ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» (ΣΥ.Ε.Π.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
ως σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του
ατόμου»

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α. Μ. 512016

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Αθήνα 2018
1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
ως σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του
ατόμου»

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Βαϊκούση-Βεργίδη Δανάη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Τσέργας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης:
Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ότι
είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Δηλώνω ότι αυτή η ΜΔΕ προετοιμάσθηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και
αποκλειστικά και αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά
την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι
προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

2

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έχει στόχο τη διερεύνηση του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου της
οικογένειας, ως σημαντικού παράγοντα στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής
πορείας του ατόμου. Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο είναι ένα μεταμοντέρνο
μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιείται στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, διευκολύνει
την ανάπτυξη της συμβουλευτικής σχέσης και την άντληση πληροφοριών για το σύστημα
λειτουργίας των γενεογραμματικών οικογενειών, σε βάθος τριών γενεών.
Η έρευνα διενεργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με δείγμα δύο ερευνητικά
υποκείμενα, 21 και 33 χρόνων. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέχθηκε η μέθοδος της
ποιοτικής έρευνας, με στόχο την κατανόηση σε βάθος των επιρροών που σχετίζονται με την
αυτογνωσία των υποκειμένων, τις αξίες, τα επαγγελματικά πρότυπα και τους «σημαντικούς
άλλους» της γενεογραμματικής αφήγησης, που επηρέασαν τα υποκείμενα στις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές τους επιλογές, με εργαλείο συλλογής των δεδομένων το επαγγελματικό
γενεαλογικό δέντρο, τη γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση. Επίσης διερευνήθηκαν οι
συνδέσεις ανάμεσα στο επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας

και τις

επαγγελματικές προσδοκίες των ερευνητικών υποκειμένων, καθώς και το αν η αξιοποίηση
του επαγγελματικού γενεογράμματος στη συμβουλευτική διαδικασία, συνέβαλλε στην
ενεργοποίηση εσωτερικών δυνάμεων για την ανάληψη δράσης και τον επαναπροσδιορισμό
των στόχων, των ερευνητικών υποκειμένων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η γνώση της γενεογραμματικής ιστορίας της
οικογένειας και η αφήγηση της, συνέβαλε στην αυτογνωσία των υποκειμένων και έγινε
αφορμή για συνδέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της οικογένειας και αιτία για
συνειδητό επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών τους.
Επίσης διαπιστώνεται η συνεισφορά του γενεογράμματος στο «άνοιγμα» και την ενεργητική
συμμετοχή του συμβουλευόμενου στη συμβουλευτική διαδικασία και τη βελτίωση των
παρεχομένων

υπηρεσιών

Επαγγελματικής

Συμβουλευτικής

και

Συμβουλευτικής

Σταδιοδρομίας.
Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων για την επιβεβαίωση
της συμβολής του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου, ως σημαντικού παράγοντα στην
επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ατόμου.
Λέξεις κλειδιά: Αυτογνωσία, Οικογένεια, Επαγγελματικό Γενεόγραμμα, Επαγγελματική
Συμβουλευτική
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Abstract

The present research aims to investigate the family's family tree as an important factor in the
choice of the educational and professional path of the individual. The professional genealogy
tree is a postmodern methodological tool that is utilized in Professional Counseling and
facilitates the development of the counseling relationship and the gathering of information
about the functioning of genealogy families in three generations.
The survey was conducted in the second half of 2017, with a sample of two research subjects,
21 and 33 years old. In order to achieve the goal, the method of qualitative research was
selected, with a data collection tool, the professional genealogy tree, the genographic
interview and narrative, aiming at an in-depth understanding of the influences related to the
self-knowledge of the subjects, the values, the professional standards and the "significant
others" of the narrative storytelling, which influenced the subjects in their educational and
professional choices. The links between the professional family tree of the family and the
professional expectations of the research subjects, as well as whether the use of the
professional genealogy in the counseling process contributed to activating internal forces for
action and redefining the objectives of the research subjects.
The results of the survey show that the knowledge of the family history of the family and its
narrative contributed to the self-knowledge of the subjects and became a cause for links
between the past and the present of the family and a cause for a conscious redefinition of their
educational and professional choices. Also, the genealogy's contribution to the "opening" and
the active participation of the counselor in the counseling process and the improvement of the
services offered by the Professional Counseling and Counseling Careers is also noted.
However, further research into a larger number of people is required to confirm the
contribution of the professional pedigree as an important factor in the choice of an individual's
educational and professional career.

Keywords: Self-Knowledge, Family, Professional Genealogy, Professional Counseling
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ανθρώπου είναι

μια

διαρκής διαδικασία που ξεκινάει από τα πρώτα σχολικά χρόνια και συνεχίζεται σε όλη τη
διάρκεια της εργασιακής ζωής, απαιτεί γνώση των προσωπικών χαρακτηριστικών,
συνειδητοποίηση επιρροών, γνώση της οικογενειακής ιστορίας καθώς και τις προϋποθέσεις
και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Κίνητρο της

ποιοτικής αυτής έρευνας είναι η

επαγγελματική εμπλοκή της ερευνήτριας με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό εφήβων και νεαρών ενηλίκων καθώς και η εκπαίδευση της στη Θεραπεία
Οικογένειας Συστημικής προσέγγισης. Η παρούσα εργασία επιχειρεί, μέσα από την ποιοτική
έρευνα σε δύο ερευνητικά υποκείμενα, να διερευνήσει αν το επαγγελματικό γενεαλογικό
δέντρο της οικογένειας είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής πορείας του ατόμου.
Στο Α΄ Μέρος, η πρώτη ενότητα, περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση για τις έννοιες
γενεόγραμμα και επαγγελματικές επιλογές και την εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων:
αυτογνωσία, εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή, οικογένεια, αξίες, «σημαντικοί
άλλοι», προσδοκίες στη συστημική προσέγγιση, Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία και
εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή, Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας - τεχνικές. Στη δεύτερη ενότητα, αναφερόμαστε στη Συμβουλευτική σχέση,
τους στόχους και τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας, τη συστημική και
αφηγηματική συμβουλευτική, με την οπτική των οποίων θα διερευνήσουμε τις
γενεογραμματικές αφηγήσεις των ερευνητικών υποκειμένων. Επίσης θα παρουσιάσουμε τα
σύμβολα του γενεογράμματος και τη χρήση τους στην Επαγγελματική Συμβουλευτική καθώς
και τις απόψεις για την επανάληψη των προτύπων από γενιά σε γενιά.
Στο Β΄ μέρος θα παρουσιάσουμε την

Έρευνα, τη ταυτότητά της, τη μεθοδολογία που

χρησιμοποιούμε, τις τεχνικές συλλογής των δεδομένων, τα ζητήματα εγκυρότητας και
αξιοπιστίας της,

την ανάλυση του περιεχομένου, τους περιορισμούς, το σχεδιασμό, τις

θεματικές περιοχές και την κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων.
Στο Γ΄ μέρος γίνεται η παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας.
Αναλυτικά η παρουσίαση των επαγγελματικών γενεαλογικών δέντρων των ερευνητικών
υποκειμένων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων με
κατηγοριοποίηση και θεματική ανάλυση. Επίσης καταγράφουμε τα συμπεράσματα της
8

ποιοτικής έρευνας και τις προτάσεις μας για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Στο
τέλος παραθέτουμε τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές και στο παράρτημα τις
απομαγνητοφωνημένες γενεογραμματικές συνεντεύξεις και αφηγήσεις των δύο ερευνητικών
υποκειμένων.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στη Διευθύντρια του
Μεταπτυχιακού προγράμματος ΣΥ.ΕΠ. και επόπτριας της ερευνητικής μου μελέτης,
Καθηγήτρια κα Ράνυ Καλούρη, για την πολύτιμη βοήθειά της στην εκπόνηση της παρούσας
εργασίας. Επίσης ευχαριστώ θερμά την Καθηγήτρια κα Βαικούση – Βεργίδη Δανάη και τον
κο Νικόλαο Τσέργα, Επίκουρο Καθηγητή, μέλη της τριμελούς επιτροπής, για το χρόνο που
διέθεσαν και τις πολύτιμες επισημάνσεις τους. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τα δύο
ερευνητικά υποκείμενα, την Κλειώ και την Ευτέρπη που με χαρά δέχτηκαν να
δημιουργήσουν το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας τους και μέσα από τις
γενεογραμματικές αφηγήσεις τους να παρέχουν το απαιτούμενο υλικό για την εκπόνηση
αυτής της εργασίας.
Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που, το χρονικό
διάστημα της εκπόνησης της μελέτης, μου συμπαραστάθηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση
της.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυτογνωσία θεωρούμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της προσωπικής
και επαγγελματικής πορείας του ανθρώπου. Στη Συμβουλευτική, η ανάγκη διερεύνησης
μεθόδων συνειδητοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και μέσω αυτών ενίσχυσης της
αυτογνωσίας και του αυτοπροσδιορισμού

του ατόμου, είναι αναγκαία για την επιτυχή

δημιουργία, από το συμβουλευόμενο, διαδρομών για την προσωπική και επαγγελματική του
πορεία. Αφετηρία της εμπλοκής της ερευνήτριας με το θέμα της έρευνας αποτέλεσε η
επαγγελματική της

ενασχόληση με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό

Προσανατολισμό σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, η εκπαίδευση της στην Οικογενειακή
Θεραπεία Συστημικής Προσέγγισης, καθώς και η πεποίθηση της ότι οι αξίες, τα πρότυπα, οι
προσδοκίες και οι «σημαντικοί άλλοι» της οικογένειας, αντανακλούν στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές των παιδιών της.
Ο βασικός προβληματισμός της έρευνας ήταν, αν η οικογένεια, σε βάθος τριών γενεών, ως
λειτουργικό σύστημα, επιδρά και επηρεάζει το άτομο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
του επιλογές. Αν οι ψυχολογικοί «λογαριασμοί» της οικογένειας (Ζαφείρης, Ζαφείρη &
Μουζακίτης, 1999) ανοίγουν δρόμους ή δημιουργούν εμπόδια στην επαγγελματική πορεία
των μελών της. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική στηρίζει το άτομο να πάρει αποφάσεις με
βάση τον εαυτό του, τις γνώσεις του και την αγορά εργασίας. Στη Συμβουλευτική διαδικασία
χρησιμοποιούνται τεχνικές και εργαλεία διερεύνησης, προκειμένου το άτομο να γνωρίσει
τον εαυτό του και να σχεδιάσει την πορεία του με βάση τα χαρακτηριστικά του και τις
προσδοκίες του. Η χρήση του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου (γενεογράμματος), η
γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση, έχουν μέχρι σήμερα περισσότερο αξιοποιηθεί
ως Ψυχοθεραπευτική τεχνική και ελάχιστα ως μεθοδολογικό εργαλείο στην Επαγγελματική
Συμβουλευτική. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώσαμε ότι δεν
υπάρχουν ερευνητικές

μελέτες, στον ελληνικό χώρο, σχετικά με την επίδραση της

οικογένειας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ατόμου, όπως
αυτή προκύπτει από το επαγγελματικό γενεαλογικό της δέντρο. Εκτιμούμε ότι η
συνειδητοποίηση προτύπων και σχέσεων, που αναφύονται μέσα από τη δημιουργία του
γραφήματος του γενεαλογικού δέντρου, λειτουργεί θετικά ως προς τη συνειδητοποίηση
στοιχείων του εαυτού, που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές και λειτουργεί
επικουρικά σε άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική διαδικασία.

10

Σκοπός αυτής της ερευνητικής Μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τις επιρροές
και τις

επιδράσεις του οικογενειακού συστήματος, όπως αυτές προκύπτουν από το

επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο, σε βάθος τριών γενεών, τη γενεογραμματική συνέντευξη
και αφήγηση των σχέσεων, των αξιών, των επαγγελματικών προτύπων, των «σημαντικών
άλλων» και των προσδοκιών της οικογένειας, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των μελών της, με στόχο να εντοπίσουμε στοιχεία των υποκειμένων που θα
απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Η σπουδαιότητα της μελέτης του θέματος εντοπίζεται στη διερεύνηση των αξιών, των
προτύπων, των «σημαντικών άλλων» και των προσδοκιών των γενεογραμματικών
οικογενειών, που αποτέλεσαν τις συνειδητές ή ασυνείδητες γέφυρες για τη διαμόρφωση των
κινήτρων και των προσδοκιών στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των
ερευνητικών υποκειμένων. Μέσα από τη δημιουργία του γενεογράμματος από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με την στήριξη του συμβούλου, συνειδητοποιούνται σχέσεις, επιρροές,
καταστάσεις, επιδιώξεις, προσδοκίες, απώλειες, επαναλήψεις της γενεογραμματικής
οικογένειας, που έχουν συμβάλλει

στη διαμόρφωση των δικών του προσδοκιών και

επαγγελματικών επιλογών.. Με τη συμβουλευτική παρέμβαση επιχειρείται η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης

των

συμβουλευόμενων,

η

επαναλαμβανόμενων μοτίβων, των ρόλων και

συνειδητοποίηση

των

σχέσεων,

των

το βαθμό διαφοροποίησης τους από την

οικογενειακή ιστορία και την δημιουργία ή τον επαναπροσδιορισμό του σεναρίου ζωής τους.
Θεωρούμε ότι η κατασκευή του γενεογράμματος από το συμβουλευόμενο κατά τη
συμβουλευτική διαδικασία, η γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση, συμβάλλει στην
ανάπτυξη της

αυτογνωσίας

ώστε αυτός

αναγνωρίζοντας και επαναπροσδιορίζοντας

στάσεις, αξίες και συμπεριφορές, μέσα από την αφήγηση της γενεογραμματικής του ιστορίας,
να μπορεί να σχεδιάσει με γνώση και συνείδηση, τις μελλοντικές επαγγελματικές του
προσδοκίες και επιλογές, γιατί όπως τονίζει η McGoldrick (2002): «η γνώση της
οικογενειακής κληρονομιάς σας μπορεί να σας δώσει την ελευθερία να αλλάξετε το μέλλον
σας» (σελ.30).
Πιστεύουμε ότι η έρευνα μας θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης
και θα διευκολύνει τη συμβουλευτική διαδικασία, στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, με
περισσότερα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής πληροφοριών.

11

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Α. 1. Γενεόγραμμα και επαγγελματικές επιλογές: εννοιολογική αποσαφήνιση

1.1.

Αυτογνωσία, εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή

Αυτογνωσία είναι

η γνώση που έχει το άτομο για τις αντιδράσεις του εαυτού του, τη

συμπεριφορά, τις αξίες, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα του. Οι αντιδράσεις
των άλλων επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν την εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του
(Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου σχετίζεται με την
αυτογνωσία, την προσωπικότητά του, το κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και
οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ζει και διαμορφώνει τον «εαυτό». Στην προσπάθεια
διερεύνησης του εαυτού στη συστημική συμβουλευτική, μπορεί να προσφέρει σημαντική
βοήθεια η δημιουργία του γενεολογικού δέντρου της οικογένειας, το οποίο χαρτογραφεί την
οικογενειακή δομή και ενημερώνει για την εικόνα της οικογένειας, όπως αυτή προβάλλει
μέσα από το γενεογραμματικό της χάρτη (McGoldrick, M. & Gerson, R.,1999).
Η προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του, ταυτίζεται με την ύπαρξη του, είναι
μια διαχρονική εξελικτική πορεία που υπόκειται σε επιδράσεις (Καλούρη – Αντωνοπούλου,
1999) που διαμορφώνουν τις προσδοκίες και τις επιλογές του. Μέσα από τις σχέσεις με τους
άλλους, το άτομο συνειδητοποιεί πτυχές του εαυτού του (Κωστοπούλου, 2007) και μέσα
από τις πράξεις και τις ερμηνείες του κατασκευάζει τον εαυτό του (Κρίβας, 2011). Ο εαυτός
σύμφωνα με τις θέσεις του Κονστρουκτιβισμού είναι πολυφωνικός. Η γνωριμία με τον εαυτό
και τις ιδιαιτερότητες του, ως μοναδικότητα, συμβάλλει στην αναγνώριση των «δυνατών»
και «αδυνάτων» σημείων της προσωπικότητας, στη συνειδητοποίηση κλίσεων και
δυσκολιών, μηχανισμών άμυνας, προσδοκιών, βιωμάτων και της ψυχολογικής κληρονομιάς
που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, μέσα από την οικογενειακή και κοινωνική του ιστορία.
Ο άνθρωπος αναζητά μέσα από τη γνωριμία με τον εαυτό να βρει νόημα στη ζωή του. Η
αναζήτηση νοήματος ξεκινά από την εφηβική ηλικία του ατόμου, όπου το παιδί μέσα στην
οικογένεια σχηματίζει την εικόνα του εαυτού του, βλέπει και

νιώθει τις προσδοκίες που

έχουν οι άλλοι απ’ αυτό και για αυτό. Ο νέος που έχει διαμορφώσει μια ισχυρή προσωπική
ταυτότητα με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του από τους «σημαντικούς άλλους», δηλαδή,
όλους εκείνους που τον επηρεάζουν συναισθηματικά, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, οι
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συμμαθητές, οι δάσκαλοι
προσωπικότητα,

και

εκφράζεται

έχει την αποδοχή τους, διαμορφώνει
ελεύθερα,

δημιουργεί,

μια ανοικτή

αναπτύσσει

σχέσεις,

αυτοπραγματώνεται. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, της γνωστικής
και της συναισθηματικής δηλαδή πλευράς, νοηματοδοτεί την αίσθηση της αξίας που έχει το
άτομο για τον εαυτό του (Μακρή – Μπότσαρη, 2008).
Αυτοαντίληψη είναι αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι. Αν και τα θεμέλια της
αυτοαντίληψης οικοδομούνται

στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, αυτή

μεταβάλλεται με την πάροδο των ετών και την αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό
σύνολο. Οι «σημαντικοί άλλοι» και η επαγγελματική σταδιοδρομία, είναι μερικοί από τους
παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοαντίληψη. Το θέμα είναι, ποιους θεωρεί ο κάθε
άνθρωπος σημαντικούς γι’ αυτόν, ώστε αυτοί να επηρεάζουν την αυτοαντίληψή του. Η
εικόνα που έχουμε για το εαυτό μας, φιλτράρει τις πληροφορίες και τις δράσεις μας και
καθορίζει τη συμπεριφορά μας (Λεονταρή, 1998). Η γνώση των συναισθημάτων, η
συνειδητοποίηση των βιωμάτων, η αναγνώριση των προσωπικών επιθυμιών και η δημιουργία
του προσωπικού σεναρίου ζωής από το άτομο, συμβάλλει στην προσωπική ικανοποίηση και
την εσωτερική γαλήνη, γιατί μέσα από την εμπειρία και τη γνώση, αλλάζει ο εαυτός
(Bowen, 1998).
Η ενίσχυση της εικόνας του εαυτού από το περιβάλλον δίνει φτερά στο άτομο να πετάξει,
γιατί σύμφωνα με την Κατάκη (1998): «Η παραδοχή των άλλων και η αυτοεκτίμηση, μας
δίνει δύναμη» (σελ. 128). Η γνώση του εαυτού ενισχύει την αυτοπεποίθηση και εκείνη την
αυτοεκτίμηση. Σημαντική για το άτομο, στο σχεδιασμό της επαγγελματικής του πορείας,
είναι η αυτεπίγνωση γιατί όπως υποστηρίζουν οι Goleman & Senge (2015): «η αυτεπίγνωση
– το να στρέφουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό κόσμο των σκέψεων και των
συναισθημάτων μας – ανοίγει τον δρόμο για τη σωστή αυτοδιαχείριση» (σελ.22).

Η

εμπιστοσύνη του ανθρώπου στις δυνάμεις του, του δίνει θάρρος και τόλμη για αναζήτηση
πληροφοριών, εναλλακτικών επιλογών, δημιουργία αυθεντικών σχέσεων και τον οδηγεί στην
επιτυχή έκβαση των επιδιώξεών του και των προσδοκιών του στην προσωπική και
επαγγελματική του ζωή.
Με το όρο «σταδιοδρομία» αναφερόμαστε στην επαγγελματική εξελικτική πορεία του
ατόμου. Ο φιλόσοφος Pascal θεωρούσε ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι η σοβαρότερη
πράξη στη ζωή του ανθρώπου.

Στη σοβαρή αυτή πράξη

έρχεται να συμβάλλει

η

Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της έγκυρης
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πληροφόρησης, της γνώσης στη διαδικασία λήψης απόφασης, την εκμάθηση τεχνικών
εύρεσης εργασίας, τη διαχείριση επαγγελματικών επιλογών αλλά και θεμάτων που
σχετίζονται με την εργασία (Herr & Crammer, 1996).
Με τον όρο επαγγελματική επιλογή, εννοείται η επιλογή από το άτομο ενός επαγγέλματος
(Κάντας & Χαντζή, 1991). Η επαγγελματική επιλογή δεν συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή
των σημερινών ανθρώπων (Fouad & Bynner, 2008) αν και οι σπουδές, συχνά, είναι
δεσμευτικές ως προς την επιλογή εργασίας (Osborn, Howard & Leierer, 2007). Στην
Επαγγελματική συμβουλευτική, με τη δημιουργία του γενεογράμματος, ο συμβουλευόμενος
μέσα από την διερεύνηση του οικογενειακού του ιστορικού, αλλά και την αφήγηση της
οικογενειακής του ιστορίας, αναγνωρίζει και

συνειδητοποιεί πτυχές του εαυτού του.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την πληροφορία

που παίρνει

κατά τη συλλογή των

γενεογραμματικών πληροφοριών και κατά την επεξεργασία τους, με τη στήριξη του
Συμβούλου, μπορεί να διαμορφώσει καλύτερη και πιο δυναμική εικόνα εαυτού, να τονώσει
την αυτοαποτελεσματικότητά του, ώστε να προβεί στις αλλαγές που χρειάζεται για τη σωστή
επιλογή εκπαίδευσης και επαγγελματικής προοπτικής. Κατά τη Satir (1989)
όπως η τύχη του ναυτικού εξαρτάται από τη γνώση του πως ο κύριος όγκος του
παγόβουνου απλώνεται κάτω από την επιφάνεια, έτσι και της οικογένειας η τύχη
εξαρτάται από την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών, που βρίσκονται
κάτω από τα καθημερινά περιστατικά της οικογενειακής ζωής… (σελ. 21).
Η επιλογή επαγγέλματος πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις
δεξιότητες του ατόμου αλλά ολιστικά (Μπούτσκου & Οικονόμου, 2017), προϋποθέτει
αυτογνωσία, πληροφόρηση και σχεδιασμό. Είναι μια διαρκής προσπάθεια του ατόμου που
ξεκινά από την εφηβεία και φτάνει έως το τέλος της ενήλικης ζωής του. Στη Συμβουλευτική,
η αυτογνωσία του ατόμου είναι πρωταρχικός στόχος που συμβάλλει στην εξέλιξη και την
επαγγελματική του ανάπτυξη. Η αυτοεικόνα και η αυτοαντίληψη του ατόμου διαμορφώνεται
μέσα στην οικογένεια. Στο χώρο της αναπτύσσονται οι πρώτες σχέσεις και συνδέσεις μεταξύ
των μελών της, η αγάπη, η αποδοχή, οι αντιλήψεις, οι αξίες και οι προσδοκίες για το
μέλλον. Για την Roe η ζεστή σχέση των γονιών με τα παιδιά τους ή η απομάκρυνση τους
είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος (Κρίβας, 1987). Με τις
επαγγελματικές προτιμήσεις του το άτομο εκφράζει την αυτοαντίληψη του με «όρους
επαγγέλματος» (Κασιμάτη, 1989).
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Στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια οι προσδοκίες και τα σχέδια για το παιδί ξεκινούν
από τη γέννηση του, αν όχι από τη σύλληψη του ως εμβρύου. Μεταβιβάζονται στο παιδί με
τις εκπαιδευτικές επιλογές που κάνουν οι γονείς στην προσχολική και σχολική ηλικία και την
επιρροή που ασκούν στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία, σχετικά με τις σπουδές. Οι
αποφάσεις σταδιοδρομίας έχουν αντίκτυπο

στη λειτουργία

της οικογένειας γιατί η

οικογένεια είναι εκείνη που εισάγει πληροφορίες στο οικογενειακό σύστημα και τις
ερμηνεύει με βάση το μορφωτικό, το κοινωνικό και το οικονομικό της υπόβαθρο
(Δημητρόπουλος, 1988). Η ερμηνεία των πληροφοριών σχετίζεται με τις αξίες της
οικογένειας, τα πρότυπα της και τις προσδοκίες της. Κατά τον Κασσωτάκη, (2017): «Αν
μπορούμε να προσδιορίσουμε τη διαδικασία με την οποία έχει δομηθεί στο σύνολο της η ζωή
κάποιου, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και
να παρέμβουμε, με στόχο, την τροποποίηση του» (σελ.444).
Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να διερευνήσουμε αν η γενεογραμμική απεικόνιση της
οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε οικογενειακά πρότυπα, αντιλήψεις και
αξίες που επηρέασαν τις επιλογές των ερευνητικών υποκειμένων σε θέματα εκπαίδευσης και
σταδιοδρομίας ώστε να παρέμβουμε συμβουλευτικά για την διευκόλυνση της επίλυσης των
αιτημάτων τους.

1.2.

Οικογένεια, αξίες, πρότυπα, «σημαντικοί άλλοι» και προσδοκίες στη
συστημική προσέγγιση

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, η οικογένεια είναι το σύστημα μέσα στο οποίο
γεννιέται και αναπτύσσεται η νέα ζωή, είναι

βασικός παράγοντας

διαμόρφωσης της

προσωπικότητας και θεωρούμε ότι η αξιοποίηση της γενεογραμματικής χαρτογράφησης της
οικογένειας του συμβουλευόμενου, κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, μπορεί να παρέχει
στον ίδιο, αλλά και στο Σύμβουλο, πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της
συμβουλευτικής διαδικασίας. Στη Συστημική προσέγγιση η οικογένεια είναι ένα σύστημα
σχέσεων αλληλοεξαρτώμενων και αλληλοεπιδρώμενων. Οικογένεια δεν είναι μόνο ο
πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, είναι η δυναμική οργάνωση και συσχέτιση των μελών της,
ο ρόλος και η επικοινωνία μεταξύ τους που καθορίζει το όλο (Παπαδιώτη – Αθανασίου,
2000).
Η οικογένεια, ως ζωντανός οργανισμός, έχει ανάγκη την ισορροπία. Είναι ένα σύνθετο και
απαρτιωμένο πλαίσιο που κάθε συμπεριφορά της γίνεται επικοινωνία με μηνύματα που
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αφορούν τις σχέσεις των μελών της (Μάνος, 1997), κάθε αλλαγή από μέλος του συστήματος
επηρεάζει όλο το σύστημα. Οι δυσκολίες και οι αλλαγές της οικογένειας, αποσταθεροποιούν
το σύστημα και όπως αναφέρουν οι Barnard & Corrales (1979): «ως κοινωνικό σύστημα η
οικογένεια έχει βασικές ανάγκες για ασφάλεια και σταθερότητα, οι οποίες διατηρούνται μέσω
της ομοιόστασης» (σελ. 13). Τα μέλη της οικογένειας νιώθουν ασφαλή όταν οι ρόλοι στην
οικογένεια είναι σαφείς και δίκαιοι, διαφορετικά παρουσιάζονται συγκρούσεις και
δυσλειτουργίες (Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999). Συνηθισμένος στόχος της
ελληνικής οικογένειας είναι η κοινωνική άνοδος των μελών της, δίνοντας μεγάλη έμφαση
στη μόρφωση των παιδιών της γιατί μέσα από τη μόρφωση και την επιτυχία, επιδιώκει την
ψυχολογική της επιβίωση (Κατάκη, 1998). Κάθε οικογένεια όμως λειτουργεί με το δικό της
τρόπο, έχει τα δικά της πρότυπα, τα δικά της «κρυμμένα μυστικά», τη δική της
συναισθηματική κληρονομιά και ο Boszormenyi – Nagy, ( 1973, οπ. αναφ. στους Ζαφείρη,
Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999 ) υποστηρίζει ότι:
κάθε οικογένεια έχει ένα σύνολο από ψυχολογικούς «λογαριασμούς», ένα είδος αόρατου
οικογενειακού «λογιστικού βιβλίου» για το οποίο δεν έχει ποτέ μιλήσει κανείς. Σε αυτούς
τους λογαριασμούς οι οφειλές και οι πιστώσεις αφορούν το ποιος οφείλει σε ποιόν
ψυχολογικά, ενώ σε αυτές συχνά εμπλέκονται περισσότερες από μια γενιές…. (σελ. 86).
Συχνά οι Ελληνικές οικογένειες παρουσιάζουν μια αντιφατική στάση ανάμεσα σε αυτά που
λένε και σε αυτά που επιθυμούν για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των παιδιών
τους. Οι γονείς ενώ λένε ότι δεν περιμένουν τίποτα από τα παιδιά τους από την άλλη,
χαλκεύουν

δεσμά για τα παιδιά τους (Κατάκη, 1998).

Η ειλικρινής και ξεκάθαρη

επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους, προάγει την ψυχική τους υγεία και τα οδηγεί
στην επιτυχία, σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο (Κουνενού, 2010). Πως όμως μπορεί
μια οικογένεια να βρει τις ισορροπίες της και να συμβάλλει στην ομαλή πορεία των μελών
της όταν οι γονείς δεν έχουν βρει τις δικές τους ισορροπίες; Η επικοινωνία ανάμεσα στην
οικογένεια δεν είναι πάντα συνειδητή, σύμφωνα με τον Keeney, (1983, όπ. αναφ. στην
Παπαδιώτη – Αθανασίου, 2000): «τα μέλη της οικογένειας δεν κατανοούν ότι η
συμπεριφορά ή το πρόβλημα ενός μέλους αποτελεί «απάντηση» σε μηνύματα που
ασυνείδητα του μεταφέρονται» (σελ. 55). Η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση, η
θέσπιση ορίων

και η

αποδοχή μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, είναι παράγοντες

ισορροπίας. Η ενσυναίσθηση των γονέων είναι προϋπόθεση μιας υγιούς σχέσης με τα παιδιά,
αλλά αυτό είναι δύσκολο για τους γονείς που οι ίδιοι έχουν εισπράξει την απόρριψη και την
παραμέληση στην παιδική τους ηλικία (Κουνενού, 2010).
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Ο φόβος

και η ανωριμότητα του γονιού εμποδίζει την ανάπτυξη του παιδιού και την

διαφοροποίηση του από την οικογένεια. Όπως αναφέρει η Κατάκη (1998): «οι γονείς….
προσπαθούν να διατηρήσουν την αλληλεξάρτηση για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και
εκείνοι τις ανάγκες τους για την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται» (σελ.73). Η
παραδοσιακή Ελληνική οικογένεια, συχνά λειτουργεί ως μια συναισθηματική μονάδα, που
το εγώ του κάθε μέλους είναι συγχωνευμένο με το εγώ της οικογένειας και αυτό εκφράζεται
συνήθως σε περιόδους συναισθηματικής έντασης και άγχους, π.χ. πάμε φροντιστήριο, φέτος
δίνουμε πανελλαδικές, λένε οι γονείς των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι
αποφάσεις που αφορούν τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών συνήθως λαμβάνονται από
τους γονείς στο Δημοτικό, με μικρή συμμετοχή των παιδιών κατά τη φοίτηση τους στο
Γυμνάσιο και λίγο μεγαλύτερη στο Λύκειο, όπου οι επιλογές συχνά αποτελούν

σημείο

αντιπαράθεσης γονιών και παιδιών. Οι φιλοδοξίες των γονιών για τις επαγγελματικές
επιλογές και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους, δημιουργούν σε αυτά τις
προσδοκίες για τις αντίστοιχες σπουδές και επαγγέλματα. Τα παιδιά ζώντας μέσα στα
οικογενειακά περιβάλλοντα, αφομοιώνουν πρότυπα, μιμούνται συμπεριφορές, αναπαράγουν
στάσεις και αντιλήψεις του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και στηρίζουν το
επαγγελματικό τους σενάριο στη συνειδητή ή ασυνείδητη κληρονομιά του παρελθόντος που
δημιουργεί αόρατα δεσμά στους «λογαριασμούς» των γενεών, Boszormenyi – Nagy, ( 1973,
οπ. αναφ. στους Ζαφείρη, Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999 ).
Οι αξίες εκφράζουν τη συναισθηματική ή βουλητική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και μιας
ιδέας ή ενός αντικειμένου (Θεοδώρου, 1991). Η κατανόηση των αξιών μιας οικογένειας είναι
προϋπόθεση για την κατανόηση του εαυτού και της ίδιας της οικογένειας, καθότι κάθε
οικογένεια στηρίζεται στις δικές της αξίες και τα δικά της διαγενεακά πρότυπα. Η
συμπεριφορά, η σκέψη, ο τρόπος, οι πεποιθήσεις και οι κανόνες μεταδίδονται μέσω της
παρούσας οικογένειας αλλά προέρχονται από τις γενεογραμματικές της ρίζες (ΜcGoldrick
(2002). Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας, καθώς και το μορφωτικό
επίπεδο των γονιών συχνά επηρεάζει τις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών, γιατί οι
αξίες της οικογένειας διαμορφώνουν τους χαρακτήρες των παιδιών και τους επαγγελματικούς
τους τύπους. Οι αντιλήψεις των γονέων επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παιδιών για την
εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους. «Σημαντικοί άλλοι» για
ένα παιδί είναι τα μέλη της οικογένειάς του, οι δάσκαλοι του, οι συνομήλικοι του και τα
πρόσωπα κύρους του περιβάλλοντος του. Οι προσδοκίες των γονιών για συγκεκριμένες
σπουδές του παιδιού τους, πολλές φορές οδηγούν σε λανθασμένες εκπαιδευτικές και
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επαγγελματικές επιλογές που δεν είναι ανεξάρτητες από την εμπλοκή της γονεικής επιρροής
(Μισέλ, 2000).
Τα άτομα στο οικογενειακό τους περιβάλλον μαθαίνουν συμπεριφορές και δεξιότητες, που,
κατά το Amundson et al., (2008), με τη βοήθεια και στήριξη του συμβούλου μπορούν να
μάθουν νέες, ώστε να ωφεληθούν στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Ο Furnham et al.
(2005) συνδέουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με τις αξίες. Σύμφωνα με το
Maslow (1954) οι αξίες και οι ανάγκες ταυτίζονται. Οι επαγγελματικές επιλογές δεν είναι
πάντα συνειδητές αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων, ανάγκης, συγκυρίας
και άλλων συνιστωσών. Όπως προαναφέραμε, η γνώση του εαυτού, είναι το ζητούμενο από
το άτομο πριν πάρει αποφάσεις για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Η

Συμβουλευτική έρχεται να στηρίξει το άτομο στην συνειδητοποίηση στοιχείων του εαυτού,
λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων και καλλιέργεια της αυτοαποτελεσματικότητας του.
Η

αξιοποίηση του γενεογράμματος στη Συμβουλευτική

συμβάλλει στη γνωριμία με

γεγονότα, αξίες και πρότυπα του παρελθόντος, τις σχέσεις που υπήρχαν στην οικογένεια
καταγωγής και ασυνείδητα επηρέασαν τις αποφάσεις σταδιοδρομίας του συμβουλευόμενου.
Με τη γενεογραμματική αφήγηση και τη βοήθεια του Συμβούλου, οι συμβουλευόμενοι
μπορούν να επανανοηματοδοτήσουν σχέσεις και γεγονότα και να εξετάσουν νέους δρόμους
και επαγγελματικές προοπτικές. Όπως αναφέρουν οι ΜcGoldrick & Gerson, (1999): «Η
αποσαφήνιση των οικογενειακών σχημάτων εκπαιδεύει την οικογένεια, επιτρέποντας στα
μέλη της να δουν τη συμπεριφορά τους συνδέοντάς την και τοποθετώντας την μέσα στο
οικογενειακό πλαίσιο» (σελ. 205).
Η ερευνά μας εστιάζει στη χρήση του γενεογράμματος στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
με σκοπό να διερευνήσει αν η χρήση αυτή συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των αξιών και
των προτύπων της οικογένειας σε βάθος τριών γενεών, και εάν το άτομο μέσα από την
γενεογραμματική αφήγηση, συνειδητοποιεί και αναπλάθει τις αξίες και τα πρότυπα της
γενεογραμματικής του οικογένειας, με στόχο η γνώση αυτή, να ενισχύσει την αυτοεικόνα
του και την αυτοαντίληψη του, προκειμένου να στοχεύσει σε εκείνο που αυτό επιθυμεί και
προσδοκά.

1.3

Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία, εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή

Στην ενότητα αυτή τεκμηριώνουμε θεωρητικά τις έννοιες της Συμβουλευτικής και της
Ψυχοθεραπείας, καθότι

η βιβλιογραφία που χρησιμοποιούμε σχετικά με τη θεωρητική
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προσέγγιση και εφαρμογή του γενεογράμματος, προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από την
Οικογενειακή θεραπεία Συστημικής προσέγγισης

και συστημικούς οικογενειακούς

θεραπευτές. Το άτομο προσερχόμενο στο Σύμβουλο ή στον Ψυχοθεραπευτή επιδιώκει την
αυτογνωσία του και την διευκόλυνση του, στην επίλυση προσωπικών και επαγγελματικών
δυσκολιών. Η Συμβουλευτική προσφέρει βοήθεια στα άτομα για αυτογνωσία, βελτίωση των
σχέσεων τους, αντιμετώπιση δυσκολιών και την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη
(Κοσμίδου – Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).
Το γενεόγραμμα χρησιμοποιείται στην Ψυχοθεραπεία από αρκετούς

συστημικούς

θεραπευτές ως ψυχοθεραπευτική τεχνική. Στόχος μας είναι να διερευνηθεί, με την ποιοτική
μας έρευνα, αν η χρήση του ως μεθοδολογικού εργαλείου, συμβάλλει στην διευκόλυνση της
συμβουλευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. Το άτομο που
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσωπική ή επαγγελματική του ζωή, αξιοποιεί τις υπηρεσίες
της Συμβουλευτικής ή της Ψυχοθεραπείας, προκειμένου να διευκολυνθεί στην κατανόηση
των εσωτερικών του συγκρούσεων και αντιφάσεων, να ερμηνεύσει σκέψεις και γεγονότα,
αξιοποιώντας το προσωπικό δυναμικό του, ισορροπώντας τη λογική με το συναίσθημα, με
σκοπό να πρωταγωνιστεί στη ζωή του (Δημητρόπουλος, 1999).
Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία έχουν το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο, στηρίζονται στις
ίδιες επιστημονικές προσεγγίσεις και πολλές φορές χρησιμοποιούν τα ίδια μεθοδολογικά
εργαλεία και επιδιώκουν την ψυχική υγεία του ατόμου (Δημητρόπουλος, 1999). Η
αξιοποίηση του γενεογράμματος στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, δίνει τη δυνατότητα
και την ευκαιρία

στο συμβουλευόμενο, να αναζητήσει και να επενδύσει με νόημα τις

σχέσεις, τα κίνητρα και τα γεγονότα στην οικογενειακή του ιστορία, των τριών τελευταίων
γενεών, ώστε να ανασυνθέσει την ψυχολογική του κληρονομιά, ως προς τις αξίες και τα
επαγγελματικά πρότυπα των προγόνων του, τους ανεκπλήρωτους επαγγελματικούς ρόλους
και να επεξεργαστεί τη συμβολή όλων αυτών των καταγραφών

στις δικές του

επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές, γιατί τα πρότυπα λειτουργίας μιας οικογένειας,
μπορεί να είναι αποτέλεσμα πλέγματος σχέσεων προηγούμενων γενεών (McGoldrick, M. &
Gerson, R.,1999).
Γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν
θέματα που τα απασχολούν, με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο
ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας
ευρύτερης κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2004): «τα όρια ανάμεσα στη
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Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία δεν είναι απόλυτα σαφή» (σελ. 49). Η Ψυχοθεραπεία
επιδιώκει την αλλαγή της προσωπικότητας του ατόμου ενώ η Συμβουλευτική να το κάνει
ικανό να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του (Tyler (1961). Η Συμβουλευτική χρησιμοποιεί
μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται και στην Ψυχοθεραπεία (Κασσωτάκης, 2004). Η
Ψυχοθεραπεία έχει βάθος και διάρκεια μεγαλύτερη από τη Συμβουλευτική παρέμβαση,
απαιτεί δέσμευση από το άτομο που συνήθως προσέρχεται στον Ψυχοθεραπευτή με αίτημα
να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα δυσλειτουργικές συμπεριφορές μέσα από μια διαδικασία
αποκάλυψης και πλήρους γνωριμίας με τον ασθενή (Yalom, 2002). Στην ψυχοθεραπεία ο
πελάτης στηρίζεται από το θεραπευτή ώστε να συνειδητοποιήσει τις εμπειρίες του με στόχο
να δομήσει τον εαυτό του με βάση την αυτοαντίληψη του (Σταλίκας & Μπούτρη, 2004). Ο
Ψυχοθεραπευτής και ο Σύμβουλος πρέπει να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να
συντονίζονται συναισθηματικά και νοητικά με τον συμβουλευόμενο, χωρίς να ταυτίζονται
μαζί του, γιατί η αποδοχή και η στήριξη του, του παρέχει πολύ μεγάλη επιβεβαίωση (Yalom
(2002).
Στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία ο στόχος είναι κοινός, είναι η αλλαγή στις
ερμηνείες που δίνει ο συμβουλευόμενος / θεραπευόμενος στα γεγονότα και τις καταστάσεις,
είναι η αλλαγή στη σκέψη και τη συμπεριφορά μέσα από την απόκτηση αυτογνωσίας και
εμπιστοσύνης στον εαυτό και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια ειλικρινή και αμοιβαία
αποδεκτή συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική σχέση που θα γίνει αιτία αλλαγής (Yalom,
2002). Η έκφραση του συναισθήματος είναι από μόνη της θεραπευτική και η κατανόηση του
προσωπικού βιώματος κάνει το άτομο να δρα με βάση αυτό (Σταλίκας & Μπούτρη (2004). Ο
θεραπευόμενος στις συνεδρίες ξαναζεί όλες τις δυσλειτουργίες του. Κατά τους Σταλίκα και
Μερτίκα (2004): «Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να αμφισβητήσει αυτές τις λανθασμένες
προσδοκίες και πεποιθήσεις του θεραπευόμενου και να δημιουργήσει μαζί του μια υγιή
σχέση» (σελ. 107). Η αξιοποίηση του γενεόγραμματος ως εργαλείο και τεχνική, διευρύνει
την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής παρέμβασης,

ενισχύοντας τη σχέση του

Συμβούλου με το συμβουλευόμενο, που είναι το μέσο για την επίτευξη του σκοπού (Yalom,
2002). Ο Σύμβουλος λειτουργεί διευκολυντικά, προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να
γνωρίσει τον εαυτό του, να αναζητά πληροφορίες και

εναλλακτικές επιλογές και

να

αναπτύσσει υποστηρικτικά δίκτυα, προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους του, να
αντιμετωπίζει και να επιλύει τις δυσκολίες του.
Εκπαιδευτική επιλογή είναι η απόφαση που παίρνει το άτομο για τη φοίτηση του στις
βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιλογές
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για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ίσως και τα πρώτα χρόνια της Δευτεροβάθμιας, είναι
αποτέλεσμα των αποφάσεων της οικογένειας. Οι διαχρονικές αξίες των γονιών, το μορφωτικό
και οικονομικό επίπεδο, τα επαγγελματικά τους πρότυπα και οι «σημαντικοί άλλοι» είναι
παράγοντες

επιρροής

στη

διαμόρφωση

της

επιλογής

σχολείου,

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων και φίλων του παιδιού. Από την εφηβεία και έπειτα το άτομο έχοντας όλες
τις καταβολές και τους περιορισμούς της οικογενειακής του ιστορίας, προσπαθεί να
διαμορφώσει τη δική του εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία, χτίζοντας συνειδητά ή
ασυνείδητα γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν της οικογένειας και το δικό του μέλλον.
Προσδοκία της Ελληνικής οικογένειας είναι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση που οδηγεί σε
επαγγέλματα κύρους ώστε να διασφαλιστεί

η κοινωνική και οικονομική καταξίωση

ολόκληρης της οικογένειας ( Κατάκη, 1998).
Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του μαθητή
σε θέματα σπουδών και επαγγελμάτων και στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
(Κάντας & Χαντζή, 1991). Η επιλογή επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης του
ατόμου, της αυτογνωσίας του, της πληροφόρησης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Οι
συνειδητές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές είναι αυτές που έχουν ως επίκεντρο
τον εαυτό και τις εσωτερικές του ανάγκες (Λιάντας, 1996). Οι εσωτερικές ανάγκες
διαμορφώνονται από τις οικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις στη διαχρονική πορεία της
οικογένειας, το σχολείο, την κουλτούρα της κοινότητας, το φύλο και τον τρόπο
κοινωνικοποίησης (Νόβα-Καλτσούνη, 1998). Η γνώση του εαυτού και η επίγνωση του
συνολικού τρόπου δράσης και συμπεριφοράς του ατόμου οδηγεί σε επιλογές που
συμβαδίζουν με τα στοιχεία της προσωπικότητάς του (Φλουρής, 1989) και οδηγούν στην
προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου.
Με την αξιοποίηση του επαγγελματικού γενεογράμματος στη συμβουλευτική διαδικασία
συγκεντρώνονται πληροφορίες για σχέσεις, συμπεριφορές και καταστάσεις που επηρέασαν
τις επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις του συμβουλευόμενου και αν επιθυμεί μπορεί να
αποδομήσει αυτές που τον δυσκολεύουν και να δημιουργήσει νέες «κατασκευές» για το
επαγγελματικό του μέλλον (Κρίβας, 2011). Η αξιοποίηση του γενεογράμματος στη
συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει στην αποκάλυψη του εαυτού, δίνει απαντήσεις σε
αδιευκρίνιστες και αναιτιολόγητες επιλογές της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και
βοηθάει το άτομο να αναλάβει δράση για την αυτογνωσία και την αυτοαποτελεσματικότητά
του, ώστε με γνώση και συνείδηση να σχεδιάζει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του
πορεία.
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Στην ποιοτική ερευνητική μας εργασία, διερευνούμε τη συνεισφορά της χρήσης του
γενεογράμματος στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, γιατί όπως αναφέρουν οι Nathan &
Hill (2006) «η επαγγελματική συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της
συμβουλευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα προσθέτει πληροφορίες εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής φύσης» (σελ. 13).

1.4.

Επαγγελματική Συμβουλευτική - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Τεχνικές

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία έχουν
στόχο να βοηθήσουν το άτομο σε θέματα αυτογνωσίας, εσωτερικής ισορροπίας και λήψης
αποφάσεων με βάσει τον «εαυτό», να φτάσει δηλαδή ο συμβουλευόμενος σε τέτοιο επίπεδο
αυτογνωσίας και αυτονομίας ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε θετικές αλλαγές της
συμπεριφοράς του και της προσωπικότητάς του ( Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη – Ράπτη,
1996). Το γενεόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

ως

εργαλείο διερεύνησης και αφετηρία συγκέντρωσης πληροφοριών, κίνητρο ενδοσκόπησης
του συμβουλευόμενου και διευκόλυνσης της συμβουλευτικής διαδικασίας. Στην ενότητα
αυτή θα ασχοληθούμε με τη Συμβουλευτική με κριτήριο το αντικείμενο εφαρμογής της, τη
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και την Επαγγελματική Συμβουλευτική.
Επαγγελματική Συμβουλευτική ή Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η βοήθεια στο άτομο
να γνωρίσει τον εαυτό του και το χώρο της εργασίας για να κάνει υπεύθυνες εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές επιλογές (Κασσωτάκης, 2017), να αντιμετωπίζει δηλαδή τις δυσκολίες
ως προκλήσεις ή ευκαιρίες ζωής (Καλαβά-Μυλωνά, 2017).

Η Επαγγελματική

Συμβουλευτική, στηρίζει τα άτομα για τις επαγγελματικές τους επιλογές και την είσοδο τους
στην αγορά εργασίας ενώ η συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχει στήριξη στα άτομα που
ακούν ήδη κάποιο επάγγελμα (Σιδηροπούλου – Δημακάκου στους Nathan & Hill, 2006). Η
Επαγγελματική Συμβουλευτική και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δεν δίνει έτοιμες λύσεις
αλλά κινητοποιεί το άτομο να αναπτύξει τις δεξιότητες της ευελιξίας και προσαρμογής στις
μεταβολές, της ανάληψης ρίσκου, της ψυχικής ανθεκτικότητας στις πιέσεις, της αξιοποίησης
του «τυχαίου», της αξιολόγησης των πληροφοριών και της ανάπτυξης της συναισθηματικής
νοημοσύνης (Κασσωτάκης, 2017). Είναι η παρέμβαση που στοχεύει στην επαγγελματική
ανάπτυξη του ατόμου ώστε να μπορεί να παίρνει επαγγελματικές αποφάσεις (Σιδηροπούλου–
Δημακάκου, στους Nathan & Hill, 2006). Επιπροσθέτως η Επαγγελματική Συμβουλευτική
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συμβάλλει στη μείωση της σχολικής διαρροής με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στους μαθητές και τη στήριξη τους στο σχεδιασμό και τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στις
επιλογές σπουδών στην Τριτοβάθμια που θα στηρίζονται στα ενδιαφέροντα τους, τις αξίες
και τις προσδοκίες τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική στηρίζει το άτομο να επιλέξει το
επάγγελμα που του ταιριάζει και να βρει λύσεις σε δυσκολίες που ανέκυψαν από τις
επαγγελματικές του επιλογές (Κάντα & Χαντζή, 1991).
Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος, για να μπορεί να βοηθήσει το συμβουλευόμενο, πρέπει να
διαθέτει γνώση του εαυτού του, γνώση των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών
συνθηκών, πληροφόρηση, να είναι αυθεντικός και να αποδέχεται το συνομιλητή του χωρίς
όρους ώστε να μπορεί να διευκολύνει το συμβουλευόμενο στην επίλυση των δυσκολιών του
(Πάντα, 2003). Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος πρέπει να

εξετάζει την ποιότητα των

υπηρεσιών που παρέχει, να φροντίζει τον εαυτό του σε όλη τη διάρκεια των συνεδριών, να
εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να υποστηρίζεται από συναδέλφους και από τον υποστηρικτικό
ρόλο του επόπτη που αλληλεπιδρώντας με το σύμβουλο τον κάνει πιο αποτελεσματικό στην
προσφορά βοήθειας προς τους συμβουλευόμενους ( Nathan & Hill, 2006). Η εποπτεία βοηθά
τους επαγγελματίες να αναπτύσσουν επαγγελματική επάρκεια, να παίρνουν υποστήριξη και
ενθάρρυνση και να έχουν κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος τους (Nathan & Hill,
2006).

Ο επαγγελματικός σύμβουλος

συμβουλευόμενο για

πρέπει να δίνει εφόδια και πληροφορίες

στο

να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του και να μπορεί μόνος του να

αναζητήσει την επιτυχία στη σύγχρονη και αβέβαιη αγορά εργασίας (Παπάς, 2003).
Στην Ελληνική κοινωνία, που η οικογένεια επενδύει στη μόρφωση των παιδιών και τα παιδιά
εισπράττουν την αποτυχία σαν αποτυχία ολόκληρης της οικογένειας (Κατάκη, 1998)

η

επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει να επανέλθει ενεργά στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση με την επαναλειτουργία των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
στις σχολικές μονάδες, με αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών και με εποπτεία των
στελεχών που παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες ώστε να διευκολύνουν τους εφήβους και
τους γονείς τους «κοιτώντας μέσα τους» και «κοιτώντας γύρω τους», γνωρίζοντας τα στάδια
στη διαδικασία λήψης απόφασης να σχεδιάζουν με λογική και συναίσθημα τις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές τους επιλογές.
Ο

Επαγγελματικός

Σύμβουλος ανάλογα με το αίτημα και την προσωπικότητα του

συμβουλευόμενου επιλέγει τις τεχνικές και τα

μεθοδολογικά εργαλεία που θα
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χρησιμοποιήσει κατά τη συμβουλευτική διαδικασία. Η επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων
και της τεχνικής ή τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει, είναι μια από τις πιο σημαντικές
αποφάσεις του Συμβούλου (Δημητρόπουλος, 1999). Υπάρχει πληθώρα

τεχνικών από τις

οποίες ο Σύμβουλος θα επιλέξει εκείνη στην οποία έχει εκπαιδευτεί και είναι βοηθητική για
την επίλυση του αιτήματος του συμβουλευόμενου. Η ανατροφοδότηση, η ενεργητική
ακρόαση, η ενθάρρυνση, η παράφραση, η αντανάκλαση και η αναγνώριση συναισθημάτων
είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική διαδικασία. Η ειλικρινής
επικοινωνία, η σωστή χρήση της γλώσσας, οι σαφείς και ευθείες ερωτήσεις συμβάλλουν στη
δημιουργία αυθεντικής συμβουλευτικής σχέσης και έχουν στόχο τον καθορισμό της πορείας
της συμβουλευτικής διαδικασίας για την επιτυχή εξέλιξη της (Ivey & Gluckstern, 1995).
Μέθοδοι όπως η εκφραστική και δημιουργική γραφή, η ποίηση, η συγγραφή επιστολής και
οι μέθοδοι του ημερολογίου αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της
απώλειας της εργασίας. Το μεθοδολογικό εργαλείο του επαγγελματικού γενεογράμματος
συμβάλλει την διερεύνηση της συγκρότησης της επαγγελματικής ταυτότητας, το πώς αυτή
διαμορφώθηκε και ποιοι παράγοντες επέδρασαν στη διαδικασία λήψης των επαγγελματικών
αποφάσεων, Chope, (2005, όπ. αναφ. στους Καλούρη, κ.α., 2013). Η τεχνική του παιχνιδιού
ρόλων βοηθά τους συμβουλευόμενους μέσα από δραματικές μεθόδους να παρουσιάσουν τις
συγκρούσεις και τα προβλήματα τους που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους, Μoreno
(1965, όπ. αναφ. στους Καλούρη, κ.α., 2013). Σύμφωνα με το Savickas, (1999, όπ. αναφ.
στους Καλούρη, κ.α., 2013) η τεχνική του ψυχοδράματος με την ανάπτυξη δεξιοτήτων
προσαρμοστικότητας βοηθάει στην προετοιμασία της μετάβασης από το σχολείο στην
εργασία. Η τεχνική του σωσία αναπτύσσει τη διεκδικητική συμπεριφορά, βελτιώνει την
αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου και συμβάλλει στην καλύτερη ενσωμάτωση του στο
περιβάλλον της εργασίας, Avron (2010, όπ. αναφ. στους Καλούρη, κ.α., 2013). Οι τεχνικές
της φαντασίας και της καθοδηγούμενης φαντασίας συμβάλλουν στην κατανόηση
ασυνειδήτων παραγόντων που διαμορφώνουν τις επιλογές και επηρεάζουν τα σχέδια της
ζωής, Skovholt, k.a., (1989, όπ. αναφ. στους Καλούρη, κ.α., 2013). Τα τελευταία χρόνια
αξιοποιούνται από πολλούς συμβούλους οι εικαστικές τέχνες προκειμένου να διευκολυνθεί
ο συμβουλευόμενος να βελτιώσει τη γνωστική και συναισθηματική του λειτουργία και να
επιλύσει συγκρούσεις που αναφύονται στον εργασιακό του χώρο, Gladding, (1992, όπ. αναφ.
στους Καλούρη, κ.α., 2013). Η αυτοπροσωπογραφία και η τεχνική του κολλάζ όταν
αξιοποιούνται στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική, συμβάλλουν στη διερεύνηση
δυσλειτουργικών σκέψεων, συναισθημάτων και πεποιθήσεων που απορρέουν από το χώρο
της εργασίας, Buchalter, (2009, όπ. αναφ. στους Καλούρη, κ.α., 2013). Η δημιουργία
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φακέλου με εικαστικά έργα βοηθάει στην ανάπτυξη δικτύων βοήθειας, εργασιακών εμπειριών
και βιωμάτων. Ο χάρτης ζωής και ο χάρτης Ιστιοφόρου Καριέρας συνδυάζουν την
αποτελεσματικότητα με τη διαδραστικότητα και τη συνεργασία (Οικονόμου, κ.α., 2017).
Γενικότερα η αξιοποίηση εικαστικών δραστηριοτήτων στη συμβουλευτική

διαδικασία

συμβάλλει στη διερεύνηση της αυτοαντίληψης, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση, βοηθά στην
οικοδόμηση θετικής εικόνας για τον εαυτό και στην επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων της
συμβουλευτικής διαδικασίας (Καλούρη κ.ά., 2013).
Το μεθοδολογικό εργαλείο του επαγγελματικού γενεογράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί κατά
το αρχικό στάδιο

της Συμβουλευτικής διαδικασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας

δημιουργικής συμβουλευτικής σχέσης ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο, στη
διερεύνηση των οικογενειακών μύθων, την επανάληψη των προτύπων από γενιά σε γενιά
και διευκολύνει το άτομο να αποκτήσει αυτογνωσία και αν χρειαστεί να αναδομήσει το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του σενάριο. Οι δυνατότητες του

γενεόγραμματος ως

μεθοδολογικού εργαλείου ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί (McGoldricκ και Gerson, 1999).
Θεωρούμε ότι η χρήση του βοηθάει το άτομο να γνωρίσει τις ρίζες του και μέσα από αυτές
να συνειδητοποιήσει πτυχές του εαυτού του ώστε να κατανοήσει και να ταιριάξει τα στοιχεία
του εαυτού του, με τις επαγγελματικές του επιλογές. Όπως τονίζει ο Κασσωτάκης (2004)
ο άνθρωπος πρέπει πλέον να πάρει την ευθύνη της επαγγελματικής του εξέλιξης και της
ταυτότητας του στα χέρια του. Δεν αρκεί πλέον η αυτογνωσία και η πληροφόρηση. Ο
άνθρωπος πρέπει να δώσει το δικό του νόημα στις πληροφορίες, προκειμένου να
διαμορφώσει τη δική του προσωπική ταυτότητα σταδιοδρομίας… (σελ. 223).
Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των
συμβουλευόμενων θα πρέπει να έχει επιστημονική ειδίκευση (Κασσωτάκης, 2017), άριστη
φυσική και πνευματική κατάσταση και πολύ περισσότερο να έχει διαχειριστεί τις δικές του
προσωπικές δυσκολίες γιατί η επαγγελματική συμβουλευτική είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα
(Nathan & Hill, 2006).

Η γνώση, η εμπειρία, η θετική αυτοαντίληψη και οι ανάλογες

πεποιθήσεις ενισχύουν την αυτοαποτελεσματικότητα του Συμβούλου. Η εκπαίδευση των
Επαγγελματικών

Συμβούλων

σε

μεταμοντέρνα

μεθοδολογικά

εργαλεία,

όπως

το

επαγγελματικό γενεόγραμμα, θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
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1.5.

Το Γενεόγραμμα - Bowen

Το γενεόγραμμα είναι το οικογενειακό δέντρο που καταγράφει πληροφορίες και σχέσεις, για
όλα τα μέλη της οικογένειας, σε βάθος τουλάχιστον τριών γενεών ( McGoldrick & Gerson,
1999). Το εισήγαγε στην οικογενειακή θεραπεία ο Marey Bowen (1978) και είναι μια
γραφική αναπαράσταση των σχέσεων της πυρηνικής αλλά και της ευρύτερης οικογένειας.
Κατά τους Kerr & Bowen (1988, όπ. αναφ. στους Ζαφείρης, κ.α., 1999): «το γενεόγραμμα
αποτελεί ένα οπτικό εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των διεργασιών που επηρεάζουν
τον τρόπο λειτουργίας μιας οικογένειας» (σελ. 105). Σχετίζεται με την κυκλικότητα των
σχέσεων στη συστημική προσέγγιση κατά την οποία η δράση του ενός μέλους επηρεάζει τα
υπόλοιπα και εκείνα ολόκληρο το σύστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία του Βowen η οικογένεια
είναι συναισθηματικό σύστημα που διαρκώς εξελίσσεται και αν έχει πρόβλημα, έχει και τη
λύση του. Το γενεόγραμμα

είναι ένας χάρτης της δομής της οικογένειας στον οποίο

αναγράφονται πληροφορίες για τα μέλη της, σε βάθος τριών γενεών, παρουσιάζονται
γεγονότα-κλειδιά που επηρέασαν τις σχέσεις των μελών της και αποτυπώνει στοιχεία για το
μύθο και τα κρυμμένα μυστικά της που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της και
καθόρισαν την ιστορία της (McGoldricκ και Gerson, 1999).
Το γενεόγραμμα χρησιμοποιείται στην Οικογενειακή θεραπεία ως εργαλείο διερεύνησης
του εαυτού και όπλο αυτογνωσίας. Η οικογενειακή δομή και οι πληροφορίες για την
οικογένεια απεικονίζονται με γραμμικό τρόπο, περιγράφοντας ανθρώπους και σχέσεις. Η
βασική υπόθεση, στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του γενεογράμματος, είναι ότι τα
συμπτώματα αντανακλούν την προσπάθεια προσαρμογής ενός συστήματος στο συνολικό
πλαίσιο, κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Bowen, 1978). Αυτό
που ζούμε τώρα συνδέεται με το πριν, χωρίς η σύνδεση αυτή να είναι συνειδητή, είτε για να
διατηρηθεί είτε για να διαφοροποιηθεί κάποιο πρότυπο που έρχεται από το παρελθόν, αφού
σύμφωνα με τον Bowen τα συναισθηματικά και διανοητικά πρότυπα μιας οικογένειας
μεταδίδονται από γενιά σε γενιά (Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτη,1999). Οι πληροφορίες
που συλλέγονται για την δημιουργία του γενεογράμματος βοηθούν στην κατανόηση σχέσεων
και επιλογών του παρόντος που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν της οικογένειας.
Το γενεόγραμμα είναι μια από τις βασικές έννοιες της σκέψης του Bowen. O Myrray Bowen
από το 1959 έθεσε τις βάσεις της θεωρίας των οικογενειακών συστημάτων. Ανέπτυξε τις
έννοιες της διαφοροποίησης του εαυτού, των τριγώνων στην οικογένεια και του
γενεογράμματος. Κατά το Bowen (1998) ο βασικός εαυτός δεν είναι διαπραγματεύσιμος στο
26

σύστημα σχέσεων, μπορεί όμως να αλλάξει από μέσα, με βάση νέες γνώσεις και εμπειρίες. Ο
ψευδοεαυτός αποτελείται από ετερόκλητα πιστεύω, γεγονότα και αξίες, που είναι δανεισμένα
από άλλους για να εδραιώσει τη σχέση του με τους άλλους. Ένα λεπτομερές ιστορικό των
λειτουργιών μιας οικογένειας αποτυπώνει τις σχέσεις των μελών της (γενεόγραμμα). Με τον
όρο αδιαφοροποίητη μάζα του οικογενειακού εγώ, περιγράφει την συναισθηματική
«προσκόλληση» ή συγχώνευση στην πυρηνική οικογένεια. Η έλλειψη διαφοροποίησης των
γονιών προβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα παιδιά. Με τη διαδικασία της προβολής οι
γονείς προβάλλουν μέρος της ανωριμότητας τους στο παιδί ή στα παιδιά τους. Τα σοβαρά
συναισθηματικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της μεταβίβασης που
οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης του εαυτού στη διάρκεια πολλών γενεών.
Το προφίλ της προσωπικότητας και η σειρά γέννησης των παιδιών προσφέρει ανεκτίμητες
πληροφορίες για τις συναισθηματικές δυνάμεις στην οικογένεια. Όταν σε ένα σύστημα δύο
ατόμων υπάρχει άγχος ή μη επιτυχημένη συγχώνευση, τότε η δυάδα τραβά ένα άτομο εκτός
πλαισίου που θα ανακουφίσει την δυάδα από την πίεση (τριγωνοποίηση). Το ιστορικό της
οικογένειας (γενεόγραμμα) βοηθάει στην κατανόηση των συναισθηματικών διεργασιών και
πως οι παρελθούσες συναισθηματικές διεργασίες επηρεάζουν τις τωρινές. Όλες οι παραπάνω
έννοιες είναι αλληλοδιαπλεκόμενες. Τα πρότυπα συναισθηματικής και διανοητικής
αλληλεπίδρασης της οικογένειας μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Κατά το Bruner (1997):
«ο Εαυτός δεν εμφανίζεται χωρίς να έχει κάποιες ρίζες, ανταποκρινόμενος μόνο στο παρόν ∙
αντλεί νόημα και από τις ιστορικές συνθήκες που διαμόρφωσαν την κουλτούρα της οποίας
αποτελεί έκφραση» (σελ. 195).
Η τεχνική του γενεογράμματος περιλαμβάνει τρία στάδια: α) τη χαρτογράφηση της
οικογενειακής δομής, β) τη καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν την οικογένεια και γ)
τη γραμμική απεικόνιση των σχέσεων της οικογένειας (McGoldrick & Gerson, 1999). Στη
συστημική συμβουλευτική χαρτογραφείται αρχικά η οικογένεια της οποίας το μέλος ζητά τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια προστίθενται οι πληροφορίες που αφορούν τα
χαρτογραφημένα μέλη, δημογραφικές πληροφορίες, σχέσεις των μελών, τα σημαντικά
γεγονότα, τις γεωγραφικές μετακινήσεις, την απομάκρυνση των παιδιών από την
οικογενειακή εστία, τις μεταβατικές περιόδους, τις μεταβολές στις σχέσεις , τις απώλειες, τις
επιτυχίες, τις αξίες, τα επαγγέλματα τους, τις προσδοκίες της οικογένειας από τα νεότερα
μέλη. Τα παραπάνω στοιχεία βοηθούν το σύμβουλο να πληροφορηθεί για το άγχος της
οικογένειας στο παρόν και το παρελθόν, τα οικογενειακά πρότυπα και τα επίπεδα λειτουργία
του συναισθήματος (Ζαφείρης, κ.α. 1999). Τα στοιχεία που δεν μπορούν, λόγω χώρου, να
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καταγραφούν πάνω στο διάγραμμα του γενεογράμματος, καταγράφονται σε ξεχωριστό χαρτί
που συνοδεύει το γενεόγραμμα.
Το γενεόγραμμα, στην Επαγγελματική συμβουλευτική, προτείνεται να

κατασκευάζεται

μετά την πρώτη συμβουλευτική συνάντηση (Καλούρη, κ.α., 2013) από τον ίδιο το
συμβουλευόμενο, αφού του έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και τα σύμβολα από το
Σύμβουλο ο οποίος, στην πορεία της συμβουλευτικής παρέμβασης, προσθέτει πληροφορίες
χρήσιμες για την εξέλιξη της. Με την προτροπή του Συμβούλου να κατασκευάσει ο ίδιος ο
συμβουλευόμενος το αρχικό γράφημα της οικογένειας του,
συμβουλευόμενο να

συγκεντρώσει και να ταξινομήσει

δίνεται η δυνατότητα στο

πληροφορίες

σε βάθος τριών

γενεών, να αναζητήσει και να μάθει γεγονότα, σχέσεις, καταστάσεις, συμπεριφορές απόψεις
και επιλογές που θα πρέπει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει ώστε να μπορέσει να δει τις
δυσκολίες του από άλλη οπτική γωνία. Το γενεόγραμμα είναι απλό και εύχρηστο διακριτικό
εργαλείο με πληροφορίες για το παρόν και το παρελθόν μιας οικογένειας και τις παρόμοιες
προσδοκίες για το μέλλον (McGoldrick & Gerson, 1999).

Η δημιουργία του

γενεογράμματος συμβάλλει στην επικοινωνία και συνεργασία των μελών της οικογένειας
κατά τη συλλογή πληροφοριών

και ενισχύει τη συμβουλευτική σχέση ανάμεσα

στο

Σύμβουλο και το συμβουλευόμενο. Δίνει το έναυσμα στο συμβουλευόμενο να δει τον εαυτό
του ως μέλος του οικογενειακού του συστήματος που επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό.
Τον βοηθάει να αφηγηθεί τη συναισθηματική ατμόσφαιρα της οικογένειας του, όπως ο ίδιος
την αντιλαμβάνεται, αλλά και πως την αντιλαμβάνονται τα υπόλοιπα μέλη (Ζαφείρης, κ.α.
1999).
Το γενεόγραμμα και η γενεογραμματική συνέντευξη είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που εκτός
από τις συστημικές πληροφορίες που αναζητά ο Σύμβουλος παρέχει τη δυνατότητα και τη
γνώση στο συμβουλευόμενο να σκεφτεί συστημικά για την οικογένεια του (McGoldricκ &
Gerson, 1999). Η διαδικασία της γενεογραμματικής συνέντευξης, σύμφωνα με τη συστημική
προσέγγιση της σχολής του Μιλάνου (1970), απαιτεί δεξιότητες στη διαμόρφωση υποθέσεων
(οδηγό ερωτήσεων, οργάνωση πληροφοριών, αναπροσαρμογή ερωτήσεων), διατύπωση
κυκλικών ερωτήσεων (σωκρατική μέθοδος διερεύνησης), τήρηση της ουδετερότητας (δεν
κάνει υποδείξεις, βρίσκουν μαζί νέες λύσεις), θετική σημασιοδότηση (αναπλαισίωση του
αρνητικού περιεχομένου), τελετουργίες (παράδοξη αμφισβήτηση καθιερωμένων προτύπων
για αλλαγή των άκαμπτων και καλλυμένων κανόνων), (Ζαφείρης, κ.α., 1999).
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Όπως επισημαίνουν οι McGoldrick & Gerson, (1999): «Το γενεόγραμμα είναι ελκυστικό
γιατί επιτρέπει τη χαρτογράφηση της οικογενειακής δομής και την πορεία της οικογένειας
όπως αυτή βαθμιαία αναδύεται» (σελ. 22). Βοηθάει το σύμβουλο να συγκρατήσει πρόσωπα,
σχέσεις και γεγονότα, να σκεφτεί την περιοδικότητα που αυτά εμφανίζονται, να σκεφτεί
συστημικά. Είναι υποκειμενικό ερμηνευτικό εργαλείο, χρήσιμο όμως για τη δημιουργία
συστημικών υποθέσεων για συστημική αξιολόγηση (McGoldrick & Gerson, 1999).
Αναπαριστά την ιστορική αλήθεια της πορείας των οικογενειών του γενεογράμματος και η
ανάμνηση και η αφήγηση των ιστοριών τους από τον συμβουλευόμενο, έχει ιδιαίτερη αξία,
εφόσον

πλάθει, αναπλάθει και

κατανοεί τη ζωή του,

μέσα από τα σύμβολα και

νοηματοδοτεί εκ νέου την ιστορία του. Εμπειρίες προσωπικές, οικογενειακά βιώματα,
δυσλειτουργίες στις οικογένειες του γενεογράμματος, μετακινήσεις, κοινωνικές σχέσεις,
απώλειες, αξίες και αντιλήψεις, επηρεάζουν το χαρακτήρα του ατόμου και τις επιλογές του
στη ζωή. Όπως γράφει ο Ελύτης (1992): «Επειδή κατά το ήμισυ, δεν υπάρχει αμφιβολία,
γεννιόμαστε δοσμένοι ∙ ούτε καν την ελιά της γιαγιάς μας στο δεξί μάγουλο δεν μπορούμε να
αποφύγουμε. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με το άλλο ήμισυ, που αναπτύσσεται με τη θέληση
μας» (σελ. 119).
Στη συστημική προσέγγιση η οικογένεια είναι το πρωταρχικό και πιο ισχυρό λειτουργικό
σύστημα που εξελίσσεται στο χρόνο. Τα μέλη της οικογένειας

αλληλεπιδρούν σε ένα

λειτουργικό όλον, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και οι αλλαγές στο ένα μέλος του
συστήματος επιφέρουν αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα. Οι οικογενειακές αλληλοδράσεις
και σχέσεις

στηρίζονται σε πρότυπα που συνήθως επαναλαμβάνονται ως «συμπτώσεις»

περιστατικών. Ο σχηματισμός της οικογένειας και οι σχέσεις της επόμενης γενιάς έχουν
επηρεαστεί από το

σημείο

ένταξης

του ατόμου στην οικογένεια

καταγωγής

του

(McGoldricκ και Gerson,1999). Με το γενεόγραμμα και τη γενεογραμματική αφήγηση αυτές
οι «συμπτώσεις» συνειδητοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο επανεξέτασης από το
σύμβουλο και το συμβουλευόμενο κατά τη συμβουλευτική διαδικασία.
Οι Kerr & Bowen, (1988, όπ. αναφ. στους Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης,1999),
υποστηρίζουν ότι «κατά το Bowen τα πρότυπα που επιβιώνουν διαμέσου των γενεών
επηρεάζουν βαθιά τον τρόπο λειτουργίας της πυρηνικής οικογένειας» (σελ.104). Ο
σύμβουλος μέσα από το γράφημα του γενεαλογικού δέντρου παρατηρεί τις σχέσεις, τα
πρότυπα, τη λειτουργία και δυσλειτουργία της οικογένειας. Το γενεόγραμμα βοηθά να
μετατοπιστεί το πρόβλημα από το μέλος στην οικογένεια και διευκολύνει στην ανάπτυξη της
συμβουλευτικής σχέσης (Κουνενού, 2010). Το αίσθημα «του ανήκω» σε ένα σύστημα, την
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οικογένεια, που υπήρχαν αυτές οι σχέσεις, συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, υπήρχαν αυτές οι
αρχές και οι αξίες, είναι πολύ πιο εύκολο να ειπωθούν, να αφηγηθούν από το
συμβουλευόμενο, με τη βοήθεια του γενεογράμματος, από το να μιλήσει εξαρχής για την
δική του ευθύνη μέσα σε αυτό το σύστημα. Ο Chrzastowski, (2011 όπ. αναφ. στο Rangka,
2015) εξηγεί ότι το γενεόγραμμα «βοηθά στην κατανόηση, του πώς το παρελθόν μιας
οικογένειας διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον αυτής της οικογένειας» (σελ. 6).
Το γενεόγραμμα χρησιμοποιείται στην εποπτεία των εκπαιδευομένων στη Συστημική
Θεραπεία Οικογένειας ως μέρος της εκπαίδευσης τους και της προσωπικής τους θεραπείας.
Κατά τους McGoldrick & Gerson (1999): «αν και το γενεόγραμμα είναι σχεδόν τόσο παλιό
όσο και ο χώρος της οικογενειακής θεραπείας, η συστηματική εξέλιξη του γενεογράμματος
ως εργαλείου είτε διάγνωσης, είτε αξιολόγησης, είτε έρευνας είναι πολύ μικρή» (σελ. 227).
Στην επαγγελματική συμβουλευτική το γενεόγραμμα αξιοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης
των οικογενειακών προτύπων, αξιών, αντιλήψεων και επιρροών, που οδηγεί το Σύμβουλο σε
περισσότερες και διευκολυντικές διαπιστώσεις (McGoldrick & Gerson, 1999) και
πληροφορίες για την οικογενειακή ιστορία και την επίδραση της, στις προσωπικές και
επαγγελματικές επιλογές του συμβουλευόμενου.
Ο

Επαγγελματικός Σύμβουλος, με συστημική εκπαίδευση, εστιάζει στο εδώ και τώρα,

στα αρνητικά για το συμβουλευόμενο πρότυπα που επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά
μέσω των οικογενειακών αξιών, συμπεριφορών και στάσεων με στόχο να αναπτύξει ο
συμβουλευόμενος τις ανάλογες δεξιότητες ώστε να βρει τις λύσεις που χρειάζεται (Ζαφείρης,
κ.α. 1999). Ο ρόλος

του Συμβούλου είναι «να κοιτάξει μέσα από το παράθυρο» του

συμβουλευόμενου, να ξεμπλοκάρει το μονοπάτι του, να απομακρύνει ότι εμποδίζει την
ανάπτυξη του και τα υπόλοιπα θα τα κάνει μόνος του ο συμβουλευόμενος, όταν αναπτυχθεί η
δική του αυτοαποτελεσματικότητα. Η γνωριμία του παρόντος και του γενεογραμματικού
παρελθόντος μέσα από την αφήγηση βοηθάει το Σύμβουλο να αποκτήσει «πιο εύστοχη
ενσυναίσθηση» και το συμβουλευόμενο να νιώσει σημαντικός για το Σύμβουλο (Minuchin,
2000).
Με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου του

γενεόγραμματος ο Σύμβουλος

ενδιαφέρεται να μάθει την οικογενειακή δομή, τη σειρά των παιδιών στην οικογένεια, τις
σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, τα τρίγωνα και τον κύκλο ζωής, τους μύθους και τα κρυμμένα
μυστικά της οικογένειας. Όταν χρησιμοποιείται στην Επαγγελματική συμβουλευτική τότε
επεκτείνεται σε πληροφορίες για τα επαγγέλματα των γενεογραμματικών προσώπων, τις
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αξίες, τα πρότυπα, τις προσδοκίες και τις επαγγελματικές επιλογές τους. Ο Επαγγελματικός
Σύμβουλος επιδιώκει να κατανοήσει το παρόν της οικογένειας και την ιστορία της στο
παρελθόν, για να μπορέσει να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να δημιουργήσει το δικό του
σενάριο για το επαγγελματικό του μέλλον.
Με τη γενεογραμματική συνέντευξη ο σύμβουλος εκμαιεύει με ένα μη απειλητικό τρόπο
πληροφορίες για την οικογένεια (ΜcGoldrick & Gerson, 1999). Το επαγγελματικό ιστορικό
όπως αυτό αναπτύσσεται στη γραφική αναπαράσταση του γενεαλογικού δέντρου του
συμβουλευόμενου, με αναφορές στα επαγγέλματα, τις προαγωγές, τις μετακινήσεις, τις
απώλειες εργασίας, τις περιόδους ανεργίας, τις μεταναστεύσεις για εύρεση εργασίας, τις
επαγγελματικές προσδοκίες και τα επαγγελματικά πρότυπα στην οικογένεια, μπορούν να
συμβάλλουν στην κατανόηση συναισθηματικών φορτίων και δυσλειτουργικών προσδοκιών
του συμβουλευόμενου που επηρεάζουν το σχεδιασμό της προσωπικής καις επαγγελματικής
του διαδρομής. Είναι εντυπωσιακό να μαζεύεις πληροφορίες για το σχεδιασμό του
γενεογράμματος αλλά στο τέλος να τις παρουσιάζεις με ένα γραφικό και οργανωμένο τρόπο
(ΜcGoldrick & Gerson, 1999).
Το γενεόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί στην συλλογή, οργάνωση και ερμηνεία οικογενειακών
στοιχείων. Δεν έχουν γίνει όμως έρευνες σε σχέση με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του
εργαλείου αυτού. Μπορεί να στηρίζεται σε υποθέσεις και σε διαστρεβλώσεις του συμβούλου
εξαιτίας θεωρητικών προκαταλήψεων, σε

λανθασμένες μνήμες των συμβουλευόμενων

(ΜcGoldrick & Gerson, 1999). Εμπειρική έρευνα των Jolly, Froom & Rosen (1980, όπ. αναφ.
στους ΜcGoldrick & Gerson, 1999) σε νοσοκομειακούς οικογενειακούς γιατρούς, έδειξε ότι
μπορεί να εκμαιεύσει και να καταγράψει οικογενειακές πληροφορίες σε μια δεκαεξάλεπτη
οικογενειακή συνέντευξη και ότι οι ίδιες πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν σωστά από
διαφορετικούς θεραπευτές και με μεγάλο ποσοστό ακρίβειας. Το δείγμα ήταν μικρό και
περιοριζόταν σε αντικειμενικές πληροφορίες. Σε έρευνα των Rogers & Durkin, (1984, όπ.
αναφ. στους ΜcGoldrick & Gerson, 1999) ασθενείς που έδωσαν πληροφορίες για την
οικογενειακή τους ιστορία αισθάνθηκαν ότι οι πληροφορίες θα βοηθούσαν το γιατρό τους να
τους καταλάβει καλύτερα και να είναι περισσότερο αποτελεσματικός στη θεραπεία. Σαν
εργαλείο συλλογής πληροφοριών στη συμβουλευτική παρέμβαση δίνει την δυνατότητα στο
συμβουλευόμενο να μιλήσει για αυτά που έζησε, για αυτά που άκουσε και για αυτά που
ένιωσε, ώστε να συνειδητοποιήσει γεγονότα και συναισθήματα της γενεογραμματικής του
ιστορίας και να πάρει ενίσχυση για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.
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Το

επαγγελματικό γενεόγραμμα είναι το

εργαλείο που με την εφαρμογή του στην

Επαγγελματική Συμβουλευτική, ανακαλύπτουμε το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας και πως η οικογένεια επηρεάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
των παιδιών της. Ο σύμβουλος που χρησιμοποιεί το επαγγελματικό γενεόγραμμα στηρίζει
συμβουλευτικά το άτομο αλλά σκεφτόμενος συστημικά, έχει στο μυαλό του όλο το σύστημα
της οικογένειας. Ο συμβουλευόμενος μέσα από την αφήγηση δίνει νόημα στη ζωή του και
κατανοεί τον εαυτό του (Μπούτσκου & Οικονόμου, 2017). Το γενεόγραμμα συγκεντρώνει
πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα της οικογένειας αλλά και σχέσεις που αποκτούν νόημα
και αξία μέσα από την γενεογραμματική αφήγηση του συμβουλευόμενου. Η αφήγηση από το
συμβουλευόμενο των ιστοριών της οικογένειας του, έχει εντυπωσιακό ενδιαφέρον γιατί
όπως τονίζει η Στυλιανούδη (1999, όπ. αναφ. στους ΜcGoldrick & Gerson, 1999 ): «το
γενεόγραμμα είναι, καταρχάς μια προκαθορισμένη δομή, ένας κάνναβος, ο οποίος
υποχρεώνει τον αφηγητή του να ακολουθήσει ορισμένη διαδρομή στην αφήγηση του…. Το
αφήγημα αποτελεί μια πραγματικότητα, την πραγματικότητα του αφηγητή, του οποίου και
διαγράφει το προσωπικό σύμπαν» (σελ. 15).
Ιδιαίτερη σημασία και αξία για την συμβουλευτική παρέμβαση έχει η αφήγηση του
γενεογράμματος, η κατανόηση και η ερμηνεία των συναισθημάτων και των γεγονότων από
τον ίδιο το συμβουλευόμενο, η συναισθηματική διεργασία και όχι το περιεχόμενο όσων
λέγονται (Ζαφείρη, κ.α., 1999). Η καταγραφή γεγονότων και σχέσεων βοηθάει το
συμβουλευόμενο να τα ερμηνεύσει και να κατασκευάσει τη δική του επαγγελματική
ταυτότητα (Μπούτσκου & Οικονόμου, 2017). Το γενεόγραμμα είναι μία τεχνική ή ένα
εργαλείο στα χέρια του Επαγγελματικού Συμβούλου που η χρησιμοποίηση του απαιτεί
πρακτική εκπαίδευση και θεωρητική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία για να μπορεί να το
εφαρμόζει. Η ενθάρρυνση του συμβουλευόμενου να στηριχθεί στα θετικά στοιχεία της
οικογενειακής του κληρονομιάς

και η διαπροσωπική εμπειρία που αναπτύσσεται με το

σύμβουλο, στη διάρκεια της συμβουλευτικής παρέμβασης, αποτελεί σημαντικό ερέθισμα για
την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του συμβουλευόμενου.
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Β. 1.2 Συμβουλευτική σχέση, στόχοι και στάδια της Συμβουλευτικής διαδικασίας.
Η συμβουλευτική (συν-βουλεύομαι: συν = μαζί και βουλεύομαι = σκέφτομαι, εξετάζω) έχει
σκοπό να βοηθήσει το άτομο σε συνεργασία με το σύμβουλο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του
είτε συναισθηματικές είτε επαγγελματικές, με την αναγνώριση αυτών και την επιλογή τρόπων
και μεθόδων επίλυσης τους. Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία αναπτύσσεται η
συμβουλευτική σχέση. Η συμβουλευτική σχέση είναι καθοριστική για την πορεία και την
αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας. Αν ο συμβουλευόμενος νιώσει
αποδεκτός, νιώσει γνήσιο και αληθινό τον Σύμβουλο, τότε η συμβουλευτική σχέση έχει
ξεκινήσει άρα και η αλλαγή και το άνοιγμα του συμβουλευόμενου στη διαδικασία. Στη
συμβουλευτική διαδικασία, όπως τονίζει ο Μπρούζος (2004): «ο σύμβουλος/θεραπευτής
επωμίζεται το ρόλο του συνοδού και του υποστηρικτή αυτής της ανάπτυξης και όχι το ρόλο
του ειδήμονα για ψυχολογικά προβλήματα και του φορέα έτοιμων λύσεων» (σελ. 75). Η
σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο έχει μεγαλύτερη
σημασία ακόμα και από τη θεωρητική προσέγγιση του συμβούλου ως προς την επίτευξη των
στόχων και την πορεία υλοποίησης από το συμβουλευόμενο. Στη συμβουλευτική σχέση
έχουν μεγαλύτερη σημασία τα συναισθήματα από ότι τα γεγονότα (Μπρούζος, 2004). Η
αποδοχή, η ειλικρίνεια, η ενσυναίσθηση, η γνησιότητα, η αυθεντικότητα, ο σεβασμός και η
θετική εκτίμηση στη σχέση συμβούλου και συμβουλευόμενου αναγνωρίζεται ως παράγοντας
αποτελεσματικότητας από όλες σχεδόν τις προσεγγίσεις. Ο συμβουλευόμενος ανταποκρίνεται
στη συμβουλευτική διαδικασία όταν νιώσει ότι αναπτύσσεται μια γνήσια και αυθεντική
σχέση ανάμεσα σε αυτόν και το Σύμβουλο (Boy και Pine, 1982). Η επίτευξη των στόχων
είναι σημάδι επιτυχούς έκβασης της συμβουλευτικής διαδικασίας. Όπως τονίζει ο Κρίβας
(1997) «ο σύμβουλος θα πρέπει να έχει κατά νου τις πηγές, από τις οποίες τροφοδοτείται η
αυτεπάρκεια του ατόμου και οι προσδοκίες του για αυτή, γιατί σε τελική ανάλυση μέσα από
τη σκοποθεσία της συμβουλευτικής παρέμβασης επιδιώκει τη διαφοροποίηση αυτών των
πηγών» (σελ. 38).
Η επαγγελματική συμβουλευτική ασχολείται με τα προσωπικά και επαγγελματικά θέματα του
συμβουλευόμενου με στόχο την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Κατά τη
Μαλικιώση-Λοίζου (2004) η συμβουλευτική διαδικασία αναπτύσσεται σε στάδια. Στο πρώτο
στάδιο, στην πρώτη συνάντηση, γίνεται η εισαγωγή στη συμβουλευτική διαδικασία με τη
γνωριμία του συμβούλου με το συμβουλευόμενο και αρχίζει η οικοδόμηση της σχέσης
ανάμεσα στα δύο μέρη, με τη δημιουργία του συμβουλευτικού συμβολαίου, δίνοντας στο
συμβουλευόμενο ένα πλαίσιο προσανατολισμού για το είδος της συμβουλευτικής. Οι βασικές
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αρχές της Συμβουλευτικής είναι η βοήθεια στο άτομο για να κατανοήσει τον εαυτό του, τα
χαρακτηριστικά του, τις δυνατότητες

και τους περιορισμούς του, η συνεργασία και η

ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού, ο σεβασμός και η αποδοχή του
συμβουλευόμενου ανεξάρτητα από τη μόρφωση, την κοινωνική, θρησκευτική, οικονομική,
πολιτιστική και πολιτισμική κατάσταση του και ο σεβασμός στο δικαίωμα του να επιλέγει
τον τρόπο ζωής και εργασίας του.
Στο δεύτερο στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, το στάδιο της αυτογνωσίας, ο
σύμβουλος θα επιδιώξει να γνωρίσει το συμβουλευόμενο. Όπως τονίζει η Μαλικιώση Λοίζου (2004): «αυτογνωσία σημαίνει επίγνωση των αντιδράσεων του εαυτού. Είναι η γνώση
που έχει το άτομο για τη συμπεριφορά του, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα
συναισθήματα του» (σελ. 232). Στο στάδιο αυτό μπορούμε να ζητήσουμε από το
συμβουλευόμενο να δημιουργήσει το επαγγελματικό του γενεόγραμμα, συλλέγοντας
πληροφορίες από το οικογενειακό του πλαίσιο, και μέσα από τη γενεογραμματική του
αφήγηση, να συνειδητοποιήσει τις αξίες, τα πρότυπα και τις προσδοκίες του οικογενειακού
του συστήματος, αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες γενεαλογικές μεταβιβάσεις προτύπων,
σχέσεων και δυσλειτουργιών και πως ο ίδιος θα τις διαχειριστεί προς όφελος του.
Το τρίτο στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας κατά τη Μαλικιώση – Λοίζου (2004):
«διακρίνεται από την προσπάθεια να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες
προοπτικές για την επίλυση του προβλήματος του» (σελ. 233). Με τη βοήθεια του συμβούλου
ο συμβουλευόμενος θα διαμορφώσει νέες προοπτικές, αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών,
συνυπολογίζοντας τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, οικογενειακούς, κοινωνικούς,
οικονομικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές και τις αποφάσεις του. Ο
σύμβουλος ενθαρρύνει το συμβουλευόμενο και τον μαθαίνει μεθόδους αυτοπληροφόρησης
ώστε να γνωρίσει τις εναλλακτικές επιλογές που έχει και να διερευνήσει ο ίδιος ποια του
ταιριάζει περισσότερο.
Στο τέταρτο στάδιο, κατά τη Μαλικιώση – Λοίζου (2004), της συμβουλευτικής διαδικασίας,
ο σύμβουλος στηρίζει το συμβουλευόμενο να ξεκαθαρίσει τους στόχους που θέλει να
πετύχει και

τις τεχνικές που θα ακολουθήσει για να τους πετύχει. Η επαγγελματική

ωριμότητα και η μόρφωση του συμβουλευόμενου και το είδος του στόχου, καθορίζει την
επιλογή του. Οι στόχοι για να επιτευχθούν θα πρέπει να είναι απόφαση και δέσμευση του
συμβουλευόμενου. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων στη διαδικασία

λήψης

επαγγελματικής

απόφασης (κατανόηση των προσωπικών προτεραιοτήτων και περιορισμών, αναγνώριση και
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αξιοποίηση πληροφοριών και ευκαιριών), σχεδιασμός δράσεων, ανάπτυξη υποστηρικτικού
δικτύου επαφών, ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, λήψη ρίσκου, αποδοχή της δια βίου
μάθησης, εφαρμογή των δεξιοτήτων σε νέα πλαίσια, θα βοηθήσει το συμβουλευόμενο να
πάρει το πηδάλιο των επιλογών στα χέρια του και να επιτύχει τους στόχους του.
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική έχει στόχο να βοηθήσει τα άτομα να συνειδητοποιήσουν τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δεξιότητες
τους, τις προσωπικές και επαγγελματικές τους αξίες, τις προσδοκίες τους, να τα διευκολύνει
να αναζητούν μόνα τους πληροφορίες για τους τομείς που ενδιαφέρονται, να τους μάθει τη
διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, να στηρίζει τα άτομα στην πορεία υλοποίησης
των αποφάσεων τους ώστε να πετύχουν αυτό που επιθυμούν και να νιώθουν προσωπική και
επαγγελματική ικανοποίηση, να είναι ευέλικτα στις νέες μορφές εργασίας και να έχουν τη
γνώση και το ψυχικό σθένος να ρισκάρουν και να διεκδικούν. Η Μαλικιώση – Λοίζου (2004)
αναφέρει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε δύο φάσεις, το στάδιο της πρόβλεψης κατά το
οποίο το άτομο διερευνά την επιλογή και τις εναλλακτικές επιλογές με βάση το χαρακτήρα
του και αφού πραγματοποιήσει την επιλογή μπαίνει στη διαδικασία να προσαρμόσει τη ζωή
του στα καινούργια δεδομένα.
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και η Συμβουλευτική

σταδιοδρομίας, αξιοποιώντας

τεχνικές και μεθοδολογικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συλλογή πληροφοριών και
διευρύνουν την αυτογνωσία του συμβουλευόμενου, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, την
οικογένεια του, αλλά και για την πολιτεία. Η βελτίωση της αυτογνωσίας, η ανάπτυξη της
επαγγελματικής ωριμότητας, η

διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σταδιοδρομίας, η

ανάπτυξη δεξιοτήτων και η εκμάθηση τρόπων αυτοπληροφόρησης, οδηγεί τους νέους σε
συνειδητές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές,

καλύτερους επαγγελματίες στο

μέλλον και περισσότερο ευχαριστημένους ανθρώπους στο μετέπειτα εργασιακό τους βίο.

1.2.1. Η συστημική προσέγγιση στη Συμβουλευτική
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία
στηρίζονται στο ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο. Το γενεόγραμμα χρησιμοποιείται κατεξοχήν από
συστημικούς θεραπευτές. Η συστημική έρευνα ξεκίνησε το 1950 με οικογένειες στο Πάλο
Άλτο και η συστημική θεωρία αναπτύχθηκε από τον Bertalanffy τo 1956 με βασικό στόχο τη
διατήρηση της ομοιόστασης (ισορροπίας) στην οικογένεια. Για το τι ορίζεται ως σύστημα
υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Στη συστημική θεραπεία

έχουμε όλη την
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οικογένεια, μέλη της οικογένειας ή και μόνο ένα άτομο της οικογένειας. Στη συστημική
θεωρία το πρόβλημα δεν το έχει ένα μέλος της οικογένειας, το έχει το σύστημα της
οικογένειας και το εκφράζει το μέλος με το σύμπτωμα. Η συστημική θεραπεία

δεν

ασχολείται με την αιτία του συμπτώματος αλλά προσπαθεί να δώσει ερεθίσματα να
αναπτυχθούν νέες σχέσεις και νέα σχήματα στην οικογένεια για να μπορέσει να λειτουργήσει
με διαφορετική οργάνωση. Το σύμπτωμα στη συστημική θεραπεία

εκλαμβάνεται ως

έκκληση από το μέλος για βοήθεια από το σύστημα της οικογένειας, γιατί όπως τονίζει η
Satir (1989): «τα διάφορα μέλη της οικογένειας συνδέονται με ολόκληρο δίκτυο από
δεσμούς. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορεί να μείνουν αόρατοι, αλλά υπάρχουν σίγουρα στέρεοι
και γεροί σαν ατσαλένια νήματα» (σελ. 218). Το πρόβλημα, η ανεπιθύμητη κατάσταση που
χρειάζεται αλλαγή, είναι αποτέλεσμα διασύνδεσης καταστάσεων και εκείνο που πρέπει να
αλλάξει δεν είναι το σύστημα αλλά οι επικοινωνίες γύρω από το πρόβλημα, να εντοπιστούν
τα άτομα που δημιουργούν το πρόβλημα και να συμπεριληφθούν πραγματικά ή νοερά στη
συμβουλευτική διαδικασία (Schlippe & Schweitzer, 2008). Η εξιστόρηση γεγονότων και
σχέσεων με την αφήγηση αποτελεί μια περιγραφή των διεργασιών που δημιούργησαν το
πρόβλημα. Στόχος του θεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο να συνειδητοποιήσει ότι το
πρόβλημα υπήρχε όταν είχε νόημα για τη ζωή του, άρα ο συμβουλευόμενος καλείται να
δημιουργήσει νέες ιστορίες απαλλαγμένες από το πρόβλημα. Στόχος του συστημικού
θεραπευτή είναι η κινητοποίηση της αλλαγής (Παπαδιώτη – Αθανασίου (2000).
Βασικός παράγοντας στη συστημική θεραπεία είναι ο θεραπευτής/σύμβουλος. Ο σύμβουλος
έχει στόχο να εστιάσει στις δυσλειτουργικές σκέψεις, τις ερμηνείες και τις σχέσεις του
συμβουλευόμενου και να τις αλλάξει. Στη συστημική θεραπεία δίνεται έμφαση στα σχήματα
που δημιουργούνται μέσα από τις πληροφορίες-παρεμβάσεις

που αναδύονται από τις

ερωτήσεις του συμβούλου. Ο Σύμβουλος δεν κάνει κρίσεις αλλά κάνει συνδέσεις και
αλληλοσυσχετισμούς (Μπούτσκου & Οικονόμου, 2017). Ένα γεγονός όταν τοποθετείται σε
άλλο πλαίσιο (αναπλαισίωση) αποκτά άλλο νόημα και αλλάζει ολόκληρη την επικοινωνία.
Όπως τονίζουν οι

Schlippe & Schweitzer (2008): «ένα σύμπτωμα, ένα πρόβλημα, μια

ασθένεια δεν είναι πράγματα, αλλά διαδικασίες, διαμορφωμένες μέσα από τις πράξεις και τις
επικοινωνίες διαφορετικών ανθρώπων» (σελ. 162). Η ανασύσταση των δυνάμεων του
συμβουλευόμενου και ο επαναπροσδιορισμός, χωρίς κατηγόριες, των προσωπικών του
στόχων (Καραγιάννης, 2010) συμβάλλει στην δημιουργία ενός δυναμικού σεναρίου για την
προσωπική και εργασιακή του ανέλιξη.
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Καταλήγουμε με την άποψη του Watzlawick (1986) ότι «ο σκοπός του ρεαλιστή και
υπεύθυνου θεραπευτή δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ο εφοδιασμός του πελάτη με όσο
γίνεται μεγαλύτερη επιδεξιοσύνη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, καθώς
εμφανίζονται, μα όχι και η δημιουργία ζωής απαλλαγμένης από δυσκολίες» (σελ. 197) που
δεν θα ήταν ρεαλιστικός στόχος. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση η αφήγηση των
σχέσεων, των γεγονότων και του αξιακού συστήματος των οικογενειών του γενεογράμματος
από το συμβουλευόμενο, κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, αναδομεί σκέψεις, γεγονότα
και σχέσεις και οργανώνει εκ νέου τον εαυτό,

προκειμένου να γίνει αυτάρκης και

αποτελεσματικός στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές.

1.2.2. Η αφηγηματική προσέγγιση στη Συμβουλευτική
Αναφερθήκαμε στη
Ψυχοθεραπεία

και

συμβολή του γενεογράμματος στη Συμβουλευτική και την
στην

προηγούμενη

ενότητα

εστιάσαμε

στην

Επαγγελματική

Συμβουλευτική. Τη διερεύνηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, μέσα από την αφήγηση
της γενεογραμματικής ιστορίας από τον συμβουλευόμενο στα πλαίσια της Συμβουλευτικής
παρέμβασης θα εξετάσουμε σε αυτή την ενότητα, των πληροφοριών που σχετίζονται με τις
αξίες, τα πρότυπα και τις σχέσεις που επηρέασαν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές του συμβουλευόμενου. Κατά τον Τσιώλη (2006): «Η αφήγηση αποτελεί μια μορφή
έκθεσης, η οποία αποδίδει μια παρελθούσα εξέλιξη γεγονότων» (σελ. 184) και τονίζει ο
Bruner (1997)
η αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία που
χρησιμοποιούν άτομα και ομάδες για να οργανώνουν και να δίνουν νόημα στα
βιώματα τους. Ο άνθρωπος μέσα από τα βιώματα του και τις εμπειρίες του παράγει
και αναπαράγει την ιστορία του. Οι αφηγηματικές του κατασκευές εξιστορούν το
τώρα, αναθεωρούν κάποιες φορές το παρελθόν, δημιουργούν το μέλλον. Είναι πράξεις
που έχουν νόημα για το ίδιο το άτομο, αφορούν τη τωρινή κατάσταση και την
ερμηνεία που δίνει το ίδιο το άτομο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή… (σελ. 17).
Η αφηγηματική προσέγγιση του Savickas εκπροσωπεί την κονστρουκτιβιστική θεωρία κατά
την οποία το άτομο είναι ο οδηγός της ζωής του. Η αφήγηση ιστοριών ζωής είναι το
εργαλείο που χρησιμοποιεί η αφηγηματική προσέγγιση. Στόχος του επαγγελματικού
συμβούλου είναι να βοηθήσει το άτομο, μέσα από την αφήγηση, να ανακατασκευάσει τις
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δύσκολες προσωπικές του ιστορίες ώστε να ξαναφτιάξει το σενάριο της εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής

του

πορείας,

δείχνοντας

την

απαιτούμενη

επαγγελματική

προσαρμοστικότητα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, πρώτα στον εαυτό του και κατόπιν
στον εργασιακό του χώρο. Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος είναι το ίδιο σημαντικοί για
την εξέλιξη της συμβουλευτικής διαδικασίας. Χωρίς την ειλικρινή και αυθεντική συζήτηση ο
σύμβουλος δεν θα καταλάβει τι δυσκολεύει το συμβουλευόμενο. Στην αφηγηματική
προσέγγιση η συζήτηση είναι
διαδικασίας,

διαδραστική και δρομολογεί τα επόμενα βήματα της

διαχωρίζοντας το πρόσωπο από το πρόβλημα για το οποίο ζητά βοήθεια

(Μorgan, 2011). Η αφηγηματική συμβουλευτική μέσα από την διήγηση και «αναδιήγηση»
των προσωπικών ιστοριών βοηθάει το άτομο να ξαναγράψει τις προσωπικές του ιστορίες
ώστε να απελευθερωθεί από γεγονότα και καταστάσεις του παρελθόντος.
Όταν ο σύμβουλος

κατά τη συμβουλευτική διαδικασία διευκολύνει το άτομο να

εξωτερικεύσει δυσθυμικά συναισθήματα και καταστάσεις, διαχωρίζοντας το πρόσωπο από
το πρόβλημα, με τις κατάλληλες ερωτήσεις διερευνά τις επιπτώσεις του προβλήματος στην
προσωπική και εργασιακή ζωή του ατόμου. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να αφορά τη ζωή του
συμβουλευόμενου από την παιδική του ηλικία μέχρι την τωρινή. Έτσι ο σύμβουλος εντοπίζει
το πρόβλημα και τη διάρκεια του, καθώς και τις επιπτώσεις του στην καθημερινή ζωή του
συμβουλευόμενου. Όπως αναφέρει η Μorgan (2001)
Μέσα

από τη διαδικασία το πρόσωπο καλείται να πάρει θέση σε σχέση με το

πρόβλημα. Οι άνθρωποι έτσι βοηθιούνται να μετατοπιστούν από τη διαποτισμένη από
το πρόβλημα ιστορία σε μια περιοχή της ζωής τους που είναι σύμφωνη με τις δικές
τους αξίες, επιδεξιότητες και προτιμήσεις για τη ζωή… (σελ. 68).
Ο συμβουλευόμενος, με τη μορφή που δίνει στις αφηγήσεις του, κατασκευάζει την εικόνα
του εαυτού του προς τους άλλους γιατί όπως υποστηρίζει ο Bruner, (1997): «Οι λέξεις, οι
φράσεις, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις, ο τρόπος διήγησης δίνουν νόημα στην αφηγηματική
διήγηση» (σελ. 179). Σημαντική αξία για το σύμβουλο έχει η συνοχή (ο σκοπός και το
νόημα) καθώς και η συγκροτημένη κάθε φορά παρουσίαση

των ιστοριών, από το

συμβουλευόμενο. Η αποδόμηση από το Σύμβουλο ιδεών, αντιλήψεων και στερεοτύπων που
συντηρούν ή διογκώνουν το πρόβλημα, θα βοηθήσει το συμβουλευόμενο να διερευνήσει και
να αμφισβητήσει τις πεποιθήσεις

που του δημιούργησαν το πρόβλημα. Όταν ο

συμβουλευόμενος ονοματίσει το πρόβλημα, το συζητήσει, του δώσει «σάρκα και οστά»,
μιλήσει για πότε αυτό γιγαντώνεται και πότε συρρικνώνεται, τότε μπορεί να προχωρήσει η
38

συμβουλευτική διαδικασία, να διαχωρίσει ο συμβουλευόμενος τον εαυτό του από το
πρόβλημα και να δημιουργήσει μια νέα περιγραφή, μια νέα εναλλακτική ιστορία, δηλαδή να
δει την ιστορία του από μια άλλη οπτική γωνία. Ο ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου είναι
πολύ σημαντικός στη φάση αυτή. Ο Σύμβουλος παροτρύνει το συμβουλευόμενο να
επαναλειτουργήσει, αν υπήρχε, ή να δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο από φίλους, συγγενείς και
συναδέλφους που είναι διατεθειμένοι να είναι στο πλευρό του. Έτσι ο συμβουλευόμενος
νιώθει υποστήριξη από το πλαίσιο, δεσμεύεται να συνεχίσει τις αλλαγές στις σκέψεις και
στις πεποιθήσεις που του δημιούργησαν

το πρόβλημα. Ακόμη ανοίγεται σε άλλους

ανθρώπους, μοιράζεται το πρόβλημα του, δεν νιώθει ότι μόνο εκείνος έχει πρόβλημα,
δημιουργεί μια βοηθητική σύνδεση και νιώθει ότι έχει συμμάχους στον αγώνα για τις αλλαγές
στη ζωή του.
Η δημιουργία του γενεόγραμματος από το συμβουλευόμενο και η αφήγηση της
οικογενειακής του ιστορίας βοηθάει το σύμβουλο

να εργαστεί στην κατεύθυνση της

στήριξης του συμβουλευόμενου να «πυκνώσει» ιστορίες, να δημιουργήσει εναλλακτικές που
δεν συντηρούν προβλήματα και να αναπτύξει νέες εικόνες και ιστορίες για τον εαυτό του
που θα τον οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες σχέσεων (Freedman & Combs, 1996) και νέους
τρόπους νοηματοδότησης, σύμφωνους με τις δικές του αντιλήψεις για τη ζωή και την καριέρα
του. Η γενεογραμματική αφήγηση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική δίνει τη δυνατότητα
στο σύμβουλο μέσα από τις αφηγήσεις του συμβουλευόμενου, σχετικά με τα μέλη, τις
σχέσεις και τις καταστάσεις της οικογενείας του, να αναγνωρίσει επαγγελματικά πρότυπα,
οικογενειακές

αξίες και προσδοκίες και να στηρίξει το άτομο να αναγνωρίσει τη

γενεογραμματική του κληρονομιά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την χάραξη της
προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας.

1.2.3. Το επαγγελματικό γενεόγραμμα
Το επαγγελματικό γενεόγραμμα χρησιμοποιείται στη συμβουλευτική διαδικασία ως εργαλείο
συλλογής πληροφοριών από το συμβουλευόμενο, για την επαγγελματική οικογενειακή του
ιστορία,

προκειμένου να μάθει και να αναγνωρίσει σχέσεις, αξίες, πρότυπα και

οικογενειακές προσδοκίες που επηρέασαν και επηρεάζουν

το σχεδιασμό της δικής του

σταδιοδρομίας μέσα από το σχηματισμό των δικών του πιστεύω και

της δικής του

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ταυτότητας. Γραφικά δεν διαφοροποιείται από το
γενεόγραμμα του Bowen, εστιάζει όμως σε στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση του
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χαρακτήρα του συμβουλευόμενου και τις εκπαιδευτικές κι επαγγελματικές του αποφάσεις.
Όπως αναφέρουν για το γενεόγραμμα οι DeMaria, Weeks & Hof, (1999, όπ. αναφ. στους
Καλούρη, Ο., Μπότου, Α. & Τσέργας, Ν., 2013): «το εστιασμένο (focused geneogram)
εξειδικεύεται στην αναπαράσταση ορισμένων στοιχείων, όπως το φύλο και η απασχόληση, η
εκπαίδευση, που ασκούν συστημική επίδραση σε ορισμένες όψεις ή παραμέτρους της
σταδιοδρομίας» (σελ. 359).
Η γραφική αναπαράσταση της οικογένειας συμβάλλει στην αυτογνωσία του ατόμου, βασικό
στόχο της συμβουλευτικής διαδικασίας, προτρέποντας το με γοητευτικό τρόπο

να

«ενδιαφερθεί» για τις ρίζες του, να «επικοινωνήσει» με τα μέλη της οικογενείας του, να
εξερευνήσει συμπεριφορές, σχέσεις, αξίες και προσδοκίες που το διαμόρφωσαν, να μάθει τα
«σημαντικά» και τα «ασήμαντα» της οικογένειας καθώς και τα «κρυμμένα μυστικά της» και
μέσα από την αφήγηση της προσωπικής του ιστορίας να την

αναμορφώσει, να

επαναπροσδιορίσει τους ρόλους και τις σχέσεις των μελών της οικογενείας του, να εξετάσει
τις επιρροές και τις επαναλήψεις καταστάσεων, συμπεριφορών και επιλογών. Η αποτύπωση
των

οικογενειακών

επαγγελματικών

δεδομένων

στο

χαρτί

προβληματίζει

το

συμβουλευόμενο, δίνει πληροφορίες, επανακαθορίζει σχέσεις και συναισθήματα. Κατά την
Pines (2003): «Ένα γενεόγραμμα σταδιοδρομίας εστιάζεται στα επαγγέλματα, τα χόμπι, τις
προτιμήσεις σταδιοδρομίας, τα οράματα και την αυτό-υλοποίηση όλων των σχετικών μελών
της οικογένειας» (σελ. 16). O Okiishi (1987) απεικονίζοντας ένα δείγμα γενεογράμματος
περιγράφει τη χρήση του στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και οι Moon κ.α., (1993)
τονίζουν το σημαντικό ρόλο των ποιοτικών προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της
σταδιοδρομίας.
Η οικογένεια ως πηγή της ζωής του συμβουλευόμενου δημιουργεί τη βάση των
ενδιαφερόντων του, των δεξιοτήτων του, των προτύπων, των προσδοκιών του και δρομολογεί
τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. H Παπαδιώτη – Αθανασίου
(2000)

υποστηρίζει ότι «στις οικογένειες είναι γνωστές οι αλυσίδες των δράσεων και

αντιδράσεων που σηματοδοτούνται όχι από φανερούς κανόνες και μηνύματα, αλλά και από
υποθέσεις και υπαινιγμούς» (σελ. 44). Τα επαγγέλματα των γονέων και η κοινωνική και
οικονομική τους θέση και ο τρόπος ζωής τους, επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές επιλογές των
εφήβων. Ο συμβουλευόμενος αφού αποτυπώσει γραφικά το γενεαλογικό του δέντρο,
αφηγείται την προσωπική και οικογενειακή του ιστορία με εστίαση στα ενδιαφέροντα, τις
προσδοκίες, τις αξίες, τα πρότυπα, τους σημαντικούς ανθρώπους για την οικογένεια.
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Επαναφέρει στη μνήμη του, γεγονότα, σχέσεις, καταστάσεις που αισθάνεται ότι τον
επηρέασαν. Σύμφωνα με την Μαντόγλου (2012)
είναι λάθος να πιστεύουμε ότι θυμόμαστε μόνο αυτά που εμείς οι ίδιοι είδαμε,
κάναμε, αισθανθήκαμε και σκεφτήκαμε κάποια στιγμή. Δεν είναι αλήθεια ότι η μνήμη
μας δεν συγχέεται με αυτή των άλλων. Στην πραγματικότητα, δεν είμαστε ποτέ μόνοι.
Η ατομική μνήμη οφείλει την ύπαρξη της στη συλλογική μνήμη… (σελ. 43)
Στην ελληνική οικογένεια το επάγγελμα είναι σημαντικός παράγοντας καταξίωσης και
προβολής του ατόμου. Δεν υπάρχουν όμως στην ελληνική βιβλιογραφία έρευνες για την
επίδραση της γενεογραμμικής οικογενειακής δυναμικής και των ασυνείδητων επιρροών
στις επιλογές σταδιοδρομίας των μελών της. Με την αξιοποίηση του γενεογράμματος στην
Επαγγελματική Συμβουλευτική μπορούμε να διερευνήσουμε αν και πώς η οικογένεια
επηρεάζει το άτομο στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του πορείας. Κατά
τον Chope, (2005, όπ. αναφ. στους Καλούρη, Ο., Μπότου, Α. & Τσέργα, Ν.,2013): «το
γενεόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επειδή επιτρέπει τη
διερεύνηση της συγκρότησης της επαγγελματικής ταυτότητας και την πορεία διαμόρφωσής
της, τον εντοπισμό των παραγόντων που επιδρούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» (σελ.
359). Η γνώση της οικογενείας μας, μας βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να
πάρουμε αποφάσεις για το πώς θέλουμε να ζήσουμε (McGoldricκ, 2002). Οι σχέσεις της
οικογένειας με το άτομο επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές και το επίπεδο αφοσίωσης
στην εργασία (Pines, 2003). Όταν συνειδητοποιηθούν οι εσωτερικεύσεις που έχει δεχθεί το
άτομο από το οικογενειακό πλαίσιο καθιστούν πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία επιλογής ή
αλλαγής της σταδιοδρομίας.
Η επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας είναι μια δύσκολη διαδικασία για το
άτομο γιατί στη διαδικασία αυτή υπεισέρχονται συνειδητοί και ασυνείδητοι παράγοντες.
Πόσο συνειδητή είναι μια επιλογή όταν το άτομο δεν γνωρίζει τον εαυτό του και την
οικογενειακή του ιστορία; Ο παράγοντας της ασυνείδητης επιλογής είναι σημαντικός για την
μετέπειτα πορεία και επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου, γι’ αυτό γράφει η Pines,
(2003): «το επαγγελματικό γενεόγραμμα είναι μία τεχνική, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, για
τον προσδιορισμό της ασυνείδητης συνιστώσας στην επιλογή σπουδών, καριέρας και την
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας» (σελ.16). Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να
διαθέτουν τη γνώση ώστε να διερευνούν το ψυχολογικό υπόβαθρο των συμβουλευόμενων
ώστε να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη και πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους.
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Όπως αναφέρει ο Okocha (1998, όπ. αναφ. στους Καλούρη, Ο., Μπότου, Α. & Τσέργας, Ν.,
2013): «το επαγγελματικό γενεόγραμμα (vocational geneogram) έχει αναδειχθεί ως ένα
μεταμοντέρνο εργαλείο (postmodern tool) για τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης
απόφασης μέσα σε μια οικογενειακή ή καλύτερα διαγενεακή προοπτική» (σελ. 359). Η
Gibson (2005) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη, αναπτυξιακή και πρακτική προσέγγιση για
την προετοιμασία των εκπαιδευτικών συμβούλων να κατανοήσουν τις ανάγκες της
σταδιοδρομίας των μαθητών και φοιτητών, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχετικές
παρεμβάσεις σταδιοδρομίας. Το γενεόγραμμα σταδιοδρομίας πρέπει να προσαρμόζεται στα
αναπτυξιακά επίπεδα των μαθητών και σπουδαστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσο
του γενεογράμματος μπορούν να οδηγήσουν σε συζητήσεις σχετικά με τα επαγγέλματα και
τα ενδιαφέροντα των μελών της οικογένειας και να ικανοποιήσουν το γενικό στόχο της
σταδιοδρομίας.
Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών κάνουν την επιλογή
σταδιοδρομίας των νέων ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Με τη χρήση του γενεογράμματος
στην εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική το άτομο παροτρύνεται να ερευνήσει
και να συνειδητοποιήσει προσωπικά χαρακτηριστικά, οικογενειακές συμπεριφορές και
οικογενειακά πρότυπα που επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά και επηρεάζουν και τις
δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Για το
Επαγγελματική συμβουλευτική,

σχεδιασμό του

γενεογράμματος στην

οι Καλούρη, Ο., Μπότου, Α. & Τσέργας, Ν., (2013)

υποστηρίζουν:
Η δημιουργία του γενεογράμματος μπορεί να ανατίθεται και με τη μορφή της κατ’
οίκον εργασίας (homework) ή άσκησης στο συμβουλευόμενο, η οποία ολοκληρώνεται
και εξετάζεται στη συνέχεια στο γραφείο του συμβούλου. Το γενεόγραμμα οδηγεί
στην ανάδειξη των προτύπων επιλογής σταδιοδρομίας, όπως διαμορφώθηκαν στο
πλαίσιο τριών τελευταίων γενεών, καθώς και στη διαμόρφωση των επαγγελματικών
προσδοκιών…. (σελ. 359).
Η ανάγκη της δια βίου μάθησης και επανακαθορισμού της καριέρας τα τελευταία χρόνια,
κάνει απαραίτητη τη χρήση μεταμοντέρων εργαλείων διερεύνησης κατά τη συμβουλευτική
διαδικασία, ώστε ο συμβουλευόμενος να

λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές

αποφάσεις χρησιμοποιώντας ισορροπημένα τη λογική και το συναίσθημα, προκειμένου να
κάνει επιλογές στις οποίες θα έχει το σθένος να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τις μεταβάσεις
και τις αλλαγές.
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1.2.4.

Τα σύμβολα του γενεογράμματος

Το γενεόγραμμα είναι η απεικόνιση της δομής της οικογένειας, για τρεις γενιές πίσω, με τη
μορφή δέντρου, είναι η γραφική αναπαράσταση με σχήματα που συμβολίζουν ανθρώπους
και γραμμές που δηλώνουν σχέσεις. Τα σύμβολα έχουν νόημα και είναι κατανοητά αν είναι
καθορισμένα από αυτόν που θα τα μελετήσει και γνωστά σε αυτόν που θα δημιουργήσει το
γενεόγραμμα της οικογένειας του. Η γραφική αναπαράσταση της οικογενειακής δομής με
σύμβολα και γραμμές δείχνουν τις βιολογικές, συναισθηματικές και νομικές σχέσεις των
μελών μιας οικογένειας. Στην πρώτη γραμμή σχεδιάζονται οι γονείς και τα παιδιά της
οικογένειας του συμβουλευόμενου. Τα αρσενικά μέλη παριστάνονται με τετράγωνο και τα
θηλυκά με κύκλο. Στα ζευγάρια τα σχετικά σύμβολα συνδέονται με μια γραμμή. Τα παιδιά
σημειώνονται από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, από αριστερά προς τα δεξιά. Στη συνέχεια
καταγράφονται οι γονείς και τα αδέλφια των γονιών (παππούδες και γιαγιάδες, θείοι και
θείες).

Κατόπιν

συμβουλευόμενου.

απεικονίζονται

οι

γονείς

των

παππούδων

και

γιαγιάδων

του

Γραμμές συμβολίζουν νομικές σχέσεις, στενές σχέσεις, ρήξεις,

αποστασιοποιημένες σχέσεις, συγκρούσεις. Τα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας
συμβολίζονται με μαυρισμένο το αριστερό μέρος του κύκλου ή του τετραγώνου.
Προβλήματα αλκοολισμού και ναρκωτικών συμβολίζονται με μαύρισμα του κάτω μέρους του
κύκλου ή του τετραγώνου. Άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνει το γενεόγραμμα είναι
σύμβολα με την ημερομηνία γέννησης και θανάτου, γάμου, χωρισμού και διαζυγίου, άνδρα
με διαφορετικούς συζύγους, γυναίκας με διαφορετικούς συζύγους, συζύγους με
διαφορετικούς ή προηγούμενους γάμους, ανύπαντρα ζευγάρια, σειρά γέννησης των παιδιών,
διδύμων, κ.λ.π.
Υπάρχουν οικογένειες που η γραφική αναπαράσταση τους είναι απλή και εύκολη αλλά και
οικογένειες με πολλά παιδιά, πολλά διαζύγια και πολλούς γάμους που η αναπαράσταση τους
είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Τα κρίσιμα γεγονότα μπορούν να καταγράφονται σε ένα
ξεχωριστό, από το γενεόγραμμα, χαρτί. Μετά τη χαρτογράφηση της δομής της οικογένειας
γίνεται η καταγραφή των οικογενειακών πληροφοριών που δείχνουν την ιστορική συνέχεια
της οικογένειας και την επίδραση της οικογενειακής ιστορίας σε κάθε μέλος της
(McGoldrick & Gerson, 1999). Σημαντικό είναι να κατανοήσει ο συμβουλευόμενος ότι το
γενεόγραμμα δεν είναι μόνο εργαλείο συλλογής πληροφοριών αλλά ότι μέσα από τις
συγκεντρωμένες

πληροφορίες

θα διευκολυνθεί ο ίδιος να κατανοήσει τις δικές του

δυσκολίες υπό το πρίσμα της οικογενειακής του ιστορίας.
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Στην παρούσα ερευνητική εργασία τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται από την ερευνήτρια,
για τη δημιουργία των επαγγελματικών γενεογραμματικών απεικονίσεων των οικογενειών
των ερευνητικών υποκειμένων, αντλούνται από τα τυποποιημένα σύμβολα της McGoldrick
Προέδρου του North American Primary Care Research Group.
Τα σύμβολα των γενεογραμματικών διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1. Τα σύμβολα του γενεογράμματος (McGoldrick, M. & Gerson, R., 1999)
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1.2.5. Η επανάληψη προτύπων από γενεά σε γενεά
Το οικογενειακό σύστημα λειτουργεί με βάση πρότυπα που καθορίζουν τις συνδέσεις μεταξύ
των μελών του (Minuchin, 2000), έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξίες,
αναπτύσσει συμπεριφορές και σχέσεις με

το περιβάλλον του, συχνά αναπαράγει

τον

οικογενειακό του μύθο επαναλαμβάνοντας πρότυπα, πεποιθήσεις και σχέσεις. Όπως τονίζει
η Μαντόγλου (2012): «Η μνήμη παρεμβαίνει στο παρόν και συνδέει τις ομάδες με το
παρελθόν τους, τις ενδυναμώνει, διασφαλίζει την συνοχή των μελών τους» (σελ. 69). Στην
ποιοτική αυτή έρευνα,

μελετούμε

την επίδραση των διαγενεακών επαγγελματικών

προτύπων, αξιών και προσδοκιών στα ερευνητικά υποκείμενα γιατί κατά τους McGoldrick,
M. & Gerson, R. (1999)
Οι οικογένειες επαναλαμβάνονται. Ό,τι συμβαίνει στη μια γενεά συχνά επαναλαμβάνεται
στην επόμενη, υπάρχει δηλαδή η τάση να ξαναπαίζεται το ίδιο «έργο» από γενεά σε
γενεά, αν και η πραγματική συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές
(σελ.28).
Οι επιρροές του παρελθόντος μπορεί να είναι κρυμμένες ή ξεχασμένες στις μνήμες των
γονιών και των παππούδων αλλά μπορεί να ταξιδέψουν στους απογόνους χωρίς επεξεργασία
(Χέλλινγκερ, κ.α. 2002) . Είμαστε η συνέχεια της οικογενειακής μας ιστορίας και

όπως

αναφέρουν οι Moscovici & Vignaux, (1994, όπ. αναφ. στη Μαντόγλου, 2012): «ο λόγος μας,
οι πεποιθήσεις μας, οι αναπαραστάσεις μας έπονται άλλων λόγων και άλλων
αναπαραστάσεων, που διαμορφώθηκαν πριν από εμάς, και από τις οποίες προέρχονται» (σελ.
53).
Στην Ελληνική οικογένεια οι συναισθηματικοί δεσμοί έχουν μεγάλη βαρύτητα. Επίσης
σημαντική για την ελληνική οικογένεια είναι η μόρφωση των παιδιών της, και

όπως

τονίζουν οι Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης (1999): «Η μόρφωση και η προσαρμογή του
παιδιού στις νέες συνθήκες της μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας είναι το εισιτήριο της
κοινωνικής ανόδου και της προώθησης της οικογένειας συνολικά» (σελ. 45). Πολύ γνωστή
είναι η φράση «πες μου το επάγγελμα σου να σου πω ποιος είσαι» και αυτό γιατί το
επάγγελμα καθορίζει τις περισσότερες φορές και τον τρόπο ζωής. Η επανάληψη των
προτύπων από γενιά σε γενιά έρχεται να συμπληρώσει τον οικογενειακό μύθο και να
ικανοποιήσει τις προσδοκίες της πυρηνικής αλλά και της ευρύτερης οικογένειας, που όπως
τονίζει η Παπαδιώτη-Αθανασίου (2000)
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Τα οικογενειακά σενάρια αποτελούν έτοιμες συνταγές δράσης. Πρόκειται για
προδιαγεγραμμένους τρόπους δράσης που τα μέλη ακολουθούν, χωρίς να τους έχουν
σκεφτεί ή συζητήσει. Είναι «ρουτίνες» που επαναλαμβάνονται και συνήθως
μεταφέρονται από γενεά σε γενεά, ακριβώς ίδιες ή με μικρές παραλλαγές. Από πολύ
νωρίς μέσα στην οικογένεια, και με βάση τις επαναλαμβανόμενες στάσεις, τάσεις και
συγκεκριμένες συμπεριφορές κατά την αλληλεπίδραση των μελών, τα άτομα
μαθαίνουν τους ρόλους τους και τους εκτελούν. Αυτοί οι ρόλοι 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…. (σελ. 45).
Οι επαγγελματικές μας επιλογές επηρεάζονται από τις εμπειρίες των παιδικών μας χρόνων,
εκπληρώνουν όνειρα που μεταφέρονται από την οικογενειακή μας κληρονομιά και ανάγκες
που δεν εκπληρώθηκαν στην παιδική μας ηλικία (Pines, 2003). Στις Φυλακές της Παιδικής
μας Ηλικίας η Μiller (2003) γράφει ότι ο Πεσταλότσι φημολογείται πως είπε κάποτε:
«Μπορείς να διώξεις το διάβολο από τον κήπο σου, αλλά θα τον ξαναβρείς στον κήπο του
γιου σου». Οι οικογενειακές ιστορίες έρχονται και επανέρχονται όταν δεν αντιμετωπιστούν
τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας και όταν αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη δική μας
ιστορία (σελ. 56). Η McGoldrick

(2002) αναφερόμενη στην ιστορία του Φραγκλίνου,

διερωτάται: «Μήπως η πορεία της ζωής του αντανακλούσε τους ρόλους και τα πρότυπα που
είχαν θέσει οι γενιές που προηγήθηκαν;» (σελ. 51).
Διαπιστώνουμε από τη

βιβλιογραφία ότι

τα παλαιά πρότυπα επηρεάζουν τις στάσεις,

συμπεριφορές και επιλογές των ατόμων, γι’ αυτό σε αυτή την έρευνα, εστιάζουμε στις
προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες των ερευνητικών υποκειμένων, αξιοποιώντας το
επαγγελματικό γενεόγραμμα ως μεθοδολογικό εργαλείο, τη γενεογραμματική συνέντευξη
και αφήγηση, για να διερευνήσουμε τις πιθανές επιρροές των οικογενειακών προτύπων στο
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας, όπως αυτές αναφύονται
μέσα από την αφήγηση του επαγγελματικού γενεαλογικού τους δέντρου, γιατί όπως λέει ο
Καζαντζάκης (1999): «Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δεν μιλάς εσύ, μιλούν αρίφνητοι
πρόγονοι με το στόμα σου. Δεν πεθυμάς εσύ, πεθυμούν αρίφνητες γενεές απόγονοι με την
καρδιά σου» (σελ. 34)
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Η ΕΡΕΥΝΑ
2.1. Η ταυτότητα της έρευνας
Σκοπός και στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε αν η οικογένεια μέσα από το
επαγγελματικό γενεαλογικό της δέντρο επηρεάζει σημαντικά το άτομο στις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές του επιλογές.
Τα ερευνητικά ερωτήματα:
Το γενεόγραμμα ως μεθοδολογικό εργαλείο συμβάλλει στην αυτογνωσία των υποκειμένων;
Οι αξίες της γενεογραμματικής οικογένειας συνεχίσουν να υπάρχουν στα υπό διερεύνηση
υποκείμενα;
Τα επαγγελματικά πρότυπα που εντοπίστηκαν στα γενεογράμματα των

υποκειμένων

επηρέασαν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές;
Οι «σημαντικοί άλλοι» της γενεογραμματικής αφήγησης επηρέασαν και επηρεάζουν τα
υποκείμενα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές;
Επίσης

διερευνήσαμε

συνειδητοποίησαν

αν

τα

ερευνητικά

υποκείμενα

μέσω

του

γενεογράμματος

συνδέσεις ανάμεσα στο επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο και τις

επαγγελματικές τους προσδοκίες.
Και ολοκληρώσαμε την ερευνά μας με τις διαπιστώσεις των ίδιων των ερευνητικών
υποκειμένων αν με την αξιοποίηση του επαγγελματικού γενεογράμματος στη συμβουλευτική
διαδικασία, ενεργοποιηθήκαν οι εσωτερικές τους δυνάμεις για ανάληψη δράσης για τον
επαναπροσδιορισμό των στόχων και της πορείας τους.
Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που επιλέξαμε ήταν η ποιοτική έρευνα γιατί δίνει έμφαση στο άτομο και
επιτρέπει την έρευνα σε βάθος, σε αυτά που το υποκείμενο της έρευνας αφηγείται, αυτά που
παριστάνει γραφικά, αυτά που συνειδητά ή ασυνείδητα εκφράζει με τη λεκτική και μη
λεκτική επικοινωνία. Όπως αναφέρουν οι

Ίσαρη και Πουρκός (2015): «Ο στόχος των

περισσοτέρων ποιοτικών ερευνητών είναι να προσφέρουν πλούσιες ή «πυκνές», σύμφωνα με
τον Geertz (2003), περιγραφές του υπό διερεύνηση φαινομένου» (σελ. 47). Κατά τους
Btownet. al., (1996, όπ. αναφ. στους Καλούρη, Ο., Μπότου, Α. & Τσέργα, Ν., 2013): «Το
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γενεόγραμμα κατατάσσεται στις ποιοτικές μεθόδους, οι οποίες είναι κατάλληλες για την
εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την αυτεπάρκεια (self-efficacy) του ατόμου, τις αξίες
και τις παράλογες ή υπερβολικές επαγγελματικές προσδοκίες» (σελ. 359). Η ποιοτική έρευνα
είναι μια μορφή τέχνης, ο ερευνητής μοιάζει με τον καλλιτέχνη που συλλέγει και αναλύει με
το δικό του πρωτότυπο και υποκειμενικό τρόπο τις συμπεριφορές και τα δεδομένα των
ερευνητικών υποκειμένων (Ίσαρη και Πουρκός, 2015) που ξεδιπλώνουν την ψυχή τους με
τις αφηγήσεις τους και τις περιγραφές των σχέσεων, των γεγονότων και των εμπειριών της
γενεογραμματικής τους οικογένειας.
Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιήσαμε την ποιοτική μεθοδολογία

γιατί με

αυτό τον τρόπο διερευνούμε λεπτομερώς τη στάση, θέση και έκφραση των υποκειμένων
κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων του λόγου. Η ποιοτική έρευνα

επιτρέπει τη

δημιουργία ενός σχεδίου - οδηγού, στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών, αν η
πορεία της έρευνας δείξει ότι αυτές απαιτούνται για να συγκεντρωθεί το καλύτερο δυνατό
υλικό για τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων. Αξιοποιήσαμε τη δημιουργία του
επαγγελματικού γενεογράμματος και

τα χαρτογραφημένα στο γενεόγραμμα στοιχεία

αποτέλεσαν την αφετηρία της γενεογραμματικής συνέντευξης και αφήγησης. Διαμορφώσαμε
τον οδηγό της συνέντευξης που χρησιμοποιήσαμε στη γενεογραμματική συνέντευξη με το
πρώτο ερευνητικό υποκείμενο, διαπιστώσαμε ότι δεν απαιτούνταν αλλαγές και τον
αξιοποιήσαμε και στη συνέντευξη με το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο.
Η παρούσα ποιοτική μελέτη αποσκοπούσε στη

διερεύνηση της συμβολής του

επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου ως σημαντικού παράγοντα στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Εστιάσαμε στη δημιουργία του επαγγελματικού
γενεαλογικού δέντρου, τη

γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση κατά τη

συμβουλευτική διαδικασία για να πάρουμε απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Διερευνήσαμε αν η γενεογραμματική αφήγηση συμβάλλει στην αυτογνωσία των ερευνητικών
υποκειμένων, ως προς την αναγνώριση των προσωπικών και επαγγελματικών αξιών, των
προτύπων και των προσδοκιών των οικογενειών τους, σε βάθος τριών γενεών, και τις
επιρροές τους στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
Η

ερευνητική

μελέτη

παρουσιάζεται σε

θεματικές ενότητες και

κατηγορίες που

αναδείχθηκαν κατά την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της ερευνάς μας.
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2.1.1. Συμμετέχοντες (Δείγμα)
Στην ποιοτική μας έρευνα αξιοποιήσαμε δύο ερευνητικά υποκείμενα, την Κλειώ και την
Ευτέρπη1. Η Κλειώ είναι 33 χρόνων, Διπλωματούχος της Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής

του Πολυτεχνείου, με Μεταπτυχιακές σπουδές στα

Πληροφοριακά Συστήματα και εργασιακή εμπειρία στον Προγραμματισμό και την
Πληροφορική, που επιθυμεί να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση και να στραφεί στη
διδασκαλία, γι’ αυτό τελευταία παρακολούθησε πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Η
Ευτέρπη, 21 χρόνων, φοιτήτρια στο τέταρτο έτος της Ψυχολογίας στην Αθήνα, αναζητώντας
προσωρινή εργασία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (σε καφετερία), απογοητευμένη από
τη συμπεριφορά των εργοδοτών, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής,
(που είχε κάνει και ως μαθήτρια του Λυκείου), για να σχεδιάσει τα επόμενα εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά της βήματα.
Εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή στην έρευνα του πρώτου ερευνητικού υποκειμένου, με τη
βοήθεια της Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

και επόπτριας

καθηγήτριας της Διπλωματικής εργασίας και του δευτέρου υποκειμένου, λόγω της
επαγγελματικής ενασχόλησης της ερευνήτριας με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό. Πραγματοποιήσαμε τρεις συναντήσεις με το κάθε ερευνητικό υποκείμενο
και επήλθε κορεσμός πληροφοριών μέσω των γενεογραμματικών γραφημάτων και των
γενεογραμματικών συνεντεύξεων και αφηγήσεων τους.

2.1.2. Εργαλεία (Τεχνικές Συλλογής Δεδομένων)
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω εργαλεία:
Α) τη δημιουργία του επαγγελματικού γενεογράμματος. Για τη δημιουργία των
επαγγελματικών γενεογραμμάτων, δόθηκαν στα ερευνητικά υποκείμενα τα σύμβολα του
γενεογράμματος σε έντυπη μορφή, με τα οποία έπρεπε να απεικονίσουν τη δομή, τις σχέσεις
και τα επαγγέλματα των οικογενειών τους σε βάθος τριών γενεών.
Β) τον οδηγό συνέντευξης. Ο οδηγός συνέντευξης περιελάμβανε ερωτήματα που
σχετίζονταν με δημογραφικές πληροφορίες, κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα και λειτουργικές
1

Η χρήση των ψευδωνύμων Κλειώ και Ευτέρπη αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανωνυμίας των στοιχείων
των ερευνητικών υποκειμένων.
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πληροφορίες για τις γενεογραμματικές οικογένειες των δύο ερευνητικών υποκειμένων και
χρησιμοποιήθηκε από την ερευνήτρια.
Γ) τη γενεογραμματική συνέντευξη που συμβάλλει στην συλλογή πληροφοριών

με

κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.
Δ) τη γενεογραμματική αφήγηση των υποκειμένων γιατί μέσα από την αφήγηση πετύχαμε
τη

συνειδητοποίηση οικογενειακών ιστοριών αλλά και την αποδόμηση στοιχείων της

ιστορίας που τα υποκείμενα διαπίστωσαν

ότι πρέπει να ανακατασκευάσουν και να

αναδομήσουν.
Ε) την παρατήρηση των

εξωλεκτικών μηνυμάτων των υποκειμένων (χαρά, λύπη,

συνοφρύωμα, δυσανασχέτηση, άγχος, ιδρώτας, κόμπιασμα, κ.λ.π) κατά τη διάρκεια των
αφηγήσεων τους.

2.1.3. Τα τεκμήρια της έρευνας
Τεκμήρια της έρευνας αποτελούν:
τα επαγγελματικά γενεογράμματα των ερευνητικών υποκειμένων στα οποία έχουν σχεδιαστεί
οι σχέσεις των μελών των οικογενειών καθώς και τα επαγγέλματα τους σε βάθος τριών
γενεών,
οι βιντεοσκοπημένες και απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με τις γενεογραμματικές
αφηγήσεις της Κλειώς και της Ευτέρπης και
οι δηλώσεις συγκατάθεσης συμμετοχής σε έρευνα των δύο ερευνητικών υποκειμένων.

2.1.4. Ερευνητική διαδικασία
Για τη διεξαγωγή της έρευνας με το πρώτο ερευνητικό υποκείμενο, την Κλειώ, η ερευνήτρια
ακολούθησε την παρακάτω πορεία: Πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις με την Κλειώ. Ο
χώρος διεξαγωγής των συναντήσεων επέλεξε να είναι κατάλληλος, χωρίς θορύβους και
παρεμβολές και ήταν το Γραφείο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΣΥΕΠ. Η
πρώτη συνάντηση

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, έγινε η γνωριμία και η συλλογή

δημογραφικών πληροφοριών και προτάθηκε από την ερευνήτρια στην Κλειώ να
δημιουργήσει το οικογενειακό της επαγγελματικό γενεόγραμμα σε βάθος τριών γενεών. Από
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τη συνάντηση αυτή βιντεοσκοπήθηκαν τα 14΄ με τις δημογραφικές πληροφορίες της Κλειώς
και τις οδηγίες για τη δημιουργία του γενεογράμματος. Η δεύτερη συνάντηση,
πραγματοποιήθηκε είκοσι ημέρες αργότερα, είχε διάρκεια 85΄ και η Κλειώ είχε σχεδιάσει το
γενεόγραμμα της οικογένειας της με τη χρήση Η/Υ.

Στη συλλογή των πληροφοριών

βοήθησαν με χαρά οι γονείς της και η θεία της. Στη συνάντηση αυτή με αφετηρία το
γενεαλογικό της δέντρο, μας αφηγήθηκε την ιστορία της οικογένειάς της και τη δική της
εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία. Στην τρίτη συνάντηση, που είχε διάρκεια 9΄και
πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα αργότερα, αφηγήθηκε την εμπειρία της από τη δημιουργία
του γενεογράμματος, τη συνειδητοποίηση στοιχείων της γενεογραμματικής της ιστορίας και
τις συνδέσεις που έκανε με τις δικές της επαγγελματικές

επιλογές. Οι συναντήσεις

βιντεοσκοπήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση του ερευνητικού υποκειμένου και έγινε
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε συστηματικά
σύμφωνα με τις αρχές της θεματικής ανάλυσης.
Η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι η αξιοποίηση του επαγγελματικού γενεογράμματος στο πρώτο
ερευνητικό υποκείμενο εξελίχθηκε χωρίς δυσκολίες και έδωσε απαντήσεις στα ερευνητικά
ερωτήματα και επήλθε κορεσμός.
Με το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο την Ευτέρπη, πρώην επωφελούμενη των υπηρεσιών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ερευνήτριας, προσερχόμενη για
ατομική συμβουλευτική με αίτημα τις επόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές της
κινήσεις, ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, εκδήλωσε την επιθυμία να
συμμετάσχει, γιατί αυτό θα τη διευκόλυνε στη δική της αυτογνωσία και στον συνειδητό
σχεδιασμό των επόμενων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών της βημάτων. Χάρηκε με την
ιδέα ότι μέσα από τη δημιουργία του γενεαλογικού της δέντρου θα γνώριζε καλύτερα την
οικογενειακή της ιστορία και θα μάθαινε βιωματικά τη διαδικασία. Η αρχική συνάντηση
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού,
εργασιακό χώρο της ερευνήτριας, όπου

η ερευνήτρια έδωσε στην Ευτέρπη τις σχετικές

πληροφορίες για την έρευνα, τη γραφική αναπαράσταση του γενεαλογικού της δέντρου και
την ενεργητική συμμετοχή της στη διαδικασία. Από τη συνάντηση αυτή βιντεοσκοπήθηκαν
10΄ όπου η Ευτέρπη έδωσε δημογραφικές πληροφορίες για την ίδια και την οικογένειά της,
και της δόθηκαν οδηγίες και τα σύμβολα του γενεογράμματος σε έντυπη μορφή για να
δημιουργήσει κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας της σε
βάθος τριών γενεών, με
Σεπτεμβρίου,

τη συνεννόηση όταν ολοκληρώσει το σχεδιασμό, αρχές

να προχωρήσει η έρευνα στο δεύτερο στάδιο της γενεογραμματικής
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συνέντευξης και αφήγησης. Επειδή όμως το ερευνητικό υποκείμενο δεν επικοινώνησε στις
αρχές Σεπτεμβρίου με την ερευνήτρια και δεν απάντησε στις τηλεφωνικές της κλήσεις, η
ερευνήτρια εκτίμησε ότι μάλλον το ερευνητικό υποκείμενο δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του
στην έρευνα. Το ερευνητικό υποκείμενο επικοινώνησε με την ερευνήτρια αρχές Οκτωβρίου
και δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία του γενεογράμματος, έχει συλλέξει με τη
βοήθεια της μητέρας της και της γιαγιάς της, όλες τις δυνατές πληροφορίες και επιθυμεί πολύ
τη συμμετοχή του στην

ερευνητική διαδικασία. Ενημέρωσε την ερευνήτρια ότι η

καθυστέρηση στην επικοινωνία οφειλόταν στη συμμετοχή της στην εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου στη Σχολή της. Η δεύτερη συνάντηση έγινε τον Οκτώβριο, είχε διάρκεια 65΄
και βιντεοσκοπήθηκε. Αξιοποιήθηκε το γενεόγραμμα που είχε δημιουργήσει το ερευνητικό
υποκείμενο και χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος οδηγός ερωτήσεων που είχε χρησιμοποιηθεί και
στο πρώτο υποκείμενο, και
συνέντευξη.

Μετά από

η ερευνήτρια προχώρησε στη δεύτερη

γενεογραμματική

δέκα ημέρες είχε μια τρίτη συνάντηση, διάρκειας 14΄ με το

ερευνητικό υποκείμενο το οποίο απάντησε για την εμπειρία και τις συνδέσεις που έκανε μετά
την αφήγηση του γενεογράμματος σχετικά με την εκπαιδευτική του πορεία και τις
σχεδιαζόμενες επαγγελματικές του επιλογές. Η ερευνήτρια επεξεργάστηκε το υλικό του
δεύτερου ερευνητικού υποκειμένου με τον ίδιο τρόπο ανάλυσης και παρουσίασης των
δεδομένων της έρευνας που χρησιμοποίησε και στο πρώτο. Τα ευρήματα σχολιάστηκαν και
διαπιστώθηκε η επίδραση

των στοιχείων του γενεαλογικού

δέντρου ως σημαντικού

παράγοντα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των ερευνητικών υποκειμένων.

2.1.5. Ανάλυση – Επεξεργασία δεδομένων
Το υλικό που συνέλλεξε η ερευνήτρια για την ερευνητική μελέτη ήταν το γενεόγραμμα της
Κλειώς και της Ευτέρπης σε έντυπη μορφή, η δε συνέντευξη και γενεογραμματική αφήγηση
βιντεοσκοπημένη.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη γενεογραμματική συνέντευξη
και αφήγηση των ερευνητικών υποκειμένων επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά
ερωτήματα. Έγινε μετατροπή του υλικού από προφορικό σε γραπτό λόγο και στη συνέχεια
ομαδοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα της έρευνας για να αποδοθεί νόημα
και απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Η ανάλυση που αφορά ποιοτικές έρευνες
σχολιάζει τα συλλεχθέντα δεδομένα και προσπαθεί να διερευνήσει τα άμεσα και έμμεσα
μηνύματα των ερευνητικών υποκειμένων, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει αυτά όπως
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αναδύονται από τις γενεογραμματικές καταγραφές τους, την γενεογραμματική συνέντευξη
και αφήγηση. Κωδικοποιήθηκαν οι καταγραφές ανά θεματικές ενότητες: Δημογραφικές
πληροφορίες, Κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα, Λειτουργικές πληροφορίες, Η εμπειρία από
τη χρήση

γενεογράμματος στη Συμβουλευτική διαδικασία, με συμπυκνωμένες τις

περιγραφές και τις ερμηνείες που αποτέλεσαν το απόσταγμα της βαθύτερης κατανόησης και
γνώσης για τα υποκείμενα.
Η ανάλυση και ερμηνεία των συνεντεύξεων και των γενεογραμματικών αφηγήσεων έγινε
σύμφωνα με τις αρχές της θεματικής ανάλυσης, δηλαδή, αναγνώριση, περιγραφή, ανάλυση
και ερμηνεία των θεμάτων και των κατηγοριών που προκύπτουν από το συλλεχθέν υλικό
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η συνέντευξη και αφήγηση κάθε ερευνητικού υποκειμένου
αναλύθηκε χωριστά και στο τέλος τα συμπεράσματα και η συζήτηση είναι το αποτέλεσμα
της ανάλυσης των αφηγήσεων των δύο ερευνητικών υποκειμένων. Η κατηγοριοποίηση των
δεδομένων

έγινε

στις εξής κατηγορίες: Τα επαγγέλματα του γενεαλογικού δέντρου,

Αυτογνωσία, Αξίες και Πρότυπα, Προσδοκίες και οι «σημαντική άλλοι» των οικογένειας
των γενεογραμμάτων. Βέβαια η ανάλυση και ερμηνεία φέρει την υποκειμενική κρίση της
ερευνήτριας

που είναι επηρεασμένη από τις προκαταλήψεις και τις δικές της απόψεις

(Strauss & Corbin, 1998).
Στο τέλος συνδέθηκαν οι θεματικές ενότητες με τη βιβλιογραφία και τις υπάρχουσες θεωρίες,
δηλαδή ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των αποτελεσμάτων της έρευνας με την
υπάρχουσα γνώση.

2.1.6. Ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας, δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας
Η έρευνα είναι εμπειρική και στηρίχθηκε στις απαντήσεις των ερευνητικών υποκειμένων.
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας είναι βασικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής
πορείας του ατόμου. Εξετάσθηκε αν το επαγγελματικό γενεόγραμμα ως μεθοδολογικό
εργαλείο διευκολύνει τη διαδικασία της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και αν βοηθάει τον
συμβουλευόμενο στην αυτογνωσία και την προσωπική του ανάπτυξη. Τα

ερευνητικά

υποκείμενα, που οι γενεογραμματικές τους αφηγήσεις αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, μπορεί
να μην εκφράζουν την πλειοψηφία των ανθρώπων αλλά είναι ένα δείγμα ή ένα βήμα προς τη
διαδικασία γνώσης και δεδομένων για μελλοντικές έρευνες. Τα ερευνητικά υποκείμενα
ήταν μόνο

γυναίκες και απάντησαν ικανοποιητικά στα ερευνητικά ερωτήματα. Δεν
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πραγματοποιήθηκε, από τις συμμετέχουσες, έλεγχος των ερμηνειών των δεδομένων και των
συμπερασμάτων. Θεωρούμε όμως ότι

αν διεξαχθούν και άλλες έρευνες, από άλλους

ερευνητές, για τη χρήση του γενεογράμματος στην επαγγελματική συμβουλευτική, θα
αποφέρουν τα ίδια αποτελέσματα.
Για τη συμμετοχή στην έρευνα, ενημερώθηκαν τα ερευνητικά υποκείμενα, η Κλειώ και η
Ευτέρπη, για τη θεματική της και το σκοπό διεξαγωγής της. Η διαμεσολάβηση της επόπτριας
καθηγήτριας στην επιλογή του πρώτου ερευνητικού υποκειμένου για τη συμμετοχή του
στην ερευνητική διαδικασία, δημιούργησε το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης
στο ερευνητικό υποκείμενο. Η συμβουλευτική σχέση που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν με
το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο και την ερευνήτρια έκανε τη συμβουλευτική διαδικασία
να κινηθεί σε κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης. Ζητήθηκε η άδεια από τα ερευνητικά
υποκείμενα να βιντεοσκοπηθούν οι συνεντεύξεις και αφού δόθηκε εγγράφως η συγκατάθεση
τους, πήραν τη διαβεβαίωση ότι θα διαφυλαχθεί η ανωνυμία τους με την τροποποίηση των
στοιχείων, ονομάτων, πόλεων

και περιοχών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την

ταυτότητά τους.
Για τη συγκέντρωση των ποιοτικών δεδομένων, έγιναν τρεις συναντήσεις με το κάθε
ερευνητικό υποκείμενο. Ζητήθηκε από το πρώτο ερευνητικό υποκείμενο, την Κλειώ, στην
πρώτη συνάντηση, εφόσον του δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, να συλλέξει πληροφορίες
από το οικογενειακό του περιβάλλον και να δημιουργήσει το γενεόγραμμα της οικογένειάς
του σε βάθος τριών γενεών. Η γενεογραμματική αφήγηση βιντεοσκοπήθηκε προκειμένου να
καταγραφούν λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία, όπως η έκφραση, ο τόνος της φωνής, οι
παύσεις , το ύφος, οι κινήσεις των χεριών και όποιες άλλες συναισθηματικές εκδηλώσεις
του υποκειμένου. Έγινε καταγραφή των λόγων και των δεδομένων του ερευνητικού
υποκειμένου χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση ή υποβολή από την ερευνήτρια. Με αυτό τον
τρόπο θα γίνουν κατανοητές οι μοναδικές και υποκειμενικές πεποιθήσεις, εμπειρίες και
αντιλήψεις του υποκειμένου μέσα από τις γενεογραμματικές του αφηγήσεις. Με τον ίδιο
τρόπο συνεχίστηκε η διαδικασία και με το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο, την Ευτέρπη.
Στη

γενεογραμματική συνέντευξη αξιοποιήθηκε η παρατήρηση και η αφήγηση. Με τη

γενεογραμματική

συνέντευξη

αναπτύχθηκε

σχέση

καλύτερης

επικοινωνίας

και

ενσυναίσθησης με τα ερευνητικά υποκείμενα. Ο διάλογος στηρίχθηκε στην προηγούμενη
απάντηση

του υποκειμένου και δεν υπήρχε αυστηρή δομή στη

συνέντευξη.

Χρησιμοποιήθηκε η μη δομημένη συνέντευξη, η μη δομημένη παρατήρηση, είχαν όμως
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καταγραφεί τα σημεία που ήθελε η ερευνήτρια να εστιάσει για να μην παρασυρθεί από τη
συνέντευξη και ξεφύγει από το υπό διερεύνηση θέμα. Είχε δημιουργηθεί
συνέντευξης για να

θυμίζει που θέλει η ερευνήτρια

να φτάσει

ένας οδηγός

και τι διαδρομή θα

ακολουθήσει για να φτάσει εκεί.
Η πρώτη συνέντευξη και αφήγηση εξελίχθηκε χωρίς να υπάρξουν δυσκολίες, με κάλυψη
όλων των ερευνητικών ερωτημάτων, γι’ αυτό και

ο ίδιος οδηγός συνέντευξης

χρησιμοποιήθηκε και στη δεύτερη γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση με το δεύτερο
ερευνητικό υποκείμενο.
Για την ποιοτική έρευνα τηρηθήκαν οι κανόνες δεοντολογίας και ηθικής. Οι πληροφορίες που
συλλέχθηκαν μπορεί να είναι οικογενειακές αλλά μέσα από την αφήγηση τους αναδύθηκαν
θετικά συναισθήματα και μόνο το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο είχε «μια

αίσθηση

πικρίας» που δεν είχε μορφωμένους προγόνους. Τα υποκείμενα είχαν ενημερωθεί για τον
ερευνητικό σκοπό των συναντήσεων αλλά τους τονίστηκε και η δυνατότητα συμβουλευτικής
στήριξης μετά το πέρας της έρευνας.

2.1.7. Περιορισμοί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα γίνεται στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας και είναι
πολύ περιορισμένης έκτασης, σε δύο άτομα. Αποτελεί όμως μια προσέγγιση σε βάθος, σε ένα
θέμα που δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία στον Ελληνικό χώρο και παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον για την Επαγγελματική Συμβουλευτική. Στηρίχθηκε στην αξιοποίηση του
επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου ως μεθοδολογικού εργαλείου στην Επαγγελματική
Συμβουλευτική για τη διερεύνηση της επίδρασης της γενεογραμματικής οικογένειας στην
επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ατόμου. Η διαθεσιμότητα και η
αποδοχή των ερευνητικών υποκειμένων να καταθέσουν τις απόψεις τους για την συλλογή
των δεδομένων της ερευνητικής εργασίας εξασφαλίστηκε με την εμπιστοσύνη που έτρεφε το
πρώτο στη Διευθύντρια του ΜΠΣ και στη Σύμβουλο το δεύτερο. Βέβαια στην ποιοτική
έρευνα μπορεί τα ερευνητικά υποκείμενα να

αφηγούνται σχέσεις και γεγονότα του

γενεογράμματος με σκοπό να καλύψουν τις προσδοκίες της ερευνήτριας αλλά αυτό αν
υπάρχει αμβλύνεται με την ανάπτυξη μιας αυθεντικής σχέσης της ερευνήτριας/Συμβούλου με
το ερευνητικό υποκείμενο/Συμβουλευόμενο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι κάθε άνθρωπος
μπορεί να αφηγείται αυτά που θέλει και να ερμηνεύει την ιστορία του με το δικό του
μοναδικό τρόπο. Οι καταγραφές και η ανάλυση χαρακτηρίζονται από τις υποκειμενικές
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κρίσεις και απόψεις της ερευνήτριας. Επίσης η ερευνήτρια πιστεύει ότι τα υποκείμενα της
έρευνας, συνέλλεξαν όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαν για τη γενεογραμματική τους
χαρτογράφηση, μπορεί όμως να μην αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που είχαν για την
οικογενειακή τους ιστορία κατά την αφήγησή τους ή οι πληροφορίες που αφηγήθηκαν να
μην ήταν συνειδητά ή ασυνείδητα ειλικρινείς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.2.

Τα ερευνητικά υποκείμενα της μελέτης μας ήταν η Κλειώ και η Ευτέρπη. Η Συμβουλευτική
παρέμβαση και η έρευνα σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής
και τη δεκαεπτάχρονη επαγγελματική εμπειρία της ερευνήτριας στη Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την εκπαίδευση της στη Συστημική Θεραπεία
Οικογένειας. Για τη συλλογή των πληροφοριών από τα υποκείμενα της έρευνας, κατά τη
συμβουλευτική

διαδικασία,

χρησιμοποιήθηκε

η

δημιουργία

του

επαγγελματικού

γενεαλογικού τους δέντρου, με στόχο τη γνώση και τη πληροφόρηση των σχέσεων, των
αξιών, των προτύπων, των

προσδοκιών

γενεογράμματος, με σκοπό τη διερεύνηση
επαγγελματικά πρότυπα, αξίες και

και των επαγγελμάτων

των οικογενειών του

μέσα από τις αφηγήσεις τους, αν υπάρχουν

προσδοκίες που έρχονται και επανέρχονται στις

οικογένειες του γενεογράμματος και τα επηρέασαν στην επιλογή της εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής τους πορείας.
Η χρήση των ψευδωνύμων Κλειώ και Ευτέρπη για τα ερευνητικά υποκείμενα, καθώς και οι
μετονομασίες πόλεων, χωρών και περιοχών αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ανωνυμίας.
Στην έρευνα έγινε χρήση από την ερευνήτρια της γενεογραμματικής συνέντευξης. Κατά το
Mason (2003): «η καλή ποιοτική συνέντευξη απαιτεί σκληρή δουλειά και δημιουργική
εργασία» (σελ. 98). Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ο παρακάτω οδηγός:

2.2.1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αυτογνωσία του ατόμου



Οικογενειακές αξίες



Οικογενειακά πρότυπα



Επαγγελματικές προσδοκίες



Οι «σημαντικοί άλλοι» της οικογένειας και του υποκειμένου
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Αναλυτικά
Α) δημογραφικές πληροφορίες
ηλικίες,
ημερομηνίες γέννησης/θανάτου,
Επαγγέλματα, μορφωτικό επίπεδο
Β) κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα
Μεταβολές στις σχέσεις (γάμοι, διαζύγια, χωρισμοί, αλλαγές δουλειάς)
Αλλαγές κατοικίας
Μεταναστεύσεις
Απώλειες
Επιτυχίες
Γ) λειτουργικές πληροφορίες:
ασθένειες,
τύποι συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας,
κυρίαρχες αξίες στην οικογένεια (προσωπικές και εργασιακές)
ενδιαφέροντα γονέων, παππούδων, γιαγιάδων, αδελφών, ξαδερφιών
πως διάλεξαν τα επαγγέλματα,
ποια θεωρούνταν σημαντικά επαγγέλματα στην οικογένεια,
υπάρχουν κάποιοι «μύθοι» στην οικογένεια για τα επαγγέλματα,
σημαντικοί άλλοι για την οικογένεια,
πρότυπα οικογένειας,
κοινωνική θέση οικογένειας.
Πως θα περιγράφατε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την ιστορία της οικογένειας
Ποια είναι τα κρυφά μηνύματα της οικογένειας για την εκπαίδευση και το επάγγελμα

2.2.2. Κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων
Οι κατηγορίες που αναδύθηκαν από τη γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση ήταν:
Η επαγγελματική ενασχόληση των οικογενειών του γενεογράμματος.
Η αυτογνωσία και αυτεπάρκεια του υποκειμένου
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Οι κυρίαρχες αξίες και τα πρότυπα των οικογενειών.
Οι «σημαντικοί άλλοι» για τις οικογένειες και το υποκείμενο.
Οι προσδοκίες των οικογενειών για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των παιδιών.

Θεματική

Κατηγορία δεδομένων

Δημογραφικές πληροφορίες:

Ηλικίες, τόπος κατοικίας και καταγωγής, επαγγέλματα,
μορφωτικό επίπεδο

Κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα:

Λειτουργικές πληροφορίες:

Αλλαγές κατοικίας, μεταναστεύσεις, απώλειες

Επαγγελματική ενασχόληση των οικογενειών του
γενεογράμματος
Αυτογνωσία του υποκειμένου
Κυρίαρχες αξίες της οικογένειας που αναφύονται από
τη γενεογραμματική αφήγηση
Οι «σημαντικοί άλλοι» της οικογένειας
Πρότυπα των οικογενειών του γενεογράμματος
Προσδοκίες των οικογενειών για τα παιδιά τους

Η εμπειρία του γενεογράμματος:

Συνδέσεις που έκανε το υποκείμενο και σχετίζονται
με το επαγγελματικό γενεόγραμμα της οικογένειας και
τις δικές του προσδοκίες.
Ενεργοποίηση των ερευνητικών υποκειμένων από
την αξιοποίηση του γενεαλογικού δέντρου ως
μεθοδολογικού εργαλείου στη συμβουλευτική
διαδικασία.

Διάγραμμα 2. Θεματική και Κατηγορία Δεδομένων
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.

Τα επαγγελματικά γενεολογικά δέντρα των ερευνητικών υποκειμένων

3.1. Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της Κλειώς
α. Δημογραφικές πληροφορίες
Η Κλειώ είναι 33 χρόνων, διπλωματούχος του Πολυτεχνείου, της Σχολής Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με καταγωγή από πρωτεύουσα νομού της
επαρχίας, με γονείς εκπαιδευτικούς και διαμονή τα τελευταία 10 χρόνια στην Αθήνα.
β. Κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα
Η ξαφνική απώλεια του παππού, από την πλευρά της μητέρας της Κλειώς, όταν η μητέρα
ήταν 14 χρόνων, είχε ως αποτέλεσμα η γιαγιά της Κλειώς να αναγκαστεί να αναλάβει την
διαχείριση της επιχείρησης

και

εξαιτίας αυτού να αλλάξει η οικογενειακή και

επαγγελματική κατάσταση της οικογένειας.
γ. Λειτουργικές Πληροφορίες. Η γενεογραμματική ιστορία της Κλειώς
Το ερευνητικό υποκείμενο της πιλοτικής μας έρευνας είναι η Κλειώ, άριστη μαθήτρια στο
σχολείο με συγκέντρωση 19.000 μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, με αγάπη, κατά τη
διάρκεια του σχολείου, στον αθλητισμό, στο χορό, στις ξένες γλώσσες, το πιάνο. Με σπουδές
στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου
«Πήγα σε μια σχολή που ήταν πολύ τεχνική, με Δίκτυα και τέτοια και συνειδητοποίησα ότι αυτό
δεν μου άρεσε πολύ»
«Αυτό ήθελα τότε θυμάμαι, ήταν να μπω στο Χαροκόπειο, Διαιτολογία»,
«Πέφτουν καθηγητές, γονείς πάνω σου, σου λένε όχι, όχι,

μη! Βάλε κάτι άλλο και τι

σκέφτεσαι… κάτι που έχει μέλλον και είναι η Πληροφορική. Είχα και δυο φίλες που είχαν
περάσει σε αυτή τη σχολή, μου είπαν ότι είναι πολύ καλή και έχει μέλλον και έτσι την έβαλα»
Στην πορεία
«είπα να το ανοίξω λίγο, να το ελαφρύνω και πήγα στο Μεταπτυχιακό που είχε μέσα και
Διοίκηση»
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και έκανε Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Ο.Π.Α. Εργάστηκε
για αρκετά χρόνια στον Ιδιωτικό τομέα στον Προγραμματισμό, σαν Σύμβουλος
Πληροφορικής, έστησε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου και
«είπα δεν μου αρέσει, δεν με γεμίζει και θέλω να επιλέξω την άλλη κατεύθυνση, αν μου τύχει
βέβαια»
Την

προηγούμενη

χρονιά

παρακολούθησε

Πρόγραμμα

Παιδαγωγικής

Κατάρτισης

προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στην εκπαίδευση ως Καθηγήτρια
Πληροφορικής.
«πέρυσι αποφάσισα ότι θέλω να κάνω στροφή στην καριέρα μου, … να το γυρίσω λίγο στη
διδασκαλία. Έκανα το Ετήσιο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ξεκίνησα να κάνω αιτήσεις για
αναπληρώτρια »
Η Κλειώ θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με κάτι δημιουργικό που θα της

δώσει

ικανοποίηση
«πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά»
«θέλω πάρα πολύ να είμαι στην εκπαίδευση»
Το υποκείμενο της έρευνας, η Κλειώ, έχει γονείς, θεία και ξαδέρφη εκπαιδευτικούς -οι
γονείς της και η θεία της τώρα είναι συνταξιούχοι- και αδερφό Οφθαλμίατρο που εργάζεται
στο εξωτερικό. Οι γονείς της, τώρα, είναι υποστηρικτικοί στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές της αποφάσεις.
Η Κλειώ δηλώνει «έχω βγάλει τη σχολή

από το κεφάλι μου» αναφερόμενη στη σχολή

Μηχανικών Η/Υ και «η ελπίδα μου και αυτό που θα ήθελα είναι, για τα επόμενα πέντε χρόνια,
να είμαι σε κάποιο σχολείο»…
«θέλω πάρα πολύ να είμαι στην εκπαίδευση»
Η παρούσα ποιοτική μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει αν το επαγγελματικό γενεαλογικό
δέντρο είναι βασικός παράγοντας στο σχεδιασμό της

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής

πορείας της Κλειώς, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τις γενεογραμματικές της αφηγήσεις
καθότι

η επιλογή των σπουδών της δεν ήταν συνειδητή επιλογή με βάση τα ενδιαφέροντα

της αλλά στηρίχθηκε σε απόψεις άλλων
«είσαι μικρό παιδί, σου πριονίζουν το κεφάλι…. είσαι παιδάκι επηρεάζεσαι»
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3.2.

Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της Ευτέρπης
α. Δημογραφικές πληροφορίες της Ευτέρπης

Η Ευτέρπη είναι 21 χρόνων, φοιτήτρια στο τέταρτο έτος της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο,
γεννήθηκε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς, οικονομικούς μετανάστες, που επέστρεψαν στην
Ελλάδα όταν η Ευτέρπη θα πήγαινε στο Δημοτικό και από τότε οι γονείς με τα δύο παιδιά
τους ζουν μόνιμα στην Αθήνα.
β. Κρίσιμα οικογενειακά γεγονότα
Οι γονείς της Ευτέρπης ήταν οικονομικοί μετανάστες στο Βέλγιο, όπου γεννήθηκε η
Ευτέρπη. Δυο χρόνια μετά την Ευτέρπη γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, αγόρι, που έπασχε από
βαριά νοητική στέρηση και έμεινε σε ίδρυμα στο Βέλγιο. Ακολούθησε το τρίτο παιδί,
κορίτσι, η αδερφή της Ευτέρπης, μαθήτρια στο Λύκειο σήμερα. Η μητέρα είχε τη στήριξη
Ψυχολόγου από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μέχρι και τον επαναπατρισμό της
οικογένειας στην Ελλάδα, όταν η Ευτέρπη ήταν έξι χρονών. Η μητέρα είχε δυσκολία στις
αλλαγές.
γ. Λειτουργικές πληροφορίες. Η γενεογραμματική ιστορία της Ευτέρπης
Η Ευτέρπη ζει με τους γονείς της και την αδελφή της που είναι μαθήτρια στο Λύκειο. Ήταν
πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο και ήθελε από μικρή, από την Γ΄ Γυμνασίου να σπουδάσει
Ψυχολογία, γιατί όπως λέει
«ένας άνθρωπος που στάθηκε σταθμός στη ζωή μου, ένας Ψυχολόγος ο οποίος βοήθησε πολύ
τη μαμά μου σε μια δύσκολη στιγμή… το γεγονός ότι έχει βοηθήσει τη μαμά μου… ήταν
καθοριστικός παράγοντας για να αποφασίσω να περάσω στην Ψυχολογία»
Οι γονείς της ήταν οικονομικοί μετανάστες στο Βέλγιο. Επέστρεψαν στην Ελλάδα
οικογενειακώς όταν θα πήγαινε η Ευτέρπη στο Δημοτικό. Η Ευτέρπη ήταν πολύ χαρούμενη
με την επιστροφή στην Ελλάδα
«εγώ ήμουν πολύ χαρούμενη… γιατί για μένα η Ελλάδα ήταν καλοκαίρι, ήλιος, χαρά, θάλασσα»
Ενώ η μητέρα φαίνεται να έχει δυσκολία στις αλλαγές
«έχει, με τις αλλαγές, αλλά ήταν τόσο ασφυκτικό το κλίμα γιατί την πίεζαν πολύ να παντρευτεί
στο χωριό… ναι μεν στεναχωρήθηκε στην αρχή αλλά όταν είδε εκεί πως ήταν, γιατί ήταν καλά
τα οικονομικά δεδομένα (στη χώρα μετανάστευσης) της άρεσε πολύ»
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Για την επιστροφή στην Ελλάδα
« η μητέρα μου που ήρθε εδώ τα πήρε πολύ στραβά και υπάρχει και μια αρνητικότητα… και
όλη την ώρα έπλαθε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την Αθήνα σε μας»
Ο πατέρας, πριν τη μετανάστευση, είχε στην Ελλάδα πάρει την Ειδικότητα του Βοηθού
Ηλεκτρολόγου σε Τεχνικό Λύκειο, γιατί αυτό ήθελαν οι γονείς του
«χωρίς να του αρέσει, αυτός ήθελε να γίνει ρολογάς και δεν τον άφησαν γιατί του είπαν ότι δεν
έχει δουλειά και πήγε και έγινε Ηλεκτρολόγος που δεν του άρεσε ποτέ» και «με οικοδομές
ασχολήθηκε μετά, αλλά ποτέ δεν το αγάπησε και το άφησε».
Στη χώρα μετανάστευσης
«ο μπαμπάς μου στο Βέλγιο

πριν το γάμο είχε ασχοληθεί σε εργοστάσιο, με εστιατόριο,

δούλεψε στην κουζίνα εστιατορίου, είχαν επιχειρήσει (με τα αδέρφια του) να κάνουν και κάτι
δικό τους, δεν πέτυχε, είχε video club και πωλητής dvd και cd»
Μετά την επιστροφή στην Ελλάδα «ο πατέρας μου είναι τώρα ιδιοκτήτης ταξί και η μητέρα
μου σχολική τροχονόμος». Η μητέρα «από τη στιγμή που παντρεύτηκε δεν δούλευε»
Στην Ελλάδα πριν τη μετανάστευση
«είχε δουλέψει ως Γραμματέας, ως Λογίστρια γιατί είχε τελειώσει μια σχολή Λογιστικής και όλα
αυτά σε μια εταιρεία που έφτιαχνε μπετόν και μετά ασχολήθηκε σε ένα εστιατόριο, εκεί που
πήγε ο πατέρας μου και δούλεψε, στην κουζίνα»
Μετά την επιστροφή στην Ελλάδα
«μόνον εδώ στην Αθήνα ως σχολική τροχονόμος», «βγάζει 176 ευρώ το μήνα για αυτό που
κάνει»
Στο γενεογραμματικό χάρτη της οικογένειας υπάρχει αρνητική φόρτιση για την πλευρά του
πατέρα και της μητέρας του
«μιλάμε για πολύ αυταρχικό χαρακτήρα», «ο πατέρας μου μοιάζει πολύ από εδώ, από το σόι
της γιαγιάς μου, ήταν όλοι έτσι, εριστικοί άνθρωποι», «ο πατέρας μου αναφέρει με αρνητικά
λόγια τη συμπεριφορά τους και την αναπαράγει χωρίς να το αντιλαμβάνεται, αναπαράγει αυτή
τη συμπεριφορά»
Στην πατρική οικογένεια σε βάθος τριών γενεών υπάρχουν, δύο άτομα με νοητική στέρηση,
ένα άτομο που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, χρήση αλκοόλ και χαρτοπαιγνίων, ένα άτομο με
ψυχολογικά προβλήματα και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
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Στη μητρική οικογένεια υπάρχει ένα άτομο με ελαφριά νοητική στέρηση και δύο άτομα με
σκλήρυνση κατά πλάκας. Υπάρχει όμως και ένα μυστικό
«κάτι πονηρό και κάτι πολύ περίεργο που δεν το ξεστομίζουν και είναι πραγματικά σα να το
έχουν κλειδώσει στο ντουλάπι και δεν μιλάει κανείς γι’ αυτό»
Το δεύτερο κρυμμένο μυστικό της οικογένειας που αποκαλύφθηκε από την Ευτέρπη στο
τέλος της γενεογραμματικής συνέντευξης (όταν είχε σταματήσει η βιντεοσκόπηση) και δεν
είχε αρχικά σχεδιαστεί στο γενεαλογικό χάρτη της οικογένειας, είναι η γέννηση ενός παιδιού
με νοητική στέρηση, μετά την Ευτέρπη, που δόθηκε σε ίδρυμα στην τότε χώρα διαμονής, το
Βέλγιο. Η Ευτέρπη έδωσε τη συγκαταθεσή της για την καταγραφή του στο γενεογραμματικό
της χάρτη.
Η πλειοψηφία των συγγενών της Ευτέρπης όπως προκύπτει από τη γενεογραμματική
αφήγηση ξεκίνησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, πήγαν στο εξωτερικό, έγιναν εργάτες, κάποια
από τα παιδιά παραμένουν εργάτες και κάποια, όπως λέει η Ευτέρπη,
«μόλις είχαν μαζέψει λίγα χρήματα από τα εστιατόρια, έκαναν εστιατόρια»
Στο γενεογραμματικό χάρτη, στην τελευταία γενιά, φαίνεται να αλλάζει η εκπαίδευση και η
επαγγελματική απασχόληση των μελών της οικογένειας
«από τον πατέρα μου και τις αδερφές του και κάτω αυτό άλλαξε, γιατί και οι αδερφές του, δεν
είναι έτσι, θέλουν τα παιδιά τους να μορφωθούνε, όλοι πίσω όμως δεν ενδιαφέρονται καθόλου»
Η Ευτέρπη πιστεύει ότι αυτό που άλλαξε

τη γενιά του πατέρα της

ήταν

«η κακοπέραση, είχαν περάσει πολύ φτωχικά, αυτό τα 3 αδέρφια, ο πατέρας μου και οι αδερφές
του δηλαδή και το φαγητό που είχαν δεν ήταν όπως το δικό μας, κάποιες φορές δεν είχαν και να
φάνε κυριολεκτικά και αυτό ήταν το εφαλτήριο που τους οδήγησε σε αυτό, να μορφωθείτε, να
φύγετε, να ανοίξετε τα φτερά σας, να μην περάσουν (τα παιδιά τους) όπως αυτοί».

3.3. Θεματική ανάλυση των δεδομένων
Οι γενεογραμματικές αφηγήσεις περιλαμβάνουν τα θέματα:
Τα επαγγέλματα του γενεαλογικού δέντρου
Αυτογνωσία των υποκειμένων
Κυρίαρχες αξίες των οικογενειών της γενεογραμματικής αφήγησης
Οι «σημαντικοί άλλοι» της οικογένειας
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Πρότυπα των οικογενειών του γενεογράμματος
Προσδοκίες των οικογενειών για τα παιδιά τους
Τις συνδέσεις που έκαναν τα υποκείμενα και σχετίζονται με το επαγγελματικό γενεόγραμμα
της οικογένειας και τις δικές τους προσδοκίες.
Αν η γενεογραμματική διαδικασία και η αφήγηση ενεργοποίησε τα ερευνητικά υποκείμενα
για τις δικές τους εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.
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3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θεωρούμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι η ανάλυση των γενεογραμματικών αφηγήσεων
των ερευνητικών υποκειμένων, δηλαδή των ποιοτικών δεδομένων της ερευνάς μας, είναι
καθαρά υποκειμενική και ερμηνευτική

και δεν είναι δυνατή η γενίκευση των

συμπερασμάτων.
3.4.1. Επαγγελματική ενασχόληση των οικογενειών των γενεογραμμάτων
3.4.2. Τα επαγγέλματα στη γενεογραμματική οικογένεια της Κλειώς.
Τα αποτελέσματα της ερευνάς μας στο ερευνητικό ερώτημα για τα

επαγγέλματα της

οικογένειας της Κλειώς έδειξαν ότι οι γονείς της Κλειώς είναι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί,
όπως και η θεία της, ο αδερφός Οφθαλμίατρος, τα ξαδέρφια Φυσικός, Δασκάλα,
Εμποροϋπάλληλοι, Επιχειρηματίας (καταστηματάρχης), προπάππους εκπαιδευτικός, αδέρφια
προγιαγιάς Δικηγόροι και Αρεοπαγίτες, και από την άλλη πλευρά

μικροί ή μεγάλοι

επιχειρηματίες: αγρότες, καταστηματάρχες, καθηγητής Νομικής σε Πανεπιστήμιο.
Αναλυτικότερα τα επαγγέλματα που κυριαρχούν στην οικογένεια της Κλειώς, σε βάθος
τριών γενεών,

από την πλευρά του γενεαλογικού δέντρου της μητέρας είναι των

εκπαιδευτικών: Καθηγητών και Δασκάλων, των νομικών: Δικηγόρων και Αρεοπαγιτών,
συνολικά 14 άτομα και 7 συγγενών που ασχολήθηκαν με το εμπόριο (είχαν κατάστημα). Από
το γενεαλογικό δέντρο του πατέρα 1 εκπαιδευτικός, ο πατέρας, 3 Νομικοί, 2 επιχειρηματίες, 3
Διοικητικοί Υπάλληλοι, κάποιοι αγρότες, ένας Ξυλουργός και μια Μοδίστρα. Η πλειοψηφία
των επαγγελμάτων του γενεαλογικού δέντρου

έχουν

Κοινωνικά, Ερευνητικά και

Οργανωτικά στοιχεία.
Τα κλαδιά του γενεογράμματος ειδικά από την πλευρά της μητέρας θυμίζουν κλαδιά με
ανθρώπους με στραμμένη την προσοχή τους επαγγελματικά στον άνθρωπο, στη διδασκαλία,
στην απονομή δικαιοσύνης, με έντονο το αίσθημα της προσφοράς που δραστηριοποιήθηκαν
στο χώρο της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης από τη μια, και κλαδιά με

εμπόρους

(καταστηματάρχες) που φαίνεται να έχουν αναπτύξει ικανότητες οργανωτικές, να είναι
φιλόδοξοι, ανταγωνιστικοί και να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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Τα κλαδιά του γενεαλογικού δέντρου από την πλευρά του πατέρα της Κλειώς, εμφανίζουν
μεγαλύτερη

ποικιλομορφία με

επαγγέλματα ανθρωπιστικά (εκπαιδευτικός, νομικοί),

επιχειρηματικά, πρακτικά (αγρότες, ξυλουργός, μοδίστρα, διοικητικοί υπάλληλοι).
Το δέντρο όπως φαίνεται οπτικά δείχνει ότι το βάρος των κλαδιών ήταν συναισθηματικά
φορτισμένο από την πλευρά της οικογένειας της μητέρας και ειδικά της γιαγιάς της Κλειώς,
από την πλευρά της μητέρας. Η απώλεια του πατέρα της μητέρας ξαφνικά (όταν εκείνες ήταν
14 χρόνων και 13 η αδερφή της), του παππού της Κλειώς, δημιούργησε συναισθηματική
φόρτιση και ανάγκη να πάρει ευθύνες και πρωτοβουλίες η γιαγιά για να κρατήσει την
επιχείρηση του άντρα της. Οι δυσκολίες στις σχέσεις με τον αδερφό του άντρα της στη
διαχείριση της επιχείρησης (καταστήματος) και τελικά η επικράτηση του στο κατάστημα,
ήθελαν να «επωφεληθούν, να εκμεταλλευτούν τις γυναίκες», εννοεί μάνα και κόρες, ίσως
συνέβαλλαν στην άποψη που διατυπώθηκε από την Κλειώ
«η γιαγιά πολύ αυστηρή με τα παιδιά της και τα εγγόνια της…. Πολύ αυστηρή αλλά πολύ δοτική,
αυστηρή μεν αλλά πολύ δοτικός άνθρωπος…. Οπότε αντίστοιχα αυστηρή έγινε και η μητέρα μου
κατά κάποιο τρόπο»
Ο παππούς, από την πλευρά της μαμάς
«ήταν πολύ καλός άνθρωπος… και ήταν άνθρωπος που βοηθούσε και πάρα πολύ κόσμο και
από αυτό έπαιρνε ικανοποίηση»,
«φρόντιζε, τάιζε και τα αδέρφια του και τις οικογένειες τους»
«Πολύ καλός άνθρωπος, αλλά πολύ να βοηθήσει»
Ο ξαφνικός θάνατος του παππού άλλαξε τα δεδομένα της οικογένειας, η μητέρα και η θεία
δεν θέλουν να μιλάνε για αυτή την απώλεια
«δεν το συζητάνε πάρα πολύ, όχι ούτε η μητέρα ούτε η θεία μου, αυτό που γνωρίζω είναι ότι
ήταν πολύ δύσκολο ότι αναγκάστηκε η γιαγιά να φύγει από το σπίτι για να δουλέψει, σίγουρα
τους έχει στοιχίσει πολύ γι’ αυτό δεν το εξωτερικεύουν αλλά όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να
τους πιάσουμε την κουβέντα αλλάζουν θέμα, δεν θέλουν…»
Έτσι η γιαγιά άλλαξε αναγκαστικά επάγγελμα από οικιακά βρέθηκε να διαχειρίζεται μια
επιχείρηση, που πήγαινε πολύ καλά, αλλά με δύσκολο συνεταίρο, τον αδερφό του άντρα της.
Τα κλαδιά του γενεαλογικού δέντρου του πατέρα της Κλειώς, εκπνέουν μεγαλύτερη ηρεμία,
με ανθρώπους που καλλιεργούσαν τη γη, χωρίς ξαφνικά γεγονότα και απώλειες, «καμάρι για
όλους», ο γιός που έγινε καθηγητής και η κόρη που είχε τη δική της δουλειά (μοδίστρα).
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Η οικογένεια της Κλειώς ζούσε στο πατρικό σπίτι της μητέρας, στην πόλη που ήταν το
κατάστημα του παππού με την αποδοχή του κόσμου στην εγγονή του καταστηματάρχη που
βοηθούσε όλο τον κόσμο και του πατέρα που βοηθούσε τα νέα παιδιά, τόσο στο σχολείο όσο
και στο Κοινωνικό Φροντιστήριο που είχε δημιουργήσει.
Όταν η οικογένεια, έναν αιώνα πριν, είχε Δικηγόρους και Αρεοπαγίτες μάλλον κουβαλάει μια
βαριά κληρονομιά και προσδοκία σε σχέση με την παιδεία και την εκπαίδευση, που φτάνει
στην πρόσφατη γενιά, τους γονείς της Κλειώς, που θεωρούν δεδομένο ότι θα σπουδάσουν τα
παιδιά και « οι γονείς μου αν είχαν 2 παιδιά γιατρούς σίγουρα θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ
τότε...».
3.4.3. Τα επαγγέλματα στη γενεογραμματική οικογένεια της Ευτέρπης
Τα αποτελέσματα της ερευνάς μας με το δεύτερο ερευνητικό υποκείμενο, την Ευτέρπη,
έδειξαν ότι τα επαγγέλματα που κυριαρχούν στη γενεογραμματική της οικογένεια είναι τα
χειρωνακτικά/πρακτικά επαγγέλματα που προκύπτουν από την άμεση ανάγκη βιοπορισμού
και όχι από προγραμματισμένο σχέδιο ζωής για εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση.
Στα ενενήντα άτομα που έχουν χαρτογραφηθεί στο γενεόγραμμα μόνο τα έντεκα έκαναν
σπουδές σε Πανεπιστήμια ή

Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τέσσερα από την

οικογένεια του πατέρα και επτά από την οικογένεια της μητέρας. Ελάχιστα μέλη, δύο, της
γενεογραμματικής

οικογένειας

μετά

από

πολλά

χρόνια

χειρωνακτικών

εργασιών

δημιούργησαν τη δική τους μικρή επιχείρηση, ο ένας εστιατόριο και ο άλλος μπυραρία.
Ο πατέρας τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια είναι οδηγός και ιδιοκτήτης ταξί και η μητέρα
υποαπασχολείται ως Σχολική Τροχονόμος, αφού έχουν εξασκήσει επαγγέλματα όπως του
αγρότη, του κτηνοτρόφου, του πωλητή, του εργάτη σε εργοστάσια και εστιατόρια, του
υπαλλήλου σε εταιρεία. Στην οικογένεια του πατέρα σε βάθος τριών γενεών κυριαρχούν τα
επαγγέλματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, ξυλοκόπων, των οδηγών, των μαγείρων και
σερβιτόρων, των υπαλλήλων super market, των οικοδόμων, πλακάδων, των πωλητών, των
εργατών σε εργοστάσια. Μία γυναίκα από το γένος του πατέρα έχει σπουδάσει Μηχανολόγος
Μηχανικός με Μεταπτυχιακό στο Α.Π.Θ και Διδακτορικό στη Γαλλία, Καθηγήτρια σε
Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, μία έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία, μία Δημόσια Διοίκηση
και Νομική και μία Οικονομικά, που όμως δεν εργάζεται.
Από την πλευρά της μητέρας τα τελευταία χρόνια τα αδέρφια της είναι ιδιοκτήτης
εστιατορίου ο ένας και μπυραρίας ο άλλος, στη γενιά των παππούδων και πίσω ήταν
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κτηνοτρόφοι και ξυλοκόποι, γεωργοί, οικιακά, καθαρίστριες, χωροφύλακας, οδηγοί. Στο
δέντρο από την πλευρά της μητέρας εμφανίζονται εφτά άτομα να έχουν σπουδάσει, ένας
Δάσκαλος, μία Καθηγήτρια με σπουδές στα Τουριστικά, ένας Τοπογράφος, μία Γυμνάστρια,
μία Νοσηλεύτρια ΤΕΙ, ένας Γεωπόνος και μια με σπουδές στην Κοινωνική και Πολιτική
Επιστήμη, η οποία δεν εργάζεται.
Το γενεαλογικό δέντρο και η γενεογραμματική αφήγηση είναι φορτισμένη με τις απόψεις
των προηγούμενων γενεών που έδιναν σημασία στην επιβίωση
«να’ χεις ψωμί να φας, να’ χεις σπίτι, αυτοκίνητο, τέλος»
κάτι που όπως λέει η Ευτέρπη άλλαξε από την γενιά των γονιών της που θέλουν τα παιδιά
τους να μορφωθούν, να σπουδάσουν.
3.4.4. Η αυτογνωσία των ερευνητικών υποκειμένων
Κατά την κονστρουκτιβιστική θεωρία τα άτομα «κατασκευάζουν» τη σταδιοδρομία τους
ανάλογα με το νόημα που δίνουν στην πραγματικότητα που ζουν. Η «κατασκευή» αυτή είναι
υποκειμενική και σχετίζεται με τις αξίες, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και την εικόνα που
έχει διαμορφώσει το άτομο για τον εαυτό του (Κασσωτάκης, 2017). Η συνειδητοποίηση,
όπως αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας, στοιχείων του εαυτού, των «θέλω»
και των «μπορώ» επηρεάζει τις αποφάσεις. Οι εμπειρίες των παιδικών χρόνων οδηγούν στη
χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση καθώς και οι αξιολογήσεις των «σημαντικών άλλων». Η
αυτοεκτίμηση επηρεάζει τις προσωπικές φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και την επιτυχία του
ατόμου (Λεονταρή, 1998). Η αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του είναι
καθοριστικός παράγοντας στην διαδικασία σχεδιασμού της

εκπαιδευτικής

και

επαγγελματικής πορείας με σημαντικό παράγοντα, όπως προκύπτει από την ερευνά μας, η
οικογενειακή γενεαλογική

ιστορία που συμβάλλει στη διαμόρφωση του εαυτού, των

προτύπων και των αξιών των μελών της οικογένειας.
α. Η αυτογνωσία της Κλειώς
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην περίπτωση της Κλειώς

δεν ήταν η

αυτογνωσία οδηγός στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής της πορείας. Ως
έφηβη
«και με τα μαθήματα, και μου άρεσαν και ήμουν πολύ καλή, ιδιαίτερα στα θετικά μαθήματα,

ιδίως όταν λύνεις δύσκολα προβλήματα παίρνεις επιβεβαίωση από τους καθηγητές σου, στον
αθλητισμό μου άρεσε και τα μετάλλια που έπαιρνα ήταν μια επιβεβαίωση, μπορεί να ήταν σε
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τοπικό επίπεδο νομού αλλά ήταν επιβεβαίωση να ανεβαίνεις στο βάθρο και να παίρνεις ένα
μετάλλιο για τον κόπο σου και για τις προπονήσεις σου»
Αυτεπάρκεια κατά το Bandura, (1977): είναι «η υποκειμενική κρίση του ατόμου όσον αφορά
την ικανότητά του να ακολουθήσει μια πορεία ενεργειών που θα αποδειχτεί αποτελεσματική
σε μια συγκεκριμένη κατάσταση» (σελ. 3). Όσο πιο πολύ πιστεύει το άτομο στον εαυτό του,
τόσο περισσότερο μειώνεται η δυσκολία του να χαράξει συνειδητά την εκπαιδευτική και
επαγγελματική του πορεία.
Το υποκείμενο της ερευνάς μας, προκύπτει από τις αφηγήσεις του,

ήξερε τι ήθελε, αλλά

άλλο σπούδασε.
«η εκπαίδευση μου αρέσει από μικρή αφού πήγαινα στον παππού μου και τον έβαζα να κάνει
γραμματική, να κάνει μαθηματικά»
«μου άρεσε και λίγο η Βιολογία και η Ιατρική αλλά δεν μπορούσα να την ακολουθήσω λόγω του
ότι δεν μου αρέσουν τα νοσοκομεία, τα αίματα…»
«Μου άρεσε να διαβάζω το σώμα πως μπορεί να αντιδρά η διατροφή, πως μπορεί να βοηθήσει
γι’ αυτό το λόγο είχα μια κλίση προς τη Διαιτολογία…»
«εγώ ήθελα να σπουδάσω Διαιτολογία μου έλεγαν ότι Διαιτολογία πάει και κάποιος από ΙΕΚ,
τώρα εσύ με τόσες χιλιάδες μόρια, κρίμα δεν είναι;»
Και σπούδασε μια επιστήμη που δεν την ενδιέφερε.
«έχω σπουδάσει Μηχανικός Υπολογιστών και μετά έκανα μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά
Συστήματα στην ΑΣΟΕΕ»
«συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν μου αρέσει πολύ και είπα να το ανοίξω λίγο, να το ελαφρύνω
και πήγα στο Μεταπτυχιακό που είχε μέσα και Διοίκηση»
«προσπαθούσα σιγά σιγά να το ανοίξω, να ξεφύγω από αυτό το πολύ τεχνικό που είχα κάνει»
«τράβηξε δέκα χρόνια αυτό το πράγμα, σχεδόν, αλλά κάποια στιγμή είπα, δεν μου αρέσει, δεν με
γεμίζει και θέλω να επιλέξω την άλλη κατεύθυνση…»
Η αναποφασιστικότητα της Κλειώς
«Είμαι 33. Δεν είμαι και τόσο μικρή. Ήθελα να έχω αποφασίσει νωρίτερα, αλλά το
καθυστερούσα»
Και αρχίζει να υπολογίζει τα δικά της θέλω και να ψάχνει τα στοιχεία του εαυτού της που η
αξιοποίηση τους θα της δώσει νόημα
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«Η εκπαίδευση πάντα μου άρεσε, δηλαδή είχα το στυλ να βοηθήσω, να εξηγήσω…… ίσως
επηρεάστηκα και από τους γονείς μου που είναι εκπαιδευτικοί, αλλά ίσως από αντίδραση δεν
το σκεφτόμουν τόσα χρόνια …»
«αυτό που έζησα πέρυσι στο ΕΠΠΑΙΚ με επιβεβαίωσε, επιβεβαιώθηκα ότι μου ταιριάζει
πολύ…» (αναφέρεται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού)
«δεν ήταν αυτό που με γεμίζει τόσο πολύ…» (αναφέρεται στη δουλειά του Μηχανικού
Υπολογιστών)
«πήγα σε μια σχολή που ήταν πολύ τεχνική, με Δίκτυα και τέτοια, και συνειδητοποίησα ότι αυτό
δεν μου άρεσε πολύ…»
«….αυτό που θέλω να κάνω τώρα……. θα είχα ασχοληθεί σίγουρα με Παιδαγωγικά και πολύ
πιθανό με την Ειδική Αγωγή…, με τη θεραπευτική ιππασία, τα σκυλιά, θα το πήγαινα εκεί, αλλά
με το μυαλό το τωρινό όλα αυτά…»
«σε αυτή τη φάση ναι μεν δουλεύω αλλά προσπαθώ να εκπληρώσω έστω και λίγο το όνειρο
μου»
Η Κλειώ δεν διεκδίκησε να σπουδάσει εκείνο που προτιμούσε. Η φωνή της και η επιλογή
της σκεπάστηκε από τη φωνή των γονιών και των εκπαιδευτικών της
«εγώ ήθελα να σπουδάσω Διαιτολογία μου έλεγαν ότι Διαιτολογία πάει και κάποιος από ΙΕΚ,
τώρα εσύ με τόσες χιλιάδες μόρια, κρίμα δεν είναι;»
Επιμελής, ξεροκέφαλη, πεισματάρα, υπομονετική, μεθοδική, οργανωτική, δεν συζητάει τα
δικά της με πολλούς, αγχώνεται μήπως δεν είναι καλή σε αυτό που θέλει να κάνει, θέλει να
κάνει κάτι ουσιαστικό, δημιουργικό όπως λέει.
«δεν ρωτάω, είμαι ξεροκέφαλη….»
«είμαι πεισματάρα, είμαι ξεροκέφαλη, έχω ανάγκη να κάνω κάτι ουσιαστικό στη ζωή μου…
είμαι μερικές φορές πάρα πολύ υπομονετική, δουλεύει το μυαλό μου»,
«παρέες πλέον λίγες και καλές, όχι, αρκετές αλλά ουσιαστικές, όχι όπως παλιά …»,
«αναγκάζομαι να προσαρμόζομαι, αλλά στον εργασιακό χώρο να το κάνω αυτό, στο σπίτι μου
αντιδρώ πολύ, δεν συμβιβάζομαι πολύ εύκολα, εννοώ με τους δικούς μου ανθρώπους»
«πολύ επιμελής …..»
Στην ερώτηση: αν έχεις μια δυσκολία σε ποιον θα απευθυνθείς,

αυθόρμητα αρχικά

απάντησε: «δεν θα το πω σε κανέναν. Εντάξει, δεν ξέρω….»
«δύσκολα μιλάω, αλλά είναι λίγοι οι άνθρωποι»
Ο δισταγμός της Κλειώς στο καινούργιο
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«η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο φόβος, θα μπω και τι θα κάνω στα παιδιά, και άμα δεν ξέρω,
πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος…»
Η εκπαίδευση θα της έδινε
«πρώτα από όλα ικανοποίηση από κάτι δημιουργικό και σίγουρα ικανοποίηση στο ότι
προσφέρω όσο μπορώ…..»
Θέλει να παίρνει «αγάπη περισσότερο»
Και μεθοδική «το μονοπατάκι μου και σιγά σιγά…»
Όπως αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος, αυτογνωσία σημαίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό, στις
δυνάμεις και δυνατότητες μας (Μπουραντάς, 2013). Σύμφωνα με τον Bandura (1986) οι
προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας είναι «οι εκτιμήσεις των ανθρώπων για τις ικανότητές
τους να οργανώνουν και να εκτελούν τα μαθήματα δράσης που απαιτούνται για την επίτευξη
καθορισμένων τύπων επιδόσεων» (σελ. 391). Η Κλειώ μέσα από τις αφηγήσεις της στη
γενεογραμματική συνέντευξη

αναφέρει

στα προσωπικά της χαρακτηριστικά ότι είναι

μεθοδική, επιμελής, οργανωτική, δημιουργική, θέλει να προσφέρει, να βοηθήσει το
συνάνθρωπο, να πάρει αποδοχή, αγάπη, ηθική ικανοποίηση, θέλει τη συνεργασία, την
επικοινωνία και συνεπώς είναι πιο κοντά στις επιστήμες που έχουν επαφή, επικοινωνία και
προσφορά στον άνθρωπο. Χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα επαγγέλματα της πλειοψηφίας
των ανθρώπων του γενεαλογικού της δέντρου και στην πατρική και στη μητρική της
οικογένεια και τα έχει εισπράξει τόσο από τα πρόσωπα την οικογενειακής της ιστορίας όσο
και από την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας.
Έδειξε όμως αναποφασιστικότητα μέχρι τώρα και προσπαθεί σιγά σιγά να το «ελαφρύνει»
γιατί ίσως είναι ο φόβος της αποτυχίας στο καινούργιο, ίσως να ήταν και ο δισταγμός να πει
όχι στα θέλω της οικογένειας «είναι αλήθεια ότι οι γονείς μου είχαν προσπαθήσει να με
πιέσουν, όχι να με πιέσουν, όχι, δεν με πίεσαν γιατί ήμουν φοβιτσιάρα…» και των
«σημαντικών άλλων». Όπως αναφέρουν οι Κάντας & Χαντζή (1991) τα άτομα μπορεί να
παρουσιάσουν πολλές διακυμάνσεις μέχρι να καταλήξουν σε μια απόφαση. Τώρα όμως είναι
αποφασισμένη να διεκδικήσει μεθοδικά, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες της,
και όπως λέει « το μονοπατάκι μου και σιγά σιγά…», θα φτάσει στο στόχο της.
Η Κλειώ δεν είναι ευχαριστημένη από την εκπαιδευτική της πορεία γιατί ενώ οι σπουδές της
θεωρούνται σπουδές με κύρος (Πολυτεχνείο) η ίδια δηλώνει ότι δεν την εκφράζει η εργασία
που σχετίζεται με το Πτυχίο του Μηχανικού Υπολογιστών. Περιγράφει με ευκολία τον εαυτό
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της διαπιστώνουμε όμως ότι δεν είχε συσχετίσει, στην αρχή της εκπαιδευτικής της πορείας,
τα στοιχεία του εαυτού της με τις εκπαιδευτικές της επιλογές αλλά και ούτε τα επόμενα
χρόνια επέλεξε συνειδητά να επανασχεδιάσει την εκπαιδευτική

και επαγγελματική της

πορεία με βάση τον εαυτό της, εκτός από τις προσπάθειες των δύο τελευταίων χρόνων.
Βλέποντας όμως χαρτογραφημένο το οικογενειακό της δέντρο, συνειδητοποίησε στοιχεία
του εαυτού της που της δείχνουν το δρόμο για τη νέα επαγγελματική της πορεία, που με τη
δική της δράση θα πετύχει.
Σύμφωνα με την τυπολογία του Holland, η Κλειώ έχει σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά του
Κοινωνικού τύπου και όπως αναφέρει ο Δημητρόπουλος (2004): «Στον κοινωνικό τύπο
(social) ανήκουν τα άτομα που αποστρέφονται τις συστηματικές δραστηριότητες ή εκείνες
που απαιτούν χειρωνακτική χρήση μηχανών, υλικών, εργαλείων. Αντίθετα, προτιμούν τομείς
που σχετίζονται με κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες…» (σελ. 121) και όπως
επισημαίνουν, για τον Κοινωνικό τύπο, οι Κάντας και Χαντζή (1991) οι άνθρωποι που
ανήκουν σε αυτό τον τύπο είναι φιλικοί, ευγενικοί και υπεύθυνοι, απεχθάνονται τις πρακτικές
εργασίες, θέλουν να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως συμβουλές, διδασκαλία,
κοινωνική εργασία. Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά προκύπτουν και για τους γονείς της και τη
θεία της, τα ξαδέρφια της και αρκετά μέλη του γενεογράμματος που ασκούσαν επαγγέλματα
που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους άλλους ανθρώπους, εκπαιδευτικοί, Γιατρός,
Νομικοί, Έμποροι. Η Κλειώ ενώ στην αφήγηση της επαναλαμβάνει πολλές φορές την
προσφορά υπηρεσιών στους συνανθρώπους, από την πλειοψηφία των μελών της οικογένειας,
η ίδια δεν το έλαβε αυτό υπόψη της όταν έκανε τις εκπαιδευτικές της επιλογές.
Η δημιουργικότητα αναφέρθηκε πολλές φορές στην γενεογραμματική αφήγηση της Κλειώς
και αν συνυπολογίσουμε τα ενδιαφέροντα της, χορός, μουσική, πιάνο, εθελοντική προσφορά
υπηρεσιών σε ζώα, «θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά και με τα σκυλιά», ξένες γλώσσες,
γυμναστική, ταινίες, και το αίσθημα ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που τη διακατέχει, «δεν
συμβιβάζομαι πολύ εύκολα», δεν μπορεί την πίεση από τους άλλους, «δεν θέλει να λέει τα ίδια
και τα ίδια», υποθέτουμε ότι το Καλλιτεχνικό στοιχείο είναι έντονο στο χαρακτήρα της. Αν
κοιτάξουμε το γενεογραμμά της θα δούμε αρκετούς προγόνους της να είναι αγρότες, που
ίσως είχαν έντονο το αίσθημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημιουργίας, καθώς
επίσης και το ενδιαφέρον του εξαδέλφου της για την Αρχιτεκτονική που δεν σπούδασε, της
θείας της Μοδίστρας που σχεδιάζει και δημιουργεί ρούχα και της ξαδέρφης που σπούδασε
Εμπορία και Διαφήμιση. Το επαγγελματικό γενεόγραμμα της Κλειώς δείχνει σε βάθος τριών
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γενεών Δικαστές Αρεοπαγίτες, Δικηγόρους, Καθηγητή Νομικής σε Πανεπιστήμιο,
Καθηγητές και Δασκάλους, επαγγέλματα που δείχνουν ερευνητικά άτομα που κατά τους
Κάντα και Χαντζή (1991): «είναι αναλυτικά, μεθοδικά, περίεργα, εφευρετικά, συγκρατημένα
και παρουσιάζουν επιστημονικές τάσεις» (σελ. 12). Επίσης εμφανίζονται πολλοί έμποροι
που όμως στην αφήγηση της Κλειώς δίνεται έμφαση στο κοινωνικό

και όχι στο

επιχειρηματικό τους πρόσωπο, «ήθελαν να βοηθούν», «βοηθούσαν πολύ κόσμο». Το ίδιο
επαναλαμβάνει και για τον έμπορο παππού και τη γιαγιά που είχαν βοηθήσει πολύ κόσμο.
β. Η αυτογνωσία της Ευτέρπης
Τα αποτελέσματα της ποιοτικής μας έρευνας έδειξαν ότι η Ευτέρπη
«ήμουν πάντα ένα υπάκουο παιδί, έκανα αυτά που θέλουν οι γονείς, είχα το φαινόμενο του
φωτοστέφανου που λέμε, το καλό παιδί, το ήσυχο, το παιδί το διαβαστερό, αυτό που θέλουν και
οι καθηγητές»
«εγώ κάποιες συμπεριφορές δεν τις ανεχόμουν»
«ήρθε και η εφηβική ηλικία, η οποία έφερε τις συγκρούσεις»
«τριβές, ρήξεις κυρίως με τον πατέρα μου και με την μητέρα μου… αλλά η μεγάλη ρήξη ήταν
μεταξύ εμού και του πατέρα μου, πλέον αυτό δεν ισχύει, όχι γιατί οι σχέσεις έχουν
αποκατασταθεί ή έγιναν ποτέ καλές»
«Παλιότερα ήμουν ανυπόμονη, παραμένω αλλά το δουλεύω, θεωρώ ότι με τα παιδιά π.χ. βλέπω
μια άλλη Ευτέρπη απ’ ότι με τους ενήλικες και αυτό με εντυπωσιάζει και μένα δηλαδή δεν έχω
κανένα πρόβλημα άμα το παιδί μου λέει χαζομάρες, μου λέει τα ίδια και τα ίδια, ενώ με τους
μεγάλους ανθρώπους άμα ακούσω μισή βλακεία νευριάζω πάρα πολύ εύκολα»
«είμαι οργανωτική, μπορώ να πώ, είμαι χαρούμενη όταν είμαι με τους ανθρώπους που
αγαπάω»
«θεωρώ ότι η οικογένεια είναι πιο σημαντική, είμαι όπως έχω πει προφανώς αγαπάω τα
παιδιά, θέλω να προσφέρω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κοιτάζω και να πλευρίζω, με την
καλή έννοια τους ανθρώπους που είναι παραπεταμένοι, που είναι περιθωριοποιημένοι, πάντα
με ενδιέφερε αυτό, πριν καν μπω στη σχολή»
Για τα ενδιαφέροντα της
«μου αρέσει η γυμναστική, το βόλεϊ, αν και το έχω αφήσει εδώ και χρόνια, η ζαχαροπλαστική,
κυρίως οι κατασκευές, το να είμαι με παιδάκια»
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«οι κατασκευές π.χ. να φτιάχνω μολυβοθήκες, παίρνω μπουκάλια που έχουν μείνει και τα
φτιάχνω κ.λ.π. … έχουμε δυο μωρά απέναντι, ένα δυόμιση χρόνων και ένα που είναι ενός,…
δηλαδή αρκετά συχνά πηγαίνουμε με τη μαμά και θα τα προσέχουμε για λίγες ώρες, πηγαίνω
συχνά, το θεωρώ εγώ χόμπι να παίζω με τα παιδάκια.»
Σχετικά με την απόφαση της να σπουδάσει Ψυχολογία
«προέκυψε καταρχάς από το τέλος Γυμνασίου, στη Γ΄ Γυμνασίου, περίπου με τις αρχές της Α΄
Λυκείου»
και σε αυτό συνέβαλε «ένας Ψυχολόγος ο οποίος είχε βοηθήσει πολύ τη μαμά μου»
«είμαι η πρώτη που ασχολήθηκα με αυτόν τον τομέα, ότι γίνεται μια νέα αρχή, γι’ αυτό χάρηκα
ότι εμείς διαφέρουμε από τους μεγάλους ανθρώπους»
στο ερώτημα αν η δημιουργία του γενεογράμματος συνέβαλε στη δική της αυτογνωσία
«δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τον εαυτό μου, νομίζω περισσότερο κατανόησα τους άλλους
και όχι εμένα»
«θα μου άρεσε να λέω στους δικούς μου θεραπευόμενους να κάνουν το δικό τους γενεόγραμμα
να καταλάβουν και αυτοί πράγματα όπως και εγώ κατάλαβα μέσα από αυτό και ίσως να τους
βοηθήσει για κάποια πράγματα, να, για τα στοιχεία του χαρακτήρα π.χ. όπως και εγώ όταν τους
βλέπω και βλέπω ομοιότητες, θέλω να αλλάξω, ίσως και αυτοί να θέλουν να μπουν σε αυτή τη
διαδικασία, ναι αυτό θα μου άρεσε από άποψη επαγγελματική»
«κατάλαβα ότι θέλω να διαφοροποιηθώ από τους προηγούμενους»
Για την αυτεπάρκειά της
«δεν νιώθω μεστή 100% αλλά ανεξάρτητα πιο είναι το μέτρο σύγκρισης θεωρώ ότι έχω
κατακτήσει κάποια πράγματα, δηλαδή τους στόχους που είχα θέσει από μικρό παιδί, νιώθω ότι
τους έχω κερδίσει σε ένα σημαντικό βαθμό, αυτό που με κάνει να νιώθω καλά, θεωρώ ότι έχω
μια ισορροπία μέσα μου, ξέρω τι φταίει για κάποια πράγματα και κάποια θέματα τα έχω
διευθετήσει και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη»
Η Ευτέρπη αποφεύγει να εστιάσει στον εαυτό της και στην προσπάθεια μας να μιλήσει για
τον εαυτό της, νιώθαμε ότι προσπαθούσε να το αποφύγει και να γενικεύσει. Περιέγραψε τον
εαυτό της ως πρόσωπο, μετά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας, και όταν το έκανε, ήταν
πολύ φειδωλή στην περιγραφή. Περιγράφει τον εαυτό της ως ανυπόμονη, ότι με τους
μεγάλους ανθρώπους νευριάζει (αν ακούσει μισή βλακεία), οργανωτική, αγαπάει τα παιδιά,
θέλει να προσφέρει (να «πλευρίζει» παραπεταμένους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους),
ότι έχει κατακτήσει τους στόχους που είχε θέσει, ότι έχει μια ισορροπία και έχει διευθετήσει
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κάποια πράγματα μέσα της και είναι χαρούμενη γι’ αυτό.
γενεογραμματικής της οικογένειας

λέγοντας ότι

Αφηγείται την ιστορία της

θέλει να διαφοροποιηθεί από αυτήν,

«ένιωσα πικρία που δεν είχαμε ανθρώπους που να ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι στο σόι». Είδε
τη διαδικασία ως ερευνητική για εκείνη, «μου άρεσε γιατί ένιωσα ότι ήταν η πρώτη φορά…
που κάνουμε κάτι ερευνητικό… κάναμε κάτι, βγάζαμε αποτέλεσμα» και αρχικά δεν σκέφτηκε
ότι ήταν κομμάτι αυτού του δέντρου, δεν σκέφτηκε τις επιρροές που είχε η γενεογραμματική
της οικογένεια, σε εκείνη και τις επιλογές της, συνειδητά ή ασυνείδητα κρατούσε αποστάσεις.
«Παιδί ήσυχο και διαβαστερό» όπως λέει η ίδια, τώρα «τιμή και καμάρι του πατέρα της» για
τις σπουδές της, που επηρεάστηκε από τον Ψυχολόγο που βοήθησε τη μητέρα της και άλλους
ανθρώπους, με αγάπη στα παιδιά, «στα πονεμένα παιδιά», όπως αναφέρει, εμφανίζει έντονα
τα στοιχεία του Κοινωνικού τύπου που θέλει να προσφέρει, να βοηθά, να παίρνει ηθική
ικανοποίηση από αυτή την προσφορά της, του Ρεαλιστικού - Πρακτικού τύπου γιατί εκτιμά
τα

χειροπιαστά πράγματα, το χρήμα, την κοινωνική δύναμη, τις πρακτικές ασχολίες

(Δημητρόπουλος, 2004) και του Καλλιτεχνικού τύπου που τη γοητεύουν οι κατασκευές
αντικειμένων, δεν αντέχει την πίεση, δεν έχει υπομονή με τους μεγάλους, της αρέσει το
παιχνίδι με τα παιδάκια.
Σύμφωνα με τη θεωρητική μας προσέγγιση, η άποψη που θα διαμορφώσει το παιδί για τον
κόσμο έχει άμεση σχέση με την εικόνα που έχουν οι γονείς του γι’ αυτόν, Τζάνη (2004, όπ.
αναφ. Νικολάου, 2016). Η γενεογραμματική οικογένεια της Ευτέρπης δυσκολεύτηκε πολύ
για την απόκτηση των βασικών αγαθών επιβίωσης. Η Ευτέρπη δίνει το δικό της αγώνα για
προσωπική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των μεγάλων και μικρών επιτυχιών της ζωής, με τον
ειλικρινή διάλογο με τον εαυτό και ενισχύεται με την κατανόηση των αμφιβολιών και το
σωστό σχεδιασμό αυτών που θέλουμε να πετύχουμε (Μπουραντάς, 2013). Τα ερευνητικά
υποκείμενα με τη γενεογραμματική τους αφήγηση θεωρούμε ότι ξεκίνησαν τον ειλικρινή
διάλογο με τον εαυτό τους και τον συνειδητό σχεδιασμό της επαγγελματικής τους πορείας
καθότι διαθέτουν θέληση για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική ικανοποίηση.

3.4.5. Οι κυρίαρχες αξίες στις γενεογραμματικές αφηγήσεις
Οι αξίες είναι τα εσωτερικά κίνητρα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας (Brown, 2002),
είναι οι κανόνες που προσδιορίζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα γεγονότα
και τις καταστάσεις, τις ενέργειες και τις επιλογές τους και επηρεάζουν το σχεδιασμό της
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προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας. Οι αξίες είναι αυτές που υπαγορεύουν ποιες
ανάγκες του θα ικανοποιήσει το άτομο, όταν τις συνειδητοποιήσει (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Κάθε οικογένεια έχει τις δικές της αξίες και αντιλήψεις που προσδιορίζουν τι είναι σωστό
και τι λάθος. Όπως τονίζει ο Μπουραντάς (2013): «από τις αξίες εξαρτάται το ποιες επιλογές
κάνουμε, πως συμπεριφερόμαστε, ποιοι θέλουμε να είμαστε, πως θέλουμε να ζούμε και μέσα
σε ποιόν κόσμο» (σελ.61). Η συνειδητοποίηση των αξιών συμβάλλει στην αξιολόγηση των
επιλογών και τον επανασχεδιασμό εκείνων που δεν έγιναν με κριτήριο τα πιστεύω και τα
προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου.
α. Οι αξίες στην οικογένεια της Κλειώς
Η Κλειώ προτίμησε (;) να σπουδάσει σε σχολή με κύρος
«έλεγα κρίμα να πάνε οι σπουδές μου στο Πολυτεχνείο τσάμπα, δηλαδή άμα ήθελα να γίνω
δασκάλα θα είχα πάει σε μια άλλη σχολή εξαρχής, κρίμα το Μεταπτυχιακό, ας προσπαθήσω
λίγο ακόμα στον προγραμματισμό…»
Αναγνωρίζει όμως τις δικές της αξίες για προσφορά υπηρεσιών στους άλλους αλλά τις
υποτίμησε την ώρα των εκπαιδευτικών επιλογών
«πήγαινα εθελοντικά εκεί στο ….. και βοηθούσα»
Αξία για την οικογένεια και ειδικά την μητέρα και τη θεία είχαν οι σπουδές
«πρέπει να σπουδάσεις, πάση θυσία και μετά βλέπεις τι θα κάνεις»
«Πιέσεις υπήρχαν χωρίς να ξέρω τώρα ακριβώς,… από τη μητέρα μου στο να διαβάσουν γιατί
ήταν από τις δυο μανάδες, τις αδερφές, που είχαν αυτό, το να διαβάσεις και ήταν τα πρώτα
παιδιά που τα τράβηξαν όλα, δηλαδή πάρα πολύ πίεση να διαβάσουν, να πάρουν καλούς
βαθμούς…» αναφέρεται στον αδερφό και τον ξάδερφο.
Η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας: «Πολύ καλός άνθρωπος αλλά πολύ να βοηθήσει,
προσπαθούσε αλλά σε σημείο που μερικές φορές έλεγες σταμάτα επιτέλους, να σου φέρω το
πιάτο; να σου φέρω το ποτήρι; να σου φέρω αυτό και σε καταντάει…, τα ξαδέρφια τάχει
κακομάθει πάρα πολύ, δεν έκαναν τίποτα αλλά πολύ δοτική, αυστηρή μεν αλλά πολύ δοτικός
άνθρωπος»
Στην οικογένεια αξία έχουν οι σπουδές όχι οι οικονομικές απολαβές
«παιδί μου… πήγαινε και εθελοντικά,…. χωρίς πληρωμή»
«θέλουν σίγουρα να σπουδάσουν τα παιδιά τους»
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«το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ είναι τα χρήματα»
Για την Κλειώ η αγάπη, η προσφορά και η ηθική ικανοποίηση εμφανίζονται σαν οι
κυρίαρχες αξίες «αγάπη περισσότερο» «ικανοποίηση από κάτι δημιουργικό και σίγουρα
ικανοποίηση ότι προσφέρω όσο μπορώ»
Σύμφωνα με τη γενεογραμματική αφήγηση της Κλειώς σημαντικές για τους προγόνους της
αξίες ήταν: η αξία της

μόρφωσης,

της

προσφοράς, του

εθελοντισμού, της

δημιουργικότητας, της ανεξαρτησίας, αξίες που η Κλειώ, αν και τις αναγνωρίζει και ως
δικές της, δεν τις έλαβε υπόψη της κατά την επιλογή σπουδών.
β. Οι αξίες στην οικογένεια της Ευτέρπης
Στη γενεογραμματική οικογένεια της Ευτέρπης
«δεν ενδιαφέρονταν για τη μόρφωση απλά ήθελαν αυτό, να ’χεις ψωμί να φας, αυτό το πράγμα
και να φύγουν τα κορίτσια να παντρευτούν»
«να ’χεις ψωμί να φας, να ’χεις σπίτι, αυτοκίνητο, τέλος»
«δεν ένοιαζε τους γονείς αν θα του αρέσει η δουλειά, απλά να ’χεις δουλειά»
Η Ευτέρπη λέει
«ξέρετε τι ένιωσα μέσα από αυτό, μια στεναχώρια, μια πικρία με την έννοια ότι δεν είχαμε
ανθρώπους που να ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι στο σόι, είτε στο ένα, είτε στο άλλο»
Στην οικογένεια του πατέρα αξία είχε
«να έχουν μεροκάματο, όχι να γίνουν μορφωμένοι άνθρωποι»
«αυτό που τους ενδιέφερε σε αυτό το σόι ήταν να βλέπουν χειροπιαστά πράγματα, δηλαδή αν σε
δουν εσένα ότι έφτιαξες ένα μαγαζί στο Βέλγιο, που οι περισσότεροι Έλληνες αυτό κάνουν,
τρίτης γενιάς, να έχεις ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι, είσαι εντάξει, δηλαδή είτε είσαι
μορφωμένος είτε είσαι αμόρφωτος, δεν τους ένοιαζε καθόλου, αρκεί να έχεις κάτι χειροπιαστό»
«από τον πατέρα μου και τις αδερφές του και κάτω αυτό άλλαξε γιατί και οι αδερφές του, δεν
είναι έτσι, θέλουν τα παιδιά τους να μορφωθούνε»
Ο πατέρας για τις σπουδές
«ο πατέρας μου αυτό που θέλει είναι εμείς να μορφωθούμε»
«τώρα μάλιστα είναι πολύ περήφανος. Τιμή του και καμάρι του»
Η μητέρα
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«κυρίως η μητέρα μου από πολύ μικρή ηλικία αυτό που μας έλεγε εκτός από τη μόρφωση ήταν
και τα χρήματα, μέσω της μόρφωσης… μας ωθούσε από πολύ μικρά, μας έλεγε αυτό το μοτίβο
«να έχετε τα δικά σας λεφτά, το δικό σας πορτοφόλι»
«να μάθετε κάτι, να έχετε ένα χαρτί στο χέρι, ένα πτυχίο δηλαδή, να σπουδάσετε ότι θέλετε
εσείς, αρκεί να έχετε τα δικά σας χρήματα, να μην εξαρτάστε από κανέναν άντρα, αυτό το
μοτίβο μας μάθαινε από πολύ μικρά»
Για την Ευτέρπη αξία έχει
«είμαι ένας άνθρωπος που δε θεωρεί τη φιλία ως υπέρτατη αξία»
«θεωρώ ότι η οικογένεια είναι πιο σημαντική»
«για μένα σημαντική είναι η οικογένεια που θα φτιάξω, όταν παντρευτώ, η δουλειά μου»
«…να πηγαίνω τα παιδιά μου σε πράγματα που οι γονείς μου δεν ξέρανε να με πάνε…»
«θα ήθελα να γίνω πολύ νέα μαμά αλλά δεν σε αφήνουν αυτό να το κάνεις από την οικονομική
άποψη»
«η δουλειά μου είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω»
«είναι μια υπέρτατη αξία η εργασία, μια άλλη η οικογένεια, παραμένει αυτό, δηλαδή παίρνει
άλλες μορφές μεν αλλά παραμένει το ίδιο επομένως αυτά τα δύο βλέπω κυρίως εκείνο όμως
που μπαίνει τώρα είναι η εκπαίδευση στη νέα γενιά αλλά η εργασία και η οικογένεια είναι το
ίδιο πράγμα»
«θέλω να προσφέρω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κοιτάζω και να πλευρίζω, με την καλή
έννοια τους ανθρώπους που είναι παραπεταμένοι, που είναι περιθωριοποιημένοι»
«ο καθένας θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, να έχει μια δουλειά να τα βγάζει πέρα με την οικογένεια
του, αυτό απλά, τώρα μπαίνει και η εκπαίδευση και η μόρφωση ως αξία»
Σχετικά με την εκπαίδευση ως μέσο για την εργασία
«και για την μόρφωση αλλά κυρίως για την εργασία, την αυτονομία και την ανεξαρτητοποίηση,
αυτό δηλαδή, ότι είναι το μέσο για να βρούμε δουλειά ουσιαστικά»
Σύμφωνα με την Νικολάου (2016): «Η συμβολή της οικογένειας στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του ανθρώπου είναι καθοριστική» (σ. 292). Οι αξίες των οικογενειών του
γενεαλογικού δέντρου της Ευτέρπης εμφανίζονται να είναι η επιβίωση, η εργασία για
επιβίωση, η απόκτηση σπιτιού, αυτοκινήτου, οικογένειας, κάτι που προσπαθεί, όπως λέει η
Ευτέρπη να το αλλάξει αλλά από την αφήγηση της προκύπτει ότι και οι δικές της αξίες είναι
η μόρφωση με στόχο τη δουλειά, η απόκτηση σπιτιού και οικογένειας. Τα άτομα σύμφωνα
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με τις ψυχολογικές θεωρίες επιλέγουν επαγγελματική πορεία ανάλογη με τις ανάγκες τους και
τις αξίες τους (Κάντας & Χαντζή, 1991).

3.4.6. Τα επαγγελματικά πρότυπα στις γενεογραμματικές αφηγήσεις
Τα πρότυπα όπως και οι αξίες είναι στενά συνδεδεμένες με τα βιώματα και τα ακούσματα
στην οικογένεια. Βοηθούν το παιδί να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα του και να σέβεται τα
ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των άλλων (Νικολάου, 2016). Οι εικόνες που δημιούργησε
και τα συναισθήματα που ένιωσε

το κάθε πρόσωπο μέσα στην οικογένεια του θα τα

κουβαλάει στις πλάτες του, όσο μακριά και αν πάει, γιατί σύμφωνα με την Mc Goldrick
(2002): «πίσω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οικογένειας βρίσκονται πρότυπα που
διαπερνούν κάθε πολιτισμικό και χρονικό όριο» (σελ. 30) και με βάση αυτά διαμορφώνει
σχέσεις, αναπτύσσει δραστηριότητες, κάνει προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές.
α. Τα επαγγελματικά πρότυπα στην οικογένεια της Κλειώς
Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα πρότυπα στη γενεογραμματική αφήγηση της Κλειώς
έδειξαν ότι τα επαγγελματικά πρότυπα είναι εκείνα των σπουδαγμένων ανθρώπων και των
ανθρώπων της προσφοράς υπηρεσιών στο άνθρωπο. Η οικογένεια εκτιμούσε ιδιαίτερα τους
Νομικούς, τους Γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς
«ήταν των δασκάλων του σίγουρα γιατί θυμάμαι είχε πολύ καλή σχέση με τους δασκάλους»
«από την πλευρά της μαμάς είναι υποχρεωτικό, πρέπει να σπουδάσεις, πάση θυσία και μετά
βλέπεις τι θα κάνεις. Από την πλευρά του πατέρα μου, η θεία μου από κει, δεν ήταν τόσο πολύ,
ναι μεν ήθελαν το παιδί τους να σπουδάσει αλλά δεν είχαν αυτή τη μανία…»
«οι θείοι της γιαγιάς μου, οι οποίοι ήταν πολλοί της Νομικής, Δικαστές, Αρεοπαγίτες»
«από τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει (το σόι της γιαγιάς) είχε αρκετούς Δικαστικούς,
Δικηγόρους, Αρεοπαγίτες, μου είχε κάνει εντύπωση ότι τα αδέρφια της προγιαγιάς μου ήταν
όλοι Νομική Αρεοπαγίτης, Νομική Δικηγόρος, Νομική Αρεοπαγίτης»
«Νομίζω ότι ήταν περήφανη» (εννοεί την γιαγιά για την καταγωγή της, που καταγόταν από
οικογένεια με Νομικούς, Δικαστές και Αρεοπαγίτες)
«Φαντάζομαι παίζει ρόλο ότι οι δικοί μου είναι εκπαιδευτικοί και η θεία μου είναι
εκπαιδευτικός. Οπότε σίγουρα αυτό παίζει ρόλο στο ότι τα παιδιά τους

πρέπει να

σπουδάσουν…»
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«εγώ ήθελα να σπουδάσω Διαιτολογία μου έλεγαν ότι Διαιτολογία πάει και κάποιος από ΙΕΚ,
τώρα εσύ με τόσες χιλιάδες μόρια, κρίμα δεν είναι»
«Φαντάζομαι ότι η Ιατρική και η Νομική όπως και στους παππούδες

ήταν ανώτερα,

φαντάζομαι… Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, η οποία δεν γνωρίζει, όταν της είπα
πέρασα Μηχανικός, μού είπε: «εντάξει παιδάκι μου, δεν πειράζει, μην στεναχωριέσαι, νόμιζε
ότι δεν πέρασα κάπου, αφού δεν της είπα Νομική ή Ιατρική»
Η Κλειώ έχει εισπράξει την αποδοχή, αγάπη και εκτίμηση που έτρεφε η τοπική κοινωνία για
την οικογένειας της.
Για τον παππού από την πλευρά της μητέρας «Ήταν και πολύ καλός άνθρωπος, από αυτά που
έχω ακούσει γενικά. Και ήταν και άνθρωπος που βοηθούσε και πάρα πολύ τον κόσμο και από
αυτό έπαιρνε ανταπόκριση» …… «φρόντιζε, τάιζε και τα αδέρφια του και τις οικογένειές τους»
Για τους γονείς: «ήταν πολύ αγαπητοί

και σαν καθηγητές και επειδή έχουν βοηθήσει και

πέραν του σχολείου, στο κοινωνικό φροντιστήριο ο πατέρας μου, είχε στήσει κοινωνικά
φροντιστήρια σε σχολεία, είχε ασχοληθεί με διάφορα τέτοια, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και
νομίζω θεωρούνται και πολύ σημαντικοί άνθρωποι και από αυτό που έχω βιώσει σαν παιδί
είναι όπου πηγαίνω, παντού … α! κύριε ……………, καθηγητής μου, πάρτε το δωρεάν αυτό, α!
δεν θα πληρώσετε εδώ, α! σας χαρίζω αυτό, α! τι, εσείς καθηγητής μου, τι λέτε τώρα, δηλαδή
πάντα αυτό αντιμετωπίζω, α! είσαι παιδί του ………………., πολλά φιλιά, αυτό το πράγμα όλη
την ώρα»
Αρνητικό πρότυπο για την Κλειώ ήταν η εικόνα του πατέρα όταν έκανε ιδιαίτερα μαθήματα
«δεν μου άρεσε η εικόνα του πατέρα μου κυρίως που έκανε ιδιαίτερα, που τον άκουγα, να λέει
τα ίδια και τα ίδια, ποτέ δεν θα γίνω καθηγήτρια, δεν μπορώ να κάνω εγώ τα ίδια και τα ίδια
αυτό με απέτρεψε σε πρώτη φάση αλλά μετά ωρίμασα και είδα άλλα πράγματα, είπα αυτό
θέλω να κάνω, έστω και αργά, ίσως αυτό να με απέτρεψε τότε από το να δηλώσω παιδαγωγικό
ή κάποιο άλλο καθηγητικό επάγγελμα, θα είχα γλυτώσει κάποια χρόνια τώρα»
Η ξαδέρφη που σπούδασε Παιδαγωγικά
« δουλεύει, μικρότερη από όλους, δουλεύει περισσότερο από όλους,
δουλεύει αναπληρώτρια, δουλεύει 7 χρόνια τώρα»
Η Κλειώ έχει ως πρότυπα και τους εκπαιδευτικούς της
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«έχω και εγώ στο μυαλό κάποιους καθηγητές που με βοήθησαν και στο μάθημα αλλά και ως
άνθρωποι, που τους έχω σαν πρότυπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να αποτελέσω και εγώ ένα
πρότυπο για παιδιά, πρότυπο; Να μπορείς να πεις σε ένα παιδί πέντε συμβουλές, με τον τρόπο
σου να βοηθήσεις ένα παιδί να διαμορφώσει το χαρακτήρα»
«έχω και τους γονείς μου που είχαν μια τέτοια σχέση και θεωρώ ότι είναι εφικτό»
Και η Κλειώ καταλήγει στην αφήγηση της για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού «παρόλο που
προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, τελικά εκεί καταλήγουμε»
Τα επαγγελματικά πρότυπα που επαναλαμβάνονται στο γενεόγραμμα της Κλειώς είναι των
Εκπαιδευτικών, των Νομικών, των Εμπόρων, των ανθρώπων που θέλουν να βοηθούν είτε με
τη γνώση τους είτε με την καλή οικονομική τους κατάσταση. Η Κλειώ είτε συνειδητά «ποτέ
δεν θα γίνω καθηγήτρια, δεν μπορώ να κάνω το ίδια και τα ίδια», είτε ασυνείδητα «όχι, όχι,
μη! Βάλε κάτι άλλο και τι σκέφτεσαι… κάτι που έχει μέλλον και είναι η Πληροφορική»
προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των επαγγελμάτων του γενεογράμματος, να μην γίνει
εκπαιδευτικός ή Διαιτολόγος, επαγγέλματα προσφοράς υπηρεσιών στον άνθρωπο, όμως
τώρα διαπιστώνει «παρόλο που προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, τελικά εκεί καταλήγουμε»
εννοεί να γίνει εκπαιδευτικός.
β. Τα επαγγελματικά πρότυπα στην οικογένεια της Ευτέρπης
Η Ευτέρπη ξεκίνησε τη ζωή της ως παιδί μεταναστών στο Βέλγιο, όπου όλος ο κύκλος της
οικογένειας, συγγενείς και γνωστοί ήταν εργάτες σε εστιατόρια και εργοστάσια, οι οποίοι
στο παρελθόν, στην Ελλάδα, είχαν ασχοληθεί με την γεωργία και την κτηνοτροφία και
διάφορες άλλες χειρωνακτικές δουλειές.
«ένιωσα μια στεναχώρια, μια πικρία με την έννοια ότι δεν είχαμε ανθρώπους που να ήταν
εξαιρετικά μορφωμένοι στο σόι, είτε στο ένα, είτε στο άλλο»
Εκείνον που θυμάται και θεωρεί σταθμό στη ζωή της
«ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε σταθμός στη ζωή μου, ένας Ψυχολόγος,… εγώ τον ξέρω
από μωρό, πραγματικά από μωρό και μέχρι τα έξι μου έτη τον έβλεπα συχνά, …, επομένως το
γεγονός ότι έχει βοηθήσει τη μαμά μου και όχι μόνο και άλλους ανθρώπους, συγγενείς μου που
έχουν πάει εκεί, ήταν καθοριστικός παράγοντας για να αποφασίσω να περάσω στην
Ψυχολογία»
Στην αφήγηση της για τα πρότυπα από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα
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«ήταν άθλια τα πρότυπα εκεί μέσα»
Μιλάει για τη συγγενή που «η μία κόρη της… είναι Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο της
Γαλλίας, είναι μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, έχει κάνει και το διδακτορικό της εκεί και το
Μεταπτυχιακό της στο Αριστοτέλειο και έχει ναι, πολύ καλή θέση στη Γαλλία»
«εκτός από αυτή εδώ την αδερφή του παππού μου που η κόρη της έχει γίνει Μηχανολόγος
Μηχανικός στη Γαλλία, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονταν για την μόρφωση…»
Και η ξαδέρφη που
«σπούδασε Δημόσια Διοίκηση … αλλά μετά έκανε επιπλέον σπουδές και τελείωσε τη Νομική»
Τα ελάχιστα από τα ξαδέρφια που έχουν σπουδάσει, ειδικά τα κορίτσια όταν παντρεύονται
σταματούν να εργάζονται
«η … έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία, είναι παντρεμένη με 2 κοριτσάκια, αυτή μια χαρά
είναι»
Για την ξαδέρφη
«έχει σπουδάσει Οικονομικά,… δεν δουλεύει τώρα, έχει ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν θα
επιστρέψει στη δουλειά της»
«έχει τελειώσει στο Πάντειο Κοινωνική και Πολιτική Επιστήμη, δεν το εξασκεί όμως, είναι
οικιακά, έχει παντρευτεί στην …, δεν έχει ανάγκη να δουλέψει, έχει παντρευτεί πλούσιο άντρα»
Ο Δάσκαλος της οικογένειας μάλλον αρνητικό πρότυπο ήταν για την Ευτέρπη
«ο μορφωμένος της οικογένειας, ήταν Δάσκαλος, αυταρχικός Δάσκαλος όμως, αυτός που
βαράει με τη βίτσα που λένε»
Για τους συγγενείς που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση αναφέρει
«μόλις είχαν μαζέψει λίγα χρήματα από τα εστιατόρια, έκαναν εστιατόρια»
Η ίδια η Ευτέρπη λέει για το επαγγελματικό της σενάριο
«δεν ξέρω αν έχω επιλέξει 100% τις κατάλληλες σπουδές, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να
είμαι Ψυχολόγος και Παιδαγωγός μαζί, με μικρά παιδάκια, να φτιάχνουμε κατασκευές, να λέμε
τραγουδάκια, να κάνουμε διάφορα πράγματα, αυτό μου δίνει τεράστια χαρά»
«ιδανικά θα ήθελα να είμαι π.χ. σε ένα οικοτροφείο, …, γιατί εκεί είναι πολλά πονεμένα
παιδάκια, …, αν το πάμε όμως ρεαλιστικά και πρέπει να κοιτάξω τα χρήματα, ενδεχομένως να
κοιτάξω να κάνω τη δική μου δουλειά»
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Όπως αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος, το οικογενειακό σύστημα λειτουργεί με βάση
πρότυπα που συχνά επαναλαμβάνονται μέσα στις γενιές, «οι οικογένειες επαναλαμβάνονται»
(McGoldrick & Gerson,1999). Οι μνήμες μπορεί να ταξιδέψουν από γενιά σε γενιά με τις
επιρροές των προγόνων (Χέλλινγκερ, κ.α., 2002) και να επηρεάσουν τις τωρινές επιλογές.
Η συνειδητοποίηση των οικογενειακών προτύπων μέσα από την αφήγηση των
γενεογραμματικών ιστοριών

διευκολύνει

το άτομο

να

κατανοήσει τις επιρροές των

ανεκπλήρωτων ονείρων των γονιών, τις δυσκολίες που πέρασαν εκείνοι στον εργασιακό τους
βίο και τα δικά τους εκπαιδευτικά και εργασιακά πρότυπα που επηρέασαν την εκπαιδευτική
και επαγγελματική πορεία των υποκειμένων. Το επάγγελμα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της
καθημερινή ζωής των ατόμων και έχει αντίκτυπο σε όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής
τους, συνεπώς τα επαγγελματικά πρότυπα της οικογένειας θα πρέπει να διερευνώνται κατά
τη συμβουλευτική διαδικασία, προκειμένου η συνειδητοποίησή τους να διευκολύνει το
άτομο να επιλέξει την καλύτερη γι’ αυτό εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.
Η Ευτέρπη διαπιστώνουμε ότι προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τα επαγγελματικά
πρότυπα του γενεαλογικού της δέντρου, τις χειρονακτικές δηλαδή εργασίες και να κάνει κάτι
διαφορετικό, να μορφωθεί αλλά θέλει τη μόρφωση για να «έχει δουλειά, να έχει ψωμί, να έχει
σπίτι» και «νάχει το δικό της πορτοφόλι» όπως λέει η μητέρα της. Παρατηρούμε δηλαδή, ότι
στην Ευτέρπη τα πρότυπα επαναλαμβάνονται παρά τις επιμέρους αλλαγές (McGoldrick,
2002), χωρίς να συσχετίζει τη δική της επιθυμία με τη γενεογραμματική της ιστορία. Σχετικά
ο Bandura (1977) υποστηρίζει ότι τα άτομα ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους με βάση την
παρατήρηση των άλλων και των προτύπων. Επίσης προκύπτει από τις αφηγήσεις της
Ευτέρπης ότι κάποιες γυναίκες της γενεογραμματικής οικογένειας που έχουν σπουδάσει,
μετά την απόκτηση του

πρώτου τους παιδιού σταμάτησαν να δουλεύουν. Η Ευτέρπη

επιθυμεί πολύ την απόκτηση παιδιού τα επόμενα χρόνια που μας κάνει να διερωτόμαστε: τα
οικογενειακά πρότυπα μένουν επιβλητικά στη θέση τους παρά τις αφηγηματικές εκφράσεις
της Ευτέρπης ότι θέλει να ξεφύγει από αυτά;
Η προσαρμογή του παιδιού στις σημερινές συνθήκες και η μόρφωση είναι προαπαιτούμενο
για την κοινωνική και οικονομική άνοδο ολόκληρης της οικογένειας, όπως αναφέραμε στο
θεωρητικό μέρος. Το επάγγελμα προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής
(Δημητρόπουλος, 2003). Η επανάληψη των προτύπων στις επαγγελματικές επιλογές
δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας στο άτομο και την οικογένεια, γιατί οι ίδιοι ρόλοι
έχουν ξαναπαιχτεί στο παρελθόν και τους είναι οικείοι (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000).
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3.4.7. Οι «σημαντικοί άλλοι» των γενεογραμματικών αφηγήσεων
Το άτομο μέσα από τη συναλλαγή του με τους «σημαντικούς άλλους» διαμορφώνει την
προσωπικότητα του. «Σημαντικοί άλλοι», όπως αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος είναι η
οικογένεια, το περιβάλλον, το σχολείο, οι φίλοι, δάσκαλοι, κ.λ.π. Σημαντική επίδραση στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως αναφέραμε στο
θεωρητικό μέρος, έχει η οικογένεια. Η οικογένεια, ως σύστημα, με τον τρόπο που σχετίζεται
και επικοινωνεί, επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του
ατόμου (Παπαδιώτη - Αθανασίου, 2000). Το άτομο πριν φτάσει στην επαγγελματική επιλογή
έχει ενσωματώσει επιδράσεις από την οικογένεια και το περιβάλλον του και προσπαθεί να
πραγματοποιήσει τα όνειρα που του μεταφέρονται από την οικογενειακή του κληρονομιά
(Pines, 2003). Μερίδα γονέων επιβάλλει στα παιδιά της τις δικές της επιθυμίες (Φλουρής,
1989) για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Στις γενεογραμματικές οικογένειες των
ερευνητικών υποκειμένων οι γονείς και ειδικά οι μητέρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην επιλογή σταδιοδρομίας των παιδιών τους. Έρευνες δείχνουν ότι η επιρροή των μητέρων
των οικονομικά χαμηλών τάξεων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των
παιδιών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των πατέρων (Πάντα, 1988, Τσολακίδου,1997).
α. Οι «σημαντικοί άλλοι» στην οικογένεια της Κλειώς.
Στην αφήγηση της Κλειώς:
«Σημαντικός, ε! η μητέρα μου»
«Ποιο εύκολα θα μιλήσω στον πατέρα μου»
«ίσως επηρεάστηκα από τους γονείς μου που είναι εκπαιδευτικοί, αλλά ίσως από αντίδραση δεν
το σκεφτόμουν τόσα χρόνια και έλεγα κρίμα να πάνε οι σπουδές μου στο Πολυτεχνείο
τσάμπα…»
«τα παιδιά που είμαστε πέρυσι μαζί (στο ΕΠΠΑΙΚ) μου έλεγαν πόσο μου ταιριάζει, πόσο
κατανοητή ήμουνα, ο τρόπος που τα λέω, όλα αυτά, και μου ταιριάζει πάρα πολύ»
«είσαι μικρό παιδί, σου πριονίζουν το κεφάλι, γονείς, καθηγητές»
Για τον πατέρα
«ο πατέρας μου επειδή ήταν καλός μαθητής, σίγουρα θα ήταν δικό του, ήταν των δασκάλων
του σίγουρα, γιατί θυμάμαι είχε πολύ καλή σχέση με τους δασκάλους, τους καθηγητές του, τώρα
αν ήταν η ώθηση και από τους γονείς του δεν το ξέρω, φαντάζομαι ότι θα τον στήριζαν»
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«τα αδέρφια τους ήταν πιο πολύ, ε… φαντάζομαι επειδή δεν ήταν και πολλά αδέρφια, δύο από
τον πατέρα μου, δύο από την μητέρα μου, άρα είχαν και πολύ καλή σχέση, σίγουρα και οι
γονείς

αλλά περισσότερο νομίζω ο πατέρας μου με την μητέρα του, τη γιαγιά μου

συμβουλευόταν, οι πολύ κοντινοί…» και η μητέρα « με την αδερφή της και τη μητέρα της»
Οι «σημαντικοί άλλοι» της Κλειώς από όσα αναφέρει στην γενεογραμματική της αφήγηση
είναι οι γονείς της και οι καθηγητές της, όπως και σημαντικοί για τους γονείς της είναι τα
αδέρφια τους, οι μητέρες τους και οι δάσκαλοί τους. Σύμφωνα με τη Θεωρία της Anne Roe
(1956) οι επαγγελματικές επιλογές των ατόμων έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες των
παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον και οι συμπεριφορές που αναπτύσσονται σε αυτό
επιδρούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
β. Οι «σημαντικοί άλλοι» στην οικογένειας της Ευτέρπης
Η Ευτέρπη αφηγούμενη την ιστορία της γενεογραμματικής της οικογένειας
«ήταν πολύ κλειστή οικογένεια δηλαδή, ο ένας επηρέαζε τον άλλο και μάλιστα στη σχέση του
παππού και της γιαγιάς τον πρωταρχικό λόγο είχε η γιαγιά, ποτέ ο παππούς»
«οι δύο γιαγιάδες είναι πολύ αυταρχικές ενώ οι άντρες είναι πολύ υποτονικοί χαρακτήρες και
τις άκουγαν στο έπακρο, άρα σημαντική ήταν η γιαγιά»
Και τη γιαγιά ποιος την επηρέαζε;
«η φωνή των γονιών της, αλλά όχι ρεαλιστικά ότι πήγαινε και ζήταγε συμβουλή γιατί όπως είπα
και πριν, η τάση στο σόι αυτό ήταν να φύγουν τα κορίτσια από το σπίτι, επομένως αυτοί εδώ
(δείχνει στο χάρτη) δεν την ήθελαν τη γιαγιά μου, σου λέει από τη στιγμή που παντρεύτηκε να
πάει σπίτι της, να κάνει ότι θέλει, δεν είχαν ασχοληθεί μαζί της, η φωνή όμως από τα παιδικά
της χρόνια, όσο έζησε μαζί τους, αυτός ήταν ο σημαντικός άλλος, ο πατέρας και η μητέρα»
Για τη μητέρα της Ευτέρπης
«η γιαγιά ήταν εκείνη που ασκούσε επιρροή»
«η γιαγιά την έχει επηρεάσει σε πάρα πολλές εκφάνσεις γιατί την αναπαράγει τη συμπεριφορά
της και αυτή, ενώ δεν της άρεσε, όπως της συμπεριφερόταν, αναπαράγει πάρα πολλά σημεία,
εννοείται όχι σε τέτοια ένταση, σε χαμηλότερη κλίμακα, αλλά αναπαράγει»
«εννοείται ότι αν γίνει κάτι, συνήθως στον πατέρα μου νομίζω θα πάει»
«εκτός από τον πατέρα μου και τη γιαγιά μου είναι και δυο φίλες της»
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«τώρα που το σκέφτομαι, εγώ είμαι αυτή που την επηρεάζω πιο πολύ από όλους πλέον, όσο
μεγαλώνω»
Για τον πατέρα
«ο πατέρας μου θα επηρεαστεί περισσότερο από τη μητέρα μου»
Για την Ευτέρπη
«και ο ….. (σύντροφος) είναι πολύ σημαντικός για μένα, αυτό νομίζω, και η αδερφή μου»
Για την Ευτέρπη «σημαντικοί άλλοι» είναι η μητέρα της, η αδερφή της, ο σύντροφος της και
ο Ψυχολόγος που στήριξε τη μητέρα της όταν εκείνη ήταν τριών έως έξι χρόνων. Η Ευτέρπη
θεωρεί τον εαυτό της το σημαντικότερο «σημαντικό άλλο» της μητέρας της και

έχει

αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα της. Σύμφωνα με την McGoldrick (2002) «η συνεχής
συμφωνία μεταξύ δύο μελών μιας οικογένειας αποτελεί μάλλον μια αντίδραση στο άγχος
παρά αποτέλεσμα μιας πολύ καλής και βαθιάς σχέσης. Από την άλλη πλευρά, όταν δύο μέλη
μιας οικογένειας διαφωνούν συνήθως, τα θέματα για τα οποία συγκρούονται δεν αποτελούν
το πραγματικό πρόβλημα» (σελ. 152).
3.4.8. Οι προσδοκίες των γενεογραμματικών οικογενειών
Σύμφωνα με την θεωρητική μας προσέγγιση οι προσδοκίες των παιδιών είναι αντανάκλαση
των προσδοκιών της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού περιβάλλοντος που με
τη σειρά τους διαμορφώνουν τα ενδιαφέροντα και τις αξίες

του νεαρού μέλους της

οικογένειας, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ακόμα και το όνομα που δίνεται στο παιδί
από την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια έχει, όπως γράφει η McGoldrick (2002): «να πει
πολλά για το «πρόγραμμα» ή τα όνειρα που τρέφει για αυτό» (σελ. 61).
Η εκπαίδευση και η μόρφωση των γονιών επηρεάζει την επαγγελματική αποφασιστικότητα
και σταδιοδρομία των παιδιών, Ebrahimi (2007, όπ. αναφ. στους Γάκη & Αντωνίου, 2017).
Τα παιδιά των ολιγομελών οικογενειών έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες για την επαγγελματική
εξέλιξη τους (Γάκη & Αντωνίου, 2017). Η είσοδος σε ένα επάγγελμα είναι η υλοποίηση
μιας επαγγελματικής επιλογής που όταν αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή, εκπληρώνει τις
προσδοκίες του ατόμου και αποφέρει επαγγελματική ικανοποίηση (Κάντα & Χαντζή,1991).
Όπως αναφέραμε και στο θεωρητικό μέρος οι προσδοκίες των Ελλήνων γονέων για την
επιτυχία των παιδιών τους είναι μεγάλες γιατί μέσα από την επιτυχία των παιδιών
ικανοποιούν δικές τους ψυχολογικές ανάγκες και φιλοδοξίες (Κατάκη, 1998).
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α. Οι προσδοκίες στη γενεογραμματική οικογένεια της Κλειώς
«πρέπει να σπουδάσεις, πάση θυσία και μετά βλέπεις τι θα κάνεις»
«οι γονείς μου αν είχαν 2 παιδιά γιατρούς σίγουρα θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ τότε…»
Και η Κλειώ « θέλω πάρα πολύ να είμαι στην εκπαίδευση»
Η Κλειώ προέρχεται από οικογένεια εκπαιδευτικών που έχει εισπράξει την αγάπη και την
αποδοχή των μαθητών αλλά και της τοπικής κοινωνίας και όπως προκύπτει από τις έρευνες
τα παιδιά ακολουθούν τα επαγγέλματα των γονιών όταν εκείνοι είναι ικανοποιημένοι από
αυτά (Sharf, 1997). Τώρα η Κλειώ έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση και
νιώθει ότι οι γονείς της «είναι μαζί της».
β. Οι προσδοκίες στη γενεογραμματική οικογένεια της Ευτέρπης
«ο πατέρας μου αυτό που θέλει είναι εμείς να μορφωθούμε»
«κυρίως η μητέρα μου, από πολύ μικρή ηλικία αυτό που μας έλεγε εκτός από τη μόρφωση ήταν
και τα χρήματα, μέσω της μόρφωσης, να αποκτήσουμε, δηλαδή η μαμά… μας ωθούσε από πολύ
μικρά, μας έλεγε αυτό το μοτίβο «να έχετε τα δικά σας λεφτά, το δικό σας πορτοφόλι»
«να έχετε ένα χαρτί στο χέρι, ένα πτυχίο δηλαδή, να σπουδάσετε ότι θέλετε εσείς, αρκεί να έχετε
τα δικά σας χρήματα, να μην εξαρτάσθε από κανέναν άντρα»
«ο καθένας θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, να έχει μια δουλειά να τα βγάζει πέρα με την οικογένεια
του»
Σύμφωνα με τους Morrison & Mclntyre (1971, όπ. αναφ. στους Κάντα & Χαντζή, 1991): «η
μεσαία τάξη σκέφτεται κυρίως με βάση την έννοια της «σταδιοδρομίας» ενώ η εργατική τάξη
σκέφτεται κυρίως με βάση την έννοια της «δουλειάς», από την οποία μπορεί κανείς να
αναμένει κάποια εξασφάλιση και κάποιο ικανοποιητικό περιβάλλον κοινωνικών σχέσεων»
(σελ. 105).
3.5. Συνδέσεις ανάμεσα στο επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο των οικογενειών και τις
επαγγελματικές προσδοκίες των ερευνητικών υποκειμένων
Ένα από τα κριτήρια επιλογής σπουδών, των παιδιών της ελληνικής οικογένειας, είναι η
μετέπειτα ενασχόληση με επαγγέλματα που σχετίζονται με τις σπουδές. Σύμφωνα με το
Ηolland (1997, όπ. αναφ. στην Τσιαπαρίκου, 2011) η ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι
αποτέλεσμα κληρονομικών χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και
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δεξιοτήτων που εκτίθεται το άτομο. Η επιλογή σπουδών, με κριτήρια που στηρίζονται στην
προσωπικότητα του ατόμου (ενδιαφέροντα, ικανότητες, αξίες, φιλοδοξίες) οδηγούν συχνά τα
άτομα στην

επαγγελματική ικανοποίηση

κατά τον

εργασιακό τους βίο. Η έλλειψη

αυτογνωσίας ή παρεμβολής των «σημαντικών άλλων» κατά την επιλογή σπουδών ή η άγνοια
των μετέπειτα εργασιακών συνθηκών, οδηγεί στην έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία
και στη μη ικανοποίηση των επαγγελματικών προσδοκιών, κατά την ένταξη σ’ αυτήν
(London, 1983). Έτσι το άτομο αναγκάζεται στην αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό της
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του πορείας, η οποία

απαιτεί τη χρήση όλων των

δεδομένων του ατόμου, προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών στη
διαδικασία λήψης απόφασης και όπου ζητείται η συμβολή της επαγγελματικής
συμβουλευτικής. Από τις γενεογραμματικές αφηγήσεις

των ερευνητικών υποκειμένων, για

την επιρροή των προσδοκιών των οικογενειών τους στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής τους πορείας, διαπιστώνουμε:
α. Στην Κλειώ.
Στο επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της Κλειώς, τα επαγγέλματα προσφοράς υπηρεσιών
είναι κυρίαρχα. Η επιθυμία της Κλειώς να σπουδάσει Διαιτολογία, που οδηγεί σε επάγγελμα
με προσφορά υπηρεσιών, και συνάδει με τη γενεογραμματική της ιστορία, «παραμερίστηκε»
με τη συμβολή των «σημαντικών άλλων» της γενεογραμματικής της αφήγησης,

κατά την

επιλογή σπουδών. Οι προσδοκίες της οικογένειας ήταν διαφορετικές « Διαιτολογία πάει και
κάποιος από ΙΕΚ, τώρα εσύ με τόσες χιλιάδες μόρια, κρίμα

δεν είναι;» και σπούδασε

Μηχανικός Υπολογιστών.
Οι τωρινές επαγγελματικές προσδοκίες της Κλειώς περιστρέφονται γύρω από την
εκπαίδευση, ένα κοινωνικό επάγγελμα, και

επιθυμεί την πρόσληψή της ως καθηγήτρια

Πληροφορικής σε σχολείο.
«Η ελπίδα μου και αυτό που θα ήθελα, για τα επόμενα 5 χρόνια, είναι να είμαι σε κάποιο
σχολείο»
Από τη γενεογραμματική αφήγηση της Κλειώς προκύπτει ότι η οικογενειακή της ιστορία
επιθυμεί τη μόρφωση, «πρέπει να σπουδάσεις πάση θυσία και μετά βλέπεις τι θα κάνεις» και
την προσωπική ικανοποίηση με

την προσφορά υπηρεσιών μέσα από επαγγέλματα κύρους,

Νομική, Ιατρική. Οι τωρινές προσδοκίες της Κλειώς για επαγγέλματα προσφοράς,
επικοινωνίας και δημιουργικότητας, φαίνεται ότι είναι απόλυτα σύμφωνες με τη
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γενεογραμματική της ιστορία και τις επαγγελματικές προσδοκίες της οικογένεια της, γ’ αυτό
και η ίδια αναφωνεί:
«παρόλο που προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, τελικά εκεί καταλήγουμε»
β. Στην Ευτέρπη
Η Ευτέρπη διαφοροποιήθηκε, όπως νομίζει, από τις προσδοκίες της γενεογραμματικής της
οικογένειας που ήταν «να ’χεις ψωμί να φας, να ’χεις σπίτι, αυτοκίνητο, τέλος»
Η προσδοκία του πατέρα της Ευτέρπης
« να μορφωθείτε, να φύγετε, να ανοίξετε τα φτερά σας»
«ο πατέρας μου αυτό που θέλει είναι εμείς να μορφωθούμε»
«γι’ αυτό δουλεύει τόσες ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι’ αυτό, ήθελε να μας σπουδάσει»
Η μητέρα βλέπει τη μόρφωση σαν εφαλτήριο για απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας
«η μητέρα μου, από πολύ μικρή ηλικία αυτό που μας έλεγε εκτός από τη μόρφωση ήταν και τα
χρήματα, μέσω της μόρφωσης»
«να έχετε τα δικά σας λεφτά, το δικό σας πορτοφόλι»
«να έχετε ένα χαρτί στο χέρι, ένα πτυχίο δηλαδή, να σπουδάσετε ότι θέλετε εσείς, αρκεί να έχετε
τα δικά σας χρήματα, να μην εξαρτάσθε από κανέναν άντρα»
Η προσδοκία της Ευτέρπης είναι
«θα μου άρεσε να είμαι Ψυχολόγος και Παιδαγωγός μαζί με μικρά παιδάκια»
«θα ήθελα να γίνω πολύ νέα μαμά…»
Η Ευτέρπη, ακούει τη φωνή της δικής της μητέρας «εκτός από τη μόρφωση… η μαμά… μας
ωθούσε από πολύ μικρά, μας έλεγε αυτό το μοτίβο «να έχετε τα δικά σας λεφτά, το δικό σας
πορτοφόλι».
Στη γενεογραμματική αφήγηση της Ευτέρπης κυριαρχούν οι προσδοκίες των οικογενειών για
εξασφάλιση των υλικών αγαθών «νάχεις δουλειά, νάχεις ψωμί, να έχεις σπίτι», τώρα η μαμά
λέει: «να σπουδάσετε … νάχετε το δικό σας πορτοφόλι», Οι

προσδοκίες της Ευτέρπης

συνάδουν με τη γενεογραμματική της ιστορία «η ραχοκοκαλιά νομίζω μένει η ίδια», «τους
νοιάζει να είσαι μορφωμένος αλλά πιο πολύ πως θα ζήσεις, τι λεφτά θα έχεις».
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Η Ευτέρπη μέσα από την εκπαίδευση της προσδοκά την εργασία και μέσο της εργασίας την
οικονομική αυτονομία, δηλαδή, ηχεί στα αυτιά της η γενεογραμματική φωνή των δικών της
γονιών «νάχεις δουλειά, νάχεις σπίτι, νάχεις το δικό σου πορτοφόλι».
3.6. Ενεργοποίηση των ερευνητικών υποκειμένων από την αξιοποίηση του γενεαλογικού
δέντρου ως μεθοδολογικού εργαλείου στη συμβουλευτική διαδικασία.
Όπως τονίζει η McGoldrick, (2002): «Η γνώση της οικογενειακής κληρονομιάς σας μπορεί
να σας δώσει την ελευθερία να αλλάξετε το μέλλον σας» (σελ. 30).
α. Ενεργοποίηση της Κλειώς
Η Κλειώ συνειδητοποίησε τους επηρεασμούς από το οικογενειακό της πλαίσιο στις
εκπαιδευτικές της επιλογές «σίγουρα εσωτερικά σε έχουν επηρεάσει χωρίς να το έχεις
καταλάβει από τον τρόπο που μεγαλώνεις»
«η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποια πράγματα
και για την οικογένεια που μερικές φορές δεν τα έχεις σκεφτεί από μόνη σου αλλά είναι μια
αρχή και αυτό»
«Κάποια πράγματα δεν τα είχα συνειδητοποιήσει, ναι αλλά και σαν ορισμούς δεν τα είχα
αποτυπώσει στο μυαλό μου αλλά γενικά ότι είπαμε και ότι διαπίστωσα ότι λέω μέσα από τις
ερωτήσεις είναι αυτό που μου ταιριάζει και αυτά που είμαι»
« Ναι γιατί λίγο τα είχα αφήσει σε ύπνο το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι σε κινητοποιεί λίγο
παραπάνω, σου δίνει μια επιβεβαίωση παραπάνω ότι όντως αυτό είσαι και αυτό θέλεις να
κάνεις γιατί πάντα μπαίνει και η αμφιβολία, μήπως όχι, μήπως να μείνω εδώ που είμαι οπότε
λίγο σε κινητοποιεί και κάνεις ένα βήμα ακόμα»
Και τώρα θέλει να ενεργοποιήσει τις αυθεντικές, παιδικές της επιθυμίες « μου άρεσε η
διδασκαλία, όλη αυτή η επικοινωνία, η εκπαίδευση, μου αρέσει από μικρή αφού πήγαινα στον
παππού

μου και τον έβαζα να κάνει γραμματική, να κάνει μαθηματικά», διδάσκοντας

Πληροφορική στην εκπαίδευση.
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β. Ενεργοποίηση της Ευτέρπης
Η Ευτέρπη λέει για την εμπειρία της από τη διαδικασία της δημιουργίας του γενεογράμματος
«εγώ κατάλαβα μέσα από αυτό (το γενεόγραμμα) πράγματα, να, για τα στοιχεία του
χαρακτήρα»
«όταν τους βλέπεις όλους μαζεμένους είναι καλύτερα, βλέπεις τις επιρροές και τους έχεις και
κατά νου, γιατί δεν τους έχεις πάντα έτσι αφηρημένα στο μυαλό όλους, ενώ όταν τους έχεις
όλους γραμμένους, βλέπεις και τη σύνδεση μεταξύ τους"
«όταν τους έβλεπα έτσι από μακριά στο γενεόγραμμα ήθελα πάρα πολύ να είμαι διαφορετική
από αυτούς»
«νομίζω ότι ο κορμός, η ραχοκοκαλιά είναι η ίδια, απλά ο καθένας δίνει βαρύτητα λίγο σε άλλο
πράγμα, σε μια άλλη πλευρά της οικογένειας, σε μια άλλη πλευρά της εργασίας, αλλά η
ραχοκοκαλιά νομίζω μένει η ίδια»
«ένιωσα σα να υπάρχει, βασικά, υπάρχει μια συνοχή μέσα στις γενιές και βλέπω πόσο πολύ
επηρεάζει η μια γενιά την άλλη, κυρίως πίσω στα χρόνια και πόσο πολύ έμοιαζαν, υπήρχαν
τεράστιες ομοιότητες στα επαγγέλματα, βλέπω πόση μεγάλη επιρροή ασκούσαν ο ένας
άνθρωπος στον άλλον»
«εγώ να αλλάξω… με κάνει να διαφοροποιηθώ»
«θα ήθελα να μειώσω τα αρνητικά στοιχεία όλων όσων δεν μου αρέσουν, αυτή θεωρώ ότι είναι
η προσωπική εξέλιξη μέσα από το γενεόγραμμα»
«εγώ θέλω να βοηθάω ανθρώπους, το είχε ένας άνθρωπος, ο παππούς από την πλευρά του
πατέρα μου»
«αυτό (εννοεί το γενεόγραμμα) με βάζει σε σκέψεις, μπορώ να κατασταλάξω πιο εύκολα»
Σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό η ζωή κάθε ανθρώπου είναι μια αφήγηση, μια
εξελισσόμενη και αναθεωρούμενη βιογραφία που «κατασκευάζεται» από τις ερμηνείες και
τις νοηματοδοτήσεις που δίνει το ίδιο το άτομο στις πράξεις του (Κρίβας, 2011). Η Ευτέρπη
δείχνει να συνειδητοποιεί σχέσεις, πρότυπα και γεγονότα της γενεογραμματικής της ιστορίας
που αισθάνεται ότι πρέπει να αλλάξει. Αναγνώρισε δικά της στοιχεία κοινά με έναν άνθρωπο
της οικογένεια της, τον παππού της. Το γενεόγραμμα υποστηρίζει, την έβαλε σε σκέψεις για
τις δικές της επιλογές και πιστεύει ότι μέσα από την αξιοποίηση του υλικού της
γενεογραμματικής της ιστορίας, μπορεί να κατασταλάξει πιο εύκολα στο σχεδιασμό των
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επόμενων

βημάτων της εκπαιδευτικής της πορείας για Μεταπτυχιακή ειδίκευση ή της

επαγγελματικής εμπειρίας σε εργασιακό χώρο.
Όπως τονίζει ο Yalom (2002): «Μόλις το άτομο αναγνωρίσει το ρόλο στη δημιουργία των
καταστάσεων που δυσκολεύουν τη ζωή του, συνειδητοποιεί επίσης ότι το ίδιο και μόνο έχει
τη δύναμη να τις αλλάξει» (σελ. 177).
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα ποιοτική έρευνα, παρείχε πλούσιο υλικό και απαντήσεις στα ερευνητικά
ερωτήματα, μέσα από τη δημιουργία του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου από την
Κλειώ και την Ευτέρπη και

τη γενεογραμματική συνέντευξη και αφήγηση των

οικογενειακών τους ιστοριών. Η διαθεσιμότητα της Κλειώς αλλά και η έμπρακτη βοήθεια
της οικογένειάς της να βοηθήσει στη συλλογή στοιχείων, τρεις γενιές πίσω, είναι θαυμαστή.
Το ίδιο συνέβη και με τη μητέρα και τη γιαγιά της Ευτέρπης που με μεγάλη χαρά βοήθησαν
στη συλλογή των πληροφοριών ώστε να δημιουργηθεί το γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας.
Τα γενεογράμματα των δύο ερευνητικών υποκειμένων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αφού το κάθε ένα

έχει τελείως διαφορετική

οικογενειακή ιστορία, με διαφορετικά

διαμορφωμένες οικογενειακές σχέσεις, διαφορετικό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο,
διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις για τη ζωή, τις σπουδές και το επάγγελμα και η έρευνα
δείχνει ότι η επαγγελματική γενεογραμματική ιστορία είναι παρούσα στα ερευνητικά
υποκείμενα, χωρίς αυτά να έχουν επίγνωση της επιρροής της. Επίσης διαπιστώνουμε ότι
επιβεβαιώνεται η άποψη που υποστηρίζει ότι η εργατική τάξη περιμένει από τη δουλειά
οικονομική εξασφάλιση και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων ενώ η μεσαία τάξη ενδιαφέρεται
για τη δημιουργικότητα και την ευχαρίστηση (Morrison & Mclntyre, 1971).
Η ερευνά μας στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας

είναι

σημαντικός

παράγοντας

στην

επιλογή

της

εκπαιδευτικής

και

επαγγελματικής πορείας του ατόμου. Θεωρήσαμε ότι τα άτομα διαμορφώνουν το σχέδιο της
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας επηρεασμένα από το οικογενειακό κλίμα,
είτε με την άμεση παρέμβαση π.χ. με τη μορφή συμβουλής είτε μέσα από τα γονεικά πρότυπα
και τις διαμορφωμένες στην οικογένεια αξίες (Κάντας & Χαντζή, 1991), την αυτοαντίληψή
τους, τις σχέσεις, τις προσδοκίες των γονιών και των προγόνων και τους «σημαντικούς
άλλους» που υπήρξαν και υπάρχουν στην πορεία των οικογενειών τις τρεις τελευταίες γενιές .
Μέσα από τις γενεογραμματικές αφηγήσεις
απαντήσεις στο πρώτο

των ερευνητικών

υποκειμένων δίνονται

ερευνητικό ερώτημα, αν το γενεόγραμμα

ως μεθοδολογικό

εργαλείο συμβάλλει στην αυτογνωσία των υποκειμένων. Διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία
του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου και η αφήγηση της οικογενειακής ιστορίας, που
έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται μέσα από σχέσεις και καταστάσεις του παρόντος αλλά
και του παρελθόντος, επηρεάζει σημαντικά την επιλογή της εκπαίδευσης και της
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σταδιοδρομίας των ατόμων. Οι αφηγήσεις της γενεογραμματικής ιστορίας συμβάλλουν στην
ενεργή συμμετοχή των ερευνητικών υποκειμένων στη διαδικασία διερεύνησης του εαυτού
τους και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, σε βάθος τριών γενεών. Μέσα από τις
γενεογραμματικές τους αφηγήσεις

φαίνεται ότι

η δημιουργία του επαγγελματικού

γενεαλογικού τους δέντρου, παρότρυνε τα ερευνητικά υποκείμενα να αναζητήσουν
πρόσωπα, γεγονότα, σχέσεις, επαγγέλματα, αξίες, πρότυπα της γενεογραμματικής τους
οικογένειας, και «βλέποντας τους όλους μαζεμένους», όπως χαρακτηριστικά είπε το ένα
ερευνητικό υποκείμενο, να μπουν σε διαδικασίες εσωτερικής αναζήτησης, κατανόησης
γεγονότων, αναθεώρησης σκέψεων, επαναδιατύπωσης απόψεων για τους δικούς τους
ανθρώπους και τη δική τους εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία. Τα ερευνητικά
υποκείμενα, αφηγούμενα τα προσωπικά στοιχεία και τα επαγγέλματα των προσώπων του
γενεαλογικού τους δέντρου και μιλώντας για τις τωρινές τους επαγγελματικές επιθυμίες
διαπιστώνουμε ότι συνειδητοποιούν χαρακτηριστικά του εαυτού τους, τα συσχετίζουν με
τους προγόνους τους και τις αξίες τους αλλά και με τις δικές τους επαγγελματικές επιλογές.
Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση οι άνθρωποι έχουν μνήμη και παρελθόν (Minuchin,
2000) έχουν όμως και τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το παρελθόν τους.
Στην εφηβεία οι νέοι κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά σχέδια, Τσέργας, κ.α. (2017). Η
γενεογραμματική αφήγηση της Κλειώς μας αποκαλύπτει ότι η Κλειώ κοίταξε πολύ γύρω της
(καθηγητές, φίλες, γονείς)
Μηχανικών

Ηλεκτρονικών

αλλά καθόλου μέσα της όταν επέλεξε σπουδές στη Σχολή
Υπολογιστών.

Ο

σχεδιασμός

του

επαγγελματικού

γενεογράμματος της, την έβαλε σε σκέψεις για τα δικά της χαρακτηριστικά, που φαίνεται ότι
δεν διαφοροποιούνται από εκείνα των γενεογραμματικών προγόνων της και

της δίνει

επιβεβαίωση και ενίσχυση για να εργαστεί συνειδητά για τη δημιουργία μιας καριέρας
σύμφωνης με το δικό της εαυτό και τη γενεογραμματική της ιστορία, συμπέρασμα που
συμφωνεί με τη θεωρητική μας προσέγγιση «ότι η αυτεπίγνωση - το να στρέφουμε την
προσοχή μας στον εσωτερικό κόσμο των σκέψεων και των συναισθημάτων μας – ανοίγει το
δρόμο για τη σωστή αυτοδιαχείριση» (Goleman & Senge, 2015:22)
Η Ευτέρπη με τη γενεογραμματική της αφήγηση, φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στα
άλλα μέλη του γενεαλογικού της δέντρου και λιγότερο στο δικό της εαυτό. Στη πορεία
διαπιστώνει ότι η χρήση του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου τη βοηθάει στην
προσωπική της εξέλιξη γιατί συνειδητοποιεί σχέσεις, γεγονότα και αξίες του οικογενειακού
της δέντρου και τις επιρροές αυτών στην πορεία της οικογένειας της και της ίδιας. Η
διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τη συστημική άποψη ότι η αποσαφήνιση των οικογενειακών
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σχημάτων δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας να δουν τη συμπεριφορά τους μέσα
στο οικογενειακό πλαίσιο (McGoldrick & Gerson, 1999) και

αν επιθυμούν να

επαναπροσδιορίσουν το δικό τους ρόλο.
Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε ότι και τα δύο ερευνητικά υποκείμενα συμμετέχουν ενεργά, με
τη δημιουργία του γενεογράμματος, στη συμβουλευτική διαδικασία, διευκολύνονται στην
αφήγηση τους

και μέσα από την αφήγηση δίνοντας πληροφορίες για τα πρόσωπα του

γενεαλογικού τους δέντρου, κάνουν συνδέσεις των χαρακτηριστικών, των σχέσεων και των
επαγγελμάτων των προσώπων του παρελθόντος με τη δική τους ψυχοσύνθεση και τις δικές
τους επιλογές. Αρχίζουν δηλαδή να ανακαλύπτουν τον κύριο όγκο του παγόβουνου που
είναι κάτω

από την επιφάνεια, κατανοώντας συναισθήματα, σχέσεις και ανάγκες της

οικογενειακής ζωής που επέδρασαν στις δικές τους ανάγκες και επιλογές (Satir, 1989).
Πληροφορούνται τα επαγγέλματα και τις ασχολίες των προγόνων τους και συνειδητοποιούν
στοιχεία, πρότυπα που επαναλαμβάνονται, αξίες που επανέρχονται, αντιλήψεις που
διαπερνούν όλο το γενεογραμματικό σύστημα, αρχίζουν να διερωτώνται σχετικά με τη
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας, σύμφωνα με αυτά που
πιστεύουν τώρα για τον εαυτό τους και τον κόσμο της εργασίας (Krumboltz, 1994).
Φαίνεται ότι οι οικογενειακές σχέσεις, όπως χαρτογραφούνται στο γενεαλογικό δέντρο και
αφηγούνται από τα πρόσωπα, αποτελούν ένα πλέγμα, ο εαυτός είναι μέρος αυτού του
πλέγματος, αλλά είναι και το «όλον» ( Αναγνωστόπουλος, 2000).
διαπιστώνουμε

ότι όσο περισσότερο γνωρίζουν

τα άτομα

Από την έρευνα,

τη γενεογραμματική τους

ιστορία, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αυτογνωσία τους, το «όλον» και διευκολύνονται
στο σχεδιασμό των «επί μέρους», της

δικής τους εκπαιδευτικής

και επαγγελματικής

πορείας. Διαπιστώσαμε ότι τα άτομα αναγνώρισαν στον εαυτό τους στοιχεία των προγόνων
τους και τις δικές τους δυνατότητες να πετύχουν αυτά που επιθυμούν, γιατί σύμφωνα με
τον Κρίβα (1997): «αποφασίζουμε για κάτι, που πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και
αποφεύγουμε κάτι, που πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε» (σελ. 33).
Το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα ήταν αν οι αξίες της γενεογραμμικής
χαρτογράφησης

συνεχίσουν να υπάρχουν στα υπό διερεύνηση υποκείμενα. Πολλοί

ερευνητές συσχετίζουν την επιλογή επαγγέλματος με το οικογενειακό περιβάλλον (Carter,
1966, Douglas et al.,1968) και ειδικά τους γονείς να προσπαθούν με άμεσους και έμμεσους
τρόπους να εμφυσήσουν τις δικές τους αξίες και αντιλήψεις στα παιδιά τους προκειμένου να
οριοθετήσουν το χώρο όπου αυτά θα κινηθούν επαγγελματικά. Συχνά τα παιδιά επιλέγουν
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επαγγέλματα παρόμοια με εκείνα των γονιών τους ή επαγγέλματα που εμπεριέχουν τις ίδιες
αξίες με εκείνες των οικογενειών τους (Argyle,1989). Τα αποτελέσματα της ερευνάς μας
συμφωνούν με την έρευνα των

Ryu & Mortime (1996) που διαπίστωσε ότι οι έφηβοι

διαμορφώνουν τις επαγγελματικές τους αξίες σε μεγαλύτερο βαθμό από το γονέα του ίδιου
φύλου. Στα δύο ερευνητικά μας υποκείμενα, κορίτσια, οι μητέρες τους φαίνεται ότι είχαν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των επαγγελματικών αξιών και επιλογών τους.
Η Κλειώ, στα τριάντα τρία χρόνια της, θέλει να αλλάξει εκπαιδευτική και επαγγελματική
πορεία και να ασχοληθεί με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το επάγγελμα των γονιών της.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι προσωπικές και εργασιακές αξίες της Κλειώς
είναι αντίστοιχες με εκείνες των προσώπων της γενεογραμματικής της οικογένειας, μόρφωση,
προσφορά, αγάπη, βοήθεια στο συνάνθρωπο, δημιουργία, επικοινωνία, ανεξαρτησία. Η
επιλογή των σπουδών στη Σχολή Μηχανικών Υπολογιστών δεν περιείχε τις αξίες και
πεποιθήσεις της Κλειώς όπως η ίδια τις εκφράζει ούτε σχετίζεται με τη γενεογραμματική της
ιστορία. Οι αξίες, οι στάσεις και οι συμπεριφορές που διαμορφώθηκαν από τους γονείς και
το οικογενειακό πλαίσιο, γιατί το παιδί και ο έφηβος ταυτίζονται με πρόσωπα από την
οικογένεια και το σχολείο (Isaacson & Brown, 1993. Herr & Crammer,1996. Super,1990.
Schultheiss, Palma & Manzi, 2005), φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει τις τωρινές συνειδητές
επαγγελματικές επιλογές της Κλειώς γιατί κατά το Super (1980) οι επαγγελματικές επιλογές
είναι συνδυασμός της προσωπικότητας, των αξιών και άλλων παραγόντων.
Σύμφωνα με το Μaslow(1954) οι αξίες και οι ανάγκες ταυτίζονται και αυτό επιβεβαιώνεται
από τα περισσότερα πρόσωπα της γενεογραμματικής

οικογένειας της Ευτέρπης που

εργαζόντουσαν ή εργάζονται σε χειρονακτικές εργασίες, με αξίες την εργασία για επιβίωση
και την απόκτηση υλικών αγαθών για καλύτερες συνθήκες ζωής. Στην πρώτη και δεύτερη
γενιά της Ευτέρπης κατά τη γενεογραμματική της αφήγηση, οι γονείς προέτρεπαν τα παιδιά
τους να έχουν δουλειά, «να έχουν ψωμί να φάνε», δεν τους ενδιαφέρει η δουλειά που θα
κάνουν τα παιδιά τους αλλά τα χρήματα που θα φέρουν στην οικογένεια (Carter, 1966). Στην
οικογένεια της Ευτέρπης οι πεποιθήσεις οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και
επιλογές για την εργασία και την απόκτηση χρημάτων που μάλλον μέσα από την δουλειά
και «το δικό τους πορτοφόλι» επιζητούν την ασφάλεια, την επιτυχία και την οικονομική
καταξίωση, γιατί σύμφωνα με το Minuchin (2000): «το οικογενειακό σύστημα έχει ιδιότητες
που αυτοδιαιωνίζονται και αυτοσυντηρούνται επ’ αόριστον» (σελ. 58)
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Μέσα από τη γενεογραμματική αφήγηση τα ερευνητικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται τις
προσωπικές και εργασιακές αξίες των ανθρώπων του γενεαλογικού τους δέντρου, που τις
ενστερνίζονται και τα ίδια, και κάποιες νιώθουν ότι καλό είναι να τις αναθεωρήσουν, να τις
επαναδιατυπώσουν και κάποιες να τις μεταβάλλουν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αν τα επαγγελματικά
πρότυπα που εντοπίστηκαν στο γενεαλογικό δέντρο των υποκειμένων

επηρέασαν τις

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές έδειξαν ότι η χαρτογράφηση των
οικογενειών
σχέσεις

και

στο γενεόγραμμα
επαναλήψεις

επαναλαμβάνονται

βοήθησε τα ερευνητικά
γεγονότων,

στις τρεις γενιές

υποκείμενα

συμπεριφορών
των

και

να ανακαλύψουν

επαγγελμάτων

που

γενεογραμματικών τους οικογενειών

επιβεβαιώνοντας την θεωρητική μας προσέγγιση ότι τα πρότυπα επαναλαμβάνονται από
γενιά σε γενιά, ίδια ή με μικρές αλλαγές (Παπαδιώτη – Αθανασίου, 2000). Συμφωνούν επίσης
με την άποψη που διατυπώνει η Καλατζή – Ασίζι (1998) ότι τα άτομα μαθαίνουν ηθικούς
κώδικες με βάση τα «πρότυπα» και δίνουν συναισθηματική φόρτιση σε γεγονότα της ζωής
τους.
Τα επαγγελματικά πρότυπα της Κλειώς είναι οι εκπαιδευτικοί γονείς της και οι άνθρωποι της
γενεογραμματικής της οικογένειας, που βοηθούσαν πολύ κόσμο, αλλά από «αντίδραση»,
όπως λέει, η ίδια δεν ακολούθησε την ανάλογη εκπαιδευτική πορεία, το τελευταίο διάστημα
όμως, συνειδητοποιώντας τα στοιχεία του χαρακτήρα της και επιβεβαιώνοντας τα, με τη
γενεογραμματική της αφήγηση, επιθυμεί και προσπαθεί να στραφεί προς αυτά, με τον
επανασχεδιασμό της επαγγελματικής της πορείας επιβεβαιώνοντας τις ψυχολογικές θεωρίες
που υποστηρίζουν ότι τα άτομα προτιμούν επαγγέλματα αντίστοιχα με εκείνα των γονιών
τους (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Για την Ευτέρπη επαγγελματικό πρότυπο αποτέλεσε ο «σημαντικός άλλος» της οικογένειας,
ο Ψυχολόγος της μητέρας της που «βοηθούσε ανθρώπους» γι’ αυτό επέλεξε να σπουδάσει
Ψυχολογία. Τα οικογενειακά επαγγελματικά πρότυπα είναι επαγγέλματα χειρονακτικά και
ελάχιστα επιχειρηματικά. Ο στόχος όμως όλων των μελών της οικογένειας ήταν η δουλειά
για την επιβίωση αρχικά και για καλύτερη ζωή στην τελευταία γενιά. Η μόρφωση, για την
Ευτέρπη και τους γονείς της είναι το μέσο για την εργασιακή εξασφάλιση και το εισιτήριο
της κοινωνικής ανόδου ολόκληρης της οικογένειας (Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης
(1999). Σύμφωνα με τη θεωρητική συστημική μας προσέγγιση η πορεία της ζωής αντανακλά
πρότυπα και ρόλους που έχουν θέσει οι προηγούμενες γενιές (McGoldrick, 2002).

Η
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Ευτέρπη επιθυμεί να έχει δουλειά, σπίτι, οικογένεια, όπως και τα γενεογραμματικά της
πρότυπα. Το πρότυπο που φαίνεται από τις αφηγήσεις της για τις γυναίκες της τρίτης
γενεογραμματικής γενιάς είναι τα κορίτσια να σπουδάζουν, να εργάζονται και όταν
αποκτήσουν το πρώτο παιδί να σταματούν την εργασία. Η Ευτέρπη τελειώνει φέτος τη Σχολή
Ψυχολογίας, θέλει να βρει δουλειά σε Οικοτροφείο και αν οικονομικά είναι εφικτό να
αποκτήσει σύντομα ένα παιδάκι. Κατά την ΜcGoldrick (2002): «είναι πολύ σημαντικό να
δούμε πίσω από τις ετικέτες που βάζει η οικογένεια τα πρότυπα που επαναλαμβάνονται παρά
τις επιμέρους αλλαγές» (σελ. 76).
Τα συμπεράσματα στο τέταρτο ερευνητικό μας ερώτημα, αν οι «σημαντικοί άλλοι» της
γενεογραμματικής

αφήγησης,

επηρεάζουν

τα

υποκείμενα

στο

σχεδιασμό

της

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας, μας δείχνουν ότι και τα δύο ερευνητικά
υποκείμενα επηρεάστηκαν από τους «σημαντικούς άλλους» της γενεογραμματικής τους
αφήγησης. Η Κλειώ από τους γονείς, τους καθηγητές της και τις φίλες της και η Ευτέρπη
από την μητέρα, τον παππού από τη μεριά του πατέρα της και από τον Ψυχολόγο της
μητέρας της. Σύμφωνα με τις ψυχολογικές θεωρίες τα άτομα επηρεάζονται από τους γονείς
και τις ψυχολογικές τους ανάγκες στις επαγγελματικές τους επιλογές (Τσιαπαρίκου, 2011).
Όταν έρχεται η ώρα των εκπαιδευτικών επιλογών τα άτομα επαναφέρουν τις επιδράσεις
που έχουν δεχθεί από τους γονείς, τους φίλους, την κοινωνική τάξη, την κουλτούρα της
οικογένειας (Holland, 1973) και παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις για την εκπαιδευτική τους
πορεία.

Η αποδοχή των άλλων μας δίνει δύναμη (Κατάκη, 1998) και η Κλειώ όπως

διαπιστώνουμε επηρεάστηκε από τους «σημαντικούς άλλους» χωρίς να υπολογίσει το δικό
της εαυτό στην επιλογή σπουδών. Στην Ελλάδα όμως οι σπουδές οδηγούν

σε

συγκεκριμένους εργασιακούς τομείς και τώρα διαπιστώνει ότι πρέπει να επανασχεδιάσει την
επαγγελματική της πορεία με βάση τον εαυτό της και την επαγγελματική γενεογραμματική
της ιστορία. Η Ευτέρπη εστιάζει περισσότερο όχι στο περιεχόμενο της δουλειάς αλλά στο τι
θα της δώσει σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο η δουλειά όπως και οι «σημαντικοί άλλοι»
της γενεογραμματικής της οικογένειας.
Επίσης διερευνήσαμε αν τα ερευνητικά υποκείμενα μέσω του γενεογράμματος
συνειδητοποίησαν συνδέσεις ανάμεσα στο επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο και τις
επαγγελματικές

τους προσδοκίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα

υποκείμενα με τη δημιουργία του γενεαλογικού τους δέντρου, αφηγούμενα τις σχέσεις και τα
επαγγέλματα που κυριάρχησαν στις οικογένειες τους, διαπιστώνουν ότι τα γενεογραμματικά
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επαγγελματικά πρότυπα επανέρχονται, ίσως προσαρμοσμένα στη σημερινή εποχή
εκφράζοντας τις δικές τους επαγγελματικές προσδοκίες.
Σύμφωνα με την ΜcGoldrick & Gerson (1999) οι λειτουργίες των μελών μιας οικογένειας
είναι αλληλένδετες, έχουν το ίδιο πρότυπο και επαναλαμβάνονται. Αυτό επιβεβαιώνεται από
την επανάληψη των δράσεων και των αντιδράσεων, με διαφορετική ίσως μορφή,

που

παρατηρούνται στα μέλη της ίδιας γενεογραμματικής οικογένειας μέσα στην πορεία του
χρόνου. Η προσδοκία

για αυτεπάρκεια

των ερευνητικών υποκειμένων για τις

επαγγελματικές τους επιλογές συνδέεται με εξωατομικές και ενδοατομικές καταστάσεις και
στην έκβαση των ενεργειών

για αποτελεσματικότητα

(Κάντας, 1991). Η γνώση του

επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας και μέσα από αυτή τη γνώση, η
ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό και τις δυνατότητές του, κινητοποιεί τα ερευνητικά
υποκείμενα να δράσουν για

την εκπλήρωση των προσδοκιών τους με τον κατάλληλο

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, ώστε να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι μπορούν να
κάνουν (Κάντας, 1991) έχοντας στη φαρέτρα τους όλο τον πλούτο που αναδύεται από τις
οικογένειες προέλευσης τους.
Η Κλειώ μέσα από τη διαδικασία του γενεογράμματος δείχνει να μπαίνει σε σκέψεις για τα
δικά της θέλω, τα δικά της προσωπικά χαρακτηριστικά, συνειδητοποιεί
επαναλαμβάνονται στα πρόσωπα της γενεογραμματικής της

στοιχεία που

οικογένειας και όπως λέει

«μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποια πράγματα και για την οικογένεια που μερικές φορές
δεν τα έχεις σκεφτεί από μόνη σου, αλλά είναι μια αρχή και αυτό». Αμφιβάλλει για την
αυτεπάρκειά της στη διδασκαλία σε σχολείο αλλά η επιθυμία και η προσδοκία της υπερνικά
τις αμφιβολίες της. Άλλωστε το επάγγελμα της εκπαιδευτικού είναι γνώριμο στην οικογένεια
της και αυτό της δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας, συμβαδίζει με την αυτοαντίληψη της
και πιστεύει στην αυτοπραγμάτωση της μέσα από αυτό. Επίσης νιώθει μέσα από την
γενεογραμματική διαδικασία επιβεβαίωση για τις τωρινές επιθυμίες της και προσδοκίες της,
σε σχέση με την αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Το γενεαλογικό δέντρο της Ευτέρπης

απεικονίζει

ενενήντα επτά μέλη, οικογένειες

χειρωνακτών σε όλα τα κλαδιά του γενεαλογικού της δέντρου που αρχικά είχαν στόχο την
επιβίωση, που όταν αυτή κατακτιόταν το επόμενο βήμα ήταν ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.
Εντυπωσιακό είναι ότι οι μητέρες του δέντρου, εκείνο που ήθελαν από τα κορίτσια τους ήταν
να τα παντρέψουν να φύγουν από το σπίτι, να κάνουν ότι θέλουν στα δικά τους σπίτια. Όπως
αναφέραμε και στο θεωρητικό μέρος οι εσωτερικές ανάγκες διαμορφώνονται στο μεγαλύτερο
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βαθμό από τις οικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις

(Νόβα-Καλτσούνη, 1998).

Η

προσδοκία και η επιθυμία της Ευτέρπης είναι η δημιουργία οικογένειας και η δουλειά, «θα
ήθελα να γίνω πολύ νέα μαμά», «ένα πολύ όμορφο σπίτι, όχι πολυτελέστατο αλλά αυτό που λέμε
ζεστό σπίτι» και «θα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι Ψυχολόγος και Παιδαγωγός». Έχουμε την
αίσθηση ότι η Ευτέρπη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οικογένεια και το σπίτι που θα έχει
όταν παντρευτεί, παρά στις σπουδές. Οι σπουδές είναι το εφαλτήριο για τη δουλειά, «ένα
πτυχίο… ότι θέλετε εσείς… αρκεί να ’χετε τα δικά σας χρήματα, να μην εξαρτάσθε από κανέναν
άντρα» κατά τη μητέρα, ίσως οδηγήσει σε εργασία είτε σε Οικοτροφείο, όπως προσδοκά η
Ευτέρπη είτε σε ιδιωτικό γραφείο, αλλά το μοτίβο της μητέρας θα ηχεί στα αυτιά της: «να
έχετε τα δικά σας λεφτά, το δικό σας πορτοφόλι» γιατί όπως υποστηρίζουν οι McGoldrick &
Gerson, ( 1999) οι λειτουργίες των μελών μιας οικογένειας είναι αλληλένδετες, έχουν το ίδιο
πρότυπο και επαναλαμβάνονται.
Πριν τρεις γενιές, στα πιο ψηλά κλαδιά του γενεαλογικού δέντρου της Ευτέρπης, ήταν η
επιδίωξη για τροφή και στέγη, στα μεσαία κλαδιά ήρθε και η απόκτηση του αυτοκινήτου και
στην τελευταία γενιά κάποια κορίτσια σπουδάζουν και όταν παντρεύονται και «πηγαίνουν στο
σπίτι τους» μετά την απόκτηση του πρώτου παιδιού, σταματούν να εργάζονται. Η Ευτέρπη
προσδοκά δουλειά, σπίτι, παιδί. O Schein (1980) τονίζει ότι οι αξίες, οι ανάγκες και τα
ταλέντα δεν εγκαταλείπονται εύκολα από το άτομο όταν είναι να κάνει μια επιλογή.
Στο ερώτημα που θέσαμε στα ερευνητικά υποκείμενα, αν με την αξιοποίηση του
γενεογράμματος στη συμβουλευτική διαδικασία ενεργοποιηθήκαν οι εσωτερικές τους
δυνάμεις για

ανάληψη δράσης για τον επαναπροσδιορισμό των

στόχων και

της

πορείας τους οι γενεογραμματικές αφηγήσεις δείχνουν ότι, μέσα από την περιγραφή των
χαρακτήρων και των επαγγελμάτων των μελών του γενεαλογικού τους δέντρου, εντοπίζουν,
«κατάλαβαν» όπως χαρακτηριστικά λέει το ένα ερευνητικό υποκείμενο, προσωπικά και
επαγγελματικά στοιχεία που αρχίζουν να τα αναγνωρίζουν και στους δικούς τους εαυτούς.
Αυτά τα στοιχεία, ενδιαφέροντα, αξίες και αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν μέσα στο
οικογενειακό τους πλαίσιο και εμφανίζονται στις γενεογραμματικές τους αφηγήσεις ως
επιθυμίες, οδηγούν στη διερεύνηση και συνειδητοποίηση πτυχών της προσωπικότητάς τους
που τα κινητοποιούν να κάνουν ένα βήμα ακόμα, στην επιλογή της επαγγελματικής τους
πορείας. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Krumboltz η διαδικασία λήψης
απόφασης

για τη σταδιοδρομία επηρεάζεται εκτός των άλλων και από

τις δεξιότητες

προσέγγισης του έργου (task approach skills) που έχει αναπτύξει το άτομο (αξίες, πρότυπα,
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συνήθειες, γνωστικές και αντιληπτικές διαδικασίες) (Κάντας & Χαντζή, 1991) και επιδρούν
στο σχεδιασμό αλλά και στην απόφαση επιλογής της.
Με τη δημιουργία και αφήγηση του επαγγελματικού
ερευνητικά υποκείμενα δίνουν

γενεαλογικού τους δέντρου τα

τροφή στη δική τους αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση,

νιώθουν ασφάλεια και επιβεβαίωση των δυνατοτήτων τους με βάση τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά,

που τα

συνειδητοποιούν

κατά τη συμβουλευτική συνέντευξη γιατί

αφηγούμενα το παρελθόν, συνειδητοποιούν το παρόν στο οποίο είναι έκδηλο το παρελθόν
(Minuchin, 2000).

Η

επαγγελματική

συμβουλευτική

που αξιοποιεί το εργαλείο του

γενεογράμματος στηρίζει το άτομο να κάνει αλλαγές στο παρόν που θα επηρεάσουν και το
παρελθόν αλλά και το μέλλον.
Η δημιουργία του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου από την Κλειώ, η γενεογραμματική
συνέντευξη και αφήγηση διευκόλυνε τη συλλογή πληροφοριών από την ερευνήτρια αλλά
διευκόλυνε περισσότερο την Κλειώ να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και την οικογένεια
της, να αναγνωρίσει πρότυπα που έρχονται και επανέρχονται, αξίες που διαπνέουν τις
οικογένειες του γενεογράμματος και είναι και δικές της αξίες και να νιώσει περισσότερο
αποφασισμένη να

εκπληρώσει το όνειρο της, να ασχοληθεί με την εκπαίδευση

«η

εκπαίδευση μου άρεσε από μικρή, αφού πήγαινα στον παππού μου και του έβαζα να κάνει
γραμματική, να κάνει μαθηματικά» όπως λέει η ίδια. Η Κλειώ προσπαθεί πλέον συνειδητά και
ενεργά να εργαστεί ως καθηγήτρια Πληροφορικής γιατί σύμφωνα με το Super (1984) το
άτομο σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται μπορεί να κάνει μια νέα αρχή και να χαράξει μια
νέα πορεία.
Το αίτημα της Ευτέρπης

όταν προσήρθε στη συμβουλευτική διαδικασία

ήταν

ότι

χρειάζεται βοήθεια για το σχεδιασμό των επόμενων εκπαιδευτικών και εργασιακών βημάτων
της. Σε δύο εξάμηνα παίρνει το Πτυχίο της Ψυχολογίας. Μετά τη συμβουλευτική διαδικασία
στην οποία κάναμε χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου του επαγγελματικού γενεαλογικού
δέντρου, αποφάσισε να μην ψάχνει για προσωρινές χειρωνακτικές δουλειές, όπως έκανε
μέχρι τώρα, αλλά

να προσφέρει εθελοντική εργασία σε οικοτροφείο για να αποκτήσει

εμπειρία, ξεκίνησε να παρακολουθεί Ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με τις σπουδές της και
να συλλέγει πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με την ψυχολογία των παιδιών
ή τη συμμετοχή της σε Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσει
περισσότερα εφόδια για την επαγγελματική της σταδιοδρομία.
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Όπως προκύπτει από την ποιοτική μας έρευνα στα δύο ερευνητικά υποκείμενα, η αξιοποίηση
του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου στη συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει στη
διερεύνηση, τον εντοπισμό και την αναγνώριση σχέσεων, επιρροών, αξιών, προτύπων και
των «σημαντικών άλλων» του γενεαλογικού τους δέντρου, που έχουν επίδραση και στη δική
τους προσωπικότητα. Η συνειδητοποίηση στοιχείων του εαυτού ως συνέχεια των στοιχείων
του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου οδηγεί την Κλειώ να επιβεβαιώσει την τωρινή
επιθυμία της να ασχοληθεί με την εκπαίδευση

και την Ευτέρπη να ασχοληθεί με την

προσωπική της ανάπτυξη και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών που σχετίζονται με τις
σπουδές της και όχι την απόκτηση χρημάτων μέσω πρόσκαιρων και ευκαιριακών εργασιών
όπως επιτάσσει η επαγγελματική γενεογραμματική της ιστορία.
Η γνώση των επαγγελμάτων και των σχέσεων των γενεογραμματικών οικογενειών των
ερευνητικών υποκειμένων συνέβαλλε στον εντοπισμό αξιών, προτύπων και συμπεριφορών
που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και έχουν διαμορφώσει τις προσδοκίες της δικής τους
οικογένειας και τις δικές τους εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Η κατανόηση των
σχέσεων, των αξιών και των συμπεριφορών του παρελθόντος δίνει λύσεις και

ανοίγει

δρόμους στην κατανόηση του εαυτού και στη βελτίωση της αυτοεικόνας προκειμένου το
άτομο να

σχεδιάσει

με περισσότερα προσωπικά δεδομένα και μεγαλύτερη γνώση την

επαγγελματική του πορεία ώστε να δημιουργήσει την τύχη του (Krumboltz, 2009) σύμφωνα
με την προσωπικότητά του και το αξιακό του σύστημα (Super (1980).
Μια άλλη παράμετρος, ιδιαίτερα θεωρούμε σημαντική που προέκυψε από την ερευνά μας,
είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων και των δεσμών στις οικογένειες των ερευνητικών
υποκειμένων

μέσα από

την αναζήτηση πληροφοριών για τη χαρτογράφηση

του

γενεαλογικού τους δέντρου. Και τα δύο ερευνητικά υποκείμενα αφηγούνται τη χαρά των
δικών τους ανθρώπων και τη διαθεσιμότητα αυτών για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και
να τις αφηγηθούν στα ερευνητικά υποκείμενα προκειμένου εκείνα να δημιουργήσουν το
γενεογραμματικό τους χάρτη. Αναπτύχθηκαν

δίαυλοι επικοινωνίας με τα πρόσωπα της

οικογένειας, «ήρθαν κοντά» όταν

έδειξαν ενδιαφέρον για ανθρώπους και καταστάσεις,

ένοιωσαν συναισθήματα

και δημιουργικότητας, εισέπραξαν ικανοποίηση και

χαράς

εκτίμηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ένιωσαν μικροί αλλά σημαντικοί ερευνητές
της δικής τους γενεογραμματικής

ιστορίας. Παράλληλα

ένιωσαν συνδημιουργοί

ενεργοί συμμέτοχοι της συμβουλευτικής διεργασίας με αποτέλεσμα

και

την ενίσχυση της
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αυτοαντίληψης τους, τη δημιουργία

κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας με στόχο να

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα αιτήματα τους.
Οι συστημικές τεχνικές και τα συστημικά εργαλεία αξιοποιούνται για να διευκολύνουν το
συμβουλευόμενο να συνειδητοποιήσει, και αν χρειάζεται να ανακατασκευάσει, σκέψεις και
βιώματα που τον οδήγησαν σε λάθος

προσωπικές και επαγγελματικές διαδρομές. Το

ζητούμενο στη συμβουλευτική παρέμβαση δεν είναι

να αλλάξουμε την

πολύπλοκη

κλειδαριά του εαυτού του συμβουλευόμενου αλλά ο συμβουλευόμενος με τη στήριξη του
Συμβούλου, να επιτύχει την εξεύρεση λύσεων με τη βοήθεια του κατάλληλου κλειδιού
(Schlippe & Schweitzer, 2008).

Από τα συμπεράσματα της ερευνητικής μας εργασίας

διαπιστώνουμε ότι το επαγγελματικό γενεόγραμμα είναι ένα χρήσιμο «κλειδί»

για το

«ξεκλείδωμα» της οικογενειακής ιστορίας και του εαυτού του συμβουλευόμενου ώστε
εκείνος να εντοπίσει όλα όσα τον επηρέασαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του
και επηρέασαν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές.
Εν κατακλείδι, η ερευνά μας έδειξε την αποτελεσματικότητα του μεθοδολογικού εργαλείου
του επαγγελματικού γενεογράμματος στη διερεύνηση της οικογενειακής ιστορίας των δύο
ερευνητικών υποκειμένων και τη σημαντική επίδραση της γενεογραμματικής ιστορίας στις
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους. Με τη χαρτογράφηση, την αφήγηση και
την ερμηνεία των στοιχείων που συνθέτουν την
ερευνητικών

γενεογραμματική κληρονομιά

υποκειμένων αναδείχθηκαν και συνειδητοποιήθηκαν

των

αξίες, πρότυπα και

επιρροές που επέδρασαν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Από τα
συμπεράσματα της ερευνάς μας διαπιστώνουμε ότι το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας

είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και

επαγγελματικής πορείας του ατόμου.

4.1. Προτάσεις
Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο των δύο ερευνητικών υποκειμένων, όπως προκύπτει
από την έρευνα, είναι

σημαντικός παράγοντας

στην επιλογή της εκπαιδευτικής και

επαγγελματικής τους πορείας. Τα ερευνητικά υποκείμενα συμμετείχαν ενεργά στη
χαρτογράφηση του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας τους και
διαπιστώνουμε ότι η γενεογραμματική αφήγηση διευκολύνει τη συμβουλευτική διαδικασία
με τα ερευνητικά υποκείμενα να αναπτύσσουν μέσα από τη διεργασία αυτή, την αυτογνωσία
τους και την αυτοαποτελεσματικότητά τους.
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Η δημιουργία του επαγγελματικού γενεογράμματος απαιτεί χρόνο, ενδιαφέρον, επικοινωνία
και συνεργασία με τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμο
να δημιουργείται από το συμβουλευόμενο, με τις οδηγίες του Συμβούλου, στο στάδιο
δημιουργίας

της

συμβουλευτικής

σχέσης.

Η

γενεογράμματος στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

αξιοποίηση

της

του

επαγγελματικού

προϋποθέτει

τη συστημική

θεωρητική κατάρτιση, τη γνώση και εμπειρία του Συμβούλου ώστε να είναι σε θέση να
συνθέτει

τις

πληροφορίες

του

γενεογραμματικού

χάρτη

με

τις

αφηγήσεις

του

συμβουλευόμενου και να ερμηνεύει τη συνολική εικόνα με στόχο την ωφέλεια και τη
διευκόλυνση της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης.
Το επαγγελματικό γενεόγραμμα ως εργαλείο διερεύνησης

της προσωπικότητας του

συμβουλευόμενου, συνδυαζόμενο με τα υπόλοιπα εργαλεία και τεχνικές της συμβουλευτικής,
μπορεί στα χέρια του έμπειρου και ειδικευμένου συμβούλου, να προσφέρει πολύτιμες
πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον ίδιο και το συμβουλευόμενο να διαμορφώσουν
καλύτερη και αποτελεσματικότερη συμβουλευτική σχέση ώστε να διευκολυνθεί το άτομο στη
δημιουργία του προσωπικού του σεναρίου για την εκπαιδευτική και επαγγελματική του
πορεία.
Η εκπαίδευση
Σταδιοδρομίας,

των Επαγγελματικών Συμβούλων και ειδικότερα

των Συμβούλων

που υπηρετούν στις δομές Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΣΥ.Π), στη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου του
επαγγελματικού γενεογράμματος στη συμβουλευτική διαδικασία θα εμπλούτιζε τη φαρέτρα
τους με ένα ακόμα αξιόπιστο εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων με στόχο τη προσφορά
πλουσιότερων υπηρεσιών στους νέους –ειδικά τους μαθητές/τριες και υποψήφιους
φοιτητές/τριες - με την εμπλοκή τους στη διερεύνηση της οικογενειακής τους ιστορίας και
μέσο αυτής, την επικοινωνία τους με το οικογενειακό σύστημα και την συνειδητοποίηση των
αξιών και των προτύπων που έρχονται και επανέρχονται ώστε συνειδητά να παίρνουν τις
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις.
Η έλλειψη προϋπάρχουσας επιστημονικής γνώσης από την αξιοποίηση του επαγγελματικού
γενεογράμματος στον Ελληνικό χώρο ανοίγει με την ερευνητική αυτή μελέτη το πεδίο για
μελλοντικές εκτενέστερες έρευνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συζητηθούν
και να ερευνηθούν περισσότερο

προκειμένου να αναδειχθούν επιπλέον στοιχεία της

γενεογραμματικής οικογένειας που επιδρούν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής
ταυτότητας του ατόμου. Ενδέχεται νέες έρευνες σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών
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υποκειμένων και με περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, να φωτίσουν πλουσιότερα την
επιρροή του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των ωφελουμένων των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
Θεωρούμε απαραίτητη την διεξαγωγή

ποιοτικής έρευνας με

πολύ μεγαλύτερο αριθμό

ερευνητικών υποκειμένων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με άτομα και των δύο
φύλων, με διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό
αποτελέσματα

της

έρευνας

να

μπορούν

να

καταδείξουν

επίπεδο ώστε
την

αξιοπιστία

τα
της

αποτελεσματικότητας του μεθοδολογικού αυτού εργαλείου σε μεγαλύτερη κλίμακα
ανθρώπων.
Ευελπιστούμε ότι η ποιοτική αυτή έρευνα θα γίνει αφετηρία και πηγή έμπνευσης για
μελλοντικούς ερευνητές και αιτία διεξοδικότερων ποιοτικών ερευνών των επιδράσεων του
επαγγελματικού

γενεαλογικού

δέντρου

στο

σχεδιασμό

της

εκπαιδευτικής

και

επαγγελματικής πορείας του ατόμου.
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5.

Αντί επιλόγου

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας σχετίζεται άμεσα με τη γενεογραμματική ιστορία
του ατόμου, γιατί το παρόν είναι η συνέχεια του παρελθόντος και διαμορφωτής του
μέλλοντος.

Η δημιουργία του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου από τον ίδιο το

συμβουλευόμενο, ως κατ’ οίκον εργασία, στο στάδιο της διερεύνησης της αυτογνωσίας κατά
τη συμβουλευτική διαδικασία και

η αφηγηματική περιγραφή

οικογένειας, των σχέσεων, των προσωπικών

των χαρακτήρων της

και επαγγελματικών δυσκολιών, των

επαγγελματικών ενασχολήσεων, των σημαντικών γεγονότων της ζωής, όπως εκείνος τα
άκουσε και όπως εκείνος θέλει να τα αφηγηθεί, συμβάλλουν στην αναγνώριση στοιχείων
που έχουν ασκήσει θετική ή αρνητική επιρροή στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του
επιλογές. Μέσα από τη δική του αφήγηση, με τη βοήθεια του Επαγγελματικού Συμβούλου,
μπορεί να ανακατασκευάσει, να δώσει δηλαδή νέο νόημα, σε ότι θεωρεί δυσλειτουργικό ή
αρνητικό για την προσωπική του εξέλιξη και πορεία, με στόχο να γίνει εκείνος ο συγγραφέας
της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ο σύμβουλος, αξιοποιώντας το
μεθοδολογικό εργαλείο του επαγγελματικού γενεαλογικού δέντρου στην επαγγελματική
συμβουλευτική διαδικασία μόνο ως διευκολυντής στην προσωπική ανάπτυξη και

στο

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ατόμου μπορεί να εκληφθεί.
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Α. Η ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣ
1η συνάντηση, 13/6/ 2017
Διάρκεια συνέντευξης και αφήγησης: 14΄

-

Κλειώ, θα μου πεις κάποια στοιχεία για σένα, γι’ αυτό που κάνεις, πως ξεκίνησες
να ασχολείσαι με αυτή την επιλογή σου, την ηλικία και τη διαδρομή σου έως εδώ.

Πρώτα απ’ όλα, είμαι 33 χρονών, έχω σπουδάσει Μηχανικός Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο
και μετά έκανα Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα στην ΑΣΟΕΕ.
-

Στην Πάτρα; Στο Πολυτεχνείο ης Πάτρας; Ηλεκτρολόγων Μηχανικών;

Είναι Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, είναι άλλο τμήμα αυτό, και μετά στην
ΑΣΟΕΕ στο Μεταπτυχιακό, Πληροφοριακά συστήματα. Στη συνέχεια δούλεψα αρκετά
χρόνια στον Ιδιωτικό τομέα, έχω δουλέψει σε προγραμματισμό, σαν σύμβουλος
Πληροφορικής, στη Βιβλιοθήκη στο ….., έστησα την ψηφιακή βιβλιοθήκη και πέρυσι
αποφάσισα ότι θέλω να κάνω στροφή στην καριέρα μου, … να το γυρίσω λίγο στη
διδασκαλία. Έκανα το Ετήσιο Παιδαγωγικό πρόγραμμα και ξεκίνησα να κάνω αιτήσεις για
αναπληρώτρια. Στο ενδιάμεσο προέκυψε αυτή η θέση στο ………., μου φάνηκε καλή
ευκαιρία, μου άρεσε το κλίμα εδώ

……. και συνεχίζω. Έκανα και αιτήσεις για

αναπληρώτρια και ελπίζω να με πάρουν. Αυτά σε γενικές γραμμές….
-

έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα.

33 χρονών είμαι. Δεν είμαι και τόσο μικρή. Ήθελα να έχω αποφασίσει νωρίτερα, αλλά όλο
το καθυστερούσα.
-

Τη διδασκαλία εννοείς στην εκπαίδευση, στη Δ/θμια, στην Τριτοβάθμια, στους
ενήλικες;

Κυρίως, την τριτοβάθμια όχι τόσο πολύ, γιατί έχει να κάνει με μαθήματα που είναι πιο hard
core, να το πώς έτσι, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ, περισσότερο στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια και ενήλικες. Έχω κάνει και κάποια σεμινάρια και στην Ειδική Αγωγή, αλλά
όχι τόσο πολλά που να μπορώ να πω ότι έχω αυτή την κατεύθυνση, κυρίως σε σχολείο.
-

Πως ανακάλυψες ότι θα σε ενδιέφερε περισσότερο η εκπαίδευση;
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Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε, δηλαδή είχα αυτό το στυλ να βοηθήσω, να εξηγήσω σε
συμφοιτητές μου, στους γονείς μου, το είχα πάντα το δασκαλίστικο, ίσως επηρεάστηκα και
από τους γονείς μου που είναι εκπαιδευτικοί, αλλά ίσως από αντίδραση δεν το σκεφτόμουν
τόσα χρόνια και έλεγα κρίμα να πάνε οι σπουδές μου στο Πολυτεχνείο τσάμπα, δηλαδή άμα
ήθελα να γίνω δασκάλα θα είχα πάει σε μια άλλη σχολή εξαρχής, κρίμα το Μεταπτυχιακό, ας
προσπαθήσω λίγο ακόμα στον προγραμματισμό και τράβηξε δέκα χρόνια αυτό το πράγμα,
σχεδόν, αλλά κάποια στιγμή είπα δεν μου αρέσει, δεν με γεμίζει και θέλω να επιλέξω την
άλλη κατεύθυνση, αν μου τύχει βέβαια..
-

Η αρχική

Σίγουρη δεν μπορεί να είσαι ποτέ, ούτε ξέρω, δεν έχω μπει σε σχολείο να ξέρω, αλλά αυτό
που έζησα πέρυσι στο Παιδαγωγικό πρόγραμμα με επιβεβαίωσε, επιβεβαιώθηκα ότι μου
ταιριάζει πάρα πολύ, και από το πόσο μου άρεσε να ψάχνω και να βρίσκω εργασίες και να
κάνω, ενώ δεν ήταν τόσο απαραίτητο να κάνεις τις τέλειες εργασίες και από τα παιδιά που
είμαστε πέρυσι μαζί, μου έλεγαν πόσο μου ταιριάζει, πόσο κατανοητή ήμουνα, ο τρόπος που
τα λέω, όλα αυτά, και μου ταιριάζει πάρα πολύ, και όλα αυτά ήρθαν και δέσανε.
-

Η αρχική επιλογή του Πολυτεχνείου;

Η αρχική επιλογή, να πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω πως ήτανε.. (γέλιο). Αυτό ήθελα τότε
θυμάμαι, ήταν να μπω στο Χαροκόπειο, Διαιτολογία.

Άσχετο από όλα αυτά. Πέφτουν

καθηγητές, γονείς πάνω σου, σου λένε όχι, όχι, μη! Βάλε κάτι άλλο και τι σκέφτεσαι… κάτι
που έχει μέλλον και είναι η Πληροφορική. Είχα και δυο φίλες που είχαν περάσει σε αυτή τη
σχολή, μου είπαν ότι είναι πολύ καλή και έχει μέλλον και έτσι την έβαλα. Δεν ξέρω, δεν είχα
τρέλα ποτέ με την Πληροφορική. Κάπως έτσι επέλεξα εκείνη τη σχολή.
-

Κάτι πιο τεχνοκρατικό είχες επιλέξει τότε.

Ναι, ναι, … αλλά δεν μου ταίριαξε και τόσο πολύ.
-

Προφανώς ήσουν και πολύ καλή μαθήτρια.

Ήμουν άριστη μαθήτρια και είχα την επιλογή να κάνω ότι θέλω.
-

Κάνατε τότε ΣΕΠ στο σχολείο;

Κάναμε; Κάναμε νομίζω στο Γυμνάσιο, χωρίς να είμαι σίγουρη… νομίζω στο Γυμνάσιο
ήτανε, που δεν ήταν και πολύ ΣΕΠ. Τώρα να πούμε την αλήθεια, οι καθηγητές θυμάμαι, και η
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μητέρα μου που ήταν Μαθηματικός έκανε ΣΕΠ, χωρίς να έχει κάποια ειδίκευση. Ε! ήταν
καθηγητές που τους έβαζαν να συμπληρώσουν ωράριο, να πουν δυο πράγματα, ότι
μπορούσαν έκαναν οι άνθρωποι.
-

Η μαμά είχε μια σχέση με τον Ε.Π. εφόσον δίδαξε.

Είχε όσο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που παίρνει ένα βιβλίο που θα διδάξει, το διαβάζει
και το λέει. Δεν νομίζω ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν, νομίζω, μπορεί να
κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, αλλά …δεν…
-

Άρα ακούω ουσιαστικά δεν ήταν δική σου επιλογή.

Δική μου ήταν αλλά εντάξει, είσαι μικρό παιδί, σου πριονίζουν το κεφάλι, γονείς, καθηγητές,
δηλαδή μου λέγανε και από ΙΕΚ μπορείς να μπεις Διαιτολογία, κρίμα είναι 19.000 μόρια,
είσαι παιδάκι, επηρεάζεσαι κάπως, δεν το κατηγορώ, νομίζω από όλα αυτά μαθαίνεις κάτι
εννοείται, και έχω βρει πράγματα που μου αρέσουν αυτά τα χρόνια που δουλεύω αλλά θεωρώ
ότι δεν ήταν αυτό που με γεμίζει τόσο πολύ.
-

Σωστά.

Χωρίς να σημαίνει ότι η Διαιτολογία θα μου άρεσε, μπορεί να μην μου άρεσε στο τέλος,
οπότε δεν μπορείς να ξέρεις και να πεις έκανα σωστή επιλογή ή όχι.
-

Ναι, άρα άλλαξες και τόπο διαμονής; Οι γονείς σου μένουν στην Αθήνα;

Οι γονείς μου μένουν στον Βόλο. Πήγα Θεσσαλονίκη, μετά ήρθα στην Αθήνα και ξέμεινα.
Οι γονείς μου είναι στο Βόλο.
-

Άρα τελειώνοντας το σχολείο, πέρασες στη Θεσσαλονίκη και πήγες.

Σωστά.
-

Έχεις αδέρφια;

Έχω αδερφό μεγαλύτερο. Έχει σπουδάσει γιατρός στην Πάτρα. Έκανε ειδικότητα στη
Θεσσαλονίκη

πάλι και τώρα είναι στο Παρίσι

και δουλεύει τρία χρόνια και είναι

Οφθαλμίατρος.
-

Με τι σου άρεσε να ασχολείσαι όταν ήσουν παιδί, ως μαθήτρια τι χόμπι είχες;

Στο σχολείο;
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-

Ως έφηβη

Διασκέδαση, πάρα πολύ αθλητισμό, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με οποιοδήποτε άθλημα,
έκανα στίβο μικρή, αλλά μου άρεσαν όλα τα αθλήματα δηλαδή και μπάσκετ έχω παίξει και
βόλεϊ, και ρακέτες, καλά οι ρακέτες δεν θεωρούνται άθλημα, με τα ζώα πάρα πολύ, έχω μια
μούρλια, είχα δικό μου σκυλί και πήγαινα εθελοντικά εκεί στο Βόλο και βοηθούσα,….. αυτά
νομίζω. Ξένες γλώσσες, έκανα πιάνο, το οποίο στην αρχή δεν μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά
μετά που άρχισα να μαθαίνω λίγο πιο ενδιαφέροντα τραγούδια, αυτά που ακούω και να παίζω
βρήκα ενδιαφέρον, χορό μόνη μου κυρίως στο σπίτι, αυτά.
-

Όταν είπες διασκέδαση;

Διασκέδαση σαν έφηβη να βγαίνω έξω και να χορεύω, δεν ήμουν από τους ανθρώπους να
βγω έξω να πιώ ποτό αλλά να βγω έξω να χορέψω.
-

Ωραία, σε τι ήσουν καλή τότε (ως έφηβη), τι έκανες και ένιωθες καλά, να παίρνεις
ικανοποίηση, επιβεβαίωση μέσα από αυτό που έκανες;

Ε….. και με τα μαθήματα, και μου άρεσαν και ήμουν πολύ καλή, ιδιαίτερα στα θετικά
μαθήματα, ιδίως όταν λύνεις δύσκολα προβλήματα παίρνεις επιβεβαίωση από τους
καθηγητές σου, στον αθλητισμό μου άρεσε και τα μετάλλια που έπαιρνα ήταν μια
επιβεβαίωση, μπορεί να ήταν σε τοπικό επίπεδο νομού αλλά ήταν επιβεβαίωση να ανεβαίνεις
στο βάθρο και να παίρνεις ένα μετάλλιο για τον κόπο σου και για τις προπονήσεις σου.
-

Άρα έπαιρνες χαρά μέσα από την απόδοση σου στο σχολείο και τον αθλητισμό.

Ναι.
-

Τότε, τι προσδοκίες είχες, τι σενάριο εκπαιδευτικό, σενάριο ζωής είχες, όταν ήσουν
στο Λύκειο.

Τι εννοείτε εκπαιδευτικό;
-

Όταν ήσουν στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου πως έβλεπες τα πράγματα, έλεγες θέλω
να μπω σε αυτή τη σχολή; Να κάνω αυτό; Να κάνω το άλλο; Για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένη σχολή δεν είχα στο μυαλό μου. Βέβαια πάντα έλεγα από μικρή, το οποίο μετά
με τις επιλογές μου δεν ταίριαζε, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τα
παιδιά και με τα σκυλιά. Το οποίο τώρα ξανά συνειδητοποιώ γιατί το έλεγα από τότε. Γιατί
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θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά και έχω ψάξει, αυτό που έλεγα πριν, και για την Ειδική
Αγωγή, είχα ψάξει για κάποια σεμινάρια που γίνονται για τη θεραπευτική ιππασία, με
θεραπευτικά σκυλιά που τα πάνε μαζί και έλεγα να ήμουν δέκα οχτώ χρονών να τα έκανα
όλα αυτά. Αυτό έλεγα πάντα, γενικά και για τη Διαιτολογία που είπα μου άρεσε, επειδή μου
άρεσε να διαβάζω, μου άρεσε και λίγο η Βιολογία και η Ιατρική, αλλά δεν μπορούσα να την
ακολουθήσω λόγω του ότι δεν μου αρέσουν τα νοσοκομεία, τα αίματα και όλα αυτά. Μου
άρεσε να διαβάζω το σώμα πως μπορεί να αντιδρά η διατροφή, πως μπορεί να βοηθήσει γι’
αυτό το λόγο είχα μια κλίση προς τη Διαιτολογία, δεν είχα κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορώ να
πω ότι ονειρευόμουν να γίνω………
-

Απλά ήθελες να μπεις σε μια καλή , αυτή που θεωρούσες εσύ και οι γονείς σου καλή
σχολή

Ναι, ναι, και μετά έβλεπα
-

Δεν είχες ένα συγκεκριμένο στόχο και μια συγκεκριμένη διαδρομή που ήθελες να
ακολουθήσεις για να φτάσεις κάπου.

Όχι, δεν είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο
-

Ούτε στην πορεία ως φοιτήτρια έβαζες συγκεκριμένους στόχους;

Έβαζα σιγά – σιγά. Πήγα σε μια σχολή που ήταν πολύ τεχνική, με Δίκτυα και τέτοια και
συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν μου άρεσε πολύ και είπα να το ανοίξω λίγο, να το ελαφρύνω
και πήγα στο Μεταπτυχιακό που είχε μέσα και Διοίκηση. Μετά πήγα να δουλέψω και πήγα
να το ανοίξω λίγο πάλι και πήγα ως γκρουπ μάνατζερ, να διαχειρίζομαι δηλαδή να μην
προγραμματίζω καθαρά, να

μιλάω με πελάτες, να συντονίζω την ομάδα, να συμβουλεύω,

οπότε προσπαθούσα σιγά σιγά να το ανοίξω, να ξεφύγω από αυτό το πολύ τεχνικό που είχα
κάνει, αλλά αυτό βήμα - βήμα και κατέληξα τελικά σε κάτι άσχετο.
-

Αν γύρναγες πίσω και ήσουν τώρα στη Β΄ Λυκείου, τι επιλογές θα είχες κάνει για
σπουδές;

Θα είχα κάνει αυτό που θέλω να κάνω τώρα, χωρίς πάντα να ξέρω, αν θα μου άρεσε γιατί η
πρακτική είναι βλέπεις, θα είχα ασχοληθεί σίγουρα με Παιδαγωγικά και πολύ πιθανό με την
Ειδική Αγωγή και μετά θα το έψαχνα δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε, όλα αυτά που βλέπω τώρα,
θα το έψαχνα πάρα πολύ με τα ζώα και πως μπορώ με αυτά να βοηθήσω τα παιδιά με ειδικές
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ανάγκες αντίστοιχα με αυτά που έχω βρει , με αυτά που έχω πει με τη θεραπευτική ιππασία,
τα σκυλιά, θα το πήγαινα εκεί, αλλά με το μυαλό το τωρινό όλα αυτά, τότε….
-

Άρα ακόμα και τώρα είσαι σε μια φάση διεργασίας και επανακαθορισμού των
στόχων σου, των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σου στόχων.

Δεν ξέρω και αν αυτό τελειώνει και ποτέ. Νομίζω πάντα ψάχνεσαι να βρεις κάτι που σου
αρέσει πιο πολύ. Αλλά σε αυτή τη φάση, ναι μεν δουλεύω, αλλά προσπαθώ να εκπληρώσω
έστω και λίγο το όνειρο μου, χωρίς να ξέρω αν θα μου βγει και βλέπουμε.
-

Πιστεύω μέσα από τη διεργασία του γενεογράμματος να δούμε και τις επιρροές της
οικογένειας, άλλωστε η έρευνα του γενεογράμματος έχει αυτό το στόχο, να δούμε τις
επιρροές του οικογενειακού

περιβάλλοντος σε σχέση με τις εκπαιδευτικές σου

επιλογές. Θα σου αφήσω τα έντυπα να κάνεις, να σχεδιάσεις το γενεόγραμμα σου, και
όταν είσαι έτοιμη θα επικοινωνήσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στο επόμενο
στάδιο. Σε ευχαριστώ Κλειώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα.

2η συνάντηση, 4 /7/2017
Διάρκεια 85΄
-

Κλειώ περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης για το γενεόγραμμα για να δούμε
την οικογένεια και τις επιρροές, από τους παππούδες, γιαγιάδες και όλο το σόι. Από
ότι είχαμε πει οι γονείς σου είναι εκπαιδευτικοί.

Συνταξιούχοι. Φυσικός ο μπαμπάς, κυρίως σε Λύκειο, Μαθηματικός η μαμά κυρίως σε
Γυμνάσιο.
-

Πως είχαν επιλέξει αυτοί τις ειδικότητες τους;

Νομίζω ότι τους άρεσε από το σχολείο και στους δύο, το επέλεξαν, το σπούδασαν, βρήκαν
αμέσως δουλειά γιατί τότε ήταν περιζήτητοι, τους παρακαλούσαν και το αγαπούσαν από όσο
τους έχω ζήσει εγώ.
-

Άρα ήταν ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους, τη δουλειά τους.

124

Πάρα πολύ.
Οι γονείς, ο παππούς από την πλευρά του μπαμπά;

-

Ο παππούς ήταν αγρότης, τις ελιές του, το περιβόλι του στο χωριό
Η γιαγιά;

-

Η γιαγιά οικιακά, ουσιαστικά και βοηθός αγρότη μαζί με τον παππού και τους άλλους
εργάτες. Στο χωριό, έτσι μεγάλωσαν, με αυτά ασχολήθηκαν.
Ήταν από την ίδια περιοχή; Ο παππούς από την πλευρά του πατέρα σου;

-

Οι παππούδες όταν τους γνώρισα εγώ έμενα στο κάτω Σούλι που είναι δίπλα στη Λαμία,
παλαιότερα ο πατέρας μου μεγάλωσε στο Άνω Σούλι, το οποίο εγκαταλείφτηκε, γκρεμίστηκε
και κατέβηκαν όλοι κάτω. Αλλά η περιοχή είναι ίδια.
-

Άρα ο μπαμπάς σου έχει μεγαλώσει στη Λαμία, κατάγεται από την περιοχή της
Λαμίας. Εκεί πως έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια, δηλαδή η οικογένεια του ήταν
οικογένεια που είχε πολλά κτήματα, πως έζησε, ήταν δύσκολα τα παιδικά του χρόνια;

Ήταν δύσκολα, φτωχικά αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν στα όρια της φτώχειας, με την
άσχημη έννοια, φτωχικά. Δούλευαν πολλές ώρες οι γονείς του, δούλευε και ο πατέρας μου
από τα 18 του χρόνια, ταυτόχρονα φοιτητής έκανε ιδιαίτερα και η θεία μου μοδίστρα από
πολύ μικρή δούλευε και αυτή, όλοι βοηθούσαν. Δύσκολα αλλά καλά.
-

Η επιλογή να σπουδάσει το παιδί ήταν του πατέρα σου ή από την οικογένεια;

Αυτό δεν το γνωρίζω αλλά ο πατέρας μου επειδή ήταν καλός μαθητής, σίγουρα θα ήταν δικό
του, ήταν

των δασκάλων του σίγουρα γιατί θυμάμαι είχε πολύ καλή σχέση με τους

δασκάλους, τους καθηγητές του, τώρα αν ήταν η ώθηση και από τους γονείς του δεν το
ξέρω, φαντάζομαι ότι θα τον στήριζαν.
-

Τους γνώρισες τον παππού και τη γιαγιά;

Τους έχω γνωρίσει και τους δύο και έχω ιδιαίτερη αγάπη και για τους δύο.
-

Ήταν χαρούμενοι που ο γιός τους είχε σπουδάσει και ήταν καθηγητής;

Καμάρι για όλους.
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-

Και για το χωριό, την κοινωνία, τον περίγυρο;

Αν ήταν όλοι ικανοποιημένοι;
-

Ναι, αν το θεωρούσαν τιμή

Νομίζω περισσότερο για την ικανοποίηση του παιδιού τους ενδιαφέρονταν και όχι για το
χωριό. Αυτή την αίσθηση έχω αλλά σίγουρα όταν ένα παιδί από ένα χωριό καταφέρνει και
σπουδάζει και έχει επάγγελμα για τόσα χρόνια είναι ικανοποίηση για όλους αυτό.
-

Και η αδερφή του μου είπες είναι μοδίστρα, εκεί.

Η θεία μου ναι, τώρα μένει στο Λαμία μοδίστρα, δουλεύει από πολύ μικρή, τώρα έχει
σταματήσει και αυτή να δουλεύει και είναι στη Λαμία μόνιμα, είναι λίγο μεγαλύτερη από
τον πατέρα μου.
-

Σπούδασε το αγόρι της οικογένειας. Το κορίτσι δεν ήθελε να σπουδάσει;

Το κορίτσι δεν ήθελε να σπουδάσει, δεν ήταν των γραμμάτων φανατική
-

Δεν ήταν καλή μαθήτρια;

Δεν της άρεσε. Φαντάζομαι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και η πίεση να σπουδάσει
-

Το κορίτσι;

α! δεν ξέρω
-

Δεν έπαιζε ρόλο αυτό;

Δεν νομίζω ότι έπαιζε ρόλο αυτό, τουλάχιστον στα εγγόνια δεν έχω αντιληφθεί κάποια
διάκριση αγοριού – κοριτσιού
-

Από τη θεία έχεις ξαδέρφια;

Έχω έναν ξάδερφο. Αυτός είναι μεγαλύτερος. Σπούδασε στην Αθήνα Θεολογία. Δεν το
εξασκεί το επάγγελμα καθόλου. Είχε πάει στα Γιάννενα

και δούλευε σε ένα παρκινγκ

αυτοκινήτων. Παντρεύτηκε, έμεινε αρκετά χρόνια εκεί και τώρα έχει γυρίσει στη Λαμία.
-

Και με τι ασχολείται;
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Τώρα άνοιξε μαγαζί, μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης, σε κεντρικό σημείο και η γυναίκα του
που ήταν και αυτή στο παρκινγκ που δούλευε, την πήραν στα διόδια που έχουν
δημιουργηθεί.
-

Το ότι σπούδασε Θεολογία ήταν επιλογή του ή έτυχε να μπεί εκεί;

Έτυχε. Είχε δώσει 2 ή 3 φορές για Νομική, ήταν οι δέσμες τότε, δεν τα κατάφερε και πήγε
για να πάρει το πτυχίο, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ.
-

Ούτε ήταν κάτι που τον ενδιέφερε

Όχι, δεν τον ενδιέφερε.
-

Από την πλευρά της μαμάς;

Από την πλευρά της μαμάς τι έχουμε. Έχουμε τον παππού που δεν τον έχω γνωρίσει, γιατί
πέθανε πολύ νέος. Η γιαγιά είναι από τον Αλμυρό, ο παππούς από τη Ν. Ιωνία. Μένανε,
παντρεύτηκαν στον Αλμυρό, μετά κατέβηκαν στο Βόλο, που γεννήθηκε και η μητέρα μου.
Έμπορος, μαγαζί είχε.
-

Στον Αλμυρό μαγαζί είχε;

Στον Αλμυρό δεν ξέρω.
-

Όταν παντρεύτηκε πήγε στο Βόλο;

Όταν παντρεύτηκαν μετακόμισαν στο Βόλο άμεσα. Τώρα αυτά τα έχω ρωτήσει πολλές
φορές, μου τα έχουν πει πολλές φορές, αλλά τα ψηλοξεχνάω. Αυτή την εντύπωση έχω
-

Άρα ήταν έμπορος ο παππούς από την πλευρά της μαμάς.

Έμπορος, είχαν μαγαζί, το οποίο υπάρχει ακόμα. Τότε στο Βόλο ήταν πολύ γνωστό μαγαζί
με διάφορα πράγματα, τσάντες, κλωστές και τέτοια πράγματα. Η γιαγιά με τα οικιακά στην
αρχή μέχρι που πέθανε ο παππούς οπότε πήρε το μαγαζί με τα αδέρφια του παππού μου
-

Ήταν οικογενειακή επιχείρηση, ή ήταν μόνο του παππού;

Ο παππούς το έστησε, το έφτιαξε, μετά βοηθούσαν και τα αδέρφια του, άρχισε να τα βάζει
μέσα και στη συνέχεια όταν πέθανε ο παππούς μπήκαν σαν μέτοχοι
-

Ναι
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Τι άλλο… η μητέρα μου έχει μία αδερφή
-

Ο παππούς αυτός από την πλευρά της μαμάς , με το κατάστημα στο Βόλο, που όταν
πέθανε ο παππούς, ανέλαβε η γιαγιά…

Με τα αδέρφια του παππού
-

Η γιαγιά με τα αδέρφια του παππού. Υποθέτω ότι οι σχέσεις ήταν καλές αφού
συνεργάστηκαν

Ήταν, με τον έναν δεν ήταν πολύ καλές, από την πλευρά του και συνεχίζει να μην είναι
καλές γιατί μετά προσπάθησαν να μπουν στο μαγαζί
Να επωφεληθούν

-

Να επωφεληθούν, να εκμεταλλευτούν τις γυναίκες, αλλά είναι και η σχέση που είναι λίγο
περίεργη
Δύσκολη;

-

Δύσκολη
-

Η δυσκολία είναι γιατί ο αδερφός είναι χαρακτήρας που θέλει να κερδίζει από τους
άλλους;

Κάπως έτσι. Και δεν ήταν μόνο προς τον παππού μου, ήταν και προς τα άλλα αδέρφια. Και
εγώ που τον έχω ζήσει και στο Χορευτό, στο σπίτι, προσπαθούσε να βγάζει το φράχτη
παραέξω, να κάνει… είναι αυτό, που προσπαθούσε να κερδίσει πάντα κάτι
-

Και συνεχίζεται αυτό; Αυτός είναι θείος της μαμάς σου. Η μαμά σου έχει άλλα
αδέρφια;

Έχει μια αδερφή, μικρότερη 3 χρόνια, τη θεία τη Γιώτα , καθηγήτρια Φιλόλογος, σε σύνταξη
βγήκε. Μένει εδώ στο Χαλάνδρι, στην Αθήνα.
-

Πάντα έμενε εδώ; Δούλευε εδώ;

Από τότε που παντρεύτηκε ήρθε εδώ. Δούλευε και κάτω, στο Βόλο, σε χωριά εκεί γύρω.
Όταν παντρεύτηκε ήρθε εδώ. Έχει 2 παιδιά, τα ξαδέρφια μου, το Δημήτρη και την ΄Ελσα.
-

Με τι ασχολούνται;
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Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ένα χρόνο μικρότερος μου, έχει σπουδάσει Φυσικός και έχει
κάνει Μεταπτυχιακό στη Νανοτεχνολογία, κάτι περίεργα τέτοια, αυτή τη στιγμή ψάχνει για
δουλειά στο εξωτερικό
-

Είναι εδώ;

Είναι εδώ και κάνει συνεντεύξεις.
-

Το Μεταπτυχιακό το έκανε στην Ελλάδα;

Το Μεταπτυχιακό το έκανε στην Ελλάδα,
- που στην Κρήτη;
Στο Δημόκριτο και στο Μετσόβιο. Δούλευε και στο Δημόκριτο και σταμάτησε και από κει
και τώρα ψάχνει να βρει κάτι άλλο στο εξωτερικό γιατί αυτά που

υπάρχουν δεν τον

ενδιαφέρουν
-

Ήταν επιλογή του το Φυσικό;

Ναι, ήταν επιλογή του το Φυσικό
-

Το ήθελε;

Το ήθελε, αλλά δεν το ήθελε με την έννοια του να γίνει καθηγητής, δεν είχε αυτό στο μυαλό
του, αλλά είχε πάντα τρέλα, τον θυμάμαι να ρωτάει τον πατέρα μου διάφορα, για το
διάστημα, για τα φαινόμενα της φύσης, για όλα αυτά, του άρεσε η φυσική σαν αντικείμενο,
αλλά όχι για να τη διδάξει.
-

Και τώρα που σκέφτεται, στην Ευρώπη;

Σκέφτεται κυρίως σε Γερμανία και σε Ολλανδία που ασχολούνται με τέτοια πράγματα που
έχει το Μεταπτυχιακό του, χωρίς να έχει αποκλείσει κάτι βέβαια. Και για Διδακτορικό.
Έψαχνε αρχικά, δεν έχει και καλή ανταπόκριση, οπότε όταν βρει κάτι να τον ενδιαφέρει
στέλνει…
-

Άρα θείος σου, είναι ο θείος σου ο δύσκολος…

Όχι
-

Μισό λεπτό.
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Αυτός είναι θείος της μαμάς
Από τη μαμά σου έχεις… τη θεία

-

Έχω τη θεία τη Γιώτα που είναι παντρεμένη με το θείο το Λευτέρη που είναι Εφοριακός,
Συνταξιούχος
-

Ωραία. Οπότε ο ξαδερφός αυτός, ο οποίος σπούδασε Φυσικός, σπούδασε επειδή του
άρεσε, το ήθελε, επειδή ήταν επιλογή του. Και τώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες;

Να πω ότι εκτός από τη Φυσική του άρεσε και η Αρχιτεκτονική, αλλά κάτι βέβαια δεν πήγε
καλά στο σχέδιο, οπότε πήγε στη δεύτερη επιλογή του
Άρα η Φυσική ήταν η δεύτερη επιλογή του

-

Του άρεσαν εξίσου, τώρα δεν ξέρω αν όντως του άρεσε και κάτι παραπάνω από το άλλο,
αλλά είχε την τρέλα και με τη ζωγραφική, οπότε ήθελε και αυτό. Δεν ξέρω τι θα επέλεγε
από τα δύο
-

Είναι ευχαριστημένος τώρα ο ξαδερφός σου, ο οποίος έχει σπουδάσει αυτό που του
άρεσε, του άρεσε όλη η ιστορία των σπουδών αλλά τώρα έχει δυσκολία να βρει
δουλειά;

Όχι, δεν του αρέσει και γενικά έχει απογοητευτεί πάρα πολύ γιατί ψάχνει αρκετό καιρό για
δουλειά
-

Πόσο;

Ουσιαστικά

ψάχνει 2 χρόνια αλλά δεν έχει δουλέψει και κατά τη διάρκεια του

Μεταπτυχιακού, έκανε χαζοδουλειές εκεί στο Δημόκριτο, δεν πληρωνόταν, ενώ ουσιαστική
δουλειά, το να νιώσει ότι δουλεύω και πληρώνομαι και είμαι ανεξάρτητος, με αυτή την
έννοια. Οπότε είναι λίγο απογοητευμένος και βλέπει ότι αυτά που θέλει να κάνει και
φαντάζεται στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πράγματα να κάνει πέρα από το να γίνεις καθηγητής
και είναι λίγο απογοητευμένος. Θα βρει το δρόμο του
-

Αλλά έχει τη δύναμη και προσπαθεί.

Το παλεύει… το παλεύει.
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-

Γενικά στην οικογένεια τη δική σου, στην πατρική δηλαδή, σε όλους αυτούς που μου
περιέγραψες, τι ρόλο έπαιζαν οι σπουδές, ήταν κάτι σημαντικό να σπουδάσουν τα
παιδιά για τις οικογένειες ή θεωρούσαν… ότι θα μπορούσαν να κάνουν μια
επιχείρηση… ο παππούς είχε κατάστημα

Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζαν ότι υπήρχε πολύ αυτό, να σπουδάσεις, να μορφωθείς για
την πάνω γενιά από μένα, από την πλευρά της μαμάς είναι υποχρεωτικό, πρέπει να
σπουδάσεις, πάση θυσία και μετά βλέπεις τι θα κάνεις. Από την πλευρά του πατέρα μου, η
θεία μου από κει, δεν ήταν τόσο πολύ, ναι μεν ήθελαν το παιδί τους να σπουδάσει αλλά δεν
είχαν αυτή τη μανία ούτε με τους βαθμούς, ούτε με το σχολείο, ούτε με τις σπουδές, σώνει
και καλά, δεν υπήρχε αυτό τόσο πολύ. Φαντάζομαι έχει να κάνει με τους γονείς. Φαντάζομαι
παίζει ρόλο ότι οι δικοί μου είναι εκπαιδευτικοί και η θεία μου είναι εκπαιδευτικός. Οπότε
σίγουρα αυτό παίζει ρόλο στο ότι τα παιδιά τους πρέπει να σπουδάσουν
Πρέπει

-

Πρέπει και ότι πιο πάνω γίνεται τέλος πάντων
Το πάνω όμως πως καθοριζόταν από τους γονείς ή τη θεία, το πάνω;

-

Ναι, οι γονείς μου αν είχαν 2 παιδιά γιατρούς σίγουρα θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ τότε,
τώρα έχουν ηρεμήσει που έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους αλλά πιο παλιά θεωρούσαν το
να γίνεις γιατρός ήταν το τοπ
-

Άρα εσένα όταν ήσουν στη Β’ και Γ΄ Λυκείου είχαν προσπαθήσει να σου πουν, να
σου περάσουν το μήνυμα ότι καλό είναι να πας Ιατρική;

Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου και οι καθηγητές μου είχαν προσπαθήσει να με πιέσουν,
όχι να με πιέσουν, όχι, δεν με πίεσαν γιατί ήμουν φοβιτσιάρα, δηλαδή

έμπαινα σε

νοσοκομείο και λιποθυμούσα, οπότε δεν μπορούσαν να με πιέσουν και πάρα πολύ
-

Αυτό έχει συμβεί;

Ναι, ναι, ναι, παλιά έβλεπα αίμα και λιποθυμούσα. Πήγαινα στο νοσοκομείο και
λιποθυμούσα από τη μυρωδιά και μόνο. Φοβιτσιάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούσαν να με
πιέσουν και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως είχαμε ξαναπεί το
ότι εγώ ήθελα να σπουδάσω Διαιτολογία μου έλεγαν ότι Διαιτολογία πάει και κάποιος από
ΙΕΚ, τώρα εσύ με τόσες χιλιάδες μόρια, κρίμα δεν είναι;
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Δεν ισχύει αυτό

-

Συμφωνώ, αλλά ναι σε αυτό το κομμάτι με είχαν επηρεάσει. Νομίζω ότι τώρα το έχουν
ξεπεράσει.
Άρα για τους γονείς σου η Ιατρική και το Πολυτεχνείο ήταν οι καλές σχολές;

-

Δεν ξέρω αν ήταν το Πολυτεχνείο τόσο πολύ, μετά που μπήκε η κόρη τους και έμαθαν τι
εστί Πολυτεχνείο. Φαντάζομαι ότι η Ιατρική και η Νομική όπως και στους παππούδες ήταν
ανώτερα, φαντάζομαι… Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, η οποία δεν γνωρίζει, όταν
της είπα πέρασα Μηχανικός, μού είπε: «εντάξει παιδάκι μου, δεν πειράζει, μην
στεναχωριέσαι», νόμιζε ότι δεν πέρασα κάπου, αφού δεν της είπα Νομική ή Ιατρική.
Από την πλευρά της μαμάς (η γιαγιά);

-

Από την πλευρά του μπαμπά. Όχι ότι την ένοιαζε, αλλά απλά νόμιζε ότι δεν είχα περάσει σε
κάτι καλό.
-

Άρα στο μυαλό της γιαγιάς οι καλές σπουδές ήταν η Νομική και η Ιατρική, αυτά
ήξερε. Άρα το Μηχανικός Υπολογιστών, δεν ήξερε τι είναι.

Δεν ήξερε καν τι είναι αυτό το πράγμα.
-

Άρα οι προσδοκίες της δικής σου οικογένειας ήταν να πας σε μια σχολή αντίστοιχη με
την Ιατρική που γι’ αυτούς ήταν…

Βασικά, ήθελαν να πάω σε μια σχολή που να ανταμειφθούν οι κόποι μου ως μαθήτρια, αυτό
στην ουσία, όχι να πάω Ιατρική να πάρω τον τίτλο, αλλά αυτό ότι

δεν μπορεί να έχεις

βγάλει 19.000 μόρια και να πας ΤΕΙ, τώρα και τα ΤΕΙ είναι ψηλότερα και από ΑΕΙ, είχαν
αυτήν την άποψη, αυτά ήξεραν αυτά έλεγαν.
-

Άρα οι γονείς σου τι σου πρότειναν, να είσαι καλή, να πας σε μια σχολή ανάλογα με
τα μόρια που έβγαζες. Είχαν όμως κάτι στο μυαλό τους να σου προτείνουν;

Όχι, δεν είχαν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είχαν και τις επιλογές τις πολύ χτυπητές,
Ιατρική, μετά μου είπαν για Φαρμακευτική, Νομική καμία σχέση με τα

θεωρητικά

μαθήματα, δεν ήθελα να τα βλέπω τα θεωρητικά μαθήματα, δεν είχαν κάτι να μου πουν
ουσιαστικά από τα χτυπητά τότε, γι’ αυτό προσπαθούσαν να αποκλείσουν κάποια.
-

Για τους γονείς σου εθεωρείτο επιτυχία η Σχολή που μπήκες;
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Τότε;
Τότε.

-

Βέβαια. Βέβαια, ήταν μεγάλη επιτυχία
Ήταν ικανοποιημένοι;

-

Πολύ ικανοποιημένοι.
-

Ο αδερφός σου που ήταν μεγαλύτερος, τι ρόλο έπαιξε; Ποια ήταν η άποψη του
αδερφού σε σχέση με τις σπουδές, τι θα δηλώσεις, ποια σχολή θα δηλώσεις;

Γενικά εγώ σαν άτομο άσχετα αν έπαιξαν κάποιο ρόλο, γενικά δε ρωτάω, είμαι ξεροκέφαλη,
δεν ρωτάω, δεν ασχολούνται. Ο αδερφός μου γενικά ποτέ δεν με έχει επηρεάσει σε κάτι. Δεν
μου είπε κάνε ή μην κάνεις αυτό. Μου είπε για την Ιατρική ότι άμα δεν το θέλεις δε θα το
κάνεις και ότι είναι πολλά χρόνια, πρέπει να το σκεφτείς και γιατί είσαι γυναίκα αλλά δεν
ασχολήθηκε τι θα βάλλω και τι δεν θα βάλλω
-

Σαν παιδιά που συζητούσατε, εκείνος πάντα ήθελε Ιατρική;

Ήταν το όνειρο του
-

Την ήθελε. Όταν τελείωσε ο αδερφός σου το σχολείο, σε ποια τάξη ήσουν;

Γ΄ Γυμνασίου
-

Θυμάσαι την αντίδραση της οικογένειας όταν πέρασε ο αδερφός σου ποια ήταν; Εντάξει.

Πανηγυρισμοί, τέτοια πράγματα. Ο αδερφός μου έδωσε με δέσμες, ήταν ακόμα πιο δύσκολο
αυτό το κομμάτι. Εντάξει, κλασσικά, ότι εγώ το είδα, εσύ το είδες το όνειρο, εγώ το είχα
καταλάβει ότι θα περάσει εκεί, εντάξει, πολύ χαρά.
-

Πολύ χαρά. Βλέποντας μετά τη χαρά από τη δική σου εισαγωγή, υπήρχε μια αντιστοιχία;

Εντάξει, όχι, νομίζω τώρα η αλήθεια είναι, δεν έχω καθαρή εικόνα γι’ αυτό αλλά θυμάμαι
ότι ήταν χαρούμενοι και με τους δυο και τα τραπέζια και για τους δυο τα κάνανε. Δεν
θυμάμαι κάποια διαφοροποίηση.
-

Εσύ ένιωσες ότι πραγματικά χάρηκε η οικογένεια με την εισαγωγή την δική σου;

Ναι, βέβαια
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-

Χάρηκε η οικογένεια με την εισαγωγή τη δική σου. Ο προπάππους, ο πατέρας του
παππού σου, από την πλευρά του πατέρα σου ήταν και αυτός αγρότης ή κάτι άλλο;

Αν θυμάμαι καλά, ήταν όλοι αγρότες από αυτή την πλευρά
Αγρότες και καλλιεργούσαν τι;

-

Ελιές κυρίως, ασχολούνταν, αλλά είχαν και ντομάτες, τέτοια πράγματα, κυρίως ελιές
-

Άρα ήταν καθαρά αγροτική οικογένεια. Δεν είχε κάποια εξουσία στο χωριό, να είναι
πρόεδρος της κοινότητας, να ήταν…

Ο παππούς μου όχι, η αλήθεια είναι ότι κάποιος ήταν πρόεδρος της κοινότητας, το οποίο δεν
θυμάμαι ποιος ήταν, κάποιος πρέπει να ήταν από τα αδέρφια του προπάππου
Ναι, άρα ήταν από τις οικογένειες που είχαν κάποια εξουσία στο χωριό

-

Δεν νομίζω, από αυτούς που γνωρίζω εγώ δεν είχαν
Ούτε μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργειες. Μια μέτρια οικογένεια

Όχι

Από την πλευρά της μαμάς σου; γιατί ο Αλμυρός ήταν πλούσιο μέρος

-

Μμ.. Τα μόνα που θυμάμαι, πέρα από τους αγρότες, ήταν οι θείοι της γιαγιάς μου, οι οποίοι
ήταν πολλοί της Νομικής, δικαστές, Αρεοπαγίτες
Οι θείοι από την πλευρά της γιαγιάς

-

Τα αδέρφια της προγιαγιάς από την πλευρά της μαμάς
Που κατάγονταν από τον Αλμυρό ή από τη Ν. Ιωνία;

-

Της γιαγιάς λογικά, δεν ξέρω
-

Άρα το σόι της γιαγιάς είχε δικαστικούς, γιατί

έχει βγάλει ο Αλμυρός

και

πανεπιστημιακούς και εισαγγελείς…
Από αυτά που θυμάμαι, από τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει είχε αρκετούς
δικαστικούς, δικηγόρους, αρεοπαγίτες, μου είχε κάνει εντύπωση ότι τα αδέρφια της
προγιαγιάς μου ήταν όλοι Νομική Αρεοπαγίτης, Νομική Δικηγόρος, Νομική Αρεοπαγίτης
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-

Ο Αλμυρός ήταν ένα μέρος που επί Τουρκοκρατίας είχε Βιβλιοθήκη, ήταν το κέντρο
της περιοχής, οπότε είναι πιθανό να είχαν σπουδάσει, η γιαγιά όμως δεν είχε
σπουδάσει, καθότι κορίτσι;

(γέλιο) δεν ξέρω
Οι δικαστικοί ήταν όλοι άντρες.

-

Εδώ που βλέπω οι δικαστικοί άντρες, έχει

εδώ και μία, τη Δήμητρα, που είναι της

προγιαγιάς μου αδερφή, που είναι οικιακά
Άρα οι άντρες σπούδαζαν στην οικογένεια εκείνη την εποχή

-

Προφανώς!
-

Έτσι ήταν. Άρα η γιαγιά αισθανόταν πολύ περήφανη για το σόι; την καταγωγή της;

Νομίζω ότι ήταν περήφανη
-

Αυτό φαινόταν και στο χαρακτήρα της και στην εμφάνιση της, ότι…. θεωρούσε ότι
έχει πίσω μια καταγωγή ποιο μορφωμένων ανθρώπων;

Εντάξει, δεν ξέρω αν τόχε για τη μόρφωση γενικά ή επειδή ήταν ευκατάστατη η γιαγιά
μου, δηλαδή εγώ δεν την έχω γνωρίσει, έτσι, αλλά η μητέρα μου μου είπε όταν ζούσε ο
παππούς μου, είχαν υπηρέτρια στο σπίτι, δεν δούλευε η γιαγιά πέρα από τα οικιακά, τα
βασικά που έκανε και ήταν ευκατάστατοι, είχε και ένα κύρος
-

Ο παππούς που ξεκίνησε από τον Αλμυρό είχε τελειώσει το Δημοτικό, το Γυμνάσιο
τότε

Ο παππούς δεν ξέρω
Τι μόρφωση είχε , ξέρεις που τον γνώρισε η γιαγιά;

-

Δεν ξέρω, όχι δεν θυμάμαι
-

Γιατί η γιαγιά καταγόταν από μια …καλή οικογένεια, άρα θα είχαν απαίτηση να
πάρουν κάποιο γαμπρό που να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Δεν το ξέρω
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-

Το κατάστημα στο Βόλο το άνοιξαν με τη βοήθεια της οικογένειας της γιαγιάς; Όταν
παντρεύτηκαν πήγαν στο Βόλο και άνοιξαν το κατάστημα, αυτό δεν ξέρουμε πως
ξεκίνησε

Όχι
Αλλά το κατάστημα πήγε καλά

-

Ήταν από τα πολύ καλά του Βόλου
Άρα ο παππούς είχε επιχειρηματικές ικανότητες

-

Ήταν και πολύ καλός άνθρωπος, από αυτά που έχω ακούσει γενικά. Και ήταν και άνθρωπος
που βοηθούσε και πάρα πολύ τον κόσμο και από αυτό έπαιρνε ανταπόκριση
Άρα είχε και δεξιότητες κοινωνικές, ήθελε να προσφέρει, να βοηθάει

-

Και από όλα τα λεφτά του μαγαζιού, αυτό γνωρίζω από τη μητέρα μου, φρόντιζε, τάιζε και τα
αδέρφια του και τις οικογένειές τους, οπότε ήταν πολύ καλά το μαγαζί αυτό. Πήγαινε πολύ
καλά
-

Τα πρώτα χρόνια τα αδέρφια του συμμετείχαν ή έκαναν άλλες δουλειές. Ο αδερφός
και η αδερφή;

Όχι, δεν συμμετείχαν. Απλά έπαιρναν…
Έκαναν άλλες δουλειές εκεί στο Βόλο;

-

Όχι, κάποιοι στον Αλμυρό ήταν
Έμεναν στα Αλμυρό;

-

Απλά ξέρω από ένα σημείο και μετά ήρθαν, αυτός ό ένας αδερφός που δεν είχαν τις πολύ
καλές σχέσεις, ήρθε και δούλευε στο μαγαζί και μετά το είχε πάρει αυτός.
-

Σε μεγάλη ηλικία ήρθε ο αδερφός και δούλεψε στο μαγαζί του πατέρα σου; Αυτός
έχει παιδιά; ο αδερφός;

Έχει ένα γιό, ο οποίος έχει το μαγαζί τώρα και μια κόρη που είναι ίσα με μένα, που και
αυτή δουλεύει στο μαγαζί τώρα
-

Άρα τα παιδιά του παρέμειναν εκεί, δεν σπούδασαν
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Η κοπέλα σπούδασε, η ξαδέρφη μου σπούδασε στην ……., σε ένα ΤΕΙ
Φυτικής Παραγωγής;

-

Εμπορίας και Διαφήμισης, τώρα τους τίτλους δεν τους θυμάμαι και μετά γύρισε και δουλεύει
στο μαγαζί
-

Ο γιος παρέμεινε από την αρχή, από τότε που τελείωσε το σχολείο; έχετε σχέσεις με
αυτή την οικογένεια;

Εντάξει, εγώ έχω επαφές, γιατί και στο Χορευτό τα εξοχικά μας είναι δίπλα- δίπλα, είχα
πάντα πολύ καλές σχέσεις και με τη θεία μου και με την ξαδέρφη

μου, εντάξει, οι

οικογένειες ήταν πιο ψυχρές αλλά από τότε που πέθανε αυτός ο θείος ηρέμησαν τα πράγματα
-

Άρα στις οικογένειες δεν υπήρξαν έτσι συγκρούσεις και δυσκολίες ούτε από την
οικογένεια του πατέρα ούτε από την οικογένεια της μητέρας

Όχι, αυτές… έχω άλλη μια σύγκρουση, νομίζω ήταν ένας αδερφός της γιαγιάς μου, του
πατέρα μου, ο οποίος είχε πολύ κακές σχέσεις με όλα τα αδέρφια, τώρα ακριβώς
λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, όπως και αυτός που αναφέραμε
Και ήταν δυστροπία του χαρακτήρα του

-

Νομίζω πως ναι
Δεν υπήρχαν ουσιαστικά προβλήματα, απλά ήταν. Αλλά από κει και πέρα από αυτά

-

που γνωρίζω εγώ, σίγουρα δεν υπήρχε καμία κακή σχέση. Ένας χωρισμός υπήρχε του
παππού από την πλευρά της μαμάς μου, ένας αδερφός που παντρεύτηκε δεύτερη φορά, αυτό
έχω στα τερτίπια μου σα χωρισμό
Ο δεύτερος γάμος πήγε καλά;

-

Μια χαρά πήγε, τέσσερα παιδιά (γέλιο) κάνανε (γέλιο)
-

Ωραία, ποιοι ήταν για τη δική σου οικογένεια οι σημαντικοί άνθρωποι; δηλαδή που
άκουγαν την άποψη τους, που τους επηρέαζαν, που ήθελαν γενικά τη γνώμη τους;

Που επηρέαζαν εμένα;
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-

Όχι, την οικογένεια, δηλαδή το μπαμπά και τη μαμά σου. Ποιοι ήταν που όταν είχαν
μια δυσκολία, με ποιους τη συζητούσαν, πέρα από τους δύο τους, ποιοι ήταν αυτοί οι
άνθρωποι που θα ήθελαν να ακούσουν την άποψη τους

Νομίζω κυρίως με τα αδέρφια τους ήταν πιο πολύ, ε… φαντάζομαι επειδή δεν ήταν και
πολλά αδέρφια, δύο από τον πατέρα μου, δύο από την μητέρα μου, άρα είχαν και πολύ καλή
σχέση, σίγουρα και οι γονείς αλλά περισσότερο νομίζω ο πατέρας μου με την μητέρα του, τη
γιαγιά μου συμβουλευόταν, οι πολύ κοντινοί
Ναι, άρα ήταν συναισθηματικά κοντά στη γιαγιά ο μπαμπάς;

-

Και με τους δύο, αλλά νομίζω επειδή η γιαγιά ήταν πιο λογική, όπως όλες οι γυναίκες, γι’
αυτό νομίζω ότι συζητούσε και πιο πολύ τα προβλήματα. Ο παππούς ήταν για να παίζει με τα
εγγόνια του
(γέλιο) Ο παππούς από την πλευρά του μπαμπά. Από την πλευρά της μαμάς;

-

Πάλι με την αδερφή της και τη μητέρα της, όσο τους έχω ζήσει εγώ, γιατί τον παππού μου
δεν τον έχω ζήσει από αυτή την πλευρά, νομίζω κυρίως με τα αδέρφια ότι προβλήματα, να
μην στεναχωρούν και τους γονείς, τα συζητούσαν με τα αδέρφια τους
Ακόμα και τα τελευταία χρόνια, όταν εσύ ήσουν ακόμα στο Βόλο στο σχολείο αυτοί

-

ήταν οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή τους, που τους εμπιστευόντουσαν και
συζητούσαν τα θέματα, ακόμα και τώρα;
Ακόμα και τώρα
Με τα αδέρφια

-

Με τα αδέρφια, μεταξύ τους πρώτα απ’ όλα οι γονείς εννοείται και μετά με τα αδέρφια
Οι γονείς σου είχαν καλή σχέση;

Ναι

Πάντα

-

Ναι, ναι
-

Οι αποφάσεις ήταν από κοινού, δεν διαφοροποιείτε ο ένας από τον άλλο στις
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αποφάσεις;
Κατά κύριο λόγο, τις σημαντικές αποφάσεις από κοινού, εντάξει τώρα, ψιλοδιαφορές παντού
υπάρχουν
Στο Βόλο η οικογένεια σου, οι γονείς σου είχαν, καθότι ήταν εκπαιδευτικοί και οι

-

δύο, μετά ο πατέρας σου Διευθυντής…
Λυκειάρχης. Και η μητέρα μου υπήρξε λίγο, δύο χρόνια Διευθύντρια
-

Άρα είχαν κάποια καλή θέση. Στο Βόλο δηλαδή τους θεωρούσαν σαν μια σημαντική
οικογένεια;

Νομίζω επειδή χωρίς να,… τώρα είναι και γονείς μου, επειδή ήταν πολύ αγαπητοί και σαν
καθηγητές και επειδή έχουν βοηθήσει και πέραν του σχολείου, στο κοινωνικό φροντιστήριο
ο πατέρας μου, είχε στήσει κοινωνικά φροντιστήρια σε σχολεία, είχε ασχοληθεί με διάφορα
τέτοια, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και νομίζω θεωρούνται και πολύ σημαντικοί άνθρωποι και
από αυτό που έχω βιώσει σαν παιδί είναι όπου πηγαίνω, παντού … α! κύριε ……, καθηγητής
μου, πάρτε το δωρεάν αυτό, α! δεν θα πληρώσετε εδώ, α! σας χαρίζω αυτό, α! τι, εσείς
καθηγητής μου, τι λέτε τώρα, δηλαδή πάντα αυτό αντιμετωπίζω, α! είσαι κόρη του ……..,
πολλά φιλιά, αυτό το πράγμα όλη την ώρα
-

Άρα εισπράττεις αγάπη από τον κόσμο επειδή έχουν αγαπήσει τους γονείς, έχει
περάσει αυτό και αισθάνεσαι …. Άρα είχαν καλό όνομα στο Βόλο σαν οικογένεια

Πάρα πολύ νομίζω και σαν καθηγητές
Και σαν άνθρωποι

-

Και σαν καθηγητές και σαν άνθρωποι ιδιαίτερα ο πατέρας μου επειδή ήταν σε Λύκειο γιατί
στο Γυμνάσιο τα παιδιά δεν δένονται τόσο πολύ, στο Λύκειο εκτιμούν λίγο πιο πολύ και είχε
πολύ καλή σχέση με τα παιδιά αν και ήταν αυστηρός και αυτό το εισπράττω ακόμα
-

Ναι, γενικά αισθάνεσαι ότι υπήρχαν ψυχολογικές πιέσεις στην οικογένεια για το τι θα
κάνουν τα παιδιά στην ευρύτερη οικογένεια, στους θειους, στις θειες, να σπουδάσουν
κάτι συγκεκριμένο ή να δουλέψουν σε κάτι συγκεκριμένο

Πιέσεις υπήρχαν χωρίς να ξέρω τώρα ακριβώς, κυρίως στον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου
από τη μητέρα μου στο να διαβάσουν γιατί ήταν από τις δυο μανάδες, τις αδερφές, που είχαν
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αυτό, το να διαβάσεις και ήταν τα πρώτα παιδιά που τα τράβηξαν όλα, δηλαδή πάρα πολύ
πίεση να διαβάσουν, να πάρουν καλούς βαθμούς, σε αυτό, όχι τόσο πολύ στην επιλογή της
σχολής, ίσως επειδή ο αδερφός μου ήθελε και Ιατρική, δεν είχαν να τον επηρεάσουν σε κάτι,
αλλά περισσότερο….
Ήταν αγόρια και τα δύο

-

Ήταν αγόρια
Έπαιξε ρόλο ή δεν έπαιξε;

-

Δεν έπαιξε γιατί ο αδερφός μου ήταν πολύ πιο συνεπής και πολύ πιο διαβαστερός από μένα,
εγώ ήμουν πολύ αντιδραστική οπότε δεν έπαιξε ρόλο ότι ήταν κορίτσι, να τον πιέσουν ότι
είναι αντιδραστικός, να τον πιέσουν. Όχι με την έννοια ότι εγώ και η ξαδέρφη μου η Εβίτα
ήμασταν πολύ επιμελής από τη φύση μας, δηλαδή δεν χρειαζόταν να μου πουν διάβαζε,
πήγαινα διάβαζα και μετά σηκωνόμουν, έφευγα να παίξω παράδειγμα, οπότε δεν είχαν να με
πιέσουν σε αυτό το κομμάτι, ενώ τα αγόρια, επειδή ήταν και λίγο ζαμάν φου, ήταν και τα
πρώτα παιδιά που πέφτεις πάνω τους φαντάζομαι τραβήξανε… λίγο περισσότερο πίεση
δηλαδή θυμάμαι, μου τα λέει η μάνα μου τώρα και λέω τι έκανες στο παιδί, Δημοτικό και να
πηγαίνουν εκδρομή στο χωριό και να το βάζει να διαβάζει τον αδερφό μου, να λέει την
πρωτεύουσα…. από κάθε Νομό σε όλη τη διαδρομή, Κυριακή τώρα, να βάζει το παιδί
Δημοτικού να λέει τέτοια, ε! αυτό είναι λίγο πίεση για ένα παιδάκι, το οποίο τώρα το
μετανιώνει
Χωριό; σε ποιο χωριό πηγαίνατε;

-

Πηγαίναμε στο Μ. Μοναστήρι, είναι στη Λάρισα, χωριό του θείου μου
-

Άρα στην οικογένεια δεν υπήρχε έντονη πίεση να σπουδάσουν τα παιδιά ίσως λίγο
από την πλευρά της μαμάς

Ήταν λίγο αυτονόητο ότι θα γίνει, δηλαδή δεν τέθηκε τέτοιο θέμα να μην σπουδάσουν,
κάποιο από τα παιδιά, οπότε γι’ αυτό δεν υπήρχε και πίεση, ήρθε σαν επακόλουθο
-

Ποιος θεωρείται, ποιος σημαντικός στην οικογένεια, στην οικογένεια σου;

Πώς να το απαντήσω αυτό, σε ποιο κομμάτι σημαντικός;
-

Γενικά αν εσύ έχεις μια δυσκολία σε ποιον θα απευθυνθείς;
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Δεν θα το πω σε κανέναν. Εντάξει, δεν ξέρω. Σημαντικός, ε! η μητέρα μου, είναι όπως όλες
οι γυναίκες που θα πάρει τις περισσότερες αποφάσεις, οι πατεράδες είναι να σε χαϊδέψουν, να
σε…
Συναισθηματικά, συναισθηματικά σε ποιον θα απευθυνθείς εσύ;

-

Ποιο εύκολα θα μιλήσω στον πατέρα μου αλλά δεν μπορώ να διαχωρίσω
-

Το μπαμπά τον αισθάνεσαι συναισθηματικά πιο κοντά σου, ότι θα σε καταλάβει
περισσότερο;

Είναι λιγότερο αυστηρός, οπότε ξεκινάς να μιλήσεις πιο εύκολα μαζί του και πάλι αυτό πιο
παλιά γιατί η μητέρα μου έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες να αποβάλλει πολλά πράγματα
και να ηρεμήσει, και να … αλλά νομίζω ότι όλες οι μαμάδες είναι πιο αυστηρές από τους
πατεράδες.
Ήταν πιο λογική η μαμά σου;

-

Πιο λογική να τα βάλλουμε σε τάξη, αυτό. Ο πατέρας ήταν ε! εντάξει άστο το παιδί να
ξενυχτήσει και παραπάνω όχι μεγάλες διαφορές, ε! και άλλη σχέση μπαμπά κοριτσιού
-

Πως αντιμετώπιζε η οικογένεια τη διασκέδαση που εσύ ήθελες να βγαίνεις, να
χορεύεις, να αργείς το βράδυ, γενικά τη γνώμη του κόσμου, των υπολοίπων, τι ρόλο
έπαιζε;

Ακόμα και τώρα. Μου λένε: τι γυρνάς όλη την ώρα, τι θα λέει ο κόσμος; είναι η κλασική
ατάκα, που το λένε, ακούω και τους φίλους μου, φαντάζομαι ότι το λένε όλοι εντάξει πάντα
έλεγαν αλλά ποτέ δεν μου είπαν δεν θα βγεις, πιο μικρή ηλικία μου βάζανε ένα όριο ώρας
αλλά επειδή δεν το πολύ τηρούσα και εγώ λίγο αλλά αυτό μου λέγανε κάτσε λίγο σπίτι να
ξεκουραστείς, να ξεκουραστεί ο οργανισμός σου θα κλατάρει, τέτοια πράγματα
Άρα η άποψη της τοπικής κοινωνίας, των γειτόνων, της γειτονιάς

-

Παίζει ρόλο
-

Παίζει ρόλο μόνο σε αυτό, τι ώρα θα βγει το κορίτσι, το ίδιο αισθάνονται και με τον
αδερφό σου;

Ε! … εντάξει τι ώρα γυρνάς, 5 η ώρα κορίτσι αυτό ναι, ενώ στον αδερφό μου δεν το έχουν
πει, αλλά το ότι βγαίνεις όλη την μέρα κάθε μέρα, τόχουν πει και στους δύο
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-

Και με ποιους βγαίνεις, αν σκέφτονται τι θα πει ο κόσμος αν βγεις με ποιους θα βγεις

Αυτό περισσότερο το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει, κάποιος όχι τι θα πει ο κόσμος με
ποιους κυκλοφορείς, το τι θα πει ο κόσμος ήταν για το όλη μέρα έξω, αλλά η κλασσική
απάντηση, πρέπει να το έχω ξαναπεί, αυτοί που με βλέπουν κάθε μέρα έξω είναι και αυτοί
κάθε μέρα έξω, οπότε, αυτή ήταν η απάντηση που έλεγα στη μητέρα μου. Αλλά μια μέρα να
μην βγεις σου λένε τι έχεις παιδάκι μου, είσαι άρρωστη γιατί δε βγαίνεις έξω;
-

Αποτυχημένος στην οικογένεια ποιος θεωρείται;

Αποτυχημένος; Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια άποψη για κάποιον, τουλάχιστον από τους
κοντινούς μου και γνωρίζω, όχι ούτε το ότι το πιστεύει κάποιος άλλος
-

Η γιαγιά που είχε τους εισαγγελείς, θυμάσαι να τους αναφέρει, να καμαρώνει;

Όχι
-

Ούτε η μαμά ανέφερε ότι εγώ…

Εγώ αυτές τις πληροφορίες τώρα τις μαθαίνω
-

Τώρα, τώρα

Ούτε στο σπίτι έχεις δει κάποιους από αυτούς, από το σόι της μαμάς να σας επισκέπτονται,
κάποιοι από αυτούς τους συγγενείς ή στο σπίτι της γιαγιάς. Δεν είχε η γιαγιά επαφές με
αυτούς τους ανθρώπους. Γνωρίζω ότι είχε άριστες επαφές με όλους αλλά εγώ δεν έχω
εικόνα. Η γιαγιά μου αυτή , η συγκεκριμένη, έμεινε, από τότε που γεννήθηκα εγώ, δύο χρόνια
με τη μητέρα μου και μετά έμενε στο Χαλάνδρι με τη θεία μου. Οπότε δεν υπήρχε σπίτι δικό
της
-

Ο παππούς πέθανε πριν γεννηθείς;

Ο παππούς πέθανε όταν ήταν μικρές, εγώ δεν τον έχω γνωρίσει καθόλου
-

Η μαμά πόσο χρονών ήταν όταν πέθανε ο παππούς σου;

Ήταν 14
-

Ήταν ορφανή από τον πατέρα η μαμά και ήταν μεγαλύτερη στην οικογένεια

Ήταν μεγαλύτερη
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Η αδερφή ήταν πιο μικρή, είπαμε είχαν και αδερφό;

Όχι
-

Οι δύο τους ήταν, τα δυο κορίτσια. Άρα η γιαγιά θα ήταν πιο κοντά στα παιδιά της, τα
κορίτσια και έμεινε μέχρι πότε στο Βόλο;

Αυτό το σπίτι που μένουν οι γονείς μου στο Βόλο, ήταν το πατρικό της γιαγιάς παλιά, το
οποίο φτιάχτηκε, τα πρώτα χρόνια, όχι εγώ δεν την πρόλαβα που γεννήθηκε ο αδερφός μου
έμεινε με τη μητέρα μου να τη βοηθήσει και στο πρώτο παιδί της θείας μου έφυγε, και από
τότε έμενε μόνιμα στο Χαλάνδρι
Άρα και τη γιαγιά αυτή εσύ δεν την έζησες;

-

Την έζησα, εντάξει, ερχόταν κάποιες μέρες αλλά γενικά το καλοκαίρι, επειδή το εξοχικό
μένουν τα ξαδέρφια από πάνω τότε σαν παιδί είχαμε 3 μήνες διακοπές, οπότε είμαστε όλοι
μαζί
Και ερχόταν η γιαγιά;

-

Και η γιαγιά και μετά τα ξαδέρφια έχω πολύ καλή σχέση, δηλαδή σαν αδέρφια. Και η
γιαγιά…
Άρα η γιαγιά δεν έμενε στο Βόλο, όσο ήσουν μικρή εσύ και…

-

Όχι μπορεί να ερχόταν 10 μέρες
Σαν διακοπές, όχι να μένει μόνιμα εκεί

-

Έμεινε τα τελευταία χρόνια, στα οποία όμως δεν είχε πολύ επικοινωνία
Ζει τώρα η γιαγιά;

-

Όχι, αλλά ήταν τα 3-4 τελευταία χρόνια με το Αλτσχάιμερ και κατάκοιτη στην ουσία, που
εκεί ήταν αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Αλλά και τότε δεν την έχω ζήσει
-

Και προτίμησε να έρθει να ζήσει με τη μαμά σου; Το προτίμησε ή το έφεραν οι
συγκυρίες… Πως τη θυμάσαι τη γιαγιά ήταν αυστηρή σαν άνθρωπος;

Ήταν πολύ αυστηρή, με τα παιδιά της και με τα εγγόνια της. Κάποιες φορές οπότε
αντίστοιχα αυστηρή έγινε και η μητέρα μου κατά κάποιο τρόπο. Τη θυμάμαι μια ζωή να μας
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λέει παραμύθια, δικά της, από το μυαλό της και να μας στέλνει να πάρουμε σοκολάτες, αυτό
το έχω πάρει από τη γιαγιά μου. Αυτήν την εικόνα έχω από τη γιαγιά μου. Πολύ καλός
άνθρωπος αλλά πολύ να βοηθήσει, προσπαθούσε αλλά σε σημείο που μερικές φορές έλεγες
σταμάτα επιτέλους. Να σου φέρω το πιάτο; να σου φέρω το ποτήρι; να σου φέρω αυτό και σε
καταντάει… τα ξαδέρφια τάχει κακομάθει πάρα πολύ, δεν έκαναν τίποτα αλλά πολύ δοτική,
αυστηρή μεν, αλλά πολύ δοτικός άνθρωπος
-

Πως σου έχει μεταφέρει η μητέρα σου την αίσθηση του θανάτου του παππού, ότι
έμεινε ορφανή στα δεκατεσσερά της;

Η αλήθεια είναι ότι δεν το συζητάνε πάρα πολύ, όχι ούτε η μητέρα ούτε η θεία μου, αυτό που
γνωρίζω είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο ότι αναγκάστηκε και η γιαγιά να φύγει από το σπίτι για
να δουλέψει, σίγουρα τους έχει στοιχίσει πολύ γι αυτό δεν το εξωτερικεύουν και τόσο πολύ
αλλά όσες φορές έχουμε προσπαθήσει

να τους πιάσουμε κουβέντα αλλάζουν θέμα, δε

θέλουν…
Δε θέλουν να μιλάνε ούτε η μαμά ούτε η θεία

-

Δεν θέλουν
-

Μμ… Γιατί μου είπες ήταν μια οικογένεια πλούσια για την εποχή, είχε υπηρέτρια,
ξαφνικά πεθαίνει ο παππούς, μένει η γιαγιά ξαφνικά, από τι πέθανε ο παππούς;

Από καρδιά
-

Άρα δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν ξαφνικό και μένει μόνη η γιαγιά με ένα κατάστημα
και από κει και πέρα;

Και από κει και πέρα αρχίζει να πηγαίνει στο κατάστημα και με τα αδέρφια του παππού να
δουλεύει
Που και τα αδέρφια του παππού απ’ ότι μου είπες, τότε ήρθαν στο Βόλο;

-

Δεν ξέρω αν ήρθαν τότε στο Βόλο, τότε μπήκαν στο μαγαζί, όχι ο ένας τον είχε στο μαγαζί,
και νομίζω μετά ήρθε και ο άλλος
-

Άρα ήταν φοβερό σοκ για την γιαγιά και τα παιδιά να μείνει μόνη με δύο κορίτσια 14
και ….
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Φαντάζομαι ότι όταν δεν έχεις συνηθίσει κιόλας να αναλαμβάνεις ευθύνες για ένα σπίτι
φαντάζομαι δεν ξέρω κιόλας ξαφνικά είναι όλα πάνω σου, πρέπει να διαχειριστείς δυο παιδιά
ένα σπίτι, ένα μαγαζί, είναι πολύ μεγάλο το σοκ
-

Ναι, άρα η μαμά σαν η πιο μεγάλη, από τα παιδιά, ανέλαβε ευθύνες και υποχρεώσεις
περισσότερες

Δεν ξέρω αν είχανε…. περισσότερες, με το σχολείο ασχολούνταν τα κορίτσια δηλαδή δεν
νομίζω, δεν μου έχει μεταφέρει ποτέ ότι «αναγκάστηκα είτε να δουλέψω» σίγουρα στο σπίτι
θα βοηθούσανε, αλλά ήταν κυρίως με το σχολείο
Συνέχισε να υπάρχει υπηρέτρια στο σπίτι μετά

-

Όχι, δεν υπήρχε μετά
Α! άλλαξε πολύ η οικογένεια

-

Ίσως να ήταν και επιλογή τους να γίνει αυτό. Δηλαδή πολύ πιθανό να υπήρχαν τα λεφτά,
υπήρχαν λεφτά, αλλά αποφάσισαν να το κάνουν αλλιώς
Και δεν θέλει η μαμά να μιλάει γι’ αυτό

-

Δεν πολυθέλουν και η αλήθεια είναι ότι δεν τους πιέζουμε και μεις. Δεν ξέρω αν είναι κακό
ή καλό αυτό, αλλά δεν θέλουν
-

Θεωρείται σημαντικό στην οικογένεια να δουλεύει κάποιος, δηλαδή αν υπήρχαν
δυσκολίες στο να βρεις δουλειά, μάλλον τώρα που υπάρχουν δυσκολίες, πως το
αντιμετωπίζει η οικογένεια;

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δεχτεί ιδιαίτερη πίεση από την οικογένεια μου στο να βρω
δουλειά περισσότερο νιώθω ότι θέλουν να βρω δουλειά προκειμένου να

μην κάθομαι στο

σπίτι, με αυτή την έννοια περισσότερο δηλαδή λένε, μου είπαν πήγαινε οπουδήποτε, όσο θες
απλά να φύγεις από το σπίτι και να ασχολείσαι με κάτι, δεν έχει υπάρξει ποτέ η ανάγκη, η
οικονομική, ώστε να με πιέσουν ή να πιεστώ και εγώ να πω πρέπει να το κάνω σώνει και ντε
γιατί χρειάζομαι λεφτά υπάρχει μια οικονομική ασφάλεια οπότε έχω τη δυνατότητα να κάνω
τις επιλογές μου
-

Αισθάνεσαι ότι σου το λένε επειδή νιώθουν ότι στεναχωριέσαι εσύ, είσαι στο σπίτι
και δεν έχεις…
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Όχι

νιώθουν,

με βλέπουν κιόλας, με βλέπουν, με ακούν, καταλαβαίνουνε ότι

στεναχωριέσαι, ότι βαριέσαι, ότι νιώθεις άχρηστη, τα περνάς όλα αυτά, καταλαβαίνουν οι
γονείς… και σου λένε κάνε παιδί μου ότι θες, πήγαινε και σε εθελοντικά, που τους έλεγα να
πάω, πήγαινε να περάσει ή ώρα σου και χωρίς πληρωμή. Αλλά πίεση δεν έχω νιώσει
-

Έχουν κάποιες παρέες εκεί τώρα οι γονείς σου, κάποιες συναναστροφές τώρα στο
Βόλο;

Έχουν
-

Που συναντιέστε, συναντιούνται εκείνοι, συναντιέστε, άρα πως το διαχειρίζονται
αυτό, λένε ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία με την Κλειώ

Όχι, αν λένε ότι… αν κρύβουν, όχι, δεν το κρύβουν
-

Αν και άλλες οικογένειες που σχετίζονται έχουν αντίστοιχες δυσκολίες με τα δικά
τους παιδιά

Δυστυχώς υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι όλα τα παιδιά συνομήλικα σχεδόν, οπότε έχουμε
όλοι τα ίδια προβλήματα
-

Άρα υπάρχουν και κάπου νιώθουν ότι δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί είναι και τα
υπόλοιπα παιδιά. Τι ήταν σημαντικό για την οικογένεια στη ζωή, δηλαδή, το
σημαντικό για τους γονείς σου τι ήταν να σπουδάσεις, να παντρευτείς, ποια ήταν η
αξία, ποιες αξίες, τι ήθελαν, τι θέλουν οι γονείς σου

Τη σειρά δεν την ξέρω, θέλουν σίγουρα να σπουδάσουν τα παιδιά τους , να παντρευτούν
αλλά το έχουν βγάλει από το μυαλό τους πλέον, θέλουν να δουν εγγόνια, αυτά νομίζω είναι
τα βασικά που θέλουν το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ είναι τα χρήματα, ναι μεν
να τα έχεις για να μπορείς να ζήσεις καλά αλλά αυτό δηλαδή ποτέ δεν μου έχουν πει να
κάνεις καριέρα να βγάζεις πολλά ποτέ – ποτέ, δεν το έχω ακούσει από τους γονείς μου αλλά
όλα τα άλλα τα θέλουν
-

Με τη σειρά που τα είπες

Δεν ξέρω με τη σειρά. Νομίζω όχι. Νόμιζω άμα τους ρωτήσεις τώρα θα σου πουν τα εγγόνια
-

Τώρα όμως έχεις ένα πτυχίο, όχι μόνο ένα, και Μεταπτυχιακό

Ναι στα 17- 18 δεν μπορούν να σκεφτούν τα εγγόνια, νομίζω σε προτεραιότητα…
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-

Άρα σπουδές και οικογένεια

Οικογένεια και εγγόνια με ηλικιακή σειρά, με σειρά προτεραιότητας δεν ξέρω, νομίζω τα
εγγόνια, θα είναι πρώτα
-

Χμ…

Αλλά τα θέλουν όλα
-

Τα θέλουν όλα. Εσύ ποιοι θεωρείς ότι σου διαμόρφωσαν αυτές τις προσδοκίες για το
τι θα κάνεις; δηλαδή ποιες επιρροές αν σκεφτείς λίγο ποιοι σε επηρέασαν στο να
πάρεις αυτές τις αποφάσεις, που έχεις πάρει μέχρι τώρα

Κάτι φανερό που να με επηρέασε δεν μπορώ να αντιληφθώ, σίγουρα εσωτερικά σε έχουν
επηρεάσει χωρίς να το έχεις καταλάβει από τον τρόπο που μεγαλώνεις, σίγουρα οι καθηγητές
σου θα έχουν παίξει κάποιο ρόλο, αυτό το οποίο μπορώ να το πω εγώ είναι, ενώ μου άρεσε η
διδασκαλία, όλη αυτή η επικοινωνία, η εκπαίδευση, μου αρέσει από μικρή αφού πήγαινα
στον παππού μου και τον έβαζα να κάνει γραμματική, να κάνει μαθηματικά αλλά δεν μου
άρεσε η εικόνα του πατέρα μου κυρίως που έκανε ιδιαίτερα, που τον άκουγα, να λέει τα ίδια
και τα ίδια, ποτέ δεν θα γίνω καθηγήτρια, δεν μπορώ να κάνω εγώ τα ίδια και τα ίδια αυτό με
απέτρεψε σε πρώτη φάση αλλά μετά ωρίμασα και είδα άλλα πράγματα, είπα αυτό θέλω να
κάνω, έστω και αργά, ίσως αυτό να με απέτρεψε τότε από το να δηλώσω παιδαγωγικό ή
κάποιο άλλο καθηγητικό επάγγελμα που θα είχα γλυτώσει κάποια χρόνια τώρα.
-

Θα μπορούσες να το είχες δηλώσει με τα δεδομένα της οικογένειας τότε, δηλαδή αν
έλεγες στο μπαμπά και στη μαμά ότι θέλω να δηλώσω πρώτα τα Παιδαγωγικά, ή να
δηλώσω πρώτα το Φυσικό ή το Μαθηματικό που ήταν παιδαγωγικές σχολές, θα σου
έλεγαν στην οικογένεια εντάξει;

Επειδή σχεδόν στην ίδια χρονική περίοδο ήταν ο ξαδέρφος μου Φυσικό και η ξαδέρφη μου
μετά στο Παιδαγωγικό αυτά που λέγανε στα παιδιά, που τα θεωρούν και αυτά παιδιά τους
ήταν ότι στην Ελίνα είπαν ναι, γιατί τότε τα παιδαγωγικά ήταν στα πολύ πάνω τους, σου
αρέσει, σου ταιριάζει και θα σε πάρουν, στον ξαδερφό μου είπαν ξανασκέψου το γιατί δε θα
βρεις δουλειά. Φαντάζομε ότι αντίστοιχα αυτά θα έλεγαν και σε μένα, αλλά όχι με την έννοια
του κύρους αλλά με την έννοια αν δεν θα βρω δουλειά μετά αυτό, μπορεί να με απέτρεπαν
ίσως
-

Η ξαδέρφη σου που σπούδασε Παιδαγωγικά δουλεύει;
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Η

Ελίνα δουλεύει, μικρότερη από όλους, δουλεύει περισσότερο από όλους, δουλεύει

αναπληρώτρια, δουλεύει 7 χρόνια τώρα
-

Και σου επανήλθε τώρα η σκέψη για τα Παιδαγωγικά

Ναι
-

Δεν έχεις μπει στη διαδικασία όμως να δοκιμάσεις κάπου να διδάξεις;

Ουσιαστικά σε σχολείο δεν έχω μπει. Αυτό που έχω κάνει είναι, που κάναμε κάποιες
μικροδιδασκαλίες με το πρόγραμμα που έκανα πέρυσι, που μπήκαμε σε μια τάξη
-

Αυτό ήταν εκπαιδευτικό

Έχω κάνει ένα τρίμηνο παλιά που έκανα επιμόρφωση σε καθηγητές Πληροφορικής αλλά
εντάξει αυτό ήταν μικρό σε μεγάλους ανθρώπους, δεν έχω μπει σε τάξη, και γι’ αυτό λέω ότι
ναι, φαντάζομαι ότι μου ταιριάζει και νομίζω ότι μου ταιριάζει και ότι θα το αγαπήσω πολύ
αλλά η πράξη μπορεί να δείξει άλλα πράγματα
-

Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου Κλειώ, αν έβαζες μπροστά το: ΕΙΜΑΙ

Είμαι πεισματάρα, είμαι ξεροκέφαλη, είμαι όχι καλοπροαίρετη, ας μη χρησιμοποιήσω το
είμαι μόνο, έχω την ανάγκη να κάνω κάτι ουσιαστικό στη ζωή μου, γι’ αυτό νομίζω ότι και η
εκπαίδευση θα μου ταιριάζει, νιώθω ότι είναι κάτι δημιουργικό, ότι προσφέρεις και ότι δεν
κάθεσαι απέναντι από ένα υπολογιστή ξερά να κάνεις κάτι πολύ πεζό, τέλος πάντων, ας το πω
έτσι. Είμαι μερικές φορές πάρα πολύ υπομονετική, δουλεύει το μυαλό μου, αυτά κατά κύριο
λόγο.
-

Και τα χόμπι σου τώρα; Μου έχεις πει τα χόμπι σου ως μαθήτρια, ως έφηβη, τα
τωρινά;

Τώρα Ισπανικά, μια ξένη γλώσσα όχι για να πάρω κάποιο πτυχίο, για να πάω στο Περού, τα
Ισπανικά, η γυμναστική, ταινίες, η μουσική δεν τελειώνει ποτέ, δεν σταματάει
-

Να παίζεις;

Να παίζω πλέον δεν παίζω, γιατί έχω πιάνο στο Βόλο, όταν κατεβαίνω παίζω, αλλά σπάνια,
να ακούω, να χορεύω κυρίως στο σπίτι μου, αυτά
-

Παρέες
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Πλέον λίγες και καλές, όχι, αρκετές αλλά ουσιαστικές, όχι όπως παλιά που βγαίναμε 50 – 50
άτομα. Κάποιοι είναι από παλιά από το Βόλο, είμαστε μαζί κάποιοι από το Πανεπιστήμιο,
κάποιοι καινούργιοι από πέρυσι που ελπίζω να εξελιχθεί σε μακροχρόνια φιλία
-

Οι παρέες σου, οι κοντινές σου παρέες, έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα επαγγελματικά με
σένα;

Δεν θα το έλεγα, γιατί ας πούμε, εντάξει, έχω και κάποιους που ασχολούνται με αυτά, έχω
φίλη Αρχιτεκτόνισσα, η άλλη κολλητή μου με τα Οικονομικά, ο άλλος ο κολλητός μου δεν
έχει σπουδάσει κάτι και ασχολείται με τα βιολογικά προϊόντα, έχει μαγαζί, οπότε ουσιαστικά
όχι
-

Μπαίνεις εύκολα μέσα σε καλούπια, σε πλαίσια Κλειώ;

Όχι, όχι πλέον, έχω μάθει να , ναι λίγο αναγκάζομαι να προσαρμόζομαι, αλλά στον
εργασιακό χώρο να το κάνω αυτό, στο σπίτι μου αντιδρώ πολύ, δεν συμβιβάζομαι πολύ
εύκολα, εννοώ με τους δικούς μου ανθρώπους
-

Ναι, αν σου ζητούσα να κάνεις το σενάριο της ζωής σου για τα επόμενα 5 χρόνια,
επειδή μου είπες στην προηγούμενη συνάντηση ότι πας τα πράγματα βήμα βήμα, εγώ
δεν θα σου το έλεγα βήμα – βήμα, θα σου έλεγα για τα 5 χρόνια, τα επόμενα

Εντάξει, δεν είναι κάτι….
-

Είναι εφικτό

Γενικά της ζωής μου τα βήματα;
-

Βασικά τα επαγγελματικά αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και κάτι άλλο

Η ελπίδα μου και αυτό που θα ήθελα για τα επόμενα 5 χρόνια, είναι να είμαι σε κάποιο
σχολείο. Αυτό όμως δυστυχώς δεν εξαρτάται από μένα
-

Ως καθηγήτρια Πληροφορικής

Ως καθηγήτρια Πληροφορικής. Ίσως έχω το κουράγιο, επειδή έχω κάνει ένα σεμινάριο να
ασχοληθώ λίγο παραπάνω με την Ειδική Αγωγή πάλι, χωρίς πάλι να ξέρω αν μπορώ να
ανταποκριθώ… η πράξη θα το δείξει, οπότε θέλω πάρα πολύ να είμαι στην εκπαίδευση
γενικά, είτε σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε στα Γενικά Λύκεια, σχολεία Δημοτικά, αν αυτό
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δεν το έχω καταφέρει, θέλω να έχω βρει κάτι σχετικό, μπορεί να είναι είτε σε κάποιο Ιδιωτικό
ή σε κάποιο φροντιστήριο, θέλω όμως…
-

Στην εκπαίδευση. Το σενάριο σου είναι να μπεις στην εκπαίδευση. Δεν έχεις
δοκιμάσει είτε σε Ιδιωτικό είτε σε φροντιστήριο να αποκτήσεις δηλαδή εμπειρία του
να είσαι απέναντι σε παιδιά, σε ομάδα παιδιών.

Η αλήθεια είναι όταν τελείωσα το Παιδαγωγικό πρόγραμμα, έστειλα παντού, δηλαδή ότι
ιδιωτικό έβγαινε, ότι φροντιστήριο, δεν με ήθελαν πουθενά γιατί δεν είχα προϋπηρεσία,
οπότε δεν έχω αποκτήσει προϋπηρεσία και εμπειρία γιατί δεν με παίρνουν επειδή δεν έχω
προϋπηρεσία. Από ένα σημείο και μετά η αλήθεια είναι από τότε που με πήραν εδώ, ότι είπα
λίγο: «ας χαλαρώσω» και δεν έχω ξαναψάξει, αλλά είναι σίγουρο ότι θα το ξανακάνω, θα
ξαναρχίσω να ψάχνω και ελπίζω να υπάρχει ανταπόκριση
-

Δεν σκέφτηκες την εκδοχή του Βόλου, αν υπάρχει κάποιο σχολείο Ιδιωτικό;

Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω αυτή την επιλογή του Βόλου
-

Δεν την θέλεις τη επιλογή του Βόλου

Όχι και σε αυτό κολλάει και αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει ο οικονομικός τρόμος που να
μου επιβάλλει να ψάχνω κάπου αλλού, δηλαδή όσο μπορώ να ψάχνω στην Αθήνα που θέλω
να μείνω θα ψάχνω εδώ, εάν αναγκαστώ για κάποιο λόγο ή αν το επιλέξω να πάω κάπου
αλλού θα πάω
-

Σε φροντιστήρια δεν μπήκες στη διαδικασία να αναζητήσεις

Και σε φροντιστήρια βεβαίως, δηλαδή Γ’ Λυκείου μάθημα που εντάξει λογικό είναι να σου
πουν όχι εσύ, μέχρι και να διδάξω ECDL που πάλι μου είπαν όχι γιατί δεν έχεις προϋπηρεσία,
και εκεί απογοητεύεσαι και τα παρατάς και λες τσάμπα και αυτό το χαρτί που πήρα αλλά
μετά ηρεμείς και λες πάμε πάλι
-

Εφόσον είναι όμως κάτι που το θέλεις, μάλλον θα το διεκδικήσεις

Θα το διεκδικήσω είπα έστω και αργά θα το κάνω αυτό που μου αρέσει, ας είναι, δεν
πειράζει, να δουλεύω εδώ και άλλες τρεις μέρες να δουλεύω εκεί, ας είναι και λίγο στην
αρχή, δηλαδή και είπα και είχα πέρυσι στείλει σε κάποια εθελοντικά

που ήταν για

πρόσφυγες, είπα πάλι θα το κάνω και ας μην πληρώνομαι, θα το κάνω λίγο να μπω στη
διαδικασία να μπω στο χώρο να εξοικειωθώ και εγώ
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-

Εθελοντικά μπορείς και στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ναι, ναι το έχω δει
-

Παίρνουν άτομα εθελοντικά και αυτό μπορεί να θεωρηθεί κατά κάποιο

τρόπο

εμπειρία
Περισσότερο με ενδιαφέρει εμένα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντα ο φόβος, θα μπω και τι
θα κάνω στα παιδιά και άμα δεν ξέρω, πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, ο οποίος ναι μεν έφυγε
λίγο πέρυσι που έκανα το πρόγραμμα, είναι λίγο κάποια πράγματα αλλά πάντα υπάρχει.
Κάποια εμπειρία σίγουρα θα βοηθήσει
-

Πως φαντάζεσαι τη διδασκαλία στο σχολείο. Είπες ότι όταν άκουγες τον μπαμπά σου
να λέει τα ίδια πράγματα σου ήταν βαρετό και αρνητικό. Έχεις φανταστεί τον εαυτό
σου να είσαι σε ένα σχολείο και να μπαίνεις από το ένα τμήμα στο άλλο και να λες
ουσιαστικά τα ίδια ή παρεμφερή πράγματα;

Η αλήθεια είναι ότι το περυσινό πρόγραμμα με βοήθησε πάρα πολύ γιατί εκεί που έψαχνα
από μόνη μου, άρχισα να χαζεύω στο ιντερνέτ για να πάρω ιδέες για τη διδασκαλία, βρήκα,
είδα πόσο πολύ έχει εξελιχτεί η Πληροφορική. Δεν ξέρω κατά πόσο την εφαρμόζουν στα
σχολεία αλλά δηλαδή τα παιδάκια στο Δημοτικό μαθαίνουν προγραμματισμό με κινούμενα
σχέδια, με κόμικς, με διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα, δεν μπαίνεις και
τους γράφεις στον πίνακα, οπότε αυτό σου δίνει μια άλλη διάσταση, πιο ενδιαφέρουσα, που
δεν μπορεί να είναι εκατό τοις εκατό ίδια και σίγουρα όταν μπαίνεις από την μια τάξη στην
άλλη δεν είναι η ίδια διδασκαλία, τώρα εγώ θυμάμαι από τον πατέρα μου το ιδιαίτερο, που
στο ιδιαίτερο εντάξει λες το ίδιο και το ίδιο. Σε μια τάξη δεν θα πεις τα ίδια γιατί είναι , έχεις
άλλο κοινό απέναντι σου…
-

Είναι διαφορετικά τα παιδιά αλλά υπάρχει αυτή η ρουτίνα, η καθημερινότητα της
επανάληψης στην εκπαίδευση

Αλλά όταν έχεις και τον υπολογιστή και ένα πρόγραμμα και μια εναλλακτική και να ανοίξεις
έναν υπολογιστή να δεις τα μηχανικά μέσα, υπάρχει μια εναλλαγή
-

Ποιες ανάγκες θα σου κάλυπτε η εκπαίδευση. Τι θα σου έδινε η εκπαίδευση σαν
επάγγελμα;
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Πρώτα

από όλα ικανοποίηση από κάτι δημιουργικό και σίγουρα ικανοποίηση στο ότι

προσφέρω όσο μπορώ όπως έχω και εγώ στο μυαλό κάποιους καθηγητές που με βοήθησαν
και στο μάθημα αλλά και σαν άνθρωποι, που τους έχω σαν πρότυπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να
αποτελέσω και εγώ ένα πρότυπο για παιδιά, πρότυπο; να μπορείς να πεις σε ένα παιδί 5
συμβουλές, με τον τρόπο σου να βοηθήσεις ένα παιδί να διαμορφώσει το χαρακτήρα και να
μεταδίδεις γνώσεις , αυτό έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω πόσο ισχύει ή είναι ροζ συννεφάκι ,
αλλά….. Απλά, επειδή έχω και τους γονείς μου που είχαν μια τέτοια σχέση και θεωρώ ότι
είναι εφικτό, και εγώ είχα καθηγητές που είχα πάρα πολύ καλή σχέση και έχω και με έχουν
βοηθήσει σαν άνθρωποι, πιστεύω ότι γίνεται
-

Η μαμά είπες ότι ήταν αυστηρή στο σπίτι, στο σχολείο ήταν αυστηρή;

Νομίζω ότι ήταν αυστηρή και στο σχολείο αλλά και ο πατέρας ήταν αυστηρός στο σχολείο
αλλά τον αγαπούσαν. Αλλά και εγώ στο Γυμνάσιο δεν έχω το ίδιο δέσιμο με τους καθηγητές
που έχω στο Λύκειο. Δεν ξέρω αν έτυχε οι δικοί μου καθηγητές ή αν είσαι σαν παιδί σε
ηλικία που δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
-

Η μαμά ήταν σε Γυμνάσιο;

Ήταν πάντα σε Γυμνάσιο
-

Και ο μπαμπάς σε Λύκειο;

Ναι, νομίζω παίζει ρόλο, από τα δικά μου βιώματα
-

Ναι και τα παιδιά, παίζουν οι τάξεις οι συγκεκριμένες

Ναι στο Γυμνάσιο περισσότερο να κάνεις κοπάνα, να κάνεις φασαρία, σίγουρα είσαι στην
εφηβεία. Στο Λύκειο είσαι λίγο πιο συνειδητοποιημένος, λίγο πιο πολύ να εκτιμήσεις
κάποιον που έχεις απέναντι σου
-

Μου είπες ότι για σένα η εκπαίδευση είναι δημιουργία, είναι προσφορά επικοινωνία,
να παίρνεις και να δίνεις

Εφόσον είσαι καλός, γιατί μπορεί να είναι και καταστροφή
-

Η δημιουργία, το δημιουργικό περιέχει μέσα και μια ελευθερία και μια αίσθηση
ανεξαρτησίας, δεν μπορείς πολύ τη δέσμευση αυτό δένει και με το χορό και όλα αυτά
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τα καλλιτεχνικά που σου αρέσουν, ο εκπαιδευτικός έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα,
συγκεκριμένο ωράριο
Και ποια δουλειά δεν έχει;
-

Ναι. Δεν μιλάμε γενικά για δουλειές, μιλάμε για τη συγκεκριμένη

Εντάξει, πάντα προσαρμόζεσαι πρέπει να δουλέψεις, επιλέγεις τη δουλειά που θα σε
ευχαριστεί περισσότερο το ότι θα έχεις ωράριο, θα έχεις διακοπές, θα έχεις συγκεκριμένες
διακοπές, εντάξει αυτά τα γνωρίζεις, αλλά παντού υπάρχουν, δεν μπορείς να τα αποφύγεις
-

Και το δημιουργικό έχει να κάνει πάλι ίσως με λίγο μικρότερες τάξεις, γιατί υπάρχει
και η ρουτίνα, το αναλυτικό πρόγραμμα που πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα
πράγματα και ειδικά στο Λύκειο και σε παιδιά, όπως είναι τώρα το εκπαιδευτικό
σύστημα το δικό μας που πρέπει να ακολουθείς κάποια πράγματα, ικανοποίηση ναι
υπάρχει, η αίσθηση της προσφοράς

Στο Δημοτικό. Φαντάζομαι πως προϋπήρχαν, όχι φαντάζομαι
-

Με την περιγραφή που είχαμε κάνει της εφηβείας δείχνεις ένα χαρακτήρα που έχει
περισσότερο στοιχεία ανεξάρτητα, ελευθερίας και άνεσης, ότι θέλω να κάνω
πράγματα όταν θέλω, να κάνω πράγματα αλλά την ώρα που τα θέλω εγώ, και όπως τα
θέλω εγώ, σου αρέσει η έκφραση, ο χορός, από την άλλη σου αρέσει να δίνεις, να
προσφέρεις, να εξυπηρετείς να παίρνεις επιβεβαίωση, ναι παίρνεις αποδοχή, να
παίρνεις αγάπη από τους άλλους

Αγάπη περισσότερο, ναι
-

Από τους άλλους και όχι χρήματα δηλαδή δεν εμφανίζεις σαν μια δική αξία το να
κάνω κάτι να πάρω χρήματα σαν αμοιβή, αλλά θέλεις ηθική ικανοποίηση

Απλά συμφωνώ σε αυτό, απλά δεν το θέλω αυτό γιατί δεν μου έχει λείψει, είναι η αλήθεια,
γιατί για να λέμε και την αλήθεια αν δεν είχα στήριγμα από τους γονείς μου ή αν δεν είχα
συγκεντρώσει κάποια χρήματα θα με ενδιέφερε να βγάλω κάποια χρήματα, προφανώς θα με
ενδιέφερε να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορώ να ζήσω
-

Για να ζήσεις
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Ναι για να ζήσω, αυτό εννοώ, αλλά σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει αυτό γιατί έχω μια
πολυτέλεια δηλαδή και να πήγαινα εθελοντικά μόνο για ένα χρόνο θα το έκανα γιατί έχω την
πολυτέλεια, όμως θα το έκανα, να είμαστε ειλικρινής
-

Γιατί είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου η προσφορά, η επικοινωνία

Είναι λίγο. Μερικές φορές δεν είναι καλό αυτό γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα,
αλλά…..
-

Ναι και γενικά μπορεί να λες ότι είπες, ότι έχεις φίλους γνωστούς κλπ αλλά
εμπιστεύεσαι ελάχιστα άτομα, για να μιλήσεις πολύ προσωπικά…

Δύσκολα μιλάω, αλλά είναι λίγοι οι άνθρωποι
-

Από την άλλη δε νομίζω ότι είσαι άνθρωπος του ρίσκου, να ρισκάρεις πράγματα,
θέλεις να πατάς σε γερά θεμέλια και να κάνεις μικρά βήματα, όπως είπες: βήμα- βήμα

Έτσι είμαι κυρίως υπάρχουν κάποιες στιγμές που μπορεί να με πιάσει η τρέλα και να πω,
ξέρω εγώ, δηλαδή για μένα ότι τα παράτησα όλα και είπα ότι δεν θα ξαναασχοληθώ και
έβαλα οτιδήποτε νησί υπήρχε πέρυσι για αναπληρώτρια, να πάω οπουδήποτε στα 33 μου,
ήταν ένα ρίσκο για μένα, μια ανατροπή για μένα, το ότι ήμουν τόσο κάθετη γιατί είχαν
προκύψει 2-3 δουλειές για Πληροφορική και τους έχω πει όχι δεν θέλω, δεν το έχω
διαπραγματευτεί καθόλου, για μένα ήταν μεγάλη αλλαγή αλλά είμαι πολύ… το μονοπατάκι
μου και σιγά σιγά …
-

Και είσαι, προγραμματίζεις με βάση τον εαυτό σου, αλλά δέχεσαι και το πρόγραμμα
που σου βάζει κάποιος άλλος αλλά δεν το κάνεις πάντα με ευχαρίστηση, δηλαδή με
βάση το Holland σαν τύπος προσωπικότητας εγώ νομίζω έχεις πολύ έντονο το
κοινωνικό στοιχείο, δηλαδή έχεις διάθεση προσφοράς, επιβεβαίωσης, αποδοχής,
αγάπης, ενσυναίσθησης, ένα δεύτερο στοιχείο είναι το καλλιτεχνικό, αυτό της
ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, δεν μπορείς πολύ την πίεση από τους άλλους, είσαι
οργανωτική και προγραμματίζεις πράγματα όπως τα θέλεις εσύ όμως να γίνονται,
συμβιβάζεσαι κάποιες φορές και κάποιες άλλες επαναστατείς. Το πρακτικό στοιχείο
δεν βλέπω να υπάρχει, μου είπες αρχικά ότι ασχολιόσουν με τον αθλητισμό, κλπ. και
ότι σου αρέσουν τα ζώα κλπ. αλλά στην καθημερινότητά σου δεν βλέπω έντονο το
στοιχείο το πρακτικό με την έννοια των μηχανών, των μηχανημάτων, των
υπολογιστών, αυτό το μηχανικό
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Δεν το έχω, γι’ αυτό έχω βγάλει τη σχολή από το κεφάλι μου
-

Έτσι θεωρείς τώρα, ότι ήταν μια λάθος επιλογή, αλλά αυτό το βλέπεις τώρα, τότε δεν
το έβλεπες,

Ναι βέβαια, ήταν μια λάθος επιλογή, δεν το έβλεπα έτσι
-

Αυτό όμως τώρα σου αποδίδει γιατί αν πας στην εκπαίδευση, θα πας σαν καθηγήτρια
Πληροφορικής άρα δεν είναι άχρηστο όλο αυτό που έκανες

Όχι βέβαια, αλλά θα το εκμεταλλευτείς σε άλλο κομμάτι
-

Θα το μετουσιώσεις, θα το μετατρέψεις σε κάτι που να είναι καλό για σένα και για το
χαρακτήρα σου

Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα προσπαθούσα να βρω κάτι στην Πληροφορική που να
μου αρέσει, δηλαδή ήξερα ότι που έχω σπουδάσει, ξεκάθαρα δεν μου αρέσει, το τεχνικό και
προσπαθούσα σε διάφορες δουλειές να το εξομαλύνω λίγο κάποιες φορές το πέτυχα κάποιες
όχι, αλλά γι’ αυτό καθυστέρησα τόσο πολύ την απόφαση μου γιατί έλεγα κάτσε λίγο ακόμα,
κάτσε λίγο ακόμα, ναι δεν μου αρέσει καθόλου
-

Οι γονείς σου τι λένε τώρα για την εκπαίδευση

Είναι μαζί μου
-

Είναι μαζί σου τώρα. Το έχουν νιώσει ότι θα είναι καλό για σένα και θα είναι
ευχάριστο για σένα οπότε έχεις σχεδιάσει τα επόμενα βήματα σου , που είναι….

Δεν τα έχω σχεδιάσει, τα έχω φανταστεί, το έχω ονειρευτεί, δεν ξέρω αν θα γίνουν…
-

Αίτηση για αναπληρώτρια, έχει γίνει, έχεις μπει στη διαδικασία να ψάχνεις και σε
φροντιστήρια και σε ιδιωτικά σχολεία

Ναι, ναι
-

Άρα έχεις κάνει τα βήματα. Να δουλέψεις σε ιδιαίτερα;

Είναι και αυτό κάτι που έχω στο μυαλό μου
-

Σιγά σιγά να εμπλέκεσαι με αυτό που θέλεις να κάνεις
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Μα αυτό το είχα ξεκινήσει πέρυσι απλά επειδή έφαγα πολλές σφαλιάρες που δεν το περίμενα,
τέλειωσα το Παιδαγωγικό πρόγραμμα και έλεγα τώρα χαμός θα γίνει, θα βρω παντού και
μετά ήρθα, ήταν στην αρχή μέχρι να μάθω τη δουλειά έπηξα δεν ξαναασχολήθηκα γι’ αυτό
έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά τώρα είπα ότι….
-

Για σένα προτεραιότητα θα είναι να ασχοληθείς με αυτό που θέλεις, τα υπόλοιπα θα
είναι σε δεύτερη μοίρα

Ποια υπόλοιπα;
-

Το εδώ, το…

Α! εντάξει, χωρίς να εκθέτεις και να αφήνεις ξεκρέμαστο κάποιον, ναι
-

Όχι, όσο είναι εργασία, είναι εργασία αλλά σαν προτεραιότητα να ψάχνεις αλλά αν
κάποια στιγμή σου έλεγαν να πας αναπληρώτρια, σε όλη την Ελλάδα προφανώς έχεις
δηλώσει;

Θα δηλώσω
-

Να πας στη Σαντορίνη, στην Πάρο…

Α! πολύ ωραία, να μην μου πουν να πάω σε κανέναν Έβρο, θα πάω, θα πάω
-

Θα πας. Άρα αυτό στο ρωτάω να δω τη σοβαρότητα που έχεις στη σκέψη να κάνεις
αυτό σαν επάγγελμα

Όχι το έχω πει, είπα στα γεράματα μου έστω και ένα χρόνο θα πάω οπουδήποτε
-

Στα γεράματα στα 33 σου;

Εντάξει, θα μπορούσα από τα 33 μου και να, εδώ στην κα ……, της έχω πει ότι το μόνο
που μπορώ να φύγω ανά πάσα στιγμή είναι αν με πάρουν αναπληρώτρια γιατί εκεί σε
παίρνουν και σε 2 μέρες να ρθείτε
-

Νομίζω ότι θα δείξει κατανόηση

Όχι το έχω πει αν με πάρουν
-

Εγώ από όσα είπαμε την προηγούμενη φορά και σήμερα πιστεύω ότι είναι πιο κοντά
στο χαρακτήρα σου η εκπαίδευση και ειδικά τα επαγγέλματα που έχουν προσφορά
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υπηρεσιών στους άλλους και παίρνουμε αποδοχή, επιβεβαίωση, αγάπη όπως και το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού δίνει μια δυνατότητα ελευθερίας, ανεξαρτησίας και
δημιουργίας, διαμορφώνεις το μάθημα σου όπως εσύ νομίζεις και αν είσαι καλός και
δουλεύεις αυτό αναγνωρίζεται και από τα παιδιά και από τους γονείς. Ο
τυποποιημένος εκπαιδευτικός νομίζω έχει προβλήματα και με τα παιδιά και με τους
γονείς. Το αναλυτικό πρόγραμμα αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αντίληψη ότι
το αναλυτικό πρόγραμμα το φτιάχνει ο εκπαιδευτικός. Άρα διαμορφώνεις εσύ το
μάθημα όπως το θέλεις, άρα υπάρχει και το δημιουργικό στοιχείο του χαρακτήρα σου.
Βέβαια θα μπορούσες να είχες κάνει και πολλές άλλες επιλογές αλλά αυτή που έχεις
σκεφτεί τώρα είναι πολύ κοντά στο χαρακτήρα σου
Τι άλλη επιλογή θα μπορούσα;
-

Θα μπορούσες, είπες ότι ο ξαδέρφες σου ήθελε να μπει Αρχιτεκτονική και κει
κρύβεται πίσω η δημιουργικότητα

Ναι εντάξει, εδώ πρέπει να έχεις και ένα ταλέντο στο χέρι
-

Το ταλέντο εξασκείται

Ε! εντάξει
-

Αν εγώ έχω αυτή την δεξιότητα και την αγάπη να δημιουργώ θα βρω κάποια στιγμή
μια διέξοδο να μάθω πράγματα που να εκφράζουν αυτή την δημιουργικότητα μου και
εσύ με αυτά που είπες μπορεί να είσαι πολύ καλή στη ζωγραφική, στο σχέδιο, στη
γραφιστική, αν θα αναπτύξεις αυτή την δεξιότητα, κάνεις αυτή την ικανότητα
δεξιότητα, δεν θα μπορέσεις, η στη μουσική, η στο χορό, όλα αυτά είναι
καλλιτεχνικές δεξιότητες που δείχνουν πίσω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί πολύ την
πίεση που θέλει την ελευθερία, την ανεξαρτησία

Ωραία
-

Κλειώ σου εύχομαι να διοριστείς αναπληρώτρια το Σεπτέμβρη

Ευχαριστώ πάρα πολύ
-

Νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη ευχή αυτή τη στιγμή ώστε να αποκτήσεις και την
εμπειρία και τη χαρά αυτή που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος που δουλεύει στην
εκπαίδευση. Και που είναι επιλογή του και φυσικά να ευχηθώ ποτέ να μη γίνεις η
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βαρετή δασκάλα και καθηγήτρια γιατί δεν θα το αντέξεις εσύ να γίνεις βαρετή, δεν
είναι του χαρακτήρα σου
Δεν θα γινόμουν ποτέ δηλαδή αν έβγαινα κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις
-

Καλά είπαμε να μιλήσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια

Σίγουρα στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα γίνω
-

Ωραία Κλειώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω μέσα από αυτή τη συνέντευξη να
μπεις στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις έτσι περισσότερα στοιχεία του χαρακτήρα
σου

Η αλήθεια είναι ότι και την προηγούμενη φορά μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποια
πράγματα και για την οικογένεια που μερικές φορές δεν τα έχεις σκεφτεί από μόνη σου αλλά
είναι μια αρχή και αυτό
-

Ωραία, εύχομαι να βοηθήσει όλη η διαδικασία

Ελπίζω και εγώ να βοήθησα
-

Αλίμονο χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε όλο αυτό.

3η συνάντηση, 11 /7/2017
Διάρκεια: 9΄
-

Κλειώ, Είδα κάποια πράγματα στο γενεόγραμμα που θέλω να τα δούμε μαζί.

Καταρχήν ήξερες ότι ο προπαππούς σου ήταν δάσκαλος;
Ναι.
-

Ήταν δάσκαλος ο προπάππους σου ο Ευτύχιος, ο Ευτύχης, που ήταν ο πατέρας της
γιαγιάς σου της Κλειώς που την έλεγαν …..

Η ……, έκοψαν το Κλειώ και το έκαναν ……
-

Όπως είδα η γιαγιά η Κλειώ είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον παππού σου, δηλαδή
ο παππούς πρέπει να ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερος της
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Νομίζω και οι άλλοι παππούδες μου είχαν διαφορά αλλά ίσως όχι τόσο πολύ.
-

Μου φάνηκε ότι ήταν έτσι… όπως και η γιαγιά είχε μεγάλη ηλικία, 30 τόσο χρόνων,
και για την εποχή εκείνη ήταν μεγάλη ηλικία, όχι για τα σημερινά δεδομένα αλλά για
την εποχή εκείνη

Αυτό δεν…
-

Όπως είδα ότι και από την πλευρά της γιαγιάς, ένας αδερφός και αυτός ασχολείτο με
το εμπόριο, ήταν έμπορος. Όπως και από την οικογένεια του παππού υπήρχαν αρκετοί
έμποροι, ασχολιόντουσαν με το εμπόριο, είναι το επιχειρηματικό πνεύμα

Το δαιμόνιο
-

Είναι κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, όπως και από την πλευρά του
πατέρα σου, της οικογένειας του πατέρα σου, αρκετά ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά,
δηλαδή δεν μιλάω για τις ηλικίες τις δικές σας αλλά μιλάω για πιο παλιά

Τα αδέρφια κάποιων παππούδων
-

Είδα ότι δεν είχαν παιδιά ή σε κάποια υπήρχε και η μεσογειακή αναιμία, ότι σε
κάποια οικογένεια πέθαιναν πολύ νέοι σε ηλικία, τα άτομα αυτής της οικογένειας
γενικά δεν έχουμε δει από τι πέθαιναν οι συγγενείς, οι άνθρωποι της οικογένειας,
συνήθως ποιες ασθένειες είχαν…

Αυτά που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν μια μεσογειακή αναιμία, θυμάμαι ένας που μου έχουν
σημειώσει οι δικοί μου που πέθανε από καρκίνο, ο οποίος δεν θυμάμαι ποιος είναι να πω την
αλήθεια μου, αλλά γενικά…
-

Είναι κάποιος που ήταν καθηγητής Νομικής σε πανεπιστήμιο της Αμερικής

Καλύτερα τα ξέρετε εσείς από μένα μου φαίνεται αυτά θυμάμαι, τώρα οι άλλοι από αυτά που
τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, από γηρατειά, πέρα από τον ένα παππού, είναι γηρατειά δηλαδή
92, 94 η μια γιαγιά, ο παππούς μου και η άλλη γιαγιά
-

Γενικά εκείνη η πλευρά είχε, και εγώ έκανα μια σύνδεση, μήπως επειδή υπήρχε η
μεσογειακή αναιμία σε εκείνη την οικογένεια, μήπως φοβόντουσαν ή δεν μπορούσαν
να κάνουν παιδιά ή τα παιδιά πέθαιναν σε πολύ μικρή ηλικία και γι αυτό αναφέρεται
ότι δεν έχουν παιδιά. Δεν μας απασχολεί άμεσα αυτό, απλά είναι κάποια στοιχεία που
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εγώ είδα. Εκείνο που βλέπω είναι ότι στην οικογένεια, στις οικογένειες υπάρχει το
ανθρωπιστικό στοιχείο, νομικές, δάσκαλοι, καθηγητές και από την άλλη το
επιχειρηματικό, το εμπορικό στοιχείο, αυτά τα δύο είναι στην οικογένεια. Όπως δεν
είδα να αναφέρεται πουθενά το όνομα του αδελφού σου
Τι εννοούμε;
-

Πως τον λένε τον αδερφό σου;

Γιώργο
-

Το υπέθεσα από τον παππού

Α! απλά στο excel έχουν κάνει οι δικοί μου από αυτούς και πάνω, ενώ στο δικό μου το
διάγραμμα τον έχω γράψει
-

Σε κείνα τα χαρτιά μου ήταν λίγο δύσκολο να τα δώ, εγώ δεν τον είχα

Εκεί τον είχα βάλλει γι’ αυτό δεν υπάρχει
-

Λειτουργεί επιχειρηματικά ο αδερφός σου; Δηλαδή τον ενδιαφέρει και το χρήμα, να
κερδίσει χρήματα, να οργανώσει καλύτερα τη δουλειά του;

Τον ενδιαφέρει περισσότερο η καριέρα του γιατί είναι τέτοια η δουλειά του, είναι δηλαδή
στην Ιατρική που χρειάζεται να ψάχνεσαι, να ενημερώνεσαι, να πηγαίνει σε συνέδρια, να
κάνει τα ταξίδια του
-

Τον ενδιαφέρει και το χρήμα, να βγάλει χρήματα από τη δουλειά του

Τον ενδιαφέρει να περνάει καλά, με αυτή την έννοια δηλαδή
-

Είναι απαιτητικός στη ζωή του;

Όχι απαιτητικός δεν είναι αλλά του αρέσει δηλαδή υπολογίζει ότι αυτά που θα βγάζει πέρα
από το να ζήσει, να φάει, να μείνει, υπολογίζει και να κάνει τα ταξίδια του, με αυτή την
έννοια
-

Ακριβά ταξίδια όμως;

Όχι, οτιδήποτε, οτιδήποτε αλλά τον ενδιαφέρει να μπορεί να καλύψει και αυτές τις ανάγκες
του που μπορεί να είναι για την ψυχαγωγία του τέλος πάντων
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-

Όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία είχες πριν ακούσει για το γενεόγραμμα,
είχες διαβάσει ή δεν ήξερες πολλά πράγματα για το τι είναι το γενεόγραμμα;

Όχι εντάξει, το γενεαλογικό δέντρο όπως όλοι ξέρουμε το απλό, βάζεις τους πρώτους
συγγενείς, τα βασικά, ούτε είχα ασχοληθεί ποτέ να φτιάξω
-

Μέσα τώρα από αυτά που κάναμε μαζί, έκανες εσύ το δικό σου γενεόγραμμα και
αυτά που συζητήσαμε εδώ, βλέπεις να υπάρχουν κάποιες συνδέσεις ανάμεσα σε αυτά
που θέλεις να κάνεις εσύ και σ’ αυτά που υπάρχουν στην οικογένεια;

Ε! … δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί
-

Δεν υπάρχουν λες

Όχι, μμ…. με αυτά τα δεδομένα που θυμάμαι τουλάχιστον
-

Αυτά, Νομικές, Δάσκαλοι, Καθηγητές…

Μόνο το Δάσκαλο που μπορούμε να πούμε ότι…
-

Καθηγητές;

Καθηγητές … ποιοι;
-

(γέλιο)

Α! οι γονείς μου, έχω πάει στους παππούδες, ναι με τους γονείς και με τους θείους και με τα
ξαδέρφια, ναι… ναι, απλά τώρα σκέφτομαι στα παραπάνω επίπεδα, ναι σαφώς υπάρχουν
σχέσεις, παρόλο που προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, τελικά εκεί καταλήγουμε
-

Ναι και μετά από όλα αυτά εσύ, όταν την προηγούμενη φορά κάναμε, είπαμε αυτά
εδώ, σου πέρασαν κάποιες σκέψεις από το μυαλό τις προηγούμενες ημέρες, τι
σκέψεις σου πέρασαν σε σχέση με αυτό που έκανες και αυτά που είπαμε

Περισσότερο άρχισα να σκέφτομαι λίγο αυτά που μου είπατε στο τέλος ως συμπέρασμα και
σε τι άλλες επιλογές θα μπορούσε αυτό να με οδηγήσει στο να με ικανοποιήσει η
επαγγελματική μου πορεία πέρα από αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω και το οποίο
θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Αυτό περισσότερο δηλαδή και μάλιστα μετέφερα και κάποια
στοιχεία σε φίλους μου από αυτά που είπαμε στο τέλος όπως ότι θεωρούμε κοινωνικό άτομο,
ήταν πρώτη φορά που το ακούω με την έννοια όμως που το είπαμε και ήταν κάτι που μου
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έκανε εντύπωση και το έψαξα και καθόμουν και το σκεφτόμουν το πώς αυτό μπορεί να σε
επηρεάσει μετά στη ζωή, σε τέτοιο επίπεδο
-

Και ένιωσες ότι αυτό που είπαμε εδώ ότι σου ταιριάζει, ότι υπάρχει σε σένα;

Ναι απλά δεν το είχα….
-

Συνειδητοποιήσει;

Κάποια πράγματα δεν τα είχα συνειδητοποιήσει, ναι αλλά και σαν ορισμούς δεν τα είχα
αποτυπώσει στο μυαλό μου αλλά γενικά ότι είπαμε και ότι διαπίστωσα ότι λέω μέσα από τις
ερωτήσεις είναι αυτό που μου ταιριάζει και αυτά που είμαι
-

Άρα με αυτά που έγιναν αυτό το διάστημα, μέσα από τη διαδικασία αυτή πιστεύεις ότι
ενεργοποιήθηκαν κάποιες εσωτερικές δυνάμεις για να σε πάνε λίγο παραπέρα στο
σχεδιασμό αυτού που θα κάνεις;

Ναι γιατί λίγο τα είχα αφήσει σε ύπνο το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι σε κινητοποιεί λίγο
παραπάνω, σου δίνει μια επιβεβαίωση παραπάνω ότι όντως αυτό

είσαι και αυτό θέλεις να

κάνεις γιατί πάντα μπαίνει και η αμφιβολία, μήπως όχι, μήπως να μείνω εδώ που είμαι οπότε
λίγο σε κινητοποιεί και κάνεις ένα βήμα ακόμα.
-

Ωραία Κλειώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ ευχαριστώ.
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Β. Η ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ
1η συνάντηση, 15/7/ 2017
Διάρκεια 10΄
Ωραία Ευτέρπη. Χάρηκα πολύ που δέχθηκες να συμμετέχεις σε όλη αυτή τη

-

διεργασία.
Και εγώ
-

Εκείνο που θα ήθελα από σένα να μου πεις είναι λίγα πράγματα για τον εαυτό σου και τις

σπουδές σου μέχρι τώρα και την ηλικία σου.
Είμαι 21, θα μπω στο 4ο έτος με την αρχή του σχ. έτους, ακαδημαϊκού έτους στο 4ο έτος της
Ψυχολογίας.
Πολύ ωραία. Έχεις αδέρφια;

-

Ναι έχω μια μικρότερη αδερφή την Δέσποινα, που είναι 17 χρονών και θα ξεκινήσει τη Γ΄
Λυκείου το Σεπτέμβριο.
-

Και οι γονείς σου με τι ασχολούνται;

Ο πατέρας μου είναι τώρα ιδιοκτήτης ταξί και η μητέρα μου σχολική τροχονόμος.
- Η απόφαση σου να σπουδάσεις Ψυχολογία ήταν μια δική σου απόφαση που προέκυψε:
Προέκυψε καταρχάς από το τέλος του Γυμνασίου, στη Γ΄ Γυμνασίου, περίπου με τις αρχές
της Α΄ Λυκείου και ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε σταθμός στη ζωή μου, ένας Ψυχολόγος
ο οποίος βοήθησε πολύ τη μαμά μου σε μια δύσκολη στιγμή και εγώ αυτόν τον ξέρω από
μωρό, πραγματικά από μωρό και μέχρι τα έξι μου έτη τον έβλεπα συχνά γιατί έχουμε μείνει
στο Βέλγιο και έχω γεννηθεί εκεί, αυτός είναι Έλληνας βέβαια, επομένως το γεγονός ότι έχει
βοηθήσει τη μαμά μου, και όχι μόνο, και άλλους ανθρώπους συγγενείς μου που έχουν πάει
εκεί, ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να αποφασίσω να περάσω στην Ψυχολογία
-

Ήταν ανασταλτικός παράγοντας;

A! είπα ανασταλτικός παράγοντας, συγνώμη έκανα λάθος καίριος, καθοριστικός, έκανα
λάθος.
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Είπες έχεις γεννηθεί στο Βέλγιο, ζούσαν εκεί οι γονείς σου;

-

Ναι είχαν μεταναστεύσει για λόγους εργασίας προφανώς, γιατί έμενε εκεί ο πατέρας μου,
παντρεύτηκε τη μάνα μου, την πήρε εκεί, έμειναν 10 χρόνια, γεννηθήκαμε και εγώ και η
αδερφή μου και μετά αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα.
Πόσο χρόνων ήσουν όταν επέστρεψες στην Ελλάδα;

-

6 χρόνων, στην Α΄ Δημοτικού, αποφάσισαν να ξεκινήσω εδώ το σχολείο
Και οι γονείς σου ήρθαν μαζί ή ήρθες εσύ

-

Όχι, ήρθαμε μαζί και οι τέσσερις
-

Ήρθατε μαζί σαν οικογένεια, οπότε υπήρξε αυτή η αλλαγή, πως θυμάσαι αυτή την
αλλαγή;

Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενη, αν

θυμάμαι σωστά, δεν αντιλαμβανόμουν προφανώς

οικονομικούς παράγοντες και όλα τα συναφή αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου όποιον με
ρωτούσε να λέω με καμάρι «εμείς θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα» γιατί προφανώς ο κύκλος
μας ήταν όλο Έλληνες στο Βέλγιο, ήταν μια Ελληνική κοινότητα, και ήμουν πολύ
χαρούμενη, γιατί για μένα η Ελλάδα ήταν καλοκαίρι, ήλιος, χαρά, θάλασσα γιατί την έβλεπα
μόνο τον Αύγουστο και νόμιζα ότι έτσι θα είναι γενικότερα και ήμουν χαρούμενη
-

Και όταν γυρίσατε από το Βέλγιο, ήρθατε στην Αθήνα;

Ναι στο Μαρούσι.
-

Στην Αθήνα ήρθατε και είχαν βρει οι γονείς σου δουλειά εδώ ή έψαχναν όταν ήρθαν;

O πατέρας μου είχε ήδη αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί με το ταξί και το νοίκιασε κατευθείαν
με το που ήρθε γιατί υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι από τα δικά μας μέρη, Καρδιτσιώτες και
αυτοί, επομένως το είχε ήδη συνεννοηθεί. Η μητέρα μου δεν εργάστηκε, ασχολήθηκε μαζί
μας τα πρώτα χρόνια, μετά μπήκε στη θέση του Σχολικού Τροχονόμου που είναι μέχρι και
τώρα, τόσα πολλά χρόνια.
-

Θυμάσαι αυτή την αλλαγή τόπου κατοικίας οι γονείς σου την έζησαν έτσι χαρούμενα;

Πολύ δραματικά και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί τώρα που μεγάλωσα, τα
τελευταία χρόνια, αντιλήφθηκα ότι υπήρχε μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας και
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κυρίως από την μητέρα μου. Η μητέρα μου πραγματικά σιχαινόταν την Αθήνα γιατί οι
συνθήκες ήταν πολύ καλές στο Βέλγιο και τα οικονομικά και ως προς την ποιότητα ζωής
π.χ. το σύστημα υγείας και παιδείας και η μητέρα μου που ήρθε εδώ τα πήρε πολύ στραβά και
υπάρχει και μια αρνητικότητα έτσι και αλλιώς από τη φύση της και όλη την ώρα έπλαθε
διαστρεβλωμένη εικόνα για την Αθήνα σε μας και έτσι νόμιζα και εγώ ότι είναι η Αθήνα
μέχρι που τη γνώρισα μόνη μου. Επομένως και εγώ στην αρχή έλεγα είναι χάλια ενώ τώρα
δεν λέω αυτό το πράγμα
-

Άρα η μαμά ένιωθε άσχημα, δυσάρεστα

Πολύ άσχημα
-

Όταν γύρισε γιατί δεν έβρισκε δουλειά ; Ήθελε να δουλέψει;

Oχι γιατί και στο Βέλγιο δεν δούλευε, πρόσεχε εμάς
-

Δεν δούλευε η μαμά στο Βέλγιο. Ο μπαμπάς στο Βέλγιο με τι ασχολιόταν;

Ο μπαμπάς μου στο Βέλγιο πριν το γάμο είχε ασχοληθεί με εργοστάσιο, με εστιατόριο,
δούλεψε στην κουζίνα εστιατορίου, είχαν επιχειρήσει να κάνουν και κάτι δικό τους, δεν
πέτυχε, είχε video club και πωλητής dvd και cd.
Στα προηγούμενα που είπες… πωλητής είπες

-

Ιδιοκτήτης βίντεο κλαμπ , εργάτης σε εργοστάσιο και δούλεψε στην κουζίνα εστιατορίου
Άρα πόσα χρόνια πριν ήταν ο πατέρας σου στο Βέλγιο;

-

15 χρόνια έχει ζήσει ο πατέρας μου και 10 χρόνια η μητέρα μου
Άρα 5 ήταν ο πατέρας σου πριν παντρευτούν οι γονείς σου, και 10 η μητέρα σου

-

Μισό λεπτό. Έμειναν 15 σύνολο εκεί.. 15 ο πατέρας μου και 10 η μητέρα μου, μαζί 10
χρόνια.
-

Εσύ ήρθες 6, άρα δεν έκαναν αμέσως παιδιά, δεν γεννηθήκατε αμέσως. Πριν γεννηθείτε

εσείς η μαμά δούλευε;
Πριν παντρευτεί τον μπαμπά δούλευε. Από τη στιγμή που τον παντρεύτηκε δεν δούλευε. Τα
πρώτα χρόνια, αλλά μόνον εδώ στην Αθήνα ως σχολική τροχονόμος.
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Ωραία, πριν παντρευτούν η μαμά με τι ασχολιόταν;

-

Η μαμά έχει ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Καταρχάς με την γεωργία και τη κτηνοτροφία
στο χωριό, είχανε μετά ένα οπωροπωλείο, είχανε φτιάξει μια βιομηχανία με πατάτες
Αυτά στην Ελλάδα;

-

Όλες αυτές οι δουλειές στην Ελλάδα, στην Καρδίτσα, ύστερα είχε δουλέψει ως Γραμματέας,
ως Λογίστρια γιατί έχει τελειώσει μια σχολή Λογιστικής και όλα αυτά σε μια εταιρεία που
έφτιαχνε μπετόν και μετά ασχολήθηκε σε ένα εστιατόριο, εκεί που πήγε ο πατέρας μου και
δούλεψε στην κουζίνα, είχε πάει και αυτή για λίγο, μετά τη σταμάτησαν, δεν έκανε κάτι
άλλο.
-

Οι γονείς της μαμάς σου με τι ασχολιόντουσαν;

Ο παππούς μου ήταν Ξυλοκόπος, Κτηνοτρόφος και Αγρότης και η γιαγιά Κτηνοτρόφος και
Αγρότισσα, επίσης έπλεκε κιόλας
-

Έπλεκε και τα πουλούσε;

Κάποια κομμάτια ναι, ήταν ένα μικρό εισόδημα
-

Άρα η μαμά σου ήθελε να πάει στο Βέλγιο και γνώρισε τον πατέρα σου και πήγε;

Η μαμά μου ήθελε να πάει στο Βέλγιο για να φύγει από αυτό τον ασφυκτικό κλοιό της
επαρχίας και της οικογένειας, ήταν μια σανίδα σωτηρίας, στην αρχή δεν ήθελε, αλλά μετά της
άρεσε πάρα πολύ
-

Σε ρωτάω για να δω, αν η μαμά έχει δυσκολία με τις αλλαγές

Έχει, με τις αλλαγές, αλλά ήταν τόσο ασφυκτικό το κλίμα γιατί την πίεζαν πολύ να
παντρευτεί στο χωριό που πραγματικά ο πατέρας μου ήταν μια σανίδα σωτηρίας, δεν ήθελε
κάποιον από εκεί, έναν αγρότη, έναν Κτηνοτρόφο, τα

έβλεπε πως ήταν, ναι μεν

στεναχωρήθηκε στην αρχή αλλά όταν είδε εκεί πως ήταν γιατί ήταν καλά τα οικονομικά
δεδομένα, τότε τη δεκαετία του 90 στο Βέλγιο, της άρεσε πολύ.
-

Δεν είχε πρόβλημα ότι ήταν σε μια άλλη χώρα, δεν ήξερε τη γλώσσα…

Όταν πηγαίνεις στο συγκεκριμένο μέρος, που είναι η ελληνική κοινότητα, είναι σα να
πηγαίνεις σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, ναι μεν δυσκολευόταν και υπήρχαν κάποιοι
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πρακτικοί λόγοι π.χ. να πας σε ένα γιατρό, αλλά επειδή είχε φίλους και όλοι Καρδιτσιώτες,
προσαρμόστηκε κατευθείαν. Να σας πω την αλήθεια ήταν πολύ πιο δύσκολη η προσαρμογή
στην Αθήνα παρά στο Βέλγιο. Παραδόξως!
Η μαμά τι είπε όταν εσύ της ανακοίνωσες ότι θέλεις να σπουδάσεις Ψυχολογία;

-

Α! μια χαρά, εννοείται, της άρεσε, πάρα πολύ.
-

Ο μπαμπάς με τη δική του δουλειά όταν γύρισε στην Ελλάδα ήταν εύκολα τα
πράγματα με το ταξί;

Καθόλου. Γιατί δούλευε πάρα πολλές ώρες και έλειπε από το σπίτι και ουσιαστικά δεν
έχουμε μεγαλώσει με τον πατέρα μας αλλά με τη μητέρα μας. Δούλευε και νύχτα, δηλαδή
όταν γύριζε 2 η ώρα και μετά κοιμόταν, εμείς το πρωί φεύγαμε για το σχολείο και κάποιες
φορές , κάναμε και 5 μέρες να τον δούμε, όταν θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε
μεγαλώσει με τη μάνα μας κυριολεκτικά.
Αυτό που θα ήθελα από σένα Ευτέρπη είναι να μπεις στη διαδικασία το επόμενο

-

διάστημα με βάση αυτά που

θα σου δείξω, τα σχεδιαγράμματα και τα σύμβολα, να

δημιουργήσεις το γενεογραμμά σου δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, της
τωρινής, των παππούδων και των προπαππούδων. Όσα περισσότερα στοιχεία μπορείς να
βρεις ρωτώντας και τους γονείς, τη γιαγιά και τον παππού αν υπάρχει και από τις δύο
πλευρές. Άρα θα φτιάξεις το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας σου για 3 γενιές. Αν το
καλοκαίρι πας στους παππούδες και τις γιαγιάδες θα μπορούσες να το κάνεις και να μάθεις
και πληροφορίες για τα επαγγέλματά τους, πως διάλεξαν εκείνοι τα επαγγέλματα τους, αν
τους άρεσαν τα επαγγέλματα τους και γενικά να δεις τις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί σε
ολόκληρη αυτή την οικογένεια στο βάθος των 3 γενεών που σου είπα. Άρα εγώ θα σου δώσω
αυτό το υλικό για να το δεις και εσύ, και αν μπορέσεις να μαζέψεις πληροφορίες να έχουμε
μια επόμενη συνάντηση για να μιλήσουμε γι’ αυτές τις πληροφορίες.

2η συνάντηση,

5 /10/2017

Διάρκεια 65΄
-

Ευτέρπη πολύ χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Από ότι μου είπες μάζεψες αρκετά
στοιχεία το καλοκαίρι από γιαγιάδες και παππούδες
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Τα κατάφερα
Πως ήταν όταν πήγες να τους ρωτήσεις όλα αυτά. Πως αντέδρασαν;

-

Ήταν πολύ ανοιχτοί και κυρίως η γιαγιά μου από την πλευρά της μαμάς ήθελε πάρα πολύ να
με βοηθήσει, ένιωθε ξαφνικά σα να μπαίνει στο δικό μου πεδίο, να με βοηθάει, η μικρή μου
βοηθός και μου έδωσαν πληροφορίες όλοι, κανείς δεν δυσανασχέτησε, όλα μια χαρά πήγαν,
όλα κόλλησαν ωραία
Στην οικογένεια, η μαμά , ο μπαμπάς όταν ρωτούσες;

-

Κυρίως η μαμά τα ξέρει αυτά, ο μπαμπάς ξέρει της δικής του οικογένειας, αλλά η μαμά ήξερε
και για τις δύο οικογένειες και αυτή ήταν που μου έδωσε τις πληροφορίες
Είναι από την ίδια περιοχή η μαμά και ο μπαμπάς;

-

Ναι, ναι, μισή ώρα το ένα χωριό από το άλλο
Α! είναι κοντινή η περιοχή

-

Όταν είσαι παντρεμένος 20 και κάτι χρόνια τα ξέρεις όλα
Και ενδιαφέρεσαι

-

Ακριβώς, ναι
Άρα ήταν διαθέσιμοι όλοι

-

Πάρα πολύ
Εσύ πως ένιωθες με όλη αυτή τη διαδικασία;

-

Μου άρεσε γιατί ένιωσα ότι ήταν η πρώτη φορά, μάλλον όχι η πρώτη φορά, από τις λίγες
φορές που κάνουμε κάτι ερευνητικό, έτσι μου θύμιζε αυτή η διαδικασία και δεν ήταν τόσο
θεωρητικό ότι διαβάσαμε, κάναμε κάτι, βγάζαμε αποτέλεσμα
-

Και όταν μάθαινες πράγματα για τους δικούς σου ανθρώπους , τους συγγενείς σου,
πως ένιωθες;

Ένιωθα σα να υπάρχει, βασικά, υπάρχει μια συνοχή μέσα στις γενιές και βλέπω πόσο πολύ
επηρεάζει η μια γενιά την άλλη, κυρίως πίσω στα χρόνια και πόσο πολύ έμοιαζαν, υπήρχαν
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τεράστιες ομοιότητες στα επαγγέλματα, βλέπω πόσο μεγάλη επιρροή ασκούσαν ο ένας
άνθρωπος στον άλλον
Α! ήταν μια διαπίστωση δική σου αυτή

-

Ναι, ναι και θα το διαπιστώσετε κιόλας, υπάρχουν τεράστιες ομοιότητες αλλά όχι στις
μεγάλες, παλαιότερες γενιές με τις πολύ νέες, εκεί υπάρχει μια τεράστια διαφορά, αλλά πίσω
από τις γενιές των γονιών μου υπήρχαν πολύ μεγάλες ομοιότητες
-

Μάλιστα. Εσύ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που έκανες ένιωσες κάτι για τον
εαυτό σου, ότι μάθαινες κάτι παραπάνω για σένα;

Ξέρετε τι ένιωσα μέσα από αυτό, μια στεναχώρια, μια πικρία με την έννοια ότι δεν είχαμε
ανθρώπους που να ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι στο σόι, είτε στο ένα, είτε στο άλλο. Από την
άλλη όμως πήρα και μια χαρά και για τον εαυτό μου και για τα νέα μέλη της οικογένειας, τα
ξαδέρφια μου, που είναι νέοι άνθρωποι, ότι οι περισσότεροι κάτι κάναμε, μορφωθήκαμε και
για τον εαυτό μου, δηλαδή νιώθω διαφορετικά που έχω π.χ. είμαι η πρώτη που ασχολήθηκα
με αυτόν τον τομέα, ότι γίνεται μια νέα αρχή, γι’ αυτό χάρηκα, ότι εμείς διαφέρουμε από τους
μεγάλους ανθρώπους
-

Από τη διαδικασία όμως της συλλογής των πληροφοριών ένιωθες ότι γνώριζες ένα
κομμάτι του εαυτού σου;

Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τον εαυτό μου, νομίζω περισσότερο κατανόησα τους άλλους
και όχι εμένα
-

Πως θα χαρακτήριζες εσύ Ευτέρπη το δικό σου εαυτό;

Επαγγελματικά ή γενικά;
-

Γενικά σαν άνθρωπο

Από πού να ξεκινήσω τώρα, να μιλήσω θετικά, να μιλήσω αρνητικά και τα δύο, δεν νιώθω
μεστή 100% αλλά ανεξάρτητα πιο είναι το μέτρο σύγκρισης θεωρώ ότι έχω κατακτήσει
κάποια πράγματα, δηλαδή τους στόχους που είχα θέση από μικρό παιδί, νιώθω τους έχω
κερδίσει σε ένα σημαντικό βαθμό, αυτό με κάνει να νιώθω καλά, θεωρώ ότι έχω μια
ισορροπία μέσα μου, ξέρω τι φταίει για κάποια πράγματα και κάποια θέματα τα έχω
διευθετήσει και αυτό το οποίο με κάνει πολύ χαρούμενη είναι ότι κάποια χρόνια πριν και
κυρίως στην εφηβεία είχα ένα μίσος μέσα μου και μια κακία για κάποια θέματα τα οποία δεν
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αντιλαμβανόμουν όταν ήμουν πιο μικρή, τώρα όμως νιώθω μια ισορροπία και σίγουρα έχει
βοηθήσει η σχολή μου σε αυτό πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι αυτό σου δίνει κέρδος, είναι να
κατανοήσεις κάποια πράγματα και νομίζω ότι μέσα από αυτή την κατανόηση έχω βρει αυτή
την ισορροπία
Τι ήταν αυτά τα πράγματα που σου προκαλούσαν μίσος;

-

Σε σχέση με τους γονείς μου.
Υπήρχε δηλαδή μια συγκρουσιακή σχέση;

-

Τριβές, ρήξεις κυρίως με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου, ιδίως μετά το θάνατο του
πατέρα της δηλαδή άρχισε μια κατρακύλα στις σχέσεις, υπήρχε μια μεγάλη ρήξη, αλλά η
μεγάλη ρήξη ήταν μεταξύ εμού και του πατέρα μου, πλέον αυτό δεν ισχύει, όχι γιατί οι
σχέσεις έχουν αποκατασταθεί ή έγιναν ποτέ καλές, άλλο που αυτός πιστεύει αυτό, η αλήθεια
η δική μου δεν είναι αυτή, είναι μόνο και μόνο επειδή εγώ δεν ασχολούμαι και θεωρώ ότι
δεν αξίζει να ασχοληθώ.
Η σύγκρουση προερχόταν από τις διαφορετικές αντιλήψεις του πατέρα;

-

Ναι, ακριβώς.
-

Δηλαδή ο πατέρας τι περίμενε από σένα που δεν το έπαιρνε ή δεν το έβλεπε να
συμβαίνει;

Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό γιατί καλώς ή κακώς ήμουν πάντα ένα υπάκουο παιδί,
έκανα αυτά που θέλουν οι γονείς, είχα το φαινόμενο του φωτοστέφανου που λέμε, το καλό
παιδί, το ήσυχο, το παιδί το διαβαστερό, αυτό που θέλουν και οι καθηγητές, και χωρίς να το
λέω ότι παινεύομαι, αλλά δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι εκεί. Το θέμα είναι στις διαφορετικές
αντιλήψεις και στον τρόπο αντιμετώπισης και στις συμπεριφορές, εγώ κάποιες συμπεριφορές
δεν τις ανεχόμουν και φυσικά ήρθε και η εφηβική ηλικία, η οποία έφερε τις συγκρούσεις
αλλά οι συμπεριφορές αυτές από ότι βλέπω ήταν πραγματικά κακές γιατί δεν ήταν μια δική
μου άποψη, είναι μια κοινή παραδοχή, που αυτό δεν μου άρεσε και δεν το ανέχομαι, είτε
αυτό είναι μια συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα μου, είτε στην αδερφή μου, είτε σε μένα.
-

Τι ήθελε ο πατέρας σου από σένα; Τι όνειρα είχε;
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Όχι, τα όνειρα του είναι μια χαρά και τώρα μάλιστα είναι πολύ περήφανος. Τιμή του και
καμάρι του. Αλλά όταν αυτός πιστεύει ότι ο άλλος πρέπει να υπακούσει και αυτό δεν μπορεί
να συμβεί
-

Τι πίστευε ότι θα μπορούσες να κάνεις εσύ που δεν το έκανες;

Να του μιλάω όπως εκείνος μπορεί να θέλει. Βασικά να μην του φέρνω ποτέ αντίρρηση γι’
αυτά που θέλει, π.χ. εκείνος μπορεί να λέει ότι θέλει αλλά θέλει ο άλλος να είναι κύριος ή
κυρία απέναντι του, κάτι το οποίο δεν γίνεται, οι σχέσεις είναι πάρε – δώσε, ότι δίνεις θα
πάρεις.
-

Τι ήθελε, τι σου έλεγε και υπήρχε η αντίδραση; να διαβάζεις περισσότερο;

Όχι, όχι καμία σχέση. δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να ήταν κάτι πάρα πολύ απλό,
κάτι πχ. για την κασετίνα, π.χ. κάτι… εμένα ο τρόπος με νευριάζει πάρα πολύ. Δεν ήταν ότι
είχε το πρόβλημα, γιατί Ευτέρπη δε διαβάζεις; γιατί δεν βοηθάς τη μητέρα σου στο σπίτι; δεν
υπήρχε θέμα, είναι το θέμα της προσέγγισης, ο τρόπος…
-

Αυτό το έβλεπες ότι ήταν σε σένα ή ήταν γενικά;

Όχι είναι ο τρόπος του αυτός γενικότερα
-

Είναι θέμα χαρακτήρα

Φυσικά, έχει να κάνει και με το σπίτι του που οι συμπεριφορές… ήταν άθλια τα πρότυπα εκεί
μέσα, έχει πρότυπα…
-

Εννοείς τον παππού και την γιαγιά;

Από την μητέρα του και μόνο
-

Από την γιαγιά και μόνο;

Μιλάμε για πολύ αυταρχικό χαρακτήρα
-

Η γιαγιά, από την πλευρά του πατέρα. Με αυτή τη γιαγιά είχες εσύ πάρε – δώσε;

Όχι
-

Η μαμά;

Όχι η μαμά είχε σχέση, οι σχέσεις της μαμάς με την πεθερά της είναι πάρα πολύ άσχημες
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-

Ακόμα; Ζει αυτή η γιαγιά;

Βέβαια ζει. Ποτέ δεν την ήθελε την μαμά. Όσο πάνε τα χρόνια γίνονται πολύ τεταμένες οι
σχέσεις. Βασικά δεν είναι ότι ακριβώς συγκρούονται πλέον, υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά
είναι πλέον τυπικές δηλαδή ένα χρόνο να φανταστείτε, από το ένα καλοκαίρι

έως το

επόμενο καλοκαίρι να μη μιλήσουν, μπορεί στο τηλέφωνο (να μιλήσουν) και εγώ μπορεί να
μιλήσω Χριστούγεννα, Πάσχα, να πούμε Χρόνια Πολλά, τελείως τυπικά, αλλά οι σχέσεις
είναι πολύ τυπικές
-

Ο παππούς;

Έχει πεθάνει όταν ήμουν 3 χρόνων και δεν έχω καμία ανάμνηση
-

Α! δεν έχεις αναμνήσεις από εκεί

Το

’99 πέθανε όπως έχω γράψει και το 96 ήταν η δική μου γέννηση

-

Α! οπότε ήσουν μωράκι

Δεν έχω καμία ανάμνηση, αλλά καμία σχέση με τη γιαγιά μου και επίσης αυτό που μου κάνει
τεράστια επίσης εντύπωση ότι ο παππούς δεν είχε καμία σχέση με τον πατέρα μου. Ο
παππούς μου ήταν πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και το λένε όλοι, ο πατέρας μου καμία
σχέση. Έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, ο πατέρας μου είναι πολύ αυταρχικός, μιλάει
διαφορετικά, ο πατέρας μου κάπνιζε, έπινε, όχι ότι είναι πότης, αυτό το λίγο παραπάνω, ενώ
π.χ. το καλοκαίρι άφηνε τη μάνα μου στο σπίτι να κάνει δουλειές, έβγαινε μπεκρόπινε στα
καφενεία, ο παππούς μου ποτέ δεν άφηνε τη γιαγιά μόνη της και βλέπω μια πραγματικά
διαφορά τεράστια μεταξύ του πατέρα και γιού, αυτό μου έκανε εντύπωση όταν έκανα την
εργασία
-

Ο πατέρας του παππού σου; πως ήταν σαν χαρακτήρας;

Μια χαρά, μια χαρά, σαν τον παππού μου. Ο πατέρας μου μοιάζει πιο πολύ από εδώ, από το
σόι της γιαγιάς μου, ήταν όλοι έτσι, εριστικοί άνθρωποι
-

Δηλαδή, εδώ υπήρχαν… και η προγιαγιά σου;

Όχι αυτός ο προπάππους και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, ότι ο πατέρας μου αναφέρει
με αρνητικά λόγια τη συμπεριφορά τους και την αναπαράγει χωρίς να το αντιλαμβάνεται,
αναπαράγει αυτή τη συμπεριφορά.
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Άρα βλέπεις ομοιότητες ανάμεσα στον προπάππου του πατέρα σου…

-

Στην μητέρα του πατέρα μου και στον πατέρα. Αυτός, η γιαγιά και ο μπαμπάς μοιάζουν.
Δηλαδή προσβάλλουν και στεναχωρούν τον οποιονδήποτε τους πάει κόντρα. Όχι κόντρα για
την κόντρα, για το παραμικρό. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο αυτοί οι άνθρωποι, ναι,
προπάππους, γιαγιά, πατέρας. Ναι και παινεύει τον πατέρα του για τη φοβερή του
συμπεριφορά αλλά δεν την αναπαράγει.
Ναι ο προπάππους και η γιαγιά ήταν και αυτοί αγρότες;

-

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, όλοι, όλοι
-

Είναι Κτηνοτρόφοι και εδώ βλέπω ότι ο προπάππους και η γιαγιά από την πλευρά του
πατέρα έχουν τρία παιδιά, τον παππού σου και δύο κορίτσια. Τα κορίτσια αυτά με τι
είχαν ασχοληθεί;

Όλες ήταν αγρότισσες και επίσης είχαν κάνει κάποιες δουλειές σαν εργάτριες στο Βέλγιο.
Γιατί όλοι τους είχαν πάει για λίγο στο Βέλγιο, σε εργοστάσια δούλευαν
-

Ποιοι είχαν πάει; Εδώ ο παππούς, η Χριστίνα και η Αλεξάνδρα ήταν στο Βέλγιο;

Όλοι και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είχαν αφήσει τα παιδιά τους εδώ πέρα, τα πρόσεχαν οι
παππούδες και μετά γύρισαν, μετά από κάποια χρόνια, ήταν όλοι τους πάρα πολύ φτωχοί από
την πλευρά του πατέρα, ήταν πάμφτωχοι
-

Ήταν πάρα πολύ φτωχοί. Αυτά τα παιδιά από την πλευρά του πάππου τι έχουν γίνει,
έχουν μείνει στο Βέλγιο;

Όχι, τα παιδιά αυτής εδώ είναι μισά στο Βέλγιο και τα άλλα είναι στο χωριό και είναι αγρότες
και τα παιδιά αυτής…
-

Τα παιδιά στο Βέλγιο με τι ασχολούνται;

Πάλι με εργοστάσια όλοι
-

Εργάτες ή εξειδικευμένο προσωπικό;

Όχι, όχι εργάτες
-

Άρα αυτά τα παιδιά είχαν μείνει ή είχαν ξαναπάει στο Βέλγιο και έγιναν απλά εργάτες
και της Αλεξάνδρας;
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Η μία η κόρη της Αλεξάνδρας είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, είναι μια πολύ
μορφωμένη γυναίκα, έχει κάνει και το διδακτορικό της εκεί και το μεταπτυχιακό της στο
Αριστοτέλειο και έχει μια πολύ καλή θέση στη Γαλλία, αλλά…
-

Σε ποιο τομέα;

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός. Αλλά τα δύο της αγόρια όμως είναι πραγματικά τόσο
διαφορετικά, ο ένας είναι Πλακάς, ο άλλος… έχουν μεροκάματο, είναι πολύ φτωχοί
-

Εδώ στην Ελλάδα ή στο Βέλγιο;

Ναι μένουν σε πολύ παλιά σπίτια, όπου βρουν μεροκάματα, ανύπαντρα και τα τρία αλλά
υπάρχει τεράστια ρήξη με την αδερφή τους και αυτή είναι πολύ μορφωμένη και πολύ καλά
και αυτά τα δύο αγόρια είναι χάλια, υπάρχει τεράστια ρήξη, ούτε καλημέρα δεν λένε
-

Αυτά είπαμε είναι από του παππού σου τις αδερφές. Ο παππούς σου όταν ο πατέρας
σου αποφάσισε να πάει στο Βέλγιο, είχε και δυο κορίτσια ακόμα

Δύο αδερφές
-

Α! είδες, αγόρι δύο αδερφές, αγόρι δύο αδερφές. Ποια ήταν η στάση της οικογένειας
του πατέρα του και της γιαγιάς σου, της μητέρας του;

Κανένα πρόβλημα δεν είχαν, γιατί έτσι και αλλιώς τον πατέρα μου τον είχαν αφήσει από τα
12 έτη να μείνει μόνος του, γιατί αυτοί έμεναν στην Καρδίτσα και τον έστειλαν στο Βόλο να
μάθει να γίνει Ηλεκτρολόγος, σε ένα σχολείο εκεί πέρα δεν θυμάμαι πως ήταν τα πράγματα
εκείνη την εποχή και έμενε στην αρχή με τη θεία του και μετά έμεινε μόνος του, οπότε από τα
12 έτη ο πατέρας μου είναι αυτό που λέμε φευγάτος στα δικά μου μέρη.
-

Έμαθε; Έγινε Ηλεκτρολόγος;

Έγινε, ναι έχει τελειώσει. Έγινε Ηλεκτρολόγος, με οικοδομές ασχολήθηκε μετά, αλλά ποτέ
δεν το αγάπησε και το άφησε
-

Χωρίς να του αρέσει;

Όχι, χωρίς να του αρέσει, αυτός ήθελε να γίνει ρολογάς και δεν τον άφησαν γιατί του είπαν
ότι δεν έχει δουλειά και πήγε και έγινε Ηλεκτρολόγος που δεν του άρεσε ποτέ.
-

Άρα ο πατέρας σου έχει τελειώσει το Δημοτικό και αυτή τη σχολή;
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Όχι έχει βγάλει το Τεχνικό Λύκειο και πήρε από εκεί την εξειδίκευση του Ηλεκτρολόγου
-

Α! έχει βγάλει το ΕΠΑΛ, Ηλεκτρολόγων. Ωραία οι γονείς του το ότι έχει τελειώσει το
Επαγγελματικό Λύκειο αλλά δεν ασχολήθηκε πως το είδαν, τους άρεσε, δεν τους
άρεσε;

Ήταν αδιάφοροι. Από τη στιγμή που πήγε στο Βέλγιο και είχε ένα μεροκάματο δεν τους
ένοιαζε, έτσι και αλλιώς κυρίως η γιαγιά μου, τη μητέρα του, δεν την ένοιαζε ποτέ για κανένα
της παιδί, γιατί ο σκοπός ήταν να παντρέψει τα κορίτσια, γιατί τα πάντρεψε από 16 χρονών
τη μία και την άλλη 15, γιατί αυτό που έλεγε στα παιδιά της ήταν να φύγετε να πάτε στα
σπίτια σας, ήταν μια πολύ αδιάφορη μητέρα, δεν την ένοιαξε ποτέ.
-

Ο πατέρας σου στο Βέλγιο όταν πήγε πόσο χρονών ήταν;

Από τη στιγμή που ήρθαν εδώ το 2002 και ήταν 15 χρόνια εκεί, πόσο ήταν… το 87,
σωστά…
-

Εκείνος θυμάται καλά το Βέλγιο, δηλαδή ένιωθε ότι περνούσε καλά;

Πάρα πολύ, ναι
-

Του άρεσε;

Ναι, αλλά έχει άχτυ να γυρίσει πίσω, αλλά τώρα το έχει μετανιώσει και θέλει να ξαναφύγει,
να πάει στο Βέλγιο
-

Α! μάλιστα. Πεσ’ μου λίγο και για τα αδέρφια της γιαγιάς σου από την πλευρά του
πατέρα. Ο Γιώργος, η Χρύσω και η Αθηνά

Ναι βέβαια, Αγρότες ήταν, Κτηνοτρόφοι όλοι, υπάλληλοι σε εργοστάσιο στο Βέλγιο,
ακολουθούν όλοι το ίδιο μοτίβο, έφευγε ο ένας και ακολουθούσαν και οι άλλοι. Ο Γιώργος
και η Αθηνά για λίγα χρόνια έφυγαν και μετά επέστρεψαν.
-

Ναι, αυτοί έχουν παιδιά;

Ναι έχουν όλοι τους παιδιά
-

Εδώ ή στο Βέλγιο;

Η Χρύσω έχει ένα γιο ο οποίος έχει ένα βαθμό νοητικής στέρησης, ουσιαστικά τον ταΐζει
εκείνη, είναι στο σπίτι, έχει κάνει ένα παιδί, έχει χωρίσει λόγω της κατάστασής του
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-

Ενώ είχε νοητική στέρηση έχει παντρευτεί;

Ναι δεν έχει τεράστια μορφή, αλλά το αλκοόλ τον έκανε χειρότερα, γιατί είναι αλκοολικός,
ουσιαστικά κατέληξε να είναι λίγο πένας και τον μαζεύει η μάνα του
-

Τι σημαίνει αυτό;

Πένας είναι ο φτωχός που πίνει, μπεκροπίνει, είναι με χάλια ρούχα, ρακένδυτος
-

Και έχει παιδί αυτός;

Ένα παιδί, δεν έχω ιδέα τι σχέση έχουν γιατί έχω καταλάβει ότι η γυναίκα του δεν θέλει ούτε
να τον βλέπει
-

Α! δεν έχει χωρίσει;

Έχει χωρίσει
-

Και το παιδί αυτό; Με τι ασχολείται;

Δεν έχουμε επαφές. Από τότε που χώρισαν έχουν εξαφανιστεί.
-

Αγόρι, κορίτσι;

Κορίτσι.
-

Μάλιστα. Αυτό είναι το παιδί της Χρύσως (δείχνει το χάρτη). Αγόρι είπαμε;

Μίλτος. Ο Γιώργος έχει 2 γιούς, 2 χωρισμένους γιούς…..
-

Είχε παντρευτεί;

Είχε παντρευτεί, έχει κάνει ένα κοριτσάκι με μια εξαιρετική γυναίκα, που δυστυχώς τον
παντρεύτηκε και αυτός πραγματικά είναι η ντροπή της οικογένειας.
-

Το κοριτσάκι αυτό;

Το κοριτσάκι είναι ένα πολύ καλό κοριτσάκι, στην ηλικία της αδερφής μου, Γ΄ Λυκείου, ζει
με τη μαμά της στη Θεσσαλονίκη και έχει βρει την ησυχία της. Ενώ ο υπάλληλος ο γιός
είναι μια χαρά, χώρισε και αυτός πρόσφατα, έχει 2 παιδιά αλλά είναι υπάλληλος σε
κατάστημα με έπιπλα πηγαίνουν στο Βέλγιο, φτιάχνουν σε ελληνικά εστιατόρια τα έπιπλα,
τραπέζια κλπ. Καμία σχέση με τον αδερφό του.
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Και η Αθηνά;

-

Η Αθηνά είναι μια τραγική ιστορία, έχει 3 παιδιά, ο άντρας της είναι ανάπηρος, είχε χάσει το
φως του, είχε όταν ζούσε κινητικά προβλήματα η μια η κόρη της είναι σε καροτσάκι με
νοητική στέρηση και καρδιοπάθεια, είναι μια χτυπημένη οικογένεια από τη μοίρα και τα άλλα
δύο της παιδιά είναι φυσιολογικά αναπτυσσόμενα, μια χαρά
-

Με τι ασχολούνται τα παιδιά

Ο ένας με ταξί και η άλλη η κόρη της οικιακά
-

Ναι, άρα υπάρχουν δυσκολίες

Ναι στην οικογένεια αυτή πάρα πολλές, στο σόι όχι μόνο στην οικογένεια αυτή
-

Μεταξύ τους έχουν επαφές και σχέσεις;

Το σόι του παππού μου, για να τα ξεχωρίσουμε, οι Αντρίκου δηλαδή, γιατί το επώνυμο μου
είναι Αντρίκου, όσο μακριά και να πάει η συγγένεια έχουν εξαιρετικές σχέσεις, μεταξύ τους,
το σόι της γιαγιάς μου, βασικά δεν έχει καμία επαφή και αυτό επειδή η γιαγιά μου δεν τους
θέλει
-

Μεταξύ τους;

Όμως μεταξύ τους είναι μια χαρά. Η γιαγιά μου το σόι της το θέλει, αλλά από το σόι του
άντρα της δεν τους ήθελε καθόλου, και ποτέ δεν κατάλαβε κανείς ποτέ το λόγο γιατί είναι
όλοι τους εξαιρετικοί από το σόι του παππού. Απλά η γιαγιά μου δεν θέλει κανέναν από ότι
έχω καταλάβει.
-

Ωραία! και να πάμε τώρα στα αδέρφια του πατέρα σου.

Δυο κορίτσια, η Ιφιγένεια και η Τούλα, Έφη και Τούλα
-

Έφη και Τούλα, όπως γράφεις εδώ.

Η Ιφιγένεια έχει παντρευτεί τον Τάσο
-

Με τι ασχολείται η Έφη;

Έχουν χωρίσει, έχω βάλλει γραμμούλα (στο χάρτη). Η Έφη έχει κάνει πολλές δουλειές στη
ζωή της. Ήταν πωλήτρια σε παντοπωλείο
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Τι σπουδές έχει κάνει; έχει τελειώσει Δημοτικό; Γυμνάσιο; Λύκειο;

-

Δεν έχει σπουδάσει τίποτα, Γυμνάσιο γιατί μετά παντρεύτηκε στα 15 ή στα 16, δεν θυμάμαι
ποια στα 15 και ποια στα 16 και έχει δουλέψει πωλήτρια σε παντοπωλείο, ήταν μοδίστρα και
της πήγαιναν τα ρούχα και τα μπάλωνε, τα έραβε, κλπ. σε ζαχαροπλαστείο..
-

Πού; στο χωριό, στο Βέλγιο, που;

Όχι, όχι, όλα αυτά τα έχει κάνει στη Καρδίτσα, στο Βόλο, εκεί οπουδήποτε, είχε πάει και μια
φορά στο Βέλγιο και είχε δουλέψει ως εργάτρια αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν πάλι σε
εργοστάσιο, υπάλληλος για πολύ λίγο
-

Και όταν παντρεύτηκε, ήταν στην Ελλάδα

Ο άντρας της ήταν πολύ αυταρχικός γιατί ήταν Αστυνομικός, στο χωριό ήτανε και
προσπαθούσε κάπου – κάπου να δουλέψει, είχε δουλέψει και την Εστία Σίτισης των φοιτητών
στη Θεσσαλονίκη και κυρίως φύλαγε κάποιους ηλικιωμένους, δεν την άφηνε να φύγει και
πολύ, εκεί στο χωριό, οι σχέσεις τους είναι πολύ τεταμένες, τώρα έχουν χωρίσει και έχουν
τρία παιδιά.
Τα παιδιά με ποιον είναι τώρα;

-

Τα παιδιά 35-40 χρόνων, έχουν κάνει τις οικογένειες τους
-

Με τι ασχολούνται τα παιδιά αυτά;

Η Νίκη η ξαδέρφη μου έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και είναι
παντρεμένη με 2 κοριτσάκια, αυτή μια χαρά είναι και από οικονομικής άποψης και με την
οικογένεια της μια χαρά είναι. Η Μαίρη και ο Αλέξανδρος ήταν λίγο τα μαύρα πρόβατα
αυτής της οικογένειας γιατί ουσιαστικά υπήρχε πάντα η σύγκριση με την αδερφή τους που
δεν είχαν σπουδάσει αυτοί κάτι, υπάλληλοι ήταν, σερβιτόροι, αυτή η Μαίρη ήταν σερβιτόρα,
ο Αλέξανδρος με Υπολογιστές έχει ασχοληθεί. Τώρα έχει παντρευτεί.
-

Ο Αλέξανδρος που ασχολήθηκε με Υπολογιστές τελείωσε το Λύκειο και πήγε σε

κάποια σχολή;
Σε μια Ιδιωτική σχολή είχε πάει αλλά οι σχέσεις τους έγιναν τεταμένες τα τελευταία 4-5
χρόνια
-

Ο Αλέξανδρος;
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Ο Αλέξανδρος. Και με τον πατέρα του υπήρχαν τεράστιες ρήξεις, δεν ήθελε ούτε να τον δει
Α! που είναι ….. ο πατέρας;

-

Ο γιος παρουσίασε ένα πρόβλημα … ο πατέρας του τότε μάλλον του έκανε κλικ και τα έβαλε
στην άκρη τα θέματα της …. και μετά ήρθαν πάλι κοντά και πλέον τον τελευταίο χρόνο με
το γάμο της αδερφής του ήρθε στο χωριό φαίνεται ότι έχουν αποκατασταθεί, το αγκάθι όμως
που έχει ο πατέρας του…
Είναι καλά το παιδί τώρα;

-

Το παιδί είναι μια χαρά τώρα, είναι μια χαρά και δουλεύει πλέον, το αγκάθι το έχει ο πατέρας
του, πάντα έχει τον καημό αυτό, αλλά φαίνεται να τον έχει αποδεκτή λόγω του προβλήματος
υγείας.
-

Τώρα που δουλεύει το παιδί αυτό;

Οπουδήποτε βρει, φτιάχνει Ιστοσελίδες, δεν υπάρχει μια σταθερή εργασία, όποιος του
ζητήσει κάτι, καταστήματα κλπ. Είμαστε λίγο περιπετειώδες σόι, δεν είμαστε κομφορμιστές
Όλες οι οικογένειες έχουν και τα καλά και τα κακά τους. Η Ελένη;

-

Η Ελένη είναι επίσης αυτή που παντρεύτηκε πολύ μικρή το Δημήτρη και έχει κάνει 3 παιδιά,
2 κορίτσια και ένα κορίτσι. Η ιστορία της είναι πιο νορμάλ από την ιστορία της Έφης, δεν
είχαν αυτά τα προβλήματα, αν εξαιρέσεις την πολύ πρώιμη εγκυμοσύνη της ξαδέρφης μου
στα 20 έτη, που το κράτησε το παιδάκι. Τώρα η ξαδέρφη μου..
-

Δεν είχε σπουδάσει κάτι το κορίτσι αυτό;

Έχει σπουδάσει, έχει σπουδάσει, στο Βέλγιο το κράτος σε βοηθάει
-

Α! είναι στο Βέλγιο;

Είναι όλοι τους στο Βέλγιο αυτοί και οι 5 και οι άντρες και ο άντρας της..
-

Η Ελένη και ο Δημήτρης είναι στο Βέλγιο;

Και τα παιδιά τους και η μία τους η κόρη η Μαρία η μεσαία που είναι παντρεμένη
-

Άρα η ….
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Η Δώρα είναι που έμεινε έγκυος στα 20 και το κράτησε , είχε πολλά προβλήματα γιατί ο
σύζυγος της τη χτύπαγε και χώρισε και μετά αυτή συνέχισε τις σπουδές της, έχει σπουδάσει
Δημόσια Διοίκηση, είχε εργαστεί στον αντίστοιχο ΟΑΕΔ.
-

Η εγκυμοσύνη πότε ήταν μου είπες;

Στα 20 έτη και τον παντρεύτηκε αναγκαστικά. Ένας Έλληνας ήταν.
-

Α! με Έλληνα..

Ναι το έπαιζε καλός αλλά της βγήκε χάλια
-

Και σπούδασε;

Δημόσια Διοίκηση, εργαζόταν στον ΟΑΕΔ, τον αντίστοιχο ΟΑΕΔ του Βελγίου αλλά μετά
έκανε επιπλέον σπουδές και τελείωσε Νομική στο Βέλγιο και τώρα εργάζεται σε μια Δημόσια
Υπηρεσία, τη αντίστοιχη ελληνική δεν τη γνωρίζω. Ουσιαστικά τη ζωή της την έφτιαξε μετά,
στην αρχή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το παιδί
-

Παραμένει με αυτό τον άνθρωπο;

Όχι βέβαια, αφού από τότε που ήταν έγκυος χώρισαν. Την πέταξε έξω από το σπίτι με την
κοιλιά στο στόμα, αλλά οι επιλογές της από αυτόν ήταν πολύ άσχημες
-

Έχει ξαναπαντρευτεί;

Όχι, δεν έχει ξαναπαντρευτεί, ευτυχώς
-

Έχει παιδιά;

Το μωρό αυτό που είναι τώρα 13 χρόνων
-

Α! είναι μεγάλο παιδάκι, Άρα παρόλα τα προβλήματα μπόρεσε και αποκαταστάθηκε

Τώρα είναι πολύ καλά, ζει στις Βρυξέλες και είναι πολύ καλά οικονομικά
-

Πολύ ωραία

Είχε τη στήριξη της οικογένειας της
-

Τη βοήθησαν

Πάρα πολύ η μαμά της, πάρα πολύ
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-

Η μαμά με τι ασχολείται;

Η Ελένη ήταν Αγρότισσα, τα πρώτα χρόνια που παντρεύτηκε
-

Στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο είχε δουλέψει και αυτή στην κουζίνα σε εστιατόριο και υπάλληλος σε εργοστάσιο
και ως καθαρίστρια βρεφονηπιακού σταθμού
-

Και ο άντρας της;

Ο άντρας της ο Σωτήρης ήταν και αυτός Αγρότης εδώ στην Ελλάδα και δούλευε και αυτός σε
εστιατόριο, δούλευε στην κουζίνα και τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υπάλληλος σε
εργοστάσιο στην ίδια δουλειά. Δεν αλλάζαμε εμείς σε αυτό το σόι, όλοι τα ίδια
-

Το 2ο κορίτσι;

Η Νίκη είναι παντρεμένη, έχει σπουδάσει, δούλεψε σε μια τράπεζα
-

Τι σπουδές έχει κάνει;

Οικονομικά
-

Και δουλεύει;

Στο Βέλγιο και αυτή. Στο Βέλγιο βέβαια δεν ήταν τόσο καλή μαθήτρια, εντάξει όμως τα
κατάφερε, δεν δουλεύει τώρα, έχει ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στη δουλειά
της
-

Και ο Πέτρος ;

Ο Πέτρος δεν είναι πολύ σταθερός έχει αλλάξει πολλές αποφάσεις στη ζωή του, ποτέ δεν
ολοκλήρωσε σπουδές, δηλαδή από τη μια ήθελε να γίνει Μηχανικός Αυτοκινήτων, από την
άλλη ήθελε να γίνει Οπτικός, πήγαινε για ένα δυο μήνες και έφευγε και ως dj εργάζεται πολύ
περιστασιακά, δεν έχει κατασταλάξει, είναι ένα χρόνο μικρότερος από εμένα, επομένως δεν
έχει ολοκληρώσει σπουδές σε τίποτα.
-

Και αυτός στο Βέλγιο;

Όλοι, όλοι.
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-

Άρα με τον μπαμπά , το εξαντλήσαμε, τους είπαμε όλους, από το σόι του μπαμπά, ο
μπαμπάς πως νιώθει για το σόι του;

Ως αναφορά τα επαγγελματικά;
-

Γενικότερα

Α! είναι με το γενικό σόι, οι Αντρίκοι, είναι μια χαρά. Και τόσα χρόνια με τις αδερφές του
που ήταν όλες στο Βέλγιο είχαν πολύ καλές σχέσεις με τη μία κυρίως, τα τελευταία χρόνια
όμως έχουν συμβεί κάποια γεγονότα και τους έχουν απομακρύνει και οι σχέσεις έχουν
αλλάξει πάρα πολύ. Ε! ούτε εκείνος είναι σίγουρος για το λόγο, πιθανολογούμε όμως γιατί
ποτέ δεν έχει γίνει μια κουβέντα ανοιχτά, έχει την τάση ο πατέρας μου να το αποφεύγει, να
στρουθοκαμηλίζει και ποτέ δεν έπιασε τις αδερφές του, τι έχετε, τι έχει αλλάξει, απλά
υποθέτουμε όλοι ότι έχουν έχθρα, απλά έχουν απομακρυνθεί
-

Συγκεκριμένα για ποιο λόγο;

Ένα παράδειγμα π.χ. όταν η θεία μου η Νίκη βάφτισε την εγγονή της την κόρη της ξαδέρφης
μου, έγινε η βάφτιση αυτή στο Βέλγιο και ήταν σε πολύ κλειστό κύκλο, 30 άτομα και μείς
δεν καταφέραμε να πάμε, κανένας, ούτε ο πατέρας μου γιατί τα έξοδα ήταν πάρα πολλά,
αυτοί από τότε θύμωσαν και κρατάνε μούτρα, αλλά δε γινόταν γιατί τότε εμείς είχαμε
αγοράσει το Ταξί και είχαμε ένα δάνειο, δεν μπορούσαμε να χρεωθούμε επειδή βάφτιζε στο
Βέλγιο και αυτοί π.χ. από τότε θύμωσαν. Μετά κάτι άλλο ήταν τα κληρονομικά που ενώ η
διαθήκη έγραφε ότι κάποια λίγα χρήματα άφηνε ο παππούς στον πατέρα μου επειδή είχε
δώσει άλλα χρήματα στα κορίτσια, αυτές, π.χ. λένε όχι δεν ισχύει αυτό και ο πατέρας μου δεν
τα ξεκαθάρισε ποτέ αυτά ήταν κάποιες αφορμές μικρές
-

Γενικά σε αυτή την οικογένεια του πατέρα σου τι ήταν σημαντικό να κάνουν τα
παιδιά;

Τι ήταν…. να έχουν μεροκάματο, όχι να γίνουν άνθρωποι μορφωμένοι
-

Η επιβίωση δηλαδή;

Η επιβίωση είμαι σίγουρη εκτός από αυτή εδώ την αδερφή του παππού μου που η κόρη της
έχει γίνει Μηχανολόγος Μηχανικός στη Γαλλία, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονταν για την
μόρφωση απλά ήθελαν αυτό, νάχεις ψωμί να φας, αυτό το πράγμα και να φύγουν τα κορίτσια
να παντρευτούν
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-

Και όταν αποκτούσαν αυτό το ψωμί;

Μια χαρά είσαι
-

Δεν τους ενδιέφερε να κάνουν κάτι παραπάνω;

Αυτό που τους ενδιέφερε σε αυτό το σόι ήταν να βλέπουν χειροπιαστά πράγματα, δηλαδή αν
σε δουν εσένα ότι έφτιαξες ένα μαγαζί στο Βέλγιο, που οι περισσότεροι Έλληνες αυτό
κάνουν, τρίτης γενιάς, νάχεις ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι, είσαι εντάξει, δηλαδή είτε είσαι
μορφωμένος είτε είσαι αμόρφωτος δεν τους ένοιαζε καθόλου, αρκεί νάχεις κάτι χειροπιαστό,
α! αυτός έβγαλε αυτό, τα κατάφερε.
-

Άρα η μόρφωση δεν είχε ιδιαίτερη αξία

Όχι, καμία αξία, ούτε να πούμε σε τι μοίρα, δεν τους ένοιαζε, νάχεις ψωμί να φας, νάχεις
σπίτι, αυτοκίνητο, τέλος.
-

Άρα ουσιαστικά ήταν τα υλικά αγαθά

Μόνο, μόνο αυτό, μόνο αυτό
-

Ακόμα και στον πατέρα σου φτάνει αυτό;

Καθόλου στον πατέρα μου.
-

Ο πατέρας σου τι έχει σαν αξία;

Ο πατέρας μου αυτό που θέλει είναι εμείς να μορφωθούμε
-

Για τον πατέρα σου αξία έχει η μόρφωση

Ναι, όχι για τον ίδιο, για τα παιδιά του, για μένα και την αδερφή μου. Εκείνος δεν είναι
διαβαστερός καθόλου, τώρα ασχολείται αλλά για μας, γι αυτό δουλεύει και τόσες ώρες από
το πρωί μέχρι το βράδυ γι αυτό, ήθελε να μας σπουδάσει, ουσιαστικά αυτό νομίζω ότι είναι
πολλών Ελλήνων της γενιάς αυτής η περιουσία τους, τα παιδιά του, η μόρφωση των παιδιών.
-

Αλλά βλέπεις ότι οι γονείς του και το δικό του το σόι πίσω δεν είχε αυτό, ίσως επειδή
ήταν πολύ φτωχοί από ότι λες…
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Καθόλου. Πάρα πολύ φτωχοί και δεν τους ένοιαζε, αν θα αρέσει αυτή η πραγματικότητα στα
παιδιά είτε είναι ο γάμος είτε είναι η δουλειά, οπότε… όπως ο πατέρας μου δεν ένοιαζε τους
γονείς του αν θα του αρέσει η δουλειά, απλά νάχεις δουλειά…
-

Αλλά όταν τα παιδιά οι γονείς αυτοί, εδώ, πήγαιναν στο Βέλγιο έβρισκαν, δούλευαν,
έβγαζαν κάποια χρήματα να ζουν, να έχουν το σπίτι τους, το φαγητό τους, κ.λ.π. δεν
ώθησαν τα παιδιά τους στις σπουδές

Όχι, όχι, καθόλου
-

Κάτι σταθερό ήταν…

Και τα παιδιά τους δεν ενδιαφέρονται για τις σπουδές, αυτό το πράγμα τόχουν μεταβολίσει
και δεν ενδιαφέρονται και το έχω παρατηρήσει. Αυτό όταν τους βλέπω δεν τους νοιάζει
καθόλου, σου λέει, έχω τη δουλειά μου, καλά είμαι, δεν ενδιαφέρονται γι τη μόρφωση, μόνο
αυτή εδώ, η ξαδέρφη μου (δείχνει στο χάρτη) αυτή, η Αρχοντούλα, έτσι τη λένε, κανένας
άλλος δεν ενδιαφέρεται και οι περισσότεροι απ’ ότι βλέπετε κάνουν πρακτικές εργασίες, δεν
τους ενδιαφέρει αυτός ο Ακαδημαϊκός χώρος
-

Ναι, άρα το πρότυπο της οικογένειας του πατέρα σου, του πατέρα του και της γιαγιάς
σου ήταν ‘ότι τα παιδιά να βρουν ένα μεροκάματο, μια δουλειά για να έχουν να
ζήσουν

Μέχρι εδώ… (δείχνει το χάρτη) από τον πατέρα μου και τις αδερφές του και κάτω αυτό
άλλαξε, γιατί και οι αδερφές του, δεν είναι έτσι, θέλουν τα παιδιά τους να μορφωθούνε, όλοι
πίσω όμως δεν ενδιαφέρονται καθόλου.
-

Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σου που άλλαξε τη γενιά του πατέρα σου;

Η κακοπέραση
-

Ότι είχαν περάσει δύσκολα;

Η κακοπέραση, είχαν περάσει πολύ φτωχικά, αυτό τα 3 αδέρφια, ο πατέρας μου και οι
αδερφές του δηλαδή και το φαγητό που είχαν δεν ήταν όπως το δικό μας, κάποιες φορές δεν
είχαν και να φάνε κυριολεκτικά και αυτό ήταν το εφαλτήριο που τους οδήγησε σε αυτό, να
μορφωθείτε, να φύγετε, να ανοίξετε τα φτερά σας, να μην περάσουν όπως αυτοί
-

Και όταν πήγαιναν στο Βέλγιο και εξασφάλιζαν αυτά;
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Και με το παραπάνω
Μετά τα παιδιά τους; τι μήνυμα τους περνούσαν, να σπουδάσουν;

-

Μιλάτε τώρα για τον πατέρα μου και τις αδερφές του;
Ναι

-

Να σπουδάσουν αυτό που ήθελαν, κυρίως αυτό ήθελε ο πατέρας μου και η αδερφή του. Στην
οικογένεια της Έφης και του Πέτρου ενώ βλέπετε το έκανε το 1ο παιδί, τα άλλα δύο παιδιά
τα είχαν λίγο παρατημένα, ενδεχομένως επειδή οι σχέσεις μεταξύ των γονιών ήταν πάρα πολύ
άσχημες και τα παιδιά στην ηλικία των 17 και 15 τα άφησαν να μείνουν, τα δύο τα μικρά,
μόνα τους στο Βόλο και πήραν το στραβό το δρόμο, αυτό που λέμε τυπικά, ενώ δηλαδή ήταν
η αρχή τους αυτό για τη μεγάλη κόρη, η οποία το θεώρησε αυτό ότι ήταν το μέσο για να
φύγει από τον πατέρα της και μου το έχει πει ή ίδια πολλές φορές, γιατί ήταν βίαιος ο πατέρας
της και μου είπε, ήθελα να σπουδάσω, να φύγω, να πάω οπουδήποτε, να φύγω από τον
πατέρα μου, κυρίως ήθελαν οι περισσότεροι να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να κάνουν κάτι
καλύτερο.
Της γενιάς του πατέρα σου;

-

Ακριβώς, ακριβώς
Ποιοι ήταν οι σημαντικοί άνθρωποι για τον παππού και τη γιαγιά, δηλαδή ποιους

-

άκουγαν, αν είχαν δυσκολίες, με ποιους τις συζητούσαν, ποιοι είχαν επιρροή πάνω
στη γιαγιά και τον παππού;
Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος σημαντικός άλλος γιατί υπήρχαν άνθρωποι που είχαν φύγει
νέοι από αυτούς εδώ, και ήταν πολύ κλειστή οικογένεια δηλαδή, ο ένας επηρέαζε τον άλλο
και μάλιστα στη σχέση του παππού και της γιαγιάς τον πρωταρχικό λόγο είχε η γιαγιά και
ποτέ ο παππούς, η τάση και στα δύο σόγια είναι ότι είναι μητριαρχικές οικογένειες παρόλο
που είναι βαθιά παραδοσιακές γυναίκες και οι Καρδιτσιώτισες, τόχω παρατηρήσει αυτό, είναι
κρυφομητριαρχικές οι οικογένειες και οι δύο γιαγιάδες είναι πολύ αυταρχικές ενώ οι δύο
άντρες είναι πολύ υποτονικοί χαρακτήρες και της άκουγαν στο έπακρο, άρα σημαντική ήταν
η γιαγιά
-

Και τη γιαγιά, ποιος την επηρέαζε, κάποιον άκουγε η γιαγιά, δηλαδή αν της έλεγε
κάποιος κάτι
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Η φωνή των γονιών της, αλλά όχι ρεαλιστικά ότι πήγαινε και ζήταγε συμβουλή γιατί όπως
είπα και πριν η τάση στο σόι αυτό ήταν να φύγουν τα κορίτσια από το σπίτι επομένως αυτοί
εδώ (δείχνει στο χάρτη) δεν την ήθελαν τη γιαγιά

μου, σου λέει από τη στιγμή που

παντρεύτηκε να πάει στο σπίτι της να κάνει ότι θέλει, δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου μαζί της,
η φωνή όμως από τα παιδικά της χρόνια, όσο έζησε μαζί τους, αυτός ήταν ο σημαντικός
άλλος, ο πατέρας και η μητέρα.
-

Εκεί στον τόπο που ζούσε αυτή η γιαγιά δεν είχε κάποιους ανθρώπους που
επικοινωνούσε;

Τη γειτόνισσα, τη φίλη της, δεν υπήρχε κάποια επαφή φοβερή στις γιορτές ναι, ο.κ. αλλά δεν
ήταν αυτό το φοβερό το δέσιμο, από τη στιγμή σου λένε που πήγες σπίτι σου, τέλος αυτό
ήτανε
-

Ναι αλλά αν σκεφτούμε με τα δικά μας δεδομένα τα σημερινά, η μαμά σου αν έχει
κάποια δυσκολία θα τη συζητήσει με κάποιους ανθρώπους, θα πει…θα πάρω και τη
γνώμη αυτού

Της γειτόνισσας μόνο, που ήταν φίλη της
-

Εκεί, δεν υπήρχε, δεν είχαν κάποια δύναμη, εξουσία στο χωριό;

Αυτό που λέμε ο παπάς, ο δάσκαλος;
-

Ναι είναι και άλλες οικογένειες…

Αυτό που λένε απευθύνθηκε στο Δήμαρχο; Όχι δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα
-

Τώρα από την πλευρά της μαμάς. Ποιοι είναι οι σημαντικοί άνθρωποι που θα
μπορούσαν να την επηρεάσουν;

Αυτό, μιλάμε τώρα για μια αντιληπτή επιρροή; Δηλαδή αυτό που η μαμά θα πει αν τη
ρωτήσουμε ή αυτό που δεν καταλαβαίνει η μαμά αλλά αντιλαμβάνομαι εγώ π.χ.
-

Αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ

Η μαμά της, χωρίς να το καταλαβαίνει, η μαμά όμως δεν το αντιλαμβάνεται
-

Εκείνη ποιον λέει να ρωτήσω, να πάρω και την άποψη

Τον πατέρα μου, τον άντρα της
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Ενώ ουσιαστικά θέλει να επιβεβαιώνει την άποψη της και να συζητάει με τον πατέρα

-

σου ουσιαστικά η γιαγιά είναι εκείνη…
Και οι δύο βασικά, αλλά αν μιλήσουμε τώρα περισσότερο πιο «ψυχολογικά» η γιαγιά την
έχει επηρεάσει σε πάρα πολλές εκφάνσεις γιατί την αναπαράγει τη συμπεριφορά της και
αυτή, ενώ δεν της

άρεσε, όπως της συμπεριφερόταν, αναπαράγει πάρα πολλά σημεία,

εννοείται όχι σε τέτοια ένταση, σε χαμηλότερη κλίμακα, αλλά αναπαράγει, αλλά εννοείται ότι
αν γίνει κάτι συνήθως στον πατέρα μου θα πάει νομίζω. Τώρα που το ξανασκέφτομαι εγώ
είμαι αυτή που την επηρεάζω πιο πολύ από όλους πλέον, όσο μεγαλώνω, έχω παρατηρήσει
ότι αν προκύψει κάτι στο σπίτι η μητέρα μου γενικά είναι ανασφαλής. Θα νιώσει ανασφάλεια
και αυτό που κάνει χωρίς να το αντιλαμβάνεται είναι να γυρίσει το βλέμμα της σε μένα, όταν
μιλάει π.χ. με την αδερφή μου εγώ δεν συμμετέχω επίτηδες, και κάθομαι π.χ. εκεί, και της
λέει κάτι, γυρνάει και μου κάνει έτσι εμένα (κάνει νοήματα), θέλει την επιβεβαίωση,
περιμένει ένα νεύμα, περιμένει να της κάνω κάτι, να

μμμ, αλλά εγώ την επηρεάζω πάρα

πολύ, αν θέλω να καταφέρω κάτι, μπορώ να το πετύχω πολύ εύκολα μέσα από τη μητέρα μου
-

Ναι, όταν ήσουν πιο μικρή εσύ, η γιαγιά ήταν εκείνη που ασκούσε επιρροή;

Η γιαγιά ξέρετε τι επειδή μένουμε μακριά εκείνη στο χωριό εμείς εδώ, δεν νομίζω ότι ασκεί
επιρροή πρακτικά αλλά μέσα από αυτά που της έχει μάθει δηλαδή ασκεί την επιρροή μέσα
από τα χρόνια, μέσα από αυτά που έχουν περάσει στο υποσυνείδητο της μητέρας μου
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τη γιαγιά, που η μαμά τους εμπιστεύεται και θα

-

μπορούσαν να την επηρεάσουν;
Η κολλητή της η μία, που μένει εδώ, η Αρετή και η άλλη, που είναι η Καίτη, που είναι στο
Βέλγιο
-

Άρα οι φίλες είναι που την επηρεάζουν

Ναι, εκτός από τον πατέρα μου και τη γιαγιά μου είναι και οι δύο οι φίλες της
Τον πατέρα σου ποιος τον επηρεάζει;

-

Η μητέρα μου
-

Α! εκείνος είναι εκεί, δεν έχει δικούς του, κάποιους ανθρώπους που να τους θεωρεί…
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Όχι, μπορεί να έχει κάποιος φίλους αλλά ο πατέρας μου δεν είναι γενικά όπως η μητέρα μου
που θα πάει στο σπίτι της φίλης της να πάνε για ένα καφέ, δεν είναι έτσι, ίσως και λόγο
επαγγέλματος, ο πατέρας μου θα επηρεαστεί περισσότερο από τη μητέρα μου
-

Από τη μητέρα του;

Καμία σχέση. Μόνο την Κυριακή μιλάνε, την παίρνει, μιλάνε για ένα λεπτό, τι κάνεις; καλά
και τέλος.
Σε αυτό το επίπεδο. Ο παππούς και η γιαγιά αυτοί έχουν πάει και αυτοί στο Βέλγιο;

-

Όχι , καθόλου
-

Δεν έχουν πάει ποτέ!

Ο παππούς δεν ζει, το έχω γράψει εδώ, από το ’11.
-

Δεν είχαν πάει όμως αυτοί στο Βέλγιο;

Όχι ποτέ!
-

Ο προπάππους και η προγιαγιά;

Ήταν όλοι στην Καρδίτσα.
-

Δεν έχουν πάει στο Βέλγιο. Μόνο η μαμά σου πήγε στο Βέλγιο.

Και τα αδέρφια της μητέρας μου, ο Τάκης και ο Ηλίας
-

Από αυτή τη… πέσμου εδώ ο παππούς σου ήταν Γεωργός, Κτηνοτρόφος και
Ξυλοκόπος.

Κάποια αδέρφια από εδώ της γιαγιάς μου, για πολύ λίγο είχαν πάει στο Βέλγιο.
-

Αυτοί με τι έχουν ασχοληθεί;

Επειδή είναι πολλοί, καταρχάς να πούμε ότι ο προπάππους μου ήταν παππάς. Αυτό έπαιξε
τεράστιο ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Η γιαγιά μου είναι πολύ θεούσα
-

Η γιαγιά δε δούλευε

Δούλευε ως Αγρότισσα και Κτηνοτρόφος και έφτιαχνε κάποια υφαντά. Για ποια γιαγιά
μιλάμε τώρα;
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-

Από την πλευρά….

Για τη γιαγιά μου ή την προγιαγιά μου;
-

Την προγιαγιά, τη γυναίκα του παπά

Κτηνοτρόφοι και Αγρότες, τη μπέρδεψα με τη γιαγιά μου
-

Η γιαγιά ήταν «θεούσα»;

Παραήταν, παραήταν
-

Και έκανε 9 παιδιά

9 παιδιά, 11 έκανε αλλά τα 2 έχουν πεθάνει όταν ήταν πολύ πολύ μωρά, 2 δίδυμα
-

Και ο Παναγιώτης με τι ασχολήθηκε;

Αυτός είναι ο διανοούμενος της οικογένειας. Ζουν όλα καταρχήν και τα εννιά. Εγώ όταν
ρώτησα τη γιαγιά μου, μου είπε ότι ήταν Χωροφύλακας, της λέω Αστυνομικός δηλαδή; όχι
μου λέει
-

Ναι ήταν άλλο τότε

Δεν ξέρω εγώ. Μου είπε ότι δεν είχε πάει σε σχολή κ.λ.π. ήταν Χωροφύλακας, μετά
υπάλληλος σε εργοστάσιο στο Βέλγιο
-

Ο ίδιος;

Ο ίδιος και ήταν Δημόσιος Υπάλληλος στην Ελλάδα
-

Α! γύρισε στην Ελλάδα και έγινε…

Ναι γύρισε στην Ελλάδα, για λίγα χρόνια έμεινε εκεί.
-

Αυτός δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα, ήταν Χωροφύλακας, πήγε στο Βέλγιο, δούλεψε
και γύρισε πίσω στην Ελλάδα

Και έγινε Δημόσιος Υπάλληλος
-

Που;

Δεν ξέρω καθόλου σε ποια υπηρεσία
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-

Εντάξει. Μετά ο … ;

Αποστόλης. Απόστολος, ήταν Γεωργός και αυτός, υπάλληλος σε εργοστάσιο στο Βέλγιο και
είχε δουλέψει σε super market εδώ στην Ελλάδα.
-

Η Κική;

Η Κική ήταν Αγρότισσα. Ο Γιάννης ήταν ο μορφωμένος της οικογένειας, ήταν Δάσκαλος,
αυταρχικός Δάσκαλος όμως, αυτός που βαράει με τη βίτσα που λένε, ο επόμενος ήταν ο
Σπύρος ο οποίος πήγε να γίνει παπάς αλλά ….. τελικά έφυγε, δεν λέει κανένας όμως στην
οικογένεια τι συνέβη, είναι μάλλον μια μαύρη ιστορία, δεν ξέρω καθόλου τι έχει γίνει
-

Δεν έγινε παπάς ποτέ;

Έγινε οικοδόμος μετά. Η ιστορία έχει κάτι μυστικό, αλλά δεν το λέει κανείς… Όχι, όχι έμεινε
στην Λάρισα, παντρεύτηκε, έγινε οικοδόμος, μετά τακτοποιήθηκε, κανείς δεν μιλάει γι αυτό
πλέον
-

Ναι και τα παιδιά αυτών έχουν σπουδάσει

Ναι έχουν σπουδάσει, έχουν και πολλά παιδιά. Από ποιόν θέλετε να ξεκινήσουμε;
-

Να πούμε καταρχήν εδώ τα αδέρφια

Τα 9 παιδιά, είχαμε μείνει στο Σπύρο, τη γιαγιά την είπαμε που ήταν Αγρότισσα και δεν πήγε
ποτέ στο Βέλγιο, είπαμε ο Πάνος ο οποίος ήταν Αγρότης, Ναυτικός και Οικοδόμος, που
αυτός είναι ο πιο ψαγμένος μολονότι ο άνθρωπος δεν έχει μορφωθεί τυπικά, είναι ένας
άνθρωπος που διαβάζει, είναι καλλιτεχνική φύση. Ο Αντρέας και ο Πάνος είναι αυτό που
λέμε πιο καλλιτέχνες, πιο έξυπνοι. Ο Λάκης ήταν Ιδιωτικός Υπάλληλος, δεν γνωρίζω που
και ήταν πότης και είχε μάλιστα πάει να χάσει και τη ζωή του εξαιτίας του αλκοόλ και αυτό
ήταν ένα αγκάθι για τον παππού, ντρεπόταν πολύ για αυτό το πράγμα και επειδή πολλά
παιδιά του ήταν τζογαδόροι, ήταν χαρτοπαίκτες και έχαναν πολλά λεφτά και αυτό τον
στεναχωρούσε πολύ γιατί όπως είπαμε είχε ένα πολύ αυστηρό χριστιανικό πρότυπο και αυτό
τον στεναχωρούσε πολύ που τα αγόρια είχαν πάρει αυτό το δρόμο και ο Πάνος έπαιζε χαρτιά.
Βασικά όλα τα αγόρια έπαιζαν χαρτιά και έχαναν λεφτά
-

Τα παιδιά όλων αυτών με τι ασχολούνται;

Ας τους πάρουμε όμως έναν έναν
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-

Ο Αντρίκος;

Ο θείος ο Αντρίκος έχει δύο παιδιά, ο ένας δεν έχει μορφωθεί, είναι συνταξιούχος
-

Που δούλευε δηλαδή;

Οδηγός ήταν σε ιδιωτική εταιρεία και η Αρετή η αδερφή δηλαδή αυτού του παιδιού, αυτή
οικιακά και ως καθαρίστρια δούλευε περιστασιακά. Ο Γιώργος, ο Γιώργος τέσσερα παιδιά αν
θυμάμαι σωστά, να τους πω και θα θυμηθώ, το ένα παιδί είχε πεθάνει στα 45 και αυτό ήταν
‘ένα μεγάλο πλήγμα για όλο το σόι, πρώτος ξάδερφος της μαμάς μου
-

Από τι, ήταν άρρωστος;

Όχι, από πάρα πολύ άγχος, έκανε μια πολύ επιβαρυντική ζωή, έπαθε έμφραγμα και πέθανε,
ήταν το καλύτερο από τα 4 παιδιά του
-

Με τι ασχολιόταν;

Και αυτός νομίζω οδηγός ήταν. Έχει τη Ροδούλα η οποία με τα οικιακά ασχολείται, το Νίκο
που δουλεύει στην Εθνική Ασφαλιστική, Ασφαλιστής, αυτός είναι πολύ καλά οικονομικά,
έχει βάλλει όλους από το σόι του εκεί πέρα
-

Είχε τελειώσει κάτι;

Όχι Ασφαλιστής είναι, απλά δεν έχει τελειώσει κάτι και ο Λευτέρης που είναι επίσης το
μαύρο πρόβατο αυτής της οικογένειας έχει καταχραστεί πολλά λεφτά, δεν έχει σπουδάσει
τίποτα, έκανε κάποιες εισαγωγές και εξαγωγές, τα ……, τα ξέρετε;
-

Όχι

Εν πάση περιπτώσει έκανε αυτό, μετά φαλίρισε και αυτό, έτσι ότι νάναι, είναι, όπου βρούμε
δουλειά. Αυτά.
-

Μετά; Η Μάρω

Μετά ποιον έχουμε; Μάρω. έχει 3 κορίτσια, ή μία είναι η Πετρούλα που έχετε γνωριστεί, όχι
που έχετε γνωριστεί, που δουλεύει στο Δημόσιο στην Λάρισα
-

Α!
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Ναι έχει ασχοληθεί με Τουριστικές επιστήμες, η Πετρούλα, έχει σπουδάσει Τουριστικές
επιστήμες και μετά ασχολήθηκε με την εκπαίδευση
-

Έχει διοριστεί σαν……;

Ναι, ναι, ναι. Η άλλη η αδερφή της δεν έχει σπουδάσει κάτι, με οικιακά ασχολείται η άλλη,
πραγματικά δεν έχω ιδέα τι έχει σπουδάσει, δεν το εξάσκησε ποτέ λόγω της σκλήρυνσης
κατά πλάκας που έχει και από τότε που γέννησε τα κορίτσια με εξωσωματική η κατάσταση
έγινε χειρότερη
-

Μετά από, ενώ ήξερε ότι έχει σκλήρυνση έκανε παιδιά;

Ναι και μετά ήθελε να κάνει και άλλο αλλά της είπε ο γιατρός ότι θα είσαι χάλια, γιατί η
μητέρα της αυτή εδώ (δείχνει στο χάρτη) είναι ανάπηρη κατάκοιτη, εδώ και πάρα πολλά
χρόνια στο κρεβάτι, από τη μέση και κάτω δεν νιώθει και την μεταφέρουν όλοι
-

Από το ίδιο; σκλήρυνση;

Ναι, ναι υπάρχει αυτή η ασθένεια στην οικογένεια και την κληρονόμησε η κόρη
-

Μετά έχουμε;

Η αδερφή της γιαγιάς μου. Ποιόν έχουμε; Το Μιχάλη.
-

Ο Μιχάλης

Έχει δύο παιδιά, ο ένας είναι Τοπογράφος, το αγόρι και η κόρη Γυμνάστρια
-

Έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο;

Ναι και η κόρη του Γυμναστική Ακαδημία. Αυτοί έχουν ένα ψώνιο στην οικογένεια γιατί η
κόρη του έχει παντρευτεί Δικηγόρο, είναι ένας γνωστός Δικηγόρος στη Λάρισα και έχουν
μεγάλο τουπέ, το παίζουν διανοούμενοι
-

Το Μενέλαο

Ο Μενέλαος έχει 3 παιδιά, ένα αγόρι ο οποίος δεν εργάζεται, τον ταΐζει η γυναίκα του από
πεποίθηση, από πεποίθηση όχι από ανεργία και έχει δύο κόρες η μια δουλεύει στο
Αεροδρόμιο
-

Α! έχουν μορφωθεί τα …παιδιά, τα κορίτσια;
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Οι κόρες, η μία δεν έχει μορφωθεί αλλά δουλεύει στο αεροδρόμιο
-

Ως τι;

Όχι ως αεροσυνοδός, κ.λ.π. υπάλληλος, υπάλληλος είναι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
και η άλλη κόρη δουλεύει ως υπάλληλος, Γραμματέας, παντρεμένοι όλοι. Μετά καλά , η
γιαγιά μου, τα έχουμε παρακάτω
-

Τα παιδιά αυτών;

Μικρά κάποια είναι τα παιδιά, αλλά είναι μεγάλα, κάποια είναι στην ηλικία μου
-

Δεν έχουν σπουδάσει δηλαδή τα παιδιά τους;

Όχι κάποια έχουν σπουδάσει, οι γενιές οι μετέπειτα έχουν σπουδάσει, ναι από εδώ και πέρα
οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει και σε καλές σχολές κάποιοι
-

Μετά, Κατερίνα;

Η Κατερίνα, έχει τρία κορίτσια, όλα σπουδασμένα, η πρώτη έχει τελειώσει Νοσηλευτική στο
ΤΕΙ, η δεύτερη έχει τελειώσει Γεωπονική στην…. και η 3η έχει τελειώσει στο ….. Κοινωνική
και Πολιτική Επιστήμη, δεν το εξασκεί όμως, είναι οικιακά, έχει παντρευτεί στη Ρόδο, δεν
έχει ανάγκη να δουλέψει έχει παντρευτεί πλούσιο άντρα.
-

Α! Και η…

Ποια είναι. Ο Μένιος, έχει δύο αγόρια. Ο ένας είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος και φτιάχνει
ασανσέρ, έχει μια ελαφρά νοητική στέρηση, γεννήθηκε φυσιολογικά αναπτυσσόμενος αλλά
έπαθε μια ασθένεια που παθαίνουν τα μωρά, πως τη λένε, μηνιγγίτιδα και του έχει μείνει ένα
θεματάκι, το αντιλαμβάνεσαι λίγο στη φωνή του, έχει μια ελαφριά νοητική στέρηση, αλλά
μια χαρά είναι, δεν τον εμποδίζει αυτό σε κάτι και ο άλλος δεν έχει σπουδάσει κάτι, εργάτης
ήτανε, αλλά τώρα είναι άνεργος και χωρισμένος με ένα παιδί. Και μετά ο Θανάσης ο οποίος
δεν έχει παιδιά, έχει προσπαθήσει αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ να κάνει παιδί.
-

Αυτοί είναι τα αδέρφια της γιαγιάς

Ναι, ναι και τα παιδιά τους
-

Η γιαγιά πως αισθανόταν μέσα σε όλους αυτούς
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Τα παλαιότερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δεμένοι, εδώ και μια πενταετία έχουν αλλάξει τα
πράγματα, δεν είναι έτσι και στα δύο σόγια, έχουν συμβεί κάποια πράγματα, την τελευταία
πενταετία, με κάποιους έχει πολύ καλή σχέση π.χ. με την αδερφή της αυτή, πηγαίνει και τη
βοηθάει λόγω της παράλυσης που έχει, πηγαίνει και τη βοηθάει συνέχεια, με αυτό τον
αδερφό της τα πάει πολύ καλά …με τους μισούς τα πάει πολύ καλά και τους άλλους μισούς
αδιάφορα, όχι ότι έχουν τριβές, αυτό αλλά παλιά ήταν πολύ αγαπημένοι.
-

Για να πάμε τώρα στα αδέρφια της μαμάς σου

Ναι, ναι
-

Έχουμε τον Αντώνη και τον Κώστα. Αυτοί είναι εδώ στην Αθήνα; Στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο και οι δύο. Οι σχέσεις με τα αδέρφια της μαμάς μου είναι πολύ κακές, κάκιστες,
ειδικά με το Κώστα.
-

Ανάμεσα στους δύο ή με τη μαμά

Όχι η μαμά με τα αδέρφια, με τον Αντώνη είναι ακόμα χειρότερες και με τον Κώστα είναι
αδιάφορες, τα αδέρφια μεταξύ τους να σας πω, ο Αντώνης επειδή δεν είναι και 100%, όχι ότι
έχει κάποια νοητική στέρηση την οποία έχει εξακριβώσει κάποιος αλλά είναι περίεργος
άνθρωπος, έχει την εντύπωση ότι με τον αδερφό του έχει πολύ καλή σχέση, άμα ρωτήσεις
όμως αυτόν, δεν έχουνε, έχει φτιάξει ένα μεγάλο ψέμα γύρω από τη ζωή του.
-

Με τι ασχολείται ο Αντώνης;

Ο Αντώνης αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτήτης μπυραρίας στο Βέλγιο, αλλά έχει δουλέψει ως
αγρότης όταν ήταν στην Καρδίτσα και ως υπάλληλος super market πάλι στην Καρδίτσα και
οδηγός μπετονιέρας και είχε πάει στην αρχή και είχε γίνει μάγειρας εστιατορίου μέχρι να
ανοίξει το δικό του μαγαζί
-

Τα πάει καλά;

Ναι, ναι οι σχέσεις εν τω μεταξύ της μητέρας μου με τις γυναίκες και των δύο, τις τωρινές,
είναι αν όχι κάκιστες, ανύπαρκτες, σαν να μην υπάρχουν. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που δεν
έχει επαφές με τα αδέρφια της, οι γυναίκες τους.
-

Λόγω των γυναικών. Ο Κώστας με τι ασχολείται;
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Και αυτός έχει εστιατόριο τώρα στο Βέλγιο αλλά και αυτός ήταν Πωλητής Εγκυκλοπαιδειών
στην Ελλάδα όταν έμενε, είχαν τη Βιοτεχνία με τις πατάτες που είπαμε, ήταν Αγρότης και
αυτός, και αυτός Οδηγός μπετονιέρας γι αυτό έβαλε και το μικρό του αδερφό, είχανε και το
Οπωροπωλείο που είπαμε, γιατί ήταν οικογενειακή επιχείρηση και αυτός Μάγειρας
εστιατορίου. Ο μικρός έκανε ακριβώς ότι ο μεγάλος ουσιαστικά και ήταν Εργάτης
εργοστασίου για πολλά χρόνια στο Βέλγιο, όλα αυτά και τώρα έχει το δικό του μαγαζί και
πάει μια χαρά
-

Είναι παντρεμένος με Βελγίδα;

Ήταν και έχει χωρίσει, μετά από 20 χρόνια και έχει βρει Ελληνίδα τσιγγάνικης καταγωγής
και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει τεράστια ρήξη στην οικογένεια, η οποία έχει παιδί από
άλλο γάμο, γιατί είναι χήρα, έχουν παντρευτεί, δεν έχουν παιδί.
-

Η Ρίτα είναι η καινούργια γυναίκα;

Ναι
-

Με τι ασχολείται η Ρίτα;

Στο μαγαζί δουλεύει
-

Ο Κώστας έχει και αυτός χωρίσει, ναι με έναν γιο που είναι 27 χρόνων

Τον Δημήτρη, ναι
-

Με τι ασχολείται ο Δημήτρης;

Ο Δημήτρης είναι Μηχανικός αντλιών και δουλεύει σε εργοστάσιο, όχι ως υπάλληλος
-

Πάλι στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο
-

Τι έχει σπουδάσει;

Έχει σπουδάσει Μηχανικός Αντλιών και δουλεύει πάνω σε αυτό
-

Είναι παντρεμένος;

Είναι με τη Ελπίδα, δεν έχουν παιδιά. Η μαμά του Δημήτρη είναι πολύ καλά οικονομικά και
αυτή έχει εστιατόριο στο Βέλγιο. Η Χαρά που λέμε εκεί. Όλοι γύρω από μαγαζιά
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-

Άρα η πλειοψηφία των συγγενών ήταν, ξεκίνησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, πήγαν
στο Βέλγιο, έγιναν εργάτες, κάποια από τα παιδία παραμένουν εργάτες και κάποια
έχουν σπουδάσει, έχουν πάρει κάποιες ειδικότητες

Και μόλις είχαν μαζέψει λίγα χρήματα από τα εστιατόρια έκαναν εστιατόρια
-

Οι δικοί σου οι γονείς τι θεωρούσαν σημαντικό για τα παιδιά τους;

Να μορφωθούν, κυρίως η μητέρα μου, από πολύ μικρή ηλικία αυτό που μας έλεγε εκτός από
τη μόρφωση ήταν και τα χρήματα, μέσω της μόρφωσης, να αποκτήσουμε, δηλαδή επειδή η
μαμά μου είναι πολύ πιεσμένη και εγώ βλέπω αυτό και δεν κατάφερε να κάνει, αυτά που
ήθελε να κάνει, μας ωθούσε από πολύ μικρά, μας έλεγε αυτό το μοτίβο «να έχετε τα δικά σας
λεφτά, το δικό σας πορτοφόλι» ακριβώς επειδή αυτή δεν δουλεύει και υποαπασχολείται,
βγάζει 176 ευρώ το μήνα για αυτό που κάνει, προφανώς νιώθει ότι δεν έχει την ανεξαρτησία
της και εξαρτάται από τον πατέρα μου, αυτό ήθελε να το διώξει από εμάς
-

Αυτό όμως σας λέει να το κάνετε μέσα από τις σπουδές, δεν σας είπε να τελειώσετε το
σχολείο και να πάτε να δουλέψετε για να βγάλετε χρήματα

Όχι, να μάθετε κάτι, να έχετε ένα χαρτί στο χέρι, ένα πτυχίο δηλαδή να σπουδάσετε ότι
θέλετε εσείς, αρκεί νάχετε τα δικά σας χρήματα, να μην εξαρτάσθε από κανέναν άντρα. Αυτό
το μοτίβο μας μάθαινε από πολύ μικρά
-

Δεν είναι μόνο να μην εξαρτάστε, να νιώθετε αυτάρκης, ότι έχετε… Άρα η γενιά του
πατέρα σου και της μητέρας σου ξέφυγε λίγο από τους προηγούμενους

Πολύ
-

Στα επαγγελματικά πρότυπα

Ναι, είχαν ομοιότητες στο Βέλγιο μεν, αλλά μετά έκαναν τις δικές τους δουλειές
-

Ναι έφτασαν σε εσάς τώρα που εσύ τι θεωρείς σημαντικό, τι είναι σημαντικό για
σένα;

Για μένα είναι σημαντική οι οικογένεια που θα φτιάξω, όταν παντρευτώ, η δουλειά μου
-

Τι θα ήθελες να έχει αυτή η οικογένεια;
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Αυτό που δεν έχει αυτή που έχω τώρα. Θα ήθελα να έχω πιο στενές σχέσεις, να μιλάω πολύ
καλύτερα στα παιδιά μου, να περνάω χρόνο, που αυτό είναι το μεγάλο μου άχτι, που εμείς
δεν είχαμε ποτέ τον πατέρα μας και θέλω ο σύζυγος να μην είναι όπως ο δικός μου πατέρας,
να περνάει χρόνο, να έχουμε γλυκιά σχέση
-

Συντροφικότητα

Ακριβώς, να κάνουμε μαζί, να πηγαίνω τα παιδιά μου σε πράγματα που οι γονείς μου δεν
ξέρανε να με πάνε, όχι ότι δεν θέλανε, σε θέατρα, σινεμά, σε κάποιο μουσείο, να μάθουμε
άλλα πράγματα, να διαβάζουμε ένα βιβλίο πχ. γιατί οι γονείς μου δεν τα έκαναν αυτά, ναι μεν
μας έστελναν με το σχολείο, γιατί η μητέρα μου αυτό έλεγε, επειδή εγώ δεν ξέρω πηγαίνετε
να τα μάθετε με το σχολείο, ο πατέρας μου από την άλλη δεν είχε ασχοληθεί ποτέ ούτε
έκατσε να παίξει ποτέ μαζί μας, ούτε να μας διαβάσει ποτέ τίποτα, εγώ λοιπόν θέλω τελείως
να ξεφύγω από αυτό, αυτό είναι το πρότυπο μου.
-

Το σημαντικό για σένα είναι η οικογένεια

Που θα κάνω
-

Που θα κάνεις και …

Η δουλειά μου είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω
-

Τι θα ήθελες να σου δίνει αυτή η δουλειά;

Καταρχάς θα ήθελα να είμαι με παιδάκια γιατί αυτό είναι για μένα η τεράστια χαρά, δεν ξέρω
αν έχω επιλέξει 100% τις κατάλληλες σπουδές αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι
Ψυχολόγος και Παιδαγωγός μαζί με μικρά παιδάκια, να φτιάχνουμε κατασκευές, να λέμε
τραγουδάκια, να κάνουμε διάφορα πράγματα, αυτό μου δίνει τεράστια χαρά, γιατί βλέπω
πραγματικά και τώρα τον εαυτό μου, άμα έχω ένα μικρό παιδάκι και το προσέχω τότε νιώθω
γεμάτη, ακόμα δηλαδή και που λέγαμε πριν για τα χρήματα, ας μην τα έχω, όταν όμως έχω
ένα παιδάκι είμαι πραγματικά ευτυχισμένη, μου δίνουν χαρά δραστηριότητες με το νερό, στη
θάλασσα, αυτό που μου δίνει μεγάλη χαρά και ένα πολύ όμορφο σπίτι, όχι πολυτελέστατο
αλλά αυτό που λέμε ζεστό σπίτι, αυτό που εκπέμπει τη συντροφικότητα και εννοείται και ο
Δημήτρης είναι πολύ σημαντικός για μένα, αυτά νομίζω και η αδερφή μου. Ανεξαρτησία
οικονομική, μια όμορφη οικογένεια, ένα ζεστό σπίτι στη θάλασσα και νομίζω είμαι
ευτυχισμένη, αυτά μου αρκούν
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-

Άρα η δουλειά περισσότερο σε ενδιαφέρει να σου δίνει προφανώς χρήματα

Τα προς το ζην, αλλά να με γεμίζει πιο πολύ, γι αυτό θα ήθελα να είμαι με παιδάκια
-

Να σε εκφράζει αυτό που θα κάνεις επαγγελματικά

Να με κάνει ευτυχισμένη
-

Όμως πριν μου είπες ότι θέλεις να ανοίξεις δικό σου γραφείο άρα θέλεις να εστιάζεις
περισσότερο στην Ψυχολογία προς τα παιδιά και όχι σε ενήλικες

Άμα μπορούσα να το έκανα, δεν ξέρω που θα καταλήξω, ιδανικά θα ήθελα να είμαι π.χ. σε
ένα οικοτροφείο, θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί εκεί είναι πολλά πονεμένα παιδάκια
και έστω και λίγο αν τα κάνεις να νιώσουν καλύτερα νομίζω ότι αυτό σε γεμίζει, αν το πάμε
όμως ρεαλιστικά και πρέπει να κοιτάξω τα χρήματα ενδεχομένως να κοιτάξω να κάνω τη
δική μου δουλειά, αλλά άμα μπορώ να το καταφέρω αυτό και να έχει σχέση με παιδιά θα
είμαι πολύ ευτυχισμένη
-

Ναι

Γι αυτό και θα ήθελα να γίνω πολύ νέα μαμά αλλά δεν σε αφήνουν αυτό να το κάνεις από την
οικονομική άποψη αλλά ξέρω αν είχα περισσότερα χρήματα και είχα βρει έναν άνθρωπο, θα
το έκανα σίγουρα πολύ πιο άμεσα από ότι τώρα σκέφτομαι, δηλαδή αν τώρα έχω ένα πλάνο
στα 30, θα το έκανα στα 25, αυτό είναι νομίζω το μεγάλο μου όνειρο.
-

Ωραία οι αξίες της οικογένειας της πατρικής που είπες ότι ήταν να έχουν ένα σπίτι,
φαγητό

Μιλάμε για τη γιαγιά μου, τον παππού μου και πίσω ε;
-

Ναι

Ναι αυτό, το παράπονο π.χ. αυτής της γιαγιάς μου είναι ότι τα δύο της αγόρια δεν έχουν
καταφέρει να κάνουν κάτι και αυτό το κάτι είναι ένα σπίτι, π.χ. αυτό που θα πει, «κοίτα αυτόν
ήρθε και έχτισε σπίτι στο χωριό, εσύ τι έκανες τόσα χρόνια στο Βέλγιο» αυτό το λένε
συνέχεια, προφανώς είναι αυτοί οι λόγοι τριβής έτσι, γιατί τα αγόρια δεν έχουν αυτό το
σκοπό π.χ. ο ένας έχει όνειρο μια να πηγαίνει να κάνει σκι, να πηγαίνει να κάνει διακοπές σε
τροπικά μέρη και δίνει τα λεφτά του εκεί, η γιαγιά μου νομίζει ότι δεν είναι επιτυχημένοι.
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3η συνάντηση, 16 /10/2017
Διάρκεια 14.00΄
-

Ευτέρπη θα μου πεις κάποια πράγματα που μου χρειάζονται. Είναι πολύ καλό που
πέρασε αυτό το διάστημα και ίσως κάποια πράγματα να τα σκέφτηκες. Εκείνο που θα
ήθελα να μου πεις είναι τα χόμπι σου, τα ενδιαφέροντα σου, τι σου αρέσει να κάνεις

Ναι, μου αρέσει η γυμναστική, το βόλεϊ, αν και το έχω αφήσει εδώ και χρόνια, η
ζαχαροπλαστική, κυρίως οι κατασκευές, το να είμαι με παιδάκια
-

Οι κατασκευές γλυκών;

Όχι, οι κατασκευές, άλλο η ζαχαροπλαστική, οι κατασκευές π.χ. να φτιάχνω μολυβοθήκες,
παίρνω μπουκάλια που έχουν μείνει και τα φτιάχνω κ.λ.π. Και τώρα το τελευταίο χρονικό
διάστημα επειδή έχουμε δυο μωρά απέναντι, ένα δυόμιση χρόνων και ένα που είναι ενός, και
καμιά φορά πηγαίνουμε με τη μαμά, δηλαδή αρκετά συχνά πηγαίνουμε με τη μαμά και θα τα
προσέχουμε για λίγες ώρες, πηγαίνω συχνά, το θεωρώ εγώ χόμπι να παίζω με τα παιδάκια.
-

Ωραία. Πως θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου Ευτέρπη, δηλαδή αν βάλλεις μπροστά το
είμαι

Ως χαρακτήρα;
-

Ναι

Α! ως χαρακτήρα. Να πω κανένα καλό και κανένα κακό.
-

Ναι, ναι

Παλιότερα ήμουν ανυπόμονη, παραμένω αλλά το δουλεύω, θεωρώ ότι με τα παιδιά π.χ.
βλέπω μια άλλη Ευτέρπη απ’ ότι με τους ενήλικες και αυτό με εντυπωσιάζει και μένα δηλαδή
δεν έχω κανένα πρόβλημα άμα το παιδί μου λέει χαζομάρες, μου λέει τα ίδια και τα ίδια, ενώ
με τους μεγάλους ανθρώπους άμα ακούσω μισή βλακεία νευριάζω πάρα πολύ εύκολα, βλέπω
μια διαφορά σε αυτό, τώρα άμα πούμε για τους στόχους μου…
-

Είμαι…, είμαι…

Α! είμαι, τι είμαι; Δεν ξέρω, κάτι πολύ γενικό, όλα είμαι και τίποτα είμαι
-

Είσαι αγχώδης; Είσαι…
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Δεν θα το έλεγα, είμαι οργανωτική, μπορώ να πώ, είμαι χαρούμενη όταν είμαι με τους
ανθρώπους που αγαπάω, είμαι ένας άνθρωπος που δε θεωρεί τη φιλία ως υπέρτατη αξία,
όπως θεωρούν κάποιοι άλλοι π.χ. θεωρώ ότι η οικογένεια είναι πιο σημαντική, είμαι όπως
έχω πει προφανώς αγαπάω τα παιδιά, θέλω να προσφέρω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να
κοιτάζω και να πλευρίζω, με την καλή έννοια τους ανθρώπους που είναι παραπεταμένοι, που
είναι περιθωριοποιημένοι, πάντα με ενδιέφερε αυτό, πριν καν μπω στη σχολή, με κεντρίζει
πάρα πολύ αυτό, τι άλλο να πω τώρα…
-

Εντάξει αυτά. Μετά από όλα αυτά που έκανες με το γενεόγραμμα, τη δημιουργία
δηλαδή και όλα αυτά που μου αφηγήθηκες εδώ, εκ των υστέρων διαπιστώνεις ότι
υπάρχουν κάποια πράγματα στην οικογένεια, στις τρεις γενιές που έχουν
επαναληφθεί, επαναλαμβάνονται;

Ναι η εργασία, ότι ο καθένας κοιτάει την αναζήτηση αυτή, είτε ο καθένας στο δικό του πεδίο
είτε σε άλλο, αλλά είναι μια υπέρτατη αξία η εργασία, μια άλλη η οικογένεια, παραμένει
αυτό, δηλαδή παίρνει άλλες μορφές μεν αλλά παραμένει το ίδιο επομένως αυτά τα δύο βλέπω
κυρίως εκείνο όμως που μπαίνει τώρα είναι η εκπαίδευση στη νέα γενιά αλλά η εργασία και η
οικογένεια είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ο καθένας θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, να έχει μια
δουλειά να τα βγάζει πέρα με την οικογένεια του, αυτό απλά, τώρα μπαίνει και η εκπαίδευση
και η μόρφωση ως αξία, αυτό βλέπω
-

Άρα προηγούνται, όπως και στις πιο πίσω γενιές, προηγούνται το σπίτι και η
οικογένεια και ακολουθεί η δουλειά;

Με ρωτάτε προσωπικά ή γενικότερα πως το βλέπω έτσι μακροσκοπικά;
-

Κάτι που βλέπεις να επαναλαμβάνεται και στο σήμερα στη δική σου οικογένεια ή
στην ευρύτερη οικογένεια σήμερα, αν υπάρχει μια επανάληψη των προτύπων με άλλη
ίσως μορφή αλλά να βλέπεις ότι οι αξίες παραμένουν οι ίδιες κατά βάση

Ναι έτσι νομίζω ότι γίνεται, νομίζω ότι ο κορμός, η ραχοκοκαλιά είναι η ίδια, απλά ο καθένας
δίνει βαρύτητα λίγο σε άλλο πράγμα, σε μια άλλη πλευρά της οικογένειας, σε μια άλλη
πλευρά της εργασίας, αλλά η ραχοκοκαλιά νομίζω μένει η ίδια
-

Άρα η εκπαίδευση μπαίνει στη διαδικασία να έχω μια καλύτερη δουλειά, να έχω ένα
καλύτερο σπίτι, να έχω μια καλύτερη ζωή
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Ότι έχουμε δηλαδή μια βλέψη προς τα υλιστικά περισσότερο παρά προς την εκπαίδευση, εκεί
δίνουμε το βάρος της ερώτησης;
-

Όχι, όχι, εγώ θα ήθελα να μου πεις αν εσύ, πως το βιώνεις, πως το νιώθεις

Αν η εργασία είναι πάνω από την εκπαίδευση;
-

Ναι, αν πιο σημαντικό

για τις τωρινές οικογένειες είναι η εκπαίδευση αλλά η

εκπαίδευση για να μου εξασφαλίσει καλύτερη οικογενειακή κατάσταση, καλύτερη
υλική, οικονομική κατάσταση
Ναι, τώρα πέφτει εκεί το βάρος σίγουρα στην εκπαίδευση και γενικότερα θεωρώ ότι στον
ελληνικό λαό πέφτει εκεί το βάρος, τώρα, στις μέρες μας
-

Όχι, στην δική σου οικογένεια;

Και στη δική μου οικογένεια, ναι, ναι
-

Εκπαίδευση όμως για την εκπαίδευση; Για την μόρφωση; Για την επιστήμη;

Και για την μόρφωση αλλά κυρίως για την εργασία, την αυτονομία και την
ανεξαρτητοποίηση, αυτό δηλαδή, ότι είναι το μέσο για να βρούμε δουλειά ουσιαστικά.
Θυμάμαι μια κλισέ ατάκα που λένε κυρίως στο δικό μου σπίτι: γιατί δε διαβάζεις; Δε
διαβάζεις. Τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον; Δεν θέλεις να έχεις μια δουλειά; Επομένως βλέπω
ότι κατευθείαν μετά την εκπαίδευση το βελάκι πάει στη δουλειά δηλαδή τι δουλειά θα κάνεις
μετά, δεν είπε κανείς δεν θα είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος, είπε τι δουλειά θα κάνεις μετά,
άρα κατευθείαν συνδέεται.
-

Άρα έρχεται να απαντήσει σε εκείνο που έλεγε και η γιαγιά σου ότι «να έχεις δουλειά
να έχεις ψωμί να φας»

Ναι, να έχεις ψωμί να φας
-

Να έχεις σπίτι

Ναι μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου
-

Άρα ουσιαστικά είναι το ίδιο, πιο εξελιγμένο

Ναι, που τους νοιάζει να είσαι πιο μορφωμένος αλλά πιο πολύ πως θα ζήσεις, τι λεφτά θα
έχεις
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-

Η δημιουργία του γενεογράμματος σε βοήθησε να σκεφτείς στοιχεία του δικού σου
εαυτού, όλο αυτό ότι το έφτιαξες και το αφηγήθηκες σε βοήθησε να μπεις στη
διαδικασία να σκεφτείς πράγματα για σένα;

Ναι και με βοήθησε και σε μια άλλη παράμετρο που δεν το είχα σκεφτεί ότι θα με βοηθήσει
και αυτό έγινε τώρα στο χρονικό διάστημα που πέρασε θεωρώ ότι το γενεόγραμμα θα με
βοηθήσει στην πτυχιακή μου εργασία με θέμα π.χ. τη μετανάστευση θα ήθελα πάρα πολύ να
δω και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον πως οι προηγούμενες γενιές επηρεάζουν τις
επόμενες, δηλαδή, αυτός που τώρα αποφασίζει να μεταναστεύσει αν και οι άλλες γενιές είχαν
μεταναστεύσει και επειδή αυτό ίσχυε στη δική μου οικογένεια που όπως είχαμε πει όλοι είχαν
φύγει στο Βέλγιο μου έβαλε αυτό το πράγμα στο μυαλό υποσυνείδητα άρα και για μένα
κατάλαβα πράγματα.
-

Αυτά που κατάλαβες για σένα, για το δικό σου εαυτό όχι σε επίπεδο εργασίας και
πτυχιακής αλλά για τον εαυτό σου

Ναι αυτό που είχα πει και τότε κατάλαβα ότι θέλω να διαφοροποιηθώ από τους
προηγούμενους, αυτό.
-

Στη δική σου αυτογνωσία;

Με στεναχώρησε το γεγονός ότι δεν είχαμε βγάλει αυτό που λέμε επιστήμονες στη δική μου
οικογένεια
-

Αυτό είναι για τους άλλους όμως, κάτι που ένιωσες εσύ;

Εγώ ένιωσα περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα από το γενεόγραμμα, ότι έχω χαράξει το δικό
μου δρόμο, ότι κάνω όχι κάτι τόσο πρωτοποριακό για όλους αλλά για τη δική μου οικογένεια
-

Ποια στοιχεία όμως εντόπισες στο γενεόγραμμα που δεν σου αρέσουν, τα
συνειδητοποίησες και είπες όχι εγώ θα αλλάξω

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν είχαν μορφωθεί και γι αυτό λοιπόν είναι ένα κίνητρο για
μένα, για να κάνω την αλλαγή αυτή, ότι εγώ θέλω να κάνω πράγματα
-

Σε επίπεδο χαρακτήρα; Σε επίπεδο δραστηριοποίησης;

Μάλλον βοήθησε σε επίπεδο χαρακτήρα, δεν το είχα σκεφτεί
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-

Τώρα που το σκέφτεσαι, κάνεις κάποια σύνδεση, να πεις αυτά τα στοιχεία είχαν οι
άνθρωποι του γενεογράμματος, εγώ…

Εγώ να αλλάξω και ως αναφορά αυτό, άμα σκεφτώ όχι την εργασία τους αλλά όπως τους
έβλεπα έτσι όλους και τι σχέσεις έχουνε οι περισσότεροι τσακωμένοι μεταξύ τους, με κάνει
να διαφοροποιηθώ, να αντιμετωπίζω τα πράγματα πιο χαλαρά, να μη θέλω δηλαδή να έχω
συγκρούσεις με τους δικούς μου, όπως για μικρότητες, για χωράφια, κ.λ.π. που κάνουν, που
δείχνει και το χαρακτήρα τους, δείχνει την προσωπικότητά τους, εγώ θα ήθελα να
διαφοροποιηθώ από αυτούς, να βλέπω λίγο τον άνθρωπο εσωτερικά
-

Άρα η εριστικότητα που υπήρχε…

Η αυστηρότητα τους, η σκληρότητα, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε πολύ απότομα ο ένας
στον άλλον, όταν τους βλέπω και όταν τους έβλεπα έτσι από μακριά στο γενεόγραμμα ήθελα
πάρα πολύ να είμαι διαφορετική από αυτούς.
-

Βλέπεις στοιχεία που τα έχεις εσύ σαν άνθρωπος να προϋπήρχαν και στις
προηγούμενες γενιές;

Είτε καλά είτε κακά, έτσι; Το γεγονός ότι εγώ θέλω να βοηθάω ανθρώπους το είχε ένας
άνθρωπος, ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου, από την άλλη όταν εγώ είμαι
οξύθυμη και με στεναχωρεί το ότι είμαι οξύθυμη μερικές φορές, βλέπω ότι μοιάζω λίγο με
αυτούς που δεν θέλω να μοιάζω και εκεί πέρα είναι που με στεναχωρεί και με νευριάζει και
λέω ότι όχι δεν πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει να αλλάξει αυτό, για να λέμε τα καλά και τα κακά
-

Αυτό το συνειδητοποίησες τώρα κάνοντας το γενεόγραμμα;

Το είχα καταλάβει μεν, αλλά όταν τους βλέπεις όλους μαζεμένους είναι καλύτερα, βλέπεις
και τις επιρροές και τους έχεις και κατά νου γιατί δεν τους έχεις πάντα έτσι αφηρημένα στο
μυαλό όλους ενώ όταν τους έχεις όλους γραμμένους, βλέπεις και τη σύνδεση μεταξύ τους.
-

Αυτή η διαδικασία πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει εσένα στο σχεδιασμό της δικής σου
πορείας, της επαγγελματικής

Της επαγγελματικής ίσως, γιατί θα μου άρεσε να λέω στους δικούς μου θεραπευόμενους να
κάνουν το δικό τους γενεόγραμμα να καταλάβουν και αυτοί πράγματα όπως και εγώ
κατάλαβα μέσα από αυτό και ίσως να τους βοηθήσει για κάποια πράγματα, να, για τα
στοιχεία του χαρακτήρα π.χ. όπως και εγώ όταν τους βλέπω και βλέπω ομοιότητες, θέλω να
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αλλάξω, ίσως και αυτοί να θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ναι αυτό θα μου άρεσε
από άποψη επαγγελματική, τώρα αν με ρωτάτε κάτι άλλο και δεν το καταλαβαίνω…
-

Και από προσωπική άποψη, αν γενικά όλη η διεργασία σε βοήθησε να
συνειδητοποιήσεις στοιχεία του εαυτού σου και να πεις θα τα αλλάξω ή θα τα εξελίξω
ή θα τα ενισχύσω;

Ναι, αν σκεφτώ ότι το πρότυπο αυτό που είπα του παππού μου που βοηθούσε και ότι εγώ
τώρα έχω αρχίσει κάπως να δικτυώνομαι και νιώθω πιο χρήσιμη, ναι μπορώ να πω ότι αυτό
είναι αυτή η εξέλιξη που λέμε, θα ήθελα να το εξελίξω και από την άλλη να μειώσω τα
αρνητικά στοιχεία όλων όσων δεν μου αρέσουν, αυτή θεωρώ ότι είναι η προσωπική εξέλιξη
μέσα από το γενεόγραμμα και εννοείται μορφωτικά
-

Άρα συμπερασματικά πιστεύεις ότι η χρήση του γενεογράμματος στη συμβουλευτική
διαδικασία βοηθάει;

Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν έχεις και τα βελάκια που κάναμε τις σχέσεις, κ.λ.π. και
έβλεπες π.χ. ότι ο α΄ φέρεται έτσι, συνέπεια είναι ότι πχ. με τα τρία του παιδιά έχει άσχημες
σχέσεις αυτό είναι ένα παράδειγμα για σένα, είναι και λίγο σα να βλέπεις μια τιμωρία που
υπάρχει, αν φέρεται σκληρά έχει αυτά τα αποτελέσματα, άρα ναι θεωρώ ότι μπορεί να
βοηθήσει στη θεραπεία ενός ατόμου
-

Ναι ωραία, όσο για σένα, μέσα από αυτά που είπες, έδειξες ότι σε ενδιαφέρουν πολύ
τα παιδάκια και οι κατασκευές άρα το επόμενο βήμα σου κάνοντας ένα μεταπτυχιακό
θα ήθελες να το εστιάσεις σε κάτι που θα ενισχύσει αυτό το κομμάτι;

Ναι, ναι, πάρα πολύ
-

Σε έβαλε καθόλου στη διαδικασία ακούγοντας τον εαυτό σου να μιλάς αφηγούμενη
τις σχέσεις του γενεογράμματος να σκεφτείς: πιο μεταπτυχιακό θα ήταν πιο κοντά σε
σένα;

Σίγουρα σε κάτι που έχει σχέση με παιδιά
-

Άρα η Σχολική Ψυχολογία;

Η στη Σχολική Ψυχολογία, τώρα δεν νομίζω τόσο στις Ειδικές Ανάγκες, θεωρώ ότι δεν το
έχω τόσο, ίσως ναι σε αυτό, ναι μάλλον παιδοψυχολογία, όλος αυτός ο κλάδος\
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-

Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό Παιδοψυχολογίας, είναι η Σχολική Ψυχολογία

Ναι δεν είμαι τόσο σίγουρη ακόμα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η τάση και είναι ισχυρότατη.
-

Άρα μέσα από τη δική σου αφήγηση μπήκες στη διαδικασία να σκεφτείς περισσότερο;

Ναι σίγουρα, σίγουρα και συνδράμουν διάφορα γεγονότα, δηλαδή, είναι το γενεόγραμμα,
είναι τα παιδάκια πχ. απέναντι, είναι η σύγκριση που κάνω τώρα με το οικοτροφείο, αλλά
κυρίως αυτό με βάζει σε σκέψεις, μπορώ να κατασταλάξω πιο εύκολα.

205

206

