µε µεταφορικό τρόπο, πώς βιώνει τον 

εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, χρησιµοποιεί ένα στιχάκι:  

 
[…] Αν δεν είχα κι εσάς, τι θα ήµουν στη γη, µπορεί αλήτης να ‘µουνα να ‘χα καταστραφεί. 

 

Τονίζει µε αυτόν το 
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ν τρόπο, όλα αυτά που µας έχει πει σε ολόκληρο το µέρος της ανάλυσης, την µεγάλη σηµασία, 

δηλαδή, που έχει για την ίδια η οικογένειά της, ο σύζυγός της και τα παιδιά της. Χωρίς αυτούς, 

νιώθει, ότι θα γύρναγε χωρίς σκοπό στη ζωή της, νιώθει, ότι θα είχε καταστραφεί σαν άνθρωπος. 

Ιδιαίτερα µε αυτό το στιχάκι, αναφέρεται στο σύζυγο της, ο οποίος της στάθηκε πολύ µετά τον 

χωρισµό της από τον πρώτο της γάµο, που κυριολεκτικά έφτασε στα όρια της κατάθλιψης. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

 
[…] Γιατί… δεν µπορώ να φανταστώ τη ζωή µου, χωρίς τα παιδιά µου και τον άντρα µου ε… και 

ειδικά τον άντρα µου, γιατί… πιστεύω, ότι του οφείλω πολλά. Ειδικά µία συγκεκριµένη περίοδο πριν 

παντρευτούµε, όταν είχα χωρίσει από τον πρώτο µου… σύζυγο, τελοσπάντων. ∆εν ξέρω καν, αν θέλω 

να τον λέω έτσι, µου είχε σταθεί πολύ, και του οφείλω πολλά, γιατί πιστεύω ,ότι έφτασα οριακά, ας 

πούµε, στην, ε… κατάθλιψη και τη γλύτωσα εξαιτίας του. 

 

Η Μαρία από την άλλη στην οικογένειά της, αισθάνεται άνετη και χαλαρή, γιατί νιώθει, ότι είναι 

ο εαυτός της, νιώθει, ότι δεν προσποιείται, νιώθει, ότι ξεκουράζεται µέσα στο σπίτι της. 

Χαρακτηριστικά, είπε το εξής:  

 
[…] άνετη, στην οικογένειά µου, πραγµατικά χαλαρώνω, νιώθω σαν το σπίτι µου. Ε… δεν κρύβω κάτι, 

ούτε στο σύζυγο, ούτε στα παιδιά. Είµαι αυτή, που είµαι. ∆εν προσποιούµαι κάτι. Είµαι χαλαρή, πάλι 

το ίδιο. ∆ηλαδή, δεν… ξεκουράζοµαι στο σπίτι µου, µε τα παιδιά µου, µε το σύζυγο.  

 

Επιπροσθέτως, αναφέρει την φράση: «για πράγµατα που φτιάχνουνε, να µην στενοχωριέσαι», µε 

την οποία εννοεί, ότι ο άνθρωπος, όλα τα αντιµετωπίζει στη ζωή µε χαµόγελο και αισιοδοξία, 

αλλιώς δεν µπορεί να ζήσει ευτυχισµένος. Είπε χαρακτηριστικά: «είµαι αισιόδοξη, δηλαδή, δεν 

είµαι άνθρωπος που… τα βάφω µαύρα. Ε… πιστεύω, ότι… αν δεν είµαστε αισιόδοξοι, δεν 

µπορούµε να… ζήσουµε, να… περνάµε καλά». Γι’ αυτόν τον λόγο αισθάνεται και αισιόδοξα τον 

εαυτό της µέσα στην οικογένειά της. Γιατί, όποιο πρόβληµα και αν της παρουσιάζεται, το 

αντιµετωπίζει ευδιάθετα και αισιόδοξα. 

Τέλος, η µητέρα αναφέρει, ότι αισθάνεται δυναµική µέσα στην οικογένειά της, θέλοντας να 

δώσει έµφαση στις σωµατικές δυνάµεις, και όχι στην οικονοµική δυνατότητα. Νιώθει, δηλαδή, ότι 

είναι κοντά στα παιδιά της, για να τα υποστηρίξει, όποτε την χρειαστούν. ∆ιατυπώθηκε από το 

υποκείµενο σχετικά το εξής:  

 
[…] αλλά δυναµική, πιστεύω, έχω δυνάµεις, να… ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις των παιδιών µου. 

Αυτό. Μ’ αυτήν την έννοια δυναµική. ∆ηλαδή, αντοχές… οικονοµικές, µπα, δεν το βλέπω. 

 

Οι πιο πάνω µεταφορές, αναλογίες, εικόνες και στίχοι των δύο µητέρων φαίνεται να 

συµπυκνώνουν τα βιώµατα των δύο µητέρων µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς τους. κι αυτό, διότι 

λεκτικά, ιχνογραφικά και µεταφορικά εκφράζονται µε τον ίδιο τρόπο. Η θέση αυτή ενισχύεται 

επιστηµονικά από τις πρόσφατες έρευνες, πάνω στην εικονική και στην µεταφορική σκέψη και 

λόγο, οι οποίες µαρτυρούν, ότι η µεταφορά δεν είναι ένα γλωσσικό διακοσµητικό στοιχείο, αλλά 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τρόπους γνώσης, µία γνωστική ικανότητα του 

αντιλαµβανόµενου υποκειµένου, να προσεγγίζει και να κατανοεί καινούριες και άγνωστες πτυχές 

του κόσµου, µε κατηγορίες ή όρους οικείων σε αυτό εµπειριών (Πουρκός & Κοντοπόδης, 2005, σ. 

267). 

 

9.5. Συµπεράσµατα  
 

9.5.1. Σε σχέση µε τις συνεντεύξεις 
 

Και οι δύο µητέρες, όταν σκέφτονται την δική τους οικογένεια, τους έρχονται στο µυαλό 

µικροεντάσεις, οι οποίες, όµως µε τη δύναµη της αγάπης και της κατανόησης, αποµακρύνονται πολύ 
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γρήγορα. Η Μαρία επίσης, όταν σκέφτεται την οικογένειά της, της έρχεται στο µυαλό η εικόνα ενός 

πελάγους, µίας ήρεµης και γαλήνιας θάλασσας. Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι η οικογένεια 

γι’ αυτήν αποτελεί ένα πλαίσιο, µέσα στο οποίο το παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται και περνάει 

διάφορες φάσεις της ζωής του, βρεφική, παιδική, εφηβική κλπ. Ακόµα, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, 

ότι η οικογένεια γι’ αυτήν είναι µία ένωση, γι’ αυτόν το λόγο θέλει όλα τα µέλη της οικογένειάς της 

να είναι ενωµένα και αγαπηµένα. Είναι όµως και υποστήριξη για την Ευαγγελία, αφού, όπως λέει, οι 

γονείς οφείλουν να στηρίζουν τα παιδιά τους, σε ό, τι κι αν αυτά θέλουν να κάνουν, ενάντια πολλές 

φορές και στις πεποιθήσεις του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο ζουν. Για την Ευαγγελία, όµως η 

οικογένεια είναι και πηγή ευτυχίας, αφού αποτελείται από ευτυχισµένες στιγµές. Παράλληλα, είναι 

πηγή ονείρου, που περιέχει την ίδια και το σύζυγό της µελλοντικά, ευτυχισµένους, αγαπηµένους και 

πλαισιωµένους από πολλά εγγόνια.  Τέλος, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι οικογένεια για εκείνη 

είναι ένας στοργικός πατέρας, ο οποίος αγαπάει και υποστηρίζει τα παιδιά του και δένεται µαζί τους, 

όχι µε δεσµούς αίµατος, αλλά µε δεσµούς αγάπης. Η Ευαγγελία στο συγκεκριµένο σηµείο 

αναφέρεται στον σύζυγό της, ο οποίος µπορεί να µην είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της, 

αλλά την αγαπάει και τη στηρίζει σαν να ήταν δικό του βιολογικά παιδί. Εν αντιθέσει µε τον 

βιολογικό πατέρα του παιδιού της, που είναι άφαντος στη ζωή τους.             

Επιπλέον, η Μαρία αναφέρει, ότι παντρεύτηκε, γιατί ήθελε να δηµιουργήσει οικογένεια, γιατί 

ήθελε να αποκτήσει παιδιά. Γιατί, όπως ισχυρίζεται και η Ευαγγελία, ακόµη και στις µέρες µας, 

δύσκολα η κοινωνία αποδέχεται µία γυναίκα που γίνεται µητέρα έξω από τα πλαίσια του γάµου, 

αλλά και ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί µέσα σε αυτόν. Αυτός ήταν και ο λόγος που αναγκάστηκε 

η τελευταία να πραγµατοποιήσει τον πρώτο της γάµο, όπως µας έχει ήδη πει. Η Ευαγγελία, ωστόσο 

θεωρεί, ότι ένας γάµος πραγµατοποιείται κι επειδή υπάρχει ανάµεσα στο ζευγάρι πολύ µεγάλη 

αγάπη, και θέλουν να βρίσκεται συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλον. Ωστόσο, η Ευαγγελία αναφέρει, 

ότι ένας από τους βασικούς λόγους που παντρεύτηκε για δεύτερη φορά είναι και το γεγονός, ότι το 

παιδί της είχε αποδεχθεί την νέα της σχέση – αν και ήταν µικρό ακόµα, περίπου ενός έτους. Το παιδί 

της  ένιωθε όµορφα µέσα στην σχέση αυτή και όταν πρωτοµίλησε, φώναξε τον σύντροφό της 

«µπαµπά». Ίσως, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η Ευαγγελία λειτούργησε περισσότερο σαν µητέρα, 

παρά σαν γυναίκα σε αυτή την απόφασή της.      

Η Μαρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συναισθηµατικό και ψυχικό ρόλο της οικογένειας, αλλά 

και την συµπαράσταση και βοήθεια που απορρέει από αυτόν το ρόλο. Η Ευαγγελία από την πλευρά 

της τονίζει, ότι η οικογένεια για εκείνη αποτελεί την ίδια τη ζωή και θέλει τα παιδιά της και ο 

σύζυγός της να είναι γεροί και δυνατοί. Ωστόσο θεωρεί, ότι αντλεί δύναµη από την οικογένειά της, 

προκειµένου να ανταπεξέλθει επιτυχώς και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής της. Υπογραµµίζει, 

δηλαδή, τη σηµασία του να νιώθει κάποιος καλά µέσα στα πλαίσια της οικογένειάς του, 

προκειµένου να νιώθει όµορφα και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής του.   

Η µοναδική έννοια της Μαρίας, όταν επρόκειτο να παντρευτεί, ήταν η εύρεση του συντρόφου. 

∆υσκολεύτηκε, στο να βρει ένα άτοµο, προκειµένου να συνάψει σοβαρή σχέση µαζί του, ώστε να 

καταλήξει στο γάµο. Η αλήθεια βέβαια ήταν, ότι η Μαρία δεν µπορούσε να επισυνάψει σχέση, αφού 

της ήταν ρητά απαγορευµένο από τον πατέρα της. Η Ευαγγελία από την πλευρά της, στον πρώτο 

γάµο που τέλεσε θεώρησε ως µεγάλη δυσκολία την εγκυµοσύνη της, αφού η µητέρα του πρώην 

συζύγου της, θεωρούσε, ότι σκοπίµως έµεινε έγκυος, προκειµένου να «τυλίξει» το γιο της, για να 

την παντρευτεί. Μία αντίληψη που επικρατεί αρκετά στην ελληνική κοινωνία, αφού οι γυναίκες 

πολλές φορές κατηγορούνται, ότι µε δόλο και πονηριά, προκαλώντας µία εγκυµοσύνη, προσπαθούν 

να πείσουν τον άντρα να τις παντρευτεί. Ωστόσο θεωρεί, ότι ο πρώτος της γάµος, αποτέλεσε 

δυσκολία για εκείνη, στο να ξαναπαντρευτεί, αφού της είχε αποδοθεί η «ταµπέλα» της χωρισµένης. 

Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι ήταν επιφυλακτική στο να πραγµατοποιήσει ένα δεύτερο γάµο, διότι 

δεν ήξερε, αν τα αισθήµατα του συντρόφου της είναι ειλικρινή και αληθινά. Αν πραγµατικά, δηλαδή, 

αγαπούσε το παιδί της και την ίδια, ή έπαιζε θέατρο και όλα θα άλλαζαν µετά το γάµο - όπως πολλές 

φορές γίνεται. Ευτυχώς, όµως µε το πέρασµα του χρόνου οι ανησυχίες της διαψεύστηκαν και έτσι 

προχώρησε στην πραγµατοποίησή του.   
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Μία βασική ανησυχία της Μαρίας είναι η εργασία της, η επαγγελµατική της σταδιοδροµία, αφού 

εργάζεται µε σύµβαση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος – είναι αναπληρώτρια στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, η Μαρία αντιµετωπίζει δυσκολίες στην οικογένειά της, 

αναφορικά µε τον αριθµό των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, τώρα που η Μαρία έχει τρία παιδιά και 

περιµένει το τέταρτο, έχει περιοριστεί πολύ στις µετακινήσεις της, αφού, όταν θέλει να πάει κάπου 

πρέπει να πάρει και τα παιδιά της µαζί. Η δυσκολία αυτής της κατάστασης επιτείνεται από την 

ανύπαρκτη βοήθεια του συζύγου της. Ο ίδιος θεωρεί, ότι προτεραιότητα του ανθρώπου πρέπει να 

αποτελεί η εργασία και όχι η οικογένεια. Η Ευαγγελία από τη άλλη αναφέρει, ως βασική ανησυχία 

της στη ζωή, την πιθανή εµφάνιση του βιολογικού πατέρα της κόρης της στη ζωή της οικογένειάς 

της. Η Ευαγγελία µας έχει πει πως από τη στιγµή που χώρισε, ο πρώην σύζυγός της δεν έχει καµία 

επαφή µε το παιδί. Φοβάται λοιπόν, πως η ξαφνική εµφάνισή του θα προκαλέσει αναστάτωση και 

αναταραχές στην ισορροπία της οικογένειάς της. Φοβάται επίσης, το ενδεχόµενο να επηρεαστεί από 

αυτήν την ξαφνική εµφάνιση η σχέση της κόρης της µε τον τωρινό της σύζυγο. Επιπροσθέτως 

εκφράζει ανησυχία για την υγεία των παιδιών της, αφού θεωρεί, ότι οι ασθένειες πλέον δεν 

παρουσιάζονται µόνο σε µεγάλης ηλικίας άτοµα. Εµφανίζονται ξαφνικά σε άτοµα, είτε νεαρής, είτε 

µεγαλύτερης ηλικίας, και κανείς δεν γνωρίζει την έκβασή τους. Τέλος, αναφέρει την ανησυχία της 

σχετικά µε το δάνειο που έχουν πάρει µαζί µε το σύζυγό της, προκειµένου να φτιάξουν το σπίτι που 

µένουν τώρα. Ανησυχεί, δηλαδή, µήπως δεν µπορεί να ανταπεξέλθει οικονοµικά σε αυτό 

µελλοντικά. 

Η Μαρία πολλές φορές έχει διαµαρτυρηθεί, ότι η σχέση της  µε τον σύζυγό της χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη χρόνου. Μάλιστα, πολλές φορές θέµατα που τους απασχολούν, τα συζητούν µέσω της 

κινητής τηλεφωνίας. Ο σύζυγός της υποστηρίζει, ότι ως ιερέας, έχει πολλές υποχρεώσεις, γι’ αυτό 

και η παρουσία του στο σπίτι είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Φεύγει νωρίς το πρωί και επιστρέφει αργά το 

βράδυ σε καθηµερινή βάση. Επιπλέον, η Μαρία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της δεν την βοηθάει 

καθόλου µε τα παιδιά, ούτε µέσα στο σπίτι (σε δουλειές του σπιτιού), ούτε έξω από αυτό (να πάει, 

για παράδειγµα, να πάρει τα παιδιά από το σχολείο). Αυτό είναι και ένα από τα µεγάλα της 

παράπονα, γιατί δεν προλαβαίνει να τακτοποιεί και τα τρία παιδιά, που πολύ σύντοµα θα γίνουν 

τέσσερα. Τέλος, η Μαρία αναφέρει, ότι η σχέση της µε τα παιδιά της είναι πολύ καλή, αφού αυτά 

την ηρεµούν κι εκείνη προσπαθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες τους, χωρίς όµως να φτάνει σε 

υπερβολές.  

Η άλλη µητέρα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η σχέση της µε το σύζυγό της βασίζεται στην αγάπη και 

το σεβασµό, και αυτό την κάνει ιδιαίτερα χαρούµενη. Μπορεί να υπάρχουν µικρές εντάσεις στην 

οικογένεια, όπως παραδέχεται και η ίδια, αλλά µε γνώµονα την κατανόηση και την αγάπη, όλα 

αποφεύγονται και ισορροπούνται. Προσθέτει, επίσης, ότι ο σύζυγός της δείχνει ιδιαίτερα µεγάλη 

κατανόηση µέσα στο πλαίσιο της οικογένειάς του, είτε παραµερίζοντας πολλές φορές τις παρέες 

του, είτε κατανοώντας τις υποχρεώσεις και τις επιθυµίες της συζύγου του. οι µικροσυγκρούσεις 

υπάρχουν, αλλά θεωρεί, ότι είναι υγιές µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια να υπάρχουν κι αυτές.  

Αναφορικά τώρα µε τη σχέση της µε τα παιδιά της, τονίζει, ότι τα λατρεύει και τα δύο το ίδιο – 

αν και το δεύτερο παιδί της το έκανε µε έναν άνθρωπο που λατρεύει , ενώ το πρώτο ουσιαστικά την 

ανάγκασε να µείνει µόνη της από την περίοδο της εγκυµοσύνης. Επιπλέον, αναφέρει, ότι πολλές 

φορές διακατέχεται από τύψεις για το πρώτο παιδί της, γιατί δεν µπόρεσε, για πολλούς λόγους – που 

µας τους αναφέρει στο κεφάλαιο επτά – να του δώσει ένα κανονικό οικογενειακό περιβάλλον από 

την αρχή που ήρθε στον κόσµο. Τέλος, τονίζει, ότι νιώθει άγχος αναφορικά µε τα παιδιά της και 

ειδικότερα για την σχέση που θα αναπτύξουν µεταξύ τους οι δύο αδερφές. Σκεπτόµενη τη δική της 

άσχηµη σχέση µε την αδερφή της, τροµάζει και µόνο στην ιδέα, η άσχηµη αυτή σχέση να 

επαναληφτεί.      

Η Μαρία αναφέρει, ότι απέκτησε παιδιά, γιατί τα ήθελε, γιατί της άρεσε η ιδέα. Η Ευαγγελία, 

αντιθέτως, αναφέρει, ότι το πρώτο της παιδί το απέκτησε απρογραµµάτιστα, απλώς έτυχε η 

εγκυµοσύνη, χωρίς να την επιδιώκει. Ωστόσο, το πρώτο πράγµα που σκέφτηκε γι’ αυτό το παιδί, 

ήταν να το κρατήσει και να γεννηθεί καλά. Όµως, το δεύτερο παιδί της, το γέννησε µέσα στα 

πλαίσια του γάµου και ήταν ουσιαστικά η ολοκλήρωση της αγάπης της µε τον σύζυγό της.  
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Και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι τα αδέρφια πρέπει να βοηθιούνται µεταξύ τους και να 

υποστηρίζονται σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. Η Ευαγγελία σηµειώνει επιπλέον, ότι το ένα 

πρέπει να βοηθάει το άλλο και όλα µαζί την µητέρα και τον πατέρα. Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει, 

ότι τα αδέρφια θα πρέπει να στηρίζονται µεταξύ τους και να ενισχύει το ένα το άλλο 

συναισθηµατικά και ηθικά σε ό, τι πρόβληµα παρουσιαστεί στη ζωή του. σε καµία περίπτωση να 

µην υφίσταται η άσχηµη σχέση που υπήρχε ανάµεσα στην ίδια και την αδερφή της.  

Και τα δύο υποκείµενα αναφέρουν, ότι έχουν περάσει εντάσεις µέσα στην οικογένειά τους. Η 

Μαρία ξεχωρίζει και µας αναφέρει την ένταση που δηµιουργήθηκε στο σπίτι της λόγω της 

εξωτερικής εµφάνισης του συζύγου της. Ήθελε, δηλαδή να αφήσει µακριά µαλλιά, ως κληρικός που 

είναι, ενώ η ίδια είχε αντίθετη άποψη. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αιτία έντονων διαξιφισµών 

ανάµεσά τους. Παράλληλα, όταν ήθελαν να πραγµατοποιήσουν µία αγορά αυτοκινήτου, η Μαρία 

ήθελε ένα µικρό αυτοκίνητο, ενώ ο σύζυγος αντίστοιχα ένα µεγάλο. Η µεγαλύτερη όµως κρίση που 

πέρασε η Μαρία µε το σύζυγό της, είναι όταν η Μαρία εξέφρασε την επιθυµία της να εργαστεί και 

µάλιστα στο επάγγελµα που είχε σπουδάσει. Ο σύζυγός της ήταν τελείως αρνητικός, γιατί, όπως λέει 

η Μαρία, το µόνο που ήθελε από την ίδια ήταν «να του κάνει παιδιά» και να τα µεγαλώσει. Η 

Ευαγγελία από την άλλη αναφέρει, ότι η περίοδος της δεύτερης εγκυµοσύνης της ήταν ιδιαίτερα 

αγχωτική και κουραστική και για εκείνη, αλλά και για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς της. Κι 

αυτό, γιατί είχε διάφορα προβλήµατα που προέρχονταν από την εγκυµοσύνη, κι έπρεπε να 

παραµείνει για συχνά χρονικά διαστήµατα στο κρεβάτι, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι 

συνθήκες µέσα στο σπίτι. Σε γενικές γραµµές, δεν έχει περάσει µεγάλες εντάσεις µε τον δεύτερο 

σύζυγό της.   

Η Μαρία φαντάζεται την οικογένειά της στο µέλλον αυτόνοµη, αφού ο καθένας θα έχει 

«τραβήξει» τη δική του γραµµή στο χάρτη που λέγεται ζωή. Πιστεύει, ωστόσο, ότι οι γονείς πάντα 

θα ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και θα αποτελούν την πρώτη έγνοια στη ζωή τους.  

Η Ευαγγελία από την άλλη θέλει να πιστεύει, ότι όλα τα µέλη της οικογένειάς της θα είναι καλά 

στην υγεία τους µελλοντικά, αλλά και θα κάνουν πράγµατα που θα τα γεµίζει ευτυχία. ∆εν περιµένει 

από τα παιδιά της κάτι συγκεκριµένο. Το µόνο που επιθυµεί, είναι να είναι γερά και να κάνουν ό, τι 

επιλογές θέλουν στη ζωή τους, αρκεί αυτές να τα κάνουν ευτυχισµένα. Τέλος, εκφράζει την επιθυµία 

της µελλοντικά να αποκτήσει ένα ακόµη παιδί, και µάλιστα θα ήθελε πολύ να ήταν αγόρι, αφού έχει 

ήδη δύο κόρες. Η απόκτηση γιου αποτελεί και επιθυµία του συζύγου της.  

Η Μαρία αναφορικά µε τη δοµή της οικογένειας την παλαιότερη εποχή µιλάει για την ευρύτερη 

έννοια της, και τη συνδέει µε την συνύπαρξη ανθρώπων – µπαµπάς, µαµά, παιδιά, παππούς, γιαγιά -   

και ζώων. Η Ευαγγελία αντιθέτως υπογραµµίζει την πυρηνική µορφή της οικογένειας και µάλιστα 

κάνει λόγο για έναν και µοναδικό γάµο που τελούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Σε 

συνδυασµό µε αυτό, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι το διαζύγιο τότε ήταν κάτι εντελώς απαγορευµένο 

και πολύ σπάνια οι άνθρωποι τότε κατέφευγαν σε αυτό. 

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες της οικογένειας στην παλαιότερη εποχή, η Μαρία κάνει λόγο για το 

δέσιµο των µελών της οικογένειας και την άριστη σχέση που είχαν µεταξύ τους. Μάλιστα αυτό το 

στοιχείο θεωρεί, ότι είναι κοινό και στη σηµερινή εποχή. Η Ευαγγελία από την πλευρά της θεωρεί, 

ότι οι άνθρωποι παλαιότερα αντιµετώπιζαν το γάµο ως θεσµό, όπου είχε µεγάλη αξία για την 

απόκτηση των παιδιών.  

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία υπογραµµίζει την ψυχρότητα του πατέρα κατά 

την παλαιότερη εποχή, αλλά και την πολύωρη απουσία του µέσα από το σπίτι, λόγω εργασίας. 

Θεωρεί, δηλαδή, η Μαρία, ότι ο πατέρας παλαιότερα δεν εµπλεκόταν καθόλου στη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών του, αφού ο µοναδικός σκοπός του ήταν να παρέχει υλικά αγαθά στην οικογένειά του. 

Η Μαρία από την άλλη υποστηρίζει, ότι η γυναίκα στην παλαιότερη εποχή ήταν άβουλη, χωρίς 

απόψεις και διεκδικήσεις και έκανε ό, τι της έλεγε ο σύζυγος. Επίσης, η Ευαγγελία αναφέρει, σε 

αντίθεση µε την Μαρία (που υποστήριξε παραπάνω το δέσιµο της οικογένειας παλαιότερα), ότι 

παλαιότερα µέσα στην οικογένεια δεν µοιράζονταν πολλά µεταξύ τους και γενικότερα δεν υπήρχαν 

εύκολα συναισθηµατικές εκδηλώσεις. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι άξιο αναφοράς το 
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γεγονός, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι οδηγούνταν στο γάµο αποκλειστικά από προξενιό, µε 

γνώµονα, κυρίως οι άντρες, την προίκα της γυναίκας.  

Η Μαρία, όσον αφορά στις συµπεριφορές κατά την παλαιότερη εποχή, θεωρεί, ότι το χαµηλό 

πνευµατικό επίπεδο των γονέων, τους οδηγούσε στο να έχουν πολύ άσχηµη συµπεριφορά απέναντι 

στα παιδιά τους. Απόρροια της συµπεριφοράς αυτής ήταν η άσκηση βίας και επιθετικότητας στα 

παιδιά. Η Ευαγγελία από την άλλη τονίζει για άλλη µια φορά τη θέση της γυναίκας στην παλαιότερη 

εποχή. Η γυναίκα, δηλαδή, ήταν υποχρεωµένη από τον σύζυγο, θέλοντας και µη, να κάνει πολλά 

παιδιά και να τα αναθρέψει. Τις περισσότερες υποχωρήσεις µέσα στο σπίτι τις έκανε η γυναίκα. 

Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο µοναδικός ρόλος της γυναίκας εκείνης της εποχής, ήταν 

αυτός της µητέρας. Ήταν υποχρεωµένη να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να τα µεγαλώνει, να 

µην εργάζεται και κατά συνέπεια να µην αµείβεται. Από κανέναν, βέβαια, δεν αναγνωριζόταν η 

εργασία της µέσα στο σπίτι. Ακόµη, αναφέρεται η Ευαγγελία στα καταπιεσµένα συναισθήµατα της 

γυναίκας εκείνη την εποχή, αφού όλες οι αποφάσεις µέσα στο σπίτι λαµβάνονταν αποκλειστικά από 

το σύζυγο. Παράλληλα µε αυτές τις θέσεις για τη γυναίκα, η Ευαγγελία υποστηρίζει, ότι ο άντρας 

παλαιότερα ήταν συνέχεια απών από το σπίτι, λόγω εργασίας, και ότι θεωρούνταν ο αφέντης του 

σπιτιού, ο οποίος λάµβανε αποκλειστικά τις αποφάσεις για την οικογένειά του.  

Στις αντιλήψεις τώρα η Μαρία χαρακτηρίζει τον άντρα παλαιότερα ως «αφέντη», όπως και η 

Ευαγγελία παραπάνω. Η οικογένεια λοιπόν παλαιότερα ήταν παραδοσιακή, αυταρχική και 

συντηρητική, κατά την Μαρία, αφού όλες τις αποφάσεις της τις έπαιρνε ο πατέρας. Η Ευαγγελία 

από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι παλαιότερη η χρονική διάρκεια του γάµου ήταν µεγαλύτερη. 

Κι αυτό γιατί, έδιναν αξία στο γάµο και τον αντιµετώπιζαν ως θεσµό, µε µεγάλη σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα.   

Η Μαρία τονίζει, ότι στη σηµερινή εποχή η οικογένεια έχει πλέον πιο στενή έννοια. 

Περιορίζεται, δηλαδή στην πυρηνική της µορφή, όπου αποτελείται από τον µπαµπά, την µαµά και 

τα παιδιά. Η Ευαγγελία αντιθέτως, κάνει λόγο για την συχνή εµφάνιση των διαζυγίων και κατ’ 

επέκταση των επαναλαµβανόµενων γάµων. Θεωρεί, λοιπόν, ότι η οικογένεια έχει ανοίξει τα σύνορά 

της, έχει διευρυνθεί.  

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι πλέον στις µέρες µας ο γάµος δεν 

αντιµετωπίζεται ως θεσµός, ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αποκτηθούν παιδιά. 

Αναφέρεται µάλιστα και στην προσωπική της εµπειρία, κατά την οποία πρώτα γέννησε την κόρη 

της, κι έπειτα παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο. Αντιθέτως, η Μαρία θεωρεί, ότι αξία της 

οικογένειας σήµερα αποτελεί, όπως και παλαιότερα, το δέσιµο των µελών της και η ανάπτυξη 

συγκεκριµένων θετικών συναισθηµάτων µέσα στους κόλπους της οικογένειας. 

Όσον αφορά τώρα στα συναισθήµατα, η Μαρία αναφέρει, ότι πλέον ο πατέρας στις µέρες µας 

ασχολείται ενεργά µε την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του και δεν έχει ως 

αποκλειστική έγνοια του την παροχή µόνο υλικών αγαθών σε αυτά. Προσπαθεί και καταφέρνει να 

εργάζεται λιγότερες ώρες. Ή ακόµα και αν αυτό είναι δύσκολο, προσπαθεί σε καθηµερινή βάση να 

αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του. Ακόµη, η Μαρία αναφέρει, ότι η γυναίκα πλέον στην εποχή µας 

έχει λόγο και άποψη, αλλά και δικαίωµα στην αγορά εργασίας. Η Ευαγγελία µε τη σειρά της µιλάει 

για το γάµο που βασίζεται στην αγάπη. Στις µέρες µας, δηλαδή οι άνθρωποι οδηγούνται στο γάµο 

από αγάπη, σε αντίθεση µε την παλαιότερη εποχή, που παντρεύονταν από προξενιό.  

Στις συµπεριφορές τώρα η Μαρία θεωρεί, ότι οι γονείς δεν είναι επιθετικοί και βίαιοι, όπως 

παλαιότερα, αλλά µερικές φορές χρησιµοποιούν το «ξύλο», αφού θεωρούν, ότι και αυτός είναι ένας 

τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά επισηµαίνει τους 

πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει στην σηµερινή εποχή η γυναίκα, η οποία είναι και µητέρα, 

και εργαζόµενη, και σύζυγος και νοικοκυρά. Τονίζει ιδιαίτερα την δύναµη και την πεποίθηση που 

εισπράττει η γυναίκα στη σηµερινή εποχή από αυτούς τους ρόλους. ∆ιεκδικεί, απαιτεί, παίρνει 

αποφάσεις για την οικογένειά της, αλλά και τα παιδιά της.  

Αναφορικά µε τις αντιλήψεις η Μαρία επισηµαίνει, ότι η οικογένεια στις µέρες µας διακατέχεται 

από δηµοκρατικότητα και όχι από αυταρχικότητα, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Οι αποφάσεις πλέον 

µέσα στην οικογένεια λαµβάνονται και από τους δύο γονείς, αλλά και τα παιδιά καθίστανται 
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υπεύθυνα για τις επιλογές τους, πάντοτε βέβαια αναλόγως την ηλικία τους. Η Ευαγγελία αναφορικά 

µε τις αντιλήψεις στην σηµερινή εποχή, υπογραµµίζει την αλλαγή της προσωπικότητας και της 

συµπεριφοράς του άντρα. Αυτό πιστεύει, ότι οφείλεται στο γεγονός, ότι ο άντρας πλέον είναι 

περισσότερο µορφωµένος, και ανοιχτόµυαλος. Παντρεύεται µία γυναίκα, επειδή την αγαπάει και όχι 

επειδή έχει προίκα ή δεν έχει προηγούµενες σεξουαλικές σχέσεις. Ωστόσο, αναφέρεται και στην 

µικρή χρονική διάρκεια που έχον οι γάµοι σήµερα ως αποτέλεσµα των συσσωρευµένων 

προβληµάτων, που δεν έχουν αντιµετωπιστεί. Προβλήµατα που δεν έχουν αντιµετωπιστεί µε 

συζήτηση και διάλογο και οδηγούν στη ρήξη της σχέσης του ζευγαριού. 

Η Μαρία αναφορικά τώρα µε την δοµή της δικής της οικογένειάς της, συγκριτικά µε µία άλλη 

οικογένεια της σηµερινής εποχής, θεωρεί, ότι η δική της αποτελείται από την πυρηνική της µορφή, 

δηλαδή, τον µπαµπά, την µαµά και τα παιδιά. Άλλες οικογένειες της σηµερινής εποχής αναφέρει, ότι 

είναι µονογονεϊκές, λείπει, δηλαδή, η µαµά ή συνηθέστερα ο µπαµπάς. Και η Ευαγγελία αναφέρεται 

στις οικογένειες που έχουν πυρηνική µορφή, σε αντίθεση µε τη δική της που έχει χωρίσει, έχει 

ξαναπαντρευτεί και έχει αποκτήσει δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς γάµους. Η Μαρία επιπλέον, 

αναφέρει ως διαφορά της δικής της οικογένειας µε τις υπόλοιπες οικογένειες σήµερα τον αριθµό των 

παιδιών. Θεωρεί, δηλαδή, ότι οι οικογένειες αποκτούν σήµερα λιγότερα παιδιά, από ότι έχει κάνει η 

ίδια. 

Αναφορικά τώρα µε τις αξίες η Ευαγγελία αναφέρει ως διαφορά ανάµεσα στη δική της 

οικογένεια και µία άλλη οικογένεια της σηµερινής εποχής, την αξία της αγάπης. Θεωρεί, δηλαδή, ότι 

ανάµεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της, υπάρχει σε µεγάλο βαθµό το συναίσθηµα αυτό, που στις 

µέρες µας πλέον, σπάνια το συναντάς. Σήµερα, αντιθέτως, αναφέρει, ότι τα ζευγάρια απλά συζούν 

µαζί, χωρίς να έχουν κοινή πορεία ζωής, κοινές πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Χωρίς να µοιράζονται 

χρόνο και συναισθήµατα. Μένουν µαζί, κάνοντας όµως ο καθένας τη δική του ζωή, απλώς για να 

τους βλέπουν τα παιδιά ότι είναι κάτω από την ίδια στέγη. Σε συνάρτηση µε αυτό, η Ευαγγελία 

αναφέρεται στην αξία του σεβασµού που επικρατεί στην δική της οικογένεια, σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες οικογένειες της σηµερινής εποχής. Θεωρεί, δηλαδή, ότι η αξία του σεβασµού είναι 

ανύπαρκτη στις άλλες οικογένειες, αφού, σε πολλές από αυτές ασκείται επιθετικότητα και βία. Η 

Μαρία από την άλλη, αναφέρει, ότι η δική της οικογένειας δεν έχει αγάπη προς τα χρήµατα, δεν 

θεωρεί, ότι τα χρήµατα έχουν αξία τόσο µεγάλη, όπως ακριβώς πιστεύουν πολλές οικογένειες της 

σηµερινής εποχής. θεωρεί, ότι είναι ένα µέσο, το οποίο διευκολύνει κατά πολύ τη ζωή του 

ανθρώπου, αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. ∆εν θα σκεφτεί, όπως αναφέρει, ότι κάνουν οι υπόλοιποι 

γονείς, να φτιάξει σπίτια στα παιδιά της ή να τους κάνει ασφάλειες ζωής.  

Αναφορικά τώρα µε τα συναισθήµατα, η Μαρία θεωρεί, ότι οι γονείς στις µέρες µας είναι 

ιδιαίτερα ψυχροί απέναντι στα παιδιά τους, λόγω του περιορισµένου χρόνου που διαθέτουν, για να 

ασχοληθούν µαζί τους. Οι ρυθµοί της σηµερινής ζωής τους έχουν µετατρέψει σε «ροµποτάκια», µε 

αποτέλεσµα να είναι βιαστικοί και να προσπαθούν να τα κάνουν όλα τάχιστα. Η Ευαγγελία από την 

πλευρά της θεωρεί, ότι, όπως η δική της οικογένεια, έτσι και οι περισσότερες από τις οικογένειες της 

σηµερινής εποχής, έχουν δηµιουργηθεί µε βάση την αγάπη. ∆ηλαδή, εντοπίζει, ως οµοιότητα, 

ανάµεσα στη δική της οικογένεια και τις υπόλοιπες της κοινωνίας µας σήµερα, ότι οι περισσότεροι 

γάµοι πραγµατοποιούνται από αγάπη, και όχι από συνοικέσιο. Εντοπίζει, όµως και ως διαφορά το 

γεγονός, ότι ο δικός της σύζυγος µπορεί να µην είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της, όµως το 

αγαπάει τόσο πολύ, που ξεχνά κανείς, ότι δεν είναι βιολογικά δικό του. Σε πολλές όµως από τις 

οικογένειες σήµερα ο πατέρας, αν και τα παιδιά είναι βιολογικά δικά του, δεν δείχνει τέτοια αγάπη 

και αφοσίωση σε αυτά, όπως ο σύντροφός της στην κόρη της.  

Σε σχέση τώρα µε τις συµπεριφορές η Μαρία αναφέρει το γεγονός, ότι µέσα στην οικογένειά της 

υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των µελών της, αφού η συζήτηση και ο διάλογος επικρατούν ανάµεσα 

σε εκείνη, το σύζυγο και τα παιδιά. Υπογραµµίζει, ότι η επικοινωνία είναι ανύπαρκτη σε πολλές από 

τις οικογένειες σήµερα, σε τέτοιο βαθµό, που δεν έχουν καν το χρόνο να µιλήσουν µεταξύ τους στην 

οικογένεια. Βέβαια, θα ήθελε αυτό να συµβαίνει σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό. Επιπλέον, αναφέρει, 

ότι οι οικογένειες σήµερα θέλουν τα παιδιά τους να φαίνονται καθώς πρέπει, και να µην κάνουν 

πράγµατα παράλογα, που µπορεί να τους προσβάλλουν. Παραµερίζουν, δηλαδή, οι γονείς την 
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παιδικότητα της ηλικίας και ζητούν από τα παιδιά τους να φερθούν σαν ώριµοι ενήλικες. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση µε τις συµπεριφορές που επικρατούν στην οικογένεια της Μαρίας, η οποία ναι 

µεν θα δώσει στο παιδί αρχές και θα του επιβάλλει όρια και κανόνες, αλλά θα το αφήσει να ζήσει 

και την αθωότητα της ηλικίας του, κάνοντας σκανταλιές και αψηφώντας πολλές φορές τους κανόνες 

που του έχουν τεθεί. Η Ευαγγελία από την πλευρά της αναφορικά µε τις συµπεριφορές θεωρεί, ότι 

µερικοί γονείς στις άλλες οικογένειες κοιτούν αποκλειστικά την προσωπική τους διασκέδαση, και γι’ 

αυτό, πολύ συχνά, ο καθένας βγαίνει µόνος του, µε τις δικές του παρέες, αδιαφορώντας για το 

σύντροφό του. Αυτή είναι µία συµπεριφορά που δεν την υιοθετεί καθόλου η Ευαγγελία, αλλά ούτε 

και ο σύζυγός της. Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι είναι πολύ συχνό στις υπόλοιπες οικογένειες  

το φαινόµενο της βίας του συζύγου, και προς τις γυναίκες και προς τα παιδιά. Ευτυχώς, όπως λέει η 

Ευαγγελία, αυτή είναι µία συµπεριφορά που απουσιάζει από τη δική της οικογένεια. ∆εν υπήρχε, 

βέβαια περίπτωση, να αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τόσο για την ίδια, όσο και για τα παιδιά της.  

Τέλος, σε σχέση µε τις αντιλήψεις, ακούγεται για άλλη µία φορά από την Ευαγγελία, ότι 

προτεραιότητα των γονέων σήµερα είναι να δώσουν υλικά αγαθά στο παιδί, όπως είναι το σπίτι, το 

αυτοκίνητο ή η µόρφωση. Προτιµούν κατ’ επέκταση να δουλεύουν περισσότερες ώρες, για να είναι 

σε θέση να τους δώσουν όλα τα παραπάνω, µε αποτέλεσµα να µην είναι δίπλα στα παιδιά τους στις 

ψυχικές και συναισθηµατικές τους ανάγκες. ∆ίνουν µεγαλύτερη αξία στην εργασία, ακόµη κι αν 

αυτό σηµαίνει, ότι θα πρέπει να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι τους και τα παιδιά τους θα 

µεγαλώνουν µε τον παππού και τη γιαγιά. Έχε ζήσει το ίδιο σκηνικό, και δεν θέλει για κανέναν λόγο 

να κάνει το ίδιο και στα παιδιά της. Αυτή όµως η αντίληψη στην οικογένεια της Ευαγγελίας έρχεται 

δεύτερη, αφού αυτό που την ενδιαφέρει κυρίως είναι η διαµόρφωση «σωστών» ανθρώπων, µε αρχές 

και αξίες, και µετά όλα τα υπόλοιπα. Παράλληλα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι στις µέρες µας όλα είναι 

«ρευστά» και ιδέες και αξίες και αρχές. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη ρευστότητα υπάγονται και οι 

απελευθερωµένες ιδέες των γονέων σήµερα, οι οποίοι είναι σε θέση να διαλύσουν την οικογένειά 

τους, επειδή θέλουν να ακολουθήσουν έναν µεγάλο έρωτα ή επειδή απλώς κουράστηκαν από τους 

γρήγορους ρυθµούς της ζωής και θέλουν να µείνουν µόνοι τους. Η Μαρία από τη πλευρά της 

τονίζει, ότι προτεραιότητα της οικογένειάς της δεν είναι η µόρφωση των παιδιών, όπως είναι στις 

υπόλοιπες οικογένειες που γνωρίζει. Αυτό που επιθυµεί η Μαρία είναι να ακολουθήσουν όποιο 

επάγγελµα επιθυµούν, αρκεί µέσω αυτού να αποκτήσουν την ευτυχία στη ζωή τους.   

Και τα δύο υποκείµενα θεωρούν, ότι ανάµεσα σε αυτές και τα παιδιά τους δεν υπάρχει χάσµα 

γενεών. Η Μαρία υποστηρίζει, ότι αυτό δεν συµβαίνει, διότι θεωρεί, ότι είναι ανοιχτόµυαλη και ότι 

συµβαδίζει µε την γενικότερη νοοτροπία της εποχής και δεν θα επιβάλλει παράλογα πράγµατα στα 

παιδιά της, ούτε θα τα περιορίζει υπερβολικά. Η Ευαγγελία από την πλευρά της πιστεύει, ότι δεν 

υπάρχει χάσµα γενεών ανάµεσα σε αυτήν και τα παιδιά της, αφενός µεν, γιατί είναι πολύ µικρά σε 

ηλικία και αφετέρου δε, υπογραµµίζει την µικρή διαφορά ηλικίας που έχει µε τα παιδιά της. Ειδικά 

µε την πρώτη της κόρη, αφού, όπως αναφέρει, την απέκτησε στα είκοσι πέντε της χρόνια. Θεωρεί, 

λοιπόν, ότι η µικρή διαφορά ηλικίας θα εξαφανίσει µια ενδεχόµενη παρουσία χάσµατος.   

Στην Μαρία αρέσει ιδιαίτερα να βρίσκεται όλη η οικογένεια µαζί και να µοιράζονται 

δραστηριότητες και γενικά να κάνουν πράγµατα όλοι µαζί ως οµάδα. Αντιθέτως, δεν της αρέσει, 

όταν οι γονείς αναγκάζονται να βρίσκονται µακριά από τα παιδιά τους και από την οικογενειακή 

τους εστία για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η Ευαγγελία από την άλλη, αρέσκεται στο ότι και 

εκείνη και ο σύζυγός της έχουν µία σταθερή δουλειά, ιδιαίτερα σηµαντικό για εκείνη, αφού η 

ανεργία στις µέρες µας είναι πολύ µεγάλη και πλήττεται από αυτήν µεγάλο ποσοστό νεαρών ατόµων 

και όχι µόνο.  Το επάγγελµα που ασκούν η Ευαγγελία και ο σύζυγός της τους απασχολεί λίγες ώρες, 

οπότε έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους να µοιραστούν και µεταξύ τους, αλλά και να αφιερώσουν 

στα παιδιά τους. Χρόνο, όχι µόνο ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Ένα ακόµη στοιχείο που αρέσει 

ιδιαίτερα στην Ευαγγελία, είναι ότι ο σύζυγός της αγαπάει πολύ το πρώτο της παιδί, αν και δεν είναι 

δικό του βιολογικά, και δεν το ξεχωρίζει από το παιδί που έχουν µαζί. Τέλος της Ευαγγελίας της 

αρέσει και φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχισµένη µε την απόκτηση του δεύτερου παιδιού της, καρπός του 

έρωτα µε το σύζυγό της, αλλά και αδερφικό δώρο προς το πρώτο της παιδί. Θεωρεί απαραίτητο ένα 

µικρό παιδί να έχει αδέρφια, γιατί µαθαίνει πολλά από αυτήν τη σχέση. 
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Αυτό που απασχολεί τους γονείς της Μαρίας είναι η σύνταξη της µητέρας της, αλλά και η υγεία 

των παιδιών και των εγγονιών τους. Από την άλλη, η Ευαγγελία τονίζει ότι αυτό που ανησυχούσε 

τους γονείς της, ήταν να µπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους υλικά αγαθά. Η προτεραιότητά 

τους, δηλαδή, αναφορικά µε την ανατροφή των παιδιών τους, ήταν η οικονοµική βοήθεια. Να 

µπορέσουν να τα σπουδάσουν, να τους δώσουν ένα σπίτι, και γενικότερα, ό, τι είχε σχέση µε τον 

οικονοµικό τοµέα. Παράλληλα, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι µεγάλη ανησυχία των γονέων της 

αποτελούσε και αποτελεί η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της, µε όλες αυτές τις εκρήξεις θυµού 

και επιθετικότητας που είχε, και ιδιαίτερα απέναντι στην µητέρα της. Τέλος, η άσχηµη σχέση της 

ίδιας µε την αδερφή της, απασχολεί ιδιαίτερα τους γονείς της, χωρίς ωστόσο, όπως έχει πει πολλές 

φορές η Ευαγγελία να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Να λάβουν κάποια µέτρα και να πράξουν αναλόγως, 

ώστε να βελτιωθεί η σχέση των δύο αδερφών.  

Αυτό που ανησυχεί τα πεθερικά της Μαρίας, και ιδιαίτερα την πεθερά της, είναι η σωµατική 

ακεραιότητα των εγγονιών της, όταν η Μαρία εργάζεται, και είναι εκείνη υπεύθυνη γι’ αυτά. 

Επιπλέον, αυτό που αναφέρει η Μαρία ως ανησυχία των πεθερικών της είναι η έννοια που έχει η 

πεθερά της για τους γονείς της, αφού οι τελευταίοι είναι µεγάλοι σε ηλικία. Τον πεθερό της επίσης, 

τον ανησυχεί, η έλλειψη σωµατικής δύναµης που τον χαρακτηρίζει το τελευταίο χρονικό διάστηµα. 

Από την άλλη πλευρά η Ευαγγελία αναφέρει ως δυσκολία των πεθερικών της, την άσχηµη 

οικονοµική τους κατάσταση, αφού δυσκολεύονται ακόµα και τα «προς το ζην» να αποκτήσουν. 

Οι γονείς της Μαρίας της αρέσουν, γιατί θεωρεί, ότι της έδωσαν σωστές αρχές και την έβαλαν, 

όπως λέει, στο «σωστό δρόµο» ζωής. Επίσης, θεωρεί, ότι αποτέλεσαν, τόσο για την ίδια, όσο και για 

τις αδερφές της σωστό πρότυπο συζυγικής σχέσης, αφού µεταξύ τους είχαν µία πολύ καλή σχέση 

και ήταν πολύ δεµένοι. Αυτό που δεν της αρέσει από τους γονείς της είναι ότι πολλές φορές 

αναβάλλουν κάποια πράγµατα που πρέπει να κάνουν – όπως για παράδειγµα, η επισκευή της 

αποθήκης του σπιτιού που διαµένουν, αλλά και το γεγονός, ότι µερικές φορές παρεµβαίνουν στην 

οικογένεια της Μαρίας και στα προσωπικά της. Ωστόσο, ό, τι έχουν να πουν, το αναφέρουν στην 

Μαρία, και όχι το σύζυγό της. Η Ευαγγελία από την άλλη, αρέσκεται στο γεγονός, ότι οι γονείς ήταν 

πάντα δίπλα της, τουλάχιστον οικονοµικά, σε οτιδήποτε κι αν ήθελε να κάνει, όπως είναι η 

εκµάθηση ξένων γλωσσών, οι σπουδές στο Πανεπιστήµιο, η βάφτιση της κόρης της, αλλά και ο 

γάµος της. Σε αντίθεση µε την συνεχή οικονοµική παρουσία των γονέων της, αναφέρει τη συνεχή 

συναισθηµατική και ψυχική απουσία τους. Επιπλέον, αυτό που δεν της άρεσε καθόλου είναι  η 

άσχηµη συµπεριφορά του πατέρα της απέναντί της, και ειδικότερα η σύγκριση που έκανε ανάµεσα 

σε αυτήν και την αδερφή της. 

Ωστόσο, φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από το γεγονός, ότι µεγάλωσε µακριά από την  

οικογένειά της, µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά. ∆εν φαίνεται να ενοχλείται από αυτό καθαρά το 

γεγονός, όσο για τον τρόπο που την αντιµετώπισαν οι γονείς της, όταν έπρεπε να αρχίσει το σχολείο. 

Έτσι, όπως την έδωσαν, έτσι και την πήραν πίσω, χωρίς να αναλογιστούν, είτε πριν, είτε µετά, τις 

επιπτώσεις στην συναισθηµατική και ψυχική της ισορροπία.   

Τέλος, αυτό που δεν της άρεσε καθόλου είναι η άσχηµη συµπεριφορά της αδερφής της προς όλα 

τα µέλη της οικογένειας, και ιδιαίτερα προς την µητέρα, αλλά και ο εφησυχασµός των γονέων της 

αναφορικά µε αυτήν την επιθετική συµπεριφορά. Θεωρεί, ότι οι γονείς της δυσκολεύονται να 

αποδεχθούν την πραγµατικότητα, να αποδεχθούν, ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα, 

και απλώς το αποδίδουν στη νευρικότητα που χαρακτηρίζει την αδερφή της ως άνθρωπο. Νιώθει, 

ότι αυτή η άσχηµη σχέση µε κάποιο τρόπο συνδέει τους γονείς της, και ασυνείδητα δεν θέλουν να 

την αλλάξουν, διότι φοβούνται, ότι θα επηρεαστεί η δική τους σχέση.     

Το παράπονο της Μαρίας αναφορικά µε τους γονείς της, είναι ότι οι τελευταίοι είναι απόλυτοι 

στις θέσεις τους και στην έκφραση των απόψεών τους. Σε αντίθεση µε την Μαρία που εκφράζει 

µόνο ένα παράπονο, η Ευαγγελία απαριθµεί αρκετά. Ένα από αυτά είναι και η σύγκριση που έκανε 

ο πατέρας της ανάµεσα σε εκείνην και την αδερφή της, η αποθάρρυνση και ο υποβιβασµός που την 

έκανε να νιώθει. Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι αυτό, αν µη τι άλλο, είναι µία από τις αιτίες που εκείνη 

και η αδερφή της έχουν άσχηµη και ανύπαρκτη πλέον σχέση. Επιπλέον, πάντοτε την ενοχλούσαν οι 

τάσεις φυγής του πατέρα της από το σπίτι, όταν είχε να αντιµετωπίσει προβλήµατα. Πάντα, δηλαδή, 
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στην απειλή ενός προβλήµατος έφευγε από το σπίτι ή απειλούσε, ότι θα φύγει, αφήνοντας όλο το 

βάρος της λύσης του προβλήµατος στην µητέρα της. Ακόµη, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι λόγω της 

µεγάλης σε χρονική διάρκεια απουσίας του πατέρα από το σπίτι, η µητέρα της είχε τοποθετήσει στη 

θέση του την ίδια την Ευαγγελία και συζητούσε µαζί της θέµατα που κανονικά θα έπρεπε να 

συζητάει µε το σύζυγό της, όπως για παράδειγµα τα οικονοµικά προβλήµατα της οικογένειας, την 

εφηβεία του αδερφού της, τη δύσκολη συµπεριφορά της αδερφής της, αλλά και τα προβλήµατα µε 

την ευρύτερη οικογένεια.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία αναφέρει ως παράπονο προς την µητέρα της το γεγονός, ότι όταν 

βρισκόταν στο νοσοκοµείο, λόγω της δύσκολης εγκυµοσύνης της, η µητέρα της δεν ήταν κοντά της, 

να την εµψυχώσει, να της συµπαρασταθεί. Ακόµη, αναφέρει, ότι η µητέρα της δεν έπαιρνε θέση 

στην άδικη συµπεριφορά του πατέρα της απέναντί της, ούτε προσπαθούσε να την υπερασπιστεί. Την 

άφηνε να παραµένει παθητικός αποδέκτης, των όσων της έλεγε ο πατέρας της, αλλά και της 

σύγκρισης που έκανε ανάµεσα σε εκείνη και την αδερφή της. Τέλος, ως παράπονο προς την µητέρα 

της, αναφέρει το γεγονός, ότι η τελευταία πάντα κατηγορούσε και έλεγε στα παιδιά της, ότι 

στερείται τον άντρα της εξαιτίας τους, γιατί, αν δεν υπήρχαν αυτά, εκείνος δεν θα βρισκόταν µακριά 

της. Παράλληλα, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι µία ενδεχόµενη διαφορά τους, δεν λυνόταν µε 

συζήτηση και διάλογο, αλλά µε αποµάκρυνση του ενός µέλους από το άλλο και µε το να µην µιλάει 

ο ένας στον άλλον για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Θυµάται πολλές φορές να κάθονται στο τραπέζι 

να τρώνε και ο ένας να µην µιλάει στον άλλο για περισσότερο από δύο εβδοµάδες. Αυτή η 

κατάσταση δεν της άρεσε καθόλου και γι’ αυτό αποτελεί και ένα από τα παράπονά της σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των γονέων της.  

Επίσης, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι αυτό που δεν της άρεσε στους γονείς της είναι η προβολή του 

εαυτού τους και ιδιαίτερα του πατέρα της. Μπορεί να στήριζαν, δηλαδή, οικονοµικά τα παιδιά τους 

σε ό, τι κι αν ήθελαν να κάνουν ή να µάθουν, αλλά µετά τους το «χτυπούσαν». Ακόµη η Ευαγγελία 

αναφέρει, ότι οι γονείς της και ειδικά ο πατέρας της δεν χρησιµοποιούσε ποτέ τον έπαινο, σε όποια 

επιτυχία κι αν είχε – ξένες γλώσσες, πτυχίο, διορισµός, κλπ. Σε συνάρτηση µε αυτά αναφέρει κα την 

παθητική στάση που κρατούσαν οι γονείς της στο πρόβληµα µε την αδερφή της. Ποτέ δεν έψαξαν 

να µάθουν τους λόγους, αλλά το µόνο που τους ένοιαζε, και ειδικά τον πατέρα της, είναι να µην την 

στενοχωρήσουν ή να την ενοχλήσουν. Παραπονιέται, δηλαδή, η Ευαγγελία, γιατί οι γονείς της δεν 

ενδιαφέρθηκαν τον για τον αντίκτυπο που  είχε όλα αυτά τα χρόνια η συµπεριφορά του πρώτου τους 

παιδιού στα υπόλοιπα.  

Ένα ακόµη παράπονο της Ευαγγελίας σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων της, είναι ότι 

πάντοτε θεωρούσαν εκείνη υπεύθυνη για όλα και ότι εκείνη έπρεπε να προσέχει την αδερφή της, αν 

και η τελευταία είναι µεγαλύτερη από την Ευαγγελία δεκαέξι µήνες. Κι αυτό, γιατί θεωρούσαν, ότι η 

Ευαγγελία είναι περισσότερο λογική από την αδερφή της. Και γι’ αυτό τώρα που η σχέση τους έχει 

φτάσει σε αυτό το άσχηµο σηµείο, πιστεύουν, ότι φταίει η Ευαγγελία. Γιατί, κατά τη γνώµη τους, θα 

έπρεπε να πρυτανεύσει η λογική της Ευαγγελίας και να µιλάει µε την αδερφή της. Τέλος, 

καταλογίζει ευθύνες στους γονείς της και ειδικά στον πατέρα της, για το γεγονός, ότι από το σόι του 

πατέρα της δεν γνωρίζει κανέναν. Μόνο τη γιαγιά της την Μαρία, η οποία πέθανε, όταν η Ευαγγελία 

πήγαινε στην τρίτη δηµοτικού.  

Σύµφωνα µε όσα µας είπε η Μαρία θεωρεί, ως το καλύτερο πράγµα που της έχουν µεταδώσει οι 

γονείς της την αγάπη. Την αγάπη που δεν στηρίζεται σε ανταλλάγµατα και υποσχέσεις, αλλά σε 

αισθήµατα αληθινά και πραγµατικά. Από την άλλη η Ευαγγελία µιλάει για ανυπαρξία θετικών 

πραγµάτων από την οικογένειά της. Πιστεύει, δηλαδή, ότι οι γονείς της δεν της έχουν µεταδώσει 

κάποιο θετικό στοιχείο. Μόνο την παρουσία της µητέρας της δίπλα σ’ εκείνη και τα αδέρφια της, 

όταν µεγάλωναν, αναφέρει ως θετική. Παρουσία, όµως όχι συναισθηµατική και ψυχική, απλά για 

εξυπηρέτηση των βιολογικών αναγκών των παιδιών, όπως είναι  ο ύπνος, η τροφή, τα καθαρά 

ρούχα.  

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι δεν είναι προσκολληµένες στην οικογένειά τους, αλλά 

ανεξάρτητες. Η Μαρία, βέβαια, συνδέει την ερώτηση, έχοντας στο µυαλό της την οικογένεια που 

έχει δηµιουργήσει, ενώ η Ευαγγελία την οικογένεια καταγωγής της.  
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Η Μαρία επίσης, επισηµαίνει. ότι αν είχε τη δυνατότητα να ανήκει σε άλλη οικογένεια θα 

επέλεγε καταρχήν διαφορετικό τόπο διαµονής. Όχι, δηλαδή, σε ένα διαµέρισµα, αλλά στην ύπαιθρο, 

κοντά στη φύση. Στη συνέχεια, θα ήθελε οι γονείς να ασχολούνται πολύ λίγες ώρες µε την εργασία 

τους, και µόνο πρωινές, ώστε να τους µένει πολύς χρόνος να ασχοληθούν µε τα παιδιά τους. Επίσης, 

θα ήθελε ο σύζυγος να µην είναι τόσο πολύ παθιασµένος µε τη δουλειά του και να µην αφιερώνει 

τόσο πολύ χρόνο σε αυτήν. Κι αυτό, γιατί, όταν επιστρέφει στο σπίτι, είναι πολύ καταβεβληµένος, 

σωµατικά και συναισθηµατικά και δεν µπορεί να ασχοληθεί µε τα παιδιά του. 

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά, αν είχε τη δυνατότητα να ανήκει σε άλλη οικογένεια, θα 

επέλεγε το επάγγελµα του πατέρα να είναι διαφορετικό από αυτό του δικού της πατέρα. Κι αυτό, 

γιατί θεωρεί, ότι ήταν απών σε όλα τα σηµαντικά γεγονότα της ζωής των παιδιών του. Ακόµη, 

αναφέρει, ότι θα ήθελε να είχε τη δυνατότητα να µεγαλώσει µαζί µε την αδερφή της, έτσι ώστε να 

βιώσει και να µάθει την έννοια της αδερφικής αγάπης. Παράλληλα, θα ήθελε, οι γονείς, στην 

οικογένεια επιλογής της, να µην προβάλλουν τον εαυτό τους, όταν παρέχουν αρωγή στα παιδιά τους. 

Να το κάνουν απλόχερα, χωρίς να περιµένουν ανταλλάγµατα. Επιπλέον, αναφέρει, ότι θα ήθελε η 

οικογένειά της να είναι περισσότερο κοινωνική, να έχει περισσότερες γνωριµίες και φίλους και να 

µην είναι τόσο αποκοµµένη, εξαιτίας του επαγγέλµατος του πατέρα της οικογένειας. Επίσης, θα 

ήθελε, αν είχε το δικαίωµα επιλογής οικογένειας, να ανήκει σε µία οικογένεια που ο πατέρας έχει 

καλύτερη συµπεριφορά απέναντι στο παιδί του, αλλά και που θα έχει ως πρώτη έννοια του την 

δηµιουργία υγιούς αδερφικής σχέσης, χωρίς συγκρίσεις και υποβιβασµούς. Που θα σεβόταν την 

προσωπικότητα και τη ψυχοσύνθεσή της. Τέλος, υπογραµµίζει, ότι η οικογένεια που θα επέλεγε, θα 

ήθελε να αναγνωρίζει και να λύνει άµεσα τα προβλήµατα της. Να ενδιαφέρεται εξίσου για όλα τα 

µέλη που την απαρτίζουν, τόσο για τη συναισθηµατική, όσο και για την ψυχική τους υγεία. Να µην 

φοβάται να ζητήσει βοήθεια, όταν θα ένιωθε, ότι την είχε ανάγκη.  

Η Μαρία θεωρεί, ότι ο ρόλος των γονέων στην ανατροφή των παιδιών και στη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς και των αντιλήψεών τους, είναι καταλυτικός, αφού αυτοί αποτελούν πρότυπα για τα 

παιδιά τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία, ό, τι της έκαναν ή της έλεγαν οι δικοί της 

γονείς, συνειδητοποιεί τώρα να το επαναλαµβάνει και η ίδια στα παιδιά της. Εν αντιθέσει η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι οι δικοί της γονείς δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή και την 

διαπαιδαγώγησή της, αφού αυτόν τον ρόλο τον είχαν αναλάβει ο παππούς και η γιαγιά της. Αυτούς, 

λοιπόν θεωρεί πρότυπα στη δική της ζωή. 

Και οι δύο µητέρες δεν αγχώνονται καθόλου µε την προοπτική της αυτονόµησης των παιδιών 

τους. Η Μαρία αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «αυτή είναι η πορεία ζωής του ατόµου» και η 

Ευαγγελία από την πλευρά της, ότι «αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της οικογένειας». Να 

δηµιουργεί, δηλαδή αυτόνοµα, και κατά συνέπεια, ευτυχισµένα παιδιά.  

Το πέρασµα του χρόνου την Μαρία τη γεµίζει άγχος, διότι πιστεύει, ότι θα χαθεί η ζωντάνια και η 

δύναµή της. Πιστεύει, όµως, ότι θα της αποµένει περισσότερη ενέργεια, αφού τα τέσσερα παιδιά της 

θα έχουν πλέον µεγαλώσει και δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί συνεχώς γι’ αυτά και να βρίσκεται 

διαρκώς δίπλα τους. Η Ευαγγελία από την άλλη θεωρεί, ότι σε δέκα χρόνια η οικογένειά της θα είναι 

ακόµη αγαπηµένη και ενωµένη. Θεωρεί, επίσης, ότι αυτό το χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο, 

προκειµένου οι γονείς της να αναλογιστούν, αν έχουν σφάλλει, αναφορικά µε το µεγάλωµα των 

παιδιών τους, και να προσεγγίσει ο ένας τον άλλον µε διαφορετικό τρόπο.   

Και οι δύο µητέρες προτιµούν τη δηµιουργία οικογένειας από την επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Θεωρούν, δηλαδή, ότι το να αποκτήσουν παιδιά είναι πολύ σηµαντικότερο και ουσιαστικότερο από 

το να αποκατασταθούν επαγγελµατικά. Η Μαρία τονίζει, ότι θα ήθελε η δική της οικογένεια να 

µοιάζει µε την οικογένεια καταγωγής της στην ελευθερία αποφάσεων. Όπως, δηλαδή, η ίδια και οι 

αδερφές της, ήταν ελεύθερες και επέλεξαν να κάνουν, ό, τι ήθελαν στη ζωή τους, τον ίδιο δρόµο θα 

ακολουθήσει και η Μαρία για τα παιδιά της. Θα είναι ελεύθερα να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις 

για το τι επιθυµούν να πράξουν στη δική τους ζωή. Η Μαρία ωστόσο είναι σίγουρη, ότι στα δικά της 

παιδιά δεν θα έχει την οικονοµική δυνατότητα να τους παράσχει σπίτια και χρήµατα που έδωσαν σε 

εκείνη οι γονείς της. Θα διαφέρει µε λίγα λόγια από την οικογένεια καταγωγής της στην παροχή 

υλικών αγαθών προς τα παιδιά. Μόνο αυτή τη διαφορά αναφέρει. 
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Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία επιθυµεί να µπορέσει να βοηθήσει οικονοµικά τα παιδιά της, 

όπως ακριβώς βοήθησαν οι γονείς της εκείνη. Είναι το µόνο σηµείο, στο οποίο επιθυµεί να µοιάσει 

η δική της οικογένεια µε την οικογένεια καταγωγής της. Κατά τα άλλα, υπογραµµίζει, ότι σε 

αντίθεση µε τη δική της οικογένεια, θέλει να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στα παιδιά της. 

Να τα ενθαρρύνει και να τους δίνει δύναµη. Επιπλέον, θεωρεί, ότι το καλύτερο που έχει να κάνει 

είναι να τα µεγαλώσει µαζί σαν αδέρφια, να γεύονται µαζί τις λύπες και τις χαρές, τα παιχνίδια και 

τους τσακωµούς. Ακόµη, τονίζει, για άλλη µια φορά, τη σηµασία της συναισθηµατικής και ψυχικής 

παρουσίας και των δύο γονέων δίπλα στα παιδιά τους. Και τέλος, υπογραµµίζει την σπουδαιότητα 

για το ζευγάρι του µοιράσµατος ποιοτικού και ποσοτικού χρόνου µεταξύ τους. Το ζευγάρι µέσα στο 

γάµο οφείλει να θυµάται, ότι εκτός από γονείς είναι και αντρόγυνο µε επιθυµίες και «θέλω». 

Η Μαρία, θεωρεί, ότι δεν θα ήθελε να αποκτήσει άλλο παιδί. Εν αντιθέσει, η Ευαγγελία 

υπογραµµίζει το γεγονός, ότι θα ήθελε ένα τρίτο παιδί, και ειδικότερα έναν γιο, αφού έχει ήδη δύο 

κόρες.   

Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι η µητρότητα ολοκληρώνει τη γυναικεία φύση, αφού της 

χαρίζει απίστευτα συναισθήµατα, αλλά και ένα παιδί, που είναι κοµµάτι από τον εαυτό τον δικό της, 

αλλά και του ανθρώπου που αγαπάει. Η Ευαγγελία, επιπλέον, αναφέρει, ότι η µητρότητα ωριµάζει 

τη γυναίκα, αφού αλλάζει ο τρόπος σκέψης της και γενικότερα διαφοροποιείται η συµπεριφορά της. 

Κι  αυτό, γιατί η µητρότητα την ωθεί, στο να σκέφτεται µε γνώµονα το κοινό καλό, και όχι το 

προσωπικό της συµφέρον.  

Για την Μαρία το ιδανικό παιδί, είναι αυτό που διαθέτει ολοκληρωµένη προσωπικότητα. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτό που χαρακτηρίζεται από µία ψυχική και συναισθηµατική υπόσταση, που έχει 

την ικανότητα να σκέφτεται, να φαντάζεται, να πειραµατίζεται, που κατανοεί, συµπονάει, είναι 

χαρούµενο. Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά κάνει λόγο, όχι για ιδανικό παιδί, αλλά για ιδανικούς 

γονείς. Θεωρεί, δηλαδή, ότι προκειµένου να υπάρξει το ιδανικό παιδί, πρέπει να υπάρχει ήδη ο 

ιδανικός γονέας. Αυτός που θα το αναθρέψει µε αρχές και αξίες και θα του µεταδώσει αγάπη, 

σεβασµό, ενθάρρυνση, αυτοεκτίµηση, δύναµη, θετική ενίσχυση. 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο σύζυγός τους είναι ιδανικός, αφού αγαπάει και προσέχει τα 

παιδιά τους. ειδικότερα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι ο σύζυγός της δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των 

παιδιών. Η Ευαγγελία επίσης, αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρείται ιδανικός, αφού αφιερώνει 

ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά και είναι δίπλα τους, συναισθηµατικά και ψυχικά. 

Και  οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο ιδανικός γάµος, πρέπει να στηρίζεται σε αληθινά αισθήµατα, 

όπως είναι η αγάπη, ο σεβασµός, η κατανόηση, και η ειλικρίνεια, και όχι ψεύτικα ή προσποιητά. 

Επιπλέον, η Μαρία υπογραµµίζει το γεγονός, ότι µέσα από τον ιδανικό γάµο το ζευγάρι πρέπει να 

αλληλοσυµπληρώνεται, πνευµατικά, συναισθηµατικά και ψυχικά. Τέλος, η Ευαγγελία υποστηρίζει, 

ότι βασική προϋπόθεση του γάµου είναι η επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στους δύο 

συντρόφους. Να µπορούν, δηλαδή, να συζητούν, να κάνουν διάλογο, να βοηθούν µε τις σκέψεις 

τους και τα λόγια τους ο ένας τον άλλον, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. 

Η Μαρία έχει την άποψη, ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να αγαπούν έναν άνθρωπο για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επειδή τυχαίνει να ταιριάζουν τα ενδιαφέροντά τους, τα 

συναισθήµατά τους, οι αντιλήψεις τους, τα «πιστεύω» τους. Η Ευαγγελία από την άλλη, θεωρεί, ότι 

η ανάγκη είναι αυτή που ωθεί το άτοµο να αγαπάει ένα πρόσωπο για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. 

Επίσης, η Μαρία θεωρεί, ότι ταιριάζει µε το σύντροφό της, αφού ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα 

φιλήσυχος και δεν αναστατώνεται, ούτε αντιδρά βίαια σε ό, τι κι αν του πει η Μαρία. Ωστόσο, δεν 

της αρέσει που δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο στην οικογένειά της. Η Ευαγγελία από την πλευρά της 

θεωρεί, ότι ταιριάζουν, αφού και οι δύο πιστεύουν πολύ στα συναισθήµατα της αγάπης και του 

σεβασµού, της ειλικρίνειας, αλλά και την εµπιστοσύνης. Το ότι ταιριάζουν ενισχύεται και από το 

γεγονός, ότι και οι δύο θεωρούν προτεραιότητα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, την 

συναισθηµατική και ψυχική παρουσία δίπλα τους.   

Τέλος, η Ευαγγελία αναφέρεται στην κοινωνικότητα του συντρόφου της, σαν ένα στοιχείο που 

τον χαρακτηρίζει. Η ίδια δεν είναι τόσο κοινωνική, όσο ο σύζυγός της. 
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Η Μαρία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρεί, ότι είναι πολύ δραστήρια, αφού έχει τη δύναµη να 

ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις της. Επίσης, υπογραµµίζει, ότι ο σύζυγός της τη θεωρεί 

νευρική, και αυτό γιατί µερικές φορές δεν µπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της και φωνάζει. Από 

την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρεί, ότι είναι γκρινιάρα, αφού 

συνεχώς παραπονιέται, ότι δεν της φτάνει ο χρόνος, για να διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις της.   

Επιπλέον, και οι δύο µητέρες θεωρούν την πίστη στη σχέση απαραίτητη προϋπόθεση, 

προκειµένου αυτή να αντέξει και να «ανθίσει». 

Ακόµη, και τα δύο υποκείµενα αναφέρουν, ότι ένας από τους βασικότερος λόγους που 

οδηγήθηκαν στο γάµο, είναι γιατί αγάπησαν ιδιαίτερα το πρόσωπο µε το οποίο παντρεύτηκαν. Η 

Ευαγγελία µάλιστα, διαχωρίζει τον πρώτο της γάµο από το δεύτερο. Επίσης, και οι δύο µητέρες 

αναφέρουν, ότι παντρεύτηκαν για να αποκτήσουν παιδί. Η Ευαγγελία, όµως προσθέτει και το 

γεγονός, ότι παντρεύτηκε, γιατί αφενός µεν ήθελε να ζήσει το πρώτο της παιδί σε ένα κανονικό 

οικογενειακό πλαίσιο – τουλάχιστον, ως προς τη δοµή – αφετέρου δε, γιατί ήθελε να κάνει 

αδερφάκια στο πρώτο της παιδί. Στο τέλος, η Ευαγγελία αναφέρει και το γεγονός, ότι τον πρώτο της 

γάµο τον πραγµατοποίησε, προκειµένου να αποδοθεί στο πρώτο παιδί της, ένα όνοµα, µία 

ταυτότητα. Τέλος, για να µην χαρακτηρίζουν το παιδί της, ως παιδί εκτός γάµου. 

Η αγάπη στην ζωή της Μαρίας κατέχει σηµαντική θέση, αφού της χαρίζει ευτυχία και δύναµη. 

Της αρέσει να εισπράττει αγάπη, αλλά και η ίδια την µοιράζει απλόχερα. Και στη ζωή της 

Ευαγγελίας η αγάπη ξεχωρίζει, αφού αποτελεί την ίδια τη ζωή για το υποκείµενο, αλλά και 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε όλες τις δραστηριότητές του. 

Η Ευαγγελία τονίζει, ότι η αγάπη αποτελεί γι’ αυτήν την κινητήριο δύναµη στη ζωή της, αφού είναι 

ένα ανεκτίµητο και πολύτιµο δώρο, για όποιον την κατέχει, αλλά και για όποιον έχει τη δύναµη να 

την προσφέρει. 

Και οι δύο µητέρες είναι ευχαριστηµένες από τον τρόπο που βιώνουν την αγάπη στη ζωή τους. 

Αναφέρονται συγκεκριµένα και οι δύο στην αγάπη που εισπράττουν από την οικογένειά τους, από 

το σύζυγο και τα παιδιά. Ωστόσο, η Ευαγγελία αναφέρεται και στην αγάπη που εισέπραττε από την 

οικογένεια καταγωγής της. Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένη, και ότι 

αυτή η οικογένεια πλέον αποτελεί παρελθόν για εκείνη. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι ο λόγος που 

νιώθει ευχαριστηµένη από την αγάπη που εισπράττει από τον σύζυγο και τα παιδιά της, είναι και το 

γεγονός, ότι κατά την ίδια, η αγάπη είναι ένα αµοιβαίο συναίσθηµα. Για να δώσεις αγάπη, πρέπει 

πρώτα να πάρεις. Και για να πάρεις αγάπη, πρέπει να δώσεις.  

Η Μαρία υποστηρίζει, ότι, όχι µόνο ο άνθρωπος δεν µπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη, αλλά η 

έλλειψη αυτής µπορεί να τον οδηγήσει ακόµη και στο θάνατο. Κι αυτό, γιατί η µοναξιά τον οδηγεί 

στην απέραντη θλίψη. Η Ευαγγελία από την άλλη υποστηρίζει, ότι η αγάπη είναι πολύ σηµαντική 

στη ζωή του ατόµου, γι’ αυτό και αποτελεί την κινητήριο δύναµή του, η οποία τον οπλίζει µε 

υποµονή, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις καθηµερινές δυσκολίες της ζωής. 

Επιπροσθέτως, και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι το παράδειγµα του συζύγου, µπορεί να 

κάνει τον άλλον να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και εκφράζει την αγάπη του. Θα του 

δείξει, δηλαδή, το καλό παράδειγµα, αφού ο ίδιος θα αποτελέσει πρότυπο για εκείνον. Επιπλέον, η 

Ευαγγελία αναφέρει, ότι πολύ χρήσιµη µπορεί να φανεί και η βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κι αυτό, 

γιατί πιστεύει, ότι δεν αλλάζουν εύκολα τα βιώµατα και οι εµπειρίες του ατόµου, οι οποίες 

διαµορφώνουν τον τρόπο σκέψης και έκφρασής του.     

Η Μαρία, ως γονέας, πιστεύει, ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να θέτει όρια στη 

συµπεριφορά των παιδιών. Επίσης, θεωρεί, ότι τα υλικά αγαθά, πέρα των βασικών, δεν έχουν καµία 

θέση στη σωστή ανατροφή των παιδιών, διότι η ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας, καταστρέφει την 

ισορροπία της οικογένειας και την ποιότητα του χαρακτήρα των παιδιών. 

Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά πιστεύει, ότι στην ανατροφή των παιδιών της θέλει να είναι 

ένας γονέας εντελώς αντίθετος από αυτόν που ήταν οι δικοί της. Οι δικοί της, δηλαδή, µας έχει πει 

αρκετές φορές, ότι βρίσκονταν, κοντά στα παιδιά τους µόνο οικονοµικά. ∆ίνει λοιπόν, ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην συναισθηµατική και ψυχική παρουσία του γονέα κοντά στο παιδί. Επιπλέον, 

υποστηρίζει, ότι αυτό που θέλει πολύ έντονα να καταφέρει ως γονέας, είναι να αναπτύξουν τα 
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παιδιά της µεταξύ τους µία στενή αδερφική σχέση. Επιπλέον, θεωρεί, ότι οι γονείς αποτελούν 

πρότυπο για τα παιδιά, γι’ αυτό θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τη συµπεριφορά τους. Οφείλουν 

να δείχνουν στα παιδιά αγάπη και σεβασµό, προκειµένου να εισπράττουν τα ίδια από εκείνα. Τέλος, 

αναφέρει ως απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω, την ψυχική και συναισθηµατική υγεία 

των γονέων. Προκειµένου να δηµιουργήσουν υγιείς προσωπικότητες, πρέπει να είναι οι ίδιοι πάνω 

απ’ όλα υγιείς. 

Ακόµη, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το καλύτερο πράγµα που οφείλει να κάνει ο γονέας για 

το παιδί, είναι να προσέχει την υγεία του. Να το πηγαίνει, δηλαδή, τακτικά στο γιατρό και να µην 

αµελεί τα εµβόλιά του. Ακόµη, για την Μαρία, ο γονέας είναι υπεύθυνος για την ευτυχία των 

παιδιών και οφείλει να δηµιουργεί χαρούµενα παιδιά, χαρούµενες προσωπικότητες. Η Ευαγγελία 

από την πλευρά της αναφέρει, ότι ο γονέας πρέπει να δηµιουργήσει τις συνθήκες, έτσι ώστε το παιδί 

να αποκτήσει µία συναισθηµατική και ψυχική βάση, αλλά και να χαρακτηρίζεται από αυτονοµία σε 

όλους τους τοµείς της ζωής. Τέλος υπογραµµίζει, ότι υποχρέωση των γονέων αποτελεί και το 

γεγονός να στηρίξουν την αδερφική σχέση µέσα στα οικογενειακά πλαίσια και να κάνουν τα παιδιά 

να αισθανθούν την αξία της. Να τα φέρουν κοντά και να τα µάθουν το ένα να εκτιµάει, να 

υποστηρίζει, να σέβεται, και κυρίως να αγαπάει το άλλο. 

Η Μαρία θεωρεί, ότι ο σύζυγός της είναι περισσότερο συντηρητικός και απόλυτος από εκείνη 

στην ανατροφή των παιδιών τους. Η Μαρία αναφέρει επιπλέον, ότι και οι δύο µέσα στην οικογένεια 

πράττουν σύµφωνα µε τις επιθυµίες των παιδιών. Θεωρούν, ότι ο σωστός τρόπος διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών στηρίζεται στον σεβασµό στις επιθυµίες τους και τις επιλογές τους. Από την άλλη, η 

Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι περισσότερο αγχώδης στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

από το σύζυγό της. Εντοπίζει, όµως ως οµοιότητα την ύπαρξη του διαλόγου και της συζήτησης, που 

θέλουν και οι δύο µέσα στο σπίτι. Απεχθάνονται και οι δύο τη βία και το ξύλο.   

Η Μαρία συµβουλεύει τους νέους να προχωρούν γρήγορα στο γάµο, κι αν επιλέξουν τη 

συγκατοίκηση, αυτό να γίνει για µικρό χρονικό διάστηµα. Παράλληλα, θεωρεί ότι οι νέοι σήµερα 

πριν φτάσουν στο γάµο, θα πρέπει να είναι βέβαιοι για τις σεξουαλικές τους προτιµήσεις. Σε 

περίπτωση, δηλαδή, που είναι οµοφυλόφιλοι, να µην επιλέξουν να παντρευτούν µε άτοµο του 

αντίθετου φίλου, απλά και µόνο για να καλύψουν αυτήν την οµοφυλοφιλία τους. Αντιθέτως, να 

αποδεχθούν τον εαυτό τους, έτσι όπως ακριβώς είναι. Επιπλέον, η Μαρία συµβουλεύει τους νέους, 

ότι πρέπει να είναι οπλισµένοι µε περίσσεια υποµονή. Κι αυτό γιατί, όπως κάθε φυσιολογική 

οικογένεια θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στο πέρασµα του χρόνου. Όταν όµως διαθέτουν 

υποµονή, τότε µπορούν, σε συνδυασµό µε την αγάπη, θα ξεπεράσουν όλα τα εµπόδια. Αντιθέτως, 

απεύχεται το διαζύγιο και το χωρισµό των ανθρώπων.   

Από την άλλη πλευρά, η Ευαγγελία συµβουλεύει τους νέους ανθρώπους, να παντρεύονται, επειδή 

αγαπούν κάποιον και όχι, λόγω της οικονοµικής του κατάστασης ή λόγω του επαγγέλµατός του. 

Παράλληλα, συµβουλεύει τους νέους να δώσουν στα παιδιά τους, όσα µπορούν περισσότερα 

συναισθηµατικά και ψυχικά αγαθά, και όχι πολλά οικονοµικά προτερήµατα. Να µην επιδιώκουν, 

δηλαδή, να εργάζονται πολλές ώρες επιζητώντας την απόκτηση πολλών υλικών αγαθών για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα από το σπίτι. Τους συµβουλεύουν, όταν θα αποκτήσουν παιδιά να περνούν 

αρκετό χρόνο µαζί τους, όχι τόσο ποσοτικό, όσο ποιοτικό. Τέλος, η Ευαγγελία συµβουλεύει τους 

νεότερους να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που τυχόν θα παρουσιαστούν µε την πάροδο του 

χρόνου µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο µε συζήτηση και διάλογο. Να µην τα αφήσουν να 

συσσωρευτούν και να µετατραπούν σε «αγκάθια» για το οικογενειακό τους σύστηµα.     

 

9.5.2. Σε σχέση µε τα ιχνογραφήµατα 
 

Η Μαρία, αναπαριστά ιχνογραφικά την οικογένειά της µε την µορφή κατοικίδιων ζώων. 

Θέλοντας να τονίσει την ηρεµία και την πραότητα του χαρακτήρα του συζύγου της τον αναπαριστά 

ιχνογραφικά µε την µορφή προβάτου. Ακριβώς έτσι τον περιέγραψε και λεκτικά. Ένας πράος 

άνθρωπος, που δεν εκνευρίζεται, µε ό, τι κι αν πει και µε ό, τι κι αν κάνει η Μαρία. Αντιθέτως, η ίδια 

λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει µέσα στους κόλπους της οικογένειας, που απορρέουν από 
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τους ρόλους της µητέρας, της νοικοκυράς, της συζύγου, και της εργαζόµενης γυναίκας, 

αναπαριστάται µε την µορφή πουλιού. Κι αυτό, γιατί προκειµένου να µπορέσει να ανταπεξέλθει σε 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παραπάνω ρόλους, πρέπει να πάρει την µορφή 

πουλιού και να πετάει, όπως ακριβώς κάνει και αυτό. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να φτάσει η 

γρηγοράδα της. Όµως καµιά φορά ξεφεύγει από τα πλαίσια της λογικής, και υψώνει τη φωνή της, 

όπως ακριβώς κάνει και το πουλί. Με τον ίδιο τρόπο η Μαρία µας περιέγραψε λεκτικά τον εαυτό 

της. Μία εργαζόµενη µητέρα µε πολλές υποχρεώσεις και πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα. Οι 

καθηµερινοί της ρυθµοί είναι πολύ έντονοι και γρήγοροι, προκειµένου να ανταπεξέλθει σε όλα 

επιτυχώς. Ωστόσο, µας δήλωσε, ότι πολλές φορές, χάνει την ψυχραιµία της και φωνάζει. Συµβολίζει 

τις φωνές της µε το τιτίβισµα του πουλιού.  

Από την άλλη, το πρώτο της παιδί, το γιο της, αλλά και την δεύτερη κόρη της, τους αναπαριστά 

ιχνογραφικά µε την µορφή κουνελιού. Και τα δύο παιδιά της, χαρακτηρίζονται από την 

ενεργητικότητα και την ταχύτητα, όπως ακριβώς κάνει κι ένα κουνελάκι, που τρέχει από ‘δω, κι από 

‘κει. Μόνο που η κόρη της είναι λίγο απρόσεχτη, και κατά συνέπεια παθαίνει συχνά 

µικροατυχήµατα. Το δεύτερο παιδί της κατά σειρά γέννησης, αναπαριστάται ιχνογραφικά από µία 

γατούλα, γιατί είναι και αυτό ναζιάρικο, όπως ακριβώς και η γάτα. Έτσι ακριβώς χαρακτήρισε και 

τα παιδιά της λεκτικά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

Το δεύτερο υποκείµενο, η Ευαγγελία, αναπαριστώντας ιχνογραφικά τα µέλη της οικογένειάς της 

µε την µορφή ζώων, χρησιµοποιεί το κόκκινο χρώµα. Κι αυτό, γιατί θεωρεί, ότι και τα τέσσερα µέλη 

της οικογένειάς της είναι δυναµικά και δραστήρια, χαρακτηριστικά που απεικονίζονται µέσα από τη 

ζεστασιά που εκπέµπει το κόκκινο χρώµα, όπως η φλόγα της φωτιάς. Έτσι λοιπόν ο σύζυγος 

ζωγραφίζεται πρώτος έχοντας µέσα στην τεράστια αγκαλιά του τη σύζυγο, η οποία µε τη σειρά της 

έχει µέσα στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά που είναι πιασµένα χέρι – χέρι. Η µητέρα είναι 

δυνατή, αλλά όχι τόσο δυνατή, όσο ο πατέρας, για να τους προστατεύσει όλους και να τους 

παράσχει ηθική και συναισθηµατική ενίσχυση. Θέλει για τα δικά της τα παιδιά, αυτό που έχει λείψει 

από την ίδια: την διαρκή παρουσία ενός δυνατού και προστατευτικού πατέρα µέσα στο σπίτι. τη 

συναισθηµατική και ψυχική τους προστασία και ισορροπία.  

Η Ευαγγελία αναπαριστά ιχνογραφικά, αυτό ακριβώς που εκφράζει και µέσα από τα λόγια της. 

Θέλει να τονίσει την προστασία όλων των µελών από έναν δυναµικό και δυνατό πατέρα. Μέσα 

όµως και στη δική της αγκαλιά βρίσκονται και τα δύο της παιδιά, τα οποία επιθυµεί να έχουν µία 

πολύ καλή αδερφική σχέση, και θα είναι ενωµένες και αγαπηµένες σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Αυτό που της έλειψε, δηλαδή, από την δική της σχέση µε την αδερφή της. Αυτό ακριβώς 

απεύχεται για τα δικά της παιδιά. Θέλει να έχουν πάντα κοντά τους η µία την άλλη, όταν οι γονείς 

τους φύγουν από τη ζωή. θεωρεί, ότι η όµορφη αδερφική σχέση και τα πλούσια συναισθήµατα που 

απορρέουν από αυτήν, δεν αναπληρώνονται µε τίποτα.  

Η Ευαγγελία λοιπόν, στο συγκεκριµένο ιχνογράφηµα απεικονίζει τις δύο µεγάλες επιθυµίες της 

και συνάµα τις δύο καταστάσεις στη ζωή της που την έχουν πονέσει περισσότερο. Αφενός µεν, την 

άσχηµη σχέση µε τον πατέρα της, και αφετέρου δε τη δύσκολη και καταστροφική σχέση µε την 

αδερφή της. Αυτοί οι λόγοι την ωθούν, από την µία να αναπαριστά ιχνογραφικά τον σύζυγό της, ως 

λιοντάρι, ως έναν πατέρα γεµάτο ρώµη, γεµάτο προστατευτικότητα απέναντι στην ίδια και κυρίως 

απέναντι στα παιδιά τους. Από την άλλη αναπαριστά τα δύο παιδιά ευτυχισµένα µε τα χέρια τους 

πιασµένα και εκφράζοντας την επιθυµία να είναι πάντοτε ενωµένα στη ζωή τους και αγαπηµένα. 

Αυτό ακριβώς που δεν έζησε η Ευαγγελία µε τη δική της αδερφή. 

Στο ιχνογράφηµα σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν τα υποκείµενα τον εαυτό τους µέσα στην 

οικογένειά τους,  η Μαρία ζωγράφισε την εικόνα µίας καρδιάς, ενός χαµογελαστού προσώπου και 

ενός καραβιού. Η καρδιά δηλώνει τον δυναµισµό της, το πάθος της για τη ζωή και την αγάπη της για 

την οικογένειά της. Το χαµογελαστό πρόσωπο δηλώνει την διάθεση της Μαρίας να αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται στην οικογένειά της. Και τέλος, το καράβι δηλώνει τα ταξίδια τα 

οποία θέλει να πραγµατοποιήσει µαζί µε την οικογένειά της, όπως ακριβώς έκανε και ο πατέρας της 

µαζί τους. ό, τι ακριβώς µας δήλωσε και στις συνεντεύξεις το απέδωσε και εικαστικά.  
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Η Ευαγγελία τώρα στην συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή απεικόνισε ολόκληρη την οικογένειά 

της, και όχι µόνο τον εαυτό της. Οι δύο σύζυγοι απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα, γιατί κοιτούν 

µπροστά το µέλλον ευτυχισµένοι και γυρνούν την πλάτη σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετώπισαν 

στο παρελθόν. Τα δύο παιδιά κρατιούνται χέρι – χέρι. Τα δένει ένα αόρατο σκοινί, το οποίο το 

κρατούν και οι γονείς τους και µε αυτό ενώνεται όλη η οικογένεια. Το σκοινί αυτό προστατεύει τα 

παιδιά από τα προβλήµατα, γιατί αυτά το µόνο που έχουν να κοιτάξουν είναι η ευτυχία τους. Καµία 

άλλη έννοια δεν πρέπει να έχουν. Η Ευαγγελία λοιπόν, απεικονίζει τον εαυτό της ως γονέα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο αυτό. Όπως, για παράδειγµα, είναι η προστασία της 

αδερφικής σχέσης – αυτό, δηλαδή, που επανειληµµένως έχει εκφραστεί από την Ευαγγελία ως 

παράπονο από τον πατέρα της. Επίσης, υποχρέωσή της είναι να επιλύει τα προβλήµατα µε το 

σύζυγό της σε ήρεµους τόνους, χωρίς να επιβαρύνουν µε αυτά τα παιδιά. Όπως, δηλαδή, έκανε η 

µητέρα της µε την ίδια. Μέσα λοιπόν από τον τρόπο βίωσης του εαυτού  της στην οικογένεια η 

Ευαγγελία ουσιαστικά µας περιγράφει πώς βλέπει τον εαυτό της ως γονέα. Υπογραµµίζει λοιπόν, ότι 

πρώτη προτεραιότητά της είναι να προστατέψει τα παιδιά, να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια, 

ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Προστασία που δεν ένιωσε να λαµβάνει από τη 

δική της οικογένεια. Να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά, να τα κάνει αυτόνοµες και υγιείς 

προσωπικότητες. Και να µην απουσιάζει από τη ζωή των παιδιών της η συναισθηµατική και ψυχική 

τους στήριξη. Όπως, δηλαδή, απουσίασε στη δική της ζωή. Επιπλέον, η ευτυχία των παιδιών 

αποτελεί για εκείνη βασικό σκοπό ζωής. ∆εν θέλει συγκρίσεις ανάµεσα στα παιδιά της, υποτιµητικά 

και αποθαρρυντικά σχόλια. Τέλος αναφέρει, για άλλη µια φορά, πόσο σηµαντική είναι για εκείνη η 

υγιής και στενή αδερφική σχέση. Η πολύτιµη αυτή σχέση που έλειψε τόσο πολύ στην ίδια. Αυτό 

λοιπόν αποτελεί βασική επιδίωξη δική της και του συζύγου της.   

Αναφορικά τώρα µε τα στάδια της ζωής τους, όσον αφορά τον οικογενειακό τους εαυτό, 

απεικονίζεται η Μαρία στην πατρική της οικογένεια, µέχρι τα είκοσι τρία της χρόνια και αναγράφει 

τον αριθµό πέντε για τα πέντε µέλη της οικογένειας της, γιατί, όπως λέει, δεν θα την έφτανε ο κενός 

χώρος της σελίδας, για να τα απεικονίσει ιχνογραφικά. ∆ίπλα στον αριθµό πέντε ζωγραφίζει µία 

καρδούλα, η οποία φανερώνει την αγάπη της για την οικογένεια..    

Στη συνέχεια, στο κέντρο της σελίδας, ζωγραφίζει την τωρινή της οικογένεια, την ίδια, το σύζυγό 

της, και  αναγράφει πάλι έναν αριθµό, τον αριθµό τέσσερα, αναδεικνύοντας τα τέσσερα παιδιά της, 

συµπεριλαµβάνοντας και αυτό που βρίσκεται µέσα στην κοιλιά της τώρα. Η καρδούλα βρίσκεται 

πάλι δίπλα στον αριθµό και απεικονίζει την αγάπη της για τα µέλη της οικογένειάς της. Τέλος, 

απεικονίζεται το τελευταίο στάδιο της οικογένειας, το µελλοντικό, ζωγραφίζοντας εκείνη και το 

σύζυγό της, µε τέσσερις καρδιές. Η µεγάλη καρδιά βρίσκεται ανάµεσα στην Μαρία και το σύζυγο, 

και υποδηλώνει την αγάπη τους και οι τρεις µικρές καρδιές, υποδηλώνουν την αγάπη και των δύο 

για τα εγγόνια τους. απεικονίζει ιχνογραφικά τα ίδια ακριβώς οικογενειακά στάδια που µας είχε 

αναφέρει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης λεκτικά.  

Από την άλλη πλευρά η Ευαγγελία στη συγκεκριµένη σχεδιαστική εντολή απεικονίζει τα χρόνια 

που πέρασε στο χωριό µε τον παππού και τη γιαγιά. από οχτώ µηνών µέχρι πεντέµισι ετών. Έχει 

ζωγραφίσει τον παππού και τη γιαγιά της και ανάµεσά τους εκείνη. Όλα τα πρόσωπα είναι 

χαρούµενα και χαµογελαστά. Έπειτα, στο κέντρο της σελίδας, ζωγραφίζει τον οικογενειακό της 

εαυτό, αναφορικά µε το παρόν. Απεικονίζει, δηλαδή, τον εαυτό της και το σύζυγό της, και ανάµεσά 

τους τα δύο τους παιδιά και όλοι µαζί είναι πιασµένοι χέρι – χέρι..Τα µέλη είναι ευτυχισµένα και 

ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον.  

Τέλος, στη δεξιά πλευρά της σελίδας, απεικονίζεται ο οικογενειακός εαυτός της Ευαγγελίας 

µελλοντικά. Ζωγράφισε λοιπόν, το σύζυγό της µε τα παιδιά τους, αλλά και πολλές φατσούλες, που 

όπως λέει η ίδια, υποδηλώνουν τα εγγονάκια τους. Όλα τα µέλη της οικογένειας, γονείς, παιδιά και 

εγγόνια είναι πολύ ενωµένα και αγαπηµένα, και αν και είναι αυτόνοµες προσωπικότητες, δένονται 

µεταξύ τους µε ένα αόρατο σκοινί, το οποίο τα προφυλάσσει από τα κακουχίες της ζωής, αλλά και 

τους υπενθυµίζει, ότι πάντα θα βρίσκεται ο ένας δίπλα στον άλλον.  Αναφορικά µε τα στάδια που 

µας είχε αναφέρει η Ευαγγελία, παρατηρούµε, ότι τώρα περιορίζεται µόνο σε τρία. Στην 

ιχνογραφική αναπαράσταση, δηλαδή, αναφορικά µε τα στάδια του οικογενειακού της εαυτού, δεν 
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συµπεριλαµβάνει τα χρόνια της στην Αθήνα, αλλά και την περίοδο της ζωής της που ήταν µαζί µε 

τον βιολογικό πατέρα του πρώτου της παιδιού. Εδώ αναφέρει τον εαυτό της ευτυχισµένο και 

υποθέτουµε, ότι έρχεται σε αντίθεση µε τα δύο στάδια που παρέλειψε να προσθέσει. Υπογραµµίζει, 

λοιπόν, η Ευαγγελία, το πόσο µεγάλη σηµασία έχει για εκείνη να έχουν καλή σχέση  και να είναι 

αγαπηµένοι, γονείς, παιδιά, και εγγόνια. Κάτι το οποίο της έλειψε από τη δική της ευρύτερη 

οικογένεια, και από την πλευρά της µητέρας της, αλλά περισσότερο από την πλευρά του πατέρα της.  

 

9.5.3. Σε σχέση µε το µεταφορικό έργο 
 

Ωστόσο, από τα δύο υποκείµενα ζητήθηκε να εκφραστούν λεκτικά και σε µεταφορικό επίπεδο, 

χρησιµοποιώντας αναλογίες, µεταφορές και εικόνες. Για άλλη µία φορά διαπιστώσαµε ότι η 

Ευαγγελία βιώνει τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, ως προστάτη. Νιώθει, ότι πρέπει να 

προφυλάξει τα παιδιά της από τις κακουχίες της ζωής, να τους δώσει εφόδια, ώστε να µπορούν 

αργότερα να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Όπως ακριβώς  µας είπε και µας απεικόνισε 

εικαστικά.   

Χαρακτηρίζει τον εαυτό της, ως «δυναµίτη», γιατί έχει πολλές ασχολίες και πρέπει να 

ανταπεξέλθει σε όλες. Πρέπει να έχει τη δύναµη της εξώθησης του δυναµίτη, αλλά και τη 

γρηγοράδα του. Γιατί, επιπλέον, πρέπει να έχει µέσα στο σπίτι καταλυτική θέση, ώστε να 

προλαβαίνει τους καβγάδες και γενικότερα τις φασαρίες και να τις αποµακρύνει.  

Παράλληλα, αναφέρει, ότι νιώθει σαν σούπερ – γυναίκα, γιατί έχει πολλούς ρόλους στη ζωή της: 

γυναίκα, µητέρα, σύζυγος, και ο χρόνος είναι λιγοστός, για να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε 

όλους. Τους ίδιους πολλαπλούς ρόλους που µας ανέφερε και στην διάρκεια της βιογραφικής – 

αφηγηµατικής συνέντευξης. Τέλος, βιώνει τον εαυτό της, ως ευτυχισµένο άνθρωπο, µητέρα και 

γυναίκα, γιατί µπορεί να έχει πολλούς ρόλους στη ζωή της, και να τρέχει, για να τα προλάβει όλα, 

αλλά όταν τα καταφέρνει νιώθει ικανοποιηµένη και ευτυχισµένη και ως άνθρωπος, και ως µητέρα, 

και ως γυναίκα.  

Η Μαρία από την άλλη, το δεύτερο υποκείµενο της έρευνας, σε αντίθεση µε την Ευαγγελία, 

αισθάνεται τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, σαν να είναι σε καράβι µέσα σε ήρεµη 

θάλασσα, γιατί µέσα σε αυτήν αισθάνεται αγάπη, ηρεµία και θαλπωρή. Όπως ακριβώς µας είπε 

λεκτικά και µας ζωγράφισε τον εαυτό της ως καράβι σε ήρεµη θάλασσα. Επιπλέον, νιώθει τον εαυτό 

της σαν ένα λιµάνι που αράζουν µέσα της τα παιδιά της, γιατί είναι δίπλα τους σε κάθε δυσκολία της 

ζωής τους, τα συµβουλεύει και είναι πρόθυµη να τα ακούσει οποιαδήποτε στιγµή. Το ίδιο 

εκφράστηκε λεκτικά και εικαστικά. Αισθάνεται σαν «ένα τρεχούµενο νερό», όπως λέει, αφού έχει 

πολλές υποχρεώσεις σε καθηµερινή βάση - όπως ακριβώς µας αναφέρει και η Ευαγγελία - και 

προκειµένου να τις φέρει εις πέρας, τρέχει, όπως το νερό. Όπως ακριβώς µας ανέφερε και λεκτικά. 

Επιπλέον, η Μαρία βιώνει τον εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, ως έναν «πύραυλο που 

εκτοξεύεται σε κλάσµατα δευτερολέπτου», διότι, όταν νιώθει, ότι νευριάζει, ξεσπάει σε κλάσµατα 

δευτερολέπτου, χωρίς να σκεφτεί σε ποιον απευθύνεται ή τις συνέπειες από αυτό. Και λεκτικά το 

ίδιο ακριβώς µας ανέφερε. Ακόµη, η Μαρία στην οικογένειά της, αισθάνεται άνετη και χαλαρή, γιατί 

νιώθει, ότι είναι ο εαυτός της, νιώθει, ότι δεν προσποιείται, νιώθει, ότι ξεκουράζεται µέσα στο σπίτι 

της. Τέλος, η Μαρία αναφέρει, ότι αισθάνεται δυναµική µέσα στην οικογένειά της, θέλοντας να 

δώσει έµφαση στις σωµατικές δυνάµεις, και όχι στην οικονοµική δυνατότητα. Νιώθει, δηλαδή, ότι 

είναι κοντά στα παιδιά της, για να τα υποστηρίξει, όποτε την χρειαστούν, όπως µας είπε και λεκτικά. 

Κατόπιν, είχαν τη δυνατότητα να γράψουν στίχους, µαντινάδες, φράσεις, παροιµίες, κλπ. 

προκειµένου να δηλώσουν τον τρόπο που αισθάνονται τον εαυτό τους µέσα στην οικογένειά τους. Η 

Ευαγγελία αρχικά εκφράζεται µε µία φράση: «Η ζωή µου όλη ο άντρας µου και τα παιδιά µου, 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από όλα τα κεφάλαια της ανάλυσης. Προκειµένου να είναι 

καλά, πρέπει πρώτα να είναι καλά ο σύζυγος και τα παιδιά της. Στη συνέχεια εκφράζεται µε τη 

φράση «ο χρόνος είναι χρήµα», αφού νιώθει, ότι έχει πολλές υποχρεώσεις στην καθηµερινότητά της, 

και ο χρόνος δεν αρκεί.  
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Στο τέλος, η Ευαγγελία, και προκειµένου να µας δείξει µε µεταφορικό τρόπο, πώς βιώνει τον 

εαυτό της µέσα στην οικογένειά της, χρησιµοποιεί ένα στιχάκι:  

 
[…] Αν δεν είχα κι εσάς, τι θα ήµουν στη γη, µπορεί αλήτης να ‘µουνα να ‘χα καταστραφεί. 

 

Τονίζει µε αυτόν τον τρόπο, όλα αυτά που µας έχει πει σε ολόκληρο το µέρος της ανάλυσης, την 

µεγάλη σηµασία, δηλαδή, που έχει για την ίδια η οικογένειά της, ο σύζυγός της και τα παιδιά της. 

Χωρίς αυτούς, νιώθει, ότι θα γύρναγε χωρίς σκοπό στη ζωή της, νιώθει, ότι θα είχε καταστραφεί σαν 

άνθρωπος. Ιδιαίτερα µε αυτό το στιχάκι, αναφέρεται στο σύζυγο της, ο οποίος της στάθηκε πολύ 

µετά τον χωρισµό της από τον πρώτο της γάµο, που κυριολεκτικά έφτασε στα όρια της κατάθλιψης. 

Τα ίδια ακριβώς µε τα παραπάνω µας είπε η Ευαγγελία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

Επιπροσθέτως, αναφέρει την φράση: «για πράγµατα που φτιάχνουνε, να µην στενοχωριέσαι», µε 

την οποία εννοεί, ότι ο άνθρωπος, όλα τα αντιµετωπίζει στη ζωή µε χαµόγελο και αισιοδοξία, 

αλλιώς δεν µπορεί να ζήσει ευτυχισµένος. Όπως µας ακριβώς µας ανέφερε και λεκτικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

 

 

Σύνοψη Αποτελεσµάτων, Συζήτηση, Συµπεράσµατα 

από την Ανάλυση των ∆ύο Μητέρων 

 

 
10.1 Εισαγωγή  
 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιµοποιώντας ως ερευνητικά εργαλεία το γενεόγραµµα, τη 

βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη, την κλινική συνέντευξη, αλλά και το ιχνογραφικό και 

µεταφορικό έργο, θελήσαµε να µελετήσουµε την πορεία ζωής δύο Ελληνίδων µητέρων. Ειδικότερα, 

εστιάσαµε στον τρόπο, µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και βιώνουν οι δύο Ελληνίδες µητέρες την 

οικογένεια γενικά, αλλά και στις προσωπικές οικογενειακές τους σχέσεις. Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν πηγάζουν, τόσο από  τις γλωσσικές (βιογραφικές-αφηγηµατικές) και ιχνογραφικές τους 

αναπαραστάσεις, όσο και από τον µεταφορικό τους λόγο.  

Από το πλούσιο ερευνητικό υλικό που συλλέξαµε κατά τη διάρκεια των πέντε φάσεων της 

έρευνάς µας, επιχειρήσαµε να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα, στην προσπάθεια να ανιχνεύσουµε 

κάποιες γενικότερες τάσεις, εστιάζοντας στον τρόπο που οι δύο µητέρες βιώνουν την οικογένεια.  

 

 

10.2. Βασικά συµπεράσµατα (οµοιότητες - διαφορές) 
 

Συνοψίζοντας παραθέτουµε παρακάτω τα βασικά συµπεράσµατα και οµοιότητες - διαφορές από 

την µελέτη των οικογενειακών σχέσεων των δύο Ελληνίδων µητέρων: 

 

- ∆ιαπιστώσεις σε σχέση µε την οικογένεια  

 

Η Μαρία συνδέει τη λέξη «οικογένεια» µε συναισθήµατα και διασκέδαση. Τονίζει, ότι η 

οικογένεια είναι αγάπη, στοργή, αλληλοκατανόηση, αλλά και παιχνίδι. Και η Ευαγγελία θεωρεί, ότι 

η «οικογένεια» είναι συναισθήµατα, όπως και η Μαρία, αφού ξεχωρίζει η αγάπη που υπάρχει 

ανάµεσα στα µέλη της. Επίσης, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η «οικογένεια» είναι πρόσωπα, αφού 

κάποια συγκεκριµένα άτοµα ανήκουν σε αυτήν. Τέλος, η Ευαγγελία θεωρεί, ότι η οικογένεια 

αποτελεί και πηγή απορρόφησης προβληµάτων, αφού έχει την ικανότητα να «απορροφά» τα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται µέσα στους κόλπους της. Και οι δύο µητέρες ορίζουν την 

οικογένεια  ως «σπίτι», την οριοθετούν, την τοποθετούν, δηλαδή, σε ένα σπίτι σε ένα χώρο κοινό, 

προκειµένου να υπάρξει κοινό πλαίσιο δράσης, όπως ταιριάζει σε µία οικογένεια.  Επίσης, και οι 

δύο µητέρες ορίζουν την οικογένεια, ως «σχέσεις – δεσµοί». Θεωρούν, δηλαδή ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση οι δεσµοί και οι υγιείς σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας, προκειµένου αυτή 

να ισορροπήσει και να εξελιχθεί οµαλά. Η αγάπη, η επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση, η 

αλληλοβοήθεια και η αλληλοσυµπαράσταση, είναι µερικά απαραίτητα συστατικά της έννοιας της 

οικογένειας και για τις δύο µητέρες. ∆εν νοείται οικογένεια χωρίς αυτά τα στοιχεία.  

Ωστόσο, η Μαρία θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι και ένα πεδίο στοχοθέτησης. ∆ηλαδή, µέσα 

στους κόλπους της τα µέλη της διαµορφώνουν συγκεκριµένα πλαίσια δράσης, θέτουν στόχους και 

παίρνουν αποφάσεις, όπως για παράδειγµα είναι και η απόκτηση παιδιών ή µη. Επιπλέον, η Μαρία 

θεωρεί, ότι η οικογένεια για κάποια άτοµα αποτελεί και «σκοπό ζωής». Τέλος, η Μαρία ορίζει την 
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οικογένεια, ως «πηγή ευτυχίας», αφού αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να νιώθει τη ζωή 

της γεµάτη, πλήρη νοήµατος. ∆εν θεωρεί, ότι η εύρεση εργασίας ή η επαγγελµατική σταδιοδροµία 

είναι στοιχεία περισσότερο σηµαντικά στη ζωή ενός ατόµου απ’ ότι η δηµιουργία οικογένειας. Η 

Ευαγγελία αντιλαµβάνεται την οικογένεια ως σπίτι και θεωρεί, µάλιστα, ότι τα πρόσωπα αυτά, που 

µένουν µαζί, ενώνονται µε αδιαµφισβήτητα δεσµά αίµατος, αλλά και δεσµά αγάπης. Όσο τονίζει τα 

δεσµά αίµατος, τόσο υπογραµµίζει και τα δεσµά αγάπης.  

Και οι δύο µητέρες, όταν σκέφτονται την δική τους οικογένεια, τους έρχονται στο µυαλό 

µικροεντάσεις, οι οποίες, όµως µε τη δύναµη της αγάπης και της κατανόησης, αποµακρύνονται πολύ 

γρήγορα. Η Μαρία επίσης, όταν σκέφτεται την οικογένειά της, της έρχεται στο µυαλό η εικόνα ενός 

πελάγους, µίας ήρεµης και γαλήνιας θάλασσας. Επιπλέον, η Ευαγγελία αναφέρει, ότι η οικογένεια 

γι’ αυτήν αποτελεί ένα πλαίσιο, µέσα στο οποίο το παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται και περνάει 

διάφορες φάσεις της ζωής του, βρεφική, παιδική, εφηβική κλπ. Ακόµα, η Ευαγγελία υπογραµµίζει, 

ότι η οικογένεια γι’ αυτήν είναι µία ένωση, γι’ αυτόν το λόγο θέλει όλα τα µέλη της οικογένειάς της 

να είναι ενωµένα και αγαπηµένα. Είναι όµως και υποστήριξη για την Ευαγγελία, αφού, όπως λέει, οι 

γονείς οφείλουν να στηρίζουν τα παιδιά τους, σε ό, τι κι αν αυτά θέλουν να κάνουν, ενάντια πολλές 

φορές και στις πεποιθήσεις του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο ζουν. 

Επιπλέον, οι δύο µητέρες έχουν διαφορετική άποψη σχετικά µε το ρόλο της οικογένειας. Η 

Μαρία λοιπόν θεωρεί, ότι η οικογένεια είναι πηγή αρµονίας και ρόλος της είναι να βοηθάει τα µέλη 

να αλληλοσυµπληρώνονται, να γίνεται ένα αλισβερίσι σηµαντικών και θετικών συναισθηµάτων και 

αρωγής, τόσο συναισθηµατικής, όσο και ψυχικής. Επίσης, η «οικογένεια» για την Μαρία αποτελεί 

αφορµή αξιολόγησης του εαυτού. Η Ευαγγελία από την άλλη πλευρά παροµοιάζει την οικογένεια µε 

«καταφύγιο». Θεωρεί, ότι  η οικογένεια, αποτελείται από άτοµα που το ένα αγαπάει το άλλο 

περισσότερο από καθετί άλλο και ρόλος της είναι να αλληλοβοηθιούνται τα µέλη της, ώστε να 

αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες που τους τυχαίνουν στη ζωή µε τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα η 

Ευαγγελία υπογραµµίζει, ότι ένας από τους ρόλους της οικογένειας είναι και αυτός της ανάδυσης 

θετικών συναισθηµάτων. 

Στη συνέχεια, και οι δύο µητέρες θεωρούν ως βασική αιτία των διαφορών που εντοπίζονται στην 

οικογένεια τη σηµερινή και στην οικογένεια του παρελθόντος την έλλειψη χρόνου. Οι γονείς 

θεωρούν, ότι βασική υποχρέωσή τους απέναντι στα παιδιά είναι να τους προσφέρουν υλικά αγαθά. 

Για να το πετύχουν αυτό δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σπίτι. 

Και τα δύο υποκείµενα πιστεύουν, ότι ο θεσµός της οικογένειας περνάει κρίση στις µέρες µας, 

λόγω του σύγχρονου καταναλωτικού τρόπου ζωής, που οδηγεί στην πολύωρη απουσία των γονέων 

από το σπίτι και στην παρατεταµένη παραµονή των παιδιών στον παππού και τη γιαγιά ή στους 

παιδικούς σταθµούς. Ως αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι και το φαινόµενο των µονογονεϊκών 

οικογενειών, και κατά συνέπεια το συνηθέστατο πλέον φαινόµενο των διαζυγίων.  

Επιπροσθέτως, η Ευαγγελία αντιµετωπίζει την εµφάνιση νέων µορφών οικογένειας, ως 

αποτέλεσµα του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων στις µέρες µας, ενώ η Μαρία, ως µία 

προβληµατική κατάσταση που επιφέρει στο άτοµο συναισθηµατικά κενά, αλλά και ως προσπάθεια 

εξυγίανσης του ατόµου και φυγής του από προβληµατικές καταστάσεις.  

Και οι δύο µητέρες τονίζουν την µεγάλη σηµασία που έχει η δηµιουργία οικογένειας στη ζωή 

τους συγκριτικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση.  

Ακόµη, και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι οι ευθύνες της οικογένειας απέναντι στα παιδιά και η 

«αποστολή» της γενικά δεν τελειώνει ποτέ. 

Η Μαρία και η Ευαγγελία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο συναισθηµατικό και ψυχικό ρόλο της 

οικογένειας, αλλά και την συµπαράσταση και βοήθεια που απορρέει από αυτόν το ρόλο. 

Και για τις δύο µητέρες η έννοια της οικογένειας αποτελεί βασική αξία στη ζωή τους. και η 

Μαρία και η Ευαγγελία υποστηρίζουν, ότι αυτό που δίνει δύναµη κι ευτυχία στη ζωή τους είναι η 

οικογένειά τους. Επιπλέον, αναφέρουν, ότι νιώθουν ευτυχία, όταν ξέρουν, ότι τα µέλη της 

οικογένειάς τους είναι καλά στην υγεία τους, και όταν δίνουν και παίρνουν αγάπη µέσα στα πλαίσιά 

της.   
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- ∆ιαπιστώσεις σε σχέση µε το γάµο 

 

Ο γάµος δεν αποτελεί αυτοσκοπό στη ζωή καµίας µητέρας.  Η Ευαγγελία θεωρεί, ότι σκοπός στη 

ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι γενικά η αναζήτηση της ευτυχίας, όπου νοµίζει εκείνος, ότι 

ενδέχεται να την βρει. Και η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι σκοπός στη ζωή του ανθρώπου 

είναι το να κάνει πράγµατα που το ευχαριστούν, όπως για παράδειγµα είναι η φροντίδα του 

συνανθρώπου. Αυτό µπορεί να εκφραστεί, είτε µε την µορφή του µοναχισµού, είτε µε την αφιέρωση 

στο Θεό, είτε µε την βοήθεια προς το συνάνθρωπο, όπως είναι οι «γιατροί χωρίς σύνορα».  

Επιπροσθέτως, και οι δύο µητέρες συµφωνούν, στο ότι παλαιότερα οι άνθρωποι οδηγούνταν στο 

γάµο από προξενιό. Αντιθέτως σήµερα οδηγούνται κυρίως, επειδή ερωτεύονται. 

Εν τούτοις, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι οι οικονοµικές δυσκολίες της σηµερινής εποχής 

αναγκάζουν το άτοµο να αναβάλλει το γάµο. 

Η Μαρία θεωρεί, ότι οι άνθρωποι σήµερα φτάνουν στο διαζύγιο για εγωιστικούς λόγους. 

Ενδιαφέρονται µόνο για την ατοµική τους ευηµερία. Η Ευαγγελία από την άλλη πιστεύει, ότι οι 

άνθρωποι παίρνουν διαζύγιο, γιατί δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο να µοιραστούν και να 

περάσουν στιγµές µεταξύ τους. Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι 

άνθρωποι χωρίζουν, είναι γιατί επιτρέπουν σε άλλα άτοµα να παρεισφρύουν στη σχέση τους και να 

την επηρεάζουν.    

Επιπλέον, η Μαρία αναφέρει, ότι παντρεύτηκε, γιατί ήθελε να δηµιουργήσει οικογένεια, γιατί 

ήθελε να αποκτήσει παιδιά. Γιατί, όπως ισχυρίζεται και η Ευαγγελία, ακόµη και στις µέρες µας, 

δύσκολα η κοινωνία αποδέχεται µία γυναίκα που γίνεται µητέρα έξω από τα πλαίσια του γάµου, 

αλλά και ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί µέσα σε αυτόν.  

Η Μαρία αναφέρει, ότι η σχέση της µέσα στο γάµο χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρόνου, αλλά η 

Ευαγγελία υπογραµµίζει την ύπαρξη κατανόησης στα πλαίσια του γάµου της, αλλά και 

µικροσυγκρούσεων. 

Και οι δύο µητέρες είναι ευχαριστηµένες από τον τρόπο που βιώνουν την αγάπη στη ζωή τους. 

Αναφέρονται συγκεκριµένα και οι δύο στην αγάπη που εισπράττουν από την οικογένειά τους, από 

το σύζυγο και τα παιδιά. 

 

- ∆ιαπιστώσεις σε σχέση µε την  γυναίκα - µητέρα 

 
Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι παλιότερα ο ρόλος της γυναίκας ήταν αποκλειστικά αυτός 

της νοικοκυράς, αλλά και της ανατροφής των παιδιών. Αντιθέτως, σήµερα, όπως τονίζουν και οι δύο 

µητέρες, η θέση της γυναίκας µέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα έχει αλλάξει σε 

µεγάλο βαθµό. Η γυναίκα έχει αποκτήσει πολλούς ρόλους και αγωνίζεται να ανταπεξέλθει τόσο ως 

µητέρα και ως σύζυγος, µέσα στα πλαίσια του σπιτιού, όσο και ως γυναίκα και εργαζόµενη, εκτός 

οικογενειακού πλαισίου.   

Συµφωνούν, επίσης, και τα δύο υποκείµενα στο γεγονός, ότι η γυναίκα σήµερα πρέπει να 

εργάζεται.  

Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι η µητρότητα ολοκληρώνει τη γυναικεία φύση, αφού της 

χαρίζει απίστευτα συναισθήµατα, αλλά και ένα παιδί, που είναι κοµµάτι από τον εαυτό τον δικό της, 

αλλά και του ανθρώπου που αγαπάει. Η Ευαγγελία, επιπλέον, αναφέρει, ότι η µητρότητα ωριµάζει 

τη γυναίκα, αφού αλλάζει ο τρόπος σκέψης της και γενικότερα διαφοροποιείται η συµπεριφορά της. 

Κι  αυτό, γιατί η µητρότητα την ωθεί, στο να σκέφτεται µε γνώµονα το κοινό καλό, και όχι το 

προσωπικό της συµφέρον.  

Και οι δύο µητέρες υποστηρίζουν, ότι η µητρότητα ολοκληρώνει τη γυναικεία φύση, αφού της 

χαρίζει απίστευτα συναισθήµατα, αλλά και ένα παιδί, που είναι κοµµάτι από τον εαυτό τον δικό της, 

αλλά και του ανθρώπου που αγαπάει. Η µητρότητα ωριµάζει τη γυναίκα, αφού αλλάζει ο τρόπος 

σκέψης της και γενικότερα διαφοροποιείται η συµπεριφορά της. Κι  αυτό, γιατί η µητρότητα την 

ωθεί, στο να σκέφτεται µε γνώµονα το κοινό καλό, και όχι το προσωπικό της συµφέρον.  
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- ∆ιαπιστώσεις σε σχέση µε τον άντρα - πατέρα 

 

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ρόλος του άντρα παλαιότερα ήταν να γεννά παιδιά, και µάλιστα 

πολλά, αλλά και να είναι υπεύθυνος για τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς του. Σκοπός του 

ήταν η παροχή υλικών αγαθών στο σπίτι. Στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών δε 

συµµετείχε καθόλου, αφού υπεύθυνη σε αυτόν τον τοµέα θεωρούσε την µητέρα τους. Σήµερα, όµως 

τα δεδοµένα έχουν αλλάξει. Στη σηµερινή εποχή, και οι δύο µητέρες πιστεύουν, ότι ο άντρας έχει 

εκσυγχρονιστεί, έχει ακολουθήσει τις κοινωνικές αλλαγές, που επιβάλλουν την ενεργό συµµετοχή 

του στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και την βοήθειά του στις οικιακές εργασίες του σπιτιού.  

Και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο σύζυγός τους είναι ιδανικός, αφού αγαπάει και προσέχει τα 

παιδιά τους. Ειδικότερα, η Ευαγγελία τονίζει, ότι ο σύζυγός της δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των 

παιδιών. Η Ευαγγελία επίσης, αναφέρει, ότι ο σύζυγός της θεωρείται ιδανικός, αφού αφιερώνει 

ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά και είναι δίπλα τους, συναισθηµατικά και ψυχικά. 

 

- ∆ιαπιστώσεις σε σχέση µε τα παιδιά 

 
Η Ευαγγελία λοιπόν πιστεύει, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι αποκτούσαν παιδιά από αγάπη, από 

την επιθυµία να δηµιουργήσουν οικογένεια µε έναν άνθρωπο, για τον οποίο έτρεφαν βαθιά 

συναισθήµατα. Η Μαρία από την πλευρά της θεωρεί, ότι στην παλαιότερη εποχή οι άνθρωποι 

αποκτούσαν παιδιά, για να αποκτήσουν απογόνους, να συνεχιστεί η γενιά, να διαιωνιστεί το 

ανθρώπινο είδος. Ωστόσο και τα δύο υποκείµενα, θεωρούν, ότι σήµερα οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στην απόκτηση παιδιών, λόγω των δύσκολων συνθηκών ζωής, αλλά και των άσχηµων 

συνηθειών στη ζωή, όπως είναι το άγχος, το δυσµενές περιβάλλον, η διατροφή, η ακτινοβολία από 

τα κινητά. 

Η Ευαγγελία από την πλευρά της υποστηρίζει, ότι ο ρόλος των παιδιών µέσα στην οικογένεια 

είναι να στηρίζουν τους γονείς, αλλά και τα αδέρφια µεταξύ τους να αλληλοϋποστηρίζονται. Και να 

υπάρχει αγάπη µεταξύ τους. Η Μαρία από την άλλη θεωρεί, ότι τα παιδιά υπάρχουν, για να 

επικοινωνούν και να παίζουν µε τους γονείς, αλλά και για να ευχαριστούν τους γονείς και οι γονείς 

αυτά. Να υπάρχει, δηλαδή, µία αµοιβαία ανταλλαγή συναισθηµάτων, η οποία δηµιουργεί µία 

ισορροπία και µία αρµονία στην οικογένεια. 

Επιπλέον, και τα δύο υποκείµενα υποστηρίζουν, ότι τα αδέρφια πρέπει να βοηθιούνται µεταξύ 

τους και να υποστηρίζονται σε όλους τους τοµείς της ζωής τους.  

Ακόµη, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι ο ρόλος των γονέων στην ανατροφή των παιδιών και στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεών τους, είναι καταλυτικός, αφού αυτοί αποτελούν 

πρότυπα για τα παιδιά τους.  

Και οι δύο µητέρες δεν αγχώνονται καθόλου µε την προοπτική της αυτονόµησης των παιδιών 

τους. Μάλιστα, θέτουν το θέµα της αυτονόµησης, ως σκοπό της οικογένειας.   

Ακόµη, και οι δύο µητέρες θεωρούν, ότι το καλύτερο πράγµα που οφείλει να κάνει ο γονέας για 

το παιδί, είναι να προσέχει την υγεία του. Παράλληλα, ο γονέας είναι υπεύθυνος για την ευτυχία των 

παιδιών και οφείλει να δηµιουργεί χαρούµενα παιδιά, χαρούµενες προσωπικότητες. Η Ευαγγελία 

από την πλευρά της αναφέρει, ότι ο γονέας πρέπει να δηµιουργήσει τις συνθήκες, έτσι ώστε το παιδί 

να αποκτήσει µία συναισθηµατική και ψυχική βάση, αλλά και να χαρακτηρίζεται από αυτονοµία σε 

όλους τους τοµείς της ζωής. Τέλος υπογραµµίζει, ότι υποχρέωση των γονέων αποτελεί και το 

γεγονός να στηρίξουν την αδερφική σχέση µέσα στα οικογενειακά πλαίσια και να κάνουν τα παιδιά 

να αισθανθούν την αξία της.  

Η Μαρία θεωρεί, ότι ο σύζυγός της είναι περισσότερο συντηρητικός και απόλυτος από εκείνη 

στην ανατροφή των παιδιών τους. Η Μαρία αναφέρει επιπλέον, ότι και οι δύο µέσα στην οικογένεια 

πράττουν σύµφωνα µε τις επιθυµίες των παιδιών. Θεωρούν, ότι ο σωστός τρόπος διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών στηρίζεται στον σεβασµό στις επιθυµίες τους και τις επιλογές τους. Από την άλλη, η 
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Ευαγγελία θεωρεί, ότι είναι περισσότερο αγχώδης στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

από το σύζυγό της. 

 

Έτσι, λοιπόν, τα βασικά συµπεράσµατα που αναδύθηκαν από τις παραπάνω διαπιστώσεις αλλά 

και από την ανάλυση του πλούσιου ερευνητικού µας υλικού, είναι τα εξής:  

 
1. Η λέξη «οικογένεια» συνδέεται µε συναισθήµατα και διασκέδαση. Είναι αγάπη, στοργή, 

αλληλοκατανόηση, αλλά και παιχνίδι. Παιχνίδι που παίζουν όλα τα µέλη µαζί και περνούν 

ευχάριστα το χρόνο τους. Ξεχωρίζει η αγάπη που κυριαρχεί ανάµεσα στα µέλη της. Σε 

συνδυασµό µε την αγάπη τονίζεται η σηµασία της επικοινωνίας, αλλά και της έλλειψης 

συγκρούσεων. Η «οικογένεια» είναι δεσµός, αφού τα µέλη της είναι ενωµένα µε γερά και 

δυνατά δεσµά, αλλά είναι και πρόσωπα, αφού κάποια συγκεκριµένα άτοµα ανήκουν σε 

αυτήν. Τέλος, η οικογένεια αποτελεί πηγή απορρόφησης προβληµάτων, αφού έχει την 

ικανότητα να «απορροφά» τα προβλήµατα που παρουσιάζονται µέσα στο σύστηµά της.     

 Η οικογένεια ορίζεται ως «σπίτι». Οριοθετείται, τοποθετείται, δηλαδή, σε ένα σπίτι σε ένα 

χώρο κοινό, προκειµένου να υπάρξει κοινό πλαίσιο δράσης. Επίσης, ορίζεται, ως «σχέσεις – 

δεσµοί». Οι δεσµοί και οι υγιείς σχέσεις µεταξύ των µελών του πλαισίου της οικογένειας, 

θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου αυτή να ισορροπήσει και να εξελιχθεί 

οµαλά. Η αγάπη, η επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια και η 

αλληλοσυµπαράσταση, είναι µερικά απαραίτητα συστατικά της έννοιας της οικογένειας. ∆εν 

νοείται οικογένεια χωρίς αυτά τα στοιχεία. Τονίζονται ιδιαίτερα τα υπάρχοντα δεσµά της 

αγάπης µέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Τα µέλη της δεν ενώνονται µεταξύ τους µόνο από 

το ίδιο αίµα ή τους κοινούς προγόνους, αλλά και από τα δεσµά αγάπης. Οικογένεια λοιπόν, 

για εκείνη δεν αποτελούν µόνο, όσοι έχουν «κοινό αίµα», αλλά και τα άτοµα που µένουν 

κάτω από την ίδια στέγη και αναπτύσσουν στενούς δεσµούς αγάπης µεταξύ τους, 

αλληλοκατανόησης, αλληλοβοήθειας και αλληλοσυµπαράστασης. Πολλές φορές θεωρείται, 

ότι τα δυνατά συναισθήµατα έχουν µεγαλύτερη ισχύ στη ψυχική και συναισθηµατική ένωση 

των ατόµων, απ’ ότι το ίδιο αίµα.  

Επιπλέον, η οικογένεια αποτελεί και πεδίο στοχοθέτησης, αφού µέσα στους κόλπους της 

διαµορφώνονται από τα µέλη της συγκεκριµένα πλαίσια δράσης, θέτονται στόχοι και 

λαµβάνονται αποφάσεις, όπως για παράδειγµα είναι η απόκτηση παιδιών ή µη. Τέλος, η 

οικογένεια ορίζεται, ως «πηγή ευτυχίας», αφού αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για 

να είναι η ζωή πλήρη νοήµατος. ∆ίνεται προτεραιότητα στη δηµιουργία οικογένειας, και όχι 

στην επαγγελµατική αποκατάστασή των ατόµων.  

2. «Η µητέρα» εκλαµβάνεται, ως µία έννοια ιερή. Είναι το πιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή 

του ανθρώπου, αφού σηµατοδοτεί την αγάπη, τη θαλπωρή, τη ζεστασιά. Συµβολίζεται µε µία 

µεγάλη αγκαλιά, που βοηθά τον άνθρωπο να λησµονεί όλα τα προβλήµατα. Είναι, ό, τι έχει 

αξία στη ζωή. Η «µητέρα» είναι κάτι το ιδανικό, το σεβαστό, το πιο αγαπηµένο πρόσωπο 

στη ζωή όλων των ανθρώπων. Συµβολίζεται µε το συναίσθηµα στη ζωή. Είναι αυτή που δίνει 

πνοή στο παιδί της, αυτή που θυσιάζει την ίδια της τη ζωή, για να γεννήσει το παιδί της, 

αλλά και να το µεγαλώσει. Η µητέρα µπορεί να κάνει τα πάντα για το παιδί της, χωρίς 

δεύτερη σκέψη, και σε ό, τι κι αν της ζητηθεί.  

3. Ο «πατέρας» κατέχει µία σηµαντική θέση στη ζωή του παιδιού. Όχι, όµως το ίδιο µε την 

µητέρα. ∆εν τοποθετείται δίπλα της, αλλά πίσω της ακριβώς. Η συµβολή του είναι 

καθοριστική στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Είναι το στήριγµα και ο 

«οδηγός» στη ζωή του, ο άνθρωπος που θα δείξει στο παιδί τον τρόπο να ανταπεξέρχεται στις 

δυσκολίες της ζωής. Συµβολίζεται µε τη δύναµη στη ζωή. Ο «πατέρας» είναι αληθινός, 

φιλικός, συµπονετικός και στοργικός και προστατευτικός. Η µακρόχρονη απουσία του από 

την οικογενειακή εστία δηµιουργεί στο παιδί ανασφάλεια και άγχος.  

4. «Αδέρφια» είναι τα άτοµα που µπορεί να τα εµπιστευτεί κάποιος. Είναι ιδιαίτερα 

υποστηρικτικά µεταξύ τους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Είναι η σχέση µέσα στην 
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οποία το άτοµο κοινωνικοποιείται. Είναι τα πλέον αξιόπιστα άτοµα µετά την µητέρα, στα 

οποίο µπορεί να στηριχθεί κάποιος. Είναι τα πρόσωπα που συµπαραστέκονται και 

καταλαβαίνουν τον αδερφό, που αγαπάνε ανιδιοτελώς και χωρίς προϋποθέσεις. Είναι τα 

πρόσωπα, που διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην µεταξύ τους ανάπτυξη. Ωστόσο, 

είναι και άτοµα, που δηµιουργείται µαζί τους καταστροφική σχέση, µε αρνητικές 

συναισθηµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. 

5. Η µητέρα σήµερα αναλαµβάνει πολλαπλούς ρόλους (µητέρα, εργαζόµενη, νοικοκυρά, 

σύντροφος, ερωµένη), αλλά και διακατέχεται από έντονο άγχος, προκειµένου να 

ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των παραπάνω ρόλων. Επιθυµεί και έµµεσα 

απαιτεί, πλέον, από το σύζυγο να γίνει βοηθός. Αναζητά την µεγαλύτερη συµµετοχή του στις 

οικιακές δουλειές, αλλά και στο µεγάλωµα των παιδιών. ∆εν αποδέχεται την προτεραιότητα 

της εργασίας, ως δικαιολογία εκ µέρους του συζύγου. Η απροθυµία του συζύγου να 

εκσυγχρονιστεί και να συµβαδίσει µε τα δεδοµένα της εποχής, πολλές φορές οδηγούν το 

ζευγάρι σε έντονες συγκρούσεις. 

6. Εντοπίζεται µεγάλη διαφορά συγκριτικά µε το θεσµό της οικογένειας παλαιότερα και 

σήµερα. Γίνεται εστίαση στις νέες µορφές  οικογένειας. Τονίζεται ιδιαίτερα το φαινόµενο της 

µείωσης του αριθµού των αποκτηθέντων παιδιών στην οικογένεια, αλλά και οι νέες µορφές 

συµβίωσης (π.χ. οµοφυλοφιλικές). Υπογραµµίζεται το φαινόµενο της αντικατάστασης της 

πυρηνικής από την µονογονεϊκή οικογένεια. Επιπλέον, θίγεται το µεγάλο ποσοστό των 

ανασυσταµένων οικογενειών. Όλα αυτά προβάλλονται, ως αποτέλεσµα της πολύωρης 

απουσίας των γονέων από το σπίτι. Κι αυτό, γιατί προβάλλεται η επιθυµία τους να 

εργάζονται συνεχώς, ώστε να παρέχουν στα παιδιά τους, όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. 

Ως αποτέλεσµα αυτού, σχολιάζεται η αποξένωση των µελών της οικογένειας, λόγω της 

πολύωρης παραµονής των παιδιών µακριά από τους γονείς. Αναφέρεται επίσης, το φαινόµενο 

πρώτα της απόκτησης του παιδιού και κατόπιν του γάµου. Θίγεται το θέµα της επιλογής που 

έχουν οι νέοι σήµερα, ανάµεσα σε θρησκευτικό και πολιτικό γάµο.   

7. Θεωρείται, ότι η παροχή υλικών αγαθών, αποτελούσε τον αποκλειστικό σκοπό της παρουσίας  

του πατέρα µέσα στο σπίτι κατά την παλαιότερη εποχή. Σήµερα, αντιθέτως υποστηρίζεται η 

τάση αλλαγής του πατέρα και η προσπάθεια εκσυγχρονισµού του, σύµφωνα µε τα νέα 

κοινωνικά δεδοµένα. Προσπαθεί να λάβει µέρος στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και στις 

οικιακές δουλειές του σπιτιού. Ωστόσο, πολλές φορές χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα η 

εργασία του, προκειµένου να απουσιάζει από το σπίτι και να µην εµπλακεί µε τα παραπάνω. 

8. Η τεκνοποίηση και γενικότερα η ανατροφή των παιδιών θεωρείται ο βασικότερος ρόλος της 

γυναίκας την παλαιότερη εποχή. Αντιθέτως σήµερα, εκτός από την τεκνοποίηση αναφέρεται 

και ο ρόλος της εργαζόµενης γυναίκας. Της γυναίκας που προσφέρει στον οικονοµικό τοµέα 

της οικογένειας µαζί µε το σύζυγο. Πολλές φορές µάλιστα συντηρεί την οικογένεια µόνη της, 

αφού εξαιτίας του µεγάλου ποσοστού ανεργίας που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας, πολλοί 

άντρες – σύζυγοι δεν απασχολούνται. ∆ίνεται έµφαση στις αυξηµένες καταναλωτικές 

ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και τις αυξηµένες απαιτήσεις των ίδιων των γονέων για την 

παροχή, όλο και περισσότερων υλικών αγαθών προς το παιδί.  

9. Ο γάµος δεν προβάλλεται, ως σκοπός της ζωής του ατόµου. Αντιθέτως, τονίζεται η 

αναζήτηση της ευτυχίας στη ζωή του ατόµου, ό, τι µορφή κι αν έχει αυτή. Μάλιστα γίνεται 

αναφορά στη χαλάρωση των θεσµών της σηµερινής εποχής, αφού πολλές φορές η απόκτηση 

του παιδιού προηγείται από την τέλεση του γάµου. Τονίζεται, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι 

παντρεύονταν µε κίνητρο την απόκτηση περιουσίας ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας, 

ενώ σήµερα οι άνθρωποι παντρεύονται κυρίως από τα αµοιβαία αισθήµατα της αγάπης. 

Υποστηρίζεται ο γάµος από έρωτα χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και ο γάµος από προξενιό. 

10. Η στήριξη των γονέων, αλλά και η αλληλοϋποστήριξη ανάµεσα στα αδέρφια αποτελούν το 

ρόλο των παιδιών στη σηµερινή οικογένεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της 

αγάπης ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Ο ρόλος των παιδιών µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας εστιάζεται στην επικοινωνία και το παιχνίδι µε τους γονείς, αλλά και την 
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αµοιβαία ευχαρίστηση και ικανοποίηση που αντλείται από την παραπάνω σχέση. Τονίζεται η 

σηµασία της αµοιβαίας ανταλλαγής θετικών συναισθηµάτων, απαραίτητη προϋπόθεση της 

ύπαρξης αρµονίας και ισορροπίας στην οικογένεια.  

11. Υπογραµµίζεται η σπουδαιότητα των γονέων στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και των 

αντιλήψεων των παιδιών, µέσω της διαδικασίας ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους. 

θεωρούν, αφού αποτελούν πρότυπα µίµησης για τα παιδιά.  

12. Υπογραµµίζεται η κρίση του θεσµού της οικογένειας, λόγω του σύγχρονου καταναλωτικού 

τρόπου ζωής, που οδηγεί στην πολύωρη απουσία των γονέων από το σπίτι και στην 

παρατεταµένη φύλαξη των παιδιών από άλλα πρόσωπα (παιδικοί σταθµοί, παππούς – γιαγιά). 

Ως αποτέλεσµα αυτής της κρίσης είναι και το φαινόµενο των µονογονεϊκών οικογενειών, 

αλλά και το συνηθέστατο πλέον φαινόµενο των διαζυγίων. Ωστόσο, σηµαντική θεωρείται και 

η συναισθηµατική και ψυχολογική αποξένωση µέσα στην οικογένεια. 

13. Η οικογένεια είναι πηγή αρµονίας και ο ρόλος της είναι να βοηθάει τα µέλη να 

αλληλοσυµπληρώνονται, να γίνεται ένα αλισβερίσι συναισθηµάτων και αρωγής, τόσο 

συναισθηµατικής, όσο και ψυχικής. Το κάθε µέλος της οικογένειας, ανάλογα µε το φύλο, την 

ηλικία, αλλά και τις δυνατότητες και ικανότητες του, βοηθάει µε τον δικό του τρόπο, όσο και 

όπως µπορεί. Ακόµη, η οικογένεια αποτελεί αφορµή αξιολόγησης του εαυτού, αφού µέσα 

στα πλαίσια αυτής διαµορφώνεται ο χαρακτήρας του ατόµου. Υιοθετούνται πρότυπα 

συµπεριφοράς και µαθαίνονται οι ρόλοι των φύλων. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο πλαίσιο 

για την κοινωνικοποίηση του νέου ατόµου. Ωστόσο, αναφέρεται και ένας ακόµη ρόλος της 

οικογένειας, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να παρέχει πολύτιµη αρωγή στα µέλη του για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, αλλά και της προσωπικής ζωής.  

Καταδικάζεται η ανυπαρξία επικοινωνίας µέσα στα πλαίσια της οικογένειας και γενικότερα η 

δηµιουργία έντονων προβληµάτων, που δηµιουργούν δυσλειτουργίες στα µέλη της. 

Υπογραµµίζεται η σηµασία της οικογένειας για την ανάδυση θετικών συναισθηµάτων, όπως 

είναι αυτό της αγάπης, της κατανόησης και της συµπαράστασης και απορρίπτεται 

οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθηµα, όπως είναι η ζήλια ή η κακία. Μόνο δυσλειτουργίες 

µπορούν να δηµιουργήσουν τα παραπάνω στο σύστηµα της οικογένειας µε άσχηµες 

συναισθηµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα µέλη του. 

14. Υποστηρίζεται, ότι ο άνθρωπος οδηγείται στο γάµο, γιατί επιθυµεί την απόκτηση παιδιών. 

Ωστόσο προβάλλεται και η εµφάνιση των ανασυσταµένων οικογενειών, ως αποτέλεσµα της 

µη αποδοχής των παιδιών εκτός γάµου. Τέλος τονίζεται, η σηµασία της αγάπης και 

γενικότερα των όµορφων συναισθηµάτων που απορρέουν από τη σχέση και οδηγούν το 

άτοµο στην απόφαση του γάµου. 

15. Η απόκτηση των παιδιών κατέχει ιδιαίτερα σηµαντική θέση στη ζωή των µητέρων. Τα παιδιά 

αποκτιούνται, είτε από επιθυµία, είτε από τυχαίο γεγονός (λόγω ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης). 

Ωστόσο επισηµαίνεται και η απόκτηση ενός  παιδιού, ως αποτέλεσµα της αγάπης της σχέσης, 

αλλά και ως «δώρο», ως συντροφιά στο πρώτο παιδί στην οικογένεια.  

16. Ο ρόλος της µητέρας στη σηµερινή σύγχρονη ζωή προβάλλεται ως αγχώδης και πολύπλοκος. 

Η γυναίκα – µητέρα σήµερα έχει πολλούς ρόλους και κυριαρχείται από άγχος, όχι τόσο για 

την ποσότητα των ρόλων αυτών, όσο για το να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε όλους αυτούς. 

Αναφέρεται ο µοναδικός ρόλος της µητέρας την παλαιότερη εποχή, που ήταν η τεκνοποίηση 

και η ανατροφή του παιδιού. Η γυναίκα – µητέρα ωστόσο έχει εκσυγχρονιστεί και αποκτά 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.  

17.  Ο άντρας – πατέρας δεν αποδέχεται εύκολα την εµπλοκή του µε τις οικιακές εργασίες ή τη 

φροντίδα του παιδιού. Προτιµά να ετεροαπασχολείται ή να βρίσκεται συνεχώς στη δουλειά 

του ή να βοηθάει τη σύζυγο, όταν εκείνη δεν έχει χρόνο να ανταπεξέλθει σε όλα. Φαίνεται, 

ότι σε ένα βαθµό έχει εκσυγχρονιστεί, αλλά όχι µε την ταχύτητα που µεταβάλλεται η 

κοινωνία.  
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18. Η ευτυχία βιώνεται ως είσπραξη αγάπης και σεβασµού από τα µέλη της οικογένειας. 

Παράλληλα, ευτυχία απορρέει από την υγεία του ατόµου, αλλά και από την επαγγελµατική 

του αποκατάσταση. 

19. Τα σηµαντικότερα πρόσωπα στη ζωή είναι τα µέλη της οικογένειας. Αυτά µπορείνα 

προέρχονται, είτε από την οικογένεια καταγωγής, είτε από την οικογένεια που το άτοµο έχει 

δηµιουργήσει (σύζυγος και παιδιά). 

20. Η οµορφότερη στιγµή στη ζωή µίας µητέρας σχετίζεται µε τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα, 

εστιάζεται  στη γέννηση του παιδιού ή ακόµα και στην εγκυµοσύνη. 

21. Η ζωή της µητέρας νοηµατοδοτείται  από την οικογένεια και τα παιδιά της. Από την αµοιβαία 

εκδήλωση αγάπης. Ωστόσο, αναφέρεται και η ικανοποίηση που αντλείται από το 

επαγγελµατικό πλαίσιο  

22. Άγχος και ανησυχία στη ζωή προκαλείται από την άσχηµη σχέση µε τα µέλη της οικογένειας 

καταγωγής. Επιπλέον, ιδιαίτερο άγχος στη ζωή προκαλείται από την έννοια της  

διαπαιδαγώγησης των παιδιών της οικογένειας. 

23. Ως σπουδαιότερο θέµα ζωής προβάλλεται ο αυτοσεβασµός του ανθρώπου στη ζωή, αλλά και 

η άσχηµη σχέση µε τα µέλη της οικογένειας καταγωγής, καθώς και οι αρνητικές συνέπειες 

στη ζωή του ατόµου. 

24. Ο αυτοέλεγχος προβάλλεται ως απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητας του ατόµου, 

προκειµένου να νιώθει, ότι η ζωή του είναι πλήρη νοήµατος. Σε συνάρτηση µε το παραπάνω, 

αναφέρεται και ο ελεύθερος χρόνος που πρέπει το άτοµο να έχει στη διάθεσή του, για να 

ασχοληθεί µε τον εαυτό του.  

25. Η έννοια της οικογένειας προβάλλεται ως βασική αξία στη ζωή, αφού µέσω αυτής τα παιδιά 

εξελίσσονται σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες, σε υγιείς και δυναµικές οντότητες. Σε 

συνδυασµό µε την έννοια της οικογένειας αναφέρεται και η αξία της αγάπης, ως προϋπόθεση, 

αλλά και αποτέλεσµα της δύναµης, της συγχώρεσης, της αντιµετώπισης των προβληµάτων, 

της κατανόησης, της βοήθειας προς το συνάνθρωπο. Τέλος αναφέρεται η έννοια της 

ασφάλεια, ως βασικότερη αξία στη ζωή του ατόµου.  

26. Ο οικογενειακός εαυτός αναπαριστάται ως πηγή ευτυχίας, αλλά και αγάπης. Αναβλύζουν 

ποικίλα συναισθήµατα, τα οποία επιδρούν θετικά στο άτοµο. Όσα στάδια του οικογενειακού 

εαυτού δεν αναβιώνουν στο άτοµο θετικά συναισθήµατα σε λεκτικό επίπεδο, δεν 

αναφέρονται, ούτε ιχνογραφικά, ούτε µεταφορικά. Όσα στάδια του οικογενειακού εαυτού 

αναφέρονται λεκτικά, αναφέρονται µε την ίδια έννοια και λεκτικά και µεταφορικά.  

 

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα εργασία διαπιστώνει την εµφάνιση νέων οικογενειακών 

σχηµάτων, ως χαρακτηριστικό της σύγχρονης νεωτερικής κοινωνίας. Προβάλλονται έντονα οι 

σηµερινοί πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας και το άγχος που την διακατέχει, προκειµένου να 

ανταποκριθεί σε όλους επιτυχώς. Την σηµερινή γυναίκα δεν τη φοβίζει η ανάληψη πολλών 

ταυτόχρονα ρόλων, αλλά ο βαθµός ανταπόκρισής τους σε αυτούς τους ρόλους. Τονίζεται η ανάγκη 

της µεγαλύτερης εµπλοκή του άντρα στον οικογενειακό και πατρικό ρόλο, ώστε να εµπλέκεται 

περισσότερο στη συναισθηµατική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού του, και όχι να αποτελεί µόνο 

τον παροχέα υλικών αγαθών στην οικογένεια. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η σηµασία της ροµαντικής 

αγάπης και τονίζεται η διαφορά µε τη σύναψη σχέσεων από εξωτερικές επιταγές. Τονίζεται η 

επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις µορφές σχέσεις (συζυγική, γονεϊκή, αδερφική) µέσα 

στα πλαίσια της οικογένειας. Προβάλλεται η παιδοκεντρικότητα της σηµερινής οικογένειας, καθώς 

και η επένδυση της στην εκπαίδευσή του παιδιού. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός της µείωσης των 

αποκτηθέντων παιδιών σε κάθε οικογένεια.  

Φαίνεται, ότι όσο περισσότερα παραδοσιακά στοιχεία έχει η οικογένεια, τόσο περισσότερο ο 

άντρας είναι απών από την οικογενειακή ζωή και η γυναίκα έχει µεγαλύτερη ευθύνη ανατροφής των 

παιδιών. Ακόµη, και αν η εποχή µας έχει εκσυγχρονιστεί και έχει δεχθεί τις επιρροές της 

µετανεωτερικής εποχής, φαίνεται, ότι η γυναίκα προχωρά και συµβαδίζει µε τις αλλαγές αυτές, ενώ 

ο άντρας επιθυµεί ο ρόλος του να περιέχει περισσότερα παραδοσιακά στοιχεία. Φαίνεται, ωστόσο, 
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ότι οι σηµερινοί άντρες, είτε σύζυγοι, είτε πατεράδες, αποµακρύνονται, έστω και µε δυσκολία από 

άντρας να προχωρά, αλλά µε µικρά και σταθερά βήµατα.  

 

10.3. Γενικά Συµπεράσµατα 
 

Συνειδητοποιούµε λοιπόν, ότι στην εποχή που ζούµε, την ύστερη νεωτερική, οι ρόλοι των αντρών 

και των γυναικών οφείλουν να προσδιορίζονται από τους ίδιους, απαλλαγµένοι από κατάλοιπα της 

παραδοσιακής εποχής. Οφείλουν να προσπαθήσουν όσο µπορούν να συµβαδίσουν µε την 

µετανεωτερική εποχή, προκειµένου η επαφή τους και η σχέση τους να µη χάνει το νόηµα της και να 

µην καταλήγει σε δυσλειτουργία στην οικογενειακή ζωή τους.   

Είδαµε, ότι το συναισθηµατικό και ψυχικό δέσιµο της οικογένειας, είναι αυτό που ενώνει τελικά 

την οικογένεια, και όχι το κοινό αίµα ή η ίδια στέγη. Η αµοιβαία ανταλλαγή όµορφων 

συναισθηµάτων υπερέχει των δεσµών αίµατος (Χουρδάκη, Μ., 1995· Τσαούσης, 1984· Μουσούρου, 

2005· Milhoffer & Poggeler, 1991· Muncie, 2009· Toman, 1991· Τάνταρος, 2004· Στουφή, 2006· 

Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, 1998β). 

Φαίνεται, ότι η αυστηρή αγωγή και διαπαιδαγώγηση που υιοθετείται πολλές φορές από τους 

Έλληνες γονείς, µε αποτέλεσµα να γίνονται αυταρχικοί και να µην δίνεται αυτονοµία και ελευθερία 

στα παιδιά, έχει πολλές και αρνητικές συνέπειες στη ζωή του παιδιού (Τσαρδάκης, 1984).  

∆ιαπιστώσαµε, ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής οικογένειας σήµερα είναι η 

παιδοκεντρικότητά της. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα η στοργή των γονέων προς τα παιδιά, η 

προτεραιότητα που κατέχουν στη ζωή τους, αλλά και η επένδυση των σηµερινών γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών της ελληνικής οικογένειας. Υποστηρίζουν µάλιστα, ότι ο γονέας σήµερα 

εργάζεται συνεχώς, για να επενδύει οικονοµικά στην εκπαίδευση των παιδιών του, µειώνοντας όµως 

µε αυτόν τον τρόπο τον χρόνο που περνά µαζί του (Μουσούρου, 2005· Κατάκη, 1990· Muncie & 

συνερ. 2008). 

Τονίζεται ιδιαίτερα η επικοινωνία που πρέπει να διαπερνά όλες τις σχέσεις µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας. Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική για την οµαλή λειτουργία της οικογένειας, αλλά και την 

υγιή ανάπτυξη των µελών της (Κατάκη, 1990· Bowen, 1998). 

Παρατηρείται επίσης, ότι η γυναίκα αναµένει και προσδοκά  από τον άντρα µεγαλύτερη ένταξη 

στον οικιακό χώρο και µεγαλύτερη εµπλοκή στον πατρικό ρόλο. Είδαµε, ότι ακόµη και όταν υπάρχει 

ανταπόκριση στους νέους αυτούς ρόλους του άντρα, η γυναίκα, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών 

της αναµένει ακόµη µεγαλύτερη ανταπόκριση (Ναζίρη & ∆ραγώνα, 1995). 

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι ο αντρικός ρόλος δεν φαίνεται να έχει µεταβληθεί τόσο, όσο ο 

γυναικείος. Κι αυτό, γιατί οι άντρες δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στις καινούριες κοινωνικές 

και προσωπικές σχέσεις µε το άλλο φύλο (Μουσούρου, 2005).   

∆ιαπιστώνεται ακόµη, ότι οι µόνες δουλειές, στις οποίες αφιερώνουν χρόνο οι άντρες είναι εκτός 

σπιτιού ή η πληρωµή λογαριασµών. Η γυναίκα είναι αυτή που αναλαµβάνει το κύριο βάρος των 

οικιακών εργασιών, ενώ οι στάσεις των αντρών απέναντι στη φροντίδα των παιδιών γίνεται 

προοδευτικότερη, αλλά διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά πρότυπα στην καθηµερινή οικογενειακή 

ζωή (ΚΕΘΙ, 2007· Μαράτου – Αλιµπράντη, 1995).  

Παράλληλα φαίνεται, ότι ο άντρας ή δεν συµµετέχει καθόλου στις καθαρά «γυναικείες εργασίες» 

ή συµµετέχει, γιατί η γυναίκα δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί µε κάποια πράγµατα µέσα στο σπίτι ή 

ασχολείται µε «αντρικές εργασίες» εκτός σπιτιού Daly (1993). 

Η έρευνά µας έχει συνάφεια µε την έρευνα της Μουσούρου, η οποία υποστηρίζει, ότι η γυναίκα 

είναι αυτή που αναλαµβάνει το κύριο βάρος των οικογενειακών εργασιών.  

Είδαµε επίσης, ότι τα υποκείµενά της έρευνας αναφέρθηκαν σε µία σειρά µεταβολών, τις οποίες 

έχει υποστεί ο θεσµός της παραδοσιακής οικογένειας, όπως είναι η αύξηση των νέων οικογενειακών 

σχηµάτων (αντικατάσταση της διευρυµένης οικογένειας από την πυρηνική, η αύξηση του αριθµού 

των διαζυγίων και κατά συνέπεια η αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, η αύξηση των ατόµων 

που συζούν ή που έχουν χωρίσει και έχουν ξαναπαντρευτεί· Ζαφείρης και συνεργ. 1999· 
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Παπακωνσταντίνου, 2005· Γιώτσα, 2005· Μουσούρου, 1985, 20005· Θεοδωροπούλου, 2003· 

Πρεσβέλου, 2003· Χατζηχρήστου, 1998, 1999· Κογκίδου, 1995).   

Επιπλέον, διαπιστώσαµε, ότι παρατηρείται σηµαντική µείωση των γεννήσεων και κατά συνέπεια 

µείωση των µελών της οικογένειας  (Πυργιωτάκης, 2000· Ζαφείρης και συνεργ. 1999· Πρεσβέλου, 

2003). 

Η έρευνα µας συµβαδίζει µε την άποψη του Sayres, ο οποίος υπογραµµίζει, ότι µέσα στα πλαίσια 

της οικογένειας αναδύονται και εκφράζονται όλα τα ανθρώπινα συναισθήµατα, θετικά και αρνητικά. 

Επιβεβαιώνουµε την παραπάνω άποψη, αφού στην παρούσα έρευνα ακούστηκε, ότι µέσα στα 

οικογενειακά πλαίσια µπορεί να υπάρχει αγάπη, κατανόηση, συµπαράσταση, αλλά και ζήλια και 

κακία (Sayres (2000).   

Είδαµε επίσης, την µεγάλη σηµασία που ασκεί η οικογένεια στην αγωγή του παιδιού και 

ιδιαίτερα στην µετάδοση των αξιών, αλλά και στη δηµιουργία προτύπων για τα παιδιά που 

προβάλλονται µέσα από αυτήν (Μισέλ, 1993· Poggeler, 1991· Μουσούρου, 1989, 20005).  

∆ιαπιστώσαµε, ότι η οικογένεια είναι άτοµα που αποτελούνται από δεσµούς αίµατος, ότι µένουν 

µαζί σε ένα χώρο και ότι έχουν κοινούς στόχους (Μπαµπινιώτης, 1998).    

Φαίνεται επίσης, ότι βασικός σκοπός του γάµου και της δηµιουργίας οικογένειας είναι η 

διατήρηση του ανθρώπινου είδους µέσω της αναπαραγωγής των µελών της κοινωνίας (Helmut, 

1989· Τσαρδάκη, 1993· Μουσούρου, 2005). 

Ωστόσο, η έρευνά µας δεν συνάδει µε την άποψη των Μουσούρου, 2005 & Muncie, 2009, ότι 

προκειµένου να υπάρξει οικογένεια, πρέπει να υπάρχουν παιδιά. Κι αυτό, γιατί ακούστηκε, ότι η 

οικογένεια συνίσταται και χωρίς την ύπαρξη τέκνων. ∆εν προβλήθηκε, δηλαδή, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση η ύπαρξη παιδιών (Θεοδωροπούλου, 2003).  

Είδαµε επίσης την αξία της κοινωνικοποίησης του παιδιού από την οικογένεια (Γκιζέλης, 1991· 

Milhoffer & Poggeler, 1991· Τάνταρος, 2004· Ackerman, 1958).  

Τονίζεται επίσης, η υποχρέωση της οικογένειας για δηµιουργία σεξουαλικών προτύπων και για 

την σεξουαλική ωρίµανση των παιδιών µέσω συζήτησης και διαλόγου – κυρίως από την πλευρά της 

µητέρας (Acherman, 1958).  

Η έρευνά µας συµβαδίζει µε την άποψη των Robert Le Vine, 1998, Φάρος & Κοφινάς,1993, οι 

οποίοι υποστηρίζουν την υποχρέωση της οικογένειας για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.  

Προβλήθηκε ακόµη, η µεταβολή της αναπαραγωγικής λειτουργίας της οικογένειας, όπου 

επανέρχεται η διάκριση µεταξύ βιολογικού και κοινωνικού πατέρα (Μουσούρου, 2005).  

Είδαµε, επίσης την υπεροχή του κοινωνικού πατέρα έναντι του βιολογικού, αφού ο κοινωνικός 

γονιός παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού, αφού αναλαµβάνει τη φροντίδα του (Muncie & 

συνεργ. 2008).  

Η έρευνα αυτή έχει συνάφεια µε αυτήν της Μουσούρου, (2005), η οποία υποστηρίζει, ότι η 

ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών είναι της µητέρας, όσο και αν ο πατέρας συµµετέχει ενεργά 

στη φροντίδα του παιδιού.  

Φαίνεται ακόµη, ότι στην σηµερινή σύγχρονη κοινωνία οι γυναίκες µορφώνονται περισσότερο 

και είναι σταδιακά περισσότερο οικονοµικά ενεργές, αλλά και ελέγχουν τη γονιµότητά τους 

(Μουσούρου (1993, β).  

Επιπροσθέτως, είδαµε, ότι οι γυναίκες σήµερα προχωρούν στο γάµο µε βάση την προσωπική 

τους επιλογή και καθοδηγούµενες από τα συναισθήµατά τους. Έτσι, επισυνάπτουν µία σχέση 

ανθεκτική στο χρόνο, την οποία επιλέγουν και δεν τους επιβάλλεται. Η έρευνά µε συνάδει µε αυτήν 

του Giddens (1992).  

Είδαµε επιπλέον, ότι οι νέοι σήµερα δεν αρνούνται τον γάµο, απλώς τον αναβάλλουν 

(Μουσούρου, 20005· Eurostat, 2008), κυρίως για οικονοµικούς λόγους που εµπλέκονται µε την 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Ο θρησκευτικός γάµος φαίνεται να κυριαρχεί στις επιλογές των νέων, χωρίς ωστόσο να 

απουσιάζει από τη ζωή τους και ο πολιτικός (Κέζα, 2009).  

Ωστόσο, διαπιστώσαµε, ότι στις µέρες µας το διαζύγιο δεν αποτελεί κοινωνικό στίγµα 

(Μουσούρου, 2005). Μάλιστα, υποστηρίχτηκε, ότι αποτελεί απόπειρα εξυγίανσης του 
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οικογενειακού συστήµατος, αλλά και του ατόµου προσωπικά (από την άποψη της αποµάκρυνσης 

των προβληµάτων).   

Φαίνεται, ότι η αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων συνδέεται µε την επιθυµία των ατόµων για 

προσωπική ανάπτυξη, αλλά και µε βάση την ικανοποίηση των συντρόφων από την συναισθηµατική, 

την ερωτική και την κοινωνική τους ζωή (Τάνταρος, 2004).      

Ακόµη, διαπιστώσαµε, ότι αυτό που απασχολεί και εν τέλει επιβαρύνει την ψυχική υγεία των 

γυναικών, δεν είναι η ανάληψη πολλαπλών ρόλων, αλλά ο βαθµός ικανοποίησης της γυναίκας από 

τους συγκεκριµένους ρόλους (Τσονίδη (1998).  

Είδαµε, ότι η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο πράγµα στη ζωή των υποκειµένων. 

Eurobarometer (39.0/1993).  

Παρατηρήσαµε, ότι οι δύο µητέρες προέβαλλαν µέσα από τα ιχνογραφήµατά τους βαθιά 

συναισθήµατα για τα µέλη της οικογένειάς τους και για τη δυναµική που αναπτύσσεται µέσα στο 

σπίτι (Hulse, 1952· Malchiodi, 2001).  

Παρατηρείται, επιπλέον, ότι η απλή παρατήρηση του σχεδίου της οικογένειας µας επιτρέπει να 

γνωρίσουµε τα αισθήµατα που τρέφει το παιδί για τους δικούς του, αλλά και τη θέση που τοποθετεί 

τον εαυτό του µέσα στην οικογένεια (Porot, 1952· Γιώτσα, 2003· Χουρδάκη, 1999). 

Τέλος, διαπιστώσαµε, ότι υπήρχε συνάφεια, όχι µόνο ανάµεσα στη βιογραφική – αφηγηµατική 

συνέντευξη, κλινική συνέντευξη και ιχνογράφηµα, αλλά και ανάµεσα σε αυτά και το µεταφορικό 

έργο που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία µας. Οι δύο µητέρες, δηλαδή, όπως προέβαλλαν τα 

βιώµατά τους από τα πλαίσια των οικογενειακών τους σχέσεων, λεκτικά και ιχνογραφικά, το ίδιο 

έκαναν και µεταφορικά (Πουρκός, 1997· Πουρκός & Κοντοπόδης, 2005).  

 

10.4. Συζήτηση 

 

Στα πλαίσια της ύστερης νεωτερικότητας που ζούµε λόγω της ρευστότητας δεν υπάρχουν πια 

µονοσήµαντες εκδοχές προσωπικής και οικογενειακής ζωής. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε την 

ύπαρξη διαφορετικών πλαισίων, τα οποία αλληλοεπηρεάζονται (οικογενειακό, οικογένειας 

καταγωγής, κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό). Το πλαίσιο «το κατασκευάζει το ίδιο το υποκείµενο, 

προκειµένου να συγγράψει τη δική του βιογραφία», όπως αναφέρει ο Giddens (1992). Όπως 

αναφέραµε, λόγω της ρευστότητας της σηµερινής εποχής στην Ελλάδα εντοπίζονται αλλαγές στην 

οικογενειακή σύνθεση και οργάνωση. Η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί τα νέα οικογενειακά 

σχήµατα, αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η πτώση της γεννητικότητας (µε 

ποσοστό από τα πιο υψηλά στην Ευρώπη των 15). Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να διαθέτει 

µηχανισµούς που αντιστέκονται στην υιοθέτηση συµπεριφορών, σχετιζόµενες µε πρωτόγνωρα 

πρότυπα οικογενειακής δοµής και λειτουργίας και µε εµφανή δείγµατα αστάθειας και 

πειραµατισµού. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε, ότι αυτή η αντίσταση στα ευρωπαϊκά πρότυπα 

αποδίδεται στις ελληνικές παραδόσεις και στην κεντρική θέση που κατέχει η οικογένεια στην 

ελληνική κοινωνία.  

Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν να είναι απλώς ιδιωτικός 

χώρος ξεκοµµένος από την δηµόσια σφαίρα. Είναι ξεκάθαρο, ότι σε οποιαδήποτε µορφή τους οι 

οικογένειες διαµορφώνονται από ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά συστήµατα των οποίων 

αποτελούν και µέρος. Από την πλευρά τους αυτά τα συστήµατα αλληλοεπηρεάζονται, καθώς θέτουν 

περιορισµούς και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν, τι είναι πρακτικά δυνατό. Η ελληνική οικογένεια 

επιδεικνύει ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Σε αυτήν οφείλεται σε µεγάλο βαθµό η 

συνύπαρξη παραδοσιακών προτύπων οικογενειακής ζωής µε µετασχηµατισµούς νεωτερικού και 

µετανεωτερικού τύπου, καθώς και η δυσκολία της νοµοθεσίας να παρακολουθήσει σύγχρονες 

εξελίξεις µορφών συµβίωσης (π.χ. οι οµοφυλοφιλικές σχέσεις).  

Ωστόσο, η παραπάνω κατάληξη αντιµετωπίζει δυσκολίες, γιατί οι πολιτισµικοί ορισµοί του 

καινούριου ρόλου του φύλου που αποδίδονται στον άντρα δεν είναι εύκολη. Η διαδικασία της 

αποδέσµευσής του από µία διαφορετική και µακρά παράδοση σε σχέση µε το κοινωνικό φύλο δεν 

είναι εύκολη υπόθεση. Κι ακόµη περισσότερο στα πλαίσια της Ελλάδας – και πολύ περισσότερο 
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στην Κρήτη - που ο πατριαρχικός τύπος οικογένειας σε συνάρτηση µε το θρησκευτικό στοιχείο, 

ήταν πολύ έντονα. Για την γυναίκα τα πράγµατα είναι ευκολότερα, αφού η ίδια εκσυγχρονίζεται και 

αποκτά στην κοινωνία µας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (συγκριτικά µε το παρελθόν). 

Αναφορικά, όµως µε τη θέση του άντρα, απαιτείται µεγαλύτερη διαφοροποίηση (κατά τη συστηµκή 

προσέγγιση), όχι µόνο από την µεριά του αλλά και από την µεριά των συστηµάτων, µε τα οποία 

συναλλάσσεται (οικογενειακό, πατρικής οικογένειας, κοινωνικό, πολιτικό). Εν τούτοις, προκειµένου 

να επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση, θεωρείται αναγκαία η επαρκής διαχείριση των συγκρούσεων 

που πηγάζουν από τις σχέσεις των φύλων, όπως οι τελευταίες διαµορφώνονται µέσα από τις 

πολλαπλές κοινωνικές επιρροές, αλλά και η απεµπλοκή των νέων αντρών από την οικογένεια 

καταγωγής τους (∆ραγώνα & Ναζίρη, 1995).     

Η αποδυνάµωση του πατρικού ρόλου στη σύγχρονη κοινωνία είναι γεγονός. Ωστόσο, η 

αποδυνάµωση αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η θέση που κατέχει ο πατέρας στον καταµερισµό της 

εργασίας ανάλογα µε το φύλο, δεν καθορίζεται µε σαφήνεια. Η σύγχυση που δηµιουργείται, είναι 

αποτέλεσµα της απουσίας του πατέρα από το οικιακό ή το οικογενειακό περιβάλλον. Κατά τη 

διαδικασία,  της κοινωνικοποίησης του µαθαίνει να διαδραµατίζει το ρόλο του σύµφωνα µε τα 

παραδοσιακά στερεότυπα της ανδρικής συµπεριφοράς, ενώ συγχρόνως αποκτά θέση εξουσίας ή 

δύναµης µέσα και έξω από την οικογένεια, ώστε να ισχυροποιείται η απουσία του. Εστιάζουµε στο 

ρόλο του πατέρα, γιατί εκείνος, µαζί µε την µητέρα, είναι υπεύθυνοι για τις σχέσεις που θα 

δηµιουργηθούν στο δικό τους σύστηµα (οικογενειακό). Το σύστηµα αυτό επηρεάζεται και επηρεάζει 

µε τη σειρά του και όλα τα υπόλοιπα συστήµατα στη ζωή του ανθρώπου. ∆ανειζόµενοι τον όρο της 

«κυκλικότητας» των ανθρωπίνων σχέσεων από τη συστηµική προσέγγιση, µπορούµε να 

αποδώσουµε καλύτερα τον επηρεασµό αυτό.  

  Έτσι, λοιπόν από τη µια, λοιπόν, αναζητάται η παρουσία του πατέρα στις ενδοοικογενειακές 

σχέσεις, από την άλλη, όµως, η οικογένεια δεν «προετοιµάζεται» να υποδεχθεί τον υπαρκτό πατέρα 

στους κόλπους της, γιατί η περιβάλλουσα κοινωνία ενθαρρύνει τον άνδρα - σύζυγο - πατέρα να 

επικοινωνεί περισσότερο µε οικογενειακούς παράγοντες εκτός πλαισίου, απ' ότι µε παράγοντες µέσα 

στα πλαίσια της οικογένειας. 

  Η διατύπωση των παραπάνω επισηµάνσεων χρησιµοποιείται συχνά στη σύγχρονη βιοµηχανική 

κοινωνία, η οποία αναγκάζει τον πατέρα να αποµακρύνεται από το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ η 

παραδοσιακή αντίληψη σχετικά µε τον κεντρικό ρόλο και το κύρος του πατέρα στην οικογένεια 

διατηρείται, τουλάχιστον συµβολικά. Ο πατέρας – σύζυγος προβληµατίζεται πολλές φορές να βρει 

τον αληθινό του εαυτό στις δαιδαλώδεις υποχρεώσεις και σχέσεις που τον κατακλύζουν κάθε µέρα 

ασφυκτικά. Από τη µια µεριά, πρέπει να είναι διαθέσιµος και ευπροσάρµοστος στον κόσµο της 

εργασίας, από την άλλη µεριά όµως πρέπει να ασκεί κυρίαρχο ρόλο στην οικογένεια, ακόµη και 

όταν δεν έχει τη διάθεση να εµφανίζεται εναρµονισµένος µε συνθήκες που του έχουν ανατεθεί από 

µέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. 

Γενικότερα, όπως έχουµε, ήδη πει επικρατούσε ο πατριαρχικός τύπος οικογένειας. Ιδιαίτερα σε 

κλειστές κοινωνίες, όπως Ελλάδα και ειδικότερα, η Κρήτη, η υπακοή στον πατέρα και ο απόλυτος 

σεβασµός θεωρούνταν αυτονόητος. Όµως από την νεωτερική περάσαµε στην ύστερη µετανεωτερική 

εποχή µε όλες τις αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνία. Ο άνθρωπος οφείλει να αναπροσαρµόσει 

τους ρόλους του. Η γυναίκα αποδεικνύεται, ότι το κάνει µε µεγαλύτερη διάθεση και ικανοποίηση, 

ενώ ο άντρας φαίνεται να έχει απαγκιστρωθεί στον παραδοσιακό του ρόλο. ∆εν φαίνεται να 

διακατέχεται από την ίδια διάθεση (Poggeler 1991, σ. 3414). Το πλαίσιο της κοινωνίας 

µεταβάλλεται, αλλά ο άντρας στην Κρήτη δεν αποδέχεται εύκολα αλλαγές στα ήδη καθιερωµένα, 

λόγω του πατριαρχικού τύπου οικογένειας που ίσχυε πάντοτε. Είδαµε, άλλωστε, ότι η οικογένεια 

είναι ένα υποσύστηµα που επηρεάζεται από τις κοινωνικές διαµορφώσεις (Μαράτου – Αλιµπράντη 

1995). 

Η συστηµική προσέγγιση υποστηρίζει, ότι οι ρόλοι διαµορφώνονται µέσα στην οικογένεια 

µεταξύ των µελών της. Το ένα µέλος επηρεάζει το άλλο και τίποτα δεν δρα αποκλειστικά µόνο του. 

Τα µέλη όµως επηρεάζονται και από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ζουν, αλλά και από το πλαίσιο 

καταγωγής τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Μισέλ (1993, σ. 107) η οικογένεια µεταδίδει στα παιδιά 
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και τους νέους τις αξίες της κοινωνίας. Επίσης, τα παιδιά µαθαίνουν αυτές τις αξίες κυρίως µέσα 

από τους ρόλους που οι γονείς τους διαδραµατίζουν στην οικογενειακή οµάδα και στην κοινωνία. 

Οπότε, οι άντρες κρητικοί επηρεασµένοι από τις αρχές της παραδοσιακής οικογένειας και 

µεγαλωµένοι τόσα χρόνια µε αυτές, είναι δύσκολο να αποδεχθούν τον νέο συµβατό µε την εποχή 

τους  ρόλο της γυναίκας. ∆εν µπορούν να αποδεχθούν την µεγαλύτερη εµπλοκή τους µε τις οικιακές 

εργασίες, και θέλουν πολλά παιδιά, κυρίως όµως ένα αγόρι, για να παραµείνει το όνοµα «ζωντανό». 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µπορούµε να κατανοήσουµε το σύζυγο της Μαρίας, που δεν εµπλέκεται 

µε τις οικιακές εργασίες, αλλά και ούτε µε την ανατροφή των παιδιών. Μεγαλωµένος µέσα στο 

απόλυτα παραδοσιακό πλαίσιο καταγωγής του, µειούµενος σε ρόλους από τον πατέρα του, είναι 

δύσκολο να εναρµονιστεί µε τις αλλαγές της ύστερης µετανεωτερικότητας. 

Και στην Ευαγγελία, όµως είδαµε, ότι ένας από τους λόγους που συγκρούεται συνήθως µε το 

σύζυγό της είναι, γιατί ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και αναζητά συνεχώς αυτή την 

επαφή. Η Ευαγγελία µεγαλωµένη σε ένα πλαίσιο κλειστό, µε τον πατέρα να απουσιάζει για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα, µε µία οικογένεια καθόλου κοινωνική και µε µητέρα χωρίς ιδιαίτερα 

κοινωνικές αναζητήσεις, είναι δύσκολο να αποδεχτεί µία τέτοια κατάσταση. Αντιθέτως, ο σύζυγός 

της, έχοντας µάθει να είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, όπου η διασκέδαση και το φαγοπότι ήταν ιδιαίτερα 

συνηθισµένα στα πλαίσια της κρητικής φιλοξενίας, και έχοντας υιοθετήσει τη συνήθεια αυτή από το 

σύστηµα της οικογένειας καταγωγής του, έχει µία διαφορετική αντίληψη σε αυτό το θέµα.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µπορούν επίσης να κατανοηθούν οι πολλαπλές πιέσεις, τις οποίες 

βιώνει η εργαζόµενη µητέρα, λόγω των πολλαπλών της ρόλων. ∆ιότι µπορεί να µην συµπίπτουν οι 

προσδοκίες που έχει η ίδια και το περιβάλλον της από τους πολλαπλούς της ρόλους, γιατί οι ρόλοι 

αυτοί µπορεί να είναι ασαφείς για την ίδια ή και για το περιβάλλον, γιατί µπορεί να της δηµιουργεί 

εξαιρετικές πιέσεις η ενδεχόµενη έλλειψη δυνατοτήτων ανταπόκρισής της στις απαιτήσεις ενός ή 

περισσότερων ή και όλων των ρόλων της. Μπορεί  να δηµιουργηθούν έντονες συγκρούσεις, καθώς 

οι σχέσεις µεταξύ προσώπων και ρόλων είναι δυνατόν να µην γίνονται αντιληπτές µε τον ίδιο τρόπο 

από όλους. Μπορεί, δηλαδή, για παράδειγµα µέσα στο οικογενειακό σύστηµα της οικογένειας ο 

σύζυγος της Ευαγγελίας να την βοηθάει στις οικιακές δουλειές. Η συγκεκριµένη ενέργεια, που είναι 

αποδεκτή από το δικό τους οικογενειακό σύστηµα, µπορεί να µην γίνει αποδεκτή από το 

οικογενειακό σύστηµα των πεθερικών της. Να ερµηνεύσουν, δηλαδή, το συγκεκριµένο ρόλο, ως 

αδυναµία ή ντροπή. Ωστόσο, οι έρευνες επιβεβαιώνουν ήδη, ότι οι ρόλοι των αντρών και των 

γυναικών επαναπροσδιορίζονται, αλληλοσυµπληρώνονται και παύουν να είναι άκαµπτη 

(Πρεσβέλου, 200).   

Έτσι, λοιπόν υποστηρίζουµε, ότι στο σύγχρονο πλαίσιο οι παράγοντες που στο παρελθόν 

αποτελούσαν εγγύηση για την οµαλή ψυχοκοινωνική λειτουργία µετατρέπονται συχνά σε αίτια 

ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής σύγκρουσης. Για παράδειγµα παλαιότερα ήταν δεδοµένη η µη 

απασχόληση των αντρών µε τις οικιακές εργασίες, αλλά και η µη εµπλοκή τους στην ανατροφή των 

παιδιών. Ωστόσο, σήµερα η γυναίκα, µε τους πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει στη ζωή της, 

φαίνεται να απαιτεί από τον άντρα, περισσότερα απ’ ότι έχει µάθει ο ίδιος από το σύστηµα της 

οικογένειας και της κοινωνίας του να δίνει. Οι άντρες όµως έχουν µάθει να δείχνουν αδιαφορία, 

γιατί έτσι έµαθαν από το σύστηµα της οικογένειάς καταγωγής τους. Οι νέοι άνθρωποι, λοιπόν, 

οφείλουν να ξεχωρίσουν από την οικογένεια καταγωγής, να επιλέξουν σύντροφο και να 

δηµιουργήσουν οικογένεια, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, ώστε 

µέσα από νέα λειτουργικά σχήµατα και διαχειριζόµενοι ένα νέο πλέγµα σχέσεων, να επιτύχουν την 

προσωπική τους ευτυχία και ολοκλήρωση.  

Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται από τον Giddens (2002) «δεν µπορούµε να αρνηθούµε, ότι η 

σύγχρονη οικογένεια βρίσκεται σε σταυροδρόµι, και είναι δύσκολο να πει κανείς µε βεβαιότητα 

ποια θα είναι η µελλοντική εξέλιξη της», σε συνάρτηση πάντα µε τις οικογενειακές σχέσεις των 

µελών της.     

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε, ότι οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές που σηµειώθηκαν 

κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα επηρέασαν θεσµούς και αξίες. Μεγάλες αλλαγές τόσο στο θεσµό, 

όσο και στη λειτουργία έχει υποστεί και το πλαίσιο της οικογένειας. Οι οικογένειες τοποθετούνται 
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µέσα σε συνεχώς µεταβαλλόµενα πλαίσια, οπότε είναι λογικό να επηρεάζονται. Οι ρόλοι των 

γονέων και των παιδιών αποκτούν περιεχόµενο από τα ίδια τα υποκείµενα, µέσα στο επικοινωνιακό 

πλαίσιο το οποίο ζουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαπιστώσαµε, ότι είναι ιδιαίτερη η ανθεκτικότητα 

της ελληνικής οικογένειας, αφού σε αυτό βοηθάει η συνύπαρξη παραδοσιακών προτύπων 

οικογενειακής ζωής µε µετασχηµατισµούς νεωτερικού και µετανεωτερικού τύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ 

 

 

Περιορισµοί της Έρευνας και Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα     
 

 

 
Πολλά βιβλία αναφερόµενα στην µέθοδο των ποιοτικών ερευνών θίγουν το ζήτηµα της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας αυτών των µεθόδων (Ιωσηφίδης, 2003). Η λογική αυτή ξεκίνησε 

από τον Thomas S. Kuhn (2004), ο οποίος ασκώντας κριτική στο Θετικισµό (µέσω του βιβλίου του: 

Ηδοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων), τόνισε την ανάγκη νέων Επιστηµονικών 

Παραδειγµάτων, πέραν του Θετικιστικού.  

Έχει ειπωθεί, ότι η κοινωνική συµπεριφορά δεν µπορεί να «µετρηθεί» µέσα από ποσοτικές 

µετρήσεις και ότι µε αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η εµπειρία. Αυτό συµβαίνει, διότι η έρευνα 

καθοδηγείται σύµφωνα µε ό,τι µπορεί να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις και χρησιµοποιούνται 

µονάχα τυποποιηµένα εργαλεία. Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα αντιµετωπίζει τους ανθρώπους όπως 

τα φυσικά στοιχεία και όχι ως κοινωνικά και δρώντα πρόσωπα µε επιθυµίες, αντιλήψεις και 

ενδιαφέροντα. Για την ποσοτική έρευνα, τα άτοµα είναι επιστηµονικά αντικείµενα και οι απόψεις 

τους δεν ενδιαφέρει να µελετηθούν εις βάθος. Τέλος, η τυποποίηση και η αποστασιοποίηση από το 

ερευνητικό αντικείµενο µετατρέπουν την κοινωνική πραγµατικότητα σε ένα τεχνητό κόσµο και τα 

αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται τελικά να µην είναι καθόλου αντικειµενικά (Robson, 2007, σ. 

26-28). 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης και το γεγονός, ότι στις ποσοτικές µεθόδους έρευνας ο ερευνητής – 

σε αντίθεση µε τις ποιοτικές - είναι αντικειµενικός, αποστασιοποιηµένος και αµερόληπτος 

παρατηρητής. Αντίθετα, στην ποιοτική έρευνα, δηµιουργεί µια στενή σχέση µε τα υποκείµενα αυτής, 

αλληλεπιδρά και µοιράζεται τα βιώµατά τους µέσα από µια σχέση εµπιστοσύνης που αναπτύσσει 

µεταξύ τους. Τέλος, τονίζουµε, ότι άµεσος στόχος σε αυτές τις µεθόδους είναι η κατανόηση και η 

περιγραφή των φαινοµένων και όχι η εξήγηση ή η γενίκευση (Στάλικας, 20005, σ. 183-184). 

Στην ποιοτική, κοινωνική και παιδαγωγίκή έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας 

αναφέρεται στο βαθµό αντιστοίχησης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων και ερωτηµάτων µε τα 

αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας (Ιωσηφίδης, 2003, σ. 128). Αναφέρεται, δηλαδή, στο 

κατά πόσο τα δεδοµένα που έχουν συλλεγεί από το πεδίο, καθώς και η ανάλυση και η ερµηνεία τους 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγµατικότητα ή 

απαντούν µε επαρκή τρόπο στα ερευνητικά ερωτήµατα. Οι έννοιες της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας αν και προέρχονται κυρίως από τις στατιστικές και ποσοτικές µεθόδους, είναι χρήσιµες 

και έχουν αξία και για τις ποιοτικές µεθόδους, αλλά ο χαρακτήρας τους διαφέρει σηµαντικά από 

αυτόν που παίρνουν στις ποσοτικές µεθόδους (ό.π. σ. 128). Αυτό που ενδιαφέρει τώρα να 

εξετάσουµε είναι να δούµε το κατά πόσο οι παραπάνω έννοιες, αν και προερχόµενες από τον 

ποσοτικό χώρο έρευνας, έστω και προσαρµοσµένες, στην ποιοτική προσέγγιση, έχουν τη δύναµη να 

ασκήσουν µία ουσιαστική αξιολόγηση στην ποιοτική έρευνα (Ιωσηφίδης, 2003, σ.127· Πουρκός, 

2010). Ή µήπως δεν έχουν τη δύναµη αυτή και είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας 

µε βάση τις επιστηµολογικές, οντολογικές και µεθοδολογικές της παραδοχές; (Πουρκός, 2010). Ας 

δούµε τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω στη δική µας περίπτωση έρευνας.  

Στην παρούσα έρευνα, χρησιµοποιώντας το πλαίσιο της ποιοτικής µεθοδολογίας και 

στηριζόµενοι στις παραδοχές της διϋποκειµενικής φύσης της γνώσης, προσπαθήσαµε να εξετάσουµε 

τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο µητέρες αντιλαµβάνονται, βιώνουν και αναπαριστούν τις 
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οικογενειακές τους σχέσεις µέσα στο πλαίσιο, το οποίο ζουν. Με τη βοήθεια των ηµιδοµηµένων 

κλινικών συνεντεύξεων, αλλά και τη χρήση των υπολοίπων µέσων (ιχνογραφικό και µεταφορικό 

έργο), προσπαθήσαµε, να δούµε αυτά τα ζητήµατα από την σκοπιά των υποκειµένων, ερχόµενοι έτσι 

πιο κοντά στις δικές τους αλήθειες, στο δικό τους πλαίσιο αναφοράς. Το γεγονός αυτό θα ήταν 

αδύνατο να γίνει, αν χρησιµοποιούσαµε ποσοτικού τύπου έρευνες, αφού οι αλήθειες αυτές που 

παράχθηκαν δεν µπορούν να µετρηθούν και να αξιολογηθούν µε τα εργαλεία των ποσοτικών 

προσεγγίσεων και µέσω αυτών να δούµε το κατά πόσο η έρευνά µας ήταν έγκυρη και αξιόπιστη. 

∆εν εννοούµε, βέβαια, πως οι ποιοτικές έρευνες δεν θα πρέπει να αξιολογούνται, αλλά αυτό που 

θέλουµε να τονίσουµε εδώ, είναι ότι λόγω της ιδιαιτερότητά τους, η αξιολόγηση αυτή ή οι 

περιορισµοί της έρευνας δεν θα πρέπει να συγχέονται µε την έννοια της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας που χρησιµοποιείται από τις ποσοτικές µεθόδους έρευνας.  

Στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική και όχι η ποσοτική µέθοδος, διότι 

πιστεύουµε, ότι τα κοινωνικά φαινόµενα δεν δύνανται να παρατηρηθούν, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο 

εσωτερικός κόσµος των ανθρώπων, αλλά και οι προσωπικές ερµηνείες που οι ίδιοι δίνουν σε αυτόν, 

καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσουν µαζί του. Θα ήταν αδύνατο λοιπόν για εµάς να ερευνήσουµε 

τις οικογενειακές σχέσεις των δύο µητέρων, στηριζόµενοι σε ποσοτικά δεδοµένα όχι ως κοινωνικά 

και δρώντα πρόσωπα µε επιθυµίες, αντιλήψεις και ενδιαφέροντα. ∆εν αντιµετωπίσαµε τα 

υποκείµενα της έρευνάς µας, ως φυσικά στοιχεία, αλλά αναπτύξαµε µαζί τους σχέσεις 

εµπιστοσύνης, προκειµένου αυτά να µοιραστούν µαζί µας τα βιώµατά τους και να τα γνωρίσουµε 

εις βάθος.   

Στην παρούσα έρευνα, για να µπορέσουµε να εξετάσουµε σε κάποιο βαθµό την εγκυρότητά της 

κάναµε χρήση της µεθόδου της τριγωνοποίησης, όπου συλλέξαµε και αναλύσαµε ερευνητικό υλικό 

από τη χρήση τριών διαφορετικών µεθόδων συλλογής δεδοµένων (όπως ήδη έχει ειπωθεί τα µέσα 

αυτά ήταν η συνέντευξη, το µεταφορικό έργο και το ιχνογραφικό έργο). Μεριµνήσαµε, λοιπόν να 

έχουµε δεδοµένα από διαφορετικές πηγές, για να εξακριβώσουµε σε ποιο βαθµό έχουν συνάφεια 

αυτά που ανακαλύψαµε.  

Χρειάζεται, ωστόσο να τονιστεί το γεγονός, πως το µικρό δείγµα της έρευνάς µας (οι δύο 

µητέρες), περιορίζει τα αποτελέσµατά µας. Πιστεύουµε, όµως πως θα άξιζε να γίνουν νέες έρευνες, 

σχετικά µε το θέµα µας, µε µεγαλύτερο δείγµα αυτή τη φορά, ώστε να είναι δυνατή και η γενίκευση 

των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, στην έρευνά µας, δεν εξετάσαµε την αξιοπιστία των κατηγοριών που διακρίναµε από την 

ανάλυση του πλούσιου ερευνητικού υλικού που συγκεντρώσαµε, συνεργαζόµενοι µε κάποιον άλλον 

έµπειρο κριτή ή αναλυτή. Σε κάποιο βαθµό βέβαια, ένα µεγάλο µέρος των κατηγοριών που 

διακρίναµε ήταν αποτέλεσµα συζήτησης σε βάθος µε τον επόπτη της ∆ιπλωµατικής αυτής εργασίας, 

που σηµαίνει, ότι εν µέρει µόνο έχει εξασφαλιστεί ένας βαθµός αξιοπιστίας.  

Στο µέλλον θα άξιζε το ερευνητικό µας υλικό να αναλυθεί και από άλλους έµπειρους, στις 

ποιοτικές µεθόδους έρευνας (ιδιαίτερα στη µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου) κριτές, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός βαθµός αξιοπιστίας για την έρευνά µας και να υπάρξει συνάφεια 

υψηλού βαθµού ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους αξιολογητές.   

Ολοκληρώνοντας,  θεωρούµε ότι, το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο θα µπορούσε να συνεχιστεί, 

και να εµπλουτιστεί, µελετώντας σε ακόµα µεγαλύτερο βάθος τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα 

στο οικογενειακό πλαίσιο ανάµεσα στα µέλη του, επηρεαζόµενο από το ευρύτερο πλαίσιο, στο 

οποίο ανήκει (κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό). Επιπλέον, θα µπορούσαµε να πάρουµε 

συνεντεύξεις και γενικότερα να συµπεριλάβουµε στην έρευνά µας και τα υπόλοιπα µέλη του 

οικογενειακού πλαισίου των δύο µητέρων, έτσι ώστε να αποκτήσουµε µία σφαιρική και πολύπλευρη 

άποψη για τις δικές τους αλήθειες. Έτσι,θα αποκτούσαµε δεδοµένα από διαφορετικές πηγές, για να 

εξακριβώσουµε σε µεγαλύτερο ακόµα βαθµό,  τη συνάφεια αυτών που ανακαλύφτηκαν. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα µας δινόταν η δυνατότητα να εξετάσουµε σε µεγαλύτερο βαθµό τις 

οικογενειακές σχέσεις, έτσι, όπως αναπτύσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας, τη θέση 

που αυτές κατέχουν στις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού, αλλά και ο τρόπος µε τον 
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οποίο συνεχώς µεταβάλλονται στα πλαίσια της ύστερης νεωτερικότητας, αλλά και των πολλών 

τρόπων σύλληψης και ερµηνείας της πραγµατικότητας. 

 

 



 

Επίλογος 

 

 
 

Συνοψίζοντας, υποστηρίζουµε, ότι είναι απαραίτητο τη στιγµή που ο σύγχρονος κόσµος διεκδικεί 

την κατοχή της γνώσης και της αλήθειας, και µέσα στη δίνη όλων αυτών των ανατροπών και των 

αναδιαρθρώσεων, να µάθουν όλοι να αναγνωρίζουν το πόσο εξαιρετικά σηµαντικός είναι ο ρόλος 

της µητέρας (Ρήγα, 2008, σ. 83). Κυριολεκτικά, αποτελεί µία από τις πολυτιµότερες προσφορές της 

γυναίκας στην ανθρώπινη κοινωνία, γιατί το να γίνεις µητέρα, όπως αναφέρει η Ο. Φαλάτσι στο 

βιβλίο της Γράµµα σ’ ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, «δεν είναι επάγγελµα, δεν είναι ούτε 

καθήκον, είναι «δικαίωµα» ανάµεσα στα άλλα» (Ρήγα κ.ά., 1990).  

 

Θα ήθελα να κλείσω την εργασία µου  µε έναν Λαϊκό Θρύλο, που υπάρχει σε πολλές χώρες και ο 

οποίος αναφέρεται στην Μητρότητα: 

 

 

 

Η Καρδιά της Μάνας  

 

Ένα παιδί, µοναχοπαίδι, αγόρι, 

Μιας µάγισσας αγάπησε την κόρη. 

 

∆εν αγαπώ τα παιδιά του λέει εκείνη, 

Μα, αν θέλεις να σου δώσω το φιλί µου, 

Της µάνας σου να φέρνεις την Καρδιά 

Να δώσω να τη φάει το σκυλί µου. 

 

Τρέχει ο γιος, την µάνα του σκοτώνει 

Και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει 

Και τρέχει να την πάει, αλλά σκοντάφτει 

Και πέφτει ο νιος κατάχαµα µε δαύτη. 

 

Κυλάει η καρδιά και το παιδί κυλάει,  

Κι ακούει της µάνας τη φωνή να λέει, 

Να µιλάει. 

Μιλάει η µάνα στο παιδί και λέει: 

Εχτύπησες αγόρι µου; και κλαίει. 

 

(Λαϊκός Θρύλος που υπάρχει σε πολλές χώρες). 
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Πρτ. 2: Πρότυπα οικογενειακής αλληλόδρασης (Πηγή: ΜcGoldrick, 1985, σ. 239) 
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