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Το Συνέδριο αφιερώθηκε  στη συμβολή των Αρχάγγελου Γαβριήλ και Παναγιώτη
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Στον παρόντα τόμο ηλεκτρονικής έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου με θέμα
«Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟ-
ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» που διοργάνωσε η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. πε-
ριλαμβάνονται μόνον οι εισηγήσεις που στάλθηκαν προς δημοσίευση. Παρουσιά-
σεις των εισηγήσεων βρίσκονται αναρτημένες σε μορφή ppt στην ιστοσελίδα της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., www.elesyp.gr
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2. Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους, Κούλα Ερωτοκρίτου, Άντρη Αντρονίκου.
Η συμβολή της Συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση της Συντροφικής βίας 
των νέων της Κύπρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-89
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3. Κούλα Ερωτοκρίτου, Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους. Οι αντιλήψεις και 
οι στάσεις των κοινωνικών λειτουργών και ο ρόλος των Συμβουλευτικών 
Κέντρων στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο . . . . 90-100

4. Σταύρος Σταύρου. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο άτομο 
και την οικογένεια στην Κύπρο και ο ρόλος της Συμβουλευτικής . . . . . . . 101-113

5. Άντρεα Γεωργίου. Στάσεις και αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας 
για τη διαδικτυακή συμβουλευτική: Η ανταπόκριση της σύγχρονης 
κοινωνίας στη διαδικτυακή συμβουλευτική  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-124

6. Άντρια Παπαδοπούλου. Διερεύνηση της σχέσης ποιότητας ζωής 
και ψυχικής ανθεκτικότητας σε ανέργους στην Κύπρο . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-135

B’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜIΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH

(ΕΠΑΝ)-EΝΤΑξΗ ΑΤOΜωΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡIΑ

Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου – Φωτεινή Κατσαμπούρη

1. Μαρία Φωτιάδου, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου. Συμβουλευτική 
ομοτίμων για άτομα με αναπηρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137-148

2. Ερικαίτη-Μαρία Φίντζου. Μεταβολές στην ζωή και τη σταδιοδρομία 
ατόμων με χρόνιες παθήσεις: Η περίπτωση των ατόμων με πολλαπλή 
σκλήρυνση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-158

3. Νικόλαος Παπαθανασίου. Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων 
με προβλήματα όρασης: Ο ρόλος του σχολείου και η επαγγελματική
προσαρμογή του ατόμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-170

4. Αναστασία Σιδερά, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου. Η κοινωνική-
γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας στη συμβουλευτική υποστήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171-183

Γ’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Προεδρείο: Παναγιώτης Σαμοΐλης – Ευγενία Κατσίγιαννη

1. Εύη Γάτου. Διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής: Το παράδειγμα 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών στον πρόσφατο διάλογο για την παιδεία  . . . . 184-199

2. Λεμονιά Χατζηπαντελή, Γλυκερία Ρέππα, Αθανασούλα Αναστασία. 
Τα άτομα με ψυχική νόσο ως κοινωνικά ευάλωτη ομάδα και ο ρόλος 
της συμβουλευτικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-211 

3. Θεόδωρος Κυριάζος. Από τη σύγκρουση-υπονομευτή 
στη σύγκρουση-αφυπνιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212-220 
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4. Ισμήνη Κουρεμάδη, Ιωνάς Νανούρης. «Σενάρια ζωής και παιγνίδια… 
σε περιόδους κρίσης» Συναλλακτική ανάλυση (Σ.Α.). Εric Berne . . . . . . . 221-231

5. Νίκη Παπαγιαννάκη. Απώλεια εργασίας και απώλεια ρόλου: 
Από τον Neimayer στο προσωπικό βίωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232-235

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Προεδρείο: Έλενα Μαστοράκη – Μαρία Κουτσαύτη

1. Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου. Συμβουλευτική & Επαγγελματικός
Προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία: Ένα θεωρητικό & 
Μεθοδολογικό περίγραμμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239-250

2. Δέσποινα Ανδρεάδου, Δρ. Αργύρης Αργυρίου. Επιθετικές μορφές 
συμπεριφοράς στο σχολείο: Μια πρόταση για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών σrην αντιμεrώπισή τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251-260

3. Ιωάννα Κατσουνάρη, Στυλιανός Ηροδότου. Οικονομική κρίση και 
αυτοκτονικότητα στην Κύπρο: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261-270

4. Ευαγγελία Καλεράντε. Συμβουλευτική διαμεσολάβηση σε μεταβαλλόμενες 
συνθήκες: Εκπαιδευτικές προσαρμοστικές πολιτικές ως εξελικτικές 
καθολικότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271-281

5. Παναγιώτης Μακρυγιάννης, Αναστασία Παμουκτσόγλου. Εκπαιδεύοντας 
με τη σκέψη στη κρίση: Οι παραλήπτες του μέλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . 282-291

6. Σουζάννα-Μαρία Νικολάου. Οικογένεια και κοινωνικά προβλήματα . . . . 292-300

ΜΕΡΟΣ TETAΡΤΟ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΜΟΪΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΥ.Ε.Π.

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303-312 
Μιχάλης Κασσωτάκης, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303-307 
Ράνυ Καλούρη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.  . . . . . . . 307-308
Αντιφώνηση Αρχάγγελου Γαβριήλ, Γενικού Γραμματέα
της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-310
Αντιφώνηση Παναγιώτη Αρσ. Σαμοΐλη, τέως Προέδρου 
της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-312

11



ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Δ’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝωΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Προεδρείο: Θεόδωρος Κατσανέβας – Αναστασία Μπότου

1. Δημήτρης Καλαφάτης. Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Ευπαθείς Κοινωνικά 
Ομάδες: Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-325

2. Ελευθέριος Αντωνακάκης. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και 
Επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης και ανεργίας . . . . . . . . . . . . . . . 326-335

3. Στέφανος Βασιλόπουλος, Ανδρέας Μπρούζος, Καλλιόπη Μόσχου. 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της αφηγηματικής συμβουλευτικής 
και της προσωποκεντρικής παιγνιοθεραπείας για τη βελτίωση 
της συναισθηματικής ευεξίας παιδιών με ιδιαιτερότητες στην εξωτερική 
τους εμφάνιση: Η περίπτωση παιδιών με ορθοδοντικά προβλήματα . . . . . 336-348

4. Ηλίας Π. Βλαχάκης, Μαρία Γ. Καπλάνη, Γεωργία Β. Μιχελή, 
Βασιλική Π. Πέτσα, Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής. 
Συμβουλευτική πένθους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349-357

E’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Προεδρείο: Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης – Νίνα Καλαβά-Μυλωνά

1. Χαρίκλεια Πέτσιου, Ιωάννα Κοντζίνου. Εισαγωγή καινοτομίας σε σχολική 
μονάδα – Μελέτη περίπτωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358-367

2. Παναγιώτα Καλογεροπούλου. Συμβουλευτική διά βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας: Η αφηγηματική υποστήριξη του αισθήματος 
της «Προσωρινότητας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368-373

3. Παναγιώτης Αθανασόπουλος. «Η Καριέρα μου κι εγώ» - 
Συναισθηματική Διαχείριση σε περίοδο κρίσης. Πρόγραμμα 
προετοιμασίας και επιμόρφωσης πολιτών στις αλλαγές . . . . . . . . . . . . . . . 374-376

4. Αφροδίτη Αυγέρη, Δρ. Βασιλική Γιωτσίδη. Η αυτo-αποτελεσματικότητα 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχέση με μεταβλητές της 
προσωπικότητας και της θετικής ψυχολογίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377-389

5. Λαμπρινός Ευστ. Πλατυπόδης. Από Δάσκαλος Εκπαιδευτικός –
από τη δημιουργία στη διεκπεραίωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390-401
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ΣΤ’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΓωΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑξΗ

Προεδρείο: Βλαχάδη Μαρία – Ευαγγελία Καλεράντε

1. Όλγα Ζούζουλα, Κωνσταντίνα Γαλάνη. Η ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής 
των μαθητών μέσω των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας –
Εφαρμογή στην πράξη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402-403

2. Ανδρέας Μπρούζος, Στέφανος Βασιλόπουλος και Βαΐα Σταύρου. 
Η αξιολόγηση της θεραπευτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια ενός 
ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη διευκόλυνση 
της σχολικής προσαρμογής παιδιών Α’ Δημοτικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404-417

3. Γεώργιος Λογιώτης, Ευαγγελία Καλεράντε. Διερεύνηση απόψεων 
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική 
στην Εκπαίδευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418-429

4. Κωνσταντίνος Δημουλάς. Ομάδα Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας.
Εισβολή άγχους στην συγκίνηση του παιδιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430-447

5. Ιωάννης Λιναρδάκης, Θεόδωρος Αντωνίου, Κωνσταντία Γ. Συμεωνίδου Τσιβρεμετζή.
Επαγγελματική ανάπτυξη και Συμβουλευτική χαρισματικών μαθητών 
μέσω σχολικών δραστηριοτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448-454

6. Ελευθερία Μπιλανάκη
Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455-464

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Ζ’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝωΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Προεδρείο: Ράνυ Καλούρη – Φωτεινή Κατσαμπούρη

1. Ελευθερία Παλούση, Ευτυχία Σιέμπενου. Παιδική σεξουαλική κακοποίηση: 
Η αφηγηματική διέξοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467-476

2. Ιωάννης Χριστακόπουλος, Παναγιώτα Μητροπούλου. Συμβουλευτική 
σπουδαστών σε θέματα ενδοπροσωπικής ανάπτυξης: Εφαρμογή 
του κριτικού αναπτυξιακού μοντέλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477-488

3. Ευτυχία Κωνσταντακοπούλου, Πηνελόπη Λάγιου, Ευστρατία Μάνσαλη, 
Αναστασία Ρόρρη, Παρασκευή Τσόλια, Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής.
Συμβουλευτική εφήβων και σεξουαλική αγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489-498

4. Νατάσσα Βασκούδη. Περί απώλειας: Aνά-νοηματοδότηση της εμπειρίας
του πένθους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499-504
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Η’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Προεδρείο: Ανθή Φουντουκά – Λουκία Δημητρίου

1. Βαρβάρα Γρηγοροπούλου. Σχολείο και προγράμματα κοινωνικής 
και συναισθηματικής αγωγής - Στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων
άγχους μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505-518

2. Μιχαήλ Βασιλειάδης. Το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων 
στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του. . . . . . . . 519-522

3. Ανθή Φουντουκά, Όλγα Τσικρικά. Σχολικός εκφοβισμός: 
Δράσεις συμβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523-532

4. Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου. Πρακτικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών με υψηλής λειτουργικότητας
διαταραχή αυτισμού φάσματος για την επαγγελματική τους ένταξη:
Η περίπτωση της βλεμματικής επαφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533-541

Θ’ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Προεδρείο: Αλίκη Αντωνοπούλου – Ιωάννα Κατσουνάρη

1. Άννα Α. Πατρικάκου, Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής. Εκπαίδευση ενηλίκων:
Η λειτουργία της τέχνης ως παιδευτικού και συμβουλευτικού εργαλείου
στη διαδικασία ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των 
εκπαιδευόμενων στο ΣΔΕ του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού . . . . 542-551 

2. Βασιλική Ζησοπούλου, Λεωνίδας Κωτούλας. Η διερεύνηση αναγκών
συμβουλευτικής υποστήριξης των ανήλικων εγκλείστων στα καταστήματα 
του νομού Μαγνησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552-559
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C.Rogers.

Λέξεις-κλειδιά: Εαυτογνωσία, Ομαδική Συμβουλευτική, Gestalt, Προσωποκεντρική Θεω-
ρία, Συμβουλευτική Γυναικών, O Καθρέφτης.

* Η Φ.Π. είναι Μουσειολόγος-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας  και Συντηρήτρια Έργων Τέχνης (M.A,
M.Res.), ιδρυτικό μέλος της ομάδας βιωματικών δράσεων «Τέχνης Δράσεις-Art Acts» http://ar-
tactsworkshops.wordpress.com Επικοινωνία: artactsworkshops@gmail.com

** Η Ι.Τ. είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (M.Ed.), ιδρυτικό μέλος της
ομάδας βιωματικών δράσεων «Τέχνης Δράσεις-Art Acts» http://artactsworkshops.wordpress.com
Επικοινωνία: artactsworkshops@gmail.com 



Εισαγωγή

«Αυτοσεβασμός, αυτογνωσία, αυτοκυ-
ριαρχία. Αυτά τα τρία από μόνα τους οδη-
γούν τον άνθρωπο στην παντοδυναμία».

Α.Τέννυσον

H έμπνευση του θέματος προέκυψε
από την επαγγελματική εμπειρία των ει-
σηγητριών σε βιωματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα για ομάδες ενηλίκων και
παιδιών τα οποία σχεδιάζουν και πα-
ρουσιάζουν ως ομάδα με την επωνυμία
«Τέχνης Δράσεις» σε συνεργασία με
σχολεία και μουσεία των Αθηνών, κυ-
ρίως το μουσείο σύγχρονης τέχνης Ηρα-
κλειδών-Experience in Visual Arts.

Στα εργαστήρια αυτά γίνεται χρήση
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων (εικα-
στικών έργων, λογοτεχνικών κειμέ-
νων/ποίησης, μουσικοκινητικής) τα
οποία αποτελούν κίνητρο αλλά και μέ-
σο έκφρασης με στόχο την ενεργοποί-
ηση της κριτικής σκέψης και του ανα-
στοχασμού, της δημιουργικότητας και
της φαντασίας. Οι εικόνες, οι λέξεις, οι
ήχοι, η κίνηση, λειτουργούν ως ερεθί-
σματα ερμηνείας και τροποποίησης
απόψεων, πάνω σε ζητήματα που απα-
σχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο όπως
οι σχέσεις, η οικογένεια, η διαφορετι-
κότητα, το περιβάλλον και πολλά άλλα. 

Η συγκεκριμένη συμβουλευτική
πρόταση με το θεματικό πυρήνα της αυ-
τογνωσίας έχει παρουσιαστεί στα πλαί-
σια προγραμμάτων για ενήλικες ως τμή-
μα κύκλου ομαδικών συναντήσεων, για
την επεξεργασία εννοιών όπως η δια-
φορετικότητα, η σχέση με το χρόνο κλπ.,
με εκπαιδευτική και όχι θεραπευτική
κατεύθυνση.

1. Η έννοια της αυτογνωσίας

«Εαυτογνωσία είναι η γνώση κάθε
αντικειμενικού στοιχείου του εαυτού
που αφορά τη σωματική, κοινωνική,
επαγγελματική, συναισθηματική και ψυ-
χολογική έκφρασή του» (Δημητρόπου-
λος, 1998). 
3 Ο εαυτός παρουσιάζεται μέσα από

τρεις εκφάνσεις του:
3 Ο Πραγματικός εαυτός, που αφορά

τα χαρακτηριστικά που το ίδιο το
άτομο αποδίδει στον εαυτό του

3 Ο Ιδανικός εαυτός, που αποτελεί την
ιδεατή εικόνα του ατόμου για αυτό
που είναι

3 Ο Δεοντικός εαυτός, που αντιπρο-
σωπεύει τις ιδιότητες που το άτομο
οφείλει να έχει. (Μακρή-Μπότσα-
ρη, 2001)

3 Η αυτογνωσία δεν είναι μονόπλευ-
ρη διαδικασία: επιβεβαιώνεται και
δοκιμάζεται μέσα από την επικοι-
νωνία και αλληλεπίδρασή μας με το
περιβάλλον. 
Η αυτογνωσία και η αυτοαντίληψη

διαμορφώνουν την αυτοεικόνα του ατό-
μου.

1.1. Τρόποι οικοδόμησης 
της αυτογνωσίας 

Για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας
και αυτοαντίληψης καθοριστικός είναι
ο ρόλος των «Σημαντικών Άλλων» (οι-
κογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, φίλοι,
ΜΜΕ, πολιτισμικό πλαίσιο κλπ.), η
αξιολόγηση και αντίδραση των οποίων
μπορεί να προάγει ή να αναστείλει την
αυτοεκτίμηση.

Στα πλαίσια του σχολικού περιβάλ-
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λοντος, η αυτογνωσία δομείται μέσα
από τα ακόλουθα μοντέλα:
m Αυτοενίσχυση μέσα από συνεχώς

ενισχυόμενη συμπεριφορά
m Ανάπτυξη των δεξιοτήτων
m Ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων 

Παράλληλα, στα πλαίσια της οικο-
γένειας, από τη γέννηση και μέχρι την
εφηβεία των παιδιών, είναι αναγκαία
η παρουσία τριών βασικών συνθηκών
(Coopersmith, 1967): 
• Άνευ όρων αγάπη και αποδοχή
• Σαφής καθορισμός ορίων και κατα-

νόησή τους
• Συνθήκες σεβασμού

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν
μεγάλη ευθύνη για την ομαλή πορεία
αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης των
παιδιών, που θα προσδιορίσουν τις επι-
λογές της ενήλικης ζωής τους.

2. Ο ρόλος και η λειτουργία 
της ομάδας 

Η λειτουργία των ατόμων σε «ομά-
δα» εμπεριέχει ιδιαίτερη δυναμική, λό-
γω του δικτύου κοινωνικών συμπερι-
φορών και των ψυχολογικών διεργα-
σιών που αναπτύσσονται. 

Οι J. Moreno και K. Lewin που
ασχολήθηκαν με το ψυχόδραμα και την
εξάσκηση στην τέχνη των ανθρώπινων
σχέσεων αντίστοιχα, αναφέρουν ότι η
ομάδα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με
δική του πραγματικότητα, που διαφέ-
ρει από το άθροισμα των μελών που το
αποτελούν, και αντιδρά διαφορετικά
στις αλλαγές. 

Επομένως, η δυναμική της ομάδας
αποτελεί ψυχολογικό όσο και κοινω-

νιολογικό φαινόμενο, και περιλαμβά-
νει τις θετικές και αρνητικές δυνάμεις
που διαμορφώνονται μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση των ατόμων, αναγνωρί-
ζοντας τόσο την έκφραση της συλλογι-
κής ταυτότητας όσο και του ασυνείδη-
του που προκύπτει από τη διάδραση. 

Παράλληλα, η ομαλή λειτουργία της
ομάδας εξαρτάται από τα μέλη, το πε-
ριβάλλον και τα καθήκοντα. H ομάδα
που διακρίνεται από συνοχή, έχει την
αίσθηση κοινής ταυτότητας και σκοπού
και ένα δομημένο μοτίβο επικοινωνίας
(Carron, 1980). Η συνοχή εξαρτάται
από ομοιότητες ή μη των μελών, ικανο-
ποίηση και στήριξη των υπολοίπων, μέ-
γεθος και σταθερότητα της ομάδας, ενώ
καθοριστικό ρόλο παίζει η αλληλεπί-
δραση των μελών με το περιβάλλον. 

3. Μορφολογική θεωρία Gestalt 

Η μορφολογική θεωρία όπως και η
προσωποκεντρική του C.Rogers επη-
ρεάστηκαν από τον υπαρξισμό και την
σημασία της εμπειρίας στην κατανόη-
ση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Οι βασικές έννοιες της μορφολογι-
κής θεωρίας είναι οι ακόλουθες (Αρ-
χοντάκη Φιλίππου, 2003):
o Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα της

«αυτορρύθμισης», που λειτουργεί όταν
έχει τον έλεγχο των αναγκών του και
βρίσκεται σε επαφή με τα αντιληπτι-
κά, συναισθηματικά, αισθητηριακά
και διαισθητικά του βιώματα.

o Δίνεται έμφαση στην εμπειρία του
«τώρα», που περιλαμβάνει την επί-
γνωση του παρόντος, συγκινησιακά,
συναισθηματικά και σωματικά. 

31



Συγχρόνως, κατά Parsons, ο άνθρω-
πος επιλέγει τους τρόπους με τους οποί-
ους θα απαντήσει σε εξωτερικά και εσω-
τερικά ερεθίσματα, δρα και δεν αντι-
δρά σε αυτά, ενώ έχει την ικανότητα να
κατευθύνει με επιτυχία τη ζωή του.

Οι τεχνικές που συνδέονται με την
μορφολογική θεωρία συνδέονται με την
εμπειρία του παρόντος, την επίγνωση
και την ανάληψη ευθύνης του εαυτού.

Γίνεται χρήση πρώτου προσώπου
και ενεργητικής φωνής, επιλέγεται απε-
ρίφραστος και συγκεκριμένος λόγος,
(«θέλω» αντί «πρέπει»), ενώ ιστορίες,
εικόνες, πρόσωπα και γεγονότα μπο-
ρούν να ζωντανέψουν μέσα από την
μορφολογική θεωρία. Οι συμμετέχο-
ντες επεξεργάζονται διάφορα κομμά-
τια της ιστορίας, τα αξιολογούν και ανα-
γνωρίζουν μέσα σε αυτά δικά τους κομ-
μάτια, προσωπικές δυσκολίες και προ-
κλήσεις φέρνοντας τα στο παρόν, κα-
τανοώντας τον πυρήνα τoυ προβλήμα-
τος και τροποποιώντας την οπτική τους. 

4. Η στάση του συμβούλου κατά
C.Rogers 

Η Προσωποκεντρική ή Μη-κατευθυ-
ντική θεωρία του C.Rogers στοχεύει «να
κατανοήσει την ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά από την άποψη του ίδιου του ατόμου.
Προσπαθεί να παρατηρήσει τους αν-
θρώπους όχι όπως φαίνονται στους απ’έ-
ξω, αλλά όπως φαίνονται στον ίδιο τους
τον εαυτό» (Combs and Snygg, 1959). 

Ο Σ κατά τον Rogers (Φιλίππου,
2010) οφείλει να διέπεται από γνησιό-
τητα, άνευ όρων αποδοχή και ενσυναί-
σθηση. Πιο συγκεκριμένα ο Σ:

3 Δεν υιοθετεί στερεοτυπική συμπε-
ριφορά και δεν φορά προσωπείο

3 Εκφράζει ακριβώς αυτό που βιώνει
χωρίς συγκαλύψεις

3 Κρατά επαφή με τα συναισθήματα
που προκύπτουν από την σχέση με
τον σύμβουλο

3 Αναγνωρίζει τη μοναδικότητα και
διαφορετικότητα του συμβούλου

3 Αποδέχεται τον σ συνολικά, χωρίς
κριτική ή επίκριση

3 Αναγνωρίζει τα θετικά του συμβού-
λου 

3 Ενισχύει την αυτορρύθμιση και αυ-
τοδιάθεση του συμβούλου

3 Ακούει ενεργητικά και με προσοχή,
διευκολύνει και ενθαρρύνει 

3 Μπαίνει στη θέση του συμβούλου,
εμπλέκεται χωρίς να ταυτίζεται 
Τεχνικές που υιοθετούνται είναι:

ενεργητική ακρόαση, επαναδιατύπω-
ση, παράφραση, αντανάκλαση και ανα-
γνώριση συναισθημάτων.

5. Κέντρα Συμβουλευτικής 
Γυναικών 

Στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων του Υπ.Εσωτερικών, το κράτος
παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε
γυναίκες που το χρειάζονται. 

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Γυναι-
κών έχουν δημιουργηθεί με στόχο την
ενημέρωση, ψυχοκοινωνική στήριξη και
παρέμβαση και αφορούν τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• Γυναίκες-θύματα κάθε είδους βίας

(ενδοοικογενειακής, σωματικής, σε-
ξουαλικής, ψυχικής κακοποίησης).
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Τα κέντρα αυτά καλύπτουν την ανά-
γκη υπηρεσιών άμεσης αρωγής με
την υλοποίηση δράσεων πρόληψης,
πληροφόρησης και ευαισθητοποίη-
σης για την ανάδειξη του ζητήματος
της έμφυλης βίας όλων των μορφών.
Περιλαμβάνουν τηλεφωνικές γραμ-
μές SOS, ξενώνες φιλοξενίας, νομι-
κές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

• Συμβουλευτική απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας

• Συμβουλευτική σε θέματα αναπα-
ραγωγικής, σεξουαλικής και γενικά
δημόσιας υγείας.
Συνεργάζονται με διεθνείς υπηρε-

σίες όπως η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυ-
ναικών. 

6. Βιογραφικά στοιχεία της Σύλβια
Πλαθ 

Η σύντομη ζωή της σημαντικής αμε-
ρικανίδας ποιήτριας και μυθιστοριο-
γράφου Σύλβια Πλαθ (1932-1963) ση-
μαδεύτηκε από σοβαρές ψυχικές δια-
ταραχές και πολλαπλές απόπειρες αυ-
τοκτονίας, καταλήγοντας στο τραγικό
της τέλος σε ηλικία 30 ετών. Τα βασι-
κότερα σημεία της πορείας της υπήρ-
ξαν η συνεχής πάλη με το διπολισμό
και τη μανιοκατάθλιψη, και το αίσθη-
μα εγκατάλειψης από τους άνδρες που
αγάπησε περισσότερο: τον πατέρα της
που πέθανε όταν εκείνη ήταν μόλις 8
ετών, και το σύζυγο της, διάσημο Άγ-
γλο ποιητή Τεντ Χιουζ που την άφησε
για μια άλλη γυναίκα, όταν η Πλαθ έφε-
ρε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

6.1. Ποίημα «Καθρέφτης» 

Είμαι ασημένιος και ακριβής. Δεν έχω
προκαταλήψεις.
Ότι κι αν δω το καταπίνω αυτομάτως,
Ακριβώς όπως είναι,
Αθάμπωτο από αγάπη ή απαρέσκεια. 
Δεν είμαι σκληρός μόνο ειλικρινής.
Το μάτι ενός μικρού θεού, τετραγωνι-
σμένο.
Τον περισσότερο καιρό αυτοσυγκε-
ντρώνομαι στον απέναντι τοίχο.
Είναι ροζ με στίγματα.
Τον έχω κοιτάξει για τόσο πολύ, Που
νομίζω πως είναι μέρος της καρδιάς μου.
Αλλά τρεμοσβήνει. 
Πρόσωπα και σκοτάδι μας χωρίζουν ξα-
νά και ξανά.
Τώρα είμαι μια λίμνη. Μια γυναίκα σκύ-
βει από πάνω μου,
Ψάχνοντας στις εκτάσεις μου για το ποιά
είναι στ`αλήθεια.
Έπειτα γυρνά σ`αυτούς τους ψεύτες, Τα
κεριά ή το φεγγάρι.
Βλέπω την ράχη της και την καθρεφτί-
ζω πιστά.
Με ανταμείβει με δάκρυα. Κι ένα αγω-
νιώδες σφίξιμο των χεριών.
Είμαι σημαντικός για εκείνη.

Έρχεται και φεύγει.
Κάθε πρωί είναι το πρόσωπό της που
αντικαθιστά το σκοτάδι.
Μέσα μου έχει πνίξει ένα νεαρό κορίτσι
Και από μέσα μου, Μια γριά γυναίκα
Αναδύεται προς το μέρος της μέρα με
τη μέρα,
Σαν τρομερό ψάρι.

Στο ποίημα αυτό, αφηγητής είναι ο
ίδιος ο καθρέφτης στον οποίο αποδί-
δονται ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Γί-
νεται παρατηρητής και σχολιαστής της
μονοτονίας που η γυναίκα βιώνει, της
μοναξιάς και του φόβου για το χρόνο
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που περνά, ενώ εκείνη αποζητά την
ψευδαίσθηση της νιότης και μιάς ιδεα-
τής θέασης του εαυτού της. Η σχέση
τους είναι αμφίδρομη και εξαρτητική,
και αποτελεί παράδειγμα της διχοτό-
μησης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερι-
κής πραγματικότητας μιας διαταραγ-
μένης και αυτοκαταστροφικής γυναι-
κείας προσωπικότητας. 

7. Συμβουλευτική Πρόταση 
για Κέντρα Συμβουλευτικής
Γυναικών 

Θέμα προς επεξεργασία: Ο συμβο-
λικός ρόλος του καθρέφτη και ο τρόπος
θέασης του εαυτού μας. 

Άξονες: Σχέση με τον εαυτό μας και
τους άλλους, δυναμική συναισθημάτων,
δυσλειτουργίες επικοινωνίας και τρό-
ποι αντιμετώπισης, ο ρόλος του άλλου
φύλου, η σχέση με τον χρόνο. 

Διάρκεια: 3 ώρες, σε επίπεδο ομα-
δικής συμβουλευτικής. 

Χαρακτηριστικά ομάδας ενδιαφέ-
ροντος: Ολιγομελής ομάδα 4-6 ατόμων.
Γυναίκες 25-55 ετών διαφορετικού μορ-
φωτικού επιπέδου. 

Στόχοι/προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα: 
3 Σε επίπεδο γνώσεων: Να διακρίνουν

οι σ τις πολύπλευρες διαστάσεις της
αντίληψης του εαυτού και την πηγή
τους (ρόλος περιβάλλοντος, βιώμα-
τα, συναισθήματα κλπ). 

3 Σε επίπεδο στάσεων: Να αναγνω-
ρίσουν τη δική τους προσωπική οπτι-
κή και στάση μέσα από το κείμενο,
να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις δυ-
σλειτουργίες μέσω του κριτικού στο-

χασμού, και να ανακαλύψουν στά-
σεις και συμπεριφορές που θα τις
βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν δικά
τους ζητήματα, θέτοντας βάσεις για
εναλλακτικούς τρόπους προσέγγι-
σης, ουσιαστικότερη επικοινωνία
και αρμονική συνύπαρξη μέσα σε
υγιείς σχέσεις. 
Χρήση Αρχών Gestalt: Αξιοποίηση

ποιήματος για ταυτοποίηση-ανάλυση
συναισθημάτων, ατομική δράση και κα-
τεύθυνση στο παρόν, ο άνθρωπος νοεί-
ται ως μέλος του περιβάλλοντός του. 

Χρήση Αρχών Προσωποκεντρικής
θεωρίας: υποκειμενικότητα εμπειρίας,
δυναμική αυτοαντίληψης, επίγνωσης
και ενσυναίσθησης

7.1. Προτεινόμενα Στάδια 

Ο Σ οφείλει να ακολουθήσει κάποια
στάδια για να διευκολύνει τις συμβου-
λευόμενες, λειτουργώντας με ανεκτι-
κότητα και όσο το δυνατόν λιγότερο κα-
τευθυντικά. 
1ο στάδιο: Μικρή εισαγωγή/παρουσία-

ση θέματος από τον Σ, με την ανα-
φορά των απαραίτητων στοιχείων.
Δίνονται πληροφορίες για την ποι-
ήτρια και την εποχή, δείχνοντας κά-
ποιες φωτογραφίες για να ενεργο-
ποιηθεί η διαδικασία της ενσυναί-
σθησης. Εντοπισμός βασικών στοι-
χείων (πρόσωπα, ιστορικο-κοινωνι-
κό πλαίσιο).

2ο στάδιο: Ανάγνωση του ποιήματος
στην ομάδα, δίνεται χρόνος να δη-
μιουργηθούν σκέψεις και συναι-
σθήματα. Ζητείται από τις σ να εκ-
φράσουν μια σκέψη/συναίσθημα που
προκλήθηκε από την ανάγνωση. Κα-
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ταγραφή των σκέψεων σε χαρτί. Εν-
θαρρύνεται η συναισθηματική έκ-
φραση και με μη λεκτικούς τρόπους
(μορφολογική θεωρία), π.χ ζωγρα-
φική, κείμενο.

3ο στάδιο: Συζήτηση στην ολομέλεια.
Χρήση τεχνικών κατά περίπτωση
όπως η ενεργητική ακρόαση, η ελά-
χιστη ενθάρρυνση, η παράφραση, η
έκφραση σε πρώτο πρόσωπο (τε-
χνική gestalt) κλπ. για την προσέγ-
γιση του θέματος και ευρύτερων ζη-
τημάτων π.χ αναγνώριση προσωπι-
κών συναισθημάτων και γεγονότων
μέσα από την ιστορία.

4ο στάδιο: Ανάδυση κριτικών ερωτή-
σεων όπως: γιατί αντιμετωπίζω πρό-
βλημα επικοινωνίας στην οικογέ-
νεια; ποιος είναι ο ρόλος του άλλου
φύλου στις αποφάσεις μου; γιατί εί-
μαι παθητικός δέκτης και δεν αντι-
δρώ στη βία; 
Aνακεφαλαίωση, λήξη συνεδρίας. 

7.2. Διευκρινήσεις

Το φύλο της συγγραφέως διευκολύ-
νει την αποδοχή από τις συμβούλους,
κάνοντας την διαδικασία της ευνσυναί-
σθησης βαθύτερη και αμεσότερη. Οι
σύμβουλοι ταυτίζονται πιο εύκολα με το
περιεχόμενο του ποιήματος και ανα-
γνωρίζουν δικά τους συναισθήματα που
αναδύονται από την ανάγνωση και την
συνολική διαδικασία της αλληλεπίδρα-
σης με τον Σ και την ομάδα. 

Στα πλαίσια της συνεδρίας, θα ήταν
σκόπιμο ο Σ να διευρύνει τη συζήτηση
ενθαρρύνοντας την αναφορά παρα-
δειγμάτων από την ιστορία, τη λογοτε-
χνία ή το οικείο περιβάλλον των συμ-

βούλων για να προκαλέσει καταιγισμό
ιδεών, διασταύρωση πεποιθήσεων προς
μια ενεργή διεργασία διερεύνησης,
αξιολόγησης και τροποποίησης αντί-
ληψης και συμπεριφοράς. 

Η συγκεκριμένη πρόταση, σε επίπε-
δο συμβουλευτικής, αφορά διαδικασία
εμβάθυνσης και είναι σκόπιμο να εντα-
χθεί σε ένα ήδη υπάρχον πρόγραμμα με
τη θεματική της αυτογνωσίας. Προκει-
μένου να αποφευχθούν εμπόδια, θα
ήταν προτιμότερο πριν την εφαρμογή
της πρότασης να έχει προηγηθεί ικανός
αριθμός συνεδριών που θα έχουν επι-
τρέψει την επεξεργασία του θέματος και
την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης με-
ταξύ της ομάδας και του Σ.

7.3. Πιθανές δυσκολίες

Δυσκολίες που μπορεί να αντιμετω-
πίσει ο Σ αλλά μπορούν να αντιμετω-
πιστούν κατά την εξέλιξη της διαδικα-
σίας είναι:
3 Σύγχυση, φόβος και συναισθηματι-

κή φόρτιση 
3 Άρνηση επικοινωνίας/αλληλεπί-

δρασης 
3 Αντίσταση στην προσωπική έκφρα-

ση (φόβος έκθεσης)
3 Έκφραση επιθετικότητας/αρνητι-

σμός 
3 Μικρή διάρκεια αλλαγής συμπερι-

φοράς (δυσκολία εφαρμογής τρο-
ποποιήσεων εκτός ομάδας)

3 Κίνδυνος αδυναμίας διαχείρισης των
νέων δεδομένων (σοκ αποκάλυψης)

7.4. Ανατροφοδότηση 

Από την παρουσίαση του εκπαιδευ-

35



τικού προγράμματος με θέμα την αυτο-
γνωσία, παρουσιάστηκαν κάποια βα-
σικά στοιχεία ανατροφοδότησης, που
αναφέρονται ενδεικτικά: 

Κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος, εμφανίστηκαν συναισθήματα
που εκφράστηκαν με ένταση, όπως συ-
γκίνηση, έντονη φόρτιση και σε κά-
ποιες περιπτώσεις άρνηση συμμετο-
χής στη διαδικασία, ή περαιτέρω συ-
ζήτησης.

Υπήρξε αναγνώριση προσωπικών
εμπειριών και κοινωνικών συνθηκών
σε σχέση με το ποίημα, και αυτό βοή-
θησε στη δημιουργία αισθήματος ασφά-
λειας ως προς την έκθεση στην ομάδα. 

Εκφράστηκε η παραδοχή προβλη-
ματικών συνθηκών και η επιθυμία για
αλλαγή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος τα σχόλια που ακούστηκαν
είχαν να κάνουν με τον λυτρωτικό –
όπως ανέφεραν– χαρακτήρα της διαδι-
κασίας.

Η οικειότητα των μελών της ομάδας
συνεχίστηκε και μετά το πρόγραμμα,
καθώς συνεχίστηκε η κοινωνική τους
επαφή.

Εκδηλώθηκε από πολλούς η επιθυ-
μία για παράταση των συναντήσεων. 

8. Συμπεράσματα

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους
της Συμβουλευτικής πράξης είναι η κα-
τάκτηση «της γνώσης του εαυτού» σε
επίπεδο συνολικής και κατά το δυνα-
τόν αντικειμενικής αντίληψης, έτσι ώστε
το άτομο να ερμηνεύει και να διαχει-
ρίζεται τις πράξεις του, βελτιώνοντας
ενσυνείδητα κάθε είδους επιλογή. 

Η ομαδική συμβουλευτική, με τη ορ-
θή χρήση τεχνικών και ποικίλων ερε-
θισμάτων όπως παρουσιάστηκε στο πα-
ράδειγμα του ποιήματος «Καθρέφτης»
της Σ.Πλαθ, μπορεί να έχει θετική συ-
νεισφορά στην επίτευξη της επίγνωσης
και του μετασχηματισμού στερεοτυπι-
κών ή δυσλειτουργικών αντιλήψεων γυ-
ναικών σε αδυναμία, για τον εαυτό τους.

Η κατά το δυνατόν υγιής αυτοεικό-
να μπορεί να ενισχύσει καθοριστικά
την ικανότητα ορθών επιλογών, την τό-
νωση της αυτοεκτίμησης και την επιτυ-
χή αυτενέργεια. 

Το παρόν παράδειγμα αποτελεί ένα
πρώτο επίπεδο χρήσης της ποίησης σε
θεματικές ομαδικών συνεδριών Συμ-
βουλευτικής, ενώ κρίνεται πως θα ήταν
σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση της
αξιοποίησης διαφόρων μορφών τέχνης
από μελλοντικούς ερευνητές. 
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Οι συνέπειες των πολιτικών λιτότη-
τας που συνεχίζουν να εφαρμόζονται
πλήττουν την οικογένεια, κυρίως στα με-
σαία και χαμηλότερα κοινωνικό-οικο-
νομικά στρώματα και έχουν δυσμενείς
επιπτώσεις και στα παιδιά. Ο θεσμός της
Συμβουλευτικής λειτουργεί στην Κύπρο
μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
κυρίως ως Συμβουλευτική Επαγγελμα-
τική Αγωγή (ΣΕΑ). Δεδομένου ότι μια
ουσιαστική λειτουργία της Συμβουλευ-
τικής είναι να δρα προληπτικά για την

αντιμετώπιση προβλημάτων, γίνεται έκ-
δηλη η ανάγκη συμβουλευτικής στήρι-
ξης τόσο των μαθητών του δημοτικού
σχολείου όσο και της οικογένειάς τους,
αλλά και των εκπαιδευτικών που κα-
λούνται να αναλάβουν ρόλους, εκτός του
διδακτικού τους έργου, για τους οποίους
συχνά δεν είναι επαρκώς καταρτισμέ-
νοι. Η εργασία αυτή ερευνά και συ-
γκρίνει απόψεις γονέων και εκπαιδευ-
τικών αναφορικά με την αναγκαιότητα
της θεσμοθέτησης της Συμβουλευτικής
μέσω του θεσμού του Δάσκαλου-Σύμ-
βουλου στις ηλικίες 6-12 ετών. 
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2. Θεωρητικό Πλαίσιο – Εννοιολο-
γικές Διευκρινήσεις 

Οικονομική κρίση είναι το φαινό-
μενο κατά το οποίο μια οικονομία χα-
ρακτηρίζεται από διαρκή και αισθητή
μείωση της δραστηριότητάς της. Η Κυ-
πριακή οικονομία παρουσίασε τα πρώ-
τα σημάδια ύφεσης το 2009. Τον Μάρ-
τιο του 2013 η Κύπρος εντάχθηκε στον
Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης με το
ποσό των 10δις ευρώ1 αλλά επίσης
αντλήθηκαν επιπλέον 5,8 δις ευρώ με
κούρεμα καταθέσεων από τις κυπρια-
κές τράπεζες2. Οι τομείς που επηρεά-
στηκαν περισσότερο από την ύφεση που
ακολούθησε ήταν οι κατασκευές, η με-
ταποίηση, το εμπόριο και το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα. 

Τα συνεπακόλουθα της οικονομικής
κρίσης επηρεάζουν βαθιά άτομα και
ομάδες, διαπροσωπικές σχέσεις και κα-
ταστάσεις και κατ’ επέκταση την οικο-
γένεια και την κοινωνία, δύο πλαίσια
τα οποία μέσα στην κρίση καλούνται να
αναπροσαρμοστούν, αν όχι να επιβιώ-
σουν. Ένα από τα πιο βασικά ψυχικά
παράγωγα της κρίσης είναι το γενικευ-
μένο αίσθημα αβεβαιότητας και ανα-
σφάλειας. Αυτό επηρεάζει ατομικές και
ομαδικές κοινωνικές συμπεριφορές των
ενηλίκων που διαμορφώνουν ένα αρ-

νητικό περιβάλλον για την ψυχοσυναι-
σθηματική ανάπτυξη της ευπαθέστερης
των κοινωνικών ομάδων που είναι τα
παιδιά και οι νέοι3. 

Με τα σημερινά δεδομένα ο Μπρού-
ζος4 θεωρεί τη Συμβουλευτική ως αίτη-
μα και απαίτηση των σημερινών κοι-
νωνικών μεταβολών, όπου τα κοινωνι-
κά προβλήματα έχουν πολλαπλασια-
στεί, τονίζοντας ότι οι κλονισμένες δια-
προσωπικές σχέσεις, οι εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές επιλογές και τα συ-
νεπακόλουθα αδιέξοδα των μαθητών
επιτάσσουν να αναλάβει ο εκπαιδευτι-
κός καθήκοντα συμβουλευτικής στο χώ-
ρο του δημοτικού σχολείου. Στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο δεν
έχει θεσμοθετηθεί ακόμα ο ρόλος του
Σύμβουλου-Δάσκαλου. 

2.1. Κοινωνικές διαστάσεις της
οικονομικής κρίσης στην οικογένεια

Κατά τον Fukuda-Parr, οι συνέπειες
που αφορούν τον άνθρωπο ως φυσική
ύπαρξη κι όχι ως αριθμό σε κάποιο στα-
τιστικό πίνακα, συχνά απουσιάζουν από
τις οικονομικές αναλύσεις που καταρτί-
ζονται για να καθορίσουν ή να επηρεά-
σουν τη χάραξη πολιτικής5. Σύμφωνα με
τον Λιαρόπουλο (2010) η οικονομική κρί-
ση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανερ-
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γία, και τελικά φτώχεια που οδηγούν στον
κοινωνικό αποκλεισμό όλο και περισ-
σότερων ομάδων. Η οικογένεια δυσκο-
λεύεται ή και αδυνατεί να προσαρμοστεί
στις αλλαγές που της επιβάλλονται από
παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον
έλεγχό της. Τα αρνητικά συναισθήματα
που προκύπτουν στους ανθρώπους από
τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που επι-
κρατούν στην κοινωνία, όπως η οργή, το
άγχος, η ανασφάλεια, η σύγχυση, ο θυ-
μός, η αυτοενοχοποίηση, η κοινωνική
απόσυρση απειλούν την ψυχική υγεία
των ατόμων και συχνά οδηγούν σε εν-
δοοικογενειακές συγκρούσεις6.

Ένα από τα άμεσα συνεπακόλουθα
στις χώρες που έπληξε η κρίση ήταν η
αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τη
στατιστική υπηρεσία της Κύπρου το πο-
σοστό ανεργίας είναι γύρω στο 17%,
ποσοστό το οποίο ακόμα αυξάνεται κα-
θημερινά με αμείωτο ρυθμό.7 Η ανερ-
γία σχετίζεται με αύξηση της ημερήσιας
κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση στις αυ-
τοκτονίες, αύξηση στην ενδοοικογενει-
ακή βία8. 

Η κοινωνική κατάσταση που επι-
κρατεί σε καιρό οικονομικής κρίσης

επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά
των ενηλίκων, ωθώντας τους προς τη
διαμόρφωση ενός αρνητικού περιβάλ-
λοντος, τόσο για τους ίδιους όσο και για
τα παιδιά τους9. Όταν οι γονείς μένουν
άνεργοι, τότε η οικογενειακή ισορρο-
πία χάνεται, δεν καλύπτονται οι καθη-
μερινές ανάγκες ούτε τα έξοδα. Οι γο-
νείς νιώθουν πικρία, απογοήτευση αλ-
λά και ανικανότητα συντήρησης της οι-
κογένειάς τους, πράγμα που εκφράζε-
ται μέσα από συνεχή ευερεθιστότητα,
συγκρούσεις και τάσεις φυγής. Με το
οικογενειακό πλαίσιο να διαλύεται, η
κρίση εισβάλλει πιο βαθειά μέσα στην
οικογένεια και η οικογένεια καθίστα-
ται πλέον η ίδια φορέας διαταραχής10.
Ερευνητικά πορίσματα αναδεικνύουν
καθημερινά τις επιπτώσεις της κρίσης
στα παιδιά και κάνουν λόγο για υποσι-
τισμό, φοβίες, άγχη, περικοπές των εξω-
σχολικών δραστηριοτήτων τους κ.ά.11

2.2. Κοινωνικές διαστάσεις της 
οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση

Στις χώρες που επηρεάστηκαν από
την οικονομική ύφεση οι δημόσιες δα-
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τα Υγείας. Β τόμος. Εκδόσεις Βήτα medical arts, Αθήνα

9. Αναγνωστόπουλος, Δ.Κ. & Σουμάκη, Ε. (2012). Οι επιπτώσεις της κοινωνικό-οικονομι-
κής κρίσης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Ψυχιατρική, 23:13-14

10. Σταύρου, Σ. (2016) Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο άτομο και την οικογένεια
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πάνες για την ομαλή και ολοκληρωμέ-
νη, χωρίς κενά και ελλείψεις εκπαί-
δευση έχουν μειωθεί ραγδαία. Η Πα-
γκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδα-
σκάλων και οι Παγκύπριες Συνομο-
σπονδίες Γονέων Δημοτικής, Προδη-
μοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ανα-
φέρουν σοβαρά συμπτώματα περικο-
πών σε βάρος του Δημοτικού σχολείου,
όπως: Μείωση κονδυλίων σε σχολικές
εφορίες, περιορισμός των αντικατα-
στάσεων, μείωση συνοδών, αύξηση του
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και
μείωση στους διορισμούς δασκάλων12. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η
φτώχεια, η ανεργία και γενικότερα η
στέρηση βασικών αναγκών και αγαθών
φέρνουν γονείς και δάσκαλους αντιμέ-
τωπους με νέες προκλήσεις. Η οικονο-
μική δυσπραγία των γονέων, η αύξηση
της ανεργίας και η ευρύτερη κοινωνι-
κή αποδιοργάνωση αντικατοπτρίζονται
φανερά πλέον στην καθημερινότητα του
σχολείου. Αρκετοί γονείς δεν έχουν τη
δυνατότητα να αγοράσουν στα παιδιά
τους τα απαραίτητα για την παρακο-
λούθηση των σχολικών μαθημάτων, έχο-
ντας πολύ πιο άμεσα προβλήματα επι-
βίωσης να επιλύσουν, παραμελούν τη
σχολική επίβλεψη των παιδιών τους13.
Στα σχολεία η πείνα και ο υποσιτισμός
είναι συχνά φαινόμενα που οδηγούν την
εκπαιδευτική κοινότητα σε δράσεις

αντιμετώπισης για την ανακούφιση της
παιδικής φτώχειας14.

Με τις δυσμενείς αλλαγές που επήλ-
θαν από την οικονομική κρίση φαίνε-
ται ότι το σχολείο καλείται εκτός και
παράλληλα με τον παιδαγωγικό – δι-
δακτικό του ρόλο να λειτουργήσει ως
χώρος ψυχολογικής στήριξης για τους
μαθητές και την οικογένειά τους. 

2.3. «Νέοι ρόλοι» του εκπαιδευτικού
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται
να διαχειριστεί όλες τις κοινωνικές και
οικογενειακές δυσλειτουργίες που βιώ-
νει ο μαθητής, οι συνέπειες των οποί-
ων είναι δύσκολα διαχειρίσιμες, γιατί
συνδέονται με στέρηση, παραβατικό-
τητα και κοινωνική απόκλιση, και αρ-
κετές απ’ αυτές απαιτούν εξειδικευμέ-
νη εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

Πολλά από τα καθημερινά βιώματα
του μαθητή, αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας κοινωνικοποίησης, μένουν
ανεξίτηλα και χαράζουν την πορεία δια-
μόρφωσης της συμπεριφοράς και, γε-
νικά, της προσωπικότητάς του. Ο μα-
θητής του δημοτικού σχολείου δεν έχει
ακόμα εκείνες τις συναισθηματικές,
νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες για
να διαχειριστεί ορθολογικά και αποτε-
λεσματικά τα ποικίλα προσωπικά και
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κοινωνικά προβλήματα που τον ταλα-
νίζουν καθημερινά. Τα παιδιά δείχνουν
να αντιλαμβάνονται ρεαλιστικά την επι-
δείνωση των συνθηκών που ζουν οι οι-
κογένειές τους και οι συνάνθρωποί
τους, έχουν δηλαδή μία σαφή αντίληψη
της κοινωνικής κατάστασης. Σε έρευνα
για τις αντιλήψεις των παιδιών του δη-
μοτικού σχολείου για την οικονομική
κρίση που πραγματοποιήθηκε στην Ελ-
λάδα το 2014, τα παιδιά δείχνουν ότι
αντιλαμβάνονται την κοινωνική αδικία
που πλήττει τους πιο αδύναμους, βιώ-
νουν τα ίδια εσωτερικές συγκρούσεις,
νιώθουν ότι δεν μπορούν να αντιμετω-
πίσουν τα κοινωνικά προβλήματα πα-
ρόλο που δεν τους αναλογούν τέτοιες
ευθύνες, εσωτερικεύουν συναισθήμα-
τα θλίψης και ενοχών για τους συναν-
θρώπους, και βιώνουν ενσυναίσθηση
για τους συνανθρώπους τους15. 

Μέσα στην κατάσταση αυτή ο εκ-
παιδευτικός επιφορτίζεται με επιπλέον
παιδαγωγικές, ανθρωπιστικές και κοι-
νωνικές ευθύνες να επιλύει προβλήμα-
τα, με τα οποία και ο ίδιος έρχεται, κα-
τά κανόνα, για πρώτη φορά αντιμέτω-
πος16. Σημαντική είναι και η συμβολή
του δάσκαλου στον εντοπισμό παιδιών
που ενδεχομένως να διαβιώνουν είτε
κάτω από το όριο της φτώχειας είτε κά-

τω από άλλες δυσμενείς συνθήκες αφού
αυτός βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή»
αλληλεπίδρασης με το παιδί. Παράλ-
ληλα η ανομοιογενής σύνθεση πολλών
τάξεων δυσχεραίνει την ενασχόληση
των εκπαιδευτικών είτε με τα προσω-
πικά ενδιαφέροντα είτε με τα μαθη-
σιακά ή άλλα προβλήματα των μαθη-
τών τους. Μεταξύ των μαθητών υφί-
στανται σημαντικές διαφορές στα κί-
νητρα, στα ενδιαφέροντα, στις γνωστι-
κές και κοινωνικές τους ικανότητες, δε-
ξιότητες κ.ά. Η εικόνα του κυπριακού
σχολείου κατά τις τελευταίες δεκαετίες
άλλαξε και εξακολουθεί να αλλάζει. Η
διαφορετικότητα της σχολικής τάξης
στον 21ο αιώνα είναι πραγματικότητα17. 

2.4. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας εί-
ναι η ανίχνευση και η σύγκριση των
απόψεων των γονέων παιδιών δημοτι-
κής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτι-
κών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για
την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης της
Συμβουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση στα πλαίσια της αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων που αναδύονται
και ως επακόλουθο της οικονομικής κρί-
σης που μαστίζει την Κύπρο. 
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2.3. Υποθέσεις της έρευνας 

1. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί γνω-
ρίζουν σε περιορισμένο βαθμό τη
φύση και τις λειτουργίες της Συμ-
βουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση.

2. Ο γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα
αναδείξουν διαφορετικούς τομείς
προβλημάτων που θα μπορούσε να
διαχειριστεί η συμβουλευτική στο
δημοτικό σχολείο. 

3. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα
έχουν διαφοροποιημένες απόψεις
σχετικά με την εκπαίδευση και τα
προσόντα των ατόμων που θα εφαρ-
μόσουν συμβουλευτική παρέμβαση
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

4. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα
διαφοροποιούνται στις απόψεις τους
σχετικά με τους παράγοντες που θα
οδηγούσαν σε αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της συμβουλευτικής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

3. Mεθοδολογία 

3.1. Ερευνητικά Εργαλεία 

Η έρευνα ήταν ποσοτική και η συλ-
λογή των δεδομένων έγινε με χρήση δύο
ερωτηματολογίων: Το πρώτο ερωτημα-
τολόγιο απευθυνόταν σε δασκάλους /
διευθυντές ενώ το δεύτερο ερωτηματο-
λόγιο απευθυνόταν σε γονείς παιδιών
δημοτικής εκπαίδευσης. Εκτός από τις
δημογραφικές ερωτήσεις τα δύο ερω-
τηματολόγια είχαν 4 κοινές ερωτήσεις
που αφορούσαν τη συλλογή απόψεων
(α) για τη φύση της συμβουλευτικής δια-
δικασίας (β) για τη φύση των προβλη-

μάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει η
συμβουλευτική στο δημοτικό σχολείο
(γ) για τα χαρακτηριστικά του Σύμ-
βουλου-Δάσκαλου (δ) για τα προσόντα
του Σύμβουλου-Δάσκαλου για την απο-
τελεσματικότερη εφαρμογή της συμ-
βουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευ-
τικών οι κλειστές ερωτήσεις αφορού-
σαν (α)το βαθμό ενασχόλησης τους με
τη Συμβουλευτική (β) τις απόψεις τους
ως προς τις περιπτώσεις που χρίζουν
εξειδικευμένης Συμβουλευτικής πα-
ρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον (γ)
τις απόψεις τους ως προς τα καταλλη-
λότερα άτομα για να ασκήσουν Συμ-
βουλευτική στο Δημοτικό σχολείο (δ)
την αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο
ερωτηματολόγιο των γονιών οι κλειστές
ερωτήσεις αφορούσαν (α) αξιολόγηση
παραγόντων που δύνανται να επηρεά-
σουν την επιτυχή έκβαση της συμβου-
λευτικής (β) την άποψη τους για το πό-
τε η συμβουλευτική έχει καλύτερα απο-
τελέσματα (γ) τα πλεονεκτήματα / μει-
ονεκτήματα από την εφαρμογή της συμ-
βουλευτικής στο δημοτικό σχολείο.

Οι απαντήσεις αξιολογούνταν με το
βαθμό συμφωνίας του ερωτηθέντος σε
πεντάβαθμη κλίμακα Likert (με δια-
βαθμίσεις από καθόλου μέχρι πολύ).
Για την ανάλυση των δεδομένων χρη-
σιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο
SPSS. Για την απάντηση των κύριων
ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποι-
ήθηκε η περιγραφική στατιστική ανά-
λυση για υπολογισμό της συχνότητας,
των μέσων όρων και τυπικών αποκλί-
σεων.
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3.2. Δειγματοληψία και διαδικασία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά
τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2015
στη Λεμεσό της Κύπρου. Τα ερωτημα-
τολόγια των εκπαιδευτικών διανεμή-
θηκαν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της
Λεμεσού σε κλειστό φάκελο με γραπτές
οδηγίες για τη συμπλήρωση και επι-
στροφή τους στους ερευνητές. Τα ερω-
τηματολόγια που απευθύνονταν στους
γονείς μοιράστηκαν με τυχαία δειγμα-
τοληψία σε γονείς μαθητών πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε 10 δημοτικά σχο-
λεία. Το κάθε ερωτηματολόγιο περιεί-
χε και μια σύντομη συνοδευτική επι-
στολή προς τους γονείς με διευκρίνιση
του στόχου της έρευνας, οδηγίες συ-
μπλήρωσης του ερωτηματολογίου και
διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας.

3.2.2. Το δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα των εκπαιδευτικών απο-

τελείτο από 100 άτομα, 82% γυναίκες
και 18% άντρες. Σε ότι αφορά την ηλι-
κία των ερωτηθέντων κατά το 80% ανή-
κουν στο ηλικιακό πλαίσιο 36-55 ετών
ενώ 11% είναι πάνω από 55 και 4% κά-
τω από 35 ετών. Η πλειονότητα των
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (83%) εί-
ναι δάσκαλοι ενώ οι υπόλοιποι είναι εί-
τε βοηθοί διευθυντές (14%) είτε διευ-
θυντές (3%) στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση. Πέρα από τους μισούς ερωτη-
θέντες κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτ-
λους και η πλειονότητα (66%) εργάζε-
ται στον τομέα της εκπαίδευσης πάνω
από 15 χρόνια. 

Το δείγμα των γονέων αποτελείτο
από 120 άτομα όπου 52.5% ήταν άντρες
και 47.8% γυναίκες με μέσο όρο ηλι-

κίας τα 37.4 έτη. Στο δείγμα των γονέ-
ων 63% ήταν απόφοιτοι πανεπιστημί-
ου ενώ 37% απόφοιτοι λυκείου. Όλοι
οι ερωτηθέντες ήταν κάτοικοι Λεμεσού.

3.4. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
ομαδοποιημένα σε θεματικές ενότητες
προκειμένου να φανεί η σύγκριση των
δύο δειγμάτων στις κοινές ερωτήσεις των
ερωτηματολογίων καθώς επίσης και οι
τάσεις των ερωτηθέντων στις διαφορο-
ποιημένες για το κάθε δείγμα ερωτήσεις.

1ο Θέμα : Απόψεις για τη φύση της
Συμβουλευτικής διαδικασίας [Εκπαι-
δευτικοί και Γονείς]
Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα της
πρώτης ερώτησης βλέπουμε τις αντιλή-
ψεις εκπαιδευτικών και γονιών για τη
φύση της Συμβουλευτικής διαδικασίας
που απεκόμισε τα υψηλότερα ποσοστά
στο βαθμό «πολύ» της κλίμακας Likert. 

Φαίνεται ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί
όσο και οι γονείς κρίνουν πώς όλες οι
συμπεριφορές που τέθηκαν ως πιθανές
επιλογές αποτελούν περισσότερο ή λι-
γότερο μέρος της συμβουλευτικής δια-
δικασίας στο σχολικό περιβάλλον του
δημοτικού. Για τους εκπαιδευτικούς η
συμβολή της Συμβουλευτικής σε θέμα-
τα σχολικού εκφοβισμού είναι η επι-
κρατέστερη επιλογή (54%) ενώ για τους
γονείς η καθοδήγηση των μαθητών
(55%) βρίσκεται στο επίκεντρο του ρό-
λου της Συμβουλευτικής διαδικασίας.
Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς θε-
ωρούν εξίσου σημαντικό το ρόλο της
Συμβουλευτικής στην επίλυση προβλη-
μάτων των παιδιών (47%). Οι δάσκαλοι
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εξαίρουν το ρόλο της Συμβουλευτικής
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των
παιδιών (47%), ενώ οι γονείς θεωρούν
τη Συμβουλευτική βοηθητική στο έργο
του εκπαιδευτικού (45%) (Πίνακας 1).

2ο Θέμα: Απόψεις για τη φύση των
προβλημάτων που μπορεί να αντιμε-
τωπίσει η Συμβουλευτική [Εκπαιδευ-
τικοί και Γονείς]
Το σχετικό ερώτημα διερευνά το βαθ-
μό που οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς

θεωρούν ότι η Συμβουλευτική μπορεί
να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήμα-
τα στο πλαίσιο του σχολείου. Στον πί-
νακα 2 συγκεντρώνονται τα ποσοστά
των επιλογών με τον βαθμό «πολύ» της
κλίμακας Likert.

Για τους εκπαιδευτικούς επικρατεί
μεταξύ όλων των άλλων επιλογών η
άποψη ότι η Συμβουλευτική μπορεί να
αντιμετωπίσει περισσότερο προβλήμα-
τα συμπεριφοράς των μαθητών (64%)
ενώ για τους γονείς η Συμβουλευτική
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Πίνακας 1

¤ Δεν υπήρχε η αντίστοιχη επιλογή στο ερωτηματολόγιο είτε εκπαιδευτικών είτε γονιών 

Επιλογή Απάντησης Εκπαιδευτικοί Μέσος Όρος Γονείς Μέσος Όρος 
1. Ομαλή ένταξη παιδιών
σε νέες καταστάσεις 

¤ ¤ 25% 4.57

2. Δημιουργία σχέσης εμπι-
στοσύνης 

36% 4.16 35% 4.57

3. Συμβουλές προς τους
μαθητές 

48% 4.37 36% 4.49

4. Βοήθεια εξερεύνησης
συναισθημάτων 

38% 4.12 39% 4.50

5. Καθοδήγηση των μαθη-
τών 

¤ ¤ 55% 4.46

6. Στήριξη Εκπαιδευτικών
στο έργο τους

42% 4.14 45% 3.93

7. Καλλιέργεια σεβασμού
στη διαφορετικότητα

39% 4.12 41% 4.32

8. Συνεργασία με μαθητές
για  προβλήματά 

47% 4.32 47% 4.24

9. Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
μαθητών 

47% 4.32 47% 4.24

10.Δημιουργία κλίματος
συνεργασίας 

41% 4.19 43% 4.32

11. Βοήθεια σε θέματα 
σχολικού εκφοβισμού

54% 4.39 ¤ ¤
12. Γνωριμία μαθητών με
επαγγέλματα 

26% 3.37 ¤ ¤



μπορεί να αντιμετωπίσει κυρίως θέμα-
τα συγκρούσεων γονέων – εκπαιδευτι-
κών (53%). ως επικρατέστερη 2η επι-
λογή είναι για τους εκπαιδευτικούς η
επίλυση προβλημάτων ενδοσχολικής
βίας (26%) και συγκρούσεων μελών της
σχολικής μονάδας (25%). Οι γονείς φαί-
νεται να πιστεύουν ότι η Συμβουλευτι-
κή βοηθά στην αντιμετώπιση μαθησια-
κών δυσκολιών (45%). Εδώ η πραγμα-
τογνωμοσύνη των δασκάλων δείχνει τη
διαφωνία τους με τους γονείς αφού η
επιλογή αυτή λαμβάνει στους εκπαι-
δευτικούς το μικρότερο ποσοστό (9%)
(Γράφημα 1). 

Θέμα 3ο Παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχία της Σχολικής Συμβου-
λευτικής σύμφωνα με τους γονείς
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες γονείς η
Συμβουλευτική έχει τη μεγαλύτερη επι-
τυχία όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ

όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή μα-
θητή, γονέων, εκπαιδευτικών και σύμ-
βουλου (50%), αλλά εξίσου σημαντική
θεωρούν και την επιθυμία του ίδιου του
μαθητή να βοηθηθεί (49%) όπως όμως
και τη διάθεση του εκπαιδευτικού να
προσφέρει βοήθεια (41%) (Πίνακας 2). 

Θέμα 4ο : Πτυχές συμβουλευτικής που
θεωρούνται ως μέρος των υποχρεώσε-
ων των εκπαιδευτικών 
Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί οικειο-
ποιούνται κάποιες πτυχές της συμβου-
λευτικής διαδικασίας ως μέρος του ρό-
λου και των υποχρεώσεών τους απένα-
ντι στους μαθητές τους. Φαίνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν την ενίσχυση
της αυτοεκτίμησης ως σημαντικότερο
μέρος του συμβουλευτικού τους ρόλου
(67%) ενώ ακολουθούν με την ίδια βα-
ρύτητα η δημιουργία θετικού κλίματος
και η ανάδειξη των ατομικών δυνατο-
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τήτων του κάθε μαθητή (64%). Η αυ-
θεντικότητα και η ενσυναίσθηση θεω-
ρούνται από τους εκπαιδευτικούς ση-
μαντικό μέρος των υποχρεώσεών τους
απέναντι στα παιδιά (Πίνακας 3). 

Θέμα 5ο: Χαρακτηριστικά και προσό-
ντα Δάσκαλου – Σύμβουλου [Γονείς
και Εκπαιδευτικοί]
Ερωτηθέντες γονείς και δάσκαλοι του
δείγματός μας να τοποθετηθούν ανα-
φορικά με τα χαρακτηριστικά στάσεως
και συμπεριφοράς που πρέπει να έχει

ο Δάσκαλος – Σύμβουλος παρατηρού-
με μεγάλη συμφωνία απόψεων γονέων
και εκπαιδευτικών. Τόσο οι εκπαιδευ-
τικοί (67%) όσο και οι γονείς (50%) θε-
ωρούν ως πρώτιστο χαρακτηριστικό την
ικανότητα επικοινωνίας με δεύτερο το
ενδιαφέρον για το μαθητή και το πρό-
βλημά του. Σε σχέση με τα προσόντα
του Δάσκαλου-Σύμβουλου επικρατέ-
στερη απάντηση στους εκπαιδευτικούς
είναι ο δάσκαλος με ειδική κατάρτιση
στη Συμβουλευτική, ενώ οι γονείς προ-
τιμούν τον ειδικό Σύμβουλο ως τον κα-
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Πίνακας 2

Πίνακας 3

Επιλογή απάντησης Γονείς (ποσοστό) Μέσος Όρος

1. Είδος προβλήματος του  μαθητή 33% 4.49

2. Επιθυμία μαθητή να λάβει βοήθεια 49% 4.39

3. Αναγνώριση προβλήματος από μαθητή 30% 4.38

4.Διάθεση εκπαιδευτικού να βοηθήσει 41% 4.38
5. Συνεργασία όλων (γονέων-μαθητών, 
Εκπαιδευτικών, Συμβούλων ) 

50% 4.63

Επιλογή απάντησης Δάσκαλοι (ποσοστό) Μέσος Όρος

1. Δημιουργία θετικού κλίματος 64% 4.61

2. Συμβουλευτικές Δραστηριότητες 
για αυτό-οργάνωση μάθησης

36% 4.23

3. Αξιοποίηση βιωμάτων μαθητών κατά τη
μαθησιακή διαδικασία

32% 4.61

4. Ακρόαση μαθητών 52% 4.47
5. Ανάδειξη ατομικών δυνατοτήτων κάθε
μαθητή

64% 4.61

6. Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 67% 4.81

7. Θετική άνευ όρων αποδοχή  των μαθητών 50% 4.35

8. Αυθεντικότητα απέναντι στους μαθητές 60% 4.49

9. Ενσυναίσθηση απέναντι στουμαθητές 62% 4.59



ταλληλότερο για την εφαρμογή της Συμ-
βουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (Πίνακας 4). 

Θέμα 5ο: Οφέλη και μειονεκτήματα
από την εφαρμογή της Συμβουλευτι-
κής στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με
τους γονείς 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γονέ-
ων θεωρεί ότι η εφαρμογή της συμβου-
λευτικής στο δημοτικό σχολείο θα ωφε-
λήσει τα παιδιά (α) να προσαρμοστούν
καλύτερα (β) να αποδέχονται περισσό-
τερο τη διαφορετικότητα και (γ) θα συμ-
βάλει στη βελτίωση του κλίματος συ-
νεργασίας δασκάλων – μαθητών. Στα
μειονεκτήματα οι γονείς φαίνεται να

ανησυχούν περισσότερο ότι η πιθανά η
συμμετοχή των παιδιών στη συμβουλευ-
τική διαδικασία να οδηγήσει στον στιγ-
ματισμό τους ή ακόμα και στην υπερμε-
γέθυνση των προβλημάτων. Η τρίτη στη
σειρά ανησυχία τους είναι η πιθανή μη
συναίνεση των γονιών στη συμβουλευ-
τική διαδικασία (Πίνακας 5). 

4. Συμπεράσματα 

Η πρώτη υπόθεση που θέσαμε, ότι
δηλαδή γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν
περιορισμένες γνώσεις για τη φύση και
τις λειτουργίες της Συμβουλευτικής δεν
επιβεβαιώνεται αφού τόσο οι γονείς όσο
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Πίνακας 4

Πίνακας 5

Επιλογή Απάντησης Εκπαιδευτικοί Γονείς

1. Δάσκαλος/ Ειδική Κατάρτιση 
στη Συμβουλευτική 

46% 9%

2. Ειδικά καταρτισμένος δάσκαλος 
με εποπτεία Συμβούλου

25% 17%

3. Μόνο ο Σύμβουλος 12% 43%

4. Σύμβουλος με συνεργασία του δασκάλου 32% 42%

Επιλογή Απάντησης 
ΤΡΙΑ ΟΦΕΛΗ  

ΓΟΝΕΙΣ

1. Καλύτερη προσαρμογή των μαθητών 50%

2. Αποδοχή της διαφορετικότητας 44%

3. Βελτίωση κλίματος συνεργασίας εκπαιδευτικών – μαθητών 35%

ΤΡΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Στιγματισμός των μαθητών 63%

2.  Υπερμεγέθυνση των προβλημάτων 39%

3. Έλλειψη συναίνεση γονιών 38% 



και οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η συμβου-
λευτική διαδικασία μπορεί κυρίως να
δώσει καθοδήγηση στους μαθητές και
να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους, που
σύμφωνα με το Δημητρόπουλο18 αποτε-
λούν δύο από τις βασικότερες λειτουρ-
γίες της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Επιβεβαιώνεται ωστόσο η δεύτερη υπό-
θεσή μας ότι γονείς και δάσκαλοι ανα-
δεικνύουν διαφορετικούς τομείς προ-
βλημάτων που θα μπορούσε να διαχει-
ριστεί η Συμβουλευτική στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Οι μεν εκπαιδευτι-
κοί τονίζουν τον τομέα της συμπεριφο-
ράς των μαθητών ενώ οι γονείς θεωρούν
ότι μέσα από τη συμβουλευτική διαδι-
κασία θα υπάρξουν λύσεις σε θέματα
συγκρούσεων γονέων και εκπαιδευτι-
κών, ένας τομέας προβλημάτων που ανα-
φέρεται και από τους εκπαιδευτικούς ως
δεύτερη επικρατέστερη άποψη. 

Η τρίτη υπόθεση που θέσαμε επι-
βεβαιώνεται αφού βλέπουμε αρκετά με-
γάλη διαφοροποίηση στις απόψεις εκ-
παιδευτικών και γονιών για την εκπαί-
δευση και τα προσόντα των ατόμων που
θα εφαρμόσουν τη συμβουλευτική πα-
ρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Οι μεν
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο Δάσκα-
λος με ειδική κατάρτιση στην Συμβου-
λευτική θα μπορούσε να εφαρμόσει με
επάρκεια συμβουλευτικές παρεμβάσεις
ενώ οι γονείς θεωρούν ότι αυτός που
θα εφαρμόζει τη συμβουλευτική διαδι-
κασία πρέπει να έχει πρώτιστα σπου-
δές Συμβούλου, αλλά να συνεργάζεται
με τον εκπαιδευτικό. 

Μέσα από τις κλειστές ερωτήσεις
που αφορούσαν την επιθυμία των εκ-
παιδευτικών για θεσμοθέτηση της Συμ-
βουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση βλέπουμε ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία τους (90%) το θεωρεί απαραί-
τητο θεωρώντας ότι αυτό θα συμβάλει
σημαντικά στη βελτίωση της επικοινω-
νίας και στη γεφύρωση διαφορών με-
ταξύ δασκάλων – μαθητών και γονέων
– σχολικής μονάδας και θα τους δώσει
στήριξη στο έργο τους στην έγκαιρη
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπερι-
φοράς των μαθητών και κυρίως προ-
βλημάτων ενδοσχολικής βίας. Η πλει-
ονότητα των γονέων βλέπει τη θεσμο-
θέτηση της Συμβουλευτικής εξίσου θε-
τικά ως μέσο ένταξης των παιδιών σε
νέες καταστάσεις και ως έναν τρόπο
υποστήριξης των παιδιών στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν μέσω της βοή-
θειας εξερεύνησης των συναισθημάτων
τους, της ενδυνάμωσης της αυτοεκτί-
μησής τους και της συνεργασίας μετα-
ξύ όλων των εμπλεκομένων στη σχολι-
κή μονάδα, δηλαδή μεταξύ μαθητών,
γονέων, εκπαιδευτικών και σύμβουλου. 

5. Επίλογος 

Η Σχολική Συμβουλευτική οριοθε-
τείται σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο19

στην υποστήριξη των μαθητών για προ-
σωπική ανάπτυξη μέσα σε κλίμα εμπι-
στοσύνης, σεβασμού και διευκόλυνσης
και προάγει κυρίως την αποτελεσματι-
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κή μάθηση, διδασκαλία, εργασία και
ομαλή συμβίωση μέσω της συμμετοχής
όλων των εμπλεκομένων στη διαδικα-
σία. Τα παιδιά εισπράττουν το ψυχο-
λογικό κλίμα της κοινωνίας που χαρα-
κτηρίζεται από φόβο, θυμό, έλλειψη ελ-
πίδας, και απαξίωση της έννοιας κοι-
νωνική δικαιοσύνη20. Καθώς τα παιδιά
βιώνουν την κρίση σε μια ευαίσθητη ηλι-
κία, όπου διαμορφώνεται η κοσμοθεω-
ρία τους, είναι σημαντικό να αναπτύ-
ξουν υγιείς τρόπους να την ερμηνεύ-
σουν και να ανταποκριθούν σ’ αυτήν.
Η παιδική ηλικία αποτελεί το κατεξο-
χήν πολιτικό διακύβευμα αφού λει-
τουργεί ως μεταφορά για το μέλλον, που
είναι και το σημείο αναφοράς κάθε κοι-
νωνίας και κάθε πολιτικής ιδεολογίας21. 

Οι δάσκαλοι είναι ήδη επιφορτι-
σμένοι με πολλές άλλες ευθύνες εκτός
των διδακτικών τους καθηκόντων. Σε
ένα τέτοιο βεβαρημένο πλαίσιο, όπως
είναι το σημερινό σχολείο ο Σύμβουλος
– Δάσκαλος θα έχει την κατάρτιση και
θα δύναται να χειρίζεται εξειδικευμέ-
να τα προβλήματα που κάνουν την εμ-
φάνισή τους στα παιδιά του δημοτικού

σχολείου και θα καταστεί ένας πολύτι-
μος σύμμαχος πλάι σε διευθυντή, δά-
σκαλο και κυρίως στο παιδί και στην οι-
κογένειά του. Ο δάσκαλος καλείται να
προωθήσει την καλλιέργεια της ανθε-
κτικότητας την ικανότητα δηλαδή των
ανθρώπων να πλοηγούν την πορεία τους
μέσα από ψυχολογικούς, κοινωνικούς,
πολιτισμικούς πόρους που τους δίνουν
την ευκαιρία τόσο ατομικά όσο και συλ-
λογικά να διαπραγματευθούν, ώστε οι
πόροι αυτοί να καθίστανται διαθέσιμοι
και να βιώνονται με πολιτισμικά σημα-
ντικούς τρόπους22. Η εισαγωγή της Συμ-
βουλευτικής στο δημοτικό σχολείο είτε
από εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση
και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική εί-
τε με Συμβούλους που θα πλαισιώνο-
νται και θα υποστηρίζονται από τον δά-
σκαλο όχι μόνο θα συμβάλει στην πε-
ραιτέρω επίτευξη του πρωταρχικού στό-
χου του εκπαιδευτικού συστήματος που
είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των μαθητών αλλά θα συν-
δράμει και στην ποιοτική αναβάθμιση
του δημοτικού σχολείου και της λει-
τουργίας του23. 
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Η μετανάστευση και η προσφυγιά
ως ψυχοκοινωνικά φαινόμενα.

H μετανάστευση είναι ένα κοινωνι-
κό και ιστορικό φαινόμενο το οποίο
παρατηρείται με σταθερότητα μέσα
στην ανθρώπινη ιστορία. Η μετανά-
στευση και η προσφυγιά μελετώνται
από πολλές επιστήμες, την κοινωνιο-
λογία, την πολιτική επιστήμη, την ψυ-
χολογία και άλλες. ως εκ τούτου, σε

σημαντικό βαθμό πολλές έρευνες είναι
διεπιστημονικές (Castles, 2003), ενώ
όπως παρατηρούν οι D. S. Massey, J.
Arango, G. Hugo, A.Kouaouci, A.Pel-
legrino και J. E. Taylor (1993) εντός των
ορίων κάθε επιστήμης έχουν διαμορ-
φωθεί αρκετές θεωρητικές προσεγγί-
σεις των φαινομένων αυτών (Suárez-
Orozco & Suárez-Orozco, 2000). 

Η μετανάστευση θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί ως τμήμα της ευρύτερης
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διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης,
του κοινωνικού μετασχηματισμού και
της ανάπτυξης για να μπορέσει να εν-
νοηθεί καλύτερα, παρά ως ένα πρό-
βλημα που πρέπει να λυθεί. Αρκετοί
θεωρητικοί έχουν προτείνει μια κατά-
ταξη των θεωριών που εξηγούν το φαι-
νόμενο της μετανάστευσης, η οποία
διακρίνει σε δύο κατηγορίες: α) θεω-
ρίες που διερευνούν τα αίτια της μετα-
ναστευτικής διαδικασίας (causes of mi-
gration process) και β) θεωρίες για την
επίδραση τoυ φαινομένου στις κοινω-
νίες που αποστέλλουν και στις κοινω-
νίες ή τις κοινότητες που δέχονται με-
τανάστες (impact of migration for
sending and receiving communities and
societies) (Massey, Arango, Hugo,
Kouaouci, Pellegrino & Taylor,1998
και 1993· Castles & Miller,2009).

H εμπειρία της μετανάστευσης δεν
είναι ποτέ η ίδια, για κάθε άνθρωπο ή
εποχή επειδή τα πρότυπα της μετανά-
στευσης αλλάζουν, ενώ διαφοροποιού-
νται αντίστοιχα και οι κοινωνικές, ψυ-
χολογικές και οικονομικές επιπτώσεις
της μετανάστευσης. Η μετανάστευση
ως φαινόμενο μπορεί να διακριθεί στις
ακόλουθες τέσσερες φάσεις:
α. η φάση πριν τη μετανάστευση (pre-

migration)
β. η μετανάστευση (migration)
γ. η φάση μετά τη μετανάστευση (post-

migration)
δ. η εγκατάσταση (resettlement)
(Kirmayer et al., 2011)

Για ορισμένους θεωρητικούς η φά-
ση της μετανάστευσης και καθώς και η
φάση μετά την μετανάστευση, θεωρού-
νται ότι αποτελούν μια ενιαία φάση, αν
και σε ορισμένες περιπτώσεις η φάση

της μετανάστευσης μπορεί να διαρκεί
περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από τον
τύπο της μετανάστευσης και τις συνθή-
κες υπό τις οποίες επισυμβαίνει καθώς
και από τα εμπόδια ή τις διευκολύνσεις
που μπορεί να παρέχονται στα άτομα.

Oι πιο αναπτυγμένες και ενδεχομέ-
νως οι πιο ασφαλείς χώρες σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις τίθενται στο επίκε-
ντρο της μετανάστευσης, καθώς προ-
βάλλονται ως ιδεατοί προορισμοί για
τους μετανάστες. Η δυνατότητα για
πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε οι-
κονομικούς πόρους, στην εργασία επί-
σης συντείνει στην επαύξηση των με-
ταναστευτικών ροών προς τις χώρες
αυτές, λόγω των αυξημένων προσδο-
κιών από την πλευρά των μεταναστών
(Massey, Arango, Hugo, Kouaouci,
Pellegrino & Taylor, 2010). Επίσης, άλ-
λοι παράγοντες όπως ο πόλεμος, οι
ανισότητες, η πολιτική αστάθεια και η
έλλειψη πολιτικών ελευθεριών θα μπο-
ρούσε επίσης να προστεθούν στα
προσδιοριστικά αίτια της μετανάστευ-
σης χωρίς ωστόσο να δίνουν μια επαρ-
κή εξήγηση του σύνθετου αυτού φαι-
νομένου (Vandererf, & Heering, 1996·
Crawford & Campbell, 2012).

Οι Stephen Castles, Hein de Haas
και Mark J. Miller (2009) υποστηρί-
ζουν ότι σε κάθε μεταναστευτική κίνη-
ση παρατηρείται μια αλληλεπίδραση
ανάμεσα σε μακροδομές και μικροδο-
μές. Οι μακροδομές (micro-structures)
αναφέρονται σε θεσμούς όπως είναι η
οικονομία, οι πολιτικές που αναπτύσ-
σονται από τα κράτη τα οποία εμπλέ-
κονται στα φαινόμενο της μετανάστευ-
σης, ενώ οι μικροδομές (micro-struc-
tures) αναφέρονται σε μικρότερης εμ-
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βέλειας δομές και θεσμούς όπως είναι
η οικογένεια, τα άτομα, οι αξίες και οι
πεποιθήσεις των μεταναστών και οι
κοινωνικοί δεσμοί. Ορισμένες μορφές
μετανάστευσης, όπως είναι η αναγκα-
στική μετανάστευση (forced migration)
επιφέρουν κοινωνικές μεταβολές στις
χώρες υποδοχής των μεταναστών αλλά
και στις ενδιάμεσες χώρες διέλευσης
(intermediate countries) των μετανα-
στών (Castles, 2003).

Η συμβολή των μεταναστών στην οι-
κονομική, την κοινωνική και την πολιτι-
σμική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής
αλλά και γενικότερα στην ανθρωπότη-
τα είναι μεγάλη. Aρκετοί μετανάστες
και πρόσφυγες διακρίθηκαν στις επι-
στήμες και τις τέχνες, αλλά και για την
κοινωνική και την πολιτική τους δρα-
στηριότητας, όπως οι Albert Einstein,
Charles de Gaulle, Sigmund Freud, Er-
ic Fromm, Bertold Brecht, Victor Hugo,
Jean-Jacques Rousseau και πολλοί άλ-
λοι (βλ. Sher & Vilens, 2010, σελ.3).

Η ψυχική Υγεία των παιδιών των
μεταναστών και των προσφύγων:
οι συνέπειες της μετανάστευσης 

Η φύση της μετανάστευσης και οι
αντιξοότητες που παρουσιάζονται στις
φάσεις και τα στάδια της μεταναστευ-
τικής πορείας ή τροχιάς (migration
trajectory), ασκούν σημαντική επίδρα-
ση στην εμφάνιση ψυχολογικών προ-
βλημάτων στους μετανάστες, τις οικο-
γένειες και τα παιδιά των μεταναστών.
Μια σημαντική κατηγορία δυσκολιών
αφορά στην επικοινωνία και τις δια-
προσωπικές σχέσεις, επειδή η γλώσσα

είναι καθοριστικός παράγοντας για την
ενσωμάτωση τους και την καθημερινή
επικοινωνία(Kirmayer et al., 2011). H
Ditty Dokter (1998) γράφει χαρακτη-
ριστικά ότι η απώλεια της πολιτισμικής
ταυτότητας σε συνδυασμό με τις φτω-
χές κοινωνικές συνθήκες (poor social
conditions), επηρεάζουν αρνητικά την
ψυχική υγεία των μεταναστών.

Τα παιδιά των μεταναστών και των
προσφύγων εκτίθενται σε πολλαπλούς
παράγοντες κινδύνου (risk factors) και
σε στρεσογόνους παράγοντες (stres-
sors), που απειλούν την ψυχική υγεία
και την φυσιολογική ανάπτυξη τους.
Αρνητικές εμπειρίες και απειλές εμφι-
λοχωρούν στη φάση πριν την μετανά-
στευση, στην ενδιάμεση φάση κατά τη
μετάβαση –το ταξίδι της φυγής και τε-
λικά την φάση της προσαρμογής σε μια
άλλη χώρα ή σε ενδιάμεσες χώρες, μέ-
χρι την τελική εγκατάστασή τους στην
χώρα υποδοχής τους. Η μετανάστευση
και η προσφυγιά έχουν αλλάξει ως
φαινόμενα και ταυτόχρονα αλλάζουν
την εμπειρία και την εικόνα του κό-
σμου μας, τη ζωή όλων(Kirmayer et al.,
2011).

Η εμπειρία της μετανάστευσης εί-
ναι διαφορετική για τα παιδιά από ότι
είναι για τους ενήλικες. Τα παιδιά
αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύ-
νους σε κάθε μια από αυτές τις τέσσε-
ρες φάσεις της μεταναστευτικής τρο-
χιάς που παρουσιάστηκε. Κατά την
φάση της μετανάστευσης βιώνουν τον
αποχωρισμό από τους γονείς ή τους
φροντιστές τους (caregivers), διαβιούν
υπό αντίξοες συνθήκες για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, σε στρατόπεδα
προσφύγων (refugee camps), εκτίθε-
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νται στη βία και τον κίνδυνο της κακο-
ποίησης. Έρχονται αντιμέτωπα με την
πείνα και την αβεβαιότητα, ταξιδεύουν
ως ασυνόδευτα με κίνδυνο την ασφά-
λεια τους, έρχονται συχνότερα σε επα-
φή με τον κίνδυνο του θανάτου και αντι-
μετωπίζουν την απώλεια προσφιλών
προσώπων (Bean, Eurelings-Bontekoe
& Spinhoven, 2007). Σημαντικό μέρος
των προβλημάτων των μεταναστών,
αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη
και τις ανισότητες στον τομέα της πα-
ροχής φροντίδας (unequal care) (Cole,
2007).

Tα ασυνόδευτα παιδιά και οι έφη-
βοι μετανάστες ή πρόσφυγες θεωρού-
νται ως μια εξαιρετικά ευαίσθητη ομά-
δα, που διατρέχει υψηλό κίνδυνο να
κακοποιηθεί, ή να βιώσει τραυματικές
εμπειρίες καθώς απουσιάζουν οι γο-
νείς. Αυτοί οι ψυχικοί τραυματισμοί
οδηγούν στη δημιουργία συναισθημα-
τικών δυσκολιών και προβλημάτων συ-
μπεριφοράς, επειδή συνήθως τα παι-
διά αντιμετωπίζονται ως μετανάστες
και όχι ως παιδιά (Sourander,1998).
Αυτές οι παράμετροι διαμορφώνουν
ένα διαρκές αίτημα για τη συγκρότηση
ειδικών υπηρεσιών φροντίδας και μέ-
ριμνας για το παιδί ως μετανάστη ή
πρόσφυγα (Derluyn, 2005· Geltman et
al., 2005).

Κατά την φάση της προσαρμογής,
τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στη συγκρότηση νέας ταυτότητας, έρ-
χονται αντιμέτωπα με τις διακρίσεις,
τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό απο-
κλεισμό. ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί
ότι αρκετοί πρόσφυγες ή μετανάστες
έχουν έρθει αντιμέτωποι με τραυματι-
κές εμπειρίες, πολύ καιρό πριν την με-

τανάστευση, έχουν τραύματα ή έχουν
υποστεί ήδη σωματική και συναισθη-
ματική βία και κακοποίηση. Βίωσαν
απώλειες και έχουν αναμετρηθεί με τις
συνέπειες του πολέμου, της καταστρο-
φής, για αυτό σε περιπτώσεις ατόμων
που έχουν βιώσει ακραίες εμπειρίες
βίας σημαντική είναι πρόληψη της αυ-
τοκτονίας (Sher & Vilens, 2010, σελ. 6). 

Η μελέτη των επιπτώσεων της με-
τανάστευσης και της προσφυγιάς στην
ψυχική υγεία έχει αρχίσει σχετικά
πρόσφατα, καθώς παρατηρείται αυξα-
νόμενη κίνηση μεταναστών από χώρες
που ο πληθυσμός ζει υπό συνθήκες
φτώχειας και με πολλά κοινωνικά προ-
βλήματα (Thapa, Dalgard, Claussen,
Sandvik & Hauff,2007).Πολλές έρευ-
νες αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά
κατάθλιψης στους μετανάστες, σε σχέ-
ση με τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο η
μετανάστευση δεν αποτελεί πάντοτε
απειλή για την ψυχική υγεία, όταν οι
συνθήκες δεν είναι αντίξοες, αλλά και
το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο
εντάσσονται είναι υποστηρικτικό
(Khavarpour & Rissel, 1997).

Σε αρκετές έρευνες προβάλλεται το
στρες ως κεντρικός εξηγητικός μηχα-
νισμός για την κατανόηση των επιπτώ-
σεων της μετανάστευσης στην ψυχική
υγεία. Το στρες θεωρείται ότι προκα-
λεί ανισορροπία ως προς τη χρήση των
μηχανισμών αντιμετώπισης (coping
mechanisms) αντίξοων γεγονότων ή
συνθηκών της ζωής. Μετά την μετανά-
στευση και άλλοι στρεσσογόνοι παρά-
γοντες, όπως η ανεργία, η ασθένεια, οι
απώλειες, τα οικογενειακά προβλήματα
έρχονται να προστεθούν. Ιδιαίτερα στην
περίπτωση των προσφύγων, θα πρέπει
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να λαμβάνονται υπόψη και προηγούμε-
νες εμπειρίες κράτησης (imprisonment),
φυλάκισης και βασανιστηρίων (torture)
(Hauff &Vaglum, 1993).

H Τέχνη στις κοινότητες
και τα κέντρα φιλοξενίας των 
Μεταναστών και των Προσφύγων

Διάφορες μορφές τέχνης όπως εί-
ναι η μουσική, η ποίηση, οι εικαστικές
τέχνες, το θέατρο, ο χορός χρησιμο-
ποιούνται στα στρατόπεδα προσφύγων
(refugee camp), τα κέντρα υποδοχής
και φιλοξενίας των μεταναστών και
των προσφύγων. Αρκετοί ερευνητές
θεωρούν ότι η τέχνη από μόνη της
αποτελεί μορφή ενδυνάμωσης για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες,
οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν σύν-
θετα προβλήματα, όπως είναι η φτώ-
χεια, οι ανισότητες, η αδικία, η ανα-
γκαστική μετανάστευση (forced migra -
tion) (Andemicael, 2013).

Ιδιαίτερα οι εικαστικές τέχνες συμ-
βάλλουν στη δημιουργία μιας κοινότη-
τας και δεσμών, στην ενίσχυση της πο-
λιτισμικής ταυτότητας των μετανα-
στών(Kay, 2000). Από την άλλη πλευρά
οι εικαστικές τέχνες οικοδομούν γέφυ-
ρες επικοινωνίας με τις κοινότητες που
φιλοξενούν (host communities) μετα-
νάστες, βοηθούν στη συζήτηση και την
αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων.
Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμετοχή
σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες βελ-
τιώνει την υγεία, την ποιότητα της εκ-
παίδευσης και οδηγεί στη μείωση της
εγκληματικότητας (Newman, Curtis &
Stephens, 2003).

Η τέχνη βοηθά στη διατήρηση της
ψυχικής και σωματικής υγείας, στην
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας των παιδιών. Η τέχνη καθιστά την
εκπαιδευτική διαδικασία περισσότε-
ρο προσφιλή για τα παιδιά, αυξάνει
τη συμμετοχή καθώς και την ικανο-
ποίηση τους από αυτή. Οι εικαστικές
τέχνες συμβάλλουν ταυτόχρονα στη
δημιουργία ευκαιριών μάθησης αλλά
και θεραπείας για τα παιδιά (Dunn-
Snow & D’Amelio,2000) που έχουν
έρθει αντιμέτωπα με το τραύμα του
πολέμου.

Aν και η τέχνη δεν αξιοποιείται
στον απαιτούμενο βαθμό στα κέντρα
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύ-
γων, ωστόσο διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην συνειδητοποίηση των προ-
βλημάτων των προσφύγων και των με-
ταναστών, την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας και του κόσμου. Η χρήση
της τέχνης έχει αποδειχθεί σημαντική
για την κινητοποίηση της κοινότητας,
τη διάχυση των πληροφοριών και την
ενημέρωση των μεταναστών, την πα-
ροχή φροντίδας και υποστήριξης, την
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Andemicael, 2011).

Πιο αποτελεσματική στρατηγική
θεωρείται ο συνδυασμός διαφόρων τε-
χνών επειδή μεγιστοποιεί τα οφέλη τα
οποία μπορεί να αποκομίσουν τόσο οι
ενήλικες όσο και τα παιδιά. Η τέχνη
υπό αυτή την έννοια θεωρείται ως μια
μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας στους
μετανάστες, για την αντιμετώπιση άμε-
σων και επειγουσών αναγκών, επειδή
ενισχύει την αίσθηση της συνέχειας
και την πραγματική ζωή των μετανα-
στών (Dokter, 1998).
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Εικαστική Συμβουλευτική και 
Θεραπεία για τις αναπτυξιακές
ανάγκες των παιδιών και 
των εφήβων

Η εικαστική θεραπεία και συμβου-
λευτική προβάλλονται στην βιβλιογρα-
φία ως σημαντικές μορφές παρέμβα-
σης, οι οποίες συμβάλλουν στην ικανο-
ποίηση των αναπτυξιακών αναγκών των
παιδιών και των εφήβων (Malchiodi,
1998). Oρισμένες από τις ανάγκες τις
οποίες καλύπτουν είναι οι ακόλουθες:
• Bοηθούν στην ενίσχυση της δημι-

ουργικότητας που είναι σημαντικό
θεμέλιο για την φυσιολογική ανά-
πτυξη και την διατήρηση της υγείας
τους (Riley, 1999).

• Ενθαρρύνουν την έκφραση συναι-
σθημάτων, τραυματικών εμπειριών,
διευκολύνοντας τον έλεγχο και τον
περιορισμό των συνεπειών των
τραυματικών εμπειριών στα παιδιά
και τους εφήβους (Appleton,2001).

• Βοηθούν τα παιδιά και τους εφή-
βους να βρουν προσωπικά σύμβο-
λα, μεταφορές και μονοπάτια στην
πορεία της προσωπικής τους ανά-
πτυξης. Ενθαρρύνουν τα παιδιά να
στοχαστούν επάνω στα προσωπικά
τους προβλήματα και να διερευνή-
σουν εναλλακτικές λύσεις (Junge &
Linesch, 1993).

• Αυξάνουν την αίσθηση της ικανο-
ποίησης και παρέχουν θετικές
εμπειρίες, οι οποίες λειτουργούν
αντισταθμιστικά στις δυσκολίες και
τους κινδύνους που κρύβει η μετα-
νάστευση και η προσφυγιά (Lem-
zoudi, 2007).
Από την άλλη πλευρά η εικαστική

θεραπεία και συμβουλευτική προωθούν
την συναισθηματική κάθαρση, εξασφα-
λίζοντας διορθωτικές συναισθηματικές
εμπειρίες. Αποτελούν μια φυσική διέ-
ξοδο για την διοχέτευση της δημιουρ-
γικότητας και της ενέργειας των παι-
διών και των εφήβων (Kahn, 1999).

Η Eικαστική Συμβουλευτική και
Θεραπεία απέναντι στην Πολιτική
Βία και το Τραύμα του Πολέμου 

Οι Debra Kalmanovitz και Bobby
Lloyd (2004) στο βιβλίο τους Art Ther-
apy and Political Violence, περιγράφουν
τον ρόλο της τέχνης και της εικαστικής
θεραπείας σε άτομα που έχουν υπο-
στεί την πολιτική βία, την αναγκαστική
μετανάστευση και την εξορία. Tα παι-
διά των σύγχρονων μεταναστών και
των προσφύγων συχνά προέρχονται
από χώρες στις οποίες έχουν ζήσει τον
πόλεμο, έχουν υποστεί την πολιτική
βία και τον διωγμό. Έχουν στερηθεί
ακόμη και τη δυνατότητα να εκφρά-
σουν τις δυσκολίες και τον πόνο τους
καθώς ζουν σε ένα εχθρικό περιβάλ-
λον. Στις περιπτώσεις αυτές ο πόνος εί-
ναι βουβός και προκαλεί μεγαλύτερες
βλάβες στην ανάπτυξη και την υγεία
των παιδιών (McKinney, 2007).Για αυ-
τό το λόγο το πρώτο βήμα είναι να εν-
θαρρυνθεί το παιδί να εκφράσει μέσα
από τη δημιουργία εικόνων και σχε-
δίων τις ανάγκες του, το φόβο, το θυμό,
τη λύπη. Μέσα από τα σχέδια των παι-
διών εικονογραφείται ιστορία της ζω-
ής τους, η οποία ενίοτε συνοδεύεται
από τις αφηγήσεις των εμπειριών τους
(Dokter,1998).
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Αρχικά οι εικαστικές δραστηριότη-
τες χρησιμοποιούνται για τη διαγνω-
στική αξιολόγηση, την ανίχνευση συ-
μπτωμάτων και παθολογικών διεργα-
σιών, και εν συνεχεία για τον προσ-
διορισμό του θεραπευτικού προγράμ-
ματος το οποίο θα ήταν κατάλληλο για
την ικανοποίηση των αναγκών των
παιδιών (Johnson, 1987). Οι τραυματι-
κές αναμνήσεις (traumatic memories)
σύμφωνα με νεώτερες έρευνες δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο μαζί με
τις συναισθηματικές διεργασίες στη
διαμόρφωση του τραύματος και των
συναισθηματικών δυσκολιών των παι-
διών (Talwar, 2007).

Iδιαίτερα σε περιπτώσεις παιδιών
με μετατραυματικό στρες ως συνέπεια
του πολέμου, η εικαστική θεραπεία
ενεργοποιεί μια σειρά από θεραπευ-
τικούς μηχανισμούς, όπως είναι η συμ-
βολική έκφραση (symbolic expression),
η συγκράτηση (containement) του τραυ-
ματικού υλικού μέσα στις εικαστικές
δημιουργίες, τις εικόνες και τις συνθέ-
σεις, διεργασία η οποία δίνει την αί-
σθηση ελέγχου στη ζωή τους. Οι εικα-
στικές θεραπευτικές δραστηριότητες
μειώνουν την υπερδιέγερση και την
ανασφάλεια των παιδιών, τις διαταρα-
χές του ύπνου και τους εφιάλτες, αυ-
ξάνουν την ικανοποίηση και καλλιερ-
γούν τις δημιουργικές δυνατότητες ως
μια μορφή αντισταθμιστικής παρέμβα-
σης (Spiegel, Malchiodi, Backos &
Collie, 2006).

Το θεραπευτικό αυτό περιβάλλον
και η εικαστική τέχνη διευκολύνει την
ανάπτυξη, καλύπτει τα αναπτυξιακά
κενά και αίρει τα εμπόδια κατά τη δια-
δικασία προσαρμογής. Κατά τη θερα-

πευτική διαδικασία και άλλα καλλιτε-
χνικά εκφραστικά μέσα μπορεί να
χρησιμοποιηθούν, όπως είναι ο χορός,
ο μύθος, η μουσική κτλ ως μια στρατη-
γική για την μεγιστοποίηση των θερα-
πευτικών αποτελεσμάτων της παρέμ-
βασης, καθώς τα προβλήματα των παι-
διών των μεταναστών και των προσφύ-
γων είναι σύνθετα και πολύπλοκα
(Pratt,2004).

Η εικαστική θεραπεία μπορεί να
λάβει την μορφή ατομικής ή/και ομα-
δικής παρέμβασης με απώτερο στόχο
την αναζήτηση και ενεργοποίηση των
εσωτερικών πόρων βοήθειας των παι-
διών. Ο θεραπευτής υιοθετεί μια στά-
ση ενθαρρυντική, φροντίζει για τη δια-
μόρφωση ενός υποστηρικτικού περι-
βάλλοντος επειδή τα παιδιά αυτά
έχουν αυξημένα ψυχοκοινωνικά προ-
βλήματα, ορισμένα από τα οποία είχαν
δημιουργηθεί στη χώρα τους, πριν την
μετανάστευση. Παράλληλα κατά την
προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής
αντιμετωπίζουν νέες, πολλαπλές δυ-
σκολίες και προβλήματα ή προκλή-
σεις.H εικαστική θεραπεία είναι πε-
ρισσότερο αποτελεσματική από άλλες
μορφές θεραπείας επειδή το σχέδιο
και οι εικαστικές δραστηριότητες δη-
μιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας,
αποτελούν έναν μη απειλητικό τρόπο
έκφρασης που δεν προκαλεί φόβο,
ντροπή ή τρόμο στο παιδί.

H προσπάθεια των παιδιών να δη-
μιουργήσουν εικαστικές συνθέσεις
και σχέδια ισοδυναμεί με μια προ-
σπάθεια να βάλλουν τάξη στις χαώ-
δεις συνθήκες ζωής, να τακτοποιή-
σουν και να αντιμετωπίσουν τραυμα-
τικά γεγονότα, οργανώνοντας κατά
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κάποιο τρόπο μια μορφή αυτοπροστα-
σίας (Linesch, Aceves, Quezada, Trochez
& Zuniga, 2012).

H ανάγκη για τη δημιουργία 
ενός πλαισίου στην Εικαστική 
Θεραπεία: δυσκολίες και 
προβλήματα

Οι εικαστικοί θεραπευτές και σύμ-
βουλοι συχνά εργάζονται υπό αντίξοες
συνθήκες, χωρίς να υπάρχoυν οι ανα-
γκαίες συνοδευτικές υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας και ο απαραίτητος εξοπλι-
σμός. Η εικαστική θεραπεία απαιτεί
έναν ιδιαίτερο εξοπλισμό (υλικά, χρώ-
ματα κτλ) και διαρρύθμιση του χώρου,
που δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν
(Malchiodi, 1997), όταν οι θεραπευτές
και οι σύμβουλοι εργάζονται σε κέ-
ντρα φιλοξενίας, υποδοχής, ή άλλες
δομές, που πρόχειρα δημιουργούνται
για την διαβίωση των μεταναστών και
των προσφύγων ή σε προγράμματα
που οργανώνουν διάφοροι οργανισμοί
και οργανώσεις (Case & Dalley,2014).

Οι θεραπευτές και το πλαίσιο γενι-
κότερα δοκιμάζεται, καθώς αντιμετω-
πίζουν αρκετές δυσκολίες, ελλείψεις,
όταν εργάζονται σε περιοχές με ιδιαί-
τερη επισφάλεια ή αυξημένο κίνδυνο,
συχνά στα όρια εμπόλεμων περιοχών
(Huss, Sarid & Cwikel, 2010).Είναι με-
γάλη η πρόκληση αλλά και ο κίνδυνος
να προκληθούν τραύματα ή βλάβες σε
παιδιά και οικογένειες μεταναστών,
όταν ο θεραπευτής καλείται να αντιμε-
τωπίσει υπό αυτές τις δραματικές συν-
θήκες και ελλείψεις, πολλαπλά τραύ-
ματα, αρνητικές εμπειρίες και συ-

μπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι
εικαστικοί θεραπευτές βιώνουν εσω-
τερικές συγκρούσεις, αλλά και αισθά-
νονται ως μεγάλο ρίσκο την πραγμα-
τοποίηση θεραπευτικών παρεμβάσεων
(Kalmanowitz & Lloyd, 2004).

Επιπλέον, σημαντικές είναι και οι
ελλείψεις στην εκπαίδευση των εικα-
στικών θεραπευτών και των συμβούλων
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε
πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και
το γεγονός ότι η σχετική επιστημονική
βιβλιογραφία είναι αρκετά ισχνή και
δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση ή γνώ-
σεις σχετικά με την εφαρμογή της ει-
καστικής συμβουλευτικής και θεραπεί-
ας σε παιδιά προσφύγων και μετανα-
στών. Επομένως οι εικαστικοί θερα-
πευτές είναι αναγκασμένοι να επινοούν
θεραπευτικές πρακτικές (Murray,
Davidson & Schweitzer, 2010), να τρο-
ποποιούν τις καθιερωμένες μεθόδους
και διαδικασίες κατά την εφαρμογή
τους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
παροχή των υπηρεσιών εικαστικής συμ-
βουλευτικής και θεραπείας, χωρίς να
παραβιάζονται οι αρχές της ηθικής και
δεοντολογίας (Measham, Rousseau &
Nadeau,2005).Οι εικαστικοί σύμβουλοι
και θεραπευτές σε ορισμένες περιπτώ-
σεις εφαρμόζουν ανορθόδοξες μεθό-
δους ως προς την επιλογή των συμβου-
λευόμενων ή κατά την επικοινωνία με
τους μετανάστες, καθώς συχνά οι ίδιοι
οι θεραπευτές επισκέπτονται τους εξυ-
πηρετούμενους, στους χώρους και τα
δωμάτια διαμονής τους, εξηγώντας και
παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες και τη
βοήθεια που θα μπορούσαν να αντλή-
σουν (Kaplan, 2007). Ανάλογες δυσκο-
λίες και τροποποιήσεις της θεραπευτι-
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κής διαδικασίας μπορεί να παρατηρη-
θούν κατά την οργάνωση και την υλο-
ποίηση μιας ατομικής ή ομαδικής πα-
ρέμβασης, αλλά και στους όρους συμ-
μετοχής και τη μεθοδολογία παρέμβα-
σης (Kalmanowitz & Lloyd, 2004).

Μια άλλη κατηγορία δυσκολιών
αναφέρεται στο γεγονός ότι αρκετοί με-
τανάστες και πρόσφυγες, αν και έχουν
ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη,
δεν την αναγνωρίζουν ή τείνουν να την
υποβαθμίζουν έναντι άλλων πιο σημα-
ντικών κατά τη γνώμη τους αναγκών,
και για αυτό αποφεύγουν να διατυπώ-
σουν αιτήματα για ψυχολογική υπο-
στήριξη (Rickwood, Deane & Wilson,
2007). Από την άλλη πλευρά οι δυνα-
τότητες για εικαστική θεραπεία και συμ-
βουλευτική παρέμβαση περιορίζονται
από το γεγονός ότι οι σύμβουλοι και οι
θεραπευτές δεν έχουν επαρκή γνώση
του πολιτισμού προέλευσης των μετα-
ναστών προκειμένου να μπορούν να κα-
τανοούν τα προβλήματα, τα πρότυπα
έκφρασης και των σχέσεων, τις αξίες
τους (Baptiste, 1993·Dokter, 1998). Για
αυτό στη θεραπευτική πρακτική συν-
δυάζονται πολλά καλλιτεχνικά, εκφρα-
στικά μέσα για την ενίσχυση της θερα-
πευτικής επικοινωνίας και την επίτευ-
ξη των στόχων της θεραπείας.

Ακόμη, η μη γνώση της γλώσσας των
μεταναστών και των προσφύγων δημι-
ουργεί αρκετά προβλήματα στην επι-
κοινωνία, έστω και αν η εικαστική
γλώσσα είναι μια παγκόσμια γλώσσα
(Rubin, 2011). Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις οι θεραπευτές χρησιμοποιούν την
αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στο βαθ-
μό που οι θεραπευόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν.

Ορισμένες κατηγορίες μεταναστών
προέρχονται από κουλτούρες, πολιτι-
σμούς στις οποίες η εικαστική θεραπεία
και συμβουλευτική, η ψυχολογική υπο-
στήριξη γενικότερα δεν είναι ευρύτε-
ρα γνωστές ή παραδεκτές ως μορφές
παροχής βοήθειας. Για αυτό τον λόγο
οι θεραπευτές σε αυτή την περίπτωση
είναι αναγκασμένοι να τηρούν μια λε-
πτή ισορροπία ανάμεσα σε δραστηριό-
τητες που έχουν έναν ψυχαγωγικό, ανα-
πτυξιακό και θεραπευτικό χαρακτήρα
(Kalmanowitz & Lloyd, 2004).

Εικαστική Συμβουλευτική
και βιωματικά εργαστήρια 
στο σχολείο και την τάξη.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν
αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι εικα-
στικές τέχνες και οι δημιουργικές δρα-
στηριότητες σε παιδιά μεταναστών στο
πλαίσιο των σχολείων αλλά και της σχο-
λικής τάξης (Howard,1991· Elbedour,
Bastien & Center, 1997).Σε αρκετές χώ-
ρες τα σχολεία αναγκάζονται να ανα-
πτύξουν προγράμματα εικαστικής θε-
ραπείας ή συμβουλευτικής για να υπο-
στηρίξουν την προσαρμογή των παιδιών
των μεταναστών. Για το λόγο αυτό, οι
σχολικές μονάδες συνεργάζονται με
υπηρεσίες διαπολιτισμικής ψυχιατρι-
κής και συμβουλευτικής για την ανά-
πτυξη σχετικών υπηρεσιών και προ-
γραμμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές βοη-
θούν να καλυφθεί το χάσμα που δημι-
ουργείται ανάμεσα στο παρόν και το
παρελθόν, στην βίαιη διακοπή της συ-
νέχειας της ζωής των παιδιών και την
αντιμετώπιση των ψυχικών τραυμάτων
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που δημιουργούν αντίξοες και σύνθε-
τες εμπειρίες, όπως ο πόλεμος, η προ-
σφυγιά, οι απώλειες προσφιλών προ-
σώπων (Tolfree,1996).

Η δημιουργία προγραμμάτων με ει-
καστικές δραστηριότητες για εκπαι-
δευτικούς και κυρίως για θεραπευτικούς
σκοπούς ή για την παροχή υποστηρι-
κτικής συμβουλευτικής έχει τύχει θετι-
κής υποδοχής, ωστόσο, λείπουν οι συ-
στηματικές έρευνες και αξιολογήσεις.
Ο αριθμός των ερευνών είναι περιορι-
σμένος, ίσως επειδή οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες συγκροτούνται και λει-
τουργούν αυτά τα προγράμματα είναι
δύσκολες, επείγουσες και δεν επιτρέ-
πουν τον σχεδιασμό, αλλά και την συ-
στηματική έρευνα. Τα προγράμματα αυ-
τά παρέχουν άμεση υποστήριξη στο παι-
δί επειδή οι οικογένειες των προσφύ-
γων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρό-
σβασης σε υπηρεσίες υγείας και ιδιαί-
τερα ψυχικής υγείας, δεδομένου ότι και
η γλωσσική επικοινωνία είναι δύσκολη
στην αρχή. Οι εικαστικές δραστηριότη-
τες βοηθούν τα παιδιά των μεταναστών
και των προσφύγων να αντιμετωπίσουν
ζητήματα που αφορούν την προσωπική
τους ταυτότητα, να αντλήσουν νέα νοή-
ματα και να επεξεργαστούν τις εμπει-
ρίες της μετανάστευσης (Golub, 1989).

Οι C.Rousseau, L. Lacroix, A.Singh,
M. F.Gauthier και M. Benoit, (2005) σε
σχετική εργασία τους αναφέρουν ότι
χρειάστηκε να διαμορφώσουν σταδια-
κά ένα πρόγραμμα παρέμβασης, αξιο-
ποιώντας την εμπειρία από πιλοτικά
projects τα οποία υλοποίησαν στο σχο-
λείο. Στα πιλοτικά εργαστήρια και στο
πρόγραμμά τους αυτό συνδύαζαν ει-
καστικές, δραματικές, αφηγηματικές

δραστηριότητες και τεχνικές, με στόχο
τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των παι-
διών και τον περιορισμό των συμπτω-
μάτων.

Τα βιωματικά εργαστήρια δημιουρ-
γικής έκφρασης δημιουργούνται για την
κάλυψη των πολλαπλών ψυχοκοινωνι-
κών, εκπαιδευτικών και μαθησιακών
αναγκών σε παιδιά μεταναστών σχολι-
κής και εφηβικής ηλικίας. Σε αυτά τα
εργαστήρια είναι δυνατή και η συμμε-
τοχή των γονέων, σε δραστηριότητες
που λαμβάνουν πλέον τον χαρακτήρα
κοινοτικής παρέμβασης, και τα οποία
καταλήγουν σε εκθέσεις ή έχουν ως κε-
ντρικό άξονα ομαδικές εικαστικές δρα-
στηριότητες στην κοινότητα, τα graffiti
κτλ. Oι C. Rousseau και A. Drapeau,
(2004) υποστηρίζουν ότι κύριες αρχές
στις οποίες πρέπει να στηρίζονται αντί-
στοιχες δράσεις ή παρεμβάσεις είναι οι
ακόλουθες:
α. Σεβασμός στις πολιτισμικές και άλ-

λες διαφορές 
β. Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου,

που διευκολύνει την εικαστική, καλ-
λιτεχνική έκφραση.

γ. Διατήρηση της συνέχειας και ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής

δ. Μετασχηματισμός και επεξεργασία
των αντιξοοτήτων και των δυσκο-
λιών των παιδιών.
Ο συνδυασμός λεκτικών και μη λε-

κτικών δραστηριοτήτων αποδεικνύεται
σημαντικός στην πράξη παρά τις δυ-
σκολίες που μπορεί να συναντά ο σύμ-
βουλος ή ο εκπαιδευτικός, στην γλωσ-
σική επικοινωνία, γιατί η διαδικασία αυ-
τή ευαισθητοποιεί τους μαθητές αλλά
και τους εκπαιδευτικούς, και αποτελεί
πολύτιμη πηγή ενδυνάμωσης για τα παι-
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διά, απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.
Ορισμένα προγράμματα εικαστικών

δημιουργικών δραστηριοτήτων έχουν
ως προσανατολισμό την πρόληψη προ-
βλημάτων, τον περιορισμό του κοινω-
νικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού
των παιδιών των προσφύγων και των
μεταναστών. Συχνά ορισμένες παρά-
μετροι των προγραμμάτων αυτών κα-
θορίζονται ή εμπνέονται από την πα-
ράδοση, τον πολιτισμό και την πνευμα-
τικότητα των μεταναστών (Rousseau &
Guzder, 2008). Η τέχνη μαζί με το σχο-
λείο ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικό-
τητα των παιδιών, καθώς εγγυώνται
τους όρους για την φυσιολογική ανά-
πτυξη, την επούλωση των ψυχικών τραυ-
μάτων. Οι εικαστικές δραστηριότητες
βοηθούν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν
διλήμματα, συγκρούσεις, να αποκτή-
σουν αυτογνωσία και ενσυναίσθηση για
την κατανόηση του άλλου (Rousseau &
Guzder, 2008).

Τα παιδιά καλούνται μέσα από την
εικαστική τέχνη να αφηγηθούν τις ιστο-
ρίες ζωής τους, να διερευνήσουν λύσεις
και να σχεδιάσουν εν τέλει τη ζωής τους,
επιτρέποντας στον εαυτό τους να ορα-
ματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Οι C.
Rousseau και N. Heusch (2000) σε ένα
πρόγραμμα εικαστικών δημιουργικών
δραστηριοτήτων που σχεδίασαν για μία
πολυπολιτισμική τάξη, οργάνωσαν την
παρέμβαση δίνοντας έμφαση σε τρεις
κατηγορίες θεμάτων:
α. Την οικογένεια επειδή έχει ιδιαίτε-

ρη αξία για τη δημιουργία διαπρο-
σωπικών σχέσεων, την εκμάθηση
αξιών, την διασφάλιση της συνοχής
και της σταθερότητας στην ζωή των
παιδιών.

β. Τους φίλους, επειδή αναπαριστούν
το κοινωνικό περιβάλλον του παι-
διού.

γ. Τη δημιουργική αξιοποίηση μύθων
από την χώρα προέλευσης των παι-
διών, με στόχο την ικανοποίηση των
συναισθηματικών αναγκών, αλλά
και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου
βίωσης και επεξεργασίας των εμπει-
ριών τους.
Στη μελέτη αυτή διαπίστωσαν ότι η

εστίαση της έκφρασης γύρω από αυτούς
τους θεματικούς άξονες κατά την εικα-
στική και αφηγηματική δραστηριότητα,
λειτουργεί προστατευτικά. Η σύνδεση
με το παρελθόν και τις εμπειρίες όπως
αυτές εκφράζονται στις ιστορίες και τις
αφηγήσεις των παιδιών ευνοεί τον σχε-
διασμό της ζωής των παιδιών των με-
ταναστών, την προσωπική τους ανά-
πτυξη, καθώς αποτελεί τη βάση στην
οποία μπορεί να οικοδομηθεί έναν όρα-
μα για το μέλλον.

Συμπεράσματα

Από την επισκόπηση αυτή έχει κα-
ταδειχθεί ότι η εικαστική συμβουλευτι-
κή και θεραπεία σε παιδιά μεταναστών
και προσφύγων κατά τα στάδια της με-
τανάστευσης, συμβάλλει στην ικανοποί-
ηση της ανάγκης τους για ασφάλεια και
τη δημιουργία της αίσθησης ότι ανήκουν
σε μια ομάδα ή κοινότητα (Hastings,
2012). Η χρήση της εικαστικής θερα-
πείας και συμβουλευτικής βοηθά στην
έκφραση συναισθημάτων και βιωμάτων
που δεν μπορεί να εκφραστούν μέσα από
την λεκτική επικοινωνία, αλλά και στην
ενδυνάμωση των παιδιών των μετανα-
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στών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
αντιξοότητες, τις συνέπειες της βίας, τον
πόνο και τις απώλειες (Rousseau, Singh,
Lacroix, Measham & Jellinek, 2004).

Η τέχνη βοηθά στη διατήρηση της
συνέχειας της ζωής των παιδιών, προ-
άγει την ψυχική ανθεκτικότητα, βελ-
τιώνει τις συνθήκες ζωής καθώς δια-
μορφώνει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο
που καλλιεργεί την ελπίδα για το μέλ-
λον. Δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλει-
ας, προσφέρει ευκαιρίες και εμπειρίες
για μάθηση, καθώς ίσως είναι η μόνη
δραστηριότητα κατά τις μετακινήσεις
των παιδιών που παρέχει παράλληλα
με την υποστήριξη και εκπαιδευτικές,
μαθησιακές ευκαιρίες. Από την άλλη
πλευρά, η οικογένεια, η κοινότητα και
οι γονείς μπορεί να αντλήσουν βοήθεια
από την συμμετοχή σε ομάδες ή δρα-
στηριότητες εικαστικής θεραπείας και
συμβουλευτικής. 

Από την επισκόπηση των ερευνών
έχει καταδειχθεί ότι η εικαστική θε-
ραπεία και συμβουλευτική χρησιμο-
ποιούνται σε σημαντικό βαθμό για την
υποστήριξη των παιδιών των μετανα-
στών και των προσφύγων. Κατά την

εφαρμογή τους οι εικαστικοί θερα-
πευτές και σύμβουλοι αναγκάζονται
συχνά να τροποποιήσουν τις κλασικές
μεθόδους και τις διαδικασίες παρέμ-
βασης, προς όφελος των παιδιών. Αν
και οι θεραπευτές εφαρμόζουν την ει-
καστική θεραπεία και συμβουλευτική
σε πολυεθνικές ομάδες μεταναστών και
προσφύγων, είναι περιορισμένες οι δη-
μοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες
στον τομέα αυτό (Campbell,1999). Οι
αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες εφαρ-
μόζονται καθιστούν εξαιρετικά δύ-
σκολη την έρευνα και αναδεικνύουν
την ανάγκη για συστηματοποίηση της
εικαστικής θεραπευτικής και συμβου-
λευτικής παρέμβασης.

Στο μέλλον αναμένεται να διαμορ-
φωθούν νέες προσεγγίσεις και πρακτι-
κές ή μέθοδοι για την αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παι-
διών των μεταναστών και των προσφύ-
γων, ενώ ακόμη διαφαίνεται μια τάση
για την σύνθεση της εικαστικής συμ-
βουλευτικής και θεραπείας με άλλες συμ-
βατικές λεκτικές μορφές θεραπείας ή/και
με θεραπείες μέσω της τέχνης (Koch &
Weidinger-von der Recke, 2009). 
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ΕΠικινΔΥνων ΣΥΜΠΕΡιφΟΡων ΣΕ ΕφΗβΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡιφΟΡΕΣ 
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Περίληψη
Το διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της καθημε-
ρινότητας των εφήβων έχει μελετηθεί πολύ ωστόσο συνήθως αποκλείει τις ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της χρήσης του δια-
δικτύου από έφηβους με συμπεριφορές κινδύνου. Επίσης καταγράφοντας τις μείζονες επι-
κίνδυνες συμπεριφορές επιδιώκεται να εξεταστεί η συνύπαρξη της πιθανής διαδικτυακής
εξάρτησης με άλλες συμπεριφορές κινδύνου στον ίδιο έφηβο. Δείγμα της μελέτης αποτέλε-
σαν 112 μαθητές (14-17 ετών) με συμπεριφορές κινδύνου που φοιτούν σε ειδικά σχολικά προ-
γράμματα υγείας, από όλες τις  ελεύθερες επαρχίες της κυπριακής Δημοκρατίας. Τα εργα-
λεία της έρευνας ήταν η κλίμακα μέτρησης της διαδικτυακής χρήσης κΕΕΦΥ και το Ανώ-
νυμο ερωτηματολόγιο του κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων των ΗΠΑ. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έφηβοι με συμπεριφορές κινδύνου κάνουν υπερ-
βολική χρήση του διαδικτύου. Φάνηκε ότι τα παιδιά αυτά έχουν συνήθως άνεργο τον πατέρα
ή την μητέρα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι επικίνδυνες συ-
μπεριφορές σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν την τάση να συνυπάρχουν και να αθροίζονται
στον ίδιο έφηβο. οι συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι οι εξής: έναρξη καπνίσματος, έναρ-
ξη οινοπνεύματος, σεξουαλικής ζωής και βίαιη συμπεριφορά. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι
τα σύγχρονα προγράμματα παρεμβάσεων για εφήβους με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μέτρηση ή τη μείωση της χρήσης του διαδικτύου.

λέξεις κλειδιά: κύπρος, Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, Διαδίκτυο, Εθισμός, Συνύπαρξη,
Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.



Διαδικτυακή εξάρτηση και εφηβεία

Στη σύγχρονη εποχή η συνεχώς αυ-
ξανόμενη χρήση των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και του Διαδικτύου, ως
μέσο επικοινωνίας, άντλησης πληρο-
φοριών και ψυχαγωγίας, συνέτεινε στην
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πα-
ράλληλα όμως, ενοχοποιήθηκε για την
εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημά-
των στις διάφορες κοινωνικές ομάδες
χρηστών και κυρίως στους εφήβους. Πα-
ρόλο που το διαδίκτυο μας βοηθάει στην
εύρεση πληροφοριών και σε πολλές
επαγγελματικές δουλειές μπορεί να μας
επηρεάσει και αρνητικά. Τα τελευταία
χρόνια ο χρόνος που αναλώνει ο μέσος
χρήστης συνδεδεμένος στο διαδίκτυο εί-
ναι ολοένα και περισσότερος. Αυτό το
φαινόμενο οδηγεί ενίοτε και σε μία μορ-
φή εξάρτησης από αυτό. Ιδιαίτερα το
πρόβλημα επικεντρώνεται στις νεανι-
κές ηλικίες όπου πιο δύσκολα μπορεί το
άτομο να αντιληφθεί τα προβλήματα που
προκύπτουν από την κατάχρηση. Πολ-
λά παιδιά έχουν εθιστεί για αρκετό και-
ρό στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να χά-
νουν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
Παρά το γεγονός ότι ο εθισμός στο Δια-
δίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή
εξάρτησης έχει αρχίσει να παίρνει ανη-
συχητικές διαστάσεις, που έχει δυσμε-
νείς επιδράσεις στην ψυχική υγεία, και
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θά-
νατο. Υπολογίζεται ότι το 10% του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ πάσχει από εθισμό
στο διαδίκτυο, το 18% των Ελλήνων εμ-
φανίζουν περιοδικά ή συχνά προβλή-
ματα με την κατάχρηση του διαδικτύου
ενώ το 1% θεωρείται ήδη εθισμένο
(Γκότση κ.α., 2010).

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
στην εφηβεία

Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου εί-
ναι η δραστηριότητα ή ο τρόπος αντί-
δρασης που θέτει ένα ατόμου σε αυξη-
μένο κίνδυνο να υποφέρει από μια συ-
γκεκριμένη κατάσταση (κοκκέβη, κων-
σταντουλάκη & Τσίτσικα, 2015; Jessor,
1998). 

Στην εφηβεία, οι μείζονες συμπερι-
φορές κινδύνου για την υγεία είναι εκεί-
νες που έχουν αντίθετες επιδράσεις
στην καθολική ανάπτυξη και ευημερία
του νέου, ή εκείνες που ενδεχομένως
τον αποτρέπουν από μελλοντικές επι-
τυχίες και ανάπτυξη. ο ορισμός αυτός
περιλαμβάνει συμπεριφορές που προ-
καλούν άμεση σωματική βλάβη (π.χ. σω-
ματική βία), συμπεριφορές με συσσω-
ρευτικές αρνητικές συνέπειες (π.χ. χρή-
ση ουσιών), συμπεριφορά μπορεί να
επηρεάσει τους νέους διαταράσσοντας
τη φυσιολογική καθημερινότητά τους ή
αποτρέποντάς τους από τη συμμετοχή
σε μία «τυπική» για την ηλικία τους
εμπειρία (Πατσεάδου, 2010). 

οι έφηβοι που υιοθετούν συμπερι-
φορές υψηλού κινδύνου, επιδίδονται σε
δραστηριότητες που μπορούν να προ-
καλέσουν ζημιά στο περιβάλλον ή και
στον εαυτό τους με άσχημες συνέπειες
στη ζωή και την υγεία τους. Το κάπνι-
σμα, η χρήση παράνομων εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, η υπερβολική κατανά-
λωση αλκοόλ, η αντικοινωνική και βί-
αιη συμπεριφορά, η χαμηλή σχολική
επίδοση, τα συναισθήματα θλίψης, η κα-
τάθλιψη και η απόπειρα αυτοκτονίας,
η αρνητική εικόνα του σώματος και η
διαστρεβλωμένη αντίληψη του σωματι-
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κού βάρους (οι οποίες οδηγούν σε δια-
τροφικές διαταραχές), οι ανθυγιεινές
διατροφικές συνήθειες, η ανεπαρκής
σωματική δραστηριότητα, η μειωμένη
προσωπική ασφάλεια, η κατάχρηση του
διαδικτύου καθώς και η ριψοκίνδυνη
σεξουαλική συμπεριφορά (πρώιμη
έναρξη σεξουαλικών επαφών, μη εφαρ-
μογή αντισυλληπτικής μεθόδου, πολ-
λαπλοί ερωτικοί σύντροφοι) ανήκουν
στις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
που εμφανίζουν σήμερα οι έφηβοι .

οι παραπάνω συμπεριφορές κινδύ-
νου θεωρείται ότι σχετίζονται με τις κύ-
ριες αιτίες θανάτου, νοσηρότητας και
ανικανότητας μεταξύ παιδιών, εφήβων
και ενηλίκων, τόσο στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) όσο και
στην Ευρώπη. Παράλληλα, η ένταση και
η διάρκεια της ριψοκίνδυνης συμπερι-
φοράς αποτελούν σοβαρό εμπόδιο και
υπονομεύουν την ομαλή αναπτυξιακή
πορεία του εφήβου (Andrew et. al., 2013).

Διαφορετικές συμπεριφορές υψη-
λού κινδύνου έχουν την τάση να συνυ-
πάρχουν στον ίδιο έφηβο. Στη διεθνή
βιβλιογραφία το φαινόμενο αυτό ανα-
φέρεται ως «η θεωρία των προβλημα-
τικών συμπεριφορών», η οποία υπο-
στηρίζει πως μία ριψοκίνδυνη συμπε-
ριφορά δεν εμφανίζεται μεμονωμένα,
αλλά ως μέρος ενός συμπλέγματος ρι-
ψοκίνδυνων συμπεριφορών (Σώκου,
2003, Τσίτσικα, 2011; Σιώμος 2009). 

Συνύπαρξη συμπεριφορών υψηλού
κινδύνου

οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
παίζουν σημαντικό ρόλο στο συνολικό

επίπεδο υγείας μίας κοινωνίας και κα-
θοριστικό παράγοντα της νοσηρότητας
και θνησιμότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των
εφήβων (Irwin, 1990). οι προσπάθειες
για μείωση του επιπολασμού των συ-
μπεριφορών υψηλού κινδύνου στην εφη-
βεία συνήθως εστιάζονται σε συγκε-
κριμένη κάθε φορά ριψοκίνδυνη συ-
μπεριφορά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις ότι οι ριψοκίνδυνες συ-
μπεριφορές έχουν την τάση να συνυ-
πάρχουν στον ίδιο έφηβο, γεγονός που
υποδεικνύει πως τα μέτρα και οι πολι-
τικές πρόληψης χρειάζεται να λαμβά-
νουν υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των
διαφόρων συμπεριφορών (Irwin, 1990;
Πατσεάδου, 2010; κοκκέβη, 2010).

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι
οι επικίνδυνες συμπεριφορές σχετίζο-
νται μεταξύ τους και έχουν την τάση να
συνυπάρχουν ως σύμπλεγμα στον ίδιο
έφηβο όπως: η συσχέτιση της σεξουα-
λικής συμπεριφοράς με το κάπνισμα και
την κατανάλωση αλκοόλ (Stueve &
O’Donnell, 2005), της καπνιστικής συ-
νήθειας με την κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος (Weitzman, & Chen, 2005) και των
περιστατικών μέθης με τη χρήση ουσιών
και τη ριψοκίνδυνη σεξουαλική συμπε-
ριφορά (Palen et al., 2005; Laoniramai
et al., 2006). Στην αναζήτηση για την ταυ-
τότητα και την ανεξαρτησία, τα οποία
είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
εφηβείας, οι συμπεριφορές υψηλού κιν-
δύνου κάνουν συχνά την εμφάνιση τους
καθώς οι έφηβοι πειραματίζονται με τα
όρια και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους
(Πατσεάδου, 2010). Η αντίληψη αυτή
συχνά μπορεί να τους οδηγήσει σε συ-
μπεριφορές που θέτουν τη σωματική και
ψυχική τους υγεία σε κίνδυνο. 
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Μεθοδολογία Έρευνας

ως δειγματοληπτικό πλαίσιο ορί-
στηκε το σύνολο των σχολείων της Προ-
παρασκευαστικής Μαθητείας του προ-
γράμματος της Νέας Σύγχρονης Μα-
θητείας (ΝΣΜ). Συνολικά από τους μα-
θητές που φοιτούν στο πρόγραμμα της
Προπαρασκευαστικής μαθητείας σε
όλες τις επαρχίες της κύπρου, 112 μα-
θητές συμμετείχαν στην παρούσα έρευ-
να, οι οποίοι ήταν μαθητές γυμνασίου
(14-17 ετών) και εμφανίζουν μαθησια-
κές δυσκολίες, προέρχονται από κυρίως
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα,
έχουν χαμηλή αυτοεικόνα και υιοθε-
τούν επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας
που τους κάνει ευάλωτους στους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν στην κοινωνία
(Αριστείδου κ.α., 2015). Τα εργαλεία
της έρευνας ήταν η κλίμακα μέτρησης
της διαδικτυακής χρήσης κΕΕΦΥ και
το Ανώνυμο ερωτηματολόγιο του κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Νο-
σημάτων των ΗΠΑ. ως προς το φύλο,
to 87,5% ήταν αγόρια και το 12,5 %
ήταν κορίτσια.

αποτελέσματα – Συζήτηση

Μετά την επεξεργασία των ερωτη-
ματολογίων των μαθητών και τις συ-
σχετίσεις με μεταβλητές όπως φύλο,
επάγγελμα γονέα κ.τ.λ. μπορούμε να
πούμε πως προκύπτει ένας σημαντικός
βαθμός διαδικτυακής εξάρτησης των
εφήβων με συμπεριφορές κινδύνου. Συ-
γκεκριμένα στο δείγμα μας η υπερβο-
λική χρήση του διαδικτύου υπολογί-
στηκε σε 15,8%. θα πρέπει να σημει-

ωθεί πως σε τυπικούς εφήβους παρό-
μοιες διεθνείς έρευνες παρουσιάζουν
ποσοστά όπως: 12,8 στην Ταιβάν (Ko
κ.α., 2007), 10.7% στην Ν. κορέα (Kim
κ.α., 2008), 11 .3% στη Γερμανία
(Marks, 2012) και 18,3% στη Μ βρετα-
νία (Niemz, Griffiths, & Banyard, 2005)
και θεωρούνται αρκετά υψηλά. Επι-
πρόσθετα σε σχέση με τις πανελλήνιες
έρευνες που χρησιμοποίησαν την κλί-
μακα κΕΕΦΥ για τον υπολογισμό της
διαδικτυακής εξάρτησης τα ποσοστά εί-
ναι μικρότερα, με 5% στην Αττική,
8,7%, στη καρδίτσα, 8,5% στη Λάρι-
σας 5,8% στα Τρίκαλα (Σιώμος, 2009).
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευ-
νας συνάδουν με τα ευρήματα των πα-
γκύπριων ερευνών για το διαδίκτυο που
παρουσιάζουν ότι το 4-8% των εφήβων
έχουν σοβαρό πρόβλημα «εθισμού» και
10-14% των εφήβων κινδυνεύουν να
αναπτύξουν διαδικτυακό πρόβλημα
(ΜΕΑ, 2010).

Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών
που περνούν οι έφηβοι με συμπεριφο-
ρές κινδύνου βρέθηκε πως κυρίως σε
ποσοστό 25.9% αφιερώνουν 7-8 ώρες
στον υπολογιστή ημερησίως και θα το
χαρακτηρίζαμε υψηλό ποσοστό. ο Σιώ-
μος κα. (2008) σε παρόμοια έρευνα με
εφαρμογή του ίδιου εργαλείου βρήκαν
παρόμοιο ποσοστό (20%) για λιγότε-
ρες ώρες (5 ώρες) και o κυπριακός Σύν-
δεσμος οικογενειακού Προγραμματι-
σμού (2015) βρήκε υψηλότερο ποσοστό
(54,5%) επίσης για 5 ώρες διαδικτυα-
κής ενασχόλησης σε εφήβους.

κατά κύριο λόγο με ποσοστό 41%
καταγράφηκε πως οι έφηβοι που κά-
νουν υπερβολική χρήση του διαδικτύ-
ου έχουν συνήθως άνεργο τον πατέρα
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ή τη μητέρα στο οικογενειακό τους πε-
ριβάλλον. Πιθανώς για τον έφηβο η αρ-
νητική επιρροή της ανεργίας στην οι-
κογένεια αποτελεί μέθοδος διαφυγής
από τα προβλήματα.

Επιπρόσθετα το υψηλό ποσοστό κα-
τάχρησης του διαδικτύου που βρέθηκε
φαίνεται να αφορά περισσότερο τους
Ελληνοκύπριους (70.6%) παρά τους αλ-
λοδαπούς εφήβους και συνάδει με τα
υψηλά αποτελέσματα της έρευνας που
παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ, (2015). θεω-
ρούμε πως σε σχέση με τους αλλοδα-
πούς εφήβους οι ελληνοκύπριοι πιθα-
νώς μπορούν να καλύψουν ευκολότερα
τον κόστος του εξοπλισμού.

Αναφορικά με τις ώρες που λείπουν
οι γονείς από το σπίτι των εφήβων του
δείγματος παρατηρούμε να απουσιά-
ζουν συχνά αν και η πλειονότητα των
γονέων (38,5% για τον πατέρα και 37,5
% για τη μητέρα) δεν εργάζονται. Ει-
δικά για τους έφηβους που παρουσία-
σαν υπερβολική διαδικτυακή χρήση
υπολογίστηκε ότι σε υψηλό ποσοστό
(74,2%) απουσιάζουν τουλάχιστον 7ή
8 ώρες από το σπίτι. Τα ίδια αποτελέ-
σματα έχουν βρει σε έρευνες τους η
Φραγκουλίδου, (2006) και η χρονάκη,
(2012).

Υψηλό ποσοστό (47,9%) διαφάνη-
κε στην απουσία σωματικής άσκησης,
και είναι λογικά εύλογο για εφήβους
που αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο
στον υπολογιστή τους. Επιπρόσθετα αί-
σθημα κατάθλιψης εκδήλωσε το 54,2%
των διαδικτυακά εξαρτημένων εφήβων
συμπίπτοντας με τα ευρήματα των Φρα-
γκουλίδου (2006), Σιώμος (2008) και
κΕθΕΑ (2011).

Διαφαίνεται πως όταν γίνεται υπερ-

βολική χρήση του διαδικτύου από αυ-
τές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε
μεγάλο βαθμό συνυπάρχει με τέσσερις
επιπλέον επικίνδυνες συμπεριφορές.
καταγράφοντας τις διάφορες δραστη-
ριότητες κινδύνου προσδιορίστηκαν οι
μείζονες συμπεριφορές που βλάπτουν
του εφήβους.

Η έκθεση του Π.ο.Υ (WHO) για την
έρευνα HBSC για τα έτη 2005 και 2009
ανέφερε ότι το ποσοστό των μαθητών
της Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι έχουν δοκι-
μάσει να καπνίσουν ένα τσιγάρο είναι
43% (Currie et al., 2008; Currie et al.,
2012). Στην παρούσα μελέτη το 81.7%
των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών κα-
πνίζουν συστηματικά και 30.2% αυτών
απάντησαν ότι ημερησίως καπνίζουν
από 11-20 τσιγάρα.

Σχετικά με την κατανάλωση αλκο-
όλ, το 53% των μαθητών στην παρούσα
μελέτη είχαν πρώιμη έναρξη κατανά-
λωσης αλκοόλ (κατώτατες ηλικίες 10-
12 ετών). 

Αντίθετα στην ευρωπαϊκή έρευνα
ESPAD (2011), στην οποία συμμετεί-
χαν μαθητές ηλικίας 15-16 ετών, το 93%
δήλωσε ως πρώιμη έναρξη κατανάλω-
σης οινοπνεύματος τα 14 έτη. Επίσης το
αντίστοιχο ποσοστό που βρέθηκε στη
μελέτη HBSC ήταν πολύ μικρότερο,
47% για το έτος 2005/06 και 46% για το
έτος 2009/10 (Πατσεάδου,2010). Υπερ-
βολική κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή
περισσότερο από 5 ποτά στη σειρά, κα-
τά τον τελευταίο μήνα δήλωσε το 22,5%
των μαθητών Α’ Λυκείου (Τσιτσίκα,
2011), ποσοστό σημαντικά μικρότερο
από αυτά των μελετών ESPAD 2011
(45%) και ESPAD 2007 (41%) (at Hibel
et al., 2015). Στη δική μας μελέτη το πο-
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σοστό ήταν χαμηλότερο, (31,5 %) έφη-
βοι, δήλωσαν ότι 3-5 μέρες συστηματι-
κά την εβδομάδα κατά τον τελευταίο
μήνα ήπιαν αλκοόλ. 

Σχετικά με τη βίαιη συμπεριφορά
καθώς υπάρχει έλλειψη ερευνών κα-
ταγραφής της σε μαθητές ηλικίας 14-17
ετών στην κύπρο δεν μπορεί να γίνει
αξιολόγηση και σύγκριση των αποτε-
λεσμάτων της παρούσας έρευνας με
προγενέστερες. Παρόλα αυτά, κάποια
ελληνικά δεδομένα από τις έρευνες
HBSC από μικρότερης ηλικίας, βέβαια,
πληθυσμό μπορούν να λειτουργήσουν
ως μια στοιχειώδης σύγκριση. Από τις
εκθέσεις του ΠοΥ, οι οποίες προέκυ-
ψαν μετά τις έρευνες HBSC την προη-
γούμενη δεκαετία, αναφέρεται ότι τα
ποσοστά συμπεριφορών που σχετίζο-
νται με βία στον ελληνικό μαθητικό πλη-
θυσμό αυξήθηκαν δραματικά μέσα σε
διάστημα τεσσάρων χρόνων (2001-2005)
και έκτοτε σταθεροποιήθηκαν σε υψη-
λά επίπεδα (2005-2009) (Currie et al.,
2008).

Παρόλο που η ελληνοκυπριακή κοι-
νωνία θεωρείται ακόμα συντηρητική και
τα κρούσματα βίας μεταξύ των νέων θε-
ωρούνται «μεμονωμένα περιστατικά»
και μεταδίδονται με ιδιαίτερο δέος από
τα ΜΜΕ, σε ερωτήσεις του ερωτημα-
τολογίου σχετικά με τη βίαιη συμπερι-
φορά τα ποσοστά που καταγράφηκαν
για τους ελληνοκύπριους μαθητές ήταν
μεγαλύτερα συγκριτικά με αυτά των
Αμερικανών μαθητών, πληθυσμός ο
οποίος κατεξοχήν θεωρείται ότι πα-
ρουσιάζει από τις υψηλότερες συχνό-
τητες βίαιων και εγκληματικών πράξε-
ων. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερο ποσο-
στό ελληνοκύπριων μαθητών δήλωσαν

ότι έχουν είχαν στην κατοχή τους αντι-
κείμενο που μπορεί να βλάψει (17,7%)
και έχουν τραυματιστεί σωματικά από
το σύντροφό τους σε ποσοστό (23,2%)
σε σύγκριση με τους Αμερικανούς μα-
θητές (4,2% και 9,9% αντίστοιχα). 

Αναφορικά με τη σεξουαλική δρα-
στηριότητα των υποκειμένων η παρού-
σα μελέτη έδειξε τη συντριπτική πλει-
οψηφία του δείγματος να έχει ενεργή
σεξουαλική ζωή (73%). Τα αποτελέ-
σματα συνάδουν με αυτά των ευρω-
παϊκών ερευνών που αναφέρουν ότι πε-
ρίπου 1 στους 2 μαθητές (47.8%) είχαν
σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι την
ηλικία των 16 ετών (WHO, 2012). Στις
Η.Π.Α το 7.1% των μαθητών δήλωσαν
ότι είχαν την πρώτη τους ολοκληρωμέ-
νη σεξουαλική επαφή πριν την ηλικία
των 13 ετών (Advocates for youth, 2011).
Η δική μας έρευνα έδειξε πως πλειο-
νότητα είχε πρόωρη σεξουαλική δρα-
στηριότητα κατά την ηλικία των 14 ετών
(58%) και συμφωνεί με την έρευνα του
κυπριακού Συνδέσμου οικογενειακού
Προγραμματισμού, που έδειξε ότι το
68% είχαν σεξουαλική δραστηριότητα
πριν την ηλικία των 16 (κυπριακός Σύν-
δεσμος οικογενειακού Προγραμματι-
σμού, 2015). Επίσης ένα σημαντικό πο-
σοστό (23%) μαθητών είχε έως τώρα 6
ή και περισσότερους σεξουαλικούς συ-
ντρόφους και αντιτίθεται με την έρευ-
να της Πατσεάδου (2010) η οποία βρή-
κε χαμηλότερο ποσοστό (9,9%) στη συ-
χνότητα πολλαπλών σεξουαλικών συ-
ντρόφων σε εφήβους με συμπεριφορές
κινδύνου στη θεσσαλονίκη. 

Εκείνο όμως που προκύπτει από τα
στοιχεία και ανησυχεί περισσότερο, εί-
ναι ότι οι έφηβοι δεν είναι αρκετά ενη-
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μερωμένοι, όπως θα έπρεπε, στο θέμα
της Σεξουαλικής Αγωγής, ούτε προε-
τοιμασμένοι ούτε προσεκτικοί, με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύουν από σεξουα-
λικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή από
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και να κιν-
δυνεύει επίσης και ο συναισθηματικός
τους κόσμος.

Ακόμη ένα σημαντικό συμπέρασμα
αυτή της μελέτης είναι απρόσεκτη οδι-
κή συμπεριφορά και περιλαμβάνεται
στις μείζονες συμπεριφορές κινδύνου.
οι μαθητές της έρευνας που δήλωσαν
ότι οδηγούν μηχανή ή μηχανάκι ανά-
γονται σε 56% ενώ σε μεγάλο ποσοστό
(32.1%) δηλώνουν πως δεν φορούν κρά-
νος ποτέ. Το συγκεκριμένο εύρημα συ-
μπίπτει με το 50% των παθόντων σε τρο-
χαία μοτοσυκλετιστών οι οποίοι δήλω-
σαν σε έρευνα στην κύπρο πως δεν φο-
ρούσαν κράνος στις ηλικίες 15-24 ετών
(Αντιναρκωτικό Συμβούλιο κύπρου,
2012). Επιπρόσθετα στην παρούσα
έρευνα βρέθηκε πως 48,7% των μαθη-
τών του δείγματος οδήγησε όχημα τον
τελευταίο μήνα υπό την επήρεια αλκο-
όλ. Τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν ότι
ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες με τα
υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν
θεωρούν μεγάλο ρίσκο την οδήγηση με-
τά από κατανάλωση 2 ή περισσότερων
ποτών είναι η κύπρος και δημιουργεί-
ται η ανάγκη για επαρκή ενημέρωση
των μαθητών για τους οδικούς κινδύ-
νους (Αντιναρκωτικό Συμβούλιο κύ-
πρου, 2012).

Επιπρόσθετα η παρούσα έρευνα
προσπάθησε να ερευνήσει την ύπαρξη
πολλαπλών συμπεριφορών κινδύνου σε
διαδικτυακά εξαρτημένους έφηβους. Η
ανάλυση των δεδομένων της παρούσας

μελέτης παρέχει σημαντικά ευρήματα
αναφορικά με τις συμπεριφορές υψη-
λού κινδύνου στην εφηβεία. Η μελέτη
κατέδειξε ότι οι επικίνδυνες συμπερι-
φορές σχετίζονται μεταξύ τους και
έχουν την τάση να συνυπάρχουν και να
αθροίζονται στον ίδιο έφηβο. Τα εύ-
ρημα αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφω-
νία με άλλους μελετητές οι οποίοι έδει-
ξαν ότι η σεξουαλική συμπεριφορά σχε-
τίζεται με το κάπνισμα, την κατανάλω-
ση αλκοόλ, τη βία και τη ριψοκίνδυνη
σεξουαλική συμπεριφορά (Advocates
for youth, 2011; Currie et al., 2008). Πα-
ρόλα αυτά, η παρούσα μελέτη δε διε-
ρευνά περαιτέρω τις συσχετίσεις αυτών
των συμπεριφορών μεταξύ τους και σί-
γουρα δεν μπορεί να υποδείξει τις αι-
τιολογικές κατευθύνσεις αυτών των συ-
σχετίσεων, παρά μόνο να τις καταγρά-
ψει. ο βασικός προσανατολισμός της
μελέτης είναι να βελτιώσει τα στοιχεία
που αφορούν εφήβους με επικίνδυνες
συμπεριφορές και που έχουν ανάγκη
από εντατικά, συμπεριφοριστικά προ-
γράμματα παρέμβασης. 

Από τους εφήβους που βρέθηκαν να
κάνουν υπερβολική χρήση του διαδι-
κτύου ένα υψηλό ποσοστό (38,3%), συ-
γκεντρώνει έως και τέσσερις συμπερι-
φορές κινδύνου. οι συγκεκριμένες συ-
μπεριφορές είναι οι εξής: έναρξη κα-
πνίσματος, έναρξη οινοπνεύματος, σε-
ξουαλικής ζωής και βίαιης συμπεριφο-
ρά. Μελέτες από το εξωτερικό δείχνουν
την ίδια συνάθροιση. H Chau κ.α. (2005)
επισήμανε την ταυτόχρονη χρήση κα-
πνού και αλκοόλης από κορεάτες εφή-
βους ηλικίας 13-17 ετών με διαδικτυα-
κό εθισμό. Δεδομένα από μελέτη σε
αμερικανούς εφήβους διαδικτυακά εθι-
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σμένους έδειξαν ότι οι «ελαφρείς» κα-
πνιστές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
να καπνίζουν την ώρα που βρίσκονται
στον υπολογιστή συγκριτικά με τους
«βαρείς» καπνιστές. Φαίνεται ότι η κα-
πνιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από
εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες
στους «ελαφρείς» καπνιστές, ενώ στους
βαρείς καπνιστές φαίνεται να επιδρούν
περισσότερο εσωτερικές διεργασίες
(Jessor, 1998).

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα
προγράμματα παρεμβάσεων για εφή-
βους με συμπεριφορές υψηλού κινδύ-
νου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη
μέτρηση ή τη μείωση της χρήσης του δια-
δικτύου. Επίσης για τις πρόσθετες συ-
μπεριφορές κινδύνου θα πρέπει να στο-
χεύουν να καθυστερήσουν την έναρξη
της σεξουαλικής ζωής των εφήβων, στη
μείωση του καπνίσματος, της κατανά-
λωσης οινοπνεύματος ή στη μείωση της
σεξουαλικής δραστηριότητας.

Το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ
του εφήβου που συγκεντρώνει πέρα από
τη διαδικτυακή εξάρτηση τις επιπλέον
τέσσερις μείζονες συμπεριφορές κιν-
δύνου παρουσιάζεται συνήθως με άνερ-

γο τον ένα γονέα (41%), με μέτριο εκ-
παιδευτικό επίπεδο και δεν παρουσιά-
ζει σημαντικό ρόλο ο τόπος καταγωγής
του εφήβου.

Το βασικό μήνυμα της παρούσας με-
λέτης είναι η υψηλή συγκέντρωση των
πολλαπλών επικίνδυνων συμπεριφορών
που καταγράφηκε σε εφήβους στην κύ-
προ. Διαφορετικές συμπεριφορές υψη-
λού κινδύνου μπορούν να αθροίζονται
στον ίδιο έφηβο και να σχετίζονται με
πληθώρα προβλημάτων υγείας, τόσο της
σωματικής όσο και της ψυχοσυναισθη-
ματικής. Τονίζεται η αξία της επιτήρη-
σης των συμπεριφορών υψηλού κινδύ-
νου των νέων της χώρας μας με συνε-
χείς ερευνητικές διαδικασίες. Η αξιό-
πιστη καταγραφή με έγκυρα εργαλεία
των συμπεριφορών υγείας, που οι νέοι
τείνουν να υιοθετήσουν σήμερα, κρί-
νεται απαραίτητη. Μια τέτοια κατα-
γραφή με συντονισμένο και τακτικό τρό-
πο απαιτείται για να αποτυπωθεί η
υπάρχουσα κατάσταση, να εκτιμηθούν
οι ανάγκες, να προσδιορισθούν απώ-
τεροι στόχοι και να σχεδιασθούν απο-
τελεσματικά προγράμματα προαγωγής
υγείας. 
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Περίληψη
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1. Εισαγωγή

Η βία και η κακοποίηση στην οικο-
γένεια είναι ένα φαινόμενο που υπήρ-
χε πάντα αλλά τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει πιο εμφανές και αντιληπτό με την
αύξηση των σχετικών αναφορών και κα-
ταγγελιών. Η βία στην οικογένεια φέρ-
νει βία στην κοινωνία. Γι’ αυτό η βία
στην οικογένεια δεν αποτελεί προσω-
πική ή οικογενειακή υπόθεση αλλά κοι-
νωνικό πρόβλημα που αφορά όλους μας.
(Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώ-
πισης της βίας στην οικογένεια, 2015) 

βία είναι κάθε συμπεριφορά μέσω
της οποίας το πιο δυνατό μέλος της οι-
κογένειας (από άποψη σωματικής ή λε-
κτικής δύναμης, κοινωνικής ή οικονο-
μικής θέσης και συνήθως ο σύζυγος ή
γονιός) χρησιμοποιεί επιβολή –σωμα-
τική, λεκτική, συναισθηματική, κοινω-
νική, οικονομική ή σεξουαλική– πάνω
στον πιο αδύνατο ή τον παραμελεί ή τον
καταπιέζει, δείχνοντας του έλλειψη σε-
βασμού και εκμεταλλευόμενος τη θέση
του ως δικαιολογία για να κακομετα-
χειρίζεται πιο αδύνατα άτομα (είτε σκό-
πιμα είτε όχι). οι συνέπειες τέτοιας συ-
μπεριφοράς πάνω στα θύματα μπορούν
να είναι βραχυπρόθεσμες ή μακρο-
πρόθεσμες, ψυχολογική, σωματική και
σεξουαλική ζημιά, κυμαινόμενη από
ελαφρά μέχρι πολύ σοβαρή. (θεοφά-
νους, 2015)

2.Έρευνες & Στατιστικά στοιχεία
για τη βία 

Στην κύπρο τα στατιστικά στοιχεία
από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και

Αντιμετώπιση της βίας στην οικογέ-
νεια το 2014 χειρίστηκε 1636 υποθέσεις
από τις οποίες 639 ήταν νέες υποθέσεις
και οι 636 ήταν παλιές υποθέσεις. Για
361 υποθέσεις δεν αναφέρθηκε αν ήταν
παλιές ή νέες αλλά 73 ζήτησαν κατα-
φύγιο για το θύμα και τα 199 θύματα
ήταν ανήλικα. Το 2015 ο σύνδεσμος χει-
ρίστηκε 1511 υποθέσεις από τις οποίες
461 ήταν νέες υποθέσεις, 54 ζήτησαν
καταφύγιο για το θύμα και τα 202 θύ-
ματα ήταν ανήλικα. Όσον αφορά τους
θύτες το 78% ήταν κύπριοι, όπου το
80% ήταν άντρες, το 15% ήταν γυναί-
κες και 2% ήταν ανήλικοι. Από τους θύ-
τες παρατηρείται ότι το 17% ήταν θύ-
μα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελ-
θόν. Επίσης, αναφέρθηκαν προβλήμα-
τα με αλκοόλ (9%), με τζόγο (6%), χρή-
ση ναρκωτικών (7%) και με εξωσυζυ-
γικές σχέσεις (17%). Η οικογενειακή
τους κατάσταση διαπιστώνεται ότι το
56% ήταν παντρεμένοι και το 19% σε
διάσταση. Όσον αφορά τα θύματα το
84% των θυμάτων ήταν γυναίκες, τα 24
περιστατικά αφορούσαν εγκυμονούσες,
το 56% των θυμάτων ήταν σύζυγος ή
σύντροφος του θύτη, το 12% ήταν πρώ-
ην σύζυγος ή σύντροφος του θύτη, το
18% ήταν η κόρη ή μητέρα του θύτη, το
76% ζούσαν με το θύτη 70% και το εί-
χαν παιδιά. Το είδος της βίας που
ασκούσαν οι θύτες στα θύματα ήταν
(40%) ψυχολογική βία, (52%) ψυχολο-
γική και σωματική βία, (6%) ψυχολο-
γική, σωματική και σεξουαλική βία,
(1%) ψυχολογική και σεξουαλική βία
(παρενόχληση). Το 85% ανέφεραν ότι
είχε συμβεί ξανά το περιστατικό ενώ το
28% δεχόταν βία σε νεαρή ηλικία. Το
25% των θυμάτων ήταν άνεργα.
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3.Ο ρόλος & η παρέμβαση των
επαγγελματιών Συμβουλευτικής

οι επαγγελματίες συμβουλευτικής
στις περιπτώσεις κακοποίησης, πρέπει
να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να
κατανοήσουν τις εμπειρίες των γυναι-
κών, να αναγνωρίσουν την ανισορρο-
πία των δυνάμεων και την άνιση μετα-
χείριση που δέχονται μέσα στην οικο-
γένεια. Να εστιάζεται στο γεγονός ότι
οι κακοποιημένες γυναίκες αντιμετω-
πίζουν προβλήματα και δυσκολίες που
δημιουργούνται κάτω από τις συνθήκες
μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δομής
(Μάλκομ, 2000).

Η παρέμβαση του επαγγελματία θε-
ωρείται απαραίτητα να γίνει με τη συ-
νεχή υποστήριξη του, να ενισχύει την
αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη κα-
θώς και τις δυνατότητες του ατόμου. Το
θύμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με
κατανόηση, αποδοχή των συναισθημά-
των και των παλινδρομήσεων στην συ-
μπεριφορά. Μέσα από τη συζήτηση και
την συνεργασία με το θύμα να βοηθή-
σει να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τις
εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν
(Cibelman, 1995)

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα
θύματα που κακοποιούνται έχουν ως
κύριο αίτημα να σταματήσει αυτή η πρά-
ξη βίας εναντίον τους. ωστόσο οι θύτες
έχουν ανάγκη να στηριχθούν για να
σταματήσουν αυτή τους τη συμπεριφο-
ρά. θα πρέπει κυρίως να ενδυναμώσει
τα μέλη και να αναπτύξει την επικοι-
νωνία μεταξύ τους έτσι ώστε τα ίδια να
βρουν τον τρόπο που θα βοηθήσουν.
Στην περίπτωση, βέβαια, που το θύμα
αποφασίσει να καταγγείλει την κακο-

ποίηση, ο επαγγελματίας μπορεί να το
ενημερώσει για την πορεία της καταγ-
γελίας, διερευνώντας και αξιοποιώντας
τις κατάλληλες πηγές έτσι ώστε να πα-
ρέχει τη σωστή πληροφόρηση. (π.χ.
αστυνομία, δικαστήρια, κ.λπ.) (Πανού-
σης, 1990).

ο επαγγελματίας πρέπει να γνωρί-
ζει τις κατάλληλες υπηρεσίες και προ-
γράμματα που μπορούν να στηρίξουν το
θύμα, όπου θα του προσφέρουν στέγη,
πληροφόρηση και ψυχολογική στήριξη.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον το θύ-
μα βλέπει ότι υπάρχει κάποιος που εν-
διαφέρεται χωρίς να κρίνει και στηρί-
ζει τον αγώνα να ξεκινήσει μια νέα ζωή.
Επιδιώκεται η πρόληψη της βίας μέσω
της εφαρμογής προγραμμάτων στα σχο-
λεία σε συνεργασία με άλλους ειδικούς
καθώς και με την εφαρμογή διαλέξεων
και σεμιναρίων ώστε τα θέματα της εν-
δοοικογενειακής βίας να έρχονται στην
επιφάνεια και να αντιμετωπίζονται πιο
έγκαιρα και κατάλληλα.

4. Μεθοδολογία της έρευνας

Σκοπός της έρευνας αποτελούσε η
διερεύνηση και η καταγραφή της εμφά-
νισης της συντροφικής βίας στις ερωτι-
κές σχέσεις μεταξύ των νέων της κύπρου.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στην επεξερ-
γασία και διερεύνηση των εκφάνσεων
του φαινομένου με απώτερο στόχο την
εξέταση των κοινωνικό-δημογραφικών
χαρακτηριστικών των ατόμων που δέχο-
νται και που ασκούν βία, την ανάδειξη
των μορφών βίας καθώς και των επι-
πτώσεων που υφίστανται τα θύματα στις
ερωτικές τους σχέσεις, την εξέταση των
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παραγόντων που ενοχοποιούν την εμ-
φάνιση βίαιων συμπεριφορών στις ερω-
τικές σχέσεις των νέων, την μελέτη της
στάσης των θυμάτων απέναντι στη βίαιη
συμπεριφορά, την αναγνώριση στερεο-
τύπων και προκαταλήψεων για τη βία
στις ερωτικές σχέσεις καθώς και το ρό-
λο του συμβούλου στην πρόληψη και αντι-
μετώπιση του φαινομένου. 

Το είδος της μεθοδολογίας που χρη-
σιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
ήταν η ποσοτική μέθοδος με σκοπό τη
δυνατότητα σύγκρισης και σύνδεσης δυο
ή και περισσοτέρων μεταβλητών ενώ πα-
ράλληλα δίδονταν η δυνατότητα ανά-
δειξης γενικών τάσεων του πληθυσμού.
Επιλέχθηκε η δειγματοληψία κατά στρώ-
ματα (ηλικία και φύλο). Το εργαλείο
συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιή-
θηκε είχε την μορφή τυποποιημένου ερω-
τηματολογίου το οποίο σχεδιάστηκε για
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. οι
απαντήσεις δίνονται σε πεντάβαθμη κλί-
μακα Likert και η διαβάθμιση είναι ως
εξής: Διαφωνώ Απόλυτα, Διαφωνώ, ού-
τε συμφωνώ ούτε Διαφωνώ, Συμφωνώ,
Συμφωνώ Απόλυτα.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν
σε χώρους όπου συχνάζουν νέοι μέχρι
25 ετών όπως είναι οι φοιτητές Ιδιωτι-
κών και κρατικών Πανεπιστημίων στην
κύπρο, σε χώρους ψυχαγωγίας, σε κέ-
ντρα Νεολαίας, σε χώρους εργασίας
και άλλα οργανωμένα σύνολα (π.χ εθε-
λοντικές οργανώσεις). Η πληθυσμιακή
ομάδα που επιλέχθηκε ήταν ένα τυχαίο
δείγμα 1000 νέων της κύπρου από 18-
25 ετών που βρίσκονται σε ερωτική σχέ-
ση εκτός γάμου. Πριν την έναρξη της
τελικής έρευνας έγινε μια πιλοτική φά-
ση όπου δόθηκαν 30 ερωτηματολόγια

σε άτομα της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας με στόχο τον εντοπι-
σμό τυχόν προβλημάτων και την επιβε-
βαίωση της καταλληλότητας των ερω-
τήσεων του ερωτηματολογίου. 

5. Ευρήματα της Έρευνας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, το 20.3% των ανδρών ερωτώ-
μενων και το 41.7% των γυναικών ερω-
τώμενων είχαν Πανεπιστημιακή μόρ-
φωση, το 45.4% ήταν από 20-22 χρο-
νών, το 37.9% από 23-25 χρονών, το
16.6% από 18-19 χρονών. Το 65.3% του
δείγματος ήταν φοιτητές και το 55.5%
δήλωσε ότι η εισοδηματική τους κατά-
σταση ήταν σε μέτριο επίπεδο. Το
62.6% των συντρόφων είναι άντρες, το
45.7% δήλωσε ότι διατηρούσε σχέση με
άτομα ηλικίας 23-25 χρονών και το
36.1% δήλωσε ότι το μορφωτικό επί-
πεδο του συντρόφου τους ήταν του Πα-
νεπιστημίου. 

Μέσα από την έρευνα διαπιστώνε-
ται ότι οι νέοι του δείγματος παρου-
σιάζουν 20% πιθανότητα να θυματο-
ποιηθούν μέσα από την ερωτική τους
σχέση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το επί-
πεδο επικοινωνίας, η διάθεση συμβι-
βασμού, η συναισθηματική υποστήρι-
ξη, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση, ο σε-
βασμός / εκτίμηση, η ειλικρίνεια, η
υπευθυνότητα και η λήψη κοινών απο-
φάσεων παρουσιάζεται από μέτριο μέ-
χρι καθόλου ικανοποιητικό επίπεδο. Τα
πιο πάνω στοιχεία αποτελούν σημαντι-
κούς παράγοντες για μια υγιή και επι-
τυχημένη σχέση που στηρίζεται στην
ισότητα των δυο φύλων. 
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Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι το
30% του δείγματος αναφέρει ότι το επί-
πεδο επίλυσης των διαφορών τους βρί-
σκεται σε μέτριο μέχρι και καθόλου ικα-
νοποιητικό βαθμό, στοιχείο που απο-
δεικνύει να παρουσιάζει αυξημένη πι-
θανότητα εμφάνισης βίας στην ερωτι-
κή σχέση των νέων ως μέσο επίλυσης
των κατασκευασμένων και πραγματι-
κών διαπροσωπικών διαφορών των νέ-
ων εφόσον παραμένουν στην σχέση αυ-
τή ή επιλέγουν συντρόφους με τα ίδια
αυτά χαρακτηριστικά. 

Σε ποσοστό 70% των νέων του δείγ-
ματος τείνουν να υιοθετούν τους μύθους
και τις προκαταλήψεις για τη βία στις
ερωτικές σχέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον αποτελεί η άποψη ότι «Ότι συμ-
βαίνει σε κάθε σχέση αφορά μόνο το
ίδιο το ζευγάρι», στοιχείο που αποδει-
κνύει την αποσιωποίηση της βίας τόσο
από τα θύματα όσο και από τους μάρ-
τυρες. Επίσης, η υιοθέτηση της δήλω-
σης ότι «Τα βίαια άτομα είναι βίαια σε
όλες τους τις σχέσεις» αποδεικνύει πό-
σο δύσκολος είναι ο εντοπισμός των θυ-
τών αλλά και η δυνατότητα αντίληψης
της συμπεριφοράς τους, λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι θύτες παρουσιάζουν δια-
φορετικό προφίλ στις έξω-οικογενεια-
κές τους σχέσεις, κυρίως σε κοινωνικό,
επικοινωνιακό και φιλικό επίπεδο. 

Επίσης, σε ποσοστό 60% των νέων
του δείγματος υιοθετούν μύθους για την
αιτιολογία της βίας αποδίδοντας και
σχετίζοντας την με το κοινωνικό-οικο-
νομικό και μορφωτικό επίπεδο των θυ-
τών και θυμάτων αλλά και την ελλιπή
ενημέρωση των ερωτώμενων σε ότι
αφορά την έκταση του προβλήματος
στην κύπρο. Επίσης, ενδιαφέρον απο-

τελεί και η απόδοση της βίας στα ίδια
τα θύματα στοιχείο που αποδεικνύει τη
δυσκολία των θυμάτων να ξεφύγουν
από τη βία που δέχονται εφόσον αι-
σθάνονται την ευθύνη για την κακο-
ποίηση τους. 

Το 50% των ερωτώμενων υιοθετούν
τους μύθους για απόδοση της βίας στα
ίδια τα θύματα, υιοθετούν την ελαχι-
στοποίηση των αιτιολογικών παραγό-
ντων εμφάνισης της αλλά και απόδοσης
τους στα ίδια τα θύματα ενώ διαπιστώ-
νεται παράλληλα η ευθύνη που τα ίδια
τα θύματα αισθάνονται για την βία που
υφίστανται. Επίσης, το 40% των ερω-
τώμενων υιοθετεί τους μύθους που θέ-
λουν το θύμα να ευθύνεται για τη συ-
μπεριφορά του θύτη αλλά και για τη βία
που δέχονται. Παράλληλα σε χαμηλό-
τερα ποσοστά (30%) διαφαίνεται ότι οι
ερωτώμενοι συμφωνούν με τις δηλώ-
σεις ότι «Η βία μερικές φορές μπορεί
να διορθώσει κάποιες συμπεριφορές»,
«οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να ελέγ-
χουν τη σύντροφο τους», «Η βία στις
ερωτικές σχέσεις είναι αποδεκτή σε με-
ρικές περιπτώσεις» και ότι «Η σωματι-
κή κακοποίηση έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια από τη ψυχολογική». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συ-
γκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με το
φύλο των ερωτώμενων, συγκεκριμένα:
Tο 15.3% των γυναικών ερωτώμενων
Διαφωνούν με την δήλωση: «Ότι και αν
συμβαίνει σε κάθε σχέση αφορά μόνο
το ίδιο το ζευγάρι», ενώ το 12,6% των
ανδρών ερωτώμενων Συμφωνούν Από-
λυτα. Tο 22.7% των γυναικών ερωτώ-
μενων Συμφωνούν Λίγο με την δήλωση
ότι: «Η απώλεια ελέγχου ευθύνεται κά-
ποιες φορές για την άσκηση βίας στις
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ερωτικές σχέσεις», ενώ το 8% των αν-
δρών ερωτώμενων Συμφωνούν Απόλυ-
τα. Tο 29.4 % των γυναικών ερωτώμε-
νων Διαφωνούν με την δήλωση ότι: «οι
άνδρες έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν
τη σύντροφο τους», ενώ το 9.9% των αν-
δρών ερωτώμενων Συμφωνούν Λίγο. 

Tο 20.5% των γυναικών ερωτώμε-
νων Διαφωνούν Απόλυτα με την δήλω-
ση ότι: «Η γυναίκα πολλές φορές προ-
καλεί με τη συμπεριφορά και το ντύσι-
μο της τη βία που δέχεται», ενώ το 8,5%
των ανδρών ερωτώμενων Συμφωνούν
Λίγο. Το 23% των γυναικών ερωτώμε-
νων Διαφωνούν με την δήλωση ότι: «Τα
ζευγάρια στη κύπρο παρουσιάζουν μει-
ωμένα κρούσματα βίας στις σχέσεις
τους, σε σχέση με άλλες χώρες», ενώ το
14.2 % των ανδρών ερωτώμενων Συμ-
φωνούν. Το 21.2% των γυναικών Δια-
φωνούν με την δήλωση ότι: «Η βία εί-
ναι απλά ένα ξέσπασμα θυμού», ενώ το
11.6% των ανδρών ερωτώμενων Συμ-
φωνούν Λίγο. 

Μέσα από όλα τα στοιχεία που έχουν
συλλεχθεί για τις αντιλήψεις και τις στά-
σεις για τη βία στις ερωτικές σχέσεις
διαπιστώνεται ότι οι νέοι του δείγματος
παρουσιάζουν αυξημένες προκαταλή-
ψεις όσον αφορά τους μύθους για την
εμφάνιση, την αιτιολογία και τα χαρα-
κτηριστικά τόσο των θυτών, όσο των θυ-
μάτων και της βίαιης συμπεριφοράς. Αυ-
τό αποδεικνύει ότι οι νέοι του δείγμα-
τος παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότη-
τα θυματοποίησης σε μια σχέση αλλά
και εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί το γε-
γονός η συσχέτιση του φύλου με τις απα-
ντήσεις των ερωτώμενων όπου διαφαί-
νεται ότι οι άνδρες ερωτώμενοι πιστεύ-

ουν και ακολουθούν περισσότερο τις
πατροπαράδοτες αντιλήψεις και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πι-
θανότητα τους να ασκήσουν βία σε μια
ερωτική ή και οικογενειακή σχέση. 

Διαπιστώνεται ότι το 40% των ερω-
τώμενων έχουν βιώσει στοιχεία ζήλιας
από τον/την σύντροφο τους ενώ το 30%
των ερωτώμενων έχουν βιώσει ενδεί-
ξεις εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς.
Σε χαμηλότερα επίπεδα (10%) βρί-
σκονται οι ενδείξεις για εμφάνιση βί-
αιης συμπεριφοράς που αφορούν βρι-
σιές, απειλές, απειλές για εγκατάλει-
ψη, εκφοβισμό, σωματική βία, σπάσιμο
αντικειμένων, διαχείριση των οικονο-
μικών από τον/την σύντροφο, εξανα-
γκασμό σε πράγματα που δεν επιθυ-
μούν, απομάκρυνση από αγαπημένα
πρόσωπα και εκφοβιστικές πράξεις. 

Όσον αφορά την εμπειρία βίας στις
ερωτικές σχέσεις διαφαίνεται ότι 30%
στους νέους σήμερα δέχονται βία από
το/ την σύντροφο τους, όπου 60% έχουν
δεχθεί ψυχολογική βία, 50% έχουν δε-
χθεί λεκτική βία, 30% έχουν δεχθεί σω-
ματική βία και 10% έχουν δεχθεί σε-
ξουαλική βία. Διαπιστώνουμε ότι τα θύ-
ματα βίας έχουν βιώσει όλες τις μορ-
φές βίας από το σύντροφο τους και πολ-
λές από τις μορφές βίας συνυπάρχουν.
Επομένως αποδεικνύεται ότι η βία ανά-
μεσα στους νέους υπάρχει σε πολύ ση-
μαντικό ποσοστό και εκδηλώνεται μέ-
σα από όλες τις μορφές. 

Το 15.6% των ερωτώμενων που δέ-
χονται βία από τον σύντροφο τους έχουν
Πανεπιστημιακή μόρφωση, το μεγαλύ-
τερο ποσοστό του δείγματος που δέχο-
νται βία από το σύντροφο τους είναι γυ-
ναίκες, με ποσοστά 17.1% ψυχολογική
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βία, 14.1% λεκτική βία 6.8% σωματική
βία και 1.5% σεξουαλική βία. Το 8.5%
του δείγματος που δέχονται συχνά βία
από το σύντροφο τους είναι οι γυναί-
κες ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του
δείγματος 10.4% που δέχονται βία από
το σύντροφο τους ανέφεραν ότι δέχο-
νται βία πολύ συχνά. 

Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας οι νέοι του δείγμα-
τος από 18-25 ετών που δέχονται βία
από το/ την σύντροφο τους, αναφέρουν
σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι ο σύντρο-
φος τους συχνά τους υποτιμά, τους κά-
νει να αισθάνονται ενοχές, ότι ευθύνο-
νται τα ίδια τα θύματα για τα λάθη που
συμβαίνουν, τους ζηλεύει και τους κα-
ταλογίζει τα δικά του λάθη. Σημαντικό
στοιχείο αποτελεί το αποτέλεσμα ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που
δέχονται βία ανέφεραν ότι ο σύντρο-
φος τους πάρα πολύ συχνά τους ελέγ-
χει ενώ σπάνια σπάει αντικείμενα και
τους έχει χτυπήσει. 

Όσον αφορά τη γνώση για τις υπη-
ρεσίες και τα προγράμματα που προ-
σφέρονται τα θύματα σε ποσοστό 60%
γνωρίζουν για τις Υπηρεσίες και τα
Προγράμματα του Συνδέσμου Πρόλη-
ψης και Αντιμετώπισης της βίας στην
οικογένεια, της Αστυνομίας κύπρου
και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Πρόληψη και καταστολή της βίας στην
οικογένεια, ενώ σε μεγαλύτερο ποσο-
στό των θυμάτων δεν γνωρίζουν για τις
Υπηρεσίες και τα Προγράμματα της
Νομικής Υπηρεσίας κύπρου, τις Υπη-
ρεσίες και τα Προγράμματα του Υπουρ-
γείου Υγείας, τις Υπηρεσίες και τα
Προγράμματα του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού. Διαπιστώνουμε

επομένως ότι τα θύματα βίας δεν γνω-
ρίζουν για σημαντικές υπηρεσίες και
προγράμματα που προσφέρονται ενώ
οι Υπηρεσίες που προσφέρουν άμεση
βοήθεια στα θύματα είναι γνωστές. Εν-
διαφέρον αποτελεί επομένως το γεγο-
νός ότι ενώ τα θύματα γνωρίζουν για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν άμεση
βοήθεια, δεν απευθύνονται σε αυτές για
αναφορά της κακοποίησης τους. 

Σε ποσοστό 40% οι ερωτώμενοι πα-
ρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές,
στοιχείο που συσχετίζεται με τα πρό-
τυπα και τα κοινωνικά ζητήματα της
σύγχρονης κοινωνίας καθώς συσχετί-
ζεται παράλληλα με ψυχολογικούς και
βιολογικούς παράγοντες. Ακολούθως
σε ποσοστό 30% του δείγματος οι νέοι
εμφανίζουν κατάθλιψη, αισθήματα φό-
βου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομόνω-
ση, πόνους στην πλάτη και κόκαλα στοι-
χεία που συσχετίζονται με την κακή ποι-
ότητα των διαπροσωπικών σχέσεων.
Όσον αφορά τους νέους του δείγματος
που είναι θύματα βίας, διαπιστώνουμε
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τείνουν να
έχουν εμφανίσει συχνά σημάδια κατά-
θλιψης, ενώ πάρα πολύ συχνά τείνουν
να έχουν εμφανίσει σημάδια δυσκολιών
στον ύπνο και πονοκεφάλους. 

Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρ-
νητικά τη θέση των γυναικών σε όλους
τους τομείς και κατ’ επέκταση στην ισό-
τητα των φύλων αφού ενισχύει τις ήδη
υπάρχουσες διακρίσεις. Η βία κατά των
γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες
υποχρεώνονται σε μετακινήσεις και
απώλεια περιουσιακών στοιχείων. Το
άγχος για τα οικονομικά οδηγεί πολλές
φορές σε συχνότερα, εντονότερα και
πιο επικίνδυνα κρούσματα βίας. Πα-
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ράλληλα η ανεργία φαίνεται να συντε-
λεί στην αύξηση της ψυχολογικής βίας
κατά των ανδρών από τις συντρόφους
τους (προσβολές, απαξιωτική και υπο-
τιμητική συμπεριφορά).

6. Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευ-
νας, διαπιστώνεται ότι η βία στις ερω-
τικές σχέσεις των νέων αποτελεί ένα
υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα για το
οποίο τόσο οι κοινωνικές και ανθρω-
πιστικές επιστήμες όσο και το κράτος
καλούνται να λειτουργήσουν προλη-
πτικά αλλά και κατασταλτικά, εξαλεί-
φοντας τις προκαταλήψεις και τα στε-
ρεότυπα δημιουργώντας υγιείς σχέσεις
μεταξύ των νέων οι οποίες θα βασίζο-
νται στο σεβασμό και στην ισότητα προ-
σφέροντας υπηρεσίες στα θύματα.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι
3 στις 10 νέες σήμερα από 18-25 ετών
δέχονται βία από το σύντροφο τους όπου
6 στα 10 θύματα βίας έχουν δεχθεί ψυ-
χολογική βία, 5 στα 10 θύματα βίας έχουν
δεχθεί λεκτική βία, 3 στα 10 θύματα βίας
έχουν δεχθεί σωματική βία και 1στα 10
θύματα βίας έχουν δεχθεί σεξουαλική
βία. Διαπιστώνουμε ότι τα θύματα βίας
έχουν βιώσει όλες τις μορφές βίας από
το σύντροφο τους και πολλές από τις μορ-
φές βίας συνυπάρχουν. Ενδιαφέρον προ-
κύπτει από το αποτέλεσμα ότι για κάθε
3 θύματα βίας το 1 θύμα έχει βιώσει σε-
ξουαλική βία από τον/την σύντροφο του.
Αποδεικνύεται επομένως ότι η βία ανά-
μεσα στους νέους υπάρχει σε πολύ ση-
μαντικό ποσοστό και εκδηλώνεται μέσα
από όλες τις μορφές. 

Ακολούθως 6 στα 10 θύματα βίας
από το σύντροφο τους, δέχονται με αυ-
ξημένη συχνότητα τη βία από τον/την
σύντροφο τους και τείνουν να μην το
έχουν αναφέρει σε κάποιο δικό τους
άτομο ενώ 8 στα 10 θύματα βίας από το
σύντροφο τους, τείνει να μην το έχει
αναφέρει σε κάποια υπηρεσία. Διαπι-
στώνουμε επομένως ότι η βία δεν απο-
τελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό εφό-
σον εκδηλώνεται με αυξημένη συχνό-
τητα και τα θύματα τείνουν να κρύβουν
την κακοποίηση τους. Ενδιαφέρον απο-
τελεί το γεγονός ότι τα θύματα τείνουν
να μιλούν πιο εύκολα σε κάποιο δικό
τους άτομο παρά σε κάποιο ειδικό. 

Συγκριτικά, με τα αποτελέσματα άλ-
λων ερευνών που έχουν παρουσιαστεί
διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας έχουν άμεση σχέση
με τις έρευνες που έγιναν σε άλλες χώ-
ρες για την εμφάνιση βίαιης συμπερι-
φοράς στις διαπροσωπικές σχέσεις των
νέων. χαρακτηριστικά διαπιστώνεται
ότι η συντροφική βία μεταξύ των νέων
επικεντρώνεται στις απειλές, στη ψυ-
χολογική πίεση, στις προσβολές, στην
αδιαφορία, στον υπερβολικό έλεγχο και
στη ζήλια. 

Επίσης παρατηρείται ότι οι νέοι υι-
οθετούν μύθους γύρω από τη βία στις
ερωτικές διαπροσωπικές σχέσεις όπως
το ότι η βία είναι απλά μία εκδήλωση
θυμού η οποία οφείλεται στην απώλεια
αυτοελέγχου. οι νέοι αντιλαμβάνονται
την ύπαρξη της συντροφικής βίας στις
σχέσεις τους είτε από προσωπική
εμπειρία είτε από εμπειρίες βίαιης συ-
μπεριφοράς από το οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον. Συνοψίζοντας, οι
συνέπειες της βίας στο θύμα είναι κα-
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ταστρεπτικές για το ίδιο το άτομο και
πολλές φορές η βία προκαλεί συμπτώ-
ματα κατάθλιψης, απομόνωσης, απο-
ξένωσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης ακό-
μα και σωματικά συμπτώματα όπως πο-
νοκεφάλους. 

Η βία ανάμεσα στα νέα ερωτικά ζευ-
γάρια της κύπρου από 18-25 υφίστα-
νται, έχει θηλυκό πρόσωπο, εμφανίζε-
ται σε όλες τις μορφές με αρνητικές επι-
πτώσεις στη ψυχολογική, κοινωνική και
σωματική υγεία των θυμάτων, διατη-
ρώντας στερεότυπα και πατροπαράδο-
τες αντιλήψεις ενώ ένας σημαντικός
αριθμός γυναικών δεν αναφέρουν την
κακοποίηση τους καθώς παράλληλα νέ-

ες γυναίκες που κακοποιούνται παρα-
μένουν με τον κακοποιητικό σύντροφο.
Η βία δεν περιορίζεται μόνο στο θεσμό
της οικογένειας αλλά ξεκινάει μέσω εν-
δείξεων ή ακόμη και βίαιων συμπερι-
φορών από τη δημιουργία της συντρο-
φικής ερωτικής σχέσης και εξελίσσεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της συντροφικής
ερωτικής ζωής των ανθρώπων στα πλαί-
σια της δημιουργίας οικογένειας. Μέ-
σα από τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης διαφαίνεται ότι υπάρχει αυξη-
μένη πιθανότητα 30% στις νέες οικο-
γένειες που θα δημιουργηθούν στο μέλ-
λον να εμπλακούν σε μια εν δυνάμει κα-
κοποιητική σχέση. 
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ανΤιΜΕΤωΠιΣΗ ΤΗΣ βιαΣ καΤα Των γΥναικων ΣΤΗν κΥΠΡΟ

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου των Συμβουλευτικών κέντρων
στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών καθώς και των στάσεων και
των αντιλήψεων των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στα Συμβουλευτικά κέντρα σχε-
τικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Η έρευνα αντλεί μεθοδολογικά από
την ποιοτική έρευνα. ως κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομη-
μένη εις βάθος συνέντευξη. H έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2014, σε δείγμα έξι
επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι εργάζονται σε μη-κυβερνητικά Συμβου-
λευτικά κέντρα.  Η επιλογή του δείγματος έγινε από τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας.
Στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου δεν λειτουργεί κάποιο αντίστοιχο Συμ-
βουλευτικό κέντρο. Με την ολοκλήρωση της έρευνας αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες στο χειρισμό περιστατικών βίας, καθώς επίσης και η παρου-
σίαση του ρόλου των συμβουλευτικών κέντρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θε-
μάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αναδείχθηκαν επίσης τα συναισθήματα, οι στάσεις και οι
αντιλήψεις των επαγγελματιών ως προς το φαινόμενο της βίας γενικότερα αλλά και ως προς
το θύτη και το θύμα. Η ενίσχυση, η αναγνώριση καθώς και η νομική κατοχύρωση του ρό-
λου των συμβουλευτικών κέντρων και των επαγγελματιών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας
κατέχει ιδιαίτερη θέση στα ευρήματά μας. Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι επαγ-
γελματίες των συμβουλευτικών κέντρων εκτός από τα περιστατικά που χειρίζονται για κά-
λυψη βασικών αναγκών, οικονομική ενίσχυση και ατομική ή οικογενειακή συμβουλευτική,
διαδραματίζουν και σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.  ωστό-
σο λόγω της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων προϋπολογισμών τα Συμβουλευτικά κέ-
ντρα είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Επιπλέον, οι επαγγελματίες νιώθουν την
ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση όσον αφορά τη βία καθώς και εποπτεία τόσο για την ανά-
λυση κάποιων πολύπλοκων περιστατικών όσο και για ενίσχυση του ρόλου τους στη διαχεί-
ριση των προκαταλήψεων και στερεότυπων τους.

λέξεις κλειδιά: Ενδοοικογενειακή βία, μορφές βίας, Συμβουλευτικά κέντρα, ψυχοκοινω-
νική στήριξη, Επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός.



1. Εισαγωγή

Η βία αποτελεί βασικό χαρακτηρι-
στικό των ανθρωπίνων κοινωνιών. Υπάρ-
χει σε κάθε εποχή, σε κάθε ιστορική και
χρονική περίοδο και καθορίζει την ποι-
ότητα ζωής και τις πράξεις των ανθρώ-
πων. Συνέπεια της γενικότερης κυριαρ-
χίας της βίας στην κοινωνία και στις αν-
θρώπινες σχέσεις, είναι η εκδήλωση της
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυ-
ναικών, η οποία είναι ένα ιδιαίτερο και
πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και
αποτελεί μορφή καταπάτησης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ίσως από τις σο-
βαρότερες, καθώς διαπράττεται από αν-
θρώπους εμπιστοσύνης και όχι από
αγνώστους. Είναι ένα φαινόμενο που
συμβαίνει πολύ συχνά αλλά κοινοποιεί-
ται πολύ σπάνια (Παπαδάκη, 2006).

ως συνέπεια της γενικότερης κυ-
ριαρχίας, η βία στις ενδοοικογενειακές
σχέσεις κατά των γυναικών εμφανίζε-
ται σε όλες τις πολιτισμικές και κοινω-
νικοοικονομικές τάξεις και δεν κάνει
διακρίσεις σε σχέση με τη χώρα, το μορ-
φωτικό επίπεδο, το ύψος του εισοδή-
ματος, την εθνικότητα και την ηλι-
κία.«Αποτελεί μια συμπεριφορά η
οποία χαρακτηρίζεται από την άσκηση
ελέγχου και την κατάχρηση της δύνα-
μης από τον έναν, συνήθως τον άνδρα,
στον άλλο, συνήθως την γυναίκα, μέσα
σε ένα πλαίσιο στενής ερωτικής σχέ-
σης. Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφο-
ρους τρόπους συμπεριλαμβανομένων
της σωματικής, της σεξουαλικής, της συ-
ναισθηματικής και της οικονομικής βίας,
της επιβολής κοινωνικής απομόνωσης
αλλά και του συνδυασμού όλων πιο πά-
νω» (WorldHealthOrganization, 2002).

Η μελέτη των Straus και Gelles
(Salazar κ.α., 2003) υποστηρίζει ότι οι
γυναίκες είναι πιο πιθανόν να κακο-
ποιηθούν ή ακόμα να τραυματιστούν
θανάσιμα από το σύντροφό/σύζυγό τους
από το να υποστούν οποιαδήποτε άλλη
μορφή βίας. Μερικές εκτιμήσεις από τη
στατιστική υπηρεσία της Αμερικής το
2000 δείχνουν ότι ένα εκατομμύριο γυ-
ναίκες κακοποιούνται ετησίως από το
σύζυγο/σύντροφό τους. 

Στοιχεία από την ευρωπαϊκή κα-
μπάνια «Σπάστε τη σιωπή» το 2000
(Στρατηγάκη, 2006) αναφέρουν ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μία στις πέντε γυ-
ναίκες υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού του-
λάχιστον μία φορά στη ζωή της από τον
νυν ή τον πρώην σύζυγο/σύντροφό της
και αν συνυπολογιστούν όλες οι μορ-
φές βίας, ο αριθμός φτάνει μία στις δύο
γυναίκες. Επιπλέον, μία στις δύο γυ-
ναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο
είναι θύματα του νυν ή του πρώην συ-
ζύγου/συντρόφου της. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι σημαντικός αριθμός γυναι-
κών δεν αξιολογεί ως σωματική βία τις
ελαφρές σωματικές βλάβες, όπως χα-
στούκια, σπρωξίματα, τράβηγμα μαλ-
λιών, τσιμπήματα.

Στην Ελλάδα το κέντρο Ερευνών
για θέματα Ισότητας το 2003 πραγμα-
τοποίησε την πρώτη πανελλήνια επιδη-
μιολογική έρευνα για την ενδοοικογε-
νειακή βία κατά των γυναικών. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας (κέντρο Ερευ-
νών για θέματα Ισότητας, 2003) έδει-
ξαν πως το 56% των ερωτηθέντων γυ-
ναικών είχαν βιώσει κάποια μορφή λε-
κτικής ή ψυχολογικής βίας, το 3.6% εί-
χαν υποστεί σωματική βία και το 3.5%
είχαν εξαναγκαστεί σε σεξουαλική επα-
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φή. Επιπλέον, από τις γυναίκες που εί-
χαν υποστεί στο παρελθόν βία στις σχέ-
σεις τους, το 28% παραμένουν και σή-
μερα θύματα βίας. Από τα θύματα της
κακοποίησης που εκμυστηρεύτηκαν το
βίαιο γεγονός το 60.9% απευθύνθηκε
σε κάποιο μέλος της οικογένειας του
και το 1.6% σε κάποιο συμβουλευτικό
κέντρο γυναικών.

Η χατζηφωτίου (2005) σημειώνει
ωστόσο ότι η ελληνική και η διεθνής βι-
βλιογραφία τονίζει ότι τα αξιόπιστα
στοιχεία είναι λίγα για το εύρος, τη φύ-
ση και τις επιπτώσεις της ενδοοικογε-
νειακής βίας. οι όποιες ποιοτικές ή πο-
σοτικές έρευνες θεωρούνται ότι αγγί-
ζουν μία πιθανή πτυχή του συγκεκρι-
μένου φαινομένου, φέρνοντας πιο κο-
ντά στην πραγματικότητα ένα φαινό-
μενο που συνηθίζει να κρύβεται στην
ιδιωτική ζωή του κάθε σπιτιού.

2.Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα της παρούσας εργασίας
αντλεί μεθοδολογικά από την ποιοτική
έρευνα και χρησιμοποιεί ως κύριο ερ-
γαλείο συλλογής δεδομένων την ημι-
δομημένη εις βάθος συνέντευξη. θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φαινο-
μενολογική, δεδομένου ότι προσπαθεί
να εστιάσει στην υποκειμενική εμπει-
ρία των κοινωνικών λειτουργών ανα-
φορικά με τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουν τα περιστατικά της ενδοοικογε-
νειακής βίας στον εκάστοτε φορέα τους
(Robson, 2007).

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη σε
δείγμα έξι επαγγελματιών κοινωνικών
λειτουργών οι οποίοι εργάζονται σε

Συμβουλευτικά κέντρα τα οποία είναι
μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλοι οι
επαγγελματίες δέχτηκαν να συνομιλή-
σουν με τον ερευνητή, για να συλλέξει
αναλυτικές σημειώσεις σε κάθε συνέ-
ντευξη για το συγκεκριμένο θέμα κα-
θώς και να μαγνητοφωνηθούν όπου συ-
μπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα. οι
ερωτώμενες ήταν γυναίκες και εργάζο-
νται κυρίως με ελληνοκυπριακές οικο-
γένειες αλλά σε πολλές περιπτώσεις
τους επισκέπτονται άτομα από άλλες
χώρες καθώς επίσης και Τουρκοκύπρι-
οι. Η επιλογή του δείγματος έγινε από
τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας.

Μέσα από τις συνεντεύξεις αναζη-
τήθηκε η εμπειρία των ερωτώμενων κοι-
νωνικών λειτουργών για περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ενθαρ-
ρύνθηκαν να περιγράψουν τους χειρι-
σμούς που έκαναν σε συνεργασία με τις
γυναίκες, αλλά και τις δυσκολίες που
συνάντησαν στην υποστήριξη των γυ-
ναικών αυτών. Διερευνήθηκαν οι πα-
ράγοντες που κατά τη γνώμη των ερω-
τωμένων διαμορφώνουν το πλαίσιο, στο
οποίο αναπτύσσεται η βία, τα εμπόδια
που παρεμποδίζουν τη διακοπή της και
την απελευθέρωση των γυναικών από
το φαύλο κύκλο της βίας. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις με τις
επαγγελματίες, οι οποίες στελεχώνουν
τις κοινωνικές και συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες, αναζητήθηκαν οι εμπειρίες τους
με γυναίκες που έχουν υποστεί κακο-
ποίηση και προέρχονται από πολιτι-
σμικά και θρησκευτικά διαφέρουσες
ομάδες, όπως για παράδειγμα την τουρ-
κοκυπριακή μειονότητα, ή γυναίκες από
άλλες χώρες προέλευσης. Τέλος, ζητή-
θηκε από τις ερωτώμενες να μοιραστούν

92



την εμπειρία τους από τη διεπαγγελ-
ματική συνεργασία με άλλους φορείς,
υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, την
αστυνομία και την εισαγγελία για την
υποστήριξη γυναικών που είχαν υπο-
στεί βία. 

Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η εν-
θάρρυνση των ερωτωμένων να μοιρα-
στούν κατά το δυνατόν την εμπειρία
τους, τους προβληματισμούς τους στο
πεδίο και να αναδείξουν τρόπους πα-
ρέμβασης, αλλά και τις πεποιθήσεις τους
αναφορικά με την αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής βίας. Εξαιτίας της φύ-
σης, της ιδιαιτερότητας του θέματος, αλ-
λά και της εμπειρίας της εκάστοτε ερω-
τώμενης για το συγκεκριμένο θέμα
υπήρχε μία ευελιξία και τροποποίηση
των ερωτήσεων, για να διευκολυνθεί η
κατανόηση και η διεξαγωγή της συνέ-
ντευξης. οι διευκρινιστικές ερωτήσεις
θεωρούνται απαραίτητες για την ανά-
δειξη όλων των πτυχών και των στάσε-
ων των ερωτώμενων (Robson, 2007). 

Το εργαλείο της μελέτης ήταν η εις
βάθος συνέντευξη, ένα πολύτιμο και
αποκαλυπτικό εργαλείο στην ποιοτική
έρευνα. Υιοθετώντας την πεποίθηση ότι
κάθε φαινόμενο έχει πολλαπλές εξη-
γήσεις και πτυχές και όχι μία αληθινή,
καθώς χαρακτηρίζεται από περιπλο-
κότητα ισάξια με αυτή της ανθρώπινης
ύπαρξης, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο
την εις βάθος συνέντευξη, να αναδεί-
ξει το «λόγο» των επαγγελματιών, ανα-
φορικά με την ενδοοικογενειακή βία.
Η εις βάθος συνέντευξη έδωσε τη δυ-
νατότητα στον ερευνητή να διεισδύσει
στη σκέψη των ερωτώμενων και να βιώ-
σει το υπό συζήτηση θέμα (κανδυλάκη,
2009). 

3. Δειγματοληψία

Η δειγματοληπτική τεχνική που χρη-
σιμοποιήθηκε, προέρχεται από την κα-
τηγορία της θεωρητικής δειγματοληψία
και συγκεκριμένα της σκόπιμης δειγ-
ματοληψίας, η οποία αποτελεί μια εν-
δεδειγμένη τεχνική στις ποιοτικές έρευ-
νες. Η σκόπιμη δειγματοληψία είναι μια
ευρέως διαδεδομένη τεχνική στις ποι-
οτικές έρευνες, κατά την οποία επιλέ-
γεται συγκεκριμένο προφίλ υποκειμέ-
νων, από ένα σύνολο πληθυσμού, που
θεωρείται κατάλληλο για τους σκοπούς
της έρευνας. ωστόσο, παρόλο που ο
Silverman (2001) προτείνει τη μέθοδο
της σκόπιμης δειγματοληψίας ως κα-
τάλληλη τεχνική για γενίκευση των απο-
τελεσμάτων, όμως ο σκοπός της μελέ-
της δεν είναι η γενίκευση των ευρημά-
των, αλλά η διαφώτιση μιας συγκεκρι-
μένης θεματικής περιοχής όπως αυτή
έχει ήδη περιγραφεί και να γίνει μια
σύνδεση με την υφιστάμενη θεωρία.

4. Συλλογή, ανάλυση και 
κωδικοποίηση των Δεδομένων

ο ερευνητής επισκέφτηκε και τις έξι
επαγγελματίες στον χώρο εργασίας τους
όπου είχε προσυμφωνηθεί η ώρα και η
μέρα. Πραγματοποιήθηκαν οι συνε-
ντεύξεις με τις ερωτώμενους σε πολύ
καλό κλίμα. χρειάστηκε περίπου μία
ώρα για κάθε συνέντευξη.

Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση
και η λέξη προς λέξη καταγραφή των
συνεντεύξεων, ενώ η ανάλυση του υλι-
κού της έρευνας βασίστηκε στη μέθο-
δο ανάλυσης της θεμελιωμένης θεωρίας.
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Αρχικός σκοπός της έρευνας ήταν η
πραγματοποίηση της κάθε συνέντευξης,
ξεχωριστά, ώστε να μπορεί μετά την κά-
θε απομαγνητοφώνηση να τροποποιή-
σει αν θεωρηθεί αναγκαίο τη διατύπω-
ση των ερωτήσεων (κυριαζή, 2006). 

ωστόσο, μετά το τέλος της κάθε συ-
νέντευξης ο ερευνητής κατέγραφε σε
ένα ημερολόγιο τη διάρκεια της συνέ-
ντευξης, τις κύριες θεματικές και τα πε-
ριστατικά που αναλύθηκαν, αλλά και
όλα τα στοιχεία και τις παρεμβολές που
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συ-
νέντευξης. Επιπρόσθετα, εγγράφονταν
όλες οι προσωπικές παρατηρήσεις του
ερευνητή, οι ιδέες που προέκυπταν για
την ανασκευή των απόψεων και των
ερωτήσεων, αλλά και οι απρόβλεπτες
ανατροπές και ακυρώσεις από την πλευ-
ρά των συμμετεχόντων. (καλλινικάκη,
2010). 

Για την κωδικοποίηση των δεδομέ-
νων της έρευνας, ο ερευνητής χρησι-
μοποίησε την κωδικοποίηση, κατηγο-
ριοποίηση και ανάλυση των αποτελε-
σμάτων μέσα από τις συνεντεύξεις με
τις ερωτώμενες. Η τεχνική αυτή εφαρ-
μόζεται ευρέως στον τρόπο με τον οποίο
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
ανάλυσης δεδομένων ποιοτικών ερευ-
νών, προκειμένου να υποστηρίξει τις
θέσεις και τις διατυπωμένες απόψεις
του ερευνητή. Η κωδικοποίηση που
ακολουθήθηκε, παρουσιάζει συνάφεια
με τους ερευνητικούς άξονες και τις θε-
ματικές ενότητες που εξ’ αρχής διατυ-
πώθηκαν. Η διαδικασία της κωδικο-
ποίησης είναι ίσως η κεντρικότερη ανα-
λυτική στρατηγική στο πλαίσιο της θε-
μελιωμένης θεωρίας, διότι οδηγεί στην
παραγωγή και διατύπωση θεωρητικών

προτάσεων και υποθέσεων που βασί-
ζονται στα ποιοτικά δεδομένα (Ιωση-
φίδης, 2008).

Πρόκειται για μια δυναμική και ρευ-
στή διαδικασία η οποία βοηθάει στην
κατανόηση της λογικής που κρύβεται
πίσω από την ανάλυση (Strauss&Corbin,
1998). Με την έννοια κωδικοποίηση στη
θεμελιωμένη θεωρία εννοούμε την αντι-
στοίχιση και απόδοση νοήματος σε λέ-
ξεις κλειδιά με φράσεις, προτάσεις που
έχουν νόημα για την έρευνα. 

5. αποτελέσματα της έρευνας

Παρατηρείται ότι τα συμβουλευτι-
κά κέντρα παρέχουν ατομική και ομα-
δική στήριξη και συμβουλευτική σε οι-
κογένειες, νέους και εφήβους, ομάδες
επικοινωνίας, εργαστήρια γονέων και
νέων καθώς και κοινωνική πληροφό-
ρηση (δικαιώματα, παροχές, επιδόμα-
τα). Δεν παρέχουν ατομική συμβου-
λευτική αλλά πρόσωπο με πρόσωπο
συμβουλευτική. Τα κέντρα έχουν ως
στόχο την άμεση παρέμβαση μέσω συμ-
βουλευτικών και υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών για την αντιμετώπιση ατομικών
και οικογενειακών δυσκολιών και προ-
βλημάτων. Τα κέντρα διατηρούν ηλε-
κτρονικό αρχείο καταγραφής των ατό-
μων που εξυπηρετούνται από την υπη-
ρεσία τους καθώς και ηλεκτρονική τα-
ξινόμηση της κάθε περίπτωσης. 

οι επαγγελματίες κοινωνικοί λει-
τουργοί δεν είχαν προηγούμενη εργα-
σιακή εμπειρία σε συναφείς κοινωνι-
κές υπηρεσίες και είναι η πρώτη τους
εργασία που ασκούν καθήκοντα κοι-
νωνικού λειτουργού. Διαπιστώνεται ότι
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τα καθήκοντα τους είναι κυρίως διοι-
κητικής φύσεως, κατέχουν διευθυντική
θέση η οποία περιλαμβάνει κυρίως συ-
νεργασία με άλλες υπηρεσίες, δημι-
ουργία κοινωνικών προγραμμάτων και
παροχή ατομικής και οικογενειακής
συμβουλευτικής, στήριξης και καθοδή-
γησης. οι ίδιοι οι επαγγελματίες δια-
πίστωσαν και εξέφρασαν την αναγκαι-
ότητα παροχής ατομικής εποπτείας
στους ίδιους με σκοπό την αποφόρτιση
και την βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχουν στους εξυπηρετούμενους του
κέντρου. 

οι εξυπηρετούμενοι απευθύνονται
στα συμβουλευτικά κέντρα κυρίως για
οικονομικής φύσεως ζητήματα και για
κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
Στις μέρες που διανύουμε είναι ακόμα
πιο έντονο το φαινόμενο λόγω της οι-
κονομικής κρίσης και ανεργίας. Με την
έναρξη της επαγγελματικής σχέσης δια-
πιστώνεται ότι υπάρχουν θέματα ενδο-
οικογενειακής βίας κυρίως κατά των
γυναικών και μεμονωμένα αναφέρθη-
καν περιστατικά κακοποίησης παιδιών.

Διαπιστώνεται ότι στα συμβουλευ-
τικά κέντρα απευθύνονται γυναίκες με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
κατά κύριο λόγο τα αιτήματα των γυ-
ναικών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο που απευθύνονται στα συμ-
βουλευτικά κέντρα είναι κυρίως για κά-
λυψη βασικών αναγκών και παροχή οι-
κονομικής βοήθειας. Ισχύει και σ’ αυ-
τήν την περίπτωση ότι τα άτομα έχουν
κυρίως αιτήματα οικονομικής φύσης αλ-
λά με την έναρξη της συνεργασίας πα-
ρουσιάζονται και άλλα προβλήματα.

ο/η εξυπηρετούμενος/η συνήθως
αρνείται να καταγγείλει το περιστατι-

κό βίας που υφίσταται είτε γιατί νιώ-
θει φόβο είτε γιατί δεν το αντιλαμβά-
νεται ως μορφή βίας και το θεωρεί φυ-
σιολογικό, ως τρόπο ζωής λόγω της πο-
λιτισμικής του ταυτότητας και κουλ-
τούρας. 

οι επαγγελματίες κοινωνικοί λει-
τουργοί για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση των περιστατικών βίας που
απευθύνονται στα συμβουλευτικά κέ-
ντρα, συνεργάζονται κυρίως με την
αστυνομία, το γραφείο ευημερίας, τα
σχολεία και με το Σύνδεσμο καταπο-
λέμησης της ενδοοικογενειακής βίας.

Η κύρια δυσκολία χειρισμού περι-
στατικών βίας που αντιμετωπίζουν οι
επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί
είναι η χρονοτριβή και καθυστέρηση
που επιδεικνύουν οι κρατικές υπηρεσίες
(γραφείο ευημερίας) στο να χειριστούν
άμεσα και να δώσουν λύσεις στα θύμα-
τα βίας καθώς και για παροχή υποστη-
ρικτικών υπηρεσιών για στήριξη του θύ-
ματος. οι επαγγελματίες των συμβου-
λευτικών κέντρων δεν μπορούν να πα-
ραβλέψουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία
γιατί είναι η πλέον αρμόδια και νομικά
κατοχυρωμένη κρατική υπηρεσία για
αντιμετώπιση θυμάτων ενδοοικογενει-
ακής βίας. Λόγω της ανεπάρκειας των
κρατικών δομών για την καταπολέμηση
της βίας και της «χαλαρής» νομοθεσίας
όσον αφορά τις ποινές κατά της βίας, οι
επαγγελματίες νιώθουν ανήμποροι να
αντιδράσουν, να δράσουν και να πα-
ρέμβουν αποτελεσματικά. 

οι επαγγελματίες βιώνουν συναι-
σθήματα άγχους, λύπης, απογοήτευσης
και ταυτόχρονα θυμού για κάποιες γυ-
ναίκες οι οποίες είναι θύματα βίας και
ενώ τους παρέχονται εναλλακτικές επι-
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λογές για να εγκαταλείψουν τη βίαιη
σχέση και το βίαιο σύζυγο προτιμούν
να παραμένουν και να συνεχίζουν να
υφίστανται βία. Επίσης, από την άλλη
δικαιολογούν τη στάση των γυναικών
που παραμένουν στη βίαιη σχέση γιατί
θεωρούν ανεπαρκείς τις δομές και τις
υπηρεσίες που υπάρχουν για να τις στη-
ρίξουν σε μια τόσο δύσκολη απόφαση.
Διαπιστώνεται ότι πολλές φορές ο επαγ-
γελματίας όσο καλός και να είναι στη
δουλειά του μπορεί να παρασυρθεί από
τα συναισθήματα του καθώς επίσης από
τις αντιλήψεις και τα βιώματα που μπο-
ρεί να έχει σε κάποιο θέμα και να εί-
ναι προκατειλημμένος προς τους θύτες
ή ακόμα και προς τα θύματα. οι επαγ-
γελματίες για το λόγο ότι έχουν χειρι-
στεί αρκετά περιστατικά βίας εκφρά-
ζουν έντονες στάσεις και αντιλήψεις
σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι υψηλό
ποσοστό βίας και ότι σε πολύ λίγες πε-
ριπτώσεις τα θύματα ενδοοικογενεια-
κής βίας έχουν θετικά αποτελέσματα. 

ο χειρισμός των περιστατικών εν-
δοοικογενειακής βίας από τους επαγ-
γελματίες διαπιστώνεται ότι συνεργά-
ζονται με άλλες υπηρεσίες όπως για πα-
ράδειγμα το γραφείο ευημερίας, σύν-
δεσμος καταπολέμησης ενδοοικογε-
νειακής βίας για στήριξη του θύματος
και των παιδιών (αν υπάρχουν). οι
επαγγελματίες εργάζονται με άτομο/θύ-
μα για ενδυνάμωση, στήριξη, ενημέ-
ρωση τόσο για τις υπηρεσίες που υπάρ-
χουν όσο και για τα δικαιώματα τους,
παρέχουν ατομική συμβουλευτική κα-
θώς επίσης και διασύνδεση του ατόμου
με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρατηρείται ότι τα συμβουλευτι-
κά κέντρα δεν έχουν πραγματοποιήσει

δράσεις για πρόληψη της ενδοοικογε-
νειακής βίας και ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας. οι συμμετέχοντες
θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απα-
ραίτητο στο μέλλον να εντάξουν τέτοι-
ου είδους δράσεις στην υπηρεσία τους.

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικο-
γενειακής βίας προτείνουν τη δημιουρ-
γία εξειδικευμένων κέντρων, περισσό-
τερων χώρων φιλοξενίας και καταφύ-
για σε όλες τις επαρχίες, πιο στενή συ-
νεργασία των κρατικών υπηρεσιών με
τα συμβουλευτικά κέντρα, σχεδιασμός
προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθη-
τοποίησης και εκπαίδευσης γονέων,
ζευγαριών σε θέματα βίας, να εφαρ-
μοστούν καλές πρακτικές άλλων ευρω-
παϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της
βίας και αλλαγή νομοθετικών ρυθμίσε-
ων για την καταστολή της ενδοοικογε-
νειακής βίας. 

6. Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη μελέτη, έλαβε χώ-
ρα σε Συμβουλευτικά κέντρα της επαρ-
χίας Λεμεσού, τα οποία παρέχουν κυ-
ρίως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης και συμβουλευτική τόσο σε άτο-
μα όσο και σε οικογένειες. Στόχος τους
είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων και δυσκο-
λιών καθώς και η άμεση παρέμβαση
τους για την ανάκτηση της ομαλής λει-
τουργίας των ατόμων και των οικογε-
νειών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα οι
επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί
οι οποίοι στελεχώνουν τα κέντρα έχουν
χειριστεί περιστατικά ενδοοικογενεια-
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κής βίας, τα οποία στην πλειοψηφία τα
θύματα βίας είναι γυναίκες. Επίσης, πα-
ρατηρείται ότι οι γυναίκες που βίωσαν
την ενδοοικογενειακή βία και απευ-
θύνθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα
για βοήθεια, ήταν Ελληνοκύπριες και
σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις
ήταν γυναίκες μετανάστριες.

Από τα λεγόμενα των ερωτώμενων
διαφάνηκε ότι τα συμβουλευτικά κέ-
ντρα είναι υπό-στελεχωμένα, πράγμα
που δυσκολεύει τους επαγγελματίες να
χειριστούν ολιστικά και να παρέμβουν
εις βάθος σε μια περίπτωση βίας. Τα
συμβουλευτικά κέντρα είναι μη κυβερ-
νητικές, εθελοντικές οργανώσεις όπου
παίρνουν χορηγία από το κράτος μια
φορά το χρόνο. Αυτό δυσχεραίνει το
έργο τους γιατί η κάθε οργάνωση έχει
μειωμένο προϋπολογισμό και μέσω της
χορηγίας δεν μπορεί να καλυφθούν οι
οικονομικές της ανάγκες. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο ένας
επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός
όπου καλείται να χειριστεί όλα τα πε-
ριστατικά που αποτείνονται στην υπη-
ρεσία. 

Μέσα από την ανάλυση των συνε-
ντεύξεων προέκυψε ότι οι κοινωνικοί
λειτουργοί των συμβουλευτικών κέντρων
έχουν να διαχειριστούν περιστατικά κα-
κοποιημένων γυναικών από διάφορες
πολυπολιτισμικές ομάδες που κατοικούν
μόνιμα στην περιοχή. Παρατηρείται ότι
στην αρχή της επαγγελματικής σχέσης,
οι συγκεκριμένες γυναίκες επισκέπτο-
νται το κέντρο με στόχο την οικονομική
ή υλική βοήθεια π.χ. ρουχισμό, τρόφι-
μα, ωστόσο στην πορεία, εφόσον νιώ-
σουν ασφάλεια και αποδοχή, τείνουν να
αποκαλύπτουν ένα βίαιο οικογενειακό

ιστορικό, ζητώντας λύσεις και επιλογές
για την κατάσταση που βιώνουν, ακόμα
και αν χρειαστεί να περάσει μεγάλη
χρονική περίοδος από την πρώτη τους
επαφή με το εκάστοτε πλαίσιο. Σε άλ-
λη περίπτωση, ενώ στην αρχή το αίτημα
της εξυπηρετούμενης είναι οικονομική
βοήθεια από την οργάνωση, στην πο-
ρεία, μέσα από τη ανάπτυξη της σχέσης
του επαγγελματία και του εξυπηρετού-
μενου εμφανίζεται ιστορικό βίας μέσα
στην οικογένεια.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δό-
θηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν οι επαγγελματίες κοινωνικοί λει-
τουργοί, αναφορικά με τις υπηρεσίες
που αποτείνονται ή που ζητούν συνερ-
γασία για να χειριστούν περαστικά βίας
όπως είναι το γραφείο ευημερίας, η
αστυνομία και το σχολείο. Παρατήρη-
σαν, ότι υπάρχει πολλή καθυστέρηση
στο χειρισμό περιστατικών βίας, που
κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να δί-
νεται προτεραιότητα και να απομα-
κρύνεται άμεσα η οικογένεια από την
οικία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που
υπάρχουν παιδιά μέσα στην οικογένεια.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στους ξενώνες φιλοξενίας (καταφύγια)
οι οποίοι αποτελούν την πρώτη επιλο-
γή των κοινωνικών λειτουργών της συ-
γκεκριμένης έρευνας για την προστα-
σία των κακοποιημένων γυναικών. οι
ερωτώμενες τόνισαν ότι πολλές φορές,
τα καταφύγια είναι υπέρ πλήρη, πράγ-
μα που δεν βοηθάει μια γυναίκα να
εγκαταλείψει το βίαιο περιβάλλον το
οποίο ζει. Επιπρόσθετα, αυτό δυσχε-
ραίνει και το έργο των επαγγελματιών
όπου δεν μπορούν να βρουν μια άμεση
λύση του προβλήματος που αντιμετω-
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πίζουν οι γυναίκες θύματα. Αναφορι-
κά, είχαν την άποψη ότι θα έπρεπε να
υπάρχει καταφύγιο σε κάθε επαρχία
και όχι μόνο στη Λευκωσία γιατί είναι
πολύ μικρός ο αριθμός που μπορεί να
φιλοξενηθεί. Αναλυτικότερα, επιση-
μάνθηκε ότι τα καταφύγια προσφέρουν
συνήθως κατάλυμα για μικρή χρονική
διάρκεια, χωρίς να διασφαλίζει κάποια
σταθερότητα μετά το πέρας των οκτώ
εβδομάδων.

οι επαγγελματίες του δείγματος τό-
νισαν τη σημαντικότητα της εποπτείας
και της διεπαγγελματικής συνεργασίας
για την πορεία και την εξέλιξη των πε-
ριστατικών της ενδοοικογενειακής βίας
που χειρίστηκαν. Όπως αναφέρθηκε
από τις ερωτώμενες, υπάρχει εποπτεία
από το γραφείο ευημερίας αλλά όχι για
το χειρισμό και τον τρόπο παρέμβασης
σε περιπτώσεις που χειρίζονται αλλά
εποπτεία για τη γενική λειτουργία του
κέντρου. Η Baines (2007) αναφερόμε-
νη στο ρόλο των κοινωνικών λειτουρ-
γών σύμφωνα με τη θεωρία κατά των
διακρίσεων και της καταπίεσης, επιση-
μαίνει ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει
να αναζητήσουν συμμάχους και να συ-
νεργαστούν με κοινωνικές δομές και
υπηρεσίες, καθώς μόνοι τους δεν μπο-
ρούν να λύσουν οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτικά προβλήματα. 

Μέσα από την περιγραφή της δια-
χείρισης των αναφερόμενων περιστα-
τικών βίας τα οποία χειρίστηκαν οι
επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί
σκιαγραφούνται οι αντιλήψεις, οι πε-
ποιθήσεις και οι προκαταλήψεις καθώς
και τα συναισθήματα τους. Όπως, ανα-
φέρθηκε οι επαγγελματίες, συχνά, βιώ-
νουν συναισθήματα άγχους, λύπης και

ταυτόχρονα θυμού για κάποιες γυναί-
κες οι οποίες είναι θύματα βίας και ενώ
τους παρέχονται εναλλακτικές επιλο-
γές για να εγκαταλείψουν τη βίαιη σχέ-
ση και το βίαιο σύζυγο προτιμούν να
παραμένουν και να συνεχίζουν να υφί-
στανται βία. 

Εμφανίζεται ότι οι επαγγελματίες
κοινωνικοί λειτουργοί της έρευνας τεί-
νουν να περιγράφουν και να αποδίδουν
την ενδοοικογενειακή βία με κριτήρια
που αφορούν την κουλτούρα, τον τρό-
πο ζωής και τη θρησκεία της κάθε δια-
φορετικής πολυπολιτισμικής ομάδας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την «παθο-
γένεια» της εκάστοτε κουλτούρας, κα-
θώς οι επαγγελματίες ανακυκλώνονται
σε στερεότυπες αντιλήψεις, οι οποίες
δε βοηθούν στην κοινωνική ένταξη των
κακοποιημένων γυναικών. Ακόμα έγι-
νε λόγος και για τη «φυσιολογικότητα»
της βίας και της κακοποίησης σε διά-
φορες πολιτισμικές ομάδες, μία κατά-
σταση η οποία ειπώθηκε ότι είναι ενταγ-
μένη στην καθημερινότητα τους και εί-
ναι συνδεδεμένη με την κουλτούρα και
τον τρόπο ζωής τους.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι οι
γυναίκες δυσκολεύονται να αναφέρουν
τη συζυγική κακοποίηση, εξαιτίας των
αντιλήψεων που έχουν σχετικά με τη
θέση και το ρόλο της γυναίκας στην
κουλτούρα και τη θρησκεία τους. χα-
ρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα κλειστές
που σε συνδυασμό με τον καταπιεστι-
κό τρόπο ζωής τους και την έλλειψη των
κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, υπο-
μένουν τη βία, βουβά. ωστόσο, οι ερω-
τώμενες ανέφεραν ότι σε πολλές περι-
πτώσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι
γυναίκες αποκαλύπτουν τη συζυγική βία
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μόνο και όταν έχουν απομακρυνθεί από
το βίαιο οικογενειακό περιβάλλον. 

οι ερωτώμενες είχαν τονίσει τη ση-
μασία της οικονομικής κρίσης που τα-
λανίζει σήμερα την κύπρο. Ανέφεραν
ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση
των οικογενειών σήμερα έχει ως απο-
τέλεσμα, την έξαρση της ενδοοικογε-
νειακής βίας. θεωρούν ότι η ανεργία
και τα οικονομικά προβλήματα που
υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση του φαινομέ-
νου αυτού. Διαπίστωσαν, ότι απευθύ-
νονται κοντά τους οικογένειες με βα-
σικό αίτημα την οικονομική βοήθεια για
την κάλυψη των βασικών τους αναγκών,
ενώ στην πορεία αποκαλύπτουν την
ύπαρξη βίας μέσα στην οικογένεια. Συ-
γκεκριμένα, η μια ερωτώμενη είχε δη-
λώσει ότι εμφανίστηκε το περιστατικό
βίας από το παιδί που συμμετείχε στο
πρόγραμμα προστασίας και απασχό-
λησης της οργάνωσης.

Τα συμβουλευτικά κέντρα ενώ έχουν
την πρόθεση και το ενδιαφέρον να πραγ-
ματοποιήσουν διάφορες δράσεις ευαι-
σθητοποίησης και πρόληψης κατά της
ενδοοικογενειακής βίας, επίσης το θε-
ωρούν πολύ σημαντικό και αναγκαίο για
την κοινωνία, η υπηρεσία τους δεν ασχο-
λείται κατά κύριο λόγο με την ευαισθη-
τοποίηση και την πρόληψη της ενδοοι-
κογενειακής βίας και δεν έχουν ενεργό
ρόλο λόγω βεβαρημένου φόρτου εργα-
σίας του προσωπικού καθώς συμβάλλει
και η υποστελέχωση των κέντρων στη
μη δημιουργία δράσεων πρόληψης. 

οι επαγγελματίες κοινωνικοί λει-
τουργοί που συμμετείχαν στην έρευνα,
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη συνερ-
γασία με όλες τις κοινωνικές δομές και

υπηρεσίες είτε κρατικές είτε ημικρατι-
κές (Τοπική αυτοδιοίκηση) είτε εθελο-
ντικές, καθώς θεωρούν ότι είναι ο μό-
νος τρόπος για την αποτελεσματική δια-
χείριση και παρέμβαση των οικογενει-
ών που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία.
Το πιο σημαντικό που τονίστηκε από τις
ερωτώμενες είναι η συνεργασία των
συμβουλευτικών κέντρων με το γραφείο
ευημερίας, το οποίο είναι το αρμόδιο
κρατικό όργανο για την αντιμετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας. Όσον αφο-
ρά το ρόλο της αστυνομίας όλες οι ερω-
τώμενες συμφώνησαν πως έχει σημα-
ντικό ρόλο στην εξέλιξη, αντιμετώπιση
και καταστολή των περιστατικών ενδο-
οικογενειακής βίας. ωστόσο από τη μία,
οι συγκεκριμένοι φορείς παρουσιάστη-
καν βοηθητικοί και αναγκαίοι σε θέμα-
τα γυναικείας κακοποίησης και παιδι-
κής βίας, από την άλλη όμως, χαρακτη-
ρίστηκαν φορείς οι οποίοι εξαιτίας της
μεγάλης γραφειοκρατίας που παρου-
σιάζεται, ταλαιπώρησαν άδικα κακο-
ποιημένες γυναίκες, οι οποίες θέλησαν
να καταγγείλουν τους συζύγους τους.
Πολλές φορές, αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα οι γυναίκες λόγω του ότι δεν θεω-
ρούν τις υπηρεσίες αξιόπιστες, να απο-
κρύπτουν την ύπαρξη βίας γιατί θεω-
ρούν ότι δεν θα βρουν ανταπόκριση και
στήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εν κατακλείδι, οι ερωτώμενες υπο-
στηρίζουν ότι για να υπάρξει άμεση
πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή
της ενδοοικογενειακής βίας κατά των
γυναικών πρέπει να δημιουργηθούν
εξειδικευμένα κέντρα τα οποία θα ερ-
γάζονται τόσο με τα θύματα όσο και με
τους θύτες ώστε να υπάρχει ολιστική
αντιμετώπιση του φαινομένου, να πραγ-
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ματοποιηθούν εκστρατείες ευαισθητο-
ποίησης και πρόληψης της ενδοοικογε-
νειακής βίας στην ευρύτερη κοινωνία,
εκπαίδευση, ενίσχυση των αρμόδιων
υπηρεσιών και λειτουργών οι οποίοι ερ-
γάζονται σε θέματα βίας, δημιουργία

προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία
τόσο για παιδιά όσο και για τους γο-
νείς. Επίσης, σημαντικό είναι να ενι-
σχυθεί ο ρόλος των συμβουλευτικών κέ-
ντρων αναφορικά σε θέματα ενδοοι-
κογενειακής βίας.
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Εισαγωγή

Η οικονομική κρίση, πέρα από το
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έχει μετα-
τρέψει τον άνθρωπο σε οικονομικά δε-
δομένα, προκαλεί και μια ολοένα και
βαθύτερη κρίση ταυτότητας. Αυτή την
εσωτερική κρίση την βιώνουμε καθη-
μερινά: έχουν αλλάξει οι σχέσεις μας
με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους,
με τον ίδιο τον εαυτό μας, με την κοι-
νωνία. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέ-
πουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
Όλο και περισσότεροι αντιμετωπίζουν
προβλήματα ανεργίας και υποαπασχό-

λησης και πολλοί αρχίζουν ακόμα και
να αμφισβητούν τις ίδιες τους τις ικα-
νότητες και αξίες.Η Συμβουλευτική,
επομένως, κρίνεται πλέον απαραίτητη
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
και μεγάλο μέρος της ευθύνης για ένα
ρόλο αντισταθμιστικό, εναποτίθεται σ’
αυτόν τον τομέα. 

Από την αρχή κιόλας της οικονομι-
κής κρίσης, τα συστήματα υγείας δέ-
χτηκαν ένα ισχυρό σοκ. Σε ορισμένες
χώρες μάλιστα, όπου η οικονομική κρί-
ση επηρέασε πιο νωρίς και ραγδαία τον
βασικό κορμό, ο αντίκτυπος υπήρξε τρο-
μακτικός. Πέρα από τον τομέα της υγεί-

* ο Σ.Σ. είναι Φιλόλογος - Σύμβουλος Επαγγελματικής καθοδήγησης, Πανεπιστήμιο Frederick.
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Περίληψη
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, αλ-
λάζοντας τον τρόπο που ζούμε, που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τη ζωή, ακόμα και τον τρό-
πο που σκεφτόμαστε το παρόν και το μέλλον. Στην έρευνα εξετάζονταιτα συνεπακόλουθα της
κρίσης σε άτομο και οικογένεια στην κύπρο και οι συνέπειές της και στα πλαίσια αυτά, γί-
νεται αναφορά στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Συμβουλευτική. Συμμετείχαν 160 άτο-
μα, άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι κύπρου και έχει διεξαχθεί διαδικτυακά. καταδει-
κνύεται ότι όντως η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει το άτομο και την οικογένεια,
κυρίως σε θέματα σχετικά με το εισόδημα και αυξάνει το άγχος. οι διαπροσωπικές και εν-
δοοικογενειακές σχέσεις φαίνεται πως δεν επηρεάζονται σημαντικά στο παρόν στάδιο.
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ας, όλοι οι τομείς δέχτηκαν πλήγματα,
αλλού πολύ ισχυρά αλλού κάπως πιο
ήπια, ανάλογα με τις δομές και υποδο-
μές της κάθε χώρας και την ικανότητα
και ταχύτητα αντίδρασης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας
συνοπτικά

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 160 άτο-
μα, εκ των οποίων τα 57 ήταν άντρες και
οι 103 γυναίκες. Το δείγμα το αποτελούν
άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία δια-
μένουν μόνιμα στην κύπρο. Από το σύ-
νολο, οι 152 δήλωσαν ότι είναι ελληνο-
κύπριοι και 6 ότι είναι άλλης εθνικότη-
τας, ενώ μόνο ένας/μια τουρκοκύπριος/α
έλαβε μέρος. Τα αποτελέσματα:

οικογένεια:
• Το οικογενειακό εισόδημα έχει μει-

ωθεί πολύ (50%)
• Η αποταμίευση των μελών έχει μει-

ωθεί πολύ (77%)
• οι δαπάνες για ένδυση έχουν μειω-

θεί πολύ (70%)
• οι δαπάνες για ψυχαγωγία έχουν

μειωθεί πολύ (63%)
• Η ψυχολογική/συναισθηματική κα-

τάσταση των μελών της οικ. έχει επη-
ρεαστεί αρνητικά (45%)

• Το άγχος μέσα στην οικογένεια έχει
αυξηθεί (47%)

• Δεν έχουν όμως επηρεαστεί σημα-
ντικά οι σχέσεις μέσα στην οικογέ-
νεια (78%)

Άτομο:
• Το εισόδημα έχει μειωθεί (67%)
• οι δαπάνες για ένδυση και ψυχα-

γωγία έχουν μειωθεί (72%)

• Η ψυχολογική/συναισθηματική κα-
τάσταση έχει επηρεαστεί αρνητικά
(63%)

• Το άγχος έχει αυξηθεί (43%)
• βιώνει αρνητικά συναισθήματα τε-

λευταία (63%)
• Δεν επηρεάστηκαν οι σχέσεις με

τους φίλους και την οικογένεια
(78%)

• θεωρεί την κατάσταση της υγείας
του ικανοποιητική (67%)

• βρίσκει και θετικά μέσα στην κρί-
ση (75%)

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής

ο οικονομικός αντίκτυπος της κρί-
σης, τόσο στον άνθρωπο όσο και στις
κοινότητες, υπήρξε τεράστιος σε όλες
τις χώρες και αύξησε τις ανάγκες για
παροχή υπηρεσιών στήριξης. Από την
άλλη, οι υπηρεσίες αυτές έχουν πληγεί
και από τις περικοπές στις οποίες έχουν
επιδοθεί οι κυβερνήσεις, με αποτέλε-
σμα να έχει περιοριστεί σημαντικά η
δυνατότητά τους να ανταποκριθούν.
Ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα αιτήματα
για στήριξη προστίθεται τώρα και ένα
μέρος της μέσης τάξης, η οποία προη-
γουμένως δεν αναζητούσε βοήθεια στις
κοινωνικές υπηρεσίες (Esn, 2013).Με
λίγα λόγια, οι υπηρεσίες πρόνοιας
έχουν να αντιμετωπίσουν την αυξημέ-
νη ζήτηση και την ταυτόχρονη μείωση
των πόρων, άμεσα ή έμμεσα. 

Έχει τεθεί, λοιπόν, πολλές φορές το
ερώτημα: εφόσον ο σύμβουλος γίνεται
σήμερα μάρτυρας όχι μόνο του αντί-
κτυπου που έχει η οικονομική κρίση πά-
νω στην κοινωνία, αλλά και πάνω στον
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ίδιο, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε
επίπεδο ύπαρξης, τι μπορεί να προ-
σφέρει στους άλλους που βρίσκονται
σε ανάγκη; Η αλήθεια είναι πως ο σύμ-
βουλος δεν βρίσκεται στην ίδια κατά-
σταση. ο σύμβουλος είναι ένα άτομο
ενημερωμένο, το οποίο έχει εργαστεί
και εργάζεται πάνω στα θέματα του, τις
προκαταλήψεις, τους φόβους, τις πε-
ποιθήσεις και το άγχος του, καθώς και
τη στάση του απέναντι στους ανθρώ-
πους σε ανάγκη. Επομένως, το γεγονός
ότι η οικονομική κρίση πλήττει όλους
ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, δεν αναι-
ρεί ούτε και μειώνει τη θέση και το ρό-
λο που μπορεί να διαδραματίσει ο σύμ-
βουλος στη σύγχρονη εποχή. Όλοι συμ-
φωνούν ότι ο σύμβουλος έχει έναν ακό-
μα πιο σημαντικό ρόλο να διαδραματί-
σει και ότι ο κλάδος πρέπει να προ-
σπαθήσει περισσότερο όσον αφορά την
ενημέρωση σχετικά με το τι μπορεί να
κάνει και τι μπορεί να προσφέρει η Συμ-
βουλευτική (Rollins, 2009).

Η προσέγγιση του ρόλου της συμ-
βουλευτικής στη σύγχρονη εποχή, πρέ-
πει να γίνει από δυο οπτικές γωνίες, οι
οποίες όμως θα λειτουργούν σαν μια:
από τη γωνία της Συμβουλευτικής ψυ-
χολογίας και αυτήν του Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού. Η προσφορά
της Συμβουλευτικής μπορεί να είναι
εξαιρετικά σημαντική και από τις δυο
πλευρές, εφόσον οι εποχές απαιτούν μια
συνεργασία πιο στενή από ποτέ. Διότι,
άσχετα από τον όποιο αρνητικό αντί-
κτυπο της οικονομικής κρίσης σε άτομα
και κοινωνικά σύνολα, οι υπηρεσίες κοι-
νωνικής προστασίας και φροντίδας, εί-
ναι αυτές που εξακολουθούν να κάνουν
τη διαφορά (Esn, 2013). οι υπηρεσίες

αυτές έχουν δοκιμαστεί και έχουν βοη-
θήσει σημαντικά στην προσπάθεια δια-
χείρισης των συνεπειών τόσο άλλων πα-
ραγόντων στη ζωή του ανθρώπου, όσο
και των συνεπειών της κρίσης.

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουρ-
γήσουμε σήμερα ένα αίσθημα θετικών
προσδοκιών και να περιορίσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερο το κλίμα της
άρνησης, το οποίο προκλήθηκε από τη
συνεχιζόμενη κρίση. Η Συμβουλευτική
μπορεί να βοηθήσει το άτομο να αντι-
μετωπίσει το άγχος, την πίεση και άλ-
λα συμπτώματα, να διδάξει τεχνικές και
τρόπους μεταβολής της αντίληψης του
για την κατάσταση και να εμφυσήσει
ελπίδα και επιθυμία για προσπάθεια
και υπερκερασμό των εμποδίων.

Η οικονομική κρίση, έχει συντρίψει
την αίσθηση της ασφάλειας και της σι-
γουριάς της ταυτότητας, η οποία καλ-
λιεργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες της
μεγάλης ανάπτυξης. Σε καιρούς σαν αυ-
τούς, με τις καταστάσεις να πιέζουν
ασφυκτικά ολοένα και περισσότερο, εί-
ναι αναπόφευκτο ακόμα και το πιο συ-
γκροτημένο μυαλό, να βιώσει κάποια
στιγμή το αίσθημα της ανασφάλειας και
του στρες που προκαλείται. Αυτό μάλι-
στα, θα εξελιχθεί για πολλούς σε πραγ-
ματικά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εν-
δέχεται να εκδηλωθεί με ποικίλους τρό-
πους. οι σταθερές έχουν κλονιστεί κι
εν πολλοίς καταρρεύσει:σταθερές οι
οποίες έγιναν μέρος της ταυτότητας του
ατόμου και κρατούσαν συγκροτημένο
το εσωτερικό οικοδόμημα εκείνο που ο
καθένας αντιλαμβάνεται ως «εαυτό». 

Η ταυτότητα του ατόμου γίνεται
αντιληπτή σε σχέση με το δεσμό του με
τα διάφορα επίπεδα των κοινωνικών
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δομών: διαπροσωπικές σχέσεις, ομά-
δες, συστήματα και κοινωνική οργά-
νωση (Abrams & Vasiljevic, 2013). Πέ-
ρα από την δοτή ταυτότητα, η οποία εί-
ναι υποχρεωτική και αναπόδραστη,
όπως για παράδειγμα το φύλο ή η φυ-
λή, υπάρχουν οι ταυτότητες κατ’ επιλο-
γήν, όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις, αλ-
λά και οι υποχρεωτικές και ανεπιθύ-
μητες ταυτότητες όπως για παράδειγ-
μα είναι η ανεργία. 

Σύμφωνα με τις σχετικές ψυχολογι-
κές θεωρίες, ο σχηματισμός της ταυτό-
τητας του ατόμου είναι προϊόν τριών
στοιχείων: του ίδιου του πυρήνα της
προσωπικότητας, των αλληλεπιδράσε-
ων και των κοινωνικών δομών μέσα στις
οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές οι αλ-
ληλεπιδράσεις (Cote & Levine, 2002).
Τα άτομα υιοθετούν ρόλους και με βά-
ση αυτούς αναγνωρίζουν το ένα το άλ-
λο και αναπτύσσουν προσδοκίες σχετι-
κά με την ταυτότητα που δημιουργούν
αυτοί οι ρόλοι, τους οποίους είτε δια-
λέγουν  είτε όχι. Το άτομο, λοιπόν, ορί-
ζει τον εαυτό του όχι μόνο με βάση τον
ιδιαίτερο πυρήνα της προσωπικότητάς
του, αλλά –και ίσως σε μεγαλύτερο βαθ-
μό– με βάση την αντανάκλασή του στους
άλλους και προσαρμοζόμενο στις αλ-
ληλεπιδράσεις του με τους άλλους και
τις προσδοκίες που έχουν από αυτό
(Burke & Stets, 2009).

Το κράμα αυτών των στοιχείων γί-
νεται μέρος και σιγά-σιγά συνιστά ένα
οικοδόμημα το οποίο γίνεται αντιληπτό
ως «εαυτός» και αρχίζουμε να τον θεω-
ρούμε δεδομένο και σταθερή αξία, δί-
χως να αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά γε-
γονότα μπορεί να έχουν σοβαρό αντί-
κτυπο και να τον κλονίσουν ή να τον αλ-

λοιώσουν (Virgo, 2001). Η σημερινή κρί-
ση, με το εύρος και τη διάρκειά της και
κυρίως με τις αμέτρητες κρίσεις μέσα
στην κρίση, είναι ένα γεγονός άνευ προη-
γουμένου και με τρομακτικό αντίκτυπο
στην ταυτότητα του ατόμου, η οποία αλ-
λάζει μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον.

Η Συμβουλευτική μπορεί να προ-
σφέρει τόσο σε ατομικό όσο και σε συλ-
λογικό επίπεδο. Η προσφορά της μέχρι
σήμερα υπήρξε αναμφισβήτητη, όμως
κρίνεται αναγκαίο σήμερα να ενισχυ-
θεί ο θεσμός και να εντατικοποιηθούν
οι προσπάθειες. Δεν είναι δύσκολο να
αντιληφθεί κανείς το πραγματολογικό
υπόβαθρο πάνω το οποίο δομείται και
συντηρείται η σημερινή μεγάλη κρίση
ή το πόσο ραγδαίες και σοβαρές είναι
οι μεταβολές οι οποίες επέρχονται σε
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του
ανθρώπου. Το σημείο αιχμής όμως εί-
ναι η καθημερινότητα των ανθρώπων,
η οποία τα τελευταία χρόνια και σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,
έχει μεταβληθεί δραματικά.

Για να περιοριστούμε μόνο στα επα-
κόλουθα της κρίσης, σε ατομικό επίπε-
δο η Συμβουλευτική μπορεί να αντιμε-
τωπίσει και να αμβλύνει τα αντικειμε-
νικά στρεσογόνα ερεθίσματα, όπως η
καλπάζουσα ανεργία, η ραγδαία μείω-
ση του εισοδήματος των νοικοκυριών,
τα χρέη κλπ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ
ότι είναι σημαντική η υποστήριξη και
στο χώρο εργασίας, εφόσον ανώτεροι
και συνεργάτες αποτελούν παράγοντες
οι οποίοι επηρεάζουν τα επίπεδα του
στρες των εργαζομένων (Γιωτάκης, κα-
ράμπελας, καυκάς, 2011), καθώς και η
γενικότερη κατάσταση στον εργασια-
κό τομέα.
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Σε συλλογικό επίπεδο, απαιτείται η
προστασία της ζωής και της βιωσιμό-
τητας των ομάδων εκείνων που βρί-
σκονται σε κίνδυνο, καθώς και αυτών
που βιώνουν καταστάσεις πρωτόγνω-
ρες προς αυτούς (απομόνωση, κοινω-
νικός αποκλεισμός) εξαιτίας της φτώ-
χειας και η υποστήριξη των υφιστάμε-
νων κοινωνικών δικτύων ασφάλειας.
Πολλοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να
ανταπεξέλθουν με τρόπο δυναμικό στις
τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται,
με συνέπεια την εξώθησή τους στο πε-
ριθώριο, την φτώχεια και συνεπώς στον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Πέρα από αυτά, η Συμβουλευτική
μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημα-
ντικό ρόλο και στην καθημερινότητα
των ανθρώπων, σε ένα μη επαγγελμα-
τικό ή εξειδικευμένο επίπεδο, δίχως
ωστόσο να παραγνωρίζεται η σημασία
του ρόλου αυτού (Bailey, Gaeting,
Hayes, 2012).Όλοι έχουμε κατά και-
ρούς παίξει το ρόλο του σύμβουλου ή
του συμβολευόμενου, συνειδητά ή ασυ-
νείδητα, διότι ακριβώς η συμβουλευτι-
κή προκύπτει μέσα από την ανάγκη των
ανθρώπων να μοιραστούν τους προ-
βληματισμούς τους, να βρουν δημιουρ-
γικούς τρόπους να ανταπεξέλθουν στην
καθημερινότητά τους και να εξελιχθούν
πνευματικά. Είναι, μάλιστα, αποδε-
δειγμένο ότι η στήριξη από φίλους, την
οικογένεια ή συναδέλφους, μπορεί να
ωφελέσει και να περιορίσει τον αντί-
κτυπο που έχει η οποιαδήποτε κρίση,
σε προσωπικό επίπεδο (Lim, 1996·
Sverke & Hellgrens, 2002).

Μελετώντας κανείς τη βιβλιογρα-
φία, αντιλαμβάνεται ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο η έννοια της καθημερινότητας

έχει πολλούς ορισμούς και ερμηνείες
διαφορετικές μεταξύ τους. Σ’ αυτό στο
οποίο συμφωνούν όλοι, όμως, είναι πως
η καθημερινότητα δεν πρέπει να εκλαμ-
βάνεται ως ο τρόπος με τον οποίο έχει
επιλέξει ο καθένας σε επίπεδο ατομι-
κό, να ζει τη ζωή του, αλλά ως το πώς
διαφορετικές ομάδες διαφορετικών αν-
θρώπων κάνουν κοινές επιλογές, δίνουν
κοινές ερμηνείες στα πράγματα, ακο-
λουθούν κοινές καθημερινές πρακτικές
και περισσότερο το πώς η προσωπική
ιστορία του καθενός διαπλέκεται και
αλληλεπιδρά με την ευρύτερη συλλογι-
κή ιστορία (Μαυρίδης, 2004).θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να ισχυριστεί κανείς
με σιγουριά, ότι η ανάγκη αυτή των αν-
θρώπων να ανταπεξέλθουν στην καθη-
μερινότητά τους, γίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική στη σύγχρονη εποχή, γι’ αυ-
τό και μια τέτοια ικανότητα μπορεί να
αναδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και ζωτι-
κής σημασίας. Είναι, επομένως, εξαι-
ρετικά σημαντική παράμετρος της δρά-
σης της Συμβουλευτικής στη σύγχρονη
εποχή, το να εστιάσει στο πώς θα δι-
δάξει το άτομο όχι μόνο πώς να αλλά-
ξει την καθημερινότητά του και να προ-
σαρμοστεί, αλλά –λαμβάνοντας υπόψη
την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλε-
ται ο κόσμος– και το πώς να το κάνει
όποτε παρίσταται ανάγκη. 

Η Συμβουλευτική ως μέρος άλλων
προγραμμάτων

Η Συμβουλευτική ως μέσο στήριξης
και υποστήριξης, μπορεί και θα έπρε-
πε να είναι ενσωματωμένη σε άλλα προ-
γράμματα, είτε αυτά αφορούν κατ’ εξο-
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χήν κοινωνικές υπηρεσίες είτε όχι. Αυ-
τό, βέβαια, δεν είναι κάποια καινούρια
ιδέα, όμως σήμερα και κάτω από τις συ-
γκεκριμένες συνθήκες, παύει εκ των
πραγμάτων να είναι μια απλή πρόταση
προς συζήτηση. Αν αναλογιστούμε πως
σε περίπτωση που η Συμβουλευτική,
έστω και μόνο ως βασικές γραμμές και
βασική εκπαίδευση, εισαχθεί σε όσο το
δυνατόν περισσότερα προγράμματα,
υπηρεσίες και οργανισμούς, τότε όλο
και περισσότερα άτομα-παράγοντες θα
μπορούν να παρέχουν στήριξη και υπο-
στήριξη από κάθε πόστο σε όσους το
έχουν ανάγκη, τότε κατανοούμε τη δυ-
ναμική αυτής της κίνησης. 

κάθε προσωπικό, καθώς και οι εθε-
λοντές μπορούν να παρέχουν ανά πάσα
στιγμή καλύτερη στήριξη, αν τυγχάνουν
εκπαίδευσης όπως ακριβώς για τις Πρώ-
τες βοήθειες, δηλαδή ένα βασικό πα-
κέτο ικανοτήτων που θα περιλαμβάνει
την εκπαίδευση και την καλλιέργεια σε
βασικές δεξιότητες ζωής και θα μπορεί
να συμπεριληφθεί σε ένα ευρύτερο πρό-
γραμμα παρέμβασης: δημόσιες υπηρε-
σίες, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολές και
άλλους παροχείς εκπαίδευσης και ιδιω-
τικός τομέας. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει
ήδη απασχολήσει την Ευρώπη, δίχως
ωστόσο να προχωρήσει σε περεταίρω
υλοποίηση. κάτι τέτοιο, όμως, θα κα-
ταστήσει ικανούς όλο και περισσότε-
ρους, τόσο να βοηθήσουν σε πρώτο χρό-
νο όσους έχουν ανάγκη, όσο και να ανα-
γνωρίζουν τις πιο σοβαρές περιπτώσεις,
οι οποίες να πρέπει πιθανόν να παρα-
πεμφθούν σε κάποιον πιο ειδικό. 

Το EuropeZoneOfficeκαιoIFRC
(2012-2015) έχουν ήδη προβληματιστεί
γύρω από το θέμα της ενσωμάτωσης της

ψυχολογικής στήριξης σε άλλα προ-
γράμματα και έχουν καθορίσει τέσσε-
ρις πυλώνες γύρω από τους οποίους
μπορεί να σχεδιαστεί ένα πακέτο εκ-
παίδευσης. οι πυλώνες αυτοί είναι η
ηρεμία (εφόσον το να βρίσκεσαι σε κίν-
δυνο ή να νιώθεις ανασφάλεια είναι αγ-
χογόνο και πιεστικό και εφόσον τέτοι-
ες καταστάσεις μπορούν να ενεργο-
ποιήσουν αντιδράσεις οι οποίες αυξά-
νουν το άγχος και την πίεση, επομένως
είναι επικίνδυνες), η ατομική και συλ-
λογική αποτελεσματικότητα (εφόσον το
άτομο που έχει τέτοιες ικανότητες έχει
μια αίσθηση ελέγχου στη ζωή του), η
συνδετικότητα (εφόσον είναι σημαντι-
κό να υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων
στο οποίο να μπορείς να βασιστείς) και
η ελπίδα (εφόσον η απώλειά της μπο-
ρεί να οδηγήσει σε απάθεια και κατά-
θλιψη).

Διά βίου Συμβουλευτική και 
Συμβουλευτική Επαγγελματικής
Σταδιοδρομίας

Με την οικονομική κρίση, πολλά άλ-
λαξαν για τη συμβουλευτική επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας και κυρίως, η
άλλοτε θεμελιώδης βάση των ηλικια-
κών ορίων και πεδίων. οι ανατροπές
στην επαγγελματική πτυχή της κοινω-
νίας είναι όχι μόνο πρωτοφανείς αλλά
και βίαιες, με σοβαρό αντίκτυπο στον
εργαζόμενο. οι πολιτικές που εφαρ-
μόζονται για την αντιμετώπιση της κρί-
σης, καθιστούν πλέον αναγκαία την
αναπροσαρμογή της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας έτσι που να αφορά και
τους ενήλικες, ίσως μάλιστα και σε με-
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γαλύτερο βαθμό. Με ψήφισμα, μάλι-
στα, του 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ
να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων
των πολιτών στον διά βίου επαγγελμα-
τικό προσανατολισμό, προκειμένου να
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότη-
τες που απαιτούν οι καιροί. 

Η εφαρμογή πολιτικών και προ-
γραμμάτων επαγγελματικού προσανα-
τολισμού, πρέπει να αποτελεί προτε-
ραιότητα για το κράτος. οι σημερινές
συνθήκες και οι αυξανόμενες ανάγκες
επανεκπαίδευσης και κατάρτισης χι-
λιάδων άνεργων, καθιστούν την ανά-
πτυξη πολιτικών πιο αποτελεσματικών
κι επιτυχημένων και που να απευθύνο-
νται σε όλους τους πολίτες, απαραίτη-
τη, εφόσον οι δραστηριότητες διά βίου
επαγγελματικού προσανατολισμού δί-
νουν χρήσιμες απαντήσεις σε ζητήμα-
τα ατόμων, ομάδων και των ίδιων των
επιχειρήσεων.

Στις μέρες μας παρατηρείται μια αυ-
ξανόμενη τάση στα κράτη μέλη της Ευ-
ρώπης, στην έμφαση της συμβουλευτι-
κής στους νέους και την ευθύνη των γο-
νέων και του σχολείου για το μέλλον
(Hughes & Borbely-Pecze, 2012). Το
ερώτημα που αναδύεται είναι πώς μπο-
ρεί η Συμβουλευτική παρέμβαση να
συμβάλει θετικά στα νέα και αναδυό-
μενα σχέδια δράσης μέσα –αλλά και
εκτός– στα κράτη μέλη. Η εστίαση αφο-
ρά περισσότερο στις δεξιότητες δια-
χείρισης της σταδιοδρομίας, κάτι που
αντικατοπτρίζει τη γενικότερη φιλοσο-
φία ότι στο μέλλον, αυτή η ικανότητα
είναι που θα διαδραματίζει καίριο ρό-
λο στην αναδιοργάνωση του κόσμου
στον οποίο ζούμε. 

Η αντίληψη της αυτοαποτελεσματι-
κότητας είναι βασικό στοιχείο της ταυ-
τότητας του εαυτού και των φιλοδοξιών
σταδιοδρομίας και η εμπλοκή της οι-
κογένειας είναι καίριας σημασίας γι’
αυτό (Banduraet al., 2001). Λαμβάνο-
ντας υπόψη τους ρυθμούς και τις συνε-
χείς μεταβαλλόμενες συνθήκες –και μά-
λιστα σε τόσο μεγάλο εύρος–, είναι από-
λυτα λογική και εξηγήσιμη η σημασία
αυτής της δεξιότητας. 

Όσον αφορά τα συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, εφόσον έχουν
αναλυθεί εις βάθος και οριστούν τα
προβλήματα και οι αδυναμίες, καθί-
σταται ξεκάθαρο ότι η επαγγελματική
κατάρτιση δεν είναι κάτι που αποτελεί
τετελεσμένο ή έστω επίτευγμα στατικό,
αλλά αυτή πρέπει να αποτελεί επίσης
δεξιότητα και να είναι συνεχιζόμενη,
με την ανάλογη υποστήριξη και προ-
γραμματισμό. ο σύγχρονος κόσμος
απαιτεί πρώτα και κύρια δεξιότητες
προσαρμογής και ευελιξία, δεξιότητες
τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει και
να συντηρήσει η διά βίου συμβουλευτι-
κή. Συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών και
συνδέσεις με την τυπική και άτυπη μά-
θηση και τις εξελίξεις στην πιστοποίη-
ση, μπορούν να υποστηρίξουν πραγμα-
τικά τους άμεσα ενδιαφερόμενους για
πιο ρεαλιστικές αποφάσεις, βασισμέ-
νες σε σωστή πληροφόρηση. Μόνον έτσι
θα ταυτιστούν και θα συγχρονιστούν
αποτελεσματικά οι επιλογές με τις ανά-
γκες της αγοράς. Έτσι, θα αποφευ-
χθούν φαινόμενα όπως αυτό που πα-
ρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στην
κύπρο, όπου από τη μια ανήκουμε στις
χώρες τις Ευρώπης με τα υψηλότερα
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ποσοστά απόφοιτων πανεπιστημίου, σε
σχέση με τον πληθυσμό μας και από την
άλλη ένας στους τρεις νέους είναι άνερ-
γος ή απασχολείται σε πράγματα άσχε-
τα με τις επιλογές του. Η ανάπτυξη τέ-
τοιων δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει
σε σαφώς πιο συνειδητοποιημένες απο-
φάσεις, οι οποίες θα καθίστανται ικα-
νές να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν
καλύτερες και αποδοτικότερες στρα-
τηγικές για όλους τους εργαζόμενους
και τις δικές τους ανάγκες. 

Μέχρι πρόσφατα ακόμα, η Συμβου-
λευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρο-
μίας αφορούσε κυρίως –αν όχι απο-
κλειστικά– τους νέους, τους μαθητές και
γενικότερα όσους βρίσκονταν στο ηλι-
κιακό εκείνο σημείο όπου έπρεπε να
επιλέξουν επαγγελματική σταδιοδρο-
μία ή έστω να χαράξουν μια πορεία
προς τα εκεί. Το πεδίο αυτό της εφαρ-
μογής της συμβουλευτικής επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας, έχει διευρυνθεί
πια σε απρόβλεπτο βαθμό και καλείται
να συμπεριλάβει νέους, εργαζόμενους
και άνεργους κάθε ηλικίας. Όταν μά-
λιστα, σύμβουλοι ρωτήθηκαν σε έρευ-
να σχετικά με το με ποιους τρόπους πι-
στεύουν οι ίδιοι ότι μπορούν να φανούν
περισσότερο χρήσιμοι σήμερα, δυο πε-
ριοχές επικράτησαν: το πεδίο της κα-
ριέρας, όπου να μην περιορίζεται το έρ-
γο τους στο να βρεθεί μόνο μια δουλεία
και το πεδίο της βοήθειας προς τον πε-
λάτη να διαχειριστεί το άγχος του και
την αγωνία του (Rollins, 2009). Είναι
αλήθεια ότι κατά την εποχή πριν από
την κρίση, ο προγραμματισμός συμπε-
ριλάμβανε ολόκληρη ζωή και ήταν μάλ-
λον απλός. Σήμερα όμως, τα πράγματα
έχουν αλλάξει άρδην: ο σχεδιασμός εί-

ναι σαφώς πιο πολύπλοκος, εφόσον οι
απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς, το πε-
ριβάλλον είναι μόνιμα ρευστό και οδεύ-
ουμε προς μια πραγματικότητα όπου το
άτομο θα είναι αναγκασμένο να μετα-
πηδά από τον ένα επαγγελματικό χώ-
ρο στον άλλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
(Νικολάου, 2013).

Πέρα από το θέμα της καθαρά επαγ-
γελματικής αποκατάστασης, η Διά βί-
ου Συμβουλευτική μπορεί και πρέπει
να διαδραματίσει και ένα παρεμφερή
ρόλο: της άμβλυνσης του κοινωνικού
αποκλεισμού λόγω ανεργίας και της
ένταξης των μεταναστών στο εργασια-
κό πλαίσιο, με τρόπο ομαλό και λει-
τουργικό (Cedefop, 2014). Είναι προ-
φανές ότι αυτή η διευθέτηση μπορεί να
γίνει μόνο μέσα από ένα καλά οργα-
νωμένο σύστημα, το οποίο να εκπαι-
δεύει, να αξιολογεί και να υποστηρίζει
διά βίου το άτομο, παρέχοντας τόσο εκ-
παίδευση όσο και πληροφόρηση, κάτι
που αποτελεί τον πυρήνα της γνώσης
σήμερα και πάντα με την ψυχολογική
υποστήριξη προς άμβλυνση των κατά-
λοιπων της παρατεταμένης παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.

Παραδοσιακά, οι στόχοι της Συμ-
βουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιο-
δρομίας υπήρξαν συγκεκριμένοι: Να
γνωρίσει το άτομο τον εαυτό του, να συ-
νειδητοποιήσει τα ενδιαφέροντα, τις
ικανότητες και τις αξίες του. Να γνω-
ρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το χώ-
ρο της εκπαίδευσης και της αγοράς ερ-
γασίας και τις ευκαιρίες που υπάρχουν.
Να αναπτύξει το άτομο δεξιότητες λή-
ψης απόφασης για την εκπαίδευση και
την καριέρα του και να ενταχθεί ομα-
λά στο χώρο της εργασίας. Αντιλαμβά-
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νεται κανείς ότι δεν είναι επί του πα-
ρόντος να εξετάσουμε το κατά πόσον
οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί έστω
και στο ελάχιστο. Υπάρχουν μελέτες
και έρευνες οι οποίες εξετάζουν το θέ-
μα ενδελεχώς. Είναι όμως εξαιρετικά
μεγάλης σημασίας η κατανόηση ότι τα
νέα δεδομένα απαιτούν αναπροσαρ-
μογή και θέλουν την Συμβουλευτική
Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας να λει-
τουργεί ταυτόχρονα με τη Συμβουλευ-
τική ψυχολογία και την ψυχολογία κι-
νήτρων, ούτως ώστε να μπορεί να δρα-
στηριοποιείται σ’ ένα πλαίσο προ-επαγ-
γελματικής, ενδο-επαγγελματικής και
μετά-επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η ανάγκη δεν σταματά στην παρα-
δοσιακή αποστολή της Συμβουλευτικής
Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Απαι-
τείται, επιπλέον, ένας συνδυασμός σα-
φώς πιο στενός ανάμεσα στη συμβου-
λευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας
και συμβουλευτικής ψυχολογίας και κι-
νήτρων.ο ρόλος της συμβουλευτικής
ψυχολογίας και της συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού
(εφόσον η δεύτερη δεν αφορά πλέον
μόνο νέους οι οποίοι βρίσκονται προ
των πυλών επιλογής επαγγέλματος),
πρέπει να καταστεί σαφέστερος, πιο
ενισχυμένος και οι δυο κλάδοι να λει-
τουργούν περισσότερο ως ένας, τουλά-
χιστον από ένα μετα-σχολικό επίπεδο
και μετά. Πρέπει, δηλαδή, να αποτελεί
ένα ισχυρό κράμα των δυο κατευθύν-
σεων, με κατευθυντήριες γραμμές και
πληροφορίες από τη μια και την παρο-
χή και εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής
από την άλλη, για θωράκιση και αντι-
μετώπιση των προκλήσεων που αυξά-
νονται ολοένα. 

Το «νΕΟ ΣΥΜβΟλαιΟ» 
της Συμβουλευτικής

Ποιο μπορεί να είναι, επομένως, το
«Νέο Συμβόλαιο» της Συμβουλευτικής;
κατ’ αρχήν, για την καλύτερη κατα-
νόηση της πρότασης πρέπει να εξετά-
σουμε την κατάσταση όπως αυτή δια-
μορφώνεται σήμερα τόσο για τον άνερ-
γο –ανεξαρτήτως ηλικίας–, όσο και για
τον εργαζόμενο, αλλά και για τα άτο-
μα εκείνα τα οποία είναι μεν μεγαλύ-
τερα σε ηλικία, αλλά εξακολουθούν να
είναι ικανά και επιθυμούν να εργα-
στούν. ουσιαστικά και όπως διαφαίνε-
ται από τις διάφορες έρευνες και στα-
τιστικές ανά τον κόσμο, το άτομο, ανε-
ξαρτήτως κοινωνικού στάτους και κα-
τάστασης, αντιμετωπίζει σήμερα κατά
πλειοψηφία ποικίλα θέματα, τα οποία
απορρέουν από την οικονομική κρίση.

Είναι λογικό πως οι επιπτώσεις τις
σύγχρονης αυτής κρίσης δεν αφορούν
μόνο τον μικρόκοσμο του καθενός και
δεν περιορίζονται εκεί. Αντίθετα, η κα-
θημερινότητα του καθενός βρίσκεται
σε διαρκή διάλογο με το ευρύτερο κοι-
νωνικό πλαίσιο. Όμως, πρέπει να γίνει
κατανοητό πως αλλάζοντας τον μικρό-
κοσμο του καθενός αλλάζουμε και το
ευρύτερο κοινωνικό και παγκόσμιο
πλαίσιο.Αναφέρω παρενθετικά και
προς απόδειξη των αλλαγών που επι-
φέρει η εξίσωση άτομο-μικρόκοσμος-
ομάδα-ευρύτερο πλαίσιο, το πώς δημι-
ουργούνται πρόσφορες συνθήκες ανά-
πτυξης ακραίων εθνικιστικών και ρα-
τσιστικών ιδεολογιών, οι οποίες εν τέ-
λει αποπροσανατολίζουν και προκα-
λούν σύγχυση, ανατροφοδοτούν μίση
και πάθη και επιθετικότητα εναντίων
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των μειονοτήτων, των κοινωνικά και πο-
λιτισμικά διαφορετικών και των κοι-
νωνικά ανυπεράσπιστων ομάδων.

Η επικέντρωση στο θέμα εργασία-
ανεργία-εισόδημα και η σχέση του ατό-
μου με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι τυ-
χαία. Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα της οικονομικής κρίσης ανά
το παγκόσμιο. Πολλοί μελετητές θεω-
ρούν ότι οι τρεις σημαντικότεροι ρόλοι
που αφορούν την ενηλικίωση, είναι αυ-
τοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με την οι-
κογένεια, την εργασία και την κοινό-
τητα (Rus, 2012), επομένως αναρωτιέ-
ται κανείς τι να περιμένει σήμερα, που
καταρρέουν σε μεγάλο βαθμό και τα
τρία. 

Σύμφωνα με τον Rus (2012) και άλ-
λους, η επιρροή της εργασίας στο άτο-
μο είναι μεγάλη, εφόσον και μέσω αυ-
τής ανακαλύπτει την ταυτότητά του, κα-
τανοεί την κοινωνία, από αυτήν απορ-
ρέει το εισόδημά του και από αυτήν
λαμβάνει ψυχολογική ικανοποίηση. Η
εργασία, θεωρείται παραδοσιακά, λοι-
πόν, ένας πολύ ισχυρός δεσμός ανάμε-
σα στο άτομο και την πραγματικότητα
γύρω του και η ρήξη αυτής της σχέσης
αποτελεί ισχυρό πλήγμα στη δομή εαυ-
τός – νόημα – ύπαρξη. 

ο άνεργος μένει χωρίς δουλειά, με
διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα, η
φύση των οποίων ποικίλλει ανάλογα με
τις ειδικές συνθήκες της κατάστασής
του, όπως για παράδειγμα τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες και με τις οποίες
έχασε τη δουλειά του, το διάστημα κα-
τά το οποίο είναι άνεργος, την οικονο-
μική του κατάσταση, την οικογενειακή
του κατάσταση, την ποιότητα ζωής του,
αλλά και πιο ατομικά χαρακτηριστικά,

όπως η ανθεκτικότητα και η προσαρ-
μοστικότητα. 

θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν,
ότι ο κάθε άνεργος έχει ένα γενικό κι
ένα ειδικό προφίλ και ότι με βάση αυ-
τά τα προφίλ μπορούμε να σχηματί-
σουμε ένα γενικότερο, με κοινά χαρα-
κτηριστικά των ατόμων αυτών σήμερα.
Με την απώλεια της εργασίας επέρχε-
ται και η αίσθηση της απώλειας μέρους
της ταυτότητας του ατόμου και της αυ-
τοεικόνας του, του μέρους δηλαδή εκεί-
νου το οποίο συνδεόταν με τη συγκε-
κριμένη πτυχή της ζωής του και μια αί-
σθηση απώλειας ελέγχου της ζωής, κυ-
ρίως λόγω της απώλειας της οικονομι-
κής ανεξαρτησίας. Επίσης, το άτομο
βιώνει αισθήματα σοκ και θυμού, θλί-
ψης και απαισιοδοξίας, ενώ πολλές πε-
ριπτώσεις φτάνουν μέχρι και την κατά-
θλιψη (Σαμαράκη, 2010).

Εκτός όμως από τον άνεργο, επι-
πλοκές και προβλήματα αντιμετωπίζει
και ο εργαζόμενος, σε βαθμό μάλιστα
όπου να απαιτείται και εκεί η συμβου-
λευτική παρέμβαση, είτε ως υποστηρι-
κτικό πλαίσιο είτε ως διά βίου επαγ-
γελματικός προσανατολισμός. Εξαιτίας
της κατάστασης που επικρατεί, όλο και
μεγαλύτερη πίεση ασκείται στον εργα-
ζόμενο, για καλύτερη απόδοση και με-
γαλύτερη παραγωγικότητα με όσο το
δυνατόν λιγότερη υποστήριξη και λι-
γότερα μέσα και κίνητρα. Έτσι, ο ερ-
γαζόμενος βρίσκεται σε συνεχή αγώνα
επίδοσης και εργασιακής επιβίωσης,
αντιμετωπίζοντας ποικίλες συναισθη-
ματικές και υλικές δυσκολίες και δι-
λήμματα: εργασιακό στρες, δυσκολία
ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την
οικογένεια και την προσωπική ζωή, φό-

110



βο απώλειας της εργασίας, χαμηλός μι-
σθός, έλλειψη κινήτρων. 

Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο
να αναλύσει κανείς το σύνολο των με-
ταβολών που έχουν επέλθει τα τελευ-
ταία χρόνια –στοχευμένα ή όχι– στον
εργασιακό χώρο, όμως ορισμένες αλ-
λαγές είναι ξεκάθαρες και εντοπίζο-
νται εύκολα. Για παράδειγμα οι αλλα-
γές εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τη
μείωση των απολαβών, την κατάργηση
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό, κυρίως,
τομέα, την υπαγωγή χιλιάδων υπαλλή-
λων σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή με-
τακίνησης και παραγκωνισμού, αλλα-
γές στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης,
απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις και απώ-
λεια κεκτημένων και εργασιακών δι-
καιωμάτων, στοιχεία τα οποία συνι-
στούν ένα εργασιακό περιβάλλον και
συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιό-
τητας.Έτσι, ο τομέας της απασχόλησης
καθίσταται πια ένας ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικός χώρος, όπου έχουν δημι-
ουργηθεί πρόσφορες συνθήκες για να
ευδοκιμούν φαινόμενα εκμετάλλευσης,
εξαπάτησης και νοσηρού ανταγωνι-
σμού, με απώτερη συνέπεια την απώ-
λεια της κοινωνικής αλληλεγγύης στον
εργασιακό χώρο. Αυτά τα φαινόμενα,
σε συνδυασμό με την αύξηση της ανερ-
γίας, το braindrain και τη σύνολη κα-
τάπτωση της οικονομίας και της κοινω-
νίας, συνθέτουν ένα πλαίσιο προβλη-
ματικό, νοσηρό, με τους πολίτες να υπο-
φέρουν καθημερινά. 

Η Συμβουλευτική απαιτείται σήμε-
ρα να βοηθήσει στην ανανέωση και
στην εκ νέου ενεργοποίηση και αυτών
οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται
σε διαλυμένους και προβληματικούς ορ-

γανισμούς, κάτω από εξοντωτικά προ-
γράμματα, αυτούς δηλαδή τους οποίους
ο Noer (2002) πολύ εύστοχα ονομάζει
«επιβιώσαντες» και βρίσκονται σε
άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτοί
οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν επίσης
έντονο άγχος, φόβο και στις πιο σοβα-
ρές περιπτώσεις κατάθλιψη, για να ανα-
φερθούμε σε μερικά μόνο στοιχεία του
προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ξεκινώ-
ντας και οι ίδιοι με μια βαθιά αίσθηση
παραβίασης, καταλήγουν συνήθως στο
θυμό, την θλίψη, την κατάθλιψη ή την
παραίτηση και αναλίσκονται στην προ-
σπάθεια να παραμείνουν σε μια δου-
λειά η οποία τους στερεί τη χαρά, τους
προκαλεί άγχος και πίεση και τους κα-
ταβάλλει. 

Αξίζει να προσέξουμε τις ομοιότη-
τες ανάμεσα στις δυο αυτές καταστά-
σεις, κάτι που καταδεικνύει τις τρομε-
ρές αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει η
σύγχρονη οικονομική κρίση, σε συν-
δυασμό με τη σύγχρονη εικόνα της επο-
χής και τις σύγχρονες προκλήσεις τις
οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Συμ-
βουλευτική. Αν, μάλιστα, εξετάσει κα-
νείς κάποιες βασικές στρατηγικές δια-
χείρισης ανέργων, παρατηρεί ότι βασι-
κοί πυλώνες όπως η ψυχολογική στήρι-
ξη, η καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτο-
κυριαρχίας, η ανάπτυξη της αυτοεκτί-
μησης, η ανάπτυξη της αίσθησης της αυ-
τοαποτελεσματικότητας, η καλλιέργεια
αυτοπεποίθησης και κινήτρων, τους
οποίους πυλώνες εφαρμόζει ο σύμβου-
λος, πρέπει να εφαρμόζονται πια και σε
πάμπολλες περιπτώσεις εργαζομένων. 

Η πρότασή μας λοιπόν είναι η Συμ-
βουλευτική ψυχολογία και η Συμβου-
λευτική Επαγγελματικού Προσανατο-
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λισμού να λειτουργούν σαν ένα κοινό
πακέτο, μαζί με την ψυχολογία κινή-
τρων. Να παρέχεται δηλαδή πρώτα και
κύρια εκπαίδευση και όχι μόνο στήρι-
ξη. Διότι προς το παρόν, η πολλή δου-
λειά γίνεται στην στήριξη και την κα-
θοδήγηση προσανατολισμού, αλλά δεν
εκπαιδεύουμε τα άτομα στις Δεξιότη-
τες Ζωής.

οι άνθρωποι δεν είναι, βέβαια, χω-
ρίς δεξιότητες. οι δεξιότητες όμως χρει-
άζονται καλλιέργεια, ούτως ώστε να γί-
νονται δύναμη και αξίες πάνω στις οποί-
ες να μπορεί να στηριχτεί το άτομο.
Σκοπός είναι η ενδυνάμωση του, η εκ-
παίδευση πάνω στο πώς να χρησιμο-
ποιεί τις ικανότητές του, ούτως ώστε να
αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην προ-
σπάθεια να αλλάξει τις συνθήκες της
ζωής του.

οι Δεξιότητες Ζωής δεν είναι, βέ-
βαια, κάτι καινούριο, όμως δεν έχουμε
καταφέρει ακόμα να τις εντάξουμε ως
βασικό και απαραίτητο πακέτο βασικής
εκπαίδευσης, σε κανένα στάδιο της ζω-
ής. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δια-
δικασία και δεν μιλούμε μόνο για μερι-
κές απλές δραστηριότητες σε μερικά
επιλεγμένα σχολεία με αμφίβολα απο-

τελέσματα, αλλά για ένα οργανωμένο
σύστημα με πόρους και υποστήριξη και
με σαφή προγραμματισμό και στοχοθε-
σία, εισαγμένο σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους τομείς, οργανισμούς και
φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. 

Η Συμβουλευτική, καλείται να προ-
σαρμοστεί και να λειτουργήσει σε ένα
νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, όπου οι εξελίξεις οδηγούν συ-
νεχώς σε νέες προκλήσεις. ο Δαρβίνος
γύρω στα 1859, είχε γράψει ότι επι-
βιώνει όχι απαραίτητα ο πιο δυνατός ή
ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που προ-
σαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον
και η Συμβουλευτική καλείται σήμερα
τόσο να προσαρμοστεί η ίδια στις νέες
απαιτήσεις, όσο και να βοηθήσει και
τον άνθρωπο να προσαρμοστεί στις εξε-
λίξεις. Στο νέο αυτό συμβόλαιο, λοιπόν,
πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικονομική
κρίση και το τεχνολογικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο ζούμε, εφόσον κανείς
δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός
ότι η τεχνολογική φύση του 21ου αιώ-
να έχει δημιουργήσει τόσο προκλήσεις
όσο και ευκαιρίες τις οποίες δεν μπο-
ρούσαμε να φανταστούμε σε προηγού-
μενες εποχές (Hodges, 2011). 
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Εισαγωγή

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει
εισβάλει τόσο έντονα στις ζωές των αν-

θρώπων και είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της καθημερινότητας τους δεν θα
μπορούσε να μην έχει επηρεάσει και
τον τομέα της συμβουλευτικής και να
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων της σύγ-
χρονης κοινωνίας της κύπρου για τη διαδικτυακή συμβουλευτική. Διερευνήθηκε ο βαθμός
στον οποίο οι κύπριοι πολίτες γνωρίζουν τι είναι η διαδικτυακή συμβουλευτική, αν θα χρη-
σιμοποιούσαν διαδικτυακή συμβουλευτική σε περίπτωση που χρειαζόταν και ποια μέσα από
τις μεθόδους που παρέχονται. οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν αναφορικά με τα
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της διαδικτυακής συμβουλευτικής καθώς και με ποια κοι-
νωνικά θέματα (προβλήματα) πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική. Τέλος, ρωτήθηκαν τι εξειδίκευση θα έπρεπε να έχει ένας σύμβουλος ο οποίος πα-
ρέχει διαδικτυακή συμβουλευτική. χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και τα δεδομένα της
έρευνας συλλέχθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 164 ατόμων ηλικίας
από 18 μέχρι 65 και άνω. Το ερωτηματολόγιο ανασύρθηκε από την ιστοσελίδα SurveyMonkey
και μεταφράστηκε στην Ελληνική για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. οι συμμετέχοντες
συμπληρώσαν το ερωτηματολόγιο διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. οι απαντή-
σεις δίνονται σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση
των αποτελεσμάτων είναι ότι πέραν του 1/3 των ερωτηθέντων γνωρίζει τι είναι η διαδικτυα-
κή συμβουλευτική και ένα ποσοστό 10% θα τη χρησιμοποιούσε σίγουρα και ένα 33% θα την
χρησιμοποιούσε εάν χρειαζόταν στο μέλλον, με πρώτη προτίμηση τη μέθοδο της βιντεοκλή-
σης. ως το πιο θετικό πλεονέκτημα της διαδικτυακής συμβουλευτικής αναδείχτηκε η εξοικο-
νόμηση χρόνου για μετακίνηση με 54% ενώ ως μειονέκτημα με μεγάλο ποσοστό 85% επε-
κράτησε η άποψη απώλειας της προσωπικής επαφής. ο σχολικός εκφοβισμός και η σχέσεις
γονέων με τα παιδιά τους είναι τα δύο κοινωνικά θέματα που πιστεύεται ότι θα μπορούσε
να αναλάβει η διαδικτυακή συμβουλευτική (41%) ενώ η πλειοψηφία (53%) συμφωνεί ότι ο
διαδικτυακός σύμβουλος πρέπει να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση.

λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, Διαδικτυακή συμβουλευτική, Διαδικτυακός σύμβουλος,
Αντιλήψεις της κοινωνίας.



γίνει ένα από τις νέες μεθόδους διαδι-
κασίας της.

Όταν γίνεται αναφορά στη διαδι-
κτυακή συμβουλευτική πρόκειται για τη
διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω
του διαδικτύου και όχι με τον παραδο-
σιακό τρόπο, πρόσωπο με πρόσωπο. Σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την
παραδοσιακή συμβουλευτική και βέβαια
δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κά-
ποιας μορφής ψυχοθεραπεία. Σύμφωνα
με έρευνες είναι μια νέα εμπειρία, φιλι-
κή προς το χρήστη, οικονομική, άμεση,
γρήγορη και αποτελεσματική. Η διαδι-
κτυακή συμβουλευτική είναι η παροχή
επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας μέσω διαδικτύου. Στη βιβλιο-
γραφία η διαδικτυακή συμβουλευτική
αναφέρεται και ως κυβερνο-θεραπεία
ή κυβερνο-συμβουλευτική. 

Η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (email), η ζωντα-
νή τηλεδιάσκεψη (live chat), σύσκεψη
μέσω βίντεο (video conference), διαδι-
κτυακές ομάδες στήριξης (online self-
help/ support groups), μέσω τηλεφώνου
και οι ιστοσελίδες είναι μερικοί από
τους διαδεδομένους τρόπους επικοι-
νωνίας στο διαδίκτυο (Γιωτάκος, 2013).

1. Τι ονομάζουμε διαδικτυακή 
συμβουλευτική

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει
εισβάλει τόσο έντονα στις ζωές των αν-
θρώπων και είναι αναπόσπαστο κομμά-
τι της καθημερινότητας τους δεν θα μπο-
ρούσε να μην έχει επηρεάσει και το το-
μέα της συμβουλευτικής και να γίνει μια
από τις νέες μεθόδους διαδικασίας της.

Είναι μια νέα εμπειρία φιλική προς
το χρήστη, οικονομική, άμεση, γρήγορη
και αποτελεσματική με βάση ερευνών.
ο Sigmund Freud είχε χρησιμοποιήσει
εκτενώς γράμματα για να επικοινωνεί
με τους πελάτες του. ομάδες αυτοβοή-
θειας άρχισαν να εμφανίζονται στο δια-
δίκτυο ήδη από το 1982 (Δέγλερης, 2014).

Στις μέρες μας αυτός ο τρόπος συμ-
βουλευτικής υπηρετείται ολοένα και πε-
ρισσότερο από συμβούλους και ψυχο-
λόγους που αντιλαμβάνονται τα πρα-
κτικά πλεονεκτήματα και στη συνέχεια
τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν
από την διαδικτυακή συμβουλευτική
(κουτσουνίκα, 2009).

οι περιπτώσεις στις οποίες αντα-
ποκρίνεται η διαδικτυακή συμβουλευ-
τική αφορούν σε δυσκολίες με εξαρτη-
τικές συμπεριφορές, σε οικογενειακά
προβλήματα, συζυγικές ή / και συντρο-
φικές σχέσεις, στο γονικό ρόλο, στις ερ-
γασιακές σχέσεις, στη λήψη αποφάσε-
ων κ.ά. (Ζιούβας, 2010).

Άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν σοβα-
ρά θέματα όπως για παράδειγμα σο-
βαρή κρίση ή υποφέρουν από σοβαρή
ψυχολογική διαταραχή, συνίσταται να
απευθυνθούν για άμεση ψυχοθερα-
πευτική ή /και ψυχιατρική υποστήριξη
και όχι θεραπεία εξ αποστάσεως (Ζι-
ούβας, 2010).

1.2. Μέθοδοι διαδικτυακής 
συμβουλευτικής

Η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (email) είναι ένας
από τους πιο διαδεδομένος τρόπος επι-
κοινωνίας στο διαδίκτυο. Η συμβου-
λευτική μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί
μία ετεροχρονισμένη μορφή υποστήρι-
ξης, καθώς η συνομιλία μεταξύ θερα-
πευτή και θεραπευόμενου δεν πραγ-
ματοποιείται την ίδια χρονική στιγμή
(Γιωτάκος, 2013).

Η συμβουλευτική μέσω ζωντανής τη-
λεδιάσκεψης (live chat) αποτελεί μία
μορφή υποστήριξης που πραγματοποι-
είται σε πραγματικό χρόνο, καθώς θε-
ραπευτής και θεραπευόμενος έχουν τη
δυνατότητα να συνδιαλέγονται, πλη-
κτρολογώντας τη συνομιλία τους (Γιω-
τάκος, 2013). Η σύσκεψη μέσω βίντεο
(video conference) γίνεται κυρίως με
δωρεάν προγράμματα όπως το Skype,
τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους
χρήστες τους να συνομιλούν έχοντας
οπτική επαφή. (Γιωτάκος, 2013). 

οι διαδικτυακές ομάδες στήριξης
(online self-help / support groups) πα-
ρέχουν σε ένα χρήστη τη δυνατότητα
της ανώνυμης έκθεσης σε μία ομάδα,
της ανταλλαγής εμπειριών με ανθρώ-
πους που υποφέρουν από την ίδια δυ-
σκολία, και της αλληλοϋποστήριξης. Η
εχεμύθεια στις ομάδες αυτές δεν είναι
δεδομένη ενώ η ροή νέων μελών και η
αποχώρηση παλαιότερων είναι συνε-
χής (Γιωτάκος, 2013). Ακόμα ένας τρό-
πος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο
όπου δεν χρειάζεται βίντεο-κλήση. ο
πελάτης νιώθει την ασφάλεια του οι-
κείου του χώρου έτσι μπορεί άνετα να
μιλήσει γι αυτά που τον απασχολεί.
(Παπάνης, 2011).

Για τη μεγαλύτερη βοήθεια των συμ-
βουλευόμενων έχουν δημιουργηθεί
ιστοσελίδες στις οποίες εντάσσονται μέ-
σα διάφοροι σύμβουλοι και μέσα από
αυτές είναι πιο εύκολη η εξεύρεση τους

από τους υποψήφιους πελάτες. οι σύμ-
βουλοι που εντάσσονται είναι έναντι
αμοιβής και στη συνέχεια χρεώνουν
τους πελάτες με τη συνομιλία. Η χρέω-
ση είναι πολύ χαμηλή και είναι ανάλο-
γα με τη μέθοδο που επιλέγει ο πελά-
της (Παπάνης, 2011).

1.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
της Διαδικτυακής Συμβουλευτικής

ο συμβουλευόμενος έχει τη δυνα-
τότητα να ορίζει το πόσο συχνά και πό-
σο χρόνο θα αφιερώσει στην διαδι-
κτυακή συμβουλευτική. οι πληροφο-
ρίες οι οποίες στέλλονται στο σύμβου-
λο επεξεργάζονται ξανά και ξανά από
τον συμβουλευόμενο προτού σταλούν
με ηλεκτρονικά μηνύματα και έτσι έχει
τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές. (Ζι-
ούβας, 2010).

Ακόμα ένα πλεονέκτημα της διαδι-
κτυακής συμβουλευτικής είναι η πρα-
κτικότητα η οποία σου προσφέρεται,
δηλαδή όσοι δεν έχουν την πρακτική
δυνατότητα να επισκεφτούν ένα σύμ-
βουλο στο γραφείο του είτε λόγω αδυ-
ναμίας (πχ. ασθένεια, κινητικά προ-
βλήματα, διαμονή εκτός πόλης). Επίσης
το οικονομικό κομμάτι είναι ένα θετι-
κό για τη διαδικτυακή συμβουλευτική,
αφού είναι οικονομικότερη από την πα-
ραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο επα-
φή με έναν σύμβουλο ή ψυχοθεραπευ-
τή (Ζιούβας, 2010). Σίγουρα υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν αρχικά πιο
άνετα να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια
ανώνυμα και απρόσωπα παρά να έρ-
θουν αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσω-
πο με τον ίδιο το σύμβουλο (Ζιούβας,
2010).
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Επίσης εάν ένα άτομο ταξιδεύει συ-
χνά και το πρόγραμμα του δεν είναι
σταθερό η διαδικτυακή συμβουλευτική
είναι ένας τρόπος έτσι ώστε να επικοι-
νωνεί με το σύμβουλο του όπου και να
βρίσκεται. Ένα επιπλέον θετικό είναι
ότι μπορεί να απευθυνθεί σε άτομα που
σπουδάζουν ή ζουν στην επαρχία ή σε
άλλη πόλη και το γραφείο του θερα-
πευτή βρίσκεται μακριά και οι μετακι-
νήσεις παίρνουν υπερβολικό χρόνο (Ζι-
ούβας, 2010). Σε περίπτωση που οι γο-
νείς ενός ατόμου δεν βρίσκονται στην
ίδια πόλη είτε με τον σύμβουλο είτε με
το συμβουλευόμενο, η παρέμβαση τους
μπορεί να γίνεται διαδικτυακά. Σημα-
ντικός παράγοντες είναι και η γλώσσα
στην οποία γίνονται οι συνεδριάσεις.
Αν ο συμβουλευόμενος ζει στο εξωτε-
ρικό και μπορεί να κάνει συνεδρίες στη
μητρική του γλώσσα (Ζιούβας, 2010).

Συνήθως οι άνθρωποι νιώθουν πιο
άνετα να μιλήσουν είτε για το θέμα που
τους απασχολεί όταν «κρύβονται» πί-
σω από μια οθόνη, ένα ακουστικό (Ζι-
ούβας, 2010). ο συμβουλευόμενος πρέ-
πει να γνωρίζει την χρήση του κατάλ-
ληλου εξοπλισμού για πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Η ανταπόκριση του συμ-
βούλου γίνεται συνήθως εντός ενός
24ώρου έως 48ώρου και όχι αμέσως
όταν πρόκειται για συμβουλευτική μέ-
σω email. Επίσης, η απουσία άμεσης
φυσικής επαφής με τον σύμβουλο μπο-
ρεί να στερεί από το συμβουλευόμενο
την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να μπει
στη θέση του και να κατανοήσει την πο-
λυπλοκότητα των καταστάσεων που
βιώνει (Ζιούβας, 2010).

Η παραβίαση των ηλεκτρονικών μη-
νυμάτων ή ακόμα και των αρχείων του

συμβούλων είναι μια ανησυχία η οποία
υπάρχει όταν χρησιμοποιείται αυτή η
μέθοδος συμβουλευτικής (Ζιούβας,
2010). Όταν κάποιο άτομο έχει δυσκο-
λία να αναπτύσσει ανθρώπινες σχέσεις
με αμεσότητα, η διαδικτυακή συμβου-
λευτική δεν μπορεί να θεωρηθεί και η
πιο κατάλληλη μέθοδος (Ζιούβας, 2010).
Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος βρί-
σκεται σε διαφορετική χώρα από ότι ο
πελάτης, δεν θα είναι εύκολο να τον πα-
ραπέμψει σε κάποιο αρμόδιο. οι μορ-
φασμοί, η στάση του σώματος, οι αντι-
δράσεις, οι εκφράσεις και γενικά η μη
λεκτική συμπεριφορά ενός ατόμου απο-
τελούν σημαντικά σημεία αναφοράς για
ένα σύμβουλο, τα οποία δεν μπορεί εύ-
κολα να διακρίνει μέσω της διαδικτυα-
κής συμβουλευτικής (Παπάνης, 2011).

Επίσης η άμεση παρέμβαση σε ένα
περιστατικό κινδύνου (πχ. Απόπειρας
αυτοκτονίας) δεν είναι κάτι που θα μπο-
ρούσε ο σύμβουλος να παρέμβει άμε-
σα αλλά και ούτε να αξιολογήσει σω-
στά τη ψυχολογική κατάσταση του συμ-
βούλου (Smith and Reynolds, 2002).
Εξαπάτηση μπορεί να γίνει και από τη
πλευρά ενός συμβούλου ο οποίος με
χρήση ψεύτικης ιδιότητας να προκαλέ-
σει βλάβη στον πελάτη. Σημαντικό εί-
ναι ο κάθε διαδικτυακός σύμβουλος να
έχει ειδική άδεια εξάσκησης επαγγέλ-
ματος (Lauerman, 2002).

2. κοινωνικά θέματα μπορεί 
να αναλάβει η διαδικτυακή 
συμβουλευτική

Τα θέματα αυτά σε καμία περίπτω-
ση δεν αφορούν σοβαρές ψυχικές δια-

117



ταραχές ή ειδική μεταχείριση από αρ-
μόδιους ειδικούς. Τα θέματα με τα
οποία καταπιάνεται η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική είναι θέματα τα οποία εί-
ναι σοβαρά αλλά ένας σύμβουλος μέ-
σω διαδικτυακής συμβουλευτικής μπο-
ρεί να τα αναλάβει μόνο όταν αυτά βρί-
σκονται σε ένα σχετικά αρχικό στάδιο,
είναι διαχειρίσιμα και συζητήσιμα από
αυτές τις υπηρεσίες.

Η ενδοοικογενειακή βία (βία στην
οικογένεια σε γυναίκες και παιδιά) εί-
ναι ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα της
εποχής μας. Η διαδικτυακή συμβου-
λευτική μπορεί να βοηθήσει ακούγο-
ντας και παραπέμποντας τα άτομα αυ-
τά σε αρμόδιες υπηρεσίες για στήριξη
και βοήθεια. ο εκφοβισμός (bullying)
είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο
υπάρχει εδώ και χρόνια. Τα άτομα που
βιώνουν αυτή την εμπειρία ντρέπονται
και φοβούνται να μιλήσουν σε κάποι-
ον. οι υπηρεσίες διαδικτυακής συμ-
βουλευτικής προσφέρουν ανώνυμες πα-
ροχές βοήθειας και στήριξης αυτών των
ατόμων. Σε περίπτωση που ο εκφοβι-
σμός γίνεται σε επίπεδο μη διαχειρι-
στικό από τη διαδικτυακή συμβουλευ-
τική τότε το άτομο θα πρέπει να απο-
ταθεί σε μια πιο αρμόδια υπηρεσία (πχ.
Αστυνομία) (κουτσουνίκα, 2009).

Η ανεργία αποτελεί ένα σύγχρονο
και παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μα-
στίζει στις μέρες μας. οι άνθρωποι που
αντιμετωπίζουν αυτού του είδους θέ-
ματα συνήθως βιώνουν συναισθήματα
άγχους, καταπίεσης, νευρικότητας
(βασσάρα, 2013). Η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική θα μπορούσε να προσφέρει
ψυχολογική στήριξη σε αυτά τα άτομα,
να τους ακούσει και πιθανόν να τους

δώσει λύσεις τις οποίες οι ίδιοι δεν εί-
χαν σκεφτεί. Επίσης σημαντικό είναι
ότι υπάρχουν δωρεάν διαδικτυακές
υπηρεσίες όπου είναι ακόμα ένα θετι-
κό κίνητρο για τα άτομα αυτά. (βασ-
σάρα, 2013).

Η ομοφυλοφιλία αποτελεί ένα θέμα
που στις μέρες μας είναι στο επίκεντρο
αλλά και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη
όσον αφορά τα δικαιώματα των αν-
θρώπων αυτών. Παρόλο που σε πολλές
χώρες κυρίως της Δύσης έχει γίνει αρ-
κετά αποδεκτό το συγκεκριμένο κοι-
νωνικό θέμα εντούτοις δεν λείπουν οι
ομάδες ανθρώπων που είναι εναντίον.
Έτσι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές
αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη από
ειδικούς.

Στα προβλήματα στις σχέσεις ζευ-
γαριών μπορεί να προσφέρει λύση η
διαδικτυακή συμβουλευτική. Είτε ο ένας
από τους δύο είτε ως ζευγάρι μπορούν
να καταφύγουν στο διαδικτυακό σύμ-
βουλο αναζητώντας βοήθεια (κολλία,
2015). ο ρόλος του συμβούλου θα είναι
να αντιληφθεί τα προβλήματα του το
ζευγάρι και ενδεχομένως να βρεθεί λύ-
ση εάν οι ίδιοι το επιθυμούν. Είναι μια
βοηθητική μέθοδος όταν το ένα από τα
δύο άτομα της σχέσης θέλει να απευ-
θυνθεί σε σύμβουλο για να μιλήσει αρ-
χικά το ίδιο για αυτό που το προβλη-
ματίζει. Με τη διαδικτυακή συμβου-
λευτική υπάρχει μεγαλύτερη εχεμύθεια
αφού διεξάγεται από το σπίτι του συμ-
βουλευόμενου, χωρίς να υπάρχει το εν-
δεχόμενο να τον/την δει κάποιος να
μπαίνει σε γραφείο συμβούλου αφού
για πολλούς ακόμα αποτελεί ταμπού
(κολλία, 2015).

Παρόμοια επιχειρήματα με τα πιο
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πάνω έχουν με ότι αφορά τα προβλή-
ματα γονέων-παιδιών. Η διαδικτυακή
συμβουλευτική δίνει τη δυνατότητα και
στις δύο πλευρές να έρθουν σε επικοι-
νωνία με κάποιον σύμβουλο αναζητώ-
ντας βοήθεια για αυτά που τους απα-
σχολούν (κολλία, 2015). 

Η χρήση ουσιών όπως ναρκωτικά ή
αλκοόλ αποτελεί ένα σοβαρό και ιδι-
αίτερο θέμα. Τις περισσότερες φορές
τα άτομα αυτά δεν είναι και πολύ θετι-
κά στο να αποταθούν για βοήθεια. ο
κοινωνικός αποκλεισμός αλλά και στιγ-
ματισμός αρκετές φορές αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα στο να μη αναζη-
τήσουν βοήθεια. Η ανωνυμία που σου
προσφέρουν οι υπηρεσίες διαδικτυα-
κής συμβουλευτικής είναι μια ισχυρή
ώθηση στο να ζητήσει κάποιο άτομο
βοήθεια μέσω αυτών των υπηρεσιών.
Σίγουρα ο βαθμός εξάρτησης του ατό-
μου έχει μεγάλη σημασία στο πώς και
πόσο θα συνεχίσει η συνεργασία του
συμβουλευόμενου με τον διαδικτυακό
σύμβουλο.

Η διαδικτυακή συμβουλευτική μπο-
ρεί να βοηθήσει τον εξαρτημένο/συμ-
βουλευόμενο σε ένα αρχικό στάδιο. Δη-
λαδή μπορεί να τον βοηθήσει να αντι-
ληφθεί τις θετικές συνέπειες που του
προσφέρει η συμβουλευτική και να τον
κάνει να καταλάβει ότι θα πρέπει να
αποταθεί σε κάποιον πιο αρμόδιο εάν
θέλει να απαλλαγεί από την εξάρτηση
του (κουτσουνίκα, 2009).

3. Μεθοδολογία της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύ-
νηση των στάσεων και αντιλήψεων της

σύγχρονης κοινωνίας της κύπρου για τη
διαδικτυακή συμβουλευτική. Συγκεκρι-
μένα, ερευνήθηκε αν γνωρίζουν οι κύ-
πριοι πολίτες τι είναι η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική, αν θα την χρησιμοποιούσαν
σε περίπτωση που χρειαζόταν, από τα
μέσα που τους παρέχονται, ποια πι-
στεύουν ότι είναι τα θετικά και τα αρ-
νητικά της διαδικτυακής συμβουλευτι-
κής και ποια κοινωνικά θέματα (προ-
βλήματα) θα βοηθούσε να λυθούν.

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
για συλλογή των δεδομένων είναι το
δομημένο ερωτηματολόγιο. Το αρχικό
ερωτηματολόγιο ήταν στην αγγλική
γλώσσα, έτσι μεταφράστηκε στην ελ-
ληνική και προσαρμόστηκε στα κυ-
πριακά δεδομένα. Στην αρχή έγινε μια
πιλοτική έρευνα όπου στάλθηκε το
ερωτηματολόγιο σε δέκα άτομα για να
διαπιστωθεί αν υπήρχαν ασάφειες και
ανακρίβειες στη διατύπωση των ερω-
τήσεων. Με βάση την ανατροφοδότη-
ση που έλαβα, το ερωτηματολόγιο
διορθώθηκε και στάληκε επίσημα. Το
δείγμα εντάσσεται μέσα στη τυχαία
δειγματοληψία με τη μέθοδο της χιο-
νοστιβάδας όπου στάλθηκε σε κάποια
άτομα μέσω της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας «Anketa» στα κοινωνικά δί-
κτυα (Facebook, emails, whats app,
viber, μηνύματα από κινητό τηλέφωνο
twitter,) και αυτοί με τη σειρά τους το
προώθησαν σε άλλους. 

Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί
η κλίμακα Likert, έτσι οι απαντήσεις
μπορούσαν να δοθούν με τη μορφή της
κλίμακας πέντε σημείων/επιλογών, που
υποδήλωναν διαφορετικό βαθμό συμ-
φωνίας ή διαφωνίας με την ερώτηση.
Απαντήθηκαν 164 ερωτηματολόγια τα
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οποία εξετάστηκαν και αναλύθηκαν με
τη μέθοδο του SPSS.

4. αποτελέσματα

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε
από 164 εκ των οποίων 34 ήταν άντρες
και 130 γυναίκες. Το 57% από αυτούς
άνηκε στην ηλικιακή ομάδα των 18-28
ενώ το 33% στην ηλικιακή ομάδα των
29-39. Το 42% κατείχε πανεπιστημια-
κό τίτλο και το 39% μεταπτυχιακό. Από
το δείγμα το 94% χρησιμοποιεί καθη-
μερινά το διαδίκτυο για αναζήτηση πλη-
ροφοριών (προϊόντα και υπηρεσίες) και
συμμετοχή σε κοινωνικά μέσα δικτύω-
σης (facebook, twitter) ποσοστό 59%.
Το κινητό τηλέφωνο με 91% ήταν το πιο
διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας από
τους ερωτηθέντες και ακολούθως τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης (facebook,
twitter, whats app, viber, skype). Σημα-
ντικό είναι ότι οι ερωτώμενοι μπορού-
σαν να επιλέξουν περισσότερες από μια
απάντηση. 

Το 40% απάντησε στην ερώτηση
«Γνωρίζετε τι είναι η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική» με την απάντηση «συμφω-
νώ, 37% δεν έχει παρακολουθήσει πο-
τέ διαδικτυακή συμβουλευτική». Σε πο-
σοστό 33% οι ερωτηθέντες απάντησαν
ότι θα χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή
συμβουλευτική στο μέλλον εάν την χρει-
άζονταν ενώ ισοψηφία μεταξύ των απα-
ντήσεων «δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ
και συμφωνώ» είχε η ερώτηση «πιστεύω
ότι η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
μπορεί να είναι αποτελεσματική» με
ποσοστό 38%. Στην ερώτηση «πιστεύω
ότι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσω

προσωπικά τον σύμβουλο που θα συ-
νεργαστώ» με το ίδιο ποσοστό (38%)
βγήκαν δύο αντίθετες απαντήσεις «δια-
φωνώ» και «συμφωνώ».

Αξιοσημείωτο ήταν το αποτέλεσμα
στην ερώτηση εάν οι ερωτηθέντες γνω-
ρίζουν κάποιον που έχει παρακολου-
θήσει διαδικτυακή συμβουλευτική και
με ποσοστό 42% απάντησαν ότι δεν
γνωρίζουν κανένα. Ποσοστό 33% είπε
ότι δεν ξέρει κάποια υπηρεσία που πα-
ρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το
40% δεν εκφέρει άποψη κατά πόσο η
διαδικτυακή συμβουλευτική θα μπο-
ρούσε να ήταν επιβλαβής γι αυτό επέ-
λεξε την απάντηση «ούτε συμφωνώ ού-
τε διαφωνώ». Το 33% δεν γνωρίζει κά-
ποιον ειδικό σύμβουλο που παρέχει
διαδικτυακή συμβουλευτική, ενώ το
36% θεωρεί ότι η παραδοσιακή συμ-
βουλευτική είναι πιο αποτελεσματική.
Με 42% και την απάντηση «ούτε συμ-
φωνώ ούτε διαφωνώ» απάντησαν στην
ερώτηση ότι η διαδικτυακή συμβου-
λευτική παρέχει ευκαιρίες ενώ την απά-
ντηση «συμφωνώ» έδωσε το 39%. Στην
ερώτηση εάν «πιστεύουν ότι η διαδι-
κτυακή συμβουλευτική έχει λαμπρό
μέλλον» με ποσοστό 42% δόθηκε η
απάντηση «ούτε συμφωνώ ούτε δια-
φωνώ» και με 38% η απάντηση «συμ-
φωνώ». Με την ερώτηση «συμφωνώ
απόλυτα» και ποσοστό 53% η πλειο-
ψηφία συμφωνεί ότι ο διαδικτυακός
σύμβουλος πρέπει να έχει ειδικευμένη
κατάρτιση. Σε ερώτησε που τέθηκε εάν
θα ήταν σημαντικό να μπορεί να εντα-
χθεί η οικογένεια του συμβουλευόμε-
νου στη διαδικτυακή συμβουλευτική το
40% απάντησε «ούτε συμφωνεί ούτε
διαφωνεί». 
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ως το πιο θετικό πλεονέκτημα της
διαδικτυακής συμβουλευτική αναδεί-
χτηκε με 54% το ότι δεν ξοδεύεται χρό-
νος για μετακίνηση, αμέσως επόμενο η
άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση με
47% και τρίτο στη σειρά τα μειωμένα
έξοδα (καύσιμα, στάθμευση). ως μειο-
νέκτημα με μεγάλο ποσοστό 85% ανα-
δείχτηκε η απάντηση ότι χάνεται η προ-
σωπική επαφή αμέσως μετά η απάντη-
ση ότι υπάρχει κίνδυνος εκμετάλλευ-
σης (68%) και τρίτο ότι θα πρέπει να
γνωρίζει το σύμβουλο προσωπικά
(48%). Η βιντεοκλήση θεωρείται το μέ-
σο που θα ένιωθαν πιο άνετα το 52%
του δείγματος το οποίο θα επέλεγε για
διαδικτυακή συμβουλευτική και αμέ-
σως μετά τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης (facebook, twitter, whats app, viber,
skype). οι ερωτώμενοι μπορούσαν να
δώσουν περισσότερες από μια απά-
ντηση. 

Η ανεργία και τα οικονομικά προ-
βλήματα με 64% θεωρούνται τα κύρια
κοινωνικά θέματα που μαστίζουν τη
κοινωνία μας σήμερα με βάση τις απα-
ντήσεις που έχουμε λάβει. Ακολούθως
ο σχολικός εκφοβισμός (63%) θεω-
ρείται ακόμα ένα βασικό πρόβλημα της
σημερινής κοινωνίας καθώς και η εν-
δοοικογενειακή βία (βία σε γυναίκες
και παιδιά σε ποσοστό 59%). ο σχο-
λικός εκφοβισμός και οι σχέσεις γο-
νέων με τα παιδιά τους είναι τα δύο
κοινωνικά θέματα που πιστεύεται ότι
θα μπορούσε να αναλάβει η διαδι-
κτυακή συμβουλευτική με ποσοστό
41%. Όσο αφορά τη χρέωση σε μια
διαδικτυακή συνάντηση θα πρέπει να
χρεώνεται περίπου στα 20-30 ευρώ με
βάση το 36%. 

5. Συμπεράσματα

Σε αυτή την έρευνα μελετήσαμε τις
στάσεις και τις αντιλήψεις της σύγχρο-
νης κοινωνίας όσο αφορά τη διαδι-
κτυακή συμβουλευτική καθώς και την
ανταπόκριση της σύγχρονης κοινωνίας.
ως μέθοδος συλλογής δεδομένων επι-
λέχτηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο
με δείγμα 164 ατόμων ηλικίας από 18
μέχρι 65 και άνω. Με βάση τα πιο πά-
νω προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα
ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έθεσα
και προκύπτουν από την υπάρχουσα θε-
ωρία.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από αυτή την έρευνα κρίνονται ικανο-
ποιητικά και απαντούν στα ερευνητικά
ερωτήματα. Ένας μεγάλος αριθμός του
δείγματος είναι καθημερινός χρήστης
του διαδικτύου, το οποίο χρησιμοποι-
ούν για σκοπούς αναζήτησης πληρο-
φοριών, για συμμετοχή σε σελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης αλλά και για ενη-
μέρωση. Από αυτά τα αποτελέσματα
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια
εξοικείωση με το διαδίκτυο και μια κα-
θημερινή επαφή. 

Σχετικά με το πόσο οι κύπριοι πο-
λίτες γνωρίζουν τι είναι η διαδικτυακή
συμβουλευτική, τα αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι ένα μεγάλο μέρος του δείγμα-
τος γνωρίζει τι είναι η διαδικτυακή συμ-
βουλευτική, αυτό θεωρείται πολύ θετι-
κό.

Αρκετά θετική ήταν και η προσέγγι-
ση του πιο ψηλού ποσοστού του δείγμα-
τος αν θα χρησιμοποιούσαν διαδικτυα-
κή συμβουλευτική σε περίπτωση που
χρειαζόταν στο μέλλον, όπου απάντη-
σαν θετικά. Έτσι συμπερασματικά μπο-
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ρούμε να πούμε ότι με βάση το δείγμα
υπάρχει θετική αντίληψη και προσέγγι-
ση προς τη διαδικτυακή συμβουλευτική. 

Η βιντεοκλήση θεωρήθηκε ως το δη-
μοφιλέστερο μέσο από τις μεθόδους που
παρέχονται για διαδικτυακή συμβου-
λευτική, ενώ η αμέσως επόμενη απά-
ντηση ήταν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Όπως φαίνεται η καθημερι-
νή επαφή και χρήση με το διαδίκτυο αλ-
λά και τα διάφορα μέσα που χρησιμο-
ποιούν οι άνθρωποι για να επικοινω-
νήσουν μεταξύ τους, τους έχει εξοικει-
ώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιλέ-
γουν να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα
αυτά ακόμα και για προσωπικά ζητή-
ματα όπως η συμβουλευτική. 

Η θετική στάση απέναντι στη διαδι-
κτυακή συμβουλευτική τεκμηριώνεται
με τα πλεονεκτήματα τα οποία οι ερω-
τώμενοι επέλεξαν. κύριο πλεονέκτημα
της διαδικτυακής συμβουλευτικής φά-
νηκε να είναι το γεγονός ότι δεν ξο-
δεύεται χρόνος για μετακίνηση. Σε μια
εποχή όπου οι ρυθμοί της καθημερινό-
τητας του κάθε ανθρώπου είναι γρήγο-
ροι και περιορισμένοι, οι άνθρωποι ψά-
χνουν όσο το δυνατό κατάλληλες λύσεις
για εξοικονόμηση χρόνου αλλά και χρη-
μάτων. Έτσι οι αμέσως επόμενες απα-
ντήσεις με μικρή διαφορά στα ποσοστά
αφορούσαν τη γρήγορη και άμεση αντα-
πόκριση αλλά και τα μειωμένα έξοδα
(καύσιμα, στάθμευση). Αξιοσημείωτο
είναι ότι η απάντηση νιώθω άνετα συ-
γκέντρωσε το πιο μικρό ποσοστό του
δείγματος. 

Σημαντικό ποσοστό προέκυψε στην
ερώτηση ποια θεωρούνται τα μειονε-
κτήματα της διαδικτυακής συμβουλευ-
τικής. Όλες οι απαντήσεις είχαν αρκε-

τά ψηλά ποσοστά, όμως το ότι χάνεται
η προσωπική επαφή σε σύγκριση με τη
παραδοσιακή συμβουλευτική ήταν σχε-
δόν μια ομόφωνη απάντηση. Συμπερα-
σματικά μπορούμε να πούμε ότι μπορεί
τα άτομα της σύγχρονης κοινωνίας να
προτιμούν μεθόδους γρήγορους που να
τους εξοικονομούν χρόνο και χρήμα,
εντούτοις γι αυτούς είναι ακόμα σημα-
ντική η προσωπική επαφή. Το στοιχείο
της προσωπικής επαφής δεν έχει χαθεί
παρόλο που ζούμε σε μια εποχή όπου
το διαδίκτυο έχει εισβάλει τόσο έντο-
να στη ζωή των ανθρώπων που πολλές
φορές φθείρει την ανθρώπινη επαφή.
Σημαντικό ποσοστό είχε και η απάντη-
ση για τον κίνδυνο εκμετάλλευσης που
υπάρχει στο διαδίκτυο, που ίσως να συν-
δέεται εν μέρει και με την προηγούμε-
νη απάντηση ότι οι περισσότεροι ερω-
τώμενοι θεωρούν ότι χάνεται η προ-
σωπική επαφή. 

Όπως αναφέρθηκε και στην βι-
βλιογραφία πιο πάνω, σε καμιά περί-
πτωση η διαδικτυακή συμβουλευτική
δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή συμ-
βουλευτική. Έτσι μέσα από τα αποτε-
λέσματα προκύπτουν κάποια συγκε-
κριμένα κοινωνικά θέματα που με βά-
ση το δείγμα θα μπορούσε να αναλά-
βει η διαδικτυακή συμβουλευτική. ο
σχολικός εκφοβισμός αλλά και προ-
βλήματα ανάμεσα γονέων και παιδιών
είναι τα δύο κοινωνικά θέματα που θε-
ωρούνται τα πρώτα κοινωνικά θέματα
που επιλέχτηκαν για να αναλάβει η δια-
δικτυακή συμβουλευτική. Με ελάχιστη
διαφορά ακολουθεί η ενδοοικογενεια-
κή βία και τα προβλήματα στις σχέσεις
ζευγαριών. Συμπερασματικά, βλέπου-
με ότι τα θέματα που προέκυψαν είναι
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προβλήματα τα οποία σε πρώτη φάση
μπορούν να συζητηθούν μέσα από τη
διαδικτυακή συμβουλευτική. Στη συνέ-
χεια εάν και εφόσον χρειαστεί θα πα-
ραπεμθούν σε κάποιον πιο αρμόδιο. Ση-
μαντικό ποσοστό είχε και η απάντηση
όλα τα πιο πάνω, όπου όλα τα κοινωνι-
κά θέματα που αναγράφονται θεωρού-
νται «κατάλληλα» για να τα αναλάβει
η διαδικτυακή συμβουλευτική. 

Ειδική άδεια και ειδικά προσόντα θα
πρέπει να έχει ένας διαδικτυακός σύμ-
βουλος θεωρεί ένα μεγάλο μέρος του
δείγματος. Αυτό δείχνει ότι τα άτομα που
θα αποφάσιζαν να αποταθούν σε κάποιο
διαδικτυακό σύμβουλο θα ήθελαν να
ήταν κατάλληλα καταρτισμένος με εξει-
δικευμένα προσόντα και άδεια αφού ο
τρόπος συμβουλευτικής που ασκεί δια-
φέρει από τη παραδοσιακή. 

Συνοψίζοντας, οι στάσεις και οι αντι-
λήψεις της σύγχρονης κοινωνίας φαί-
νεται να είναι αρκετά θετικές όσο αφο-
ρά τη διαδικτυακή συμβουλευτική. Αρ-

κετοί από αυτούς γνωρίζουν τι είναι η
διαδικτυακή συμβουλευτική και θεω-
ρούν ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία τα
οποία συγκλίνουν ως προς τη θετική
αντίληψη τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν
και αρνητικά στοιχεία τα οποία μπο-
ρούν να αποτελέσουν λόγο για κάποια
άτομα να μην επιλέξουν αυτόν τον τρό-
πο συμβουλευτικής.

Υπάρχουν πολλά κοινωνικά θέμα-
τα και προβλήματα που απασχολούν τη
σύγχρονη κοινωνία σήμερα και σίγου-
ρα κάποια από αυτά μπορούν να τα
αναλάβει ένας διαδικτυακός σύμβου-
λος. Σίγουρα ένας διαδικτυακός σύμ-
βουλος θα πρέπει να έχει κατάλληλες
δεξιότητες και κατάρτιση για να θεω-
ρείται ένας σωστός σύμβουλος. 

Η διαδικτυακή συμβουλευτική μπο-
ρεί να αποτελέσει μια επιτυχημένη μέ-
θοδο συμβουλευτικής και μια ακόμα
επιλογή για τους συμβουλευόμενους,
αρκεί να γίνεται σωστά στα πλαίσια των
ορίων που την καθορίζουν. 
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Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε,
η ανεργία αποτελεί πλέον ένα από τα
πιο σοβαρά ζητήματα που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι εκάστοτε κυβερνή-
σεις. Η οικονομική κρίση και οι επι-
πτώσεις της στο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα της κύπρου, προκάλεσε ζημιά
όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά
κυρίως στον εργασιακό τομέα και στη
διαβίωση των πολιτών. 

Η κύπρος απαριθμεί 45.969 άνερ-
γους τον Ιανουάριο του 2016, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής

Υπηρεσίας της κύπρου (2016), αριθμός
ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενα έτη τον
αντίστοιχο μήνα. Η ανεργία αφορά κυ-
ρίως νεαρά άτομα, τα οποία αδυνατούν
να βρουν εργασία λόγω της οικονομι-
κής στενότητας των επιχειρήσεων και
της δημόσιας υπηρεσίας. οι θέσεις ερ-
γασίας μειώθηκαν δραματικά, καθώς ο
περιορισμένος πλέον κύκλος εργασιών
των επιχειρήσεων δεν αφήνει περιθώ-
ρια για αύξηση του κεφαλαίου και ανά-
γκη για νέο προσωπικό.

Η ανεργία αναμφισβήτητα επηρεά-
ζει τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου
και πόσο μάλλον την ποιότητα ζωής του.
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ανΘΕκΤικΟΤΗΤαΣ ΣΕ νΕΟΥΣ ανΕΡγΟΥΣ ΣΤΗν κΥΠΡΟ

Περίληψη
Η ανεργία, βασικό χαρακτηριστικό  της οικονομικής κρίσης, αποτελεί ένα από τα πιο σο-
βαρά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η δυσμενής συγκυρία που βιώνουν οι νέοι, ως
φυσικό επακόλουθο της ανεργίας, επιδρά στην ποιότητα ζωής τους ενώ ταυτόχρονα αποτε-
λεί παράγοντα κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα τους. κύριος σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι η εκτίμηση της ποιότητας ζωής νέων άνεργων ενηλίκων στην κύπρο και η διε-
ρεύνηση του επιπέδου της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η συ-
σχέτιση της ποιότητας ζωής των νέων άνεργων με το επίπεδο της ψυχικής τους ανθεκτικό-
τητας. Το δείγμα αποτελούν 120 νέοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 25 ετών. Για τη συλλογή των δε-
δομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, που αποτελεί συνδυα-
σμό του ερωτηματολογίου «κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας των RS» των Wagnild & Young
(1987) και της δομημένης συνέντευξης «Διάγραμμα Ποιότητας Ζωής- Lancashire» των Oliv-
er et. al. (1996).

λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, ψυχική ανθεκτικότητα, Νέοι, Άνεργοι, κύπρος.



Η έλλειψη οικονομικών πόρων οδηγεί
το άτομο στην αδράνεια και σε ανα-
σφάλεια καθώς αδυνατεί να ανταπε-
ξέλθει στις βασικές βιοτικές του ανά-
γκες. Το άτομο νιώθει μειονεκτικά
αφού δεν μπορεί να αξιοποιήσει δημι-
ουργικά τις ικανότητες του και απομο-
νώνεται. Επομένως, οι οικονομικές επι-
πτώσεις της ανεργίας σε συνδυασμό με
τις ψυχολογικές επηρεάζουν αρνητικά
την ποιότητα ζωής του. 

Ταυτόχρονα, η ανεργία αποτελεί πα-
ράγοντα επικινδυνότητας για την ψυχι-
κή ανθεκτικότητα του ατόμου. οι αρ-
νητικές επιπτώσεις της ανεργίας στο
άτομο αποτελούν πρόκληση και απειλή
όσον αφορά την προσαρμογή του σε αυ-
τή την αντίξοη κατάσταση που βιώνει.
Το άτομο θα πρέπει να είναι ικανό στο
να επιτύχει να προσαρμοστεί παρά τις
όποιες αντιξοότητες που προκαλεί στη
καθημερινότητα του η ανεργία και επο-
μένως να θεωρηθεί ψυχικά ανθεκτικό. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιά-
ζονται οι έννοιες της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας και της ποιότητας ζωής μέσα
από τη βιβλιογραφία. Ακολούθως, μέ-
σα από την έρευνα που διεξήχθη, επι-
χειρείται η εκτίμηση της ποιότητας ζω-
ής και η διερεύνηση του επιπέδου της
ψυχικής ανθεκτικότητας σε ένα δείγμα
νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 25 ετών
στη κύπρο. Επίσης, επιχειρείται η συ-
σχέτιση της ποιότητας ζωής των νέων
ανέργων με το επίπεδο της ψυχικής τους
ανθεκτικότητας.

Ψυχική ανθεκτικότητα

ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα απα-

σχόλησε την ευρύτερη επιστημονική και
ερευνητική κοινότητα τις τελευταίες δε-
κατετίες. Από τη δεκαετία του 70, επι-
στήμονες και ερευνητές άρχισαν να διε-
ρευνούν το γεγονός ότι κάποια άτομα
τα οποία βρίσκονταν αντιμέτωπα με
στρεσσογόνες και αντίξοες συνθήκες
στη ζωή τους, ήταν σε θέση να ανταπε-
ξέλθουν στις δυσκολίες με επιτυχία ενώ
κάποια άλλα, τα οποία αντιμετώπιζαν
παρόμοιες δύσκολες συνθήκες, αδυνα-
τούσαν να αντεπεξέλθουν. Η πιο πάνω
διαπίστωση, οδήγησε τους ερευνητές
στο να διερευνήσουν και να ερμηνεύ-
σουν την επιτυχημένη προσαρμογή της
πρώτης ομάδας ατόμων και στη συνέ-
χεια, να βρουν τρόπους για να βοηθή-
σουν και τα υπόλοιπα άτομα που βιώ-
νουν παρόμοιες αντίξοες και στρεσσο-
γόνες κατάστασεις.

H έννοια της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας θεωρήθηκε ότι μπορεί να συμβάλει
στην κατανόηση των αιτίων ποικίλων
μορφών ψυχοπαθολογίας, να αποτελέ-
σει ένα σημαντικό θεωρητικό εργαλείο
για τον περιορισμό της αρνητικής επί-
δρασης των στρεσσογόνων παραγόντων
στην ψυχική υγεία, την προώθηση της
ψυχολογικής επάρκειας και την ενθάρ-
ρυνση προς μια πιο θετική πορεία ανά-
πτυξης (Masten & Coatsworth, 1998).

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας ως ικανότητα προσαρμογής του ατό-
μου σε αντίξοες συνθήκες, έχει διαφο-
ρετικά περιεχόμενα. Συνήθως όμως,
αντικατοπτρίζει την ικανότητά του για
επιτυχή προσαρμογή, παρά τις διάφο-
ρες προκλήσεις ή απειλητικές κατα-
στάσεις που βιώνει και την ανάπτυξη
της επάρκειάς του σε διάφορους τομείς,
παρά τις όποιες δυσκολίες (Masten,
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Best, & Garmezy, 1990). Όλα τα πα-
ραπάνω συνθέτουν την έννοια της αν-
θεκτικότητας, που περιλαμβάνει τις πο-
λυεπίπεδες και συχνά πολύπλοκες εκεί-
νες διαδικασίες που επιτρέπουν σε κά-
ποια άτομα να λειτουργούν ομαλά σε
ψυχοκοινωνικό επίπεδο, παρά την
ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών και κιν-
δύνων που τους απειλούν (Masten &
Coatworth, 1998).

Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός
ορισμός του όρου «ψυχική ανθεκτικό-
τητα» (resilience) στην παγκόσμια επι-
στημονική κοινότητα, παρόλο που διά-
φοροι ορισμοί που χρησιμοποιούνται
στη βιβλιογραφία παρουσιάζουν αρκε-
τές ομοιότητες. Η ψυχική ανθεκτικότη-
τα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου
να λειτουργεί με επάρκεια παρά τις
αντίξοες συνθήκες που έχει να αντιμε-
τωπίσει στην προσαρμογή ή την ανά-
πτυξη του (Masten & Coatsworth, 1998). 

Η βασική αρχή στην μελέτη της αν-
θεκτικότητας είναι ότι δεν βιώνουν όλα
τα άτομα που εκτίθενται σε στρεσσο-
γόνες συνθήκες τις ίδιες αρνητικές επι-
πτώσεις. ο Rutter (1987) πρότεινε ότι
η ανθεκτικότητα ασχολείται με μεμο-
νωμένες διακυμάνσεις στην αντιμετώ-
πιση του κινδύνου. Μερικοί άνθρωποι
υποκύπτουν στο στρες και τις αντιξοό-
τητες, ενώ άλλοι ξεπερνούν τους κιν-
δύνους της ζωής δείχνοντας με αυτόν
τον τρόπο την ανθεκτικότητα τους.
ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα της
ανθεκτικότητας απέναντι στις αντιξοό-
τητες διάφερουν από άτομο σε άτομο
και μπορεί να αφορούν την έλλειψη κά-
ποιας ψυχοπαθολογίας, την ικανοποί-
ηση από τη ζωή και την ποιότητα της
ζωής.

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα μέ-
χρι σήμερα έχει παράσχει μια ισχυρή
κατανόηση της έννοιας της ανθεκτικό-
τητας και των προστατευτικών παρα-
γόντων που ενισχύουν την ανθεκτικό-
τητα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
μεγαλύτερης ηλικίας (Wagnild &
Young, 1993), υπάρχει μια αξιοσημεί-
ωτη έλλειψη έρευνας για την ανθεκτι-
κότητα στην ενήλικη ζωή, η οποία πε-
ριορίζει την ανάπτυξη κατάλληλων προ-
στατευτικών παρεμβάσεων για τους
ενήλικες που βρίσκονται σε κρίση.

Ποιότητα ζωής

O ορισμός της ποιότητας ζωής πα-
ραμένει ασαφής στη βιβλιογραφία.
Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί καθώς
η έννοια εμφανίζεται σε διάφορες επι-
στήμες όπως η ιατρική, η φιλοσοφία, η
ψυχολογία κ.α., ενώ λίγοι από αυτούς
τους ορισμούς θα εισηγούνταν μια στα-
θερή, αντικειμενική μέθοδο μέτρησης.
Στην παρούσα έρευνα, επιλέγουμε τον
ορισμό της L. Fallowfield (1990), σύμ-
φωνα με τον οποίο: «Η ποιότητα ζωής
δεν είναι μία μονοσήμαντη έννοια, αλ-
λά προφανώς ένα πολύπλοκο αμάλγα-
μα ικανοποιητικής λειτουργίας σε τέσ-
σερις βασικές παραμέτρους: την ψυχο-
λογική, την κοινωνική, την πνευματική
και τη σωματική.»

ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας
(ΠοΥ) έχει ορίσει την ΠΖ ως, «την υπο-
κειμενική αντίληψη που έχει το άτομο
για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαί-
σια του συστήματος αξιών και πολιτι-
σμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας
στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτη-
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ση με τους προσωπικούς στόχους, τις
προσδοκίες, τα κριτήρια και της ανη-
συχίες του» (WHO, 1993).

Σήμερα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα
ορισμών της ποιότητας ζωής. ο Bowling
(2005) περιγράφει την ποιότητα ως ένα
βαθμό καλοσύνης και ότι η ποιότητα
ζωής αφορά την καλοσύνη της ζωής. ο
Brulde (2003) υποστήριξε ότι ένα από
τα προβλήματα σε σχέση με την μέτρη-
ση της ποιότητας ζωής είναι ότι οι ερευ-
νητές δεν χρησιμοποιούν μια καλά αι-
τιολογημένη τυπική ευκρίνεια του όρου
«ποιότητα ζωής», όταν κατασκευάζουν
τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας
 ζωής. Μέχρι τώρα, η ευρύτερη ερευνη-
τική κοινότητα δεν έχει συμφωνήσει σε
ένα κοινό ορισμό, ούτε σε ένα τελικό
θεωρητικό πλαίσιο της ποιότητας της
ζωής (Bowling, 2005). 

Παραδοσιακά, υποστηρίζεται ότι οι
οικονομικές συνθήκες καθορίζουν την
ποιότητα της ζωής (ΠΖ), ιδιαίτερα σε
ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που
η φτώχεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα
(Jahoda, 1982). ωστόσο, είναι λάθος η
ποιότητα ζωής να αφορά μόνο την οι-
κονομική κατάσταση των ατόμων.

Η εστίαση σε αυτή τη μελέτη της της
ποιότητας ζωής (ΠΖ) μεταξύ των νέων
ανέργων έγινε επειδή οι μελέτες της
ποιότητας ζωής στην εν λόγω ομάδα
πληθυσμού είναι λίγες. Εξάλλου, τα πο-
σοστά ανεργίας μεταξύ των νέων έχουν
γενικά διπλασιαστεί σε σχέση με το συ-
νολικό ποσοστό των ατόμων που είναι
μεγαλύτερης ηλικίας (Στατιστική Υπη-
ρεσία κύπρου, 2016). Επιπλέον, επι-
κρατεί η τάση ότι η ανεργία μεταξύ των
νέων κυπρίων αυξάνεται, γεγονός που
την καθιστά όλο και περισσότερο ση-

μαντικό θέμα προς διερεύνηση. Τέλος,
η ποιότητα ζωής που διερευνούμε στην
παρούσα εργασία καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα της ανθρώπινης πτυχής της ζω-
ής, γεγονός που καθιστά την έρευνα
σπάνια. 

ανεργία

Η ανεργία είναι η κατάσταση ενός
ατόμου ικανού, πρόθυμου και διαθέσι-
μου να εργαστεί, το οποίο δε δύναται
να βρει εργασία για να απασχoληθεί
(κώττη Γ. & Αθηνάς Πετράκη-κώττη,
2005). οι επιπτώσεις στην ανεργία αφο-
ρούν στην ατομική και κοινωνική ζωή
του ατόμου με οικονομικές, πολιτικές
προεκτάσεις και επιπτώσεις στη σωμα-
τική και ψυχική του υγεία. Για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους, ανεργία ση-
μαίνει πτώση του βιοτικού τους επιπέ-
δου και αδυναμία να ικανοποιήσουν
τις βασικές τους ανάγκες (Mankiw,
2002). Όταν η ανεργία φτάνει σε δι-
ψήφια ποσοστά, ακόμα και χαμηλότε-
ρα από αυτά, μετατρέπεται σε πολιτι-
κό πρόβλημα με οικονομικές προεκτά-
σεις (Dornbusch & Fischer, 1993). οι
βασικές συνέπειες των υψηλών ποσο-
στών ανεργίας είναι η απώλεια παρα-
γωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργα-
σίας των ανέργων, η οποία θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγι-
κή διαδικασία, η απώλεια εισοδήματος
για τον άνεργο και την οικογένεια του
και η επιβάρυνση του κρατικού προϋ-
πολογισμού, λόγω της παροχής των επι-
δομάτων ανεργίας προς τους ανέργους
(κώττη, 1996).

Η ανεργία εκτός από τις οικονομι-
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κές επιπτώσεις επιφέρει στο άτομο και
ψυχολογικές όπως είναι η χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, η έλλειψη ικανοποίησης, η
μιζέρια. Το άτομο νιώθει μειονεκτικά
αφού δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει
δημιουργικά τις ικανότητες του, νιώθει
απορριπτέο από την κοινωνία, βιώνει
αισθήματα πίκρας, απογοήτευσης και
στρες. Απομονώνεται από την κοινω-
νία και περιθωριοποιείται καθώς δεν
μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια του.
Συχνά φτάνει ακόμα και στο σημείο να
εκδηλώσει αντικοινωνική συμπεριφο-
ρά (Hammartrom, 1994).

Η ανεργία παραμένει ένα μείζον κοι-
νωνικό πρόβλημα στις περισσότερες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κύπρου. κατά τη διάρκεια αυ-
τής της έρευνας, οι άνεργοι στην κύ-
πρου περί το τέλος Ιανουαρίου 2016,
έφτασαν τα 45.969 πρόσωπα σύμφωνα
με τα στοιχεία της Στατιστικής υπηρε-
σίας.

Ερευνητικά στοιχεία έχουν δείξει
ότι τα προβλήματα υγείας που προκύ-
πτουν και η συναισθηματική δυσφορία
που βιώνουν οι άνεργοι σε συνάρτηση
με την στρεσογόνο ζωή τους μπορεί να
σχετίζεται με τις στρατηγικές αντιμε-
τώπισης που χρησιμοποιούν τα άτομα
για να διαχειριστούν την απώλεια ερ-
γασίας και την ανεργία (Langens, Mose,
2006). Μια σειρά από μελέτες έχουν
δείξει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της
ανεργίας σχετίζεται με τον τρόπο που
οι άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνο-
νται σχετικά με τις επιπτώσεις της ανερ-
γίας και πώς μπορούν να ελαχιστοποι-
ήσουν την προσωπική, κοινωνική και
οικονομική απειλή αυτής της κατάστα-
σης (Grossi, 1999). Εν ολίγοις, ο τρό-

πος αντιμετώπισης της ανεργίας που το
κάθε άτομο υιοθετεί για να αντιμετω-
πίσει την ψυχολογική δυσφορία που
βιώνει κατά τη διάρκεια της ανεργίας
φαίνεται να συνδέεται σε κάποιο βαθ-
μό με τα επίπεδα της σωματικής και ψυ-
χικής υγείας (Waters, 2000). 

Η ανεργία φαίνεται να έχει μια βα-
θιά επίδραση στη ζωή των ανέργων ατό-
μων και των οικογένειών τους. ως ένα
σημαντικό γεγονός της ζωής τους, η
απώλεια θέσεων εργασίας κατατάσσε-
ται στο ανώτερο τεταρτημόριο των γε-
γονότων της ζωής που δημιουργούν
στρες και είναι μία από τις κορυφαίες
10 τραυματικές εμπειρίες της ζωής
(Hanisch, 1999). 

Η ανεργία μπορεί επομένως να θε-
ωρηθεί μία από τις πιθανές πηγές αντι-
ξοότητας στην ενήλικη ζωή, στερώντας
από το άτομο τα πλεονεκτήματα μιας
εργασίας: οικονομικών πόρων, την κοι-
νωνική επαφή με τους συναδέλφους του,
την προσωπική ανάπτυξη, και την ταυ-
τοποίηση.

Μεθοδολογία

Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό
την εκτίμηση της ποιότητας ζωής και τη
διερεύνηση του επιπέδου ψυχικής αν-
θεκτικότητας σε ένα δείγμα νέων άνερ-
γων ηλικίας 18 μέχρι 25 ετών στην κύ-
προ. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε η συ-
σχέτιση της ποιότητας ζωής των νέων
άνεργων με το επίπεδο της ψυχικής τους
ανθεκτικότητας τους.

Τα ερευνητικά ερωτήματα της ερ-
γασίας είναι τα ακόλουθα: (1) Ποιοι εί-
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ναι οι δείκτες της ποιότητας ζωής κα-
θώς και το συνολικό αίσθημα ευεξίας
νέων ανέργων ηλικίας 18-25 ετών στην
κύπρο;, (2) Ποιο είναι το επίπεδο της
ψυχικής ανθεκτικότητας νέων ανέργων
ηλικίας 18-25 ετών στην κύπρο;, (3)
Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του συ-
νολικού αισθήματος ευεξίας και του
μορφωτικού επιπέδου νέων ανέργων
ηλικίας 18-25 ετών στην κύπρο;, (4)
Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του επι-
πέδου ανθεκτικότητας και του μορφω-
τικού επιπέδου νέων ανέργων ηλικίας
18-25 ετών στην κύπρο;,(5)Υφίσταται
οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στο επί-
πεδο της ποιότητας ζωής και της ψυχι-
κής ανθεκτικότητας σε νέους άνεργους
ηλικίας 18-25 ετών στην κύπρο; 

Δείγμα

Το δείγμα της παρούσας έρευνας
αποτέλεσαν 120 νέοι άνεργοι, ηλικίας
18-25 ετών, οι οποίοι διαμένουν σε όλες
τις ελεύθερες επαρχίες της κύπρο. Στην
έρευνα συμμετείχαν 80 γυναίκες και 40
άντρες. ο μέσος όρος ηλικία τους ήταν
τα 24,7 έτη. 110 άτομα ήταν κυπριακής
καταγωγής και 9 δήλωσαν άλλη εθνι-
κότητα. 56(%) είχαν πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, 36 (%) ήταν κάτοχοι με-
ταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου, 11
(%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 2(%) ήταν απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ο πληθυσμός-στόχος της παρούσας
έρευνας είναι νέοι άνεργοι ηλικίας 18-
25 ετών που ζουν στην κύπρο. Στην κύ-
προ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της στατιστικής υπηρεσίας οι εγγε-

γραμμένοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών
ανέρχονται στους 4.078 κατά τον μήνα
Ιανουάριο 2016 (Στατιστική Υπηρεσία,
2016).

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων, δη-
μιουργήθηκε από την ερευνήτρια ένα
ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο,
το οποίο αποτελεί συνδυασμό του ερω-
τηματολογίου «κλίμακα ψυχικής ανθε-
κτικότητας των RS» των Wagnild &
Young (1987) και της δομημένης συνέ-
ντευξης «Διάγραμμα Ποιότητας Ζωής –
Lancashire» των Oliver et al (1996), με-
ταφρασμένα στα ελληνικά και προ-
σαρμοσμένα στα ερευνητικά ερωτήμα-
τα της παρούσας έρευνας. οι απαντή-
σεις βαθμολογούνταν σε μία 4βαθμη
κλίμακα τύπου Likert, η οποία εκτείνε-
ται από το «διαφωνώ απόλυτα» έως το
«συμφωνώ απόλυτα». 

Τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιή-
θηκαν κατόπιν προσαρμογής είναι ανα-
λυτικά τα εξής:
1. Το ερωτηματολόγιο «Κλίμακα ψυ-

χικής ανθεκτικότητας των RS» των
Wagnild & Young (1987). Αποτελεί-
ται από 25 ερωτήματα που αξιολο-
γούν τις ιδιότητες της ανθεκτικότη-
τας. Η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για
να απευθύνεται σε ευρεία μάζα. οι
Wagnild και Young (1993) εντόπι-
σαν δύο συνιστώσες της ανθεκτικό-
τητας τις οποίες ένταξαν στο ερω-
τηματολόγιο: προσωπικές ικανότη-
τες (αυτοδυναμία, ανεξαρτησία,
αποφασιστικότητα, γνώση, επινοη-
τικότητα, επιμονή) και την αποδοχή
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του εαυτού και της ζωής (προσαρ-
μοστικότητα, ευελιξία, μια ισορρο-
πημένη προοπτική ζωής). οι πιθα-
νές τιμές της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας, όπως αυτή αξιολογείται από το
ερωτηματολόγιο, κυμαίνονται από
25 μέχρι 175, σε 7βαθμη κλιμακα
Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα)
μέχρι το 7 (συμφωνώ απόλυτα), με
τις υψηλότερες βαθμολογίες να υπο-
δεικνύουν υψηλότερο επίπεδο ψυ-
χικής ανθεκτικότητας. 

2. Το «Διάγραμμα Ποιότητας Ζωής –
Lancashire» των Oliver et al (1996).
Αποτελεί μία τροποποιημένη μορ-
φή δομημένης συνέντευξης του
Lehman (Lehman Quality of Life
Interview, QOLI Lehman, 1983) για
την ποιότητα ζωής. Σχεδιάστηκε στη
Μ. βρετανία για την μελέτη της ποι-
ότητας ζωής των χρηστών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας. Εξετάζει αντικει-
μενικούς και υποκειμενικούς δεί-
κτες ποιότητας ζωής και το γενικό
αίσθημα ευ ζην (Skevington, 2002).
Το LQoLP, σταθμίστηκε στα ελλη-
νικά στο πλαίσιο διδακτορικής δια-
τριβής που εξέτασε την ποιότητα ζω-
ής των ενήλικων χρηστών κοινοτι-
κών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην
Ελλάδα (Evangelou, 2007). Αξιολο-
γεί την ποιότητα ζωής και την ικα-
νοποίηση σε 9 τομείς (εργασία, ει-
σόδημα, συνθήκες διαβίωσης,ελεύ-
θερος χρόνος, αίσθημα ασφάλειας,
οικογενειακές σχέσεις, κοινωνικές
σχέσεις, υγεία, πρόσβαση στις τοπι-
κές κοινωνικές υπηρεσίες) και το
συνολικό αίσθημα ευεξίας. Για την
παρούσα μελέτη εξαιρέθηκαν τα
ερωτήματα που αφορούσαν την ερ-

γασία και την πρόσβαση στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες καθότι δεν απα-
ντούσαν στα ερευνητικά ερωτήμα-
τα που τέθηκαν.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων δη-
μιουργήθηκε το πιο πάνω αναφερόμε-
νο ερωτηματολόγιο το οποίο αναρτή-
θηκε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυα-
κής πλατφόρμας ερευνών EnKlikAnketa
(1KA) του Πανεπιστημίου Λιουμπλιά-
να της Σλοβενίας στα Μέσα κοινωνι-
κής Δικτύωσης Facebook και Twitter.
Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στις
13/2/2016 από την ερευνήτρια μέσω
προσωπικού λογαριασμού της. Η δια-
δικασία συλλογής των δεδομένων διήρ-
κησε δύο μήνες.

αποτελέσματα 

Όπως προαναφέρθηκε, το 1ο ερευ-
νητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας
αφορά την έννοια της ποιότητας ζωής
σε νέους ανέργους. Aναφορικά με το
1ο ερευνητικό ερώτημα «Ποιοι είναι οι
δείκτες της ποιότητας ζωής καθώς και
το συνολικό αίσθημα ευεξίας νέων
ανέργων ηλικίας 18-25 ετών στην κύ-
προ;» τα αποτελέσματα παρουσιάζο-
νται πιο κάτω: 

Κοινωνικές σχέσεις/Ελεύθερος χρόνος
Το 54% των συμμετεχόντων δήλωσαν
ικανοποιημένοι με το πώς περνούν την
μέρα τους. Το 61% δήλωσαν ικανοποι-
ημένοι με τις δραστηριότητες τους στο
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σπίτι ενώ 66% δήλωσαν ικανοποιημέ-
νοι με τις δραστηριότητες έξω από το
σπίτι. Το 69% των συμμετεχόντων δή-
λωσαν ικανοποιημένοι με τη συνανα-
στροφή τους με άλλα άτομα ενώ 55%
δήλωσαν ικανοποιημένοι με τους φί-
λους που έχουν. Τέλος, το 48% των συμ-
μετεχόντων δήλωσαν ικανοποιημένοι
με την σεξουαλική τους ζωή. 

Υγεία
Το αίσθημα ικανοποίησης των συμμετε-
χόντων από την γενική κατάσταση υγεί-
ας τους ήταν υψηλό (Μο= 3.1). Σε ό,τι
αφορά την νευρική τους ευεξία, 53% του
δείγματος ανέφερε ότι είναι ικανοποι-
ημένο ενώ 30% δήλωσε το αντίθετο. 

Οικονομική κατάσταση
65% του δείγματος δήλωσαν ότι δεν εί-
ναι ικανοποιημένοι από την οικονομι-
κή τους κατάσταση ενώ το 46% δήλω-
σαν ότι είναι ικανοποιημένοι από το πο-
σό των χρημάτων που έχουν για δια-
σκέδαση.

Οικογενειακές σχέσεις 
92% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικα-
νοποιημένοι από τις σχέσεις τους με την
οικογένεια ενώ το 75% του δείγματος
δήλωσε ικανοποιημένο με το ποσοστό
επαφής που έχει με συγγενικά του πρό-
σωπα.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό αίσθημα
ευεξίας, οι στατιστικοί δείκτες κατέ-
δειξαν ότι κατά την χρονική στιγμή της
έρευνας 61,7% των ερωτώμενων ήταν
μέτρια ικανοποιημένοι από τη ζωής
τους, 34,2% ήταν ελάχιστα ικανοποιη-
μένοι από τη ζωής τους ενώ 4,1% ήταν
πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωής τους. 

Αναφορικά με το 2ο ερευνητικό
ερώτημα «Ποιο είναι το επίπεδο της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας νέων ανέργων
ηλικίας 18-25 ετών στην κύπρο;», η ανά-
λυση των αποτελεσμάτων κατηγοριο-
ποίησε το δείγμα των συμμετεχόντων
σε τρεις κατηγορίες βάση του επιπέδου
ψυχικής ανθεκτικότητας τους. 93,4%
των συμμετεχόντων κατατάσσονται στο
υψηλό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότη-
τας, 3,3% στο μέτριο και 3,3% στο χα-
μηλό επίπεδο όπως απεικονίζεται στο
πιο κάτω Σχήμα:

Αναφορικά με το 3ο ερευνητικό
ερώτημα «Υπάρχει συσχετισμός μετα-
ξύ του συνολικού αισθήματος ευεξίας
και του μορφωτικού επιπέδου νέων
ανέργων ηλικίας 18-25 ετών στην κύ-
προ;», βρέθηκε μέτρια θετική συσχέτι-
ση μεταξύ του συνολικού αισθήματος
ευεξίας και του μορφωτικού επιπέδου
των νέων ανέργων (r=0.301).

Αναφορικά με το 4ο ερευνητικό
ερώτημα «Υπάρχει συσχετισμός μετα-
ξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας και του
μορφωτικού επιπέδου νέων ανέργων
ηλικίας 18-25 ετών στην κύπρο;», βρέ-
θηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ
του επιπέδου της ψυχικής ανθεκτικό-
τητας και του μορφωτικού επιπέδου νέ-
ων ανέργων (r=0.358).

Τέλος, αναφορικά με το 5ο ερευνη-
τικό ερώτημα «Υφίσταται οποιαδήπο-
τε σχέση στο επίπεδο της ποιότητας ζω-
ής και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε
νέους άνεργους ηλικίας 18-25 ετών στην
κύπρο;», βρέθηκε ισχυρή θετική συ-
σχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο ποιότη-
τας ζωής και ανθεκτικότητας των νέων
ανέργων (r=902).
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Συζήτηση 

οι δείκτες ποιότητας ζωής κατέξει-
ξαν ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη δεν
ήταν ικανοποιημένοι από την οικονομι-
κή τους κατάσταση ενώ δήλωσαν στην
πλειοψηφία τους μέτρια ικανοποιημέ-
νοι από την ποιότητα ζωής τους. Η πλει-
οψηφία των ερωτώμενων ήταν απόφοι-
τοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ο δεί-
κτης ικανοποίησης των συμμετεχόντων
από την οικονομική τους κατάσταση
ήταν ο χαμηλότερος συγκριτικά με τους
υπόλοιπους τομείς της ποιότητας ζωής. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι η πρόσφατη οι-
κονομική κρίση έχει επηρεάσει την ποι-
ότητα ζωής των νέων ηλικίας 18-25 ετών
στην κύπρο κυρίως όσον αφορά την οι-
κονομική τους κατάσταση. Αυτή η έρευ-
να έχει στόχο να θέσει βασικούς προ-
βληματισμούς σχετικά με τη δυνατότη-
τα των αρμόδιων φορέων να συμβάλουν
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των
νέων μέσα από διαδικασίες αξιολόγη-
σης αναγκών τους. 

Σε αυτή την έρευνα, επιβεβαιώθη-
κε αυτό που έχει ήδη αναφέρει η Jahoda
(1982) ότι οι πιο χαμηλοί δείκτες ποιό-
τητας ζωής των ανέργων καταγράφο-
νται στην οικονομική τους κατάσταση.
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, κα-
θώς η έλλειψη χρημάτων αποτελεί μεί-
ζον πρόβλημα της καθημερινότητας του
ατόμου ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τη
δυνατότητα του να ψυχαγωγηθεί, να συ-
ναναστραφεί με άλλα άτομα, σε μία με-
ταβατική περίοδο της ζωής του που οι
νέοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τη
ταυτότητα τους και να νιώσουν ανε-
ξάρτητοι. 

Η Jahoda (1982) διερεύνησε την έν-
νοια της εργασίας σε σχέση με τις πρό-
δηλες και λανθάνουσες λειτουργίες της.
οι πρόδηλες λειτουργίες της αφορούν
ως επί το πλείστον την οικονομική κα-
τάσταση του ατόμου και την οικονομι-
κή δυσπραγία που αποτελεί συνέπεια
της ανεργίας. ωστόσο, η ανεργία επη-
ρεάζει επίσης λανθάνουσες λειτουργίες
της εργασίας και μειώνει το επίπεδο της
ποιότητας ζωής. Τα ευρήματα της πα-
ρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν το γε-
γονός ότι η ανεργία επηρεάζει άμεσα
σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κα-
τάσταση του ατόμου και έμμεσα το πο-
σοστό ικανοποίησης από την ποιότητα
ζωής του. 

Επίσης, μέσα από τα ευρήματα δια-
φαίνεται ότι η μόρφωση και συγκεκρι-
μένα η τριτοβάθμια εκπαίδευση απο-
τελούν για τον νέο σημαντικό παράγο-
ντα, που λειτουργεί θετικά στον ίδιο και
συσχετίζεται σε μέγαλο βαθμό τόσο με
το μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από
την ποιότητα ζωής του όσο και με το ψη-
λό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας που
διαθέτει. Άλλωστε, η τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο
για τον άνθρωπο και σχετίζεται άμεσα
με τις θετικές προσδοκίες του ατόμου
για εξεύρεση εργασίας (McKee-Ryan,
Song, Wanberg, Kinicki, 2005).

Παράλληλα, μέσα από τα ευρήμα-
τα διαπιστώθηκε αυτό που έχουν ήδη
καταγράψει οι Lawford και Eiser
(2001), ότι το επίπεδο της ψυχικής αν-
θεκτικότητας συσχετίζεται θετικά σε
μεγάλο βαθμό με τους δείκτες της ποι-
ότητας ζωής, δηλαδή όσο μεγαλύτερη
είναι η ψυχική ανθεκτικότητα στους νέ-
ους ανέργους τόσο υψηλότεροι φαίνε-
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ται να είναι οι δείκτες ποιότητας ζωής
τους.

Η έρευνα αυτή προσπάθησε να αυ-
ξήσει τη γνώση γύρω από την ψυχική
ανθεκτικότητα σε νέους ανέργους. Η
ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να προ-
στατεύσει τον άνεργο από τις αρνητι-
κές επιπτώσεις της ανεργίας και να βελ-
τιώσει την ποιότητα ζωής του. Όσο πε-
ρισσότερο το πρόσωπο που είναι άνερ-
γο είναι ψυχικά ανθεκτικό, τόσο πε-
ρισσότερο νιώθει ικανοποιημένο από
την ποιότητα ζωής του. Τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας προσθέ-
τουν στη βάση της βιβλιογραφίας, το γε-
γονός ότι η ανθεκτικότητα βοηθά το
άτομο να νιώθει ικανοποιημένο από την
ποιότητα ζωής του. 

Η ανθεκτικότητα σε νέους ανέργους
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό το-
μέα για έρευνα. Σημαντικά κεφάλαια
δαπανώνται για την υποστήριξη ατό-
μων που αναζητούν εργασία, ενώ μέχρι
σήμερα τα ποσοστά ανεργίας παραμέ-
νουν αμετάβλητα. Σε αυτή την έρευνα,
ένα 34,2% των συμμετεχόντων δήλωσε

μέτρια ικανοποιημένο από την ποιότη-
τα ζωής του. Αυτό δείχνει ότι οι τρέ-
χουσες στρατηγικές για την αντιμετώ-
πιση της αντιξοότητας της ανεργίας εί-
τε δεν εφαρμόζονται ή έχουν περιορι-
σμένο αντίκτυπο στους νέους.

Μελλοντικές έρευνες θα μπορού-
σαν να εστιάσουν στο θέμα της ανθε-
κτικότητας μέσα από ποιοτική έρευνα.
Μέσα από ποιοτικές μεθόδους, θα
ήταν δυνατό να σκιαγραφηθεί η εικό-
να του νέου άνεργου που αναζητά ερ-
γασία, να διερευνηθεί τι είναι εκείνο
που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τι
συνιστά αντιξοότητα. Επίσης, άνεργοι
οι οποίοι φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικοί, θα μπορούσε να διερευ-
νηθεί τι συντελεί στο να διατηρούν την
αίσθηση της ευημερίας και της ικανο-
ποίησης από την ποιότητα ζωής τους.
Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση
διαχρονικών ερευνών για εντοπισμό
των προστατευτικών παραγόντων που
σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και
την ανεργία.
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Εισαγωγή

ο όρος «ομότιμος σύμβουλος»1 ατό-
μων με αναπηρία έκανε την εμφάνισή
του τη δεκαετία του ’60, όταν ο
EdRoberts και ο JohnHessler, οι πρώ-
τοι τετραπληγικοί με τεχνητή ανα-

πνευστική λειτουργία που φοίτησαν
στο πανεπιστήμιο του Berkeley, στην
καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, δημιούργησαν, μαζί με άλλους φοι-
τητές με αναπηρία, που φιλοξενούνταν
στους θαλάμους του νοσοκομείου
Cowell, τους «TheRollingQuads»
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Περίληψη
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του μοντέλου της Συμβουλευτικής ομο-
τίμων (Συ.ομ.) για άτομα με αναπηρίες. Με βάση τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία περι-
γράφονται τα βασικά σημεία του μοντέλου και η αξιοποίησή του ως μεθόδου συμβουλευτι-
κής υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. τα βασικότερα θέματα που προσεγγίζονται στο κεί-
μενο που ακολουθεί είναι (i) οριοθέτηση της συμβουλευτικής ομοτίμων (ii) πλεονεκτήματα
και (πιθανά) μειονεκτήματα ενός προγράμματος συμβουλευτικής ομοτίμων και (iii) δεξιό-
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Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, Συμβουλευτική ομότιμων, (επαγγελματική) Πληροφόρηση, ψυ-
χολογική στήριξη, κοινωνική συμπερίληψη.



(Brown, 1999). ορμώμενοι από την πε-
ποίθησή τους ότι τα πλέον κατάλληλα
πρόσωπα για να μιλήσουν για τη δια-
βίωση με κάποια αναπηρία ήταν τα
ίδια τα άτομα με αναπηρία (εφεξής
α.μεα.) και όχι οι επαγγελματίες υγεί-
ας που τους περιέβαλαν άρχισαν να
συμβουλεύουν τους ομοίους τους και
να αυτοαποκαλούνται «peercounse -
lors» (Brown, 1999). 

Παρόμοιες ομάδες με αυτή του
Berkeley άρχισαν να αναπτύσσονται τη
δεκαετία του ’60 σε διάφορα μέρη του
κόσμου, ως αποτέλεσμα του παγκόσμι-
ου κινήματος για τη διεκδίκηση των
ίσων δικαιωμάτων των α.μεα. Η πα-
ράλληλη δημιουργία των κέντρων ανε-
ξάρτητης διαβίωσης σε συνδυασμό με
την αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτή-
των συμβουλευτικής, προκειμένου οι
“peercounselors” να αντεπεξέλθουν
στον χειρισμό περίπλοκων καταστάσε-
ων, οδήγησε στην αντικατάσταση του
όρου “peercounselor” από τον όρο
“peerssupporter” (Brown, 1999), ο οποί-
ος και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα,
ως ο πλέον δόκιμος. 

Στην Ελλάδα, υπηρεσίες συμβου-
λευτικής ομοτίμων παρασχέθηκαν ορ-
γανωμένα, για πρώτη φορά, από το σω-
ματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«Άλλη Όψη», το οποίο συστάθηκε τον
ιούλιο του 2007 από ανθρώπους με κι-
νητικές αναπηρίες και μη. το πρώτο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα του σωματείου
απευθυνόταν σε ανθρώπους με παθή-
σεις και βλάβες του νωτιαίου μυελού
και στόχευε στη βελτίωση του επιπέδου

αυτονομίας τους, με τη χρήση της ομό-
τιμης στήριξης και της πρακτικής εξά-
σκησης (http://alli-opsi.gr).

2. Ορισμοί και Σκοπός 
της Συμβουλευτικής Ομοτίμων

Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει ορι-
σμών για την συμβουλευτική ομοτίμων
για άτομα με αναπηρία. από τους πλέ-
ον αντιπροσωπευτικούς είναι ο ορισμός
που χρησιμοποιείται από τα Προγράμ-
ματα Προσβάσιμης Διαβίωσης της Χα-
βάης, τα οποία ορίζουν τη συμβουλευ-
τική ομοτίμων ως «παροχή συμβουλών
σε ένα άτομο με αναπηρία από ένα άτο-
μο με (παρόμοιας μορφής)2 αναπηρία,
το οποίο έχει αναπτύξει τις απαραίτη-
τες δεξιότητες αντιμετώπισης για να
ασχοληθεί αποτελεσματικά με ψυχο-
κοινωνικά, περιβαλλοντικά, φυσιολο-
γικά και κοινωνικά εμπόδια» (Shreve,
1991: 6). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
η συμβουλευτική ομοτίμων δίνει τη δυ-
νατότητα δημιουργίας μιας πρόσωπο με
πρόσωπο σχέσης μεταξύ περισσότερο
και λιγότερο έμπειρων ατόμων, η οποία
αποσκοπεί στην προσωπική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη (Plamondon &
CCGHR, 2007) και «βασίζεται στις βα-
σικές αρχές του σεβασμού, της κοινής
ευθύνης και της αμοιβαίας συμφωνίας»
(Mead, Hilton και Curtis 2001: 135).

Όπως υποστηρίζει ο Carter (2000:
3), ο βασικός σκοπός της συμβουλευτι-
κής ομοτίμων έγκειται στην «προαγω-
γή της φιλοσοφίας της ανεξάρτητης δια-
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2. Σημείωση των συγγραφέων.



βίωσης και στην ενθάρρυνση των συμ-
βουλευόμενων να την ασπαστούν». Η
εν λόγω φιλοσοφία, η οποία αναπτύ-
χθηκε στα κέντρα ανεξάρτητης δια-
βίωσης, ανά την υφήλιο, θεωρεί ότι το
πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ανα-
πηρία αυτή καθεαυτή, αλλά στην εξάρ-
τηση των α.μεα. από τους επαγγελμα-
τίες που ασχολούνται με την αναπηρία,
καθώς επίσης και στους κάθε είδους
φραγμούς, είτε αυτοί οφείλονται στο
περιβάλλον, είτε στις υφιστάμενες συ-
μπεριφορές απέναντι στην αναπηρία
(ό.π.). 

3. Ανάγκη για Συμβουλευτική
Ομοτίμων

τα άτομα με αναπηρία συχνά κά-
νουν λόγο για ανεπάρκεια του/της αρ-
τιμελούς σύμβουλου (Brearley, 1980), η
οποία πηγάζει από την απουσία κοινών
εμπειριών, ικανών να συμβάλουν στην
κατανόηση των ριζικών αλλαγών που
επιφέρει η αναπηρία στην προσωπική,
κοινωνική και επαγγελματική ζωή ενός
ατόμου. Στον αντίποδα αυτής της ανε-
πάρκειας βρίσκεται η αίσθηση ασφά-
λειας, η προαγωγή της αυτοαξίας
του/της συμβουλευόμενου-ης, η ηθική
υποστήριξη που του/της παρέχεται από
τον/την ομότιμο σύμβουλο και η καλ-
λιέργεια διαπροσωπικών και επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων, όπως ενσυναί-
σθηση, σεβασμός, γνησιότητα και αυ-
τοαποκάλυψη (Lachat, 1988). 

αυτή η διαφορετικού τύπου παρέμ-
βαση βασίζεται στην υπόθεση ότι τα
ίδια τα άτομα που βιώνουν την αναπη-
ρία και έχουν ήδη προσαρμοστεί στη
νέα πραγματικότητα είναι τα πιο κα-
τάλληλα για να συναισθανθούν και να
μπορέσουν να πλησιάσουν αποτελε-
σματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους
που πασχίζουν να συμφιλιωθούν με τη
δραματική αλλαγή που η αναπηρία επέ-
φερε στη καθημερινότητα τους (Carter,
2000). Παρέχοντας στους συμβουλευό-
μενους3 μια ολιστική, αξιόπιστη πλη-
ροφόρηση για την αναπηρία, σε πρα-
κτικό και συναισθηματικό επίπεδο, οι
ομότιμοι μέντορες καταλαγιάζουν τους
φόβους και αναζωπυρώνουν τις ελπί-
δες των συμβουλευόμενών τους, απο-
δεικνύοντας έμπρακτα πως η ζωή συ-
νεχίζεται και μετά την απόκτηση μιας
αναπηρίας (Veith, Sherman, Pellino &
Yasui, 2006). «νομιμοποιώντας» τη φυ-
σικότητα των συναισθηματικών τους
αντιδράσεων, διευκολύνοντας την αβία-
στη έκφραση τους και αντιλαμβανόμε-
νοι την ανάγκη τους να συζητήσουν θέ-
ματα που αφορούν την αναπηρία και τα
οποία διστάζουν να μοιραστούν με άτο-
μα του στενού οικογενειακού και φιλι-
κού περιβάλλοντος τους, καθιστούν την
ομότιμη συμβουλευτική σχέση μια σχέ-
ση μοναδική, βασιζόμενη στις έννοιες
της αξιοπιστίας, της ισότητας, της αμοι-
βαιότητας και της αποδοχής (Veithetal.,
2006). Συνάμα, οι ομότιμοι σύμβουλοι
λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για
τους συμβουλευόμενους, οδηγώντας
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τους στην επαναξιολόγηση της προ του
τραυματισμού εμπειρίας τους και στην
απόφαση να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τις λειτουργικές τους ικανότητες και να
επαναπροσδιορίσουν την προσωπική
τους ταυτότητα και τους επαγγελματι-
κούς τους στόχους (ό.π.).

4. Χαρακτηριστικά ενός Ομότιμου
Συμβούλου

υπηρεσίες συμβουλευτικής ομοτί-
μων προσφέρονται συνήθως είτε από
αυτοεξυπηρετούμενους και ανεξάρτη-
τους εθελοντές που ζουν υπό συνθήκες
αναπηρίας, χωρίς όμως γνώσεις συμ-
βουλευτικής, είτε από «διπλωματούχους
μη επαγγελματίες συμβούλους με ανα-
πηρία και επαγγελματίες συμβούλους
που εργάζονται είτε με ομάδες είτε με
μεμονωμένα άτομα, είτε με μίγμα και
των δύο» (Independent Living Research
Utilization στο Krucketal., 2010: 1).

το προφίλ ενός/μιας καλού-ής συμ-
βούλου περιλαμβάνει χαρακτηριστικά
όπως ενσυναίσθηση, αμεσότητα, ειλι-
κρίνεια, αξιοπιστία, ηθικές αρχές, ικα-
νότητα ενεργητικής ακρόασης, επικοι-
νωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, αυθε-
ντικότητα, καλλιέργεια, προσήνεια και
ευσυνειδησία (Krucketal., 2010). απα-
ραίτητα θεωρούνται επίσης συναισθη-
ματικής φύσεως χαρακτηριστικά, όπως
η υπομονή, η συμπόνια, η ανεκτικότη-
τα, η συναισθηματική σταθερότητα και
η δυνατότητα ειλικρινούς έκφρασης των
αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και
γενικότερα χαρακτηριστικά, όπως η συ-
νέπεια στην εκπλήρωση ανειλημμένων
υποχρεώσεων και ο σεβασμός των

εμπειριών των συμβουλευόμενων
(Hibbardetal., 2002). Στις θεμελιώδεις
ιδιότητες ενός/μιας καλού-ής μέντορα
συμπεριλαμβάνονται επίσης η ανάγκη
του/της για εθελοντική προσφορά, η αυ-
τογνωσία όσον αφορά τα προτερήμα-
τα και τις αδυναμίες του/της, η ικανό-
τητα του/της να προσαρμόζεται στις
προκλήσεις της ζωής και η ηθελημένη
απόκρυψη των προσωπικών του/της
απόψεων, όταν κρίνεται απαραίτητο
(ό.π.). Συμπληρωματικά, θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε την επίδειξη υψη-
λού επιπέδου αυτοεκτίμησης και το ει-
λικρινές ενδιαφέρον για τους συναν-
θρώπους του/της με αναπηρία, των οποί-
ων τα προβλήματα είναι σε θέση να κα-
τανοήσει, έχοντας βιώσει παρόμοιες
εμπειρίες (VanKan, 1996). Επίσης, η
εξειδίκευση, η εμπειρία και η επαρκής
γνώση των δικαιωμάτων και των ζητη-
μάτων που αφορούν τους αναπήρους
είναι κάτι περισσότερο από επιθυμητές
(Krucketal., 2010). 

ο/η ομότιμος-η σύμβουλος οφείλει
να διαθέτει δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων και υποστήριξης (Lachat,
1988). να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες
που παρουσιάζονται εξαιτίας της ανα-
πηρίας του/της με αποτελεσματικότητα,
να συναναστρέφεται με τους ανθρώπους
με άνεση και να βοηθά τους συμβου-
λευόμενους να διεκδικήσουν οι ίδιοι τα
δικαιώματα τους (Pankowskietal., 1981,
στο Lachat, 1988: 31-32). Η ικανότητά
του/της να τους στηρίζει και όχι να τους
προστατεύει από τις συνέπειες των απο-
φάσεων τους είναι ζωτικής σημασίας
(Χατζηαποστόλου, 2006α). ο ρόλος
του/της τόσο στην κινητοποίηση και στη
συναισθηματική τους στήριξη, όσο και
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στη διατήρηση των οφελών που απο-
κόμισαν από τη συμμετοχή τους σε ένα
πρόγραμμα συμβουλευτικής ομοτίμων
είναι αποφασιστικός διότι, αν και οι
συμβουλευόμενοι κατάφεραν, χάρη στο
παραπάνω πρόγραμμα, να επιτύχουν
υψηλά επίπεδα προσωπικής ανάπτυξης,
το οικογενειακό και κοινωνικό τους πε-
ριβάλλον δεν έτυχε ανάλογης προσαρ-
μογής (Cullen & Barlow, 1998).

καταλήγοντας, ιδιαιτέρως πολύτιμη
είναι η συμβολή του/της ομότιμου-ης μέ-
ντορα σε μεταβατικές περιόδους της ζω-
ής των καθοδηγούμενων, όπως ο επα-
ναπροσδιορισμός της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας, ως συνέπεια της
απόκτησης μιας αναπηρίας (Akridge,
1991· Kram & Isabella, 1985· VanKan,
1996). Εξαιτίας των προαναφερθέντων
χαρακτηριστικών ο/η ομότιμος-η σύμ-
βουλος αποτελεί πρότυπο προς μίμηση,
καθώς είναι σε θέση να βοηθήσει το ομό-
τιμο άτομο με αναπηρία να ανακαλύψει
τις εναλλακτικές επαγγελματικές επι-
λογές, τις οποίες έχει παρά την απόκτη-
ση της αναπηρίας, και να προετοιμαστεί
καταλλήλως για τις προκλήσεις που του
επιφυλάσσει η επαγγελματική του στα-
διοδρομία (Norton & Field, 1998). 

5. Οφέλη ενός Προγράμματος
Συμβουλευτικής Ομοτίμων

Η παροχή ενός προγράμματος, το
οποίο αποσκοπεί στην πρόσληψη, εκ-

παίδευση, ανάθεση και εποπτεία μιας
ομάδας ατόμων με αναπηρία που θα πα-
ρέχουν ατομική ή ομαδική στήριξη σε
άλλα α.μεα.4, μπορεί να αποδειχθεί μια
πολύτιμη εμπειρία προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο για
τον άνθρωπο που λαμβάνει, όσο και για
τον άνθρωπο που παρέχει τη συμβου-
λευτική υποστήριξη (Krucketal., 2010·
Solomon, 2004). Η άποψη αυτή συνά-
δει απόλυτα με μια βασική αρχή της πα-
ροχής θεραπευτικής βοήθειας, σύμφω-
να με την οποία στη θεραπευτική σχέ-
ση επωφελούνται από κοινού και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, θεραπευτής και
θεραπευόμενος (Schutt & Rogers, 2009).

το επωφελούμενο άτομο λαμβάνει
πληροφορίες από μία αξιόπιστη πηγή,
με την οποία μοιράζεται κοινές εμπει-
ρίες, όσον αφορά την αναπηρία, αι-
σθανόμενο πως η κατάσταση του γίνε-
ται απόλυτα κατανοητή. το γεγονός ότι
οι πληροφορίες που λαμβάνει προέρ-
χονται από τα προσωπικά βιώματα ενός
άλλου ανθρώπου με αναπηρία, ωθεί το
άτομο να επανεξετάσει την άποψη που
έχει διαμορφώσει σχετικά με την κα-
τάσταση, στην οποία βρίσκεται, με απο-
τέλεσμα να καταστεί ικανός υπερασπι-
στής του εαυτού του (Meadetal., 2001·
Monaghan, 2013· Χατζηαποστόλου,
2006α). Η αυτό-αποκάλυψη του/της συμ-
βούλου και η εγκαθίδρυση μιας ιδιαί-
τερης σχέσης μεταξύ αυτού-ής και του
καθοδηγούμενου ατόμου, η οποία ενέ-
χει στοιχεία αυθεντικότητας ακόμη και
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αγάπης, μεγιστοποιεί τα αναμενόμενα
οφέλη για το συμβουλευόμενο (Scott,
2011). Εξαιτίας των αισθημάτων εμπι-
στοσύνης και σεβασμού που τρέφει για
τον/την ομότιμο-η σύμβουλο, τα οποία
είναι συνέπεια της υποδειγματικής στά-
σης και συμπεριφοράς εκ μέρους του-
της μέντορα, το επωφελούμενο άτομο
κατορθώνει να ισχυροποιήσει τη δέ-
σμευση που έχει αναλάβει και παράλ-
ληλα να αυξήσει την ικανοποίηση που
αντλεί από την ομότιμη συμβουλευτική
παρέμβαση (Miyamoto & Sono, 2012).

Επιπρόσθετα, η εν λόγω συμβουλευ-
τική παρέμβαση τοποθετεί την αναπη-
ρία στην πραγματική της διάσταση, απε-
λευθερώνοντας την από τις εσφαλμένες
αντιλήψεις περί προσωπικής τραγωδίας
και απώλειας. Προσφέρει έξοδο από την
κοινωνική απομόνωση, σιγουριά και ελ-
πίδα για ένα καλύτερο μέλλον των κα-
θοδηγούμενων, τα οποία πηγάζουν από
τη στάση και τη συμπεριφορά των συμ-
βούλων που, όπως ήδη αναφέραμε, απο-
τελούν πρότυπα προς μίμηση (Husain &
Ahmad, 2010·Monaghan, 2013· Χατζη-
αποστόλου, 2006β). 

οι συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμ-
μα συμβουλευτικής ομοτίμων δύνανται
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σω-
ματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές
συνέπειες της αναπηρίας καθιστώντας
εαυτούς αυτεξούσιους και ικανούς να
επιδιώξουν την πραγματοποίηση των
φιλοδοξιών τους και να βελτιώσουν το
επίπεδο της υποκειμενικής τους ευημε-
ρίας (Campbell, Phaneuf & Deane,
2004· Hibbardetal., 2002· Krucketal.,
2010). 

αναφορικά με τα οφέλη που προ-
κύπτουν για τους ίδιους τους/τις μέντο-

ρες η υπερηφάνεια και η αίσθηση πλη-
ρότητας ενισχύονται μέσα από τη δια-
δικασία συμβουλευτικής υποστήριξης
ομοτίμων, ενώ παράλληλα τους δίνεται
η δυνατότητα να αποκτήσουν μια αί-
σθηση του σκοπού και μια μεγαλύτερη
αίσθηση ταυτότητας, καθώς συμβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων με αναπηρίες που ζουν στην
τοπική κοινωνία του (Hernandez, 2005·
Plamondon & CCGHR, 2007). Έχοντας
την ευκαιρία να γνωρίσουν, να πλησιά-
σουν και να βοηθήσουν καινούργιους
ανθρώπους να επιτύχουν υψηλότερο
βαθμό αυτογνωσίας, οι ομότιμοι σύμ-
βουλοι καταφέρνουν και οι ίδιοι-ες να
αυξήσουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης
τους και παράλληλα να μάθουν ή να ενι-
σχύσουν ένα διαφορετικό σύνολο δε-
ξιοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να απο-
δειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για την
εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Μέσα
από τη συνειδητοποίηση ότι το έργο που
προσφέρουν τυγχάνει αναγνώρισης από
τους επωφελούμενους, βοηθούν αποτε-
λεσματικότερα τους συνανθρώπους τους
(Solomon, 2004·Krucketal., 2010). Η αυ-
τό-αποτελεσματικότητα, η γνώση που
αναδύεται μέσα από τα λάθη, ακόμη και
η επιδοκιμασία, την οποία υφίσταται
από τους συμβουλευόμενους του, συ-
γκαταλέγονται μεταξύ των επωφελών
αποτελεσμάτων της παροχής ομότιμης
συμβουλευτικής στήριξης. Η αναγνώρι-
ση των λαθών και η προσπάθεια εποι-
κοδομητικής αξιοποίησης τους, καθώς
επίσης ο σεβασμός της συναισθηματι-
κής κατάστασης των συμβουλευόμενων
και η ηθική δέσμευση για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων που έχουν ανα-
λάβει απέναντι τους, συμβάλει αποφα-
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σιστικά στην ανάπτυξη των συμβούλων
(Miyamoto & Sono, 2012· Mowbray,
Moxley, Thrasher, Bybee & Harris,
1996). 

Μεταξύ των ευεργετικών επιδρά-
σεων της συμβουλευτικής ομοτίμων
και ιδιαίτερα της εθελοντικής της διά-
στασης στη ζωή του/της συμβούλου,
συμπεριλαμβάνονται η προαγωγή της
σωματικής και ψυχικής του/της υγεί-
ας, η βελτίωση της συμπεριφοράς
του/της, ο απεγκλωβισμός από τα προ-
σωπικά του προβλήματα, η αυτό-απο-
δοχή και η επίτευξη ενός ικανοποιη-
τικού επιπέδου εσωτερικής γαλήνης
που θα του επιτρέψει να παραμένει
ουδέτερος κατά τη διάρκεια της συμ-
βουλευτικής παρέμβασης, αποφεύγο-
ντας επικριτικά σχόλια και παρεμβο-
λές (Dale, Caramlau, Lindenmeyer &
Williams, 2009· Schwartz & Sendor,
1999). Όσον αφορά την αυτό-αποδοχή,
η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της
αυτό-ανακάλυψης και της ανάπτυξης
του προσωπικού τους συστήματος υπο-
στήριξης κατά τη διάρκεια άσκησης του
ρόλου τους, αυτή οδηγεί τους/τις συμ-
βούλους οδηγεί και στην ατομική τους
ανάκαμψη (Solomon, 2004).

6. Επιτυχία ή Αποτυχία ενός 
Προγράμματος Συμβουλευτικής
Ομοτίμων

Παρά τα πολλαπλά του οφέλη, τόσο
για το συμβουλευόμενο άτομο, όσο και
για τον/την σύμβουλο, ένα πρόγραμμα

συμβουλευτικής ομοτίμων δεν είναι κα-
θόλου αυτονόητο ότι θα αποβεί επιτυ-
χές. οι γενεσιουργές αιτίες της αδυνα-
μίας ενός τέτοιου προγράμματος να επι-
τύχει τους στόχους του μπορεί να ποι-
κίλουν, συμπεριλαμβάνοντας τόσο οι-
κονομικά όσο και πρακτικά ζητήματα.
Η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλει-
ψη ειδικευμένων συντονιστών των ομό-
τιμων συμβούλων που συμμετέχουν στα
προγράμματα, η δυσκολία που συνε-
πάγεται η ενασχόληση με μια ποικιλο-
μορφία τύπων αναπηρίας, τα προβλή-
ματα που σχετίζονται με τη μετακίνηση
συμβούλων και συμβουλευόμενων και
η απουσία εκπαιδευμένων και έμπει-
ρων ομότιμων συμβούλων συχνά επη-
ρεάζουν αρνητικά την επιτυχή έκβαση
ενός προγράμματος συμβουλευτικής
ομοτίμων (Krucketal., 2010).

Η απουσία σημαντικών προοπτικών
εξέλιξης του/της μέντορα, η αίσθηση
αποξένωσης του/της από τους σκοπούς
και το έργο του κέντρου ανεξάρτητης
διαβίωσης, στο οποίο προσφέρει τις
υπηρεσίες του, η ακούσια συμμετοχή
των συμβουλευόμενων, καθώς και ο τε-
ράστιος όγκος των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, τις οποίες θα πρέπει να
υπερβεί προκειμένου να επιτελέσει τα
καθήκοντα του/της, οδηγούν συχνά
τους/τις ομότιμους συμβούλους στην
αποθάρρυνση και στην εμφάνιση του
επονομαζόμενου συνδρόμου της «επαγ-
γελματικής» εξουθένωσης. σύνδρομο,
στο οποίο αποδίδουν οι συντελεστές του
προγράμματος «ILRU»5 την αποτυχία
ενός προγράμματος συμβουλευτικής
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ομοτίμων (στο Krucketal., 2010: 5). Επι-
πλέον, η «επαγγελματική» εξουθένω-
ση των συμβούλων μπορεί να είναι
απόρροια της ασυμφωνίας μεταξύ των
προσδοκιών και των πραγματικών απο-
τελεσμάτων που επιφέρει η προσπά-
θεια παροχής βοήθειας (Glass &
McKnight, 1996), ή όπως εναλλακτικά
σημειώνει η Scott (2011), επακόλουθο
της αδυναμίας σωστού χειρισμού της δι-
πλής ιδιότητας τους ως επαγγελματιών
που ασχολούνται με την αποκατάστα-
ση και ως μεντόρων που ζουν υπό συν-
θήκες αναπηρίας. οι κανόνες δεοντο-
λογίας, τους οποίους υποχρεούνται να
εφαρμόζουν ως επαγγελματίες σύμ-
βουλοι, οδηγούν στην αδυναμία εκ-
πλήρωσης των καθηκόντων που υπα-
γορεύονται από το ρόλο τους ως ομότι-
μων συμβούλων, η αποτελεσματική
εκτέλεση του οποίου προϋποθέτει την
αποστασιοποίηση από κάθε έννοια
επαγγελματισμού (ό.π.). 

κάποιες φορές η αποτυχία μπορεί
να οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται
καθαρά με το ίδιο το άτομο που προ-
σφέρει την ομότιμη υποστήριξη. Η ηλι-
κιακή διαφορά, η διαφορετική οικογε-
νειακή κατάσταση και οι ανόμοιες συν-
θήκες ζωής του/της συμβούλου επηρε-
άζουν αποφασιστικά τον τρόπο που βιώ-
νει την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται και η οποία είναι πιθανό να διαφέ-
ρει από την προσωπική εμπειρία του
καθοδηγούμενου του. Επίσης, οι πε-
ριορισμένες ή ανεπαρκείς κοινωνικές
και επικοινωνιακές του δεξιότητες μπο-
ρεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην ανά-
πτυξη μιας επιτυχούς ομότιμης συμ-
βουλευτικής σχέσης (Monaghan, 2013). 

το γεγονός ότι η ομότιμη συμβου-

λευτική δεν παρέχεται από επαγγελ-
ματίες συμβούλους περιορίζει την επαγ-
γελματική προσέγγιση της όλης συμ-
βουλευτικής διαδικασίας και ό,τι αυτή
συνεπάγεται, όπως εξειδικευμένη εκ-
παίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτι-
κή εμπειρία, ηθικούς και νομικούς κα-
νόνες που διέπουν το επάγγελμα του
συμβούλου και συνεπώς, δυσχεραίνε-
ται η αναπόφευκτη, εξαιτίας μη επιθυ-
μητών συνεπειών, απόδοση ευθυνών.
Ένα άλλο θέμα, το οποίο σχετίζεται με
την απουσία επαγγελματικής προσέγ-
γισης είναι η πιθανή αδυναμία των ομό-
τιμων συμβούλων να διαχωρίσουν τα
προσωπικά τους προβλήματα που
απορρέουν από τη δική τους αναπηρία
από τα προβλήματα του συμβουλευό-
μενου ατόμου, οδηγώντας το τελευταίο
σε σύγχυση. Προβληματισμοί ηθικής
φύσεως είναι δυνατόν επίσης να ανα-
κύψουν, όπως ανάπτυξη αυτόνομων
ενεργειών, εμπιστευτικότητα και δημι-
ουργία σχέσεων, πέραν της τυπικής
σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενου
(Carter, 2000).

Άλλες φορές τα αίτια της αποτυχίας
εντοπίζονται στις εμφανείς διαφορές
μεταξύ σύμβουλου και συμβουλευόμε-
νου. το άνισο μορφωτικό τους επίπε-
δο, ο διαφορετικός τρόπος που επικοι-
νωνούν με τους άλλους, ακόμη και το
ενδεχόμενο χάσμα των θρησκευτικών
τους πεποιθήσεων ενδέχεται να απο-
βούν καταστροφικά για την επιτυχία της
ομότιμης συμβουλευτικής παρέμβασης
(Schwartz & Sendor, 1999).

τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά,
είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με
τα ίδια τα συμβουλευόμενα άτομα και
τις αρνητικές εμπειρίες που βιώνουν,
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κατά τη διάρκεια μιας ομότιμης συμ-
βουλευτικής παρέμβασης, εξαιτίας του
άγχους και του φόβου που τους δημι-
ουργεί η προοπτική της συνάντησής τους
με ανθρώπους που βρίσκονται σε πα-
ρόμοια κατάσταση με τη δική τους
(Hughes, Wood & Smith, 2009).

Παρά τις δυσκολίες και τους λόγους
για τους οποίους ένα πρόγραμμα συμ-
βουλευτικής ομοτίμων είναι πιθανό να
μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα, η εμπειρία από κέντρα ανεξάρτη-
της διαβίωσης του εξωτερικού έχει πολ-
λάκις αποδείξει ότι η διοργάνωση και
η παροχή τέτοιου είδους προγραμμά-
των κάθε άλλο παρά άσκοπη ήταν κα-
θώς αυτά αποδείχθηκαν πολύτιμες θε-
ραπευτικές εμπειρίες (Brearley, 1980).

Πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία
ενός προγράμματος συμβουλευτικής
ομοτίμων διαδραματίζει χωρίς αμφι-
βολία η ανάγκη των ανθρώπων με ανα-
πηρίες να αποκτήσουν μια θετική ει-
κόνα του εαυτού τους, ούτως ώστε να
αποκατασταθεί η «τραυματισμένη» τους
αυτοεκτίμηση και η ζωή τους να απο-
κτήσει πάλι νόημα. ιδιαίτερα επιτακτι-
κά προβάλει η ανωτέρω ανάγκη στα
άτομα που αποκτούν την αναπηρία κα-
τά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους
(Sommer, Baumeister & Stillman, 2013). 

Πολύτιμη προς αυτή την κατεύθυν-
ση είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης αμοι-
βαίας ευθύνης μεταξύ των συμβαλλο-
μένων μερών. Όσον αφορά τους/τις
συμβούλους, έχοντας περάσει και οι ίδι-
οι από το επίπονο στάδιο της προσαρ-
μογής επιζητούν να μοιραστούν τις γνώ-
σεις και τις εμπειρίες που έχουν απο-
κομίσει αξιοποιώντας ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά και ικανότητες τους, όπως

επινοητικότητα και υπομονή (Carpenter,
1996·Miyamoto & Sono, 2012).οι συμ-
βουλευόμενοι από την άλλη, παρακο-
λουθώντας τους/τις ομότιμους συμβού-
λους κατά την ανάπτυξη και την ανά-
λυση στρατηγικών επίλυσης των προ-
βλημάτων τους, καθίστανται ικανοί να
αντιμετωπίσουν την πιθανή εμφάνιση
αρνητικών συναισθηματικών καταστά-
σεων και να «οπλιστούν» με γνώσεις
και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους
(και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην
κοινωνία (Hibbardetal., 2002· Mejias,
Gill & Shpigelman, 2014).

Η ομότιμη συμβουλευτική σχέση
αποτελεί, ωστόσο, κάτι περισσότερο
από μια συνηθισμένη σχέση συμβου-
λευόμενου και συμβούλου. βασιζόμε-
νος-η στη βιωματική μάθηση ο/η μέ-
ντορας μπορεί να μοιραστεί με το επω-
φελούμενο άτομο όχι μόνο τις εμπει-
ρίες αλλά και τα λάθη και τις επιτυχίες
του/της. αποτελώντας πρότυπο προς
μίμηση συμβάλλει στη βελτίωση της αυ-
τοεικόνας των συμβουλευόμενων με
αναπηρίες, στην ενίσχυση της αυτοε-
κτίμησης τους και στην ενθάρρυνση της
προσωπικής και επαγγελματικής τους
ανάπτυξης. Η καλύτερη κατανόηση από
τα α.μεα. της διαδικασίας αποκατά-
στασης τους, η απόκτηση χρήσιμων πλη-
ροφοριών επιβίωσης τους στην τοπική
κοινωνία και η αίσθησης αποδοχής τους
από αυτήν εξαρτάται από την ποιότη-
τα της ομότιμης συμβουλευτικής σχέ-
σης (Hernandez, 2005· Plamondon &
CCGHR, 2007).

Συνοψίζοντας, τα αίτια της επιτυχίας
ενός προγράμματος συμβουλευτικής
ομοτίμων μπορούν να αναζητηθούν στο
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φυσικό περιβάλλον και στη διαδικασία
που ακολουθείται, προκειμένου να ανα-
πτυχθεί η παραπάνω σχέση. οι ομοιό-
τητες στα δημογραφικά –και όχι μόνο–
χαρακτηριστικά συμβούλου και συμ-
βουλευόμενου, τα παρόμοια επικοινω-
νιακά στυλ που χρησιμοποιούν, η συ-

νέπεια που επιδεικνύουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος καθώς και
οι τήρηση των προκαθορισμένων κα-
τευθυντήριων γραμμών συμβάλλουν στο
ξεκαθάρισμα των ρόλων τους και συ-
νεπώς στη διευκόλυνση της μεταξύ τους
σχέσης (Schwartz & Sendor, 1999).
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Εισαγωγή

Η «άφιξη» μιας Χρόνιας Πάθησης
(ΧΠ)1 στη ζωή ενός ατόμου, μπορεί να
φέρει πολλές αλλαγές και να επηρεά-

σει την καθημερινότητα, την ψυχολογία
αλλά και τις προσωπικές και κοινωνι-
κές σχέσεις του (Beatty & Rosalind,
2006). υπό το πρίσμα αυτών των αλλα-
γών και σε συνδυασμό με τον βιολογι-
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1. Μεταξύ των επιστημόνων και των ερευνητών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ακόμα και για
την κατηγοριοποίηση, την ένταξη ή μη και τον χαρακτηρισμό κάποιων παθήσεων ως Χρόνιων Πα-
θήσεων. Έτσι σύμφωνα με τους Dowrick και συνεργάτες (Dowrick, Dixon-Woods, Holman, &
Weinman, 2005) μεταξύ των ΧΠ ξεχωρίζουν ως πιο συχνά εμφανιζόμενα τα καρδιαγγειακά νο-
σήματα (η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος και τα εγκεφαλικά επεισόδια), ενώ έπονται οι παθή-
σεις των αρθρώσεων, τα αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα, Χρόνια αναπνευστική Πνευμονο-
πάθεια), ο διαβήτης, η επιληψία, ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και το Σύνδρομο της
Επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV/AIDS), οι διάφορες μορφές καρκίνου, τα προβλήματα ψυ-
χικής υγείας (κατάθλιψη, διπολική διαταραχή) και τα Σύνδρομα Άγνωστης αιτιολογίας (χρόνια
κόπωση, ινομυαλγία). Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που γίνεται από την S.Nettleton (2002)
στις ΧΠ εντάσσονται επιπλέον των παραπάνω οι νευρολογικές και νευροεκφυλιστικές Παθή-
σεις (Πολλαπλή Σκλήρυνση, νόσος του Parkinson, γεροντική Άνοια), και οι ιδιοπαθείς Φλεγμο-
νώδεις νόσοι του Εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn).
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ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑθΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
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Περίληψη
τα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που αυ-
ξάνεται με την πάροδο των ετών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και Άτομα με Πολλαπλή
Σκλήρυνση. Σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και σε εθνικό επίπεδο, γίνονται και προσπάθειες
για τη συμπερίληψη και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων αυτών στους κοινωνικούς ρόλους,
όπως για παράδειγμα για την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την απασχόλη-
ση. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η καταγραφή και ανάδειξη των
βασικών συνιστωσών που επιδρούν και τελικά μεταβάλλουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελ-
ματικές επιλογές των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
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κό και σωματικό περιορισμό που μπο-
ρεί να επέλθει όχι μόνο σταδιακά αλλά
και ραγδαία ανάλογες μπορεί να είναι
και οι συνέπειες στην εκπαιδευτική και
επαγγελματική πορεία του ατόμου. 

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση2 (ΠΣ) απο-
τελεί μια απομυελινωτική νόσο3 του
κεντρικού νευρικού Συστήματος, που
μπορεί να έχει διάφορες μορφές και
ανάλογα με το εύρος και την ένταση των
συμπτωμάτων με τα οποία εκφράζεται,
μπορεί να επιφέρει σφοδρές ή ήπιες αλ-
λαγές στη ζωή του ατόμου με Πολλα-
πλή Σκλήρυνση (αμεΠΣ). Η Φαρμα-
κευτική αγωγή (Φα), παρά τις βελτιώ-
σεις που έχουν επέλθει τα τελευταία
χρόνια, τείνει να είναι ένας παράγο-
ντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
τόσο την καθημερινότητα όσο και την
λειτουργικότητα και την ψυχολογία του
πάσχοντος. 

Σύμφωνα με το βασιλόπουλο (2003),
η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι ο κύριος
εκπρόσωπος μιας ομάδας χρόνιων απο-
μυελινωτικών παθήσεων, ανοσολογι-
κής αρχής, που προσβάλει το κεντρικό
νευρικό Σύστημα (Εγκέφαλος και νω-
τιαίος Μυελός) και χαρακτηρίζεται από
μεγάλη ετερογένεια στην κλινική εικό-
να του ασθενούς. Με Πολλαπλή Σκλή-

ρυνση διαγιγνώσκονται, συνήθως, άτο-
μα ηλικίας 25-45 ετών, ενώ πιο σπάνια
παρατηρούνται διαγνώσεις σε μεγαλύ-
τερη ή μικρότερη ηλικία. Παρόλο που
η νόσος είναι γνωστή και καταγεγραμ-
μένη από το 1838, ακόμα και σήμερα
μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε
για την ακριβή αιτιολογία της (Livneh
& Antonak, 1997, βασιλόπουλος, 2003).

Παρόλο που τα τελευταία στοιχεία
του Παγκόσμιου (MSIF) όσο και του
Ευρωπαϊκού Φορέα (EMSP) για την
ΠΣ αναδεικνύουν αυξητική τάση των
διαγνώσεων της ΠΣ, περιορισμένη πα-
ραμένει βιβλιογραφία. Ειδικά στη χώ-
ρα μας, οι έρευνες είναι ελάχιστες και
στη συντριπτική τους πλειοψηφία πε-
ριέχουν ποσοτικά δεδομένα, ενώ χα-
ρακτηριστική είναι και έλλειψη επαρ-
κών επιδημιολογικών ερευνών. τα τε-
λευταία χρόνια, ωστόσο, σημειώνεται
μια στροφή προς τις ποιοτικές έρευνες
που μελετούν παράγοντες οι οποίοι επη-
ρεάζουν την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των
αμεΠΣ.

από την υπάρχουσα βιβλιογραφία
προκύπτει μια εικόνα δυσκολίας προ-
σαρμογής των αμεΠΣ στη νέα κατά-
σταση μετά τη διάγνωση αλλά και στις
νέες συνθήκες που ενδεχομένως έχουν
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2. Επιλέγεται η χρήση του όρου Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ως ακριβής μετάφραση του διεθνώς
επικρατέστερου όρου Multiple Sclerosis (MS). Στην Ελλάδα ( ν. 3402/2005, άρθρο 24, παρ. 1). Η
ίδια νόσος μπορεί να αναφέρεται με τους όρους  Σκλήρυνση κατά Πλάκας, απομυελυνωτική νόσος
του κεντρικού νευρικού Συστήματος,  νευρολοίμωξη ή Πολλαπλή Σκλήρωση. ωστόσο, αναπό-
φευκτα και ιδιαίτερα στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας, όπου αναφέρονται οι από-
ψεις των ασθενών, χρησιμοποιούνται ενίοτε και οι υπόλοιποι όροι, με επικρατέστερο αυτόν της Σκλή-
ρυνσης κατά Πλάκας (ΣκΠ) ενώ ο ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και από την ερευνήτρια στη διάρ-
κεια των συνεντεύξεων ως πιο οικείος στα υποκείμενα της έρευνας. τέλος, η χρήση του όρου ΣκΠ
γίνεται και σε κάποια παραρτήματα, καθώς πρόκειται για ήδη δημοσιευμένα κείμενα.

3. Χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση του κειμένου οι όροι νόσος, ασθένεια και Πάθηση ως
συνώνυμοι, όπως αυτοί εντοπίζονται στις διάφορες βιβλιογραφικές πηγές. 



να αντιμετωπίσουν μετά από κάθε υπο-
τροπή της νόσου, ιδιαιτέρως σε τομείς
όπως η εργασία και η δημιουργία οι-
κογένειας.

1. Η επίδραση της Πολλαπλής
Σκλήρυνσης στην καθημερινή ζωή
και τις διαπροσωπικές σχέσεις

Σύμφωνα με τις επιδημιολογικές με-
λέτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, η ΠΣ είναι μια ασθέ-
νεια που προσβάλει άτομα μεταξύ των
ηλικιών 20-40 ετών και σπανιότερα,
άτομα μεγαλύτερων ή μικρότερων ηλι-
κιών. το να ζει κανείς με ΠΣ μπορεί να
έχει συνέπειες σε πολλές εκφάνσεις της
ζωής του μεταξύ των οποίων είναι η
απασχόληση και η κοινωνική ζωή. τα
αμεΠΣ χρειάζεται να μάθουν να δια-
χειρίζονται την ίδια την πάθηση όσο και
όλες τις αλλαγές που επιφέρει στο σώ-
μα, την ψυχολογία αλλά και τις σχέσεις
τους με τους άλλους. Σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, επισημαίνεται ότι
η κατάρτιση σε τεχνικές και εργαλεία
αυτοβοήθειας, μπορεί να βοηθήσει τα
αμεΠΣ στη στοχοθεσία, με βάση τις δυ-
νατότητες και τις δεξιότητές τους (Heinz
& Antonak, 2010).

Μετά τη διάγνωση, είναι πολύ ση-
μαντικό το αμεΠΣ να έχει κοντά του
μια ομάδα θεραπευτών, προκειμένου,
με τη διεπιστημονική υποστήριξή τους,
να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις αλλαγές που έχουν
επέλθει στη ζωή του, αφού πλέον πρέ-
πει να αντεπεξέλθει σε μια περίπλοκη
κατάσταση που έχει και ψυχοκοινωνι-
κές προεκτάσεις (Bishop & Rumrill,

2015). κάθε φορά που το αμεΠΣ περ-
νά από μια περίοδο υποτροπής της νό-
σου, δυσκολεύεται να επανέλθει στην
προηγούμενη κατάσταση, ενώ πολλές
φορές παρουσιάζονται νέα ελλείμματα
που τείνουν να παρεμβαίνουν δραστι-
κά τόσο στην καθημερινότητα των
αμεΠΣ όσο και γενικά στην ποιότητα
της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων
σωματικών, κοινωνικών και ψυχολογι-
κών παραγόντων (Basic et al., 2013).

Παρά το γεγονός ότι η κλινική έκ-
φραση κάθε ΧΠ μπορεί να είναι εντε-
λώς διαφορετική σε σχέση με τις άλλες,
συχνά το φάσμα των αναγκών τόσο των
πασχόντων όσο και των οικογενειών
τους συμπίπτει σε σημαντικό βαθμό, κα-
θώς τόσο οι ασθενείς όσο και τα μέλη
των οικογενειών τους –ανεξάρτητα από
το είδος ΧΠ– θα πρέπει να διαφορο-
ποιήσουν τις συμπεριφορές τους, να δια-
χειριστούν τις συναισθηματικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις της πάθησης και
των συμπτωμάτων της και να συνηθί-
σουν την αλληλεπίδραση με τις υπηρε-
σίες υγείας σε βάθος χρόνου (Dowrick
et al, 2005). οι περισσότεροι άνθρωποι
που πάσχουν από χρόνια ασθένεια που
επιφέρει κάποιου είδους αναπηρία –
όπως είναι η ΠΣ– δεν αναφέρουν την
αναπηρία ως ανησυχία τους σε σχέση με
την έκβαση της νόσου, αλλά κυρίως ανη-
συχούν για το αν και κατά πόσο θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν, όπως πριν, στις
καθημερινές δραστηριότητες και αν θα
συνεχίσουν να έχουν ψυχολογική και συ-
ναισθηματική ευεξία (Baumstarck et al,
2013).

Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να
βοηθήσει το άτομο να προσαρμοστεί
καλύτερα στα νέα δεδομένα που του
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παρουσιάζονται. το θετικό κλίμα από
την οικογένεια βοηθά το άτομο σε μία
καλύτερη προσαρμογή, κυρίως όταν η
οικογένεια αξιολογήσει την ασθένεια
ως ελεγχόμενη και όχι ως απειλητική.
διαφαίνεται, με άλλα λόγια, η σημα-
ντικότητα της θετικής αντιμετώπισης
από το κοινωνικό περιβάλλον του ασθε-
νή (Dennison et al, 2009). βέβαια, όπως
αναφέρουν και οι Donoghue και Siegel
(1997) η έλευση της ΠΣ μπορεί να δια-
ταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των με-
λών της οικογένειας και να επέλθει μια
περίοδος κρίσης, κατά την οποία οι ρό-
λοι των μελών μπορεί να απειληθούν ή
και να διαρραγούν. ωστόσο, όταν η νέα
κατάσταση αντιμετωπιστεί με ειλικρί-
νεια και θέληση, τα μέλη της οικογέ-
νειας μπορεί να επαναφέρουν την με-
ταξύ τους επικοινωνία σε νέα βάση.

2. Συμβουλευτική Υποστήριξη και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σύμφωνα με τη θεωρία του D. Super,
τα στάδια της σταθεροποίησης και της
εξέλιξης στο επάγγελμα, πραγματο-
ποιούνται κατά τις ηλικίες 25-45 (δη-
μητρόπουλος, 2003). αν λάβουμε επι-
πλέον υπόψη μας τα στοιχεία επιδη-
μιολογικών μελετών για την ΠΣ, σύμ-
φωνα με τα οποία η νόσος εκδηλώνε-
ται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις ηλι-
κίες, εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε
πόσο επιβαρυντικά μπορεί να επιδρά-
σει η διάγνωση της νόσου τόσο στη στα-
θεροποίηση όσο και στην εξέλιξη της
σταδιοδρομίας του ατόμου.

για τη συμβουλευτική υποστήριξη
ατόμων με ΧΠ ο δημητρόπουλος (1999)

προτείνει τις τεχνικές/προσεγγίσεις της
ομαδικής συμβουλευτικής, της στήριξης
και της εργασιοθεραπείας. για να εί-
ναι αποτελεσματική η συμβουλευτική
διαδικασία, όταν απευθύνεται σε άτο-
μα που εντάσσονται σε ευάλωτες ομά-
δες πληθυσμού, ο/η σύμβουλος θα πρέ-
πει να διακρίνεται από ιδιαίτερη λε-
πτότητα και ευαισθησία, να είναι εξει-
δικευμένος-η σε κατηγορίες κοινωνι-
κής ευπάθειας και να γνωρίζει τους δια-
θέσιμους για την υποστήριξη του ατό-
μου φορείς (κοσμίδου-Hardy, 2007).

Ειδικά για τη συμβουλευτική στα-
διοδρομίας για αμεα οι σύμβουλοι εί-
ναι απαραίτητο να συμμετέχουν ενερ-
γά στη διαδικασία εύρεσης εργασίας
και τη διαδικασία προσαρμογής στην
εργασία του αμεα, καθώς το άτομο
μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε είδους
δυσκολία που μπορεί να αφορά τα στε-
ρεότυπα των εργοδοτών, τις αρνητικές
κοινωνικές συμπεριφορές και στάσεις
των συναδέλφων και τον φόβο της απώ-
λειας των ασφαλιστικών ωφελειών που
μπορεί αν αντιμετωπίσει το άτομο με
την ανακοίνωση της διάγνωσης στον ερ-
γοδότη αλλά και στους συναδέλφους
(Fabian & Liesener, 2005). Σε χώρες με
σαφές θεσμικό πλαίσιο για τους εργα-
ζόμενους με αναπηρίες ή με χρόνια
προβλήματα υγείας, οι ειδικοί/επαγ-
γελματίες που αναλαμβάνουν την επα-
νένταξη των ατόμων μπορούν να εν-
θαρρύνουν τους εργαζομένους να σκε-
φτούν/επιδιώξουν την αλλαγή του βοη-
θητικού εξοπλισμού, των καθηκόντων
που περιλαμβάνει η περιγραφή της θέ-
σης εργασίας και τον τόπο εργασίας,
ώστε να γίνουν περισσότερο παραγω-
γικοί σύμφωνα με τις δυνατότητες και
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τις δεξιότητές τους (Roessler & Nissen,
2010).

3. Εκπαιδευτική Επανένταξη

Η διάγνωση ενός ατόμου με ΠΣ κα-
τά την εφηβική ηλικία, μπορεί να επι-
φέρει σημαντικές αλλαγές στις επιλο-
γές που καθορίζουν την πορεία της στα-
διοδρομίας του ατόμου, με έμφαση στις
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επι-
λογές. 

υπάρχουν αρκετές μελέτες που υπο-
στηρίζουν ότι ομάδες πληθυσμού, όπως
τα άτομα με υπο-εκπαίδευση, οι γυναί-
κες, τα άτομα και σοβαρά και επίμονα
προβλήματα υγείας και οι εργαζόμενοι
των οποίων η θέση απαιτεί σε μεγάλο
βαθμό χειρωνακτική εργασία, είναι πιο
πιθανό από ότι ισχύει για τον άλλο πλη-
θυσμό, να φύγουν από την εργασία τους
και να αποχωρήσουν γενικότερα από το
εργατικό δυναμικό όταν διαγνωστούν με
ΠΣ (Dumrill, 2010). Έτσι καταδεικνύε-
ται η σημαντικότητα της διευκόλυνσης
των αμεΠΣ στην εισαγωγή τους στις ανώ-
τερες βαθμίδες της Εκπαίδευσης, ώστε
να αποκτήσουν τα εφόδια, τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
αργότερα να ενταχθούν επιτυχώς και να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Η πρόσβαση σε βαθμίδες εκπαί-
δευσης πέραν της υποχρεωτικής δίνει
τη δυνατότητα στον/στην ασθενή να
συμμετέχει πιο ενεργά και στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων σχετικών με
την ασθένεια, όπως φαρμακευτική και

υποστηρικτική αγωγή, χρήση υποστη-
ρικτικών υπηρεσιών (Brandly, 2010).

Στη χώρα μας, τα άτομα που αντιμε-
τωπίζουν κάποια ΧΠ έχουν τη δυνατό-
τητα να εισαχθούν στην τριτοβάθμια
Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας κάποιες
ευνοϊκές διατάξεις. Στη διαδικασία αυ-
τή κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και
κάθε Σχολή ή τμήμα ξεχωριστά, διατη-
ρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιες
παθήσεις και να μην δίνει τη δυνατότη-
τα εισαγωγής των πασχόντων στο συ-
γκεκριμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Μετά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, το αμεΠΣ έχει τη δυνα-
τότητα να κάνει χρήση του δικαιώματος
μετεγγραφής για λόγους υγείας.

4. Εργασιακή Επανένταξη

Η ένταξη στην αγορά εργασίας αλ-
λά και η μετέπειτα διατήρηση της απα-
σχολησιμότητας, ιδιαίτερα των νέων αν-
θρώπων αποτελεί για την Ευρωπαϊκή
Ένωση πρωταρχικό στόχο και αυτό κα-
θίσταται σαφές από τις άμεσες και έμ-
μεσες χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν
το ύψος των τριών δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ και παρέχονται μέσω προγραμμά-
των όπως για παράδειγμα το Youth
Employment4. Επιπλέον, επισημαίνε-
ται η ανάγκη ανάπτυξης μιας δυναμι-
κής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της
οποίας οι νέοι θα μπορούν να αναπτύ-
ξουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητές τους σε κατάλ-
ληλες θέσεις εργασίας. 
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4. για τα συγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης και εργονομικής διευθέτησης του χώρου
εργασία που υλοποιούνται από τον οργανισμό απασχόλησης Εργατικού δυναμικού.



Έχει διαπιστωθεί, ωστόσο, ότι οι
περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και ιδιαίτερα τα αμεα συμπε-
ριλαμβανομένων και των αμεΠΣ, αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
ένταξή τους και πλήττονται σε μεγάλο
ποσοστό από την ανεργία και επομέ-
νως απειλούνται με κοινωνικό απο-
κλεισμό. διαφαίνεται, έτσι, η αναγκαι-
ότητα της χάραξης συγκεκριμένης συ-
νολικής ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά
εθνικών πολιτικών και θεσμικού πλαι-
σίου για τη διευκόλυνση της εισόδου
των νέων με ΠΣ στην αγορά εργασίας
(www.emsp.org). 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το να
προσπαθήσει κανείς να εντοπίσει τον
τρόπο και το είδος της επίδρασης που
μπορεί να έχει η αναπηρία ή η οποια-
δήποτε μειονεξία στην πορεία και ανά-
πτυξη της καριέρας/σταδιοδρομίας του
ατόμου είναι μια πρόκληση, καθώς πα-
ρατηρείται μεγάλη ετερογένεια όχι μό-
νο μεταξύ των κατηγοριών αναπηρίας
αλλά και των μορφών εκδήλωσης και
εξέλιξης της κάθε πάθησης/αναπηρίας
ξεχωριστά. καταλαβαίνουμε, επομέ-
νως, ότι καμία θεωρητική προσέγγιση
και μεθοδολογία, όσο καλά και να εί-
ναι διατυπωμένη και όσες παραμέτρους
και αν περιλαμβάνει, δεν μπορεί να εί-
ναι απόλυτα εφαρμόσιμη για όλες τις
περιπτώσεις των αμεα. Επιπλέον, εί-
ναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η
πάθηση/αναπηρία και τα συμπτώματά
της από μόνα τους δεν μπορούν να
έχουν καθοριστικό ρόλο στη δυνατότη-
τα του ατόμου να εργαστεί καθώς αυ-
τό που έχει σημασία είναι το πώς τα συ-
μπτώματα αυτά είναι ικανά να επηρε-
άσουν το έργο που πρέπει να αποδώ-

σει το κάθε υποκείμενο σε κάθε θέση
εργασίας (Brown & Lent, 2004). 

ιδιαίτερα για τα αμεΠΣ η εργασία
είναι σημαντική, αφού εκτός από την
εξασφάλιση του απαραίτητου εισοδή-
ματος, βοηθά τα άτομα να ανακτήσουν
την απωλεσθείσα ρουτίνα στην καθη-
μερινή τους ζωή, προσφέρει ευκαιρία
για κοινωνική αλληλεπίδραση, παρά-
γοντες βασικούς, προκειμένου τα άτο-
μα να συντηρήσουν όχι μόνο τη σωμα-
τική τους ευεξία αλλά και τη γενικότε-
ρη ποιότητα στη ζωή τους. οι παραπά-
νω διαπιστώσεις ενισχύονται από το γε-
γονός ότι η ΠΣ προσβάλει, κατά κανό-
να, άτομα που βρίσκονται στην παρα-
γωγική ηλικία και συνήθως έχουν αυ-
ξημένες οικονομικές και κοινωνικές
υποχρεώσεις. λαμβάνοντας υπόψη αυ-
τή την παράμετρο μπορούμε να κατα-
νοήσουμε πόσο σημαντική είναι για το
άτομο και την κοινωνία η δυνατότητα
απόκτησης και διατήρησης μιας θέσης
εργασίας. Έχει αποδειχθεί ότι τόσο η
εξέλιξη της νόσου είναι πιο θετική ή αρ-
γή όταν το άτομο με ΠΣ αποκομίζει ψυ-
χολογική και σωματική ευεξία από την
εργασία του (European Multiple Sclero -
sis Platform, 2008� Rumrill et al., 2013),
Συγκεκριμένα, ασθενείς που είναι εκτός
εργασίας σε σχέση με εκείνους που ερ-
γάζονται, τείνουν να έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια της νόσου και σε υψηλότερο
ποσοστό μια προοδευτική πορεία, ανε-
ξάρτητα από παράγοντες όπως το φύ-
λο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο
(Strober et al, 2013). οι Dogan και
Playford (2014) αναφέρουν στην έρευ-
νά τους ότι η εστίαση στις δυσκολίες των
ατόμων και όχι στις δεξιότητές τους στον
χώρο της εργασίας, μπορεί να έχει άμε-
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σο αρνητικό αντίκτυπο στην ασθένεια.
τα αίτια της ανεργίας των αμεΠΣ είναι
πολύ-παραγοντικά και αφορούν από τη
μια την ίδια την ασθένεια και από την
άλλη περιβαλλοντικούς παράγοντες
όπως οι στάσεις της οικογένειας, των
εργοδοτών και των συναδέλφων, οι
απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης ερ-
γασίας και το εργασιακό περιβάλλον.
Όπως σημειώνεται, «μια συχνή παγίδα
για τα ΑμεΠΣ είναι να επιστρέφουν στην
εργασία τους μετά από μια υποτροπή
χωρίς να είναι ακόμα σε θέση να αντα-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας
λόγω αυξημένης κόπωσης, ανυπομονη-
σίας, ψυχολογικών και γνωστικών δυ-
σκολιών, που μπορεί να αντιμετωπίζουν
λόγω της πρόσφατης υποτροπής».

Μιλώντας με αριθμούς περίπου το
90-95% των αμεΠΣ έχουν εργαστεί κά-
ποια στιγμή στη ζωή τους ενώ το 60%
αυτών βρίσκονται ακόμα σε κάποια θέ-
ση εργασίας, κατά τη διάγνωση της πά-
θησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο
το 40% των ασθενών κατέχουν μια έμ-
μισθη θέση εργασίας ενώ μόνο το 20-
25% από αυτούς θα παραμείνει στην
εργασία μέχρι την προβλεπόμενη ηλι-
κία συνταξιοδότησης (65 έτη). διαπι-
στώνεται, επομένως, μια «μαζική» έξο-
δος των ασθενών από την εργασία, που
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε παρά-
γοντες όπως: αρνητικές στάσεις των ερ-
γοδοτών, δυσκολίες στη χρήση των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς από και προς
την εργασία, λειτουργικοί περιορισμοί
που συνδέονται με τη συμπτωματολο-
γία της ασθένειας, η διαθεσιμότητα των
ωφελειών για τα αμεα και η ελλιπής
πρόσβαση σε υποστηρικτική τεχνολο-
γία (Dumrill, 2010).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
με σκοπό να εντοπιστούν οι παρεμβά-
σεις (ψυχοκοινωνικές, περιβαλλοντι-
κές, ενημέρωσης) οι οποίες ενισχύουν
τα αΜΕΠΣ να παραμείνουν για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα στην εργα-
σία, βρέθηκε ότι οι οργανωτικές διευ-
θετήσεις που γίνονται στην εργασία με-
τά την αποκάλυψη της νόσου, αποδει-
κνύουν στο αμεΠΣ την εμπιστοσύνη
που του έχουν και το βοηθούν να συμ-
μετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, ενώ ενισχύει το αίσθημα
ψυχολογικής ασφάλειας που αισθάνε-
ται το άτομο στον χώρο της εργασίας
του. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο
πιθανό τα άτομα να καταφέρουν να δια-
τηρήσουν τη θέση εργασίας τους, ενώ
μειώνεται η πρόθεσή τους να φύγουν
από την εργασία (Kirk-Brown & Van
Dijk, 2014).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευ-
νας που πραγματοποίησαν οι Carrieri
και συνεργάτες, ο βαθμός της αναπη-
ρίας επιδρά σημαντικά στον τρόπο που
τα αμεΠΣ αντιλαμβάνονται τα εμπόδια
που προκύπτουν στην εργασία σε κινη-
τικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο.
Επιπλέον, οι γνωστικοί δείκτες των
αμεΠΣ που εξετάστηκαν στη συγκε-
κριμένη έρευνα, λειτούργησαν ως προ-
γνωστικοί παράγοντες για τα εμπόδια
που θα αντιμετώπιζαν τα άτομα στο χώ-
ρο εργασίας τους μελλοντικά (Carrieri
et al., 2014).

Η αποκάλυψη της ασθένειας στο χώ-
ρο εργασίας του είναι ένα σημαντικό
βήμα για τον ίδιο τον ασθενή. Έχει πα-
ρατηρηθεί ότι οι ασθενείς με ΠΣ που
αποκαλύπτουν την ασθένεια τους στον
εργοδότη εργάζονται στην συνέχεια πε-
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ρισσότερες ώρες για τον ίδιο εργοδό-
τη. αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επει-
δή οι ίδιοι το επιζητούν, ώστε να απο-
δείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν
και σε συνθήκες πίεσης ή επειδή το επι-
διώκει ο εργοδότης, ώστε να καλύψει
την πιθανή μείωση της παραγωγικότη-
τας που θα εμφανίσει το άτομο λόγω
της ασθένειας. Η σχέση εργοδότη-ερ-
γαζόμενου είναι ακόμη ένας σημαντι-
κός παράγοντας στην απόφαση του
ασθενή να αποκαλύψει την ασθένειά
του. Η εμπιστοσύνη και η άνεση στον
χώρο εργασίας παίζει επίσης πολύ ση-
μαντικό ρόλο (Frndak et al, 2014).

Στην Ελλάδα, τα αμεΠΣ αρκετές
φορές αντιμετωπίζουν κινητικές ανα-
πηρίες που δυσκολεύουν τόσο την έντα-
ξή τους όσο και την παραμονή τους σε
κάποια θέση εργασίας. Σύμφωνα με
τους Παπάνη και βίκη (2008) οι δυ-
σκολίες αυτές «είναι αποτέλεσμα της
χαμηλής αυτοεκτίμησης, της ημιτελούς
εικόνας του σώματος, της ανεπάρκειας
των προνοιακών πολιτικών, της αδιά-
φορης κοινότητας, αλλά κυρίως οδυνη-
ρό αποκύημα των στερεοτύπων και προ-
καταλήψεων». Όπως σημειώνουν, η επί-
δραση που μπορεί να έχει η κινητική
αναπηρία σε διάφορες εκφάνσεις της
ζωής του ατόμου, οφείλεται περισσό-
τερο στον αντίκτυπο που έχει η αναπη-
ρία στην κοινωνία και το στενό περι-
βάλλον, παρά στο είδος και το βαθμό
της ίδιας της αναπηρίας. 

Σε έρευνα που έγινε το 2011 με σκο-
πό να διαπιστωθούν οι οικονομικές επι-
πτώσεις της ασθένειας σε αμεΠΣ και
τις οικογένειές τους, αναφέρεται ότι το
34% των ασθενών που έλαβαν μέρος
στην έρευνα ήταν άνεργοι και αδυνα-

τούσαν να καλύψουν τα έξοδα που
έπρεπε να γίνουν για την θεραπεία
(φαρμακευτική και υποστηρικτική αγω-
γή). Επιπλέον, τα υποκείμενα της έρευ-
νας ανέφεραν μείωση του οικογενεια-
κού εισοδήματος μέσα στα δυο πρώτα
χρόνια μετά τη διάγνωση περίπου 2000�.
Η μείωση του εισοδήματος οφειλόταν
κατά ένα μεγάλο βαθμό σε θέματα σχε-
τικά με την εργασία, όπως απώλεια θέ-
σης εργασίας, μείωση ωρών απασχό-
λησης και τις ψυχολογικές επιπτώσεις
που βιώνουν οι ασθενείς λόγω των αλ-
λαγών στην καθημερινότητα που έχει
επιφέρει η νόσος (βοζίκης & Σωτηρο-
πούλου, 2012).

5. Συμπεράσματα

οι μεταβολές που επέρχονται στη
ζωή του ατόμου μετά τη διάγνωση της
ΠΣ, καθώς και οι αλλαγές που σταδια-
κά προκύπτουν από τη συμπτωματολο-
γία της νόσου, καθιστούν αναγκαία την
προσαρμογή της καθημερινότητας αλ-
λά και την μετατροπή, όπου αυτό είναι
αναγκαίο των εκπαιδευτικών και επαγ-
γελματικών επιλογών των ατόμων. Η
προσαρμογή της σταδιοδρομίας του
ατόμου θα πρέπει να γίνεται πάντα με
γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότη-
τες του, χωρίς να παραβλέπεται η πρό-
βλεψη για την μελλοντική εξέλιξη της
νόσου. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που οι αυξημένες ανάγκες φροντί-
δας των αμεΠΣ οδηγούν σε αλλαγές
στην επαγγελματική ζωή όχι μόνο των
ίδιων των πασχόντων αλλά μελών της
οικογένειας επιφορτίζονται με τη φρο-
ντίδα τους. για τους παραπάνω λόγους
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και σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι τώ-
ρα λεχθεί, διαφαίνεται πως τα αμεΠΣ
είναι μια πληθυσμιακή ομάδα που χρή-

ζει ειδικής συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης τόσο σε προσωπικά όσο και σε
επαγγελματικά/εργασιακά θέματα.
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Εισαγωγή

Η επαγγελματική αποκατάσταση
των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των
ατόμων με προβλήματα όρασης συνι-
στά ένα από τα πιο σημαντικά θέματα
που απασχολούν τις σύγχρονες κοινω-
νικές δομές. Άξιο αναφοράς, προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι το γε-
γονός ότι κυριαρχεί το στερεότυπο, σύμ-
φωνα με το οποίο τα άτομα με δυσχέ-
ρειες όρασης πρέπει να προσανατολί-
ζονται προς συγκεκριμένα επαγγέλμα-
τα, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους
όνειρα και τις πεποιθήσεις τους. Η προ-
σπάθεια όμως των ατόμων με προβλή-

ματα όρασης εξακολουθεί να είναι
έντονη σε μεγάλο βαθμό και έχει στό-
χο την εύρεση πληροφοριών για την
πλήρη επαγγελματική καθοδήγηση που
θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής
τους. οι περιβαλλοντικές επιρροές από
το κοινωνικό και το σχολικό περιβάλ-
λον, καθορίζουν συνήθως τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες γίνεται η λήψη της
απόφασης, σύμφωνα με τις ικανότητές
του ατόμου και τις δεξιότητες που έχει
αναπτύξει. Παράλληλα, το άτομο προ-
σπαθεί να ανακαλύψει την προσωπική
του επαγγελματική ταυτότητα για να
καθορίσει το μέλλον του.
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Περίληψη
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βλήματα όρασης, στo πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού. οι επιρροές του κοι-
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Παιδιά με προβλήματα όρασης και
εκπαίδευση 

Η παγκόσμια βιβλιογραφία καθώς
και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία συ-
νηγορούν στην άμεση κοινωνική έντα-
ξη των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Χρησιμοποιώντας τον όρο «άτομα με
προβλήματα όρασης» αναφερόμαστε
τόσο στα τυφλά άτομα όσο και στα με-
ρικώς βλέποντα που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα όρασης. 

«τα παιδιά με μερική απώλεια όρα-
σης εκπαιδεύονται στη χώρα μας μέσα
στα συνηθισμένα δημοτικά σχολεία,
ενώ για τα τυφλά προτείνεται το ειδικό
σχολείο. Σε επίπεδο όμως δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης δεν λειτουργούν
ειδικά γυμνάσια και λύκεια. Στην εφη-
βεία δηλαδή, οι τυφλοί μαθητές εντάσ-
σονται στη γενική εκπαίδευση.» (Πο-
λυχρονοπούλου 2003: 249) 

Η δημιουργία των τμημάτων έντα-
ξης, των αυτοτελών σχολικών δομών της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και η ενίσχυση του θεσμού
της παράλληλης στήριξης, δημιουργούν
νέες συνθήκες, για την εκπαίδευση των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
δίνεται η ευκαιρία στα άτομα με προ-
βλήματα όρασης να συνεχίζουν τη φοί-
τησή τους σε δομές που θα τους παρέ-
χονται επαγγελματική εξειδίκευση και
εκπαίδευση. Επιπλέον, τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών και η μεθοδο-
λογία της διδασκαλίας είναι προσαρ-
μοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. γίνεται επομένως αντιληπτό
ότι απαιτείται μέσα στην εκπαιδευτική
διαδικασία η συνύπαρξη και προσφο-

ρά του επαγγελματικού προσανατολι-
σμού προκειμένου να επιτευχθεί η καλ-
λιέργεια της «επαγγελματικής» προ-
σωπικότητας και ολοκλήρωσης των μα-
θητών.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

ο προσανατολισμός στοχεύει να
βοηθήσει το άτομο στην προσπάθειά
του για φυσιολογική ανάπτυξη, ολο-
κλήρωση και προσαρμογή. Πιο συγκε-
κριμένα, ο επαγγελματικός προσανα-
τολισμός αποβλέπει στην ολοκλήρωση
όλων των πλευρών του ατόμου, καθώς
επίσης και στο να το κατευθύνει στην
επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος. 

«Επάγγελμα θεωρείται οποιαδήπο-
τε ενασχόληση που αποσκοπεί στην
εξασφάλιση εσόδων. Σταδιοδρομία θε-
ωρείται το σύνολο των ενασχολήσεων
ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ενερ-
γούς ζωής του. ο προσανατολισμός δεν
περιορίζεται μόνο να βοηθήσει το άτο-
μο στην εκλογή ή στις εκλογές επαγ-
γέλματος. Σκοπός του είναι η ολική ανά-
πτυξη του ατόμου. Στον επαγγελματικό
τομέα, σκοπός του είναι η επαγγελμα-
τική ανάπτυξη του ατόμου.» (δημητρό-
πουλος 1994: 11-12).

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορι-
σμούς ο προσανατολισμός είναι μία δια-
δικασία που ακολουθεί το άτομο σε όλη
τη διάρκεια της ζωής του. Συμπληρώ-
νει τη λειτουργία και τους στόχους του
σχολείου. Στο πλαίσιο της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας ο επαγγελματικός
προσανατολισμός δεν ασκείται μεμο-
νωμένα, αφού η λήψη απόφασης για την
επιλογή επαγγέλματος είναι από τις πιο
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σημαντικές αποφάσεις που παίρνει ο
άνθρωπος στη ζωή του.

ο επαγγελματικός προσανατολισμός
βασίζεται στην προσωπικότητα του ατό-
μου, η οποία δεν θίγεται κατά την εφαρ-
μογή του. αποβλέπει στην πλήρη ανά-
πτυξη του ατόμου και εφαρμόζεται πά-
ντα με τη συνεργασία, δεν έχει στόχο
να επιβάλει απόψεις αλλά να βοηθήσει
στην ανάπτυξη όλων των παραμέτρων
της προσωπικότητάς του. αποτελεί βα-
σικό στόχο η ελεύθερη επιλογή ανάμε-
σα σε προτεινόμενες λύσεις που εκ-
φράζουν τις απόψεις του. ο επαγγελ-
ματικός προσανατολισμός εφαρμόζε-
ται προληπτικά και όχι για να ανατρέ-
ψει ή να διορθώσει μία προκαθορι-
σμένη πορεία του ατόμου, και έχει πά-
ντα στόχο την ωφέλεια του άτομου. 

Η επιλογή επαγγέλματος και 
ο ρόλος του συμβούλου 
επαγγελματικού προσανατολισμού

Πολλά άτομα με σημαντικές ανα-
πηρίες δεν έχουν τη δυνατότητα να συμ-
μετέχουν στις κατευθύνσεις που αντι-
στοιχούν, στην εκπαίδευση που έχουν
λάβει και στις δραστηριότητες που
έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν. κυ-
ρίως τα άτομα με προβλήματα όρασης
θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισ-
σότερο στην επιλογή του επαγγέλματός
τους, να αυξηθεί η ανεξαρτησία τους
και η κινητικότητά τους, και να επιτυγ-
χάνουν στο μεγαλύτερο βαθμό των δυ-
νατοτήτων τους. 

ο επαγγελματικός προσανατολισμός
τυφλών γίνεται πιο αποτελεσματικός
όταν υποστηρίζεται από κατάλληλα εκ-

παιδευμένα και ενημερωμένα άτομα.
Η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι σύμ-
βουλοι του επαγγελματικού προσανα-
τολισμού τυφλών, επηρεάζει τη μεθο-
δολογία που χρησιμοποιούν για την
ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρα-
σης, στο εργασιακό περιβάλλον. Πολ-
λά άτομα με προβλήματα όρασης δεν
λαμβάνουν τις κατάλληλες υπηρεσίες
από τους συμβούλους, αλλά απλώς τους
επισημαίνονται οι βασικές ικανότητες
που μπορούν να αναπτύξουν στο επάγ-
γελμα που θέλουν να ακολουθήσουν
(Maher, 2001).

«Η έλλειψη ενημέρωσης αλλά και
στήριξης των ατόμων με προβλήματα
όρασης κατά την επαγγελματική απο-
κατάσταση, κάνει επιτακτική την ανά-
γκη συνεργασίας όλων των φορέων (εκ-
παιδευτικών, φορέων εκπροσώπησης
των ατόμων με προβλήματα όρασης) για
την υιοθέτηση μοντέλων υποστηριζόμε-
νης εργασίας στον ελλαδικό χώρο. ο
εμπλουτισμός των δυνατοτήτων απα-
σχόλησης μέσω της υποστηριζόμενης ερ-
γασίας θα συντελέσει στην πρόληψη της
ανεργίας αλλά και στην ουσιαστικότε-
ρη κοινωνική και οικονομική αυτονο-
μία των ατόμων με προβλήματα όρασης.
ο σωστός σχεδιασμός της υποστηριζό-
μενης εργασίας είναι δυνατόν να οδη-
γήσει στην ισότιμη συμμετοχή στην εκ-
παίδευση, κατάρτιση και απασχόληση
των ατόμων με προβλήματα όρασης»
(αλμπάνη και λεωτσάκου, 2007).

το βασικό χαρακτηριστικό στη σχέ-
ση του συμβούλου επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και του εκπαιδευόμενου
είναι η εφαρμογή στην πράξη όλων
όσων γίνονται κατά τη διάρκεια της εκ-
παίδευσης του δεύτερου. Επίσης, αυτά
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που μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος θα πρέ-
πει να αποτελούν και προσωπικές του
επιλογές. Θα πρέπει να υπάρχει σύν-
δεση ανάμεσα στους επαγγελματικούς
σκοπούς και στην επαγγελματική απο-
κατάσταση από τους συμβούλους επαγ-
γελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε
τα άτομα με προβλήματα όρασης να
έχουν αυξημένη πιθανότητα να κατα-
κτήσουν καλές θέσεις εργασίας και επι-
τυχημένες καριέρες. για παράδειγμα,
θα πρέπει να προωθηθεί η παροχή της
υποστηριζόμενης εργασίας και η άμε-
ση σύνδεσή της με την εκπαίδευση. ο
σύμβουλος επαγγελματικού προσανα-
τολισμού πρέπει να καλύψει τομείς
όπως η οργάνωση του προγράμματος
απασχόλησης ατόμων με προβλήματα
όρασης, να βρει θέσεις εργασίας κοντά
στο χώρο κατοικίας των ενδιαφερομέ-
νων, να εξασφαλίσει τις απαραίτητες
συνθήκες απασχόλησης στο χώρο ερ-
γασίας και να έχει πάντα στόχο τις ιδα-
νικές συνθήκες απασχόλησης (Wolffe
and Johnson 1999).

«Είναι σίγουρο ότι η ένταξη στην
ανοικτή αγορά εργασίας οδηγεί στην
κοινωνική απεξάρτηση κι ανοίγει το
δρόμο της κοινωνικής αποκατάστασης
και αλληλοαποδοχής. Η τύφλωση δεν
σημαίνει ανικανότητα και αδυναμία
δράσης στο επαγγελματικό ή σε άλλο
επίπεδο της ζωής κι είναι παράλογο να
καταδικάζονται τυφλοί επιστήμονες ή
τεχνίτες να ζουν στο περιθώριο της ερ-
γασίας και της κοινωνίας. αυτό βέβαια
που επιβάλλεται σήμερα και που μπο-
ρεί να βοηθήσει σημαντικά την κοινω-
νική ένταξη των ατόμων με προβλήμα-
τα όρασης, είναι το άνοιγμα νέων επαγ-
γελμάτων για τυφλούς, όπως για πα-

ράδειγμα του χειριστή και προγραμ-
ματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
του κοινωνικού λειτουργού, του εκ-
παιδευτικού κ.α. κι όσον αφορά στα
προστατευόμενα εργαστήρια που λει-
τουργούν ως κέντρα απασχόλησης τυ-
φλών, παρουσιάζεται σήμερα έντονη η
ανάγκη για εκσυγχρονισμό τους και δυ-
ναμική παρουσία τους στην ανταγωνι-
στική ελεύθερη αγορά» (Πολυχρονο-
πούλου (2003): 251).

Στο πλαίσιο αυτό οι σύμβουλοι επαγ-
γελματικού προσανατολισμού υποστη-
ρίζουν τις σχέσεις εργασίας, καθορί-
ζουν πως μπορεί να γίνει υποστήριξη
στο εργασιακό περιβάλλον και προε-
τοιμάζουν τα άτομα με προβλήματα
όρασης για την προσαρμογή τους στο
νέο περιβάλλον εργασίας. Είναι αυτοί
που συμμετέχουν στην εξέλιξη της κα-
ριέρας τους. καθορίζουν πιθανές με-
ταβολές που μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν στο εργασιακό περιβάλλον,
προετοιμάζουν το άτομο και το τοπο-
θετούν σε νέα εργασία, όταν αυτό απαι-
τηθεί. δηλαδή, αν ο επαγγελματικός
προσανατολισμός μπορεί να προσδιο-
ρίσει τους κανόνες εφαρμογής των δρα-
στηριοτήτων που είναι στα καθήκοντα
των συμβούλων επαγγελματικού προ-
σανατολισμού, τα άτομα με προβλήμα-
τα όρασης θα υποστηριχθούν δυναμι-
κά στη συνέχιση της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας.

για πολλά άτομα με προβλήματα
όρασης η συμμετοχή στην υποστηριζό-
μενη εργασία αποτελεί την πρώτη τους
ευκαιρία για κατακτήσουν κάποιο βαθ-
μό ελέγχου στην προσωπική τους κα-
ριέρα. Σε αντίθεση με αυτό, περιορι-
σμένες εργασιακές ευκαιρίες είναι δια-
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θέσιμες σε εργασιακά προγράμματα.
«υποστηριζόμενα εργασιακά προ-
γράμματα μπορούν να κατευθυνθούν
ώστε να δώσουν διευρυμένες δυνατό-
τητες και επιλογές σύμφωνα με τα εν-
διαφέροντα που προβάλλονται από
έναν αριθμό ατόμων που επιλέγουν τις
εργασίες τους, καθορίζουν τις συνθή-
κες εργασίας, επιλέγουν την τοποθεσία
της εργασίας τους και επιλέγουν τις
ώρες που θα ήθελαν να εργαστούν»
(Wehman, West and Kregel, 1999).

Η προσπάθεια ειδικών να παίρνουν
σημαντικές αποφάσεις γύρω από την
επαγγελματική αποκατάσταση ενός
ατόμου με αναπηρία πάνω σε οργανω-
μένα επαγγελματικά προγράμματα έχει
αποτιμηθεί αρνητικά. οι προσπάθειες
που γίνονται για την ενδυνάμωση των
εταιριών και αυτών που μπορούν να
προσφέρουν θέσεις εργασίας σε άτο-
μα με προβλήματα όρασης, συνήθως
αποτυγχάνουν να δώσουν την ευκαιρία
στα άτομα αυτά να κάνουν τις δικές τους
επαγγελματικές επιλογές. δεν δίνονται
όλες οι επαγγελματικές προεκτάσεις
και δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδι-
κασία η συμβολή του αυτό-προσδιορι-
σμού για τη λήψη απόφασης. 

Λήψη απόφασης

τα άτομα με προβλήματα όρασης,
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, μπο-
ρούν να αποκτήσουν γνώσεις σε περιο-
χές όπως η επιλογή επαγγέλματος, οι
κανόνες καθημερινής διαβίωσης, οι κα-
νόνες υγιεινής και οι αθλητικές δρα-
στηριότητες. Στη συνέχεια έχουν τη δυ-
νατότητα να πάρουν καλύτερες αποφά-

σεις για το μέλλον τους και να αποκτή-
σουν ικανότητες και γνώσεις που αντι-
στοιχούν στη χρονολογική τους ηλικία.
Ειδικότερα οι έφηβοι μπορούν να μά-
θουν περισσότερα και να πραγματο-
ποιούν περισσότερες επιλογές στο μέλ-
λον. Επισημαίνεται ότι τα άτομα με προ-
βλήματα όρασης όταν μαθαίνουν για το
πώς μπορούν να πάρουν αποφάσεις, εί-
ναι σαν να αντιμετωπίζουν ένα φράγμα
ενός περιβάλλοντος που προσφέρει ελά-
χιστες ευκαιρίες που θα είναι χρήσιμες
στις νέες τους δεξιότητες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα που έχουν ως
στόχο τον επαγγελματικό προσανατο-
λισμό των μαθητών, περιέχουν μαθη-
τοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας (δη-
μητρόπουλος 1994). Με την κατάλληλη
εκπαιδευτική διαδικασία βοηθούν και
τα άτομα με προβλήματα όρασης να επι-
τύχουν τους μελλοντικούς τους σκοπούς
και να αποκτήσουν αυτονομία στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων. τέλος, εί-
ναι σημαντικός ο ρόλος των οικογενει-
ών και όλου του προσωπικού που συ-
νεργάζεται μαζί τους, γιατί θα συμβά-
λουν στη διαδικασία της λήψης από-
φασης, κατευθύνοντας το άτομο με τύ-
φλωση ή μειωμένη όραση και θα οφεί-
λουν να το στηρίξουν στην επαγγελμα-
τική του σταδιοδρομία. 

Η χρήση του μοντέλου των ρόλων

τα άτομα με προβλήματα όρασης
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν
πρέπει να μελετήσουν εργασιακά πε-
ριβάλλοντα και τις αντίστοιχες εργα-
σιακές ευκαιρίες. Επιπλέον, επειδή δεν
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μπορούν να παρακολουθήσουν τη δια-
δικασία που εξελίσσεται στο κάθε επάγ-
γελμα μέσω της οπτικής οδού, καλό εί-
ναι σε συμμετέχουν σε εμπειρίες εργα-
σίας. Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να
γνωρίσουν τις επαγγελματικές δεξιό-
τητες που απαιτούνται στο συγκεκρι-
μένο επάγγελμα και να γνωρίσουν τα
επιμέρους στάδια εργασίας, μέσα από
μοντέλα προσομοίωσης του εργασια-
κού περιβάλλοντος ή αναλαμβάνοντας
ρόλους σε κανονικό περιβάλλον εργα-
σίας. ο χρόνος των καλοκαιρινών δια-
κοπών προσφέρεται για την ανάπτυξη
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Άτο-
μα με προβλήματα όρασης που συμμε-
τείχαν σε παρόμοια προγράμματα, δή-
λωσαν πως είναι ενθουσιασμένα μετά
από αυτή την εμπειρία. 

ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του
στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση ερ-
γασίας αλλά και στην ενημέρωση των
ατόμων με προβλήματα όρασης για την
εργασία που πρόκειται να ακολουθή-
σουν. τα άτομα αυτά πρέπει να εξε-
ρευνήσουν το περιβάλλον εργασίας
τους, υποστηριζόμενα κυρίως από άτο-
μα που δεν ανήκουν στην κατηγορία
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε αυ-
τή την περίπτωση ενημερώνονται για
τις συνθήκες που επικρατούν στο ερ-
γασιακό τους περιβάλλον, για τις υπο-
χρεώσεις τους και για τη σχέση τους με
το έντυπο υλικό και τη χρησιμότητά του.
Όλα τα παραπάνω είναι ευκολότερο
να πραγματοποιηθούν με τη συμβολή
των φορέων (Krebs, 2003).

οι φορείς που σχετίζονται με τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες και πιο συγκε-
κριμένα με τα άτομα με προβλήματα

όρασης θα πρέπει να δημιουργούν πι-
λοτικά προγράμματα μοντέλων προσο-
μοίωσης του εργασιακού περιβάλλο-
ντος. ως αρμόδιους και σχετικούς φο-
ρείς εννοούμε τον οαΕδ, το κΕΣυΠ
καθώς και φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. δεν νο-
είται να προετοιμάζονται επαγγελμα-
τίες που θα εκπαιδεύονται μέσα από ει-
κονικά περιβάλλοντα που δεν έχουν κα-
μία σχέση με την πραγματικότητα. Με
αυτόν τον τρόπο γίνεται η εκπαίδευση
και ο επαγγελματικός προσανατολισμός
αυτών των ατόμων σε λάθος κατεύθυν-
ση, ανεξάρτητα από τις επαγγελματι-
κές τους δεξιότητες και ικανότητες. Επί-
σης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθη-
τές να προσπαθήσουν να γνωρίσουν κα-
λύτερα τον εαυτό τους. Άλλωστε πολ-
λοί από αυτούς δυσκολεύονται όταν
προσπαθούν να εκφραστούν για τα εν-
διαφέροντα και τις προσδοκίες τους. Η
επαγγελματική ενημέρωση των ατόμων
με προβλήματα όρασης είναι άλλωστε
απαραίτητη για τη μετάβασή τους από
το σχολείο στην εργασία (Krebs, 2003).
Η σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη
επαγγελματικών δεξιοτήτων γίνεται από
την περίοδο που τα άτομα με προβλή-
ματα όρασης είναι ακόμη μαθητές. 

οι δραστηριότητες που μπορούν να
αναπτύξουν οι μαθητές εξαρτώνται από
το άτομο που τους καθοδηγεί. «για μα-
θητές που χρειάζονται βοήθεια, συστή-
νεται οι ενήλικες να διαμορφώνουν τα
παραδείγματα ή τις δράσεις για τους μα-
θητές και στη συνέχεια να τους αφήνουν
να συνεχίζουν με τις πραγματικές δρα-
στηριότητες όσο πιο ανεξάρτητα γίνε-
ται» (Wolffe, 1999). Η σωστή οργάνω-
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ση αυτών των δραστηριοτήτων και η δια-
βάθμισή τους σε κλίμακα δυσκολίας μπο-
ρεί να καθορίσει την πορεία της επαγ-
γελματικής ένταξης μέσα από τον «ρό-
λο» του επαγγέλματος. Έτσι δημιουρ-
γείται ένα περιβάλλον –πεδίο δράσης–,
το οποίο γνωρίζει ο μαθητής σύμφωνα
με τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουρ-
γεί στην πραγματικότητα και ακολου-
θώντας τις οδηγίες των ενηλίκων. 

Η επίδραση του σχολείου στον
επαγγελματικό προσανατολισμό
των ατόμων με προβλήματα 
όρασης

Η πλήρης κοινωνική ένταξη των ατό-
μων με προβλήματα όρασης ενισχύεται
κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζω-
ής, κατά την οποία εντάσσονται σε ομά-
δες και ξεκινάει η επαγγελματική τους
ένταξη. Η κοινωνική ένταξη του ατό-
μου ξεκινάει από την οικογένεια που
αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιό-
τητες στα άτομα με προβλήματα όρα-
σης μέσω της αλληλεπίδρασής του με
τα μέλη της οικογένειας. το σχολείο
αποδέχεται στη δομή και στη διαδικα-
σία της εκπαίδευσης τα άτομα με προ-
βλήματα όρασης ανεξάρτητα από το αν
είναι ειδικό ή όχι. Άλλωστε και στις δύο
περιπτώσεις στόχος είναι η κοινωνική
ένταξη. αυτό όμως καθορίζεται και από
τον τρόπο που διοικείται κι οργανώνε-
ται μία σχολική μονάδα, καθώς επίσης
και από τον βαθμό που υπάρχει ευελι-
ξία για την πραγματοποίηση της πλή-
ρους μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. 

το είδος της σχολικής μονάδας επη-
ρεάζει την επαγγελματική σταδιοδρο-

μία. απόφοιτοι σχολικών μονάδων ει-
δικής αγωγής που γνωρίζουν πολύ κα-
λά τη γραφή braille, κερδίζουν λιγότε-
ρα χρήματα σε σχέση με άλλους απο-
φοίτους που παρακολουθούν το δημό-
σιο σχολείο γενικής παιδείας, δεν έχουν
στόχο μόνο την πολύ καλή γνώση της
γραφής braille και προσπαθούν μέσα
από αυτό να αναπτύξουν επαγγελματι-
κές και προεπαγγελματικές δεξιότητες
(Fireison & Moore, 1998). 

Η διδακτική μεθοδολογία που πρέ-
πει να ακολουθείται για τη σχολική εκ-
παίδευση ατόμων με προβλήματα όρα-
σης, πρέπει να έχει βασικό στόχο να
τους εντάξει σε κοινωνικές ομάδες.
Όλα τα παιδιά θα πρέπει να παίζουν
μαζί, να ασχολούνται σε κοινές δρα-
στηριότητες και να ακολουθούν κοινή
πορεία στην οργάνωση των δραστη-
ριοτήτων. Σημαντικό είναι να τους ανα-
θέτουν καθήκοντα με διαδοχικούς ρό-
λους, ώστε να συμμετέχουν σε όλα τα
στάδια των εργασιών. Έτσι προετοι-
μάζονται για το μελλοντικό εργασιακό
τους περιβάλλον, όπου καλούνται να
αναλάβουν συμβατούς ρόλους και όχι
να παραμένουν σε μια τυποποιημένη
μορφή εργασίας. Στόχος δεν είναι τα
άτομα με προβλήματα όρασης να μά-
θουν έναν τυποποιημένο επαγγελματι-
κό ρόλο, δεν πρέπει να μείνουν μόνο
στην επαγγελματική ένταξη, αλλά στην
πλήρη ενσωμάτωσή τους στο εργασια-
κό περιβάλλον (Brickell, 2003).

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει
να προσαρμόζεται στα επαγγελματικά
ενδιαφέροντα των μαθητών. Η ύπαρξη
των δομών της επαγγελματική εκπαί-
δευσης και κατάρτισης δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για τον πλήρη
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επαγγελματικό προσανατολισμό των
μαθητών και την επαγγελματική τους
εκπαίδευση. Στις δομές της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται
προσομοίωση των μαθητών στο εργα-
σιακό περιβάλλον, εκπαίδευση σε όλες
τις μορφές που μπορεί να έχει το επάγ-
γελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν
σύμφωνα με τις δεξιότητες που έχουν
αναπτύξει. Επίσης, τα νέα παιδιά θα
πρέπει πρώτα να μαθαίνουν για την ερ-
γασία και τα επαγγέλματα, στη συνέ-
χεια να εξελίξουν τις επαγγελματικές
και τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες
και δεξιότητες, και τέλος να αντιμετω-
πίσουν κριτικά την μετάβασή τους στο
περιβάλλον εργασίας κυρίως μέσα από
εμπειρίες εργασίας. (Wolffe, 1996). 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και
η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών
για τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό των ατόμων με προβλήματα όρα-
σης και για την ένταξή τους στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Επειδή συνή-
θως φοιτούν σε σχολικές μονάδες που
απευθύνονται σε μαθητές τυπικής ανά-
πτυξης, δεν υπάρχει εξειδικευμένο προ-
σωπικό για να πραγματοποιήσει εξει-
δικευμένες συνεδρίες σε ατομικό επί-
πεδο για τον επαγγελματικό τους προ-
σανατολισμό και να προετοιμάσει τη
μετάβασή τους στις δομές, όπου θα συ-
νεχίσουν τη φοίτησή τους (Gavilan &
Castignani, 2012).

Στις δομές της γενικής εκπαίδευσης
πρέπει να ακολουθούνται ειδικά προ-
γράμματα επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας, σε συνεργασία με δομές συμβου-
λευτικής και επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, ώστε τα άτομα με προβλή-
ματα όρασης να αυτοκαθοριστούν

επαγγελματικά και να προσδιορίσουν
τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
Άλλωστε θα πρέπει να συμφωνήσουμε
όλοι ότι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το
αν έχουν προβλήματα όρασης ή όχι,
έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στις
επαγγελματικές ευκαιρίες που τους δί-
νονται και τα ίδια δικαιώματα στο να
πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους
(Krebs, 2003, Hatlen 2001). Έτσι δίνε-
ται αφορμή για τη σωστή κατεύθυνσή
τους σε δομές της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Η εκπαίδευση των ατόμων με προ-
βλήματα όρασης περιορίζεται στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση και σπάνια συ-
νεχίζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Η ετοιμότητα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης για τη φοίτηση τους είναι
περιορισμένη. Παράλληλα, δεν υπάρ-
χει ούτε χωροταξική υποδομή, ούτε αρ-
κετό υλικό που θα μπορούσε να προ-
σαρμοστεί στις απαιτήσεις τους. υπάρ-
χει ελλιπής ενημέρωση ως προς την κα-
τάσταση που επικρατεί στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και τις απαιτήσεις του
αναλυτικού προγράμματος σπουδών
των σχολών, με αποτέλεσμα το σχολείο
να μην είναι σε θέση να καθοδηγήσει
κατάλληλα τα άτομα αυτά, σύμφωνα με
τις ικανότητες και τις δεξιότητες που
έχουν αποκτήσει. Άλλωστε, ο στόχος
αυτών των ατόμων είναι συνήθως η
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε στη Μ. βρετανία μόνο το
0,12% του μαθητικού δυναμικού στα
λύκεια της χώρας αποτελείται από άτο-
μα με προβλήματα όρασης (Richardson
and Roy, 2002).

Η εκπαίδευση των ατόμων με προ-
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βλήματα όρασης έχει διά βίου χαρα-
κτήρα, αφού σε κάθε στάδιο της σχολι-
κής ή της επαγγελματικής ζωής χρειά-
ζεται η ανάπτυξη και η ενίσχυση δε-
ξιοτήτων από ειδικούς στην εκπαίδευ-
ση των ατόμων με προβλήματα όρασης
και από ειδικούς παιδαγωγούς που
εμπιστεύονται. ιδιαίτερα κατά τη με-
τάβαση μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων, οι εκπαιδευτικοί γενικής παι-
δείας χρειάζονται την ενημέρωση και
την καθοδήγηση από έμπειρους, εξει-
δικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς για
να βοηθηθούν οι μαθητές κατά τη συμ-
μετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία (Keil and Crews, 2008). 

για να έχει επιτυχία ένα πρόγραμ-
μα προσαρμογής ατόμων με προβλή-
ματα όρασης στο εργασιακό περιβάλ-
λον πρέπει να συντρέχουν κάποιες βα-
σικές προϋποθέσεις. δηλαδή το πρό-
γραμμα πρέπει να προβλέπει τα εξής:
αμοιβή για τον απασχολούμενο ως επι-
βράβευση, άμεση συνεργασία μεταξύ
εργασιακού και σχολικού περιβάλλο-
ντος, την ανάπτυξη μέσα από το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα των επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων του ατόμου με προ-
βλήματα όρασης (γνώσεις χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων
γλωσσών), την επιλογή του επαγγέλ-
ματος από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
τη συνέχιση και την εξέλιξη του επαγ-
γέλματος στο μέλλον, ελαστικότητα που
να περιλαμβάνει διαφοροποίηση τόσο
ως προς το είδος της εργασίας, όσο και
ως προς το περιβάλλον της εργασίας,
την καθιέρωση και την εναλλαγή των
στόχων ώστε η επαγγελματική αποκα-
τάσταση να έχει εξέλιξη και ποιότητα,
την υποστήριξη των εμπλεκόμενων στο

πρόγραμμα από εξειδικευμένο προσω-
πικό, τη συνεχή αξιολόγηση, την υπο-
στήριξη και τον εθελοντισμό και, τέλος,
τον ενθουσιασμό, αφού τα προγράμ-
ματα μετάβασης από το σχολείο στην
εργασία λειτουργούν ως προγράμματα
μετάβασης από το σχολείο στη ζωή
(Wolffe, 1997/1998). 

Προσαρμογή του εργασιακού 
περιβάλλοντος για άτομα 
με προβλήματα όρασης

ο επαγγελματικός προσανατολισμός
δεν επαρκεί για την επαγγελματική στα-
διοδρομία των ατόμων με προβλήματα
όρασης. Η δημιουργία ιδανικών συν-
θηκών μετακίνησης από και προς, κα-
θώς και μέσα στον χώρο εργασίας, εί-
ναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανε-
ξαρτητοποίηση του ατόμου στο χώρο
εργασίας. Μέσα στο χώρο όπου εργά-
ζεται θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση
όλων των αντικειμένων και τη μορφή
όλου του εργασιακού περιβάλλοντος.
τα αντικείμενα στο χώρο θα πρέπει να
έχουν σταθερές θέσεις, και όλοι οι
υπάλληλοι που θα συνεργάζονται μαζί
του θα πρέπει να γνωρίζουν πως ό, τι
μετακινείται θα πρέπει να τοποθετεί-
ται στην αρχική του θέση. Επίσης, το
άτομο με προβλήματα όρασης θα πρέ-
πει ήδη να έχει εκπαιδευτεί στη μορ-
φολογία του περιβάλλοντος χώρου και
του κτιρίου (Garaj, Jirawimut, Ptasinski,
Cecelja and Balachandran, 2003).

Η μορφολογία και ο τρόπος κατα-
σκευής των κτιρίων, που προορίζονται
για επαγγελματικούς χώρους, βοηθούν
στην ύπαρξη των ιδανικών συνθηκών
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για την απασχόληση των ατόμων με
προβλήματα όρασης. Η ομοιομορφία
στους ορόφους των κτιρίων που προο-
ρίζονται για επαγγελματικούς χώρους
και η λήψη μέτρων ασφαλείας για την
αποφυγή ατυχημάτων συμβάλλουν στην
πιο εύκολη κίνηση των ατόμων με προ-
βλήματα όρασης μέσα στο κτίριο και
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους
για την κινητικότητά τους στο χώρο ερ-
γασίας. Επιπλέον, η τοποθέτηση κα-
τάλληλου δαπέδου-οδηγού και εσωτε-
ρικού συστήματος κατεύθυνσης αυξά-
νουν την κινητικότητα των ατόμων με
προβλήματα όρασης στο χώρο και βοη-
θούν στην πιο γρήγορη προσαρμογή
τους σε αυτό (Bright, Cook and Harris,
1999, Heumann, 1996). 

H επαγγελματική προσαρμογή του
ατόμου με προβλήματα όρασης εξαρ-
τάται από την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων, που δημιουργούνται στο ερ-
γασιακό του περιβάλλον. για τον λόγο
αυτόν είναι απαραίτητη η συνέχιση της
συμβουλευτικής με στόχο την επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία τόσο σε ατομικό,
όσο και σε ομαδικό επίπεδο για την
προσαρμογή του στα νέα δεδομένα κα-
θώς και η συνεχής αξιολόγηση των συν-
θηκών εργασίας με τους στόχους της
σταδιοδρομίας για να προωθηθεί η αυ-
τονομία του (Osborne, 2014). 

Η κατανόηση που δείχνουν οι συ-
νάδελφοί του και ο χρόνος που χρειά-
ζεται να ενταχθεί στο εργασιακό πλαί-
σιο προδιαγράφουν την πορεία του μέ-
σα στο χώρο εργασίας. το βασικό ρό-
λο όμως καλύπτει ο εργοδότης με την
υποστήριξη που επιδεικνύει απέναντι
στους εργαζόμενους με προβλήματα
όρασης και στη στάση που έχει απένα-

ντι στα πιθανά προβλήματα που μπορεί
να προκύψουν. Έτσι ολοκληρώνεται ο
επαγγελματικός προσανατολισμός του
ατόμου με προβλήματα όρασης, αφού
έχουν προηγηθεί η ανάλυση του επαγ-
γέλματος και των ιδιαίτερων απαιτή-
σεων που μπορεί να δημιουργηθούν,
και η ανάλυση των προοπτικών εξέλι-
ξης για την επαγγελματική σταδιοδρο-
μία του ατόμου (Simkiss, 2001, Candela
& Wolfe 2001).

Συμπεράσματα

τελικά ο επαγγελματικός προσανα-
τολισμός δεν χρησιμεύει μόνο για να εκ-
φράσει το άτομο με προβλήματα όρα-
σης τα χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητάς του και τις ικανότητές του για να
μπορεί να κατευθυνθεί σύμφωνα με τις
επαγγελματικές του προτιμήσεις. Η
εφαρμογή του αποτελεί ένα επιπλέον
εργαλείο για να μπορούν οι εκπαιδευ-
τικοί να αποκομίσουν τις απόψεις και
τις προτιμήσεις των μαθητών. Επηρεά-
ζεται άμεσα από τις εμπειρίες του ατό-
μου. το περιβάλλον στο οποίο ανα-
πτύσσεται και συμμετέχει το άτομο, κυ-
ρίως το σχολείο και η οικογένεια, οφεί-
λει να το κατευθύνει στη σωστή λήψη
απόφασης και να μην του επιβάλει τις
προσδοκίες του για την επαγγελματική
του πορεία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στη σύγ-
χρονη ελληνική κοινωνία ο επαγγελ-
ματικός προσανατολισμός του ατόμου
με προβλήματα όρασης, πρέπει να
πραγματοποιείται πριν την φοίτησή του
σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης από σύμβουλο επαγγελματικού
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προσανατολισμού, σε συνεργασία με
την οικογένεια και το σχολείο του.
Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα, αν
χρειαστεί, για την παροχή συμβουλευ-
τικής για τον σχολικό και τον επαγ-
γελματικό του προσανατολισμό, και η
αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ικα-
νοτήτων και των δεξιοτήτων του. κλεί-

νοντας, πραγματοποιείται με αυτή τη
διαδικασία η αξιολόγηση των δυνατο-
τήτων του για να υπάρξουν βραχυ-
πρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στό-
χοι, οι οποίοι θα καθορίσουν την πο-
ρεία και το είδος της σχολικής του φοί-
τησης και θα βελτιώσουν στο μέλλον
τη ποιότητα της ζωής του.
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Εισαγωγή

Η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να ιδω-
θεί μέσα από την οπτική δύο κεντρικών
χαρακτηριστικών της: το πρώτο είναι η
πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρί-
ση που την ταλανίζει, και το δεύτερο η
σύνθετη κοινωνική δομή, όπως διαμορ-
φώνεται από ετερόκλητα μεταξύ τους
στοιχεία. Η ανομοιογένεια της ελληνι-

κής κοινωνίας σε επίπεδο εθνοτικό, κοι-
νωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και
πολιτισμικό δημιουργεί ανάγκη ενίσχυ-
σης των ανθρώπων που κρίνονται ως ευ-
άλωτοι και αποκλίνοντες από την κοι-
νωνική νόρμα. ο κίνδυνος αποκλεισμού
των ανθρώπων αυτών παρουσιάζεται
και στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό
εργασιακό χώρο. για το λόγο αυτό, η
συμβουλευτική σταδιοδρομίας2 καλεί-
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της κοι-
νωνικής-γνωστικής Θεωρίας Σταδιοδρομίας (εφεξής κ.γ.Θ.Σ.)1 των Lent, Brown και Hack-
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αποτελέσματος και ατομικοί στόχοι στη σταδιοδρομία του ατόμου. Η εργασία περιλαμβάνει
δύο διακριτά μέρη: στο πρώτο περιγράφονται τα βασικά σημεία της κ.γ.Θ.Σ. ενώ στο δεύ-
τερο  γίνεται ανασκόπηση διεθνών ερευνών, κατά τις οποίες η κ.γ.Θ.Σ. βρήκε αποτελεσμα-
τική εφαρμογή στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο σταδιοδρομίας, αυτό-αποτελεσματικότητα,
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ται να επιτελέσει έναν νέο ρόλο, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν αφενός τις σύγχρο-
νες ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης
αγοράς εργασίας και αφετέρου τα ιδι-
αίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του κά-
θε ωφελουμένου. Ειδικότερα οι άν-
θρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες, επιδιώκουν την κοινω-
νική τους επανένταξη μέσα σε αυτό το
εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλαίσιο, συ-
νήθως με περιορισμένα σε κάθε επίπε-
δο εφόδια. Σύμφωνα με τον ορισμό που
δίνει ο πρόσφατος νόμος (4019/2011)
για την κοινωνική οικονομία και κοι-
νωνική Επιχειρηματικότητα, στις Ευ-
παθείς κοινωνικά ομάδες (Εκο) ανή-
κουν οι ομάδες του πληθυσμού, των
οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και
οικονομική ζωή δυσχεραίνεται. δεδο-
μένης της μείζονος σημασίας που δια-
δραματίζει η επαγγελματική αποκατά-
σταση στην κοινωνικοποίηση του ατό-
μου, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας
καλείται να εστιάσει στην διερεύνηση
και ενεργοποίηση των ατομικών δυνά-
μεων των ατόμων αυτών, προκειμένου
να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού. 

Παρ’ όλα αυτά, από την πληθώρα με-
λετών και θεωριών που απαντούν στη
σύγχρονη βιβλιογραφία για την επαγ-
γελματική ανάπτυξη και συμπεριφορά
του ατόμου, είναι εμφανής η απουσία
μελετών που να εστιάζουν στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες της κάθε ομάδας ξεχωρι-
στά. από την άλλη, η κοινωνική-γνω-
στική Θεωρία Σταδιοδρομίας (κ.γ.Θ.Σ.)
των Lent, Brown και Hackett φαίνεται
να προσφέρει δυνατότητες για ποιοτι-
κή διερεύνηση και παροχή εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών επαγγελματικής συμ-

βουλευτικής σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες. Συγκεκριμένα, η κ.γ.Θ.Σ. το-
νίζει την ύπαρξη γνωστικών-ατομικών
μεταβλητών που επιτρέπουν στους αν-
θρώπους να επηρεάσουν τη δική τους
ανάπτυξη σταδιοδρομίας, καθώς και
εξω-ατομικών (π.χ. πλαισίου) μεταβλη-
τών που ενισχύουν ή περιορίζουν την
αυτενέργεια (Lent, Brown & Hackett,
2000). H δυναμική αλληλεπίδραση των
ατομικών με τους βιολογικούς και πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες διαμορ-
φώνει την επαγγελματική στάση και συ-
μπεριφορά, υπογραμμίζεται, ωστόσο, ο
ενεργός ρόλος του ατόμου στη διαδι-
κασία αυτή (Brown, Lent & Hackett,
2002). ως εκ τούτου, το μοντέλο μπορεί
να εφαρμοστεί, πέρα από την ερμηνεία
της επαγγελματικής συμπεριφοράς, και
στη συμβουλευτική παρέμβαση ως ερ-
γαλείο ανίχνευσης των δυσλειτουργι-
κών επαγγελματικών στάσεων και συ-
μπεριφορών (Betz, 2004). Όπως προ-
τείνουν οι δημιουργοί του μοντέλου και
άλλοι μελετητές του πεδίου, η θεωρία
μπορεί να παρέχει στοχευμένες στρα-
τηγικές στη συμβουλευτική σταδιοδρο-
μίας ευάλωτων ομάδων και ατόμων με
περιορισμένες εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές ευκαιρίες (Betz 2004� Brown
et al., 2002� Chartrand & Rose, 1996�
Lent et al., 2000). 

Η θεωρία του Bandura 
για την αυτοαποτελεσματικότητα

Η προέλευση της κ.γ.Θ.Σ. εντοπί-
ζεται στη θεωρία του Bandura για την
αυτοαποτελεσματικότητα (Brown et al.,
2002). Η αντιληπτή αυτοαποτελεσματι-
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κότητα ή αυτεπάρκεια3 συνίσταται στις
πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις δυ-
νατότητές τους να παράγουν σχεδια-
σμένα επίπεδα απόδοσης, τα οποία
ασκούν επιρροή σε γεγονότα που επη-
ρεάζουν τη ζωή τους. οι πεποιθήσεις
αυτοαποτελεσματικότητας καθορίζουν
το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται, σκέ-
φτονται, παρακινούν τον εαυτό τους και
συμπεριφέρονται (Bandura, 1991). 

το επίπεδο αυτεπάρκειας του ατό-
μου διαμορφώνεται και ενισχύεται από
τέσσερις κύριες πηγές. Σημαντικότερη
πηγή αύξησής της θεωρείται η «προη-
γούμενη εμπειρία» σε επιτυχημένες
προσπάθειες, κυρίως όταν αυτές επι-
τυγχάνονται μέσω μιας απαιτητικής δια-
δικασίας. Η «έμμεση μάθηση» αποτε-
λεί τη δεύτερη πηγή ενίσχυσης και συ-
ντελείται μέσω της μοντελοποίησης. το
άτομο μαθαίνει δηλαδή μέσα από την
παρατήρηση της συμπεριφοράς κοινω-
νικών προτύπων, με τα οποία παρου-
σιάζει ομοιότητες. βιώνοντας την εμπει-
ρία άλλων ανθρώπων –με κοινά χαρα-
κτηριστικά– οι οποίοι επιτυγχάνουν στο
έργο τους, αυξάνεται η εμπιστοσύνη του
ατόμου στη δική του ικανότητα για επί-
τευξη θετικών αποτελεσμάτων, σε αντί-
στοιχες δράσεις. (Bandura, 1977). Άλ-
λη πηγή αύξησης της αυτεπάρκειας θε-
ωρείται η «κοινωνική πειθώ» ή «λεκτι-
κή πειθώ», η διαβεβαίωση δηλαδή από
τον κοινωνικό περίγυρο ότι το άτομο
διαθέτει τις ικανότητες να επιτύχει. τέ-
ταρτος παράγοντας επιρροής είναι η
συναισθηματική και σωματική κατά-

σταση του ατόμου, η οποία ανάλογα με
την ερμηνεία που της δίνει το άτομο,
ορίζει τη θετική ή αρνητική του διάθε-
ση και εν συνεχεία την αντιληπτή του
αποτελεσματικότητα (Bandura, 1994).
ο βαθμός στον οποίο αυτές οι πηγές
πληροφόρησης επηρεάζουν πραγματι-
κά την αυτοαποτελεσματικότητα εξαρ-
τάται από το πώς το άτομο τις θυμάται
και τις ερμηνεύει (Lent & Brown, 2006).

Σύμφωνα με τον Bandura (1991), οι
προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας
επιφέρουν συγκεκριμένες συνέπειες
στην συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, κα-
θορίζουν την προσέγγιση ή την απο-
φυγή μιας συμπεριφοράς, δηλαδή αν
το άτομο θα μπει στη διαδικασία να
προσπαθήσει ή δεν θα εμπλακεί κα-
θόλου σε μια εργασία που εκτιμά ότι
δεν θα αντεπεξέλθει. Σημαντική επί-
δραση όμως ασκεί και στην ποιότητα
επίδοσης των ανθρώπων στην περιο-
χή-στόχο, διότι όταν οι προσδοκίες
αποτελεσματικότητας είναι χαμηλές το
άτομο κυριαρχείται από άγχος και αρ-
νητική διάθεση, συναισθήματα που επη-
ρεάζουν αρνητικά την απόδοσή του.
Εδώ, η χαμηλή αυτεπάρκεια μπορεί να
θεωρηθεί και ως αυτοεκπληρούμενη
προφητεία (Betz, 2004). τέλος, ο βαθ-
μός αυτεπάρκειας διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο και στην επιμονή του ατό-
μου σε μακροπρόθεσμους στόχους, οι
οποίοι απαιτούν την αντιμετώπιση
εμποδίων, περιστασιακών αποτυχιών
και αρνητικών μηνυμάτων του περι-
βάλλοντος. Όταν οι προσδοκίες για την
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αποτελεσματικότητα μιας συμπεριφο-
ράς σε συγκεκριμένο τομέα είναι χα-
μηλές, συνεπάγονται ή την αποφυγή της
προσπάθειας είτε φτωχή απόδοση σ’
αυτήν ή ακόμη και μια τάση του ατό-
μου να εγκαταλείπει, όταν βιώνει απο-
θάρρυνση ή αποτυχία. Επηρεάζεται,
συνεπώς, η σταθερότητα του ατόμου
στην επαγγελματική επίδοση αλλά και
την επαγγελματική του συμπεριφορά
εν γένει.

Η δομή της Κοινωνικής – Γνωστι-
κής θεωρίας για τη Σταδιοδρομία4

οι Lent, Brown και Hackett αξιο-
ποίησαν την θεωρία της κοινωνικής-
γνωστικής Μάθησης και της αυτοαπο-
τελεσματικότητας του Bandura εφαρ-
μόζοντάς την στην επαγγελματική συ-
μπεριφορά, αλλά και επεκτείνοντάς την
σε διαδικασίες σχετικές με τον σχημα-
τισμό ενδιαφερόντων, την επιλογή στα-
διοδρομίας και την επίδοση σε αυτήν
(Brown et al., 2002). για τη διαμόρφω-
ση της εκπαιδευτικής και επαγγελματι-
κής συμπεριφοράς, η κ.γ.Θ.Σ. αποδέ-
χεται ότι το άτομο δεν είναι απλός απο-
δέκτης των εξωτερικών επιρροών, αλ-
λά μπορεί να παρεμβαίνει και να ελέγ-
χει τις καταστάσεις. Μια σύνθεση πα-
ραγόντων όπως η παιδεία, το φύλο, οι
γενετικές καταβολές, οι κοινωνικοδο-
μικές εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγεί-
ας, λειτουργούν σε συνδυασμό με τις
γνωστικές διαδικασίες των ανθρώπων
και επηρεάζουν τη φύση και το εύρος
των δυνατοτήτων σταδιοδρομίας τους. 

Η κ.γ.Θ.Σ. μελετά την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας των ατόμων εξετάζοντας
τρεις παραμέτρους: (α) την ανάπτυξη
των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
ενδιαφερόντων, (β) το πώς τα άτομα
οδηγούνται στις εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές τους επιλογές, καθώς και (γ)
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιδόσεις τους και τη σταθερότητα που
επιδεικνύουν σε αυτές. βασικές μετα-
βλητές της κ.γ.Θ.Σ. θεωρούνται η αυ-
τοαποτελεσματικότητα, οι προσδοκίες
αποτελέσματος, τα ενδιαφέροντα, οι
στόχοι, οι πηγές στήριξης και τα εμπό-
δια που συναντά το άτομο (Lent &
Brown, 2006).

Η επαγγελματική αυτεπάρκεια, στην
κοινωνική-γνωστική προσέγγιση, δε νο-
είται ως ένα στατικό, παθητικό χαρα-
κτηριστικό, αλλά περιλαμβάνει δυναμι-
κές πεποιθήσεις για τον εαυτό που συν-
δέονται με συγκεκριμένους τομείς επί-
δοσης και δραστηριότητας σε εκπαι-
δευτικά και επαγγελματικά έργα. Oι
Betz & Hackett υπογραμμίζουν ότι «η
αυτοαποτελεσματικότητα είναι μια γνω-
στική αξιολόγηση ή μια εκτίμηση για δυ-
νατότητες μελλοντικής απόδοσης κι όχι
χαρακτηριστικό γνώρισμα» (2006, σ. 6).
ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συγχέεται
με την αυτοπεποίθηση –αν και αποτελεί
μέρος αυτής– καθώς η αυτοαποτελε-
σματικότητα αφορά την εκτέλεση ενός
συγκεκριμένου έργου κάθε φορά και όχι
την συμπεριφορά του ατόμου, συνολικά.
οι τέσσερις, κατά Bandura, πηγές τρο-
φοδότησης της αυτεπάρκειας επιδρούν
κυρίως με βάση τον τρόπο που το άτομο
αποδίδει νόημα σε αυτά τα ερεθίσματα. 

174

4. βλ. Σχήμα 1.



οι ατομικές προσλαμβάνουσες σε
αλληλεπίδραση με τις περιβαλλοντικές,
επιδρούν στις προσδοκίες αποτελέ-
σματος του ατόμου. «οι προσδοκίες
αποτελέσματος είναι πεποιθήσεις για
τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα από
την εκτέλεση συγκεκριμένης συμπερι-
φοράς» (Lent & Brown, 2006, σ. 17). Η
αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλ-
λοντικών παραγόντων μπορεί να επη-
ρεάσει τις προσδοκίες αποτελέσματος
έμμεσα, επηρεάζοντας τον βαθμό αυ-
τεπάρκειας του ατόμου και, μέσω αυ-
τού, τις προσδοκίες έκβασης. δηλαδή
με βάση το πόσο το άτομο πιστεύει ότι
είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε ένα συ-
γκεκριμένο έργο θα αναμένει και ανά-
λογα αποτελέσματα. Σε άλλες περι-
πτώσεις όμως, η αλληλεπίδραση αυτή
μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες

αποτελέσματος άμεσα και το άτομο να
αναμένει συγκεκριμένη έκβαση των
προσπαθειών του, με βάση τα ατομικά
ή/και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
Είναι πιθανόν για παράδειγμα, παρό-
τι κάποιος αισθάνεται επαρκής σε ένα
συγκεκριμένο έργο, να προβλέπει ότι
δεν θα επιτύχει θετική έκβαση η προ-
σπάθειά του, εξαιτίας εξω-ατομικών
παραγόντων. τέτοιες περιπτώσεις προ-
κύπτουν συχνά εξαιτίας κοινωνικών
στερεοτύπων ή προκαταλήψεων, όπως
για παράδειγμα, η αποφυγή των γυ-
ναικών να ασχοληθούν με ανδροκρα-
τούμενα επαγγέλματα (Betz, 2004).

Οι προσωπικοί στόχοι διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή στα-
διοδρομίας και τη λήψη απόφασης, αν
και συχνά έμμεσα. ουσιαστικά οι στό-
χοι συντελούν στην οργάνωση, καθοδή-
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γηση και διατήρηση των προσπαθειών,
ακόμη και σε περιόδους που απουσιά-
ζει η εξωτερική ενθάρρυνση. τα επαγ-
γελματικά ενδιαφέροντα από την άλλη
αναπτύσσονται σταδιακά. το άτομο από
νεαρή ηλικία –είτε ωθούμενο από το πε-
ριβάλλον του είτε αφ’ εαυτού– εμπλέ-
κεται σε επιλεγμένες δραστηριότητες
στις οποίες, έπειτα από συνεχόμενη πρα-
κτική και ανατροφοδότηση, αναπτύσσει
δεξιότητες και υψηλή επίδοση. αυξά-
νονται, έτσι, η αυτεπάρκεια και οι προσ-
δοκίες θετικού αποτελέσματος στους το-
μείς, στους οποίους διαθέτει μαθησια-
κές εμπειρίες, με συνέπεια το άτομο να
αναπτύσσει ενδιαφέρον για τον τομέα
αυτό (Brown et al., 2002). 

Στην κ.γ.Θ.Σ. έμφαση δίνεται στη
σημασία των αντιληπτών (υποκειμενι-
κών) πεποιθήσεων του ατόμου έναντι
των αντικειμενικών ικανοτήτων του να
αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο έργο
(Brown & Lent, 1996). ο συνδυασμός
του υποκειμενικού με το αντικειμενικό
στοιχείο οδηγεί στο σχηματισμό των
στόχων και των προθέσεων, που συμ-
βάλλουν με τη σειρά τους στη διατήρη-
ση σταθερής συμπεριφοράς στην πά-
ροδο του χρόνου (Leung, 2008).

Εμπόδια και υποστηρικτές 
πηγές στην οικοδόμηση 
της σταδιοδρομίας

Σημαντική συμβολή της κ.γ.Θ.Σ.
στην κατανόηση της επαγγελματικής
συμπεριφοράς αποτελεί η εισαγωγή –
στη μετεξέλιξή της– των μεταβλητών
πλαισίου. Πρόκειται για τα εμπόδια και
τις πηγές στήριξης που αντιλαμβάνεται

το άτομο κατά την επιδίωξη στόχων στα-
διοδρομίας (Lent & Brown, 2006). Σε
αντίθεση με τις παραδοσιακές θεωρίες
για την σταδιοδρομία, η κ.γ.Θ.Σ. υπο-
στηρίζει ότι η συμπεριφορά των αν-
θρώπων αλληλεπιδρά με ατομικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η συ-
μπεριφορά, επομένως, είναι συγκαθο-
ριστικός παράγοντας στην τριπλή αυτή
αλληλεπίδραση και όχι απλώς αποτέ-
λεσμα αλληλεπίδρασης ατομικών και
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. οι
ατομικοί παράγοντες συνίστανται σε
γνωστικά, συναισθηματικά και βιολο-
γικά χαρακτηριστικά, όπως οι προδια-
θέσεις, το φύλο, η εθνικότητα, η κατά-
σταση της υγείας. οι εξωτερικοί παρά-
γοντες από την άλλη, περιλαμβάνουν
φυσικά, υλικά, πολιτιστικά και κοινω-
νικά χαρακτηριστικά. Στα χαρακτηρι-
στικά αυτά το άτομο δίνει την υποκει-
μενική τους διάσταση και αντιλαμβά-
νεται κάποια από αυτά ως εμπόδια ή
ως υποστηρικτικές πηγές για την εξέ-
λιξη της σταδιοδρομίας του (Brown et
al., 2002).

ως προς τους περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες επίδρασης στην επαγγελμα-
τική συμπεριφορά, η κ.γ.Θ.Σ. τονίζει
τα υποκειμενικά έναντι των αντικειμε-
νικών χαρακτηριστικών των μεταβλη-
τών αυτών, χωρίς να παραγνωρίζει ότι
και οι δύο συνιστώσες επηρεάζουν ση-
μαντικά την επαγγελματική εξέλιξη του
ατόμου (Lent et al., 2000). ανάλογα,
όμως, με το πώς αντιλαμβάνεται το άτο-
μο τη δομή των πιθανών ευκαιριών ή
εμποδίων, επηρεάζεται και η προθυμία
του να μετατρέψει τα ενδιαφέροντα
σταδιοδρομίας σε στόχους και τους στό-
χους του σε δράση. Άτομα που βιώνουν
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ευεργετικές περιβαλλοντικές συνθήκες
(άφθονη υποστήριξη, λίγα εμπόδια)
αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυ-
τήν την διαδικασία πιο εύκολα από εκεί-
νους που βιώνουν μη υποστηρικτικές
προϋποθέσεις ή εμπόδια σε σχέση με
την προτιμώμενη πορεία της δράσης
τους. Όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνο-
νται απουσία υποστήριξης ή/και πα-
ρουσία εμποδίων στο περιβάλλον τους
για την επίτευξη των επαγγελματικών
τους στόχων, είναι πιθανό να συμβιβα-
στούν, και οι επιλογές τους να είναι
ανάλογες με τη διαθεσιμότητα θέσεων
εργασίας, τις πεποιθήσεις αυτοαποτε-
λεσματικότητας και τις προσδοκίες για
το αποτέλεσμα (Brown et al., 2002�
Lindley, 2005). Με άλλα λόγια, όταν οι
άνθρωποι δεν μπορούν να ικανοποιή-
σουν τα ενδιαφέροντά τους, θα επιλέ-
ξουν λιγότερο ενδιαφέροντα επαγγελ-
ματικά μονοπάτια, που υπόσχονται
επαρκή αποτελέσματα, και στα οποία
αισθάνονται ότι μπορούν να αποδώ-
σουν ικανοποιητικά. Όπως επισημαί-
νουν οι Brown, Lent και Hackett (2002,
σ. 274) «Η άποψη αυτή δεν ελαχιστο-

ποιεί τις σημαντικές συνέπειες των αντι-
κειμενικών χαρακτηριστικών του περι-
βάλλοντος, τονίζει όμως τον ενεργό ρό-
λο του ατόμου στην αξιολόγηση και
απόδοση νοήματος σε αυτό που το πε-
ριβάλλον τού παρέχει». 

ο τρόπος που το άτομο αντιλαμβά-
νεται τα εμπόδια μπορεί να λειτουργεί
ανασταλτικά στην ενεργοποίησή του
για τη διεκδίκηση και πραγμάτωση των
επαγγελματικών του ενδιαφερόντων.
γι’ αυτό η κ.γ.Θ.Σ. θεωρεί ότι η συμ-
βουλευτική πρακτική δεν θα πρέπει να
περιορίζεται μόνο στην διεύρυνση των
επαγγελματικών επιλογών, αλλά να
προχωρεί υποστηρίζοντας τον/την συμ-
βουλευόμενο-η στην άρση των εμπο-
δίων αυτών, αξιοποιώντας την νοημα-
τοδότηση των περιβαλλοντικών ερεθι-
σμάτων από το άτομο (Betz, 2004� Lent
et al., 2000). Συγκεκριμένα, κατά την
εφαρμογή της κ.γ.Θ.Σ. προτείνεται η
καλλιέργεια της ικανότητας λήψης από-
φασης με απώτερο στόχο τον εντοπι-
σμό των δυνητικών εμποδίων. το συμ-
βουλευόμενο άτομο ενθαρρύνεται να
σκεφτεί τα πιθανά εμπόδια για κάθε
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εναλλακτική σταδιοδρομία που εξετά-
ζει. Έπειτα εκτιμά την πιθανότητα να
συναντήσει πραγματικά τα εμπόδια αυ-
τά. Στο τελικό στάδιο το άτομο υπο-
στηρίζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών
για την πρόληψη ή διαχείριση των πιο
πιθανών εμποδίων (Brown et al., 2002). 

Η μεταβλητή που λιγότερο έχει με-
λετηθεί και διερευνηθεί είναι το πώς
αντιλαμβάνονται τα άτομα τους πόρους
ή τις πηγές υποστήριξης που τους πα-
ρέχει το περιβάλλον (Lent et al., 2000).
ως υποστήριξη ή συστήματα υποστήρι-
ξης θεωρούνται οι «περιβαλλοντικές με-
ταβλητές που ισχυροποιούν τη διαμόρ-
φωση στόχων και την επιδίωξή τους»
(Lent & Brown, 2006, σ. 19). οι περισ-
σότερες έρευνες έχουν εστιάσει στη με-
λέτη των εμποδίων και της αποκατά-
στασής τους, ωστόσο αυτό δεν είναι αρ-
κετό. Εξίσου σημαντικό είναι να μελε-
τηθούν και διερευνηθούν οι παράμετροι
του περιβάλλοντος που διευκολύνουν
την επιλογή της σταδιοδρομίας καθώς
και ο τρόπος που τα άτομα τις αξιολο-
γούν. Σε πολλές εφαρμογές της κ.γ.Θ.Σ.
το άτομο ενισχύεται, ώστε να βάλει σε
τάξη τους παράγοντες πλαισίου που
αντιλαμβάνεται ως πόρους (π.χ. ανα-
γνωρίζοντας παραδείγματα προς μίμη-
ση ή τις πηγές χρηματοδότησης σε κά-
ποιο υπάρχον σύστημα υποστήριξης), ή
να τροποποιήσει το περιβάλλον του προ-
κειμένου να έχει πρόσβαση σε διαθέ-
σιμους πόρους (π.χ. ανάπτυξη νέων συ-
στημάτων υποστήριξης από ομοτίμους). 

κατά τον σχεδιασμό συμβουλευτι-
κών υποστηρικτικών παρεμβάσεων εί-
ναι απαραίτητο να διερευνώνται τα συ-
γκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά της
εκάστοτε ομάδας στόχου (Lent & Brown,

2006). Μία τέτοια πρώτη ποιοτική διε-
ρεύνηση σε άτομα που αντιπροσωπεύ-
ουν την ομάδα-στόχο μπορεί να βοηθή-
σει στον εντοπισμό ειδικότερων κατη-
γοριών εμποδίων και πόρων, τα οποία
στη συνέχεια να χρησιμεύσουν ως πα-
ράγοντες για την αντιμετώπιση εμποδίων
ή την οικοδόμηση υποστηρικτικών πη-
γών για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Εφαρμογή της Κοινωνικής-
γνωστικής θεωρίας 
για τη Σταδιοδρομία σε 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:
Επισκόπηση ερευνών

Ενώ οι παραδοσιακές θεωρίες επαγ-
γελματικής συμβουλευτικής δημιουρ-
γήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες
του δυτικού κόσμου και των κατοίκων
του, το κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο φι-
λοδοξεί να συμπληρώσει το κενό αντα-
ποκρινόμενο στις ανάγκες των ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων του πληθυ-
σμού. Ένα από τα δυνατά σημεία της
κ.γ.Θ.Σ. είναι ότι αναγνωρίζει και δί-
νει έμφαση τόσο στα χαρακτηριστικά
του ίδιου του προσώπου όσο και στους
περιβαλλοντικούς παράγοντες επιρ-
ροής. Έχει αποδειχτεί ότι το κοινωνι-
κό και πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί
να περιορίσει τις επιλογές των ατόμων
αλλά και τον βαθμό της αυτεπάρκειάς
τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνο-
νται τα εμπόδια για συγκεκριμένες
επαγγελματικές επιλογές. για τούτο
υποστηρίζεται ότι μπορεί κάλλιστα να
αξιοποιηθεί στην υποστήριξη της στα-
διοδρομίας ατόμων σε κοινωνικό κίν-
δυνο (Walsch & Hepner, 2006). 
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Έρευνες έδειξαν ενθαρρυντικά
αποτελέσματα για την αξιοποίηση της
κ.γ.Θ.Σ. στη συμβουλευτική σταδιο-
δρομίας ατόμων με αναπηρία. Η Dawn
Walker (2010) διερεύνησε τον βαθμό
της αυτεπάρκειας, της αυτοϋπεράσπι-
σης και της επαγγελματικής ωριμότη-
τας σε φοιτητές με και χωρίς αναπηρία.
τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μία εφαρ-
μογή του μοντέλου σε πληθυσμό αμεα
τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να έχει
σημαντική συμβολή στη συνολική επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη και ειδικά
στην προετοιμασία τους για την επαγ-
γελματική ζωή. Η ερευνήτρια προτεί-
νει μάλιστα μία προσαρμοσμένη εκδο-
χή της κ.γ.Θ.Σ. για την καλύτερη εφαρ-
μογή της στη συμβουλευτική των αμεα.
Η Margaret Corrigan (2008) διερεύνη-
σε τα αντιληπτά εκπαιδευτικά και επαγ-
γελματικά εμπόδια φοιτητών με ανα-
πηρία, την επίδρασή τους, την αντιμε-
τώπισή τους και την επίδραση της απο-
δοχής της αναπηρίας στην επαγγελμα-
τική τους αυτεπάρκεια και βρήκε ση-
μαντικά θετικές συσχετίσεις μεταξύ της
αυτεπάρκειας και της ικανότητας αντι-
μετώπισης εμποδίων και της αποδοχής
της αναπηρίας. 

οι Brown και Cinamon (2015) διε-
ρεύνησαν την διαδικασία λήψης από-
φασης σε εφήβους με μαθησιακές δυ-
σκολίες κατά την επιλογή ειδικότητας
στο γυμνάσιο. ως θεωρητικό υπόβα-
θρο αξιοποίησαν το μοντέλο των πέ-
ντε διαστάσεων της προσωπικότητας
ενσωματώνοντάς το στην κ.γ.Θ.Σ. Επι-
βεβαιώνοντας τις υποθέσεις τους, βρή-
καν ότι οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας
στην επιλογή ειδικότητας στο γυμνά-

σιο συσχετίζεται θετικά με τις προσ-
δοκίες θετικής έκβασης στον συγκε-
κριμένο τομέα. βρήκαν, ακόμη, ότι τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
επηρεάζουν άμεσα τις προσδοκίες
έκβασης, χωρίς τη διαμεσολάβηση των
πεποιθήσεων αυτεπάρκειας. δεδομέ-
νου ότι οι έφηβοι αυτοί καλλιεργούν
συστηματικά τις πεποιθήσεις αυτοα-
ποτελεσματικότητας, οι ερευνητές θε-
ωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτά μπο-
ρούν να χρησιμεύσουν στη διαμόρφω-
ση θετικών αντιλήψεων για τις προσ-
δοκίες ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
τα εκάστοτε αποτελέσματα από την
εφαρμογή του μοντέλου μπορούν να
κατευθύνουν τη συμβουλευτική πα-
ρέμβαση στα σημεία που χρήζουν ενί-
σχυσης, όπως στην ενίσχυση του συχνά
χαμηλού βαθμού αυτοεκτίμησης και
αυτεπάρκειας των αμεα και κυρίως
στην πρόβλεψη, ανάλυση και προετοι-
μασία για την αντιμετώπιση των εμπο-
δίων που συνήθως συνίστανται στα στε-
ρεότυπα της κοινωνίας και των εργο-
δοτών απέναντι στη συγκεκριμένη ομά-
δα (Fabian & Liesener, 2005). 

οι Chartrand και Rose (1996) εφάρ-
μοσαν το μοντέλο της κ.γ.Θ.Σ. σε γυ-
ναίκες με παραβατική συμπεριφορά.
Μελέτησαν τα εμπόδια που αντιμετω-
πίζουν οι γυναίκες παραβάτες που πα-
ράλληλα προέρχονται και από εθνοτι-
κή μειονότητα, κατά την προσπάθεια
επανένταξής τους στον επαγγελματικό
χώρο, μετά την αποφυλάκιση. το φύ-
λο σε συνδυασμό με τις περιορισμένες
ευκαιρίες μάθησης ήταν το πρώτο βα-
σικό εμπόδιο που εντοπίστηκε. ο συν-
δυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστι-
κών είχε αρνητική επίδραση στο αί-
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σθημα αυτεπάρκειας των γυναικών και
στις προσδοκίες έκβασης των επαγ-
γελματικών προσδοκιών τους. Σημα-
ντικό εμπόδιο θεωρήθηκε και η απου-
σία γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η αδυ-
ναμία αφηρημένου συλλογισμού, η κα-
κή διαχείριση διαπροσωπικών προ-
βλημάτων, ελλείψεις που σχετίζονται
με την εγκληματικότητα και οδηγούν
σε λανθασμένη εκτίμηση της αυτοαπο-
τελεσματικότητας. αξιοποιώντας τα ευ-
ρήματα αυτά και με βάση την κ.γ.Θ.Σ.
οι Chartrand και Rose οργάνωσαν και
εφάρμοσαν στοχευμένες παρεμβάσεις
επαγγελματικής συμβουλευτικής σε γυ-
ναίκες, λίγο πριν την αποφυλάκισή
τους. 

Περαιτέρω έρευνες αξιοποίησαν την
κ.γ.Θ.Σ. για τον εντοπισμό της επί-
δρασης του φύλου στην ακαδημαϊκή και
επαγγελματική συμπεριφορά. Σε πα-
ραδοσιακά ανδροκρατούμενα επιστη-
μονικά πεδία όπως η μηχανολογία, οι
γυναίκες φοιτήτριες παρουσιάζουν χα-
μηλότερο βαθμό αυτοαποτελεσματικό-
τητας από τους άνδρες, γεγονός που μει-
ώνει το ενδιαφέρον τους και την πρό-
θεση στόχων στον τομέα αυτό, παρόλο
που δεν παρουσιάζουν σημαντικές δια-
φορές ως προς τα εμπόδια και τις υπο-
στηρικτικές πηγές (Inda, Rodr�guez &
Pe�a, 2013). ομοίως και στην επαγγελ-
ματική συμπεριφορά των γυναικών επι-
βεβαιώνονται οι υποθέσεις με βάση την
κ.γ.Θ.Σ., ειδικότερα όταν οι γυναίκες
ανήκουν και σε εθνοτική μειονότητα.
οι αφροαμερικανές γυναίκες υποεκ-

προσωπούνται σε διοικητικά και γενι-
κότερα σε επαγγέλματα κύρους συ-
γκριτικά με τις λευκές γυναίκες, ενώ
αμείβονται σαφώς χαμηλότερα από
τους αφροαμερικανούς άντρες. από την
έρευνα των Scheuermanna, Tokarb, &
Hallc (2014) προκύπτει ότι το χαμηλό
αίσθημα αυτεπάρκειας και οι προσδο-
κίες αρνητικού αποτελέσματος των γυ-
ναικών αυτών είναι που τις αποθαρρύ-
νει από το να θέσουν στόχους για επαγ-
γέλματα κύρους. ως εκ τούτου, δεν ανα-
πτύσσουν ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για
τις θετικές επιστήμες και αντιλαμβά-
νονται ως εμπόδιο την απόρριψη των
συναδέλφων τους σε ανώτερες επαγ-
γελματικές βαθμίδες, παράγοντες που
επηρεάζουν τόσο την αυτεπάρκεια, όσο
και τις προσδοκίες έκβασης. 

το μοντέλο έχει επίσης χρησιμο-
ποιηθεί για τη διερεύνηση της εξέλιξης
της σταδιοδρομίας φοιτητών από αγρο-
τικές περιοχές με μεγάλο αριθμό μετα-
ναστών, στους οποίους η ενίσχυση της
αυτοαποτελεσματικότητας μπορεί να
λειτουργήσει αντισταθμιστικά ως προς
τα αυξημένα εμπόδια που κατέγραψαν
οι Ali & Menke (2014). οι διαδρομές
του μοντέλου επιβεβαιώνονται και σε
έρευνα των Lent, Sheu, Gloster, &
Wilkins (2010), σε φοιτητές Μηχανικής
σε δύο από τα ιστορικά Μαύρα Πανε-
πιστήμια5. Εδώ η αυτοαποτελεσματι-
κότητα συσχετίζεται θετικά με το σχη-
ματισμό ενδιαφερόντων, όμως δεν επη-
ρεάζει άμεσα ούτε τα εμπόδια, ούτε τις
υποστηρικτικές πηγές. ωστόσο, οι φοι-
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τητές με υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας εί-
ναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να
συγκεντρώνουν καλύτερα τα υποστη-
ρικτικά για την ακαδημαϊκή τους στα-
διοδρομία συστήματα. αν και οι ερευ-
νητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν επιτρέ-
πει αιτιώδη συμπεράσματα, ωστόσο «οι
υποστηρικτικές πηγές του περιβάλλο-
ντος μπορούν να διαδραματίσουν πο-
λύτιμο και κατά κάποιο τρόπο μοναδι-
κό ρόλο στην υποστήριξη της εθνοτικής
μειοψηφίας των φοιτητών, ώστε να επι-
μένουν στους ακαδημαϊκούς τους στό-
χους» (ό.π., σ. 393). 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η εφαρμογή του μοντέλου για την ανα-
ζήτηση εργασίας μετά τη συνταξιοδό-
τηση, διαδικασία που θεωρείται πλέον
από τους μελετητές ως στάδιο εξέλιξης
της πορείας σταδιοδρομίας. οι
Wöhrmann, Deller & Wang το 2013,
επικεντρώθηκαν στους ψυχολογικούς
παράγοντες επιρροής του επαγγελμα-
τικού σχεδιασμού μετά τη συνταξιοδό-
τηση, σε υπαλλήλους γερμανικής εται-
ρείας. Ενώ η σωματική κατάσταση τούς
αποτρέπει από το να διεκδικήσουν την
ίδια θέση εργασίας, από την άλλη, η κοι-
νωνική υποστήριξη ενισχύει τις προσ-
δοκίες θετικής έκβασης, οι οποίες επη-
ρεάζουν τους στόχους και τον επαγ-
γελματικό σχεδιασμό στην ίδια θέση ερ-
γασίας. βρέθηκε ακόμη, ότι οι στόχοι
επηρεάζουν την επαγγελματική δρα-
στηριοποίηση ανεξάρτητα από τον τε-
λευταίο εργοδότη. Με βάση τα ευρή-
ματα οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η
κ.γ.Θ.Σ. είναι ένα κατάλληλο θεωρη-
τικό πλαίσιο για την κατανόηση του σχε-
διασμού της σταδιοδρομίας μετά τη συ-
νταξιοδότηση.

Συμπερασματικά Σχόλια

Η εκπαίδευση και η εργασία απο-
τελούν μέσα για την κοινωνική ένταξη
των περιθωριοποιημένων ατόμων, αμ-
βλύνοντας τις ανισότητες και κατ’ επέ-
κταση τον κοινωνικό αποκλεισμό (Πα-
πασταμάτης, 2010). Σε διεθνείς έρευ-
νες διαπιστώνεται ότι τα άτομα που
προέρχονται από μειονεκτικά περι-
βάλλοντα (κοινωνικά, μορφωτικά, οι-
κονομικά) παρουσιάζουν χαμηλές επαγ-
γελματικές προσδοκίες, ακόμη κι αν
έχουν σχετικά υψηλή αυτοαποτελε-
σματικότητα (Betz, 2004· Chartrand &
Rose, 1996). Παράλληλα, οι εξαιρετι-
κά απαιτητικές συνθήκες και οι περιο-
ρισμένες εργασιακές ευκαιρίες στην
σύγχρονη Ελλάδα έχουν δημιουργήσει
και αυξημένες ανάγκες παρέμβασης.
Είναι επομένως σαφής η ανάγκη ανά-
πτυξης στοχευμένων ενεργειών συμ-
βουλευτικής στήριξης και επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού για τους ευπα-
θείς κοινωνικά πληθυσμούς. 

Η προοπτική αξιοποίησης του κοι-
νωνικού-γνωστικού Μοντέλου Σταδιο-
δρομίας για την υποστήριξη ειδικών
ομάδων του πληθυσμού κρίνεται ιδιαί-
τερα αισιόδοξη. το μοντέλο ανταπο-
κρίνεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνει
την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, εξε-
τάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
τις ανάγκες της ομάδας στόχου και απο-
τελεί βάση για να αναπτυχθούν στρα-
τηγικές παρέμβασης που εστιάζουν
στον ενεργό ρόλο του ατόμου (Brown
& Lent, 1996). υπογραμμίζεται, δηλα-
δή, η δυνατότητα του ατόμου να τρο-
ποποιήσει τα εμπόδια, είτε είναι ρεα-
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λιστικά είτε όχι, να επαναπροσδιορί-
σει τις προσωπικές του αντιλήψεις και
στάσεις και να στηριχθεί στις προσω-
πικές του δυνάμεις, προκειμένου να
διαμορφώσει την επαγγελματική, κοι-
νωνική και προσωπική του ζωή. Εφό-
σον είναι ευρέως αποδεκτό από τους
σύγχρονους μελετητές της επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης ότι «η σταδιοδρομία

δεν μπορεί να διαχωρίζεται από τις
προσωπικές συνθήκες του συμβουλευ-
όμενου» (Παπαβασιλείου-αλεξίου,
2009, σ. 118), καθίσταται σαφές ότι και
η επαγγελματική συμβουλευτική δια-
δικασία θα πρέπει να προσεγγίζει ολι-
στικά τις ανάγκες του ατόμου κατά τον
σχεδιασμό της πορείας της σταδιοδρο-
μίας του. 
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Ζητήματα διοίκησης οργανωσια-
κών αλλαγών στην περίπτωση του
Διαλόγου για την Παιδεία

κάτω από το γενικό αυτό τίτλο έχου-
με την πρόθεση να εξετάσουμε ακρο-
θιγώς ορισμένα ζητήματα διοίκησης ορ-

γανωσιακών αλλαγών που συνδέονται
με το διάλογο για την Παιδεία και ει-
δικότερα το ζήτημα της αντίστασης στην
αλλαγή.

Ο διάλογος για την Παιδεία οργα-
νώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Παιδείας με επικεφαλής τον Ομότι-
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μο καθηγητή αντώνη Λιάκο1. η επί-
σημη ανακοίνωσή του έγινε την 28η
Οκτωβρίου 2015 και μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2016 αναμένεται η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας να έχει καταλή-
ξει στις τελικές αποφάσεις ως προς τις
προτάσεις που θα υιοθετηθούν και το
χρονοδιάγραμμά τους.

Γιατί λοιπόν ένας διάλογος για την
Παιδεία; Γιατί φαίνεται ότι η αναγκαι-
ότητα της αλλαγής στην εκπαίδευση
αποτελεί κοινό αίτημα όλων: δασκά-
λων, μαθητών και γονέων καθώς και
του υπουργείου. η αναγκαιότητα αυ-
τή επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς τά-
σεις (OECD2) και επιστημονικά τεκ-
μηριώνεται από δεκάδες επιστήμονες
που μελετούν τη μετάβαση στο παγκο-
σμιοποιημένο μοντέλο διακυβέρνησης
και τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.
Μία μετάβαση που δεν είναι άλλη από
την έλευση του τρίτου κύματος όπως το
έχει ονομάσει εδώ και δεκαετίες ο
AlvinToffler(Toffler, 1980)3.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της
προτεινόμενης από το υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αλ-
λαγές, όπως αυτές προκύπτουν από τους
κεντρικούς φορείς της μεταρρύθμισης
σε ομιλίες4 και συνεντεύξεις τους, δε-

δομένου ότι –εξ όσων γνωρίζω– δεν
υπήρξε κάποια συγκεντρωτική καταγε-
γραμμένη διακήρυξη του εγχειρήματος:
• Εγκατάλειψη του εξετασιοκεντρι-

κού μοντέλου
• δημιουργία εργαζόμενων με προ-

σαρμόσιμες και εξελίξιμες δεξιότη-
τες

• Συνεχής υποστήριξη της διαρκούς
μετάβασης στη νέα εποχή

• Περισσότερη δημοκρατία στην εκ-
παίδευση

• δημιουργία εθνικού πλαισίου εκ-
παίδευσης

• Μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης με κατεύθυνση τη δια-
θεματικότητα

• Εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών

• αλλαγή στην τεχνική/επαγγελματι-
κή εκπαίδευση

• Ψηφιακή εκπαίδευση
• αλλαγή στη διοίκηση της Παιδείας

(διακυβέρνηση)
• αντικατάσταση αναλυτικών προ-

γραμμάτων από καλές εκπαιδευτι-
κές πρακτικές που θα προκύπτουν
από τα παιδαγωγικά συμβούλια των
συλλόγων διδασκόντων

• διεύρυνση του εργασιακού ωραρί-
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1. http://dialogos.minedu.gov.gr/?page_id=440
2. http://www.oecd.org/edu/educationforthefuture-promotingchangesinpoliciesandpractices

thewayforward.htm
3. Toffler, A. (1980). Thethirdwave, NY: BantamBooks. 
4. Σύνθεση δηλώσεων, συνεντεύξεων, ομιλιών που δημοσιεύτηκαν στον τύπο ή ακούστηκαν

στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή σε δημόσιες παρουσιάσεις των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με δή-
λωση του αντώνη Λιάκου, ο διάλογος για την Παιδεία αποτελεί πείραμα και είναι πρωτίστως
διάλογος της κοινωνίας των Πολιτών. από την ομιλία του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικο-
κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία και υπεύθυνου για το συντονισμό του όλου εγχειρήμα-
τος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Ομ. καθ. αντώνη Λιάκο στο Συνέδριο των Σχολικών Συμ-
βούλων.



ου των εκπαιδευτικών για τις ανά-
γκες των παιδαγωγικών συμβουλίων

• Στήριξη ειδικών κοινωνικών ομά-
δων, όπως π.χ. των μεταναστών, των
ανέργων, των μειονοτήτων κ.λπ.

• Επαναπροσδιορισμός της ξενό-
γλωσσης παιδείας

• αντιμετώπιση των ψυχολογικών επι-
πτώσεων της κρίσης

• αντιμετώπιση του σχολικού εκφο-
βισμού
Στην ενδιάμεση έκθεση του Προέ-

δρου της Επιτροπής Εθνικού και κοι-
νωνικούδιαλόγου για την Παιδεία
αντώνη Λιάκουπου αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο στις 26 απριλίου 20165 τίθε-
νται οι κατευθύνσεις και τα προσωρι-
νά συμπεράσματα στα οποία είχε κα-
ταλήξει για την ώρα ο διάλογος για την
Παιδεία. Ο υπογράφων σημειώνει στην
εισαγωγή της έκθεσης: «Εξαρχής οι
προσδοκίες μας αφορούσαν την επα-
νεκκίνηση της παιδείας μετά την κρίση
και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Όπως συμβαίνει και στις επιστημονι-
κές έρευνες, στην πορεία δημιουργού-
νται νέα ερωτήματα τα οποία πρέπει να
μελετηθούν και να απαντηθούν. Επο-
μένως η δημιουργία ομάδων έρευνας
και διαβούλευσης ακολουθεί την πο-
ρεία του διαλόγου και θα παραμείνει
ανοικτή έως και τη διατύπωση των τε-
λικών προτάσεων για την εκπαιδευτι-
κή μεταρρύθμιση.

Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε τις
προτάσεις που καταθέτουν οι πολίτες
στον κόμβο του διαλόγου, οι οποίες ήδη
υπερβαίνουν τις 220 τεκμηριωμένες
προτάσεις. αξίζει να σημειωθεί ότι πα-

ρά τις διαφορές από πρόταση σε πρό-
ταση, η κατεύθυνση συμπίπτει ως επί το
πλείστον με τις επεξεργασίες της επι-
τροπής. Προς την ίδια κατεύθυνση ανα-
πτύσσονται και οι απόψεις που κατατί-
θενται στις ανοικτές συναντήσεις του
διαλόγου». Οι βασικές θεματικές που
προκύπτουν από την επεξεργασία της
έκθεσης είναι σε αλφαβητική σειρά:
• αλλαγή της κουλτούρας του σχο-

λείου
• αναμόρφωση της υποχρεωτικής εκ-

παίδευσης
• αποκέντρωση και απόδοση πρωτο-

βουλίας στους συντελεστές της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. 

• δημοκρατία στην εκπαίδευση
• διαρκής επιμόρφωση του εκπαι-

δευτικού προσωπικού
• Εθνικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης
• Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
• Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και

των εκπαιδευτικών θεσμών κάθε
βαθμίδας μέσω της αναρρύθμισης
των σχέσεων με την κεντρική διοί-
κηση (παιδαγωγική αυτονομία), 

• Ενιαίος χώρος έρευνας-διδασκαλίας
και αναμόρφωση του χάρτη της ανώ-
τατης εκπαίδευσης

• Ενίσχυση της Τεχνικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης

• Ενίσχυση του ρόλου και των αρμο-
διοτήτων του συλλόγου των διδα-
σκόντων

• Μετάβαση από τη δευτεροβάθμια
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Μετάβαση από τη διδασκαλία στη
μάθηση

• Οικονομικά της Εκπαίδευσης
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5. http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2016/04/liakos_endiamesi_ekthesi_26_4_16.pdf



• Οπτικοακουστικός, καλλιτεχνικός
εγγραμματισμός – Μουσική παιδεία

• υπεράσπιση της δημόσιας εκπαί-
δευσης

• Ψηφιακή εκπαίδευση

Η δομή του Διάλογου 
για την Παιδεία

Ο όρος διάλογος για την Παιδεία
περιλαμβάνει ένα φυσικό σώμα, ένα
οργανωσιακό σχήμα που συνενώνει ορι-
ζόντια τρεις κεντρικές και μία περιφε-
ρική επιτροπή,οι οποίες λειτουργούν
υπό την αιγίδα του υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Θεσπίστηκε με βάση της υποχρεώσεις
της χώρας, με βάση το Μνημόνιο ΙΙΙ (ν.
4336/2015, ΦΕκ 94/14-8-2015, τεύχος
α, σελ. 1026-1027)6.

Πρόκειται για την Επιτροπή Εθνικο-
κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία
με επικεφαλής τον Ομότιμο καθηγητή
αντώνη Λιάκο, τη διαρκή Επιτροπή
Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής με
επικεφαλής τον Ομότιμο καθηγητή κώ-
στα Γαβρόγλου και το Εθνικό Συμβού-
λιο Παιδείας με Πρόεδρο τον καθηγη-
τή Νίκο Θεοτοκά. Το παραπάνω σχήμα
συνεπικουρείται από το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής με Πρόεδρο τον
καθηγητή Γεράσιμο κουζέλη.

η Επιτροπή Εθνικο-κοινωνικού
διαλόγου περιελάμβανε αρχικώς 35 μέ-

λη και διευρύνθηκε σε διάφορους χρό-
νους φτάνοντας τα 100 περίπου μέλη,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ενδιάμε-
σης έκθεσης. Τα μέλη της –όσα από αυ-
τά– ανακοινώθηκαν στα media, προ-
έρχονται κυρίως από την Γθμια εκπαί-
δευση και από χώρους μη άμεσα συν-
δεδεμένους με τις λεγόμενες καθηγητι-
κές ή παιδαγωγικές σχολές. Στην αρχι-
κή του δομή περιελάμβανε ελάχιστους
ενεργούς εκπαιδευτικούς, δηλ. ένα μέ-
λος από Σχολείο δεύτερης Ευκαιρίας,
ένα μέλος από την Τεχνική και Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση και ένα μέλος
από την αθμια εκπαίδευση. Σε συνέ-
ντευξή του ο Πρόεδρος του ΙΕΠ καθ.
Γεράσιμος κουζέλης7 προσπάθησε να
καλύψει την έλλειψη μάχιμων εκπαι-
δευτικών –η οποία όπως θα δούμε στη
συνέχεια, σχετίζεται άμεσα με την αντί-
σταση των εκπαιδευτικών στην αλλα-
γή– με τον ισχυρισμό ότι το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αυτό
που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς,
γνωρίζοντας ότι ο ισχυρισμός του αντι-
στρατεύεται τόσο την αντικειμενική
πραγματικότητα όσο και την αντίληψη
των εκπαιδευτικών για το φορέα του
οποίου προΐσταται.

η διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
υποθέσεων της Βουλής συνεκάλεσε
υπό την ηγεσία του Ομ. καθ. κώστα Γα-
βρόγλου τους πρώην υπουργούς Παι-
δείαςκαθώς και συνδικαλιστικούς φο-
ρείς της εκπαίδευσης. 
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6. Το Μνημόνιο μπορεί να αναζητηθεί με βάση τα παραπάνω στοιχεία στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση της Εφημερίδας της κυβέρνησης http://www.et.gr, αλλά υπάρχει, επίσης, στη διεύθυνση
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Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας εί-
ναι θεσμοθετημένο σώμα,του οποίου
ενόσω είχε ξεκινήσει το εγχείρημα του
διαλόγου για την Παιδεία, ανέλαβε την
ηγεσία ο καθ. Νίκος Θεοτοκάς. Το
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣυΠ)
εδρεύει στην αθήνα και συγκροτείται
από την Ολομέλεια και τα τρία επιμέ-
ρους Συμβούλιά του. Στην Ολομέλεια
προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΕΣυΠ. Στο
Συμβούλιο ανώτατης Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΣαΠΕ), το Συμβούλιο
ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΣαΤΕ) και το Συμβούλιο Πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΠδΕ), προεδρεύουν οι αντίστοιχοι
Πρόεδροι. Το ΕΣυΠ με την παρούσα
δομή άρχισε να λειτουργεί από το 2003,
οπότε διορίσθηκε και το πρώτο προε-
δρείο του. Το Εθνικό Συμβούλιο Παι-
δείας (ΕΣυΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό
όργανο προς τον υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για ζητή-
ματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για
μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαι-
δευτικής πολιτικής8.

Τέλος, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με
τον Νόμο 3966 (ΦΕκ α’ 118/24-05-2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου
και τελεί υπό την εποπτεία του υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου

συμφέροντος ως επιτελικός επιστημο-
νικός Φορέας, που υποστηρίζει το
υπουργείο Παιδείας, με κύριο σκοπό
την επιστημονική έρευνα και μελέτη θε-
μάτων τα οποία αφορούν την Πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθ-
μια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κα-
θώς και τη διαρκή και τεχνική υποστή-
ριξη του σχεδιασμού και της εφαρμο-
γής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέ-
ματα αυτά9.

Η οργανωσιακή αλλαγή

Οργανωσιακή αλλαγή συμβαίνει
όταν ένας οργανισμός αποφασίζει να
αναμορφωθεί εκ θεμελίων με σκοπό να
ανταποκριθεί σε ακόμα πιο απαιτητι-
κές προκλήσεις του περιβάλλοντος
(Kotter, 1995)10

η οργανωσιακήαλλαγή είναι μια
διαδικασία κατά την οποία ένας οργα-
νισμός μετακινείται από τηνυφιστάμε-
νηκατάστασησε μία επιθυμητή κατά-
σταση, με στόχο να βελτιώσει την απο-
τελεσματικότητά του (Armenakis &
Bedeian, 1999)11. Οι παράγοντες που
πιέζουν για αλλαγή μπορεί να είναι
εξωτερικοί: πολιτικοί, οικονομικοί, κοι-
νωνικο-πολιτισμικοί, τεχνολογικοί και
εσωτερικοί: αλλαγή ηγεσίας, δυσαρέ-
σκεια των εργαζομένων, καινοτόμες
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προτάσεις για τη διοίκηση του οργανι-
σμού ή της επιχείρησης. Οι παράγοντες
αυτοί μπορεί, επίσης, να συνδέονται και
μεταξύ τους.

Η διοίκηση των αλλαγών12

η κάθε αλλαγή σε μία επιχείρηση ή
οργανισμό είναι μία δύσκολη διαδικα-
σία. η διοίκηση των αλλαγών βασίζε-
ται σε δομημένα θεωρητικά μοντέλα,
μεθοδολογίες και ορθές πρακτικές και
σκοπό έχει να διασφαλίσει την ομαλό-
τητα και την επιτυχία της μετάβασης
ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης
από μία κατάσταση σε μίαν άλλη.

η αλλαγή μπορεί να είναι δραστική
(βίαιη) όταν επιβάλλεται ξαφνική προ-
σαρμογή σε εσωτερικές ή εξωτερικές
συνθήκες ή σταδιακή όταν υπάρχει ο
απαιτούμενος χρονικός ορίζοντας, ο
οποίος προβλέπεται συνήθως μακρύς.

Μπορεί να είναι μικρού εύρους,
όπως η εφαρμογή ενός νέου λογισμι-
κού τιμολόγησης ή μεγάλου εύρους
όπως π.χ. αλλαγή κουλτούρας της επι-
χείρησης ή του οργανισμού. 

Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία δείχνει
ότι μεγάλο ποσοστό των αλλαγών απο-

τυγχάνουν αν και έχουν γίνει σοβαρές
μελέτες στο χώρο της διοίκησης αλλα-
γής και έχουν καταγραφεί καλές πρα-
κτικά και μοντέλα διαχείρισης της αλ-
λαγής. Οι Beer & Nohria (2000)13 υπο-
στηρίζουν ότι το 70% των προγραμμά-
των αλλαγής αποτυγχάνουν. Σύμφωνα
με τους Hammer και Champy (1993)14

μόνο το 30% όλων των πλάνων επανα-
σχεδιασμού των επιχειρήσεων έχουν
επιτυχία και μόνο το 43% των προσπα-
θειών βελτίωσης ποιότητας παρουσιά-
ζουν ικανοποιητική πρόοδο (Cartwright
& Cooper, 1993)15. Οι αλλαγές προκα-
λούν πολλά εσωτερικά προβλήματα, με
κυριότερο την αντίσταση κατά της αλ-
λαγής (Senior & Fleming, 2006)16 και
εξαιτίας της αντίστασης αυτής αποτυγ-
χάνουν 

αναλυτικότερα η αποτυχία της αλ-
λαγής σε έναν οργανισμό κατά τους
Beer & Nohria (2000) μπορεί να προ-
κύψει από:
• Έλλειψη οράματος και στρατηγικής
• υπεροψία
• Έλλειψη δέσμευσης της ηγεσίας/

ανώτερης διοίκησης
• αντίσταση κατά της αλλαγής
• Έλλειψη πόρων
• Ελλιπή επικοινωνία
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• ανεπαρκή εκπαίδευση
• ανικανότητα διοίκησης αλλαγών
• Έλλειψη επιστημονικής γνώσης και

πρακτικής
Ο J.Kotter έχει περιγράψει τα οκτώ

στάδια που απαιτούνται για επιτυχή αλ-
λαγή (Kotter, 1995)17

#1 δημιουργία αίσθησης του επείγο-
ντος

#2 Συγκρότηση ενός ισχυρού καθοδη-
γητικού συνασπισμού

#3 δημιουργία οράματος
#4 Επικοινωνία του οράματος
#5 Ενδυνάμωση τρίτων με σκοπό την

υποστήριξη του οράματος
#6 δημιουργία βραχυπρόθεσμων θετι-

κών αποτελεσμάτων
#7 Παγίωση βελτιώσεων και ξεκίνημα

νέων αλλαγών
#8 Ενσωμάτωση των αλλαγών στη νέα

οργανωσιακή κουλτούρα

Σύμφωνα με τον Kotterπάντα, οι φο-
ρείς των αλλαγών πρέπει να διαθέτουν:
# Επικοινωνιακές ικανότητες
# Πολύ καλή γνώση του οργανισμού

και των διαδικασιών
# Πολύ καλή γνώση του στοχευόμε-

νου κοινού
# Ικανότητες διοίκησης ατόμων και

ομάδων
# Το σεβασμό και την αποδοχή των

συναδέλφων
# αντικειμενικότητα και διαφάνεια

ας δούμε τώρα ποιες από τις παρα-

πάνω προϋποθέσεις φαίνεται να πλη-
ρούνται από την οργάνωση και τη διοί-
κηση του διαλόγου για την Παιδεία, κα-
τά την άποψη των εκπαιδευτικών που
θα κληθούν να την εφαρμόσουν.

Η αντίσταση στην αλλαγή

η αντίσταση στην αλλαγή18 είναι μία
αρνητική στάση με γνωστικές, συναι-
σθηματικές και συμπεριφορικές δια-
στάσεις, οι οποίες μπορούν να είναι
αντιφατικές μεταξύ τους. 

η αντίσταση μπορεί να είναι παθη-
τική, όταν ο εργαζόμενος δεν συνει-
σφέρει στο πρόγραμμα όσο θα μπο-
ρούσε, ή ενεργητική, όταν με τις πρά-
ξεις και τα λόγια του εμποδίζει την υλο-
ποίηση της αλλαγής .

Σύμφωνα με τους Oleg, Vakola &
Armenakis19 οι πηγές της αντίστασης
στην αλλαγή ανήκουν σε τέσσερις με-
γάλες κατηγορίες: προσωπικά χαρα-
κτηριστικά, εργασιακές συνθήκες, επί-
δραση της αλλαγής και διαδικασία της
αλλαγής.

Η έρευνα στους εκπαιδευτικούς

η έρευνά μου εστίασε στην αντί-
σταση κατά της αλλαγής από το σώμα
των εκπαιδευτικών. η προσωπική μου
παρατήρηση στον εργασιακό χώρο της
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εκπαίδευσης, καθώς και η προηγούμε-
νη προσπάθεια αλλαγής με την εισα-
γωγή του Νέου Σχολείου και της αξιο-
λόγησης με είχαν οδηγήσει στο συμπέ-
ρασμα ότι κάθε είδους αλλαγή στο χώ-
ρο της Παιδείας απαιτεί ιδιαίτερους χει-
ρισμούς και δουλειά σε βάθος χρόνου. 

Το σώμα των εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων έχει τρωθεί σημαντικά
από την περίοδο της κρίσης και έχει
βιώσει σημαντική μείωση αποδοχών,
βίαιες και σκληρές εργασιακές πολιτι-
κές, γενική υποβάθμιση και κοινωνική
απαξίωση. Οι εκατέρωθεν χειρισμοί
στο θέμα της αξιολόγησης δημιούργη-
σαν δυσφορία και μεγάλη δυσπιστία τό-
σο στους κόλπους των εκπαιδευτικών
όσο και στην κοινωνία.

η άποψή μου ήταν ότι για να εδραι-
ωθεί και να καρποφορήσει ο διάλογος
για την Παιδεία θα έπρεπε να γίνει μία
προσπάθεια προσέγγισης της βάσης των
εκπαιδευτικών και μία από κοινού προ-
σπάθεια για τον προσδιορισμό των προ-
βλημάτων και της αντιμετώπισής τους.
αυτό εξάλλου προκύπτει και από την
επιστήμη της διοίκησης αλλαγών. Όσο
πιο κοντά βρίσκεται η αλλαγή στα άτο-
μα που καλούνται να την εφαρμόσουν
τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυ-
χίας έχει.

Με βάση τις παρατηρήσεις των Oleg,
Vakola&Armenakis20 ένα μη εκτεταμέ-
νο ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση:
1. Προσωπικά χαρακτηριστικά.

α. Πιστεύω ότι ως άτομο και προ-
σωπικότητα είμαι ανοικτός/ή στις
αλλαγές.

2. Εργασιακές συνθήκες.
α. Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύ-

στημα απαιτεί αλλαγές. Σημειώ-
στε τις αναγκαίες αλλαγές κατά
τη γνώμη σας. 

3. Επίδραση της αλλαγής.
α. Σημειώστε με ποιο τρόπο πι-

στεύετε ότι θα αλλάξουν οι συν-
θήκες εργασίας σας.

4. διαδικασία της αλλαγής.
α. Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη

στο υπουργείο Παιδείας
β. Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη

στην Επιτροπή Εθνικού και κοι-
νωνικού διαλόγου για την Παι-
δεία.

γ. Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη
στην Επιτροπή Μορφωτικών
υποθέσεων της Βουλής.

δ. Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη
στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδεί-
ας.

ε. Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ως φορέα που έχει
αναλάβει το έργο της αλλαγής
στην Παιδεία.

στ.  Γνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη
στις διαδικασίες που ακολουθεί
ο διάλογος για την Παιδεία.

η κλίμακα των απαντήσεων κυμαι-
νόταν από το διαφωνώ απόλυτα έως το
Συμφωνώ απόλυτα με ενδιάμεσες σκά-
λες Μάλλον διαφωνώ, Ούτε συμφω-
νώ/Ούτε διαφωνώ, Μάλλον συμφωνώ.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε δια-
δικτυακά από 117 συναδέλφους εκπαι-
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δευτικούς: 3 Προσχολικής αγωγής, 57
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 45 δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και 6 στην κατη-
γορία Άλλοι (407, ΕΤΕΠ, ΣΕΠ, κ.α.).
Ενδιάμεσα, οι ερωτώμενοι είχαν τη δυ-
νατότητα να συμπληρώσουν με δικές
τους παρατηρήσεις. 

Τα αποτελέσματα

Στην ερώτηση «Πιστεύω ότι ως άτο-
μο και προσωπικότητα είμαι ανοικτός/ή
στις αλλαγές»είναι ενδιαφέρον να πα-
ρατηρήσει κανείς ότι το 92% των ερω-
τηθέντων θεωρεί ότι διαθέτει προσω-
πικότητα ανοιχτή στην αλλαγή, ποσο-
στό το οποίο θεωρώ πολύ υψηλό για τον
κλάδο. (Σχήμα 1)

Πιστεύω ότι μία σε βάθος διερεύ-
νηση της στάσης των εκπαιδευτικών
στην αλλαγή, ώστε να διευκρινιστούν
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και εξω-

ραϊστική διάθεση, θα μπορούσε να δώ-
σει ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Στην ερώτηση «Το υπάρχον εκπαι-
δευτικό σύστημα απαιτεί αλλαγές» εί-
ναι εντυπωσιακό ότι το 100% των ερω-
τηθέντων συμφωνούν ότι οι αλλαγές εί-
ναι επιβεβλημένες στην Παιδεία. (Σχή-
μα 2)

από μόνο του το αποτέλεσμα αυτό
είναι επαρκές για να στηρίξει την άπο-
ψη ότι η οποιαδήποτε αντίσταση στην
αλλαγή έχει να κάνει με τα σημεία τα
οποία θα μεταρρυθμιστούν και με τον
τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η αλ-
λαγή.

Στην ερώτηση «Οι αλλαγές στο εκ-
παιδευτικό σύστημα θα βελτιώσουν τις
συνθήκες εργασίας μου» οι εκπαιδευ-
τικοί έκριναν ότι οι αλλαγές μάλλον θε-
τική επίδραση θα έχει στην εργασία
τους σε ποσοστό 64%. (Σχήμα 3)

Στις επιμέρους παρατηρήσεις τους
σημειώνουν ότι«θα μπορούσε το μάθη-
μα να γίνει πιο ευχάριστο, τα παιδιά να
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έχουν περισσότερη όρεξη για δουλειά,
το μάθημα να αποκτήσει νόημα και η
συμμετοχή του εκπαιδευτικού να γίνει
ουσιαστικότερη, μιλώντας έτσι για την
ελπίδα τους και το όραμά τους για μία
καλύτερη σχολική συνθήκη». Συγκε-
κριμένα ένας εκπαιδευτικός λέει: «Ένα
διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα,
προσανατολισμένο στη γνώση, στην

έρευνα και όχι στην αποστήθιση και
στις εξετάσεις θα απευθύνονταν σε μα-
θητές που θα αντιμετώπιζαν με διαφο-
ρετικό μάτι τη σχολική τάξη και το δά-
σκαλο. Οπότε θα ήμουν ο εμψυχωτής
δάσκαλος, οι μαθητές μου θα με αντι-
μετώπιζαν με άλλο μάτι και οι συνθή-
κες εργασίας μου στην τάξη θα ήταν
διαφορετικές, πιο ενδιαφέρουσες». 
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Στις ερωτήσεις όμως που έχουν να
κάνουν με την εμπιστοσύνη στους φο-
ρείς της αλλαγής, η οποία σύμφωνα με
τη θεωρία είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση, οι απαντήσεις αρχίζουν να είναι πο-
λύ αρνητικές. Στην ερώτηση «Γνωρίζω
και έχω εμπιστοσύνη στο υπουργείο
Παιδείας ως φορέα που έχει αναλάβει
το έργο της αλλαγής στην Παιδεία» οι
εκπαιδευτικοί απαντούν με μεγάλη δυ-
σπιστία σε ποσοστό 95%: (Σχήμα 4)

Στις επεξηγήσεις τους οι εκπαιδευ-
τικοί σημειώνουν ότι «το υπουργείο εί-
ναι πελατειακό. δεν έχει όραμα. Είναι
κομματικό. Είναι γραφειοκρατικό και
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
σχολείων. Έχει χάσει την επαφή με την
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συχνά,
οι προτάσεις του υπουργείου είναι ανε-
δαφικές και μη εφαρμόσιμες στη σχο-
λική τάξη.η επιλογή των στελεχών του
γίνεται με κομματικά κριτήρια.η μέχρι
στιγμής στάση του υπουργείου Παι-
δείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς
είναι απαξιωτική».

Ένας εκπαιδευτικός σημειώνει «δυ-
στυχώς δεν έχει αποδειχθεί ότι το

υπουργείο ως τώρα μπορεί να αποτε-
λέσει ένα φορέα αλλαγής και όσο η παι-
δεία δεν αποτελεί μια υπερκομματική
υπόθεση τα πράγματα μένουν στάσιμα
ή εξελίσσονται με ένα βήμα μπρος και
τρία πίσω. Όλες οι θετικές ενέργειες
που έχουν γίνει κατά περιόδους δεν
έχουν διάρκεια και δεν εξελίσσονται.
Ένα απλό παράδειγμα είναι το Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης το 2011 το
οποίο ενώ κατά γενική ομολογία ήταν
εξαιρετικό, πετυχημένο και αποτελε-
σματικό χωρίς κανένα ουσιαστικό λό-
γο σταμάτησε με τις αλλαγές των υπουρ-
γών και δυστυχώς υπάρχουν εκατοντά-
δες τέτοια παραδείγματα». κάποιος άλ-
λος γράφει: «δεν υπάρχει ένας κοινός
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ενός εκ-
παιδευτικού συστήματος, που έτσι θα
είχε τη δυνατότητα να δοκιμαστεί, αλ-
λά κάθε νέα κυβέρνηση σχεδιάζει το
δικό της σύστημα, το οποίο, λίγο ως πο-
λύ κινείται γύρω από τους ίδιους άξο-
νες: αποστήθιση, εξετάσεις, εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Άλλος εκπαιδευτικός παρατηρεί:
«Μέχρι τώρα το υπουργείο Παιδείας
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έχει αποδείξει πως δεν έχει όραμα για
την παιδεία των πολιτών του. δείχνει
να μη γνωρίζει την κατάσταση που επι-
κρατεί στα σχολεία, δεν υπάρχει σχε-
διασμός ρεαλιστικός και αντιγράφει
κομμάτια από άλλα εκπαιδευτικά συ-
στήματα άλλων στόχων και συνθηκών
με τα οποία διεμβολίζει τη σημερινή κα-
τάσταση και δημιουργεί ένα δυσλει-
τουργικό patchwork. Σκόρπια λόγια και
μεγάλες ιδέες». 

Άλλος εκπαιδευτικός σε λεπτομε-
ρέστερη αναφορά σημειώνει: «η επι-
τυχής εισαγωγή κάθε αλλαγής προϋ-
ποθέτει δέσμευση των εμπλεκομένων
απέναντι σε ένα κοινά αποδεκτό όρα-
μα, τα οφέλη του οποίου είναι ανα-
γνωρίσιμα και επιθυμητά από την πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων. Επίσης,
απαιτεί λεπτομερή καταγραφή των βρα-
χυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
ενεργειών υλοποίησης της αλλαγής και
ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων
σε κάθε στάδιο της αλλαγής. δυστυχώς,
είμαστε από τα λίγα κράτη που δεν
έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό για την
Παιδεία, ενώ κάθε αλλαγή φαίνεται να

υποκινείται από πολιτικές σκοπιμότη-
τες, αποφασίζεται ερήμην των εμπλε-
κομένων και ως εκ τούτου, κλονίζει την
οικοδόμηση ειλικρινών σχέσεων εμπι-
στοσύνης προς τον κεντρικό εκπαιδευ-
τικό φορέα». Τέλος, κάποιος σημείω-
σε: «δυστυχώς δεν μπορώ να εμπι-
στευτώ το υπουργείο Παιδείας, εφό-
σον δεν μπορώ να εμπιστευτώ την κυ-
βέρνηση μιας που ένιωσα προδοσία τον
τελευταίο χρόνο από αυτήν».

Στην ερώτηση «Γνωρίζω και έχω
εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Εθνικού
και κοινωνικού διαλόγου για την Παι-
δεία ως φορέα που παίρνει μέρος στο
έργο της αλλαγής στην Παιδεία» μόνο
το 15% των ερωτηθέντων δείχνει μάλ-
λον να γνωρίζει και να συμφωνεί με την
Επιτροπή Εθνικού και κοινωνικού δια-
λόγου. ανάμεσα στα σημεία κριτικής
σημειώνεται η σύσταση της Επιτροπής
κυρίως από μέλη της Γθμιας Εκπαί-
δευσης που φαίνεται να ανήκουν στο
«σύστημα». κάποιος εκπαιδευτικός ση-
μειώνει: «Ιθύνοντες νόες αφ’ υψηλού
προτείνουν κατευθύνσεις που έχουν επι-
βληθεί από τους οικονομικούς κρατού-
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ντες χωρίς να συζητούν ουσιαστικά με
τους άμεσα εμπλεκόμενους μάχιμους
εκπαιδευτικούς. Προσχηματικοί διά-
λογοι ελάχιστης διάρκειας, κατάθεση
προτάσεων που λόγω συσχετισμών στις
επιτροπές θα αγνοηθούν αν δεν είναι
αυτές της πλειοψηφίας. διαπλοκή, προ-
σωπικά και συντεχνιακά συμφέροντα
είναι το κύριο πλέγμα πάνω στο οποίο
γίνεται ο “διάλογος”». (Σχήμα 5)

Ως προς το ερώτημα «Γνωρίζω και
έχω εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Μορ-
φωτικών υποθέσεων της Βουλής ως φο-
ρέα που παίρνει μέρος στο έργο της αλ-
λαγής στην Παιδεία» μόνο το 8% έχει
θετική στάση ενώ το 36% ούτε συμφω-
νεί/ούτε διαφωνεί, κυρίως λόγω μη γνώ-
σης του σχήματος και της διαδικασίας.
Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν: «Γνωρί-
ζω την ύπαρξή της αλλά δεν γνωρίζω
αν υπάρχουν και ποιες είναι οι θέσεις
και οι προτάσεις της». «Το πλαίσιο του
διαλόγου είναι θετικό και εάν αποφύ-
γουν τις κομματικές τοποθετήσεις θα
είναι σημαντική η συμβολή της». «Γνω-
ρίζω την Επιτροπή. Πολιτικοί και κόμ-

ματα συζητούν ευλογώντας τα γένια
τους και ρίχνοντας βέλη στις επιλογές-
δράσεις των κομματικών τους αντιπά-
λων!!! Στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα δεν
φαίνεται να λειτουργεί τίποτε με δια-
φάνεια και στόχο τον άνθρωπο και την
ουσιαστική-πνευματική και ανθρωπι-
στική ανάπτυξη του λαού». (Σχήμα 6)

Ως προς το ερώτημα «Γνωρίζω και
έχω εμπιστοσύνη στο Εθνικό Συμβού-
λιο Παιδείας ως φορέα που παίρνει μέ-
ρος στο έργο της αλλαγής στην Παι-
δεία» μόνο το 13% γνωρίζει και εμπι-
στεύεται το Εθνικό Συμβούλιο και το
ρόλο του, το 39% ούτε συμφωνεί/ούτε
διαφωνεί, κυρίως λόγω μη γνώσης του
σχήματος και της διαδικασίας ενώ το
46% δυσπιστεί. κάποιοι αναρωτιούνται
«Πόσο κοντά είναι στην σχολική πραγ-
ματικότητα και πράξη; Στις ανάγκες των
σχολείων των εκπαιδευτικών και των
μαθητών;». (Σχήμα 7)

Ως προς το ερώτημα «Γνωρίζω και
έχω εμπιστοσύνη στο Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής ως φορέα που
παίρνει μέρος στο έργο της αλλαγής
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στην Παιδεία» το 18% εμπιστεύεται το
ΙΕΠ, το 28% κρατάει ουδέτερη θέση
και το 54% δυσπιστεί. Ορισμένοι θεω  -
ρούν το ΙΕΠ «πελατειακό, ανέμπνευ-
στο, κομματικό και αναξιοκρατικό».
Το ονομάζουν «το πλέον δυσκοίλιο όρ-
γανο στην διεκπεραίωση προγραμμά-
των». κάποιος θεωρεί ότι είναι «το επι-
τελικό όργανο του υΠΕΠΘ για την
εφαρμογή των προγραμμάτων σε πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση. κατά καιρούς έχει παράγει ση-
μαντικό και χρήσιμο έργο όπως π.χ η
τράπεζα θεμάτων, η οποία κατά τη γνώ-
μη μου κακώς καταργήθηκε». κάποι-
ος εκπαιδευτικός σημειώνει «αποφά-
σεις παίρνονται ανάλογα με τις συντε-
χνίες που πιέζουν προς όφελός τους.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα
πρόσωπα που έτσι κι αλλιώς ανακυ-
κλώνονται και συμμετέχουν σε όλες τις
επιτροπές μου δημιουργούν την βεβαι-
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ότητα πως στόχος τους είναι να προ-
χωρήσουν σε εφαρμογές πολιτικών και
πρακτικών που θα στοχεύουν σε σχο-
λείο της εξειδίκευσης, της αγοράς, της
ευέλικτης εργασίας, στον αποκλεισμό
αυτών που δυσκολεύονται να ακολου-
θήσουν, στον προσανατολισμό τους
στην “μαθητεία” και στην επαγγελμα-
τική κατάρτιση με στόχο την διαρκή και
μόνιμη καταβύθιση εργασιακών δικαι-
ωμάτων και απολαβών, χρήσιμο στους
έχοντες της υφηλίου, στην υποταγή και
στην συντριβή του μαθητικού δυναμι-
κού που διαφέρει αλλά και στη συρρί-
κνωση του εκπαιδευτικού δυναμικού
μέσω δομών αξιολόγησης και “επανα-
σχεδιασμού” α.Π.Σ. σε σύνδεση με τα
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα
της χώρας αλλά και του “δυτικού πο-
λιτισμού”!». Άλλος σημειώνει ότι «Το
ΙΕΠ λειτουργεί κατά ένα ιδιότυπο τρό-
πο που ελάχιστα έως καθόλου λαμβά-
νει υπόψη του τα τεκταινόμενα στα σχο-
λεία, πρόκειται μάλλον για “οργανι-
σμό” συντηρούμενο από ΕΣΠα και αυ-
τό σημαίνει λειτουργία, παραγωγή έρ-
γου και κατάθεση προτάσεων “κατά
παραγγελία”». (Σχήμα 8)

Ως προς το ερώτημα «Γνωρίζω και
έχω εμπιστοσύνη στις διαδικασίες που
ακολουθεί ο διάλογος για την παιδεία»
μόνο το 8% γνωρίζει και εμπιστεύεται τις
διαδικασίες, το υπόλοιπο 92% είτε δεν
έχει καταλάβει τι ακριβώς διαδραματί-
ζεται είτε έχει σαφώς αρνητική άποψη.

Εν κατακλείδι

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι
δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο μεθο-
δεύτηκε ο διάλογος για την Παιδεία
φαίνεται να αντιμετωπίζεται με δυσπι-
στία από τους εκπαιδευτικούς. Είναι
προφανές ότι ο μικρός αριθμός των ερω-
τώμενων είναι ενδεικτικός μεν, επιτρέ-
πει όμως τη μελλοντική δόμηση μίας
εκτενέστερης έρευνας με θέμα την αλ-
λαγή στην Παιδεία, κυρίως λόγω του ό,τι
οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς τα
σημεία που θα επιθυμούσαν να αλλά-
ξουν οι εκπαιδευτικοί –λόγω έκτασης
παραλείφθηκαν– δεν φαίνεται να έχουν
σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς αυτά
που περιγράφονται στην Ενδιάμεση Έκ-
θεση. Ο δρόμος που μένει να διανυθεί
από όλα τα μέρη προβλέπεται μακρύς. 

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στη Μαρία Βα-
κόλα, Επίκουρη καθηγήτρια στο ΟΠα
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Στη μνήμη της χαρισματικής Πολί-
νας Παπασταθοπούλου, Επίκουρης κα-
θηγήτριας στο ΟΠα που έφυγε τόσο
πρόωρα, την εποχή που ετοίμαζα την
έρευνα, επιστρέφοντας στην τόσο χρή-
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Εισαγωγή

Ο στιγματισμός είναι μια κοινωνική
διαδικασία που ξεκινά από την απόδο-
ση ενός έντονα μειωτικού χαρακτηρι-
σμού, μιας ανεπιθύμητης, δυσφημιστι-
κής ιδιότητας σε ένα άτομο ή σε μία
ομάδα, από την οποία είναι πολύ δύ-
σκολο να απαλλαγούν. Το γεγονός αυ-
τό στερεί από το άτομο το δικαίωμα της
πλήρους κοινωνικής αποδοχής και επι-
φέρει διακρίσεις σε βάρος του, ανα-
γκάζοντάς το έτσι να κρύβει την αιτία
που προκαλεί αυτή την αντιμετώπιση.

Παράλληλα, οι στιγματιστικές στάσεις
του κοινωνικού περιβάλλοντος ενδο-
βάλλονται και υιοθετούνται από το ίδιο
το στιγματιζομένο άτομο, το οποίο δια-
μορφώνει το υποκειμενικό του βίωμα
και τον αυτοπροσδιορισμό του βάσει
αυτών των αρνητικών συνδηλώσεων που
προσδιορίζουν την κοινωνική του ταυ-
τότητα.

Τόσο ο στιγματισμός που προέρχε-
ται από το κοινωνικό περιβάλλον (κοι-
νωνικό στίγμα) όσο και ο αυτοστιγμα-
τισμός εμπεριέχουν ως αλληλένδετες
συνιστώσες τα στερεότυπα, τις προκα-
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ταλήψεις και τις διακρίσεις. Έτσι λοι-
πόν άτομα ή ομάδες που στιγματίζονται
βιώνουν ένα εχθρικό περιβάλλον αντι-
μετώπισής τους. Στην παρούσα εργα-
σία συζητείται το θέμα της προσέγγι-
σης των ατόμων με ψυχική νόσο και κυ-
ρίως με σχιζοφρένεια και πώς θα μπο-
ρούσε η συμβουλευτική διαδικασία να
τα βοηθήσει. καταβάλλεται δηλαδή
προσπάθεια προσέγγισης της ψυχικής
νόσου από μια διαφορετική σκοπιά, αυ-
τή, των ανθρώπων που ήταν ιδρυτές του
κινήματος της αντιψυχιατρικής και προ-
πομποί της κοινοτικής ψυχιατρικής, κα-
θώς επίσης και της βελτίωσης των συν-
θηκών στα άσυλα, την αποϊδρυματο-
ποίηση των ψυχικά πασχόντων και την
ένταξή και ενσωμάτωσή τους στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι.

1. Ψυχικές νόσοι και Σχιζοφρένεια 

1.1. Ορισμός και έννοια της ψυχικής
ασθένειας

Πριν ήμασταν τρελοί 
Τώρα ήμαστε ασθενείς. Πότε τελικά 

θα μας θεωρήσουν ανθρώπους;

Παρά την «πρόοδο» που συντελέ-
στηκε (ειδικά από το δεύτερο μισό του
20ου αιώνα και μετά) σε ό,τι αφορά
στην κατανόηση και αντιμετώπιση των
ψυχικών ασθενειών, είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι ορισμοί της ψυχικής υγεί-
ας και της ψυχοπαθολογίας αντίστοιχα,
ποικίλλουν και εξακολουθούν να έχουν
αόριστο χαρακτήρα. «Η έννοια της ψυ-
χικής υγείας είναι αφαιρετική, ευρεία,
πολυδιάστατη και υποκειμενική και

επομένως δύσκολο να προσδιοριστεί εν-
νοιολογικά. Δεν αναφέρεται μόνο στην
απουσία ψυχικής διαταραχής αλλά βα-
σικά συστατικά της έχουν να κάνουν με
τη θετική αυτοεικόνα, την ικανότητα αυ-
τόπροσδιορισμού, το αίσθημα αυτοα-
ποτελεσματικότητας και αυτοελέγχου,
την αισιοδοξία, την ικανότητα θετικής
ανταπόκρισης σε προσκλήσεις της ζω-
ής, ικανότητα να ζητάει κανείς βοήθεια
ή υποστήριξη αλλά και να του την προ-
σφέρει» (Τσαλίκογλου, 2007). Στην εξε-
λικτική πορεία της ψυχιατρικής και της
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας καταβλή-
θηκαν μακροχρόνιες προσπάθειες για
την κατανόηση των προβλημάτων και
της αιτιολογία της ψυχικής ασθένειας.

Ωστόσο στις διάφορες ιστορικές
περιόδους παρ’ όλες τις έντονα αντί-
θετες αντιλήψεις που επικρατούσαν γύ-
ρω από την έννοια της ψυχικής ασθέ-
νειας, το κοινό που υπήρχε μεταξύ τους
ήταν η αντίληψη, ότι η ψυχική ασθένεια
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επι-
κινδυνότητα. Ουσιαστικά θεωρούσαν
τον τρελό ως ένα αμαρτωλό και κακό
άτομο που είναι ικανό να διαπράξει βί-
αιες και εγκληματικές πράξεις. Οι διά-
φορες απόψεις μεταβάλλονται στη
διάρκεια των χρόνων ανάλογα με τις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που
επικρατούν, καθώς και το επίπεδο ανά-
πτυξης της επιστημονικής γνώσης.
(Τσαλίκογλου, 1987).

Έτσι το πέρασμα έγινε από την επο-
χή της δαιμονοποίησης της ψυχικής
ασθένειας στην εποχή της ανθρωπιστι-
κής προσέγγιση. Με τη νέα ανθρωπι-
στική αντιμετώπιση καταργείται η πρό-
τερη καταστολή και τιμωρία (Χαρτο-
κόλλης, 1991). «Ωστόσο, η νέα αυτή αν-
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θρωπιστική αντιμετώπιση, εγκαινιάζο-
ντας μια εποχή που ο Μ. Foucault, χα-
ρακτηρίζει ως «εποχή του μεγάλου
εγκλεισμού», όσο κι αν σημειώνει μια
αναμφισβήτητη πρόοδο στην αντιμετώ-
πιση του τρελού, δεν παύει να λειτουρ-
γεί ως μια κατεξοχήν μορφή άσκησης
ενός στυγνού κοινωνικού ελέγχου.
(Τσαλίκογλου, 1987:39).

Ο Ε. Krepelin, προχώρησε σε ταξι-
νόμηση των ψυχωτικών διαταραχών σε
δύο μεγάλες κατηγορίες - στις Μανιο-
καταθλιπτικές Ψυχώσεις και την Σχι-
ζοφρένεια (πρώιμη άνοια) - που ισχύ-
ουν σε γενικές γραμμές και στις μέρες
μας. (Χαρτοκόλλης, 1991). Με το άνοιγ-
μα του 20ου αιώνα ο S. Freud που αρχι-
κά ξεκίνησε ως νευροανατόμος, επη-
ρεασμένος από καθηγητές που δίδα-
σκαν για τον υπνωτισμό και την υστε-
ρία, υποστήριξε τις ψυχοδυναμικές ψυ-
χοθεραπείες (δυναμική Ψυχιατρική),
οι οποίες βασίζονταν στην άποψη ότι η
παθολογική συμπεριφορά είναι το εμ-
φανές αποτέλεσμα μη συνειδητών εν-
δοψυχικών συγκρούσεων που διακυ-
βερνούν το ψυχικό σύστημα του ασθε-
νούς. (Παρασκευόπουλος, 1988)

Με τις εισηγήσεις αυτές για την ψυ-
χοθεραπεία, ο χώρος της ψυχιατρικής
δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα. Μια τόσο
σοβαρή εξέλιξη στο χώρο της ψυχια-
τρικής δε μπορούσε να μην προκαλέσει
αντιδράσεις στους πιο ευαισθητοποιη-
μένους του ψυχιατρικού κόσμου. αυτοί
συνειδητοποίησαν ότι η ψυχιατρική δια-
μορφώνει το άτομο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της εξουσίας (Γρίβας, 1985). 

Οι υποστηρικτές της αντιψυχιατρι-
κής, θεωρούσαν ότι η ασθένεια είναι
μια διαφορετική εμπειρία που έχει δι-

καίωμα να βιωθεί από τον καθένα μέ-
σα σ’ ένα προστατευτικό περιβάλλον.
Επίσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν
την ψυχική διαταραχή από τρεις σκο-
πιές: σαν κοινωνικό στιγματισμό, σαν
εσωτερικό ταξίδι και σαν μαζικό κοι-
νωνικό φαινόμενο. (Γρίβας, 1985)

Μια εννοιολογική προσέγγιση των
όρων «υγεία» και «αρρώστια» δε μπο-
ρεί να γίνει με βάση συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά. δεν είναι συγκεκριμένες
πραγματικότητες θετικές ή αρνητικές,
αλλά καθορίζονται κάθε φορά μέσα
από το σύνολο των αξιών που διαμορ-
φώνουν την κουλτούρα μας και το σκέ-
λος της κοινωνικής οργάνωσης της οποί-
ας αυτή αποτελεί στήριγμα. Έτσι αρ-
ρώστια είναι αυτό που καθορίζει την
αναστολή της κοινωνικής ζωής, δηλα-
δή της δραστηριότητας και της εργα-
σίας. (Basaglia 2008)

1.2. Η έννοια της σχιζοφρένειας

«...η ιστορία αρέσκεται 
στις αναστηλώσεις και μάλιστα 

προτιμά την πιστή αναπαράσταση». 
Σ.Φρόιντ

Ο όρος σχιζοφρένεια καθιερώθηκε
το 1911 από τον Ε. Bleuler. Με τον
Bleuler εγκαινιάστηκε η ψυχολογική
περίοδος στην προσέγγιση της σχιζο-
φρένειας. Ο όρος «σχιζοφρένεια» (από
το ελληνικό ρήμα σχίζω) αντικατέστη-
σε τον όρο «πρώιμη άνοια» και με την
υιοθέτησή του ο Bleuler θέλησε να το-
νίσει το πιο θεμελιακό γνώρισμα της
νόσου: το σχίσιμο των ψυχονοητικών
λειτουργιών της προσωπικότητας. η ση-
μαντικότερη διαφοροποίηση της σχι-
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ζοφρένειας από την πρώιμη άνοια εί-
ναι η αμφισβήτηση για πρώτη φορά της
αναπότρεπτης πορείας προς το τελικό
στάδιο της άνοιας (Τσαλίκογλου, 2007).
• αναλυτική διεισδυτικότητα του

Bleuler θα τον οδηγήσει στην κα-
θιέρωση ενός συστήματος κατάτα-
ξης των σχιζοφρενικών συμπτωμά-
των, το οποίο θα υιοθετηθεί σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Στα πλαίσια του
συστήματος αυτού τα σχιζοφρενικά
συμπτώματα διαχωρίζονται σε δυό
κατηγορίες: στα «πρωταρχικά», που
συνιστούν τον πυρήνα της νόσου και
στα «δευτερεύοντα», που απορρέ-
ουν από αυτά. 

• σχιζοφρένεια σήμερα θεωρείται σαν
ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται
από έντονη αλλοίωση της εσωτερι-
κής και εξωτερικής πραγματικότη-
τας. αυτή η αλλοίωση της πραγμα-
τικότητας παρουσιάζεται με διατα-
ραχές στη σκέψη, την αντίληψη, το
συναίσθημα, την ομιλία και την ψυ-
χοκινητικότητα. Οι διαταραχές αυ-
τές αφορούν βασικές λειτουργίες
που χαρακτηρίζουν κάθε ανθρώπι-
νη ύπαρξη και τελικά οδηγούν σε
μια αλλοίωση του αισθήματος της
ατομικότητας, της μοναδικότητας και
του ελέγχου του εαυτού. 

• σχιζοφρένεια δεν είναι μιας και μό-
νο μορφής ψυχική πάθηση. Εκδη-
λώνεται με πολλές μορφές. Οι ψυ-
χίατροι την κατατάσσουν στην κα-
τηγορία των Ψυχώσεων και στα χα-
ρακτηριστικά της περιλαμβάνονται
τα πιο αντιπροσωπευτικά ψυχωτικά
συμπτώματα. 
Οι κλινικές εικόνες (οι άνθρωποι

δηλαδή με σχιζοφρένεια) παρουσιά-

ζουν πολύ μεγάλη ποικιλία, από την
έντονη διέγερση ως την απάθεια και
την απόσυρση, από την απλή εκκεντρι-
κότητα ως την πιο αλλόκοτη συμπερι-
φορά. (Μάνος, 1988) 

«Στη λαϊκή φαντασία, ο σχιζοφρενικός
είναι το πρότυπο του τρελού, αυτού που
κάνει πράξεις τρελές, πράξεις απόλυ-
τα παράλογες, με μιαν απόχρωση βίας
ενάντια στους άλλους. Ο σχιζοφρενι-
κός είναι εκείνος που κοροϊδεύει τους
υγιείς (η «προσποίηση» του, οι «μορ-
φασμοί» του, τα «γελοία του καμώμα-
τα», είναι συγκαλυμμένα μέσα που χρη-
σιμοποιεί για την απόσυρση του), αλ-
λά ταυτόχρονα τους προσφέρει και αι-
τίες για την ίδια του την απαξίωση. Εί-
ναι ο μη έλλογος άνθρωπος, ο άνθρω-
πος με την «αρρωστημένη» λογική. Ή
τουλάχιστον έτσι λένε.»

(Cooper, 1967:48)

Επιπλέον πριν κάποια χρόνια επι-
κρατούσε η άποψη ότι η σχιζοφρένεια
είναι αρρώστια του πολιτισμού. Βέβαια
αυτή είναι και η αντιψυχιατρική άπο-
ψη του D. Cooper, του R. Laing και του
M. Foucault. Ωστόσο τα φαινόμενα
αποδεικνύουν ότι η σχιζοφρένεια υπάρ-
χει σε όλα τα μέρη του κόσμου ανε-
ξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο,
τη βιομηχανική ανάπτυξη ή το πολί-
τευμα της χώρας όπου ζει ο ασθενής,
προσβάλλει δε στον ίδιο βαθμό άντρες
και γυναίκες και διαγιγνώσκεται σε χα-
μηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομά-
δες λόγω του στρες που προέρχεται από
καταστάσεις πίεσης όπως η φτώχεια.
Συνήθως προτείνονται 5 κλινικοί τύποι
για την σχιζοφρένεια. Οι τύποι αυτοί
είναι ο παρανοϊκός, ο αποδιοργανω-
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μένος, ο κατατονικός, ο αδιαφοροποί-
ητος και ο υπολειμματικός (Μάνος,
1988).

1.3. Αίτια της σχιζοφρένειας 

η αιτιολογία για τη σχιζοφρένεια
παραμένει ακόμη και σήμερα άγνωστη,
ωστόσο δεν μπορεί να αγνοηθεί η αλ-
ληλεπίδραση πολλών παραγόντων όπως
είναι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοι-
νωνικοί. Μέχρι πρόσφατα, οι ερευνη-
τές έψαχναν την γενεσιουργό αιτία της
διαταραχής μόνο στις παθολογοανατο-
μικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, στις
διαταραχές στην πρώτη αναπτυξιακή
ηλικία, στις μεταβολικές διαταραχές,
στις νευροχημικές ανωμαλίες, στην εν-
δοκρινική δυσλειτουργία κλπ χωρίς κα-
μιά επιτυχία. Έτσι στράφηκαν στην αλ-
ληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων
όπως είναι η γενετική προδιάθεση και
το περιβάλλον. (Παπαχριστόπουλος,
Σαμαρτζή, 2010). 
α. Σύμφωνα με τη γενετική προσέγγι-

ση υποστηρίζεται, ότι υπάρχει άμε-
ση σχέση κληρονομικότητας και
ασθένειας χωρίς να είναι βέβαια,
αυτή ο μοναδικός ούτε ο σημαντι-
κότερος παράγοντας που προδια-
θέτει την εμφάνιση της διαταραχής.

β. Σύμφωνα με οργανικούς και παθο-
φυσιολογικούς παράγοντες γίνεται
προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινό-
μενο της σχιζοφρένειας σαν εκδή-
λωση μορφολογικής ή λειτουργικής
ανωμαλίας οργάνου ή ολόκληρου
οργανικού συστήματος του ατόμου.
Πάνω σ’ αυτή την άποψη αντιτίθε-
ται ο Th. Szasz ο οποίος αναφέρει
ότι τα παραπάνω δεν είναι μόνο

εσφαλμένα από οντολογική άποψη
αλλά και από επιστημολογική. 

γ. Οι ψυχολογικές προσεγγίσεις. Σ’ αυ-
τές χαρακτηριστική είναι η θεωρία
της S Mednick, η οποία υποστηρίζει
ότι η σχιζοφρένεια οφείλεται σε μια
αγχώδη διάθεση που μπορεί είτε να
είναι κληρονομική είτε επίκτητη.
Όταν το άγχος είναι μεγάλο τα ερε-
θίσματα εσωτερικού και εξωτερικού
κόσμου γενικεύονται, παύουν να ξε-
χωρίζουν μεταξύ τους και αυτό προ-
καλεί ακόμη περισσότερο άγχος και
μεγαλύτερη σύγχυση στην αντίληψη
του ατόμου. ακόμη μια ψυχολογική
θεωρία που δεν μπορεί να αγνοηθεί
είναι αυτή του Ε. Bleuler, ο οποίος
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ορ-
γανικές βλάβες, παθολογικά γονί-
δια ή ειδικοί παράγοντες στο περι-
βάλλον που να οδηγούν στην έκ-
φραση της διαταραχής, αλλά ότι όλα
βρίσκονται στα στα κληρονομημένα
του γονίδια. (Χαρτοκόλλης, 1991)

δ. Άλλη μια προσέγγιση είναι η ψυχα-
ναλυτική, για την αιτιολογία της σχι-
ζοφρένειας, η οποία δεν αποκλείει
τη γενετική προδιάθεση, ωστόσο
όμως δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ότι
σχιζοφρένεια είναι μια ψυχογενής
λειτουργική διαταραχή, δηλαδή μια
διαταραχή των λειτουργιών του εγώ.
Ως αποτέλεσμα αυτής, το άτομο απο-
μονώνεται από το περιβάλλον στον
εαυτό του (εξ ου και η ναρκισσιστι-
κή νεύρωση).

ε. Επίσης πέρα από την αιτιολογία που
σχετίζει το οικογενειακό περιβάλ-
λον με την κληρονομικότητα και τα
ψυχολογικά τραύματα που δημι-
ουργούνται στην παιδική ηλικία, επι-
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κρατεί και η άποψη για την οικογέ-
νεια και την επικοινωνία που βασί-
ζεται στην ψυχαναλυτική θεωρία. η
άποψη αυτή αφορά στην επίδραση
που ασκεί η οικογένεια στην εμφά-
νιση της σχιζοφρενικής διαταραχής.

στ. Τέλος υπάρχουν και οι κοινωνιολο-
γικές προσεγγίσεις, οι οποίες υπο-
στηρίζουν πως η κινητήρια δύναμη
για την πυροδότηση της ψυχικής νό-
σου είναι το ίδιο το κοινωνικό σύ-
στημα. (Bauman,2004). Σύμφωνα με
μια άλλη πιο ακραία κοινωνιολογι-
κή άποψη, η σχιζοφρένεια είναι μια
προσωπική διαμαρτυρία ενάντια στα
όσα επιβάλλει η παραδοσιακή κοι-
νωνία στα μέλη της με απάνθρωπο
και αντιφατικό τρόπο, δηλαδή κάτι
σαν μια ατομική επαναστατική πρά-
ξη (Cooper, 1967).

2. Σχιζοφρένεια – κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες και κοινωνικός
αποκλεισμός 

2.1. Κοινωνικός αποκλεισμός και ψυ-
χικά ασθενείς 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω
ανάλυση για τη σχιζοφρένεια αυτή μπο-
ρεί εύκολα να καταταγεί στις κοινωνι-
κά ευάλωτες και αποκλεισμένες κοι-
νωνικά ομάδες μέσα από τη γενική ερ-
μηνεία των κοινωνιολογικών κυρίως
προσεγγίσεων. Είναι γνωστό ότι ο απο-
κλεισμός από μια ομάδα αγαθών οδη-
γεί σταδιακά και στον αποκλεισμό από
άλλες σύμφωνα με τα στάδια διαβάθ-
μισης του κοινωνικού αποκλεισμού: το
στάδιο του βαθμού κινδύνου, του βαθ-
μού της απειλής, του βαθμού της απο-

σταθεροποίησης, του βαθμού της έκ-
πτωσης και τέλος του βαθμού του πραγ-
ματικού αποκλεισμού. αυτό έχει σαν
χαρακτηριστικό την πλήρη ρήξη κοι-
νωνικών δεσμών και κυρίως δεσμών
που συνδέονται με την απασχόληση, με
την οικογένεια και την κατοικία. Τα
άτομα που βρίσκονται σε αυτό το στά-
διο χαρακτηρίζονται από απάθεια, έλ-
λειψη ενδιαφέροντος και αδιαφορία
για οποιαδήποτε προσπάθεια επανέ-
νταξης στην κοινωνία (κασιμάτη, 2000).

κοινωνικός αποκλεισμός των ψυχι-
κά ασθενών (όπως και άλλων ευάλω-
των πληθυσμιακών ομάδων) δημιουρ-
γείται από τον στιγματισμό. Τα άτομα
με ψυχική νόσο, δέχονται κυρίως απο-
κλεισμό στους τομείς της εργασίας -
απασχόλησης, της ψυχαγωγίας, της εκ-
παίδευσης, της στέγασης αλλά και σε
ζητήματα έκφρασης ή διεκδίκησης των
δικαιωμάτων τους. Τα δικαιώματα αυ-
τά δεν είναι λίγες οι φορές που κατα-
πατώνται. 

η καταπάτηση αυτή των δικαιωμά-
των φαίνεται σε διάφορους τομείς της
ζωής των ατόμων αυτών. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει ασθενής, τα δι-
καιώματα τους καταπατώνται αρχικά με
τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας.
Όμως μεγάλη σημασία δίνουν και στις
συνθήκες νοσηλείας καθώς τέλος και
στο σκέλος των δικαιωμάτων που αφο-
ρούν την εργασία τους (Γρίβας, 1987). 

Στον κοινωνικό αποκλεισμό και την
καταπάτηση των δικαιωμάτων των ψυ-
χικά ασθενών συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό τα Μ.Μ.Ε. (κυρίως η τηλεόρα-
ση), τα οποία δημιουργούν τη δημόσια
εικόνα της «τρέλας» και της «αναπηρίας»
και τη διαιωνίζουν. Μεγάλο επίσης ρό-
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λο παίζει, όπως και σε όλα τα ζητήμα-
τα, η ελλιπής και ανεπαρκής παιδεία, η
έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης πάνω σε ζητήματα σχετικά με
τη διαφορετικότητα καθώς και ο ρόλος
και οι αντιλήψεις που έχουν άτομα της
εκκλησίας, όπως είναι οι ιερείς. 

2.2. Καταπολέμηση κοινωνικού απο-
κλεισμού των ψυχικά ασθενών

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα ψυ-
χικής υγείας αποκτούν μια διαρκώς αυ-
ξανόμενη σημασία, αφενός γιατί πα-
ρουσιάζεται μια ραγδαία άνοδος αυ-
τών και αφετέρου γιατί τα προβλήμα-
τα αυτά συνδέονται μ’ ένα υψηλό φορ-
τίο, όχι μόνο συναισθηματικό, αλλά και
οικονομικό και κοινωνικό που μεταφέ-
ρεται στους ίδιους τους ασθενείς, στις
οικογένειες τους και στην ευρύτερη κοι-
νωνία.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός όπως
προαναφέρθηκε, είναι μια δυναμική
διαδικασία και ένα πολυδιάστατο φαι-
νόμενο που χαρακτηρίζεται από σχετι-
κότητα. Έτσι η καταπολέμηση και η
αποδέσμευση του κοινωνικού συνόλου
από τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και
τις έντονες προκαταλήψεις για την
εμπάθεια και την αδυναμία των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων, απαιτεί ορ-
γανωμένο κράτος πρόνοιας, το οποίο
θα δημιουργήσει προγράμματα και δο-
μές καταπολέμησης του φαινομένου του
αποκλεισμού. Συγκεκριμένα οργανω-
μένη προσπάθεια για την καταπολέμη-
ση του αποκλεισμού των ψυχικά ασθε-
νών είναι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
(κοκκινάκος, 2005).

Οι αρνητικές συνδηλώσεις που φέρ-

νει η ψυχική ασθένεια αποτρέπουν τον
πάσχοντα από το να αναγνωρίσει το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, προσπα-
θώντας με αυτό τον τρόπο να αποφύγει
την «ετικέτα» του ψυχικά ασθενούς. Οι
στερεότυπες πεποιθήσεις αναφορικά
με τον κοινωνικό παρασιτισμό, την πε-
ριορισμένη παραγωγικότητα των ατό-
μων με ψυχική ασθένεια και τη χρο-
νιότητα των ψυχικών διαταραχών –ιδι-
αίτερα της σχιζοφρένειας– στερεότυπα
που ενδυναμώνονται από τη φτωχή
έκβαση της ασθένειας λόγω της ελλι-
πούς ή ανύπαρκτης θεραπευτικής αντι-
μετώπισης, οδηγούν σε μεγαλύτερη
απαξίωση των ατόμων με ψυχική ασθέ-
νεια και των δομών των υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας. Μία από τις σημαντικό-
τερες συνέπειες αυτού του στιγματιστι-
κού φαύλου κύκλου είναι η μείωση των
κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ψυ-
χικής ασθένειας και η απουσία πρωτο-
βουλιών για τη βελτίωση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών. Ωστόσο υπάρχουν
και οι προσπάθειες που δεν πρέπει να
παραβλεφτούν. 

Ενέργειες και δράσεις της Παγκό-
σμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA) 
v 1996: διεθνές πρόγραμμα για την

καταπολέμηση του στίγματος που
συνοδεύει τη σχιζοφρένεια, με κε-
ντρικό μήνυμα «Open the doors»
(«ας ανοίξουμε τις Πόρτες») 

v ΕΠΙΨυ: διαμόρφωση, ανάπτυξη
και υλοποίηση του Ελληνικού Προ-
γράμματος κατά του Στίγματος της
Σχιζοφρένειας.

v Σηματοδοτεί ένα άνοιγμα προς την
κοινωνία αλλά και από την κοινω-
νία προς τους ανθρώπους με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας. 
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Το «Πρόγραμμα κατά του Στίγμα-
τος της Σχιζοφρένειας» που ξεκίνησε
το 2000 στην Ελλάδα με κεντρικό μή-
νυμα «Σχιζοφρένεια: ας ανοίξουμε τις
πόρτες», είχε ως κύριο στόχο την ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση της κοι-
νής γνώμης για τη σχιζοφρένεια, την
ανάπτυξη δράσεων για την αλλαγή των
αρνητικών απόψεων καθώς και τη βελ-
τίωση της στάσης του κόσμου. Σήμερα,
με στόχο την καταπολέμηση του στίγ-
ματος που συνοδεύει τις ψυχικές ασθέ-
νειες συνολικά, το ΕΠΙΨυ υλοποιεί ένα
ευρύτερο πρόγραμμα, το Πρόγραμμα
κατά του Στίγματος των Ψυχικών δια-
ταραχών «αντι-στίγμα».

Έτσι αναπτύσσονται διάφορες εναλ-
λακτικές προσεγγίσεις και θεραπείες: 
v Φαρμακοθεραπεία: χορήγηση βεν-

ζοδιαζεπινών/ αντιψυχωσικών 
v Ψυχοκοινωνικές θεραπείες: κοινω-

νική ένταξη του ψυχικά πάσχοντα,
λειτουργικότητα του άτομο, αποϊ-
δρυματοποίηση - Στο πλαίσιο της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σημει-
ώθηκαν σημαντικές αλλαγές που
αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση
των χρόνιων ψυχωσικών διαταρα-
χών και ιδιαίτερα της σχιζοφρένει-
ας, εισάγοντας και κατοχυρώνοντας
παράλληλα μια

v ολοκληρωμένη δέσμη ψυχοκοινωνι-
κών παρεμβάσεων.

v Θεραπεία περιβάλλοντος, η ατομι-
κή ή ομαδική ψυχοθεραπεία, οι δη-
μιουργικές θεραπείες, ή εκμάθηση
κοινωνικών δεξιοτήτων ή γενικότε-
ρα θεραπεία συμπεριφοράς, ή ερ-
γοθεραπεία

v Οικογενειακή θεραπεία/ψυχοθερα-
πεία

Εναλλακτικές μορφές θεραπείας:
Ομάδες αυτοβοήθειας

Το παράδειγμα του Hearing Voices
(Ακούγοντας Φωνές)

δίκτυο Hearing Voices (HV) (www.
HearingVoices), ξεκίνησε το 1988 στην
Ολλανδία όταν ο ψυχίατρος Romme
έλαβε σοβαρά υπόψη τις κριτικές από-
ψεις μιας γυναίκας που τον επισκεπτό-
ταν επειδή άκουγε φωνές και αμφι-
σβητούσε την αντιμετώπιση που πρό-
τεινε το ορθόδοξο ψυχιατρικό μοντέλο. 

υπάρχουν χώροι συζήτησης στους
οποίους τα άτομα που ακούνε φωνές
μοιράζονται αυτή την εμπειρία, τα συ-
ναισθήματα, ανταλλάσουν στρατηγικές
αντιμετώπισης και προσπαθούν να μει-
ώσουν τα αισθήματα του στίγματος, της
απομόνωσης και της δυσφορίας (βλ.
(www. HearingVoices)

Μέσα στις ομάδες προκύπτουν πολ-
λές χρήσιμες διαδικασίες. καταρχάς, η
ατμόσφαιρα αμοιβαίας και συλλογικής
εμπλοκής σημαίνει ότι παίζουν έναν
καίριο ρόλο στην παροχή «ενός ασφα-
λούς καταφυγίου, όπου οι άνθρωποι
νιώθουν αποδοχή και άνεση». Οι άν-
θρωποι λένε τις ιστορίες τους σχετικά
με το ποιοι είναι και τι έχουν περάσει,
αναπτύσσοντας έτσι μια πιο δυνατή αί-
σθηση αυτονομίας, ταυτότητας και απο-
φασιστικότητας – ένας χώρος όπου γεν-
νιέται το θάρρος να αντικρίζει κάποι-
ος τους φόβους του. αυτό το είδος αυ-
τοβοήθειας δεν μπορεί να υπαγορευτεί
από άλλους, απαιτεί το θάρρος να ξε-
κινήσεις μια πορεία αυτό-ανακάλυψης
(www. HearingVoices ).

Σεβασμός για το νόημα κάθε βιώ-
ματος, ολιστική προσέγγιση και απο-
δοχή. 
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Τρείς φάσεις των φωνών (Bullimore,
et al. 2010): Τα στάδια αυτά θα μπο-
ρούσε να τα βιώσει ο καθένας όταν έρ-
χεται αντιμέτωπος με κάποια καινού-
ρια - διαφορετική εμπειρία, που του
προκαλεί φόβο επειδή του είναι ξένη,
ανεξάρτητα αν έχει να κάνει με ψυχω-
σικό σύμπτωμα ή όχι. 
v 1η (Φάση Ξαφνιάσματος): Εμφανί-

ζεται η φάση που σε φοβίζει. Το άτο-
μο νιώθει φόβο και τρομάζει μπρο-
στά στο άκουσμα των φωνών, αφού
είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη για
αυτό. Οι φωνές μπορούν να προκα-
λέσουν τόσο πολύ χάος που εμποδί-
ζουν το άτομο στην καθημερινότη-
τα του. Ο φόβος και το άγχος χει-
ροτερεύουν τις φωνές. Σε αυτή την
φάση απαιτείται από τον θεραπευ-
τή καθησυχασμός προς το άτομο και
αυτό γίνεται με τεχνικές όπως ανα-
πνοές, διαλογισμό και φάρμακα. Ση-
μαντική είναι εδώ και η ενημέρωση
της οικογένειας.

v 2η (Φάση Οργάνωσης): κύριο χα-
ρακτηριστικό είναι ότι το άτομο με
την βοήθεια του θεραπευτή, βάζει
σε τάξη τις φωνές που ακούει και
δημιουργεί μια σχέση μαζί τους. Επί-
σης διερευνάται ο συσχετισμός των
φωνών με τις εμπειρίες που έχει βιώ-
σει καθώς και το πώς αυτές επηρε-
άζονται από τη στάση της οικογέ-
νειας. Ο θεραπευτής στο στάδιο αυ-
τό καλείται να ανακαλύψει ποιο εί-
ναι το γεγονός εκείνο που πυροδο-
τεί τις φωνές. ακόμα, βοηθητικό εί-
ναι το άτομο να κρατάει ημερολό-
γιο και τέλος αποδεικνύεται αρκε-
τά σημαντικός και ο ρόλος των ομά-
δων στο στάδιο αυτό. αυτό συμβαί-

νει γιατί το άτομο εμπιστοσύνης δεν
μπορεί να θέλει το κακό του θερα-
πευόμενου. 
Επιπρόσθετα σε κάποιες περιπτώ-

σεις μπορεί να υποδειχθεί στο άτομο
από τον θεραπευτή ότι η φωνή τον προ-
ειδοποιεί να αλλάξει μια κατάσταση.
Για παράδειγμα ότι τον προειδοποιεί
ότι αν δεν φάει, τότε θα πεθάνει. Άλ-
λος τρόπος για να μετατραπούν οι φω-
νές από αρνητικές σε θετικές είναι ο
εξευμενισμός τους. αφού έχει κερδη-
θεί η εμπιστοσύνη του ατόμου και με
την βοήθεια του θεραπευτή, έχουν ανα-
λυθεί σε βάθος οι φωνές, το άτομο εν-
θαρρύνεται να μιλήσει στην φωνή χρη-
σιμοποιώντας το όνομα του θεραπευ-
τή. δηλαδή «ο Θ. μου είπε να σου πω
ότι δεν σε φοβάμαι ή δεν έχεις δίκιο».
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η φωνή να
αντικρούεται από τον θεραπευτή και
άρα να μην προκαλεί κακό στον ασθε-
νή. Σταδιακά το άτομο παύει να χρησι-
μοποιεί το όνομα του θεραπευτή και
απευθύνεται κατευθείαν στην φωνή. Τέ-
λος όταν πια οι φωνές έχουν μετατρα-
πεί από αρνητικές σε θετικές και είναι
καλοπροαίρετες, μπορούν να προσφέ-
ρουν καθοδήγηση και να λειτουργούν
σαν «φύλακες άγγελοι» για το άτομο.
(Bullimore, et al. 2010).

Παράδειγμα Συμβουλευτικής αλλά
και γνωσιακής /συμπεριφοριστικής θε-
ραπευτικής παρέμβασης. 

Πολλοί ισχυρίζονται (Bullimore, et
al. 2010) ότι μπορεί να γίνει συσχετισμός
της θεραπείας που υιοθετεί το δίκτυο
Hearing Voices με τη Γνωσιακή/Συμπε-
ριφοριστική ψυχοθεραπευτική παρέμ-
βαση και τις τεχνικές που εφαρμόζει και
να αναδειχτούν τα κοινά χαρακτηριστι-
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κά των δύο προσεγγίσεων (βήματα – δια-
δικασία- τεχνικές θεραπείας). Πώς μπο-
ρεί να γίνει αυτό. η διαδικασία που ακο-
λουθείται είναι η εξής:
– δημιουργία θεραπευτικής σχέσης –

θεραπευτικής συμμαχίας.
– Εξήγηση της «ασθένειας» και των

ψυχωσικών συμπτωμάτων/ανάλυση
του προβλήματος για να επισημαν-
θούν οι «αδυναμίες» των φωνών.

– αποκαταστροφοποίηση – αποστιγ-
ματοποίηση: Τα συμπτώματα της
σχιζοφρένειας συνδέονται με τη φυ-
σιολογική συμπεριφορά και αποτε-
λούν σημεία του συνεχούς της λει-
τουργικότητας.

– αντιμετώπιση των θετικών και αρ-
νητικών συμπτωμάτων/καθημερινές
καταγραφές των δυσλειτουργικών
σκέψεων-συναισθημάτων.

– Τροποποίηση των δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων – σκέψεων – συναι-
σθημάτων/Εναλλακτικές ερμηνείες
τους/Στρατηγικές αντικατάστασης
μιας παθολογικής σκέψης με μια άλ-
λη «υγιή».

– Χρήση κατάλληλης γλώσσας από
τους θεραπευτές και τους συμβού-
λους.

– Θέση απλών και πραγματοποιήσι-
μων στόχων

– Παροχή υποστήριξης, ελπίδας, ενί-
σχυσης, μείωση φαρμακευτικής αγω-
γής.

– Ύφος συζήτησης και όχι ερωταπο-
κρίσεων. 

– Επιμονή αλλά και «υποχώρηση»
στην αύξηση του άγχους – επακό-
λουθη παροχή υποστήριξης.

– Συνεδρία βιωμένη ως ευχάριστη
εμπειρία.

– αποφυγή κάθε αντιπαράθεσης ή
επιχειρηματολογίας κατά των ψυ
χωσικών εμπειριών του ασθενούς.

– Μη υιοθέτηση της ψυχωσικής εμπει-
ρίας.

– αποδοχή βιώματος και περαιτέρω
διερεύνηση αυτού (Turkington et all,
2004) 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις

από την ανάλυση που προηγήθηκε
προκύπτει ότι σύμφωνα με τα σημερι-
νά δεδομένα οι ψυχικά ασθενείς και ει-
δικά όσοι και όσες πάσχουν από σχι-
ζοφρένεια ανήκουν σε μια κοινωνικά
ευπαθή ομάδα, που ως ένα βαθμό μπο-
ρεί να είναι και κοινωνική κατασκευή.
Με βάση αυτή την παραδοχή το ρεύμα
της αντιψυχιατρικής, προσπαθεί να ευ-
αισθητοποιήσει τον «υγιή» πληθυσμό
για τον τρόπο προσέγγισης των ατόμων
και ομάδων που βιώνουν το κοινωνικό
στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό
λόγω της ψυχικής τους νόσου. Όσον
αφορά τη σχιζοφρένεια, οι έρευνες δεί-
χνουν ότι οι ίδιοι οι ασθενείς θεωρούν
ότι αυτή είναι μια ασθένεια άμεσα συν-
δεμένη με την οικογένεια και δεν είναι
τυχαίο αυτό που αναφέρουν ορισμένοι
ερευνητές για τη «σχιζοφρενογόνο» μη-
τέρα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, προ-
κύπτει ένα πολύπλοκο πλέγμα αναγκών,
τέτοιων που να καθιστούν τον θερα-
πευόμενο εξαιρετικά ευάλωτο και ευ-
παθή. Ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας,
καθώς ο ασθενής δεν διαθέτει τις απα-
ραίτητες δεξιότητες για κοινωνική και
επαγγελματική συναλλαγή, η ευαλωτό-
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τητά του τον οδηγεί άμεσα στον απο-
κλεισμό και τη μακροχρόνια ανεργία.

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γί-
νουν σε συμβουλευτικό και ψυχοκοι-
νωνικό επίπεδο είναι πολλές και ση-
μαντικές και όλες οι θεραπείες θα πρέ-
πει να εστιάζουν στην βελτίωση της κοι-
νωνικής λειτουργικότητας, είτε στο νο-
σοκομείο, είτε στην κοινότητα, στο σπί-
τι ή την εργασία.

Όπως διαφάνηκε από την προηγη-
θείσα ανάλυση ένα πολύ μεγάλο μέρος
των αρνητικών επιπτώσεων της σχιζο-
φρένειας στον πάσχοντα και στην οικο-

γένειά του οφείλεται στην έλλειψη πλη-
ροφόρησης, στο στίγμα και στους μύθους
που περιβάλλουν την συγκεκριμένη ψυ-
χική διαταραχή. Παρά όμως τις δυσκο-
λίες που παρουσιάζονται από τη φύση
της, η σχιζοφρένεια σήμερα, είναι δυ-
νατόν να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθ-
μό. Παράλληλα υπάρχουν πολλά περι-
θώρια βελτίωσης των παρεμβάσεων σε
πολλά επίπεδα, κυρίως κοινωνικά, ενώ
οι συνεχείς πρόοδοι στον επιστημονικό
τομέα αφήνουν επίσης πολλά περιθώ-
ρια αισιοδοξίας για ακόμα καλύτερη
αντιμετώπιση της νόσου στο μέλλον.
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I. Εισαγωγή

Ο αριστοτέλης, στα ηθικά Νικομά-
χεια, ήδη από τα μέσα του 5ου π.Χ. αι-
ώνα οριοθετεί τις ευκολίες και τις δυ-
σκολίες συγκρουσιακών καταστάσεων
ως εξής: «Ο καθένας μπορεί να θυμώ-
σει – αυτό είναι εύκολο. αλλά το να θυ-
μώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο
σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για
τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο
– αυτό δεν είναι εύκολο». Φαίνεται ότι
λίγα έχουν αλλάξει από τότε μιας και η
παραπάνω ρήση ηχεί άκρως επίκαιρη.
Επιπλέον συνιστά μία δημοφιλή επωδό
πολλών μελετητών των συγκρούσεων,
με αφορμή τον Goleman (1997). 

Το εμπειρικό πεδίο επιφυλάσσει κά-
ποιες απαντήσεις σχετικά με την δημο-
φιλία της παραπάνω θέσης μιας και ημε-
ρησίως έχει βρεθεί ότι συμμετέχουμε
σε κατά μέσο όρο πέντε συγκρούσεις
(Algert, 1996). Επιπλέον, ο χρόνος που
αφιερώνεται καθημερινά στη διαχείρι-
ση συγκρούσεων ανέρχεται στο18-25%
του ωραρίου ενός μάνατζερ αναλόγως
με την ιεραρχική του θέση (Thomas &
Schmidt, 1976), όπως μας πληροφορεί
μία σχετικά παλιά ωστόσο κατατοπι-
στική έρευνα που χρηματοδοτήθηκε
από την American Manager Association
(Rahim, 2001). Όσον αφορά τον αντί-
κτυπο των συγκρούσεων, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί πολλές έρευνες που δεί-
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χνουν ότι η ικανότητα ενός μάνατζερ
να διαχειρίζεται εποικοδομητικά μία
σύγκρουση συσχετίζεται θετικά με τη
διοικητική επιτυχία, περισσότερο από
κάθε άλλη διοικητική δεξιότητα, εν συ-
νόλω 25 δεξιοτήτων (Allison, 1971). 

Ωστόσο, οι επιδράσεις των συ-
γκρούσεων δεν περιορίζονται μόνο στην
ηγεσία. Σύμφωνα με άλλη έρευνα στη
Βρετανία (CIPD 2004, 2007) περισσό-
τερο από το 85% των παραιτήσεων υπο-
βάλλονται εξαιτίας κάποιου είδους αντι-
παράθεσης. Τέλος, το 75% του εργα-
σιακού στρες οφείλεται σε κάποιου εί-
δους διένεξη. Μπορούμε να φαντα-
στούμε τι επίδραση έχουν τα παραπά-
νω ποσοστά για τη λειτουργία κάθε ορ-
γανισμού αν μεταφραστούν σε χαμένο
χρόνο, απουσίες, κωλυσιεργίες, λάθη.
αν σε αυτά προστεθεί ο μετα-συ-
γκρουσιακός αντίκτυπος, όπως το αρ-
νητικό κλίμα που οι περισσότερες με-
λέτες περίπτωσης περιγράφουν πως
υποβόσκει για 2 και 3 μήνες μετά (CIPD
2004, 2007), καταλαβαίνουμε πόσο το-
ξικό μπορεί να γίνει ένα εργασιακό πε-
ριβάλλον από την καχυποψία, τη δυ-
σπιστία και το φόβο.

κατά συνέπεια, η σύγκρουση έχει
απασχολήσει κατά κόρον την έρευνα
τόσο σε οργανωσιακό όσο και σε ακα-
δημαϊκό αλλά και εμπειρικό επίπεδο. 

II. Λειτουργικοί ορισμοί

Ο Τσόμσκι υποστηρίζει ότι ο τρόπος
που οι άνθρωποι ορίζουν και αρθρώ-
νουν σε λόγο τις έννοιες είναι αντιπρο-
σωπευτικός του τρόπου που αντιλαμ-
βάνονται και αναλύουν ένα πολύ πολύ-

πλοκο κόσμο. (Chomsky, 1982). Σε ένα
τόσο ρευστό περικείμενο οι ορισμοί των
κομβικών εννοιών είναι απαραίτητες. 

Ένας κάπως λεξικολογικός ορισμός
της σύγκρουσης είναι ο ακόλουθος. Σύ-
γκρουση είναι α) η διαφωνία ανάμεσα
σε ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες ή
απόψεις. β) διαπάλη ή διαμάχη (Λεξι-
κό της Οξφόρδης). Ο Deutsch θεωρεί
ότι δύο αλληλοεξαρτώμενα κοινωνικώς
πρόσωπα βρίσκονται σε σύγκρουση όταν
προβαίνουν σε ασύμβατες ενέργειες με
σκοπό την ακύρωση των στόχων τους
(Deutsch, 1973). κατά Deutsch, η αντα-
γωνιστικότητα είναι η βασική αιτία που
οδηγεί στη δημιουργία κινήτρων για σύ-
γκρουση και η συνεργατικότητα βασι-
κός λόγος για τη δημιουργία κινήτρων
για διαπραγμάτευση (Deutsch, 1962).
Σε απόλυτη σύμπνοια, οι Thomas αλλά
και Rahim & Bonoma, (1979) θεωρούν
ότι οι συγκρούσεις προϋποθέτουν: ασυμ-
βατότητα χαρακτήρα, ανεπάρκεια πό-
ρων, απόκλιση αξιών ή στόχων.

III. Η σύγκρουση ενταγμένη μέσα
από τις οργανωσιακές θεωρήσεις

Οι περισσότεροι, όπως διαφαίνεται
και από τους παραπάνω ορισμούς τεί-
νουν να θεωρούν τη σύγκρουση ως κά-
τι αρνητικό για κάθε οργανισμό που
πρέπει να αποφεύγεται. η σύγκρουση
είναι σύμφωνα με την παραπάνω αντί-
ληψη μια αποτυχία της αρμόδιας ηγε-
σίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο ή μια
ομάδα ατόμων να μη δύναται να δια-
θέτει αρκετές εναλλακτικές επιλογές
(March & Simon, 1958). αυτή ακριβώς
η αντίληψη χαρακτηρίζεται στη σύγ-
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χρονη βιβλιογραφία ως η παραδοσια-
κή ή απλουστευτική ή καταστρεπτική
(Nicotera, 1995). Ήταν η κυρίαρχη άπο-
ψη των μελετητών κυρίως μετά τον Β’
παγκόσμιο πόλεμο, αφού οι μνήμες του
πολέμου ως ακραία αρνητική έκβαση
της σύγκρουσης ήταν ακόμα νωπές. Λί-
γο αργότερα, η δεκαετία του ‘60 με τον
αναθεωρητικό της κοινωνικοπολιτικό
ρυθμό μετακίνησε τους μελετητές προς
ευρύτερες θεωρήσεις. Έτσι, από τον
Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον αριστο-
τέλη, στον δαρβίνο, τον Marx και τον
Weber (Rahim, 2001), η σύγκρουση
αποτελεί σημείο αμφιλεγόμενο, επί του
οποίου οι μελετητές ερίζουν για το κα-
τά πόσο συνιστά ανάθεμα ή ευλογία για
έναν οργανισμό (Nicotera, 1995). 

η παραπάνω διχογνωμία εν μέρει
είναι εξηγήσιμη καθόσον κάθε θεώρη-
ση για τη σύγκρουση ενταχτεί στη γε-
νικότερη επικρατούσα θεώρηση της
εποχής της για τους οργανισμούς. Πα-
ραδοσιακά οι Τεϊλοριστές (Taylor,
1911) αλλά και ο Fayol, (Fayol, 1916/
1949) μέσα από την νευτώνεια αντίλη-
ψή τους για τον οργανισμό, θεωρούν τη
σύγκρουση έναν ανεπιθύμητο εισβολέα
σχηματοποιώντας την παραδοσιακή θε-
ώρηση (Rahim, 2001). η παραδοσια-
κή θεώρηση προσδιορίζεται και ως κα-
ταστροφική ή υπεραπλουστευτική
(Nicotera, 1995) αφού εν πολλοίς η επι-
δίωξή της έχει χαρακτηριστεί όχι μόνο
αφοριστική αλλά συνάμα και μάταια
(Andrade, Plowman & Duchon, 2008).

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν από
το 1970 κι εξής, οι μελετητές άρχισαν
σταδιακά να μετακινούνται: α) θεω-
ρώντας την σύγκρουση ως ένα φυσιο-
λογικό και αναπόφευκτο κομμάτι της

ζωής που πρέπει να μάθουμε να το επι-
λύουμε (Jehn, 1995) και μετέπειτα β)
αναγνωρίζοντας ότι η σύγκρουση υπό
προϋποθέσεις έχει θετικά αποτελέ-
σματα (Churchman,1979, Mason &
Mitroff, 1981). 

Μετέπειτα, στο άκρο της λογικής αυ-
τής της θεώρησης, πολλοί μελετητές δια-
τείνονται ότι οι συγκρούσεις πρέπει να
επιδιώκονται γιατί αυξάνουν τη δημι-
ουργικότητα των ομάδων εργασίας και
είναι εκ των ουκ άνευ παράγοντας ανα-
νέωσης ιδεών και θέσεων. η σχολή αυ-
τή θεωρεί κατά βάση τους οργανισμούς
ως χαοτικά, πολύπλοκα συστήματα με
τάσεις αυτοδυναμισμού και αυτοσυ-
ντήρησης, όπου δεν διέπονται από την
αριστοτελική, επαγωγική λογική. Πρό-
κειται για μία προσέγγιση που κατά βά-
ση θεωρεί τους οργανισμούς ως συ-
στήματα που διαθέτουν προσαρμοστι-
κότητα. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της
λογικής για τους οργανισμούς, η σύ-
γκρουση θεωρήθηκε ως μία πηγή ανα-
νέωσης που δυναμώνει την αυτοάμυνα
του συστήματος. Μάλιστα στο άκρο αυ-
τής της θεώρησης, η σύγκρουση θεω-
ρείται απλά ως μια διακύμανση ενός
πολύπλοκου χαοτικού συστήματος.
(Andrade, Plowman & Duchon, 2008).
η σύγκρουση –διακύμανση νοείται ως
μία πηγή ενέργειας που προσφέρει μία
ευκαιρία ανασυγκρότησης και εξέλιξης
(Andrade, Plowman & Duchon, 2008).
αυτή η θεώρηση, θέλει τους οργανι-
σμούς να επωφελούνται από τη σύ-
γκρουση σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο,
ακόμα και αυτή η ακραία θετική προ-
σέγγιση για τις συγκρούσεις ενέχει ψήγ-
ματα άρνησης μιας και οι μελετητές
αναφέρουν την ύπαρξη τουλάχιστον
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τριών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων
που αν οι οργανισμοί τα διαθέτουν τους
βοηθούν να ανταποκρίνονται με θετι-
κό τρόπο στις διακυμάνσεις: α) ο αυ-
τοσχεδιασμός, β) η σύνεση και γ) ανα-
διάρθρωση (Andrade, Plowman &
Duchon, 2008). 

Παρόλα αυτά, αν τα παραπάνω
απουσιάζουν το σύστημα κινδυνεύει να
κλυδωνίζεται επ’ άπειρον με κίνδυνο
να καταρρεύσει. Επομένως όσο ουτο-
πική μπορεί να θεωρείται η επιδίωξη
μηδενικής σύγκρουσης άλλο τόσο ου-
τοπική είναι και η αξιωματική θεώρη-
ση των συγκρούσεων ως θετικές. Μία
γρίπη για έναν γερό οργανισμό μπορεί
να ιαθεί χωρίς φαρμακευτική και ια-
τρική παρέμβαση, ωστόσο για έναν αδύ-
ναμο οργανισμό μπορεί να αποβεί μοι-
ραία. Το ίδιο εν πολλοίς ισχύει για τις
συγκρούσεις. 

IV. Ανάλυση Υποθέσεων κάθε 
θεώρησης σύγκρουσης

αν θέλαμε να εφαρμόσουμε μία ανά-
λυση υποθέσεων για τον καθορισμό του
επιθυμητού επιπέδου σύγκρουσης σε
κάθε προσέγγιση αυτή θα είχε ως ακο-
λούθως. αν έστω (π) το πραγματικό επί-
πεδο της σύγκρουσης και (ε) το επιθυ-
μητό επίπεδο της σύγκρουσης, δηλαδή
το επίπεδο σύγκρουσης που η ομάδα, το
τμήμα, ο οργανισμός, το άτομο έχει συ-
νηθίσει να λειτουργεί με άνεση. Τότε η
ανάλυση υποθέσεων για κάθε προσέγ-
γιση για τη σύγκρουση έχει ως εξής:

Στην παραδοσιακή προσέγγιση: 
– αν και μόνο αν π = ε τότε μην κά-

νεις τίποτα

– αν και μόνο αν π > ε τότε επίλυσε
τη σύγκρουση, Όπου ε = 0
Στην σύγχρονη προσέγγιση:

– αν και μόνο αν π = ε τότε μην κά-
νεις τίποτα

– αν και μόνο αν π > ε τότε διαχειρί-
σου τη σύγκρουση, Όπου ε ~ 0 
Στην συστημική προσέγγιση: 

– αν και μόνο αν π = ε τότε μην κά-
νεις τίποτα

– αν και μόνο αν π > ε τότε διαχειρί-
σου τη σύγκρουση

– αν και μόνο αν π < ε τότε προώθη-
σε τη σύγκρουση, Όπου ε > 0
(Verma,1998)
η παραδοσιακή προσέγγιση θεωρεί

τη σύγκρουση ως δυσλειτουργία που
πρέπει να εξαλειφθεί για να επιστρέ-
ψει ο οργανισμός στην πρότερη κατά-
σταση αρμονίας του (Weber, 1968 με-
ταξύ άλλων). Έτσι το επιθυμητό επί-
πεδο σύγκρουσης είναι πάντα ίσο με
μηδέν. αν το επίπεδο ξεπεράσει το μη-
δέν, τότε πρέπει να υπάρξει επίλυση της
σύγκρουσης. η σύγχρονη προσέγγιση
(Ruben, 1978) διαφέρει από την παρα-
δοσιακή σε δύο σημεία: α) Το επιτρε-
πτό επίπεδο σύγκρουσης δεν είναι ίσο
με το μηδέν αλλά σχεδόν ίσο, αφού ως
ένα ορισμένο σημείο η σύγκρουση αυ-
ξάνει την παραγωγικότητα αλλά αν ξε-
περάσει κάποιο όριο γίνεται δυσλει-
τουργική, β) Προτιμάται ο όρος δια-
χείριση της σύγκρουσης αντί για επί-
λυση αφού ο όρος επίλυση παραπέμπει
σε κάτι αρνητικό και η σύγκρουση εί-
ναι κάτι ουδέτερο. 

η σύγχρονη προσέγγιση και η συ-
στημική προσέγγιση διαφέρουν ως προς
το επιθυμητό επίπεδο σύγκρουσης. η
συστημική προσέγγιση, θεωρεί ότι το
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επιθυμητό επίπεδο της σύγκρουσης (ε)
θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο
από το 0. Τότε υπάρχουν τρεις εναλλα-
κτικές αναλόγως αν η πραγματική σύ-
γκρουση (π) είναι μεγαλύτερη, μικρό-
τερη ή ίση με την επιθυμητή σύγκρου-
ση (ε), (Verma, 1998).

Γενικά, παρατηρούμε ότι ακόμη και
σήμερα, η ιδέα της ενίσχυσης της σύ-
γκρουσης δεν είναι η κυρίαρχη άποψη
στη βιβλιογραφία, γιατί η σύγκρουση
είναι βαθιά ριζωμένη στην αντίληψη του
ανθρώπου ως κάτι αρνητικό.

V. Μια εξευγενισμένη εκδοχή 
της μέσης οδού

Ένα γενικό συμπέρασμα από έρευ-
νες για τις συγκρούσεις στην Ευρώπη
(CIPD, 2004, 2007) είναι ότι το τμήμα
HR επιφορτίζεται όλο και περισσότε-
ρο με την επίλυση παρατεταμένων συ-
γκρούσεων ως αποτέλεσμα της ευθυ-
νοφοβίας των κατώτερων στελεχών του
μάνατζμεντ (line managers) να παρέμ-
βουν στην διευθέτηση της διαφωνίας
νωρίτερα. η στάση αυτή εδράζεται
στην γενικευμένη τακτική να αποφεύ-
γουν να αναμιχθούν για να μην ειπω-
θεί οτιδήποτε που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί εναντίον τους σε κάποια δικα-
στική αίθουσα. 

η προσέγγιση αυτή, εκτός ότι είναι
εμφανώς αντιπαραγωγική σε δεύτερη
ανάγνωση, μαρτυρά το βαθμό αμηχα-
νίας της κατώτερης της διοίκησης στις
συγκρούσεις στον οργανισμό. η αμη-
χανία αυτή είναι ενδεικτική της άγνοι-
ας αλλά και της ανασφάλειας που η
άγνοια για την αποτελεσματική διαχεί-

ριση της προκαλεί. Τέλος, μαρτυρά και
κάτι ακόμα αυτονόητο: ότι οι ηγεσίες
είναι ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθ-
μό απροετοίμαστες για μια ενδεχόμε-
νη διαφωνία και σύγκρουση. Ως απο-
τέλεσμα, αντιδρούν πολλές φορές τόσο
ανεπιτήδευτα, όπως ο κάθε απλός, κα-
θημερινός άνθρωπος απέναντι σε κάτι
άγνωστο και απειλητικό (Fight or Fly,
ACAS, 2009).

Μία πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της
ενδιάμεσης θεώρηση είναι αυτή της εν-
δεχομενικής προσέγγισης (Thomas,
1992, 2006 όπως και Rahim, 2001) που
βασίζεται στην ενδεχομενική προσέγ-
γιση της ηγεσίας. η θεώρηση αυτή υπο-
στηρίζει ότι η σύγκρουση έχει θετική
επίδραση στον οργανισμό όταν αυτή:
α) δεν τίθεται επί προσωπικού αλλά επί
λειτουργικών θεμάτων (Jehn, 1995), β)
δεν αφορά διαδικαστικά, τετριμμένα
ζητήματα, αλλά ζητήματα στρατηγικών
επιλογών ή πολύπλοκων νοητικών διερ-
γασιών (Thomas & Schmidt, 1976), γ)
δεν προσεγγίζει ακραία επίπεδα (Jehn,
1997a), δ) εντάσσεται σε ένα γενικότε-
ρο πλάνο του οργανισμού που εκπαι-
δεύει τα στελέχη του σε αυτή μέσα από
μία συμβουλευτική διαδικασία (διοι-
κητική συγκρούσεων, Rahim, 2001,
Thomas, 1992). 

Όταν τα αίτια της σύγκρουσης βα-
σίζονται σε ζητήματα που αφορούν τη
διοίκηση και λειτουργία του οργανι-
σμού, οι συγκρούσεις που προκύπτουν
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές συ-
γκρούσεις. Όταν τα αίτια της σύ-
γκρουσης εδράζονται σε προσωπικές
αιτίες οι συγκρούσεις που προκύπτουν
ονομάζονται δυσλειτουργικές συ-
γκρούσεις. αυτή η προσέγγιση χαρα-
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κτηρίζεται βιβλιογραφικά ως λειτουρ-
γικότητα (operationalization, Nicotera,
1995). Οι προσωπικές συγκρούσεις εί-
ναι συναισθηματικής φύσης και οι ορ-
γανισμοί επιδεικνύουν κατά κανόνα μη-
δενική ανοχή. 

VI. Θετικές επιπτώσεις 
των συγκρούσεων υπό 
την ενδεχομενική προσέγγιση

η πιο αυτονόητη ίσως προσφορά της
σύγκρουσης είναι ότι αναγνωρίζεται
μέσω της διαφωνίας μία εστία διαφω-
νίας ή μια ανικανοποίητη, θυμωμένη,
εκνευρισμένη πλευρά. 

Επιπλέον, ένα πολύ μεγάλο κομμά-
τι της βιβλιογραφίας (Eisenhardt &
Bourgeois, 1988 ενδεικτικά) αναφέρει
ότι η χρηστή συγκρουσιακή διαχείριση
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λή-
ψη αποφάσεων στρατηγικής (strategic
decision making), αναβαθμίζοντας την
ποιότητα των αποφάσεων. Οι μελέτες
αυτές υποστηρίζουν ότι σε μια διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων, όταν οι συ-
γκρούσεις χαρτογραφούνται – δηλαδή
καταγράφονται και λαμβάνονται υπό-
ψη στην τελική απόφαση οι αποφάσεις
που λαμβάνονται ενέχουν μία ανώτερη
ποιότητα που δεν μπορεί να προσεγγι-
στεί αν οι συγκρούσεις απουσιάσουν.
Ωστόσο, η θετική αυτή επίδραση δεν εί-
ναι γενικεύσιμη σε κάθε είδους καθή-
κοντα, μιας και τα καθήκοντα ρουτίνας
δεν επωφελούνται από τη σύγκρουση
ούτε ποιοτικά ούτε και ποσοτικά (σε
αποδοτικότητα).

Ήδη από την δεκαετία του ’90 με-
λέτες (Schein, 1992) διατύπωναν ότι σε

ομάδες στις οποίες υπήρχαν πολλές συ-
γκρούσεις η απόδοση ήταν μεγαλύτερη
ως και 73% σε σχέση με ομάδες όπου
υπήρχαν λίγες συγκρούσεις. Την άπο-
ψη αυτή έρχονται να ανατρέψουν νεό-
τερες μελέτες κατά τις οποίες μόνο λί-
γο ή μέτριο επίπεδο σύγκρουσης φαί-
νεται να επιδρά θετικά στην αποδοτι-
κότητα μιας και μόνο οι αποφάσεις
στρατηγικού χαρακτήρα επωφελούνται
(De Dreu, & Weingart, 2003). Ωστόσο
και πάλι, όταν τα επίπεδα τις σύγκρου-
σης αγγίξουν τα άκρα, κάθε σύγκρου-
ση κινδυνεύει να μετατραπεί σε συναι-
σθηματική ανεξαρτήτως της φύσης των
καθηκόντων.

VII. Ανακεφαλαίωση

Στο διάβα του χρόνου, αναπτύχθη-
καν τρεις βασικές σχολές διαχείρισης
διαπροσωπικών και δια-ομαδικών συ-
γκρούσεων:
1. η παραδοσιακή σχολή που κυριάρ-

χησε από τα τέλη του 19ου αι. ως τα
τέλη του Β’Παγκοσμίου πολέμου. η
στρατηγική διαχείρισης που κυ-
ριαρχούσε ήταν η καταστολή των συ-
γκρούσεων αφού αυτές θεωρούνταν
αξιωματικά ως κάτι αρνητικό, βίαιο
και παράλογο (καταστροφική προ-
σέγγιση κατά Nicotera, 1995) που
μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να
διαθέτει (Verma, 1998). η σχολή αυ-
τή συσχετίζεται με την αυταρχική
προσέγγιση (Nelson & Quick, 2006)
της διοίκησης. 
αν και ορισμένες φορές αυτή η προ-
σέγγιση διαχείρισης των συγκρού-
σεων υπήρξε βραχυπρόθεσμα απο-
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τελεσματική, είχε δύο βασικά μειο-
νεκτήματα: α) δεν αποσκοπούσε
στην εξάλειψη των ριζικών αιτιών
της σύγκρουσης με αποτέλεσμα τη
συχνή επανεμφάνιση των συγκρού-
σεων με την ίδια ή άλλη μορφή και
β) απέκλειε τις εν δυνάμει θετικές
επενέργειες της σύγκρουσης. 

2. η συμπεριφορική ή σύγχρονη σχο-
λή διαχείρισης που πρωτοεμφανί-
στηκε την δεκαετία 1930 (μελέτες
Hawthorne) και καθιερώθηκε στα
τέλη της δεκαετίας του 1940 ως 1970.
Θεωρεί ότι η σύγκρουση είναι κάτι
ουδέτερο και μπορεί να έχει είτε θε-
τικές είτε αρνητικές συνέπειες ανά-
λογα με τη διαχείριση. η σχολή αυ-
τή αποδέχεται τη σύγκρουση και την
εκλογικεύει (Verma, 1998). Μπορεί
να συνδέεται είτε με την δημοκρα-
τική προσέγγιση της διοίκησης είτε
με τη laissez-faire (Nelson & Quick,
2006). Μετεξέλιξη αυτής είναι και
η ενδεχομενική προσέγγιση διοίκη-
σης και σύγκρουσης (Thomas, 1992,
Rahim, 2001). 

3. η διαδραστική σχολή διαχείρισης
(interactionist) θεωρεί τη σύγκρου-
ση μία αναγκαία κατάσταση μέσα
σε έναν οργανισμό έτσι γιατί αυξά-
νεται η παραγωγικότητα. η διαφο-
ρά της σχολής αυτής με τη συμπερι-
φορική είναι ότι η τελευταία απλά
την αποδέχεται ενώ η πρώτη την εν-
θαρρύνει (Verma, 1998). η τοπο-
θέτηση αυτή βασίζεται στην συστη-
μική προσέγγιση για τους οργανι-

σμούς η οποία εκλαμβάνει τους ορ-
γανισμούς ως ανοικτά, δαιδαλώδη
συστήματα όπου διαδρούν άνθρω-
ποι και τεχνολογία. η δομή τους
παύει να είναι γραμμική και υπο-
καθίσταται από μια «νευρωνική δο-
μή» ή «κελυφοειδή δομή» από δί-
κτυα ή υποσυστήματα γύρω από ένα
κεντρικό σύστημα (Morgan, 2006).
Οι συγκρούσεις σε αυτό το πλαίσιο
είναι μία δημιουργική δύναμη που
θέτει το σύστημα εκτός αδράνειας
ή ισορροπίας, γεγονός που θεωρεί-
ται ως αναγκαία συνθήκη για την αλ-
λαγή και την εξέλιξή του (Prigogine
& Stengers, 1984, Nicolis &
Prigogine, 1989, Andrade, Plowman
& Duchon, 2008). 
Συμπερασματικά, όσο αναπόφευ-

κτες και να είναι οι συγκρούσεις, δεν
είναι απαραίτητο να καταλήγουν σε
ακραίες συνθήκες πόλωσης. η σύγ-
χρονη άποψη της βιβλιογραφίας είναι
ότι αν υπάρξουν οι κατάλληλοι χειρι-
σμοί, μία σύγκρουση θα έχει θετικές
επιπτώσεις στον οργανισμό, στην ομά-
δα ή στο τμήμα, όπως: αλλαγή, ανανέ-
ωση, επίλυση προβληματικών κατα-
στάσεων, περιορισμός του “groupthink”
(Janis, 1972). 

Άρα, από την αρχική λοιπόν επίταξη
«κατάπνιξε τη σύγκρουση» (Litterer,
1966), μεταφερόμαστε σταδιακά στη θέ-
ση «διαχειρίσου τη σύγκρουση» (Thomas,
1992) και τελικά στην προτροπή «υπό
προϋποθέσεις αύξησε τη σύγκρουση»
(Robbins, 1974 καθώς και Rahim, 2001).
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Εισαγωγή

Οι επώδυνες οικονομικές και κοι-
νωνικές αλλαγές, που λαμβάνουν χώ-
ρα στις νότιες κυρίως χώρες της ευρω-
ζώνης, με την πατρίδα μας την Ελλάδα
να κρατά τα σκήπτρα αυτής της ατέρ-
μονης κρίσης, μοιάζουν απύθμενες. αν
στο ενάμιση εκατομμύριο ανενεργού
εργατικού δυναμικού προσθέσουμε και
τις χιλιάδες των προσφύγων που κατα-
φθάνουν στη χώρα μας με την προσδο-
κία μιας καλύτερης ζωής, εύκολο είναι
να αντιληφθεί κανείς την αναγκαιότη-

τα αξιοποίησης υποστηρικτικών συμ-
βουλευτικών και θεραπευτικών μοντέ-
λων για την ενίσχυση όλων αυτών των
ανθρώπων, που πλήττονται άμεσα ή έμ-
μεσα από τις σαρωτικές αλλαγές της
ζωής τους.

η Συναλλακτική ανάλυση (Σα) εί-
ναι μια θεωρία της προσωπικότητας,
που περιλαμβάνει θεωρίες της ανά-
πτυξης του παιδιού και της ψυχοπαθο-
λογίας, οι οποίες παρέχουν τη βάση για
μια θεωρία θεραπείας. Επίσης παρέχει
μια θεωρία επικοινωνίας η οποία μπο-
ρεί να εφαρμόζεται σε άτομα και συ-
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Περίληψη
η Σ.α. ανήκει στις θεωρίες προσωπικότητας και είναι μια συστηματική μορφή συμβουλευ-
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τιολογήσουν μια κρίση, π.χ. διαζύγιο, ανεργία, κατάθλιψη, κλπ. Στην Σ.α. το άτομο αποκτά
αυτογνωσία και ενσυναίσθηση, μέσα από χειροπιαστές πρακτικές και έτσι, αντί να  είναι κα-
θηλωμένο σε μια κατάσταση του εγώ, είναι ικανό να συγκεντρώνεται στο εδώ και τώρα και
να καθορίζει το ίδιο το σχέδιο της ζωής του.
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στήματα, όπως ομάδες και οργανώσεις.
Θεμελιωμένη από τον Eric Berne, κα-
ναδό ψυχίατρο, που αρχικά εκπαιδεύ-
τηκε ως ψυχαναλυτής, η Σα έχει τις ρί-
ζες της στην ψυχαναλυτική παράδοση
και μεταγενέστερα προσέγγισε και προ-
σεγγίστηκε, από διάφορες άλλες σχο-
λές, έως την εξέλιξή της σήμερα.

Ο ίδιος ο Έρικ Μπερν σημειώνει:
«Είναι φορές που παρατηρώ τα διάφο-
ρα μέρη του χαρακτήρα μου με αμηχα-
νία. αναγνωρίζω ότι είμαι φτιαγμένος
από διάφορα πρόσωπα και πώς το πρό-
σωπο που κάνει κουμάντο αυτήν τη στιγ-
μή, θα δώσει αναπόφευκτα τη θέση του
σ’ ένα άλλο πρόσωπο. αλλά ποιο είναι
το πραγματικό; Όλα ή κανένα;»

κάθε κοινωνικό συμβάν ονομάζε-
ται συναλλαγή, που δεν είναι τίποτε άλ-
λο από ανταλλαγή λεκτικού και μη λε-
κτικού μηνύματος μεταξύ τουλάχιστον
δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Το σημα-
ντικό είναι η αμοιβαία αλληλεπίδραση
που συντελείται στη συμπεριφορά των
ατόμων. η ανάλυση αυτών των συναλ-
λαγών μπορεί να οδηγήσει στη συνει-
δητοποίηση της ψυχολογικής κατάστα-
σης που βρίσκεται κάθε φορά το άτο-
μο κι έτσι και το ίδιο το άτομο και ο σύμ-
βουλος/ θεραπευτής να μπορέσουν να
σταδιακά να το απεγκλωβίσουν από
αδιέξοδες συμπεριφορές. Στην ουσία
πρόκειται για «ψυχολογικές καταστά-
σεις». Με τον όρο ψυχολογικές κατα-
στάσεις η Σ.α. εννοεί τους τομείς της
βασικής προσωπικότητας, οι οποίοι εί-
ναι συγκεκριμένα σύνολα από παρα-
τηρήσιμα στοιχεία συνδεδεμένα με συ-
γκεκριμένες εσωτερικές δομές συναι-
σθημάτων σκέψεων και απόψεων.

η Σα έχει εξελιχτεί σε ανθρωπο-

κεντρική θεραπεία, με καταγωγή από
ένα σύνολο προσεγγίσεων που θα ανα-
πτυχθούν στο δεύτερο μέρος και συ-
γκεκριμένα τη Συνθετική Σα, την Γνω-
σιακή Συμπεριφορική Σα, την Ψυχο-
δυναμική Σα και την Σχεσιακή Σα

Βασικές έννοιες της Συναλλακτικής
Ανάλυσης

Πολύ νωρίς ο E. Berne παρατήρη-
σε ότι καθώς κοιτάζουμε και ακούμε
τους ανθρώπους, μπορούμε να τους δού-
με να αλλάζουν:
• έκφραση στο πρόσωπο,
• λεξιλόγιο,
• χειρονομίες,
• λειτουργίες του σώματος

Το ερώτημα που γοήτευσε τον κα-
ναδό ψυχίατρο ήταν: «Τί αλλάζει μέσα
του; Αλλάζει από τί σε τί;»

Χάδια (Strokes)

Για κάθε άτομο, σε κάθε ηλικία, τα
χάδια είναι μονάδες διαπροσωπικής
αναγνώρισης και επικοινωνίας (social
intercourse) προκειμένου τα άτομα να
επιβιώσουν και να ευημερήσουν. Στό-
χος της Σα είναι να κατανοήσει το πώς
οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν θετι-
κά και αρνητικά χάδια, αλλά και πώς
καθίσταται εφικτή η μετατροπή των «αν-
θυγιεινών» χαδιών σε «υγιεινά» χάδια. 

Τα άτομα που δεν εισπράττουν χά-
δια καταφεύγουν σε «παιχνίδια». Ως
«παιχνίδια» νοούνται οι επαναλαμβα-
νόμενες δυσλειτουργικές μέθοδοι στις
οποίες καταφεύγει το άτομο προκειμέ-
νου να οδηγηθεί στην είσπραξη χαδιών.
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Τα παιχνίδια αυτά είναι αληθοφανή,
αλλά στην πραγματικότητα υποκρύ-
πτουν κίνητρα και το σημαντικό είναι
ότι οι συμμετέχοντες δε συνειδητοποι-
ούν πλήρως τα δύο επίπεδα – φανερό
και κρυφό – των συναλλαγών. Ένα παι-
χνίδι κατά τους Bob και Mary Goulding
(1970) συνίσταται στην ακόλουθη δια-
δοχή συναλλαγών:
• Ο πομπός μεταδίδει ένα φαινομενι-

κό μήνυμα και ταυτόχρονα ένα κρυ-
φό μήνυμα

• Ο δέκτης ανταποκρίνεται στο κρυ-
φό μήνυμα

• Ο πομπός τότε αλλάζει από μια κα-
τάσταση του Εγώ σε άλλη και αυτό
έχει ένα απρόσμενο αρνητικό συ-
ναίσθημα.

Οι τρεις ψυχολογικές 
πραγματικότητες

Γονέας

Στο Γονέα καταγράφεται καθετί που
το παιδί είδε τους γονείς να κάνουν και
καθετί που τους άκουσε να λένε. αυτές

οι καταγραφές λαμβάνουν χώρα από
τη στιγμή της γέννησης έως και την ηλι-
κία των 5 περίπου ετών. Οι πληροφο-
ρίες αυτές καταγράφονται απευθείας
χωρίς προηγούμενη εξέταση και αφο-
ρά όχι μόνο λεκτικά μηνύματα, αλλά
και γκριμάτσες, αγκαλιάσματα, τόνος
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φωνής, βλέμμα. Πρόκειται για μία στε-
ρεοφωνική στην ουσία εγγραφή, αφού
τα κανάλια είναι δύο, η μητέρα και ο
πατέρας. κάθε άτομο έχει καταχωρή-
σει στο Γονέα του, νουθεσίες, κανόνες,
νόμους βάσει των οποίων θα λειτουρ-
γήσει στην πορεία της ζωής του.

Ενήλικας

Σε ηλικία 10 μηνών αρχίζει η δυνα-
μική κινητικότητα του παιδιού και ως
εκ τούτου μαζί αρχίζει και ο έλεγχος
των καταγεγραμμένων στο Γονέα πλη-
ροφοριών. Τώρα το άτομο αναπτύσσει
σταδιακά μια «συλλογιστική αντίληψη»
της ζωής, που στηρίζεται στη συλλογή
και επεξεργασία των πληροφοριών. η
συσσώρευση αυτή των πληροφοριών
στον Ενήλικο είναι το αποτέλεσμα της
ικανότητας του παιδιού να ανακαλύψει
μόνο του και για τον εαυτό του, τι είναι
διαφορετικό στη ζωή από τη «διδαγμέ-
νη αντίληψη» που έχει στο Γονέα του
και την «αισθητική αντίληψη» στο Παι-
δί του. Στα πρώτα χρόνια της ζωής ο
Ενήλικος είναι εύθραυστος και αβέ-
βαιος. Μπορεί εύκολα να εξουδετερω-
θεί από τις διαταγές του Γονέα και το
φόβο του Παιδιού.

Παιδί

Παράλληλα με τις πληροφορίες του
Γονέα γίνεται και μια άλλη καταγρα-
φή, οι ανταποκρίσεις, τα αισθήματα του
μικρού ατόμου σε ό,τι βλέπει και ακού-
ει. Επειδή το μικρό νήπιο δεν έχει λε-
ξιλόγιο, στη διάρκεια των πρώτων χρό-
νων ζωής του, οι περισσότερες αντι-
δράσεις του είναι αισθήματα. αφ’ ενός

υπάρχουν οι γενετικές καταγραφές και
αφ’ ετέρου οι αδιάκοπες απαιτήσεις
από το περιβάλλον. αυτή η διαδικασία
γεννά αρνητικά συναισθήματα, «δεν εί-
μαι εντάξει», μαζί με τη δημιουργικό-
τητα, την περιέργεια, αλλά και την επι-
θυμία για εξερεύνηση που συνάδει με
την εν λόγω ηλικία. Ο Ενήλικος εκσυγ-
χρονίζει τα δεδομένα του Γονέα και του
Παιδιού, διαλέγοντας ποια αισθήματα
μπορούν να εκφραστούν με σιγουριά
και ποια όχι. Μια άλλη λειτουργία του
Ενήλικα είναι η εκτίμηση πιθανοτήτων.
αυτή η λειτουργία είναι αργή στην εξέ-
λιξή της στο μικρό παιδί και στους πε-
ρισσότερους από μας βρίσκει δυσκο-
λίες να αναπτυχθεί σε όλη μας τη ζωή.

4 Δυνατές Θέσεις Ζωής υιοθετεί
το άτομο σε σχέση με τον εαυτό
του και τους άλλους

• «Δεν είμαι εντάξει, Είσαι εντάξει»:
η θέση αυτή είναι η πρώτη προσω-
ρινή δοκιμαστική απόφαση, βασι-
σμένη στις εμπειρίες του πρώτου
έτους ζωής. Είναι εκείνη η περίοδος
που το άτομο βρίσκεται στο έλεος
των άλλων, νιώθει έντονη ανάγκη
για χάδια και αναγνώριση και υπάρ-
χει ελπίδα, γιατί υπάρχει ακόμα πη-
γή χαδιών.

• «Δεν είμαι εντάξει, Δεν είσαι εντά-
ξει»: η δεύτερη θέση διαμορφώνεται
στο τέλος του 2ου χρόνου. Το παιδί
περπατάει, τα χάδια σταματούν και
οι τιμωρίες γίνονται βαρύτερες και
συχνότερες. Βιώνει έτσι ένα αίσθη-
μα εγκατάλειψης κι αν δεν υπάρχουν
χάδια το παιδί πιστεύει ότι δεν υπάρ-

225



χει ελπίδα. Έτσι, αφού η θέση έχει
αποφασιστεί, όλες οι εμπειρίες συ-
στρατεύονται να την υποστηρίξουν.
Το άτομο σ’ αυτήν τη θέση παύει να
χρησιμοποιεί τον Ενήλικό του στις
σχέσεις του με τους άλλους.

• «Δεν είμαι εντάξει, Δεν είσαι εντά-
ξει»: η θέση αυτή αφορά σε περι-
πτώσεις παιδιών που έχουν υποστεί
τραυματισμούς και προσπαθούν να
γιατρέψουν μόνα τους τις πληγές
τους. καθώς μεγαλώνουν αρχίζουν
να ανταποδίδουν τα χτυπήματα.
Έχουν γνωρίσει τη σκληρότητα και
ξέρουν πώς να είναι σκληρά και τα
ίδια. Προχωρούν στη ζωή αρνούμε-
να να κοιτάξουν μέσα τους.

• «Είμαι εντάξει, Είσαι εντάξει»: αν
οι πατρικές και μητρικές οδηγίες στη-
ρίζονται στην πραγματικότητα, το
παιδί μέσα από το δικό του Ενήλικο
θα αποκτήσει μια ολοκλήρωση και
μια ισορροπία, θα αποκομίσει ένα
αίσθημα πληρότητας, όταν, ό,τι εξε-
τάζει, αντέχει στη δοκιμασία. Επα-
κόλουθο μιας τέτοιας διαπίστωσης
είναι το άτομο να είναι ελεύθερο για
καινούρια και σημαντική δουλειά,
που δεν είναι άλλη από τη δημιουρ-
γικότητα. η δημιουργικότητα γεν-
νιέται από το Παιδί, που προμηθεύ-
ει την «επιθυμία για» τον Ενήλικο,
που προμηθεύει το «το πώς να» και
τις πληροφορίες – δεδομένα, που
έχει σωρεύσει και συνεχίζει να σω-
ρεύει. Το παιδί νιώθει εντάξει με τον
εαυτό του, νιώθει εντάξει και με τους
γονείς του ή κηδεμόνες του.

Βάσει των θέσεων που αναφέρθη-
καν, το άτομο από νωρίς διαμορφώνει

το σενάριο ζωής του, που αποτελείται
από τους σκοπούς της ζωής του, τη γνώ-
μη του για τον κόσμο, αλλά και τις προ-
σπάθειές του να υλοποιήσει τους σκο-
πούς αυτούς. Όταν το άτομο δεν μπο-
ρεί με επιτυχία να υλοποιήσει το ατο-
μικό του σενάριο ζωής παρουσιάζονται
προβλήματα. 

Στόχος Συναλλακτικής Ανάλυσης
σε περιόδους κρίσης

• Να ελευθερώσει τον Ενήλικα.
• Να επικεντρώσει την προσοχή του

στο Εδώ και Τώρα.
• Να καθορίσει το ίδιο το άτομο το

Σχεδιο Ζωής του.

Κύριες προσεγγίσεις και σχολές
της ΣΑ

Συνθετική ΣΑ

• αναπτύχθηκε από τον Richard
Erskine, ο οποίος μαζί με τους συ-
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νεργάτες του Trautman και Mour-
sund που ανέπτυξαν μια σύνθεση
από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών
εννοιών και μεθόδων, επιλέγοντας
έννοιες που ήταν θεωρητικά ται-
ριαστές και συμβατές η μια με την
άλλη.

• Οι κύριες επιρροές περιλαμβάνουν
την ψυχολογία του εαυτού, την
Gestalt και την προσωποκεντρική
θεωρία. η Συνθετική θεωρεί την
ανάγκη για δημιουργία ψυχοσυναι-
σθηματικού δεσμού και δημιουργία
σχέσης ως πρωταρχική ανθρώπινη
ανάγκη. η Συνθετική Σα υποστηρί-
ζει ότι οι άνθρωποι είναι αλληλοε-
ξαρτόμενοι στη ζωή και για αυτό το
λόγο επιζητούν τις σχέσεις. 

• Ο θεραπευτής φροντίζει να δια-
μορφώσει μια σχέση με τον πελάτη
η οποία αυξάνει την επίγνωσή
του.Μέσα σε αυτήν τη σχέση επα-
φής, κάθε κομμάτι που αποκαλύ-
πτεται μπορεί να ενσωματωθεί στον
εαυτό, τα αποσχισμένα κομμάτια
μπορούν να ανακτηθούν και το άτο-

μο να τα αναγνωρίσει και πάλι ως
δικά του (Erskine, 1999).

Βασικές έννοιες

• Επαφή: βασίζεται στην προσωπο-
κεντρική θεωρία του Rogers και
στην θεραπεία Gestalt. δίνει βάρος
τόσο στην εσωτερική, όσο και στην
διαπροσωπική επαφή.Στην πρώτη
το άτομο έχει μια σχετικά πλήρη επί-
γνωση της εσωτερικής του εμπειρίας
και στην διαπροσωπική, που είναι
ικανοποιητική, τον χαρακτηρίζουν
η οικειότητα και η απουσία αμυντι-
κότητας.

• Εναρμόνιση: έχει ομοιότητες με την
ενσυναίσθηση, ωστόσο εδώ ο θερα-
πευτής ανταποκρίνεται με ένα αντα-
ποδοτικό κατάλληλο συναίσθημα. 

• Σχεσιακές ανάγκες: προσδιορίστη-
καν ως επαναλαμβανόμενα θέματα,
που αναδύονται στην ψυχοθεραπεία
και είναι η ανάγκη για: ασφάλεια,
εκτίμηση, αποδοχή, αμοιβαιότητα,
αυτοπροσδιορισμό, απήχηση, να κά-
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νει ο άλλος το πρώτο βήμα, έκφρα-
ση, αγάπη. Οι ανάγκες αυτές θεω-
ρούνται συνεχιζόμενες ανάγκες στη
σχέση, που εμφανίζονται κατά την
διάρκεια της ζωής και δεν νοούνται
ως παθολογικές.
κατά τον Erskine (1999) η σωστή διά-
γνωση των αναγκών αυτών καθώς
και η προσοχή που δίνεται στην ικα-
νοποίησή τους, δίνουν λιγότερες πι-
θανότητες για εμπλοκή σε παιγνίδια. 

• Το σύστημα σεναρίου ή τεχνασμά-
των: χρησιμοποιείται για την κατα-
νόηση της δυναμικής και αμοιβαίας
υποστηρικτικής φύσης του σεναρί-
ου του ατόμου.

• αντιπαραβολή: η εμπειρία της βα-
θιάς ενσυναισθητικής, εναρμονι-
σμένης επαφής, μπορεί να είναι βα-
θιά οδυνηρή για τους πελάτες και ο
θεραπευτής πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός στο να επιβραδύνει τον
ρυθμό της θεραπείας, σε κάθε πε-
ρίπτωση που ο πελάτης βιώνει μια
οδυνηρή αντιπαραβολή.

Μέθοδοι

• διερεύνηση: Πραγματοποιείται με
τις αρχές του σεβασμού και του γνή-
σιου ενδιαφέροντος, για τον πελά-
τη. διακρίνεται σε φαινομενολογη-
ική, σε διερεύνηση του ιστορικού και
των προσδοκιών του πελάτη και διε-
ρεύνηση για επιλογές και αποφά-
σεις σεναρίου και διερεύνηση για
τις στρατηγικές καταστάσεων. 

• Εναρμόνιση: αφορά κυρίως την
εναρμόνιση στις σχεσιακές ανάγκες,
στις γνωστικές διεργασίες, τους ρυθ-
μούς, τα αναπτυξιακά προβλήματα

και τη συναισθηματική εναρμόνιση.
αποτελεί βασική θεραπευτική και
εξελίσσεται πιο βαθιά από τον εν-
συναισθητικό συντονισμό, δηλ. ο θε-
ραπευτής παραμένει ανοικτός για
να ανταποκρίνεται σε αυτόν.

• Συμμετοχή: αφορά την υποχρέωση
του θεραπευτή, τόσο να είναι έτοι-
μος να επηρεαστεί από τον πελάτη,
όσο και να κάνει ό,τι μπορεί για να
βοηθήσει τον πελάτη. κατά τον
Erskine (1999) η συμμετοχή κατά την
διερεύνηση έχει να κάνει με την
ύπαρξη και όχι με τις πράξεις του
θεραπευτή.

Γνωσιακή Συμπεριφορική ΣΑ

κεντρικοί εκφραστές οι Albert Ellis
και Aaron Beck.

Εκπαιδεύτηκαν ως ψυχαναλυτές και
αργότερα εγκατέλειψαν την ψυχανά-
λυση προς χάριν άλλων μεθόδων για
την πιο αποτελεσματική θεραπευτική
αλλαγή.

η ΓΣ-Σα χαρακτηρίζεται ως ψυχο-
λογική προσέγγιση ενός προσώπου, με
την έμφαση που δίνεται στη γνώση και
την επίλυση των εσωτερικών συγκρού-
σεων (Stark, 2000). Με βάση την ΓΣΘ
η εσωτερική αλλαγή μπορεί να προκύ-
ψει μέσα από τις αλλαγές της συμπερι-
φοράς και η έμφαση που δίνεται στις
εστιασμένς παρεμβάσεις, καθιστούν τη
ΓΣ-Σα θεραπεία βραχείας διάρκειας.

Βασικές έννοιες

η πλειονότητα των εννοιών αντλεί-
ται από την κλασσική Σ.α. που μπο-
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ρούν να χρησιμοποιηθούν για την ανά-
πτυξη των παρεμβάσεων με το στυλ της
ΓΣΘ.

Μέθοδοι

• απολύμανση: ο Συναλλακτικός ανα-
λυτής εξετάζει τις μολυσμένες πε-
ποιθήσεις του γονέα και του παιδι-
ού ως προς την πραγματικότητα και
τις αμφισβητεί. 

• Συμπεριφορικά συμβόλαια και ερ-
γασία για το σπίτι: συνεργασία με
τον πελάτη με «συμβόλαια» και ερ-
γασία για το σπίτι.

• Εγωγράμματα: εστιασμός στην συ-
μπεριφορική αλλαγή, με επίκεντρο
την επιθυμητή ανάπτυξη.

• Σύστημα σεναρίου (τεχνασμάτων):
οι σεναριακές φαντασιώσεις και τε-
χνάσματα, μπορούν να τροποποιη-
θούν με το στυλ της ΣΓΘ.

• ανάληψη της ανάπλασης του γονι-
κού ρόλου από το ίδιο το άτομο: εί-
ναι η αναγνώριση, εκ μέρους του
ατόμου του ελλείμματος από τη γο-
νική συμπεριφορά, που έχει λάβει.
η συνεχής ενίσχυση συμπεριφορών
φροντίδας, μπορεί να καλλιεργήσει
καινούριες αυτό-κατευναστικές συ-
μπεριφορές και να τροποποιήσει τα
βαθιά ριζωμένα πρότυπα. (Muriel
Jameς, 2002)

• αντιμετώπιση της υποτίμησης: η ερ-
γασία με το πλαίσιο της υποτίμησης,
μπορεί να παραλληλιστεί με την ερ-
γασία της απολύμανσης και βοηθά-
ει στην απελευθέρωση και ενδυνά-
μωση της κατάστασης του ενήλικα.
(Schlegel, 1998)

Ψυχοδυναμική ΣΑ

από την Ψυχανάλυση ο Berne άντλη-
σε την κατανόησή του για τις ενδοψυ-
χικές δυνάμεις που δρουν στο άτομο και
κατανοούνται από μια δεδομένη διε-
ξοδική θεμελίωση στην ψυχαναλυτική
σκέψη.

Οι Συναλλακτικοί αναλυτές, είναι
«παρα-φροϋδικοί» (Berne). δουλεύουν
με την ανάλυση του σεναρίου και των
εμπειριών της παιδικής ηλικίας, τα
οποία έχουν καταστεί ασυνείδητα και
οδηγούν το άτομο να ακολουθήσει επα-
ναλαμβανόμενα και διαπροσωπικά συ-
μπεριφορικά πρότυπα. (Novellino,
2003)

η ψυχοδυναμική προσέγγιση κά-
νει ορισμένες υποθέσεις:
1. Οι ψυχοπαθολογικές συγκρούσεις

πηγάζουν από την παιδική ηλικία.
2. Οι συγκρούσεις αυτές έρχονται από

το ασυνείδητο, με αποτέλεσμα οι άν-
θρωποι να μην έχουν επίγνωση.

3. Το ασυνείδητο υλικό μέσω της με-
ταβίβασης και του συμβολισμού,
αναδύεται στη θεραπεία. (McLeod,
1998)

Μέθοδοι

Το τρίγωνο της ευαισθησίας: Ο θε-
ραπευτής επικεντρώνεται στο τρίπτυ-
χο: εδώ μέσα-εκεί έξω-τότε και κάνει
σύνδεση του τριγώνου της ευαισθησίας.
(Jacobs, 1988)

Με την σύνδεση αυτή ενισχύεται η
διερεύνηση και γίνονται ερμηνείες,
ώστε να γίνει σύνδεση με τα αισθήμα-
τα, ώστε να δημιουργηθεί ευαισθησία
και να προωθηθεί η επίλυση των συ-
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ναισθηματικών προβλημάτων του ατό-
μου. Με συναλλακτικούς όρους, η σύν-
δεση διευκολύνει τη διερεύνηση «λά-
στιχων» και προωθείται η από-σύγχη-
ση. (Kupfer and Haimowitz, 1971)

Ερμηνεία.

η ερμηνευτική παρέμβαση προσπα-
θεί να επισημάνει τα μισο-εκφρασμένα
αισθήματα και σκέψεις, προς ένα συνει-
δητό ή ημι-συνειδητό αίσθημα, του οποί-
ου ο θεραπευόμενος έχει επίγνωση.

Μια επιδέξια ερμηνεία παρατηρεί τα
αισθήματα που είναι αρκετά κοντά στην
επιφάνεια και τους επιτρέπει να ανα-
δυθούν στη συνειδητότητα. (Jacobs, 1988)

Στη ψυχοδυναμική Σα, ο θεραπευ-
τής έχει το ρόλο του ερμηνευτή και αντι-
κειμενικού παραταρητή και η μεταβί-
βαση σχετίζεται με τη δομή και την πα-
θολογία του πελάτη.

Ερμηνεία μπορεί να γίνει για τις «συ-
ναλλαγές διπλής λογικής» και για το ασυ-
νείδητο περιεχόμενό τους. (Novellino, 2003)

Σχεσιακή ΣΑ

Εξελίχθηκε τα τελευταία είκοσι χρό-
νια από τους Hargaden και Sills.

Τονίζει την ανάλυση και την ανά-
δυση των ασυνείδητων διεργασιών στη
θεραπεία. Οι θεραπευτές θεωρούν ότι
οι βαθύτερες διεργασίες της αλλαγής,
συμβαίνουν όταν ο θεραπευτής και ο
πελάτης δίνουν προσοχή στην ανάδυση
αυτών των ασυνείδητων διεργασιών και
ασχολείται με αυτό που φέρνει ο θε-
ραπευτής στη θεραπευτική συνάντηση,
με τα προβλήματα του σεναρίου και τις

ασυνείδητες διεργασίες του ίδιου του
συναλλακτικού θεραπευτή, με κεντρι-
κό άξονα ότι αλλάζει και ο θεραπευτής
από τη θεραπευτική συνάντηση.

Μέθοδοι

Ενσυναισθητικές συναλλαγές
• Ο θεραπευτής εστιάζει στον αντί-

κτυπο που έχει πάνω του ο πελάτης,
στον αντίκτυπο που έχει ο ίδιος στον
πελάτη και στην εδώ και τώρα
εμπλοκή (Stark, 2000).

• Ο θεραπευτής καλεί τον πελάτη να
εξερευνήσει αν έχει τα ίδια συναι-
σθήματα προς εκείνον, με έναν έμμε-
σο κωδικοποιημένο τρόπο (Hargaden
and Sills, 2003).

• Ο θεραπευτής αναλαμβάνει να δη-
μιουργήσει το κατάλληλο περιβάλ-
λον, ώστε να αναδυθούν οι ενδοβο-
λές του πελάτη στη θεραπεία, μέσω
του πλαισίου μεταβίβαση/αντιμετα-
βίβαση, ενεργοποιώντας την ενέρ-
γεια του παιδιού και του ενήλικαγια
να τις αμφισβητήσει και πιθανών να
φέρει την από-κάθεξη σημαντικών
πλευρών αυτών των ενδοβολών.
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Προκειμένου να κατανοήσουμε την
έννοια της απώλειας, πρέπει προηγου-
μένως να σταθούμε στην αξία που έχει
για τη δική μας ζωή, το πρόσωπο, η σχέ-
ση ή η κατάσταση που χάνουμε. και αυ-
τό γιατί, η αξία που έχει το καθετί, η θέ-
ση δηλαδή που του δίνουμε στη ζωή μας,
είναι ο βασικότερος παράγοντας ο οποί-
ος καθορίζει και το πώς τελικά θα δια-
χειριστούμε την απώλειά του. Συνεπώς,
μιλώντας για την απώλεια της εργασίας,
χρειάζεται να εστιάσουμε στη σημασία
που έχει για τον καθένα από μας το να
εργάζεται και να διατηρεί ενεργό τον
επαγγελματικό του ρόλο.

Ο Robert Neimayer (2006), στο βι-
βλίο του «ν’ αγαπάς και να χάνεις», ανα-
φέρεται σ’ αυτό λέγοντας ότι, η εργα-
σία μας προσφέρει μια αίσθηση κατεύ-

θυνσης και σκοπού προς ένα μέλλον που
επιθυμούμε. Ενισχύει την αυτοπεποί-
θηση και την αυτοεκτίμησή μας μέσω
της απόκτησης χρημάτων, της αναγνώ-
ρισης της καλής μας απόδοσης και μέ-
σω της δυνατότητας που μας προσφέρει
να συντηρούμε τον εαυτό μας και τους
δικούς μας ανθρώπους. Μας προσφέ-
ρει ακόμη μια δομή που οργανώνει τη
ζωή καθώς και ένα πεδίο κοινωνικής
αλληλεπίδρασης με τους άλλους. 

Έτσι η εργασία φτάνει να ορίζει με-
γάλο μέρος του παρελθόντος μας, μέ-
σω αυτών που έχουμε πετύχει, του πα-
ρόντος μας, μέσω των όσων κάνουμε
καθημερινά αφιερώνοντας πολύ από το
χρόνο μας, ορίζοντας τελικά –ως ένα
βαθμό– και το μέλλον μας, μέσω των
όσων σχεδιάζουμε να επιτύχουμε. 
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο εστιάζει στη σημασία που έχει η απώλεια της εργασίας και η απώλεια του
επαγγελματικού ρόλου, ως κρίσιμο σημείο μετάβασης στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οι απώλει-
ες αυτές εγείρουν διεργασίες θρήνου καθώς κλονίζουν θεμελιακά την ταυτότητά μας και
τα σχέδια ζωής μας. Έχοντας ως βάση τη θεωρία  του Robert Neimayer  στο βιβλίο του «Ν’
αγαπάς και να χάνεις», παρουσιάζεται αυτοβιογραφικά η εμπειρία της απώλειας της εργα-
σίας μου ως κοινωνική λειτουργός η οποία λειτούργησε ταυτόχρονα και ως  παράγοντας θρή-
νου  αλλά και ως μοχλός κινητοποίησης και ενδυνάμωσης.

Λέξεις κλειδιά: απώλεια, Εργασία, Επαγγελματικός ρόλος, διεργασία θρήνου, Ενδυνά-
μωση.



αν λοιπόν αναλογιστούμε το χρόνο
και την ενέργεια που επενδύουμε στην
εργασία μας, τότε το ερώτημα που γεν-
νάται εδώ είναι το «κατά πόσο είμαστε
αυτό που κάνουμε». Πόσο ταυτίζουμε
τον εαυτό μας με τη δουλειά μας και κα-
τά πόσο ο επαγγελματικός μας ρόλος
γίνεται ρόλος ζωής; Πως συστηνόμαστε
στους άλλους ανθρώπους σε σχέση με
την επαγγελματική μας ταυτότητα;

Είμαι κοινωνική λειτουργός. αυτή
είναι η προσωπική μου δήλωση σε σχέ-
ση με το επάγγελμα που ασκώ τα τε-
λευταία 10 χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι
μόνο αυτό. Μέσω αυτής της δήλωσης
δίνω ταυτόχρονα στοιχεία για το επί-
πεδο εκπαίδευσής μου, τα ενδιαφέρο-
ντά μου, την επιθυμία μου να προσφέ-
ρω στους ανθρώπους που πάσχουν, τη
θέση μου ως πολίτη καθώς και μια ει-
κόνα για τη δομή της ζωής μου. αν τώ-
ρα διαφοροποιήσω λίγο τον τρόπο που
συστήνομαι επαγγελματικά και πω ότι:
«ασκώ κοινωνική εργασία», οι άλλοι
άνθρωποι θα αντλήσουν ίσως τα ίδια
συμπεράσματα για μένα. η διαφορά
εδώ, είναι το πόσο εντονότερα με δο-
νεί το ρήμα «είμαι» από τα ρήματα «κά-
νω», «ασκώ» ή «εργάζομαι». και αυτό
γιατί τα τελευταία, δίνουν έμφαση στο
«τώρα» έχοντας μια χροιά περισσότε-
ρο παροδική. Σήμερα «κάνω» αυτό, αύ-
ριο μπορεί να «κάνω» κάτι διαφορετι-
κό. αν σταθούμε όμως στο ρήμα «εί-
μαι», θα δούμε ότι είναι δηλωτικό της
προσωπικότητάς μου, σύμφυτο με εμέ-
να. «Είμαι» κοινωνική λειτουργός, όπως
ταυτόχρονα «είμαι» γυναίκα.

Σύμφωνα με τον Neimayer (2006),
οι άνθρωποι ταυτίζουμε σε πολύ μεγά-
λο βαθμό τον εαυτό μας με την εργασία

μας, γι’ αυτό και η απώλεια του επαγ-
γελματικού ρόλου μας τοποθετεί απέ-
ναντι σε ένα πλήθος παραγόντων ιδι-
αίτερα στρεσογόνων. η απώλεια της
εργασίας, συχνά ισοδυναμεί με κλονι-
σμό των θεμελίων της ταυτότητας και
του σχεδίου ζωής μας. Έτσι, όταν η
απώλεια αυτή έρθει απρόσκλητα και
απροσδόκητα, μπορεί να νιώσουμε προ-
δομένοι, γελασμένοι και μειωμένοι.

Για μένα, το 2013 ήταν το κομβικό
χρονικό σημείο. η απώλεια της εργα-
σίας μου –από θεσμικές μεταβολές στα
κριτήρια προσλήψεων στο τομέα της ει-
δικής αγωγής– σηματοδότησε ποικίλες
αλλαγές. Ότι είχα πετύχει, όσα έκανα
καθημερινά έλαβαν τέλος και επιπρό-
σθετα όσα ήθελα να πετύχω στο μέλ-
λον, ήταν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το συγγραφέα, η απώ-
λεια της εργασίας μας φέρνει αντιμέ-
τωπους με αλληλοσυγκρουόμενες απαι-
τήσεις που δεν είναι εύκολο να συμβι-
βαστούν. από τη μια πλευρά, όπως και
σε κάθε άλλη απώλεια, απαιτείται βίω-
ση θρήνου, αλλά και χρόνος για να
ανταπεξέλθει κανείς στα δυσνόητα και
συγκεχυμένα συναισθήματα που συν-
δέονται με αυτήν την μετάβαση. από
την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με άλλες
απώλειες που οφείλονται στο θάνατο,
δεν υπάρχει συγκεκριμένη «τελετουρ-
γία» που να αναγνωρίζει αυτή την απώ-
λεια ή που να παρέχει μια κοινωνικά
παραδεκτή περίοδο θρήνου και προ-
σαρμογής. Άρα ο θρήνος που εγείρε-
ται εδώ, είναι παραγνωρισμένος. Το
καίριο ζήτημα για μένα ήταν αρχικά να
το αναγνωρίσω και στη συνέχεια να κα-
ταφέρω να το διαχειριστώ.

Ο Neimayer (2006) υπογραμμίζει ότι
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το στίγμα της ανεργίας αυξάνεται ανά-
λογα με το χρόνο που μένει κάποιος χω-
ρίς δουλειά. Στη περίπτωσή μου, η αρ-
χική σκέψη για την προσωρινότητά της
ανεργίας μου έδωσε τη θέση της στην
παρατεταμένη ανεργία. η απώλεια του
επαγγελματικού μου ρόλου άρα και
ενός τμήματος της ταυτότητάς μου γί-
νονταν πραγματικότητα. Στη κρίσιμη
αυτή μετάβαση στη πορεία της ζωής
μου, η μειωμένη αίσθηση αξίας και αυ-
τοεκτίμησης καθώς και τα αισθήματα
άγχους και θυμού ήταν πολύ έντονα.

Ο Neimayer αναρωτιέται: «Πως με-
τακινούμαστε, όσο πόνο και αν αυτό
εμπεριέχει, από μια κατάσταση οδύνης
σε ένα σημείο προσωπικής και κοινω-
νικής επανένταξης;», «Πως δίνουμε
νόημα στις απώλειες του παρελθόντος
και βρίσκουμε τρόπους να προχωρή-
σουμε μπροστά προς ένα επιθυμητό
μέλλον;». απαιτείται σίγουρα χρόνος
προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα
συγκεχυμένα συναισθήματα που σχετί-
ζονται με αυτή τη μετάβαση. Στα δύο
αυτά χρόνια που μεσολάβησαν, ασχο-
λήθηκα αρχικά με περιστασιακές ερ-
γασίες στην ετεροαπασχόληση. αργό-
τερα, όταν ένιωσα περισσότερο ενδυ-
ναμωμένη από το γεγονός ότι μπορώ να
συντηρώ τον εαυτό μου, ξεκίνησα την
εκπαίδευση σε –συναφές με τις βασι-
κές μου σπουδές– αντικείμενο εξειδί-
κευσης καθώς και την παρακολούθηση
ενός ετήσιου σεμιναρίου σχετικό με τη
στήριξη παιδιών και οικογενειών στην
απώλεια και το πένθος. Ο Neimayer
(2006) τονίζει ότι οι απαιτήσεις του κοι-
νωνικού συνόλου για διαρκή εγρήγορ-
ση, μπορεί να επιφέρουν «καθήλωση ή
απόσυρση» προκειμένου το άτομο να

αποφύγει νέες τραυματικές επαγγελ-
ματικές απορρίψεις, δημιουργώντας
έτσι ένα φαύλο κύκλο ανεπάρκειας. Στη
περίπτωσή μου, το αναπόφευκτο της
εσωτερικής διεργασίας που προσφέρει
ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού και
τα προσωπικά κίνητρα, βοήθησαν ου-
σιαστικά στην αποφυγή αυτού του επι-
κίνδυνου δίπολου. Επίσης, η συνει-
σφορά της διεργασίας αυτής αύξησε τον
βαθμό της ενσυναίσθησης –απαραίτη-
το συστατικό για κάθε συμβουλευτική
σχέση– και ενίσχυσε την αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση αυτών των θεμά-
των στην προοπτική επιστροφής μου
στην εργασία. Έτσι, κατόρθωσα να κι-
νητοποιηθώ, τη στιγμή που ένιωθα απο-
δυναμωμένη μέσα σε ένα κύμα πολλα-
πλών αλλαγών στη ζωή μου.

Επομένως, σύμφωνα με το συγγρα-
φέα, η απώλεια της εργασίας δεν θα
πρέπει να γίνεται κατανοητή ως «στρε-
σογόνο ερέθισμα» αλλά ως κρίσιμη με-
τάβαση στη πορεία της ζωής, δηλαδή
περισσότερο ως διεργασία παρά σαν
μεμονωμένο γεγονός και μάλιστα ως
μια διεργασία που έχει αντίκτυπο συ-
νολικά στο κοινωνικό μας δίκτυο. Όσο
για τη προσωπική νοηματοδότηση της
συγκεκριμένης απώλειας, αυτή συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα. η διαδικασία εί-
ναι δυναμική και δεν εντάσσεται στη
λογική αιτίου-αποτελέσματος. διαπλά-
θεται μαζί με μας, ξανά και ξανά, όσο
διανύουμε το δρόμο της προσωπικής
μας ανάπτυξης.

κλείνοντας, η φράση του Neimayer,
ο οποίος υποστηρίζει ότι: «Όλες οι αλ-
λαγές εμπεριέχουν την απώλεια, όπως
και όλες οι απώλειες απαιτούν την αλ-
λαγή» περικλείει την αισιόδοξη και θε-
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τική πλευρά στη διεργασία που εγείρει
η απώλειας της εργασίας. η δήλωση αυ-
τή, αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο της
στάσης κάθε κοινωνικού επιστήμονα που

οφείλει να διατηρεί τόσο για τον εαυτό
του όσο και για τους ανθρώπους που
προσέρχονται για στήριξη, αποτελώντας
τον πυρήνα του επαγγέλματός του.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ





1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, οι υπηρεσίες δια βί-
ου συμβουλευτικής και επαγγελματικού

προσανατολισμού1 (εφεξής Συ.Ε.Π.)
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες,
ανεξάρτητα από ηλικία και φάση της ζω-
ής τους (Council EU, 2008). Στον ορι-
σμό δεν γίνεται μεν ιδιαίτερη αναφορά
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1. Οι όροι «ευάλωτος» και «ευπαθής» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ως συνώνυμοι στο πα-
ρόν κείμενο.
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Β’ Συνεδρίαση Ολομέλειας
ΣΥΜβΟΥΛΕΥτΙκΗ ΑΜΕΑ

Προεδρείο: Έλενα Μαστοράκη – Μαρία Κουτσαύτη

Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου*
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η οριοθέτηση της περιοχής της συμβουλευτικής και του
επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) για τα άτομα με αναπηρία, καθώς, ως ευάλω-
τη κοινωνική ομάδα, χρειάζεται στοχευμένες συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Στο κείμενο που
ακολουθεί ορίζεται η περιοχή της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ, γίνεται αναφορά στη σχέση της με τη συμ-
βουλευτική επαγγελματικής αποκατάστασης και τον αυτοπροσδιορισμό, περιγράφονται βα-
σικά θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν δοκιμαστεί και αξιοποιηθεί στη
συμβουλευτική των ΑμεΑ και, τέλος, γίνεται σύντομη περιγραφή ενδεικτικών μοντέλων και
προγραμμάτων Συ.Ε.Π. ειδικά σχεδιασμένων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των
ΑμεΑ, διεθνώς. 

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ, συμπερίληψη,
Συμβουλευτική Επαγγελματικής Αποκατάστασης, Αυτοπροσδιορισμός & Επαγγελματική
Ανάπτυξη ΑμεΑ.



σε ευάλωτες2 κοινωνικές ομάδες (ΕκΟ)
αλλά είναι σαφές ότι και αυτές οι πλη-
θυσμιακές ομάδες εντάσσονται στους
επωφελούμενους των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Μπορεί, επομένως, στη διεθνή επι-
στημονική συζήτηση να μιλάμε για μία
κοινή φιλοσοφία της Συ.Ε.Π., κοινές
αρχές, στόχους και κοινά εργαλεία, ανε-
ξαρτήτως των επωφελουμένων, ωστό-
σο, εάν δεχτούμε ότι κάθε ομάδα-στό-
χος έχει διαφοροποιημένες και εξειδι-
κευμένες ανάγκες, τότε χρειάζεται να
σχεδιάζονται και να παρέχονται στο-
χευμένες υπηρεσίες, προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι κατά περίπτωση ανά-
γκες των επωφελουμένων. Ως αποτέ-
λεσμα των εξειδικευμένων αυτών πα-
ρεμβάσεων και υπηρεσιών μπορούμε,
σήμερα, να μιλάμε διεθνώς και για
Συ.Ε.Π. ΕκΟ και πιο συγκεκριμένα για
Συ.Ε.Π. ανέργων, Συ.Ε.Π. ατόμων με
αναπηρία, Συ.Ε.Π. νέων με παραβατι-
κή συμπεριφορά κ.ο.κ. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η
σταδιοδρομία των ΑμεΑ απασχολεί
έντονα την διεθνή πολιτική και επιστη-
μονική συζήτηση εδώ και δεκαετίες.
Έρευνα, ανάπτυξη θεωριών, σχεδια-
σμός και υλοποίηση προγραμμάτων,
σχετική νομοθεσία χάραξη πολιτικής
και παροχή υπηρεσιών είναι τα παρα-
γόμενα αυτής της συζήτησης με κοινό
στόχο τη συμπερίληψη των ΑμεΑ στην
επαγγελματική ζωή (OECD, 2010). 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα σύγ-
χρονης ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά
με το θέμα μας είναι η Ευρωπαϊκή

Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020
(EC, 2010). κύριος στόχος της Στρατη-
γικής είναι η δημιουργία προϋποθέσε-
ων, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπο-
ρούν να απολαμβάνουν πλήρως των δι-
καιωμάτων τους και να αντλούν όσο το
δυνατό περισσότερα οφέλη από τη συμ-
μετοχή τους στην κοινωνία και στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω της ενι-
αίας αγοράς εργασίας. το κείμενο επι-
σημαίνει οχτώ κύριους τομείς δράσης,
προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπό-
δια που δυσχεραίνουν την επίτευξη του
κύριου στόχου: προσβασιμότητα, συμ-
μετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαί-
δευση και κατάρτιση, κοινωνική προ-
στασία, υγεία και εξωτερική δράση. Οι
υπηρεσίες Συ.Ε.Π. συγκαταλέγονται
εντός αυτών των καθορισμένων τομέ-
ων δράσης και, κυρίως, σε εκείνους της
απασχόλησης και της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Στη χώρα μας παρατηρείται σημα-
ντική υστέρηση τόσο στις πολιτικές, τις
δράσεις και τα μέτρα που υλοποιούνται
για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ
στα κοινωνικά και οικονομικά αγαθά
όσο και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες
υποστήριξης σε θέματα επαγγελματι-
κού προσανατολισμού και της διαχεί-
ρισης σταδιοδρομίας των ατόμων αυ-
τών. Η υστέρηση αυτή εντοπίζεται σε
όλα τα επίπεδα: το νομοθετικό, το θε-
σμικό, στο επίπεδο του σχεδιασμού και
της οργάνωσης, της ύπαρξης ή μη υπο-
στηρικτικών δομών, της στελέχωσης με
ειδικό ανθρώπινο δυναμικό και εν τέ-
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2. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται ο όρος “guidance”, ο οποίος
λειτουργεί ως όρος-«ομπρέλα» καλύπτοντας όλη τη διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται για
σχετικές με το πεδίο δράσεις και υπηρεσίες από τις χώρες-μέλη (Wannan & McCarthy, 2005).



λει της παροχής των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
Παρά τη σημαντική υποστήριξη από την
Ευρώπη μέσω χρηματοδότησης την τε-
λευταία 20ετία για την ενίσχυση της
ένταξης των ΑμεΑ, και τις φιλότιμες
προσπάθειες που υλοποιήθηκαν, λιγο-
στά αποτελέσματα μετρώνται για τη συ-
στηματική ανάπτυξη της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ
και των υπηρεσιών της, κυρίως λόγω
του μεμονωμένου και αποσπασματικού
χαρακτήρα που είχαν οι προσπάθειες
αυτές. Εξίσου λιγοστή είναι και η ελ-
ληνική βιβλιογραφία και έρευνα στο
επιστημονικό αυτό πεδίο. Εάν, επομέ-
νως, η διεθνής συζήτηση εξακολουθεί
να αναφέρει υφιστάμενα εμπόδια στην
ένταξη και συμπερίληψη των ΑμεΑ στον
κόσμο της εργασίας, η υποεκπαίδευση,
η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός
των ΑμεΑ αποτελούν πολύ πιο έντονες
πραγματικότητες για τη χώρα μας
(ενδεικτικά: Lindstrom, Kahn & Lind-
sey, 2013; Webb, Repetto, Seabrooks-
Blackmore, Patterson, Alderfer, 2014). 

1. Ορισμοί και Εννοιολογικές 
Αποσαφηνίσεις

Στο Ψήφισμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την ενίσχυση της δια βί-
ου συμβουλευτικής και του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού αναφέρεται:
«Η αποτελεσματική παροχή Συ.Ε.Π.
διαδραματίζει έναν ρόλο-κλειδί στην
προώθηση της κοινωνικής συμπερίλη-
ψης, της κοινωνικής ισότητας, της ισό-
τητας των φύλων και του ρόλου του
ενεργού πολίτη, μέσα από την ενθάρ-
ρυνση και την υποστήριξη της συμμε-
τοχής των ατόμων στην εκπαίδευση και

την κατάρτιση και της επιλογής μιας ρε-
αλιστικής και επωφελούς σταδιοδρο-
μίας» (Council EU, 2004). Στο σημείο
αυτό, είναι εμφανής η σημασία που απο-
δίδεται στις υπηρεσίες Συ.ΕΠ. για την
προώθηση των ευκαιριών των ατόμων
από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Συνάγεται ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες
Συ.ΕΠ μπορούν και πρέπει να παίξουν
αποφασιστικό ρόλο στην υποστήριξη
των ΑμεΑ, προκειμένου τα άτομα αυ-
τά να αναπτύξουν δεξιότητες και να εί-
ναι ικανά να διεκδικήσουν ισότιμες ευ-
καιρίες σε εκπαίδευση, κατάρτιση και
απασχόληση. 

Μιλώντας, επομένως, για Συμβου-
λευτική και Επαγγελματικό Προσανα-
τολισμό των ατομών με αναπηρία –εκ-
κινώντας από τον ορισμό του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για τη Συ.Ε.Π. του
γενικού πληθυσμού– εννοούμε το σύ-
νολο των στοχευμένων υπηρεσιών και
δράσεων που απευθύνονται σε ΑμεΑ
και έχουν ως στόχο να τα υποστηρίξουν,
ώστε να καταστούν ικανά να προβαί-
νουν σε συμφέρουσες επιλογές στην εκ-
παίδευση, κατάρτιση και απασχόληση
και να μπορούν να διαχειριστούν αυ-
τόνομα και με αποτελεσματικό τρόπο
την πορεία της ζωής και της σταδιο-
δρομίας τους.

Απώτερος σκοπός της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ
είναι να υποστηρίξει τα άτομα στην
προσπάθεια της συμπερίληψής τους
στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας,
την κοινωνική ζωή, και περαιτέρω στην
επίτευξη της αυτόνομης και ανεξάρτη-
της διαβίωσης, η οποία άλλωστε απο-
τελεί τον κοινό σκοπό όλων των σύγ-
χρονων ευνομούμενων κοινωνιών απέ-
ναντι στα άτομα με αναπηρίες αλλά και
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στις υπόλοιπες ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. 

Έχοντας ως βάση τις εντοπισμένες
από τη διεθνή έρευνα ελλείψεις των
ΑμεΑ σε αυτογνωσία, πληροφόρηση
και δεξιότητες που τα συνοδεύουν στην
πορεία τους για συμπερίληψη στην αγο-
ρά εργασίας (Moran, McDermott &
Butkus, 2001; Nota, Soresi, Ferrari, &
Wehmeyer, 2007; Ochs & Roessler,
2001) ως ειδικότεροι στόχοι της Συ.Ε.Π.
ΑμεΑ μπορούν να αναφερθούν: (i) η
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτε-
πάρκειας των ΑμεΑ (ii) η ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και λή-
ψης απόφασης, (iii) η ανάπτυξη κοινω-
νικών δεξιοτήτων, (iv) η πλήρης, έγκαι-
ρη και έγκυρη πληροφόρηση και η ανά-
πτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων δια-
χείρισης της πληροφορίας, (v) η δημι-
ουργία ατομικού επαγγελματικού προ-
φίλ, (vi) η διερεύνηση των επαγγελμα-
τικών εναλλακτικών της τοπικής αγο-
ράς εργασίας και, (vii) η ευαισθητο-
ποίηση της κοινωνίας και της αγοράς
εργασίας απέναντι στην επαγγελματι-
κή συμπερίληψη των ΑμεΑ. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν ανα-
πτυχθεί πολλές άλλες έννοιες/μοντέλα
υποστήριξης των ΑμεΑ, τα οποία είτε
αλληλεπιδρούν με στοιχεία της Συ.Ε.Π.
είτε εμπεριέχουν κάποια από αυτά. Στο
πλαίσιο της παρούσας εργασίας θεω-
ρούμε απαραίτητη μια σύντομη ανα-
φορά στη σχέση της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ με
την Επαγγελματική Αποκατάσταση
(vocational rehabilitation) και τον Αυ-
τοπροσδιορισμό (self-determination). 
i. Συμβουλευτική Επαγγελματικής

Αποκατάστασης (vocational rehabi-
litation guidance & counseling):

Αφορά τις υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής υποστήριξης στα ΑμεΑ, προ-
κειμένου αυτά να κάνουν σωστές
επιλογές και να επιτύχουν αμειβό-
μενη απασχόληση. Σύμφωνα με το
Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Αποκατά-
στασης της Πολιτείας του Michigan
(MRS, 2015): «Η Συ.Ε.Π στον το-
μέα της επαγγελματικής αποκατά-
στασης αποτελεί μια συνεργατική
διαδικασία ανάμεσα στο (συμβου-
λευόμενο) άτομο και τον/την σύμ-
βουλο, κατά την οποία από κοινού:
αξιολογούνται τα δυνατά σημεία του
ατόμου, οι πόροι, οι προτεραιότη-
τες, οι ικανότητες και δεξιότητες, τα
ενδιαφέροντα και οι ανάγκες για
αποκατάσταση· διερευνώνται, διευ-
κρινίζονται και αξιολογούνται οι
εναλλακτικές δυνατότητες για απα-
σχόληση και σταδιοδρομία· εντοπί-
ζονται τα εμπόδια που πρέπει να ξε-
περαστούν· δημιουργείται και υλο-
ποιείται ένα σχέδιο δράσης που θα
οδηγήσει σε ουσιαστική απασχόλη-
ση για το άτομο με βάση την τεκμη-
ριωμένη επιλογή του/της». Οι συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται
από τον/την σύμβουλο επαγγελμα-
τικής αποκατάστασης στο πλαίσιο
των ειδικών δομών επαγγελματικής
αποκατάστασης και διαφοροποιού-
νται από άλλες μορφές συμβουλευ-
τικής (π.χ. προσωπικής) που παρέ-
χονται κατά τη διάρκεια της συνολι-
κής διαδικασίας της αποκατάστασης
στις αντίστοιχες δομές (NCDVRS,
2011; Wolffe, 2012). Ο/η σύμβουλος
επαγγελματικής αποκατάστασης
δρα κατά κανόνα ως πάροχος πλη-
ροφοριών, συντονιστής, συνήγορος
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και διαμεσολαβητής του επωφελου-
μένου ατόμου (Anctil, 2013; Lindstrom
et al. 2013; NYSCB, 2016). Συνοψί-
ζοντας, οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. απο-
τελούν ένα διακριτό σύνολο υπηρε-
σιών, οι οποίες προσφέρονται στο
πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας
επαγγελματικής αποκατάστασης που
λαμβάνει χώρα διεθνώς, στις ειδι-
κές δομές επαγγελματικής αποκα-
τάστασης (Patterson, Szymanski &
Parker, 2005). 

ii. Αυτοπροσδιορισμός (self-determina-
tion) & Επαγγελματική Ανάπτυξη
ΑμεΑ
Για την έννοια και τη θεωρία του αυ-

τοπροσδιορισμού στον χώρο της αναπη-
ρίας έχει αναπτυχθεί σημαντική βιβλιο-
γραφία τις τελευταίες δεκαετίες με κύ-
ριο πρωτεργάτη τον Michael Wehmeyer.
Σύμφωνα με τη λειτουργική θεωρία που
διατύπωσαν οι Wehmeyer και συνερ-
γάτες το 2003, ο αυτοπροσδιορισμός
αποτελεί χαρακτηριστικό, το οποίο οδη-
γεί τα άτομα να κάνουν επιλογές με βά-
ση τις δικές τους προτιμήσεις και τα εν-
διαφέροντά τους αλλά και να κατευθύ-
νουν και να ρυθμίζουν τις πράξεις τους
προσανατολισμένα στους στόχους που
τα ίδια έχουν θέσει. Η συμπεριφορά
του αυτοπροσδιοριζόμενου ατόμου χα-
ρακτηρίζεται από αυτονομία, αυτορ-
ρύθμιση, ενδυνάμωση και τάση για αυ-
τοπραγμάτωση (Wehmeyer et al. 2009
στο Wehmeyer, 2010).

Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού
σχετίζεται με τη Συ.Ε.Π. ΑμεΑ, καθώς
συστατικά στοιχεία μιας αυτοπροσδιο-
ριζόμενης συμπεριφοράς αποτελούν η
λήψη απόφασης, η στοχοθεσία, η θετι-
κή αυτεπάρκεια και η αυτογνωσία, στοι-

χεία καθοριστικά στο πλαίσιο του επι-
στημονικού πεδίου και των υπηρεσιών
της Συ.Ε.Π. Η συμβολή μάλιστα του αυ-
τοπροσδιορισμού στην επιτυχή επαγ-
γελματική πορεία των ΑμεΑ έχει απο-
τελέσει αντικείμενο σχετικών ερευνών
και προγραμμάτων (Izzo & Lamb,
2003). Υφίσταται μάλιστα σαφής συ-
σχέτιση του αυτοπροσδιορισμού με την
διαδικασία και τις υπηρεσίες επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης (Anctil, 2013;
Dukes & Shaw, 2008; Wehmeyer, 2003;
Wehmeyer, et al., 2009). Συνοψίζοντας,
ο αυτοπροσδιορισμός σχετίζεται άμε-
σα με τη Συ.Ε.Π. ΑμεΑ και συχνά συ-
μπεριλαμβάνεται ως επιμέρους στόχος
σε προγράμματα και υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
για τον συγκεκριμένο πληθυσμό (Soresi,
Nota, Ferrari & Solberg, 2008).

2. Θεωρητικό και Μεθοδολογικό
Πλαίσιο στη Συ.Ε.Π. Ατόμων 
με Αναπηρία

Η συμβουλευτική και ο επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός ως επιστημονι-
κό πεδίο έχει να επιδείξει πληθώρα θε-
ωριών για την ερμηνεία της σταδιοδρο-
μίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης
του ατόμου από τα μέσα του προηγού-
μενου αιώνα μέχρι σήμερα. Παραδο-
σιακές θεωρίες σταδιοδρομίας όπως,
ενδεικτικά, η τυπολογική Θεωρία του
J. Holland, η εξελικτική θεωρία του D.
Super, η κοινωνιολογική θεωρία του K.
Roberts, τα ποικίλα μοντέλα λήψης από-
φασης αλλά και σύγχρονες θεωρητικές
προσεγγίσεις όπως η Συστημική Θεω-
ρία, η κοινωνική-Γνωστική Θεωρία Στα-
διοδρομίας, η Θεωρία του Χάους κ.π.ά.3
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λειτουργούν ως βάση για τη δημιουργία
στρατηγικών και εργαλείων που εφαρ-
μόζονται στη σύγχρονη πράξη των υπη-
ρεσιών της Συ.Ε.Π., διεθνώς. Ανάλογα
με το άτομο ή τον πληθυσμό-στόχο που
εξυπηρετείται, οι σύμβουλοι σταδιο-
δρομίας αξιοποιούν ή/και προσαρμό-
ζουν ανάλογα θεωρίες, μεθόδους και
εργαλεία με απώτερο στόχο την αποτε-
λεσματική υποστήριξη του ατόμου. 

Ξεκινούμε λοιπόν από τη γενική πα-
ραδοχή ότι ένα είναι το βασικό θεωρη-
τικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της
Συ.Ε.Π. για την καλύτερη δυνατή αντα-
πόκριση στις ανάγκες των επωφελού-
μενων, το οποίο ακολουθούν και αξιο-
ποιούν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας,
ανεξάρτητα από την ομάδα-στόχο. Στη
συνέχεια, πολλές μπορεί να είναι οι
προσαρμογές και επεξεργασίες που το
κοινό αυτό πλαίσιο υφίσταται, κατά πε-
ρίπτωση και περίσταση. Ειδικά για την
ομάδα των ατόμων με αναπηρία η βι-
βλιογραφία έχει να επιδείξει πληθώρα
ερευνών, μοντέλων και προγραμμάτων
για την παροχή αποτελεσματικής
Συ.Ε.Π. προς τα άτομα αυτά. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι
έρευνες για την πορεία σταδιοδρομίας
ΑμεΑ επί τη βάσει της κοινωνικής-Γνω-
στικής Θεωρίας των Lent, Brown και
Hackett. Η εν λόγω θεωρία έχει απο-
δειχθεί πολύ βοηθητικό εργαλείο στα
χέρια των επαγγελματικών συμβούλων,
προκειμένου τα ΑμεΑ να ενισχύσουν
την αυτεπάρκειά τους, να εντοπίσουν
και αντιμετωπίσουν εσωτερικά και εξω-

τερικά εμπόδια στην πορεία τους, να
αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν
υποστηρικτικές πηγές (Brown και
Cinamon, 2015; Corrigan, 2008; Dutta
et al., 2015; Fabian & Liesener, 2005;
Ochs & Roessler, 2004).

τα πολυπολιτισμικά μοντέλα στα-
διοδρομίας (Sue, Arrendondon &
McDavis 1995; Sue, Ivey & Pederson,
1996) είναι, επίσης, πρόσφορα για αξιο-
ποίηση στη Συ.Ε.Π. ΑμεΑ, καθώς εξε-
τάζουν παράγοντες όπως ο ρατσισμός,
η καταπίεση, η προκατάληψη και τα στε-
ρεότυπα ως εμπόδια στην πορεία στα-
διοδρομίας ατόμων από μειονοτικές ή
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ομοίως,
και οι συστημικές θεωρίες για τη στα-
διοδρομία (Patton & Mc Mahon, 2006)
κρίνονται κατάλληλες από τους επαγ-
γελματικούς συμβούλους στις περιπτώ-
σεις ΑμεΑ, καθώς ερμηνεύουν και την
επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου
μέσα από τις διαρκείς αλληλεπιδράσεις
του ατομικού συστήματος με τα κοινω-
νικά συστήματα και τους παράγοντες
πλαισίου (περιβάλλον). Η οικογένεια
ενός ατόμου με νοητική υστέρηση, για
παράδειγμα, αποτελεί το κοινωνικό σύ-
στημα που επιβάλλεται να εμπλακεί
ενεργά στη συμβουλευτική διαδικασία,
καθώς μπορεί να αποτελέσει: (i) ση-
μαντική πηγή πληροφοριών για τον σύμ-
βουλο, (ii) υποκείμενο συμβουλευτικής
υποστήριξης μαζί με το ΑμεΑ και (iii)
παρακωλυτικό παράγοντα στην επαγ-
γελματική πορεία του συμβουλευόμε-
νου ατόμου με αναπηρία.
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Αναφορικά με τη μεθοδολογία και
τα προγράμματα Συ.Ε.Π. ΑμεΑ προ-
βαίνουμε στη συνέχεια στη σύντομη πε-
ριγραφή κάποιων από αυτά, τα οποία
έχουν αναπτυχθεί ή/και εφαρμοστεί με
θετικά αποτελέσματα, σε πληθυσμούς
ατόμων με αναπηρίες.
i. Το «Οικολογικό Μοντέλο» Συ.Ε.Π

ΑμεΑ. Οι Szymanski & Hersherson
δημοσιεύουν το εμπλουτισμένο οι-
κολογικό μοντέλο τους για την ερ-
μηνεία της επαγγελματικής συμπε-
ριφοράς και της επαγγελματικής
ανάπτυξης των ΑμεΑ. το μοντέλο
που προτείνεται για τις υπηρεσίες
Συ.Ε.Π. στις δομές επαγγελματικής
αποκατάστασης περιγράφει και ερ-
μηνεύει την επαγγελματική ανάπτυ-
ξη και συμπεριφορά των ΑμεΑ ως
αλληλεπίδραση συγκεκριμένων κα-
τασκευών (constructs) με συγκεκρι-
μένες διαδικασίες (processes) που
λαμβάνουν χώρα εντός και μεταξύ
συγκεκριμένων πλαισίων. τέσσερις
(4) είναι οι βασικές ομάδες κατα-
σκευών και διαδικασιών, από την
αλληλεπίδραση των οποίων προκύ-
πτει η τελική έκβαση της επαγγελ-
ματικής συμπεριφοράς (outcome):
(α) Η Ομάδα – Πλαίσιο (Context)
συνίσταται στο σύνολο των κατα-
στάσεων, στις οποίες ζει ή έχει ζή-
σει το άτομο, όπως π.χ. το κοινωνι-
κο-οικονομικό υπόβαθρο, η εκπαί-
δευση, η νομοθεσία και άλλα σημα-
ντικά γεγονότα. (β) Η Ομάδα – Άτο-
μο (Individual) περιλαμβάνει το σύ-
νολο των χαρακτηριστικών που εί-

ναι άμεσα συνδεδεμένα με το άτο-
μο, όπως π.χ. το φύλο, η ενθνικότη-
τα, τα ενδιαφέροντα, η αναπηρία.
(γ) Η Ομάδα – Διαμεσολαβητές
(Mediating) αποτελείται από κατα-
σκευές που επηρεάζουν την αλλη-
λεπίδραση ατόμου και περιβαλλό-
ντων, όπως π.χ. οι ατομικές, πολιτι-
στικές και κοινωνικές πεποιθήσεις
και (δ) Η Ομάδα – Περιβάλλον
(Environment) συναποτελείται από
στοιχεία και δομές που επηρεάζουν
την επαγγελματική συμπεριφορά του
ατόμου αλλά και επηρεάζονται από
αυτήν, όπως π.χ. η οργανωσιακή
κουλτούρα, οι απαιτήσεις έργου, τα
χαρακτηριστικά των εργαζομένων.
Μεταξύ των 4 ομάδων υπάρχουν αμ-
φίδρομες πορείες αλληλεπίδρασης.
τέλος, η Ομάδα – Έκβαση (Out -
come) περιλαμβάνει τις συμπερι-
φορές ή καταστάσεις που προκύ-
πτουν τελικά από το σύνολο των αλ-
ληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώ-
ρα εντός και μεταξύ των 4 ομάδων,
όπως π.χ. το επαγγελματικό στρες,
η επαγγελματική ικανοποίηση, η πα-
ραγωγικότητα (Szymanski, 2003;
Szymanski & Hersherson, 2005). το
οικολογικό μοντέλο έχει αξιοποιη-
θεί σημαντικά την τελευταία δεκα-
ετία, στο πλαίσιο της δημιουργίας
μοντέλων συμβουλευτικής παρέμ-
βασης για τη σταδιοδρομία των
ΑμεΑ4.

ii. Το “4-Sessions Model”: H T. Anctil
(2013; 2015) εκκινώντας από το οι-
κολογικό μοντέλο των Szymanski &
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4. το οικολογικό μοντέλο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες και επικαλύψεις με το κοι-
νωνικο-γνωστικό μοντέλο των Lent, Brown & Hackett.



Hensherson και ενσωματώνοντας σε
αυτό στοιχεία από την θεωρία της
ψυχολογίας της εργασίας του
Blustein, τη θεωρία του αυτοπροσ-
διορισμού, τη μεθοδολογία της αφη-
γηματικής συμβουλευτικής του
Savickas και την μεθοδολογική προ-
σέγγιση της Career Style Interview
των Taber και συνεργατών, προτεί-
νει το Μοντέλο των Τεσσάρων Συνε-
δριών Συ.Ε.Π. Σύμφωνα με αυτό,
άτομα με επίκτητες αναπηρίες ενι-
σχύονται, στο πλαίσιο της συμβου-
λευτικής αποκατάστασης, τόσο στη
χάραξη της επαγγελματικής τους πο-
ρείας όσο και στην αποδοχή της ανα-
πηρίας τους. 

iii. το πρόγραμμα “Pathways”: Οι
Hutchinson & Freeman, αξιοποιώ-
ντας γνωστικές θεωρίες συμβουλευ-
τικής, ανέπτυξαν και εφήρμοσαν το
πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας
“Pathways”, για μαθητές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές
δυσκολίες. Στη βάση διαπιστωμένων
προβλημάτων σταδιοδρομίας των
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βελ-
τιώσει τις ακόλουθες περιοχές επαγ-
γελματικής ανάπτυξης: αυτογνωσία,
γνώση των επαγγελμάτων (πληρο-
φόρηση), δεξιότητες συνέντευξης
πρόσληψης, επίλυση προβλημάτων
στην εργασία και διαχείριση θυμού.
Μετά από τετραετή ερευνητική εφαρ-
μογή του Προγράμματος παρατηρή-
θηκε σημαντική βελτίωση και στις 5
περιοχές-στόχους (Hutchinson, 1997). 

iv. το Πρόγραμμα “Thresholds”. Αξιο-
ποιώντας στοιχεία από τη θεωρία
χαρακτηριστικών και παραγόντων
του Holland και από τα συστημικά
και κοινωνικά-γνωστικά μοντέλα
σταδιοδρομίας και μετά από διε-
ρεύνηση αναγκών και έρευνα πεδί-
ου, οι Jamieson και Peterson (1995)
ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα επαγ-
γελματικού προσανατολισμού για
άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες.
το πρόγραμμα που απευθύνεται σε
άτομα 15-18 ετών περιλαμβάνει
τρεις φάσεις: αρχικά, τα άτομα βελ-
τιώνουν την αυτογνωσία τους διε-
ρευνώντας ενδιαφέροντα, ικανότη-
τες και αξίες. Σε μια δεύτερη φάση,
διερευνούν τον κόσμο της εργασίας,
εξετάζοντας αν τα συγκεκριμένα
επαγγέλματα ανταποκρίνονται στις
προσωπικές τους ανάγκες και κα-
τευθύνσεις. Στο τρίτο μέρος, τα άτο-
μα εντοπίζουν προσωπικούς φραγ-
μούς για την επαγγελματική τους
επιτυχία και αναζητούν στρατηγικές
αντιμετώπισής τους. τέλος, θέτουν
προσωπικούς επαγγελματικούς στό-
χους και δημιουργούν ένα ατομικό
σχέδιο σταδιοδρομίας.

Στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
ΑμεΑ σημαντική έχει αποδειχθεί η συμ-
βολή του μοντέλου της συμβουλευτικής
ομοτίμων, της παροχής δηλαδή συμ-
βουλευτικής υποστήριξης από ένα άτο-
μο με αναπηρία (ειδικά καταρτισμένο)
σε ένα άλλο άτομο με αναπηρία (επω-
φελούμενο)5. τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
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5. Αναλυτικότερα για το μοντέλο της συμβουλευτικής ομοτίμων βλ. Φωτιάδου & Παπαβα-
σιλείου-Αλεξίου στο παρόν τεύχος.



στικά και οι ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία καθώς και οι ιδιαιτερότητες
της κάθε αναπηρίας συνηγορούν υπέρ
της χρήσης της μεθόδου της συμβου-
λευτικής ομοτίμων. Στην περίπτωση του
ικανού, καταρτισμένου και αποτελε-
σματικού ομότιμου συμβούλου, η σχέ-
ση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης χτί-
ζεται πιο εύκολα και γρήγορα, το επω-
φελούμενο άτομο επικοινωνεί τα θέ-
ματά του με περισσότερη άνεση, καθώς
αισθάνεται ότι τα προβλήματά του γί-
νονται πιο άμεσα κατανοητά από ένα
άτομο με συναφή βιώματα. Πολύ συχνά
ο/η συμβουλευόμενος-η και αντιμετω-
πίζει τον/την σύμβουλο ως πρότυπο ρό-
λου. το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμ-
βουλευτικής σχέσης μπορεί να αποβεί
ιδιαίτερα εποικοδομητικό και για τα
δύο μέλη της σχέσης, συγκρινόμενο με
τη συμβουλευτική παρέμβαση από
έναν/μια συμβατικό-ή σύμβουλο σε ένα
ΑμεΑ.

Αντί Επιλόγου

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθη-
κε η παρουσίαση ενός περιγράμματος
της περιοχής της συμβουλευτικής και
του επαγγελματικού προσανατολισμού
για άτομα με αναπηρία, καθώς, τις τε-
λευταίες δεκαετίες η περιοχή αυτή απο-
τελεί σταθερό στόχο της διεθνούς και
ευρωπαϊκής κοινωνικής και εκπαιδευ-
τικής πολιτικής αλλά και αντικείμενο
επιστημονικής μελέτης, έρευνας και
εφαρμογής. 

Σημείο εκκίνησης αποτέλεσε η πα-
ραδοχή ότι οποιοδήποτε στοχευμένο
μέτρο και υπηρεσία Συ.Ε.Π., για μια

συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, βα-
σίζει τη δόμηση και υλοποίησή του στο
θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
του επιστημονικού πεδίου της σταδιο-
δρομίας. 

Με βάση αυτή τη λογική οριοθετή-
θηκε η περιοχή της ΣυΕΠ ΑμεΑ και έγι-
νε αναφορά σε βασικά θεωρητικά μο-
ντέλα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
αλλά και σε προγράμματα που έχουν
εφαρμοστεί στην πράξη της παροχής
Συ.Ε.Π. ΑμεΑ, διεθνώς.

Για μεγαλύτερη αποσαφήνιση των
δράσεων στο πεδίο της Συ.Ε.Π. ΑμεΑ
προσεγγίστηκαν με συντομία οι πε-
ριοχές της Επαγγελματικής Αποκατά-
στασης και του Αυτοπροσδιορισμού,
στη σχέση τους με το υπό εξέταση πε-
δίο.

Στη χώρα μας, οι προσπάθειες για
την υποστήριξη των ατόμων με αναπη-
ρία κατά τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση της σταδιοδρομίας τους έχουν
ξεκινήσει και είναι φιλότιμες και εποι-
κοδομητικές. καθώς, όμως, τόσο οι προ-
σπάθειες όσο και τα αποτελέσματά τους
είναι λιγοστά, αναμένεται από την πο-
λιτεία να αναλάβει περαιτέρω δράση
προς την ενίσχυση της παροχής υπηρε-
σιών Συ.Ε.Π. ΑμεΑ, για την βελτίωση
της πρόσβασης και συμμετοχής της ομά-
δας αυτής σε εκπαίδευση, κατάρτιση,
απασχόληση, κοινωνία. Είναι ανάγκη,
ωστόσο, ο στόχος της ευαισθητοποίη-
σης της κοινωνίας σε θέματα αναπη-
ρίας να αποτελεί αναπόσπαστο συστα-
τικό κάθε τέτοιας παρέμβασης, αν θέ-
λουμε να υπάρχουν αποτελέσματα προς
την επίτευξη του απώτερου σκοπού: της
αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης
των ατόμων με αναπηρία. 
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Εισαγωγή

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (instruc-
tional design) είναι «η διαδικασία μέ-
σω της οποίας ένας εκπαιδευτικός, κα-
θορίζει τις καταλληλότερες διδακτικές
μεθόδους για συγκεκριμένους εκπαι-
δευόμενους, σε συγκεκριμένο πλαίσιο,
επιδιώκοντας την επίτευξη συγκεκρι-
μένων στόχων» (ΙΕΕΕ, 2001). Αποτε-
λεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με
τις παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης.

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού ανάλογα με
τις παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης
(Beetham, 2007). τα περισσότερα από
τα σύγχρονα μοντέλα εκπαιδευτικού
σχεδιασμού είναι παραλλαγές του
ADDIE που περιλαμβάνει πέντε φά-
σεις: Ανάλυση (Analysis), Σχεδιασμός
(Design), Ανάπτυξη (Development),
Εφαρμογή (Implementation) και Αξιο-
λόγηση (Evaluation) (ADDIE, 1975;
Reiser & Dempsey, 2012). Ζητούμενο
στο μοντέλο αυτό είναι να ολοκληρώ-
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ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού προγράμματος  για εκ-
παιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης αφορά στα ζητήματα επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο (εκφοβι-
σμός, βία, παραβατικότητα). καταγράφονται οι θεωρητικές παραδοχές και τα ερευνητικά
δεδομένα όσον αφορά στην έκταση των επιθετικών μορφών συμπεριφοράς στο σχολείο και
στα αίτια της εκδήλωσής των. Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης στηρίζεται στο μοντέλο εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού ADDIE. Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση του όρου εκπαιδευτικός σχε-
διασμός και ως σχεδιασμένη δραστηριότητα συνδέεται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η ει-
σήγηση ολοκληρώνεται με την ανάλυση των πέντε φάσεων του συγκεκριμένου μοντέλου προ-
σαρμοσμένες στο θέμα των επιθετικών μορφών συμπεριφοράς στο σχολείο.

Λέξεις κλειδιά: Επιθετικότητα μαθητών, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Μοντέλο ADDIE.



νεται πλήρως κάθε φάση πριν από τη
μετάβαση στην επόμενη και πέρα από
τις πέντε φάσεις του, αποτελεί ένα οδη-
γό σκέψης και οργάνωσης (Liu, 2008). 

Στην πρώτη φάση αναλύονται τα εκ-
παιδευτικά προβλήματα, οι σκοποί και
στόχοι, περιγράφεται το μαθησιακό πε-
ριβάλλον και αναγνωρίζονται τα χα-
ρακτηριστικά των μαθητευόμενων, οι
προϋπάρχουσες γνώσεις και οι δεξιό-
τητες. Στη δεύτερη, σχεδιάζονται οι μα-
θησιακοί στόχοι, τα εργαλεία αξιολό-
γησης, οι ασκήσεις, το περιεχόμενο που
θα εξυπηρετήσει τους μαθησιακούς στό-
χους, η ροή των δραστηριοτήτων και η
επιλογή των μέσων. Στην τρίτη, δημι-
ουργείται και συγκεντρώνεται το διδα-
κτικό περιεχόμενο που έχει επιλεγεί
στην προηγούμενη φάση και γίνεται
έλεγχος της λειτουργίας των τεχνολο-
γικών μέσων υποστήριξης της διδα-
σκαλίας ώστε να βελτιωθούν πριν τη
χρήση τους αν χρειαστεί. Στην τέταρτη,
υλοποιείται η διαδικασία, ο εκπαιδευ-
τής φροντίζει να καλύψει το πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, τη μέθοδο εκπαίδευ-

σης, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων
ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται ο εκπαι-
δευτικός σχεδιασμός. Στην τελευταία
φάση η αξιολόγηση έχει χαρακτήρα
αθροιστικό καθώς αφορά την επίτευξη
των αρχικών στόχων και την επιτυχία
της διαδικασίας αλλά και διαμορφωτι-
κό καθώς γίνεται σε όλες τις προηγού-
μενες φάσεις και αφορά τις προτάσεις
για βελτίωση και αναθεώρηση ορισμέ-
νων στοιχείων του σχεδίου (βασιλείου,
2008·McGriff, 2000).

βασικός άξονας πάνω στον οποίο
στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του συγκεκρι-
μένου επιμορφωτικού προγράμματος για
εκπαιδευτικούς, είναι αυτός της εκπαί-
δευσης ενηλίκων. καθώς αυτό απευθύ-
νεται σε ενήλικους, είναι απαραίτητο να
ληφθούν υπόψη στοιχεία που αφορούν
τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τις
μαθησιακές τους ανάγκες, τον τρόπο
πρόσληψης και επεξεργασίας εμπειριών
για μαθησιακούς σκοπούς, τις συνθήκες
που υπαγορεύουν μια αποτελεσματική
εκπαίδευση (Rogers, 1999; Jarvis, 2004).

252

Πηγή: Wikipedia



Αξιοποιώντας το παραπάνω μοντέ-
λο, η παρούσα εισήγηση αναφέρεται
στο σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού
προγράμματος για εκπαιδευτικούς της
Α’ και β’ εκπαίδευσης στη χώρα μας
πάνω στο ζήτημα της επιθετικής συ-
μπεριφοράς στο σχολείο.

Παρουσίαση σχεδίου επιμορφωτι-
κού προγράμματος με τίτλο 
«Επιθετικές μορφές συμπεριφοράς
στο σχολείο: Μπορούμε να τις
αντιμετωπίσουμε!»

φάση 1 «Ανάλυση»

Α. Το πρόβλημα

Οι επιθετικές μορφές συμπεριφο-
ράς (εκφοβισμός, βία, παραβατικότη-
τα) μεταξύ των μαθητών μιας σχολικής
μονάδας, γίνονται αντικείμενο μελέτης
και έρευνας στην Ελλάδα καθώς τα φαι-
νόμενα πολλαπλασιάζονται τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Η έρευνα έχει ανα-
δείξει την επιθετικότητα στο σχολικό
χώρο, ως ένα κοινωνικό πρόβλημα του
οποίου η έγκαιρη διάγνωση είναι δύ-
σκολη, καθώς τα αίτια που το προκα-
λούν οφείλονται σε πολλούς παράγο-
ντες. Η επιθετικότητα, ως αμιγής κοι-
νωνική πράξη (βερνάδος, 2003), πα-
ρουσιάζει συγκριμένα χαρακτηριστικά
όπως ένταση, διάρκεια, μορφή, σκοπό,
στόχο, κίνητρα, που εκδηλώνονται με
λόγια ή πράξεις ακόμα και εναντίον του
ίδιου του ατόμου. 

το σχολείο έχοντας στόχο την κοι-
νωνικοποίηση των μαθητών, τους επι-
βάλει κανόνες των οποίων η παράβαση
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του.

Παραβατική χαρακτηρίζει τη συμπερι-
φορά εκείνη που ενοχλεί τον δράστη ή
/και τους γύρω του και επιφέρει δυσά-
ρεστα συναισθήματα στον ίδιο ή/και στο
περιβάλλον του (Μόττη -Στεφανίδη, Πα-
παθανασίου & Λαρδούτσου, 2004). Η
παράβαση μπορεί να λάβει τη μορφή
αταξίας μέχρι σοβαρό παράπτωμα (Μα-
τσαγγούρας, 1999) και κάθε μια δημι-
ουργεί προβλήματα στο σχολείο, την οι-
κογένεια του παραβάτη αλλά κυρίως
στον ίδιο, που στην ενήλική ζωή του επα-
ναλαμβάνει ίδιες συμπεριφορές.

το σχολείο τιμωρεί κάθε παράβαση
με επιπλήξεις, ποινές ακόμη και με αντί-
ποινα που και αυτά αποτελούν μορφές
βίας σε βάρος των μαθητών. Οι επιθε-
τικές συμπεριφορές των μαθητών  φορ-
τίζουν συναισθηματικά σε διαφορετικό
βαθμό κάθε φορά τους εκπαιδευτικούς
κάνοντας  τους να υιοθετούν αντίστοι-
χες τιμωρητικές ή αρνητικές στάσεις
(Faupel, 2002). Η αρνητική συμπεριφο-
ρά του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη
θεωρία της κοινωνικής μάθησης, γίνε-
ται πρότυπο μίμησης για τους μαθητές
(κολιάδης, 1997). Συχνά, οι εκπαιδευ-
τικοί δεν έχουν επίγνωση ότι, με το να
απαντούν επιθετικά σε ένα επιθετικό
μαθητή, συμβάλλουν στην ενίσχυση των
επιθετικών προτύπων, υπονομεύοντας
τη μεταξύ τους σχέση, στοιχείο που μα-
κροπρόθεσμα καθίσταται καταστροφι-
κό (Jones & Jones, 1998). Ένας ακόμη
παράγοντας που συνδέεται με το φαι-
νόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς εί-
ναι η χαμηλή επίδοση στο σχολείο. Οι
μαθητές με χαμηλή επίδοση βλέπουν
τους εαυτούς τους λιγότερο ικανούς με
αποτέλεσμα να στρέφονται ενάντια στο
σχολικό πλαίσιο (καλογρίδη, 1995).
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
κρίνεται απαραίτητη μια επιμορφωτική
παρέμβαση, που θα προκύψει μέσα από
την ανίχνευση των αναγκών των εκπαι-
δευτικών τόσο σε επίπεδο γνώσης του
φαινομένου, όσο και σε επίπεδο διδα-
κτικής παρέμβασης και θα αφορά σε
τρόπους αντιμετώπισης της επιθετικό-
τητας και διαχείρισης της παραβατικής
συμπεριφοράς. Η διαδικασία της διε-
ρεύνησης των αναγκών είναι σημαντική
για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με
την ενεργητική συμμετοχή των επιμο-
φούμενων (όταν το πρόγραμμα καλύπτει
τις επιμορφωτικές ανάγκες των συμμε-
τεχόντων, τότε προωθείται η ενεργητι-
κή τους συμμετοχή). Ο δεύτερος σχετί-
ζεται με την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος (ένα πρόγραμμα είναι
αποτελεσματικό όταν επιτυγχάνονται οι
στόχοι του). Οι συχνότερα χρησιμοποι-
ούμενες μέθοδοι και τεχνικές είναι το
ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η πα-
ρατήρηση, η ανάλυση περιεχομένου απα-
ντήσεων (ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις)
κ.ά. (καραλής, 2005).

Β. Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχο του Επιμορφωτικού
Προγράμματος αποτελούν οι εκπαι-
δευτικοί των δύο πρώτων βαθμίδων εκ-
παίδευσης, καθώς το φαινόμενο της επι-
θετικής συμπεριφοράς εκπαίδευσης πα-
ρατηρείται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια.

Γ. Προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότη-
τες

Εκπαιδευτικοί και μαθητές γίνονται

μάρτυρες επιθετικών μορφών συμπε-
ριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Περι-
στατικά βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ
μαθητών, μαθητών προς εκπαιδευτι-
κούς, μαθητών προς τη σχολική περι-
ουσία, αποτελούν καθημερινότητα στα
ελληνικά σχολεία. Στη χώρα μας, το
φαινόμενο, μπορεί να μην έχει πάρει
τις διαστάσεις που έχει στα σχολεία των
Η.Π.Α. και της κεντρικής-βόρειας Ευ-
ρώπης, αλλά δεν θεωρείται αμελητέο.
Αντίθετα, πιστεύεται πως αποτελεί κοι-
νωνικό πρόβλημα, γίνεται ιδιαίτερα
ανησυχητικό και χρήζει προσοχής από
όλους τους εμπλεκόμενους σ’ αυτό. 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως
μπορούν αφού παρέμβουν αποφασι-
στικά στις διενέξεις μαθητών, να επι-
λύσουν και τα προβλήματα. Ωστόσο, η
σχολική επιθετικότητα είναι μέρος των
σχολικών εμπειριών καθώς αυτοί που
προκαλούν τη βία είναι λίγοι και όσοι
την υφίστανται πολλοί. το σχολείο από
μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύση στο
πρόβλημα, καθώς πολλοί παράγοντες
συντρέχουν στην εκδήλωσή του. το εκ-
παιδευτικό σύστημα και ο τρόπος λει-
τουργίας της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας συνηγορεί μαζί με άλλες παραμέ-
τρους στην εμφάνισή του. Οι σχετικές
έρευνες που έχουν γίνει τη δεκαετία του
’70 σε σχολεία με φαινόμενα ενδοσχο-
λικής βίας στις Σκανδιναβικές χώρες
(Olweus, 1996), έχουν δείξει ότι επι-
στημονικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις
μειώνουν την επιθετικότητα σε ποσο-
στό 50%. Προς αυτή την κατεύθυνση
κρίνεται απαραίτητο ένα επιμορφωτι-
κό πρόγραμμα, καθώς οι προϋπάρχου-
σες γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών, που αφορούν στη γνώση του
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φαινομένου και στις δεξιότητες αντι-
μετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς,
είναι καθηλωμένες σε παραδοσιακούς
τρόπους αντιμετώπισης των περιστατι-
κών βίας. 

Δ. Ο σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προ-
γράμματος είναι να ενημερωθούν οι εκ-
παιδευτικοί ώστε να ερμηνεύουν σω-
στά τα περιστατικά επιθετικής συμπε-
ριφοράς που συμβαίνουν στο σχολείο
και να καταστούν ικανοί να αποτρέπουν
παραβατικές συμπεριφορές με παιδα-
γωγικές πρακτικές, μεθόδους και τε-
χνικές επίλυσης προβληματικών κατα-
στάσεων.

φάση 2 «Σχεδίαση»

Α. Στόχοι

Η σαφήνεια και η ακρίβεια διατύ-
πωσης των στόχων μιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας δηλώνουν και τα αναμε-
νόμενα μαθησιακά αποτελέσματα με-
τά το πέρας της διαδικασίας. Οι ανά-
γκες των εκπαιδευομένων είναι αυτές
που θα καθορίσουν και τη διατύπωση
των διδακτικών στόχων. Μετά την διε-
ξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμ-
ματος οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί
θα είναι σε θέση:
α) σε επίπεδο γνώσεων
• να αναγνωρίζουν περιστατικά επι-

θετικής συμπεριφοράς στο σχολείο 
• να τα εντοπίζουν.
• να τα κατατάσσουν (π.χ. σε σωματι-

κή /λεκτική βία, βανδαλισμός).
• να διακρίνουν τη συχνότητα των

έντονων τσακωμών στο χώρο του
σχολείου.

• να αναφέρουν τους λόγους που δια-
πληκτίζονται οι μαθητές (π.χ. ζήλια).

• να ερμηνεύουν τους λόγους ομαδο-
ποίησης των μαθητών.

• να τους κατατάσσουν δηλ. γιατί ανή-
κουν κάπου (αντλούν ικανοποίηση,
ομόφυλες φιλίες που επιφέρουν σύ-
γκρουση).

• να αναφέρουν τα περιστατικά στο
Σύλλογο διδασκόντων, στο Διευθυ-
ντή.

• να περιγράφουν τι συνέβη και τι
ακολούθησε (π.χ. γελοιοποίηση, τα-
πείνωση).

• να επισημαίνουν περιπτώσεις επι-
θετικότητας προς αδυνάτους, νεο-
φερμένους, μαθητών με προβλήμα-
τα προσαρμογής.

β) σε επίπεδο ικανοτήτων
• να κατανοούν το πλαίσιο αλληλεπι-

δράσεων που συντηρούν επιθετικές
συμπεριφορές.

• να διαχειρίζονται τις επιθετικές συ-
μπεριφορές αποτελεσματικά.

• να ελέγχουν τη δική τους συμπερι-
φορά (αυταρχική, αγενής, τιμωρη-
τική), ώστε να μην αναπαραγάγουν
το φαινόμενο.

• να υπολογίζουν τους χειρισμούς τους
σε διενέξεις των μαθητών και να
αποφεύγονται οι άστοχες, άδικες
παρατηρήσεις.

• να επιλύουν τις διενέξεις των μαθη-
τών, αφού επιδείξουν γνήσιο ενδια-
φέρον για το περιστατικό.

• να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρι-
σης της συμπεριφοράς.

γ) σε επίπεδο στάσεων
• να ενθαρρύνουν την θέσπιση κανό-
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νων και να φροντίσουν για την τή-
ρησή τους.

• να εκτιμήσουν την προσπάθεια των
μαθητών για αλλαγή της συμπερι-
φοράς (θετική, επιθυμητή).

• να υιοθετήσουν τη σωστή χρήση του
επαίνου.

• να υποστηρίξουν την ανάπτυξη σχέ-
σεων εμπιστοσύνης με τους μαθητές.

• να υιοθετούν διαφορετικούς τρόπους
αξιολόγησης των περιστατικών.

• να αποφύγουν προσωπική εμπλοκή
σε αγώνα υπερίσχυσης με τον επι-
θετικό μαθητή.

• να καλλιεργήσουν κουλτούρα συ-
νεργασίας στο σχολείο που θα επη-
ρεάσει άμεσα τη συμπεριφορά των
μαθητών.

Β. Περιεχόμενο

το περιεχόμενο του επιμορφωτικού
προγράμματος έχει άμεση σχέση με
τους στόχους που τέθηκαν, οι οποίοι με
τη σειρά τους ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και στις δυνατότητες των επι-
μορφωνόμενων. Διατυπωμένο με σα-
φήνεια επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει
τους εκπαιδευόμενους και να σεβαστεί
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. κα-
τανέμεται στις παρακάτω υποενότητες
οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους θε-
ματικά: 1) τα ερευνητικά δεδομένα που
υπάρχουν για την επιθετική συμπερι-
φορά στο σχολείο, 2) την έκταση του
φαινομένου, 3) την αιτιολόγησή του, 4)
τους παράγοντες της επιθετικότητας, 5)
τις επιπτώσεις στους μαθητές, 6) στους
γονείς, 7) στους εκπαιδευτικούς, 8) στην
τοπική κοινωνία, 9) λήψεις μέτρων πρό-
ληψης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς στο

σχολείο και 10) εμπλεκόμενους φορείς
για την αντιμετώπιση του φαινομένου
και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Γ. Διδακτικές ενέργειες

Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι
σχεδιασμένη μαθησιακή δραστηριότη-
τα που διέπεται από την ενεργητική
συμμετοχή τους στη διαδικασία της μά-
θησης. Οι ενήλικες «είναι ενεργοί στη
διεργασία του σχεδιασμού, θέλουν να
μαθαίνουν και να πετυχαίνουν τους στό-
χους τους» (Rogers, 1999). Επιπλέον,
αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση,
τα οποία σχετίζονται με τις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις και αξίες καθώς και με
τους μηχανισμούς άμυνας και παραί-
τησης που αναπτύσσουν, προκειμένου
να μην αλλάξουν τις συνήθειές τους
(Rogers, 1999).

Προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτής
ενηλίκων να αξιοποιεί τη δυναμική της
ομάδας και με κατάλληλες τεχνικές, να
βοηθά στην ανακάλυψη της μάθησης.
Οι διδακτικές τεχνικές που προτείνο-
νται στην συγκεκριμένη επιμορφωτική
διαδικασία είναι:
α) Εργασία σε ομάδες. Η μέθοδος προ-

ϋποθέτει τη συνεργασία των μελών
της ομάδας με σκοπό την ενεργο-
ποίηση όλων για την κατάκτηση της
γνώσης. καλλιεργεί την ατομική και
συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία εν-
θάρρυνση και διευκόλυνση. 

β) Μελέτη περίπτωσης. βασίζεται σε
γραπτό κείμενο, όπου εμφανίζονται
ένα ή περισσότερα προβλήματα
προς ανάλυση και συζήτηση. Σκο-
πός είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέ-
ψης, η βελτίωση γνώσεων και η μά-
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θηση μέσα από συζήτηση στην ομά-
δα.

γ) καταιγισμός ιδεών. Οι συμμετέχο-
ντες εκφράζουν ελεύθερα ιδέες ανα-
καλώντας προϋπάρχουσες γνώσεις. 

δ) Εννοιολογικός χάρτης. Οι συμμετέ-
χοντες αποτυπώνουν τις ιδέες τους
στο χαρτί με εικόνες. Στηρίζεται
στην κατάταξη και ταξινόμηση του
προς εκμάθηση υλικού με συστημα-
τικό τρόπο και είναι αποτελεσματι-
κή στην αρχική κατανόηση και τη
σύνδεση της ύλης με προηγούμενη
γνωστή.

ε) Εμπλουτισμένη εισήγηση. Αποτελεί
βασική ενεργητική τεχνική στο πε-
δίο εκπαίδευσης ενηλίκων, που προ-
ωθεί τη συμμετοχή με την ενίσχυση
του λόγου. Στηρίζεται στην κατάρ-
τιση των εκπαιδευόμενων την οποία
και αξιοποιεί κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. 

στ) Προσομοίωση. Στην τεχνική αυτή
οι εκπαιδευόμενοι αναπαριστούν
μια κατάσταση σκεφτόμενοι σαν τα
πρόσωπα που αφορά η συγκεκρι-
μένη κατάσταση. 

Δ. Επιλογή μέσων και χώρων

Για την διεξαγωγή της επιμόρφωσης
είναι απαραίτητα μέσα και χώροι. Εν-
δεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω.
Αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη για
το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Μηχά-
νημα προβολής μέσω Η/Υ. Πίνακας.
Εκπαιδευτικές ταινίες. Έντυπα με σχε-
τικό ενημερωτικό υλικό. Ηλεκτρονικό
εκπαιδευτικό υλικό. Οθόνη παρουσία-
σης. Διαφάνειες παρουσίασης. τετρά-
δια σημειώσεων. 

φάση 3 «Ανάπτυξη»
i. To περιεχόμενο των διδακτικών ενο-

τήτων
Οι κύριες θεματικές ενότητες του
προγράμματος προσδιορίζονται
αναλυτικά ως εξής:

α) ορισμός, προσδιορισμός και μορφές
της επιθετικότητας γενικά και ειδι-
κά επιθετικότητα στο σχολείο. 

β) μελέτη του φαινομένου της επιθετι-
κότητας στο σχολείο σε Η.Π.Α. – κε-
ντρική Ευρώπη και στην Ελλάδα.

γ) ερμηνείες για την εκδήλωση επιθε-
τικής συμπεριφοράς στο σχολείο.

δ) περιβαλλoντικοί-βιολογικοί παρά-
γοντες που σχετίζονται με την επι-
θετικότητα που παράγεται στο ίδιο
το σχολείο. 

ε) επιπτώσεις στους θύτες, τα θύματα,
τους μάρτυρες, την υπόλοιπη σχολι-
κή κοινότητα.

στ)οι αντιλήψεις των γονέων για την
έκταση του περιστατικού στο σχο-
λείο και το μέγεθος του πρoβλήμα-
τος.

ζ) οι επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς
μέσα από αισθήματα άγχους, ενο-
χής, ματαίωσης καθώς η ερμηνεία
των περιστατικών ανάλογα με την
προσωπική και παιδαγωγική τους
εμπλοκή.

η) οι αντιδράσεις αμηχανίας, στιγμα-
τισμού και επιδίκασης ευθυνών από
την τοπική κοινωνία.

θ) λήψη μέτρων και παρεμβάσεις από
την πολιτεία, από το σχολείο, ο ρόλος
του εκπαιδευτικού και του σχολείου,
η διαχείριση τάξης, ώστε να πρόλη-
φθούν επιθετικές συμπεριφορές.

ι) οι εμπλεκόμενοι φορείς σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
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για την αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου και την υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών.

ii. Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες αποτελούν δο-
μικό στοιχείο στη μάθηση μέσω του
μαθησιακού σχεδιασμού και συνδέ-
ουν το περιεχόμενο με τα διδακτικά
μέσα. Ενδεικτικά προβλέπονται οι
ακόλουθες: ενίσχυση δυναμικής της
ομάδας, δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού, σχεδίαση διδακτικών σενα-
ρίων, αναζήτηση πληροφοριακού
υλικού και επεξεργασία ψηφιακού
υλικού. 

φάση 4 «Εφαρμογή»
Όσα έχουν σχεδιαστεί και ετοιμαστεί
εφαρμόζονται και αξιολογούνται. Είναι
η φάση της υλοποίησης-διεξαγωγής του
επιμορφωτικού προγράμματος με διάρ-
κεια 32 ώρες. το επιμορφωτικό πρό-
γραμμα γίνεται στο σχολείο σε ώρες
εκτός διδακτικού ωραρίου. Στηρίζεται
στην εθελοντική συμμετοχή και ολο-
κληρώνεται σε οκτώ 4ωρες συναντήσεις.
Όπως αναφέρθηκε αξιοποιείται η δυ-
ναμική της ομάδας και δημιουργείται
κλίμα πρόσφορο για ενεργητική συμ-
μετοχή των επιμορφωνώμενων. καθο-
ρίζεται το πρόγραμμα των συναντήσε-
ων και γνωστοποιούνται έγκαιρα οι θε-
ματικές ενότητες στους εκπαιδευτικούς.
Η πρώτη συνάντηση λειτουργεί διερευ-
νητικά όσον αφορά στις ανάγκες των
συμμετεχόντων και παρουσιάζεται το
θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια των
συναντήσεων αναλύονται οι θεματικές
ενότητες που έχουν τεθεί, συζητιούνται
και εφαρμόζονται πρακτικές παρέμβα-
σης στη σχολική τάξη και στο σχολείο.

φάση 5 «Αξιολόγηση»
Η αξιολόγηση διαπερνά το σύνολο του
επιμορφωτικού προγράμματος και σε
όλες τις φάσεις του. Εργαλεία όπως τα
ερωτηματολόγια, η παρατήρηση, η συ-
νέντευξη, χρησιμοποιούνται τόσο για
τη διαμορφωτική αξιολόγηση όσο και
για την αθροιστική. Με τη διαμορφω-
τική αξιολόγηση ελέγχεται η σαφήνεια
του περιεχομένου του προγράμματος
(είναι κατανοητό από τους συμμετέχο-
ντες), ο αντίκτυπος του προγράμματος
στους συμμετέχοντες (χρησιμότητα των
πληροφοριών και ικανοποίηση από τις
γνώσεις που προφέρονται) και η δυνα-
τότητα επίτευξης της εκπαίδευσης (οι
διαθέσιμες πηγές εξασφαλίζουν την επι-
τυχία του προγράμματος). Με την
αθροιστική αξιολόγηση ελέγχεται η επί-
τευξη του σκοπού, η κάλυψη των εκ-
παιδευτικών αναγκών των συμμετεχό-
ντων, η εκπαιδευτική στρατηγική, η χρη-
σιμότητα του προγράμματος, η πληρό-
τητα η ακρίβεια του περιεχομένου του. 

Επίλογος

το μοντέλο ADDIE αποτέλεσε τη
βάση σχεδιασμού μια επιμορφωτικής
δράσης για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας
και β/θμιας πάνω στο θέμα των επιθε-
τικών συμπεριφορών στο σχολείο. Η
προτεινόμενη δράση μπορεί να εφαρ-
μοστεί από ένα ευρύ φάσμα φορέων
σχολικού και κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Διευ-
θυντές σχολείων στην μονάδα τους για
εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς, οι
Διευθυντές Εκπαίδευσης στην περιοχή
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ευθύνης τους για Διευθυντές σχολείων,
εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας,
οι Σχολικοί Σύμβουλοι στους εκπαι-
δευτικούς της ειδικότητάς τους κ.ο.κ..
Η αναζήτηση των ενδεδειγμένων τρό-

πων διαχείρισης της επιθετικής συμπε-
ριφοράς είναι η αρχή για την επίλυση
του προβλήματος και κάθε επιμορφω-
τική δράση θα μας φέρει πιο κοντά στη
εξάλειψη του φαινομένου. 
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Εισαγωγή

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει
πλήξει εδώ και αρκετό καιρό την κυ-
πριακή κοινωνία επιδρώντας δυσμενώς
στην κοινωνική συνοχή και αποφέρο-
ντας πολλαπλές ανατροπές τόσο σε ατο-
μικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Οι επι-
πτώσεις της οικονομικής ύφεσης έχουν
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και τον
τομέα της ψυχικής υγείας μιας και η
ταυτότητα και η ζωή του σύγχρονου αν-

θρώπου είναι άρρηκτα δομημένες γύ-
ρω από την εργασία και την οικονομι-
κή επιφάνεια. Έχουν διεξαχθεί αρκε-
τές μελέτες οι οποίες διερευνούν την
συσχέτιση μεταξύ της απώλειας εργα-
σίας και της αύξησης των ψυχιατρικών
διαταραχών. Μελέτη των Paul και
Moser (2009) αναδυκνύει τις επιδρά-
σεις της ανεργίας στην ψυχική υγεία,
όπου ο μέσος όρος των ατόμων που εί-
χαν ψυχολογικά προβλήματα ήταν
υπερδιπλάσιος για τους άνεργους (34%)
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Περίληψη
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σε σύγκριση με τα εργαζόμενα άτομα
(16%). 

Μελέτες σε καταστάσεις οικονομι-
κών κρίσεων έδειξαν ότι τα ποσοστά
ειδικών αιτιών θνησιμότητας δείχνουν
να επηρεάζονται από τη σοβαρότητα
της κρίσης. Σε μελέτη που διερεύνησε
τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές
μεταβολές επηρέασαν τα ποσοστά θνη-
σιμότητας σε 26 χώρες της Ευρώπης κα-
τά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, βρέ-
θηκε ότι για κάθε αύξηση 1% στην
ανεργία, υπήρχε αύξηση 0,8% στις αυ-
τοκτονίες στις ηλικίες κάτω των 65 ετών,
καθώς και αύξηση 0,8% στις ανθρω-
ποκτονίες. Επίσης, αύξηση πάνω από
το 3% στην ανεργία είχε αντίστοιχα
ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στις αυ-
τοκτονίες στις ηλικίες κάτω των 65 ετών
(Stuckler et al., 2009). Σε έρευνα που
διεξήχθει από τους Chang, Stuckler, Yip
& Gunnell (2013) σχετικά με την επί-
δραση της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης στην αυτοκτονικότητα σε 54 χώρες,
για άτομα 15 ετών και άνω, διαπιστώ-
θηκε ότι το 2009 υπήρξαν 4884 επιπρό-
σθετες αυτοκτονίες σε σύγκριση με τις
τάσεις προηγούμενων ετών (2000-07).
Η αύξηση στις αυτοκτονίες διαπιστώ-
θηκε κυρίως σε άντρες στις ηλικίες 15-
24 στις Ευρωπαϊκές χώρες και 45-64
ετών στην Αμερική. Επίσης, διαπιστώ-
νεται μέσα από τη συγκεκριμένα έρευ-
να ότι η αύξηση στις αυτοκτονίες στους
άντρες σχετίζεται με την αύξηση της
ανεργίας, ειδικά στις χώρες με χαμηλά
ποσοστά ανεργίας πριν την κρίση. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη των επιπτώ-
σεων της Ασιατικής οικονομικής κρί-
σης του 1997-98 αναδεικνύει την ιδιαί-
τερη αύξηση των ποσοστών των αυτο-

κτονιών στις χώρες της νοτιοανατολι-
κής Ασίας και συγκεκριμένα κατά 30%
αύξηση στην Ιαπωνία, 44% αύξηση στο
Χονγκ κονγκ, όπως και 45% αύξηση
στην κορέα (Chang, Gunnell, & Sterne,
2009). Σε παρόμοια έρευνα όπου διε-
ρευνήθηκαν οι επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης και συνδεόμενων κοινω-
νικών αλλαγών, εμφανίζεται ότι οι με-
γάλες οικονομικές απώλειες σε ατομι-
κό επίπεδο συνεισφέρουν στην αύξηση
των ποσοστών των αυτοκτονιών κυρίως
μέσω της αύξησης των καταθλιπτικών
διαταραχών, οι οποίες παραμένουν χω-
ρίς θεραπεία (Philips, Huaqing, &
Yanping, 1999). 

Μια πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα
δεδομένα σε 63 χώρες, διερευνώντας
τη συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και αυ-
τοκτονιών σε αυτές τις χώρες από το
2000-11. Σε όλες τις χώρες, το ρίσκο για
αυτοκτονία σχετιζόμενο με την ανερ-
γία αυξήθηκε περίπου 20-30% κατά την
περίοδο της μελέτης. Συγκεκριμένα,
41148 αυτοκτονίες είχαν συνδεθεί με
την ανεργία το 2007 και 46131 το 2009,
συνολικά 4983 επιπρόσθετες αυτοκτο-
νίες από την έναρξη της οικονομικής
κρίσης το 2008 (Nordt, Warnke, Seifritz,
& Kawhol, 2015). 

τρεις πρόσφατες μελέτες στην Αγ-
γλία (Bar et al. 2012), Ιταλία (De Vogli,
Marmot & Stuckler, 2012) και Ηνωμέ-
νες Πολιτείες (Reeves et al., 2012) δια-
πίστωσαν σημαντικές αυξήσεις στις αυ-
τοκτονίες μεταξύ των 2008-10 σε κάθε
χώρα. 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δια-
πιστώσει ότι οι οικονομικές υφέσεις τεί-
νουν να επηρεάζουν περισσότερο τους
άντρες που βρίσκονται ακόμη σε ερ-
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γάσιμη ηλικία παρά σε μεγαλύτερους
άντρες στις οικονομικές κρίσεις της Ρω-
σίας (1990) και Ασίας (1997) (Chang,
Gunnell, & Sterne, 2009). 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης στην ψυχική υγεία διερευνήθηκαν
από τους Γιωτάκο, καράμπελα και
καυκά το 2011 στην Ελλάδα. Στη με-
λέτη αυτή διαφάνηκε ότι οι δείκτες ψυ-
χικής υγείας που έχουν σημαντική συ-
σχέτιση με τους οικονομικούς δείκτες
είναι οι επισκέψεις σε τακτικά εξωτε-
ρικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων
ψυχιατρικών κλινικών, οι αυτοκτονίες,
οι ανθρωποκτονίες και οι αριθμοί δια-
ζυγίων. βρέθηκε επίσης ότι η αύξηση
των αυτοκτονιών σχετίζεται με χαμη-
λότερο μέσο εισόδημα. 

Σε έρευνα των Οικονόμου και συ-
νεργατών (2013) παρατηρήθηκε ότι το
2011 υπήρξε αύξηση στις αναφορές (34)
απόπειρας τον τελευταίο μήνα πριν τη
διεξαγωγή της έρευνας έναντι των ανα-
φορών (24) το 2009. 

Η έναρξη της οικονομικής κρίσης
στην κύπρο εντοπίζεται μετά το 2009.
Σημαντικό γεγονός στην ιστορία της οι-
κονομικής ύφεσης στην κύπρο αποτέ-
λεσε το κούρεμα του 40% των καταθέ-
σεων των κυπριακών τραπεζών τον
Μάρτιο του 2013 και η μετέπειτα συγ-
χώνευση των δυο μεγαλύτερων κυ-
πριακών τραπεζών με αποτέλεσμα να
υπάρξουν αλυσιδωτές οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις. την άνοιξη του
2013 σημειώνεται και η είσοδος της κύ-
πρου στο μνημόνιο με επιπρόσθετες φο-
ρολογήσεις και σημαντικές αποκοπές
στις κοινωνικές παροχές και μισθούς,
γεγονότα που οδήγησαν σε κορύφωση
της κρίσης (Μνημόνιο Συναντίληψης

για τη Δεσμευτική Ειδική Οικονομική
Πολιτική, 2013).

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης
ήταν η σύγκριση τριών δεικτών οικο-
νομικής ύφεσης (ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν, ποσοστά ανεργίας, ποσοστά
πληθυσμού στα όρια της φτώχειας/κοι-
νωνικού αποκλεισμού) μεταξύ των
ετών 2008-2014 με τα ποσοστά αυτο-
κτονιών κατά την ίδια περίοδο στην
κύπρο. Επιπρόσθετος στόχος της με-
λέτης είναι η εξέταση των δημογραφι-
κών παραγόντων που σχετίζονται με
το φαινόμενο της αυτοκτονικότητας
στην κύπρο. Ο λόγος που επιλέχθηκε
η συγκεκριμένη περίοδος ήταν ώστε
να μελετηθεί διαχρονικά η τάση στις
αυτοχειρίες σε αλληλεπίδραση με την
εξέλιξη της οικονομικής ύφεσης στην
κύπρο.

Μέθοδος

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση
των τριών δεικτών οικονομικής ύφεσης
από το 2008-2015 στην κύπρο και των
δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά αυ-
τοκτονιών και δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά συνδεόμενα με αυτά τα ποσο-
στά κατά την ίδια περίοδο. Η ανασκό-
πηση έγινε μέσω στατιστικών στοιχεί-
ων από την Eurostat, την Αρχή Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κύπρου
(ΑνΑΔ), την Στατιστική Υπηρεσία κύ-
πρου, το Γραφείο Ανάλυσης και Στατι-
στικής της Αστυνομίας κύπρου, την Επί-
σημη Εφημερίδα της κυπριακής Δημο-
κρατίας και το Αρχείο Αιτιών Θανάτου
της Μονάδας Παρακολούθησης της
Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
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Ευρήματα

Α. Δείκτες οικονομικής ύφεσης 
στην Κύπρο

Όπως διαφαίνεται στον πιο πάνω
πίνακα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊ-
όν κατά τα έτη 2008-15 παρουσιάζει μεί-
ωση ξεκινώντας από το 2009 ενώ πα-
ρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση τις
χρονιές 2012, 2013 και 2014. 

το γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυ-
σμού 15+ ετών στην κύπρο παρουσίασε
δραματική αύξηση μέσα στην περίοδο
αυτή αφού τετραπλασιάστηκε. Σημειώ-
νεται ότι από το 2012, το ποσοστό στην
κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντί-
στοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ενώ η διαφορά το 2014 αυξήθηκε ακό-
μη περισσότερο. Πρόσθετα, διαπιστώνε-
ται πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των
μακροχρόνια ανέργων (ΑνΑΔ, 2014).
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Πίνακας 1
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Κύπρος 2008-15. 

Πίνακας 2
Γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών Κύπρος (2008-15). 

2008 3.8

2009 -2.0

2010 1.4

2011 0.3

2012 -2.4

2013 -5.4

2014 -2.3

2015 2.2

Έτος Συνολικά ποσοστά ανεργίας

2008 3.3%

2009 5.4%

2010 6.3%

2011 7.9%

2012 11.9%

2013 15.9%

2014 16.1%

2015 15.7%

Πηγή: Eurostat, 2015



Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας
κατά ηλικία στην κύπρο κατά την πε-
ρίοδο 2008-14 διαπιστώνεται ότι με-
γαλύτερο με πολύ σημαντική διαφορά
ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στον
πληθυσμό 15-24 χρονών, διαπίστωση
που επιβεβαιώνει ότι η ανεργία επη-
ρεάζει κατά κύριο λόγο τους νέους.
Σε ψηλά επίπεδα, με διαχρονικά αυ-

ξητική τάση, βρίσκεται επίσης το πο-
σοστό ανεργίας του πληθυσμού 25-54
χρονών και 55-64 χρονών. Επιπρό-
σθετα, συγκρίνοντας τα ποσοστά ανερ-
γίας κατά φύλο στην κύπρο την ίδια
περίοδο διαπιστώνεται ότι το ποσο-
στό ανεργίας των ανδρών από το 2008
μέχρι το 2010 ήταν χαμηλότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ενώ
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Πίνακας 3
Ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά ηλικία στην Κύπρο 

την περίοδο 2008- 2014.

15-24 25-54 55-64 65+

2008 9,0% 3,2% 3,2% 0,0% 

2009 13,8% 4,6% 4,3% 0,6% 

2010 16,6% 5,4% 4,7% 0,2% 

2011 22,4% 6,8% 4,9% 0,6% 

2012 27,7% 10,5% 9,7% 1,1% 

2013 38,9% 13,9% 12,4% 5,4% 

2014 36,0% 13,9% 16,3% 1,8% 

Πίνακας 4
Ποσοστά του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας/του κοινωνικού 

αποκλεισμού 2008-2014 (%)

Πηγή: ΑνΑΔ, 2014

Πηγή: Eurostat, 2015

Έτος %

2008 23.3 

2009 23.5 

2010 24.6 

2011 24.6 

2012 27.1 

2013 27.8 

2014 27.4 

2015 23.3 



από το 2011 και μετά κυμαίνεται σε
ψηλότερα επίπεδα.

τα ποσοστά του πληθυσμού στα όρια
της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού αυξήθηκαν σταδιακά από το
2008 ενώ η μείωση που παρατηρείται το
2015 οφείλεται στην εύρεση εργασίας
ενός αριθμού κυπρίων στο εξωτερικό. 

Β. Δείκτες αυτοκτονικότητας 
στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία,
παρατηρείται σταδιακή αύξηση στις αυ-
τοχειρίες από το 2004 και μετέπειτα. Η
μεγαλύτερη αύξηση στις αυτοχειρίες
παρατηρείται κατά τα έτη 2008, 2013
και 2014. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι
σύμφωνα με τη Μονάδα Παρακολού-
θησης της Υγείας, η διαδικασία συλλο-
γής των δεδομένων από τη Μονάδα βελ-

τιώθηκε σταδιακά διαχρονικά. Επομέ-
νως η αυξητική τάση δυνατό να οφεί-
λεται κυρίως στην πληρέστερη κατα-
γραφή και όχι σε πραγματική αύξηση
των αυτοκτονιών (Σχήμα 1).

Παρατηρούμε διαχρονικά μία αύ-
ξηση στους αριθμούς αυτοκτονιών την
περίοδο 2004-2014, ειδικότερα στους
άνδρες, οι οποίοι αποτελούν το 85%
των περιπτώσεων. Ιδιαίτερη αύξηση πα-
ρατηρούμε τις χρονιές 2013-14, ενώ το
2014 παρατηρούμε αύξηση στις αυτο-
κτονίες και των γυναικών. Οι ηλικιακές
ομάδες με τα πιο ψηλά ποσοστά αυτο-
κτονιών είναι οι 40-44 ετών, 25-29 ετών,
ενώ ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες
35-39 και 30-34 ετών. Σημαντική παρα-
τήρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι αυ-
τοχειρίες παρουσιάζονται αυξημένες
σε άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε ερ-
γάσιμη ηλικία. 
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Πίνακας 5
Θάνατοι λόγω αυτοκτονιών κατά φύλο, 2004-2014.

Έτος θανάτου Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

2004 5 2 7

2005 12 5 17

2006 12 7 19

2007 15 4 19

2008 32 10 42

2009 26 7 33

2010 30 8 38

2011 26 5 31

2012 35 3 38

2013 40 5 45*

2014 31 13 44*

2004-14 264 69 333

Πηγή: Αρχείο Αιτιών Θανάτου, Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, Υπουργείο Υγείας 



Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν
η διαχρονική μελέτη των αυτοχειρίων
στην κύπρο σε σχέση με τους σημαντι-
κότερους δείκτες οικονομικής ύφεσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, διαπιστώνε-
ται αύξηση των αυτοκτονιών στην κύ-
προ από το 2008 και μετά. Η αύξηση
αυτή πιθανό να σχετίζεται με την έναρ-
ξη της οικονομικής ύφεσης στην κύπρο.

Ιδιαίτερη αύξηση παρουσίασαν οι
αυτοκτονίες κατά τα έτη 2013-14. το
2013 επιβλήθηκε το κούρεμα των κα-
ταθέσεων ενώ τα μνημονιακά μέτρα πε-
ριλάμβαναν σημαντικές περικοπές σε
μισθούς, κοινωνικές παροχές και επι-
πρόσθετες φορολογήσεις. την περίοδο
αυτή σημειώθηκαν τα υψηλότερα πο-
σοστά ανεργίας στην κύπρο. κατά την
ίδια περίοδο σημειώθηκαν τα υψηλό-
τερα ποσοστά του πληθυσμού στα όρια
της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού. τα περισσότερα περιστατι-
κά αυτοχειρίας αφορούν άνδρες ηλι-
κίας 40-44 και 25-29 ετών. Παράλληλα,

ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν και οι
ηλικιακές ομάδες 30-34, 35-39. τα πε-
ριστατικά αυτά φαίνεται να συνδέονται
με την επικράτηση της ανεργίας στα νε-
αρότερα άτομα στην κύπρο. Επιπρό-
σθετα, η σύγκριση επιβεβαιώνει προη-
γούμενες έρευνες σε άλλες χώρες οι
οποίες αναδεικνύουν ότι οι οικονομι-
κές υφέσεις τείνουν να επηρεάζουν πε-
ρισσότερο τους άντρες που βρίσκονται
ακόμη σε εργάσιμη ηλικία, ειδικά στις
χώρες με χαμηλά ποσοστά ανεργίας
πριν την κρίση.

καταληκτικά, η οικονομική κρίση
στην κύπρο φαίνεται να έχει οδηγήσει
σε μία σταδιακή αύξηση του ποσοστού
των αυτοκτονιών, σχετιζόμενο με το κού-
ρεμα των καταθέσεων, τους δείκτες αύ-
ξησης της ανεργίας, της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η αυτο-
κτονία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμε-
νο με πολυπαραγοντική αιτιολογία. Εί-
ναι σημαντικό να μη παραγνωρίζονται
οι επιπτώσεις των κοινωνικών φαινο-
μένων στη ψυχική υγεία του ατόμου. το
γεγονός αυτό είχε απασχολήσει από πο-
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Σχήμα 1
Θάνατοι λόγω αυτοκτονιών κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2004-2014.



λύ παλιά την κοινωνιολογική θεωρία,
όταν ο Εμίλ Ντυρκάημ μέσα από την με-
λέτη του για τις αυτοκτονίες (1897) προ-
σπάθησε να αποδείξει την επίδραση της
κατάστασης της συλλογικής συνείδησης
και της κοινωνικής συνοχής στην ψυχι-
κή υγεία των ανθρώπων που ανήκαν σε
συγκεκριμένες ομάδες, στη σύγχρονη
εποχή (Porter, 2009). Η ανεργία και η
οικονομική επισφάλεια λειτουργούν ως
επιβαρυντικοί παράγοντες ως προς την
ανάπτυξη αυτοκτονικότητας σε ήδη ευ-
άλωτα άτομα. Συνεπώς, κρίνεται σημα-
ντικό να σχεδιαστούν εκείνες οι πα-
ρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην κα-
λύτερη αντιμετώπιση της.

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στην
πρόληψη και αντιμετώπιση της αυ-
τοκτονικότητας

Η πρόληψη της αυτοκτονίας πρέπει
να στοχεύει σε αυτοκτονικά άτομα,
στους ενήλικες που τους επηρεάζουν,
στους φίλους και συγγενείς τους, στους
επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγεί-
ας και στα ΜΜΕ (Shaffer, 2001). 

Υπάρχουν τρία είδη πρόληψης της
αυτοκτονίας με τα οποία μπορεί να
ασχοληθεί ο επαγγελματίας σύμβουλος:
η πρωτογενής, η δευτερογενής και η τρι-
τογενής πρόληψη.

Η πρωτογενής πρόληψη αφορά τα
αίτια τα οποία είναι πιθανό να προκα-
λέσουν την αυτοκτονία, τα οποία μπο-
ρεί να είναι: η ανεργία, η οικονομική
δυσχέρια, η κοινωνική απομόνωση, το
χρέος, ο φόβος καταδίκης ή η καταδί-
κη, η οικογενειακή δυσλειτουργία. Ανα-
γκαία θεωρείται και η αναγνώριση των

ενδεχόμενων διαταραχών (π.χ. διατα-
ραχές διάθεσης, ουσιοεξαρτήσεις, άγ-
χος) και στρεσογόνων καταστάσεων
(π.χ. εξευτελισμός, οικονομική δυσχέ-
ρεια, νομικά προβλήματα) που μπορεί
να προκαλέσουν αλλαγές στη διάθεση
του ατόμου όπως: άγχος, απελπισία,
αβοηθησία, θυμός κ.α και να οδηγήσουν
σε αυτοκτονικό ιδεασμό. Μετά την ανα-
γνώριση των χαρακτηριστικών αυτών
πρέπει να ακολουθήσει η θεραπεία τους
(Shaffer, 2001). Ο σύμβουλος πρέπει να
είναι αρχικά σε θέση να αναγνωρίσει
τη σοβαρότητα ενός περιστατικού, τα
σημάδια που υποδηλώνουν αυτοκτονι-
κότητα, να γνωρίζει τις κατάλληλες υπη-
ρεσίες και επαγγελματίες που μπορούν
να φιλοξενήσουν τέτοια άτομα για να
κάνει τα σωστά βήματα που θα οδηγή-
σουν στην βελτίωση της ψυχοσυναι-
σθηματικής κατάστασης του ατόμου.
Επομένως, πρώτα πρέπει να είναι ενή-
μερος για όλα αυτά και σε εγρήγορση
ούτως ώστε να δράσει γρήγορα πριν να
υπάρξει απόπειρα ή αυτοκτονία. 

Η δευτερογενής πρόληψη, σχετίζε-
ται με τη θεραπεία των αιτιών που μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία,
τα οποία εντοπίστηκαν στη πρωτογενή
πρόληψη και μπορεί να περιλαμβάνει
παρεμβάσεις όπως την προαγωγή δια-
χείρισης του στρες και των ψυχοπιε-
στικών καταστάσεων που βιώνει το άτο-
μο, μέσω συμβουλευτικών προγραμμά-
των οικονομικής διαχείρισης, ψυχολο-
γικής υποστήριξης και επαγγελματικού
προσανατολισμού. Επιπρόσθετα, την
επιμόρφωση επαγγελματιών συμβού-
λων ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα και
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περι-
στατικά αυτοκτονικότητας. Η προστα-
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σία επίσης των ατόμων που βρίσκονται
σε μεγαλύτερο κίνδυνο κρίνεται σκό-
πιμο να βρίσκεται στο κέντρο της κινη-
τοποίησης, ενεργοποιώντας τη δράση
όλων των κοινωνικών και άτυπων δι-
κτύων ασφαλείας (εκκλησία, οικογέ-
νεια, φίλοι) για την υποστήριξη των ατό-
μων αυτών και την μείωση του κοινω-
νικού αποκλεισμού (Μπούρας και Λυ-
κούρας, 2011). 

τέλος, η τριτογενής πρόληψη αφο-
ρά την αντιμετώπιση των παραγόντων
που μπορούν να θέσουν το άτομο σε

υψηλό κίνδυνο για απόπειρα αυτοκτο-
νίας ή επαναλαμβανόμενη απόπειρα
(Μέντη, 2007). Αφορά την αντιμετώπι-
ση των παραγόντων που μπορούν να θέ-
σουν το άτομο σε υψηλό κίνδυνο για
απόπειρα αυτοκτονίας ή επαναλαμβα-
νόμενη απόπειρα. Επιπρόσθετα, επι-
γκεντρώνεται στην αποκατάσταση της
υγείας των πληγέντων, αλλά και στην
οικονομική ενίσχυση αυτών, διασφαλί-
ζοντας τις ελάχιστες ικανές συνθήκες
διαβίωσης (Μπούρας και Λυκούρας,
2011). 
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Εισαγωγή

Στο άρθρο μας εξετάζεται ο ρόλος
της Συμβουλευτικής στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, ως δομής και αναγκαίας
λειτουργικότητας, σε ένα σύγχρονο πε-
ριβάλλον ασάφειας και αβεβαιότητας1.
Επικεντρωνόμαστε στην έννοια της
αναδόμησης, με έμφαση στην εξειδί-
κευση φορέων, ώστε να είναι δυνατή η
προσαρμογή των ατόμων στο ρευστό,
πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον (Beck,
2015). Θεωρούμε ότι η ικανότητα προ-

σαρμογής, ως εξελικτική καθολικότη-
τα, συμβάλλει με ατομικούς όρους στην
αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού
των ατόμων, μέσα από διαδικασίες
διαρκούς επανένταξης. Έτσι, το άτομο
μαθαίνει να κινητοποιεί πόρους από τα
διαφορετικά πεδία εκπαίδευσης του, τα
οποία συμβάλλουν σε μια προσαρμο-
στική αναβάθμιση. 

το άτομο επωφελείται ευκαιριών
μέσα από στρατηγικές υπερβάσεις. Η
πρόκληση για την Συμβουλευτική στο
εκπαιδευτικό σύστημα2 είναι η δημι-
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1. βλ. Για το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοι-
νωνίες, ώστε να μεγιστοποιείται ο φόβος (Bauman, 2009).

2. βλ. Για τη λειτουργική οργάνωση της εκπαίδευσης σε ένα συστημικό μοντέλο πολιτικής
(Mitchell & Crowson, 2011).
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ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Περίληψη
το άρθρο μας επικεντρώνεται στις συμβουλευτικές δομές, που πρέπει να ενεργοποιηθούν
στην εκπαίδευση ως αναγκαιότητα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η Συμβουλευτική
εντάσσεται στις εκπαιδευτικές πρακτικές, που βασίζονται στην διαλεκτική σχέση μεταξύ εκ-
παίδευσης και κοινωνίας. Παρουσιάζουμε τις κοινωνικές διεργασίες που εκτυλίσσονται στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε άμεση συσχέτιση με την επανερμηνεία της δομικής κρίσης, που
υπερβαίνει την οικονομική διάσταση. το θέμα της Συμβουλευτικής εντάσσεται στις εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις που με πολιτικούς όρους επικεντρώνονται στη δημοκρατική λειτουρ-
γία του συστήματος. Έτσι, η Συμβουλευτική, ως φορέας, είναι συνυφασμένη με την πολιτι-
κή και την πολιτιστική διάσταση της εκπαίδευσης.  

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικές πρακτικές, Οικονομική διάσταση, Δημο-
κρατική λειτουργία, Διαλεκτική σχέση.



ουργία πρακτικών άρθρωσης λόγου και
μηχανισμών συναισθηματικής εξισορ-
ρόπησης, ώστε το άτομο να υπερασπί-
ζει την ατομικότητα του και την ταυτό-
τητα του σε μια ανταγωνιστική κατα-
σκευή κυμαινόμενων σημαινόμενων,
ασύμβατων καταστάσεων ταυτόχρονης
αναίρεσης της πολιτικής των δικαιω-
μάτων (Flam & King, 2005). 

το μοντέλο της Συμβουλευτικής που
προτείνουμε, εναρμονίζεται με ένα δια-
φορετικό παράδειγμα εκπαίδευσης,
όπου γνώση, ηθική και συγκρότηση του
εαυτού ενσωματώνονται σε μια μορφή
εκπαιδευτικού διανοητισμού, που επα-
νασυγκροτείται, προκειμένου το άτομο
να κατανοήσει και να διαμορφώσει
ανταγωνιστικό, αντιθετικό λόγο και
αντίστοιχο ρόλο στο ρευστό πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον. Σε μια τέ-
τοια οπτική η Συμβουλευτική θα ερμη-
νεύσει και θα αναλύσει τα σύνθετα πο-
λιτικο-οικονομικά παίγνια, με έμφαση
σε διεισδυτικές περιγραφές, διότι οι
όροι κατανόησης συνδέονται με τα λει-
τουργικά προαπαιτούμενα ένταξης των
ατόμων στην κοινωνία και την ανα-
διοργάνωση του εαυτού. Η Συμβου-
λευτική σε ένα μεταμοντέρνο σύστημα
εκπαίδευσης εναρμονίζει διαθεματικά
και διεπιστημονικά γνωσιακά πεδία, δί-
νοντας έμφαση σε πρακτικές και λει-
τουργικές, ιεραρχικές διευθετήσεις επι-
καιροποιώντας ζητήματα για την απο-
τελεσματικότητα της εκπαίδευσης, αλ-
λά και για τη λειτουργικότητα της δη-
μοκρατίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μας ενδιαφέ-
ρει να αναδείξουμε την Συμβουλευτι-
κή ως διαδικασία και λειτουργική αυ-
τόνομη εκπαιδευτική μονάδα, που συμ-

βάλει στην αντίληψη της κοινωνικο-πο-
λιτικής πραγματικότητας και μεταβι-
βάζει επεξεργασμένα στοιχεία στο εκ-
παιδευτικό περιβάλλον. Επικεντρωνό-
μαστε στην υποστασιοποίηση των δε-
δομένων του σύνθετου κοινωνικο-πο-
λιτικού περιβάλλοντος σε μια αναλυτι-
κή προσέγγιση ερμηνειών της εκπαι-
δευτικής λειτουργίας με τη δόμηση του
εαυτού των κοινωνικών υποκειμένων.
Η θεώρηση για τη Συμβουλευτική ανα-
δεικνύει τις σύνθετες εκπαιδευτικές
συμβάσεις, που πρέπει να συγκροτη-
θούν και να νοηματοδοτηθούν σε μια
εκπαιδευτική πολιτική προνοιακού λει-
τουργικού χαρακτήρα. Γνώσεις, στά-
σεις και συμπεριφορές προσδιορίζο-
νται ως θεωρήσεις στη Συμβουλευτική,
που παρεμβαίνει στον εκπαιδευτικό χώ-
ρο, διεκδικώντας την ανάληψη ρόλου.

Έτσι, η Συμβουλευτική, μέσα σε ένα
διευρυμένο θεωρητικό μοντέλο, με ει-
δικές τεχνικές προσέγγισης πρέπει να
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων συν-
δέοντας άρρηκτα θεωρία και εκπαι-
δευτικές μεθόδους, προκειμένου με την
κατανόηση των φαινομένων να συμ-
βάλλει σε νέες προσεγγίσεις για το ρό-
λο των ατόμων σε μεταβαλλόμενες συν-
θήκες. Παρατηρείται ότι στο μοντέλο
που προτείνεται γνώση, ταυτότητες και
περιβάλλοντα καθορίζουν τον Συμβου-
λευτικό λόγο ανακατασκευάζοντας εκ-
παιδευτικούς στόχους, που επικεντρώ-
νονται στο άτομο και στις συλλογικό-
τητες. Οι διαφορετικές καταστάσεις και
τα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα διε-
ρευνώνται ως δομές που σχετίζονται με
το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στην ανά-
λυση των λόγων που απορρέουν από τις
διαφορετικές θεωρητικές, πολιτικές, οι-
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κονομικές κατασκευές, η Συμβουλευτι-
κή κατανοεί, ερμηνεύει το πλαίσιο των
αλλαγών και αναπαράγει εκπαιδευτι-
κό λόγο επικεντρωμένο στο κοινωνικό
παρόν, αλλά και στο απροσδιόριστο
μέλλον. 

Εκπαιδευτικές προκλήσεις 
σε μεταβαλλόμενες οικονομικές
συνθήκες

Η οικονομική κρίση διαμορφώνει
νέα κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα στην
Ελλάδα (Μουρίκη, Μπαλούρδος κ.α.,
2012·Γεωργαράκης & Δεμερτζής, 2015),
που εγγράφονται στο εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον. Οι μαθητές ως αποδέκτες των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης μορ-
φοποιούν στάσεις και συναισθήματα, σε
εκδηλώσεις, εκφράσεις στα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. Οι προσωπικές τους ερ-
μηνείες και οι αναλυτικές τους περι-
γραφές βασίζονται στις εκτιμήσεις τους,
μέσα από την ρητή ή υπόρρητη λογο-
αναλυτική προσέγγιση σημείων και ση-
μαινόντων, που αναπαράγονται στις κοι-
νωνικές τους διαδράσεις. 

Με αφηρημένες αναφορές αναδει-
κνύουν τους προβληματισμούς τους που
βασίζονται στην εσωτερικευμένη θλί-
ψη και αδυναμία να εντάξουν τον εαυ-
τό τους στο παρόν και να διαμορφώ-
σουν προοπτικές για το μέλλον. Πρό-
κειται για τη συμβολική κατασκευή νοη-
μάτων που σταδιακά, με πολιτικούς και

κοινωνικούς όρους, οδηγεί όχι μόνο
στην κοινωνική απορρύθμιση αλλά και
στη συλλογική αποδιοργάνωση που εν-
νοιολογείται με την εγκαθίδρυση της
φυσικοποίησης του κοινωνικού απο-
κλεισμού και της ανομίας (Davou &
Demertzis, 2013). 

Ειδικότερα, οι μαθητές εντάσσονται
σε διευρυμένα κοινωνικά πεδία και
αντιλαμβάνονται τη ρευστή κατάσταση
και την απορύθμιση της κανονικότητας
τους. το οικογενειακό περιβάλλον –που
είναι ρυθμιστικό για την προσωπική
τους ισορροπία και ως αυθεντικός χώ-
ρος συντελεί στην οριοθέτηση σχέσεων
και καταστάσεων, που βασίζονται στη
δημιουργία ασφάλειας και σταθερότη-
τας– απορρυθμίζεται (καλεράντε,
2016). Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, ερμη-
νεύονται από τους μαθητές ως ανατρο-
πές. Ένας διαφορετικός λόγος εννοιο-
λογεί διαφορετικά αποσπασματικά νοή-
ματα. Ο μαθητής αισθάνεται να βρί-
σκεται μεταξύ αντικρουόμενων κοινω-
νικών πεδίων και ανταγωνιστικών αντι-
θετικών λόγων. Η απορρύθμιση του οι-
κογενειακού περιβάλλοντος, οι απροσ-
διόριστοι μετασχηματισμοί και οι συ-
ναφείς διαφοροποιημένες σχέσεις εσω-
τερικεύονται στα άτομα, δημιουργώ-
ντας αμφισβήτηση, αντιπαραγωγική
διάθεση, πεσιμιστικές στάσεις και αντί-
στοιχες επιλεκτικές μορφές περιθω-
ριοποίησης3. 

Η οικονομική κρίση ως ιστορική και
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3. βλ. Για τη διαμορφούμενη πολιτική απάθεια και τις μορφές κοινωνικής αποξένωσης, που
ενισχύονται, ως πολιτική στάση, κυρίως στον νεανικό πληθυσμό (Marsh O’Toole,& Jones 2007;
Luca, 1995). βλ. Για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις μορφές περιθωριοποίησης στις σύγχρο-
νες δυτικές κοινωνίες (Hills, Le Grand & Piachaud, 2002).



κοινωνική χρονικότητα χαρακτηρίζε-
ται από δομικούς μετασχηματισμούς,
που εννοιολογούνται ως απορρύθμιση,
με αποτέλεσμα σε ένα μεταβατικό στά-
διο, το άτομο να εγκλωβίζεται στα απο-
σπασματικά περιβάλλοντα αλήθειας,
χωρίς να μπορεί να ενοποιήσει ένα δι-
ευρυμένο σχέδιο για το παρόν και το
μέλλον ζώντας στιγμές εγκλωβισμένος
στην αβεβαιότητα. το σχολικό περι-
βάλλον μετασχηματίζεται σε ένα χώρο
χρηστικής γνώσης, για τις εισαγωγικές
στο Πανεπιστήμιο, επομένως δεν πα-
ράγεται λόγος ώστε να διαμορφωθεί
ένα σώμα γνώσης με συνάρθρωση απο-
φάσεων για τη ζωή. 

Οι νέοι, ειδικά των κατώτερων κοι-
νωνικών τάξεων, εγκλωβίζονται στη
διαχειριστική γνώση στο σχολικό περι-
βάλλον, χωρίς η γνώση να συμβάλλει
στη διαμόρφωση της υποκειμενικότη-
τας τους, διότι παρατηρείται η απο-
σύνδεση γνώσης-κοινωνικο-πολιτικής
ένταξης. Φαίνεται ότι τα άτομα, στα-
διακά, χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο
σύστημα, αμφισβητούν τους θεσμούς4,
στους οποίους εντάσσεται και η εκπαί-
δευση, διότι οι διαδικασίες έγκλισης
τους αποδυναμώνονται και ατομικές εν-
νοιολογήσεις αποδομούν τις διαδικα-
σίες κοινωνικής έγκλισης. 

Αντίστοιχες αναφορές χαρακτηρί-
ζουν και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δυναμικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζονται,
αντίθετα παρακάμπτονται διαδικασίες
για τη διερεύνηση της γνώσης και του
πρακτικού λόγου, που ενδεχόμενα θα
απελευθέρωναν τα άτομα. Η εκπαι-
δευτική κοινότητα βρίσκεται εγκλωβι-
σμένη σε ένα αντιπαραγωγικό εσω-
στρεφή λόγο, που δεν δημιουργεί προ-
ϋποθέσεις ερμηνείας της κοινωνικο-πο-
λιτικής πραγματικότητας5. Ανομικά φαι-
νόμενα και περιθωριοποίηση διαμορ-
φώνουν νέα υβριδικά περιβάλλοντα,
που φυσικοποιούν, σωρευτικά, εκδη-
λώσεις απάθειας και απαξίωσης. 

Στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής
πράξης μεμονωμένα άτομα κινούνται
στον εκπαιδευτικό χώρο, απομονωμέ-
να, με τυπικές διαπροσωπικές σχέσεις
και αντίστοιχες γραφειοκρατικές δια-
μεσολαβήσεις. Η τυπική παρουσία και
διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έρ-
γου είναι δύσκολο να παρακάμψει τη
διαμορφούμενη κοινωνικο-πολιτική
απορρύθμιση, διότι δεν μπορεί να δια-
χωριστεί ο διαχειριστικός λόγος από
τον εκπαιδευτικό ιδεολογικό λόγο που
ενδεχόμενα θα δημιουργούσε ελπίδα
και θετική δράση στο εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον. Οι ευρύτερες πολιτικές και
οικονομικές πράξεις έχουν επιπτώσεις
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, έτσι η
παραγωγή λόγου και οι συναφείς απο-
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4. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 44% των Ελλήνων δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους
θεσμούς και το 43% δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους. βλ. (Ενδεικτικά) Για
τον όρο «Ακαθάριστη Εθνική Ευημερία», που διαφοροποιείται από το ΑΕΠ. Η «Ακαθάριστη
Εθνική Ευημερία» καθορίζεται από το περιβάλλον, την υγεία και την εκπαίδευση (Anderson,
Cooper, Layard, Litchfield & Jane-Llopis, 2012).

5. βλ. Για την απώλεια της νεανικής ηλικίας, την επικέντρωση στη χρηστική γνώση και γε-
νικότερα θέματα απώλειας της ευτυχίας στην Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2015 (Gogou,
& Kalerante, 2015; Sharkin, 2013).



τιμήσεις για τα όρια και τη δράση των
ατόμων επηρεάζουν μαθητές και εκ-
παιδευτικούς, που φαίνεται να απομο-
νώνονται. Σε μια θεσμοποιημένη εκ-
παιδευτική διαδικασία δεν υπάρχει συ-
νιστώσα λόγων δράσεων και γνώσεων,
με αποτέλεσμα να μην συγκροτούνται
πρακτικές, που να ενοποιούν στόχους. 

Αντίθετα, ενισχύεται η μηχανική
αναπαραγωγή ατομικών στόχων και
πρακτικών, καθιστώντας δυσδιάκριτη
τη διάκριση μεταξύ του ιδεολογικού εκ-
παιδευτικού λόγου και του εκπαιδευτι-
κού μη παραγωγικού λόγου. κοινότο-
πες πρακτικές και νοήματα φυσικοποι-
ούνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως
αποδεκτές παραστάσεις της εκπαιδευ-
τικής πραγματικότητας.

Ανομία και κοινωνικός 
αποκλεισμός ως καταστάσεις
απορρύθμισης στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον

Στις συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης, και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
παρατηρείται το φαινόμενο του εγω-
κεντρισμού με τις αντίστοιχες διαδικα-
σίες εξατομίκευσης, που δεν συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων, αντίθετα περιθωριοποιούν τα
άτομα και δεν συντελείται η κοινωνική
αυτοπραγμάτωση τους. Ο εγωκεντρι-
κός ατομικισμός είναι αλληλένδετος με
την ιδιωτικοποίηση των προβλημάτων
και της ευθύνης για την αντιμετώπιση
τους (Bauman, 1991), ως συνέπεια και
οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα
φαινόμενα απορρύθμισης χωρίς να συμ-
βάλλουν σε κοινωνικο-πολιτικές πα-

ρεμβάσεις. Παρατηρείται ο εγκλωβι-
σμός σε αρνητικά συναισθήματα, που
λειτουργούν απορρυθμιστικά (Kemper,
1990), καθώς δεν συμβάλλουν στην άρ-
θρωση ενός σχεδίου δράσης, που εν-
δεχόμενα θα έδινε ρόλο στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και ταυτόχρονα θα
αναδείκνυε και τον θεσμό της εκπαί-
δευσης.

Η λειτουργία των εκπαιδευτικών φο-
ρέων εντάσσεται στις λογο-αναλυτικές
ανομικές αναπαραστάσεις, διότι αλλη-
λοσυγκρουόμενα σημαίνοντα σε επί-
πεδο νομοθεσίας και εφαρμογής απο-
διοργανώνουν, αντί να συντονίζουν την
λειτουργία τους. Η έννοια του ανομι-
κού σημαίνοντος φαίνεται να προσδιο-
ρίζεται και να στοιχειοθετείται από μια
κατάσταση αποσυντονισμού και έλλει-
ψης συνεπειών. Άτομα κινούνται στον
εκπαιδευτικό χώρο με τις δικές τους
νοηματοδοτήσεις, με τις ατομικές τους
διαχειριστικές επιλογές, έτσι διαμορ-
φώνονται μετέωρα εκπαιδευτικά ρε-
περτόρια, που τελικά ευνοούν την απα-
ξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και την αποδοκιμασία των ίδιων των εκ-
παιδευτικών.

Στην πανουργία του κοινωνικού
αποκλεισμού συμμετέχει και η εκπαι-
δευτική κοινότητα, μέσα από τη διάρ-
θρωση ατομικών λόγων, ασαφών ερ-
μηνειών και επιλεκτικών μετασχηματι-
σμών των εκπαιδευτικών πολιτικών σε
πράξεις. Η συγκρότηση της ερμηνείας
για τον εκπαιδευτικό ρόλο εμπεριέχει
λόγους, που ενσωματώνουν διαχειρι-
στικές διαδικασίες για τη διάχυση της
γνώσης και για τη διευθέτηση επιφα-
νειακών δυσλειτουργιών στο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον, υποβαθμίζοντας
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ακόμη και τις πειθαρχικές ασυμμετρίες,
που παρατηρούνται στους εκπαιδευτι-
κούς χώρους, ώστε να φυσικοποιούνται
και τα ανομικά φαινόμενα (Martocci,
2015). Οι πολιτικές καταστάσεις απορ-
ρύθμισης μετασχηματίζονται σε αντί-
στοιχες κοινωνικές αναπαραστάσεις,
ώστε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον να
αρθρώνονται νοήματα, που να μην λαμ-
βάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των
ατόμων, την αναγκαιότητα συγκρότη-
σης των κοινωνικών υποκειμένων, την
πολιτική και κοινωνική ηθική.

Η ερμηνεία των εκπαιδευτικών ζη-
τημάτων με βάση τον οικονομικό -πο-
λιτικό λόγο, με τη συρρίκνωση κατάρ-
γηση σχολείων, μείωση των ειδικοτή-
των, παρατηρείται ότι επεκτείνεται και
στους εκπαιδευτικούς προνοιακούς φο-
ρείς (Taylor-Gooby, 2013). Σε μια κα-
τάσταση γενικευμένης απορρύθμισης,
η Συμβουλευτική, ως δομή, πρακτική
και λόγος, θα πρέπει να ενισχυθεί πα-
ρεμβαίνοντας στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, κατηγοριοποιώντας τα προ-
βλήματα, αναδεικνύοντας προβληματι-
σμούς, μετασχηματίζοντας τις ατομο-
κεντρικές προσεγγίσεις σε κοινωνικο-
πολιτικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι η
προβολή εναλλακτικών προτάσεων για
την διεκπεραίωση ενός διαφορετικού
έργου στην εκπαίδευση, ώστε οι εκ-
παιδευτικοί να επανορίσουν το ρόλο

τους σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης.
Η συνθετότητα του εκπαιδευτικού λό-
γου θα συνδυαστεί με διαδραστικές πα-
ρεμβάσεις με την ενίσχυση δημοκρατι-
κών πρακτικών6, που θα ορίσουν τη συ-
σχέτιση εκπαίδευσης, πολιτικής ηθικής
και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Πολιτικός λειτουργικός λόγος 
της Συμβουλευτικής 

Στην ιστορία της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής αποδεσμεύεται, ως παράδειγ-
μα κατασκευής Συμβουλευτικής διαδι-
κασίας και Συμβουλευτικής εφαρμογής,
το μοντέλο Συμβουλευτικών παρεμβά-
σεων 1982-19867. Μια εμπειρική διε-
ρεύνηση της νομιμοποίησης του Συμ-
βουλευτικού συστήματος βασίζεται στη
μελέτη της γενικότερης νομοθεσίας για
την εκπαίδευση και στη συγκρότηση και
λειτουργία του θεσμού της εκπαίδευ-
σης με εναρμόνιση των φορέων του τυ-
πικού κοινωνικού ελέγχου με την δη-
μοκρατία και την ιδιοσυγκρασιακή λει-
τουργία των ατόμων. Ένα διαφορετι-
κό πλαίσιο εξουσίας και δυναμικής ανα-
δεικνύεται και προωθείται η ιδέα της
εκπαίδευσης ως ολότητας. Συνεπώς, κα-
ταναγκαστική και κατασταλτική άσκη-
ση ελέγχου των φορέων και των δομών
απορρίπτεται ως μη δημοκρατική θε-
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6. Πρβλ. Με οικονομικούς όρους, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη διαμόρφωση
δυσλειτουργικής κοινωνικής ανισότητας (Piketty, 2014). Για μια ιστορικο-κοινωνική ανάλυση της
όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων (Rosanvallon, 2014). Ευρύτερους προβληματισμούς για την
κρίση των δημοκρατικών θεσμών (τσουκαλάς, 2014). 

7. Η επικέντρωση μας, σε αυτή τη περίοδο, είναι αποτέλεσμα διαιρετικής τομής με τον προσ-
διορισμό της ιδεολογικής ταυτότητας, η οποία καθορίζει τη συνέχεια των μεταπολιτευτικών εκ-
παιδευτικών πρακτικών και εννοιολογεί ρητά ή υπόρρητα ένα μοντέλο Συμβουλευτικής παρέμ-
βασης.



σμική οργάνωση (Μαυρής, 2004). Η
σχέση Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικής
ηθικής και αποτελεσματικότητας εν-
νοιολογείται στο πλαίσιο μιας κανονι-
στικής διαδικασίας, που υποδηλώνει
μια διαφορετική πολιτική πρόθεση για
το ρόλο της εκπαίδευσης και για την
επίτευξη εμπιστοσύνης στην εκπαιδευ-
τική κοινότητα. Ιστορικοί και πολιτικοί
παράμετροι καθίστανται «condition sine
qua non» για την ανάλυση της εκπαι-
δευτικής δόμησης και της αξιακής συ-
γκρότησης της εκπαίδευσης.

Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
ως οργανωμένος φορέας εντάσσεται
στις πολιτικές δράσεις της πρώτης κυ-
βέρνησης A. Παπανδρέου, όπου η ίδρυ-
ση αυτών των φορέων ενσωματώνεται
σε ένα διευρυμένο σχέδιο αλλαγής της
πολιτικής για την εκπαίδευση, με βάση
την πολιτική θεμελίωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Έτσι, η Συμβουλευτική
ως υπερδομή του εκπαιδευτικού συ-
στήματος παράγει πολιτικό λόγο, εν-
νοιολογεί και ενισχύει εκπαιδευτικές
δράσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Η λειτουργικότητα της Συμβουλευτικής
καθορίζεται από τις διαδικασίες συ-
γκρότησης ενός διαφορετικού πολιτι-
κού μηνύματος, που χωρίς το εκπαι-
δευτικό σύστημα να προσφύγει σε μορ-
φές αλλαγής του συστήματος ή ανα-
τροπής του, παρεμβαίνει με διορθωτι-
κές πολιτικές, επικαθορίζοντας τη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
με βάση το σχεδιασμό υλοποίησης ει-
δικών πολιτικών των Συμβουλευτικών
φορέων.

το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον
εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση, για το
μετασχηματισμό της πολιτικής κατά-
στασης, ευνοεί τους ανταγωνιστικούς
λόγους αντίθετους προς το συντηρητι-
κό λόγο των προηγούμενων κυβερνή-
σεων. Η Συμβουλευτική εντάσσεται στη
συγκρουσιακή αμφισβήτηση των προη-
γούμενων εκπαιδευτικών πολιτικών με
έμφαση στην ανάδειξη της συσχέτισης
των εκπαιδευτικών πολιτικών με την κοι-
νωνική ισότητα. Με πολιτικούς όρους
εννοιολογείται και ερμηνεύεται το εκ-
παιδευτικό περιβάλλον και διαφορο-
ποιείται από τις προηγούμενες πρακτι-
κές. Ο εκπαιδευτικός λόγος για την Συμ-
βουλευτική, ως ρηματική κατασκευή,
εμπεριέχει λογο-αναλυτικές κατηγορίες
για την ανάλυση των εκπαιδευτικών
φαινομένων, εγείροντας αξιώσεις, ως
πολιτικές προτάσεις, για την άμβλυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων8. 

Η Συμβουλευτική εντάσσεται μέσα
στην κατασκευή μιας διαφοροποιημέ-
νης πολιτικής για την εκπαίδευση, που
συναρθρώνει πρακτικές και λόγο για
τη μετάβαση σε μια κοινωνική πολιτι-
κή για το μετασχηματισμό του εκπαι-
δευτικού περιβάλλοντος. Η εκπαιδευ-
τική κοινότητα επαναπροσδιορίζεται
μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης της
με τους μαθητές και την κοινωνία, που
με δημοκρατικούς όρους αναδεικνύε-
ται σε προνομιακό χώρο το εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον. Οι φορείς της Συμ-
βουλευτικής προβλέπεται να διασυν-
δέονται με την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, να μελετούν ζητήματα, να παρου-
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8. Ως παραδειγματική περίπτωση θα μπορούσε να αναφερθεί ο θεσμός των Σχολικών Συμ-
βούλων που αντικατέστησε τον Σχολικό Επιθεωρητή (Μπουζάκης, 2005).



σιάζουν εναλλακτικούς λόγους, μέσα
από μια εξειδικευμένη ανάλυση. Η πο-
ρεία της Συμβουλευτικής μέχρι την οι-
κονομική κρίση φαινόταν να εξειδικεύει
τις δομές της, να μετασχηματίζει πρα-
κτικές και να παρεμβαίνει στο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον.

Οι διαδικασίες ερμηνείας της εκ-
παιδευτικής κατάστασης και η παρεμ-
βατική πολιτική των Συμβουλευτικών φο-
ρέων σταδιακά αποδεσμεύτηκε από το
αρχικό θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα
απορρυθμίστηκαν λειτουργίες και πι-
θανά να εγκλωβίστηκαν σε στενές γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες. Σε περίοδο
οικονομικής κρίσης είναι πρόκληση για
την Συμβουλευτική να εμπλακεί στις δια-
δικασίες της εκπαιδευτικής υπερδομής,
αποκτώντας ρόλο στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, με ένα σχέδιο δράσης που θα
εμπεριέχει την ερμηνεία των κοινωνικο-
πολιτικών φαινομένων, την εννοιολόγη-
ση των ιδιαιτεροτήτων του εκπαιδευτι-
κού περιβάλλοντος και την νοηματοδό-
τηση των αναγκών της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Με ενδελεχή μελέτη του μο-
ντέλου της εκπαίδευσης θα καθοριστούν
Συμβουλευτικές πρακτικές διαδικασίες
και πολιτικές παρέμβασης. 

Ο λόγος, οι γνώσεις και οι πρακτικές
της Συμβουλευτικής τη διαμορφώνουν
ως υπερδομή, η οποία θα καθορίσει τη
λειτουργία της βάσης, δηλαδή των εκ-
παιδευτικών μονάδων. Σε μια περίοδο
αμφισβήτησης των θεσμικών οργάνων,
των δημόσιων οργανισμών και των αντί-
στοιχων πολιτικών των φορέων, η Συμ-
βουλευτική καλείται να αναδείξει την
αναγκαιότητα των φορέων της στη πα-
ραγωγή εκπαιδευτικού κοινωνικού νοή-
ματος, ανασκευάζοντας συντηρητικές

πολιτικές και αντιδημοκρατικές διαδι-
κασίες, εισάγοντας πολιτικές καινοτο-
μίες που θα σκιαγραφήσουν νέο δομη-
μένο λειτουργικό μοντέλο επανασύνδε-
ση της με την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Σε μεταβαλλόμενες συνθήκες απορ-
ρύθμισης της κανονικότητας η εκπαί-
δευση πρέπει να επανορίσει πολιτικές,
που να βασίζονται σε ουμανιστικά πε-
ριβάλλοντα γνώσης ενεργοποιώντας
σχέσεις διασύνδεσης των ατόμων σε μια
πολιτική συγκρότηση της κοινωνίας,
ώστε μέσω προνοιακών πολιτικών να
αποφεύγεται ο κοινωνικός αποκλεισμός
και οι αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις. 

Η Συμβουλευτική εντάσσεται στην
πολιτική επαν-ερμηνείας της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, που βασίζεται στην
αμφισβήτηση των αναποτελεσματικών
πολιτικών δράσης των φορέων. Εμπλέ-
κεται στη δημοκρατική αφήγηση για την
πολιτική, προνοιακή ένταξη σε ένα δι-
ευρυμένο σχέδιο πολιτικής παρέμβα-
σης, με στοχευμένες εκπαιδευτικές πα-
ρεμβατικές διαδικασίες. Ερμηνεύονται
οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών,
συγκροτούνται ομάδες διαμεσολαβη-
τών, ώστε το άτομο να αισθανθεί ασφα-
λές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και
να ενταχθεί στην διαδικασία κατα-
σκευής νοήματος, μέσα από την ενί-
σχυση διάδρασης και διασύνδεσης εκ-
παιδευτικών και συμβούλων, που θα
διαχειρίζονται τη γνώση και θα εμβα-
θύνουν σε ψυχολογικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά προβλήματα.

Συμπεράσματα

Η κατάσταση απορρύθμισης που
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επικρατεί στο εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον πρέπει να συνδυαστεί με τα οικο-
νομικά και πολιτικά σημαίνοντα, που
παρατηρούνται στο ευρύτερο κοινωνι-
κό περιβάλλον. την περίοδο της οικο-
νομικής κρίσης συγκροτούνται λόγοι
που ευνοούν την απορρύθμιση, μέσα
από την διάρρηξη ταυτοτήτων, την ακύ-
ρωση των διαπροσωπικών σχέσεων και
την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η εκ-
παιδευτική κοινότητα βρίσκεται εγκλω-
βισμένη συμβάλλοντας ρητά ή υπόρρη-
τα στα απορρυθμιστικά φαινόμενα των
μετασχηματισμών του κοινωνικού χώ-
ρου. Οικονομικά σημαίνοντα ως μορ-
φώματα διασυνδέονται με τα γνωσια-
κά περιβάλλοντα και την εκπαιδευτική
πρακτική. 

το σχολικό περιβάλλον δεν λει-
τουργεί ως εργαστήρι επεξεργασίας
προβληματισμών και γνώσεων, αντίθε-
τα εγκλωβίζεται σε γλωσσικές και μη
γλωσσικές πρακτικές που ευνοούν την
σύγκρουση, την ένταση ή την απάθεια.
Ατομικοί προσδιορισμοί συμβάλλουν
στην βίωση αντικοινωνικών και αντι-
πολιτικών σημαινόμενων, με αποτέλε-
σμα τα άτομα σταδιακά να οδηγούνται
έξω από τα οργανωμένα δομικά κοι-
νωνικο-πολιτικά επίπεδα. Εκπαιδευτι-
κοί λόγοι και ευρύτερες κοινωνικές συ-
ναρθρώσεις εντάσσονται στις νέες δια-
στάσεις του φαινομένου απορρύθμισης.
Με πολιτικούς όρους αμφισβητείται η
αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών
θεσμών και των κοινωνικών αναφορών
στη διάδραση των κοινωνικών υποκει-
μένων. 

Η Συμβουλευτική ως φορέας δρά-
σης και λειτουργικής παρέμβασης μπο-
ρεί να συμβάλλει σε ένα διαφορετικό

εκπαιδευτικό παράδειγμα, εξετάζοντας
σύγχρονα θέματα, παρεμβαίνοντας στα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενισχύο-
ντας τον διάλογο και τις συμμετοχικές
δράσεις, επενδύοντας σε ένα διαφορε-
τικό περιεχόμενο εκπαίδευσης, μέσα
από διαφορετικές συναρθρώσεις λό-
γου, δράσεων και γνωσιακών πεδίων.
Η Συμβουλευτική, ως προνοιακός το-
μέας, εκφράζει σημειολογικά τη δια-
σύνδεση του φορέα με τη δημοκρατική
λειτουργία του συστήματος, διότι με πο-
λιτικούς όρους επαναφέρει τη συζήτη-
ση στην αποτελεσματικότητα των θε-
σμών, στην ενεργοποίηση των πολιτι-
κών διαδικασιών, ώστε τα άτομα να μην
περιθωριοποιούνται και η εκπαίδευση
να είναι λειτουργική, όχι με την αντι-
παραγωγική διαχείριση της γνώσης, αλ-
λά με την πολιτική διαμεσολάβηση της
ένταξης των κοινωνικών υποκειμένων
στα νέα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. 

Η Συμβουλευτική αντιλαμβάνεται
την κοινωνία με την μορφή της αντι-
κειμενικής ολότητας στην οποία μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επα-
νακαθορίσουν την σχέση τους, αναζη-
τώντας πεδία έγκλισης, λόγου και πρα-
κτικών, που θα ενοποιούν πεδία αντί-
ληψης και ερμηνειών, ώστε στη συγκε-
κριμένη συγκυρία τα άτομα να αι-
σθανθούν ασφαλή, δημιουργικά, επεν-
δύοντας σε συλλογικές πράξεις παρέμ-
βασης για την αντιμετώπιση των κοι-
νωνικών ζητημάτων. το ζήτημα των πα-
ρεμβατικών πολιτικών της Συμβουλευ-
τικής βασίζεται στην προβολή της πο-
λιτικής των δικαιωμάτων των ατόμων,
με αναφορά στην προνοιακή πολιτική
ως πολιτική λειτουργία ενταγμένη στο
δημοκρατικό σύστημα. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, η εκπαιδευτι-
κή πολιτική σε περίοδο οικονομικής κρί-
σης θα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες
για την αποτελεσματική λειτουργία των
Συμβουλευτικών φορέων, ώστε η εκ-
παίδευση να μπορεί να επιτελέσει το
έργο της, επανακαθορίζοντας γνωσια-
κά πεδία και δημιουργώντας λειτουρ-
γικές προϋποθέσεις συνύπαρξης των
ατόμων σε ένα ουμανιστικό περιβάλ-
λον, όπου το αντικειμενικό εκπαιδευ-
τικό περιεχόμενο θα συναρθρώνει αρ-
χές της δημοκρατικής λειτουργίας, απο-
κλείοντας την περιθωριοποίηση, συμ-
βάλλοντας στην άμβλυνση των κοινω-
νικών ανισοτήτων, απορρίπτοντας την
κοινωνικο-πολιτική απορρύθμιση. 

Στη Συμβουλευτική ως προνοιακή
εκπαιδευτική πολιτική ενσωματώνεται
η συμβολική και θεσμική λειτουργία
της πολιτικής με έμφαση σε μορφές κοι-
νωνικού μετασχηματισμού, που βασί-
ζονται σε κανονιστικές διευθετήσεις,
που περιλαμβάνουν συμβατότητες με-
ταξύ εκπαιδευτικών ρόλων και θεσμι-
κών δομών. Η εννοιολογική σύλληψη
μιας αποτελεσματικής Συμβουλευτικής
βασίζεται στη διασύνδεση εκπαιδευτι-
κών, πολιτικών και κοινωνικών δομών,
προκειμένου να επιτευχθεί οργανωτι-
κή σταθερότητα με την ενίσχυση των
συμμετοχικών αφηγήσεων, που ενδυ-
ναμώνουν την κουλτούρα της δημο-
κρατίας. 
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Εισαγωγή

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα,
ανέδειξε τις προκλήσεις για την συμ-
βουλευτική σταδιοδρομίας και την
επαγγελματική ψυχολογία. Η παγκο-
σμιοποίηση της εργασίας, καθώς και η
ανάπτυξη της τεχνολογίας και η κινη-
τικότητα των εργαζομένων απέδειξε ότι
είναι αναγκαία η ανάπτυξη αποτελε-
σματικότερων και πληρέστερων θεω-
ριών όπως και καινοτομιών, παρεμβά-
σεων και τεχνικών. (Feller, Guichard &
Lenz, 2005).

Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση της
συμβουλευτικής της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας αντιμετωπίζει μια αυ-
ξανόμενη ανάγκη για διαρκείς παρεμ-
βάσεις λόγω της μείωσης των επενδύ-

σεων. Αναπτύσσεται δηλαδή μια σαφής
ανάγκη για χαμηλού κόστους παρεμ-
βάσεις υψηλής απόδοσης και τεχνικές,
δηλαδή πληροφόρηση και συμβουλευ-
τική επαγγέλματος με χρήσιμα και απτά
αποτελέσματα. Επιπλέον επισημαίνε-
ται η πρόκληση για την ανάπτυξη θεω-
ρητικών προσεγγίσεων, παρεμβάσεων
ή και τεχνικών, οι οποίες θα παρέχουν
δυνατότητες για την προσέγγιση σε πο-
λυπολιτισμικά πλαίσια.

Εξίσου σημαντική ήταν η ανάπτυξη
του σχεδιασμού ζωής (life design) με
επικέντρωση στην αυτό-ρύθμιση, τη δια-
μόρφωση ταυτότητας και τη δόμηση της
καριέρας-παρέχοντας όχι μόνο μια χρή-
σιμη θεωρία, παρέμβαση και τεχνική
αλλά και την ισχυρή θεωρητική έννοια
των πρότυπων (role model).
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Περίληψη
Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός απαιτούν ειδικές δεξιότητες στην
προσπάθεια της εκπαίδευσης των παιδιών από αποστερημένα περιβάλλοντα και στην κα-
θοδήγηση τους για την εξεύρεση επαγγέλματος. το ίδιο σημαντικά είναι όμως και για τους
ενήλικες που εξαιτίας της κρίσης αναζητούν νέο επαγγελματικό πεδίο. Η εργασία μας επι-
χειρεί μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις νέες τάσεις στη Συμβουλευτική
και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στον 21ο αιωνα με τη θεωρία της κατασκευής της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας (Career Construction Theory).



Η αποτελεσματικότητα και η συνο-
λική φύση της διαδικασίας της δόμη-
σης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
απαντά στην απαίτηση για οικονομικά
αποδοτικές, χρήσιμες παρεμβάσεις που
απαιτούνται για την προώθηση της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και
επαγγελματικής ψυχολογίας σε πολυ-
πολιτισμικά πλαίσια σε παγκόσμιο επί-
πεδο.

Εισερχόμαστε δηλαδή σε μια με-
τασχηματιστική εποχή για τη θεωρία
και την πρακτική της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας καθώς σύμφωνα με
τους θεωρητικούς της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και των επαγγελμάτων,
το μέλλον της εργασίας φαίνεται να εί-
ναι ασταθές, αβέβαιο, χαοτικό και δι-
φορούμενο. Η χρήση μοντέλων χρήσι-
μων στο παρελθόν ή η αποκτηθείσα
εμπειρία δεν φαίνεται να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της παρούσας
κατάστασης, κάτι που ήταν εφικτό τον
20ο αιώνα. κατά τον Savickas, (2001a,
2003) η δυσκολία αυτή αναφαίνεται
και με την συμβουλευτική επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας και την επαγγελ-
ματική ψυχολογία σε παγκόσμιο επί-
πεδο.

Σημειώνουμε ότι ο επαγγελματικός
προσανατολισμός είναι μια από τις ει-
δικές διαστάσεις του γενικού θεσμού
«συμβουλευτική – προσανατολισμός»
στην οποία έχει δοθεί η μεγαλύτερη έμ-
φαση. Ιδιαίτερα στις υπηρεσίες απα-
σχόλησης, ο επαγγελματικός προσα-
νατολισμός αποτελεί την κύρια απο-
στολή του συστήματος του προσανατο-
λισμού. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι η αρχικά κύρια διάστα-
ση του θεσμού αποτέλεσε και τον πυ-

ρήνα ανάπτυξής του, ο οποίος είναι ο
επαγγελματικός προσανατολισμός.
Πρόκειται δηλαδή για θεσμό, ή για
συμβουλευτική-καθοδηγητική διαδι-
κασία, που αποσκοπεί στο να βοηθή-
σει το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του,
να αξιοποιήσει τις ικανότητές του κα-
τά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
πάρει ορθές εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές αποφάσεις (Δημητρόπου-
λος, 1986).

Μεταξύ των ατόμων που επιλέγουν
θέσεις εργασίας και επιλέγουν μια στα-
διοδρομία, ο εργασιακός κόσμος του
21ου αιώνα δημιουργεί συναισθήματα
άγχους και ανασφάλειας. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ασφάλεια της απασχόλη-
σης και οι σταθερές εργασιακές δομές
του 20ου αιώνα πρόσφεραν μια σταθε-
ρότητα για την καθημερινότητα και το
μέλλον, η ψηφιακή επανάσταση του
21ου αιώνα έφερε μια νέα κοινωνική
διάταξη των επαγγελμάτων, με την προ-
σωρινή και με μικρό χρονικό διάστημα
απασχόληση αντί για τις μόνιμες θέσεις
εργασίας (Kalleberg, Reskin, & Hudson,
2000). Η μείωση των θέσεων εργασίας
που προκλήθηκε από την παγκόσμια οι-
κονομία έχει δημιουργήσει τον «ανα-
σφαλή εργαζόμενο», συμπεριλαμβανο-
μένων στον όρο όσων εργάζονται προ-
σωρινά, με συμβάσεις κάθε είδους, με-
ρικής απασχόλησης, και αυτοαπασχο-
λούμενοι. 

Σήμερα, τα άτομα πλέον δεν μπο-
ρούν να σχεδιάζουν την επαγγελματι-
κή τους σταδιοδρομία εντός των ορίων
μιας εργασίας ή ακόμη και μιας εργο-
δοσίας. Η νέα αγορά εργασίας σε μια
άστατη οικονομία απαιτεί την προβο-
λή της σταδιοδρομίας όχι ως ισόβια δέ-
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σμευση σε έναν εργοδότη, αλλά ως
επαναλαμβανόμενη πώληση των υπη-
ρεσιών και των δεξιοτήτων σε μια σει-
ρά από εργοδότες που χρειάζονται την
εξειδίκευση του ατόμου. Η εξέταση των
σύγχρονων πρακτικών για την απα-
σχόληση αποκαλύπτει ότι η κοινωνική
οργάνωση της εργασίας έχει δημιουρ-
γήσει ένα νέο ψυχολογικό συμβόλαιο
μεταξύ των οργανώσεων και των με-
λών τους. Σήμερα, οι εργαζόμενοι εί-
ναι απασχολήσιμοι στη διά βίου μάθη-
ση, δεσμεύονται σε εργασία για μια
χρονική περίοδο και προσαρμόζονται
άμεσα στις αλλαγές. Η συχνή μετατό-
πιση θέσεων εργασίας και η αποστα-
θεροποίηση της σταδιοδρομίας, έχουν
επιπτώσεις στους εργαζόμενους καθώς
προσπαθούν να χαράξουν το μέλλον
τους και διαμορφώνουν την ταυτότητά
τους. Η εργασία απαιτεί περισσότερη
προσπάθεια, βαθύτερη αυτογνωσία και
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό, τι πο-
τέ πριν. 

τα άτομα που πρέπει να αντιμετω-
πίσουν ασταθή επαγγελματική απα-
σχόληση και συχνές εναλλαγές θέσεων
εργασίας μπορούν να ζητήσουν σημα-
ντικά περισσότερη βοήθεια από τους
συμβούλους σταδιοδρομίας. τα δύο κύ-
ρια πρότυπα για την παρέμβαση στην
καριέρα του 21ου αιώνα ήταν η Συμ-
βουλευτική επαγγέλματος και ο επαγ-
γελματικός προσανατολισμός. Η Συμ-
βουλευτική επαγγέλματος στηρίζεται
σε μια ψυχολογία των σταθερών χαρα-
κτηριστικών και τύπων που μπορούν να
αντικειμενοποιούνται με εξετάσεις και
στη συνέχεια να ταιριάζουν με σταθε-
ρά επαγγέλματα που παρέχουν μακρά
θητεία. 

Η θεωρία της κατασκευής της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας
(Career Construction Theory)

Η θεωρία της κατασκευής της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας (Career
Construction Theory) προσεγγίζει την
προσαρμογή κατά την διάρκεια των με-
ταβάσεων μέσα από πέντε είδη συμπε-
ριφορών: τον προσανατολισμό, την εξε-
ρεύνηση, την εγκατάσταση, τη διαχεί-
ριση και την αποχώρηση (Savickas,
Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte,
Guichard, Soresi, Van Esbroeck, & van
Vianen, 2009).

Ακόμη υποστηρίζεται ότι στο πλαί-
σιο του μοντέλου για το «Σχεδιασμό
Ζωής», ο όρος «επαγγελματική ωρι-
μότητα» προτείνεται να αντικαταστα-
θεί με τον όρο «επαγγελματική προ-
σαρμοστικότητα», η οποία περιγρά-
φεται ως ικανότητα του ατόμου να ανα-
πτύξει ικανότητες και δεξιότητες για
τη δια βίου διερεύνηση του εαυτού του
και του περιβάλλοντός του, με στόχο
να χειριστεί με επιτυχία όλες τις αλ-
λαγές και μεταβάσεις στους εργασια-
κούς ρόλους, στις εργασιακές συνθή-
κες και στην αγορά εργασίας (Savickas
2005).

Οι δεξιότητες επαγγελματικής προ-
σαρμοστικότητας αναφέρονται στην
ανάπτυξη γνώσεων, στρατηγικών, τε-
χνικών, στάσεων και αξιών που περι-
λαμβάνουν το ενδιαφέρον για τη στα-
διοδρομία, τον έλεγχο, την περιέργεια,
την αυτοπεποίθηση και το βαθμό δέ-
σμευσης που επιδεικνύει το άτομο κα-
τά τη διάρκεια της μετάβασης στη στα-
διοδρομία του. Φαίνεται δηλαδή ότι
συνδέεται με τη διαμόρφωση της ταυ-
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τότητας, της ατομικότητας και των βα-
σικών χαρακτηριστικών της προσωπι-
κότητας του κάθε ατόμου. 

κατά τον Savickas (2006) η θεωρία
της κατασκευής της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής
έχει μια ολοκληρωμένη, σταθερή βάση
στη σύνδεση της με την αυτορύθμιση
και την επαγγελματική σταδιοδρομία
και επισημαίνει ότι η μοναδική φύση
της θεωρίας οφείλεται στο ότι αυτή χρη-
σιμοποιεί την Αντλεριανή ψυχολογία
και την αφήγηση, όπως και την σχετική
με τα μοντέλα επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας εργασία του Super (1954), ώστε
να χρησιμοποιηθεί στις σύγχρονες πο-
λυπολιτισμικές και παγκοσμιοποιημέ-
νες κοινωνίες.

Όμως σημειώνει ότι τα ευρήματα
της ψυχολογίας όπως το εξάγωνο του
Holland και τα στάδια ανάπτυξης του
Super είναι περισσότερο κοινωνικές
κατασκευές παρά επιστημονικές ανα-
καλύψεις. Για το λόγο αυτό υποστηρί-
ζει: «προσπάθησα να εξελίξω τις θεω-
ρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας ανα-
σκευάζοντας τις κεντρικές τους θεωρή-
σεις, προσπάθησα να συνδυάσω τα διά-
φορα μέρη τους» (Savickas, 2005).

Η θεωρία της κατασκευής της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας παρέχει έναν
τρόπο σκέψης για το πώς τα άτομα επι-
λέγουν μια επαγγελματική σταδιοδρο-
μία. Η θεωρία παρουσιάζει ένα μοντέ-
λο για την κατανόηση της επαγγελμα-
τικής συμπεριφοράς σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής καθώς και τις μεθό-
δους και τα υλικά που οι σύμβουλοι στα-
διοδρομίας χρησιμοποιούν για να βοη-
θήσουν τους ενδιαφερομένους να κά-
νουν επαγγελματικές επιλογές και να

διατηρήσουν επιτυχημένη και ικανο-
ποιητική ζωή εργασίας. 

Επιδιώκει να είναι ολοκληρωμένη
με τη λήψη τριών τάσεων επαγγελματι-
κής συμπεριφοράς: διαφοροποιημένη,
αναπτυξιακή, και δυναμική. Από τη
σκοπιά των ατομικών διαφορών ψυχο-
λογίας, εξετάζει το περιεχόμενο των τύ-
πων επαγγελματικής προσωπικότητας
και τις διαφορετικές προτιμήσεις των
ατόμων.

Από τη σκοπιά της εξελικτικής ψυ-
χολογίας, εξετάζει τη διαδικασία της
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και πώς
τα άτομα αντιμετωπίζουν τα καθήκο-
ντα της επαγγελματικής ανάπτυξης, τις
επαγγελματικές μεταβάσεις και τις απα-
ξιώσεις της εργασίας. Από τη σκοπιά
της αφηγηματικής ψυχολογίας, εξετά-
ζει τη δυναμική με την οποία τα θέμα-
τα της ζωής επηρεάζουν την επαγγελ-
ματική συμπεριφορά και γιατί συνδέ-
ουν την εργασία με τη ζωή τους με δια-
φορετικούς τρόπους. Συνδυαστικά, οι
τρεις τάσεις επιτρέπουν σε συμβούλους
και ερευνητές να ερευνήσουν το πώς τα
άτομα δομούν τη σταδιοδρομία τους,
χρησιμοποιώντας τα θέματα της ζωής
για την ενσωμάτωση της αυτο-οργάνω-
σης της προσωπικότητας και την αυτο-
επέκταση της προσαρμοστικότητας της
σταδιοδρομίας σε έναν αυτο-καθορι-
σμό που κατευθύνει την επιλογή του
επαγγέλματος και διαμορφώνει την
επαγγελματική προσαρμογή.

Επηρεάζεται δηλαδή από την κον-
στρουκτιβιστική θεωρία όπου κατα-
σκευάζουμε αναπαραστάσεις της πραγ-
ματικότητας αλλά δεν δομούμε την ίδια
την πραγματικότητα. Η σταδιοδρομία εί-
ναι μια προσαρμογή στο περιβάλλον μάλ-
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λον παρά εσωτερική ωρίμανση του ατό-
μου. Ο Savickas (2002) διατύπωσε μια
σειρά προτάσεων που διατυπώνουν τις
βάσεις της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας:
• Η κοινωνία και οι κοινωνικοί θεσμοί

διαμορφώνουν την πορεία της ζωής
ενός ατόμου μέσω των κοινωνικών
ρόλων. Η οικογένεια και η εργασία
είναι οι σταθερές που δημιουργούν
ισορροπία.

• το επάγγελμα αποτελεί ένα κεντρι-
κό ρόλο για τα περισσότερα άτομα
αλλά η επιλογή των ρόλων προτίμη-
σης επηρεάζεται από το περιβάλλον
και κατατάσσει τα άτομα σε άνισα
κοινωνικά περιβάλλοντα.

• το μοτίβο της σταδιοδρομίας, δη-
λαδή η επιλογή και το επίπεδο του
επαγγέλματος, η συνέπεια και η
διάρκεια του, καθορίζεται από το
κοινωνικό -οικονομικό επίπεδο της
οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο,
τις δεξιότητες, τις ικανότητες και το
βαθμό επαγγελματικής προσαρμο-
γής στις ευκαιρίες που προσφέρο-
νται στο κοινωνικό του περιβάλλον.

• τα άτομα διαφέρουν ως προς τα
επαγγελματικά χαρακτηριστικά
όπως την αυτοαντίληψη, τα ατομικά
χαρακτηριστικά και τις ικανότητες-
δεξιότητες.

• κάθε επάγγελμα απαιτεί συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά αλλά με ευ-
ρύτητα αντιλήψεων ώστε περισσό-
τερα άτομα να ανταποκρίνονται σε
αυτό.

• τα άτομα είναι κατάλληλα για μια
μεγάλη κατηγορία επαγγελμάτων
καθώς έχουν πολλά και διαφορετι-
κά επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

• Η επαγγελματική εξέλιξη και επιτυ-

χία εξαρτάται από το βαθμό στον
οποίο τα άτομα ανακαλύπτουν επαρ-
κείς διεξόδους για τα κυρίαρχα επαγ-
γελματικά τους χαρακτηριστικά.

• Ο βαθμός ικανοποίησης από την
επαγγελματική σταδιοδρομία εξαρ-
τάται από το βαθμό ικανοποίησης
της επαγγελματικής αυτοαντίληψης.

• Η διαδικασία δόμησης της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας αποτελείται
από την ανάπτυξη και εκτέλεση των
επαγγελματικών αντιλήψεων μέσα
από τους εργασιακούς ρόλους. Η
ικανοποίηση των εργασιακών ρόλων
περιλαμβάνει την σύνθεση και το
συμβιβασμό αναμεσά σε ατομικούς
και κοινωνικούς παράγοντες.

• Η αυτοαντίληψη μεταβάλλεται κα-
θώς το εργασιακό και το κοινωνικό
περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται.

• Η διαδικασία εργασιών αλλαγών
χαρακτηρίζεται από ένα μεγάκυκλο
σταδίων που αποτελείται από πε-
ριόδους ανάπτυξης, διερεύνησης
εγκαθίδρυσης, διαχείρισης, και απο-
δέσμευσης, που ουσιαστικά ανα-
πτύσσονται από τις κοινωνικές
προσδοκίες των ατόμων.

• Ένας μικροκύκλος ανάπτυξης, διε-
ρεύνησης, εγκαθίδρυσης, διαχείρι-
σης και αποδέσμευσης, πραγματο-
ποιείται κατά τη διάρκεια μετάβα-
σης από το ένα επάγγελμα στο άλ-
λο, όταν η εργασία του ατόμου απο-
σταθεροποιείται.

• Η επαγγελματική ωρίμανση είναι
ψυχολογικό κατασκεύασμα που πε-
ριγράφει το βαθμό επαγγελματικής
ανάπτυξης του ατόμου κατά τη διάρ-
κεια των σταδίων της επαγγελματι-
κής σταδιοδρομίας. 
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• Η επαγγελματική προσαρμοστικό-
τητα είναι ένα ψυχολογικό κατα-
σκεύασμα που περιγράφει την ετοι-
μότητα του ατόμου και τους διαθέ-
σιμους πόρους ώστε να ανταπεξέλ-
θει σε συγχρόνους και μελλοντικούς
στόχους επαγγελματικής ανάπτυξης.

• Η κατασκευή σταδιοδρομίας δια-
μορφώνεται από αναπτυξιακούς στό-
χους, επαγγελματικές μεταβάσεις και
προσωπικά τραύματα και προάγεται
από αυτές τις αλλαγές της ζωής.

• Η κατασκευή σταδιοδρομίας ενδέ-
χεται να διαμορφωθεί με συζητήσεις
που ερμηνεύουν τους αναπτυξιακούς
επαγγελματικές στόχους, τις εργα-
σιακές μεταβάσεις μέσω ασκήσεων
που ενδυναμώνουν την εργασιακή
προσαρμογή και αποσαφηνίζουν και
αξιολογούν την επαγγελματική αυ-
τοαντίληψη.
Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που

χρησιμοποιούν αυτή τη θεωρία ακούνε
τις αφηγήσεις των ατόμων και διαμορ-
φώνουν άποψη ως προς το τύπο της επαγ-
γελματικής τους προσωπικότητας, την
προσαρμοστικότητά τους και τα γεγονό-
τα που τους οδήγησαν στις επαγγελμα-
τικές αποφάσεις. Η συμβουλευτική βοη-
θά τα άτομα να χρησιμοποιούν την ερ-
γασία και τους άλλους ρόλους ζωής ώστε
να ολοκληρώσουν την προσωπικότητα
τους και να επιτύχουν τους αναπτυξια-
κούς τους στόχους.

Ο Επαγγελματικός προσανατολι-
σμός στηρίζεται σε μια προβλέψιμη πο-
ρεία των αναπτυξιακών εργασιών που
προετοιμάζει τα άτομα για την επιλογή
της σταδιοδρομίας τους. 

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και οι
ερευνητές προσπαθούν να διαμορφώ-

σουν νέες δομές ώστε να βοηθήσουν τους
πελάτες να διαπραγματευθούν μια στα-
διοδρομία σε διαρκή εναλλαγή, χωρίς να
χάσουν την αίσθηση του εαυτού τους και
της κοινωνικής ταυτότητας (Guichard,
2005). Για να βοηθήσουν καλύτερα τους
πελάτες στο σχεδιασμό της ζωή τους για
τον 21ο αιώνα, επικεντρώνονται στην
ταυτότητα και όχι την προσωπικότητα,
στην προσαρμοστικότητα και όχι την ωρι-
μότητα και την πρόβλεψη. 

Η δομή της ταυτότητας, της προ-
σαρμοστικότητας, η πρόθεση και η ευ-
ερεθιστότητα συμβάλλουν στη διαμόρ-
φωση ενός νέου μοντέλου για την κα-
τανόηση της επαγγελματικής συμπερι-
φοράς, δηλαδή τη θεωρία κατασκευής
της σταδιοδρομίας (Savickas, 2005b).
Αυτή η ψυχολογική θεωρία της επαγ-
γελματικής συμπεριφοράς απορρέει
από μια επιστημολογική θέση που λέ-
γεται σχεδιασμός ζωής, η οποία επικε-
ντρώνεται σε συμφραζόμενες δυνατό-
τητες, δυναμικές διεργασίες, μη γραμ-
μική εξέλιξη, πολλαπλές οπτικές γωνίες
και ατομικό σχεδιασμό (Savickas et al.,
2009). Σε σχέση με την καριέρα, αυτή
η κονστρουκτιβιστική τάση αναδεικνύ-
ει την ευελιξία, την απασχολησιμότητα,
τη δέσμευση, τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη και τη δια βίου μάθηση. Αυτό
το εννοιολογικό μοντέλο για τη συμ-
βουλευτική σταδιοδρομίας δεν είναι
απλώς μια προσθήκη ή επέκταση των
παλιών ιδεών.

Ο εαυτός

Για τη θεωρία της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα, υπο-
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στηρίζεται η μεταμοντέρνα πεποίθηση
ότι ο «εαυτός» δεν υπάρχει εκ των προ-
τέρων. κατά συνέπεια, τα άτομα επι-
λέγουν λέξεις που συγκροτούν έναν
εαυτό και μια μορφή αυτοαντίληψης.

Η ιστορία του ατόμου και η όλη πο-
ρεία του διαμορφώνουν τον εαυτό του.
Για την θεωρία της κατασκευής της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, οι ιστο-
ρίες αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο,
διότι εκτός από την δόμηση του εαυτού,
παρέχουν τα αποτελεσματικά μέσα μέ-
σω των οποίων ένα άτομο δομεί την
επαγγελματική του καριέρα, δηλαδή
μια ιστορία για την επαγγελματική ζωή
του (Young, Valach & Collin, 1996).

Η αυτοπραγμάτωση και αυτο-συ-
γκρότηση προσφέρουν ριζικά διαφο-
ρετικές προοπτικές και για την παρέμ-
βαση στην επαγγελματική σταδιοδρο-
μία. Ορισμένοι σύμβουλοι βρίσκουν την
ιδέα της αυτο-συγκρότησης χρησιμότε-
ρη από την ιδέα της αυτοπραγμάτωσης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει
σύγχυση και σύγκρουση μεταξύ των επι-
στημολογιών του θετικισμού και κον-
στρουκτιβισμού με μεγαλύτερη την τά-
ση τελικά η συμβουλευτική σταδιοδρο-
μίας να στρέφεται στον κοινωνικό κον-
στρουκτιβισμό και την ταυτότητα
(Guichard, 2009).

Ουσιαστικά υποστηρίζεται ότι τα
άτομα δεν επιλέγουν το επάγγελμά
τους, αλλά παίρνουν ό,τι είναι διαθέ-
σιμο, σύμφωνα με τις κοινωνικές συν-
θήκες που επικρατούν και που διαφο-
ροποιούνται ανάμεσα στις κοινωνικές
ομάδες. Γι’ αυτό οι κοινωνικές ομάδες
έχουν διαφορετικό βαθμό προσπέλα-
σης στα διάφορα επαγγέλματα. Συ-
γκεκριμένα, τα ανώτερα κοινωνικά

στρώματα έχουν ευκολότερη πρόσβα-
ση στα ανώτερα (από άποψη κοινωνι-
κού γοήτρου) επαγγέλματα σε σύγκρι-
ση με τα εργατικά στρώματα (κασιμά-
τη 1991).

Η Ταυτότητα

Στη θεωρία της κατασκευής της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας ο εαυ-
τός διαφοροποιείται από την ταυτότη-
τα. Ο εαυτός δεν είναι η ταυτότητα ού-
τε αφομοιώνεται από την ταυτότητα.
Στη θεωρία κατασκευής της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας, η ταυτότητα πε-
ριλαμβάνεται στο πώς οι άνθρωποι σκέ-
φτονται τους εαυτούς τους σε σχέση με
τους κοινωνικούς ρόλους. 

τα άτομα διαμορφώνουν τις ψυχο-
κοινωνικές ταυτότητες συσχετίζοντας
τον ψυχολογικό εαυτό τους με τους κοι-
νωνικούς ρόλους και τις πολιτιστικές
αναπαραστάσεις.

Αυτό το νέο μοντέλο για την συμ-
βουλευτική επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας περιλαμβάνει τη δόμηση, την
αποδόμηση, την ανοικοδόμηση και την
συν-δόμηση που οδηγούν σε δράση στον
πραγματικό κόσμο. το παράδειγμα του
σχεδιασμού ζωής δεν αντικαθιστά, αλ-
λά μάλλον παίρνει τη θέση του μαζί με
τα παραδείγματα του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της εκπαίδευσης
σταδιοδρομίας.

Ο επαγγελματικός προσανατολι-
σμός, από την αντικειμενική σκοπιά
των ατομικών διαφορών, βλέπει τα άτο-
μα ως παράγοντες που μπορεί να χα-
ρακτηριστούν από τα αποτελέσματα
και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν
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τον εαυτό τους να προσαρμοστούν στο
επάγγελμα.

Ο επαγγελματικός προσανατολι-
σμός, από την υποκειμενική σκοπιά της
ατομικής ανάπτυξης, αντιλαμβάνεται
τα άτομα ως παράγοντες, οι οποίοι μπο-
ρούν να χαρακτηρίζονται από το βαθ-
μό ετοιμότητάς τους να συμμετάσχουν
στην ανάπτυξη καθηκόντων κατάλλη-
λων για τα στάδια της ζωής τους και οι
οποίοι ενδεχεται να εφαρμόσουν νέες
στάσεις, πεποιθήσεις και αρμοδιότητες
στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους. 

Στη θεωρία της κατασκευής της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, από τη
σκοπιά του κοινωνικού κονστρουκτιβι-
σμού, τα άτομα ενδέχεται να θεωρη-
θούν ως συγγραφείς που μπορεί να χα-
ρακτηρίζονται από τις αυτοβιογραφι-
κές ιστορίες τους.

τα περισσότερα άτομα στη μέση
ενήλικη ζωή βιώνουν τη μεγαλύτερη πα-
ραγωγικότητα με συνέπεια να φτάνουν
στην κορύφωση της καριέρας τους και
της επιτυχίας των στόχων όσον αφορά
την εργασία τους. Αυτή η εξέλιξη δεί-
χνει ότι η ηλικία δεν καθορίζεται βιο-
λογικά, αλλά είναι ένα κοινωνικό κα-
τασκεύασμα (Cedefop, 2008). Ωστόσο,
υπάρχουν πολλά άτομα που αποφασί-
ζουν ή αναγκάζονται να αλλάξουν στα-
διοδρομία στη μέση ηλικία χωρίς να εί-
ναι έτοιμοι για τη μετάβαση αυτή. 

Συμπέρασμα 

Η αρχή του 21ου αιώνα ξεκίνησε  με
ένα νέο νόημα και έναν επείγοντα σκο-
πό για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας
και επαγγελματικής ψυχολογίας, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς
τη σύνθετη, παγκόσμια αρένα της ερ-
γασίας και της σταδιοδρομίας.

κάθε κοινωνία έχει τα δικά της πα-
ραδείγματα, ιστορίες και πολιτιστι-
κούς δεσμούς, άμεσα διαθέσιμα για
τα μέλη της. Αν αυτά τα παραδείγμα-
τα είναι ανθρώπινα ή μη ανθρώπινα,
πραγματικά ή φανταστικά, δεν έχει
σημασία. τα προαναφερθέντα παρα-
δείγματα είναι πηγές του εαυτού και
τα άτομα μπορούν να τα χρησιμοποι-
ήσουν για τη κατασκευή και τον σχε-
διασμό της δικής τους ζωής. Με την
ορμή της πρώτης δεκαετίας του αιώ-
να, ο δρόμος μπορεί να οριστεί με με-
γαλύτερη σαφήνεια μέσω της περαι-
τέρω έρευνας σχετικά με το αναδυό-
μενο παράδειγμα του σχεδιασμού της
ζωής, τις θεωρίες του, τις παρεμβά-
σεις, τις τεχνικές και τις έννοιες. το
αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής
της παραπάνω διαδικασίας είναι η επί-
τευξη μιας τεράστιας διαφοράς στη
ζωή των ατόμων, όπου κι αν βρίσκο-
νται στον κόσμο.
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1. Συζητώντας για την οικογένεια 

Η οικογένεια είναι ο κοινωνικός θε-
σμός που έχει ως αποστολή του να με-
ταβάλλει ένα βιολογικό οργανισμό σε
κοινωνικό ον, διαμορφώνοντας μέσω
της αγωγής που παρέχει την προσωπι-
κότητα και τη συμπεριφορά του αν-
θρώπου (τζάνη, 2003). «Γεννιόμαστε
άνθρωποι αλλά αυτό δεν αρκεί: πρέπει
να γίνουμε κιόλας» (Savater, 2004). Ως
θεσμός της κοινωνίας η οικογένεια ανα-
λαμβάνει την κοινωνικοποίηση του αν-

θρώπου (πρωτογενής φορέας), την κοι-
νωνική ένταξη και την εκμάθηση των
κοινωνικών ρόλων, τον εκπολιτισμό του,
την ανάπτυξη και καλλιέργεια βασικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων (π.χ. ικα-
νότητα της γλώσσας) και έχει ολοκλη-
ρώσει ένα μεγάλο μέρος της διαμόρ-
φωσης της προσωπικότητάς του, όταν
θα αναλάβουν την κοινωνικοποίησή του
παιδιού δευτερογενείς φορείς (Goode,
1966). Μέσα στην οικογένεια αποκτά
το παιδί τις πρώτες και βασικές εικό-
νες του κόσμου και τις αξίες� μαθαίνει

* Η Σ.-Μ.Ν. είναι Επίκ. καθηγήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. Επικοινωνία: snikola@cc.uoi.gr, 2651005875.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Περίληψη
Η κοινωνία μας σήμερα, που σηματοδοτείται κυρίως από την οικονομική κρίση, αντιμετω-
πίζει προβλήματα κοινωνικά (φτώχεια, ανεργία κ.λπ.) που η αδυναμία άμεσης επίλυσής τους
προκαλεί σε κάθε κοινωνική ομάδα ποικίλες  δυσλειτουργίες. Η ικανότητα διαχείρισης οποι-
ασδήποτε αλλαγής είναι ζήτημα που αφορά πρωτίστως την οικογένεια και δευτερευόντως
τους άλλους θεσμούς κοινωνικοποίησης και αγωγής. Στην περίοδο της οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης που διανύουμε η οικογένεια που πλήττεται από τα κοινωνικά προβλήματα
αποτελεί μια ευάλωτη ομάδα που καλείται στο πλαίσιο της να αντιμετωπίσει μόνη τη νέα κα-
τάσταση που προκαλούν εξωτερικοί παράγοντες χωρίς την υποστήριξη του κοινωνικού κρά-
τους. Επειδή η συμβολή της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώ-
που είναι καθοριστική και επειδή από την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη απορρέει η αξίωση
της διασφάλισης των θεσμικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου, κρίνεται σκό-
πιμη η ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των αλλαγών αλλά και η υποστήριξη της οικο-
γένειας από ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, ώστε να ελπίζουμε μακροπρόθεσμα
σε μια υγιή και δημοκρατική κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά: Οικογένεια, κρίση, κοινωνικά προβλήματα.



μέσω του κανονιστικού ελέγχου που
ασκεί η μητέρα (ή ο πατέρας) και των
κανονιστικών της παραστάσεων τι επι-
τρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, το σω-
στό και το λάθος ανάλογα με τα χαρα-
κτηριστικά της δοσμένης κοινωνίας και
της κουλτούρας της (Φεντ, 1989). Μέ-
σω των αλληλεπιδράσεων με τους κοι-
νωνικούς εταίρους (τα μέλη της οικο-
γένειας) το παιδί εσωτερικεύει και
εδραιώνει τα πρότυπα στο πλαίσιο της
αγωγής που παρέχει η οικογένεια, ως
μέρος ενός του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος, που καθορίζει σε ση-
μαντικό βαθμό τις μορφές σκέψης και
δράσης. Ο E. Fromm περιγράφει την
οικογένεια ως «έναν ιμάντα μετάδοσης
αξιών και κανόνων που θέλει μια κοι-
νωνία να εν-τυπώσει στα μέλη της»
(Fromm, 1962: «Transmissionsriemen für
diejenigen Werte und Normen, die eine
Gesellschaft ihren Mitgliedern einprägen
will»). 

Οι κανόνες που ισχύουν στην οικο-
γένεια και παραλαμβάνονται από το
παιδί με τη μάθηση είναι, κυρίως, κα-
νόνες ηθικοί και κοινωνικοί, υπαγο-
ρεύονται από τους ρόλους των μελών
της οικογένειας και γίνονται κατανοη-
τοί από το παιδί ως στοιχεία της συ-
μπεριφοράς που οφείλει να έχει ανά-
λογα με τις προσδοκίες των προσώπων
με τα οποία αλληλεπιδρά (Φεντ, 1989·
Gugel & Jäger, 1997). Οι γονείς επη-
ρεάζουν ουσιαστικά τη στάση και τη
συμπεριφορά των παιδιών τους σε αυ-
τή τη διαδικασία, γιατί διαμορφώνουν
τους ηθικούς προσανατολισμούς του
παιδιού (ανάλογα με την αντίληψή τους
για το κοινωνικά αποδεκτό ή μη απο-
δεκτό), λειτουργούν ως μοντέλο μίμη-

σης και ταύτισης και ανάλογα με τον
τρόπο σκέψης, τη δράση τους και τις
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσ-
σονται, διαμορφώνουν την προσωπι-
κότητα του νεαρού ατόμου (Νόβα-καλ-
τσούνη, 2000).

τα τελευταία χρόνια και υπό την επί-
δραση των κοινωνικών αλλαγών παρα-
τηρείται μια ετερογένεια πολλών και
διαφορετικών συνόλων που θεωρού-
νται «οικογένειες» (κιμπούτς, ομοφυ-
λοφιλικές οικογένειες, μονογονεϊκές
οικογένειες, Giddens, 2009; Liegle,
2004; Cuber & Harroff, 2004). Αυτό τού-
το ως γεγονός, καθώς και η δυνατότη-
τα εύκολης έκδοσης διαζυγίων
(Giddens, 2004· Χατζηχρήστου, 1999)
η εύκολη πρόσβαση στα μέσα αντισύλ-
ληψης, τα ολοένα και αυξανόμενα πο-
σοστά ανθρώπων που παντρεύονται σε
όλο και μεγαλύτερη ηλικία και μεταθέ-
τουν το γάμο, προκαλεί έναν έντονο θε-
ωρητικό διάλογο σχετικά με την «κρί-
ση της οικογένειας» που διαρκεί αρκε-
τά χρόνια. Οι διαφορετικές απόψεις και
η διαμάχη που προκύπτει εστιάζουν στο
«τι είναι προβληματικό ως προς την οι-
κογένεια» (Berger & Berger, 2004). Από
τη μια πλευρά κρίνεται ως προβλημα-
τική η απώλεια των παραδοσιακών
αξιών, της ηθικής αίσθησης της οικο-
γένειας, της έλλειψης της σταθερότη-
τας και της ποικιλίας των οικογενεια-
κών μορφών, των σχέσεων και των σε-
ξουαλικών εκφράσεων. Από την άλλη
αποδεχόμαστε ως μη προβληματική τη
νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,
σε συνάφεια με τις κοινωνικές εξελί-
ξεις, της ποικιλίας των οικογενειακών
μορφών, ως απελευθέρωση από κατα-
πιέσεις του παρελθόντος προβάλλοντας
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ως προτεραιότητα την ευχαρίστηση και
την ευτυχία της προσωπικής μας ζωής.
Είτε αποδεχτούμε τη μια άποψη είτε την
άλλη είναι γεγονός ότι μελετάμε την οι-
κογένεια ως μια σημαντική παράμετρο
των ευρύτερων κοινωνικών διαδικα-
σιών που λαμβάνουν χώρα. Υπό το πρί-
σμα των κοινωνικών αλλαγών πολλές
από τις λειτουργίες που ασκούσε η οι-
κογένεια στο παρελθόν (εκπαιδευτικές,
οικονομικές, κοινωνικοποιητικές) έχουν
αναλάβει σήμερα άλλοι φορείς και θε-
σμοί (ως επίπτωση του εκσυγχρονι-
σμού). Η βιβλιογραφία της κοινωνιο-
λογίας της οικογένειας εστιάζει στην
ανατροφή του παιδιού και την ανάλη-
ψη αυτού του ρόλου της οικογένειας
από άλλους εξειδικευμένους φορείς
(«επαγγελματοποίηση του γονικού κα-
θήκοντος») (Parsons et al., 1982; Buxton,
1985). Ωστόσο υπάρχουν εμφανείς δυ-
σκολίες στην ανατροφή των παιδιών σε
ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο
αντιμετωπίζει προβλήματα (φτώχεια,
ανέχεια, ανεργία) και προκαλεί συ-
γκρούσεις σε κάθε κοινωνική ομάδα,
άρα και στην οικογένεια. Η ικανότητα
διαχείρισης των αλλαγών αλλά και των
καταστάσεων (πιέσεις, εντάσεις, συ-
γκρούσεις) που δημιουργούνται είναι
ζήτημα που αφορά πρωτίστως την οι-
κογένεια και δευτερευόντως τους άλ-
λους θεσμούς κοινωνικοποίησης και
αγωγής.

2. Κοινωνικά προβλήματα 
και οικογένεια 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών
της οικογένειας, οι καταστάσεις που

βιώνει κάθε μέλος ξεχωριστά στο χώρο
δράσης του, ο τρόπος που εκφράζει τις
ανάγκες, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέ-
ροντά του αποτελούν μια δυναμική εσω-
τερική της ομάδας που συμβάλλει στην
ανάπτυξη των σχέσεων αλλά και της
προσωπικότητας του κάθε ατόμου. 

Οι οικογενειακές σχέσεις μπορεί να
είναι υγιείς, ικανοποιητικές ή θερμές
με ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα.
Μπορεί όμως, να είναι γεμάτες από με-
γάλες εντάσεις, που δημιουργούν με-
γάλα συναισθηματικά προβλήματα ενο-
χής, απόγνωσης, δυσαρέσκειας ή αγω-
νίας (Giddens, 2009), χωρίς απαραίτη-
τα η ίδια η οικογένεια να δημιουργεί
τις συνθήκες αυτής της έντασης. Για πα-
ράδειγμα στην εποχή της οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε,
καταστάσεις, όπως η ανεργία ενός μέ-
λους της οικογένειας, το χαμηλό εισό-
δημα, η αδυναμία εύρεσης μιας θέσης
εργασίας, η οικονομική εξάρτηση από
την οικογένεια προσανατολισμού, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός επιβαρύνουν την
οικογένεια συναισθηματικά αλλά και
κοινωνικά και δημιουργούν προβλή-
ματα οικογενειακής κατανόησης και
αλληλεγγύης. Αισθήματα ανασφάλει-
ας, άγχους και κατάθλιψης διακατέχουν
τους ενήλικες γονείς με σοβαρές επι-
πτώσεις και στα παιδιά. Εν προκειμέ-
νω εξωτερικοί παράγοντες προκαλούν
προβλήματα και εντάσεις στην οικογέ-
νεια με τραύματα μεγαλύτερα συνήθως
στα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να κρατη-
θούν έξω από την οικογένεια, διότι στο
πλαίσιο της οικογένειας και μόνο δεν
επιλύονται (Gugel & Jäger, 1997; Δη-
μητριάδου, 1998; Μπαλούρδος & Σπυ-
ροπούλου, 2012)
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Οι παραπάνω συνθήκες εύκολα οδη-
γούν σε εντάσεις και συγκρούσεις με-
ταξύ γονέων αλλά και μεταξύ των γο-
νέων και των παιδιών. Σε κάθε σύ-
γκρουση μεταξύ γονέων και παιδιών
στο πλαίσιο της οικογένειας οι γονείς
επιδιώκουν από μια μεριά να ασκήσουν
έναν κανονιστικό έλεγχο με βάση τις
κανονιστικές παραστάσεις που έχουν
σχετικά με τι το επιτρέπεται και τι δεν
επιτρέπεται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυ-
νατότητες της οικογένειας και να κα-
τανοήσουν τα παιδιά την επιλογή τους.
Από την άλλη δεν θέλουν να περιορί-
σουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εκ-
φράσουν τα δικά τους ενδιαφέροντα,
τις δικές τους επιλογές. τη μεγαλύτερη
συναισθηματική πίεση από ενδεχόμε-
νη σύγκρουση γονέων-παιδιών βιώνουν
οι γονείς, παρόλο που μετά από τέτοι-
ες καταστάσεις ηττημένα φέρονται να
είναι τα παιδιά (Haley, 1976). και πολ-
λές φορές οι γονείς αισθάνονται υπο-
χρεωμένοι να παραμερίζουν τα ενδια-
φέροντά τους αν εκείνοι είναι το ένα
μέλος της σύγκρουσης (Herlth, 1990).
Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των παιδιών
στις περισσότερες των περιπτώσεων λύ-
νονται αυτόνομα μεταξύ τους ή με τη
δίκαιη παρέμβαση των γονέων. Η ανά-
μειξη των γονέων σε αυτές τις περι-
πτώσεις επιβάλλεται, ανάλογα με την
ηλικία των παιδιών, προκειμένου τα μι-
κρότερα ή τα πιο αδύναμα παιδιά να
μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης διαρκώς (ESRC, 2013).

Συνεπώς, σκόπιμη κρίνεται η απο-
τελεσματική διαχείριση των δυσκολιών
που αντιμετωπίζει η οικογένεια προ-
κειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή
συμβίωση των μελών της αλλά και η εξέ-

λιξη των σχέσεων των ετερόκλητων
στοιχείων από τα οποία αποτελείται.
κάθε οικογένεια διαμορφώνει τις σχέ-
σεις μεταξύ των μελών της και ανα-
πτύσσει δίαυλους επικοινωνίας, στους
οποίους στηρίζεται η δομή και η λει-
τουργία της. Επομένως, οι γονείς οφεί-
λουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως
προς την αποτελεσματικότητα της επι-
κοινωνίας, την τήρηση των αρχών της
ισότητας και του σεβασμού και την ανά-
πτυξη υγιών σχέσεων, ιδιαίτερα όταν
παρατηρούνται πολλές και με ένταση
συγκρούσεις.

3. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων από την οικογένεια 

Λίγες οικογένειες έχουν την ικανό-
τητα να διαχειρίζονται και να επεξερ-
γάζονται μορφές αντιπαράθεσης που
δημιουργούνται κυρίως από εξωτερι-
κούς παράγοντες. και τούτο διότι οι συ-
νέπειες των κοινωνικών προβλημάτων
(όπως η φτώχεια, η ανεργία, η στέρη-
ση κατοικίας) έχει άμεσες επιπτώσεις
στην καθημερινή ζωή και τη διαβίωση
των μελών της. Ελλείψει κοινωνικού
κράτους και στοχευόμενης κοινωνικής
πολιτικής και κατάρρευσης των ατύπων
δικτύων υποστήριξης η οικογένεια βρί-
σκεται ολομόναχη στην αντιμετώπιση
των συνθηκών που δημιουργούνται
(Ματσαγγάνης, 2002·Μουσούρου 2002·
Μπαλούρδος & Σπυροπούλου, 2012).

Η οργάνωση της οικογένειας και ο
τρόπος της συμβίωσης θα επηρεάσουν
σημαντικά την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων που προκαλούν εξωτερικοί πα-
ράγοντες στους κόλπους της. Ο διάλο-
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γος και η ανοιχτή συζήτηση μεταξύ γο-
νέων και παιδιών σχετικά με τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η οικογέ-
νεια συμβάλλουν στην ερμηνεία της
πραγματικότητας που βιώνουν τα μέλη
της και γίνεται κατανοητή η αναγκαιό-
τητα προσαρμογής στην νέα συνθήκη
που δημιουργείται. Εξάλλου τα παιδιά
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις
αποφάσεις που λαμβάνει η οικογένεια
όλο και περισσότερο, όσο αυξάνεται η
ηλικία. Οι γονείς οφείλουν να τα εν-
θαρρύνουν να παίρνουν θέση και να εκ-
φράζουν τις σκέψεις και τις απόψεις
τους. Η καλή λειτουργία της οικογέ-
νειας διαπιστώνεται και στην υποστή-
ριξη που παρέχει, όταν απομυθοποιεί-
ται η ευκολία εκπλήρωσης των στόχων
από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. 

Μια συστημική θεώρηση της οικο-
γένειας αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό
αυτό θεσμό με μια σειρά δυνατοτήτων
ενέργειας που καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα περιπτώσεων σχετικών με τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις των με-
λών της. κάθε οικογένεια ανάλογα με
τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο με
τον οποίο τα μέλη της οργανώνουν την
ιδιωτική τους ζωή, δραστηριοποιείται
στο κοινωνικό συγκείμενο και ανα-
λαμβάνει τις ευθύνες της. Οι γονείς εί-
ναι υπεύθυνοι για το ηθικό και αξιακό
σύστημα των παιδιών τους, για τη στα-
θερή ολόπλευρη ηθική, ψυχική, δια-
νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
τα πρώτα οικογενειακά πρότυπα θα
δώσουν στο παιδί τη δυνατότητα να
αναπτύξει την ικανότητα αναγνώρισης
και αντίληψης των ενδιαφερόντων του
και του σεβασμού των ενδιαφερόντων
των άλλων καθώς και τις δυνατότητες

υλοποίησης των επιθυμιών τους. Η ει-
κόνα για τον κόσμο που θα αποκτήσει
ένα παιδί έχει άμεση σχέση και συνά-
φεια με την εικόνα που έχουν οι γονείς�
οι γονείς που εκφράζουν θυμό και απο-
γοήτευση για τα κοινωνικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν, κάνουν τα παι-
διά να αισθάνονται ένοχα ακόμα και
να υπάρχουν (τζάνη, 2004). Ως πρότυ-
πα μίμησης καλούνται με το παράδειγ-
μά τους να καταστήσουν τα παιδιά ικα-
νά να υπερνικούν δυσκολίες και δυ-
σμένειες για να μην αναπτύσσεται κα-
μιά καταστροφική δυναμική. Ο μελλο-
ντικός πολίτης οφείλει να γίνει ικανός
για πολιτική σκέψη και δράση (Koehler,
2009; Muncie, 2009; Sullivan, 2000;
τσουραμάνης, 2003).

Στόχος κάθε οικογένειας για τη βιω-
σιμότητά της είναι η διασφάλιση της στα-
θερότητας και της εμπιστοσύνης, η εξά-
λειψη δηλαδή φαινομένων ρευστότητας
και των συνεπειών αυτών τούτων στα
μέλη της. Ωστόσο η αύξηση των κοινω-
νικών προβλημάτων και η εξάπλωση αυ-
τών σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη του
πληθυσμού επηρεάζει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της οικογένειας ως προς λει-
τουργίες που τη καθιστούν αναγκαίο και
αναντικατάστατο θεσμό (φροντίδας,
ασφάλειας και συναισθηματικής ασφά-
λειας). Ολόκληρες κατηγορίες πληθυ-
σμού πλήττονται από φτώχεια και ανέ-
χεια ή μπαίνουν σταδιακά στη διαδικα-
σία κοινωνικού αποκλεισμού και προ-
καλούν μια έντονη ανησυχία, διότι δια-
ταράσσεται η κοινωνική συνοχή και αλ-
ληλεγγύη. Οι συνθήκες αυτές επιβάλ-
λουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα εκ μέ-
ρους της οικογένειας. Η οικογένεια πρέ-
πει να επιδείξει μεγαλύτερη δυναμική
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στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που
προκύπτουν σε σχέση με τους κοινωνι-
κούς παράγοντες, να επαναπροσδιορί-
σει τους στόχους της ως προς την ανα-
τροφή των παιδιών και τον τρόπο λει-
τουργίας της. Επειδή η οικογένεια (όλο
το δυναμικό πλαίσιο) αποτελεί το πρω-
ταρχικό και κυρίαρχο περιβάλλον επί-
δρασης για το παιδιά, όσον αφορά στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και
την οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους
και επειδή η φύση των ορίων ανάμεσα
στα υποσυστήματα της οικογένειας και
τον έξω κόσμο καθορίζουν τη λειτουρ-
γικότητά της, ο γονικός ρόλος καθίστα-
ται ιδιαίτερης σημασίας (Φθενάκης,
1998·Παπαδιώτη, 2000). Οι βασικές αρ-
χές των ρόλων των γονέων ανάλογα με
το στάδιο ανάπτυξης των παιδιών (απο-
δοχή, δημοκρατική συμπεριφορά, έλεγ-
χος και εμπιστοσύνη) και ο τρόπος με
τον οποίο αυτές τούτες εφαρμόζονται
στην πράξη για την αντιμετώπιση των
δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν
σε οικογενειακό πλαίσιο, καθορίζουν
και τις σχέσεις γονέων-παιδιών και παι-
διών-κοινωνίας (και κοινωνικών προ-
βλημάτων), που θα συμβάλλουν στον
προσανατολισμό του παιδιού σε έναν
κόσμο που γίνεται όλο και πιο περί-
πλοκος (Παπαδιώτη, 2000). το καθή-
κον της οικογένειας που απορρέει και
από τη συνθήκη ύπαρξής της να δώσει
τουλάχιστον ασφάλεια στα παιδιά και
να τα προετοιμάσει να ζήσουν στη ση-
μερινή κοινωνία, δημιουργεί όλο και πε-
ρισσότερες αξιώσεις από τους γονείς
(Stierlin, 1987). 

Η οικογένεια που πλήττεται στην
εποχή της κρίσης είναι μια ευάλωτη
ομάδα, ιδιαίτερα όταν ζει με βάση ένα

χαμηλό εισόδημα και δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στις τρέχουσες οικονο-
μικές υποχρεώσεις και δεν έχει πρό-
σβαση σε αγαθά, δραστηριότητες και
υπηρεσίες (Mπαλούρδος & Σπυρο-
πούλου, 2012). Η φτώχεια συνδέεται
στενά και με την αδυναμία συμμετοχής
στην κοινωνική ζωή και προκαλεί αύ-
ξηση της ανισότητας που υπονομεύει
την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη. Όσο
αυξάνεται η ανισότητα μεταξύ των με-
λών μιας κοινωνίας τόσο περισσότερο
αποδυναμώνεται το αίσθημα της κοι-
νωνικής εμπιστοσύνης, αποδυναμώνε-
ται δηλαδή το κοινωνικό κεφάλαιο που
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η
κοινωνική ιδιότητα του πολίτη (Marshall
& Bottomore, 2001) πλήττεται από πα-
ράγοντες, όπως το χαμηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης, άρα έλλειψη κοινωνικών και
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, προβλήμα-
τα διατροφής, υγείας, στέγασης (εισο-
δηματικοί παράγοντες) και οικογενει-
ακής και κοινωνικής αλληλεγγύης (κοι-
νωνικές υπηρεσίες), και γενικά συνθή-
κες που δεν επιτρέπουν μια αξιοπρεπή
διαβίωση των μελών μιας κοινωνίας
(κοκκινάκης, 1994·Μπουρίκος & Σω-
τηρόπουλος, 2013). 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνε-
ται σκόπιμο η οικογένεια να μην είναι
μόνη στην αντιμετώπιση αυτών των συν-
θηκών που προκύπτουν από εξωτερι-
κούς παράγοντες, ήτοι κοινωνικά προ-
βλήματα. Χρειάζεται απαραίτητα την
υποστήριξη ενός αποτελεσματικού κοι-
νωνικού κράτους (όχι απλώς ενδυνά-
μωση του συστήματος κοινωνικής προ-
στασίας, Ματσαγγάνης, 2002), πέρα
από τα άτυπα δίκτυα υποστήριξης, με
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κατάλληλες στρατηγικές πολιτικής, για
να μην οδηγηθούμε σε έναν φαύλο κύ-
κλο φτώχειας και ανασφάλειας με τις
συνέπειες που μπορεί αυτή η συνθήκη
να έχει για την κοινωνική πραγματικό-
τητα, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη
και εν τέλει για την κοινωνική ιδιότητα
του πολίτη. Χωρίς την εξασφάλιση μέ-
τρων κοινωνικής προστασίας η καθο-
ριστική συμβολή της οικογένειας στη
διαμόρφωση της κοινωνικής συμπερι-

φοράς του νέου ανθρώπου σε συνθή-
κες ανασφάλειας, άγχους και κατάθλι-
ψης, όπου αιωρείται μια γενική αντί-
ληψη κοινωνικής αδικίας σχετικά με τα
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου,
μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά ως
προς την ιδιότητα του πολίτη και τούτο
μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ίδια
την λειτουργία της κοινωνίας και οδη-
γεί αναπόφευκτα τουλάχιστον σε κοι-
νωνικές αναταραχές. 
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και τη συμβουλευτική στήριξη μαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία της περιοχής
ευθύνης του.

Εκτός από την υπηρεσία του στην εκπαίδευση, ο Πάνος Σαμοΐλης έχει να επι-
δείξει πλούσια κοινωνική, καλλιτεχνική και λοιπή επιστημονική δραστηριότητα.

Από το 1987 έως το 2008 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. στο πλαίσιο του οποίου ανέλαβε τα καθήκοντα του ταμία, έως το 1996,
και του Προέδρου από το 1996 έως το 2008. Με την ιδιότητά του αυτή, συμμετεί-
χε στη διοργάνωση των επιστημονικών ημερίδων και των συνεδρίων της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., πραγματοποίησε εισηγήσεις στα συνέδρια αυτά και εκπροσώπησε
την Εταιρεία σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από μικρός υπήρξε μέλος και σολίστ της χορωδίας της Βαρβακείου Προτύπου
Σχολής και του Βυζαντινού Χορού της Αγίας Μαρίνας Θησείου, ενώ αργότερα,
ως φοιτητής, διετέλεσε μέλος της 60μελούς Μικτής Χορωδίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και πήρε μέρος σε πολλές σημαντικές εκδηλώσεις της. Στο Γυμνάσιο Ατα-
λάντης, δημιούργησε εκκλησιαστική δίφωνη χορωδία μαθητριών. Από το 1977 έως
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το 1987 συμμετείχε στην αντρική Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας και, στη συ-
νέχεια, στην «Αθηναϊκή Πολυφωνία». Έλαβε, επίσης, μέρος σε αρκετές εμφανί-
σεις της Επαγγελματικής Χορωδίας «Fons Musikalis». Από το 1993 έως το 2012,
υπήρξε μέλος της Χορωδίας «Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής». Από την ίδρυση της
«Χορωδίας Επιστημόνων» (1997) αποτελεί μέλος της. Μέχρι το 2012 ήταν μέλος
του Δ.Σ. της, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος επί 3 θητείες. Τέλος, είναι ιδρυτικό
μέλος της «Μικτής Εκκλησιαστικής Χορωδίας Αθηνών» και μέλος του Δ.Σ. της.

Έχει προσκληθεί, πολλές φορές, από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού, για να πραγματοποιήσει ομιλίες σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών
Λυκείων και έχει συγγράψει αρκετά άρθρα σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τα περισσότερα από τα οποία έχουν δημοσι-
ευθεί στην «Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» και σε άλλα επι-
στημονικά περιοδικά. 

Είχε την επιμέλεια για την έκδοση του περιοδικού της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. από το 1995
έως το 2001 και συνέβαλε καθοριστικά στην κωδικοποίηση των άρθρων του, κα-
θώς και στη δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων. Διαδραμάτισε ενεργητικό ρό-
λο σε όλα τα συνέδρια της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., καθώς και σε διάφορα επιστημονικά προ-
γράμματα, τα οποία η Εταιρεία ανέλαβε κατά καιρούς να εκτελέσει. 

Ακούραστος «εργάτης» στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και της κοινωνικής προσφοράς συνεχίζει χωρίς διακοπή το έργο του και μετά τη
συνταξιοδότησή του, το 2005. 

Το άλλο τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Αρχάγγελος Γ. Γαβριήλ. Κατάγεται από
τη Νεάπολη (Νέβσεχιρ) της Καππαδοκίας. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού – Αρ-
χαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκαμε, επίσης, μεταπτυχια-
κές σπουδές στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την
Πληροφόρηση στη Γαλλία (στο Πανεπιστήμιο της Lyon II και στον Εθνικό Ορ-
γανισμό της Γαλλίας για την Πληροφόρηση ως προς τις Σπουδές και τα Επαγ-
γέλματα (Ο.N.I.S.E.P.), στο Παρίσι). 

Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και σε σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, στη Βαρβάκειο Πρότυπη Σχο-
λή, ως καθηγητής φιλόλογος, στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, ως Διευθυντής τους, και τα τε-
λευταία πριν τη συνταξιοδότησή του χρόνια ως Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
στον Πειραιά. 

Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., Αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής
Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ιωνίας «Η Καππαδοκία» και μέλος του Δ.Σ. του Κέ-
ντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 15 σχολικών εγχειριδίων και έχει γράψει
πολλά κείμενα φιλολογικού, παιδαγωγικού και ιστορικού περιεχομένου. 

Τα τελευταία 16 χρόνια, επιστρέφοντας στις ρίζες του, ασχολείται συστηματι-
κά με Μικρασιατικά Θέματα, δημοσιεύοντας σχετικά άρθρα και μελέτες και κά-
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νοντας εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες. Την περασμένη χρονιά, κυκλοφό-
ρησε από τις εκδόσεις Μπαλτά, στη σειρά «Εξ Ανατολών», το ιστορικό του μυθι-
στόρημα: «Στο Βασίλειο του Αργαίου».

Ο Αρχάγγελος (Άγγελος) Γαβριήλ έχει ακόμη δημοσιεύσει αρκετά αξιόλογα
άρθρα σχετικά με το Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Επιθε-
ώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και σε άλλα επιστημονικά έντυπα.

Τον χαρακτηρίζει το γνήσιο και διαρκές ενδιαφέρον του για θέματα Σ.Ε.Π.,
το οποίο επιβεβαιώνει με την άψογη δραστηριότητά του ως Γραμματέας της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., επί πολλά έτη, και την ενεργητική συμμετοχή του σε όλα τα συνέ-
δρια της και τις λοιπές επιστημονικές και άλλες δραστηριότητές της, ακόμη και
μετά τη συνταξιοδότησή του.

Ο Άγγελος ευτύχησε ακόμη να έχει μια εξαίρετη κόρη, που υπήρξε μαθήτρια
μου, και έχει τη χαρά να την βλέπει να συνεχίζει το έργο του πατέρα της με το ζή-
λο που της ενεφύσησε εκείνος και με το πάθος που είχε αυτός για το Σ.Ε.Π.

Ο Πάνος Σαμοΐλης και ο Άγγελος Γαβριήλ, αποτελούν ένα αξεχώριστο δίδυ-
μο, το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στα στελέχη της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην εδραίωση του θε-
σμού του Σ.Ε.Π. όχι μόνο θεωρητικά αλλά και μέσα από τη σχολική πράξη. Αφιέ-
ρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην υπη-
ρεσία του θεσμού αυτού χωρίς ποτέ να φεισθούν κόπων και θυσιών για την προ-
ώθησή του, σε εποχές μάλιστα που τα πράγματα στον παραπάνω τομέα δεν ήταν
εύκολα.

Χωρίς υπερβολή, μπορώ να πω ότι αποτελούν πρότυπα εκπαιδευτικών που έθε-
σαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία ενός υψηλού ιδανικού, όπως είναι η υποβοήθη-
ση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να ακολουθήσουν τον εκπαι-
δευτικό και επαγγελματικό δρόμο που θα τους εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη προ-
σωπική ικανοποίηση και την καλύτερη δυνατή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 

Εύχομαι το παράδειγμά τους να βρει πολλούς μιμητές στο χώρο της εκπαί-
δευσης και της κοινωνίας, γενικότερα. Από τέτοιους ανθρώπους έχει ιδιαίτερη
ανάγκη η χώρα μας σήμερα, σε μια εποχή κρίσης που για μένα δεν είναι μόνο οι-
κονομική, αλλά είναι περισσότερο κρίση αξιών, κρίση παιδείας. 

Αλλά ο Πάνος και ο Άγγελος δεν διακρίνονται μόνο για την επιστημοσύνη, τη
γενικότερη καλλιέργεια και την αγωνιστικότητά τους. Ξεχωρίζουν και για την αν-
θρωπιά τους, την ευγένεια του χαρακτήρα τους, τη σταθερή φιλία τους, την οποία
εγώ προσωπικά δοκίμασα, πολλές φορές σε δύσκολες, μάλιστα, στιγμές της ζωής
μου. Διακρίνονται ως εμψυχωτές και συμπαραστάτες, ως ενεργοί και δραστήριοι
πολίτες με ιδιαίτερες κοινωνικές αλλά και καλλιτεχνικές ευαισθησίες, ο ένας στη
μουσική και ο άλλος στη λογοτεχνία. 

Συγχαίρω το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. που πήρε την απόφαση να τιμήσει τους δύο
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αυτούς πρωτοπόρους αγωνιστές του θεσμού Συμβουλευτική-Προσανατολισμός,
αφιερώνοντάς τους το παρόν συνέδριο ως μια μικρή αναγνώριση των υπηρεσιών
που προσέφεραν στο συγκεκριμένο τομέα.

Εύχομαι στους ίδιους να έχουν υγεία και δύναμη να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν από όποιο μετερίζι μπορούν τη συνδρομή τους στον κοινό αγώνα όλων μας
για την ανάπτυξη του παραπάνω θεσμού. Ο αγώνας δεν τέλειωσε. Κάθε μέρα σχε-
δόν χρειάζεται να δίνουμε καινούργιες μάχες ενάντια σε όσους στέκονται εμπό-
δια στην επίτευξη του στόχου μας. Και σ’αυτές τις μάχες σάς χρειαζόμαστε.

Εύχομαι, επίσης, στις οικογένειες σας υγεία και ευτυχία, για να μπορούν όχι
μόνο να σας χαίρονται ως μέλη τους, αλλά και να συμπαραστέκονται στην προ-
σπάθειά σας, γιατί ξέρω πως μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να διαρκέσει πο-
λύ, αν το περιβάλλον μας και ιδιαίτερα το οικογενειακό δεν τη στηρίζει και δεν
την κατανοεί.

Ως παλαιό ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. σας εκφράζω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ για όσα προσφέρατε. 

Ράνυ Καλούρη*

Ως πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση να παρουσιάζω δύο
εξαίρετους συναδέλφους και βέβαια ιδρυτικά στελέχη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Ο κ. Γαβριήλ Άγγελος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως εκπαι-
δευτικός Δ.Ε. με την ειδικότητα Ιστορικού – Αρχαιολόγου. Με την μεταπτυχιακή
εξειδίκευσή του στη Γαλλία άρχισε να ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή
του θεσμού του ΣΕΠ. Για 12 και πλέον έτη στήριξε με ζήλο την ομάδα εργασίας Σ.Ε.Π.
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ενώ υπηρέτησε ως Διευθυντής στο Πειραματικό Σχο-
λείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση Σχολικού Συμ-
βούλου στον Πειραιά. Από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. διατελεί ως σήμερα
Γραμματέας της εταιρείας η οποία αρνείται πεισματωδώς να τον απελευθερώσει για
να μην τον συνταξιοδοτήσει. Όλοι εμείς που είχαμε και έχουμε την τύχη να (συν)ανα-
πτυσσόμαστε μαζί του, γνωρίζουμε χειροπιαστά πως συμβάλλει στη διαμόρφωση του
οράματος και της άοκνης προσπάθειας στην ανάπτυξη του θεσμού. Αυτή η τιμή και
η περιφάνεια μας συναντιέται συχνά με τα δικά του περήφανα συναισθήματα που
κυρίαρχα συνδέονται με την οικογένειά του και ιδιαίτερα την κόρη του Ευγενία, αλ-
λά και την ανάδειξη της ιστορίας της καταγωγής του ως Καππαδόκης. 

Άγγελε σ’ ευχαριστούμε για όσα μας έχεις προσφέρεις όλα αυτά τα χρόνια,
και ιδιαίτερα για την ευγένεια και την καλοσύνη σου.
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Ο κ. Παναγιώτης Σαμοΐλης, μαθηματικός στη βασική του ειδικότητα για 8 έτη
στο δημόσιο, υπηρέτησε το θεσμό του ΣΕΠ για 30 και πλέον έτη εφορμώμενος
από το πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού το 1979-80, του οποίου η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε άλλες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Αγγλία-Γαλλία). Έχοντας εμπλουτιστεί με νέες θεωρητικές και
πρακτικές κατευθύνσεις συμμετείχε στην πρώτη εξειδικευμένη ομάδα εργασίας
σε θέματα Σ.Ε.Π. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο πλαίσιο αυτής, για πρώτη φο-
ρά οργανώθηκαν επιμορφώσεις, συντάχθηκε υλικό κ.ά. ενώ παράλληλα συμμε-
τείχε ενεργά στην κίνηση για τη δημιουργία της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Από τότε και μέχρι
σήμερα υπηρέτησε ως επαγγελματίας και επιστήμονας το θεσμό ως υπεύθυνος
Σ.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όσο και στην
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Διετέλεσε αρχικά ταμίας και μετέπειτα Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
για 21 χρόνια (από τα τριάντα της ζωής της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.). Ενθάρρυνε, ενίσχυσε,
ενέπλεξε και ενέπνευσε πολλούς από εμάς στη σχέση μας με τη Συμβουλευτική
Σταδιοδρομία. Η νεότητά του αποτελεί αδιαπραγμάτευτο σύμμαχο του οράματος
για ένα θεσμό ενισχυμένο και αποτελεσματικό.

Σ’ ευχαριστούμε Παναγιώτη. Σ’ευχαριστούμε για την ευγένεια, αλλά και την
αισιοδοξία σου κάθε που παρουσιάζεται κάποια δυσκολία για επίλυση στο πλαί-
σιο των δραστηριοτήτων της ΕΛΕΣΥΠ.

Στη συνέχεια, απενεμήθησαν από την Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., καθηγήτρια Ράνυ
Καλούρη, τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες στον Παναγιώτη Σαμοΐλη και στον Αρ-
χάγγελο Γαβριήλ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης των μελών της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. στην ακού-
ραστη δραστηριότητα των προαναφερομένων για την ανάπτυξη του θεσμού Σ.Ε.Π.
και της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη της Εταιρίας μας, Κυρίες και Κύριοι

Πριν από μερικούς μήνες συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια συνεχούς λειτουρ-
γίας της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Κάνοντας
έναν απολογισμό της ισόχρονης συμμετοχής μου στην Εταιρία μας, νιώθω ιδιαί-
τερη ικανοποίηση που συντέλεσα κι εγώ στη γέννησή της, στην ανάπτυξη και επι-
τυχημένη εξέλιξή της ως τις μέρες μας. Για μια ακόμη φορά θα αναφερθώ τιμητι-
κά στον πρωτεργάτη της ίδρυσης της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και πρωταγωνιστή της οργά-
νωσης και ισχυροποίησής της στα πρώτα της βήματα, τον Στάθη Δημητρόπουλο
και σε όλα τα Διοικητικά της Συμβούλια που την οδήγησαν έως τη σημερινή κα-
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ταξιωμένη της θέση στο χώρο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού.

Για μένα προσωπικά αυτά τα τριάντα χρόνια ήταν τα καλύτερα και πιο δημι-
ουργικά της ζωής μου, οπότε δικαιολογημένα τα αναπολώ τώρα με νοσταλγία. Το
1985, δηλαδή τη χρονιά ίδρυσης της Εταιρίας, υπηρετούσα ήδη από τριετίας στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Ομάδα Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού και ήμουν εξαιρετικά χαρούμενος, γιατί βοηθούσα να θεμελιωθεί ένας
καινούργιος και πολύ σημαντικός θεσμός στην πατρίδα μας. Η χαρά μου φυσικά
έγινε ακόμη μεγαλύτερη, επειδή συντέλεσα και εγώ ως ιδρυτικό μέλος και ως Γε-
νικός Γραμματέας να δημιουργηθεί η πρωτοπόρα στο χώρο της Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού Εταιρεία μας.

Πάντα όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, είσαι αισιόδοξος και ενθουσιώδης. Πι-
στεύεις ότι κάνεις κάτι πολύ σημαντικό και ανεπανάληπτο. Βλέπεις τα πρώτα απο-
τελέσματα της προσπάθειας της δικιάς σου και των συναγωνιστών σου και πι-
στεύεις πως η πορεία σου θα είναι συνεχώς ανοδική και γεμάτη επιτυχίες. Απο-
κτάς πρωτόγνωρες εμπειρίες, συναντάς αξιόλογους ανθρώπους, κάνεις φιλίες,
ωριμάζεις. Βέβαια σιγά-σιγά αρχίζουν και οι δυσκολίες, οι απογοητεύσεις και οι
πίκρες, οπότε προοδευτικά χάνεις και την αθωότητά σου. Ανακαλύπτεις ότι όσο
πιο σημαντικός είναι ο θεσμός και ο χώρος, στον οποίο δραστηριοποιείσαι, τόσο
περισσότεροι είναι αυτοί που τον διεκδικούνε και προσπαθούν να τον μονοπω-
λήσουν. Από κάποιο σημείο και μετά, διαφορετικά Υπουργεία, ποικίλοι φορείς
και οργανισμοί, αντί να συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλό του Θεσμού, ο
ένας ανταγωνίζεται τον άλλο και στο τέλος προστίθεται και ο ιδιωτικός τομέας
που διεκδικεί και αυτός το δικό του μερίδιο.

Έτσι σήμερα, συντελούσης και της οικονομικής δυσπραγίας, βλέπουμε κατα-
κτήσεις του θεσμού που με μύριους κόπους επιτεύχθηκαν, να καταρρέουν και να
επικρατεί μια κατάσταση που έχει πολλά χαρακτηριστικά αναρχίας αλλά και ανο-
μίας. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταξύ πολλών άλλων αυ-
τό π.χ. που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπου εν ονόματι της απελευθέρωσης
των επαγγελμάτων, ο χώρος της εργασίας, ιδίως της επιστημονικής, έχει γεμίσει
από παραεπαγγέλματα, που ασκούνται από άτομα που αυτοαποκαλούνται συνή-
θως σύμβουλοι, και οι οποίοι με υποτυπώδεις σπουδές αυτοανακηρύσσονται ει-
δικοί σε πολλούς τομείς, ακόμα και σε αυτόν της διακυβέρνησης της χώρας μας ;
Φοβάμαι πως ζούμε το τέλος της επαγγελματικής ευθύνης.

Αλλά και η απαξίωση των πανεπιστημιακών και επαγγελματικών σπουδών με
την αποσύνδεσή τους από την αγορά εργασίας και τον συνακόλουθο υπερεπαγ-
γελματισμό που επιφέρουν, οδηγούν στην κατάλυση του βασικού νοήματος της ερ-
γασίας που είναι να κερδίζεις τα προς το ζην κάνοντας κάτι που σε ενδιαφέρει
και με το οποίο νιώθεις κοινωνικά ωφέλιμος.

Όλα αυτά τα πολύ γνωστά σε όλους μας, τα αναφέρω σήμερα όχι για να σας
κάνω να μελαγχολήσετε και να καταληφθείτε από απαισιοδοξία. Θέλησα να επι-

309



σημάνω κάποιους τομείς, στους οποίους ειδικά οι νεότεροι από τους συναδέλφους
μας θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να στρέψουν την προσοχή τους και να αγωνι-
στούν, για να αναστρέψουν τη δυσάρεστη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμε-
ρα. Ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
εκτός από το καθαρά επιστημονικό του μέρος έχει και μια αγωνιστική αποστολή:
να προσπαθεί με τη βοήθεια του ορθολογισμού, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις να
προλαμβάνει καταστροφές και αν είναι δυνατόν να επανορθώνει λάθη που είτε
από άγνοια είτε από διάφορες σκοπιμότητες διαπράττει η πολιτική εξουσία.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το 15ο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας και την πολύ αγαπητή μου πρόεδρό του κα Ράνυ Καλούρη για τη σημε-
ρινή τιμητική εκδήλωση. Πάνω απ’ όλα όμως θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε
τρεις ανθρώπους, με τους οποίους με δένουν πολύ μακρόχρονοι δεσμοί. Τον πρω-
τεργάτη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και φίλο μου Στάθη Δημητρόπουλο, τον σπουδαίο δά-
σκαλο και άνθρωπο Μιχάλη Κασσωτάκη και το συμμαθητή μου στο Βαρβάκειο,
συνάδελφο, για πολλά χρόνια Πρόεδρο της Εταιρίας και προπάντων φίλο μου Πά-
νο Σαμοΐλη.

Σας ευχαριστώ όλους σας

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΣ. ΣΑΜΟΪΛΗ
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Αγαπητό Προεδρείο
Σεβαστοί Καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες-κύριοι σύνεδροι

Ευχαριστώ από καρδιάς για την εξαιρετική τιμή που μου επεφύλαξε το Δ.Σ. της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. να με τιμήσει για δεύτερη φορά στα τελευταία 6 χρόνια. Ευχαριστώ
τον Καθηγητή Μιχάλη Κασσωτάκη για τα ειλικρινή –θερμά του λόγια σε σχέση
με την προσφορά του Αρχάγγελου Γαβριήλ και εμού προς την Εταιρεία αλλά και
το θεσμό Συμβουλευτική– Προσανατολισμός γενικότερα. Ευχαριστώ βεβαίως και
την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ουρανία Καλούρη για όσα επίσης κατέθεσε σχετικά με
το έργο και την προσφορά των δύο τιμώμενων προσώπων.

Στα 30 και πλέον χρόνια ζωής και δράσης της Εταιρείαςμας εικοσιένα και μι-
σό χρόνια πρόσφερα τις υπηρεσίες μου ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλί-
ου και από αυτά, τα πρώτα επτά και μισό ως Ταμίας και τα δεκατέσσερα με την
ευθύνη του Προέδρου. Θητεία με πολύτιμες εμπειρίες, αλλά με πολύ κόπο και
αγωνίες! Κατ’ ουσίαν συνέχισα το έργο του ιδρυτή της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. καθηγητή Στά-
θη Δημητρόπουλου (δυστυχώς απουσιάζει σήμερα για σοβαρούς λόγους υγείας)
και επιθυμώ εδώ να τονίσω τη βοήθεια αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στις
προσπάθειές μου. Δεν λησμονώ πως, όταν κάποτε, ως Ταμίας, τον ρώτησα «πώς
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θα κατανείμουμε τα διαθέσιμα χρήματα για την οργάνωση του Συνεδρίου» απά-
ντησε: «αφού ξέρεις γιατί ρωτάς».

Με τη βοήθεια των μελών του Δ.Σ. διοργανώσαμε επιστημονικές Ημερίδες και
Συνέδρια με επίκαιρα θέματα κάθε χρόνο, συνεργάστηκα με στελέχη του Υπουρ-
γείου Παιδείας και συναφείς φορείς στη Ελλάδα και το εξωτερικό για την οργά-
νωση επιμορφωτικών Προγραμμάτων με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των λει-
τουργών του Θεσμού. Όλες οι προσπάθειές μου κατέτειναν στην καλύτερη οργά-
νωση της Εταιρείας, ώστε να ενισχύονται τα μέλη μας και να γίνεται ευρύτερα απο-
δεκτός ο θεσμός Συμβουλευτική - Προσανατολισμός στην κοινωνία. Η συνεργα-
σία εκλεκτών επιστημόνων στα συνέδρια έδινε την ευκαιρία στους συνέδρους να
κάνουν παρεμβάσεις και συζητήσεις ή να ανταλλάσσουν απόψεις στα εργαστήρια.
Με τη συνεργασία των μελών της συντακτικής επιτροπής και ιδιαίτερα του Καθη-
γητή Μιχάλη Κασσωτάκη βελτιώσαμε την εμφάνιση και την ποιότητα του επιστη-
μονικού μας περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑ-
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ», που έφθασε να θεωρείται απαραίτητο εργαλείο από τους σπου-
δαστές των μεταπτυχιακών τμημάτων ΣΥ.Π. του Πανεπιστημίου και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
καθώς και από όλους τους λειτουργούς του θεσμού—Υπεύθυνους Σ.Ε.Π. στα
ΚΕ.ΣΥ.Π. ή Υπεύθυνους Γραφείων Σ.Ε.Π. σε σχολεία. Πετύχαμε ακόμη, τη συμ-
μετοχή της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. σε αρκετά και σημαντικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας λειτούργησε αρχικά με προσωπική μου ευθύνη
και τακτική φροντίδα, κυρίως ως βήμα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων από
τα μέλη μας. Το οικογενειακό μου τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο λειτουργούσε συ-
νεχώς, ως τηλέφωνο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., για την ενημέρωση των μελών, για αιτήμα-
τα για έκδοση βεβαιώσεων, για την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση στο πε-
ριοδικό ή τη συμμετοχή στα Συνέδρια.

Κάτι που οι περισσότεροι δε γνωρίζετε είναι οι αγωνίες που περάσαμε για την
εξασφάλιση ομιλητών στα Συνέδρια και φυσικά χορηγών, είτε με τις προθεσμίες
για τη συγκέντρωση άρθρων της Επιθεώρησης, τη διόρθωση των δοκιμίων, την έκ-
δοση του περιοδικού και την έγκαιρη αποστολή στα μέλη μας –πολλά θυμάται σχε-
τικά ο αγαπημένος συμμαθητής και φίλος– Γραμματέας της Εταιρείας—κος Αρ-
χάγγελος Γαβριήλ, κυρίως με τα οικονομικά! Υπήρξαν φορές που δεν μπορού-
σαμε να αποπληρώσουμε την έκδοση του Περιοδικού και φυσικά καταφύγαμε σε
εσωτερικό δάνειο… Να γιατί ανέκαθεν παρακαλούσα τα μέλη μας να βρίσκονται
συνεχώς κοντά στην ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και τουλάχιστον να εξοφλούν έγκαιρα τις συν-
δρομές τους.

Τα χρόνια περνούν, η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. πηγαίνει πολύ καλά, με τις προσπάθειες
των μελών του Δ.Σ. και κυρίως της Προέδρου κας Ουρανίας Καλούρη, ωστόσο
δεν παρέλειψα να βοηθώ στην έκδοση της Επιθεώρησης, τουλάχιστον μέχρι και
το 2014. Θεωρώ ευτύχημα τη συνεχή ανανέωση των μελών της Εταιρείας από τους
τελειόφοιτους των μεταπτυχιακών τμημάτων ΣΥ.Π. του Πανεπιστημίου και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Τελειώνοντας, επιθυμώ και πάλι να ευχαριστήσω θερμά το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.,
ευχαριστώ τον Καθηγητή Στάθη Δημητρόπουλο για την παρακαταθήκη που μου
εμπιστεύθηκε, ευχόμενος σύντομη αποκατάσταση της υγείας του, ευχαριστώ τα
μέλη των προηγούμενων Δ.Σ. που συνεργάστηκαν μαζί μου, ευχαριστώ θερμά τον
Καθηγητή κο Μιχάλη Κασσωτάκη για τη μεγάλη προσφορά του στην αξιολόγηση
των άρθρων και έκδοση των τευχών της Επιθεώρησης, την πολύτιμη συνεργασία
του στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ., αλλά και στην οργάνωση και υλοποίηση των
Συνεδρίων της Εταιρείας. Ευχαριστώ τον φίλο και συνάδελφο Παναγιώτη Κω-
στόπουλο από την Πάτρα, που πρώτος με προέτρεψε να θέσω υποψηφιότητα στις
πρώτες αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Ευχαριστώ τη σύζυγό μου –και
μη σας φαίνεται παράξενο– για την υπομονή και ανοχή της σε όλη την περίοδο
της μεγάλης μου ευθύνης και πολύωρης απασχόλησης με την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.. Τέλος
ευχαριστώ όλους όσους με στηρίξατε εκείνα τα χρόνια. Δηλώνω ότι θα συνεχίσω
να είμαι ενεργό μέλος της Εταιρείας μας. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και
δύναμη στην ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Παναγιώτης Αρσ. Σαμοΐλης
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ





1. Περιγραφή Προγράμματος

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα
του προγράμματος (Διαθέσιμο στο:
http://www.asmetamorfosi.gr), το το-
ΠΕκο είναι το τοπικό σχέδιο δράσης
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες. ο τίτλος του προ-
γράμματος ήταν «Δημιουργικοί Μετα-
μορφισμοί στην Αγορά Εργασίας».

οι ομάδες-στόχοι στις οποίες απευ-
θύνονταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα
είναι:

• οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45
ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

• τα άτομα όπου απειλούνται από την
φτώχεια ή βρίσκονται σε αυτή και
τον κοινωνικό αποκλεισμό.

• οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογε-
νειών.

• τα άτομα με αναπηρία.
Στόχος της παρέμβασης – Παραγό-

μενο προϊόν της προτεινόμενης Πρά-
ξης είναι η προώθηση της κοινωνικής
και επαγγελματικής ενσωμάτωσης
ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
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Δ’ Παράλληλη Συνεδρίαση
ΕΥΠΑθΕΙΣ κοΙΝωΝΙκΑ οΜΑΔΕΣ κΑΙ ΣΥΜβοΥΛΕΥτΙκΗ

Προεδρείο: Θεόδωρος Κατσανέβας – Αναστασία Μπότου

Δημήτρης Καλαφάτης*
ΣυΜβΟυλΕυΤικH ΠαΡΕΜβαΣη ΣΕ ΕυΠαθΕIΣ κΟινωνικA

ΟΜAΔΕΣ: ΠΡOγΡαΜΜα ΤΟΠΕκΟ

Περίληψη
το φαινόμενο της ανεργίας δεν είναι σύγχρονο. Ειδικά στην εποχή της κρίσης, παρατηρεί-
ται ένα όλο και αυξανόμενο ποσοστό ατόμων που είναι άνεργα και βιώνουν συνθήκες κοι-
νωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, και περισσότερο όλων, τα άτομα που ανήκουν στις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του προ-
γράμματος τοΠΕκο, καθώς και η συμβουλευτική παρέμβαση που έλαβε χώρα μέσω αυτού,
με την χρήση δοκιμασιών-εργαλείων και τέλος η παρουσίαση των πρώτων σχολίων και συ-
μπερασμάτων από την υλοποίηση της δράσης της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική Παρέμβαση, Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Επαγγελματι-
κή Συμβουλευτική, Δοκιμασίες-Εργαλεία.



της περιοχής παρέμβασης, μέσω της πα-
ροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσεων/παρεμβάσεων, που απώτερο
στόχο θα έχουν την ευρύτερη δυνατή
κοινωνική συναίνεση, ενώ οι ειδικότε-
ροι στόχοι αυτού θα είναι:
• Η προώθηση της ενσωμάτωσης των

ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην
κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

• Η ένταξη των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων στην αγορά εργασίας μέσα
από την αξιοποίηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Μέσα από την αξιοποίηση των ανα-

πτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής
παρέμβασης για την ενίσχυση της απα-
σχόλησης και την ανάδειξη της βιωσι-
μότητας της επιχειρηματικότητας της
περιοχής και την υλοποίηση των προ-
τεινόμενων δράσεων/παρεμβάσεων ανα-
μένεται να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων,
τα κάτωθι:
• Η κοινωνική και εργασιακή έντα-

ξη/επανένταξη ατόμων ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν
κοινωνικό αποκλεισμό.

• Η πρόληψη του κινδύνου κοινωνι-
κοοικονομικού αποκλεισμού για κα-
τηγορίες ατόμων που προέρχονται,
ή μεταπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού.

• Η καταπολέμηση των προκαταλή-
ψεων και των διακρίσεων στο κοι-
νωνικό και εργασιακό πεδίο.

• Η άμβλυνση της κατάστασης φτώ-
χειας σε στοχευμένες κατηγορίες
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού.

• Η αναβάθμιση της συμμετοχής των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
στο σχεδιασμό, τη παρακολούθηση

και την εφαρμογή των παρεμβάσε-
ων κοινωνικής ένταξης.

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και
της κοινωνικής συνοχής των ατόμων
που χρήζουν βοήθειας και η ενί-
σχυση της απασχολησιμότητας των
έμμεσα ωφελούμενων.

• Η δημιουργία προϋποθέσεων για
την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθ-
μού φορέων της τοπικής κοινωνίας
στην προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου του κοινωνι-
κού αποκλεισμού.
οι δράσεις του προγράμματος είναι

οι ακόλουθες:
Δράση 1: Διάγνωση αναγκών της τοπι-

κής αγοράς εργασίας.
Δράση 2: Δικτύωση της Αναπτυξιακής

Σύμπραξης με τους τοπικούς συντε-
λεστές.

Δράση 3: Δικτύωση μεταξύ Αναπτυ-
ξιακών Συμπράξεων.

Δράση 4: Διακρατική Συνεργασία.
Δράση 5: Παρουσίαση και Προβολή του

τοπικού Σχεδίου Δράσης κοινωνι-
κής Ένταξης.

Δράση 6: Ενημέρωση των δυνητικών
ωφελουμένων του τοπικού Σχεδίου
Δράσης κοΙΝωΝΙκΗ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ.

Δράση 7: Ευαισθητοποίηση των εργο-
δοτών και του κοινωνικού ιστού.

Δράση 8: Συντονισμός και Διαχείριση
Δράσεις 9-13: Επαγγελματική κατάρ-

τιση.
Δράση 14: Επιμόρφωση.
Δράση 15: Πιστοποίηση Προσόντων και

Δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
Δράση 16: Εκπαιδευτική – Πρακτική

Άσκηση σε επιχειρήσεις (on the job
training).
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Δράση 17: Προσέγγιση, Ενημέρωση &
Ενεργοποίηση των ομάδων Στόχου
για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Δράση 18: Εξατομικευμένη Προσέγγι-
ση – Συμβουλευτική κατά την Υπο-
δοχή & Δικτύωση με Εξειδικευμέ-
νες Δομές κοινωνικής Υποστήριξης.

Δράση 19: Ψυχολογική Υποστήριξη και
Νομική Συμβουλευτική για την Εν-
δυνάμωση των ωφελουμένων.

Δράση 20: Επαγγελματική Συμβουλευ-
τική.

Δράση 21: Παρακολούθηση των ωφε-
λουμένων μετά την τοποθέτηση σε
θέσεις Απασχόλησης.

Δράση 22: Υποστήριξη των ωφελουμέ-
νων και των οικογενειών τους για
τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Δράση 23: Συμβουλευτική Επιχειρη-
ματικότητας.

Δράση 24: Learning Network.
το πλαίσιο υποστήριξης των ωφε-

λουμένων, εξελίσσεται κατά τη διάρ-
κεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Υποδοχή: τα αρμόδια στελέχη Συμ-

βουλευτικής υποδέχονται τους ωφε-
λούμενους και παρέχουν υπηρεσίες
ενημέρωσης, στήριξης και παραπο-
μπής τους σε άλλους φορείς όπου
απαιτείται για την αντιμετώπιση των
αναγκών τους.

• Συνέντευξη – κοινωνικό Ιστορικό:
καταγραφή του ιστορικού κάθε
ωφελούμενου, των επαγγελματικών
και κοινωνικών ενδιαφερόντων του.
Προσδιορισμός του επαγγελματικού
στόχου.

• Σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης:
καταγραφή, οργάνωση, παρουσία-
ση και διάχυση των στοιχείων που

συνθέτουν το επαγγελματικό προ-
φίλ των ωφελουμένων, με βάση τις
γνώσεις, ικανότητες και επιθυμίες
τους σε σχέση με την εργασία την
οποία επιδιώκουν. Στη συνέχεια
αποτυπώνονται οι προτεραιότητες
και τα επόμενα βήματα για την ανα-
γνώριση και βελτίωση των προσό-
ντων και δεξιοτήτων τους, προκει-
μένου να ενταχθούν στην αγορά ερ-
γασίας.

• Ατομική και ομαδική Συμβουλευτι-
κή: Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση
των ωφελουμένων, Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, Διαμόρφωση στρατη-
γικής για την αποτελεσματική ανα-
ζήτηση εργασίας, Προετοιμασία για
τη συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδι-
κές συνεντεύξεις.

• Πληροφόρηση: Ενημέρωση για ατο-
μικά και κοινωνικά δικαιώματα, πα-
ροχές, προνοιακές δομές, εργασια-
κές σχέσεις, δυνατότητες εκπαίδευ-
σης και αναγνώρισης προσόντων.

• Παροχή στήριξης: Παρέμβαση – πα-
ραπομπή για την αντιμετώπιση δυ-
σκολιών στις συναλλαγές με διάφο-
ρες υπηρεσίες και φορείς (πρόσβα-
ση σε πηγές πληροφόρησης, συ-
μπλήρωση εντύπων, χρήση τεχνικών
διαμεσολάβησης, νομική βοήθεια).

• κοινωνική δικτύωση: Αξιοποίηση
και ενεργοποίηση κοινωνικών δι-
κτύων, συνέργεια και διασύνδεση
με τις δράσεις προώθησης στην απα-
σχόληση.
οι  τεχνικές που χρησιμοποιούνται

περιλαμβάνουν:
• Εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών
• καταγραφή ψυχο-κοινωνικών ή ερ-

γασιακών δεδομένων (έχει στόχο να
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βοηθήσει και να ενθαρρύνει τα άτο-
μα να υπερβούν τις δυσκολίες και
να αντιμετωπίσουν την πραγματι-
κότητα).

• Συμβουλευτική καθοδήγηση και στή-
ριξη σε ατομικό και συλλογικό επί-
πεδο (παρεμβάσεις που επεκτείνο-
νται σε θέματα που αφορούν τις οι-
κογενειακές σχέσεις, τη δυναμική
της ομάδας, το κοινωνικό και εργα-
σιακό πλαίσιο, πρακτικές καθημε-
ρινής επικοινωνίας και δράσης).

• Ψυχο-συναισθηματική και ψυχο-κοι-
νωνική υποστήριξη σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο.

• Εμψύχωση, ενδυνάμωση, κινητο-
ποίηση και δραστηριοποίηση (τό-
νωση της ατομικότητας και της κοι-
νωνικοποίησης της ομάδας, ώστε να
διευκολύνεται η εκπαιδευτική δια-
δικασία).
οι φορείς που συμμετέχουν στο συ-

γκεκριμένο πρόγραμμα είναι:
• Σύνδεσμος βιομηχανιών Αττικής –

Πειραιώς
• PCM ΕΠΕ – Σύμβουλοι Μεθόδων

και Διαδικασιών
• κΕκ Διάσταση ΑΕ
• Επιστημονική Εταιρία για την κοι-

νωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
(Π.Ε.κ.Σ.Α)

• κΕκ 01 Πληροφορική Εκπαιδευτι-
κή

• Ίδρυμα κοινωνικής Εργασίας
(ΙκΕ) – «Χατζηπατέρειο» κ.Α.Σ.Π
το Ίδρυμα κοινωνικής Εργασίας

(ΙκΕ) – «Χατζηπατέρειο» κ.Α.Σ.Π συμ-
μετέχει στις ακόλουθες δράσεις:
• Δράση 18: Εξατομικευμένη Προ-

σέγγιση – Συμβουλευτική κατά την
Υποδοχή & Δικτύωση με Εξειδι-

κευμένες Δομές κοινωνικής Υπο-
στήριξης.

• Δράση 19: Ψυχολογική Υποστήριξη
και Νομική Συμβουλευτική για την
Ενδυνάμωση των ωφελουμένων.

• Δράση 20: Επαγγελματική Συμβου-
λευτική.

• Δράση 22: Υποστήριξη των ωφε-
λουμένων και των οικογενειών τους
για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

2. η εργασία με τους ωφελούμενους

Στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκη-
σης ο ασκούμενος κοινωνικός λειτουρ-
γός κλήθηκε να αναλάβει την υλοποίη-
ση του προγράμματος τοΠΕκο, κα-
θώς η δομή στην οποία έκανε την πρα-
κτική του άσκηση ήταν ένας από τους
συμπράττοντες φορείς του συγκεκρι-
μένου προγράμματος. Αρχικά, αφού με-
λέτησε το ενημερωτικό υλικό σχετικά
με αυτό, ενημερώθηκε ενδελεχώς από
τους υπευθύνους σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας του προγράμματος καθώς
και με τα εργαλεία-δοκιμασίες που εί-
χαν δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτού
και τα οποία θα χρησιμοποιούσε. 

τα εργαλεία αυτά είχαν σαν στόχο
να κατανοήσει ο εκάστοτε ωφελούμε-
νος/η τον εαυτό του, καθώς η γνώση του
εαυτού αποτελεί το κλειδί για την επαγ-
γελματική επιτυχία. Στόχος των συγκε-
κριμένων δραστηριοτήτων ήταν να ανα-
δείξει τα δυνατά και αδύνατα σημεία
των προσωπικοτήτων των ωφελουμέ-
νων. οι δοκιμασίες αφορούσαν τα επι-
τεύγματα-δραστηριότητες, τα τυπικά
προσόντα, τις δεξιότητες, ειδικές γνώ-
σεις, ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις

318



επαγγελματικές άξιες, την σύνθεση του
επαγγελματικού-προσωπικού προφίλ,
την αποτύπωση των επαγγελματικών
στόχων, την κινητοποίηση των ατόμων
για έρευνα θέσεων εργασίας μέσα από
προτεινόμενες ιστοσελίδες ή και εφη-
μερίδες, την καταγραφή του δικτύου
γνωριμιών. 

Στη δράση αυτή τα άτομα που θα
συμμετείχαν ήταν 14, εκ των οποίων οι
τρεις ήταν άνδρες και οι έντεκα ήταν
γυναίκες. Από αυτό παρατηρήθηκε πώς
οι γυναίκες ήταν περισσότερες από τους
άνδρες, καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέ-
ση με τους άνδρες. Επίσης, ένα άτομο
ήταν απόφοιτος Δημοτικού, τρεις ήταν
απόφοιτοι Γυμνασίου, τέσσερα άτομα
ήταν απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ένα
ήταν απόφοιτος τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Λυκείου, δυο άτομα ήταν από-
φοιτοι Ινστιτούτου Επαγγελματικής κα-
τάρτισης, δυο ήταν απόφοιτοι τ.Ε.Ι.,
καθώς και ένα άτομο ήταν απόφοιτος
τ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-
λου. Στη συνέχεια η παρουσίαση εστιά-
ζεται σε συγκεκριμένες συνεργασίες
του ασκούμενου κοινωνικού λειτουρ-
γού με κάποιες από τις ωφελούμενες
του προγράμματος. Ειδικότερα:

Η περίπτωση της κ. Λ.

Η κα Λ. είναι 47 ετών. Είναι από-
φοιτος Γενικού Λυκείου και ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτι-
σης με ειδικότητα βοηθός μικροβιολό-
γου. Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία
πάνω στο αντικείμενο σπουδών της, κα-
θώς και στη θέση του διοικητικού υπαλ-
λήλου σε διάφορες υπηρεσίες. Έχει

αποκτήσει ένα αγόρι σχολικής ηλικίας,
εκτός γάμου. Ζει μαζί με την μητέρα, η
οποία έχει συνταξιοδοτηθεί. Η κα Λ.
είναι άνεργη, ενταγμένη στον ο.Α.Ε.Δ.
και βρίσκεται σε ένα χαμηλό οικονομι-
κό επίπεδο. 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
του εκπαιδευόμενου κοινωνικού λει-
τουργού με την κα Λ. κλείστηκε αρχι-
κά ένα ραντεβού με στόχο να την ενη-
μερώσει αναλυτικότερα για την δράση
του προγράμματος τοΠΕκο, της οποί-
ας είναι ωφελούμενη. Στόχος της δρά-
σης καθώς και του ασκούμενου κοινω-
νικού λειτουργού είναι η κα Λ. αλλά και
κάθε ωφελούμενος του προγράμματος
να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες κλίσεις
του, τα ενδιαφέροντα του καθώς και τις
προσωπικές και επαγγελματικές του
αξίες ώστε να συνδυάσει τις υπάρχου-
σες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
Επιπροσθέτως, επιθυμείται η κινητο-
ποίηση των ωφελούμενων, ώστε να ανα-
πτύξουν νέες προσωπικές δεξιότητες
και ένα νέο σχέδιο δράσης, για την κοι-
νωνική και επαγγελματική επανένταξη
τους. 

Για την πραγματοποίηση των στόχων
του προγράμματος τοΠΕκο, ορίστη-
καν δεκαπέντε εβδομαδιαίες συναντή-
σεις (διάρκειας 30-40 λεπτών) με την κα
Λ, όπως και με κάθε εξυπηρετούμενο.

κατά την πρώτη συνάντηση, πραγ-
ματοποιήθηκε η γνωριμία με τον ασκού-
μενο, ο οποίος ανέλαβε να ενημερώσει
την απευθυνόμενη σχετικά με τον τρό-
πο λειτουργίας της συγκεκριμένης δρά-
σης καθώς και τους στόχους που θα θέ-
τονταν. τέλος, συμπληρώθηκε η φόρμα
συνέντευξης με τα προσωπικά στοιχεία
της και ορίστηκε το επόμενο ραντεβού.
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Από το σύνολο των συναντήσεων
προέκυψε πως η κα Λ. είναι μία αισιό-
δοξη και ευχάριστη προσωπικότητα.
Σημαντικά για την ίδια είναι ο θεσμός
της οικογένειας και το αγαθό της υγεί-
ας. καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαπέ-
ντε συναντήσεων με την κυρία Λ., και
με βασικό γνώμονα τα όσα στοιχεία
προέκυψαν σχετικά με τις ικανότητες,
τις δεξιότητες, τις αρχές και τα «θέλω»
της και τον επαγγελματικό χώρο που
θα επιθυμούσε να εργαστεί, διαπιστώ-
θηκε ότι η οργάνωση, η εφευρετικότη-
τα η υπευθυνότητα, η ανάγκη για ομα-
δικότητα και ελευθερία έκφρασης, απο-
τελούν δεξιότητες και αξίες που χαρα-
κτηρίζουν την κυρία Λ. Επιπροσθέτως,
διαπιστώθηκε η ανάγκη για επάρκεια
στον επαγγελματικό χώρο και την οποία
αποζητά, την ενεργητική ακρόαση, δε-
ξιότητα που θεωρεί ότι την έχει κατα-
κτήσει καθώς και για την ποικιλία επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων και τον
αγώνα για την επίτευξη στόχων, ως
στοιχεία που κατέχουν πρωταρχικό ρό-
λο στον τομέα των επαγγελματικών και
προσωπικών της αξιών. τέλος, με το πέ-
ρασμα των συναντήσεων, ο ασκούμε-
νος, διαπίστωσε το ενδιαφέρον της
απευθυνόμενης για τα επαγγέλματα που
σχετίζονται με την επικοινωνία και την
δημιουργικότητα, καθώς και την ροπή
της προς καλλιτεχνικές δραστηριότητες
(«δημιουργία») και πιο συγκεκριμένα
προς την φωτογραφία.

Αξιοσημείωτη αποτελεί η αναφορά
της κυρίας Λ., στη 10η συνάντηση για
τη λεκτική διάκριση που είχε δεχτεί σχε-
τικά με την ηλικία της στον επαγγελ-
ματικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ένας
επαγγελματίας στον οποίο είχε απευ-

θυνθεί, της είπε ότι δεν πρόκειται να
βρει κάποια εταιρία για την πρακτική
της άσκηση, όπου και μελλοντικά θα την
προσλάμβανε για εργασία, λόγω της
ηλικίας και ότι θα την απορρίψουν αν
θελήσει να προσπαθήσει και για αυτό
της πρότεινε να ψάξει μήπως μπορέσει
να κάνει την πρακτική της άσκηση σε
κάποιο κατάστημα γνωστού της, ώστε
να μην «χάσει τα χρήματα από αυτή».
ο ασκούμενος, εξήγησε στην κυρία Λ.,
ότι πράγματι το ζήτημα της ηλικίας ήταν
σημαντικό, ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε
τον αποκλεισμό της από όλες τις εται-
ρείες, καθώς κάποιες αυτές δίνουν κυ-
ρίως βάση στις δεξιότητες και την επαγ-
γελματική εμπειρία και όχι στο όριο της
ηλικίας. Στο τέλος της συγκεκριμένης
συνάντησης η κ. Λ. ανέφερε την επιθυ-
μία της να ασχοληθεί και επαγγελματι-
κά με την φωτογραφία αλλά εμπόδιο
της ήταν η έλλειψη γνώσεων πάνω στο
συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και
το ότι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτη-
τη. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που
τέθηκε κατά την διάρκεια της 12ης πλέ-
ον συνάντησης από την ίδια, ήταν η ανα-
φορά της στην έλλειψη ατόμων τόσο στο
οικογενειακό όσο και στο φιλικό και το
κοινωνικό περιβάλλον της, που θα μπο-
ρούσαν να παίξουν σημαντικό/υποστη-
ρικτικό ρόλο στη ζωή της, ενώ ανέφε-
ρε ότι γι αυτό τον λόγο ένιωθε «μόνη».
ο κοινωνικός λειτουργός, έθεσε ξανά
την ερώτηση αλλά με διαφορετικό τρό-
πο και εκείνη απάντησε πως θυμήθηκε
έναν συνάδελφο, ο οποίος την ενημέ-
ρωσε πρόσφατα για μια προκήρυξη και
την παρότρυνε να λάβει μέρος σ αυτή,
«Ίσως», ανέφερε η ίδια η εξυπηρετού-
μενη, «εκτίμησε τις ικανότητές μου».
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Στην 15η και τελευταία συνάντηση, φά-
νηκε η ενδυνάμωση της απευθυνόμε-
νης, καθώς εξήγησε σε μία ακόμη επαγ-
γελματία που της ανέφερε το ζήτημα
της ηλικίας της, πως εκείνη προσπαθεί
να βρει εργασία σε εταιρεία και δεν θα
σταματήσει την προσπάθεια προς αυτή
την κατεύθυνση, καθώς δεν την ενδιέ-
φεραν απλά και μόνο τα χρήματα όπου
θα λάβαινε από την πρακτική άσκηση.
Ενώ, παράλληλα, και ο ασκούμενός την
ενημέρωσε σχετικά με ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης όσον αφορά τη φωτογρα-
φία, που υλοποιείται στο κέντρο Δια
βίου Μάθησης της περιοχής που δια-
μένει.

Με βάση την αξιολόγηση που ακο-
λούθησε, με το πέρας των συναντήσε-
ων, ο ασκούμενος κοινωνικός λειτουρ-
γός, κατέληξε στο συμπέρασμα πως
υπήρξε μια θετική εξέλιξη στην πορεία
των συναντήσεων με την απευθυνόμε-
νη η οποία έδειξε ότι ενδυναμώθηκε από
την παρέμβαση (λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως την τελευταία συνάντηση), ενώ
η ίδια ανέφερε στον ασκούμενο κοινω-
νικό λειτουργό ότι για εκείνη αποτέλε-
σε ένα άτομο στο οποίο μπόρεσε να μι-
λήσει για όσα την απασχολούν, να τον
εμπιστευτεί και να λάβει την βοήθειά
του, καθώς και ότι όλη τη διαδικασία,
ίσως θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει
ως μία ψυχοθεραπεία για την ίδια.

Η περίπτωση της κ. Σ.

Άλλη μία ωφελούμενη που ανταπο-
κρίθηκε θετικά στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα ήταν η κα Σ.. Πρόκειται για μία
γυναίκα 32 ετών, άγαμη, που ζει με τους
συνταξιούχους γονείς της και είναι από-

φοιτη Γυμνασίου και Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών σχετικά με την
κομμωτική-αισθητική. Έχει μακρο-
χρόνια εμπειρία στον τομέα της καθα-
ριότητας καθώς εργαζόταν σ’ αυτόν σε
σχετικές εταιρίες.

κατά την διάρκεια των 15 συναντή-
σεων, διαπιστώθηκαν ικανότητες και
δεξιότητές της που αφορούσαν την ομα-
δικότητα που αποζητά στον χώρο ερ-
γασίας της, την οργάνωση με έμφαση
στο κομμάτι της ταξινόμησης, την υπευ-
θυνότητα, τη λεπτομέρεια που αποζη-
τά στην παρουσίαση της εργασίας της,
την αναζήτησή της να μαθαίνει νέα
πράγματα και δραστηριότητες καθώς
και την έλλειψη φόβου να ασχοληθεί με
εργασίες που δεν γνωρίζει και να βελ-
τιώνεται. Αναφέρθηκε επίσης σε στοι-
χεία του χαρακτήρα της όπως το χιού-
μορ, η επικοινωνία καθώς και η ηρε-
μία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο.

Σημαντική παρατήρηση αποτελεί ότι
η κα Σ. από την έναρξη έως το κλείσι-
μο της συνεργασίας ανέφερε την αδυ-
ναμία εύρεσης εργασίας λόγω της μη
περαιτέρω εκπαίδευσης της, καθώς εί-
ναι απόφοιτη Γυμνασίου. Παρόλες τις
προσπάθειες του ασκούμενου να τονί-
σει την κατοχή του πτυχίου που διέθε-
τε στον κλάδο της κομμωτικής-αισθητι-
κής, η απευθυνόμενη τόνιζε ξανά την
αδυναμία της λόγω έλλειψης γνώσεων.

Με το κλείσιμο της συνεργασίας και
διαμορφώνοντας την αξιολόγηση της
παρέμβασης, ο ασκούμενος κοινωνικός
λειτουργός, παρατήρησε πως η πορεία
των συναντήσεων δεν κατέληξε στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα. Παρ όλες τις προ-
σπάθειες του ασκούμενου για ενδυνά-
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μωση της εξυπηρετούμενης, μέσω ποι-
κίλων τεχνικών και μέσων, εκείνη έδει-
ξε στάσιμη. 

Η περίπτωση της κ. Γ.

Η κα Γ. είναι 24 ετών. Είναι από-
φοιτος Γενικού Λυκείου και κολλεγίου
σχετικά με την διακόσμηση εσωτερικών
χώρων καθώς και τον σχεδιασμό τρισ-
διάστατων κινουμένων σχεδίων. Ζει με
την οικογένεια της. Η ίδια είναι άνερ-
γή και το μόνο μέλος που εργάζεται εί-
ναι ο πατέρας. Έχει απασχοληθεί σε
θέσεις διοικητικού υπαλλήλου και πω-
λήτριας σε κατάστημα ρούχων.

Στη δεύτερη συνάντηση, η κα Γ. κλή-
θηκε να συμπληρώσει ένα έντυπο στο
οποίο θα ανέφερε την επαγγελματική
κατάρτιση και εκπαίδευση που είχε λά-
βει μέχρι στιγμής, καθώς και προσωπι-
κές και επαγγελματικές ικανότητες και
δεξιότητες που είχε ήδη αναπτύξει και
ενδεχομένως θα αποτελούσαν χρήσιμα
εργαλεία για την μετέπειτα επαγγελ-
ματική της εξέλιξη. Με την συμπλήρω-
ση του συγκεκριμένου εντύπου, ανα-
δείχτηκαν ως βασικές ικανότητες της
απευθυνόμενης εκείνες που αφορούν
τη διαχείριση και οργάνωση ενώ φά-
νηκε έντονη ροπή προς τις καλλιτεχνι-
κές δραστηριότητες («δημιουργία») και
ορίστηκε το επόμενο ραντεβού, όπου
δεν ήρθε. Ακολούθησαν προσπάθειες
τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ωφε-
λούμενη, που απέβησαν άκαρπες. Ενώ
σε μια τελευταία προσπάθεια, του
ασκούμενου κοινωνικού λειτουργού,
επικοινωνίας μαζί της, του ανέφερε πως
θα συνέχιζε το πρόγραμμα, αφότου ολο-
κλήρωνε της πανελλαδικές εξετάσεις

στις όποιες συμμετείχε, έτσι και κλεί-
στηκε ένα καινούριο ραντεβού στο
οποίο όμως δεν εμφανίστηκε.

Η περίπτωση της κ. Κ.

Η κα κ. είναι 53 ετών. Είναι από-
φοιτος Εξατάξιου Γυμνασίου και αγ-
γλόφωνου Πανεπιστήμιου στο τομέα
τον δημοσιών σχέσεων. Ζει μαζί με τον
σύζυγο της και είναι και οι δύο άνερ-
γοι. Η κα κ. έχει μεγάλη εργασιακή
εμπειρία στο τομέα των πωλήσεων. βρί-
σκεται σε ένα χαμηλό κοινωνικό-οικο-
νομικό επίπεδο. Γενικά ήταν εξωστρε-
φής και ομιλητική. κατά την διάρκεια
της πρώτης συνάντησης ήταν αρκετά
αρνητική ως προς τη συμμετοχή της στην
δράση διότι αρχικά πίστευε πως αυτή
η δράση αφορούσε την εξεύρεση ερ-
γασίας. ο ασκούμενος, βέβαια, της κα-
τέστησε σαφές πώς το πρόγραμμα αυ-
τό αφορά τον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό, παρόλα αυτά θέλησε να
κλειστεί ένα επόμενο ραντεβού καθώς
όπως είπε μέσα από την στάση που εί-
χε αυτός την έπεισε να συνεχίσει.

Στη δεύτερη συνάντηση, η κα κ. κλή-
θηκε να συμπληρώσει ένα έντυπο στο
οποίο θα ανέφερε την επαγγελματική
κατάρτιση και εκπαίδευση που είχε λά-
βει μέχρι στιγμής, καθώς και προσωπι-
κές και επαγγελματικές ικανότητες και
δεξιότητες που είχε ήδη αναπτύξει και
ενδεχομένως θα αποτελούσαν χρήσιμα
εργαλεία για την μετέπειτα επαγγελ-
ματική της εξέλιξη. Με την συμπλήρω-
ση του συγκεκριμένου εντύπου, ανα-
δείχτηκαν ως βασικές ικανότητες της
απευθυνόμενης εκείνες που αφορούν
την διαχείριση και οργάνωση, ενώ φά-
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νηκε έντονη ροπή προς τις καλλιτεχνι-
κές δραστηριότητες και πιο συγκεκρι-
μένα σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση και
την καλαισθησία.

κατά τη διάρκεια της τρίτης συνά-
ντησης, δόθηκε προς συμπλήρωση ένα
έντυπο με κλειστού τύπου ερωτήσεις
στοχεύοντας στην ανάδειξη και αξιο-
λόγηση των πιο σημαντικών κατά την
ίδια επαγγελματικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Με τη συμπλήρωση του, η
ευελιξία, η εφευρετικότητα, η εμψύχω-
ση στα πλαίσια εργασία της ομάδας, η
ανάγκη για ελευθερία έκφρασης καθώς
και η έμφαση που δίδεται στην λεπτο-
μέρεια σχετικά με την οργάνωση και
παρουσίαση της εργασίας φαίνεται να
αποτελούν τις βασικές ικανότητες και
δεξιότητες που έχουν υιοθετηθεί από
την κα κ. Στο τέλος αυτής της συνά-
ντησης κλείστηκε το τέταρτο ραντεβού,
στο οποίο δεν προσήλθε. Έγιναν κά-
ποιες προσπάθειες τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας, όπου απέβησαν μάταιες.
Ενώ στην τελευταία προσπάθεια του
ασκουμένου κατέστησε σαφές, ότι δεν
επιθυμεί να συνεχίσει το πρόγραμμα.

Η περίπτωση της κ. Μ.

τέλος, η κα Μ., ήταν άλλη μια ωφε-
λουμένη του προγράμματος. Είναι 46
ετών. Απόφοιτη Γενικού Λυκείου και
αγγλόφωνου κολλεγίου στο τομέα της
οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρή-
σεων. Είναι αρχηγός μονογονεϊκής οι-
κογένειας και έχει δύο παιδιά εφηβικής
και σχολικής ηλικίας. Είναι άνεργη.
Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία στον
τομέα των πωλήσεων. βρίσκεται σε ένα
χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Στη δεύτερη συνάντηση, η κα Μ.
κλήθηκε να συμπληρώσει ένα έντυπο
στο οποίο θα ανέφερε την επαγγελμα-
τική κατάρτιση και εκπαίδευση που εί-
χε λάβει μέχρι στιγμής, καθώς και προ-
σωπικές και επαγγελματικές ικανότη-
τες και δεξιότητες που είχε ήδη ανα-
πτύξει και ενδεχομένως θα αποτελού-
σαν χρήσιμα εργαλεία για την μετέπει-
τα επαγγελματική της εξέλιξη. Με την
συμπλήρωση του συγκεκριμένου εντύ-
που, αναδείχτηκαν ως βασικές ικανό-
τητες της απευθυνόμενης εκείνες που
αφορούν την διαχείριση και οργάνω-
ση, οτιδήποτε αφορά την ανθρώπινη
φροντίδα, ενώ φάνηκε ροπή προς τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και πιο
συγκεκριμένα η ενασχόληση της με την
φωτογραφία. 

κατά τη διάρκεια της τρίτης συνά-
ντησης, δόθηκε προς συμπλήρωση ένα
έντυπο με κλειστού τύπου ερωτήσεις
στοχεύοντας στην ανάδειξη και αξιο-
λόγηση των πιο σημαντικών κατά την
ίδια επαγγελματικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Με τη συμπλήρωση του, η
οργάνωση της εργασίας, η υπευθυνό-
τητα, το να δέχεται οδηγίες από τον
προϊστάμενο της στο χώρο εργασίας, η
γνώση του αν είναι ικανή να φέρει εις
πέρας κάποια εργασία, πριν ξεκινήσει
και η ανάγκη για ελευθερία έκφρασης
φαίνεται να αποτελούν τις βασικές ικα-
νότητες και δεξιότητες που έχουν υιο-
θετηθεί από την κα Μ. 

Η τέταρτη συνάντηση περιλάμβανε
την ελεύθερη έκφραση της κυρίας Μ.
σε θέματα που αφορούν τον εαυτό της.
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στην εξυ-
πηρετούμενη ένα φύλλο χαρτί στο οποίο
είχε την δυνατότητα να αναπτύξει θέ-
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ματα που θεωρούσε σημαντικά για τον
εαυτό της. Από αυτή τη δοκιμασία προ-
έκυψε πως η κα Μ. είναι οργανωτική,
κοινωνική, επικοινωνιακή, ευπροσάρ-
μοστή και λάτρης της τεχνολογίας.

Στην τελευταία προγραμματισμένη
συνάντηση της κυρίας Μ. με τον ασκού-
μενο κοινωνικό λειτουργό, τέθηκε ως
απώτερος στόχος η ανάδειξη των αξιών
της τόσο σε προσωπικό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό επιτεύ-
χθηκε μέσω ενός εντύπου, το οποίο πε-
ριλάμβανε δύο σκέλη. το πρώτο αφο-
ρούσε το «τι θεωρεί πιο σημαντικό για
την ζωή της», ενώ το δεύτερο σκέλος
αναφερόταν στα πιστεύω της σχετικά
με τον εργασιακό χώρο. Από το πρώτο
μέρος, προκύπτει ότι το πιο σημαντικό
για την ίδια είναι ο θεσμός της οικογέ-
νειας, το αγαθό της υγείας, η οικονομι-
κή ανεξαρτησία και η αποκατάσταση
σε ένα υγιές περιβάλλον. Σχετικά με τις
αξίες που έχει υιοθετήσει, η σταθερό-
τητα στην εργασία, η ικανοποίηση από
αυτή, η δημιουργία κοινωνικών σχέσε-
ων, καθώς και η καλή χρηματική αντα-
μοιβή από την εργασία, κατέχουν πρω-
ταρχικό ρόλο στον τομέα των προσω-
πικών και επαγγελματικών αρχών και
αξιών της. Στο τέλος αυτής της συνά-
ντησης ορίστηκε το επόμενο ραντεβού,
ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία ώστε
να το ακυρώσει για προσωπικούς λό-
γους και έτσι της δόθηκε η δυνατότητα
να επεξεργαστεί τα εργαλεία στο προ-
σωπικό της χώρο. Αυτά τα εργαλεία
όμως δεν μπόρεσαν να αναλυθούν πε-
ραιτέρω καθώς το πρόγραμμα είχε ολο-
κληρωθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του
ασκούμενου με τους υπόλοιπους ωφε-

λούμενους λάμβανε αρνητική απάντηση
σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής
τους λόγω των επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων μερικών ή λόγω του ότι κάποιοι
εξ αυτών δεν κατανοούσαν τα ενδεχό-
μενα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης.

3. Σχόλια – Πρώτα Συμπεράσματα
Παρέμβασης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
ασκούμενου κοινωνικού λειτουργού με
τους ωφελούμενους παρατηρήθηκε η
έντονα αρνητική στάση απέναντι στο
πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους σε
αυτό, καθώς οι ίδιοι πίστευαν ότι η συ-
γκεκριμένη δράση δεν θα ήταν βοηθη-
τική για εκείνους. Από την άλλη, ορι-
σμένοι δεν είχαν τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε αυτό αφού ήδη απασχο-
λούνταν ή αναζητούσαν μια θέση ερ-
γασίας, ενώ άλλοι εγκατέλειπαν κατά
τη διάρκειά του. Παράλληλα, ο εκπαι-
δευόμενος κοινωνικός λειτουργός κλή-
θηκε να καταστήσει σαφές το πώς συν-
δέεται το παραπάνω πρόγραμμα με το
φορέα υλοποίησης του και έγινε αι-
σθητό το αίσθημα της ματαίωσης του
από τη στάση των ωφελουμένων. βέ-
βαια, από την πλευρά του μπόρεσε να
κατανοήσει τις συνθήκες και τις προ-
τεραιότητες που πιθανόν να είχαν θέ-
σει οι συμμετέχοντες. 

Η συνεργασία με τις απευθυνόμε-
νες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα,
είχε θετικά αποτελέσματα καθώς οι
ίδιες έδειξαν υπευθυνότητα, σοβαρό-
τητα και διάθεση συνεργασίας. Ειδι-
κότερα, μια από αυτές φάνηκε να εν-
δυναμώθηκε και να κινητοποιήθηκε
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στους τομείς τους ζωής της συγκριτικά
με την άλλη. Συμπερασματικά, αξίζει
να σημειωθεί η ωφέλιμη εμπειρία που
αποκόμισαν οι δυο τους, αναφορικά με
τα λεγόμενά τους.

Στόχος της όλης συνεργασίας απο-
τέλεσε το εκάστοτε άτομο και τα θέμα-
τα που το απασχολούν καθώς και η δι-
ευκόλυνση στην εύρεση των εναλλα-
κτικών λύσεων και αποφάσεων που εί-
ναι κατάλληλες για το ίδιο ανάλογα με
τις δεδομένες συνθήκες.

Μέσω της συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας δίνεται η δυνατότητα στο άτο-
μο για επιλογή εκπαιδευτικού και επαγ-
γελματικού προσανατολισμού βοηθώ-
ντας το να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες
κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις
επαγγελματικές του αξίες και να τα συν-
δυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες
στην αγορά εργασίας ώστε να πετύχει
την κοινωνική και επαγγελματική επα-
νένταξή του. Ακόμη, στόχος υπήρξε το
να εντοπίσει ο κάθε ωφελούμενος τις
δυνάμεις του, να γνωρίσει τον εαυτό
του και να τον προσδιορίσει σε σχέση
με τους άλλους και το περιβάλλον του
ώστε να επιτύχει την ομαλή ενσωμά-
τωσή του στην αγορά εργασίας και να
έχει μια επιτυχημένη κοινωνική αλλά
και επαγγελματική πορεία. οι στόχοι
αυτοί αποτέλεσαν το θεμέλιο επάνω στο
οποίο θα στηριχθεί και η μετέπειτα εξέ-
λιξη των συμβουλευόμενων.

το πρόγραμμα επαγγελματικής συμ-

βουλευτικής ήταν βραχείας παρέμβα-
σης και αρκετά εστιασμένο με αποτέ-
λεσμα τη δυσκολία για περαιτέρω εμ-
βάθυνση και ανάπτυξη. Παράλληλα, μέ-
σω των δοκιμασιών δόθηκε μεγαλύτε-
ρη έμφαση στην αυτοαξιολόγηση και
όχι τόσο στην παρακολούθηση των τά-
σεων της αγοράς εργασίας. Μια δυ-
σκολία της όλης διαδικασίας ήταν ο λι-
γοστός χρόνος, όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω, όπου παρά τον σχεδιασμό ενός
οδηγού πιθανών ερωτήσεων για τις συ-
νεντεύξεις από τον ασκούμενο, δεν κα-
τόρθωσε να εργαστεί βιωματικά πάνω
σε αυτό με τους ωφελούμενους. 

ολοκληρώνοντας, ο εκπαιδευόμε-
νος, παρότι δεν κατείχε τις τεχνικές γνώ-
σεις της επαγγελματικής συμβουλευτι-
κής και ψυχομετρίας, κατάφερε να αντα-
ποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό δεί-
χνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδια-
φέρον του για τον συγκεκριμένο κλάδο
και για την περαιτέρω επαγγελματική
κι προσωπική ανάπτυξη. 

τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία
στηρίχθηκαν ο διάλογος και ο κριτικός
αναστοχασμός των συμμετεχόντων.

τέλος, θα πρέπει να τονισθεί η ανα-
γκαιότητα ενίσχυσης του θεσμού της
συμβουλευτικής και του επαγγελματι-
κού προσανατολισμού ειδικά στην επο-
χή της οικονομικής ύφεσης, καθώς και
της δια βίου συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας.
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Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ τΗ ΜΕτΑΜοΡΦωΣΗ» (http://www.
asmetamorfosi.gr, τελευταία πρόσβαση στις 16/5/2016).



1. η Συμβουλευτική καριέρας 
στο μεταμοντέρνο πλαίσιο 

ο R. Knowdell (1996) μέσα από τη
χρήση μεταφοράς παρομοιάζει την κα-
ριέρα ως μια μετακίνηση με ένα όχημα.
το 1950 το όχημα αυτό –δηλαδή η κα-
ριέρα– ήταν σαν ένα τρένο σε ράγες,
στο οποίο το άτομο επιβάτης του τρέ-
νου επιβιβαζόταν, για παράδειγμα, με-
τά από τις σπουδές του, και κατέβαινε
στην σύνταξη. το 1970 το όχημα αυτό
παρομοιάζεται σαν ένα λεωφορείο με
συχνές στάσεις, που αλλάζει συχνά πο-
ρείες ή από το οποίο το άτομο αποβι-
βάζεται συχνότερα και επιβιβάζεται σε
τρένα άλλων γραμμών. Στο ξεκίνημα

του 21ου αιώνα η ίδια μεταφορά που
χρησιμοποιεί ο R. Knowdell (1996) μι-
λάει για ένα όχημα 4Χ4, με το άτομο να
πρέπει μόνο του να αυτοσχεδιάσει και
να αναλάβει πρωτοβουλίες και μαθη-
σιακές διαδικασίες για να βρει το δρό-
μο του μέσα από λακκούβες και ανε-
ξερεύνητες περιοχές. το πιο σπουδαίο
όμως είναι ότι αυτή την φορά οδηγός
είναι το ίδιο το άτομο και όχι κάποιος
άλλος. Αυτό πρέπει να πάρει τις κα-
τάλληλες πρωτοβουλίες για να βρει τον
δρόμο του και αυτό είναι υπεύθυνο για
την πορεία προς τον προορισμό που το
ίδιο έχει ορίσει.

Η παραπάνω μετατόπιση της κα-
ριέρας από το παράδειγμα του προ-
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ΣυΜβΟυλΕυΤικη ΣΤαΔιΟΔΡΟΜιαΣ και ΕΠιΧΕιΡηΜαΤικΟΤηΤα

ΣΕ ΠΕΡιΟΔΟυΣ κΡιΣηΣ και ανΕΡγιαΣ

Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΕΛΕΣΥΠ και αποτε-
λεί αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας με στόχο να συνδέσει θεωρητικά την συμβουλευ-
τική καριέρας με την επιχειρηματικότητα και τη χρησιμότητα αυτής στο σύγχρονο και δύ-
σκολο -μεταμοντέρνο- πλαίσιο εργασίας. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τους τρόπους με τους
οποίους η επιχειρηματική κουλτούρα είναι συμβατή με μια σειρά από θεωρίες καριέρας, οι
οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία εργασίας από τους ίδιους τους ενδιαφερό-
μενους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε κάποιες θεωρητικές δυσκολίες που μπορούν να πα-
ρουσιαστούν και σε τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να ξεπεραστούν.

λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, θεωρίες καριέρας, Συμβουλευτική, Μεταμοντερνι-
σμός, κονστρακτιβισμός.



βλέψιμου τρένου του 1950 στο παντός
δρόμου 4×4 όχημα σήμερα γίνεται
πραγματιστικά και επιστημολογικά κα-
τανοητή για δύο λόγους: 
1. Εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών που

έχουν συντελεστεί στην οικονομία
και την κοινωνία λόγω της παγκο-
σμιοποίησης, εμπορευματοποίησης
της γνώσης, του κορπορατισμού, της
έλλειψης προβλεψιμότητας, της αντι-
κατάστασης της εξειδικευμένης ερ-
γασίας από την τεχνολογία και άλ-
λων παρόμοιων μεταβολών, π.χ. πιο
πρόσφατα την τεχνολογική επανά-
σταση του διαδικτύου (Giddens,
1991, Lyotard, 1984, Handy, 1990).
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα η τρέχου-
σα οικονομική κρίση φέρνει στην
επικαιρότητα απαιτήσεις και πιέσεις
απορύθμισης των εργασιακών σχέ-
σεων, περαιτέρω απελευθέρωσης
των αγορών και εργασιακών προ-
σαρμογών που έχουν και ως αποτέ-
λεσμα μεγάλα ποσοστά ανεργίας λό-
γω της κλειστής δομής της ελληνικής
οικονομίας. 

2. ο άλλος λόγος μετατόπισης παρα-
δείγματος είναι η συνεπακόλουθη με
τα παραπάνω μετάβαση στις κοινω-
νικές επιστήμες από μια εποχή γραμ-
μικής προβλεψιμότητας σε μια επο-
χή μεταμοντέρνας υποκειμενικότη-
τας (Baudrillard, 2001; Foucault, 1980;
Cochran, 1991; Hall & Associates,
1996; Young & Valach, 2000).
Σε αυτό το πλαίσιο μια αποκλειστι-

κά θετικιστική θεώρηση ταιριάσματος
(matching making) επαγγέλματος και
ατομικών χαρακτηριστικών τύπου F.
Parsons (1909) με μια μηχανιστική αντί-
ληψη του τύπου «μαθαίνω το άτομο»

(π.χ. με διαγνωστικά τεστ), μαθαίνω τι
απαιτούν οι διάφορες εργασίες και με-
τά ταιριάζω την κατάλληλη εργασία με
τον κατάλληλο τύπο ατόμου με βάση την
λογική, αλλά αγνοώντας τους παραπά-
νω παράγοντες (λ.χ. τις νέες δομές της
νέας οικονομίας που βασίζεται σε πολ-
λές περιπτώσεις στην καινοτόμα επι-
χειρηματική πρωτοβουλία ή την μεγά-
λη προσαρμοστικότητα των εργαζομέ-
νων), συχνά μπορεί να συναντήσει πολ-
λές δυσκολίες επαλήθευσης στην πρά-
ξη (Sampson, 2009).

Ιδιαίτερα στον τομέα της συμβου-
λευτικής καριέρας η μεταμοντέρνα αντί-
ληψη μεταθέτει τη σημαντικότητα του
ζητήματος από την αντικειμενική αλή-
θεια αυτή καθαυτή στην αντίληψη που
έχει το άτομο γι’ αυτή την αλήθεια, κά-
τι που οδηγεί το άτομο αυτό στην κα-
τασκευή ενός υποκειμενικού νοήματος
για την καριέρα του. ο R. B. Mintz
(2003), για παράδειγμα, παρουσιάζει
τα αποτελέσματα μιας έρευνας μεταξύ
πετυχημένων στελεχών που ανέφεραν
ότι ενώ ήταν πολύ πετυχημένοι σε αυ-
τό που έκαναν επέλεξαν να αλλάξουν
καριέρα, γιατί ήθελαν να πετύχουν μια
αυθεντικότερη έκφραση της ταυτότη-
τάς τους. 

Επιστημολογικά αυτό συνεπάγεται
ότι, για να διαλέξουμε ποια θεωρία κα-
ριέρας θα επιλέξουμε, κριτήριό μας θα
είναι η χρησιμότητά της και όχι η αλή-
θεια της, καθώς η αλήθεια είναι πλέον
υποκειμενική (Richardson, Constantine
& Washburn, 2005) παραπέμποντας
έτσι φιλοσοφικά στον πραγματισμό των
J. Dewey (1929, 1933) και R. Rorty
(1999). Έτσι, σύμφωνα με τους R. A.
Young & L. Valach (1996) η καριέρα
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μετατρέπεται σε μια διαδικασία στην
οποία οι άνθρωποι σκόπιμα εμπλέκο-
νται για να αποκτήσουν κοινωνικό νόη-
μα μέσα στο πλαίσιο της ζωής τους.

κύριοι υποστηρικτές του μεταμο-
ντέρνου πλαισίου θεωριών καριέρας
θεωρούνται μεταξύ άλλων οι: J. D.
Krumboltz (2011) με τη θεωρία
Happen stance Learning Theory (2011),
D. T. Hall (2004) με την The Protean
Career και οι M. B. Arthur & D. M.
Rousseau (1996) με την Boundaryless
Career (1996). Ακόμη σημαντική είναι
η συμβολή των R. V. Peavy (1997), M.
S. Richardson (1993), M. L. Savickas
(1993), W. Patton & M. McMahon
(1999), και R. A. Young et al. (1996).

2. κονστρακτιβισμός

Σύμφωνα με τις παραπάνω συντε-
ταγμένες ο κονστρακτιβισμός αρνείται
επιστημολογικά την ύπαρξη μιας αντι-
κειμενικής αλήθειας που υπάρχει ανε-
ξάρτητα από την ανθρώπινη υποκειμε-
νικότητα. Αντίθετα, οι κονστρακτιβι-
στές πιστεύουν ότι η αλήθεια καθορί-
ζεται υποκειμενικά ανάλογα με τον τρό-
πο που το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται
νοηματικά τον κόσμο σε αλληλεπίδρα-
ση με τον εαυτό του (Matthews, 1992).
Συνεπώς, σύμφωνα με τον κονστρακτι-
βισμό ο καθορισμός της πραγματικό-
τητας είναι μια διαδικασία στην οποία
το άτομο εμπλέκεται ενεργητικά και
συμμετέχει με τις εμπειρίες του. Η γνώ-
ση δεν αποκτάται παθητικά, αλλά κα-
τασκευάζεται από το ίδιο το άτομο.
ταυτόχρονα ό,τι γνωρίζουμε για το πε-
ριβάλλον μας έχει καθοριστεί από μια

διασταύρωση της πολιτικής, της ιδεο-
λογίας, της θρησκείας και της γλώσσας.

Ένας από τους κύριους εκπρόσω-
πους των παραπάνω θεωρήσεων στην
συμβουλευτική καριέρας είναι ο M. L.
Savickas (2008) ο οποίος έχει διατυπώ-
σει και εφαρμόσει μια σειρά από προ-
τάσεις, μεθοδολογίες και απόψεις όπως
οι ακόλουθες:
1. Becoming rather than deciding. Όπως

είδαμε από τη μεταφορά που χρη-
σιμοποιήθηκε στην αρχή, το άτομο
πλέον είναι στην θέση του οδηγού
και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
Αυτό περιέχει περισσότερη ατομι-
κή ευθύνη για το τι κάνει κάποιος
στην ζωή του, αλλά περιλαμβάνει
και περισσότερη ευελιξία-ελευθε-
ρία ως προς την κάλυψη των ανα-
γκών του και των στόχων του. Από
εδώ πηγάζουν στρατηγικές του τύ-
που “Follow your passion” στην ανα-
ζήτηση καριέρας.

2. Από τον χαρακτήρα του ατόμου τον
19ο αιώνα περάσαμε στο άτομο με
χαρακτήρα του 20ου αιώνα ενώ στον
21ο αιώνα από το άτομο με χαρα-
κτήρα περνάμε στην ταυτότητα του
ατόμου, η οποία βασίζεται στην συ-
νεχή προσαρμοστικότητά του στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλ-
λον. Αυτό περιλαμβάνει πώς το ίδιο
το άτομο βλέπει τον εαυτό του σε συ-
νάρτηση με το πώς μας βλέπουν οι
άλλοι. Αυτή η ταυτότητα αποκτάται
κοινωνικά, ιστορικά, πολιτισμικά.

3. οι σύμβουλοι καριέρας του 21ου αι-
ώνα πρέπει να προσφέρουν στους
πελάτες τους ένα μοντέλο αυτο-κα-
τασκευής της εργασιακής ταυτότη-
τάς τους, που να μπορεί να είναι σε
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αντιστοιχία με τις προϋποθέσεις της
μεταμοντέρνας εποχής όπως αυτή
εκφράζεται από την ασάφεια, το ρί-
σκο, την κινητικότητα και την ασυμ-
μετρία του σημερινού κόσμου και
όπως αυτή παρουσιάζεται στις
protean και boundaryless θεωρίες
καριέρας. 

4. Μετατόπιση από το match making
του Parsons στο Meaning Making
της εποχής μας μέσα από μεθόδους
όπως η αφηγηματική συμβουλευτι-
κή (καλούρη, τσέργας & Μπότου,
2015).

3. Επιχειρηματικότητα
και πρωτεϊκή κουλτούρα

Η πρωτεϊκή κουλτούρα όπως αυτή
περιγράφεται από την πρωτεϊκή θεω-
ρία καριέρας βασίζεται στην αποτελε-
σματική αυτοδιαχείριση του ατόμου.
Έτσι, ενώ άτομα με πιο παραδοσιακή
κουλτούρα τείνουν να είναι πιο παθη-
τικά σχετικά με την διαχείριση της κα-
ριέρας τους και αναζητούν κατεύθυν-

ση από τους οργανισμούς τους (ή το
κράτος), άτομα με πρωτεϊκή κουλτού-
ρα αυτοδιαχείρισης τείνουν να είναι πιο
ενεργητικά απέναντι στις επιλογές κα-
ριέρας που κάνουν υιοθετώντας πιο ευ-
έλικτη εργασιακή ταυτότητα που τους
βοηθάει στις επιλογές τους (De Vos &
Soens, 2008). 

ορισμένα χαρακτηριστικά που πε-
ριγράφουν την Πρωτεϊκή θεωρία κα-
ριέρας φαίνονται στον Πίνακα 1 (Hall,
2004).

Έτσι, ως παράδειγμα, σε παραδο-
σιακές αντιλήψεις για την καριέρα, η
θέση και ο μισθός αποτελούν παράγο-
ντες που θα μπορούσαν αλληλεπιδρώ-
ντας με το άτομο να το κάνουν να αι-
σθάνεται ότι δεν έχει επιτύχει πολλά.
Στην πρωτεϊκή όμως καριέρα τα άτομα
μπορεί να κάνουν φαινομενικά ανορ-
θόδοξες επιλογές καριέρας αν αυτές οι
επιλογές τα ολοκληρώνουν και τα κά-
νουν να βρίσκουν νόημα στην εργασία
ασχέτως θέσης και μισθού (Ibarra,
2003). 

ταυτόχρονα, ο ορισμός της επιχει-
ρηματικότητας συνδέεται με μια συ-
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Πίνακας 1 

Ζήτημα Στην Παραδοσιακή καριέρα Στην Πρωτεϊκή καριέρα

Ποιος είναι υπεύθυνος ο οργανισμός το άτομο

κεντρικές αξίες Προαγωγή Ελευθερία      ανάπτυξης

βαθμός κινητικότητας Χαμηλός Υψηλός

κριτήρια επιτυχίας θέση και μισθός Ψυχολογική επιτυχία

Απαραίτητες στάσεις Πίστη στον οργανισμό Εργασιακή ικανοποίηση και
επαγγελματική αφοσίωση.



γκεκριμένη νοοτροπία και στάση πάνω
στα πράγματα, και ένα συγκεκριμένο
τρόπο «σκέπτεσθαι» και «λειτουργείν»
και δεν ταυτίζεται απλά με την έναρξη
μιας επιχείρησης1. 

Δεν έχει φυσικά καταστεί εφικτό να
προσδιορισθούν οι παράγοντες εκείνοι
που οδηγούν συγκεκριμένα άτομα προς
την επιχειρηματικότητα ή τι οδηγεί στην
επιτυχία της επιχειρηματικότητας. Πολ-
λά όμως προσωπικά χαρακτηριστικά
έχουν αναφερθεί ως χρήσιμα ή έχουν
συσχετιστεί με την επιχειρηματικότητα.
Για παράδειγμα, η ικανότητα του ατό-
μου να αντιδρά, να λειτουργεί και να
προσαρμόζεται κάτω από καταστάσεις
αβεβαιότητας (Ireland, Hitt & Sirmon,
2003). Άλλα χαρακτηριστικά της κουλ-
τούρας του επιχειρηματία περιλαμβά-
νουν την προνοητικότητα, την αυτο-απο-
τελεσματικότητα, την αισιοδοξία και
την επιθυμία για αυτονομία (Chen,
Greene & Crick, 1998). Παράλληλα, σε
μεγάλο εύρος της σχετικής βιβλιογρα-
φίας αναφέρονται έρευνες με τα πα-
ραπάνω ή παρόμοια ατομικά χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας του ατό-
μου ως προσδιοριστικά στοιχεία ή επι-
θυμητά ή ακόμη και προβλεπτικά, σε
κάποιες περιπτώσεις, της επιχειρημα-
τικότητας (Hirschi & Fischer, 2013;
Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt,
1991; Stevenson & Gumpert, 1985;
Sexton & Bowman-Upton, 1985). Αυτά
όμως τα χαρακτηριστικά είναι ίδια ή
παρόμοια με αυτά που προϋποθέτουν
ως απαραίτητα χαρακτηριστικά οι με-
ταμοντέρνες θεωρίες καριέρας και ιδι-

αίτερα η πρωτεϊκή θεωρία καριέρας
(βλ. Πίνακα 1).

Η αυτοαπασχόληση, επίσης, μπορεί
μερικώς να εξηγηθεί από την πιο θετι-
κή στάση του ατόμου απέναντι στο ρί-
σκο και την ανεξαρτησία (Douglas &
Shepherd, 2002). Η αυτοπεποίθηση των
ανέργων καθώς και ο βαθμός δραστη-
ριοποίησής τους για εύρεση εργασίας
και η απασχολησιμότητά τους επηρεά-
ζονται θετικά αν οι άνεργοι έχουν υιο-
θετήσει την πρωτεϊκή κουλτούρα
(Waters, Briscoe, Hall & Wang, 2014),
ενώ ακόμη και τα άτομα που έχουν υι-
οθετήσει μια θετική στάση απέναντι
στην πρωτεϊκή κουλτούρα οδηγούνται
σε πιο επιτυχημένες καριέρες (De Vos
& Soens, 2008). 

Συνεπώς, η υιοθέτηση από το άτο-
μο μιας πρωτεϊκής κουλτούρας αποτε-
λεί προπομπό για την υιοθέτηση και
μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας
ή αντίστροφα η υιοθέτηση μιας επιχει-
ρηματικής κουλτούρας περιέχει μέσα
της ως υποσύνολο την κουλτούρα της
πρωτεϊκής καριέρας. 

4. Ο ρόλος του συμβούλου καριέρας

Σύμφωνα, επομένως, με την θεωρία,
τα άτομα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό
περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται
στο σύγχρονο δυτικό κόσμο της ιδιωτι-
κής οικονομίας, θα μπορούσαν να δι-
ευκολυνθούν ως προς το θέμα της απα-
σχολησιμότητάς τους αν υιοθετούσαν
έστω κάποια από τα πρωτεϊκά χαρα-
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κτηριστικά στην κουλτούρα τους. Η συ-
ζήτηση σε μια ελληνική κοινωνία που
μαστίζεται με ποσοστά ανεργίας άνω
του 50% στους νέους θα μπορούσε να
τελειώσει εδώ, υπάρχουν όμως και κά-
ποια θέματα που χρειάζονται εξέταση.

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω,
ο M. L.Savickas (2008) βλέπει τον σύμ-
βουλο καριέρας σε αντιστοιχία με τις
προϋποθέσεις της μεταμοντέρνας επο-
χής (ασάφεια, ρίσκο, κινητικότητα,
ασυμμετρία). Η μεταμοντέρνα όμως
ασάφεια έρχεται συχνά να συναντήσει
την αμηχανία του συμβούλου καριέρας
μπροστά σε πολλές περιπτώσεις συμ-
βουλευόμενων που έχουν μια εντελώς
διαφορετική κουλτούρα από την πρω-
τεϊκή καριέρα, η οποία όμως κουλτού-
ρα τους στοιχίζει την ανεργία τους,
αφού δεν συμβιβάζεται με τις απαιτή-
σεις των καιρών που, όπως είδαμε στην
πρώτη ενότητα, έχουν διαμορφώσει την
οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις
παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια της κρίσης. τι σημαί-
νει όμως αυτό πρακτικά; Ποιος είναι ο
βαθμός παρέμβασης του συμβούλου;
Αν, για παράδειγμα, το άτομο/συμβου-
λευόμενος είναι κάποιος που έχει σπου-
δάσει φιλόλογος ή μαθηματικός και
πλήττεται από την ανεργία περιμένο-
ντας κάποιον διορισμό βλέποντας την
καριέρα του μόνο ως «αδιόριστος κα-
θηγητής», τότε ο «πρωτεϊκός» σύμβου-
λος καριέρας κινδυνεύει να περάσει
από το πεδίο της συμβουλευτικής δια-
δικασίας στο πεδίο των δεοντολογικών
κρίσεων-κατευθύνσεων για το τι πρέ-
πει –κανονιστικά– να κάνει ο συμβου-
λευόμενος αν θέλει να βρει εργασία.

Σε αυτό το σημείο έχει μεγάλο εν-

διαφέρον η κριτική των D. ο’Doherty
& I. Roberts (2000) οι οποίοι, με αφορ-
μή την δεοντολογική-κανονιστική κα-
τευθυντικότητα στην οποία συχνά οδη-
γούνται οι σύμβουλοι καριέρας ακο-
λουθώντας τις κατευθύνσεις της πρω-
τεϊκής θεωρίας καριέρας, αναφέρουν
ότι, αν και θεωρητικά το όλο μεταμο-
ντέρνο πλαίσιο θεωριών καριέρας στη-
ρίζεται στην υποκειμενοποίηση των δε-
δομένων, στην ουσία ξαναγυρνάει σε
μηχανισμούς επανένταξης των ατόμων
σε μια εργασιακή κανονικότητα, η
οποία απαιτείται όχι από τα άτομα αλ-
λά από τα δεδομένα της εποχής μας. Η
πεποίθηση ότι τα άτομα πάντοτε θα
μπορούν να κατασκευάζουν βιογραφίες
με προοπτική και ελπίδα για τα ίδια πη-
γάζει από μια επανασυνάντηση με τις
αρχές του μοντερνισμού και την πίστη
στις αξίες του διαφωτισμού μέσω της
πίστης στην Πρόοδο. Έτσι, οι μεταμο-
ντέρνες θεωρίες καριέρας πάνω στην
προσπάθειά τους να κανονικοποιήσουν
τα άτομα στο «πνεύμα των καιρών» τεί-
νουν να αντικαταστήσουν τους γραμμι-
κούς στόχους των μοντέρνων θεωριών
με κανονιστικούς δεοντολογικούς γλωσ-
σικούς σχηματισμούς επιστρέφοντας σε
αυτό που ξεκίνησαν, την μηχανιστική
αντίληψη της καριέρας πάνω σε ένα δή-
θεν καινούργιο μεταμοντέρνο πλαίσιο. 

Στρατηγικές προσεγγίσεις προς την
πλευρά της μη κανονιστικής-δεοντολο-
γικής κατευθυντικότητας των συμβου-
λευομένων θα μπορούσαν να είναι η φι-
λοσοφία “follow your passion” ως κλί-
ση προς μια συγκεκριμένη εργασία (Dik
& Duffy, 2009), που τις περισσότερες
φορές μόνο μέσω της επιχειρηματικό-
τητας μπορεί να εκφραστεί αυθεντικά

331



332

ή και προσεγγίσεις περί ροής στην ερ-
γασία (Csikszentmihalyi, 1990), καθώς
και απόψεις περί νοήματος της εργα-
σίας, όπως είδαμε ότι αναφέρει και ο
Savickas αλλά και άλλοι ερευνητές
(Treadgold, 1999; Isaksen, 2000;
Melamed, Ben-Avi, Luz &Green, 1995;
Cox, 1985; Ashforth & Kreiner, 1999).
Παράλληλα η προτεραιότητα της συμ-
βουλευτικής καριέρας δίνεται στις με-
ταμοντέρνες τεχνικές που μπορεί να
προσφέρει ο κονστρακτιβισμός. Αυτές
εφαρμόζονται με στόχο την αυτο-ανα-
κατεύθυνση του υποψηφίου χωρίς να
οδηγούμαστε στην δεοντολογική-μη-
χανιστική κανονικοποίηση (McMahon
& Patton, 2006). 

5. Συμπεράσματα

Λόγω των αλλαγών στις δυτικές οι-
κονομίες-κοινωνίες τα τελευταία 30-35
χρόνια αλλά και στην Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια, η καριέρα ως έννοια
άλλαξε πλαίσιο αναφοράς. Παρουσιά-
στηκαν νέες θεωρίες που ενσωματώνουν
τις νέες εξελίξεις τόσο σε επιστημολο-
γικό όσο και σε πραγματιστικό επίπε-
δο. Ιδιαίτερα ο κονστρακτιβισμός επη-

ρέασε τις θεωρίες καριέρας και την συμ-
βουλευτική καριέρας μετακινώντας το
αντικείμενο του ενδιαφέροντος από την
αντικειμενική αξιολόγηση του ατόμου
προς πιο υποκειμενικούς στόχους όπως
η αναζήτηση νοήματος στην εργασία. 

Σε αυτό το νέο πλαίσιο ερευνήθηκε
στο παρόν άρθρο κατά πόσο η επιχει-
ρηματικότητα έχει νοηματική συνάφεια
με τις σύγχρονες θεωρίες καριέρας και
αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον
άνεργο ως εργαλείο για να έχει μια επι-
τυχή καριέρα. οι έρευνες που έχουν γί-
νει δείχνουν ότι υπάρχει κάποια σημα-
ντική σύνδεση. Παρόλο όμως που η
επιχειρηματικότητα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί επιτυχώς για να υπερνικη-
θούν εμπόδια όπως η ανεργία δημι-
ουργεί άλλα μεθοδολογικά τεχνικά συμ-
βουλευτικά και δεοντολογικά προβλή-
ματα στους επαγγελματίες. Εργαλεία
του κονστρακτιβισμού καθώς και αντι-
λήψεις που δίνουν την σκυτάλη των
πρωτοβουλιών στο άτομο μπορούν τε-
λικά να λύσουν αυτό το πρόβλημα και
να συμπεριλάβουν την έννοια της επι-
χειρηματικότητας χωρίς να μετατρέ-
πουν την συμβουλευτική διαδικασία σε
μια δεοντολογική διαδικασία που βλέ-
πει την εργασία ως αυτοσκοπό.
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Εισαγωγή

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι
οι άνθρωποι συχνά εξάγουν συμπερά-
σματα σχετικά με την ευφυΐα των συ-
νανθρώπων τους, βασιζόμενοι σε ορι-

σμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.
Όπως υποστηρίζει ο Schneider (1973),
υπάρχουν πολλοί ενήλικες, οι οποίοι
κρίνουν τον εσωτερικό κόσμο των άλ-
λων με βάση την εξωτερική τους εμφά-
νιση μολονότι διαθέτουν ελάχιστες πλη-
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Περίληψη
Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο,
έχοντας ως βάση του τις αρχές της αφηγηματικής συμβουλευτικής και της προσωποκεντρικής
παιγνιοθεραπείας, αποσκοπούσε στη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας παιδιών με ιδι-
αιτερότητες στην εξωτερική τους εμφάνιση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 παιδιά ηλικίας
9 - 12 ετών (Μ.ο. = 10,4 , τ.Α. = ,89) τα οποία, λόγω ορθοδοντικών προβλημάτων, φορού-
σαν σιδεράκια. τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομάδες. οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν, πριν
από την έναρξη και μετά τη λήξη του προγράμματος, μια σειρά από κλίμακες ανίχνευσης των
συναισθημάτων τους. το πρόγραμμα είχε διάρκεια έξι συναντήσεων και περιελάμβανε ατο-
μικές και ομαδικές δραστηριότητες ανάλογα με τη θεματολογία των συναντήσεων. τα απο-
τελέσματα παρέχουν επαρκή στήριξη στην υπόθεση ότι η παρέμβαση συνέβαλε στη βελτίω-
ση της συναισθηματικής ευεξίας των συμμετεχόντων.

λέξεις κλειδιά: Αφηγηματική συμβουλευτική, ορθοδοντικά προβλήματα, Προσωποκεντρι-
κή παιγνιοθεραπεία, Συναισθηματική ευεξία.



ροφορίες γι’ αυτούς. Ακολουθώντας την
ανωτέρω συμπεριφορά των ενηλίκων,
πολλά παιδιά επιδεικνύουν μια σκληρή
και απορριπτική στάση απέναντι σε
όποιον διαφέρει έστω και ανεπαίσθη-
τα από τη μέση εικόνα που έχει εντυ-
πωθεί στο μυαλό τους. Έτσι, είναι ιδι-
αιτέρως επικριτικά, για παράδειγμα,
απέναντι σε άλλα παιδιά που φέρουν
ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα στην
εξωτερική τους εμφάνιση (όπως μα-
κρωτία, παχυσαρκία, ελλιπή ανάπτυξη,
παιδιά που φορούν γυαλάκια, σιδερά-
κια κ.ά.), καθώς συγχέουν τα στοιχεία
της εξωτερικής εμφάνισης με την προ-
σωπικότητα (Sweeting & West, 2001).
τα παραπάνω δικαιολογούν τη διαπί-
στωση ότι το φαινόμενο του «στιγματι-
σμού» παιδιών από συνομήλικους τους,
τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και
εκτός αυτού, εντείνεται ολοένα και πε-
ρισσότερο (Janssen, Craiq, Bayce, &
Pickett, 2004; Sapouna, 2008). 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί-
ται συμφωνία μεταξύ διαφόρων ερευ-
νών αναφορικά με τις αρνητικές επι-
πτώσεις αυτού του «στιγματισμού» στον
ψυχισμό των ατόμων που τον βιώνουν
(Glaser, Prior, & Lynch, 2001; Rigby &
Slee, 1993).

Για τα παιδιά και τους εφήβους που
αντιμετωπίζουν ορθοδοντικά προβλή-
ματα, υπάρχει πληθώρα μελετών και
ερευνών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη σχέσης μεταξύ των συγκεκρι-
μένων προβλημάτων και των δυσαρμο-
νικών χαρακτηριστικών του προσώπου.
Για παράδειγμα, ερευνητές παρουσία-
σαν σε δεκάχρονα παιδιά τέσσερις δια-
φάνειες ατόμων ίδιας ηλικίας, από τα
οποία άλλα αντιμετώπιζαν οδοντιατρι-

κά και γναθοπροσωπικά προβλήματα
και άλλα όχι. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τα
παιδιά να περιγράψουν τις εντυπώσεις
τους και, όπως διαπιστώθηκε από τις
απαντήσεις που έδωσαν, τα παιδιά που
έφεραν ορθοδοντικά προβλήματα και
ιδιαίτερα όσα λόγω αυτών φορούσαν
σιδεράκια, θεωρήθηκαν λιγότερο ελ-
κυστικά ως προς την εξωτερική εμφά-
νιση και λιγότερο δημοφιλή στις παρέ-
ες ομηλίκων (Fonte, Colares, Santos, &
Caraciolo, 2008). Επιπροσθέτως, έρευ-
νες συνδέουν τον εκφοβισμό που υφί-
στανται ορισμένα παιδιά, με τα ορθο-
δοντικά προβλήματά τους και επίσης
αποδεικνύουν πως τα πειράγματα που
δέχονται είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή γι’
αυτά, αφού οδηγούν σε διαταραχή των
συναισθημάτων τους και σε συμπτώ-
ματα φόβου και χαμηλής αυτοεκτίμη-
σης. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά φαίνε-
ται να αναπτύσσουν σε μικρότερο βαθ-
μό τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Ceib,
Kimberly & Beal, 2009). τέλος, από τις
σχετικές έρευνες προκύπτει και το συ-
μπέρασμα πως, έπειτα από ορθοδοντι-
κή θεραπεία ή και εξαγωγή του ορθο-
δοντικού μηχανισμού τους, παρατηρεί-
ται μια βελτίωση της σωματικής τους ει-
κόνας και μικρή ενίσχυση της αυτοε-
κτίμησής τους (Seehra, Newton, &
Diβiase, 2013; Shaw, 1981).

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλο-
γα το συμπέρασμα πως η ανάπτυξη πα-
ρεμβάσεων με στόχο την ψυχοσυναι-
σθηματική βελτίωση παιδιών που φέ-
ρουν ορθοδοντικό μηχανισμό συνιστά
αδήριτη ανάγκη.

Η σπουδαιότητα της παρούσας έρευ-
νας έγκειται στο γεγονός ότι, εστιάζο-
ντας ειδικά στη συγκεκριμένη κατηγο-
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ρία παιδιών, προκρίνει μια νέα παρεμ-
βατική μέθοδο, η οποία θεμελιώνεται
στις αρχές της αφηγηματικής συμβου-
λευτικής και της προσωποκεντρικής παι-
γνιοθεραπείας, με σκοπό τη βελτίωση
της συναισθηματικής τους ευεξίας. 

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως η
αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί μια
σχετικά καινούργια και εναλλακτική
προοπτική στη συμβουλευτική. ως θε-
μελιώδης τεχνική της, η διήγηση ιστο-
ριών χρησιμοποιείται συχνά για να απε-
γκλωβίζει τα παιδιά από δύσκολες συ-
ναισθηματικές καταστάσεις. Από έρευ-
νες προκύπτει πως η αφήγηση παραμυ-
θιών και ιστοριών συμβάλλει στην κα-
λύτερη γνώση του εαυτού και των άλ-
λων (Mello, 2001) και στην ανάπτυξη
υγιούς αυτοαντίληψης (Paley, 1990). Επι-
πλέον, μπορεί να υποστηρίξει αποτελε-
σματικά τη θεραπεία παιδιών που έχουν
τραυματιστεί ψυχολογικά ή αντιμετω-
πίζουν συναισθηματικά προβλήματα.
Μάλιστα, αποδεικνύεται ιδιαιτέρως
αποτελεσματική στη μείωση συμπτω-
μάτων κοινωνικού άγχους (Brouzos,
Vassilopoulos & Moschou, 2016).

κρίνεται, ακόμη, αναγκαίο να τονι-
στεί ότι, κατά την Axline (1947), η προ-
σωποκεντρική παιγνιοθεραπεία απο-
τελεί μία κυρίως μη κατευθυντική προ-
σέγγιση που χρησιμοποιεί το παιχνίδι
ως θεραπευτικό «εργαλείο». Είναι ση-
μαντικό δε να επισημανθεί η σημαντι-
κή προσφορά της στην πρόληψη αλλά
και στη θεραπεία των επιπτώσεων της
προαναφερόμενης «θυματοποίησης»
στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παι-
διών (Post, 1999; Wilson & Ryan 2005;
Landreth, 2002). ως παρέμβαση, εντάσ-
σεται στα πλαίσια της προσωποκεντρι-

κής προσέγγισης, η οποία αναγνωρίζει
στο άτομο την ικανότητα να επεξεργά-
ζεται αυτοδύναμα τα προβλήματά του
και το παρακινεί να εμπιστευτεί τις δυ-
νάμεις του, ενώ στο θεραπευτή επιφυ-
λάσσει το ρόλο του συνοδού και του
υποστηρικτή (Μπρούζος, 2004). 

Στις ανωτέρω παραδοχές στηρίζε-
ται και η παρούσα έρευνα, καθώς το
πρόγραμμα παρέμβασης που προτείνει
εναρμονίζεται με τις θεωρητικές βάσεις
της προσωποκεντρικής προσέγγισης.
Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η
θεραπευτική-συμβουλευτική αντιμετώ-
πιση των παιδιών με αρνητική και δια-
στρεβλωμένη εικόνα του εαυτού τους.
βασιζόμενοι στη χρήση του παιχνιδιού
ως θεραπευτικού «εργαλείου» για την
αντιμετώπιση κοινωνικών δυσκολιών
των παιδιών (Axline, 1947), καθώς και
στα πλεονεκτήματα της αφήγησης ιστο-
ριών στον ψυχισμό των παιδιών (Strauss,
1974), υποθέσαμε πως μετά το πέρας
της παρέμβασης θα σημειωθεί στατι-
στικά σημαντική μείωση του κοινωνι-
κού άγχους στα παιδιά που φέρουν ορ-
θοδοντικό μηχανισμό. Επιπρόσθετα,
διατυπώθηκε η υπόθεση ότι θα σημει-
ωθεί σημαντική μείωση της ντροπής, τό-
σο για την εξωτερική τους εικόνα όσο
και για τον εσωτερικό τους κόσμο. Συ-
νακόλουθα, αναμέναμε πως με το πέ-
ρας της παρέμβασης θα σημειωθεί ση-
μαντική μείωση του αισθήματος μονα-
ξιάς στα υποκείμενα της έρευνας. Ακο-
λούθως, υποθέσαμε ότι μετά την ολο-
κλήρωση της παρέμβασης θα σημειω-
θεί σημαντική ενίσχυση της αυτοαντί-
ληψης στον τομέα της εξωτερικής (φυ-
σικής) εμφάνισης καθώς και μείωση του
αισθήματος δυσαρέσκειας για την εξω-
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τερική (σωματική) εικόνα, στα υποκεί-
μενα της έρευνας. 

Μέθοδος

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 48 παιδιά
ηλικίας 9-12 ετών (Μ.Ο. = 10,40, Τ.Α.
= ,89) τα οποία φορούσαν σιδεράκια
λόγω ορθοδοντικών προβλημάτων. Όλα
τα παιδιά προέρχονταν από την ευρύ-
τερη περιοχή της κεντρικής και Δυτι-
κής Μακεδονίας, συμμετείχαν σε εθε-
λοντική βάση στο πρόγραμμα παρέμ-
βασης και δημιούργησαν συνολικά 6
ομάδες. Η ένταξη των παιδιών σε ομά-
δες έγινε βάσει ηλικιακών και γεω-
γραφικών κριτηρίων, ανάλογα με τον
χώρο υλοποίησης του προγράμματος.

Εργαλεία

Κλίμακα Κοινωνικού Άγχους 
για Παιδιά (La Greca & Stone, 1993)

Προκειμένου να διερευνηθεί η
ύπαρξη κοινωνικού άγχους στα παιδιά,
χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση
(βασιλόπουλος, 2009) της αναθεωρη-
μένης κλίμακας κοινωνικού άγχους για
τα παιδιά SASC-R (La Greca & Stone,
1993). Η κλίμακα περιλαμβάνει 22 δη-
λώσεις, εκ των οποίων οι 18 περιγρά-
φουν θέματα που σχετίζονται με την
ύπαρξη κοινωνικού άγχους στα παιδιά
στα πλαίσια των διαπροσωπικών τους
σχέσεων. οι υπόλοιπες 4 είναι βοηθη-
τικές προτάσεις που αφορούν σε αγα-
πημένες δραστηριότητες των παιδιών.
τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν σε

μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert
πόσο συχνά κάθε δήλωση είναι αληθι-
νή για τα ίδια (1 = ποτέ, 2 = σχεδόν
ποτέ, 3 = μερικές φορές, 4 = τις πε-
ρισσότερες φορές, 5 = πάντα). Προη-
γούμενες έρευνες έδειξαν ότι η κλίμα-
κα αυτή διαθέτει ικανοποιητικά ψυχο-
μετρικά χαρακτηριστικά (La Greca &
Stone, 1993). Στο παρόν δείγμα η αξιο-
πιστία της κλίμακας κρίνεται ικανο-
ποιητική (βλ. Πίνακα 1).

Κλίμακα Μοναξιάς και Έλλειψης 
Κοινωνικής Ικανοποίησης 
(ILQ, Asher, et al., 1984).

Η συγκεκριμένη κλίμακα εξετάζει
διάφορες πτυχές της παιδικής μοναξιάς.
Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυ-
τοαναφοράς που περιλαμβάνει 24 προ-
τάσεις. οι 16 (κύριες) προτάσεις επι-
κεντρώνονται σε διαφορετικές διαστά-
σεις της μοναξιάς: α) στα συναισθήμα-
τα μοναξιάς, β) στις αντιλήψεις των παι-
διών για το βαθμό στον οποίο ικανο-
ποιούνται οι βασικές σχεσιακές παρο-
χές, γ) στις υποκειμενικές εκτιμήσεις
της θέσης των παιδιών μέσα στην ομά-
δα των συνομηλίκων και δ) στις εκτι-
μήσεις των παιδιών σχετικά με την κοι-
νωνική τους ικανότητα. οι υπόλοιπες 8
(δευτερεύουσες) προτάσεις έχουν συ-
μπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο, προ-
κειμένου τα παιδιά να αισθανθούν πιο
άνετα και να εκφραστούν ελεύθερα για
το αίσθημα της μοναξιάς τους (Asher
et al., 1984). οι απαντήσεις των παιδιών
βαθμολογήθηκαν από το 1 έως το 5. Η
βαθμολόγηση έγινε έτσι ώστε ο βαθμός
5 να είναι πάντοτε δεικτικός υψηλού
επιπέδου μοναξιάς ή έλλειψης κοινω-
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νικής ικανοποίησης. Προηγούμενη
έρευνα έχει δείξει ότι η σημερινή κλί-
μακα έχει ικανοποιητικές ψυχομετρι-
κές ιδιότητες (Hymel et al., 1983, όπ.
αναφ. στο Hymel & Franke, 1985). Στην
παρούσα έρευνα, η εσωτερική συνοχή
της κλίμακας βρέθηκε ικανοποιητική
στις πριν και μετά μετρήσεις (βλ. Πί-
νακα 1).

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της
αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης
μαθητών Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού (ΠΑ-
ΤΕΜ ΙΙ, Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυ-
τό Μου ΙΙ) (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Για τη μέτρηση της έννοιας του εαυ-
τού, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκ-
δοση του ερωτηματολογίου Self –
Perception Profile for Children της
Harter (1985), το ΠΑτΕΜ ΙΙ (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). το ερωτηματολόγιο
αποτελείται από έξι ξεχωριστές υπο-
κλίμακες αντανακλώντας πέντε συγκε-
κριμένους τομείς (σχολική ικανότητα,
σχέσεις με συνομηλίκους/ες, αθλητική
ικανότητα, φυσική εμφάνιση, διαγωγή-
συμπεριφορά). Στην παρούσα έρευνα
χορηγήθηκε μόνο η υποκλίμακα της φυ-
σικής εμφάνισης. οι συμμετέχοντες
απάντησαν σε μια κλίμακα τεσσάρων
σημείων, όπου μια βαθμολογία από το
1 δείχνει χαμηλή ικανοποίηση από τη
φυσική εμφάνιση, έως το 4 που αντα-
νακλά υψηλή ικανοποίηση. Όσον αφο-
ρά στην αξιοπιστία της υποκλίμακας της
φυσικής εμφάνισης σε ελληνικό πλη-
θυσμό ο συντελεστής αξιοπιστίας α του
cronbach είναι .74 (Μακρή-Μπότσαρη,
2001). Στον Πίνακα 1 φαίνεται η εσω-
τερική συνοχή της υποκλίμακας στο πα-
ρόν δείγμα. 

340

Πίνακας 1
Περιγραφικοί και επαγωγικοί στατιστικοί δείκτες

Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση Πριν vs Μετά

Μεταβλητή n M.Ο. T.A. α n M.Ο. T.A. α t p (Cohen’s d)

SASC-R 47 15,71 5,02 0,83 46 12,03 3,67 0,75 8,07 ,000 (0,73)

ILQ 47 30,49 10,45 0,92 48 24,27 8,64 0,90 7,75 ,000 (0,60)

SPPC-PA 48 12,98 3,41 0,82 48 14,77 3,55 0,83 -4,90 ,000 (0,52)

OAS 44 11,52 3,72 0,70 44 10,10 3,08 0,70 5,46 ,000 (0,38)

SPAS 48 29,77 8,95 0,88 48 25,31 7,39 0,83 7,76 ,000 (0,50)

SNAS 48 15,25 3,81 0,81 48 13,25 2,81 0,67 5,98 ,000 (0,52)

Σημείωση: SASC-R = κλίμακα κοινωνικού Άγχους για Παιδιά, ILQ = κλίμακα Μοναξιάς και
Έλλειψης κοινωνικής Ικανοποίησης, SPPC-PA = ΠΑτΕΜ ΙΙ, OAS = κλίμακα Εξωτερικής
Ντροπής, SPAS = κλίμακα κοινωνικού - Σωματικού Άγχους, SNAS = κλίμακα Ντροπαλότητας



Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής 
(OAS, Goss, Gilbert, & Allan, 1994).

Η συγκεκριμένη κλίμακα δημιουρ-
γήθηκε από τους Goss, Gilbert, και
Allan (1994) και περιλαμβάνει 18 προ-
τάσεις οι οποίες αντανακλούν την άπο-
ψη του ατόμου για το πώς άλλοι άν-
θρωποι το βλέπουν και πώς το αξιολο-
γούν. οι απαντήσεις των παιδιών βαθ-
μολογήθηκαν από το 1 έως το 5 σε μία
κλίμακα τύπου Likert και αξιολογούν
πόσο συχνά μια δήλωση είναι αληθινή
για το άτομο (1 = δεν ισχύει ποτέ έως
5 = ισχύει σχεδόν πάντα). Η κλίμακα
μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους
συγγραφείς της παρούσας μελέτης, ενώ
ένας δεύτερος δίγλωσσος ερευνητής
επανάφερε τη μεταφρασμένη κλίμακα
στην αρχική της γλώσσα (back –
translation). οι ψυχομετρικές ιδιότητες
της κλίμακας κρίνονται ικανοποιητικές
(Benn et al., 2005. Gilbert et al., 1996)
ενώ ο δείκτης α του Cronbach στο πα-
ρόν δείγμα κρίνεται ικανοποιητικός (βλ.
Πίνακα 1).

Κλίμακα Κοινωνικού Σωματικού 
Άγχους (SPAS, Hart, Leary, & Rejeski,
1989).

Για τη μέτρηση του σχετιζόμενου με
την εμφάνιση κοινωνικού άγχους, δη-
μιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο κοι-
νωνικού – Σωματικού Άγχους (Social
Physique Anxiety Scale), από τους Hart,
Leary, Rejeski (1989). Περιλαμβάνει 12
στοιχεία τα οποία αποτελούν έναν πα-
ράγοντα. οι απαντήσεις δίνονται σε κλί-
μακα τύπου Likert από το 1 (δεν ισχύ-
ει καθόλου) έως το 5 (ισχύει πολύ). Η

αξιοπιστία της θεωρείται υψηλή (Hart
et al., 1989). Στον Πίνακα 1 παρουσιά-
ζονται οι δείκτες αξιοπιστίας της στο
παρόν δείγμα.

Κλίμακα Ντροπαλότητας (SNAS,
Henderson, Banerjee & Smith, 1999).

Η συγκεκριμένη κλίμακα δημιουρ-
γήθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν
οι αρνητικές συναισθηματικές κατα-
στάσεις που σχετίζονται με το κοινωνι-
κό άγχος. Η κλίμακα περιλαμβάνει 12
στοιχεία τα οποία αποτελούν έναν (1)
παράγοντα. τα παιδιά καλούνται να δη-
λώσουν πόσο συχνά βιώνουν ένα συ-
ναίσθημα σε μια κλίμακα από 1 έως το
3 (1 = ποτέ ή σχεδόν ποτέ, 2 = μερικές
φορές, 3 = τις περισσότερες φορές ή
πάντα). Δέκα (10) από τις δηλώσεις της
κλίμακας αναφέρονται σε αρνητικές
καταστάσεις (π.χ., ενοχή ή αίσθημα
αμηχανίας) και δύο (2) αναφέρονται σε
θετικές καταστάσεις (π.χ., ενθουσια-
σμένος). Σύμφωνα με τους Banerjee και
Henderson (2001), οι ψυχομετρικές
ιδιότητες της κλίμακας δεν έχουν μελε-
τηθεί σε μια μεγάλη έρευνα, αλλά ο δεί-
κτης α του Cronbach στα δεδομένα που
συλλέχθηκαν ήταν ικανοποιητικός (a =
0.74). ο δείκτης α του Cronbach για την
εν λόγω κλίμακα κρίνεται ικανοποιητι-
κός στην παρούσα έρευνα.

Διαδικασία

το πρόγραμμα παρέμβασης που πε-
ριγράφεται παρακάτω διεξήχθη επί 6
διαδοχικές εβδομάδες, με την πραγμα-
τοποίηση μίας συνάντησης άνα ομάδα
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ανά εβδομάδα, χρονικής διάρκειας μίας
(1) ώρας και τριάντα (30) λεπτών η κα-
θεμιά. τόπος διεξαγωγής ήταν μια ευ-
ρύχωρη αίθουσα, όπου κάθε εβδομάδα
τελούνταν το ίδιο τυπικό: Στην αρχή γι-
νόταν το καλωσόρισμα των παιδιών, σύ-
ντομη υπενθύμιση του θέματος της
προηγούμενης συνάντησης και εισα-
γωγή στο θέμα της νέας. Στη συνέχεια
παρουσιάζονταν και εκτελούνταν οι
καινούριες δραστηριότητες και η συ-
νάντηση έκλεινε με ανακεφαλαίωση
των βασικών σημείων της.

Πρέπει να επισημανθεί, πως η συ-
ντονίστρια του προγράμματος παρέμ-
βασης, ήταν μία διδακτορική φοιτήτρια
του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων η οποία είχε παρακολουθή-
σει μαθήματα προσωποκεντρικής συμ-
βουλευτικής μεταπτυχιακού επιπέδου.
Επιπλέον, δεχόταν συχνότατη επιτήρη-
ση από το δεύτερο συντάκτη, γεγονός
που ενίσχυσε τη διασφάλιση της σωστής
τήρησης των πρωτοκόλλων της έρευνας.
οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν μια δέ-
σμη κλιμάκων ανίχνευσης συναισθη-
μάτων κατά την αρχική συνάντηση της
κάθε ομάδας η οποία και συμπληρω-
νόταν για άλλη μια φορά κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας τους συνάντησης.
Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση είχε
σχεδιαστεί έχοντας ως βασικούς στό-
χους α) να αυξήσει τη συναισθηματική
ευεξία των παιδιών με ορθοδοντικά
προβλήματα και β) να μειώσει τα επί-
πεδα της συστολής / κοινωνικού άγχους
ή ανησυχίας σχετικά με τη φυσική εμ-
φάνιση, τα οποία ενδέχεται να προκύ-
ψουν από τις διακρίσεις και τα αρνητι-
κά στερεότυπα που πιθανόν να δέχο-

νταν. Εφαρμόσθηκαν τεχνικές προσω-
ποκεντρικής παιγνιοθεραπείας και αφη-
γηματικής συμβουλευτικής προκειμέ-
νου οι συμμετέχοντες να α) ενισχύσουν
και να εμπλουτίσουν τις κοινωνικές τους
δεξιότητες, β) να εκπαιδευτούν σε τε-
χνικές διαχείρισης κοινωνικού άγχους
και γ) να απελευθερωθούν ξεπερνώ-
ντας παγιωμένες απόψεις του παρελ-
θόντος – οικοδομώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την αυτοπεποίθησή τους.

Το πρόγραμμα

Ακολούθως περιγράφονται συνο-
πτικά οι συναντήσεις του προγράμμα-
τος: 

Συνάντηση 1η: Στην πρώτη συνά-
ντηση, αρχικά καθορίζονται οι βασικοί
κανόνες λειτουργίας της ομάδας και χο-
ρηγούνται οι έξι προαναφερόμενες κλί-
μακες, με σκοπό να ανιχνεύσουν την
ύπαρξη και την ένταση των υπό διε-
ρεύνηση συναισθημάτων που βιώνουν
τα παιδιά. κατόπιν, η συντονίστρια χρη-
σιμοποιεί ομαδικά παιχνίδια, προκει-
μένου να γνωριστεί η ομάδα («κολάζ
ονομάτων», «λέω το όνομα μου με δια-
φορετικούς τρόπους», «μάντεψε ποιος»,
κ.ά.) και να ενεργοποιηθεί η απαιτού-
μενη αλληλεπίδραση μέσα σε αυτήν αλ-
λά και για να ξεκουραστούν τα παιδιά
έπειτα από τη συμπλήρωση των κλιμά-
κων («αγώνες δρόμου»).

Συνάντηση 2η και 3η: Στις 2 επόμε-
νες συναντήσεις, χρησιμοποιείται ως
βασικό εργαλείο απόσπασμα από το
παραμύθι «Τα σιδεράκια της Φαρφι-
ρώς» (Αρτζανίδου, 2010) και εναλλα-
κτικά, τροποποιημένο από τους γρά-
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φοντες με ήρωα αγόρι, «Τα σιδεράκια
του Ρενάτου». το παραμύθι απευθύνε-
ται σε παιδιά 7 ετών και άνω και ο κε-
ντρικός του ήρωας/ηρωίδα φέρει τα ίδια
εξωτερικά χαρακτηριστικά με τα παι-
διά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτω-
ση φοράει σιδεράκια. το απόσπασμα,
χορηγείται τροποποιημένο ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία δυσάρεστων
συναισθημάτων στα παιδιά, καθώς
υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος η ίδια η
ιστορία να υποβάλει το παιδί σε αρνη-
τικά συναισθήματα στην αρχή ή ακόμη
τα παιδιά να θεωρήσουν τη δραστη-
ριότητα του παραμυθιού λιγότερο σο-
βαρή από τις άλλες. Έπειτα από τη χο-
ρήγηση του παραμυθιού, ακολουθούν
παιχνίδια και διασκεδαστικές δραστη-
ριότητες ενσυναίσθησης («παντομίμα»,
«ζωγραφική», «λεζάντες», «στιχάκια»
κ.ά), μέσω των οποίων καταβάλλεται
προσπάθεια κατανόησης των συναι-
σθημάτων του κεντρικού ήρωα. οι 2 συ-
ναντήσεις κλείνουν με παιχνίδια χαλά-
ρωσης («ένα, δύο, τρία, στοπ» και «το
παιχνίδι των λέξεων»). 

Συνάντηση 4η και 5η: Στις επόμενες
2 συναντήσεις, η ομάδα προσπαθεί μέ-
σα από διάφορες δραστηριότητες και
παιχνίδια («άρθρο σε παιδική εφημερί-
δα», «αφήγηση & ολοκλήρωση της ιστο-
ρίας», κ.ά) να αναζητήσει λύσεις και να
βοηθήσει τον ήρωα/ την ηρωίδα του
αποσπάσματος να ξεπεράσει τους σχε-
τιζόμενους με το ιδιαίτερο γνώρισμα
του προβληματισμούς του. οι συναντή-
σεις και πάλι τελειώνουν με παιχνίδια
χαλάρωσης («το χαλασμένο τηλέφωνο»
και «στόχος»).

Συνάντηση 6η: κατά τη τελευταία
συνάντηση, διεξάγονται παιχνίδια σύ-

νοψης όλων των προηγούμενων («σλό-
γκαν – αφίσα», «το εξώφυλλο της ιστο-
ρίας», κ.ά), ακολουθεί μία δραστηριό-
τητα αποχαιρετισμού της ομάδας («πια-
σμένοι χέρι – χέρι») και στο τέλος επα-
ναχορηγούνται οι αρχικές κλίμακες ανί-
χνευσης των συναισθημάτων των παι-
διών.

αποτελέσματα

Για τη διαπίστωση διαφορών μετα-
ξύ των μέσων όρων της πρώτης (pre-
test) και δεύτερης αξιολόγησης (post-
test) της πειραματικής ομάδας χρησι-
μοποιήθηκε κριτήριο t για ζευγαρωτά
δείγματα (paired samples t-test), η χρή-
ση του οποίου ανέδειξε τα εξής:

Όσον αφορά την κλίμακα κοινωνι-
κού άγχους, τα αποτελέσματα έδειξαν
στατιστικά σημαντική μείωση από το
pre-test (Μ.Ο.= 22,79, Τ.Α.= 7,62) στο
post-test (Μ.Ο.= 18.09, Τ.Α.= 5.95) για
την πρώτη υποκλίμακα: «Φόβος και
ανησυχία των παιδιών για αρνητικές
αξιολογήσεις από συνομήλικους», t(46)
= 6,493, p < 0,001. Ακολούθως, για τη
δεύτερη υποκλίμακα: «κοινωνική απο-
φυγή που αντανακλάται σε νέες κατα-
στάσεις», υπήρξε στατιστικά σημαντι-
κή μείωση από το pre-test (Μ.Ο.= 16.10,
Τ.Α.= 5.02) στο post-test (Μ.Ο.= 11.85,
Τ.Α.= 4.29), t(47) = 7,657, p < 0,001.
ομοίως και για την τρίτη υποκλίμακα
«Γενικευμένη κοινωνική αποφυγή, ανα-
στολή και κοινωνική δυσφορία», υπήρ-
ξε σημαντική μείωση από το pre-test
(Μ.Ο.= 8.04, Τ.Α.= 3.85) στο post-test
(Μ.Ο.= 6.26, Τ.Α.= 2.59), t(45) = 4,439,
p < 0,001.
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Συνακόλουθα, υπήρξε στατιστικά
σημαντική μείωση από το pre-test
(Μ.Ο.= 30.49, Τ.Α.= 10.45) στο post-
test (Μ.Ο.= 24.19, Τ.Α.= 8.71) για τη
μοναξιά και την κοινωνική δυσαρέσκεια
των υποκειμένων της έρευνας, t(46) =
7,750, p < 0,001.

Επιπλέον, ο μέσος όρος της κλίμα-
κας του αισθήματος της αυτo-αντίλη-
ψης για τη φυσική εμφάνιση ήταν με-
γαλύτερος μετά την παρέμβαση (Μ.Ο.=
17.77, Τ.Α.= 3.55), συγκριτικά με την
αντίστοιχη τιμή πριν την παρέμβαση
(Μ.Ο.= 15.98, Τ.Α.= 3,40), t(47) = -
4,898, p < 0,001.

Ακόμη, αναφορικά με την κλίμακα
ντροπής, τα αποτελέσματα έδειξαν στα-
τιστικά σημαντική μείωση από το pre-
test (Μ.Ο.= 16.11, Τ.Α.= 5.80) στο post-
test (Μ.Ο.= 13.51, Τ.Α.= 5.02) για την
πρώτη υποκλίμακα: «Αίσθημα κατωτε-
ρότητας», t(46) = 5,266, p< 0,001. Ακο-
λούθως, για τη δεύτερη υποκλίμακα:
«Αίσθημα κενότητας», υπήρξε σημα-
ντική μείωση από το pre-test (Μ.Ο.=
6.94, Τ.Α.= 3.02) στο post-test (Μ.Ο.=
6.30, Τ.Α.= 2.13), t(46) = 2,355, p<.05.
ομοίως και για την τρίτη υποκλίμακα
«Συμπεριφορά των άλλων όταν βλέπουν
πως κάνω λάθος», υπήρξε στατιστικά
σημαντική μείωση από το pre-test
(Μ.Ο.= 11.7, Τ.Α.= 4.52) στο post-test
(Μ.Ο.= 9.93, Τ.Α.= 3.26), t(43) = 3,726,
p <.05.

Επιπροσθέτως, ο μέσος όρος της κλί-
μακας του αισθήματος του κοινωνικού –
σωματικού άγχους ήταν μικρότερος με-
τά την παρέμβαση (Μ.Ο.= 25.31, Τ.Α.=
7.39), συγκριτικά με την αντίστοιχη τι-
μή πριν την παρέμβαση (Μ.Ο.= 29.77,
Τ.Α.8.95), t(47) = 7,764, p < 0,001.

τέλος, ο μέσος όρος της κλίμακας
του αισθήματος της ντροπαλότητας ήταν
μικρότερος μετά την παρέμβαση
(Μ.Ο.= 13.25, Τ.Α.= 2,81) συγκριτικά
με την αντίστοιχη τιμή πριν την παρέμ-
βαση (Μ.Ο.= 15.25, Τ.Α.= 3,80), t(47)
= 5,984, p< 0,001.

τα αποτελέσματα κρίνονται ικανο-
ποιητικά σε σχέση με τη βελτίωση της
συναισθηματικής ευεξίας παιδιών που
φέρουν ορθοδοντικό μηχανισμό, επι-
βεβαιώνοντας τις αρχικές μας υποθέ-
σεις για ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
διαφορών στα εξεταζόμενα συναισθή-
ματα.

Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα επεδίωξε τη διε-
ρεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός
ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για
παιδιά που φορούν σιδεράκια, το οποίο
είχε ως βάση του τις αρχές της αφηγη-
ματικής συμβουλευτικής και της προ-
σωποκεντρικής παιγνιοθεραπείας. Ει-
δικότερα, σκοπός της ήταν η αξιολόγη-
ση του προγράμματος ως προς τη βελ-
τίωση της συναισθηματικής ευεξίας των
συμμετεχόντων σ’ αυτό. Επιχειρώντας
μια περαιτέρω αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων που προέκυψαν, διαπιστώ-
νουμε ότι αυτά επιβεβαιώνουν τις αρ-
χικές υποθέσεις της έρευνάς μας.

Αναλυτικότερα, αναφορικά, με τη ση-
μαντική μείωση του κοινωνικού άγχους
στα υποκείμενα της έρευνάς οφείλουμε
να αναφερθούμε στις παιγνιώδεις δρα-
στηριότητες του προγράμματος οι οποί-
ες, δομημένες στη βάση του μοντέλου της
προσωποκενρικής παιγνιοθεραπείας,
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αποτέλεσαν προνομιακό διαμεσολαβη-
τικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Όπως σημειώνει η Cattanach (1994),
ένας από τους βασικούς ρόλους που επι-
τελούν τα παιχνίδια είναι η κατανόηση
του πολύπλοκου φάσματος των σχέσεων
με τα άλλα πρόσωπα. κατά αντιστοιχία,
οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια της
παρέμβασής μας, αποσκοπούσαν στο να
καταστήσουν τα παιδιά των ομάδων μας
ικανά να κατανοήσουν και να αλλάξουν
τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια ερμήνευ-
αν διάφορες υποθετικές κοινωνικές κα-
ταστάσεις και γενικότερα να τα εκπαι-
δεύσουν σε τεχνικές διαχείρισης του κοι-
νωνικού άγχους. Επιπροσθέτως, σημα-
ντικότατος υπήρξε και ο ρόλος της αφη-
γηματικής προσέγγισης, καθώς πρόσφατη
έρευνα των Yoosefi Looyeh, Kamali,
Ghasemi και Tonawanik, (2014) έχει ανα-
δείξει την αποτελεσματικότητα της αφή-
γησης ιστοριών στη μείωση συμπτωμά-
των κοινωνικού άγχους (βλ. Brouzos,
Vassilopoulos, & Moschou, 2016).

Συνακόλουθα, αναφορικά με τη ση-
μαντική μείωση του αισθήματος της μο-
ναξιάς στα υποκείμενα της έρευνας μας,
θα πρέπει να σημειωθούν τα οφέλη που
προσφέρουν οι ομαδικές συναντήσεις
και οι δραστηριότητες στη βελτίωση των
διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών
(Johnson & Johnson, 1992). Σύμφωνα
με ερευνητικά δεδομένα, οι καλές δια-
προσωπικές σχέσεις οδηγούν σε θετικά
συναισθήματα που με τη σειρά τους θε-
ωρούνται ότι, παρακινούν σε δράση,
προσφέρουν στο άτομο μεγαλύτερη πο-
σότητα από κοινωνικούς πόρους και το
ωθούν στο να είναι ανοικτό σε νέες εμπει-
ρίες (Fredrickson,1998; Fredrickson,

Mancuso, Branigan & Tugade, 2000). Επι-
πλέον, τα παιδιά όταν παίζουν ομαδικά
παιχνίδια, ενθαρρύνονται να επιλύουν
πραγματικά προβλήματα που έχουν νόη-
μα για τα ίδια και να συνυπάρχουν με
τους άλλους (Dodge & Colker, 1998). 

Επίσης, η σημαντική μείωση της
ντροπής μπορεί να αποδοθεί στη χρή-
ση του αποσπάσματος του παραμυθιού.
Είναι γεγονός πως τα ντροπαλά παιδιά,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εκ-
φράσουν τις σκέψεις και τα αισθήματα
τους με λόγια, ωστόσο είναι ικανά να
το κάνουν αυτό «έμμεσα» χρησιμοποι-
ώντας την τέχνη, τη μουσική ή τα βιβλία.

Επιπλέον, στην περίπτωση της μεί-
ωσης του αισθήματος δυσαρέσκειας για
την εξωτερική εικόνα στα υποκείμενα
της έρευνας, θα πρέπει να σημειωθεί ο
πολύτιμος ρόλος που διαδραματίζει η
λειτουργία της ταύτισης. Στα παραμύ-
θι ο λόγος του ήρωα της ιστορίας έχει
θεραπευτική αξία, δεδομένου ότι το
παιδί ταυτίζεται με το πρότυπο συμπε-
ριφοράς του ήρωα, αναλογιζόμενο τί
υπαινίσσεται η ιστορία για το ίδιο και
τις εσωτερικές του συγκρούσεις (Levi-
Strauss, 1974). Η χρήση του αποσπά-
σματος του παραμυθιού και η δημιουρ-
γική συμβολή των παιδιών στη βελτίω-
ση της συναισθηματικής ευεξίας του
ήρωα, ουσιαστικά συνδράμει στη δική
τους συναισθηματική ανάταση. Η ταύ-
τιση τους με τα συναισθήματα του ήρωα
του αποσπάσματος, προφανώς και τους
επέτρεψε να αποδεχτούν την εικόνα του
σώματος τους αλλά και γενικότερα την
εξωτερική τους εικόνα.

τέλος, από έρευνες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί, διαφαίνεται πως η επαφή
των παιδιών με τα παραμύθια συμβάλ-

345



λει στην ανάπτυξη υγιούς αυτοαντίλη-
ψης (Paley, 1990).

Περιορισμοί

Στην παρούσα έρευνα περιοριστή-
καμε στην παρουσίαση δεδομένων που
αφορούν σε 6 ομάδες παρέμβασης παι-
διών που φέρουν ορθοδοντικό μηχανι-
σμό. ωστόσο, είναι σημαντικό να τονί-
σουμε πως η αποτελεσματικότητα αντί-
στοιχων προγραμμάτων παρέμβασης
είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων
που στην παρούσα έρευνα τίθενται ως
περιορισμοί:
• Απουσία ομάδας ελέγχου. 
• Απουσία μακροπρόθεσμου επανε-

λέγχου των αποτελεσμάτων (follow-
up), έτσι ώστε να διαπιστωθεί η δια-
τηρησιμότητά τους.

• Συντονισμός των ομάδων από το ίδιο
πρόσωπο, με αποτέλεσμα να καθί-
σταται δύσκολο να ειπωθεί εάν τα
θετικά αποτελέσματα οφείλονται
στο ομαδικό πρόγραμμα ή στους χει-
ρισμούς του συντονιστή. 

• Αποκλειστική χρήση ερωτηματολο-
γίων αυτοαναφοράς και απουσία άλ-
λων πηγών πληροφόρησης για την
συναισθηματική κατάσταση των παι-
διών (π.χ., γονείς, δάσκαλοι, κ.λπ.). 
καταληκτικά, η αξία των ευρημά-

των της παρούσας έρευνας κρίνεται ου-
σιαστική, στο βαθμό που παρέχουν στή-
ριξη στην υπόθεση, ότι η ομαδική πα-
ρέμβαση, εμπνευσμένη από την αφη-
γηματική και προσωποκεντρική προ-
σέγγιση στη συμβουλευτική, συμβάλλει
ουσιαστικά στη βελτίωση της συναι-
σθηματικής ευεξίας των παιδιών που
φέρουν ορθοδοντικό μηχανισμό.
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Εισαγωγή

«το πένθος αποτελεί συνήθως μία
αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπη-
μένου προσώπου ή μίας αφηρημένης ιδέ-
ας που το υποκαθιστά, όπως η πατρίδα,

η ελευθερία ή ένα ιδανικό» (Φρόυντ,
2000).

το πένθος, παρόλο που απέχει από
αυτό που χαρακτηρίζουμε ως συνηθι-
σμένη και φυσιολογική συμπεριφορά,
δε θεωρείται παθολογική κατάσταση.
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ΣυΜβΟυλΕυΤικη ΠΕνθΟυΣ

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στη συμβουλευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά
τη διάρκεια του πένθους. Η βασική θεώρηση είναι ότι το πένθος είναι μία φυσιολογική δια-
δικασία, την οποία το άτομο είναι αναγκαίο να βιώσει με το δικό του τρόπο και για εύλογο
χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που το άτομο βιώνει το πένθος με
ιδιαίτερα δυσλειτουργικό τρόπο και χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού επαγγελματία. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά γίνεται στα συνήθη στάδια του πένθους, όπως αυτά παρουσιάζονται από την
Elisabeth Kübler-Ross, στις ανάγκες που εκδηλώνουν οι πενθούντες και σε τρόπους συμ-
βουλευτικής παρέμβασης, με στόχο την παροχή βοήθειας στο άτομο που πενθεί, προκειμέ-
νου να απομειωθεί σταδιακά η ένταση που βιώνει και να συνεχίσει σε συνήθεις ρυθμούς τη
ζωή του. τέλος, παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές, μέσω των οποίων το άτομο μα-
θαίνει να αντιμετωπίζει τα νέα δεδομένα και να αναμορφώνει τη συμπεριφορά του, αποδυ-
ναμώνοντας δυσλειτουργικές σκέψεις και συνήθειες.

λέξεις κλειδιά: Απώλεια, Πένθος, ταυτότητα, Συμβουλευτική παρέμβαση.



Αν και παρουσιάζει τα ίδια χαρακτη-
ριστικά με την κατάθλιψη, όπως επώ-
δυνη θλίψη, απώλεια ενδιαφερόντων
και αναστολή δραστηριοτήτων, θεω-
ρούμε τις αντιδράσεις αυτές ως έκ-
φραση του πένθους και, επειδή γνωρί-
ζουμε την αιτία που προκαλεί αυτή την
κατάσταση, υπολογίζουμε ότι θα ξεπε-
ραστεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διά-
στημα και προσπαθούμε να δείχνουμε
κατανόηση.

κατά τη διεργασία του πένθους, στο
πρώτο στάδιο όπου έχουμε έντονη συ-
ναισθηματική φόρτιση (έγερση) και άρ-
νηση της υφιστάμενης απώλειας, συχνά
το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε απο-
φυγή της πραγματικότητας, με αποτέ-
λεσμα να εκδηλώνεται μία εμμονική
σχέση προς την απώλεια αυτή. Σε πε-
ρίπτωση όμως έντονης αμφιθυμίας κα-
τά την περίοδο του πένθους, αυτό προ-
σλαμβάνει μία παθολογική διάσταση,
η οποία εκφράζεται με αυτομομφή και
βίωση ενός αισθήματος αναξιότητας
(Φρόυντ, 2000). Έτσι, η συμβουλευτι-
κή μπορεί να διευκολύνει το άτομο να
εκφράσει και να επεξεργαστεί τα συ-
ναισθήματά του, με στόχο την αποκα-
τάσταση της προσωπικής ισορροπίας,
της ψυχικής ηρεμίας και την ομαλή συ-
νέχιση της ζωής του.

Συνήθη στάδια του πένθους

Η ψυχίατρος Elisabeth Kübler-Ross,
στο βιβλίο της On Death and Dying το
1969, περιέγραψε μία θεωρία η οποία
περιλαμβάνει πέντε στάδια από τα οποία
περνάει ο άνθρωπος, προκειμένου να
αποδεχτεί την απώλεια του θανάτου:

• Άρνηση: λειτουργεί με τη μορφή
άμυνας, ώστε το άτομο να προστα-
τευτεί προσωρινά από την έντονη
και απότομη συνειδητοποίηση του
μεγέθους της απώλειας.

• θυμός: απευθύνεται στον εαυτό του
είτε στο άτομο που πέθανε, στο θεό,
αλλά και σε οποιονδήποτε θεωρεί
υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή.

• Διαπραγμάτευση: σκέψεις ενοχής
και εναλλακτικά σενάρια για το τι
θα μπορούσε να κάνει, προκειμένου
να σώσει το άτομο που χάθηκε.

• θλίψη: καθώς το άτομο συνειδητο-
ποιεί την απώλεια, η συναισθηματι-
κή του απογοήτευση γίνεται εντο-
νότερη και η διάθεσή του είναι πε-
σμένη. το άτομο μέσα από το θρή-
νο εστιάζει την προσοχή του σε όλο
και λιγότερα πράγματα, έτσι ώστε
να μπορεί ευκολότερα να διαχειρι-
στεί τη νέα πραγματικότητα που βιώ-
νει.

• Αποδοχή: σταδιακά οι σκέψεις, τα
συμπτώματα και τα συναισθήματα
απόγνωσης καταλαγιάζουν και έτσι
το άτομο αρχίζει να αποδέχεται την
απώλεια και να προσαρμόζεται στη
νέα πραγματικότητα (Culkin &
Perrotto, 2005).
το μοντέλο αυτό έχει ως πυρήνα τη

συναισθηματική μετάβαση των ασθε-
νών που γνώριζαν τον επικείμενο θά-
νατό τους. το πρώτο ψυχολογικό στά-
διο ξεκινά με την άρνηση, ακολουθεί η
εκδήλωση θυμού, εν συνεχεία η δια-
πραγμάτευση και η κατάθλιψη και εν
τέλει η ενδεχόμενη αποδοχή. Η θεωρία
αυτή της Kübler-Ross γενικεύτηκε και
επικράτησε και ως μοντέλο διεργασίας
θρήνων και των επιζώντων.
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Ειδικότερα, χρειάζεται να ανα-
φερθεί ότι πολλοί άνθρωποι που βιώ-
νουν την απώλεια δεν αντιδρούν σε αυ-
τήν με την αλληλουχία των πέντε στα-
δίων που περιγράφηκαν ανωτέρω. Αντί-
θετα, οι συναισθηματικές αντιδράσεις
που εκδηλώνονται λόγω της απώλειας,
διαφέρουν ως προς τη μορφή, τη σειρά
και τη διάρκειά τους από άτομο σε άτο-
μο (Neimeyer, 2006; Παπαδάτου &
Αναγνωστόπουλος, 2012).

κυρίαρχες ανάγκες 
των πενθούντων

Η έννοια της απώλειας.

Στην καθημερινή πρακτική τα άτο-
μα έρχονται αντιμέτωπα με προκλή-
σεις/γεγονότα, απέναντι στα οποία κα-
λούνται να αντιδράσουν. Η πορεία της
ζωής κάθε ατόμου περιλαμβάνει την
επίτευξη στόχων, τη διαμόρφωση σχέ-
σεων, την απόκτηση υλικών αγαθών και
παράλληλα την προσπάθεια διατήρη-
σης και διαχείρισης όλων αυτών που
θεωρεί πολύτιμα και μέσα από τα οποία
έχει αποκτήσει βάθος και νόημα. Από
την άλλη πλευρά, η ζωή των ατόμων χα-
ρακτηρίζεται από μικρές ή σημαντικές
απώλειες, τις οποίες δεν έχει επιλέξει.
Η απώλεια μπορεί να περιλαμβάνει την
αποστέρηση (π.χ. ενός πολύ αγαπημέ-
νου προσώπου), την αποτυχία (π.χ. απο-
τυχία να αποκτήσουμε κάτι σημαντικό
για εμάς ή απώλεια εργασίας), την αι-
σθητή έκπτωση μίας ιδιότητας (π.χ. όρα-
σης), την καταστροφή (π.χ. καθολικές
απώλειες μετά από ένα πόλεμο ή σει-
σμό). οι κύριες αντιδράσεις στην απώ-
λεια είναι ψυχολογικές, σωματικές, κοι-

νωνικές, συναισθηματικές και πνευμα-
τικές. Ειδικότερα, ο θρήνος που εκδη-
λώνεται αποτελεί την προσπάθεια του
ατόμου να προσαρμοστεί στις διάφορες
μορφές απώλειας. τονίζεται ότι οι πο-
λύ σημαντικές απώλειες μεταμορφώ-
νουν το άτομο αμετάκλητα (Neimeyer,
2006; Μπουκάι, 2010).

Οι προκλήσεις του πένθους.

το άτομο που έρχεται αντιμέτωπο
με το πένθος θα αντιδράσει διαφορετι-
κά, ανάλογα με τα ψυχολογικά του απο-
θέματα και την ιδιαίτερη μορφή της
απώλειας. Άμεσα όμως, κατά τις πρώ-
τες στιγμές του πένθους, το άτομο που
θρηνεί θα πρέπει να κατανοήσει ότι δε
θρηνεί απλώς και μόνο ως άτομο, αλλά
ως μέλος ενός ευρύτερου οικογενεια-
κού συστήματος, που επηρεάζεται από
αυτή την απώλεια. Αυτό έχει ως στόχο
να αναγνωριστεί η απώλεια. οι πεν-
θούντες βιώνουν μία βαθειά μοναξιά
και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί
να οδηγήσει το άτομο που θρηνεί σε
απομόνωση, δυσχεραίνοντας τη μετέ-
πειτα προσαρμογή του (Neimeyer, 2006;
Bacque, 2001).

Αναφέρθηκε ότι η εμπειρία μίας
σημαντικής απώλειας μεταμορφώνει το
άτομο για πάντα. το άτομο εξαιτίας της
απώλειας αγαπημένου προσώπου δεν
στερείται μόνο την παρουσία αυτού, αλ-
λά κλονίζεται και το αξιακό σύστημα
πεποιθήσεών του, μέσα από τις οποίες
μέχρι τώρα ερμήνευε φιλοσοφικά τη
ζωή. Στην περίπτωση αυτή, η ανατρο-
πή πεποιθήσεων έχει μακροχρόνιες επι-
πτώσεις στο χαρακτήρα και τη συμπε-
ριφορά του, στις δεσμεύσεις του ατό-
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μου, αλλά και στις μέχρι τώρα αξίες του.
Επομένως, ακόμη και μετά την πρό-
σληψη της ίδιας της πραγματικότητας
του θανάτου απαιτείται βάθος χρόνου
και προσπάθεια, ώστε το άτομο να ανα-
θεωρήσει το σύνολο των πεποιθήσεών
του σε σχέση με τη ζωή του. Έτσι, το
άτομο που καταφέρνει να δαμάσει και
να ξεπεράσει το θυμό του, είναι έτοιμο
να ξεκινήσει τη διεργασία του πένθους.
Μέσα από το πένθος το άτομο επεξερ-
γάζεται τι συνέβη, επανατοποθετείται
στη νέα κατάσταση και ξαναβρίσκει τον
εαυτό του (Neimeyer, 2006; Μπουκάι,
2010; Bacque, 2001).

Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης
του επιζώντα με το θανόντα.

τα παλαιότερα μοντέλα γύρω από
το θρήνο προσανατολίζουν το άτομο
που πενθεί στη διαμόρφωση νέων σχέ-
σεων, έτσι ώστε να απεμπλακούν συ-
ναισθηματικά από τη σχέση τους με το
θανόντα. Αυτή η θεώρηση εμπεριέχει
την πεποίθηση ότι τα άτομα που βιώ-
νουν το πένθος χρειάζεται να κοιτούν
μπροστά, συνεχίζοντας τη ζωή τους χω-
ρίς να εγκλωβίζονται στο παρελθόν.
Αντίθετα, σύγχρονες μελέτες γύρω από
το πένθος καταλήγουν σε μία διαφο-
ρετική οπτική. Σημαντικό ποσοστό των
πενθούντων αισθάνονται την παρουσία
του αγαπημένου τους προσώπου και με-
τά το θάνατό του. τα τελευταία αυτά
ευρήματα δείχνουν ότι η απώλεια προ-
σώπων που επιφέρει ο θάνατος στην
ουσία δεν τερματίζει τη σχέση, αλλά την
αναμορφώνει σε κάτι διαφορετικό. Η
φυσική παρουσία του ατόμου στη σχέ-
ση παύει και παίρνει μία συμβολική

μορφή. Αυτή η νέα οπτική δίνει στον
επιζώντα την αίσθηση της συνέχειας για
μία σημαντική σχέση του παρελθόντος
που διακόπηκε από το θάνατο, ενώ πα-
ράλληλα προσπαθεί να ανακαλύψει ένα
μέλλον με νόημα (Neimeyer, 2006).

Η ανακατασκευή της ταυτότητας
του ατόμου και η αναθεώρηση 

των πεποιθήσεων.

ο Tom Attig περιγράφει την έννοια
της ταυτότητας του ατόμου ως ένα κα-
τά κύριο λόγο κοινωνικό φαινόμενο πα-
ρά προσωπικό και η οποία συνδέει το
άτομο με όλους εκείνους τους ανθρώ-
πους, τις δραστηριότητες, καθώς και τα
μέρη στα οποία επενδύει την αγάπη και
το ενδιαφέρον του. Στην περίπτωση αυ-
τή, η απώλεια κόβει απότομα κάθε σύν-
δεσμο με ό,τι προσδιορίζει την ταυτό-
τητα του ατόμου. Έτσι, το άτομο μπαί-
νει σε μία δύσκολη διαδικασία να απο-
καταστήσει σταδιακά και με κόπο αυ-
τούς τους συνδέσμους, με το να δημι-
ουργήσει τρόπους σύνδεσης με ό,τι χά-
θηκε, αλλά και με τη νέα πραγματικό-
τητα (Neimeyer, 2006).

Συνακόλουθα, η άρνηση της απώ-
λειας αποτελεί μία αντίδραση αυτο-
προστασίας απέναντι στον ανυπόφορο
πόνο, αλλά και στη βίωση της ψυχικής
ταλαιπωρίας (Μπουκάι, 2010). Η απώ-
λεια διδάσκει το άτομο να θέσει νέες
προτεραιότητες για το τι θεωρεί σημα-
ντικό να ασχολείται και τι όχι. ο εαυ-
τός του μπαίνει σε μία νέα θεώρηση και
κάποια στοιχεία της προσωπικότητας
συρρικνώνονται, ενώ άλλα διευρύνο-
νται. ωστόσο, η προσαρμογή, η επι-
βίωση, αλλά και η ωρίμαση είναι εφι-
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κτές μέσα από τη σταδιακή αναθεώρη-
ση της φιλοσοφίας, βάσει της οποίας
αντιλαμβάνεται τη ζωή του, με την ταυ-
τόχρονη διερεύνηση της ταυτότητάς του,
στο πλαίσιο των νέων αυτών δεδομέ-
νων (Neimeyer, 2006).

Τρόποι παρέμβασης 
της συμβουλευτικής στο πένθος

Μέσα από επιστημονική έρευνα
προκύπτει ότι η διάρκεια του πένθους
μπορεί να κρατήσει για μήνες, προκα-
λώντας έντονες διαταραχές στη λει-
τουργικότητα του ατόμου που βιώνει
την απώλεια. οι αρνητικές επιπτώσεις
της απώλειας πολλές φορές οδηγούν το
άτομο σε χρόνιο πένθος, με αποτέλε-
σμα να απειλείται ακόμη και η ίδια του
η ζωή. Όταν το άτομο εκδηλώνει συ-
μπτώματα παθολογικού πένθους για πε-
ρισσότερο από έξι μήνες, δηλαδή αδυ-
νατεί να ηρεμήσει ψυχικά και να δια-
χειριστεί τις απαιτήσεις της καθημερι-
νότητας, μπορεί να χρειάζεται φαρμα-
κευτική βοήθεια (Μπουκάι, 2010).

Παλαιότερα, ο ανθρώπινος πόνος
λόγω της απώλειας και του πένθους
έβρισκε διέξοδο μέσα από μία συλλο-
γική διεργασία. κυρίως, η ίδια η οικο-
γένεια αναλάμβανε τον υποστηρικτικό
ρόλο, αλλά και τα ανεπίσημα δίκτυα στο
πλαίσιο των εθίμων και παραδόσεων.
ωστόσο, η σταδιακή αλλαγή των κοι-
νωνικών δομών σηματοδοτούν και την
αλλαγή από τη συλλογική αντιμετώπι-
ση του ανθρώπινου πόνου στην ατομι-
κή και επαγγελματική αντιμετώπιση. το
άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη να κα-
τανοήσει τη νέα του ψυχολογική κατά-

σταση μετά την απώλεια, σε συνεργα-
σία όμως με ειδικό επαγγελματία. Έτσι,
αντιμετωπίζει τις εμπειρίες που βιώνει
μέσα από διαδικασίες γνωσιακής, συ-
ναισθηματικής και πνευματικής ανα-
μόρφωσης. Παρόλα αυτά, οι επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας δεν πρέπει να
αντικαθιστούν τους οικογενειακούς και
κοινωνικούς δεσμούς (Δρίτσας, 2008;
Bacque, 2001).

οι κυριότεροι στόχοι της συμβου-
λευτικής πένθους συνοψίζονται στους
εξής:
• Η υποστήριξη του πενθούντα για να

κατανοήσει τη νέα πραγματικότητα
μετά την απώλεια, ώστε να εκφρά-
σει τα έντονα συναισθήματα που
βιώνει μετά από αυτήν.

• Η διαπραγμάτευση του πενθούντα
μαζί με το οικογενειακό του περι-
βάλλον για όσα συνεπάγεται η απώ-
λεια σε καθημερινή βάση.

• Η υποστήριξη της οικογένειας που
πενθεί, για να αποχαιρετήσει με κα-
τάλληλο τρόπο τον ασθενή, όταν οι
συνθήκες το επιτρέπουν, και να ανα-
μορφώσει τη συμπεριφορά της.
Η επιστημονική κοινότητα έχει ένα

εντυπωσιακό αριθμό προσεγγίσεων συμ-
βουλευτικής πένθους για την υποστήρι-
ξη, ανεύρεση νοήματος και επίλυσης των
προβλημάτων που προξενούν η απώλεια
και το πένθος. τόσο εθελοντές με εξει-
δικευμένη εκπαίδευση, οι οποίοι επο-
πτεύονται από επαγγελματίες, όσο και
ειδικοί επαγγελματίες, όπως ψυχίατροι,
ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας,
κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές,
μπορούν να προσφέρουν παρηγορητι-
κές υπηρεσίες σε ατομικό και ομαδικό
πλαίσιο (Δρίτσας, 2008).
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Ενδεικτικά, η βοήθεια που θα πά-
ρει το άτομο το οποίο βιώνει την απώ-
λεια και πενθεί είναι μέσα από τέσσε-
ρα βήματα:
1. Όταν αναφερόμαστε ως σύμβουλοι

στο θανόντα χρησιμοποιούμε πα-
ρελθόντα χρόνο. Αρχικά, η προ-
σπάθεια επικεντρώνεται στο να δια-
πιστωθεί κατά πόσο αρνείται το γε-
γονός του θανάτου του αγαπημένου
προσώπου. Για παράδειγμα, ενθύ-
μια του θανόντα μπορεί να είναι σε
ένα βαθμό παρηγορητικά, όμως μό-
νο από τη σκοπιά της διατήρησης
της σύνδεσης μαζί του –με την έν-
νοια ότι συνεχίζεται το όραμά του
ή το έργο του. Σε αντίθετη περί-
πτωση, μπορεί να σημαίνει ότι το
άτομο δεν είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσει τις απαραίτητες αλλαγές
στον εαυτό του και στη ζωή του με-
τά την απώλεια, σαν να έχει στα-
ματήσει η εξέλιξη του εαυτού του
από εκείνο το γεγονός και μετά.
Εάν συμβαίνει το δεύτερο, και κρα-
τάει ακόμα προσωπικά αντικείμε-
να του θανόντα, είναι ένδειξη ότι
αρνείται την απώλεια και εμποδί-
ζει την εξέλιξη του πένθους. Με
ανοιχτές ερωτήσεις, όπως τι σημαί-
νει για εκείνον αυτή η πράξη του,
δηλαδή να κρατήσει προσωπικά του
αντικείμενα, ο θεραπευτής τον βοη-
θά να συνειδητοποιήσει την απώ-
λεια και σιγά σιγά να τα αποχωρι-
στεί. Επίσης, το άτομο που πενθεί
χρειάζεται να ενθαρρυνθεί σε δια-
φοροποιημένες και συμβολικές συν-
δέσεις με το θανόντα και να μην του
επιβληθεί ο απότομος αποχωρισμός
από αυτόν (Neimeyer, 2006).

2. Σχετικά με το δεύτερο βήμα, το άτο-
μο διακατέχεται από ενοχή και θυ-
μό για την απώλεια του αγαπημένου
προσώπου. ο θεραπευτής το παρο-
τρύνει να αφήσει τον εαυτό του ελεύ-
θερο, ώστε να εκφράσει τα συναι-
σθήματά του για να αποφορτιστεί
και να απελευθερώσει τις σκέψεις
και τη συμπεριφορά του. Επίσης, εί-
ναι αναγκαίο να καταλάβει ότι απαι-
τείται χρόνος για να ξεπεραστούν
τα έντονα συναισθήματα που νιώθει
και αντί να πιέζεται να ξεπεράσει
την απώλεια γρήγορα, να αφήσει
ελεύθερο τον εαυτό του για να εκ-
φραστεί ο θρήνος του. Στο σημείο
αυτό, ο θεραπευτής μπορεί να ζη-
τήσει από το άτομο που θρηνεί να
γράψει ένα γράμμα προς το αγαπη-
μένο του πρόσωπο. ο επιζών γρά-
φοντας ένα τέτοιο γράμμα εκφρά-
ζει πικρίες και έντονα συναισθήμα-
τα που έχει εσωτερικεύσει και δεν
μπορεί να μοιραστεί με άλλους. Συν-
δυαστικά, με αυτή την τεχνική του
γράμματος ενδείκνυται και η τεχνι-
κή Gestalt, όπου ο θεραπευμένος
παίζει εναλλάξ το ρόλο του εαυτού
του και του αγαπημένου του προ-
σώπου που χάθηκε, ώστε να συνε-
χίσει μαζί του το διάλογο που στα-
μάτησε με το θάνατό του (Neimeyer,
2006).

3. Σχετικά με το τρίτο βήμα, το άτομο
που θρηνεί θα πάρει βοήθεια, ακο-
λουθώντας πρακτικές αλλαγές στους
ρόλους του και την καθημερινότητά
του, καθώς επίσης στην εικόνα του
εαυτού του, αλλά και στην κοσμο-
θεωρία του. ο θεραπευτής βοηθά το
θεραπευμένο να επαναδιατυπώσει
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τις πεποιθήσεις του και εν συνεχεία
να τις αμφισβητήσει. Η τροποποίη-
ση αυτή των πεποιθήσεων δεν πρέ-
πει να γίνεται με επιβολή, αλλά με
τη συνεργασία του συμβουλευόμε-
νου, έτσι ώστε να υιοθετήσει μία λι-
γότερο άκαμπτη πεποίθηση. Αυτό
επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση
του θεραπευτή και με τη χρήση της
σωκρατικής διαλεκτικής (ορθολογι-
κή, κατασκευαστική προσέγγιση μέ-
σω ερωτήσεων, που στοχεύουν στο
να συνειδητοποιήσει ο θεραπευμέ-
νος κατά πόσο ισχύουν ή όχι οι πε-
ποιθήσεις του στην καθημερινή πρα-
κτική).

Με την αναδιατύπωση των άκα-
μπτων πεποιθήσεων, το άτομο που πεν-
θεί εξασκείται νοερά σε μία σειρά πιο
λογικών και λειτουργικών πεποιθήσε-
ων. Αντιλαμβάνεται ότι οι πεποιθήσεις
του δεν είναι κάτι το απόλυτα αληθές,
αλλά κάποιες ιδέες τις οποίες μπορεί
να αξιολογεί και να τροποποιεί (Beck,
2004).

Τεχνική «σα να»

Η τεχνική αυτή έχει ως στόχο την
τροποποίηση των πεποιθήσεων, έτσι
ώστε να γίνουν και οι αντίστοιχες αλ-
λαγές στη συμπεριφορά. Με την αλλα-
γή στη συμπεριφορά, η πεποίθηση γί-
νεται ασθενέστερη, γεγονός που ωθεί
τη συνέχιση της νέας συμπεριφοράς, η
οποία κλιμακώνει την αποδυνάμωση
της πεποίθησης. Με την παραπάνω τε-
χνική ο θεραπευόμενος παροτρύνεται
σα να πιστεύει ότι είναι λειτουργικός
σε κάποια δραστηριότητα της καθημε-
ρινότητας (Beck, 2004).

Κάθετο τόξο

Εντοπίζουμε μία αυτόματη σκέψη-
κλειδί μέσα από την οποία εκφράζεται
μία δυσλειτουργική πεποίθηση. κάνο-
ντας την υπόθεση ότι είναι σωστή, επι-
διώκει να καταγράψει τη γνωσία του
θεραπευόμενου, δηλαδή τον τρόπο που
ερμηνεύει συγκεκριμένα εξωτερικά
ερεθίσματα, και να ελέγξει τις συνέ-
πειες που έχει σε αυτόν. Η τεχνική αυ-
τή χρησιμοποιεί την ερώτηση «τι ση-
μαίνει για σένα;», προκειμένου ο θε-
ραπευόμενος να λεκτικοποιήσει και να
εκφράσει τα συναισθήματα που τον κα-
τακλύζουν (Beck, 2004).

Σταμάτημα σκέψης, απόσπαση 
προσοχής

Με τη χρήση της τεχνικής αυτής το
άτομο που πενθεί μπορεί να αποκτήσει
ένα ακόμη εργαλείο προς την κατεύ-
θυνση της αποδυνάμωσης της δυσφο-
ρίας που βιώνει. Μαθαίνει να αξιολο-
γεί αμέσως τις αυθόρμητες αρνητικές
σκέψεις και να τροποποιεί τον τρόπο
που σκέφτεται. Στρέφει την προσοχή
του όχι στη σκέψη που «περνάει από το
μυαλό του», αλλά στη δραστηριότητα
που κάνει τη δεδομένη στιγμή ή στη συ-
νομιλία που πιθανώς έχει με ένα άλλο
άτομο (Beck, 2004).

Τεχνικές χαλάρωσης

κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο
βοηθούμενος μπορεί να εξασκηθεί σε
ασκήσεις χαλάρωσης (π.χ. διαφραγμα-
τική αναπνοή, νευρομυική χαλάρωση),
ώστε να αξιολογήσει τα αποτελέσματά
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τους, δηλαδή κατά πόσο τον βοηθούν
να μειώσει το άγχος και την ένταση που
βιώνει (Beck, 2004).
4. τέλος, το άτομο που πενθεί μπορεί

να βοηθηθεί βρίσκοντας μία νέα θέ-
ση στη ζωή του για το πρόσωπο που
απεβίωσε. Έτσι, ανακαλύπτει ένα
νέο τρόπο με τον οποίο θα το θυμά-
ται και ταυτόχρονα το ίδιο θα μπο-
ρεί να συνεχίσει τη ζωή του. ο σύμ-
βουλος χρειάζεται να λάβει υπόψη
του τον προσωπικό και κοινωνικό
ιστό των κατασκευών, από τις οποί-
ες αποτελείται το υφαντό της απώ-
λειας για κάθε άτομο. το άτομο που
πενθεί βοηθιέται στο να διαμορφώ-
σει μία νέα σταθερή πεποίθηση, η
οποία θα διαδραματίσει ενεργό ρό-
λο στη διαπραγμάτευση προσαρμο-
γής του μετά το πένθος, για να ανα-
κατασκευάσει το σύστημα πεποιθή-
σεών του, αναζητώντας κάποιο εναλ-
λακτικό τρόπο ζωής. Παράλληλα,
ενθαρρύνεται στη σύναψη νέων σχέ-
σεων όταν νιώσει έτοιμο, για να
αντισταθμίσει την αναστάτωση που
επέφερε η απώλεια στα οικεία σχή-
ματα ζωής, εργασιακών ρόλων και
σχέσεων (Neimeyer, 2006).

Επίλογος

ο επαγγελματίας σύμβουλος οφεί-
λει να αναπτύξει μία συνεργατική και
υποστηρικτική σχέση με κάθε άτομο
που αντιμετωπίζει κάποιο θέμα και
απευθύνεται σε αυτόν –ιδιαίτερα, όταν
πρόκειται να παρέχει βοήθεια σε άτο-
μο που βιώνει την απώλεια αγαπημέ-
νου προσώπου που έφυγε από τη ζωή.

καθώς τα άτομα πενθούν με διαφορε-
τικό τρόπο, είναι αναμενόμενο να διέρ-
χονται τα παραδοσιακά στάδια του πέν-
θους με ετεροχρονισμένη αλληλουχία.
Παράλληλα, η οικογένεια οφείλει να
στηρίζει το μέλος που θρηνεί και να το
διευκολύνει στο απαραίτητο αυτό στά-
διο του πένθους. Η πορεία του πένθους
μπορεί να είναι δύσβατη, αποτελεί όμως
μία διαδικασία απαραίτητη για την ψυ-
χική και φιλοσοφική ανάπτυξη του ατό-
μου (Neimeyer, 2006; Bacque, 2001).

Ειδικότερα, ο σύμβουλος οφείλει
να αναπτύξει συνεργατική σχέση και
να επιδεικνύει τον απαιτούμενο σε-
βασμό, αφού ο ίδιος πρωτύτερα αφου-
γκραστεί και κατανοήσει τον τρόπο
που ερμηνεύει και διαπραγματεύεται
τις δικές του απώλειες. Συνεπώς, ο
σύμβουλος είναι αναγκαίο να δουλέ-
ψει με τις δικές του πεποιθήσεις και
προκαταλήψεις, ώστε να παρέχει ου-
σιαστική βοήθεια στο συμβουλευόμε-
νο. Έτσι, θα καταφέρει να προσεγγί-
σει την εμπειρία της απώλειας του ατό-
μου που του ζητά υποστήριξη, νιώθο-
ντας το μοναδικό του αγώνα και ξέ-
ροντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι ο προ-
σωπικός, δικός του αγώνας (του συμ-
βούλου) (Humphrey, 2009).

  Συνοψίζοντας, το άτομο που πενθεί,
από την όλη συμβουλευτική διαδικασία,
αποκτά επίγνωση του εαυτού του και
μαθαίνει σιγά σιγά μέσα από τη διερ-
γασία του θρήνου να μαθαίνει εκ νέου
«τον κόσμο», όπως αυτός διαμορφώ-
θηκε μετά την απώλεια. ταυτόχρονα,
συνειδητοποιεί σταδιακά ότι η απώλεια
του αγαπημένου του προσώπου επηρε-
άζει και άλλα άτομα του οικογενειακού
και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό
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σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποτιμάει
τον πόνο και το πένθος των άλλων, ενώ
κατανοεί ότι και οι άλλοι προσπαθούν

να καταλάβουν το νόημα αυτής της κοι-
νής απώλειας, επίσης με το δικό τους
τρόπο (Neimeyer, 2006).
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Εισαγωγή
οι νέες πολιτικές, κοινωνικές και

οικονομικές συνθήκες, η παγκοσμιο-
ποίηση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας

έφεραν σημαντικές και ραγδαίες αλ-
λαγές στην καθημερινότητα του αν-
θρώπου (Πασιαρδής, 2004). οι ανάγκες
που προέκυψαν επηρέασαν όλους τους
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τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβα-
νομένης της εκπαίδευσης, η οποία απο-
τελεί άμεσο αποδέκτη των νέων αυτών
προκλήσεων, επομένως επιβάλλεται η
αναδιοργάνωσή της (καράμπελας κ.ά.,
2006). η οικονομική κρίση των τελευ-
ταίων ετών επηρέασε τη χρηματοδότη-
ση, τους θεσμούς, τις εκπαιδευτικές
πρακτικές και τις στάσεις. οι σχολικοί
οργανισμοί αλληλεπιδρούν συνεχώς με
το περιβάλλον και για να επιτευχθεί σω-
στή διαχείριση των εξωτερικών αλλα-
γών απαιτείται να βελτιωθεί η ικανό-
τητα της διοίκησης δια μέσου της τρο-
ποποίησης των προτύπων συμπεριφο-
ράς όλων των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας (Everard, Morris & Wilson,
2004). Στις μέρες μας οι αλλαγές και οι
καινοτομίες υπεισέρχονται στις σχολι-
κές μονάδες κυρίως ως επακόλουθο των
εξωτερικών εξελίξεων.

1. Αλλαγή/Καινοτομία –
Θεωρητικές προσεγγίσεις

1.1. Διάκριση εννοιών αλλαγής και
καινοτομίας

Στη βιβλιογραφία ο όρος «αλλαγή»
παρουσιάζεται ευρύτερος από τον όρο
«καινοτομία». Σύμφωνα με τον Μπα-
μπινιώτη (1998) «αλλαγή είναι η με-
τάβαση από μια κατάσταση σε μια άλ-
λη, η μεταβολή, η αντικατάσταση». Εί-
ναι μια διαδικασία ανάπτυξης και με-
τασχηματισμού συγκεκριμένης κατά-
στασης (Morrison, 1998). Είναι μια συ-
νεχής και δυναμική διαδικασία ανά-
πτυξης, κατά την οποία μετασχηματί-
ζεται μία κατάσταση σε μία άλλη, μέ-
σω διαλόγου, αλληλεπίδρασης και ανα-

τροφοδότησης. δηλαδή είναι μια δια-
δικασία όπου αλλάζουν κάποια στοι-
χεία της κουλτούρας, έτσι ώστε τα νέα
στοιχεία να βοηθήσουν την πραγμά-
τωση των στόχων της σκοπούμενης αλ-
λαγής.

Σύμφωνα με τον ορισμό που προ-
τείνει ο ο.ο.Σ.α. (2011), η καινοτομία
έχει την έννοια της μετατροπής μιας
ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν και είναι
όρος που αναφέρεται στη διαδικασία
μιας δυναμικής αλλαγής. Με τον όρο
καινοτομία εννοείται η νέα και πρω-
τοποριακή ιδέα για την υλοποίηση κά-
ποιου πράγματος ή η νέα διαδικασία
αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης
και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή
ανακαλύψεων για την πραγματοποίη-
ση κάποιου αποτελέσματος. «Είναι ου-
σιώδης τροποποίηση, ριζική αλλαγή»
(Μπαμπινιώτης, 1998). Στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, η καινοτομία είναι επιτεύ-
ξιμος στόχος μέσω ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων συνεργασίας μεταξύ δια-
κρατικών εταίρων και έχει συνάφεια
με εμπειρία, μάθηση και ανάπτυξη (βι-
κιπαίδεια, 2011). η καινοτομία είναι
τα νέα στοιχεία, τα οποία εισάγονται
σε έναν οργανισμό. δηλαδή νέες ιδέ-
ες,  νέες μέθοδοι, νέα εργαλεία τα οποία
διαφέρουν από τα προηγούμενα. η έν-
νοια της καινοτομίας εμπεριέχεται στην
αλλαγή και αφορά κάποια καινούρια
ιδέα ή πρακτική που αποβλέπει στη
βελτίωση των στόχων (Πασιαρδής,
2008) και μπορεί να προκαλέσει ή να
επηρεάσει τη διαδικασία της αλλαγής.
βέβαια «η αλλαγή δεν αποτελεί απα-
ραίτητα καινοτομία, ενώ η καινοτομία
συνεπάγεται αλλαγή» (Μαυροσκού-
φης, 2002). 
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1.2. Θεωρητικό υπόβαθρο Διαχείρισης
αλλαγής

Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012),
«το θεωρητικό υπόβαθρο της αλλαγής
τοποθετείται σε έννοιες της κοινωνι-
κής και οργανισμικής Ψυχολογίας, κα-
θώς και της διοικητικής Θεωρίας». τη
θεωρητική βάση της αλλαγής στην ορ-
γανισμική Ψυχολογία, αποτελούν: α) η
«Θεωρία Ψ» (McGregor, 1960) που
αποτελεί την αισιόδοξη άποψη σύμφω-
να με την οποία, το άτομο βρίσκει νόη-
μα στην εργασία του και σταδιακά οι
στόχοι της υπηρεσίας γίνονται και προ-
σωπικοί του στόχοι. β) η θεωρία του
Maslow (1954) για τις ανάγκες του ατό-
μου και την ιεράρχηση τους. γ) η θεω-
ρία της «ανωριμότητας – Ωριμότητας»
(Argyris,1957) σύμφωνα με την οποία,
το άτομο ωριμάζει σταδιακά στην ερ-
γασία του και δ) η Θεωρία των δύο Πα-
ραγόντων (Herzberg, 1966) σύμφωνα
με την οποία, τον πρώτο παράγοντα
αποτελούν στοιχεία που ελέγχονται από
την υπηρεσία (κανονισμοί, μισθός, κτλ.)
και τον δεύτερο παράγοντα αποτελούν
στοιχεία που αφορούν στην ίδια την ερ-
γασία και στην αναγνώριση της οποίας
τυγχάνει το άτομο. Tη θεωρητική βάση
της αλλαγής στη διοικητική Θεωρία
αποτελεί η «σύγχρονη διοίκηση»
(Barnard, 1938), καθώς και οι πιο πρό-
σφατες μορφές Συμμετοχικής ηγεσίας,
η Μετασχηματιστική και η κατανεμη-
μένη. 

1.3. Η προσέγγιση του Lewin 
στη διαχείρισης της αλλαγής

ο πατέρας της κοινωνικής Ψυχολο-

γίας Kurt Lewin (1947), περιέγραψε τη
διαδικασία της αλλαγής με κλασικό τρό-
πο και επηρέασε το χώρο της διαχείρι-
σης της αλλαγής. αν και πέρασαν πολ-
λά χρόνια από την παρουσίαση της προ-
σέγγισής του, συνεχίζει αυτή να είναι
έγκυρη μέχρι και σήμερα. Περιέγραψε
τη διαδικασία της αλλαγής να διέρχεται
από τα ακόλουθα τρία στάδια: 
• το πρώτο αφορά την ψυχολογική

προετοιμασία των εμπλεκομένων
και περιλαμβάνει το «ξεπάγωμα»
(unfreezing) από την ήδη υπάρχου-
σα κατάσταση. Όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι να συνειδητοποιήσουν την ανά-
γκη για αλλαγή. η διοίκηση έχει κα-
ταλυτικό ρόλο για την επιτυχία της
αλλαγής διότι έχει την ευθύνη να εμ-
ψυχώσει και να εξασφαλίσει τη συ-
νεργασία όλων. Σύμφωνα με τους
Berman και Mclaughin (1976) η πα-
ρώθηση που υπάρχει στο αρχικό
στάδιο επηρεάζει και τα επόμενα,
δηλαδή η πλήρης συνειδητοποίηση
της ανάγκης επηρεάζει θετικά την
εφαρμογή. 

• το δεύτερο είναι το στάδιο της με-
τακίνησης προς την αλλαγή (move -
ment), είναι το στάδιο της εφαρμο-
γής όπου το νέο έρχεται αντιμέτω-
πο με το παλαιό. αυτή η εφαρμογή
δε συμβαίνει αυτόματα, δηλαδή δε
μεταφέρεται πιστά και εφαρμόζεται
το αρχικό σχέδιο, αλλά διαμορφώ-
νεται μέσα από μία δυναμική πορεία
διάδρασης των συμμετεχόντων, χω-
ρίς να είναι προδιαγεγραμμένη η
έκβαση. ο σχεδιασμός δε συνεπά-
γεται αυτόματα και την εφαρμογή
στην πράξη (Mann, 1976). Συγκρί-
νεται η νέα κατάσταση με την παλιά
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και αναμένεται η εμφάνιση αντί-
στασης εκ μέρους των συμμετεχό-
ντων. Σ’ αυτό το στάδιο η διοίκηση,
ως φορέας της αλλαγής, πρέπει να
υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τα
άτομα.

• το τρίτο στάδιο είναι το ξαναπά-
γωμα (Refreezing) όπου σταθερο-
ποιείται η νέα τακτική η οποία είναι
οριστική, δεν υπάρχουν δισταγμοί,
αλλά αποδοχή της νέας ιδέας. η πα-
λαιά σκέψη αντικαθίσταται από τη
νέα και εισέρχονται νέες ενέργειες.
ο τελικός στόχος είναι η σταθερο-
ποίηση της αλλαγής μακροπρόθε-
σμα (Θεοφιλίδης, 2012).
ανάλογες προσεγγίσεις με του

Lewin, ως προς τη διαχείριση της αλ-
λαγής, προτάθηκαν και άλλες, που δί-
νουν έμφαση τόσο στις δομές όσο και
στον άνθρωπο. Μία τέτοια προσέγγιση
στην εκπαίδευση είναι του Fullan (1991)
με τρία στάδια (εισαγωγή – εφαρμογή –
σταθεροποίηση), η οποία επικεντρώ-
νεται σε ενέργειες που προωθούν νέες
αντιλήψεις και αφορούν την αλλαγή πε-
ποιθήσεων και την εφαρμογή νέων δι-
δακτικών μεθόδων και διδακτικών μέ-
σων. ο Kotter (1998) υποστήριξε ότι
για να είναι μια αλλαγή επιτυχημένη θα
πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω
οχτώ βήματα: 1. δημιουργήστε μια αί-
σθηση επείγοντος, 2. Σχηματίστε μια
συμμαχία, 3. δημιουργήστε ένα νέο
όραμα, 4. κάντε γνωστό το όραμα, 5.
Ενδυναμώστε τους άλλους, 6. αντα-
μείψτε τις επιτυχίες, 7. Εδραιώστε τις
βελτιώσεις και 8. Ενισχύστε την αλλα-
γή. τα τέσσερα πρώτα βήματα αφορούν
το «ξεπάγωμα», σύμφωνα με την προ-

σέγγιση του Lewin, τα βήματα 5-7 αφο-
ρούν τη μετακίνηση προς την αλλαγή
και το όγδοο βήμα το «ξαναπάγωμα»
(αθανασούλα-ρέππα, 2012).

1.4 Αποτυχία της αλλαγής

Έρευνες υποστηρίζουν ότι το 70%
των προγραμμάτων αλλαγής αποτυγ-
χάνουν και οι λόγοι, σύμφωνα με τη βι-
βλιογραφία, είναι η αντίσταση κατά της
αλλαγής, η μη δημιουργία αίσθησης
επείγοντος, η έλλειψη δέσμευσης της
ηγεσίας, η μη δημιουργία οράματος, η
αποτυχία προσήλωσης στην αλλαγή, η
απουσία καθοδηγητικής ομάδας, η
απουσία αλλαγών στην οργανωσιακή
κουλτούρα, η απουσία απαιτούμενων
πόρων και η ελλιπής επικοινωνία (Πα-
παδόπουλος, 2011).

1.5 Αντίσταση στην αλλαγή

οι λόγοι που κάνουν τους ανθρώ-
πους να αντιστέκονται στην αλλαγή
μπορεί να είναι λόγοι σε ατομικό επί-
πεδο, όπως για παράδειγμα, η συνή-
θεια και η ασφάλεια της παλαιάς κα-
τάστασης, συμφέροντα που θίγονται, η
μεταβολή οικονομικών παραγόντων
που μπορεί να φέρει η αλλαγή, ο φό-
βος του αγνώστου και η επεξεργασία
επιλεγμένων πληροφοριών (Everard &
Morris, 1999). Μπορεί όμως να είναι
και λόγοι σε οργανωσιακό επίπεδο, για
παράδειγμα, περιορισμένο εύρος αλ-
λαγών, δομική αδράνεια ή αδράνεια
της ομάδας και απειλή για την εδραι-
ωμένη κατανομή πόρων (Robbins &
Judge, 2012).
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2. Καινοτομία στην εκπαίδευση

2.1. Πηγές καινοτομίας 
στην εκπαίδευση

η καινοτομία χρησιμοποιώντας τη
νέα γνώση έχει ως στόχο να προσθέσει
αξία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την αθα-
νασούλα-ρέππα, (2012) πηγές καινο-
τομίας είναι: α) οι νέες τεχνολογίες,
για παράδειγμα η χρήση υπολογιστών
στο σχολείο και στο σπίτι για τις σχο-
λικές εργασίες, ψηφιακές πηγές διδα-
σκαλίας, χρήση υπολογιστών μέσω προ-
σομοιώσεων, χρήση υπολογιστών για
πραγμάτωση επιστημονικών διαδικα-
σιών ή πειραμάτων, σχεδιασμός μαθη-
σιακού περιβάλλοντος κτλ. β) η φύση
του εργατικού δυναμικού, δηλαδή η ηλι-
κία, η πείρα ή η απειρία, οι δεξιότητες,
τα προσόντα και οι επιμορφώσεις των
εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγε-
σίας. γ) η οικονομική κατάσταση, εξ’
αιτίας της οικονομικής κρίσης που επη-
ρεάζει την εκπαίδευση και υπάρχει έλ-
λειψη οικονομικών πόρων, κόστος στις
αλλαγές, αστάθεια και συγκρούσεις με-
ταξύ υπουργείου Παιδείας και εργα-
τικού δυναμικού στην εκπαίδευση. δ)
ο ανταγωνισμός, επειδή συγχωνεύο-
νται σχολεία, κλείνουν πανεπιστημια-
κές σχολές και προκαλείται ανταγωνι-
σμός με στόχο την επιβίωση. ε) το πα-
γκόσμιο πολιτικό σκηνικό, εξ αιτίας του
οποίου, μεγάλος αριθμός μαθητών οι
οποίοι προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών ή προσφύγων έχει αλλάξει
τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού
και η διαπολιτισμική εκπαίδευση απο-
τελεί πραγματικότητα. στ) οι κοινωνι-

κές στάσεις, δηλαδή οι κοινωνικές ομά-
δες και το υπόβαθρο των εμπειριών και
των ενδιαφερόντων των μαθητών κα-
τευθύνουν τις καινοτομίες σήμερα. ζ)
η αγορά εργασίας. Είναι ανάγκη τα
προγράμματα σπουδών να είναι άμεσα
συμβατά μαζί της, μέσω συνεχούς
εμπλουτισμού των μαθημάτων και πλη-
θώρας δραστηριοτήτων (διαλέξεις, πα-
ρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις,
διαγωνισμοί).

2.2. Ο ρόλος του Διευθυντή

ο διευθυντής έχει τη συνολική ευ-
θύνη για τη σχολική μονάδα και κατέ-
χει τη δύναμη που θα ωθήσει τον εκ-
παιδευτικό οργανισμό και θα διαμορ-
φώσει την κουλτούρα του (ανθοπού-
λου, 1999). Με κουλτούρα συνεργασίας
και μέσα από θετικό κλίμα μπορεί να
προωθήσει την πρόοδο και τη δημι-
ουργικότητα των μελών της εκπαιδευ-
τικής μονάδας και με σεβασμό στην αυ-
τονομία του διδάσκοντα, να διευκολύ-
νει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν
τις επιχειρούμενες καινοτομίες. ο δι-
ευθυντής αντιμετωπίζει τα προβλήμα-
τα, αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι αντι-
κειμενικός, προτείνει λύσεις, αναθέτει
αρμοδιότητες, διαθέτει πλατιά αντίλη-
ψη και αξιοποιεί δημιουργικά το χρό-
νο και τα κονδύλια. Έτσι, μια ενεργη-
τική διοίκηση μπορεί να επιφέρει ου-
σιαστικούς εκπαιδευτικούς μετασχη-
ματισμούς (Everard και Morris, 1999).
ο Θεοφιλίδης (2012) αναφέρει ότι η ει-
σαγωγή αλλαγής στον εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό πρέπει να στηρίζεται στον συν-
δυασμό της εμπειρικής –λογικής και της
κανονιστικής– αναμορφωτικής μεθό-
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δου, διότι μόνο τότε ο διευθυντής δια-
θέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και
προάγει τη δέσμευση των εμπλεκομέ-
νων για την υλοποίηση της αλλαγής στην
πράξη. Πρωτεύουσα επίσης σημασία
κατέχει η ικανότητα-δεξιοτεχνία του δι-
ευθυντή να χειριστεί ανάμεσα στους
διαφορετικούς του ρόλους και το ρόλο
του συμβούλου (Collins, 2003).

2.2.1. Ο Διευθυντής ως Σύμβουλος

ο διευθυντής οφείλει να υποστηρί-
ζει, να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς
και να αποτελεί πρότυπο. Να τους ακού-
ει με προσοχή, να μοιράζεται μαζί τους
σκέψεις, γνώσεις και εμπειρίες, να επι-
διώκει την επιμόρφωση και τη διερεύ-
νηση των οριζόντων τους, να δημιουρ-
γεί ευκαιρίες αυτοβελτίωσης και να συ-
νεργάζεται μαζί τους στη λύση προ-
βλημάτων (Ζαβλανός, 2005). Επομέ-
νως, ο διευθυντής οφείλει να κατέχει
το ρόλο του συμβούλου στην καθημε-
ρινότητα του σχολείου, χαρακτηριζό-
μενος από ιδιότητες ευελιξίας, αποδο-
χής, ενεργητικής ακρόασης, ενθάρρυν-
σης, ενσυναίσθησης και να δημιουργεί
ζεστό και θετικό κλίμα μάθησης και ερ-
γασίας (Σάλμοντ, 2016). Σε ένα τέτοιο
εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να αντι-
μετωπίσει προβλήματα και συγκρού-
σεις που απορρέουν από την εισαγωγή
καινοτομιών, να βελτιώσει την αποδο-
τικότητα και να ενθαρρύνει τη δημι-
ουργική σκέψη όλων των εμπλεκόμε-
νων στη σχολική μονάδα.

Εισαγωγή καινοτομίας σε σχολική 
μονάδα – Μελέτη περίπτωσης

η μελέτη περίπτωσης αφορά την ει-
σαγωγή καινοτομίας σε Γενικό λύκειο

των αθηνών. ο διευθυντής είναι νέος
στα καθήκοντά του με αξιόλογα προ-
σόντα, ενθουσιασμό και διάθεση προ-
σφοράς. Σε πρώτη προσέγγιση, ενημε-
ρώθηκε και διαπίστωσε προσωπικά, ότι
το εργαστήριο πληροφορικής ήταν δυ-
σλειτουργικό και υπήρχε αδυναμία ανα-
βάθμισής του λόγω έλλειψης χρηματο-
δότησης. κατόπιν, διερεύνησε το θέμα
και σκέφθηκε την εγκατάσταση Ελεύ-
θερου ανοιχτού λογισμικού/λογισμι-
κού ανοιχτού κώδικα (Ελ/λακ), το
οποίο ονομάζεται Linux Terminal
Server Project (LTSP) και υποστηρίζε-
ται από την τεχνική Στήριξη του Πα-
νελλήνιου Σχολικού δικτύου (ΠΣδ).
Στην πρότασή του διευθυντή, υπήρξαν
αρχικά αντιδράσεις από τους εκπαι-
δευτικούς, οι οποίοι δήλωσαν αντίθε-
τοι στην αλλαγή και απρόθυμοι να συμ-
μετάσχουν. υποστήριζαν ότι το υπουρ-
γείο θα μεριμνήσει να αλλάξει τον εξο-
πλισμό, πρότειναν «σπασμένα» λογι-
σμικά χωρίς άδειες χρήσης ή προτι-
μούσαν ένα παροπλισμένο εργαστήριο
και ένα μάθημα χωρίς υπολογιστές, από
το να αναλάβουν πρωτοβουλία. 

2.4. Χειρισμοί – Σχολιασμός πρακτικών 

Στη μελέτη περίπτωσης που εξετά-
ζουμε, σύμφωνα με την ανάλυση δυ-
νάμεων (Force Field Analysis) του Kurt
Lewin (1951), κινητήριες δυνάμεις
(driving forces) αποτελούσαν οι δεξιό-
τητες του διευθυντή, η ένθερμη υπο-
στήριξη του καθηγητή πληροφορικής και
η συνεργασία με την ομάδα HELLUG
(Hellenic Linux Users Group – Ένωση
Χρηστών και Φίλων λίνουξ Ελλάδας),
η οποία ήταν έμπειρη στην εγκατάστα-
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ση Ελ/λακ στα Σχολικά Εργαστήρια
Πληροφορικής και Εφαρμογών η/υ
(ΣΕΠΕηυ). δυνάμεις συγκράτησης
(restraining forces) αποτελούσαν η επι-
φυλακτικότητα στο πρόσωπο του νέου
διευθυντή και η απορία και καχυποψία
ως προς τη συνεργασία με εθελοντική
ομάδα, προερχόμενη από τον ευρύτε-
ρο κοινωνικό χώρο. 

τα βήματα του ξεπαγώματος περι-
γράφουν τον αλγόριθμο επιτυχίας της
αλλαγής 4P’s: σκοπός – εικόνα – σχέδιο
– συμμετοχή (purpose-picture-plan-part)
(Pennington, 2012). ο διευθυντής χει-
ρίστηκε αποτελεσματικά το «γιατί» της
αλλαγής εφαρμόζοντας τη ρήση του
Sinek (2011) «οι άνθρωποι δεν αγορά-
ζουν αυτό που κάνεις, αγοράζουν το για-
τί το κάνεις. κι αυτό που κάνεις απλώς
αποδεικνύει αυτό που πιστεύεις». δια-
χειρίστηκε αποτελεσματικά τις αντι-
στάσεις, γνωρίζοντας ότι «η αντίσταση
είναι η φυσική απάντηση στο αίσθημα
απώλειας, άγχους και ανταγωνισμού»
(Busher & Harris, 2000). Χειρίστηκε με
επιμονή και επιτυχία τα βασικά ερωτή-
ματα, που κατά τον Παπακωνσταντίνου
(2008), αναφύονται κατά την εισαγωγή
μιας καινοτομίας: «Γιατί μια κατάστα-
ση αρνητική, ένα πρόβλημα το οποίο δε
θέλουμε, επιμένουν να υπάρχουν; τι
πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυ-
τή η κατάσταση;».

Εφαρμόστηκαν στρατηγικές που
συνδυάζουν τη λογική αποδοχή της ανά-
γκης για αλλαγή και το ρόλο που πρέ-
πει να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμε-
νοι στην ανάπτυξη του καινοτόμου προ-
γράμματος. ο διευθυντής ηγήθηκε, ως
σύμβουλος, την εισαγωγή της καινοτο-
μίας LTSP, με ενθουσιασμό, αποφασι-

στικότητα, ευελιξία, επαγγελματισμό,
αφοσίωση και ενσυναίσθηση. δόθηκαν
κίνητρα και το ξεπάγωμα αντιμετωπί-
στηκε επαγγελματικά, με προδιαγρα-
φές, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμέ-
να όρια εξόδων.

η μετακίνηση (movement) προς την
καινοτομία ήταν εξελικτική με άμεση
επίλυση των προβλημάτων που προέ-
κυπταν, επιτυχή συντονισμό των συμ-
μετεχόντων, αποτελεσματική επικοι-
νωνία, αφοσίωση στην αλλαγή και σε-
βασμό στους συμμετέχοντες και στους
καταναλωτές των προϊόντων της και-
νοτομίας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γο-
νείς). η δράση μιας ζωντανής κοινότη-
τας που μαθαίνει υπερίσχυσε της δομι-
κής αδράνειας στην αλλαγή. 

η καινοτομία ενσωματώθηκε στη
σχολική ζωή και πρακτική. Με την
εγκαθίδρυσή της (refreezing), απαιτή-
θηκε εντατικοποίηση της προσπάθειας,
συνέργεια, αποφυγή της προχειρότη-
τας, μεθοδευμένη δράση και ομαδική
πειθαρχεία. η ικανοποίηση των συμ-
μετεχόντων, από την ανάμιξή τους σ’
αυτό το εγχείρημα, ήταν φανερή. 

2.5. Οφέλη της καινοτομίας

ο καθηγητής πληροφορικής και η
ομάδα HELLUG αποτέλεσαν το κύτ-
ταρο της αλλαγής και ο διευθυντής τον
εγγυητή. οι εκπαιδευτικοί και οι μαθη-
τές συναποτέλεσαν τους φορείς της αλ-
λαγής. Στα πλαίσια αυτής της αλυσίδας
αλληλεπίδρασης, η αλλαγή στηρίχτηκε
στη συμμετοχικότητα, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι η συμμετοχή περιορίζει τις αντι-
δράσεις και αυξάνει τις πιθανότητες επι-
τυχίας της αλλαγής (κάντας, 1995). 

364



το σχολείο σε όλα τα στάδια της και-
νοτομίας LTSP έδρασε ως μια ζωντα-
νή κοινότητα που μαθαίνει. η συνερ-
γασία με την εθελοντική ομάδα εγχά-
ραξε στη συνείδηση όλων την ιδέα της
«επαγγελματικής» προσφοράς χωρίς
ανταμοιβή, δηλαδή του εθελοντισμού
και την αφοσίωση σε έναν σκοπό. απο-
κτήθηκε νοοτροπία ανάληψης πρωτο-
βουλιών, καλλιεργήθηκε η συμμετοχή
στη λήψη αποφάσεων και αναπτύχθη-
κε κουλτούρα συνεργασίας εντός και
εκτός σχολείου. οι μαθητές εγκατέ-
στησαν και στον υπολογιστή του σπιτι-
ού τους τα προγράμματα που χρησιμο-
ποιούσαν στο σχολείο, χωρίς κόστος,
και δούλευαν στο ίδιο περιβάλλον με
το σχολικό. η καινοτομία LTSP, όπως
εφαρμόστηκε σ’ αυτό το Γενικό λύκειο,
είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά επι-
τυχίας μιας αλλαγής: όραμα, δεξιότη-
τες, κίνητρα, μέσα, σχέδιο δράσης. 

3. Συμπεράσματα-Προτάσεις

κάθε καινοτομία η οποία πρόκειται
να εφαρμοστεί είναι δυνατόν να επιτύ-
χει ή να εμποδιστεί κατά την υλοποίησή
της. Με την εισαγωγή μιας καινοτομίας

στην εκπαίδευση, δε σημαίνει ότι απλώς
κάτι αλλάζει με καθορισμένους και με-
τρήσιμους στόχους, αλλά έχουμε μια βα-
θιά τομή στην αλλαγή νοοτροπίας και
κουλτούρας. απαιτείται εντατικοποίη-
ση της προσπάθειας για την εγκαθίδρυ-
ση του νέου, συνέργεια, αποφυγή της
προχειρότητας, μεθοδευμένη δράση και
ομαδική πειθαρχία (Ortega, 2006). 

ο ρόλος του διευθυντή είναι σημα-
ντικός, επειδή αυτός θα αναπτύξει τις
κατάλληλες δράσεις, έτσι ώστε οι εμπλε-
κόμενοι να κατανοήσουν την επιχει-
ρούμενη αλλαγή, να αναπτύξουν κυ-
ριότητα γι’ αυτήν και να επαυξήσουν τη
δέσμευσή τους για την εφαρμογή της
στην πράξη. Όλα τα μέλη της σχολικής
μονάδας θα πρέπει να εμπλέκονται εξ
αρχής στην αναζήτηση κι απόφαση των
εκπαιδευτικών καινοτομιών. 

από πλευράς Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, είναι ανάγκη να δίνεται ιδιαί-
τερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των των διευθυντών σχολείων και στη
διατήρηση της αυτονομίας των εκπαι-
δευτικών μονάδων, έτσι ώστε να δύ-
νανται να εφαρμόσουν καινοτομίες
που αρμόζουν στα δικά τους χαρακτη-
ριστικά και στο δικό τους σχολικό συ-
γκείμενο.
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Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης οι-
κονομίας το άτομο καλείται να ζήσει το
συνοθύλευμα των ανατροπών της αγο-
ράς εργασίας επωμιζόμενο ατομικά αυ-
τό που η κοινωνία επίσης στο σύνολό
της προσπαθεί να διαχειριστεί: ελαστι-
κοποίηση εργασίας και κατά συνέπεια
ελαστικοποιημένους εργαζόμενους
«ορισμένου χρόνου», με ασυνέχειες ερ-
γασιακών συμβολαίων πολύ περιορι-
σμένης διάρκειας, με αλλεπάλληλες λή-
ξεις συμβολαίων, με αλλεπάλληλες ανα-

νεώσεις ή αλλεπάλληλα μεσολαβούμε-
να διαστήματα ανεργίας. 

διαμορφώνεται επομένως ένα και-
νούργιο σώμα εργαζομένων οι οποίοι
μετατοπίζονται από ένα χώρο και αντι-
κείμενο εργασίας σε ένα άλλο, δίχως
τη θέλησή τους αλλά ωστόσο με τη σύμ-
φωνη γνώμη τους, χωρίς οι ίδιοι να
έχουν επιθυμήσει, ούτε συνειδητοποι-
ήσει την αλλαγή, χωρίς να την προσδο-
κούν σαν ανανέωση ή πρόοδο αλλά να
την υφίστανται και να διαβιώνουν στα-
θερά μαζί της, με συνοδοιπόρους τους
την απειλή της ανεργίας και της φτώ-
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Περίληψη
διαμορφώνεται πια στην Ελλάδα ένα σώμα εργαζομένων που μετατοπίζεται συνεχώς από
έναν χώρο εργασίας σ’ έναν άλλο, δίχως τη θέλησή του αλλά ωστόσο με τη σύμφωνη γνώμη
του και το οποίο καλείται να διαχειρίζεται συνεχή διαστήματα αλλαγών και ανεργίας με
συνέπεια ένα απειλητικό για την ταυτότητα αίσθημα προσωρινότητας και επισφάλειας. Επι-
σημαίνουμε κατ’ αρχάς την ιδιαιτερότητα αυτού του τύπου ελαστικοποιημένων εργαζομένων
και μιλάμε για τη χρησιμότητα της αφήγησηςζωήςστο πλαίσιοτηςσυμβουλευτικής υποστήρι-
ξηςτουςμεσκοπό την ανανοηματοδότησητης προσωπικήςιστορίας τους, τηνενίσχυσητης αυ-
τογνωσίας και τον εμπλουτισμό της σταδιοδρομίας με το αίσθημα ενός ενεργητικού και «πα-
ρόντος εαυτού».

Λέξεις κλειδιά: Προσωρινότητα, αφήγηση ζωής, αυτογνωσία, ταυτότητα.



χειας όπως επίσης οδυνηρά αισθήματα
προσωρινότητας, ψυχοκοινωνικής ευ-
αλωτότητας και απαξίωσης. 

τα συνδικάτα του παρελθόντος δεν
αποδεικνύονται επαρκή ώστε να κα-
τορθώσουν να προστατεύσουν αποτε-
λεσματικά την εργασία και η νεοφιλε-
λεύθερη ιδεολογία βάλλει κατά της
ίδιας της ιδέας της προστασίας, κανο-
νικοποιώντας, έτσι, την εκμετάλλευση
της εργασιακής δύναμης πέρα από τα
όρια της εργασίας, διανέμοντάς την σε
ολόκληρο τον χώρο και τον χρόνο της
ζωής (Bourdieu, 1992). Μέσα σ’ αυτό
το κενό κοινωνικής προστασίας οι στα-
θερά προσωρινοί, καινούργιοι εργα-
ζόμενοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στην
σχεδόν υπαρξιακή συνθήκη της τρωτό-
τητας και χρήζουν μιας ιδιαίτερης και
επικαιροποιημένης συμβουλευτικής
προσέγγισης που θα πρέπει να μεριμνά
για την ενδυνάμωση του υποκειμένου. 

Θα παρουσιάσουμε παρακάτω με-
ρικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της
νέας εργασιακής συνθήκης εστιάζοντας
την προσοχή μας κυρίως σε αυτό της
ασυνέχειας, της σταθερής προσωρινό-
τητας και των επακόλουθων τους και
θα μιλήσουμε για την αναγκαιότητα της
επανάκτησης ενός αισθήματος συνοχής
και αυτογνωσίας επιδιώκοντάς τες μέ-
σα από προσπάθειες αφηγηματικής
επανασυγκόλλησης των αποσπασματι-
κών μερών της εμπειρίας του εαυτού. 

Η σταθερή προσωρινότητα, 
ο σύγχρονος τύπος εργασίας 

Πρόταγμα της ζωής ήταν πάντοτε η
ικανότητα προσαρμογής στη συνθήκη

του περιβάλλοντος. Σήμερα μοιάζει το
εργασιακό περιβάλλον και ο ανθρώπι-
νος νόμος της αγοράς να γεννούν οδυ-
νηρές αγωνίες όχι μόνο για την εργα-
σία και την υλική ικανοποίηση αλλά για
την ίδια την ύπαρξη. 

η σταθερή πια αποσάθρωση των ερ-
γασιακών συνθηκών επιβάλλει μια γε-
νικευμένη αίσθηση προσωρινότητας
εφόσον οι μόνιμες συμβάσεις εργασίας,
οι συντάξεις γήρατος και η κοινωνική
προστασία ήταν κατακτήσεις του ερ-
γατικού κινήματος του 20ού αιώνα και
του κοινωνικού κράτους που πλέον
έχουν τεθεί υπό αίρεση (Rancière,
1989). η εξέλιξη αυτή εκθέτει τα υπο-
κείμενα σε εμπειρίες αβεβαιότητας, ευ-
πάθειας και τρωτότητας που αποτελούν
τις ιδιότητες αυτές της ανθρώπινης κα-
τάστασης από τις οποίες διαμορφώνε-
ται ο «επίσημος φόβος», ο φόβος δη-
λαδή της εξουσίας που δημιουργείται
και κατέχεται από τον άνθρωπο απά-
ντηση στον οποίο αποτελούσε το «κρά-
τος πρόνοιας» και το «κοινωνικό κρά-
τος» (Bauman, 2005). 

η κοινωνία της μισθωτής εργασίας
έχει παραχωρήσει από καιρό τη θέση
της στην επισφαλή απασχόληση δια-
βρώνοντας τη μισθωτή συνθήκη και
υποβαθμίζοντας την εργασία και το δι-
καίωμα της κοινωνικής προστασίας που
εκπήγαζε από αυτή (Castel, 1995). οι
μισθωτοί είναι επισφαλείς και νιώθουν
επισφαλείς εφόσον η εργασία τους
απεκδύεται τα χαρακτηριστικά μιας
σταθερής εργασίας και εκφυλίζεται σε
προσωρινή απασχόληση εκτιθέμενη στο
αστάθμητο με τόσο σταθερό πια τρόπο
που αίρεται η ιδιότητα του απρόβλε-
πτου και κανονικοποιείται η ανατροπή
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και η ανεργία ως φυσικές και αναμε-
νόμενες εξελίξεις που σταθερά παρα-
μονεύουν.

η συνεχής έναρξη και λήξη σχέσης
εργασίας με τον ίδιο φορέα ή με δια-
φορετικό φορέα εισάγει τον εργαζό-
μενο σε μια συνθήκη συνεχούς κινητι-
κότητας, επαναπροσδιορισμού της ερ-
γασίας και του εαυτού του, σε μια κα-
τάσταση εξάρτησης και υπαγωγής από-
λυτης στην εξουσία του εργοδότη και
στην ανασφάλεια που πυροδοτεί κάθε
φορά η επικείμενη μη ανανέωση του
συμβολαίου.

διαμορφώνεται επομένως ένα σώ-
μα εργαζομένων το οποίο καλείται να
διαχειρίζεται κατ’ εξακολούθηση την
αίσθηση της ασυνέχειας. ακόμα και
όταν παραμένει υπάλληλος της ίδιας
επιχείρησης και ανανεώνει τις συμβά-
σεις μαζί της επί σειρά ετών, βρίσκεται
υπό συνεχή κρίση και αίρεση, ονομα-
τοδοτείται προσωρινά ως εργαζόμενος
και δεν κατορθώνει ποτέ να ενσωμα-
τώνεται ουσιαστικά και σταθερά στην
εργασία και στην ταυτότητά του. 

αναφέρουμε ενδεικτικά πως στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις (για να έχουμε
μια τάξη μεγέθους) νέοι ή και ενήλικες,
με εργασιακή εμπειρία ή όχι, προ-
σλαμβάνονται για παροχή υπηρεσιών
για διάστημα μόλις 2 ή 3 μηνών είτε για
να επαναπροσληφθούν –άμα τη λήξη
του συμβολαίου τους– για τα αντίστοι-
χα διαστήματα των 2 ή 3 μηνών (ή για
επιβράβευση, εάν η συνεργασία έχει
στεφθεί με επιτυχία, και για διάστημα
μεγαλύτερο που δεν θα υπερβαίνει το
χρόνο των 6 μηνών), είτε για να μην
επαναπροσληφθούν (και όχι να απο-
λυθούν που θα σήμαινε και τα αντί-

στοιχα δικαιώματα που θα εκπήγαζαν
από αυτήν την απόλυση).

αν και ο υπάλληλος έχει εργαστεί
για σειρά ετών σε μια επιχείρηση δεν
αθροίζει μια συνολική προϋπηρεσία στη
θέση εργασίας, και κατά συνέπεια δεν
θεμελιώνει εργασιακό δικαίωμα, αίρε-
ται η δυνατότητα κάθε νομικής διεκδί-
κησης που θα τον ικανοποιούσε οικο-
νομικά και θα δικαίωνε τον χρόνο και
την ιστορία του. η δικαιϊκή αυτή απο-
στέρηση απογυμνώνει το υποκείμενο
από την πολιτική του υπόσταση εργα-
λειοποιώντας την εργασιακή του ζωή.

Προσωρινότητα και ψυχικές 
συνέπειες

Πως μπορεί ένας άνθρωπος, επο-
μένως, που δεν αναγνωρίζεται υλικά
και συμβολικά η εργασία του και κατά
προέκταση ο εαυτός του, που οδηγεί-
ται σε αισθήματα απαξίωσης ή και ενο-
χής, πως μπορεί ένας σταθερά προσω-
ρινά εργαζόμενος που ζει τον ίδιο τον
εαυτό του εν τέλει ως προσωρινό, που
αδυνατεί να συγκροτήσει συνοχή και
συνέχεια, που ζει με μια συνεχώς υπό
αίρεση ταυτότητα, πως μπορεί ένας ερ-
γαζόμενος που δεν μπορεί να αυτο-
προσδιοριστεί ως εργαζόμενος αλλά
μονάχα ως προσωρινά απασχολούμε-
νος, που δεν κατορθώνει να αποταθεί
πουθενά και να εισακουστεί ζώντας με
αισθήματα απόλυτης ατομικότητας και
απελπισίας, ν’ αποδεκτεί και να προ-
σαρμοστεί στην νέα αυτή εργασιακή
συνθήκη;

ο εργαζόμενος που υποχρεώνεται
να απασχολείται με συμβάσεις εργα-
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σίας μικρής διάρκειας, συνεχούς προ-
σωρινότητας ή συνεχούς αστάθειας, με
μόνιμο τον κίνδυνο της απόλυσης, τελι-
κά συμμετέχει σε μια σχέση κοινωνικής
οδύνης που εντείνει το αίσθημα μιας
σύγχρονης δυσανεξίας, ενός σύγχρο-
νου malêtre που όλο και περισσότερο
προσωποποιείται παράγοντας αβέβαια
και ασταθή άτομα (κουζής, 2008). 

η αίσθηση της επαναληπτικής προ-
σωρινότητας και αστάθειας επηρεάζει
βαθιά εκείνον ή εκείνη που την υφί-
σταται καθιστώντας την ταύτιση και την
επένδυση σε μια εργασία και μια ερ-
γασιακή ταυτότητα αδύνατη, εκθέτο-
ντας τους σε μια αγωνιώδη διαπίστωση
άρσης των εργασιακών και υπαρξια-
κών δικαιωμάτων τους. ο εαυτός βρί-
σκεται αντιμέτωπος με τη βεβαιότητα
μιας επερχόμενης παύσης και την ανα-
σφάλεια που γεννά η γνώση αυτή. η
ανασφάλεια, έχει καταστεί σαφές μέ-
χρι εδώ, δεν περιορίζεται στα όρια του
υλικού, δεν αφορά αποκλειστικά την
απειλή της ανεργίας και της φτωχοποί-
ησης αλλά επεκτείνεται και εμποτίζει
την ίδια την συνθήκη της ύπαρξης κα-
θιστώντας την επίσης επαπειλούμενη.
ο ελαστικοποιημένος εργαζόμενος δεν
κατορθώνει να ονομάσει τον εαυτό του
με μια ιδιότητα στην οποία να αναγνω-
ρίζεται και να αληθεύεται δίχως πόνο.
Ως ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ση-
μαίνον, ελαστικοποιεί τόσο τα σημαι-
νόμενά του που κινδυνεύει από διάλυ-
ση. ο προσωρινός αυτός εργαζόμενος
χρειάζεται να αντιμετωπίσει το ενδε-
χόμενο μιας ζωής με διαρκώς ανανε-
ούμενα σημαίνοντα, δηλαδή χωρίς ση-
μαίνον, προκειμένου να προσαρμόζε-
ται συνέχεια στην ρευστότητα της αγο-

ράς, κάτι που μοιάζει σαν ένα διαρκές
πένθος ή μια οδυνηρή αποσπασματι-
κότητα. Μέσα στη ροή της συνεχούς με-
ταβολής παίρνει συνείδηση του εαυτού
του ως μιας προσωρινά ενοικιαζόμενης
δεξιότητας που δεν συναρθρώνεται σε
ταυτότητα. Πρόκειται για μια επώδυνη
αίσθηση ασυνέχειας εφόσον απειλεί τη
συνοχή στην αντίληψη του εαυτού ο
οποίος δεν κατορθώνει να συγκροτή-
σει μια ταυτότητα στην ιστορία της οποί-
ας να μπορεί να επενδύσει. 

Μια επικαιροποιημένη 
συμβουλευτική διαχείρισης 
σταδιοδρομίας

οι επισφαλείςεργαζόμενοι έχουν να
«χτίσουν» σαν «δημιουργικοί καλλιτέ-
χνες», όπως και όλοι οι υπόλοιποι συμ-
βουλευόμενοι, τη σταδιοδρομία τους, να
διαχειριστούν το παρελθόν τους, τις νοη-
ματοδοτήσεις τους αλλά και επιπρό-
σθετα να ανακουφίσουν τον εαυτό από
την οδύνη των πέντε σημείων της αλλο-
τρίωσης: το αίσθημα αδυναμίας, την έλ-
λειψη νοήματος, την απουσία σημείων
αναφοράς, την αξιακή απομόνωση και
τηνέ λλειψη αυτοπραγμάτωσης (Seeman,
1959). 

αναγορεύεται επομένως ως κρίσι-
μο να επιδιωχθεί η αναστήλωση της
ύπαρξης και η σφυρηλάτησή της ως μια
ενιαία οντότητα. Είναι σημαντικό να
αναδειχθεί η κοινή συνισταμένη των
αποσπασματικών βιωμάτων που δεν εί-
ναι παρά ο εαυτός και να βιωθεί εκ νέ-
ου ο εαυτός ως ο κεντρικός ενοποιός
άξονας. 

Είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουν
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την εικόνα τους και μάλιστα να την επα-
νακατασκευάσουν γινόμενοι οι ίδιοι δη-
μιουργοί και «ηθοποιοί ενός αυτοσχε-
διασμού» ζωής, με ανάληψητης ευθύ-
νης τους (Arthur, Inkson και Pringle,
1999) ασκώντας την «τέχνη της σταδιο-
δρομίας» (careercraft) (Poehnell &
Amundson, 2002). 

η αφηγηματική προσέγγιση στη
συμβουλευτική που εργάζεται επάνω
στη θεωρία του κοινωνικού κονστρου-
κτιβισμού και που αντιλαμβάνεται τον
συμβουλευόμενο ως ενεργό υποκείμε-
νο, δημιουργό και νοηματοδότη του εαυ-
τού του κρίνεται πρόσφορη για τις ανά-
γκες του σύγχρονου εργαζόμενου.

τόσο η αφηγηματική συμβουλευτι-
κή ως ειδική μέθοδος, όσο και οι τε-
χνικές της υποβοηθούμενης αυτοβιο-
γραφίας και της αφήγησης ζωής, απο-
τελούν διαδικασίες λεκτικοποίησης της
αγωνίας και της δυσανεξίας των αφη-
γούμενων εαυτών και ως τέτοιες συ-
ντελούν εκ προοιμίου στην ενδυνάμω-
ση της αυτογνωσίας και στην ανάκτη-
ση της απολεσθείσας αίσθησης του
ενεργού εαυτού. η διαδικασία αφηγη-
ματοποίησης των βιωμάτων επιτρέπει
επίσης την επιστροφή του γράφοντος
εργαζόμενου στη θέση του υποκειμέ-
νου και την οικοδόμησή του σε μια ενι-
αία αίσθηση ενός αρραγούς εαυτού.

Ειδικά η αφηγηματική συμβουλευτι-
κή αποτελεί μέθοδο ανεύρεσης των εξαι-
ρέσεων στην κυρίαρχη και «προβλημα-
τική» αφήγηση του ατόμου προκειμένου
να το υποστηρίξει στην επανασυγγραφή
της ζωής και της ιστορίας του. Για το σκο-
πό αυτό η μεθοδολογία της αφηγηματι-
κής επιχειρεί τον διαχωρισμό του προ-
βλήματος από το πρόσωπο που το φέρει. 

Εάν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας
έχουν υπόψιν τους να συνδέουν το πρό-
βλημα με τις εξωτερικές συνθήκες και
τις κοινωνικές και οικονομικές επιτα-
γές, τότε δουλεύουν προς την κατεύ-
θυνση της ανακούφισης από το αίσθη-
μα ντροπής, ενοχής και μειονεξίας που
κουβαλούν ατομικά οι επισφαλείς αυ-
τοί εργαζόμενοι.

η στροφή της εστίασης στη νοημα-
τοδότηση επιτρέπει στον συμβουλευό-
μενο να επισκεφθεί εκ νέου τη ζωή και
τα κατορθώματά του, να αναζητήσει εκ
νέου τον εαυτό του μέσα σε αυτά, να
εντοπίσει δυνατά σημεία, να τα συνδέ-
σει με τις εξωτερικές συνθήκες, να
υπενθυμίσει στον εαυτό του τη διαλε-
κτική σχέση με το περιβάλλον του, να
δώσει νόημα στους διάφορους ρόλους
στη ζωή και στους τρόπους συσχέτισης
του εαυτού με τους άλλους (Mc Adams
& Olson, 2010).

η αφηγηματοποίηση των εμπειριών
και των θεμάτων που θα φέρει ο εργα-
ζόμενος αποτελούν όχι απλά τεχνικές
προσέγγισης αλλά πολύτιμους τρόπους
ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτή-
των δια βίου διαχείρισης σταδιοδρο-
μίας αφού καταφέρνουν σε κάποιο βαθ-
μό να βοηθούν το άτομο να πορεύεται
στις αλλαγές με την αίσθηση ενός «πα-
ρόντος εαυτού». Είναι σημαντικό ο συμ-
βουλευόμενος να κατορθώσει να φύγει
με μια νέα αφήγηση στην οποία να πε-
ριέχεται ο εαυτός και να αληθεύεται
σαν μια συνεχής συγκρότηση, μια συ-
νάρθρωση, και όχι απλά συνάθροιση,
αλλαγών. η αίσθηση ενός ενεργού και
παρόντος εαυτού μοιάζει να είναι κα-
ταλυτική απέναντι στην τρομώδη αί-
σθηση κατάλυσής του.

372



373

Επίλογος

Όταν όλος ο χρόνος γίνεται αβέ-
βαιος, «απαγορεύοντας κάθε ορθολο-
γική προεξόφληση, κάθε σχέδιο ζωής
και, ειδικά, αυτό το ελάχιστο πίστης και
ελπίδας στο μέλλον που πρέπει να έχει
κανείς για να εξεγείρεται, κυρίως συλ-
λογικά, ενάντια στο παρόν, ειδικά όταν
αυτό είναι το πλέον ανυπόφορο»
(Bourdieu, 1998), είναι επείγουσα η
επέμβαση στο επίπεδο της άρθρωσης,
της διατύπωσης αυτής της εμπειρίας από
τα υποκείμενά της ώστε να αντισταθούν
στο αλλοτριωτικό αίσθημα προσωρινό-
τητας. 

η σύγχρονη δια βίου διαχείριση
σταδιοδρομίας καλείται να αντιμετω-
πίσει την πρόκληση. Εάν η επώδυνη
εμπειρία της ανασφάλειας μπορεί να
λειτουργήσει ως έναυσμα για μια προ-
σωπική αφήγηση, περισσότερο ελεύ-
θερη, ως έκφραση βιωμάτων, συναι-
σθημάτων και καταγραφή δεξιοτήτων,
τότε είναι πιθανό να επιτρέψει στον
συμβουλευόμενο να γνωρίσει καλύτε-
ρα τον εαυτό του και να συμμετάσχει
ο ίδιος στην συγκρότηση μιας συνοχής
των επιμέρους που θα είναι η ιστορία
του, δηλαδή η ταυτότητά του.
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αρκετές φορές Συμβουλευτική και
Εκπαίδευση Ενηλίκων αλληλεπιδρούν
ώστε να διευκολύνουν άτομα ή και ομά-
δες στη αντιμετώπιση δύσκολων κατα-
στάσεων.

το Νοέμβριο του 2012 το κέντρο
Μάθησης & Πολιτισμού αιγαίου σχε-
δίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαί-
δευσης για ενήλικους πολίτες με θέμα
τη συναισθηματική διαχείριση της κα-
ριέρας σε περίοδο κρίσης. 

το πρόγραμμα αυτό ήταν αυτοχρη-
ματοδοτούμενο, δηλ. πλήρωναν οι ίδι-
οι οι συμμετέχοντες και η συνάντηση

ήταν ομαδική. Μέσος όρος συμμετεχό-
ντων σε κάθε συνάντηση (σε κάθε πό-
λη) ήταν 180 περίπου. το πρόγραμμα
μπορούσε να παρακολουθήσει οποιο-
δήποτε ενήλικο άτομο ανεξάρτητα από
το επάγγελμα, την οικονομική – κοινω-
νική του κατάσταση ή την ηλικία του.

η επιμορφωτική-συμβουλευτική
δραστηριότητα σχεδιάστηκε & εφαρ-
μόστηκε από τον ίδιο σύμβουλο-εκπαι-
δευτή, ο οποίος είχε επιλεγεί σύμφωνα
με το γνωστικό του επίπεδο αλλά κυ-
ρίως με την εμπειρία του και τις δεξιό-
τητες ενσυναίσθησης, κατανόησης, υπο-
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βολής ερωτήσεων, επικοινωνίας, πα-
ρακίνησης, διαχείρισης συγκρούσεων
που διέθετε. 

οι στόχοι της 3ωρης αυτής συνά-
ντησης (οι οποίοι και αποτέλεσαν και
τη δομή της) ήταν να βοηθήσει τους συμ-
μετέχοντες ώστε:
• Να μπορούν να ορίσουν την έννοια

της κρίσης.
• Να αναγνωρίζουν τα συν και τα πλην

της κρίσης (αλλαγής) στη δική τους
ζωή αλλά και στο κοινωνικό σύνο-
λο. 

• Ν’ αναπτύξουν θετική στάση απέ-
ναντι στον εαυτό τους ώστε να εστιά-
σουν στο τι μπορεί να τους βοηθή-
σει στην καθημερινότητα.

• Να καταστρώσουν ένα προσωπικό
σχέδιο καριέρας με πρακτική εφαρ-
μογή.
ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβα-

νε μόνο το εκπαιδευτικό μέρος όμως
από την πρώτη κιόλας συνάντηση οι
συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυ-
μία όχι μόνο για εξεύρεση λύσεων στο
θέμα που τους απασχολούσε αλλά και
εφαρμογή πρακτικών και μετά τη συ-
νάντηση. αυτό οδήγησε τον σύμβουλο-
εκπαιδευτή να εμπλουτίσει την 3ωρη
συνάντηση και με δεδομένα που οι συμ-
μετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν και με-
τά την εκπαιδευτική παρέμβαση. 

οι ενεργητικές τεχνικές που διευ-
κόλυναν το έργο του συμβούλου-εκ-
παιδευτή και που εφάρμοσε σε κάθε
συνάντηση είναι η χρήση οπτικοακου-
στικών μέσων, ο κριτικός στοχασμός μέ-
σω παρατήρησης έργων τέχνης, ο κα-
ταιγισμός ιδεών και η μελέτη περίπτω-
σης (ταύτιση). Μ’ αυτό τον τρόπο ενι-
σχύθηκε η συμμετοχικότητα ενώ πα-

ράλληλα διαμορφώθηκε ένα ευνοϊκό
κλίμα για το χτίσιμο της συμβουλευτι-
κής σχέσης.

Να αναφέρουμε εδώ ότι οι τεχνικές
μελέτης περίπτωσης και κριτικού στο-
χασμού ενώ είχαν εφαρμοστεί από τον
εκπαιδευτή κυρίως σε μικρές ομάδες,
έδειξαν ότι μπορούν να αποτελέσουν
ισχυρά εργαλεία και εφαρμογή σε με-
γάλα σε μεγάλα ακροατήρια.

Πολλά κοινά συμπεράσματα από την
παρέμβαση σε κάθε περιοχή:
• κατ’ αρχήν το μεγάλο ποσοστό συμ-

μετοχής των γυναικών (90%) το
οποίο θα χρειαστεί να λάβει κανείς
υπ’ όψιν του όταν σχεδιάζει μια πα-
ρέμβαση σε ομάδα. 

• η αρχική επιφυλακτικότητα των
συμμετεχόντων σε συνδυασμό με το
έντονο συναισθηματικό φορτίο λό-
γω των επαγγελματικών-οικονομι-
κών δυσκολιών.

• η διαμόρφωση κλίματος δημιουρ-
γικού προβληματισμού και κυρίως
αυθεντικής σχέσης μεταξύ εκπαι-
δευτή-συμβούλου και συμμετεχό-
ντων. Είναι ένα στοιχείο που παίζει
καθοριστικό ρόλο σε κάθε τύπου πα-
ρέμβαση και που οι ίδιοι οι συμμε-
τέχοντες το επιζητούσαν έντονα
(άμεσα ή έμμεσα).

• Μέσα από αυτές τις 3ωρες συνα-
ντήσεις διαπιστώθηκε το αίτημα-
ανάγκη των πολιτών για ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων (συμμετοχή
σε συζητήσεις) και επίλυση προ-
βλημάτων (διαχείριση κρίσης-αλ-
λαγής). 

• η εκπαιδευτική δράση αποτέλεσε
γέφυρα σύνδεσης με τη συμβουλευ-
τική δράση. αυτό έγινε πολύ έντονα
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στη λήξη του επιμορφωτικού 3ώρου
όπου πολλοί συμμετέχοντες ήρθαν
για να εκφραστούν και να ζητήσουν
συμβουλές τόσο σε προσωπικό όσο
και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος σε κάθε περιοχή εδραιωνόταν ένα
ομαδικό κλίμα που καθρεφτιζόταν στην
εμφανή διάθεση συνεργασίας αλλά και
τα συναισθήματα ελπίδας-αισιοδοξίας
που εξέφραζαν οι συμμετέχοντες. Ως
αποτέλεσμα οι περισσότεροι ενεργο-
ποιήθηκαν καθορίζοντας ξεκάθαρους

στόχους (πλάνο δράσης) εστιάζοντας
στα ενδυναμωτικά τους πιστεύω. Σε κά-
ποιες περιοχές γεννήθηκαν επαγγελ-
ματικές συνεργασίες ενώ πολλοί από
τους συμμετέχοντες διατήρησαν επαφές
συνεχίζοντας τις συναντήσεις τους ακό-
μη και σε εβδομαδιαία μορφή.

το προσωπικό μου συμπέρασμα εί-
ναι ότι η ευχάριστη μάθηση ξεκλειδώ-
νει τη διάθεση των πολιτών για συνερ-
γασία, εξωστρέφεια και μπορεί να τους
προετοιμάσει στην διαχείριση αλλαγών
της ζωής τους.
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Εισαγωγή

Έχει υποστηριχθεί πως ένας εκ-
παιδευτικός πρέπει να συγκεντρώνει
στην προσωπικότητά του τέτοια στοι-

χεία ώστε να μπορεί να επιτελεί με επι-
τυχία και αποτελεσματικότητα την ακα-
δημαϊκή του αποστολή (Rama, 2011).
Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά
μιας τέτοιας προσωπικότητας και πώς
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Περίληψη
Ένας εκπαιδευτικός  οφείλει να συγκεντρώνει τέτοια στοιχεία στην προσωπικότητά του που
να μπορεί να επιτελεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την ακαδημαϊκή του αποστολή
(Rama, 2011). Ποιά όμως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και πώς επη-
ρεάζουν την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα σε πε-
ριόδους κρίσης; βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν θεωρητι-
κά και ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα που νιώθει ένας εκ-
παιδευτικός κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες εκπαίδευσης στα ελληνικά δεδομένα. Στο
πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι αποδόσεις 144 εκπαιδευτικών β’ βάθμιας εκπαίδευσης σε κλί-
μακες που αποτιμούν βασικές πτυχές της προσωπικότητας (Core-self evaluation), αλλά και
βασικά πανανθρώπινα συναισθήματα όπως η ελπίδα, η έμπνευση και το νόημα ζωής και διε-
ρευνάται κατά πόσον η αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συσχετίζεται με αυτά
τα χαρακτηριστικά. η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτημα-
τολογίων. τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα εκτίμησης αυτό-αποτελεσματικότητας
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά-
μεσα σε αυτήν και τις υπόλοιπες μεταβλητές. τα συγκεκριμένα ευρήματα υποδεικνύουν σε
ποιες πτυχές μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα της κρίσης
για να αυξήσει την αυτό-αποτελεσματικότητά του, καθώς και πώς θα μπορούσαν να σχε-
διασθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με κριτήριο αυτόν τον άξονα.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, αυτό-αποτελεσματικότητα, Ελπίδα, Έμπνευση,  Νόημα
 ζωής, Πυρήνας αυτό-αξιολόγησης.



επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικα-
σία; αδιαμφισβήτητα, ένας εκπαιδευ-
τικός πρέπει να είναι προικισμένος με
αρκετά φυσικά, πνευματικά, ηθικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά, να κατέχει
ακαδημαϊκή, επαγγελματική και διδα-
κτική γνώση και εμπειρία. ακόμη, πρέ-
πει να έχει υψηλές ηθικές αξίες, όπως
ειλικρίνεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη και
αυτό-πειθαρχία και να είναι ανοιχτός
και επικοινωνιακός προς τους μαθητές
του (Rama, 2011). 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει
πως η διδασκαλία δεν αποτελεί απλά
μια γνωστική ή τεχνική διαδικασία αλ-
λά ένα σύνθετο, προσωπικόκαι κοινω-
νικό σύνολο ενσωματωμένων διαδικα-
σιών και πρακτικών που αφορούν την
ολότητα ενός ατόμου (Vorkapic, 2012).
από τη στιγμή που η εκπαιδευτική δια-
δικασία είναι τόσο σύνθετη, είναι καί-
ριας σημασίας να βρεθεί εάν ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός την επηρεάζει κι αν ναι,
να αναλυθούν εκείνα τα χαρακτηριστι-
κά που σχετίζονται με την αποτελε-
σματικότητά του στον ρόλο του. 

Πράγματι, μελέτες δείχνουν ότι αυ-
τό που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την επίδοση και τα επιτεύγματα των μα-
θητών, αλλά και την διδακτική επάρκεια
εν γένει, είναι η ίδια η αντίληψη των κα-
θηγητών για τη δυνατότητά τους να πρά-
ξουν κάτι τέτοιο, δηλαδή η αυτό-αποτε-
λεσματικότητα τους (Djigic, Stojiljkovic
& Doskovic, 2014). Είναι σημαντικό, συ-
νεπώς, να διερευνηθεί πώς ο ίδιος ο εκ-
παιδευτικός αποτιμά τις ικανότητές του
ή την αποτελεσματικότητά του, καθώς
και πώς δημιουργείται αυτή η αντίληψη
για την αποτελεσματικότητά του. Έχει
σχέση με σταθερά δημογραφικά χαρα-

κτηριστικά όπως το φύλο, ή με χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητάς του, ή
πάλι με συναισθήματα που μπορεί να
νιώθει όπως αυτό της ελπίδας, της
έμπνευσης, ή με το γενικότερο νόημα
στην ζωή του; Μέχρι τώρα, η αυτο-απο-
τελεσματικότητα έχει συνεξετασθεί με
αρκετές μεταβλητές, συμπεριλαμβανο-
μένων και ορισμένων χαρακτηριστικών
της προσωπικότητας (Bandura, 1977;
Djigic, Stojiljkovic & Doskovic, 2014).η
καινοτομία της παρούσας έρευνας εί-
ναι η συνεξέταση της αυτό-αποτελε-
σματικότητας του εκπαιδευτικού με το
φύλο, κάτι που δεν έχει μελετηθεί στο
παρελθόν σε εκπαιδευτικούς που ερ-
γάζονται στην Ελλάδα, και κυρίως η συ-
νεξέταση τηςαυτό-αποτελεσματικότη-
τας με ψυχολογικές μεταβλητές που ανή-
κουν στον κλάδο της θετικής ψυχολο-
γίας, σε έναν κλάδο πολύ πρόσφατα
ανεπτυγμένο που στόχο του έχει την
προαγωγή της προσωπικής και συλλο-
γικής ευημερίας (Lopez & Snyder, 2009).
Μία τέτοια μελέτη αξιοποιεί τα πρό-
σφατα ερευνητικά δεδομένα για τη ση-
μασία που ενέχουν στην προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη συγκεκριμένα θε-
τικά χαρακτηριστικά και τα ενσωμα-
τώνει στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρα-
κτική. 

Αυτο-αποτελεσματικότητα
(Self-efficacy) 

ο όρος αυτός απαντάται για πρώτη
φορά στην κοινωνικο-γνωστική θεωρία
συμπεριφορικής αλλαγής του Albert
Bandura (Bandura, 1977), η οποία δί-
νει έμφαση στην άποψη ότι τα άτομα
μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις
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πράξεις και τις επιλογές τους (Skaalvik
& Skaalvik, 2007). Σύμφωνα με τη συ-
γκεκριμένη θεωρία, η προσδοκία της
προσωπικής αποτελεσματικότητας αφε-
νός μεν καθορίζει την έναρξη ή μη μιας
συμπεριφοράς, αφετέρου δε καθορίζει
πόσο θα διαρκέσουν οι προσπάθειεςε-
νός ατόμου στην προσπάθεια να επι-
λύσει προβλήματα, όταν εμφανίζονται
εμπόδια. Με άλλα λόγια, η αυτό-απο-
τελεσματικότητα είναι μια έννοια που
σχετίζεται με την πεποίθηση του ίδιου
του ατόμου σχετικά με τη δυνατότητά
του να παράγει συγκεκριμένα αποτε-
λέσματα (Djigic et al., 2014). 

Ειδικότερα, σε σχέση με την αυτό-
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτι-
κών, έχει βρεθεί ότι η αυτό-αποτελε-
σματικότητα του εκπαιδευτικού μπορεί
να προβλέψει τις φιλοδοξίες και τους
στόχους των εκπαιδευτικών, τη στάση
τους απέναντι στις αλλαγές και την και-
νοτομία, τη χρήση διδακτικών τεχνικών,
τη στάση τους απέναντι στην Ειδική
αγωγή, την υποκίνηση των μαθητών και
τα επιτεύγματά τους, καθώς και την
επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι-
δευτικών (Skaalvik & Skaalvik, 2007).
Επίσης, έχει βρεθεί ότι η αυτό-αποτε-
λεσματικότητα των εκπαιδευτικών συν-
δέεται με υψηλήικανοποίηση από την
εργασία και με χαμηλά επίπεδα στρες,
ενώ ορισμένες έρευνες βρίσκουν να συ-
σχετίζεται και με την αποτελεσματικό-
τητα στη διδασκαλία αυτή καθ’ εαυτή
(Klassen & Tze, 2014). Συνεπώς, η αυ-
τό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευ-
τικού προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται μεταβλητές
της θετικής ψυχολογίας που επίσης
έχουν βρεθεί να σχετίζονται με θετικά

οφέλη τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και
για την ευρύτερη ομάδα.

Νόημα ζωής (Meaning in Life)

η έννοια της ύπαρξης νοήματος στην
ζωή βιώνεται υποκειμενικά και διαφέ-
ρει ανάλογα με το πεδίο έρευνας. Μπο-
ρεί να γίνει αντιληπτή ως η οντολογική
σπουδαιότητα της ζωής από την σκοπιά
του ατόμου που βιώνει την εμπειρία ή
ως η συνοχή στην ζωή κάποιου, η ύπαρ-
ξη και η επιδίωξη πολλαπλών σκοπών
και στόχων, η λήψη καθημερινών ση-
μαντικών αποφάσεων, ή η εύρεση του
νοήματος «σε τι αποσκοπεί η ζωή κά-
ποιου» (Steger, Frazier, Oishi & Kaler,
2006). καθώς δεν υπάρχει ένα καθολι-
κό «νόημα στην ζωή», κάθε άτομο δη-
μιουργεί κι αναζητά το δικό του.

η παρουσία νοήματος στην ζωή έχει
συνδεθεί θετικά με την ευεξία, την προ-
σαρμοστικότητα, την εγγενή θρησκευ-
τικότητα, την εξωστρέφεια και την
αβρότητα και αρνητικά με το άγχος και
την κατάθλιψη (Steger, 2010). Ως προς
την ευεξία, έχει φανεί ότι αυτή συνο-
δεύεται και με αρκετούς άλλους δεί-
κτες όπως η αυτοεκτίμηση, η αισιοδο-
ξία, η ελπίδα, η χαρά, η περιέργεια, η
αυτοπραγμάτωση και οι καλές καθη-
μερινές κοινωνικές σχέσεις (Steger &
Shin, 2010). Μέχρι τώρα, δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί κάποια έρευνα σχετικά με
το πώς τα άτομα, ανάλογα με το επάγ-
γελμα που ασκούν, αποτιμούν το νόη-
μα της ζωής. Στην παρούσα έρευνα διε-
ρευνώνται τα επίπεδα νοήματος ζωής
στον συγκεκριμένο κλάδο των εκπαι-
δευτικών.
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Ελπίδα (Hope) 

η θεωρία της ελπίδας, ή αλλιώς
«HopeTheory», όπως αναπτύχθηκε από
τον C. R. Snyder (2002), προσδιορίζει
την ελπίδα όχι τόσο ως ένα συναίσθη-
μα, αλλά ως επί το πλείστον ως έναν
τρόπο σκέψης στον οποίο τα συναι-
σθήματα παίζουν πολύ σημαντικό ρό-
λο. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό
(Snyder, 2002), η ελπίδα ορίζεται ως:
«η αντιληπτή ικανότητα να ανακαλύ-
πτει κανείς μονοπάτια που θα τον οδη-
γήσουν στους επιθυμητούς του στόχους
και η παρακίνησή του, μέσω του τρό-
που σκέψης του, να χρησιμοποιήσει αυ-
τά τα μονοπάτια». η ελπίδα, δηλαδή,
είναι μια θετική συναισθηματική κατά-
σταση η οποία αποτελείται από τρία συ-
στατικά μέρη: α) τους επιθυμητούς στό-
χους, β) τα μονοπάτια σκέψης – τρό-
πους δράσης και γ) τον προσανατολι-
σμένο προς την εκπλήρωση των στόχων
τρόπο σκέψης (Snyder, 2002). αυτό που
τονίζει ο Snyder (2002) είναι πως η ελ-
πίδα δεν είναι κάτι έμφυτο, ούτε ένα
εγγενές στοιχείο της προσωπικότητας
ενός ατόμου, αλλά ένας τρόπος ζωής
που μαθαίνεται. 

Ένας τρόπος σκέψης βασισμένος
στην ελπίδα έχει βρεθεί να συσχετίζε-
ται με σημαντικά επιτεύγματα, μεγάλο
βαθμό προσαρμοστικότητας και καλύ-
τερη υγεία (Snyder, 2000). Πιο συγκε-
κριμένα, η μέτρηση της ελπίδας μπορεί
να υποδείξει σημαντικά στοιχεία για
ένα άτομο, μεταξύ άλλων την καλύτερη
γνώση και κατανόηση του εαυτού, τον
εντοπισμό των στοιχείων που συμβάλ-
λουν στη διατήρηση ενός τρόπου σκέ-
ψης βασισμένο στην ελπίδα και την προ-

διάθεση ενός ατόμου για το πώς θα κι-
νηθεί σε διάφορους τομείς στην ζωή του.
Στην παρούσα έρευνα, διερευνάται αν
υψηλότερα αποτελέσματα στην κλίμα-
κα της ελπίδας ενός εκπαιδευτικού μπο-
ρεί να συνδέονται και με μεγαλύτερα
επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας.

Έμπνευση (Inspiration)

Ως έμπνευση ορίζεται: «Μια ει-
σπνοή ή έγχυση κάποιας ιδέας, σκοπού
κ.λ.π. στο μυαλό. Η αφύπνιση, η δημι-
ουργία κάποιου συναισθήματος ή πα-
ρόρμησης, ιδιαίτερα εξυψωμένου»
(Thrash & Elliot, 2003). Παρόλο που η
έννοια της έμπνευσης είναι τόσο συ-
νήθης, είχε αγνοηθεί ως όρος της ψυ-
χολογίας και πιο συγκεκριμένα της
προσωπικότητας και της ψυχολογίας
του κινήτρου. Επιπλέον, συνήθως αντι-
μετωπίζεται μέσα σε πολύ συγκεκρι-
μένα πλαίσια όπως το θρησκευτικό, το
δημιουργικό, ή το διαπροσωπικό. Πλέ-
ον στην ψυχολογική έρευνα, η έμπνευ-
ση υπονοεί το κίνητρο, καθώς περι-
λαμβάνει την ενέργεια και την κατεύ-
θυνση τηςσυμπεριφοράς, ενώ θεωρεί-
ται ότι απαιτεί υπέρβαση των συνηθι-
σμένων ορίων της ανθρώπινης φύσης
(Thrash & Elliot, 2003). 

Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέ-
σματα, υψηλά επίπεδα έμπνευσης έχουν
συνδεθεί με άνοιγμα στην εμπειρία,
εσωτερική υποκίνηση, δημιουργικότη-
τα και αυτοδιάθεση (Thrash & Elliot,
2003). καθώς η έμπνευση αποτελεί ένα
βασικό στοιχείο στο έργο των εκπαι-
δευτικών, στην παρούσα έρευνα διε-
ρευνάται κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί
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έχουν υψηλά επίπεδα έμπνευσης ή όχι
και αν τα αποτελέσματα αυτά μπορεί
να συσχετίζονται με τα επίπεδα αυτό-
αποτελεσματικότητάς που πιστεύουν
ότι έχουν σε σχέση με την εργασία τους.

Μεταβλητές της προσωπικότητας

ο πυρήνας αυτό-αξιολόγησης (Core
self-evaluation) αποτελεί ένα ευρύ χα-
ρακτηριστικό της προσωπικότητας που
απαρτίζεται από τέσσερα επιμέρους χα-
ρακτηριστικά (Judge, Locke & Durham,
1997), ως εξής:
• την αυτοεκτίμηση (self-esteem), δη-

λαδή τη συνολική αξία που αποδί-
δει κανείς στον εαυτό του.

• τη γενική αυτο-αποτελεσματικότη-
τα (generalizedself-efficacy), μια εκτί-
μηση για το πόσο καλά μπορεί κά-
ποιος να ανταποκριθεί σε διάφορες
καταστάσεις.

• τον νευρωτισμό (neuroticism), την
τάση δηλαδή να επικεντρώνεται κα-
νείς στις αρνητικές πλευρές του εαυ-
τού του.

• το κέντρο ελέγχου (locus of control),
δηλαδή κατά πόσο κάποιος να πι-
στεύει ότι αυτά που του συμβαίνουν
στη ζωή προκύπτουν από τη δική του
συμπεριφορά ή από εξωγενείς πα-
ράγοντες.
Ως ενιαίο χαρακτηριστικό, ο όρος

core self-evaluation αποτελεί ένα ενο-
ποιητικό θεωρητικό κατασκεύασμα, το
οποίο εξηγεί την προδιάθεση του ατό-
μου σε διάφορες πλευρές της ζωής του.
Συγκεκριμένα, η αυτό-αξιολόγηση ενός
ατόμου αποτελεί την πιο θεμελιώδη
εκτίμηση που κάνει κάποιος για τον

εαυτό του, αντανακλώντας μια πρω-
ταρχική εκτίμηση, η οποία δεν είναι φα-
νερή στις υπόλοιπες επιμέρους πεποι-
θήσεις και εκτιμήσεις του (Chang,
Ferris, Johnson, Rosen & Tan, 2012). 

από σχετικές έρευνες (Tsaousis,
Nikolaou, Serdaris & Judge, 2007) έχει
φανεί ότι τα αποτελέσματα στην αντί-
στοιχη κλίμακα του πυρήνα αυτό-αξιο-
λόγησης συνδέονται στατιστικώς ση-
μαντικά με την απόδοση ενός ατόμου
στην εργασία του, την ικανοποίηση που
λαμβάνει από αυτήν αλλά και την ικα-
νοποίηση από τη ζωή του γενικότερα.
Σύμφωνα με τους Judge και συνεργά-
τες (Judge et al., 2003), υψηλοί βαθμοί
στον πυρήνα αυτό-αξιολόγησης υπο-
δηλώνουν ένα άτομο ευπροσάρμοστο,
θετικό, αποτελεσματικό, το οποίο έχει
αυτοπεποίθηση, πιστεύει στον εαυτό
του και έχει τον έλεγχο της ζωής του.
Στον αντίποδα, το άτομο με αρνητικό
πυρήνα αυτό-αξιολόγησης τείνει να
αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως λιγότε-
ρο άξιο από τους άλλους, εστιάζει στις
αποτυχίες του και θεωρεί τον εαυτό του
ως θύμα του περιβάλλοντός του (Judge
& Hurst, 2006).

Άλλες έρευνες (Erez & Judge, 2001)
δείχνουν μια θετική συσχέτιση του πυ-
ρήνα αυτό-αξιολόγησης με την ευχαρί-
στηση που λαμβάνει κανείς στην εργα-
σία του, ενώ πρόσφατα ευρήματα (Judge,
2004) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής
της σύνδεσης σε διάφορες κουλτούρες.
ακόμη, έχει φανεί (Brunborg, 2008) ότι
υψηλά επίπεδα core-self-evaluations
σχετίζονται αρνητικά με τα επίπεδα
στρες λόγω εργασίας. η συσχέτιση των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
με την αυτό-αποτελεσματικότητα ενός
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ατόμου είναι κάτι που έχει απασχολή-
σει ιδιαίτερα τους ερευνητές. Στην πα-
ρούσα μελέτη διερευνάται η προσωπι-
κότητα των εκπαιδευτικών στα ελληνι-
κά δεδομένα, καθώς και κατά πόσο αυ-
τή συσχετίζεται με τα επίπεδα αυτό-
αποτελεσματικότητας που πιστεύουν
ότι έχουν σε σχέση με την εργασία τους.

Δείγμα

το δείγμα της έρευνας είναι πανελ-
λαδικό ευκαιριακό και αποτελείται από
144 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, το δείγ-
μα περιλαμβάνει καθηγητές β’βάθμιας
εκπαίδευσης, διορισμένους, αναπλη-
ρωτές ή ωρομίσθιους, με την προϋπό-
θεση να έχουν συνολική διδακτική
εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος. από το
συνολικό δείγμα, 32,9% ήταν άντρες
και 67,1% γυναίκες. Ποσοστό 40,1%
αποτελείται από καθηγητές θεωρητι-
κών επιστημών, 26,1% ήταν καθηγητές
θετικών επιστημών και 33,8% καθηγη-
τές εφαρμοσμένων επιστημών (πληρο-
φορική, ηλεκτρονική, κ.λ.π.). Ποσοστό
30% βρίσκονται σε ηλικία 36-45 ετών,
42% σε ηλικία 46-55 ετών, 24% σε ηλι-
κία άνω των 56 ετών, ενώ μόλις 3,5%
είναι σε ηλικία κάτω των 35 ετών (Πί-
νακας 1). 

Εργαλεία 

• Κλίμακα αυτό-αποτελεσματικότη-
τας εκπαιδευτικού (Teacher Self-
efficacy - Tschannen & Woolflok,
2001). αποτελείται από 24 ερωτή-
σεις, στις οποίες ο ερωτώμενος κα-

λείται να επιλέξει σε μία 9-βάθμια
κλίμακα (από 1=καθόλου μέχρι 9=
σε πολύ μεγάλο βαθμό). οι ερωτή-
σεις, ανά 8, σχηματίζουν ένα ζεύγος
που καλύπτει τις εξής διαστάσεις και
αναλύεται βάσει αυτών: (α) αποτε-
λεσματικότητα στην αλληλεπίδραση
με τους μαθητές – Efficacy in Student
Engagement, (β) αποτελεσματικό-
τητα στις διδακτικές τεχνικές –
Efficacyin Instructional Strategies,
και (γ) αποτελεσματικότητα στη-
διαχείριση της σχολικής τάξης Effi-
cacyin Classroom Management. τα
επίπεδα αξιοπιστίας της κλίμακας
για καθεμία από τις τρεις διαστά-
σεις είναι για την αλληλεπίδραση με
τους μαθητές, Cronbach’sa = 0,87,
αναφορικά με τις διδακτικές τεχνι-
κές, Cronbach’s a = 0,91 και ανα-
φορικά με τη διαχείριση της σχολι-
κής τάξης, Cronbach’sa = 0,90
(Tschannen & Woolfolk, 2001). 

• Kλίμακα νοήματος ζωής (Meaning
of Life Questionnaire, MLQ-Steger
& Shin, 2006).η προσαρμογή της συ-
γκεκριμένης κλίμακας στα ελληνι-
κά έχει γίνει από τους Φιλιππή και
Σταλίκα (Σταλίκας, τριλίβα & ρούσ-
ση, 2012). το ερωτηματολόγιο αξιο-
λογεί δύο παράγοντες. ο πρώτος εί-
ναι η ύπαρξη νοήματος στη ζωή του
ατόμου (υποκλίμακα presence of
meaning) και ο δεύτερος η αναζή-
τηση του ατόμου για νόημα στη ζωή
του (υποκλίμακα search for mean -
ing). αποτελείται από 10 ερωτήσεις,
στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται
να επιλέξει σε μία 7-βάθμια κλίμα-
κα, που κυμαίνεται από 1=απόλυ-
τα αναληθές μέχρι 7=απόλυτα αλη-
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Πίνακας 1
Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία δείγματος (Ν=144)

Ν %

Φύλο

Άνδρες 46 31,9

Γυναίκες 94 65,3

Ηλικία

36-45 ετών 42 29,2

46-55 ετών 60 41,7

Άνω των 56 ετών 34 23,6

Έως 35 ετών 5 3,5

Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμος/η 19 13,2

διαζευγμένος/η 14 9,7

Έγγαμος/η - Συμβίωση 106 73,6

Χήρος/α 1 0,7

Κατηγορία σχολείου

Γενικό λύκειο 47 32,6

Γυμνάσιο 52 36,1

ΕΠαΣ-ΕΠαλ 38 26,4

Άλλο 7 4,9 

Περιοχή σχολείου

αγροτική περιοχή 2 1,4

αστικό κέντρο 101 70,1

Επαρχιακή πόλη 28 19,4

Νησί 7 4,9

Είδος σπουδών / Ειδικότητα

Θεωρητικών Επιστημών 58 40,1

Θετικών Επιστημών 38 26,1

Εφαρμοσμένων και λοιπών Επιστημών 49 33,8

Άλλες σπουδές

δεύτερο πτυχίο 12 8,3

δεύτερο πτυχίο / Μεταπτυχιακό 1 0,7

δεύτερο πτυχίο / Μετεκπαίδευση 1 0,7

διδακτορικό 10 6,9

Μεταπτυχιακό 28 19,4

Μετεκπαίδευση 27 18,8

Όχι 65 45,1



θές. το ερωτηματολόγιο βρίσκεται
στην τελική φάση στάθμισής του στα
ελληνικά δεδομένα. Στην πρωτότυ-
πη έκδοση έχει πολύ καλή συγκλί-
νουσα εγκυρότητα (0,33).Όσον αφο-
ρά την αξιοπιστία, στην ελληνική έκ-
δοση, ο δείκτης Cronbach’sa είναι
0,83 για την υποκλίμακα νοήματος
και 0,83 για την υποκλίμακα ανζή-
τησης νοήματος (Σταλίκας, τριλίβα
& ρούσση, 2012). οι μέσες τιμές που
έχουν βρεθεί στην αρχική στάθμιση
του ερωτηματολογίου (Steger, 2010)
είναι Μ= 23,8 (SD=5,9) και Μ=
23,4 (SD=6,3) για τις δύο υποκλί-
μακες, αντίστοιχα.

• Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale-
Snyder, 2000). η προσαρμογή της
κλίμακας στα ελληνικά έχει γίνει
από τους Μουστάκη και Σταλίκα
(Σταλίκας, τριλίβα & ρούσση, 2012).
η κλίμακα δημιουργήθηκε προκει-
μένου να αξιολογήσει τον βαθμό ελ-
πίδας του εξεταζόμενου ατόμου.
αποτελείται από 8 δηλώσεις οι οποί-
ες κατηγοριοποιούνται σε δύο πα-
ράγοντες: α) πίστη στην επίτευξη
στόχων και β) δυναμική επίτευξη
στόχων. ο ερωτώμενος καλείται να
επιλέξει σε μία 5-βάθμια κλίμακα,
που κυμαίνεται από 1=διαφωνώ
απόλυτα μέχρι 5=συμφωνώ απόλυ-
τα.η κλίμακα διαθέτει καλή φαινο-
μενική εγκυρότητα. η εσωτερική συ-
νέπεια του συνόλου της κλίμακας εί-
ναι ικανοποιητική (a=0,83), ενώ το
ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους
δείκτες του κάθε παράγοντα (πίστη
στην επίτευξη στόχων α=0,66, δυ-
ναμική επίτευξη στόχων α=0,88).

• Kλίμακα έμπνευσης(Inspiration
Scale-Todd, Thrash, & Elliot, 2003).
η προσαρμογή της κλίμακας στα ελ-
ληνικά έχει γίνει από τους αυγου-
στάκη, δημητριάδου καιΣταλίκα
(Σταλίκας, τριλίβα & ρούσση, 2012).
η κλίμακα έμπνευσης εκτιμά την συ-
χνότητα και την ένταση έμπνευσης
που βιώνει το άτομο και προτείνει
τρία στοιχεία της έμπνευσης: α) την
εμφάνιση της έμπνευσης, β) την κι-
νητοποίηση που η εμφάνιση της
έμπνευσης προκαλεί στο άτομο οδη-
γώντας σε συμπεριφορές για την
υλοποίησή της και γ) την υπέρβαση.
η κλίμακα έμπνευσης είναι ένα σύ-
ντομο ερωτηματολόγιο αυτοαναφο-
ράς αποτελούμενο από οκτώ συνο-
λικά ερωτήματα που απαντώνται με
βάση μια 7-βάθμια κλίμακα που κυ-
μαίνεται από 1= ποτέ μέχρι 7= πο-
λύ συχνά.η συσχέτιση της ελληνικής
εκδοχής της κλίμακας με την πρω-
τότυπη βρέθηκε στατιστικά σημα-
ντική (Pearsonr=5,17, p = 0.001).

• Κλίμακα αυτο-αξιολόγησης (Core
Self-Evaluation Scale, CSES – Judge,
Erez, Bono, & Thoreson, 2003). η
προσαρμογή της κλίμακας στα ελ-
ληνικά έχει γίνει από τους τσαού-
ση και Νικολάου (τσαούσης & Νι-
κολάου, 2003). αποτελείται από 12
δηλώσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος
καλείται να επιλέξει σε μία 5-βάθ-
μια κλίμακα που κυμαίνεται από 1=
διαφωνώ απόλυτα μέχρι 5=συμφω-
νώ απόλυτα. Στην αρχική στάθμιση
της κλίμακας (Judge et al., 2003) έχει
βρεθεί ότι ο μέσος όρος στην κλί-
μακα είναι Μ=43,29 (SD=7,87). 
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Διαδικασία

τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονι-
κή μορφή, το χρονικό διάστημα Μάιος-
Νοέμβριος 2015. Στην αρχή κάθε ερω-
τηματολογίου υπήρχε ένα σύντομο κεί-
μενο με οδηγίες συμπλήρωσης και τις
αρχές της δεοντολογίας της έρευνας.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρο-
τρύνθηκαν να εκφράσουν χωρίς δι-
σταγμό οποιαδήποτε απορία ή ερώτη-
ση στην ερευνήτρια και διαβεβαιώθη-
καν ότι οι πληροφορίες θα χρησιμο-
ποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς
σκοπούς και ότι θα διατηρηθεί απόλυ-
τη ανωνυμία. Περίπου 10% δεν επέ-
στρεψε το ερωτηματολόγιο και μόνο
δύο άτομα αρνήθηκαν να το συμπλη-
ρώσουν. 

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

έρευνας,οι συμμετέχοντες εκτίμησαν
τον εαυτό τους αρκετά υψηλά στην αυ-
το-αποτελεσματικότητα (Μ= 6,62,
SD=1,08). Ως πιο υψηλή αποτίμησαν
την αποτελεσματικότητά τους στις δι-
δακτικές μεθόδους [Instructional strate -
gies (Μ=6,89, SD=1,06)], ενώ ως πιο
χαμηλή την αλληλεπίδρασή τους με τους
μαθητές [Student engagement (M=6,36,
SD=1,12)]. 

αναφορικά με την επίδραση του φύ-
λου, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά σε σχέση με το φύλο στα
αποτελέσματα της αυτό-αποτελεσματι-
κότητας των εκπαιδευτικών (t=0,803).

οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τον
εαυτό τους αρκετά υψηλάσε σχέση με
τα αποτελέσματα στα ερωτηματολό-
για της ελπίδας (Μ= 31,8, SD=4,4),
της έμπνευσης (Μ= 39,7, SD= 8,0),
τουνοήματος στη ζωή (Μ= 28,5, SD=
4,9) καιτης αυτό-αξιολόγησης (Μ=
41,60, SD= 5,93),παρουσιάζοντας πα-
ρόμοια αποτελέσματα με αντίστοιχες
έρευνες. 
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Πίνακας 2
Συντελεστές συσχέτισης της συνολικής βαθμολογίας (score) 

με τις ανεξάρτητες μεταβλητές (Ν=144)

** η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο p-value= 0,00 (2-tailed). 

Συνολική βαθμολογία 

Ελπίδα Συσχέτιση Pearson 0,514

Sig. (2-tailed) 0,00**

Έμπνευση Συσχέτιση Pearson 0,450

Sig. (2-tailed) 0,00**

Νόημα ζωής Συσχέτιση Pearson 0,342

Sig. (2-tailed) 0,00**

Πυρήνας
Αυτό-αξιολόγησης

Συσχέτιση Pearson 0,475

Sig. (2-tailed) 0,00**



Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η συ-
σχέτιση της αυτό-αποτελεσματικότητας
των συμμετεχόντων με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές της προσωπικότητας και της
θετικής ψυχολογίας προέκυψε στατι-
στικά σημαντική με θετική μέτρια συ-
σχέτισηαναφορικά με την ελπίδα (r=
0,514, p=0,00), την έμπνευση (r= 0,450,
p=0,00), το νόημα ζωής(r= 0,342,
p=0,00) και την συνολικότερη αυτό-
αξιολόγηση (r= 0,475, p=0,00). Πιο συ-
γκεκριμένα, κυρίως η ελπίδα αλλά και
η έμπνευση παρουσιάζουν τις πιο ισχυ-
ρές συσχετίσεις με την αυτο-αποτελε-
σματικότητα του εκπαιδευτικού.

Προτάσεις – Συμπεράσματα

κύριο στόχο της παρούσας έρευνας
αποτέλεσε η διερεύνηση των επιπέδων
αυτό-αποτελεσματικότητας που νιώθουν
οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την ερ-
γασία τους στα ελληνικά δεδομένα, η
απόδοσή τους σε μια σειρά θετικών με-
ταβλητών αλλά και γνωρισμάτων της
προσωπικότητας, καθώς και η πιθανή
συσχέτιση μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί ανέ-
φεραν συνολικά υψηλά επίπεδα αυτό-
αποτελεσματικότητας και μάλιστα η πιο
υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα ανα-
φέρθηκε στις διδακτικές μεθόδους,πα-
ρά στην αλληλεπίδραση με τους μαθη-
τές. το εύρημα αυτό φαίνεται να υπο-
δηλώνει πως οι εκπαιδευτικοί αισθά-
νονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και
έλεγχο ως προς το μαθησιακό-γνωστι-
κό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, και λιγότερο ως προς το επικοι-
νωνιακό κομμάτι της διδασκαλίας, στο

οποίο πιθανά να χρειάζονται μεγαλύ-
τερη υποστήριξη ώστε να αναπτύξουν
την επάρκειά τους στην εξατομίκευση
της μάθησης και την προσαρμογή στις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μα-
θητή. Φαίνεται, δηλαδή, ότι στη σχέση
με τους μαθητές τους οι εκπαιδευτικοί
βιώνουν μικρότερα επίπεδα αυτό-απο-
τελεσματικότητας, και άρα υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης στο «σχετίζεσθαι»
με τους μαθητές, στοιχείο που επιση-
μαίνεται και σε άλλες σχετικές έρευνες
(Klassen & Tze, 2014; Rama, 2011;
Skaalvik & Skaalvic, 2007; Vorkapic,
2012). οι θετικές μεταβλητές έχουν βρε-
θεί ότι ενισχύουν τις θετικές κοινωνι-
κές και διαπροσωπικές σχέσεις, συνε-
πώς μπορούν να βοηθήσουν και την αυ-
τό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευ-
τικών. Ενισχύοντας τα στοιχεία της προ-
σωπικότητας που αφορούν σε θετικές
μεταβλητές (π.χ. ελπίδα, έμπνευση, νόη-
μα ζωής, θετική αυτο-αξιολόγηση) μπο-
ρούν να ενισχυθούν και οι γέφυρες επι-
κοινωνίας με τους μαθητές. 

Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής
των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, η
ενίσχυση της ελπίδας και της έμπνευ-
σης θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε
μελλοντικά εκπαιδευτικά συστήματα,
στις βασικές σπουδές, αλλά και στη συ-
νεχιζόμενη υποστήριξη των εκπαιδευ-
τικών, καθώς βασικό συστατικό της θε-
ωρίας της ελπίδας (και γενικότερα της
θετικής ψυχολογίας) είναι ότι η ελπίδα
και οι άλλες θετικές μεταβλητές δεν
αποτελούν εγγενή στοιχεία στην προ-
σωπικότητα ενός ατόμου, αλλά «μα-
θαίνονται» μέσω της κατάλληλης εκ-
παίδευσης (Snyder, 2002).

Σε σχέση με την επίδραση του φύ-
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λου στα επίπεδα της αυτό-αποτελε-
σματικότητας των εκπαιδευτικών, φά-
νηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση που να
είναι στατιστικώς σημαντική. Εντούτοις,
σε αντίστοιχη έρευνα που έχει πραγ-
ματοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς στη δα-
νία (Andersen, 2011), τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτι-
κοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτό-
αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση
από τη δουλειά τους σε σχέση με τους
άνδρες συναδέλφους τους. Θα ήταν
επομένως πολύ ενδιαφέρον να διερευ-
νηθεί περαιτέρω η διαφορά αυτή και
να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει να κά-
νει με τον σχεδιασμό της παρούσας
έρευνας, ή με τα ελληνικά δεδομένα.
Για παράδειγμα, η διαφορά αυτή θα
μπορούσε να οφείλεται στη διαφορετι-
κή αντιμετώπιση της γυναίκας ως ερ-
γαζόμενης στον ελληνικό χώρο σε σύ-
γκριση με τις σκανδιναβικές χώρες. 

Γενικότερα, πάντως, είναι σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη
έρευνα υπάρχουνορισμένοι περιορι-
σμοί όσον αφορά την επιλογή του δείγ-
ματος, το οποίο αν και πανελλαδικό,
βασιζόταν στην ευκαιριακή δειγματο-
ληπτική μέθοδο. Ως εκ τούτου, υπάρχει
η ανάγκη διερεύνησης των συγκεκρι-
μένων μεταβλητών σε ευρύτερο δείγμα
για πιο γενικεύσιμα αποτελέσματα. Πε-

ραιτέρω σχετικές έρευνες θα μπορού-
σαν επίσης να λάβουν υπόψη τη διε-
ρεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ
της ελπίδας και της έμπνευσηςμε το φύ-
λο, την ηλικιακή και την οικογενειακή
κατάσταση, καθώς και το επίπεδο σπου-
δών των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα
έρευνα, πάνω από τους μισούς εκπαι-
δευτικούς είχαν υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, κ.ά), στοιχείο που μπορεί
να συνέβαλε στα σημαντικά επίπεδα
αυτο-αποτελεσματικότητας που παρα-
τηρήθηκαν στο δείγμα.Ένα άλλο πεδίο
που ενέχει ερευνητικό ενδιαφέρον αφο-
ρά το εύρημα της θετικής συσχέτισης
της ελπίδας και της έμπνευσης με την
αυτό-αποτελεσματικότητα. οι δύο αυ-
τές θετικές μεταβλητές είναι πιθανό να
αποτελούν και σημαντικούς προβλε-
πτικούς παράγοντες της αυτό-αποτελε-
σματικότητας των εκπαιδευτικών, πράγ-
μα που θα ήταν πολύ χρήσιμο να διε-
ρευνηθεί περαιτέρω. 

Συμπερασματικά, τα συγκεκριμένα
ευρήματα υποδηλώνουν σε ποιες πτυ-
χές μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη
ένας εκπαιδευτικός για να αυξήσει την
αυτο-αποτελεσματικότητά του, καθώς
και πώς θα μπορούσαν να σχεδιασθούν
εκπαιδευτικά προγράμματα με κριτή-
ριο αυτόν τον άξονα.
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ΑΠO ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑIΩΣΗ

Περίληψη
η γιγάντωση επί των ημερών μας των προβλημάτων του θεσμού της εκπαίδευσης και στις
τρεις βαθμίδες της είναι τοις πάσιν γνωστή· προβλημάτων που άπτονται με τα αίτια και τις
συνέπειες της πρωτοφανούς κοινωνικοοικονομικής δυσπραγίας που βιώνουμε. η άμεση
αντιμετώπιση αυτής της πανθομολογούμενης κρίσης είναι επιτακτική· το δε βάρος αυτής της
προσπάθειας καλούνται να σηκώσουν κυρίως οι μάχιμοι ταγοί της παιδείας, οι δάσκαλοι.
καμιά αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να εμπνέεται από υψηλά ιδανικά, και
χωρίς μαχητές που να δίνουν τη ζωή τους εμπνεόμενοι από ιδέες και αξίες. ο νέος άνθρω-
πος, ο μαθητής, ο σπουδαστής, ο φοιτητής για να νιώσει το σχολείο ως ναό της γνώσης, τέ-
μενος της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της διακίνησης ιδεών και στίβο χαράς και ζωής
πρέπει να εμπνευσθεί, να πιστέψει ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, για το οποίο αν δώσει τον
αγώνα τον καλό, θα τον κερδίσει. αυτόν το δύσκολο και όμορφο ρόλο του εμπνευστή κα-
λείται να διαδραματίσει ο δάσκαλος, αυτός που θα ανάψει τη δάδα στην ψυχή του νέου για
τα δύσκολα και τα ανεκτίμητα εύγε. Όσο, λοιπόν, επιμένουμε ως κοινωνία είτε θεσμικά εί-
τε όχι, να απαξιώνουμε το έργο του φωτισμένου δασκάλου και να καλλιεργούμε μονομερώς
τον τεχνοκρατικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού, τόσο περισσότερο θα βου-
λιάζουμε σε κοινωνίες με περισσότερα ίσως υλικά αγαθά-περισσότερες ανάγκες για υλικά
αγαθά –και λιγότερη παιδεία και ανθρωπιά. ο δάσκαλος σήμερα χωρίς να αγνοεί και χω-
ρίς να υποδουλώνεται στα σύγχρονα τεχνικά μεθοδολογικά εργαλεία της μάθησης, καλεί-
ται να επιτελέσει το βασικό του ρόλο, αυτόν του εμπνευστή ενός κόσμου δημοκρατικότερου,
δικαιότερου και ανθρωπινότερου. το πρώτο βήμα που οφείλουμε να κάνουμε προς αυτήν
την κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση του όρου εκπαιδευτικός από τους όρους δάσκαλος
και καθηγητής. η επιθετοποίηση της πραγματικής ουσίας δεν τιμά κανέναν, ούτε τους δι-
δάσκοντες, ούτε τους διδασκομένους. το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία ενός κέντρου
συμβουλευτικής-γεγονός που συνάδει απολύτως με την ουσία και τους στόχους της
Ελ.Ε.Συ.Π –για τους νέους επιστήμονες που επιθυμούν να υπηρετήσουν το λειτούργημα
του δασκάλου και του καθηγητή.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδεία, εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός, δάσκαλος, καθηγητής.



διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του
21ου αιώνα αντιμετωπίζουμε πολλά και
ποικίλα δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως
το μεταναστευτικό, το οποίο μέρα με τη
μέρα καθίσταται βρόγχος στο λαιμό της
χώρας μας αλλά και της Ευρώπης, κα-
θώς και αρκετές προκλήσεις. η απο-
σταθεροποίηση στην ευρύτερη περιο-
χή της Μεσογείου και οι εκτεταμένες
και μακροχρόνιες πολεμικές συρράξεις
δυναμιτίζουν όχι μόνο την ειρήνη στην
περιοχή, αλλά και τη συνοχή της γη-
ραιάς ηπείρου, η οποία είναι ταυτισμέ-
νη με την ύψιστη εκείνη μορφή πολιτι-
σμού που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο
και την ισόρροπη ανάπτυξή του. Επι-
πλέον η οικονομική ύφεση και δυ-
σπραγία, η κατάλυση του κράτους προ-
νοίας και το δημοκρατικό έλλειμμα που
παρατηρείται στη λειτουργία των θε-
σμών είτε σε εθνικό, πανευρωπαϊκό, ή
παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν μια
ζοφώδη κατάσταση, που αν μη τι άλλο
βάζει το αίτημα, του μη περαιτέρω. την
ανάσχεση αυτής της άνευ προηγουμέ-
νου καθοδικής, οδυνηρής και λίαν επι-
κίνδυνης πορείας, καθώς και της ανα-
σύνταξης των δυνάμεών μας για τη διεκ-
δίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος, μό-
νο η παιδεία μπορεί να μας προσφέρει.
Ποια όμως παιδεία; και με ποιο εκ-
παιδευτικό σύστημα και με ποιους δα-
σκάλους μπορούμε να πετύχουμε αυτό
που τόσα χρόνια μας διαφεύγει; Γιατί
και σχολεία έχουμε και πανεπιστήμια
ουκ ολίγα και προγράμματα συνεχώς
καινούρια καταρτίζουμε, που είτε τα
εφαρμόζουμε πλημμελώς, είτε δεν τα
εφαρμόζουμε καθόλου. δυστυχώς όμως
παιδεία δεν έχουμε και ίσως και τους
αληθινούς ταγούς αυτής, δηλαδή τους

«Ικτίνους» και τους «καλλικράτες» του
σήμερα, που θα μεταμορφώσουν τους
ορεγόμενους τη γνώση, την αλήθεια και
τη σοφία σε ολοκληρωμένους και μορ-
φωμένους πολίτες.

ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου
της εκπαίδευσης, αποτελεί sine qua non
τη βασική προϋπόθεση για την αλλαγή
της πορείας του κόσμου. το μέλλον εί-
ναι δυνατόν να διαγραφεί ευοίωνο και
αισιόδοξο μόνο εάν επαναπροσδιορι-
στεί ο ρόλος και η αποστολή της εκ-
παίδευσης. Μέχρι σήμερα και ιδιαίτε-
ρα τα τελευταία χρόνια τα κράτη προ-
σφέρουν περισσότερο εκπαίδευση και
λιγότερο παιδεία, περισσότερη εξειδί-
κευση και λιγότερη μόρφωση. Σε αυτό
το μοντέλο εκπαίδευσης, που φυσικά
προέκυψε από τις ανάγκες της παγκο-
σμιοποίησης, της ελεύθερης οικονομίας,
και όχι από τις πραγματικές ανάγκες
του ανθρώπου, πρωταγωνιστικό ρόλο
διαδραμάτισε και διαδραματίζει ο εκ-
παιδευτικός, ο πλήρως καταρτισμένος
και επαγγελματίας εκπαιδευτής και όχι
ο φωτισμένος και ο δυνάμενος να
εμπνεύσει τους νέους δάσκαλος. Με
γνώμονα τις έννοιες παιδεία και εκ-
παίδευση, δάσκαλος και εκπαιδευτικός
θα προσπαθήσω να εκθέσω τον προ-
βληματισμό μου, ζώντας εκ των έσω τα
προβλήματα, τα διλήμματα και τις αντι-
φάσεις του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος που από τη μια πρέπει να υπη-
ρετήσει τη σύγχρονη κοινωνία, ως οφεί-
λει, μια κοινωνία όμως που καταρρέει
συνεχώς οικονομικά και κυρίως ηθικά
και από την άλλη να διαφυλάξει και να
υπηρετήσει παραδεδομένες αξίες, που
σήμερα όπως έχουν διαμορφωθεί οι
κοινωνικές συνθήκες μοιάζουν ασύμ-
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βατες με αποτέλεσμα να περιφρονού-
νται, να αλλοιώνονται και να κακοποι-
ούνται βαναύσως.

Μάρτυρες αυτής της βαναυσότητας
και της κακοποίησης γινόμαστε καθη-
μερινά οι παροικούντες στα της εκπαί-
δευσης, αρχής γενομένης από τις λέξεις
που αφορούν στην παιδεία και στη μόρ-
φωση, τα μόνα θεία και αθάνατα αγα-
θά, κατά τον Πλούταρχο, που μπορεί
να αποκτήσει ο άνθρωπος1. τρανταχτό
παράδειγμα η χρήση του χαρακτηρι-
σμού για αυτόν που επιτελεί το θείο έρ-
γο της διδασκαλίας, εκπαιδευτικός, αντί
του δασκάλου ή του καθηγητού. οι λέ-
ξεις πάντα λένε την αλήθεια είτε μας
είναι αρεστή είτε όχι, και όχι η ερμη-
νεία που εμείς κατά το δοκούν κάθε φο-
ρά δίνουμε ή το γλωσσικό περιβάλλον
που επίσης τις θέτουμε.2 Στο σημείο τού-
το οφείλουμε να κάνουμε την εξής δι-
ευκρίνιση. οι Έλληνες δάσκαλοι παν-
θομολογουμένως στην πλειονότητά τους
ιστορικά, αλλά και στις μέρες μας απο-
τελούν το κύριο και σταθερό κεφάλαιο
της ελληνικής εκπαίδευσης (Μπαμπι-
νιώτης, 1994). Σ’ ένα χρόνια πάσχον και
συνεχώς μεταρρυθμιζόμενο και πάντο-
τε απορυθμισμένο εκπαιδευτικό σύ-
στημα με πολλές ελλείψεις, ιδίως υλι-
κοτεχνικές, οι δάσκαλοι και οι καθη-
γητές όλων των βαθμίδων ανεξαιρέτως,
αν και πενιχρά αμειβόμενοι και σπα-
νίως επιμορφούμενοι, με περισσή αί-
σθηση καθήκοντος (με εξαίρεση ελά-
χιστους ανεύθυνους και ανεπαρκείς,

πολύ λιγότερους συγκριτικά με άλλους
κλάδους, για τους οποίους πάλι η συ-
ντεταγμένη πολιτεία έχει την ευθύνη
για τη μη αξιόλογησή τους και την από-
δοση ευθυνών) φέρουν εις πέρας την
αποστολή τους. η ψυχή του σχολείου
οποιασδήποτε βαθμίδας είναι ο δά-
σκαλος, ο καθηγητής, όπως η μηχανή
της Porsche στο ταπεινό WV (λιαντί-
νης, 1992).

Ποιος είναι αλήθεια ο δάσκαλος, ο
δάσκαλος λειτουργός, ο δάσκαλος-τα-
γός, ο δάσκαλος αγωνιστής, ο δάσκα-
λος που εμπνέει και καθιστά την αί-
θουσα διδασκαλίας ναό γνώσης και στί-
βο χαράς; Πάντως όπως υποστηρίζει
και ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης (1994),
δάσκαλος δεν είναι ο δάσκαλος-υπάλ-
ληλος, ο δάσκαλος-επαγγελματίας, ο
δάσκαλος-ουραγός, ο δάσκαλος-φρο-
ντιστής, με άλλα λόγια ο σημερινός εκ-
παιδευτικός. το μεγαλύτερο πλήγμα
στα εκπαιδευτικά μας δρώμενα είναι η
υποβάθμιση του ρόλου του δασκάλου,
δηλαδή η εσκεμμένη αλλοίωση της φυ-
σιογνωμίας του λειτουργήματός του και
ο αποπροσανατολισμός του ρόλου και
της αποστολής του. Πρέπει τουλάχιστον
για μια φορά να είμαστε ειλικρινείς.
αυτό που συμβαίνει με τους μαθητές
και φοιτητές μας μόνο ο στίχος του ποι-
ητή, τραγουδοποιού μπορεί να αποδώ-
σει «και οδηγήσαν μια γενιά –πολλές
γενιές– στα πιο βαθιά χασμουρητά»
(Σαββόπουλος, 1983). δεν εμπνέουν οι
δάσκαλοι σήμερα, εκτός ελάχιστων
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εξαιρέσεων. κάνουν καλά ίσως τη δου-
λειά τους, εκπαιδεύουν, αλλά δε γεν-
νούν τον έρωτα της γνώσης στην ψυχή
των νέων. και τούτο είναι πασιφανές
από την κουλτούρα των νέων μας και
εν γένει τη στάση τους απέναντι στη
ζωή. Όχι, η νεολαία μας δεν είναι ανερ-
μάτιστη, εμείς που έχουμε την ευθύνη
της αγωγής και της παιδείας τους και
όχι μόνο της εκπαίδευσής τους, δεν εί-
μαστε σε θέση να τους παρακινήσουμε
να αγωνιστούν για έναν κόσμο καλύ-
τερο, δικαιότερο και δημοκρατικότερο.
αυτά που τους διδάσκουμε, όσο ενδια-
φέροντα και να είναι, μοιάζουν να εί-
ναι κενά περιεχομένου, αφού δεν είναι
σε θέση να διαγράψουν το μέλλον τους
ευοίωνο, αντιθέτως, οι νέοι σήμερα μα-
θαίνουν και εξειδικεύονται για να ζή-
σουν σ’ έναν κόσμο που βαίνει διαρκώς
προς το χειρότερο.

αυτή η αδυναμία κατά τη γνώμη μας
καθρεπτίζεται με πολύ σαφή τρόπο στο
πέρασμα από το δάσκαλο στον εκπαι-
δευτικό και τύποις και ουσιαστικά. Ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που νοσεί –δεν
είναι του παρόντος να εξετάσουμε εν-
δελεχώς τα αίτια και τις συνέπειες αυ-
τής της κρίσης– είναι εύλογο να δια-
στρεβλώνει κάθε δομή και στοιχείο του,
όπως για παράδειγμα το λειτούργημα
του δασκάλου. το λειτούργημα του δα-
σκάλου από άποψης σπουδαιότητας και
ευθύνης είναι πολύ πιο σημαντικό από
του νομοθέτη, του στρατηγού, του κυ-
βερνήτη, του γιατρού, επειδή ο δάσκα-
λος είναι ο πυρφόρος της γνωστικής συ-
νείδησης. η δε λειτουργία που τελεί εί-
ναι θεία (λιαντίνης, 1992). το εκπαι-
δευτικό μας σύστημα, κατά παραγγε-
λίαν της κοινωνίας που υπηρετεί, ανα-

παράγει υπαλλήλους που ασκούν ικα-
νοποιητικώς ή μη το επάγγελμα του εκ-
παιδευτικού. οι εκπαιδευτικοί κατά
πρώτον, και στο σημείο αυτό αναφέ-
ρομαι περισσότερο στην πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέ-
τουν ως στόχο την άριστη εξειδίκευση
και άρτια κατάρτισή τους, γεγονός το
οποίο όχι μόνο δεν είναι μεμπτό, αλλά
είναι και αναγκαίο. Πέραν τούτου όμως;
δηλαδή, εκτός της «άριστης» γνώσης
του αντικειμένου της επιστήμης τους,
στα πλαίσια πάντα των σπουδών τους
και της κατά κανόνα απούσας δια βίου
επιμόρφωσής τους, τι άλλο επιδιώκουν,
ή τι άλλο μαθαίνουν για να προσελκύ-
σουν την ψυχή του νέου και να την οδη-
γήσουν κατά το πλατωνικό πρότυπο του
μύθου του σπηλαίου, από το σκότος στο
φως και από τον κόσμο της φθοράς στο
αναλλοίωτο και αιώνιο σύμπαν των ιδε-
ών και των αξιών; 

η κοινωνία μας δεν ενδιαφέρεται
για τον άνθρωπο· το μόνο που την απα-
σχολεί είναι αυτός που παράγει, να πα-
ράγει όσο γίνεται με χαμηλότερο κό-
στος. η ευτυχία είναι λέξη άγνωστη. ο
μαθητής και ο φοιτητής πρέπει να μά-
θει, να εξειδικευθεί για να είναι στην
εργασία του και παραγωγικός και ποι-
οτικός. Πέραν τούτου, τουλάχιστον από
άποψης πρόνοιας της πολιτείας ουδέν.
αυτός που μπορεί να του μάθει την ερ-
γασία, τη δουλειά είναι ο εκπαιδευτι-
κός, όπως λέμε ο εκπαιδευτής. δε δια-
φέρει ο εκπαιδευτής μιας επαγγελμα-
τικής σχολής, από το πρότυπο του εκ-
παιδευτικού που προβάλλει και καλ-
λιεργεί η κοινωνία και το εκπαιδευτι-
κό μας σύστημα σήμερα. κατά το δη-
μήτριο λιαντίνη (1992): «Σήμερα φθά-
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σαμε στην αμμοποίηση των βουνών. δά-
σκαλος πια ημπορεί να γίνεται ο καθέ-
νας, όμοια όπως ο καθένας ημπορεί να
γίνεται αρβυλοποιός, αιγογαλακτοπώ-
λης, λεμβούχος, χατζής, μελισσοκόμος,
μαγειροϋπάλληλος, αεριτζής, εντερο-
πώλης ή πετροκόπος». αυτή η αμμο-
ποίηση είναι που ευθύνεται για την
απουσία του θαυμασμού στο πρόσωπο
του δασκάλου. ο δάσκαλος που πρό-
κειται να χειραγωγήσει ψυχές και όχι
μόνο να εκπαιδεύσει και να καλλιερ-
γήσει δεξιότητες, πρέπει πάνω απ’ όλα
να γεννά το θαυμασμό στην ψυχή του
νέου, τον έρωτα για την αληθινή μάθη-
ση και τη γνώση, όπως την εννοούσαν
κυρίως οι δυο πυλώνες της αρχαίας ελ-
ληνικής φιλοσοφίας, ο Πλάτων και ο
αριστοτέλης. 

το πρόβλημα εστιάζεται στο παι-
δευτικό πρότυπο της εκπαίδευσής μας.
αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εμπνέ-
εται από ιδανικά και οράματα για έναν
καλύτερο κόσμο τότε οι διδάσκοντες
και οι διδασκόμενοι θα εμπλέκονται σε
μια απλή διαδικασία διεκπεραίωσης·
οι μεν πρώτοι θα παρέχουν γνώσεις και
θα καλλιεργούν δεξιότητες, οι δε δεύ-
τεροι απλώς θα προσλαμβάνουν γνώ-
σεις και θα εξειδικεύονται. αν δεν αλ-
λάξει το πρότυπο ούτε ο δάσκαλος θα
επανακτήσει το χαμένο κύρος του, ού-
τε το σχολείο θα ξαναβρεί το χαμένο
δάσκαλό του. Όσο πιο γρήγορα κατα-
νοήσουμε ότι ο δάσκαλος και ο καθη-
γητής δεν είναι διόλου κατώτερος από
το δικαστή σε προσόντα και σε προ-
σφορά τόσο πιο σύντομα θα βγούμε από
αυτή την πρωτοφανή και πολυεπίπεδη
κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας.
η κοινωνία σήμερα είναι ανάγκη να εν-

θαρρύνει, να αναγνωρίσει και να επι-
βραβεύσει το έργο που καλείται να φέ-
ρει εις πέρας το πρότυπο του δασκά-
λου-λειτουργού.

Πώς όμως μπορεί αυτή η σημερινή
κοινωνία, και συγκεκριμένα η κυρίαρ-
χη ιδεολογία της κοινωνίας, που έχει
θεοποιήσει το χρήμα, που επιβραβεύει
αυτούς που τα καταφέρνουν ελισσόμε-
νοι και όχι αυτούς που εργάζονται σκλη-
ρά και τίμια μένοντας πιστοί και στα-
θεροί στις ηθικές αρχές τους, που υπο-
νομεύει τις διανθρώπινες σχέσεις, που
καταλύει κάθε ηθική αρχή και αξία, που
δυναμιτίζει τη λειτουργία των βασικών
θεσμών, όπως της οικογένειας, και που
προβάλει τα είδωλα του εύκολου πλου-
τισμού και της ευζωίας, να προάγει το
πρότυπο του δασκάλου-λειτουργού; Εί-
ναι γεγονός ότι και στο θεσμό της εκ-
παίδευσης έχει επικρατήσει η χρησι-
μοθηρική αντίληψη, η οποία εκτός των
άλλων αποβαίνει εις βάρος της ανθρω-
πιστικής παιδείας, που τόσο ανάγκη έχει
η κοινωνία και ο άνθρωπος. η χρησι-
μοθηρία ως η κυρίαρχη ασθένεια της
εκπαίδευσης είναι παρούσα σε όλες τις
βαθμίδες της και ως σαράκι την κατα-
τρώγει και την αχρηστεύει αργά και
σταθερά. Για παράδειγμα στη Μέση
Εκπαίδευση το λύκειο ουσιαστικά ως
παιδευτική και μορφωτική κλίμακα εί-
ναι σαν να μην υπάρχει. κανένας μα-
θητής δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλ-
λο πέραν των τεσσάρων ή πέντε το πο-
λύ εξεταζόμενων πανελλαδικώς μαθη-
μάτων, και τούτο μόνο για να εξασφα-
λίσουν την εισαγωγή τους στη σχολή
προτίμησής τους στα α.Ε.Ι. Εύλογα γεν-
νάται το ερώτημα, για ποιο λόγο να δι-
δάσκονται τα υπόλοιπα, κατά τ’ άλλα
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αξιόλογα μαθήματα και λίαν απαραί-
τητα για τη διαμόρφωση και συγκρό-
τηση της προσωπικότητας των αυρια-
νών πολιτών. Όχι πάντως για να απα-
ξιώνονται από τους διδασκομένους και
όχι για να αποτελούν πεδίο σύγκρου-
σης και αντιπαράθεσης μεταξύ διδα-
σκόντων και διδασκομένων για τη χρη-
σιμότητά τους, όπως συμβαίνει κατά κα-
νόνα σήμερα. το πιο οδυνηρό αυτής της
ανεξέλεγκτης χρησιμοθηρίας είναι, ότι
και η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοι-
νωνία θέλει τον καθηγητή σε ρόλο φρο-
ντιστή. Με άλλα λόγια με ανακούφιση
θα συνομολογείτο το σχολείο να πάρει
τη θέση του επίσημου πρωινού φροντι-
στηρίου, που θα προετοιμάζει τους μα-
θητές για το ιδιωτικό εσπερινό φροντι-
στήριο. ο παραλογισμός αυτός δεν εί-
ναι ξένος προς τη σημερινή πραγματι-
κότητα, αφού κάποια «καλά» σχολεία
λειτουργούν ως φροντιστήρια, πριν στεί-
λουν τους ίδιους τους μαθητές τους στα
δικά τους φροντιστήρια, έχοντας βέ-
βαια ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων
το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του
υπουργείου Παιδείας. Πώς λοιπόν ο
καθηγητής σήμερα μπορεί να αγνοήσει
αυτή τη σκληρή και αδυσώπητη πραγ-
ματικότητα που τον θέλει φροντιστή και
όχι δάσκαλο; κανένας φυσικά δεν έχει
την πρόθεση να μειώσει το έργο του
φροντιστή που και επίπονο είναι του-
λάχιστον ως προς την εκμάθηση μεθο-
δολογιών και αρκούντως ωφέλιμο για
τη λειτουργία που επιτελεί στην προε-
τοιμασία για τις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Άλλο όμως έργο καλείται να επι-
τελέσει ο φροντιστής, ο εκπαιδευτικός
και άλλο ο δάσκαλος. ο φροντιστής για
παράδειγμα οφείλει να μάθει το μαθη-

τή να λύνει σωστά ασκήσεις και να ανα-
λύει σωστά συνταντικώς ένα κείμενο
της αρχαίας αττικής πεζογραφίας· ο δά-
σκαλος όμως με όπλο τα μαθηματικά ή
τα αρχαία ελληνικά καλείται να μορ-
φώσει και να διαπαιδαγωγήσει τον αυ-
ριανό πολίτη, τον αυριανό ολοκληρω-
μένο άνθρωπο. αυτό που κάνει ο φρο-
ντιστής, το κάνει και ο καθηγητής και
μάλιστα σε συνθήκες δύσκολες, δηλα-
δή σε μεγάλες και ανομοιογενείς ομά-
δες μαθητών. αυτό όμως που κάνει ο
δάσκαλος, δεν μπορεί να το κάνει κα-
νένας φροντιστής, όσο και καταρτι-
σμένος και να είναι, γιατί είναι άλλη η
φύση και άλλη η αποστολή της δουλει-
άς του.

Έχει κατά την άποψή μας απόλυτο
δίκιο ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης (1994)
όταν λέγει ότι κεντρικό πρόβλημα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η
αχρήστευση του δασκάλου. Ποιος όμως
είναι ο αληθινός δάσκαλος, και πώς
μπορούμε σήμερα να τον καταστήσου-
με πρωτεργάτη του εκπαιδευτικού μας
συστήματος και ταυτόχρονα ταγό και
πνευματικό ηγέτη της κοινωνίας μας;
Εν αρχή ην ο δάσκαλος θα πει εξέχων
παιδαγωγός και πανεπιστημιακός δά-
σκαλος του περασμένου αιώνα, και τού-
το γιατί μεταμορφώνει τον εγκέφαλο
του «ζώου» σε νου του ανθρώπου (λια-
ντίνης, 1992). Νους σημαίνει νοείν και
νοείν σημαίνει σκέψη. η σκέψη είναι
μια πνευματική λειτουργία που επε-
ξεργάζεται, ταξινομεί και αξιοποιεί τις
λαμβανόμενες εικόνες από το φυσικό
περιβάλλον, τον κοινωνικό περίγυρο
και τον εσωτερικό μας κόσμο. η πραγ-
μάτωση αυτής της πνευματικής λει-
τουργίας που σκοπό έχει όχι τη συσ-
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σώρευση γνώσεων, αλλά την αξιοποί-
ηση των γνώσεων αποτελεί την σπον-
δυλική στήλη του έργου του δασκάλου.
ο δάσκαλος δε μεταδίδει απλώς γνώ-
σεις στους μαθητές τους, αλλά με ερ-
γαλείο τη γνώση οξύνει την κριτική τους
ικανότητα και ενισχύει τις δυνάμεις τους
για αυτενέργεια και δημιουργία.

«διάβαζε όχι για να αντιλέγεις, ού-
τε για να ανασκευάζεις, ούτε για να
παίρνεις ως δεδομένα αυτά που δια-
βάζεις, ούτε για να βρίσκεις αντικείμε-
νο συζήτησης και επίδειξης, αλλά για
να ζυγίζεις και να σκέφτεσαι». Σε αυ-
τό το απόφθεγμα ο Francis Bacon συ-
μπυκνώνει την ουσία της αποστολής του
δασκάλου στο μεγάλο πρόβλημα της
πρόσληψης, διαχείρισης και μετάδοσης
της γνώσης. ο δάσκαλος έχοντας επί-
γνωση ως επιστήμων το χάος που χω-
ρίζει τον ανθρώπινο νου από την πραγ-
ματικότητα καθώς και τη δραματική
προσπάθειά του να την κατακτήσει και
να την αποκαλύψει (τζαβάρας, 2006),
με σεμνότητα και δέος οφείλει να με-
ταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μα-
θητές του, αφήνοντας πάντοτε μια μι-
κρή αλλά πάντοτε ανοικτή χαραμάδα
για την αναθεώρησή τους. Χωρίς να
γεννά στην ψυχή του νέου την αμφιβο-
λία και να τον ωθεί στην αποδοχή της
άνευ ενδελεχούς εξέτασης των παρα-
δεδομένων αξιών και γνώσεων, θα πρέ-
πει να του καλλιεργεί τη γόνιμη αμφι-
σβήτηση που καθιστά κάθε γνώση στέ-
ρεη και ανοικτή στα νέα δεδομένα και
στις ανακαλύψεις. 

ο δάσκαλος κατά το παλαμικό πρό-

τυπο μεταγγίζει γνώσεις όχι μόνο για
να προσφέρει στους μαθητές του τα ερ-
γαλεία για να γκρεμίσουν ό,τι είναι σα-
θρό, αλλά και να χτίσουν τον αυριανό
κόσμο με καλύτερα υλικά3. Με τη γνώ-
ση στερεώνει ο δάσκαλος στην ψυχή
του νέου τη ζωή, δηλαδή την αγάπη για
τη μάθηση αλλά και την αντίσταση στην
αμάθεια, στο σκοταδισμό, και στην οπι-
σθοδρόμηση. ο δάσκαλος μαθαίνει το
μαθητή να σκέφτεται, να κρίνει, να απο-
φασίζει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να
τολμά, να προασπίζεται τις αποφάσεις
του, να δέχεται τα λάθη του και να βελ-
τιώνεται από αυτά. Άλλωστε αυτός εί-
ναι και ο ρόλος της αξιολόγησης της
επίδοσής του. ο μαθητής από το δά-
σκαλο μαθαίνει τη ζωή και δε λαμβά-
νει τυπικά κάποιες γνώσεις, που θα χρη-
σιμοποιήσει όταν κάποτε του χρεια-
στούν. η τάξη του εμπνευσμένου δα-
σκάλου είναι μια κυψέλη που σφύζει
από ζωή και όχι αποκλειστικά ένας χώ-
ρος, άρτια εξοπλισμένος, μετάδοσης
γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ο δάσκαλος κατά το δημήτριο λια-
ντίνη (1992) είναι ο ποιητής του αν-
θρώπου, με την ίδια κυριότητα που ποι-
ητής του κόσμου είναι ο Θεός. ο άν-
θρωπος κατά τον αριστοτέλη δε γεν-
νιέται, γίνεται, είναι δηλαδή ένας εν δυ-
νάμει άνθρωπος που τείνει να καταστεί
ενεργεία, δηλαδή πραγματικός άνθρω-
πος. ο άνθρωπος ως homo educadus
(Langeveld, 1966) διαπαιδαγωγείται για
να γίνει άνθρωπος σε όλη τη ζωή του,
ιδιαιτέρως δε τα χρόνια της νεότητάς
του που είναι συνυφασμένα με τη συ-
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στηματική αγωγή, που λαμβάνει από
τους επιφορτισμένους με αυτό το έργο
εκπαιδευτικούς θεσμούς (καρακατσά-
νης, 1998). αυτό το τιτάνιο έργο έχει
επωμιστεί ο δάσκαλος, να καταστήσει
τον κάθε μαθητή -τριά του πρώτα και
πάνω απ’ όλα άνθρωπο. τούτο δεν απο-
τελεί ούτε μια γενικολογία, ούτε ένα
απλό ευχολόγιο, αλλά ένα δύσκολο έρ-
γο που ισοδυναμεί σχηματικά με αυτό
του καλλιτέχνη γλύπτη που δια της τέ-
χνης του μεταμορφώνει το μάρμαρο σε
άγαλμα και απαράμιλλο έργο τέχνης.
Για να ποιήσεις τον άνθρωπο πρέπει
πρώτα εσύ ο ίδιος να είσαι άνθρωπος,
γιατί τότε μόνο μπορείς να εμπνεύσεις
και να καθοδηγήσεις ορθά και αποτε-
λεσματικά τους μαθητές σου.

η ανθρωπιά δεν αποτελεί μια πο-
μπώδης έννοια που συγκινεί, αλλά ένα
διαρκές αγώνισμα, μια αέναη πάλη με
όλα εκείνα που καθημερινώς παρε-
κτρέπουν τον άνθρωπο και τον συμπα-
ρασύρουν στο επίπεδο του ζώου, καθι-
στώντας τον λύκο προς το συνάνθρωπό
του – homo hominis lupus. ο δάσκαλος
δεν πρέπει μόνο να είναι ο φορέας υψη-
λών ιδανικών και αξιών αλλά και ο ακά-
ματος μαχητής επικράτησής τους. Με
γνώμονα το μέτρο, την υπομονή και την
επιμονή και μακριά από κάθε είδους
υπερφίαλη συμπεριφορά και δημοσιό-
τητα οφείλει να οικοδομεί την ανθρω-
πιά και να αποδομεί κάθε συμπεριφο-
ρά απανθρωπιάς, αδικίας και ύβρεως.
δεν είναι εύκολο το έργο του δασκά-
λου, ούτε έργο για να δρέπει ευκόλως
δάφνες για την προσφορά του. οι νέοι
πείθονται δύσκολα, τα «πρότυπα» που
προβάλλει η εποχή και η κοινωνία βρί-
σκονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που

πρέπει να διδάξει, αν θέλει και αν-
θρώπους να διαπαιδαγωγήσει και μια
καλύτερη κοινωνία να χτίσει. Σχεδόν
μόνος και με μοναδικά όπλα την επι-
στημονική του κατάρτιση και τη βαθιά
του πίστη και αγάπη για τον άνθρωπο
καλείται να σηκώσει το σταυρό του μαρ-
τυρίου του, προκειμένου να διαμορ-
φώσει ελεύθερες συνειδήσεις, ικανές
να δικαιώσουν και το όνομα άνθρωπος
και να ανακαινίσουν τον κόσμο μας.

το ερώτημα που γεννιέται είναι εύ-
λογο και απλό. Γι’ αυτό το τιτάνιο, αλ-
λά θεάρεστο έργο προετοιμάζεται ο ση-
μερινός δάσκαλος, ή απλώς εκπαιδεύ-
εται και στην καλύτερη περίπτωση με-
τεκπαιδεύεται για να μεταδώσει όσο γί-
νεται πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις
του; την απάντηση τη δίνει με τον πιο
πασίδηλο τρόπο η σημερινή πραγματι-
κότητα. Επιστήμονες έχουμε, τεχνο-
κράτες επίσης· τα τεχνολογικά θαύμα-
τα δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτη-
σης. Πώς όμως γίνεται, ενώ τα υλικά
αγαθά πληθαίνουν η ζωή να φτωχαίνει
σε περιεχόμενο; Γιατί σήμερα ο στόχος
των κοινωνιών δεν είναι να κάνουν τον
άνθρωπο ευτυχισμένο, αλλά να του προ-
σφέρουν όσο γίνεται πιο φθηνά και πιο
πολλά -τις περισσότερες φορές άχρη-
στα-υλικά αγαθά, και γιατί ακολούθως
οι εκπαιδευτικοί μας μεριμνούν για να
εκπαιδεύσουν τους νέους προκειμένου
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
υπερκαταναλωτικής κοινωνίας, και όχι
για να διαπλάσσουν ολοκληρωμένους
ανθρώπους.

η κοινωνία μας αν και έχει ανάγκη
από δασκάλους, μεριμνά μόνο για την
παραγωγή, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Ποιοι δηλαδή επιλέγονται και προω-
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θούνται για δάσκαλοι, που τελικώς οι
περισσότεροι θα γίνουν απλώς εκπαι-
δευτικοί; Με ποια κριτήρια κάποιοι
αποφασίζουν να γίνουν δάσκαλοι; Μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια, τις εποχές δηλα-
δή που ο μοναδικός τρόπος επιλογής
για την άσκηση του επαγγέλματος, ύστε-
ρα από την αποφοίτηση από μια παι-
δαγωγική ή καθηγητική σχολή ήταν η
επετηρίδα, το κριτήριο περιοριζόταν
στο σίγουρο διορισμό στο δημόσιο. η
επιδίωξη της μονιμότητας στο δημόσιο
τομέα, δηλαδή η επαγγελματική εξα-
σφάλιση οδηγούσε πολλούς νέους και
ιδιαίτερα γυναίκες στην επιλογή της
άσκησης του επαγγέλματος του διδα-
σκάλου και του καθηγητού. Μάλιστα ο
εκτεταμένος εν σχέσει προς τα άλλα
επαγγέλματα χρόνος διακοπών καθώς
το ολιγόωρο υποχρεωτικό ωράριο δι-
δασκαλίας αποτελούσαν ακόμα μια
ισχυρή παράμετρο που ωθούσε πολλούς
νέους στην προτίμηση αυτού του επαγ-
γέλματος. Με άλλα λόγια αντιμετωπι-
ζόταν ως ένα επάγγελμα με λίγες υπο-
χρεώσεις και αρκετό χρόνο διακοπών.
Στην πραγματικότητα όμως και αυτά τα
υποτιθέμενα προνόμια που εξασφάλι-
ζε το επάγγελμα ακυρωνόνταν από την
επιτακτική ανάγκη για διαρκή ενημέ-
ρωση και επιμόρφωση καθώς και από
τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής πρά-
ξης. Έτσι οι μακροχρόνιες διακοπές
επιβλήθηκαν από τη φύση αλλά και τις
δυσκολίες ευόδωσης του διδακτικού έρ-
γου, σε σχέση πάντα με τους διδασκο-
μένους, το δε ωράριο διδασκαλίας, από
την ανάγκη πολύωρης προετοιμασίας
πριν από κάθε διδασκαλία. Επίσης πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι το επάγγελμα
του διδασκάλου και πενιχρές απολαβές

εξασφάλιζε, και ασήμαντη κοινωνική
αναγνώριση προσέφερε. αυτή η συνει-
δητή υποβάθμιση του λειτουργήματος
του δασκάλου δεν ήταν άγνωστη και
στην αρχαία Ελλάδα, όπου σύμφωνα με
τον Πλούταρχο οι παιδαγωγοί προέρ-
χονταν από την τάξη των δούλων και
μάλιστα των πονηρών, ενώ οι άλλοι
επαγγελματίες που προορίζονταν για
διοικητικές θέσεις από τους άξιους και
καλούς δούλους. 

Στην πραγματικότητα ουδέποτε λει-
τούργησε ένα αυστηρό σύστημα επιλο-
γής διδασκάλων. το όλο έργο σήκωσαν
στους ώμους τους οι παιδαγωγικές σχο-
λές και οι καθηγητικές, οι οποίες στο
σύνολό τους παρείχαν και συνεχίζουν
να παρέχουν αξιόλογη επιστημονική
και παιδαγωγική κατάρτιση στους απο-
φοίτους τους. το μεράκι, ο ζήλος, η αγά-
πη για τη διδασκαλία αφέθηκε στον πα-
τριωτισμό των ίδιων των διδασκόντων.
δυστυχώς η συνειδητή υποβάθμιση του
λειτουργήματος του δασκάλου κατέ-
στησε τον διδάσκοντα έναν απλό διεκ-
περαιωτή, έναν χειρώνακτα της επα-
νάληψης (λιαντίνης, 1992). η κοινωνι-
κή υποβάθμιση του δασκάλου συνεχί-
στηκε με την οικονομική εξαθλίωσή του,
που για να ζήσει αξιοπρεπώς είτε θα
πρέπει να ασκεί και δεύτερο επάγγελ-
μα είτε να παραδίδει παρανόμως και
μη ηθικώς ιδιαίτερα μαθήματα. Ως κοι-
νωνία κάναμε κάθε τι προκειμένου να
υποβιβάσουμε αυτό το λειτούργημα σε
μια μεταπρατική διαδικασία. και το χει-
ρότερο το ζούμε στις μέρες μας, στην
απαίτηση να μεταλλαχθούμε στην τάξη
σε απλοί φροντιστές και τίποτε άλλο.
Ευτυχώς όμως υπάρχουν αρκετοί που
αντιστέκονται, που αρνούνται να μην
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είναι δάσκαλοι. Είναι γεγονός ότι πολ-
λοί συνάδελφοι με περισσή αγάπη αντα-
ποκρίθηκαν και συνεχίζουν να αντα-
ποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες
απαιτήσεις της διδασκαλίας και στις
προκλήσεις της εποχής μας, προσφέ-
ροντας στους μαθητές τους γνώσεις,
φως, αλήθεια και προπάντων αγάπη για
τη ζωή.

το σημερινό σχολείο και μιλώ πά-
ντα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των
ελάχιστων φωτισμένων διδασκάλων
μοιάζει σαν ένα εργοστάσιο μαζικής
παραγωγής στην καλύτερη περίπτωση
καλά προετοιμασμένων υποψηφίων
φοιτητών και στη χειρότερη σαν εργο-
στάσιο παραγωγής στρατιών αγραμ-
μάτων, ημιμαθών, οκνηρών και ανέρα-
στων ιδεολογικά νέων. βέβαια οι τε-
λευταίοι που ευθύνονται οι νέοι. το
σχολείο ιδιαίτερα στις δυο τελευταίες
τάξεις του λυκείου αποτελεί πάρεργο,
αφού όλη η ικμάδα των επιμελών μα-
θητών αναλώνεται στην προετοιμασία
τους για την εισαγωγή τους στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. αυτή η απαξίωση
του σχολείου δυστυχώς μεταφέρεται και
στην τριτοβάθμια βαθμίδα. λείπει από
τους φοιτητές/-τριές μας το όραμα, και
φυσικά ο ευγενής αγώνας και η αγωνία
τους να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί εμείς
με τον ένα ή άλλο τρόπο φροντίσαμε να
τους κάνουμε υλιστές και ωφελιμιστές.
υποτίθεται ότι τους παρέχουμε πολλά
εφόδια. Ως κοινωνία επενδύουμε στη
νεολαία, πασχίζουμε να τη μορφώσου-
με, να την καταστήσουμε προσοντούχα.
και το αποτέλεσμα, οι νέοι κατά κα-
ραβάνια να οδεύουν προς το εξωτερι-
κό αναζητώντας μια θέση εργασίας για

να μπορέσουν να επιβιώσουν, αφού στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια η ανερ-
γία έχει σκαρφαλώσει σε δυσθεώρητα
ύψη, στο ιλιγγιώδες ποσοστό του τριά-
ντα τοις εκατό.

υπό αυτές τις συνθήκες για ποια εκ-
παίδευση να μιλήσεις, και για ποιες ποι-
οτικές και ουσιαστικές διδακτικές δια-
δικασίες; Σε αυτές τις δύσκολες για την
πατρίδα μας στιγμές επιβάλλεται κά-
ποιοι να μπουν μπροστά και να τολμή-
σουν ριζικές αλλαγές, βαθιές τομές και
ρήξη με όλα εκείνα που μας έφεραν σε
αυτήν τη ζοφώδη κατάσταση. καμιά αλ-
λαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
χωρίς τη συνδρομή των νέων ανθρώ-
πων, χωρίς τη συμβολή της εκπαίδευ-
σης. ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου
και της αποστολής της εκπαίδευσης θα
πρέπει να είναι από τα πρώτα μέτρα
που θα πρέπει να λάβουμε ως κοινωνία
αν θέλουμε να απαλλαγούμε κάποτε
από την πρωτοφανή πολυεπίπεδη κρί-
ση της εποχής μας και αν επιθυμούμε
να χαράξουμε μια αισιόδοξη πορεία
για το μέλλον. το παραδοσιακό γνω-
σιοκεντρικό σχολείο πρέπει να αντι-
κατασταθεί με ποιοτικά κριτήρια, πρέ-
πει με απλά λόγια το σχολείο να διδά-
σκει τη ζωή, αυτό που ο Σενέκας απο-
καλούσε Discimus Vitae. η απλή παρο-
χή γνώσεων, όσο εξειδικευμένων και
να είναι δεν μπορεί να αποτελέσει τη
λύση του προβλήματος και ως εκ τού-
του και την ευοίωνη προοπτική του μέλ-
λοντος (Παμουκτσόγλου & Παμου-
κτσόγλου, 2011). 

η εκπαίδευση του 21ου αιώνα σύμ-
φωνα με την έκθεση της διεθνούς επι-
τροπής της UNESCO οφείλει να προά-
γει τα εξής είδη μάθησης: «1. μαθαίνω
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πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας
ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παι-
δεία με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε
ορισμένα θέματα· 2. μαθαίνω να ενερ-
γώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ
όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλ-
λά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντι-
μετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να
εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες· 3. μα-
θαίνω να συμβιώνω, κατανοώντας τους
άλλους και έχοντας επίγνωση των κοι-
νωνικών αλληλεξαρτήσεων -συμβάλλο-
ντας στην πραγματοποίηση κοινών δρά-
σεων και στη διευθέτηση των συγκρού-
σεων-, με σεβασμό στις αξίες του πλου-
ραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και
της ειρήνης· 4. μαθαίνω να ζω με τέτοι-
ον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προ-
σωπικότητά μου και να μπορώ να ενερ-
γώ με μεγαλύτερη αυτονομία και πε-
ρισσότερη κρίση και προσωπική υπευ-
θυνότητα. Για τον λόγο αυτόν η εκπαί-
δευση δεν πρέπει να παραμελεί την ανά-
πτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη
μνήμη, τη λογική κρίση, την αίσθηση του
ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατό-
μου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας,
με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της
μητρικής γλώσσας».

Είναι αναγκαίο το συντομότερο δυ-
νατόν το εκπαιδευτικό μας σύστημα να
ανανεωθεί και ο κινητήριος μοχλός του,
ο αληθινός δάσκαλος να ξαναβρεί τη
θέση και το ρόλο που του αρμόζει. Πρέ-
πει να ληφθούν πρωτοβουλίες, και από
το ρόλο του διεκπεραιωτή ο δάσκαλος
να αναχθεί σε αυτόν του δημιουργού.
τούτο μπορεί να καταστεί εφικτό μόνο
αν 1. συμμετέχει ενεργά στην εκπαι-
δευτική διαδικασία· 2. επιλέγει ή συμ-
μετέχει στη συγγραφή των βιβλίων που

θα διδάξει·3, συνδιαμορφώνει τη μέ-
θοδο διδασκαλίας του·4. επιμορφώνε-
ται σε τακτά χρονικά διαστήματα· 4.
αξιολογείται· 5. λογοδοτεί στους μαθη-
τές του αλλά και στην κοινωνία που υπη-
ρετεί· 6. αμείβεται αξιοπρεπώς· 7. εξε-
λίσσεται. Μόνο κάτω από αυτές τις προ-
ϋποθέσεις ο διδάσκων θα περάσει από
τη διεκπεραίωση στη δημιουργία, θα
ξαναγίνει δάσκαλος και τα σχολεία
όλων των βαθμίδων θα αποκτήσουν φυ-
σιογνωμία (Μπαμπινιώτης, 1994) και
θα καταστούν ελκυστικά για τη μαθη-
τιώσα και σπουδάζουσα νεολαία.

Εν κατακλείδι η άμεση αντιμετώπι-
ση αυτής της πανθομολογούμενης κρί-
σης είναι επιτακτική· το δε βάρος αυτής
της προσπάθειας καλούνται να σηκώ-
σουν κυρίως οι μάχιμοι ταγοί της παι-
δείας, οι δάσκαλοι. καμιά αλλαγή δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να
εμπνέεται από υψηλά ιδανικά, και χω-
ρίς μαχητές που να δίνουν τη ζωή τους
εμπνεόμενοι από ιδέες και αξίες. ο νέ-
ος άνθρωπος, ο μαθητής, ο σπουδαστής,
ο φοιτητής για να νιώσει το σχολείο ως
ναό της γνώσης, τέμενος της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης και της διακίνησης ιδε-
ών και στίβο χαράς και ζωής πρέπει να
εμπνευσθεί, να πιστέψει ότι υπάρχει κά-
τι καλύτερο, για το οποίο αν δώσει τον
αγώνα τον καλό, θα τον κερδίσει. αυ-
τόν το δύσκολο και όμορφο ρόλο του
εμπνευστή καλείται να διαδραματίσει ο
δάσκαλος, αυτός που θα ανάψει τη δά-
δα στην ψυχή του νέου για τα δύσκολα
και τα ανεκτίμητα εύγε. Όσο, λοιπόν,
επιμένουμε ως κοινωνία είτε θεσμικά
είτε όχι, να απαξιώνουμε το έργο του
φωτισμένου δασκάλου και να καλλιερ-
γούμε μονομερώς τον τεχνοκρατικό-εκ-
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παιδευτικό χαρακτήρα του διδάσκοντος,
τόσο περισσότερο θα βουλιάζουμε σε
κοινωνίες με περισσότερα ίσως υλικά
αγαθά –περισσότερες ανάγκες για υλι-
κά αγαθά– και λιγότερη παιδεία και αν-
θρωπιά. το αυριανό σχολείο χρειάζε-
ται περισσότερο δασκάλους και λιγό-
τερο εκπαιδευτικούς. Θα επιθυμούσα
κλείνοντας να κάνω δυο προτάσεις, η
πρώτη αφορά στην αντικατάσταση του
όρου εκπαιδευτικός από τους όρους δά-
σκαλος και καθηγητής. η επιθετοποίη-

ση της πραγματικής ουσίας δεν τιμά κα-
νένα, ούτε τους διδάσκοντες, ούτε τους
διδασκομένους. η δεύτερη πρόταση
αφορά στη δημιουργία ενός κέντρου
συμβουλευτικής –θέση που συνάδει απο-
λύτως με την ουσία και στους στόχους
της Ελ.Ε.Συ.Π– για τους νέους επι-
στήμονες που επιθυμούν να υπηρετή-
σουν το λειτούργημα του δασκάλου και
του καθηγητή.

Θρακομακεδόνες, 26/3/2016
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Η Αγωγή Σταδιοδρομίας οργανώ-
νεται μέσα στο επίσημο εκπαιδευτικό
σύστημα και υλοποιείται μέσω των Προ-
γραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που
σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθη-
τές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις
τους και να αναπτύξουν δεξιότητες,
ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματι-
κά θέματα προσωπικής και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης. οι δεξιότητες αυ-
τές ονομάζονται «δεξιότητες Ζωής» και
αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέ-
σω της εμπειρίας.

το Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιο-
δρομίας που παρουσιάζεται, υλοποιή-
θηκε σε μαθητές δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και φέρει τον τίτλο «δεξιό-
τητες Ζωής». Σκοπός του είναι η ενί-
σχυση της ολόπλευρης ανάπτυξης της
προσωπικότητας των μαθητών και η εν-
δυνάμωσή τους μέσω της άσκησης δε-

ξιοτήτων που συμβάλλουν στην επίλυ-
ση ζητημάτων της καθημερινότητας. οι
επιμέρους στόχοι του Προγράμματος
είναι: 
• η ενίσχυση της αυτογνωσίας
• η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και

θετικής αυτοεικόνας
• η ενεργητική ακρόαση
• η κατάκτηση δεξιότητας επικοινω-

νίας και συνεργασίας 
• η έκφραση συναισθημάτων
• η ανάπτυξη δεξιότητας επίλυσης

προβλημάτων
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

στηρίζεται στην ενεργητική μάθηση και
τη βιωματική μάθηση. Η ενεργητική μά-
θηση ακολουθεί 5 στάδια: α) ενερ-
γώ/βιώνω, β)ανταλλάσω εμπειρίες, γ)
κατανοώ /ερμηνεύω, δ) γενικεύω, ε)
εφαρμόζω και μεγιστοποιεί την εμπλο-
κή των μαθητών και τη συμμετοχή τους
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μέσω της αυτενέργειας. Βιωματική μά-
θηση, εννοούμε τη διαδικασία οικειο-
ποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας
και της αναζήτησης προσωπικού νοή-
ματος σ’ αυτήν. Η διαδικασία αυτή προ-
ωθεί την προσωπική ανάπτυξη των συμ-
μετεχόντων καθώς και την ευαισθητο-
ποίησή τους σε κοινωνικά προβλήματα
και σε θέματα ανθρώπινων σχέσεων. 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
είναι οι εξής: 1. Συζήτηση, 2. καταιγι-
σμός ιδεών, 3. Παιχνίδια ρόλων, 4.
Βιωματικές ασκήσεις, 5. Ζωγραφι-
κή/κολλάζ. 

το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 6 μή-
νες και οι συναντήσεις, διάρκειας
2ωρών, πραγματοποιούνταν σε εβδο-
μαδιαία βάση, σταθερή ημέρα και ώρα.
Στην ομάδα συμμετείχαν 20-25 μαθη-
τές.

το υλικό που εφαρμόστηκε είναι
επιλογή ασκήσεων από διαφορετικές
πηγές, εστιασμένο στις δεξιότητες-στό-
χους που προαναφέρθηκαν. Ενδεικτι-
κές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν
είναι: 1.«γνωριμία της ομάδας», 2.«οι
προσδοκίες και το συμβόλαιο συνερ-
γασίας» με στόχο την προσωπική δέ-
σμευση στο πρόγραμμα, 3.«Μαθαίνω
να ακούω» με στόχο την άσκηση στην
ενεργητική ακρόαση, 4. «κάρτες ταυ-
τότητας-Αυτός είμαι εγώ» με στόχο την
αναζήτηση της ατομικής ταυτότητας και
μιας σαφούς εικόνα εαυτού, 5.«Πορεία
ζωής» με στόχο την ανταλλαγή προσω-
πικών εμπειριών, την έκφραση συναι-

σθημάτων και τη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης, 6.«το ποντίκι, το τέρας
και εγώ» με στόχο τη διερεύνηση της
εικόνας εαυτού και την τόνωση της αυ-
τοπεποίθησης και αποφασιστικότητας,
7.«Ελπίδες και όνειρα για το μέλλον»
με στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη
απόφασης, 8.«κύκλος θετικών μηνυ-
μάτων» με στόχο την ενίσχυση της αυ-
τοεκτίμησης και τη δεξιότητα επικοι-
νωνίας, 9.«Πώς θα αισθανόσουν αν…»
με στόχο τη διαχείριση δύσκολων κα-
ταστάσεων.

Στο τέλος του προγράμματος γίνε-
ται αξιολόγηση της πορείας της ομά-
δας, ο αποχαιρετισμός των μελών και
το κλείσιμο της ομάδας.

τα οφέλη από ένα τέτοιο πρόγραμ-
μα είναι πολλά και σημαντικά. για τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη
σχολική μονάδα. οι μαθητές αναπτύσ-
σουν δεξιότητες που τους καθιστούν ικα-
νούς να διαχειριστούν την προσωπική
και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ει-
δικότερα για μαθητές με δυσκολίες στο
γνωστικό πεδίο της εκπαίδευσης, τους
δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουν τις
ικανότητες και δεξιότητες που διαθέ-
τουν βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση και
την εικόνα εαυτού. Βελτιώνεται η ποι-
ότητα της επικοινωνίας και της κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-
εκπαιδευτικών και οικογένειας. το σχο-
λείο αποκτά κοινωνικό προσανατολι-
σμό εστιάζοντας και επενδύοντας στον
ανθρώπινο παράγοντα.
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Εισαγωγή

Η είσοδος και η φοίτηση στο δημο-
τικό σχολείο αποτελεί σταθμό στη ζωή
κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα του μι-
κρού παιδιού. ο/η μαθητής/ρια επι-
διώκει να εκπληρώσει πολύπλοκους
ακαδημαϊκούς, κοινωνικο-συναισθη-
ματικούς και συμπεριφορικούς στόχους

σε έναν αυστηρά οργανωμένο φυσικό
χώρο, ενώ ταυτόχρονα βιώνει πλήθος
αλλαγών σε βιολογικό, αναπτυξιακό,
οικογενειακό, κοινωνικό και περιβαλ-
λοντικό επίπεδο (Perry & Weinstein,
1998). έτσι, λοιπόν, το παιδί είναι απα-
ραίτητο να αποκτήσει, να εξελίξει και
να χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ικα-
νοτήτων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
στη σχολική τάξη και το σχολείο, που
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη θεραπευτική συμμαχία στο πλαίσιο ενός ψυχοεκπαιδευτικού
προγράμματος με στόχο τη διευκόλυνση της σχολικής προσαρμογής παιδιών της Ά τάξης του
δημοτικού σχολείου. τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχολική προσαρμογή των συμμετεχό-
ντων πριν από την υλοποίηση του προγράμματος συσχετίζονταν σημαντικά με τη θεραπευτι-
κή συμμαχία της πρώτης και της τρίτης συνάντησης, ενώ η θεραπευτική συμμαχία της πρώ-
της και της πέμπτης συνάντησης συσχετίζονταν σημαντικά με τη σχολική προσαρμογή των συμ-
μετεχόντων μετά από τη λήξη του προγράμματος. τέλος, η θεραπευτική συμμαχία της πέμπτης
συνάντησης συσχετίστηκε με τη σχολική προσαρμογή στην επαναληπτική μέτρηση. τα ευρή-
ματα δείχνουν ότι η ποιότητα της θεραπευτικής συμμαχίας συνδέεται μερικώς με τα χαρα-
κτηριστικά των μελών και την εξασφάλιση ενός θετικού θεραπευτικού αποτελέσματος.

Λέξεις-κλειδιά: έρευνα διαδικασίας, θεραπευτική συμμαχία, Σχολική προσαρμογή, Ψυ-
χοεκπαιδευτικό πρόγραμμα.



θα του επιτρέψουν να σημειώσει τα επι-
θυμητά επιτεύγματα (Betts, Rotenberg,
Trueman, & Stiller, 2012. Perry &
Weinstein, 1998). Αυτή η διαδικασία
μπορεί να περιγραφεί σύντομα ως σχο-
λική προσαρμογή.

Βέβαια, δεν καταφέρνουν όλα τα παι-
διά να προσαρμοστούν στον ίδιο βαθμό.
Η καλή προσαρμογή νωρίς στο σχολείο
είναι σημαντική για τη μελλοντική πρό-
οδο του παιδιού, καθώς η κακή προ-
σαρμογή επιφέρει μετέπειτα στη ζωή του
μαθησιακά προβλήματα και ακαδημαϊ-
κή αποτυχία, δυσκολίες στη σύναψη δια-
προσωπικών σχέσεων, εσωτερικευμένα
και εξωτερικευμένα προβλήματα, πα-
ραβατικότητα και σχολική διαρροή
(Hymel, Rubin, Rowden, & LeMare,
1990. Klima & Repetti, 2008. Ladd, 2006.
Parker & Asher, 1987. Perry & Weinstein,
1998). Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να υπάρ-
χει σχετική μέριμνα με προγράμματα
προετοιμασίας ή παρέμβασης, που θα
βοηθήσουν το παιδί να εκπληρώσει απο-
τελεσματικά το ρόλο του/ης μαθητή/ριας
(Ladd, Βuhs, & Seid, 2000).

Βιβλιογραφική επισκόπηση

οι Birch και Ladd (1996) δημιούρ-
γησαν ένα μοντέλο, επιχειρώντας να
ορίσουν τη σχολική προσαρμογή. θε-
ωρούν ότι η σχολική προσαρμογή του
παιδιού επηρεάζεται από τα ιδιοσυ-
γκρασιακά χαρακτηριστικά του, τις δια-
προσωπικές σχέσεις που συνάπτει, κυ-
ρίως με τους συνομηλίκους του, την ακα-
δημαϊκή επίδοσή του, τις αντιλήψεις του
για το σχολείο, τη συναισθηματική του
εμπειρία στο σχολείο και τέλος, από τη

δέσμευση και την εμπλοκή του στις σχο-
λικές δραστηριότητες.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η
αποδοχή από την ομάδα των συνομηλί-
κων μπορεί να προβλέψει τη σχολική
προσαρμογή (Betts et al., 2012. Klima
& Repetti, 2008. Ladd, 1990, 2006. Ladd
& Coleman, 1997), ενώ συνδέεται με τις
παραπάνω διαστάσεις της σχολικής
προσαρμογής (Birch & Ladd, 1996.
Ladd, 1990, 1999. Ladd, Buhs et al.,
2000. Perry & Weinstein, 1998).

Συγκεκριμένα, η αποδοχή από τους
συνομηλίκους συνδέεται με τη σχολική
αρέσκεια και τη σχολική αποφυγή (Ladd
& Coleman, 1997. Ladd, Kochenderfer,
& Coleman, 1997), αλλά και με τη μο-
ναξιά και την κοινωνική δυσαρέσκεια
(Asher, Hymel, & Renshaw, 1994. Cassidy
& Asher, 1992. Parker & Asher, 1993).
Επιπλέον, η μοναξιά και η κοινωνική δυ-
σαρέσκεια σχετίζονται με τη σχολική
αρέσκεια και τη σχολική αποφυγή
(Coplan, Closson, & Arbeau, 2007).

Εκτός αυτών, η αποδοχή του παιδι-
ού από την ομάδα των συνομηλίκων
επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά
του (Cassidy & Asher, 1992. Hymel et
al., 1990. Ladd, 1999), καθώς σχετίζε-
ται με την κατάκτηση των κοινωνικών
δεξιοτήτων και τη συνακόλουθη δράση
του παιδιού με αποδεκτές μορφές κοι-
νωνικής συμπεριφοράς, σύμφωνες με
όσα επιτάσσουν οι κοινωνικές συνθή-
κες (Caldarella, Christensen, Kramer, &
Kronmiller, 2009. Choi & Heckenlaible-
Gotto, 1998. Ladd, 1999. Parker &
Asher, 1993).

Επομένως, η οργάνωση και εφαρ-
μογή προγραμμάτων ανάπτυξης και ενί-
σχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των
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παιδιών είναι επιθυμητή και μάλιστα
στο σχολικό πλαίσιο, το φυσικό χώρο
που εξελίσσονται οι σχέσεις με τους συ-
νομηλίκους και το παιδί επιδιώκει να
προσαρμοστεί (Caldarella et al., 2009.
Choi & Heckenlaible-Gotto, 1998). το
ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχε-
διάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο
της παρούσας έρευνας επιχείρησε να
εκμεταλλευτεί τη σημασία της ομάδας
των συνομηλίκων για το παιδί στο σχο-
λικό χώρο, δίνοντας έμφαση στην εκ-
μάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων για την
έναρξη αλληλεπίδρασης και τη γνωρι-
μία, τον καθορισμό και σεβασμό των
κανόνων, την αναγνώριση και έκφρα-
ση συναισθημάτων, την επικοινωνία, τις
διαπροσωπικές σχέσεις και τη συνερ-
γασία, την αυτοδιαχείριση, καθώς και
την επίλυση προβλημάτων – διαχείριση
συγκρούσεων.

ωστόσο, ο απλός σχεδιασμός και η
εφαρμογή μίας ομάδας δεν αρκούν, για
να προκαθορίσουν την αποτελεσματι-
κότητά της. Η αξιολόγηση μίας ομάδας
είναι απαραίτητη, εστιάζοντας τόσο στο
αποτέλεσμα, όσο και στη διαδικασία
ενός προγράμματος (Brown, 2011.
DeLucia-Waack, 2006). οι έρευνες απο-
τελέσματος των ομάδων είναι συχνές
στην ερευνητική βιβλιογραφία, ενώ,
αντίθετα, οι έρευνες διαδικασίας είναι
λίγες, κυρίως όσον αφορά τις ομάδες
παιδιών (Shechtman, 2007. Thompson,
2011).

Η θεραπευτική συμμαχία αποτελεί
μία μεταβλητή αξιολόγησης της διαδι-
κασίας. δηλώνει το σύνολο των συμ-
μαχιών που διαμορφώνονται στο ομα-
δικό πλαίσιο και αφορούν το δεσμό
ανάμεσα σε ένα μέλος και το θερα-

πευτή, το δεσμό μεταξύ του θεραπευτή
και των άλλων μελών της ομάδας, το δε-
σμό ανάμεσα στο θεραπευτή και την
ομάδα ως σύνολο και το δεσμό των με-
λών μεταξύ τους (Gillaspy et al., 2002).

τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν
ότι η θεραπευτική συμμαχία στην ομα-
δική θεραπεία ενηλίκων μεταβάλλεται
με το πέρας των συναντήσεων και η ποι-
ότητά της συνδέεται με το θεραπευτικό
αποτέλεσμα (Abouguendia, Joyce,
Piper, & Ogrodniczuk, 2004. Anker,
Owen, Duncan, & Sparks, 2010. Gillaspy
et al., 2002. Joyce et al., 2007. Marziali,
Monroe-Blum, & McLeary, 1997. Piper,
Ogrodniczuk, Lamarche, Hilscher, &
Joyce, 2005).

οι έρευνες που εξετάζουν τη θερα-
πευτική συμμαχία στην ομαδική θερα-
πεία παιδιών και εφήβων είναι πρό-
σφατες και λίγες (Shechtman & Katz,
2007), ωστόσο συμφωνούν με όσα προ-
τείνει η βιβλιογραφία για τους ενήλι-
κες. οι Shechtman και Katz (2007) βρή-
καν ότι η θεραπευτική συμμαχία σε ομά-
δες έφηβων μαθητών/ριών με μαθη-
σιακές δυσκολίες ή διαταραχή ελλειμ-
ματικής προσοχής και υπερκινητικότη-
τας και κυρίως η σχέση ανάμεσα στα
μέλη, συνδέθηκε με καλύτερα αποτε-
λέσματα.

τέλος, αν και αφορά την ατομική
θεραπεία, ένα εύρημα που παρουσιά-
ζει ενδιαφέρον είναι οι τρεις κατηγο-
ρίες παραγόντων, οι οποίες αφορούν
τα χαρακτηριστικά των πελατών και
επηρεάζουν την ποιότητα της θερα-
πευτικής συμμαχίας ανάμεσα στον πε-
λάτη και το θεραπευτή: οι διαπροσω-
πικές δεξιότητες, η ενδοπροσωπική δύ-
ναμη και τα διαγνωστικά χαρακτηρι-
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στικά (Horvath, 1991, όπ. αναφ. στο
Horvath & Lyborsky, 1993).

Στόχοι και Ερευνητικά Ερωτήματα

ο στόχος της παρούσας έρευνας εί-
ναι η αξιολόγηση της θεραπευτικής συμ-
μαχίας στο πλαίσιο ενός ψυχοεκπαι-
δευτικού προγράμματος επτά συναντή-
σεων για τη διευκόλυνση της κοινωνι-
κο-συναισθηματικής και συμπεριφορι-
κής προσαρμογής παιδιών Α’ δημοτι-
κού στο σχολείο, μέσα από την ανά-
πτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών δε-
ξιοτήτων τους.

ουσιαστικά, η εργασία αποτελεί μία
έρευνα διαδικασίας σε ομάδες παιδιών,
κατά την οποία διερευνήθηκε η μετα-
βλητή της θεραπευτικής συμμαχίας και
η σχέση της με τη μεταβλητή της σχολι-
κής προσαρμογής. Συγκεκριμένα, εξε-
τάζονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερω-
τήματα:
1. υπάρχει σχέση ανάμεσα στις μετα-

βλητές της σχολικής προσαρμογής
πριν από την έναρξη του ψυχοεκ-
παιδευτικού προγράμματος και τη
θεραπευτική συμμαχία κατά τη διάρ-
κεια των συναντήσεων του προ-
γράμματος;

2. υπάρχει σχέση ανάμεσα στη θερα-
πευτική συμμαχία κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων του ψυχοεκπαι-
δευτικού προγράμματος και τις με-
ταβλητές της σχολικής προσαρμο-
γής μετά από τη λήξη του προγράμ-
ματος;

3. υπάρχει σχέση ανάμεσα στη θερα-
πευτική συμμαχία κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων του ψυχοεκπαι-

δευτικού προγράμματος και τις με-
ταβλητές της σχολικής προσαρμογής
κατά την επαναληπτική μέτρηση;

Μέθοδος

Δείγμα

οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν
56 μαθητές και μαθήτριες (N = 56),
τριών τμημάτων της Α’ δημοτικού, εκ
των οποίων οι 31 ήταν αγόρια και οι 25
κορίτσια (Μηλικίας = 6.38, TA = .27). οι
μαθητές/ριες φοιτούσαν σε δύο δημο-
τικά σχολεία της πόλης των ιωαννίνων,
κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και έλα-
βαν μέρος στην έρευνα έπειτα από τη
λήψη της προφορικής συγκατάθεσης
των ίδιων και της γραπτής συναίνεσης
των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Η εφαρμογή του ψυχοεκπαιδευτι-
κού προγράμματος διήρκησε επτά εβδο-
μάδες και περιλάμβανε ισάριθμες συ-
ναντήσεις στο χώρο του σχολείου, διάρ-
κειας μίας διδακτικής ώρας. οι μαθη-
τές/ριες κάθε τμήματος τοποθετήθηκαν
τυχαία σε δύο ομάδες, δημιουργώντας
ομάδες 8 έως 11 μελών. Η τρίτη συγ-
γραφέας συνεργάστηκε με μία ακόμη
ερευνήτρια για το σχεδιασμό, την ορ-
γάνωση και την εφαρμογή του προ-
γράμματος, υπό την εποπτεία των δύο
πρώτων συγγραφέων.

Εργαλεία

Σχολική προσαρμογή

τα εργαλεία αξιολόγησης της σχο-
λικής προσαρμογής μεταφράστηκαν και
προσαρμόστηκαν από την αγγλική
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γλώσσα στην ελληνική από την τρίτη
συγγραφέα και την ερευνήτρια με την
οποία συνεργάστηκε για το σχεδιασμό
και το συντονισμό του προγράμματος,
υπό την εποπτεία των δύο πρώτων συγ-
γραφέων.

Αξιολόγηση από τους/ις μαθητές/ριες

Κλίμακα Σχολικής Αρέσκειας και
Σχολικής Αποφυγής: Η σχολική αρέ-
σκεια και η σχολική αποφυγή των μα-
θητών/ριών αξιολογήθηκε με την κλί-
μακα Σχολικής Αρέσκειας και Σχολι-
κής Αποφυγής (School Liking and
School Avoidance Scale, Ladd et al.,
2000). Η υποκλίμακα της σχολικής αρέ-
σκειας περιλαμβάνει 9 προτάσεις (α =
.87, προ-μέτρηση� .92, μετα-μέτρηση�
.93, επαναληπτική μέτρηση) και η υπο-
κλίμακα της σχολικής αποφυγής 5 προ-
τάσεις (α = .77, προ-μέτρηση� .81, με-
τα-μέτρηση� .80, επαναληπτική μέτρη-
ση). οι μαθητές/ριες εξασκήθηκαν στη
χρήση μίας τρίβαθμης κλίμακας Likert,
απαντώντας ναι, μερικές φορές, ή όχι
(με βαθμολογία 3, 2, και 1 αντίστοιχα).

Κλίμακα Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυ-
σαρέσκειας: Η μοναξιά και κοινωνική
δυσαρέσκεια των μαθητών/ριών στο
σχολείο αξιολογήθηκε με την κλίμακα
Μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέ-
σκειας (Loneliness and Social
Dissatisfaction in Young Children,
Cassidy & Asher, 1992). Η κλίμακα πε-
ριλαμβάνει 24 προτάσεις, εκ των οποί-
ων οι 16 μετρούν τη μοναξιά και την κοι-
νωνική δυσαρέσκεια (α = .73, προ-με-
τρηση� .63, μετα-μέτρηση� .72, επανα-
ληπτική μέτρηση). οι μαθητές/ριες εξα-

σκήθηκαν στη χρήση μίας τρίβαθμης
κλίμακας Likert, απαντώντας ναι, με-
ρικές φορές, ή όχι (με βαθμολογία 1, 2,
και 3 αντίστοιχα).

Κοινωνιομετρικό εργαλείο αξιολόγη-
σης (rating-scale sociometric measure,
Singleton & Asher, 1997): οι μαθη-
τές/ριες αξιολόγησαν πόσο τους αρέ-
σει να παίζουν με τους συνομηλίκους
του ίδιου φύλου σε μία τρίβαθμη κλί-
μακα Likert, η οποία περιλάμβανε τις
απαντήσεις: «καθόλου», «και μου αρέ-
σει και δε μου αρέσει», «πολύ» (με βαθ-
μολογία 1, 2, και 3 αντίστοιχα). οι μα-
θητές/ριες εξασκήθηκαν στη χρήση
τριών διαφορετικών προσώπων –χα-
ρούμενου, ουδέτερου και λυπημένου–
τα οποία συμβόλιζαν τις τρεις απαντή-
σεις της κλίμακας.

Αξιολόγηση από τις εκπαιδευτικούς

Υποκλίμακες Αξιολόγησης της Σχο-
λικής Αρέσκειας και Σχολικής Απο-
φυγής του/ης Μαθητή/ριας από τον/ην
Εκπαιδευτικό: Η σχολική αρέσκεια και
η σχολική αποφυγή των μαθητών/ριών
αξιολογήθηκε από την εκπαιδευτικό του
τμήματος με τις υποκλίμακες Αξιολό-
γησης της Σχολικής Αρέσκειας και Σχο-
λικής Αποφυγής του/ης Μαθητή/ριας
από τον/ην Εκπαιδευτικό (School Liking
and School Avoidance Subscales, Birch
& Ladd, 1997). οι υποκλίμακες αξιο-
λόγησης της σχολικής αρέσκειας και
της σχολικής αποφυγής περιλαμβάνουν
5 προτάσεις η καθεμία, οι οποίες αξιο-
λογούνται σε μία τρίβαθμη κλίμακα
Likert (1 = ισχύει σίγουρα, 2 = ισχύει
μερικές φορές, και 3 = δεν ισχύει) (Σχο-
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λική αρέσκεια, α = .81, προ-μέτρηση�
.84, μετα-μέτρηση� .89, επαναληπτική
μέτρηση – Σχολική αποφυγή, α = .89,
προ-μέτρηση� .61, μετα-μέτρηση� .81,
επαναληπτική μέτρηση).

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Κοι-
νωνικών Δεξιοτήτων των Μαθητών/ριών
από τον/ην Εκπαιδευτικό: οι κοινωνι-
κές δεξιότητες των μαθητών/ριών αξιο-
λογήθηκαν από την εκπαιδευτικό του
τμήματος με το Ερωτηματολόγιο Αξιο-
λόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων
των Μαθητών/ριών από τον/ην Εκπαι-
δευτικό (Teacher Checklist of Peer
Relations, Petit, Bates, & Dodge, 1997).
το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 7
προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται σε
μία πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 =
καθόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = αρ-
κετά, 5 = πολύ) (α = .90, προ-μετρηση�
.91, μετα-μέτρηση� .89, επαναληπτική
μέτρηση).

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της
Κοινωνικής Συμπεριφοράς των Μα-
θητών/ριών από τον/ην Εκπαιδευτικό:
Η κοινωνική συμπεριφορά των μαθη-
τών/ριών αξιολογήθηκε από την εκ-
παιδευτικό του τμήματος με το Ερωτη-
ματολόγιο Αξιολόγησης της κοινωνι-
κής Συμπεριφοράς των Μαθητών/ριών
(Teacher Assessment of Social
Behavior, Cassidy & Asher, 1992). το
ερωτηματολόγιο μετράει τέσσερις συ-
μπεριφορικές διαστάσεις: θετική, επι-
θετική, ντροπαλή, και αποδιοργανωτι-
κή συμπεριφορά. οι τέσσερις κλίμα-
κες περιλαμβάνουν 3 προτάσεις η κα-
θεμία, οι οποίες αξιολογούνται σε μία
πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 = κα-

θόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = αρ-
κετά, 5 = πολύ) (Θετική κοινωνική συ-
μπεριφορά, α = .68, προ-μέτρηση� .87,
μετα-μέτρηση� .78, επαναληπτική μέ-
τρηση – Επιθετική συμπεριφορά, α =
.94, προ-μέτρηση� .89, μετα-μέτρηση�
.90, επαναληπτική μέτρηση – Ντροπα-
λή συμπεριφορά, α = .90, προ-μέτρη-
ση� .31, μετα-μέτρηση� .78, επαναλη-
πτική μέτρηση – Αποδιοργανωτική συ-
μπεριφορά, α = .80, προ-μέτρηση� .73,
μετα-μέτρηση� .74, επαναληπτική μέ-
τρηση).

Θεραπευτική συμμαχία

Κλίμακα Εκτίμησης της Συνάντησης:
οι αντιλήψεις των μελών κάθε ομάδας
για τη συμμαχία που ανέπτυξαν με τις
συντονίστριες, τα μέλη της ομάδας και
την ομάδα ως σύνολο μετρήθηκαν με
την κλίμακα Εκτίμησης της Συνάντη-
σης (Session Rating Scale Version 3 –
SRS V.3, Duncan et al., 2003). Η κλί-
μακα προσαρμόστηκε στην ελληνική
γλώσσα και το γνωστικό επίπεδο των
μαθητών/ριών από τη συγγραφέα, λαμ-
βάνοντας υπόψη την πρωτότυπη έκδο-
ση των Duncan et al. (2003) και την προ-
σαρμοσμένη ελληνική έκδοση της Μπα-
ούρδα (2013). Περιλαμβάνει 7 προτά-
σεις, διατυπωμένες σε μορφή ερώτη-
σης, οι οποίες αξιολογούνται σε μία τρί-
βαθμη κλίμακα Likert (1 = δε συμφω-
νώ, 2 = και συμφωνώ και δε συμφωνώ,
και 3 = συμφωνώ) (α = .57 έως .90). οι
μαθητές/ριες εξασκήθηκαν στη χρήση
τριών διαφορετικών προσώπων –χα-
ρούμενου, ουδέτερου και λυπημένου–
τα οποία συμβόλιζαν τις τρεις απαντή-
σεις της κλίμακας.
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Διαδικασία

οι μαθητές/ριες αξιολόγησαν τη
σχολική προσαρμογή σε ημιδομημένες
συνεντεύξεις με τη συγγραφέα σε τρεις
διαφορετικές χρονικές στιγμές: πριν και
μετά από την εφαρμογή του ψυχοεκ-
παιδευτικού προγράμματος, καθώς και
τρεις μήνες μετά από τη λήξη του.

οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης της σχο-
λικής προσαρμογής των μαθητών/ριών
τρεις φορές, το ίδιο χρονικό διάστημα
με τις συνεντεύξεις των μαθητών/ριών.

Η αξιολόγηση της θεραπευτικής συμ-
μαχίας πραγματοποιήθηκε στο τέλος κα-
θεμίας από τις επτά συναντήσεις του
προγράμματος από τα μέλη των ομάδων.

Αποτελέσματα

Θεραπευτική συμμαχία

Μεγάλος αριθμός μελών δεν αξιο-
λόγησε και τις επτά συναντήσεις, λόγω
απουσίας ή απροθυμίας. Αξιοποιήθη-
καν μόνο τα δεδομένα της πρώτης, της
τρίτης, της πέμπτης και της έβδομης συ-
νάντησης (βλ. Anker et al., 2010), που
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό
αξιολογήσεων.

Θεραπευτική συμμαχία και σχολική
προσαρμογή1

Σχολική προσαρμογή πριν από το πρό-
γραμμα και θεραπευτική συμμαχία. Η
σχολική αρέσκεια και οι κοινωνικές δε-
ξιότητες των μελών πριν από το πρό-

γραμμα εμφάνισαν μία μικρή στατιστι-
κά σημαντική θετική σχέση με τη θερα-
πευτική συμμαχία της πρώτης συνάντη-
σης, rs (52) = .378, p = .005 και rs (52) =
.385, p = .004 αντίστοιχα. Επιπλέον, η
αποδιοργανωτική συμπεριφορά των με-
λών σημείωσε μία μέτρια στατιστικά ση-
μαντική αρνητική σχέση με τη θεραπευ-
τική συμμαχία, rs (52) = -.471, p = .000.

Η σχολική αποφυγή των μελών πριν
από το πρόγραμμα εμφάνισε μία μέτρια
στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση
με τη θεραπευτική συμμαχία της τρίτης
συνάντησης, rs (49) = -.295, p = .001,
και την προέβλεψε (βλ. Πίνακα 1).

Θεραπευτική συμμαχία και σχολική
προσαρμογή μετά από το πρόγραμμα

Η θεραπευτική συμμαχία της πρώ-
της συνάντησης εμφάνισε μία μικρή στα-
τιστικά σημαντική θετική σχέση με τη
σχολική αρέσκεια και τις κοινωνικές
δεξιότητες των μελών μετά από το πρό-
γραμμα, rs (52) = .325, p = .016 και rs

(52) = .270, p = .048 αντίστοιχα, κατα-
φέρνοντας να προβλέψει τις κοινωνι-
κές δεξιότητες (βλ. Πίνακα 2).

Η θεραπευτική συμμαχία της πέ-
μπτης συνάντησης εμφάνισε μία μικρή
στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση
με τη μοναξιά και την κοινωνική δυσα-
ρέσκεια των μελών μετά από το πρό-
γραμμα, rs (51) = -.300, p = .029.

Θεραπευτική συμμαχία και σχολική
προσαρμογή στην επαναληπτική μέ-
τρηση

Η θεραπευτική συμμαχία της πέ-
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μπτης συνάντησης εμφάνισε μία μικρή
στατιστικά σημαντική σχέση με τη σχο-
λική αποφυγή των μελών στην επανα-
ληπτική μέτρηση, rs (51) = -.373, p =
.006), προβλέποντάς την (βλ. Πίνακα 3).

Αποδοχή των αγοριών από την ομάδα
των συνομηλίκων του ίδιου φύλου
πριν από το πρόγραμμα και 
θεραπευτική συμμαχία

Η αποδοχή των αγοριών από την
ομάδα των συνομηλίκων πριν από το

πρόγραμμα εμφάνισε μία μέτρια στα-
τιστικά σημαντική θετική σχέση με τη
θεραπευτική συμμαχία της πρώτης συ-
νάντησης (p = .001), καταφέρνοντας να
την προβλέψει (βλ. Πίνακες 4, 5).

Η αποδοχή των αγοριών από την
ομάδα των συνομηλίκων πριν από το
πρόγραμμα σημείωσε μία μέτρια στα-
τιστικά σημαντική θετική σχέση με τη
θεραπευτική συμμαχία της τρίτης συ-
νάντησης (p = .027) και την προέβλε-
ψε (βλ. Πίνακες 4, 5).
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Πίνακας 1
Αποτελέσματα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

Σημείωση. Εξαρτημένη μεταβλητή: θεραπευτική συμμαχία τρίτης συνάντησης. R2 = .203.

B SE(B) β t Sig. (p)

Σχολική αποφυγή -2.183 .618 -.451 -3.535 .001

Πίνακας 2
Αποτελέσματα Ανάλυσης Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

Πίνακας 3
Αποτελέσματα Ανάλυσης Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

Σημείωση. Εξαρτημένη μεταβλητή: κοινωνικές δεξιότητες. R2 = .124.

Σημείωση. Εξαρτημένη μεταβλητή: Σχολική αποφυγή. R2 = .202.

B SE(B) β t Sig. (p)

Θεραπευτική συμμαχία
πρώτης συνάντησης

.124 .046 .352 2.715 .009

B SE(B) β t Sig. (p)

Θεραπευτική συμμαχία
πέμπτης συνάντησης

-.125 .035 -.449 -3.556 .001
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Πίνακας 4
Αποτελέσματα Συσχέτισης της Αποδοχής των Αγοριών 
πριν από το Πρόγραμμα με τη Θεραπευτική Συμμαχία

Σημείωση. *p < .05 (n = 30). **p < .01 (n = 30). 

Θεραπευτική
συμμαχία 
πρώτης 

συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία 

τρίτης 
συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία
πέμπτης 

συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία
έβδομης

συνάντησης

Αποδοχή από την ομάδα
των συνομηλίκων του
ίδιου φύλου

.587** .418* – –

Πίνακας 5
Αποτελέσματα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

Σημείωση. * Εξαρτημένη μεταβλητή: θεραπευτική συμμαχία πρώτης συνάντησης. R2 = .345.
** Εξαρτημένη μεταβλητή: θεραπευτική συμμαχία τρίτης συνάντησης. R2 = .142. 

B SE(B) β t Sig. (p)

Αποδοχή από την ομάδα
των συνομηλίκων του 
ίδιου φύλου*

4.073 1.062 .587 3.837 .001

Αποδοχή από την ομάδα
των συνομηλίκων του 
ίδιου φύλου**

2.679 1.293 .377 2.073 .048

Πίνακας 6
Αποτελέσματα Συσχέτισης της Θεραπευτικής Συμμαχίας με την Αποδοχή

των Αγοριών μετά από το Πρόγραμμα

Σημείωση. **p < .01 (n = 30).

Θεραπευτική
συμμαχία 
πρώτης 

συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία 

τρίτης 
συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία
πέμπτης 

συνάντησης

Θεραπευτική
συμμαχία
έβδομης

συνάντησης

Αποδοχή από την ομάδα
των συνομηλίκων του 
ίδιου φύλου

.496** – – –



Θεραπευτική συμμαχία και αποδοχή
των αγοριών από την ομάδα των 
συνομηλίκων του ίδιου φύλου μετά
από το πρόγραμμα

Η θεραπευτική συμμαχία της πρώ-
της συνάντησης εμφάνισε μία μέτρια
στατιστικά σημαντική θετική σχέση με
την αποδοχή των αγοριών από την ομά-
δα των συνομηλίκων μετά από το πρό-
γραμμα (p = .005), προβλέποντάς την
(βλ. Πίνακες 6, 7).

Συζήτηση

Η διερεύνηση της σχέσης της θερα-
πευτικής συμμαχίας και της σχολικής
προσαρμογής έδειξε ότι ορισμένα χα-
ρακτηριστικά των μελών, όπως αξιο-
λογήθηκαν πριν από την εφαρμογή του
προγράμματος, επιδρούν στην ανάπτυ-
ξη της θεραπευτικής συμμαχίας των αρ-
χικών συναντήσεων. Η σχολική αρέ-
σκεια, οι κοινωνικές δεξιότητες και η
αποδιοργανωτική συμπεριφορά των με-
λών συνδέθηκαν με τη θεραπευτική
συμμαχία της πρώτης συνάντησης, ενώ
η σχολική αποφυγή σχετίστηκε και προ-
έβλεψε τη θεραπευτική συμμαχία της

τρίτης συνάντησης. Αυτά τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά
των μελών της ομάδας επηρεάζουν την
ποιότητα της θεραπευτικής συμμαχίας,
όπως συμβαίνει με τα χαρακτηριστικά
των πελατών στην ατομική θεραπεία
(Horvath, 1991, όπ. αναφ. στο Horvath
& Luborsky, 1993).

τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν
έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχε-
τίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές της σχο-
λικής προσαρμογής και τη μεταβλητή
της θεραπευτικής συμμαχίας των τε-
λευταίων συναντήσεων. Η απουσία στα-
τιστικά σημαντικών σχέσεων είναι πι-
θανό να σημαίνει ότι κάθε μέλος ήταν
ικανό να διαμορφώσει μία ισχυρή θε-
ραπευτική συμμαχία με τα υπόλοιπα μέ-
λη (βλ. Paivio & Patterson, 1999), αλλά
και με τις συντονίστριες της ομάδας κα-
τά τη διάρκεια των συναντήσεων, ανε-
ξάρτητα από τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά τους. Συνολικά, τα παραπάνω
αποτελέσματα ίσως δείχνουν ότι η θε-
ραπευτική συμμαχία είναι μία μετα-
βλητή ανεξάρτητη από τα χαρακτηρι-
στικά των πελατών ή των μελών (Anker
et al., 2010).

Επιπρόσθετα, πλήθος ερευνών υπο-
δεικνύει ότι η δημιουργία μίας ισχυρής
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Πίνακας 7
Αποτελέσματα Ανάλυσης Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

Σημείωση. Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων του ίδιου φύλου.
R2 = .246. 

B SE(B) β t Sig. (p)

πρώτης .072 .024 .496 3.024 .005



θεραπευτικής συμμαχίας συνδέεται με
περισσότερα οφέλη από τη θεραπευτι-
κή διαδικασία (Abouguendia et al.,
2004. Anker et al., 2010. Gillaspy et al.,
2002. Joyce et al., 2007. Marziali et al.,
1997. Piper et al., 2005. Shechtman &
Katz, 2007).

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν μό-
νο εν μέρει τη σημασία της θεραπευτι-
κής συμμαχίας στην εξασφάλιση ενός
θετικού αποτελέσματος. Η θεραπευτι-
κή συμμαχία της πρώτης συνάντησης
συνδέθηκε θετικά με τη σχολική αρέ-
σκεια των μελών αμέσως μετά από τη
λήξη του προγράμματος και προέβλε-
ψε τις κοινωνικές δεξιότητές τους. Βέ-
βαια, η αξιοποίηση της αρχικής θερα-
πευτικής συμμαχίας έχει αμφισβητηθεί,
καθώς ενδέχεται να μην είναι ενδει-
κτική του αληθινού επιπέδου της θερα-
πευτικής συμμαχίας (Anker et al., 2010.
Paivio & Patterson, 1999). Επιπλέον, τα
ευρήματα της παρούσας έρευνας έδει-
ξαν ότι η θεραπευτική συμμαχία της πέ-
μπτης συνάντησης σημείωσε αρνητική
σχέση με τη μοναξιά και την κοινωνική
δυσαρέσκεια που νιώθουν τα μέλη στο
σχολείο, μετά από την εφαρμογή του
προγράμματος, αλλά και με τη σχολική
αποφυγή των μελών τρεις μήνες έπειτα
από τη λήξη του προγράμματος.

Αν και η ποιότητα της θεραπευτικής
συμμαχίας συνδέθηκε με την αποκόμι-
ση θεραπευτικού οφέλους, η σχέση της
με το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν μπο-
ρεί να επεκταθεί με συνέπεια κατά μή-
κος όλων των μέτρων που εφαρμόστη-
καν στην παρούσα έρευνα. τα μικτά
αποτελέσματα ενδέχεται να οφείλονται
στο είδος και τη μορφή των ερευνητι-

κών εργαλείων, τα οποία δεν είχαν
σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα και
προσαρμοστεί στις ανάγκες του πλη-
θυσμού-στόχου σε προηγούμενες έρευ-
νες. Εκτός αυτού, ο θεωρητικός προ-
σανατολισμός μεταξύ των ερευνητών
διαφέρει, καθορίζοντας τις μεθοδολο-
γικές επιλογές τους και προκαλώντας
διαφορές στην ερευνητική διαδικασία
(Woody & Adessky, 2002). Άλλωστε, η
παρούσα έρευνα αφορούσε το σχεδια-
σμό και την εφαρμογή μίας ψυχοεκ-
παιδευτικής ομάδας για παιδιά με συν-
δυασμό στοιχείων της προσωποκε-
ντρικής συμβουλευτικής και της γνω-
στικής-συμπεριφορικής θεραπείας και
όχι μία αυστηρά ψυχοθεραπευτική ή
γνωστικο-συμπεριφορική ομάδα για
ενήλικες, στο πλαίσιο των οποίων έχει
διερευνηθεί κυρίως η θεραπευτική συμ-
μαχία (Abouguendia et al., 2004. Anker
et al., 2010. Gillaspy et al., 2002. Joyce
et al., 2007. Marziali et al., 1997. Piper
et al., 2005). Επιπλέον, η ασυνέπεια των
ευρημάτων ίσως φανερώνει ότι η θε-
ραπευτική συμμαχία είναι μία μετα-
βλητή διαδικασίας ανεξάρτητη από τα
ατομικά χαρακτηριστικά και τα συ-
μπτώματα των μελών, όπως υποστηρί-
ζουν οι Anker et al. (2010).

Η αποδοχή των αγοριών από την
ομάδα των συνομηλίκων του ίδιου φύ-
λου συνδέθηκε θετικά και προέβλεψε
τη θεραπευτική συμμαχία της πρώτης
και της τρίτης συνάντησης, συμφωνώ-
ντας με όσα έχει δείξει η έρευνα για
την επίδραση των χαρακτηριστικών των
πελατών στην ατομική θεραπεία
(Horvath, 1991, όπ. αναφ. στο Horvath
& Luborsky, 1993). Επιπρόσθετα, η θε-
ραπευτική συμμαχία της πρώτης συνά-

414



ντησης συνδέθηκε θετικά και προέ-
βλεψε την αποδοχή των αγοριών από
την ομάδα των συνομηλίκων του ίδιου
φύλου αμέσως μετά από τη λήξη του
προγράμματος. Η θεραπευτική συμ-
μαχία δε σημείωσε καμία σημαντική
σχέση με την αποδοχή των κοριτσιών
από την ομάδα των συνομηλίκων του
ίδιου φύλου.

Η απουσία συνεπών σημαντικών συ-
σχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές
ίσως τελικά σημαίνει ότι η ποιότητα της

θεραπευτικής συμμαχίας είναι ανε-
ξάρτητη από το βαθμό αποδοχής των
αγοριών και των κοριτσιών από την
ομάδα των συνομηλίκων του ίδιου φύ-
λου, αλλά και την πιθανή παρουσία δια-
φορετικών χαρακτηριστικών ανά φύλο
που επιδρούν στην διαμόρφωση της θε-
ραπευτικής συμμαχίας. Επιπρόσθετα,
η επιλογή των ερευνητικών εργαλείων
ίσως να μην ήταν κατάλληλη για τον
προσδιορισμό της πιθανής σχέσης ανά-
μεσα στις μεταβλητές.
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Εισαγωγή

Η έρευνα για τις απόψεις των εκ-
παιδευτικών, αναφορικά με τις δομές
και την λειτουργικότητα της Συμβου-
λευτικής, πραγματοποιείται την περίο-
δο κορύφωσης της οικονομικής κρίσης,
δηλαδή σε ένα κομβικό στάδιο, όπου
αναδεικνύονται οι συνέπειες των επι-
βαλλόμενων οικονομικών πολιτικών
(Gallie, 2013). το θέμα των συνεπειών,
που εντάσσεται στο ερμηνευτικό πλαί-
σιο των κρίσεων, εμπεριέχει τους δια-
φορετικούς κοινωνικούς, πολιτικούς και
πολιτισμικούς χώρους, που μέσα στον
ιστορικό χρόνο επιδέχονται νέα στοι-

χεία, που σχετίζονται με τη δόμηση της
πραγματικότητας σε μεταβαλλόμενες
και αναπροσαρμοζόμενες συνθήκες
(Λίποβατς, 2013; Μαδιανός, & οικο-
νόμου, 2014).

Στην έρευνά μας, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-
2016, επικεντρωνόμαστε στο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον, σε ένα θεσμικό χώ-
ρο, που διασυνδέεται με τις ευρύτερες
πολιτικές διευθετήσεις και οικονομικές
αναπροσαρμογές (καλεράντε, 2015).
Στη θεώρησή μας λαμβάνεται υπόψη η
σύνθετη λειτουργία της εκπαίδευσης,
με βάση τον ουμανιστικό της χαρακτή-
ρα και τη διασύνδεση της με την αγορά
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εργασίας για τη συγκρότηση των πολι-
τικών υποκειμένων. Η Συμβουλευτική
συσχετίζεται με την εκπαίδευση μέσω
μιας διττής σχέσης του γνωσιακού, γνω-
στικού περιεχομένου της και του προ-
νοιακού λειτουργικού χαρακτήρα της
(Castles & Leibfried, 2012).

Η Συμβουλευτική ως δομή μεταβι-
βάζει απόψεις και περιεχόμενο γνώ-
σεων στα διαφορετικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα και ανατροφοδοτείται
από τους προβληματισμούς της διευρυ-
μένης εκπαιδευτικής κοινότητας. Αλ-
ληλοδιαπλεκόμενες σχέσεις ορίζουν τη
δυναμική ενός συστήματος, που η επι-
τυχία του βασίζεται στο έργο του Συμ-
βουλευτικού φορέα λόγω του προνοια-
κού του χαρακτήρα. οι απόψεις των εκ-
παιδευτικών, αφενός για την αξιολό-
γηση του μοντέλου της Συμβουλευτικής
και αφετέρου οι προτάσεις τους για ένα
αποτελεσματικό μοντέλο Συμβουλευτι-
κής, θεωρούμε ότι μπορούν να συμ-
βάλλουν στη δημιουργική ανασύνταξη
των τομέων της Συμβουλευτικής. Πα-
ράλληλα θα αναδειχθούν ζητήματα
αξιολόγησης της λειτουργικότητας των
φορέων και της συμβουλής τους στην
οργάνωση της εκπαίδευσης, με όρους
απόδοσης πέρα από την περιοριστική
οικονομική λογιστική αποτίμηση.

Μεθοδολογία έρευνας

Η έρευνα έχει ως αντικείμενο τη διε-
ρεύνηση των απόψεων των εκπαιδευ-
τικών για τις δομές της Συμβουλευτικής
με παράλληλη έμφαση στις προτάσεις
τους για την αποτελεσματικότητα ενός
μοντέλου Συμβουλευτικής, που θα βα-

σίζεται στις προσδιοριζόμενες και ερ-
μηνευόμενες ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών. Εξελικτικά, η έρευνα θα εξακτι-
νωθεί και στη διερεύνηση των απόψε-
ων γονέων και μαθητών. το πολυ-επί-
πεδο δείγμα εκτιμούμε ότι συγκριτικά
δίνει στοιχεία για τη λειτουργικότητα
των φορέων της Συμβουλευτικής, για το
ρόλο των Συμβουλευτικών δομών στην
εκπαίδευση και πιθανά για τις δυνατό-
τητες εξέλιξης του θεσμού της Συμβου-
λευτικής, ώστε να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις διευρυμένων ομάδων, που
εμπλέκονται με το θέμα της λειτουργίας
της Συμβουλευτικής, με απώτερο στό-
χο, οι θέσεις, απόψεις και προτάσεις να
οδηγήσουν στη σχηματοποίηση ενός μο-
ντέλου. 

Στο άρθρο μας παρουσιάζουμε τις
προτάσεις-απόψεις και στάσεις των εκ-
παιδευτικών, που χαρτογραφούν ση-
μασίες, σημαίνοντα, ενδεχομενικούς
λόγους, διαδικασίες, που συναρθρώ-
νουν πεδία θεωρητικής προσέγγισης
για τη Συμβουλευτική και αντίστοιχα
πεδία πρακτικής, που ενθυλακώνουν
λειτουργικά προαπαιτούμενα για το μο-
ντέλο της Συμβουλευτικής. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά
το σχολικό έτος 2015-2016. για τη διε-
νέργεια της έρευνας επικεντρωθήκαμε
στον Ν. Αττικής. Εκτιμήσαμε ότι σε μια
διευρυμένη περιοχή με διασπορά σχο-
λείων, όπου αντιπροσωπεύονται δια-
φορετικά κοινωνικο-οικονομικά στρώ-
ματα και διαφορετικοί τύποι σχολείων
τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπο-
ρούσαν να δώσουν στοιχεία για τη λει-
τουργικότητα της Συμβουλευτικής, ώστε
να αποδομηθούν οι συμβατικοί καθο-
ρισμοί της νομοθεσίας για τη λειτουρ-
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γία των αντίστοιχων οργάνων της Συμ-
βουλευτικής. 

Ειδικότερα, το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 173 εκπαιδευτικοί δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναφορικά
με το φύλο των εκπαιδευτικών τα δε-
δομένα αναδεικνύουν μικρή υπεροχή
των γυναικών με ποσοστό 54% (Ν=94)
έναντι των ανδρών οι οποίοι εκπροσω-
πούνται με ποσοστό 46% (Ν=79). το
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν
ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, με ερω-
τήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου.
Παράλληλα, στην έρευνα χρησιμοποι-
ήθηκε η δειγματοληπτική τεχνική της
μέγιστης διακύμανσης ανά ηλικιακή
ομάδα και μορφωτικό κεφάλαιο. ορί-
στηκαν τρεις ηλικιακές κατηγορίες: 1η

κατηγορία: 30-40 ετών, 2η κατηγορία:
41-50 ετών και 3η κατηγορία: μεγαλύ-
τεροι των 50 ετών. ένα ποσοστό 30%
(Ν=52) των εκπαιδευτικών που συμ-
μετείχαν στην έρευνα ανήκει στην 1η
ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή μεταξύ 30
και 40 ετών. Στη 2η ηλικιακή κατηγο-
ρία, μεταξύ 41 και 50 ετών ανήκει το
43% (Ν=74) των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στην έρευνα. το υπόλοι-
πο 27% (Ν=47) ανήκει στην 3η ηλι-
κιακή κατηγορία, δηλαδή στους εκπαι-
δευτικούς άνω των 50 ετών. Στο δείγμα
αντιπροσωπεύονται και τρία επίπεδα
μορφωτικού κεφαλαίου: Πτυχιούχοι
Πανεπιστημίου, εκπαιδευτικοί με Με-
ταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και εκ-
παιδευτικοί με διδακτορικές Σπουδές.
ως προς την ειδικότητα των συμμετε-
χόντων στην έρευνα θεωρούμε ότι χα-
ρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ικανοποιη-
τική, εφόσον στο δείγμα αντιπροσω-
πεύονται όλες σχεδόν οι ειδικότητες. Η

πλειονότητα των εκπαιδευτικών συ-
γκεντρώνεται στις λεγόμενες θεωρητι-
κές Επιστήμες με ποσοστό 62%
(Ν=107). οι θετικές Επιστήμες εκ-
προσωπούνται με ποσοστό 38%
(Ν=66). Επίσης, από τα δεδομένα της
έρευνας προκύπτει ότι το 51% (Ν=89)
των εκπαιδευτικών υπηρετεί σε γυ-
μνάσιο, το 32% (Ν=55) των εκπαιδευ-
τικών υπηρετεί σε γενικό Λύκειο, ενώ
το υπόλοιπο 17% (Ν=29) υπηρετεί σε
Επαγγελματικό Λύκειο (γράφημα 3).

Στην έρευνα συμμετείχαν αποκλει-
στικά εκπαιδευτικοί με μόνιμη εργα-
σιακή σχέση. Αποκλείσαμε αναπληρω-
τές και ωρομίσθιους, θεωρώντας ότι η
σχέση τους με την εκπαίδευση είναι ευ-
καιριακή και περιορισμένη και συνε-
πώς οι απόψεις τους δεν θα βασίζονταν
στην εμπειρία τους και δεν θα συνδέο-
νταν με παραμέτρους κινητοποίησης
και διασύνδεσης της Συμβουλευτικής
με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Εκτι-
μήθηκε, ότι η μόνιμη εκπαιδευτική ιδιό-
τητα, σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, δια-
συνδέει τις απόψεις-στάσεις με εμπει-
ρίες και αντίστοιχες δράσεις.

Στο ερωτηματολόγιο (Brace, 2013)
που αξιοποιήθηκε προσπαθήσαμε έντε-
χνα να διερευνήσουμε ζητήματα που
σχετίζονται με την οικονομική κρίση
και τις ευρύτερες διασυνδεόμενες κρί-
σεις στο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλ-
λον, ώστε να επικαιροποιήσουμε ζητή-
ματα, συσχέτισης της Συμβουλευτικής
με ζητήματα-απαιτήσεις που προκύ-
πτουν από τη σημασιοδότηση της πολυ-
επίπεδης πραγματικότητας.

Συνδυαστικά, οι ερωτήσεις ανοιχτού
και κλειστού τύπου διαμορφώθηκαν
ώστε να συμπληρώνουν η μια την άλλη,
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Γράφημα 1: Ειδικότητες

Γράφημα 2: Σπουδές

Γράφημα 3: τύπος Σχολικής Μονάδας



να εξελίσσουν τον προβληματισμό και
να δημιουργούν προϋποθέσεις μετά-
βασης σε υψηλότερο επίπεδο διερεύ-
νησης, για να μπορούν να ερμηνευθούν
οι μεταβάσεις και οι συναρθρώσεις δια-
φορετικού λόγου για εκτιμήσεις, από-
ψεις, προτάσεις. Απώτερος στόχος ήταν
να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο κά-
θε εκπαιδευτικός που συμμετέχει συ-
μπαράγει νόημα, ανοίγοντας διαδικα-
σίες διαλόγου, αξιοποιώντας την εκτύ-
λιξη των σκέψεων των ανθρώπων, που
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Η στατιστική επεξεργασία των δε-
δομένων, μετά την κωδικογράφησή
τους, έγινε με το Στατιστικό Πακέτο για
τις κοινωνικές Επιστήμες (Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS)
(Brace, Kemp & Snelgar, 2012). Η επε-
ξεργασία των απαντήσεων στις ανοι-
κτού τύπου ερωτήσεις έγινε με τη χρή-
ση της Ανάλυσης Περιεχομένου (Krip -
pen dorff, 2012) και με βάση συγκεκρι-
μένες κατηγορίες ανάλυσης και κριτή-
ρια κατηγοριοποίησης που προκύπτουν
από το αντικείμενο της έρευνας.

Ειδικότερα, για την ανάλυση των
απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοικτού
τύπου χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της
Ανάλυσης Περιεχομένου, η οποία συ-
νιστά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για
την κατανόηση των παραμέτρων σκέ-
ψης και δράσης των ατόμων, οργανώ-
νοντας και προβάλλοντας εξατομικευ-
μένες αντιλήψεις και κοινωνικές ανα-
παραστάσεις οι οποίες στην έρευνά μας
εκφράζονται μέσω του γραπτού λόγου
και προσεγγίζονται τόσο ποσοτικά, με
έμφαση στην αριθμητική διάσταση των
λεκτικών διατυπώσεων των υποκειμέ-

νων της έρευνας, όσο και ποιοτικά
εστιάζοντας την προσοχή στην ανάδει-
ξη και διερεύνηση των αναπαραστά-
σεων των υποκειμένων στο πλαίσιο
διάρθρωσης του κοινωνικού με το ατο-
μικό (Potter & Wetherell, 1995).

Η έρευνά μας διαφοροποιείται από
προηγούμενες έρευνες, διότι αξιοποι-
εί τον ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό χώ-
ρο, τις πολιτικές διαδικασίες που σχε-
τίζονται με την εκπαίδευση, τις οποίες
θεωρητικοποιεί και μετασχηματίζει σε
ερευνητικά εργαλεία, ώστε ο προσω-
πικός λόγος των ερευνώμενων να απο-
δίδει ερμηνείες εμβαθύνοντας σε προ-
τάσεις. Σε μια παραγωγική διαδικασία
επένδυσης οι ερμηνείες των εκπαιδευ-
τικών για τη λειτουργικότητα των εκ-
παιδευτικών θεσμών εννοιολογεί και
τις προσδοκίες τους, που απορρέουν
από το ρόλο τους, ως συντελεστών στο
εκπαιδευτικό έργο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ερευνητικές
πρακτικές συναρθρώθηκαν με νοημα-
τικές κατηγοριοποιήσεις, που ως ρημα-
τικότητα εμπεριέχουν την εκπαιδευτική
κουλτούρα και τη διαλεκτική σχέση με-
ταξύ του επαγγελματικού ρόλου και της
εκπαιδευτικής αποστολής. Στο τελικό
στάδιο των ερωτήσεων και ειδικότερα
των ανοιχτών ερωτήσεων μας βοήθησε
η προκαταρκτική έρευνα, όπου αξιο-
ποιήθηκε περιορισμένος αριθμός εκ-
παιδευτικών (Ν=35). Μας δόθηκε η δυ-
νατότητα να κατανοήσουμε ειδικότερα
θέματα για τις συνέπειες της ανομίας
ως κοινωνικού φαινομένου, του burn out
και των ευρύτερων συνεπειών της ανα-
σφάλειας και της αβεβαιότητας, που δη-
μιουργείται στα κοινωνικά υποκείμενα
σε ένα περιβάλλον ταχύτατων αναπρο-
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σαρμογών, όπου το άτομο καλείται διαρ-
κώς να επανορίζει, και σε προσωπικό
επίπεδο, στάσεις και επιλογές. 

Συζήτηση

γενικότερα, διαπιστώνεται ότι το θέ-
μα της Συμβουλευτικής προβληματίζει
τους εκπαιδευτικούς και διαφοροποι-
ούνται ως προς τις απόψεις τους (γρά-
φημα 4). 

Ακόμη και αυτοί που αναγνωρίζουν
την αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής
στην αποτελεσματικότητα της εκπαί-
δευσης εκφράζουν επιφυλάξεις για τη
θεσμική λειτουργικότητα, όπως φάνη-
κε κυρίως από την ανάλυση περιεχο-
μένου των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.
το θέμα της θεσμικής κρίσης πρέπει να
μας απασχολήσει και ήδη είναι θέμα
και άλλων ερευνών, όπου υποδηλώνε-
ται ο προβληματισμός ή η έλλειψη εμπι-
στοσύνης απέναντι στους θεσμούς (Σε-
φεριάδης, 2014). 

Στη διερεύνηση των απαντήσεων
των ερωτώμενων, στις κλειστού τύπου
ερωτήσεις, παρατηρήθηκε ότι οι εκ-
παιδευτικοί των δυο ηλικιακών κατη-
γοριών (30-40, 41-50) θεωρούν την Συμ-
βουλευτική ως απαραίτητο εργαλείο του
εκπαιδευτικού. Αντίθετα, η τρίτη κατη-
γορία (>50) θεωρεί ότι δεν είναι απα-
ραίτητη η Συμβουλευτική και επικε-
ντρώνεται στην εμπειρία των εκπαι-
δευτικών, που εκτιμάται ότι είναι αρ-
κετή, εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον
για να επιλυθούν προβλήματα. δίνει έμ-
φαση στην γραφειοκρατική οργάνωση
των φορέων και εκφράζει επιφυλάξεις
για οργανωσιακά και δομικά θέματα,
που μάλλον οι παρατηρήσεις τους θα
μπορούσαν να ερμηνεύουν οποιοδή-
ποτε δημόσιο φορέα. 

Ειδικά, οι κατηγορίες εκπαιδευτι-
κών με Μεταπτυχιακό και διδακτορι-
κό τίτλο, των δυο ηλικιακών κατηγο-
ριών, εμπιστεύονται εξειδικευμένους
φορείς. δεν παρουσιάζεται διαφορά ως
προς το φύλο, όπως φαίνεται, άνδρες
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Γράφημα 4: Συμβουλευτική στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου



και γυναίκες εκδηλώνουν το ενδιαφέ-
ρον τους για συνεργασία με τους φο-
ρείς της Συμβουλευτικής και μάλιστα
με έμφαση σε ένα σύστημα καταγρα-
φής ζητημάτων και παρακολούθησης
της εξέλιξης τους. 

οι απόψεις τους συγκεντρώνονται
στην οργάνωση διευρυμένων κέντρων
Συμβουλευτικής με παρακολούθηση συ-
γκεκριμένων περιστατικών μαθητών.
Αξιοσημείωτοι είναι οι λόγοι τους οποί-
ους επικαλούνται. Ειδικότερα, αναφέ-
ρονται στον επιμερισμό των ευθυνών,
δηλαδή ο εκπαιδευτικός να έχει δίπλα
του τον ειδικό και σε συνεργασία με αυ-
τόν να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα. δί-
νουν έμφαση στο συμβουλευτικό ρόλο

του ειδικού, τον οποίο δεν ταυτίζουν με
τον Σχολικό Σύμβουλο, ούτε και με ει-
δικότητα εκτός του εκπαιδευτικού χώ-
ρου. Πιθανά, ο Σχολικός Σύμβουλος
ταυτίζεται με τα αντικείμενα σπουδών
και με τον ειδικό του ρόλο στο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον. Ειδικά, σε περίο-
δο που εξετάζεται το ζήτημα της Αξιο-
λόγησης τους, θεωρούν τον Σχολικό
Σύμβουλο αξιολογητή-επιτηρητή και πι-
θανά λιγότερο κατάλληλο για Σύμβου-
λο (Πίνακας 1). 

ένα θέμα που μας εντυπωσίασε εί-
ναι η πρόταση τους για άνοιγμα της
Συμβουλευτικής, σε ζητήματα των ίδιων
των εκπαιδευτικών. Στην πρόταση του
μοντέλου της Συμβουλευτικής προτεί-
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Πίνακας 1
Καταλληλότερος Σύμβουλος

Πίνακας 2
Ζητήματα συμβουλευτικής παρέμβασης

Καταλληλότερος Σύμβουλος Συχνότητα Ποσοστό %

Ειδικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός 109 63

Εμβόλιμες επιστημονικές ειδικότητες 36 21

Σχολικοί Σύμβουλοι 28 16

Συμβουλευτική διαδικασία Συχνότητα Ποσοστό %

Ψυχολογικά προβλήματα μαθητών 119 69

Παραβατική συμπεριφορά 128 74

Μαθησιακές δυσκολίες 74 43

Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών 135 78

Ενδοεκπαιδευτικά θέματα 92 53

Ψυχική ανθεκτικότητα 108 62



νεται η λειτουργία ενός συστήματος
Συμβουλευτικής ως προς τους μαθητές
και τους γονείς και ένα σύστημα της
Συμβουλευτικής για τους ίδιους τους εκ-
παιδευτικούς.

Στο πρώτο μοντέλο Συμβουλευτικής
για τους μαθητές παρουσιάζεται ισο-
κατανομή ως προς τα ζητήματα: α) Ψυ-
χολογικά προβλήματα, β) Παραβατική
συμπεριφορά. Ζητήματα που έχουν σχέ-
ση με την γνώση και λειτουργικά θέ-
ματα του σχολικού περιβάλλοντος υπο-
βαθμίζονται. Στο δεύτερο μοντέλο Συμ-
βουλευτικής για τους εκπαιδευτικούς
αναδεικνύονται θέματα όπως: α) Burn
out καθηγητών, β) Επίλυση ζητημάτων
σχέσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
και γ) Ψυχολογικά θέματα απόρριψης-
αποδοκιμασίας. 

τα ζητήματα Συμβουλευτικής Πα-
ρέμβασης, έτσι όπως τα προσεγγίζουν
οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην
έρευνα αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.

γενικά παρατηρείται ως προς τους
εκπροσώπους των τμημάτων Συμβου-
λευτικής ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θε-
τική άποψη. Αναγνωρίζουν ότι η επι-

λογή των ατόμων γίνεται με αξιοκρατι-
κά κριτήρια, ότι τα άτομα έχουν τις γνώ-
σεις και τη διάθεση να συμβάλλουν.
Επισημαίνουν ότι διαθέτουν χρόνο για
να προετοιμάσουν έντυπα, να απαντή-
σουν σε ερωτήματα, να διοργανώσουν
ημερίδες και γενικά να έχουν παρου-
σία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αντί-
θετα, υπογραμμίζουν την ανεπαρκή ορ-
γάνωση της Συμβουλευτικής, που θεω-
ρούν ότι θα έπρεπε να είναι ένας ορ-
γανισμός με διαφορετικές ειδικότητες
σε άμεση διασύνδεση του σχολείου με
τα Συμβουλευτικά κέντρα. οι απόψεις
των εκπαιδευτικών αναφορικά με την
οργάνωση της Συμβουλευτικής αποτυ-
πώνονται στο γράφημα 5.

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν στην έρευνα σε ποσοστό
66% (Ν=114) εμπιστεύονται ένα αμ-
φίδρομο ανατροφοδοτικό μοντέλο που
θα συνδέει τις υπηρεσίες εκτός σχο-
λείου με το σχολικό περιβάλλον. το
19% (Ν=33) των εκπαιδευτικών επι-
λέγει ως μοντέλο Συμβουλευτικής Πα-
ρέμβασης αυτό που θα λειτουργεί εντός
σχολείου, ενώ το 15% (Ν=26) εμπι-
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Γράφημα 5: Μοντέλο Συμβουλευτικής Παρέμβασης



στεύεται τις υποστηρικτικές δομές εκτός
σχολείου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι από-
ψεις τους για την λειτουργία των εκ-
παιδευτικών οργάνων και γενικότερα
για την οργάνωση του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται,
ο Σύλλογος των διδασκόντων δεν συ-
ζητά θέματα, τα οποία σχετίζονται με
ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα,
παρά μόνο όταν μια κατάσταση εμφα-
νίζεται ως αδιέξοδη. Σπάνια διαβάζο-
νται τα έντυπα των Συμβουλευτικών Φο-
ρέων και –παρόλο που αναγνωρίζεται
το έργο των ατόμων, που εργάζονται σε
Συμβουλευτικούς Φορείς– το ενδιαφέ-
ρον για παρακολούθηση ημερίδων ή
δράσεων είναι περιορισμένο. 

Επισημαίνεται ότι η γενικότερη απα-
ξίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλο-
ντος κυρίως στο Λύκειο, έχει συμπα-
ρασύρει τη φυσικοποίηση μιας ανομι-
κής κατάστασης και απαθούς στάσης.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αισθάνο-
νται αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημέ-
νοι από το εκπαιδευτικό περιβάλλον,
κυρίως του γενικού και Επαγγελματι-
κού Λυκείου (Ν=84). θεωρούν ότι οι
παρεμβάσεις της Συμβουλευτικής θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην αλλα-

γή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
(Πίνακας 3).

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ει-
δικότερα οι δυο ηλικιακές κατηγορίες,
εκδηλώνουν το άγχος με ιδιαίτερα υψη-
λό ποσοστό ήτοι 82% (Ν=43) για την
1η ηλικιακή κατηγορία και 77% (Ν=57)
για τη 2η ηλικιακή κατηγορία. Στο ζή-
τημα της ανασφάλειάς τους δηλώ-
νουν –συνολικά οι δύο πρώτες ηλικια-
κές κατηγορίες, σε ιδιαίτερα υψηλό πο-
σοστό 87% (Ν=110)– ότι θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί φο-
ρείς, που έχουν συμβουλευτικό χαρα-
κτήρα, διευρύνοντας την παρέμβαση
τους στις σχολικές μονάδες.

Λέξεις που πιθανά να εννοιολογούν
τις απόψεις τους είναι: η εκπαιδευτική
συναίνεση, ο διάλογος και η επικέ-
ντρωση στην εκπαιδευτική λειτουργι-
κότητα. δηλαδή, πέρα από το προβαλ-
λόμενο λόγο της διαχειριστικής γνώσης
για τις εξετάσεις ή για την οικονομία
προκρίνουν επικέντρωση και στα ειδι-
κά θέματα των εκπαιδευτικών. Παρα-
τηρούν ότι το ρευστό περιβάλλον, ως
προς το νόημα και τον επαγγελματικό
ρόλο, και οι αντίστοιχες ενδεχομενικές
πολιτικές ενισχύουν πρακτικές αλλο-
τρίωσης, περιθωριοποίησης και απο-
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Πίνακας 3
Συναισθηματική εμπλοκή

Συναισθηματική εμπλοκή Συχνότητα Ποσοστό %

Αισθάνομαι αβοήθητος / η 70 83

Αισθάνομαι απογοητευμένος / η 54 64

Αισθάνομαι άγχος / η 72 86

Αισθάνομαι αποκλεισμένος / η 63 75



κλεισμών. ο Συμβουλευτικός Φορέας
επενδύεται με νόημα μέσα από διαδι-
κασίες που προτείνονται, ώστε να συ-
γκροτηθεί ένα όργανο, που να κινείται
έξω από το «νοσηρό» περιβάλλον της
εκπαίδευσης, δημιουργώντας προϋπο-
θέσεις ανατροπής.

Στις ανοιχτές ερωτήσεις παραθέτο-
νται οι θυμικές εμπειρίες, που αναδει-
κνύουν τις βιωμένες κρίσεις, την αγω-
νία και την απογοήτευση και ταυτό-
χρονα την μείωση της ψυχικής ανθε-
κτικότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
η τρίτη ηλικιακή ομάδα, που φαίνεται
καθηλωμένη στον εκπαιδευτικό της ρό-
λο, προβάλλει την έννοια της αυθεντίας,
δεν εξωτερικεύει συναισθήματα, ανα-
φέρεται στην εμπειρία της και αναδει-
κνύει διαφορετικές θέσεις αμφισβήτη-
σης των εκπαιδευτικών προβλημάτων,
ως κατασκευών, και την ταυτοποίηση
τους με συναφή προβλήματα σε προη-
γούμενες εποχές. 

Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα ο συμ-
βουλευτικός λόγος του ειδικού φορέα
θεωρείται άστοχος λόγος ή λόγος για
τους απαίδευτους και επικρίνεται η δρά-
ση φορέων έξω από τις σχολικές μονά-
δες, με έμφαση ότι η εκπαιδευτική ταυ-
τότητα και ο εκπαιδευτικός ρόλος συ-
γκροτούνται μέσα από αλυσίδες εμπει-
ριών και γνώσεων στους εκπαιδευτι-
κούς χώρους. 

Συμπεράσματα

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ηθι-
κής και πολιτικής αποδόμησης, η σκια-
γράφηση των απόψεων των εκπαιδευ-
τικών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

για τους φορείς της Συμβουλευτικής πα-
ρουσιάζει τις διασυνδέσεις εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος και ειδικών φο-
ρέων, μέσω των λογο-αναλυτικών προ-
σεγγίσεων τους. οι ηλικιακές ομάδες
των νέων εκπαιδευτικών, με ανώτερο
μορφωτικό κεφάλαιο, ενσωματώνουν
στην εκπαιδευτική νοηματοδότηση, την
εσωτερικευμένη ένταση, σε πολλαπλά
πεδία του ασκούμενου έργου. έτσι, η
Συμβουλευτική θεωρείται αναγκαία,
διότι διασυνδέει την εκπαιδευτική δια-
δικασία με την ειδική καθοδήγηση και
για την εκτόνωση των κρίσεων. 

Η Συμβουλευτική εντάσσεται μέσα
στο διευρυμένο μοντέλο του καταμερι-
σμού έργου και αντίστοιχων ευθυνών.
το κομβικό στοιχείο για τους νέους εκ-
παιδευτικούς είναι η αντίληψη της σύν-
θετης, πολιτικής, κοινωνικής και οικο-
νομικής κατάστασης. Μέσα σε αυτό το
πεδίο σημαινόντων οι νέοι εκπαιδευτι-
κοί ορίζουν σχέσεις και καταστάσεις
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με βάση
και την νεανική κουλτούρα, που νοη-
ματοδοτεί το ζήτημα της αλλοτρίωσης
και του αποκλεισμού (France, 2016). το
μοντέλο της Συμβουλευτικής στο εκ-
παιδευτικό περιβάλλον προσδιορίζεται
ως ένα νομιμοποιημένο σύστημα δια-
δικασιών για την αντιμετώπιση δυσαρ-
μονιών, που βασίζονται σε ανομικά φαι-
νόμενα και ψυχολογική απορρύθμιση
(Unal-Karaguven, 2009).

το μοντέλο λειτουργίας της Συμ-
βουλευτικής εκτιμάται ότι θα πρέπει να
επανεξεταστεί, να μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως υπερδομή, ώστε να διασυνδε-
θούν άτομα και πρακτικές με τις σχο-
λικές μονάδες και να συγκροτηθούν
διαμεσολαβητικοί φορείς. το θέμα της
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οργάνωσης της αποτελεσματικής της
Συμβουλευτικής αποδεσμεύεται από τις
οικονομικές διαδικασίες μείωσης των
δαπανών και λειτουργεί ως σύστημα
που λαμβάνει υπόψη του τις διευρυνό-
μενες ανάγκες των εκπαιδευτικών. οι
εκπαιδευτικές διεργασίες και οι συμ-
βουλευτικές πρακτικές ενοποιούνται σε
έναν επικαθορισμό στόχων και προο-
πτικών, όπου η εξέλιξη της Συμβου-
λευτικής σχετίζεται ρητά ή υπόρρητα
με την αναμόρφωση των Συμβουλευτι-
κών Φορέων. 

οι εκπαιδευτικοί φαίνεται με την
καταγραφή των απόψεων και των εμπει-
ριών τους να είναι αντιπροσωπευτικοί
τύποι των κατακερματισμένων υποκει-
μένων. Ειδικά, οι δυο ηλικιακές ομά-
δες των νέων προσπαθούν μέσω του εκ-
παιδευτικού τους ρόλου να προβάλλουν
ζητήματα και να επικαθορίσουν θε-
σμούς που συνδέονται με την λειτουρ-
γικότητα του έργου τους. Είναι σημα-
ντικό ότι η Συμβουλευτική προσεγγίζε-
ται, μέσω των εναλλακτικών δυνατοτή-
των που πιστεύουν ότι μπορεί να προ-
βάλλει. το υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο
των εκπαιδευτικών φαίνεται να έχει ιδι-
αίτερη βαρύτητα, διότι εννοιολογούν
τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης, ανα-
γνωρίζουν τον λειτουργικό ρόλο των ει-
δικών και επενδύουν στη μετάβαση
γνώσεων από τους ειδικούς στην εκ-
παιδευτική κοινότητα. 

Αντίθετα, η τελευταία ηλικιακή ομά-
δα –η οποία αντιπροσωπεύει τα άτομα
που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
αποδεσμευθούν από την εκπαιδευτική
τους ειδικότητα, λόγω συνταξιοδότη-
σης– θεωρεί ότι οι τυπικές-αυστηρές
εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να δια-

τηρήσουν τον ηγεμονικό τους ρόλο και
λόγο και να περιορίσουν οποιαδήποτε
παρέμβαση στη σχολική μονάδα. Πα-
ρατηρείται, ότι η Συμβουλευτική θεω-
ρείται ως «άλλος λόγος» και ως μοντέ-
λο οργάνωσης σύμφωνα με την τρίτη
ηλικιακή ομάδα δεν εντάσσεται στο
γραφειοκρατικό μοντέλο της εκπαί-
δευσης. Αυτό το στοιχείο μας απασχό-
λησε ιδιαίτερα, διότι άτομα αυτής της
ηλικιακής κατηγορίας βρίσκονται και
σε ηγετικές θέσεις, που καθορίζουν πο-
λιτικές για τη διαμόρφωση εκπαιδευτι-
κής πολιτικής αλλά και για την εφαρ-
μογή της. Η ερμηνεία αυτής της ομάδος
επικεντρώνεται στο φόβο της αποδό-
μησης των εκπαιδευτικών μονάδων, από
τις παρεμβάσεις των ειδικών θεσμικών
κέντρων. Ειδικότερα, ερμηνεύουν τις
παρεμβάσεις αυτές, ακόμη και με την
μορφή της Συμβουλευτικής, ως αντα-
γωνιστικό, αντιθετικό λόγο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η Συμβου-
λευτική ως διαδικασία στο εκπαιδευτι-
κό περιβάλλον φαίνεται να είναι ανα-
γκαιότητα για τους νέους εκπαιδευτι-
κούς, που επειδή διαθέτουν υψηλό μορ-
φωτικό κεφάλαιο κατανοούν την συν-
θετότητα του εκπαιδευτικού ρόλου και
επανορίζουν την έννοια της αυθεντίας
με επικέντρωση όχι στην μονοδιάστα-
τη ερμηνεία της κοινωνικής και πολιτι-
κής πραγματικότητας αλλά στην πολυ-
πρισματική προσέγγιση, που μπορεί να
προκύψει μέσα από την συνάρθρωση
διαφορετικών λόγων. Επίσης, υποδη-
λώνεται μια προσέγγιση τους ότι ο ρό-
λος της εκπαίδευσης υπερβαίνει το
άθροισμα των γνωστικών αντικειμένων
και αντιλαμβάνονται τη συνθετότητα
του εκπαιδευτικού ρόλου μέσα από την
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ανάγκη παρέμβασης σε πολλά διαφο-
ρετικά επίπεδα. Ίσως, να θεωρούν την
Συμβουλευτική ως διαδικασία, μέσω
της οποίας θα αποκτήσουν ένα αντί-
στοιχο κοινωνικό status, που αρμόζει
στο υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο τους,
που φαίνεται να μην αξιοποιείται στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η Συμβουλευτική έχει να αντιμετω-
πίσει τις εκπαιδευτικές προκλήσεις, τις
αντιθέσεις αλλά και τις αντιστάσεις, που
παρουσιάζονται σε όλους τους χώρους,
που πρέπει να μετεξελιχθούν, εγκιβω-
τίζοντας νέες προτάσεις και μετανεω-
τερικά προτάγματα. Ειδικά, σε περίο-

δο αμφισβήτησης των θεσμών, η εκ-
παίδευση θα πρέπει να μετατοπίσει το
ενδιαφέρον της στην κριτική ανάλυση
των προβλημάτων, μέσα από έναν εκτε-
ταμένο διάλογο με τη διευρυμένη εκ-
παιδευτική κοινότητα. Η κριτική ανά-
λυση θα αναδείξει τις αδιαφανείς σχέ-
σεις αιτιότητας και επικαθορισμού, που
συντελούν στην εδραίωση μιας μορφής
αντι-ουμανιστικής αλλά και αντιπαρα-
γωγικής εκπαίδευσης. Η Συμβουλευτι-
κή εντάσσεται μέσα στις πρακτικές λό-
γου για τον κοινωνικό, πολιτικό και πο-
λιτισμικό μετασχηματισμό του εκπαι-
δευτικού περιβάλλοντος. 
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Υποθέσεις εργασίας

Είναι γνωστό (Tourangeau και
Ellsworth, 1979, διακογιάννη, 1981, 20-
3), ότι η γνήσια συναισθηματική έκ-
φραση του προσώπου σχετίζεται με τον
ψυχισμό του ατόμου, που την εκφράζει.

Αυτό θα εξασφαλιζόταν, στην πειρα-
ματική μας εργασία, με την υποβολή
των υποκειμένων σε μουσική ακρόαση
κομματιών, που διεγείρουν συναισθή-
ματα. καθώς, όμως, είναι δύσκολο να
καταγραφεί όλη η ροή του συναισθή-
ματος, από την γέννησή του και μετά,

ο κ.δ. είναι (Φιλόλογος – Νομοπολιτικός - θεολόγος) Ψυχολόγος (Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής
– Ψυχολογίας / Ψυχολογίας, [Πειραματικής, γνωστικής, Εξελικτικής, Σχολικής] και κοινωνικής –
Kλινικής Ψυχολογίας), Msc [Ψυχοανάλυσης και ]κοινωνικής – κλινικής / Kλινικής Ψυχολογίας, δρ
(I.K.Y.)  [κλινικής Παιδονευροψυχολογίας και] Ψυχιατρικής Kλινικής Ψυχολογίας, Ερευνητής Βιο-
ψυχοανάλυσης, επί τιμή Α΄ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, πρ. αναπληρωτής διευθυντής Περι-
φερειακού Επιμορφωτικού κέντρου Εκπαιδευτικών θεσσαλίας (τριανταφύλλου 5, 41221 - Λά-
ρισα, 2410550160, 2352043670, 6956001229 (6956001231), e-mail: dimoulask@yahoo.gr, facebook,
Linkedin, Twitter: κώσταδημουλάς, Blog: psychobiopath˃Hist (http://cms.psychobio.webnode.gr)

**Η ομάδα Βιοψυχοαναλυτικής έρευνας, που, από πολλών ετών, ίδρυσε και συντονίζει ο κων-
σταντίνος δημουλάς, διέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εργασία αυ-
τή, τα εξής μέλη της: δημουλάς Ευριπίδης, Παπαδημητρίου θεοδώρα, ξαγρεμμενάκος Σταμάτης,
καλαμπαλίκη ολυμπία, Μπουντούρη Εύα, δημουλά Αθανασία, θηβαίου Στέλλα, Αγραφιώτη Νε-
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δας,  κύριος άξονας έργου της οποίας είναι «το φύλο ως ερώτημα», υποέργο του οποίου είναι και
η παρούσα έρευνα.
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Περίληψη
Σκοπός μας ήταν να ερευνηθεί αν και πώς μπορεί να αναδυθεί, στο πρόσωπο, η συγκίνηση
του παιδιού, με την εισβολή αγχογόνων σκέψεων, σ’ αυτήν. έλαβαν μέρος 144 παιδιά (αγό-
ρια, κορίτσια) 6, 9, 11 ετών. τα αποτελέσματα  έδειξαν νόθευση «εξόδου» καθαρού του συ-
ναισθήματος, της ευτυχίας, αλλά και της λύπης, και των περί αυτά, στο πρόσωπο. Στα μι-
κρότερα παιδιά, λόγοι, κυρίως, μη εισέτι ωρίμανσης των σχετικών, με την έκφραση, μυώ-
νων του προσώπου, και, στα μεγαλύτερα, λόγοι, κυρίως, ψυχοκοινωνικοί, έκαναν το αποτέ-
λεσμα αυτό ελάχιστα εμφανές. υπό την επήρρεια αγχογόνων σκέψεων, η ανάδυση  της συ-
γκίνησης, στο παιδί, είναι λιγότερο καθαρή, απ’ ό,τι χωρίς αυτές.

Λέξεις-κλειδιά: Άγχος, Σκέψη, Εμπλοκή, Συναίσθημα, Συγκίνηση, έκφραση.



θα λαμβάναμε, εδώ, την «σύνοψή» του.
το ίδιο έγινε και για την έκφραση του
συναισθήματος αυτού.

Πριν απ’ όλα, θα έπρεπε να προσ-
διορίσουμε το «ποσό» της σχέσης βίω-
σης και έκφρασης του συναισθήματος.
γύρω από τα δύο κυρίαρχα αντιθετικά
συναισθήματα της Λύπης και της Χα-
ράς, που θα χρησιμοποιούσαμε, θα μπο-
ρούσαν να διεγερθούν, περιθωριακά,
και άλλα συναισθήματα: γι’ αυτό η με-
λέτη αφορά, πιθανολογικά, σε όλη την
διάσταση των γνωστών παγκόσμιων συ-
ναισθημάτων. και αυτό, ακριβώς, που
περιμέναμε, αυτό βγήκε στην έρευνά
μας. Όσο θα συνεχιζόταν η υποβολή
των υποκειμένων στην διέγερση, μου-
σικά, των συναισθημάτων τους, θα έπρε-
πε να θεωρούμε ότι υπάρχει η βίωση
των συναισθημάτων αυτών. Η παρα-
πάνω σύγκριση σ’ αυτό, ακριβώς, απο-
σκοπούσε: να δούμε, στην ουσία, αν πε-
τύχαμε την γνησιότητα της έκφρασης,
που, έτσι κι αλλιώς, ήταν το ζητούμενο
στην έρευνά μας. έτσι, μία από τις συ-
γκρίσεις, που θα κάναμε, θα έπρεπε να
είναι αυτή της Βίωσης (υποκειμενική
αίσθηση του συναισθήματος) και της
έκφρασης (αντικειμενική κρίση του
αντίστοιχου συναισθηματικού εκφρα-
στικού αποτελέσματος). Σε κάποια στιγ-
μή, και χωρίς να διακοπεί η παραπάνω
υποβολή, κατά την οποία θεωρήσαμε
ότι θα συνεχιζόταν η βίωση και η αντί-
στοιχη έκφραση των συναισθημάτων,
θα έπρεπε να μπλοκάρουμε την όλη δια-
δικασία, παρεμβάλλοντας ένα συναί-
σθημα, ικανό να το πραγματοποιήσει.
θεωρήσαμε, ότι η ισχυρή αηδιαστική
φανταστική εικόνα θα μπορούσε να κά-
νει αυτό, που επιζητούσαμε. τα αποτε-

λέσματά μας έδειξαν, ότι η υπόθεσή μας
ήταν ισχυρή. Φυσικά, θα έπρεπε να «με-
τρηθεί», τώρα, η βίωση του συναισθή-
ματος, επί του οποίου θα έπεφτε η ό.π.
εικόνα, δηλαδή, το τώρα βιούμενο υπό-
στρωμα, ό,τι αυτό και αν περιείχε: φυ-
σιολογικά, το προηγούμενο, αλλά και,
τώρα, αναμενόμενο, έστω με δυσκολία,
λόγω της ό.π. παρεμβολής, συναίσθημα
και την αηδιαστική παρεμβολή. θα
έπρεπε να συγκρίνουμε το πριν βιού-
μενο συναισθηματικό υπόστρωμα με το
τώρα. το τώρα βιούμενο συναισθημα-
τικό υπόστρωμα θα έπρεπε, φυσιολο-
γικά, να ’βγεί, ως γνήσια κατάσταση,
στην έκφραση του προσώπου. θα έπρε-
πε να συγκρίνουμε το τώρα βιούμενο
συναισθηματικό υπόστρωμα με το τώ-
ρα, κατ’ αντιστοιχία, εκφραζόμενο συ-
ναισθηματικό αποτέλεσμα. το αποτέ-
λεσμα αυτό θα έπρεπε να υπήρχαν ιδα-
νικοί μετρητές, για να μας το παρου-
σιάσουν. Όμως, μπορούσαμε να υπο-
θέσουμε, όπως, βέβαια, και στην αντί-
στοιχη βίωση, ότι, πέραν οτιδήποτε άλ-
λου ήθελε προκύψει (άλλωστε, όλες οι
μετρήσεις μας θα γίνονταν σ’ όλη την
διάσταση των συναισθημάτων), με την
παρεμβολή τόσον ανασχετικού συναι-
σθηματικού παράγοντα, τουλάχιστον
θα ανακοπτόταν ή θα μειωνόταν το
προηγούμενο συναίσθημα, στην περί-
πτωση της Χαράς, ή θα αυξανόταν στην
περίπτωση της Λύπης, καθώς Λύπη και
Αηδία ανήκουν στην ίδια ομάδα των
αρνητικών, λεγόμενων, συναισθημάτων.
Όπως θα συγκρίναμε το πριν και το με-
τά βιούμενο συναισθηματικό υπόστρω-
μα, έτσι θα έπρεπε να συγκρίνουμε και
τα δύο αντίστοιχα, εκφραστικά, συναι-
σθηματικά αποτελέσματα. Αν μη τι άλ-
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λο, θα είχαμε ένα μέτρο της διαφοράς,
που θα προέκυπτε, σε αντικειμενικό
(όσον γίνεται, η άποψη των κριτών ποι-
οτικών μεγεθών, όπως είναι τα συναι-
σθήματα, να είναι αντικειμενική), πλέ-
ον, επίπεδο. Με άλλα λόγια, θα βλέ-
παμε, σε σύγκριση, την έκφραση και
την αποέκφραση γνήσιων συναισθημά-
των. Ή, αλλιώς, θα βλέπαμε την απο-
έκφραση της έκφρασης γνήσιων συ-
ναισθημάτων. το τελευταίο, ακριβώς
αυτό, ήταν και το ζητούμενο. Αφού θα
είχαμε ’δεί την βίωση και την απο-βίω-
ση των συναισθημάτων και αφού θα τα
είχαμε ’δεί και ως έκφραση και απο-
έκφρασή των, στο πρόσωπο, θα είχαμε
την σιγουριά, ότι δεν μιλήσαμε, εδώ, για
δύο, ανεξάρτητα, πράγματα (βίωση –
αποβίωση και έκφραση – αποέκφραση
του συναισθήματος), αλλά για δύο δια-
δικασίες (βίωση – έκφραση και απο-
βίωση – αποέκφραση του συναισθήμα-
τος), την δεύτερη με βάση την πρώτη,
δηλαδή, σε σχέση της δεύτερης προς την
πρώτη. για να καταστεί πραγματικότη-
τα το τελευταίο, θα έπρεπε να συγκρί-
νουμε τις «διαφορές», που θα είχαν
προκύψει, απ’ όλα τα παραπάνω: βίω-
ση – αποβίωση, με έκφραση – αποέκ-
φραση, και βίωση – έκφραση, με απο-
βίωση – αποέκφραση. Η τελευταία αυ-
τή σύγκριση θα μας έδειχνε, συνοπτι-
κά, την σχέση έκφρασης – αποέκφρα-
σης γνήσιων συναισθημάτων. θα απέ-
μενε να συγκρίνουμε την σχέση έκ-
φρασης – Αποβίωσης και Βίωσης –
Αποέκφρασης. Η σχέση έκφρασης –
Αποβίωσης θα μας έδειχνε, αν, στην
διαφορά Βίωσης – Αποβίωσης, έπαιξε
κάποιο ρόλο η έκφραση, στην Απο-
βίωση, ως ένα είδος feedback, και το

ίδιο θα γινόταν με την Αποέκφραση,
στην Βίωση, για πιθανή, «προληπτική»,
επίδραση, στο υποκείμενο, κατ’ αυτήν.
τα τελευταία, βεβαίως, μόνον ενδείξεις
θα μπορούσαν να μας προσφέρουν, στο
πλαίσιο αυτής, εδώ, της πειραματικής
έρευνας, καθώς πιστεύουμε ότι τα τε-
λευταία θα απαιτούσαν πολύ μεγαλύ-
τερη εμβάθυνση στο θέμα.

Όλα, τα παραπάνω, θα γίνονταν χω-
ριστά, για τα δύο φύλα, όχι, τόσον, για-
τί αυτή είναι η πάγια (πάντως, όχι χω-
ρίς λόγο) τακτική, στα τέτοια, αλλά και
σ’ άλλου (του οποιουδήποτε) είδους,
πειράματα, αλλά, κυρίως, γιατί περι-
μέναμε διαφορές, μεταξύ των φύλων,
σ’ όλες τις διαδικασίες, που, παραπά-
νω, συζητούνται, κατά την βιβλιογρα-
φία. Στους συνοπτικούς μας πίνακες,
πάντως, θα είχαμε, και συνολικά, τις
δύο ομάδες μας, για την περίπτωση, που
κάποιος αναγνώστης ή ερευνητής θε-
λήσει να εργαστεί, πάνω στο θέμα μας,
με βάση και αυτή την (συνολική, αν και
αδόκιμη, για την ώρα) άποψη.

Πειραματικό σχέδιο (δομή)

Η έρευνα αφορά παιδιά ηλικίας -
6+, -9+ και -11+ χρονών, αγόρια και
κορίτσια, που φοιτούν στο δημοτικό
Σχολείο, μέσου κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου, ανεξάρτητα άλλων παραγό-
ντων. Μπορούσε να λάβει μέρος κάθε
παιδί, που θα πληρούσε τις παραπάνω
προϋποθέσεις, από οποιοδήποτε μέρος
της χώρας, με έλληνες γονείς, που και
οι δύο ζουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον
κατά το χρονικό διάστημα από την γέν-
νηση του παιδιού τους και μετά. τα
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υποκείμενα θα εξετάζονταν, όλα, στις
ίδιες συνθήκες (ενδοϋποκειμενικό σχέ-
διο): έτσι, θα είχαμε αυτόματη εξίσω-
ση όλων των υποκειμενικών σχετικών
μεταβλητών, που θα κρατιόντουσαν,
έτσι, σταθερές, αλλά και θα πετυχαί-
ναμε τον πλήρη έλεγχο των ατομικών
διαφορών. Αυτό, όμως, όπως συμβαί-
νει σ’ όλα τα ενδοϋποκειμενικά σχέδια,
μας κατέστησε πολύ επιφυλακτικούς
και προσεκτικούς, στον έλεγχο των σχε-
τικών μεταβλητών της διαδοχής των
συνθηκών. δεδομένου, ότι θα εξετάζα-
με, κατά πόσον η έκφραση συναισθη-
μάτων, στο πρόσωπο, πετυχαίνεται, φυ-
σιογνωμικά, στον βαθμό, που τα αι-
σθανόμαστε, θα έπρεπε, πρώτα, απ’
όλα, να ελεγχθεί, κατά πόσον το πρό-
σωπο δεν έχει, έτσι κι αλλιώς, εκφρα-
στικά, το συναίσθημα, που θα ζητηθεί
να εκφραστεί, ότι, δηλαδή, το εκφρα-
στικό αποτέλεσμα είναι, όντως, εκ-
φραστικό αποτέλεσμα κατά τα ερεθί-
σματα, που θα υποβάλλαμε στο υπο-
κείμενο, γι’ αυτό, ακριβώς, το εκφρα-
στικό αποτέλεσμα, και δεν είναι, λίγο
– πολύ, παγιωμένη (μέχρι την ώρα της
πειραματικής διαδικασίας –που θα γι-
νόταν, ολόκληρη, την ίδια ημέρα– του-
λάχιστον) κατάσταση του υποκειμένου.
Μ’ άλλα λόγια, έπρεπε να ελεγχθεί, αν
το πρόσωπο είναι, γενικά (διότι αυτό
δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει στην
εντέλειά του), ουδέτερο, όταν, βέβαια,
δεν είναι υπό την επήρρεια ερεθισμά-
των, που συνεγείρουν συναισθήματα.
Φυσικά, ο έλεγχος της ουδετερότητας,
και μόνον για τον λόγο, ότι επρόκειτο
για προσπάθεια ελέγχου τού κατά πό-
σον το πρόσωπο είναι ή μπορεί να εί-
ναι (όταν δεν εκτίθεται σε ερεθίσματα,

που διεγείρουν συναισθήματα) ουδέ-
τερο, έπρεπε, οπωσδήποτε, ακριβώς,
για την διατήρησή του σε (όσον γίνε-
ται) ουδέτερη κατάσταση (ουδετερο-
ποίηση), να γίνει, σ’ όλα τα υποκείμε-
να, πρώτος, πριν οτιδήποτε άλλο της
λοιπής διαδικασίας. θα έπρεπε να επα-
κολουθήσει ο έλεγχος, επί ουδέτερης,
και πάλιν, έκφρασης, η οποία μόλις θα
είχε ελεγχθεί, της εγκυρότητας του μέ-
σου, με το οποίο θα επιχειρούσαμε, την
κάθε φορά, να αποεκφρασιοποιήσου-
με το πρόσωπο του υποκειμένου, δη-
λαδή να «αφαιρέσουμε» την όποια έκ-
φραση θα είχε πάρει το πρόσωπο του
υποκειμένου, κατά τα ερεθίσματα. για
λόγους, που εξηγούνται στο γενικό μέ-
ρος της εργασίας, έχει επιλεγεί η αη-
δία (αηδιαστική φανταστική εικόνα).
Ακριβώς, για τον ίδιο, ό.π., λόγο (εγκυ-
ρότητα του μέσου, με το οποίο θα διε-
γείραμε την συναισθηματικότητα του
υποκειμένου, αποβλέποντας στην έκ-
φρασή της), θα ακολουθούσε, για την
κάθε ομάδα: για τα μισά (στον ίδιο
αριθμό, μεταξύ των φύλων) υποκείμε-
να, η φάση της ακρόασης των μουσικών
κομματιών, λυπητερού και χαρούμενου,
κατά την προτίμηση των υποκειμένων,
από μια τριάδα εξ’ αυτών, κατά τρόπο,
που περιγράφεται στο κεφάλαιο, το σχε-
τικό με την μεθοδολογία του πειράμα-
τος, εναλλάξ, για να ακολουθήσουν η
φάση με την ακρόαση της ίδιας μουσι-
κής ενότητας, λυπητερής – χαρούμενης,
ό.π., εναλλάξ, με παρέμβαση, προς το
τέλος της, του ό.π. αηδιαστικού ερεθί-
σματος, και για τα άλλα μισά υποκεί-
μενα θα γινόταν το αντίστροφο. ο πλή-
ρης έλεγχος της παραπάνω εγκυρότη-
τας, αλλά και η αποφυγή των επιδρά-
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σεων των συνθηκών διαδοχής, απαι-
τούσαν εναλλαγή, όχι, μόνον, μεταξύ
των μουσικών ενοτήτων, χωρίς την πα-
ρέμβαση της –ό.π.– αηδιαστικής εικό-
νας και μεταξύ αυτών, με την παρέμ-
βαση αυτή, αλλά και εναλλαγή μεταξύ
αυτών χωρίς με αυτές με την παρέμβα-
ση αυτή. Σχηματίστηκαν εικοσιτέσσε-
ρις διαδοχές. Σε καθεμιά, από τις ει-
κοσιτέσσερις, αυτές, διαδοχές, θα
έμπαιναν, με κλήρωση, αγόρια και κο-
ρίτσια, σε ίσο αριθμό, ανάμεσα στα φύ-
λα και μεταξύ φύλων, για κάθε περί-
πτωση. έτσι, θα είχαμε δύο ισάριθμες
ομάδες, μεταξύ των δύο φύλων. θεω-
ρήσαμε την ισαριθμία αυτή προτιμότε-
ρη, από την περίπτωση να είχαμε, σε
μία περίπτωση, περισσότερα υποκεί-
μενα και, σε μία άλλη, λιγότερα. Σε πε-
ρίπτωση, που δεν θα είχαμε μεγάλη
προσέλευση υποκειμένων και, πάντως,
σε περίπτωση, που τα υποκείμενά μας
θα ήσαν ολιγότερα του αριθμού 2 (φύ-
λα) x 24 (διαδοχές) = 48, έτσι, ώστε να
έχουμε έστω από ένα άτομο, και των
δύο φύλων, σε κάθε περίπτωση, θα πε-
ριοριζόμασταν, όπως και έγινε (με κλή-
ρωση, μεταξύ των ατόμων, που θα εί-
χαν δηλώσει συμμετοχή, μέχρι μια κά-
ποια – μεγάλου, πάντως, χρονικού δια-
στήματος – ημερομηνία / προθεσμία:
περίπου ένα έτος, από την έναρξη των
εργασιών μας), στον αριθμό 24, για κά-
θε ομάδα, βάζοντας, μόνον, ένα άτομο,
σε κάθε περίπτωση, με κλήρωση. Να
σημειωθεί, ότι πρόκειται για εναλλα-
γές φάσεων ελάχιστα διαφέρουσες, με-
ταξύ των, η μία από την αμέσως διαδο-
χική της ή από τις άλλες, γενικά. έτσι,
δεν θα υπήρχε ουσιώδης (τέτοια, που
να προκαλεί πρακτικά προβλήματα)

διαφορά τοποθέτησης των ατόμων, σε
διαφορετικές φάσεις, αλλά θα υπήρχε
τοποθέτησή τους σε, σχεδόν, ίδιες εναλ-
λαγές, έτσι, που να μην αλλοιώνονται
(ουσιωδώς, τουλάχιστον) τα προφυλα-
κτικά μέτρα μας, από τις επιδράσεις
διαδοχής.

Όλα τα υποκείμενα εξετάστηκαν,
χρονολογικά, κατά την είσοδό τους, στο
πειραματικό έργο μας, έχοντας αυτά
την πρωτοβουλία, στο ακριβές ραντε-
βού.

Υλικό

Στην όλη διαδικασία του πειράμα-
τός μας, θα έπρεπε να ληφθούν, υπό-
ψη, συναισθήματα κωδικοποιούμενα
μόνον στην έκφραση του προσώπου,
χωρίς άλλη συμπληρωματική κίνηση,
και, βέβαια, μόνον τα παγκοσμίως ανα-
γνωρισθέντα, ως στο πρόσωπο εκφρα-
ζόμενα, κλεινόμενης στο «άλλο» οποι-
ασδήποτε άλλης έκφρασης και οποιου-
δήποτε άλλου συναισθήματος θεωρη-
θεί ότι υπήρξε, που, όμως, είναι πέρα,
από αυτά. Προς ευχερέστερη χρήση, τα
συναισθήματα αυτά κωδικοποιήθηκαν
σε αλφαβητική σειρά και έτσι θα χρη-
σιμοποιούνταν, στο εξής, όπου δεν θα
υφίστατο άλλος λόγος.

Με δεδομένο, ότι η έκφραση των
υποκειμένων θα έπρεπε, μετά το πέρας
του πειραματικού έργου, να κριθεί, και
με δεδομένο, επίσης, ότι πρόκειται για
συναισθήματα κωδικοποιούμενα μόνον
στο πρόσωπο, χωρίς άλλη συμπληρω-
ματική κίνηση, τα υποκείμενα θα έπρε-
πε, κατά τα ανωτέρω, να είναι, στην
διάρκεια της καθαυτό πειραματικής
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διαδικασίας, την ώρα της μαγνητοσκό-
πησης, με το κεφάλι, όσον γίνεται, ακί-
νητο, για να είναι δυνατή η όσον γίνε-
ται καλύτερη κριτική, επί του αποτελέ-
σματος της έκφρασής των. για την δια-
τήρηση του κεφαλιού σε, όσον γίνεται,
μεγαλύτερη ακινησία, χωρίς, βέβαια,
αυτή να είναι, δεδομένου, κυρίως, ότι
τα υποκείμενα θα ήταν παιδιά και με-
ρικά, από αυτά, πολύ μικρά, σε βλάβη
τής –όσον μεγαλύτερης– βίωσης και έκ-
φρασης των συναισθημάτων, χρησιμο-
ποιήθηκε ειδικό προσκεφάλαιο (περί-
που όπως το υποστηρικτικό της κεφα-
λής στην οδοντιατρική πολυθρόνα ή στο
λουτήρα των κομμωτηρίων), προσαρ-
μοσμένο στο ύψος ανατομικής, αλλά
αναπαυτικής, καρέκλας, στην οποία θα
καθόταν το υποκείμενο «ανατομικά»:
με την ρίζα της μύτης (ρΜ), το σαγόνι
(Σγ) και το στέρνο (Στ), σε κατακόρυ-
φο άξονα, προς τα αυτιά (Α) και το έδα-
φος (ε), με τους ώμους (ω) και τους
βραχίονες (Β) να κατεβαίνουν, παράλ-
ληλα, προς αυτόν, και τα χέρια (Χ)
απλωμένα, με τις παλάμες (Π) κολλη-
μένες στους μηρούς (Μ), που, ενωμέ-
νοι, θα κοιτάζουν, κατευθείαν, μπρο-
στά, έτσι, που να σχηματίζεται, ιδεατά,
από το μέσον κάθε γόνατου (γ), ως την
ρίζα της μύτης, ένα πλάσμα ισοσκελούς
τριγώνου, με τα πόδια κρεμασμένα, κά-
θετα, στο έδαφος, έτσι, που, από τους
μικρούς των πελμάτων (μΠ), ως την ρί-
ζα της μύτης, να σχηματίζεται, επίσης,
ιδεατά, πλάσμα ισοσκελούς τριγώνου.
Αυτά, όλα, προς αποφυγή κάθε άλλης
(πλην της έκφρασης του προσώπου,
όπως αυτή ορίστηκε, στην αρχή) κίνη-
σης του σώματος, η οποία θα μπορού-
σε να επηρεάσει την έκφραση αυτή.

Η έκφραση αυτή, κωδικογραφού-
μενη στις –ό.π.– επτά, διεθνώς, ανα-
γνωρισμένες, «ποικιλίες» της, ως της
ομάδας των θετικών ή αυτής των αρνη-
τικών συναισθημάτων, θα έπρεπε να
προκληθεί από ερέθισμα χαρούμενο ή
λυπηρό, αντίστοιχα. ως τέτοια, χρησι-
μοποιήθηκαν αποσπάσματα των τριών
πρώτων (3’) λεπτών (κατά τα υποδει-
κτικά πορίσματα της συγκεκριμένης
μουσικοψυχολογικής έρευνας) μουσι-
κών έργων, από τον πίνακα του J.
Guilhot, για μουσικοθεραπεία (η επι-
λογή έγινε τυχαία, με κλήρο, μεταξύ
πολλών, άλλων, τέτοιων), προκαλού-
ντων Χαρά και Λύπη. Επειδή, για την
πρώτη περίπτωση, υπήρχαν, στον πί-
νακα, μόνον τρία μουσικά έργα, έπρε-
πε να κρατηθούν ισάριθμα τρία (έγινε
κλήρωση), από τα δεύτερα. για ευχε-
ρέστερη χρήση, τα έργα αυτά κωδικο-
ποιήθηκαν, για το εξής. Σχηματίστηκαν
έξι (3, για Λύπη, και 3, για Χαρά), χω-
ριστές, κασέτες, με τα έργα αυτά, ό.π.,
με, μόνον, το χρησιμοποιούμενο μέρος,
από τα αποσπάσματα αυτά, για ευχε-
ρέστερη χρήση, στον χειρισμό τους. τα
υποκείμενα θα επέλεγαν, για καθεμιά,
από τις δύο, ό.π., περιπτώσεις, την μία,
για κάθε περίπτωση. τη μουσική θα
άκουγαν τα υποκείμενα από στερεο-
φωνικό κασετόφωνο. Η πρόκληση
της –ό.π.– έκφρασης θα έπρεπε, από
ένα σημείο και μετά, να εμποδιστεί, από
συναίσθημα αηδίας, η οποία θα αυτο-
επροκαλείτο, ύστερα από φωτεινό σή-
μα, στο άνω μέρος του φακού της κά-
μερας, με την οποία θα κάναμε τις λή-
ψεις (πίσω από παραβάν, έτσι, που το
υποκείμενο θα έβλεπε μόνον τον φακό
της κάμερας: καταβλήθηκε κάθε προ-
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σπάθεια να αποφευχθεί εμπλοκή πα-
ραγόντων, όπως κόπωση, αδημονία,
αμηχανία, ένταση, προβληματισμός
κ.λπ., στην διαδικασία των φάσεων και,
γενικά, στην όλη διαδικασία του πει-
ράματος), για να επακολουθήσει η κρι-
τική των ταινιών, με την εισαγωγή, στον
νου (φαντασία), της πιο ισχυρής (σε
ένταση και διάρκεια, σε συνδυασμό),
κατά την κρίση του ίδιου του υποκει-
μένου, αηδιαστικής εικόνας, από τρεις
(ισάριθμες των –ό.π.– μουσικών κομ-
ματιών, Λύπης και Χαράς), το πολύ, τις
πιο ισχυρές, όπως, αμέσως, πιο πριν,
που θα μπορούσε να έχει το υποκείμε-
νο. το υποκείμενο θα μπορούσε και να
μην αποκαλύψει την εικόνα του αυτή
(θα σημειωνόταν, ότι επρόκειτο για
άγνωστη αηδιαστική εικόνα), πλην, θα
έπρεπε να κάνει χρήση, κατά την δια-
δικασία του πειράματος, της ίδιας εκεί-
νης, πάντα, αηδιαστικής εικόνας, που
θα είχε επιλέξει, για χρήση. Η περιχα-
ράκωσή της, άλλωστε, σ’ αυτό, ακριβώς,
αποσκοπούσε. Η επιλογή του μουσικού
έργου (λυπηρού – χαρούμενου) και της
(φανταστικής) αηδιαστικής εικόνας του
υποκειμένου θα έβγαινε μέσα από την
βαθμολόγηση όλων των μουσικών έρ-
γων, που θα άκουγε, και όλων των αη-
διαστικών εικόνων, που θα μπορούσε
να έχει το υποκείμενο, σε τρεις (3) βαθ-
μούς, αυξανόμενης (+ à) –σε «ένταση»
(E) Χ «διάρκεια» (δ) συμποσούμενης–
ισχύος, σε Προκαταρκτικό δελτίο
(πκδ), αριθμημένο, σε αντιστοιχία με
τον αύξοντα (βάσει του μεθοδολογικού
σχεδίου του πειράματος) αριθμό του
υποκειμένου, κωδικογραφικά αναγρα-
φόμενου. το υποκείμενο θα είχε την δυ-
νατότητα να σημειώσει, τυχόν, γενικές

ή (και) ειδικές παρατηρήσεις του, για
τις επιλογές του και τα σχετικά μ’ αυ-
τές. Σημειώσεις, σχετικές, θα είχε την
δυνατότητα να αναγράψει και ο πει-
ραματιστής, στο πίσω (λευκό) μέρος του
πκδ. Η ημερομηνία διαδικασίας θα
ήταν προσημειωμένη, από τον πειρα-
ματιστή. για τον έλεγχο της ουδετερό-
τητας του προσώπου, πριν το υποκεί-
μενο δοκιμαστεί, στα μουσικά έργα και
στην αηδιαστική εικόνα, κατασκευά-
στηκε κασέτα, με γράμματα και αριθ-
μούς, επιλεγμένα στην τύχη, με κλήρω-
ση, από το σύνολο των 24 γραμμάτων
(γ) του ελληνικού αλφαβήτου και των
πρώτων 24 ελληνικών αριθμών (Α), που
τοποθετήθηκαν σε χωριστές κληρωτί-
δες και επακολούθησε (μιας ρίψης νο-
μίσματος «κορώνα-γράμματα», για το
με τι (γ ή Α) θα γίνει η αρχή) η κλήρω-
ση, ανά ένα, γ και Α, για την σύζευξη,
εναλλάξ, σε ίσο χρόνο, για το κάθε στοι-
χείο και για το κάθε μεσοδιάστημα ανά-
παυσης μεταξύ των στοιχείων, και με
την ίδια ακουστικότητα (ρυθμό, έντα-
ση, φωνή, χροιά κ.λπ.) των στοιχείων,
σε δύο, χωριστές, διαφορετικές, σειρές,
για δύο, διαδοχικές, ακροάσεις, κατά
το σχέδιο.

Με βάση τις –ό.π.– επιλογές του, το
υποκείμενο θα έμπαινε στην καθαυτό
πειραματική διαδικασία. Προς αποφυ-
γή κάθε άλλης επιρροής, η διαδικασία
θα ελάμβανε χώρα σε κενό δωμάτιο,
όπου θα υπήρχε, μόνον, ένα τραπέζι,
για την συμπλήρωση των δελτίων υπο-
κειμένων (δυ) («τι αισθανθήκατε»),
και ένα αριθμητήριο, ειδικά διαμορ-
φωμένο, για την περίσταση, για την «μέ-
τρηση» του συναισθήματος, από τα πιο
μικρά παιδιά, ενώ στερεοφωνική εγκα-
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τάσταση, για την εκπομπή των μουσι-
κών έργων, και κάμερα, για την λήψη,
θα ήσαν κρυμμένα, πίσω από παραβάν.
για να αποφευχθούν πιθανές επιδρά-
σεις διαδοχής, στην συμπλήρωση των
δελτίων, υπήρξε μέριμνα, έτσι, ώστε,
στο σύνολο των έξι (6) φάσεων, στην
επτάδα των συναισθημάτων, να μην
υπάρχει η ίδια σειρά, αφήνοντας, βέ-
βαια, ως τελευταίο, πάντα, το «άλλο».
Η ίδια, αυτή, σειρά τηρήθηκε, για όλα
τα υποκείμενα. για αποφυγή τυχόν λα-
θών, στα μεγαλύτερα παιδιά και, έτσι
κι αλλιώς, για τα μικρότερα παιδιά, ο
πειραματιστής ήταν εφοδιασμένος με
συνοπτικό δελτίο καταγραφής όλων,
όσων θα κατέγραφαν τα πρώτα, στα
δελτία τους, ή θα έλεγαν, ότι θα έπρε-
πε να καταγραφεί, τα δεύτερα.

τις κασέτες έπρεπε να δει ομάδα
κριτών. Χρειάστηκε βίντεο προβολής. Η
προβολή θα ελάμβανε χώρα στο –ό.π.–
γυμνό δωμάτιο, προς αποφυγή ανεπι-
θύμητων (άλλων) επιδράσεων, κατά την
ώρα της προβολής και κρίσης. οι από-
ψεις των κριτών θα καταγράφονταν, σε
κάρτα «τι είδατε», όπως η παραπάνω
«τι αισθανθήκατε»-ι, με τον πίσω λευ-
κό χώρο, επίσης, διαθέσιμο, για, τυχόν,
παρατηρήσεις. Όπως σ’ όλα τα προη-
γούμενα δυ, μπορούσε να αναγράφε-
ται, και εδώ, ο αριθμός (Αρ) και το δελ-
τίο (δ), όχι, πλέον, υποκειμένου (υ),
αλλά κριτή (κ), η φάση (φ, αντίστοιχα
προς το –εκεί– Φ), με, επιπλέον, θέση,
για τον αριθμό και του υποκειμένου.
Σ’ όλα τα δελτία, οι απόψεις θα δια-
βαθμίζονταν ποιοτικά (μα, και αριθμη-
τικά, από το 1 έως το 7), σε εφτάβαθμη
κλίμακα, ως εξής: ελάχιστα – πολύ λί-
γο – λίγο – μέτρια – πολύ – πάρα πολύ –

έντονα, με μέσον το «μέτρια» (4). Προς
αποφυγήν επιδράσεων διαδοχής, η σει-
ρά των συναισθημάτων (ίδια, για όλους
τους κριτές) κατασκευάστηκε (πάντα,
με κλήρωση), έτσι, ώστε κανένα δελτίο
(κάρτα, κ) να μην εμφανίζει την ίδια
σειρά, στην επτάδα (Ε) τους.

Δειγματοληψία

Σ’ αυτή την έρευνα, θα μπορούσε να
συμμετάσχει το οιοδήποτε παιδί, αγό-
ρι – κορίτσι, -6+, -9+, -11+ χρονών του
δημοτικού Σχολείου, μεσαίου κοινωνι-
κοοικονομικού επιπέδου, από οποιο-
δήποτε μέρος της χώρας, από έλληνες
γονείς, που ζουν, τουλάχιστον από την
γέννηση του παιδιού τους και μετά,
όπως και το ίδιο τους το παιδί, στην Ελ-
λάδα. Με έδρα διεξαγωγής της έρευ-
νας την Λάρισα, κέντρο, άλλωστε, γε-
ωγραφικό της χώρας, θα μπορούσαμε
να υποθέσουμε, ότι, όλα, όσα παιδιά θα
ήθελαν να συμμετάσχουν, φυσικά με
την θέληση και την έγκριση των γονιών
τους, θα είχαν την ίδια (περίπου) δυ-
νατότητα, να το κάνουν. θα μπορούσε
να υποτεθεί, ότι άτομα του μεσαίου κοι-
νωνικοοικονομικού στρώματος (μιλά-
με για οικογένειες) ανήκουν στην κα-
τηγορία των δυνάμενων να ταξιδέψουν,
για κάποιον λόγο, προς το κέντρο αυ-
τό. για να «μηδενιστεί» (όσο είναι δυ-
νατόν) η διαφορά της δυνατότητας αυ-
τής. ανάμεσα στις οικογένειες. που θα
ταξίδευαν. προς την Λάρισα (και, μά-
λιστα, για έναν τέτοιο σκοπό), μ’ αυτή
των διαμενόντων, στην πόλη αυτή, θε-
ωρήσαμε λογικό, ότι η γνωστοποίηση
της διεξαγωγής της έρευνάς μας θα ήταν
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το ίδιο επιτευκτή, και για τις δύο περι-
πτώσεις (ταξιδευτών, προς και από την
πόλη), με αναρτημένες (τοιχοκολλημέ-
νες) ανακοινώσεις, σ’ όλες τις εξόδους
και εισόδους των σταθμών, όλων των
μέσων μαζικής μεταφοράς πληθυσμού
(σταθμός ο.Σ.Ε. και κ.τ.Ε.Λ.). έτσι,
τόσον οι ερχόμενοι, στην Λάρισα, όσον
και οι πολίτες της Λάρισας, θα είχαν
(περίπου) την ίδια πιθανότητα, να γνω-
ρίσουν το γεγονός της διεξαγωγής της
έρευνάς μας. Αυτό αποδεικνύεται και
από την (σχετικά, μικρή και, πάντως),
σχεδόν μισή μισή, ό.π., γεωγραφική δια-
στρωμάτωση της προέλευσης και προ-
σέλευσης των υποκειμένων. Μπορού-
με να θεωρήσουμε την δειγματοληψία
μας τυχαία καιν έτσιν τα δείγματά μας
αντιπροσωπευτικά, μια και, όχι, μόνον,
έγινε μη μεροληπτικά (τόσον, για τα –
επιμέρους – υποκείμενα, όσον, και για
το αν αυτά θα είναι κάτοικοι ή μη της
Λάρισας), αλλά και είχε δοθεί, σ’ όλα
τα – πιθανά – υποκείμενα, η ίδια (ακρι-
βώς) πιθανότητα, να συμμετάσχουν, σ’
αυτήν.

την ομάδα των κριτών της έκφρα-
σης των συναισθημάτων των υποκειμέ-
νων μας θα αποτελούσαν δύο άντρες
και δύο γυναίκες, κατά πάγια τακτική
προτίμησης της ισαριθμίας, ανώτατης
μόρφωσης, ηλικίας ίδιας, περίπου, με-
ταξύ των, κατόπιν επιθυμίας, που οι ίδι-
οι εκδήλωσαν, όπως έγινε και με την
δειγματοληψία των υποκειμένων. Ερ-
γάστηκαν όλοι μαζί, αλλά χωριστά, ο
ένας από τον άλλον, στον ίδιο χρόνο,
χωρίς να ακούνε τον ήχο των βιντεο-
κασετών, όπου μαγνητοσκοπήθηκε η
όλη πειραματική διαδικασία, παρά με
βάση, μόνον, την εικόνα.

Συγκρίσεις

Αρχικά, θα ελέγχαμε, κατά πόσον
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν:
1. Η Αηδία, ως τέτοια, επί ουδέτερου

εδάφους, στο πρόσωπο (κατάσταση
ι, φάση α’), αλλά και σε περίπτωση,
που, παρ’ ελπίδα, εισχωρήσουν συ-
ναισθήματα ή και η ίδια η Αηδία,
πριν την επιβάλουμε (κατάσταση ι,
φάση β1’). 

2. Η Μουσική (Λυπηρή ή Χαρούμενη),
ως ερέθισμα, που θα μας έδινε, με
την βίωσή της, στο πρόσωπο του υπο-
κειμένου, την λυπηρή ή χαρούμενη
έκφραση (καταστάσεις ιι και ιιι,
στην φάση α’), χωρίς, ακόμα, την επι-
βολή της Αηδίας (καταστάσεις ιι και
ιιι, στην φάση β1’). Η δεύτερη φάση,
και των τριών καταστάσεων (ι, ιι,
ιιι), θα περιείχε δύο τμήματα (β1, β2): 
β1: την Βίωση –έκφραση (που εί-

ναι, στην ουσία, η Αναμονή της
β2)

β2: την Απο-βίωση –Απο-έκφραση
(λόγω Εμπλοκής της Αηδίας).

Μπαίνοντας στην καθαυτό εργασία
της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων:
θα συγκρίναμε: και για τις τρεις κατα-
στάσεις:
Α) για την Βίωση του Συναισθήματος

(δηλαδή, γι’ αυτό, που τα υποκεί-
μενα θα μας δήλωναν, ότι αισθάνο-
νταν):
τον έλεγχο [υ(Β)] με την Βίωση
[υ1(Β1)]
την Βίωση [υ1(Β1)] με την Απο-βίω-
ση [υ2(Β2)]
τον έλεγχο [υ(Β)] με την Απο-βίω-
ση [υ2(Β2)]
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Β) για την έκφραση του Συναισθήμα-
τος (δηλαδή, γι’ αυτό, που θα είχαν
ιδεί οι κριτές, στο πρόσωπο των
υποκειμένων):
τον έλεγχο [κ(Ε)] με την έκφρα-
ση [κ1(Ε1)]
την έκφραση [κ1(Ε1)] με την Απο-
έκφραση [κ2(Ε2)]
τον έλεγχο [κ(Ε)] με την Απο-έκ-
φραση [κ2(Ε2)]

γ) για την γνησιότητα του Συναισθή-

ματος (δηλαδή, γι’ αυτό, που θα δή-
λωναν τα υποκείμενα, ότι αισθάνο-
νταν, σε σχέση, μ’ αυτό, που θα εί-
χαν ιδεί οι κριτές, στο πρόσωπο των
υποκειμένων):
τον έλεγχο της Βίωσης [υ(Β)] με
τον έλεγχο της έκφρασης [κ(Ε)]
την Βίωση [υ1(Β1)] με την έκφρα-
ση [κ1(Ε1)]
την Απο-βίωση [υ2(Β2)] με την Απο-
έκφραση [κ2(Ε2)]

Y(B) και υ1(Β1) (ΕΛ-ΑΝ)

Y1(B1) και υ2(Β2) (ΑΝ-ΕΜ)

Y(B) και υ2(Β2) (ΕΛ-ΕΜ)

κ(Ε) και κ1(Ε1) (ΕΛ-ΑΝ)

κ1(Ε1) και κ2(Ε2) (ΑΝ-ΕΜ)

κ(Ε) και κ2(Ε2) (ΕΛ-ΕΜ)

Y(B) και κ(Ε) (ΕΛ)

Y1(B1) και κ1(Ε1) (ΑΝ)

Y2(B2) και κ2(Ε2) (ΕΜ)

π ε ρ ι λ η π τ ι κ ά
Α) 1. υ(Β): υ1(Β1), 2. υ1(Β1):υ2(Β2), 3. υ(Β):υ2(Β2)
Β) 1. κ(Ε): κ1(Ε1), 2. κ1(Ε1):κ2(Ε2), 3. κ(Ε):κ2(Ε2)
γ) 1. υ(Β): κ(Ε), 2. υ1(Β1):κ1(Ε1), 3. υ2(Β2):κ2(Ε2)

σ υ ν ο π τ ι κ ά
Α)1.υ:υ1,2.υ1:υ2,3.υ:υ2, Β)1.κ:κ1,2.κ1:κ2,3.κ:κ2 γ)1.υ:κ,2.υ1:κ1,3.υ2:κ2
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Όλα, χωριστά, για τα δύο φύλα, αλ-
λά και για όλο το δείγμα, για όποιον το
χρειαστεί.

Στατιστική αναλυση

Παρά την ελεύθερη συνθήκη έκ-
φρασης οποιουδήποτε συναισθήματος,
όπως ήταν, φυσικό, άλλωστε, υπό την
επήρεια λυπηρής ή χαρούμενης μουσι-
κής, δημιουργήθηκαν, κυρίως, μόνον,
οι αντίστοιχες καταστάσεις της Λύπης
και της Χαράς και, μόνον, σποραδικά,
εμφανίστηκαν κάποια αποτελέσματα
άλλων συναισθημάτων, κυρίως, ομόλο-
γων, που, όμως, ήσαν τόσο λίγα, που
δεν δικαιολογούσαν στατιστική ανάλυ-

ση. Η στατιστική ανάλυση, που ακο-
λουθήθηκε, αφορά, τελικά, μόνον στα
συναισθήματα, που, το δίχως άλλο, δη-
μιουργήθηκαν και εκφράστηκαν, κατά
πλεονασμό (Λύπη και Ευτυχία), στις
αντίστοιχες καταστάσεις Λύπης και Χα-
ράς. οι όποιες, λοιπόν, συγκρίσεις ακο-
λούθησαν αφορούσαν στις μεταβλητές:
(κατάσταση) Λύπη ή Χαρά – (Φάση)
(Β1) Αναμονή ή (Β2) Εμπλοκή – (Συ-
ναίσθημα) Λύπη ή Ευτυχία, α ν α λ υ -
τ ι κ ά : Χαρά – (Αναμονή) – Ευτυχία /
Χαρά – (Εμπλοκή) – Ευτυχία / Λύπη –
(Αναμονή) – Λύπη / Λύπη – (Εμπλοκή)
– Λύπη. τα δεδομένα μας δεν πληρού-
σαν το κριτήριο της κανονικότητας, κα-
θώς δεν ακολουθούσαν την κανονική
κατανομή.
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Αυτό μας ανάγκασε να εφαρμό-
σουμε μη παραμετρικούς στατιστικούς
ελέγχους, για τις συγκρίσεις μας. τα
στατιστικά τεστς, που εφαρμόστηκαν
είναι:
α) Wilcoxon Matched - Pairs Signed -

Ranks Test (πιο απλά, Wilcoxon
Matched-Pairs Test ή, απλά,
Wilcoxon Test): για τις συγκρίσεις
παρατηρήσεων των ίδιων ανθρώπων
(υποκειμένων ή κριτών), σε δύο
διαφορετικές περιστάσεις (π.χ., στην
φάση Αναμονή - Εμπλοκή).

β) Mann - Whitney U Test (πιο απλά,
Mann-Whitney Test): για τις συ-
γκρίσεις δύο διαφορετικών ομάδων
ανθρώπων (υποκείμενα και κρι-
τές), προκειμένου να διαπιστώσου-
με, αν υπάρχουν διαφορές, μεταξύ
τους, ως προς μία κοινή μεταβλητή
(π.χ., μέτρηση της αηδίας). Επίπεδο
σημαντικότητας ήταν, για όλες τις
περιπτώσεις μας, το 0,05.

Αποτελέσματα

Αρχικά, ελέγξαμε τον τρόπο, κατά
τον οποίο η αηδιαστική εικόνα λει-
τούργησε, όντως, ως στοιχείο εμπλο-
κής της αρξάμενης δράσης του συναι-
σθήματος. Στα εξάχρονα και στα εν-
νιάχρονα παιδιά, η λειτουργία αυτή
υπήρξε η ίδια, σ’ όλες τις συναισθημα-
τικές καταστάσεις, αυτό και στην βίω-
ση και στην έκφραση του συναισθήμα-
τος. Στα εντεκάχρονα παιδιά, παρατη-
ρήθηκε (στα αγόρια, μικρή), στατιστι-
κά, σημαντική διαφορά, στην βίωση της
λύπης (αυτό, πολύ πιο εμφανώς, και
στα κορίτσια), περισσότερο από την

κατάσταση της ουδετερότητας, ενώ,
στην βίωση της ευτυχίας, η λειτουργία
της αηδίας υπήρξε μικρότερη. γενικά,
η διαφορά υπήρξε εμφανής, στα κορί-
τσια, στην βίωση του συναισθήματος
της αηδίας, στην κατάσταση της χαράς,
ενώ, στο σύνολο του δείγματος, και στα
δύο φύλα, στην βίωση της λύπης είναι,
που φάνηκε αυτή η διαφορά. Στην έκ-
φραση, δεν υπήρξε, πουθενά, καμία,
στατιστικά, σημαντική διαφορά. κα-
τόπιν, έγινε ο έλεγχος της διαφοράς,
μεταξύ των φάσεων στις συναισθημα-
τικές καταστάσεις της λύπης και της χα-
ράς. Στην περίπτωση της λύπης, παρα-
τηρήθηκαν τα εξής: τα εξάχρονα παι-
διά, βίωσαν το συναίσθημα περισσό-
τερο,- κατά σειρά, στον έλεγχο, στην
εμπλοκή, στην αναμονή (αντίστροφα,
τα αγόρια), και το εξέφρασαν λιγότε-
ρο στην εμπλοκή, από τις δύο προη-
γούμενες φάσεις, όπως και τα εννιά-
χρονα παιδιά, που και βίωσαν το ίδιο
(με εμφανή και τη διαφορά, υπέρ της
αναμονής, λίγο στα αγόρια, γενικά), το
ίδιο, με τα εντεκάχρονα (με την έκ-
φραση να υπερέχει, ελαφρώς, στην
αναμονή), αλλά και μ’ όλο το δείγμα,
με εμφανή την υπεροχή της βίωσης,
στην φάση του ελέγχου, έναντι της ανα-
μονής, κυρίως στα κορίτσια, που, επί-
σης, βίωσαν την λύπη περισσότερο, απ’
ό,τι στην φάση ελέγχου, έτσι κι αλλιώς.
Στην περίπτωση της χαράς, παρατηρή-
θηκαν τα εξής: τα εξάχρονα παιδιά βιώ-
νουν την ευτυχία λιγότερο, στην φάση
της εμπλοκής, απ’ ό,τι στις δύο άλλες
φάσεις, και το ίδιο (τα αγόρια περισ-
σότερο, απ’ ό,τι, στην αναμονή, αλλά,
έτσι κι αλλιώς, λιγότερο, απ’ ό,τι στον
έλεγχο) το εκφράζουν, όπως και τα εν-
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νιάχρονα παιδιά, αλλά και τα εντεκά-
χρονα, με τα κορίτσια να βιώνουν, στα-
διακά (έλεγχος ® αναμονή ® εμπλο-
κή), όλο και λιγότερο, το συναίσθημα
και να το εκφράζουν, ελαφρώς, αντί-
στροφα, μεταξύ των δύο τελευταίων
φάσεων, όπως, ακριβώς, και το δείγ-
μα, στο σύνολό του. Στην σχέση βίωσης
και έκφρασης του συναισθήματος, ο
στατιστικός έλεγχος έδειξε, ότι, με την
αηδία να βιώνεται (πλην, στα εντεκά-
χρονα παιδιά, όπου δεν υπάρχει, στα-
τιστικά, σημαντική διαφορά) περισσό-
τερο, απ’ ό,τι εκφράζεται, παντού, τα
συναισθήματα (ελαφρά, στην αναμονή
της λύπης, στα εντεκάχρονα παιδιά, και
χωρίς διαφορά, μόνον, στον έλεγχό της,
στα εξάχρονα παιδιά) εκφράζονται λι-
γότερο, απ’ όσο βιώνονται. οι διαφο-
ρές είναι, από πολύ έως πάρα πολύ και
έντονα, σημαντικές, και στην αηδία, αλ-
λά και στα άλλα συναισθήματα. Η δια-
φορά αυτή φαίνεται να είναι (κάπως)
μεγαλύτερη, στην περίπτωση της ευτυ-
χίας. Ελέγχοντας, στατιστικά, τα δύο
φύλα, βλέπουμε ότι, με την αηδία να
λειτουργεί ίδια (πλην, ως βίωση, στα
εξάχρονα και στα εννιάχρονα κορίτσια,
στην κατάσταση της ουδετερότητας,
στην φάση της εμπλοκής, όπως και, στο
σύνολό τους, στα κορίτσια, το ίδιο, με
την κατάσταση της χαράς), παντού, οι
μόνες διαφορές, που παρατηρούνται,
είναι, στο σύνολο του δείγματος, στην
βίωση της λύπης (και στην έκφρασή
της), στην αναμονή και της ευτυχίας
στον έλεγχο, υπέρ των κοριτσιών. δη-
λαδή, διαφορές παρατηρούνται, εδώ,
μόνον, στο σύνολο του δείγματος, στην
βίωση, κάποτε, της λύπης, κάποτε, της
ευτυχίας, και στην έκφραση της πρώ-

της, υπέρ των κοριτσιών. τελειώνοντας,
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της
έρευνάς μας, διαηλικιακά. Σ’ όλες τις
ηλικίες, η βίωση της αηδίας (πλην, ελα-
φρά, στα εννιάχρονα κορίτσια, έναντι
των εντεκάχρονων κοριτσιών) δεν πα-
ρουσιάζει καμιά διαφορά, αλλά η έκ-
φρασή της είναι μεγαλύτερη, στα εν-
νιάχρονα και στα εντεκάχρονα παιδιά
(χωρίς, μεταξύ τους, διαφορά), έναντι
των εξάχρονων. τα ίδια (πλην υπερο-
χής των εννιάχρονων κοριτσιών και,
γενικά, όλων των εννιάχρονων παιδιών,
έναντι των εντεκάχρονων, στην βίωσή
της) παρατηρούνται, και στην εμπλοκή
της, στην κατάσταση της λύπης, και τα
ίδια, περίπου (χωρίς διαφορά, στην
βίωσή της, σ’ αγόρια και κορίτσια, και
στην έκφρασή της, μεταξύ εξάχρονων
και εντεκάχρονων αγοριών, και με υπε-
ροχή των εννιάχρονων, έναντι των εξά-
χρονων και, ελαφρά, αντίστροφα, στα
εννιάχρονα και τα εντεκάχρονα αγό-
ρια, στην βίωσή της), και στην κατά-
σταση της χαράς. Στην παραγωγή του
συναισθήματος, διαφορές έχουμε, μό-
νον, στην έκφραση. Ίδια, στην αναμο-
νή, των εννιάχρονων, έναντι των εξά-
χρονων αγοριών, υπέρ των εννιάχρο-
νων και των εντεκάχρονων κοριτσιών,
στον έλεγχο και στην αναμονή της λύ-
πης, και υπέρ των εντεκάχρονων, ένα-
ντι των εξάχρονων, στον έλεγχο της ευ-
τυχίας, υπέρ των εννιάχρονων (που
υπερέχουν, στον έλεγχο, και των εντε-
κάχρονων) και των εντεκάχρονων, στον
έλεγχο και την αναμονή της λύπης, και
υπέρ των εντεκάχρονων (στον έλεγχο
και στην αναμονή) και των εννιάχρο-
νων (αναμονή), στην ευτυχία, έναντι
των εξάχρονων παιδιών.
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Συζήτηση

Αν παίρναμε, ως βάση της συζήτη-
σής μας, την σχέση βίωσης (εμπειρίας)
και έκφρασης του συναισθήματος, θα
διαπιστώναμε, ότι, αρχικά, τα δύο αυ-
τά γεγονότα, βεβαιότατα, σχετίζονται,
μεταξύ τους, κι αυτό δείχνει και την γνη-
σιότητα του συναισθήματος, που βλέ-
πουμε, στο πρόσωπο των παιδιών. Βε-
βαίως, τίποτε δεν αποκλείει να συμ-
βαίνει και ανάστροφη επίδραση
(feedback) της έκφρασης, στο, ήδη, αρ-
ξάμενο να βιώνεται συναίσθημα. Μια
κάποια επανατροφοδότηση, που είναι
επιβεβαιωμένη, και από την βιβλιο-
γραφία (Izard, 1977), μπορεί να λει-
τουργήσει, βέβαια, και στην περίπτω-
ση των παιδιών. έτσι, όμως, ή αλλιώς,
η έκφραση φαίνεται να είναι, πάντα, μι-
κρότερης έντασης, από την βίωση του
συναισθήματος, στα παιδιά. Αυτό, ίσως,
θα ’ταν πιο αληθινό, στα χαρούμενα συ-
ναισθήματα. γενικά, η διαφορά αυτή,
μεταξύ βίωσης και έκφρασης του συ-
ναισθήματος, ίδια, για αγόρια και κο-
ρίτσια, φαίνεται να οφείλεται, κυρίως,
σε λόγους νευροψυχολογικούς, δηλα-
δή, μη εισέτι ωρίμανσης του συστήμα-
τος των μυώνων του προσώπου, που
σχηματίζουν το συγκεκριμένο, κάθε φο-
ρά, εκφραστικό αποτέλεσμα. το ότι
πρόκειται, κυρίως, για νευροψυχολο-
γικούς λόγους, που ευθύνονται, για την
διαφορά αυτή, φαίνεται να ενισχύεται,
από το εύρημα, ότι τα εννιάχρονα και
τα εντεκάχρονα παιδιά μπορούν και εκ-
φράζονται καλύτερα, απ’ ό,τι τα εξά-
χρονα παιδιά, για συναισθήματα, που
βιώνονται το ίδιο, και στις τρεις ομά-
δες παιδιών. τα εξάχρονα παιδιά προ-

σλαμβάνουν, το ίδιο, με τα μεγαλύτερά
τους παιδιά, τα συναισθηματικά ερεθί-
σματα και βιώνουν, αρκετά καλά (το
ίδιο, στατιστικώς, καλά, με τα τελευ-
ταία), τα συναισθήματα, θετικά και αρ-
νητικά. Αυτό συμφωνεί, με τα ευρήμα-
τα άλλων ερευνών, ότι, αρκετά, ’νωρίς,
το παιδί μπορεί και έχει συναισθήματα
και, βέβαια, πολύ, νωρίς, μπορεί και
βιώνει όλο το φάσμα των –παγκόσμια–
αναγνωρισμένων συναισθημάτων (δη-
μουλάς, 1999β). οι όποιες δυσκολίες,
στις παλαιότερες έρευνες, να το απο-
δείξουν σαφώς, κυρίως, οφείλονται,
ακριβώς, σ’ αυτήν την δυσκολία των παι-
διών να εκφράσουν, στον ίδιο βαθμό,
αυτό που αισθάνονται. Φαίνεται, όμως,
ότι η δυνατότητα αυτή, αργεί, κάπως,
να ’ρθεί, αλλά, σίγουρα, είναι παρού-
σα, στην προεφηβική ηλικία.

Εδώ, έχουμε να παρατηρήσουμε και
το εξής. την καλύτερη, αν και όχι, πά-
ντα, τόσον, φανερή, επίδοση, στην έκ-
φραση του συναισθήματος, του οποίου
υπάρχει, ήδη, η εμπειρία, την έχουν,
μάλλον, τα εννιάχρονα παιδιά. Βέβαια,
κανένα νευροψυχολογικό πρόβλημα
δεν φαίνεται να εμποδίζει την επίδοση
αυτή, διότι αυτή είναι φανερή, στα εντε-
κάχρονα παιδιά. Όμως, όπου συμβαί-
νει να εμφανίζεται η επίδοση αυτή,
ίσως, πιο καλή, στα εννιάχρονα παιδιά,
ίσως, αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στους
ψυχοκοινωνικούς λόγους, που υπει-
σέρχονται, στην εκφραστικότητα των
εντεκάχρονων παιδιών. Είναι γνωστό,
και από την βιβλιογραφία, ότι, καθώς
το παιδί αναπτύσσεται, αρχίζει και έχει
αναστολές, στην εκφραστικότητά του
(διακογιάννη, 1981, δημουλάς, 1999β).
Ψυχολογικοί, κοινωνικοί, λόγοι κάνουν
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τα μεγαλύτερα παιδιά να αναστέλλουν
την εκφραστικότητά τους, κατά τις πε-
ριπτώσεις. δηλαδή, με τον καιρό και
καθώς μπαίνει, ολοένα και περισσότε-
ρο, στην κοινωνία, το παιδί μαθαίνει
και αποκτά τρόπους ελέγχου της εκ-
φραστικότητάς του, ανάλογα με τις πε-
ριστάσεις. ο συνδυασμός της νευρο-
ψυχολογικής ωρίμανσης της εκφραστι-
κότητας και η μάθηση τρόπων ελέγχου
της, κατά τις περιστάσεις, κάνει τα εντε-
κάχρονα παιδιά να δείχνουν ώριμα, εκ-
φραστικά, μεν, αλλά να έχουν μια ελέγ-
ξιμη, τέτοια, εκφραστικότητα. Αυτό συ-
νεπικουρείται, από ευρήματα άλλων
ερευνών, κατά τα οποία τα παιδιά, κα-
θώς μεγαλώνουν, διαφορίζονται, κατά
το φύλο τους, στο θέμα της εκφραστι-
κότητας (δημουλάς, 1999β). τα κορί-
τσια, για παράδειγμα, θα ήταν πιο εύ-
κολο να εκφράσουν αυτό, που αισθά-
νονται, καθώς ο ρόλος τους, στην κοι-
νωνία, εξακολουθεί να τα θέλει πιο εκ-
φραστικά, με την έννοια, ότι δεν ανα-
γκάζονται να περιορίσουν την εκφρα-
στικότητά τους, στον κοινωνικό τους πε-
ρίγυρο. Η έρευνά μας έδειξε και αυτό,
ότι, βεβαίως, υπάρχει θέμα νευροψυ-
χολογικής ωρίμανσης, στην εκφραστι-
κότητα του παιδιού, αλλά αυτό βαίνει
παράλληλα και με την φυλική ωρίμαν-
ση. Όμως, η ωρίμανση αυτή, η φυλική,
δεν φαίνεται να έχει, τόσον, άμεση σχέ-
ση, με το φύλο του ατόμου, καθώς αγό-
ρια και κορίτσια έχουν την ίδια (περί-
που) αναπτυξιακή, εκφραστική, πορεία,
όσον, με τους ρόλους, που επιτελούν τα
δύο φύλα, στον κοινωνικό τους περίγυ-
ρο και στην κοινωνία, γενικά, αργότε-
ρα. Είναι οι ψυχοκοινωνικοί λόγοι, για
τους οποίους μιλήσαμε, στην προηγού-

μενη παράγραφο. Αν τα αγόρια (κα-
θαρά, υποθετική άποψη) είχαν τον ίδιο,
ακριβώς, ρόλο, στον περίγυρό τους, με
τα κορίτσια, ίσως, δεν θα είχαμε, κα-
μιά, διαφορά, στην εκφραστικότητά
τους, νευροψυχολογικά. κι αυτό απο-
δεικνύεται, από την –ολοένα και μεγα-
λύτερη– απόσταση, που κερδίζουν τα
δύο φύλα, στο θέμα της εκφραστικότη-
τας, από τη μεριά των αντρών. οι
άντρες είναι λιγότερο εκφραστικοί, όχι
επειδή δεν το μπορούν να είναι το ίδιο
εκφραστικοί, με τις γυναίκες, αλλά επει-
δή «πρέπει» να ελέγχουν την εκφρα-
στικότητά τους, αυτή, και, με τον και-
ρό, μαθαίνουν να την έχουν περιορι-
σμένη, ακόμα και εκεί, όπου θα έπρε-
πε αυτή να είναι διαφορετική.

τα παραπάνω ισχύουν, για κάθε συ-
ναίσθημα. Βεβαίως, φαίνεται μια, κά-
ποια (ελάχιστη, πάντως), διαφορά, που,
πάντως, είναι κυμαινόμενη, για τα θε-
τικά συναισθήματα, έναντι των αρνητι-
κών. γενικά, όμως, φαίνεται να πρό-
κειται για νευροψυχολογική ωρίμανση,
που συμπληρώνεται από ψυχοκοινωνι-
κή ωρίμανση, όχι συγκεκριμένων συ-
ναισθημάτων, αλλά ενός γενικότερου
εκφραστικού συστήματος, στο πρόσω-
πο του παιδιού. δηλαδή, δεν είναι το
τάδε ή το δείνα συναίσθημα, ως εκ-
φραστικό πρότυπο, που ωριμάζει η αντί-
στοιχη εκφραστικότητά του, αλλά μια
γενική εκφραστική δυνατότητα, λόγω
ωρίμανσης των μυώνων του προσώπου,
ως προς αυτό. Βεβαίως, μέσα στο πλαί-
σιο της ωρίμανσης αυτής, της γενικής
εκφραστικής ικανότητας του παιδιού,
αρχίζουν και διαφαίνονται οι δυνατό-
τητες, για τα συγκεκριμένα εκφραστι-
κά συναισθηματικά πρότυπα. Αυτό φαί-

444



νεται, πως έτσι είναι, και για τον εξής
λόγο: τα συναισθήματα, στο πρόσωπο,
συγκροτούνται, από ένα, σχετικό, πλή-
θος στοιχείων (πρωτευόντων και δευ-
τερευόντων και τριτευόντων), αρκετά,
από τα οποία υπάρχουν σε διάφορα εκ-
φραστικά πρότυπα. Αυτή η αλληλοεπι-
κάλυψη των στοιχείων αυτών κάνει,
πολλές φορές, προβληματική την ανα-
γνώριση του συναισθήματος. ιδίως οι
ψυχωσικοί, λόγω καταιγισμού των, από
τον πληροφοριακό όγκο, που εκπέμπε-
ται, από το πρόσωπο, πέφτουν σε σύγ-
χυση και αδυνατούν να πετύχουν την
αναγνώριση των συναισθημάτων του,
τουλάχιστον, το ίδιο καλά, με τους φυ-
σιολογικούς (δημουλάς, 1999γ). και,
ίσως, υπάρχει μεγαλύτερη αλληλοεπι-
κάλυψη, στη μια ή στην άλλη ομάδα των
συναισθημάτων, θετικών ή αρνητικών,
έτσι που να είναι, σχετικά, καθαρή η
διαφορά τους.

Η νευροψυχολογική ωρίμανση (πά-
ντα, με την έννοια της συμπλήρωσής της
από την ψυχοκοινωνική ωρίμανση, που
έρχεται, αργότερα) της συναισθηματι-
κής εκφραστικότητας του παιδιού φαί-
νεται, και από την μεταβλητότητα του
εκφραστικού αποτελέσματος. Αν θεω-
ρήσουμε (όπως και είναι) δεδομένη την
σχέση βίωσης και έκφρασης του συ-
ναισθήματος, θα διαπιστώσουμε, ότι η
μεταβλητότητα, στην πρώτη, συνακο-
λουθείται, από την μεταβλητότητα στην
δεύτερη, της σχέσης αυτής. Η σύγκρι-
ση των στοιχείων της εμπειρίας των υπο-
κειμένων και της κριτικής της έκφρα-
σής της και η τελική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων μας δείχνουν, όπως και
σε προηγούμενη έρευνά μας, πάλι, με
παιδιά, αγόρια και κορίτσια, των ίδιων

ηλικιών, έχουμε δείξει, ότι επιγενόμε-
νες (τουλάχιστον οι έντονες) αρνητικές
σκέψεις (αηδία) είναι, οπωσδήποτε,
ικανές να μπλοκάρουν την εξέλιξη αρ-
ξάμενων (κυρίως, θετικών, αλλά και
των αρνητικών) συναισθημάτων, και
όχι, μόνον, ως εμπειρία του ατόμου, αλ-
λά και ως έκφρασή τους, στο πρόσωπό
του. το συναίσθημα, που βιώνει (και
που μπορεί να εκφράζει) το παιδί, σί-
γουρα, μπορεί να μεταβληθεί (μειού-
μενο), υπό την επήρεια αποβιωσικών –
αποεκφραστικών παραγόντων, όπως,
επίσης, σε άλλη μας έρευνα (δημουλάς,
1999α), με άντρες και γυναίκες, έχει
δειχτεί.

Στην περίπτωση της παρούσας μας
έρευνας, στον ρόλο των αποβιωσικών
– αποεκφραστικών, τέτοιων, παραγό-
ντων, τέθηκε, «τεχνητά», η αηδία. το
ότι η αηδία βιώθηκε, από τα υποκείμε-
νά μας, και εκφράστηκε, από αυτά, στις
δύο, πρώτες, ηλικίες, τουλάχιστον, το
ίδιο, σ’ όλες τις καταστάσεις, και, πε-
ρίπου, το ίδιο, από τα εντεκάχρονα παι-
διά, στις καταστάσεις αυτές, μας βοη-
θάει να συμπεράνουμε, ότι, όντως, αυ-
τή υπήρξε καλό κριτήριο εμπλοκής των
συναισθημάτων, που προκαλέσαμε, σ’
αυτά. τουλάχιστον, στα μικρότερα παι-
διά (έξι και εννέα χρόνων), όπου και
διαφάνηκαν, στην εργασία μας, οι κυ-
ριότερες διαφορές, η ίδια βίωση της αη-
δίας αποτελεί το καλύτερο τεκμήριο της
συγκρισιμότητας των μεταβολών, που
μελετάμε. Εδώ, είχαμε και το εξής,
σπουδαίο, εύρημα.: με την σημείωση,
ότι η έκφραση είναι, πάντα, μικρότερη,
από την βίωση του συναισθήματος, στην
περίπτωση της αηδίας, όχι, μόνον, η βίω-
ση, αλλά και η έκφρασή της, υπήρξε η
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ίδια, στα μικρότερα, ό.π., παιδιά του
δείγματός μας. Αυτό επιβεβαιώνει την
υπόνοιά μας ότι υπάρχει συστοίχηση
της νευροψυχολογικής εκφραστικής
ωρίμανσης, για την σχηματοποίηση του
αντίστοιχου συναισθηματικού βιώμα-
τος του παιδιού, στο πρόσωπό του. κι
αυτό ισχυροποιείται, ακόμα περισσό-
τερο, όταν σκεφτούμε, ότι η αηδία υπήρ-
ξε «τεχνητό δημιούργημα», στον νου
του παιδιού, ύστερα από αιφνίδια επι-
βολή της πιο ισχυρής αηδιαστικής φα-
νταστικής εικόνας, που θα μπορούσε
να έχει το ίδιο, το παιδί.

Η απο-βίωση του συναισθήματος συ-
νακολουθείται από την απο-έκφρασή
του, αλλά, πάντα, μάλλον, σε μικρότε-
ρο βαθμό συμβαίνει το όποιο αποτέλε-
σμα, στην έκφραση του παιδιού, απ’ ό,τι
το ανάλογο, στον ψυχισμό του. Αυτό,
βέβαια, ίσως, δεν είναι πραγματοποιή-
σιμο, πάντα, στον ίδιο βαθμό, καθώς,
έτσι κι αλλιώς, η έκφραση του συναι-
σθήματος είναι, πάντα, μικρότερη, από
την βίωσή του. το σίγουρο είναι, ότι,
όταν λέμε απο-βίωση και απο-έκφρα-
ση, δεν εννοούμε, βέβαια (διότι, έτσι κι
αλλιώς, δεν συμβαίνει, ακριβώς, έτσι),
την εντελή αφαίρεση του αρξάμενου
συναισθήματος (βιούμενου και εκφρα-
ζόμενου) του ατόμου, αλλά, οπωσδή-
ποτε, την μείωσή του. Αυτή η μείωση εί-
ναι τόση, που δικαιολογεί την θέση μας,
ότι το συναίσθημα μπορεί να μεταβλη-
θεί, έστω και αν το ερέθισμα, που το
έχει προκαλέσει, εξακολουθεί να δρα.
καθώς αυτό το πειραματιστήκαμε,
ακριβώς, για να ’δούμε την «πλαστικό-
τητα» του προσώπου, ως μυωνικού
πλέγματος, κατά την εκφραστικότητά
του, βρήκαμε, ακριβώς, ότι, αυτό, όντως,

συμβαίνει. το ότι αυτό συμβαίνει, σε
όλες τις ηλικίες, χωρίς, ιδιαίτερη, δια-
φορά, μεταξύ τους, ίσως, σημαίνει, ότι
το πρόβλημα της νευροψυχολογικής
ωρίμανσης ανακύπτει, κυρίως, στην έκ-
φραση του βιούμενου συναισθήματος
και όχι, τόσον, στην αποέκφρασή του.
δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλη-
μα «πλαστικότητας», στο να δημιουρ-
γηθεί ένα εκφραστικό αποτέλεσμα, και
πολύ λιγότερο, στο να αποδημιουργη-
θεί τούτο. Ίσως αυτό να υποσημαίνει
και μια ενσυνείδητη ή όχι «προσπά-
θεια» να κρατηθεί, στην έκφραση, ένα
δημιουργηθέν εκφραστικό αποτέλεσμα,
που σημαίνει μια, κάποια, κόπωση του
υποκειμένου, ως προς αυτό.

Φαίνεται, όμως, πως η «πλαστικότη-
τα» αυτή, για την οποία μιλάμε, είναι,
ελαφρά, έστω, μεγαλύτερη, στα κορί-
τσια. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσου-
με, με όσα, ήδη, έχουμε ’πεί, σχετικά με
το φύλο των παιδιών. τα κορίτσια αφή-
νονται, στο να εξελιχθεί αυτή τους η εκ-
φραστικότητα, ελεύθερα. Χωρίς, καμιά,
επέμβαση, στην φυσιολογική, αναπτυ-
ξιακή, πορεία της εκφραστικότητάς των,
έχουν, τελικά, μια πιο ελεύθερη «πλα-
στικότητα», στην εκφραστικότητά τους,
αυτή. θα περίμενε κανείς, να έχουμε
μια μεγαλύτερη «πλαστικότητα», στα
αγόρια, ύστερα από τις «επεμβάσεις»
των, στην εκφραστικότητα, αυτή, για να
μπορούν να ελέγχουν το συναίσθημά
τους, στην «έξοδό» του, έναντι του κοι-
νωνικού των περίγυρου. Ίσως, με την
επέμβαση αυτή, πετυχαίνονται λιγότε-
ρα αποτελέσματα, στο θέμα της «πλα-
στικότητας» της έκφρασης. Η τυποποί-
ηση, στην οποία, ίσως επιδίδονται τα
αγόρια, μάλλον, αντιβαίνει, στην ελεύ-
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θερη, φυσιολογική, ανάπτυξη της συ-
ναισθηματικής εκφραστικότητας των κο-
ριτσιών, που φαίνεται, ότι πετυχαίνουν,
έτσι, καλύτερη «πλαστικότητα», στην έκ-
φρασή τους, από τα αγόρια. δηλαδή,
στα αγόρια, η εκφραστική «πλαστικό-
τητα», ίσως, είναι, ποσοτικά, μεγαλύτε-
ρη, αλλά η ίδια, στα κορίτσια, είναι κα-
λύτερη, ποιοτικά, κι αυτό είναι, που φαί-
νεται, προς τα έξω, ως το καλύτερο απο-
τέλεσμα, από τα δύο. Να σημειωθεί, πά-
ντως, ότι οι διαφορές, μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών, στο θέμα αυτό, είναι πο-
λύ μικρές. Αργότερα, όμως, στην ενήλι-
κη ζωή, η διαφορά αυτή είναι μεγαλύ-
τερη, όπως βγαίνει, και από την βιβλιο-
γραφία (Ekman και Oster, 1979), πάνω
στο θέμα αυτό.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι θέ-
μα συνδυασμών, ηλικίας, φύλου, συ-
ναισθήματος. Όσον προχωράμε, στην
ηλικία, τόσον αυξάνεται η εκφραστική,
συναισθηματική, ικανότητα του παιδι-
ού. Από την ηλικία των δέκα, περίπου,
ετών, υπεισέρχεται, στην σχέση βίωσης
– έκφρασης, και ο ψυχοκοινωνικός πα-

ράγοντας. Εδώ είναι, που, κυρίως, ανα-
φαίνεται το φύλο, ως παράγοντας κα-
θορισμού του εκφραστικού αποτελέ-
σματος. Ίσως, όμως, δεν είναι μόνον ο
ψυχοκοινωνικός παράγοντας του φύ-
λου, που επηρεάζει, αλλά είναι το ίδιο
το φύλο, που, μέσα από τον ρόλο του,
που, έτσι κι αλλιώς, έχει να παίξει, στην
κοινωνία, επηρεάζει. Αυτό, βέβαια, δεν
είναι το θέμα μας. Αντ’ αυτού, θα ’πού-
με, εδώ, και για το είδος του συναι-
σθήματος, που, ως παράγοντας, που θα
επηρεάσει το συνδυασμένο, εκφραστι-
κό, αποτέλεσμα, έχει την σημασία του.
Η ευτυχία επηρεάζεται (πολύ) περισ-
σότερο, από την λύπη. γενικά, θα μπο-
ρούσαμε να ’πούμε, ότι τα θετικά συ-
ναισθήματα έχουν μεγαλύτερη μείωση,
από τα αρνητικά, υπό την επήρεια των
αποβιωσικών – αποεκφραστικών πα-
ραγόντων. έτσι, το καλύτερο αποτέ-
λεσμα, στην εκφραστική «πλαστικότη-
τα», θα το είχαμε στα εννιάχρονα κο-
ρίτσια, σε περίπτωση ευτυχίας. τέτοι-
ους συνδυασμούς θα μπορούσαμε να
κάνουμε πάρα πολλούς.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΑΝΑΠτΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥτΙΚΗ 
ΧΑΡΙΣΜΑτΙΚΩΝ ΜΑΘΗτΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣτΗΡΙΟτΗτΩΝ

Περίληψη
οι χαρισματικοί μαθητές, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δυνατόν να
ομαδοποιηθούν ανά γνωστικό - συναισθηματικό τομέα σύμφωνα με διάφορες τυπολογίες.
Από την άλλη  το εξαιρετικό ταλέντο ή η υψηλή ικανότητα δεν μεταφράζεται απαραίτητα
σε διορατικότητα για επιλογές σπουδών και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, οι χαρισμα-
τικοί μαθητές ενδεχομένως να χρήζουν ειδικής βοήθειας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου
να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. για το σκοπό αυτό μεταξύ των άλλων,
απαιτείται να τους δίδονται ευκαιρίες, ώστε να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, προκει-
μένου να επεκτείνουν τις γνωστικές τους δομές – σχήματα, ασχολούμενοι με δραστηριότητες
στο σχολικό περιβάλλον οι οποίες ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα τους. Χώρο έκφρασης για
τους χαρισματικούς μαθητές αποτελούν τα προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστη-
ριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, τα πολιτιστικά θέματα, αθλη-
τικά θέματα, καθώς και η αγωγή σταδιοδρομίας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα e-Twinning,
Erasmus plus, κ.ά. Στοχεύουν στην ανάδειξη ενδιαφερόντων, τη  καλλιέργεια αξιών, στην
ανάπτυξη σε βάθος θεμελιωδών δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές δεξιότητες και γενικά
στη προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού ως συμβούλου ως διευκολυντή επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Λέξεις-κλειδιά: Χαρισματικοί μαθητές, Επαγγελματική ανάπτυξη - συμβουλευτική, Προ-
γράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικός - σύμβουλος..



Εισαγωγή 

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/
2008, για την Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, «Η πο-
λιτεία δεσμεύεται να διασφαλίζει σε
όλους τους πολίτες με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη
συμμετοχή και συνεισφορά στην κοι-
νωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονο-
μική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλή-
ρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους
στη μόρφωση και στην κοινωνική και
επαγγελματική ένταξη». Μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεω-
ρούνται και οι μαθητές που έχουν μία
ή περισσότερες νοητικές ικανότητες
και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό
που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσ-
δοκώμενα για την ηλικιακή τους ομά-
δα. Σε αρκετά εκπαιδευτικά συστή-
ματα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής ένωσης εισήχθησαν, εφαρμό-
σθηκαν και αξιο λογήθηκαν καινοτό-
μα Προγράμματα τα οποία στόχευαν
αφενός στην αλλαγή των διαδικασιών
μάθησης, ώστε από απομνημονευτική-
ατομική να γίνει διερευνητική-ομα-
δοσυνεργατική και να προσεγγίζει τη
γνώση ολιστικά, αφετέρου στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέρ-
γεια θετικών στάσεων και συμπερι-
φορών των μαθητών, όπως αναφέρε-
ται C.I.D.R.E.E. (1999).το υπουργείο
Παιδείας, ως φυσικό επα κόλουθο των
αναγκών της σύγχρονης εποχής, σε μια
προσπάθεια το ελληνικό σχολείο να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδα-
γωγικο-διδακτικές, πολιτιστικές και

πολιτισμικές απαιτήσεις καθώς και
στις κοινωνι κοοικονομικές και τεχνο-
λογικές εξελίξεις, θεσμοθέτησε Προ-
γράμματα/ Σχολικές δραστηριότητες,
όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
η Αγωγή υγείας, τα Πολιτι στικά θέ-
ματα και οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί
καλλιτεχνικοί Αγώ νες, καθώς και η
Αγωγή Σταδιοδρομίας. Αποσκοπούν
στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και
συμπεριφορών καθώς και την καλ-
λιέργεια αξιών στην κοινωνική ζωή
των ατόμων και στον ρόλο τους ως
ενεργών πολιτών, στην ανάπτυξη σε
βάθος θεμελιωδών δεξιοτήτων που δεν
συνδέονται με κανένα ξεχωριστό αντι-
κείμενο, όπως οι κοινωνικές δεξιότη-
τες μάθησης και επίλυσης προβλημά-
των της καθημερινής ζωής, καθώς πε-
ριλαμβάνουν μορφές περιεχομένου
που είναι δύσκολο να ενταχθούν σε
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμε νο,
στην προώθηση νέων μεθόδων διδα-
σκαλίας και μάθησης, όπως αναφέρε-
ται C.I.D.R.E.E. (1999). Επιπλέον
εντελώς απαραίτητη θεωρείται η συμ-
βολή τους στην επαγγελματική ανά-
πτυξη των χαρισματικών μαθητών. ως
Επαγγελματική ανάπτυξη ορίζεται η
ανάπτυξη εκείνων των πλευρών της
ανθρώπινης προσωπικότητας που σχε-
τίζονται με τις προσωπικές επιλογές,
την είσοδο και την πρόοδο στις εκ-
παιδευτικές, επαγγελματικές και ερα-
σιτεχνικές ενασχολήσεις (Σιδηροπού-
λου-δημακάκου, 2006). Η επαγγελ-
ματική ανάπτυξη αποτελεί μια διά βί-
ου διαδικασία η οποία οδηγεί στη δια-
μόρφωση των εργασιακών αξιών, της
επιλογής επαγγέλματος/ επαγγελμά-
των, της δημιουργίας επαγγελματικών
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προτύπων, του τρόπου λήψης αποφά-
σεων, της επαγγελματικής ταυτότητας
και της επαγγελματικής ωριμότητας.
ο όρος επαγγελματική επιλογή ση-
μαίνει την επιλογή από ένα άτομο του
επαγγέλματος το οποίο θα ασκήσει,
ενώ ο όρος επαγγελματική προτίμηση
αναφέρεται στο προτιμώμενο επάγ-
γελμα με το οποίο το άτομο είναι δυ-
νατό και να μην ασχοληθεί για υπο-
κειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους
όπως αναφέρουν οι κάντας & Χαντζή
(1991). Η Συμβουλευτική είναι συγ-
χρόνως επιστήμη και τέχνη, γι’ αυτό
έχει τα χαρακτηριστικά και των δύο.
Από την επιστημονική πλευρά, ο σύμ-
βουλος διατηρεί μια αντικειμενική
στάση και βασίζει τη δουλειά του στη
δημιουργία μιας αποτελεσματικής δια-
προσωπικής σχέσης. τα στοιχεία της
διαδικασίας χτίζονται το ένα πάνω στο
άλλο και κάθε βήμα στηρίζεται σε
προηγούμενα βήματα. Παράλληλα, εί-
ναι τέχνη στο βαθμό που ο σύμβουλος
εφαρμόζει τα επιστημονικά στοιχεία
με έναν μοναδικό και δημιουργικό
τρόπο όπως αναφέρει η Σιδηροπού-
λου-δημακάκου (2004). ο Carl Rogers
τοποθετεί τον εκπαιδευτικό στον ρό-
λο του συμβούλου που διευκολύνει τη
μάθηση, «βοηθά» τους μαθητές του να
κατανοήσουν τις ανάγκες και τις αξίες
τους, έτσι ώστε να λάβουν οι ίδιοι απο-
φάσεις σχετικά με τη μόρφωση τους
και να κα τευθύνουν ανάλογα την πο-
ρεία τους, το προσωπικό και επαγ-
γελματικό τους μέλλον. υπό την έν-
νοια αυτή ο ρόλος του εκπαιδευτικού-
συμβούλου είναι πολύ σημαντικός στο
πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δρα-
στηριοτήτων.

Κοινά χαρακτηριστικά 
των χαρισματικών μαθητών

το ζήτημα της χαρισματικότητας εί-
ναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο και πολυ-
διάστατο, αποτελεί μια έννοια όχι σα-
φώς διευκρινισμένη. Μια σειρά αλλη-
λοεξαρτώμενων βιολογικών, ψυχολο-
γικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πα-
ραμέτρων προδιαγράφει σ’ ένα βαθμό
το «δύσβατο» της εννοιολογικής οριο-
θέτησης της χαρισματικότητας. έτσι
προσφέρεται για ένα ευρύ πεδίο πο-
λυεπίπεδων επιστημονικών θεωρήσε-
ων και ποικιλόμορφων ερμηνευτικών
θέσεων και αντιπαραθέσεων, εδώ και
πολλές δεκαετίες. Η έννοια του χαρί-
σματος επιδέχεται πολλές ερμηνείες και
οι γνώμες για το είδος, την ποσότητα
και την ποιότητα των ικανοτήτων, που
χαρακτηρίζουν ένα άτομο, ως χαρι-
σματικό, παρουσιάζουν μεγάλες δια-
φορές και αποκλίσεις όπως αναφέρει
η δαβάζογλου-Σιμοπούλου, (1999). το
περιεχόμενο του όρου «χαρισματικός»
ή «προικισμένος» – (gifted), έχει υπο-
στεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες ση-
μαντικές διαφοροποιήσεις και τροπο-
ποιήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα κανέ-
νας ορισμός δεν έχει γίνει απ’ όλους
τους ειδικούς και τους επαγγελματίες
του χώρου πλήρως αποδεκτός. Σε σχέ-
ση με τους εξαιρετικά ευφυείς μαθητές
χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος «χαρι-
σματικοί και ταλαντούχοι» (gifted and
talented), χωρίς ίσως να είναι εξ ολο-
κλήρου ικανοποιητικός. Στην ελληνική
νομοθεσία η κατηγορία αυτή των μα-
θητών καταγράφεται ως «μαθητές με
ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και τα-
λέντα». ως προς το περιεχόμενο των
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όρων αναφέρουμε ενδεικτικά τον ορι-
σμό που δόθηκε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες από το τμήμα Εκπαίδευσης, το
1972, όπως αναφέρεται «χαρισματικοί
και ταλαντούχοι μαθητές, θεωρούνται
αυτοί που, αφού αξιολογηθούν από ει-
δικευμένους επαγγελματίες, διαπιστώ-
νεται ότι έχουν εξαιρετικές ικανότητες
και είναι ικανοί για υψηλή επίδοση. Για
αυτούς τους μαθητές απαιτούνται δια-
φοροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και υπηρεσίες σε σχέση με αυτά
που υπάρχουν στα κοινά σχολεία, με
στόχο να βοηθηθούν οι μαθητές αυτοί
να αναπτύξουν τον εαυτό τους και την
κοινωνία. Οι μαθητές αυτοί επιδεικνύ-
ουν ή έχουν την ικανότητα να επιδείξουν
υψηλές επιδόσεις α) στη γενική νοητική
ικανότητα, β) στην ειδική ακαδημαϊκή
επίδοση, γ) στο δημιουργικό ή παρα-
γωγικό τρόπο σκέψης, δ) στην ηγετική
ικανότητα, ε) στις οπτικές ή εκφραστι-
κές τέχνες και στ) στον ψυχοκινητικό
τομέα».ο Gardner (1983), όπως ανα-
φέρεται από τη Σιδηροπούλου (2004)
διακρίνει στα άτομα επτά τύπους ευ-
φυΐας: τη γλωσσική, τη λογική –τη μα-
θηματική, ή χωρική, τη σωματική-κινη-
σιολογική, τη μουσική, τη ενδοπροσω-
πική και τη διαπροσωπική (κοινωνική).
Ειδικότερα όπως αναφέρει η Silverman,
(2002) αναφέρει ως κύρια χαρακτηρι-
στικά ενός χαρισματικού μαθητή τα
εξής: τη μεγάλη ικανότητα συλλογιστι-
κής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων,
τη δυνατότητα γρήγορης μάθησης, ευ-
ρύ λεξιλόγιο, την αριθμητική ικανότη-
τα, την εξαιρετική μνήμη, τη μεγάλη
διάρκεια εστίασης προσοχής, τη προ-
σωπική ευαισθησία, τη συμπόνια για
τους άλλους, τη τελειομανία, την επι-

μονή, την ηθική ευαισθησία, την ασυ-
νήθιστη περιέργεια, την εμμονή στα υπό
διερεύνηση θέματα, τον υψηλό βαθμό
ενεργητικότητας, τα πολλαπλά ενδια-
φέροντα, την υψηλή αίσθηση του χιού-
μορ, την έντονη παρατηρητικότητα, τη
ζωηρή φαντασία, την υψηλή δημιουρ-
γικότητα, κ.λπ. Είναι απαραίτητο η διά-
γνωση – ανίχνευση των χαρακτηριστι-
κών των χαρισματικών και ταλαντού-
χων μαθητών και στη συνέχεια η ανά-
δειξη – καλλιέργεια – αξιοποίησή τους
και στο πλαίσιο των προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων, με απώτε-
ρο στόχο τη προσωπική και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη τους. Αυτή υποβοη-
θείται με διάφορους τρόπους από τον
εκπαιδευτικό, όπως η δημιουργία ενός
«ατομικού φακέλου δεξιοτήτων», η συ-
στηματική παρατήρηση του μαθητή στις
δραστηριότητες της τάξης, μέσω των
σχεδίων δράσης στα διάφορα μαθήμα-
τα, κ.λπ.

Επαγγελματική ανάπτυξη – 
συμβουλευτική και Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των χα-
ρισματικών μαθητών χαρακτηρίζεται
από μια σειρά ιδιαιτέρων παραγόντων
που την διαφοροποιούν από αυτή των
υπολοίπων μαθητών. οι παράγοντες αυ-
τοί θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως
εξής, (Perrone, Male & Karshner, 1979),
όπως αναφέρεται από τη Σιδηροπού-
λου (2004):
• τα χαρισματικά παιδιά θεωρείται

από το περιβάλλον τους ότι μπορούν
να κάνουν τα πάντα. Αυτή η στάση
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καθιστά δύσκολο για τους χαρισμα-
τικούς μαθητές να αναγνωρίσουν τις
αδυναμίες τους, με αποτέλεσμα κά-
θε ένδειξη προσωπικού περιορισμού
να παραγνωρίζεται ή να απορρί-
πτεται. 

• τα χαρισματικά άτομα μπορεί να
δέχονται μεγάλη ενθάρρυνση από
το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να διακρίνουν ποιες
είναι οι δικές τους αξίες και ποιες
οι αξίες που οι άλλοι υιοθετούν γι’
αυτά. Προσπαθώντας να θέσουν
προτεραιότητες υιοθετούν το σύ-
στημα αξιών διαφόρων προτύπων
που τα θεωρούν σημαντικά.

• τα χαρισματικά άτομα έχουν μερι-
κές φορές την τάση να παίρνουν
επαγγελματικές αποφάσεις πολύ νω-
ρίς, βασιζόμενα στο γεγονός ότι σε
κάποιους τομείς επιδεικνύουν με-
γάλη ικανότητα και έχουν αναγνώ-
ριση και επιτυχία.
Η επαγγελματική ανάπτυξη όμως

των χαρισματικών μαθητών, στο παρα-
δοσιακό σχολείο, δεν φαίνεται να δι-
ευκολύνεται επειδή είναι κυρίως προ-
σανατολισμένο στη μετάδοση βασικών
γνώσεων και νοητικών δεξιοτήτων. Συ-
χνά, υπάρχει ο κίνδυνος να «αναχαιτι-
στεί» η ανάπτυξη της δημιουργικότητας
των χαρισματικών μαθητών, εξαιτίας
της πίεσης για εξαιρετική ακαδημαϊκή
επιτυχία. Η «ακαδημαϊκή τελειότητα»
απαιτεί υψηλού βαθμού συμμόρφωση
και συναισθηματικό έλεγχο, που συχνά
έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη
του δημιουργικού ατόμου για μια πιο
ελεύθερη και ανοιχτή προσέγγιση, συ-
στατικό στοιχείο της δημιουργικής σκέ-
ψης. Επιπλέον δεν διευκολύνεται και η

επαγγελματική του ανάπτυξη. το ση-
μερινό σχολείο, είναι απαραίτητο μέ-
σω της λειτουργίας τους, αλλά και της
σύνδεσης του με τις τοπικές κοινωνίες,
να επιδιώκει την προσέλκυση του εν-
διαφέροντος των μαθητών στην προ-
σφερόμενη σχολική παιδεία και να την
καταστήσει αποτελεσματική και σημα-
ντική για τη ζωή τους. Με τα προγράμ-
ματα σχολικών δραστηριοτήτων επι-
διώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας των μαθητών. Η επι-
λογή θεματικών περιοχών που προ-
σεγγίζουν τις ανάγκες και τις αναζητή-
σεις των μαθητών/τριών, ώστε να εμπλέ-
κονται με μεγα λύτερο ενδιαφέρον. οι
περισσότεροι χαρισματικοί μαθητές
έχουν ικανότητες σε πολλούς τομείς, γε-
γονός που τους φέρνει αντιμέτωπους με
το «δίλημμα», ποια ενδιαφέροντα θα
προτιμήσουν και ποια θα εγκαταλεί-
ψουν. Σ’ αυτό το δίλημμα ενδεχομένως
μπορούν να βοηθήσουν και τα προ-
γράμματα σχολικών δραστηριοτήτων,
μέσω της κατάλληλης επιλογής θεματι-
κών περιοχών που προσεγγίζουν τις
ανάγκες και τις αναζητήσεις των μα-
θητών, ώστε να εμπλέκονται με μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον. Με αυτό τον τρό-
πο δίνεται η δυνατότητα στους χαρι-
σματικούς μαθητές να εκφράσουν τη
δημιουργική τους σκέψη, να αναπτύ-
ξουν πρωτοβουλίες, να διαφοροποιή-
σουν τις συνθήκες εργασίας τους, να
δημιουργήσουν μια άλλη σχολική ατμό-
σφαιρα. Εργαζόμενοι ομαδοσυνεργα-
τικά με συνομηλίκους, να μοιράζονται
τα ίδια ενδιαφέροντα, δεξιότητες και
ικανότητες και να συμμετέχουν σε σχέ-
δια δράσης που συνδέουν τη μάθησή
τους με τον «πραγματικό κόσμο». οι
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δραστηριότητες αυτές αναδεικνύουν
την «εσωτερική μεταρρύθμιση» που
υλοποιείται στο σχολείο και μπορεί να
επηρεάσει και τον εξωτερικό περίγυρο
του. Αποτελούν τη σημαντικότερη παι-
δαγωγική δημιουργική παρέμβαση στο
σύγχρονο σχολείο και στις κοινωνικές
και οικονομικές προκλήσεις της εποχής
μας. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί με
το ρόλο του συμβούλου είναι σε θέση
να οικοδομούν ανοικτές σχέσεις εμπι-
στοσύνης με τους μαθητές μέσω των
προγραμμάτων και να παρέχουν επαγ-
γελματική συμβουλευτική διευκολύνο-
ντας το σχεδιασμό και το προγραμμα-
τισμό της σταδιοδρομίας. Μοιράζονται
πληροφορίες και να συνεργάζονται με
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
για να υποβοηθούν στην αντιμετώπιση
των ειδικών αναγκών, όπως των ανα-
πτυξιακών, συναισθηματικών και γνω-
στικών αλλαγών των χαρισματικών μα-
θητών. Όλες οι παραπάνω παράμε-
τροι – παράγοντες διευκολύνουν μαζί
με την οικογένεια πρωτίστως στο να
αναπτυχθούν οι χαρισματικοί μαθητές
τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματι-
κά, χαράσσοντας τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές που τους ται-
ριάζουν. 

οι στόχοι των προγραμμάτων σχο-
λικών δραστηριοτήτων προκειμένου να
υποβοηθήσουν την επαγγελματική ανά-
πτυξη των χαρισματικών μαθητών πρέ-
πει να κινούνται στους εξής άξονες: 
• Να χαίρονται τη χαρισματικότητα,

ως ένα δώρο, αλλά να μην προσδί-
δουν σ’ αυτή τέτοια υπεραξία με συ-
νέπεια την αλαζονεία και την υιο-
θέτηση αρνητικών ελιτίστικων συ-

μπεριφορών που ενδέχεται να τα
οδηγήσουν στην ιδιοτέλεια ή την κοι-
νωνική απομόνωση.

• Να διακρίνουν τις κλίσεις, τους δυ-
νατότητες και τους αδυναμίες τους

• Να διευκολύνουν στην πληροφόρη-
ση εκπαιδευτικών και επαγγελματι-
κών επιλογών, αλλά και την κριτική
ανάγνωση των πληροφοριών.

• Να διευκολύνουν να βιώσουν πραγ-
ματικές εμπειρίες σε εκπαιδευτικούς
και επαγγελματικούς χώρους

• Να καλλιεργούν τις ιδιαίτερες νοη-
τικές ικανότητες και τα ταλέντα τους
αλλά να μην εγκλωβιστούν σε ένα
κυνήγι της ολοένα και μεγαλύτερης
επίδοσης ή της επίτευξης μη ρεαλι-
στικών στόχων γιατί υπάρχει ό κίν-
δυνος της εξάντλησης ή της ματαίω-
σης και της απογοήτευσης.

• Να δημοσιοποιούνται και να προ-
βάλλονται τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων, ως μέσο επιβράβευ -
σης των μαθητών και των εκπαιδευ-
τικών και ως μέσο ενστάλαξης της
ελπίδας και της αισιοδοξίας.
Η λειτουργική διεισδυτικότητα των

προγραμμάτων σχολικών δραστηριο-
τήτων συνάδουν με την εννοιολογική
στροφή στην «ποιότητα της εκπαίδευ-
σης», σύμφωνα με την οποία ποιοτική
χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση που προ-
ετοιμάζει το άτομο να μαθαίνει πώς να
μαθαίνει και πώς να διαχειρίζεται την
πληροφορία και τις προσωπικές σχέ-
σεις, να καινοτομεί και να παράγει νέ-
ες ιδέες για τα προσωπικά του δεδομέ-
να, να αναπτύσσεται επαγγελματικά και
να προσαρμόζεται δια βίου σε μια κοι-
νωνία διαρ κώς μεταβαλλόμενη. 
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Εισαγωγή

H σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται
από αντιφατικές τάσεις: μαζική και επι-
δεικτική κατανάλωση και ταυτόχρονα
εργασιακή ανασφάλεια και ανεργία με
διογκωμένο ρεύμα μεταναστευτικών
ροών, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού,
κρίση στην οικογένεια, ανασφάλεια –
ρευστότητα και κρίση ηθικών αξιών. 

Από την άλλη πλευρά η αλματώδης
ανάπτυξη της τεχνολογίας με την πλή-
ρη σχεδόν επικράτηση των ΜΜΕ και
του διαδικτύου έχει διττό ρόλο, κομβι-
κό για τις μελλοντικές εξελίξεις. 

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών
στο ΣΕΠ

Είναι αναμφισβήτητο ότι στο «πλα-
νητικό χωριό» ευνοείται η εξυπηρέτη-
ση των κοινωνικών αναγκών παγκό-
σμια. Από την άλλη πλευρά στον εικο-
νικό κόσμο απουσιάζει η άμεση αν-
θρώπινη επικοινωνία και διογκώνεται
το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότη-
τας που αποτελεί και το στοίχημα της
εφηβείας. 

Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας οι νέες τεχνολογίες με την
αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων
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ήδη χρησιμοποιούνται. Μπορούν να
χρησιμεύσουν και στο χώρο της συμ-
βουλευτικής και επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και να υποκινήσουν το
μαθητή μιλώντας στη «γλώσσα» του στο
παιχνίδι της αυτογνωσίας.

το στοίχημα της εφηβείας 

Στην εφηβεία συναντάται κάτω από
την επίδραση των ορμονών το λεγόμε-
νο αυξητικό τίναγμα που οφείλεται στην
υπερλειτουργία των ενδοκρινών αδέ-
νων (ωοθυλακίνη και ωχρίνη στα αγό-
ρια/ οιστρογόνα και προγεστερόνη στα
κορίτσια). Σε αυτά οφείλεται η εκ-
σπερμάτωση στα αγόρια και η εμμη-
νορρυσία στα κορίτσια.

Αναπτυξιακή κρίση 
στην εφηβεία

ο μαθητικός πληθυσμός στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από
εφήβους που έχουν να διαπραγματευ-
θούν με την αναπτυξιακή κρίση της ηλι-

κίας τους εποικοδομητικά με σκοπό τη
διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυ-
τότητας. Η ανάπτυξη έχει μελετηθεί σε
διάφορα επίπεδα όπως αναφέρεται
στον Παρασκευόπουλος, (1985): γνω-
στικά από τον Piaget και τη γνωστική
σχολή, συναισθηματικά (Gardner
(1989), Goleman (1997), Mayer and
Salovey (1995), ηθικά (Kohlberg), ψυ-
χοκοινωνικά (Erikson).

Ο επαγγελματικός εαυτός διαμορ-
φώνεται σταδιακά και οι ψυχολογικές
θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
έχουν περιγραφεί επαρκώς, όπως ανα-
φέρει ο δημητρόπουλος Ε, (1994) από
τους: Parsons (1909), Ginzberg (1951),
με έμφαση στη διαδικασία λήψης από-
φασης με βάση τις θεωρίες Blau, Super
και Bachrach, (1957), Hilton (1962),
Gelatt (1962), με έμφαση στον τρόπο
λήψης απόφασης με βάση τη θεωρία
Ηarren (1978) που περιγράφει τον ορ-
θολογιστικό – διαισθητικό – και εξαρ-
τημένο τύπο, τη θεωρία Arroba (1978)
που περιγράφει τις διάφορες πλευρές
της λήψης απόφασης ως χωρίς σκέψη,
συμβιβαστική, ή λογική, συναισθηματι-
κή ή διαισθητική, τη θεωρία Super, με
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Στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Έρικσον

Βρεφική ηλικία 0-1 έτους     Βασική εμπιστοσύνη – δυσπιστία  

Νηπιακή ηλικία 2 με 3 Ντροπή και Αμφιβολία  

Προσχολική ηλικία  6 ετών Πρωτοβουλία – Ενοχή

Σχολική ηλικία 11 ετών Φιλοπονία  (Επιμέλεια) κατωτερότητα

Εφηβεία:            11-18 ετών ταυτότητα – Σύγχυση (διάχυση ταυτότητας)

Marcia, 1980: διαμόρφωση ταυτότητας μέσα από την αναζήτηση, διερεύνηση 
και τη δέσμευση σε στόχο



βάση τον προσδιορισμό ετοιμότητας και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τις θεωρίες
αυτοαντίληψης, όπως η τυπολογική θε-
ωρία Holland (1985).

Επομένως το άτομο αναπτύσσεται
και διαμορφώνεται, ενώ παράλληλα
διέρχεται διαφορετικών σταδίων σε μια
διαδικασία μετάβασης με την έννοια
του περάσματος από μια δομημένη σε
μια σχετικά «ανοιχτή» ως προς τη δο-
μή της φάση ζωής,

Εφηβεία και εκπαιδευτικό σύστημα

Αυτή η μετάβαση συνδέεται με την
εκάστοτε αλλαγή της εκπαιδευτικής
βαθμίδας: από το γυμνάσιο στο Λύκειο,
από το Λύκειο στην αγορά εργασίας /
σε τΕι/ΑΕι/ σε ανώτερες εκπαιδευτι-
κές βαθμίδες. 

Επιπλέον ο μαθητής με ένα σύνολο
εαυτών που εξελίσσονται προς την αυ-
τοπραγμάτωση (δυνητικός εαυτός, ιδα-
νικός, φανταστικός, επαγγελματικός
εαυτός) έχει να αντιπαλέψει με μαθη-
σιακές δυσκολίες ή άλλες εξελικτικές
διαταραχές που αναδύονται κατά τη
διάρκεια των μεταβάσεων του στις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες.

Ακόμη ο μαθητής στην προσπάθεια
του να κατακτήσει τη γνώση χρειάζε-
ται να προσαρμοστεί στη σχολική ζωή
με τους σχολικούς κανόνες, το σχολικό
πρόγραμμα και παραπρόγραμμα.

Οικογενειακές σχέσεις 
Στο οικογενειακό σύστημα σχέσεων

στο οποίο κυριαρχεί πλέον η πυρηνική
οικογένεια (κατάκη, 1984), οι γονείς δι-
χάζονται ανάμεσα στα παραδοσιακά

και σύγχρονα πρότυπα (κiley, D. 1998),
το παιδί αντιμετωπίζει την απομόνωση
και τις συγκρούσεις με έλλειψη στόχων
πατώντας σε αβέβαιο έδαφος.

Η σημερινή εποχή.

Στη σημερινή εποχή των ταχύτατων
μεταβολών οι μαθητές έχουν να αντι-
μετωπίσουν επιπλέον και την έντονη πε-
ριδίνηση της εποχής και είναι λογικό
να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως ο μα-
θητής αποσταθεροποιείται μπροστά σε
μια, όπως την αντιλαμβάνεται, απειλη-
τική κατάσταση, την οποία δεν μπορεί
να αποφύγει, ούτε να επιλύσει με τις
συνήθεις δεξιότητες επίλυσης προβλη-
μάτων που διαθέτει (Χατζηχρήστου,
2004).

Είναι πιθανό το άτομο να αντιμε-
τωπίζει δυσχέρειες στη διαδικασία λή-
ψης απόφασης για τη σταδιοδρομία του,
τόσο σε επίπεδο γνωστικών, όσο και σε
επίπεδο συναισθηματικών διεργασιών
εντός του πλαισίου στο οποίο κινείται
(οικογένεια, σχολείο).

Σχεδιασμός συμβουλευτικής 
παρέμβασης.

Η συμβουλευτική παρέμβαση που
σχεδιάσαμε διαρθρώνεται στον άξονα
του χρόνου (πριν – κατά τη διάρκεια –
μετά) και αναφέρεται τόσο προς το ίδιο
το άτομο, όσο και προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής κοι-
νότητας (επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
ενημερώσεις γονέων, συμβουλευτική
μαθητών). 

457



Μεθοδολογικό πλαίσιο

Βασίζεται στη δημιουργία μικρών
ιστοριών με την αξιοποίηση ελεύθερου
λογισμικού (movie maker) καθώς και
στην αφηγηματική προσέγγιση (Savickas
M. L., (2000), κρίβας Σ., (2011α)).

Αφήγηση και εαυτός

Η αφήγηση περιλαμβάνει τον πο-
μπό, τον δέκτη και το μήνυμα και χρη-
σιμοποιείται ευρέως στην τυπική εκ-
παίδευση καθώς και στις σχολικές δρα-
στηριότητες με σκοπό την αλλαγή στά-
σεων και αντιλήψεων.

Αφηγηματικοί τρόποι 
στη συμβουλευτική

Η αφήγηση του συμβούλου που λει-
τουργεί ως υποκίνηση σε ασφαλές πλαί-
σιο για την ανάδυση της προσωπικής
ιστορίας του συμβουλευόμενου με/χω-
ρίς την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

οι μαθητές παρακολουθούν την εξέ-
λιξη μιας ιστορίας που ο σύμβουλος έχει
επιλέξει έτσι ώστε να ταιριάζει στο εξε-
λικτικό – αναπτυξιακό στάδιο του μα-
θητή. 

Αφήγηση του συμβουλευόμενου: Στα-
διακά αναδύεται η αφήγηση του συμ-
βουλευόμενου με εστίαση στην εξέλιξη
της ιστορίας και στις πιθανές -διαφο-
ρετικές εκβάσεις που δίνει ο ίδιος με
βάση την οπτική και τη βιωμένη εμπει-
ρία του. Αναζήτηση πιθανών εναλλα-
κτικών λύσεων στην προτεινόμενη ιστο-

ρία με τη βοήθεια του συμβούλου. Στα
πλαίσια του μύθου ο σύμβουλος μπορεί
να είναι παρών ως ένας από τα πρό-
σωπα της ιστορίας.

Αναστοχασμός σε επίπεδο ομάδας
ως προς τον ήρωα, τα λοιπά πρόσωπα,
τους συμβολισμούς και την εξέλιξη της
πλοκής. Αναδιήγηση της ιστορίας με
πρωταγωνιστή έναν φανταστικό εαυτό
με άλλες δυνατές επιλογές ή εμβίωσή
της με ζωγραφική και σχετικό δρώμενο. 

Αφηγηματικές τεχνικές 
στη συμβουλευτική

Η αφηγηματική τεχνική περιλαμβά-
νει τη γραμμική σειρά αφήγησης των
γεγονότων, αλλά και πιο μοντέρνες τε-
χνικές που συνάδουν με το κλίμα της
εποχής.

ο σύμβουλος στη ψυχοεκπαιδευτι-
κή διαδικασία εντοπίζει κενά και ασά-
φειες που κρύβουν τραυματικές εμπει-
ρίες. Μπορεί ακόμη να αλλάξει την
αφηγηματική δόμηση καθώς και την
αφηγηματική ροή και ακολουθία των
γεγονότων και να αναζητήσει λύσεις ή
να προβεί σε ανατροπές μαζί με τον
συμβουλευόμενο.

Στόχοι συμβουλευτικής σε εποχή
κρίσης

Στην περίοδο της αντιμετώπισης κρί-
σης ή προσαρμογής του ατόμου σε νέα
δεδομένα, η συμβουλευτική ΣΕΠ δίνει
την ευκαιρία στο άτομο για ένα απο-
λογισμό των συνεπειών του συμβάντος
με αναστοχασμό επί του συμβάντος
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(γνωστικά σχήματα και συναισθήματα),
την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων
και ανάληψη δράσης με τον καθορισμό
στόχων μετρήσιμων, συγκεκριμένων και
ρεαλιστικών, σε βραχυπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη φάση σε ένα σχέδιο
ζωής.

Περιλαμβάνει: 

• Φάσεις Ατομικής συμβουλευτικής
στα Γυμνάσια
1. Στην ατομική συνέντευξη σε πρώτο

στάδιο γίνεται η ατομική συνέντευξη
με σκοπό τη προσωπική διερεύνηση.

2. κατά τη διάρκεια των συμβουλευτι-
κών συναντήσεων χρήσιμο εργαλείο
στάθηκαν οι μελέτες περίπτωσης
(ΕοΠΠΕΠ, 2015) παρουσιασμένες
με τη βοήθεια της τεχνολογίας ως
video (movie maker) στο ηλεκτρο-
νικό περιοδικό του κΕΣυΠ ΠΕρι-
ΣτΕριου(δυναμική ιστοσελίδα
joomla: e periodiko που κατασκευ-
άστηκε για αυτό το σκοπό. Π.χ. Η
περίπτωση της Ελένης ως προς την
ανάπτυξη της διεκδικητικότητας (Σι-
δηροπούλου, 2008).
κΕιΜΕΝο
Η Ελένη είναι μαθήτρια της Α’ Λυ-
κείου και ζει στην Αθήνα μαζί με
τους γονείς της και τον μικρότερο
αδελφό της. καθημερινά έχει ένα
αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα, μιας
που έχει εξωσχολικά μαθήματα και
πηγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα
κολυμβητήριο. Αφού επιστρέφει το
μεσημέρι από το σχολείο, τρώει, ξε-
κουράζεται για λίγο βλέποντας τη-
λεόραση και στη συνέχεια ξεκινά τις
απογευματινές της υποχρεώσεις.
Επιστρέφει γύρω στις 20.00 στο σπί-

τι και τότε αρχίζει το διάβασμα.
ΕρωτΗΣΕιΣ ΑΝΑΣτοΧΑΣΜου
• τι εμποδίζει την Ελένη να βελ-

τιώσει τις επιδόσεις της;
• Πώς, νομίζετε ότι η Ελένη μπο-

ρεί να πετύχει τους στόχους της;
ΠΑρΑΛΛΗΛο κΕιΜΕΝο
Η περίπτωση της δήμητρας αναφέ-
ρεται στην περίπτωση μιας κοπέλας
που οι γονείς της έχουν πάρει δια-
ζύγιο και έχει εγκαταλείψει την προ-
σπάθεια. Η περίπτωση της δήμη-
τρας προσφέρεται για τη διερεύνη-
ση της αναβλητικότητας και της ανά-
πτυξης δεξιοτήτων.

• Φάσεις Ομαδικής συμβουλευτικής
στα Γυμνάσια
1. Ενημερώσεις σχολείων σχετικά με

τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα καθώς και ευαισθητοποίηση
μαθητών ως προς ιδιαίτερες περι-
πτώσεις ατόμων ή ομάδων που δο-
κιμάζονται. 

2. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την
αφηγηματική προσέγγιση μοιράσα-
με αποσπάσματα κειμένων και μια
σύντομη περίληψη όλου του έργου.
Απόσπασμα του διηγήματος του Ε.
Μαλό: «Χωρίς οικογένεια»
κΕιΜΕΝο: «ο μικρός ρεμί»
ο δρόμος που πήραμε πήγαινε στρι-
φογυριστά στο βουνό, κι έβλεπα έτσι
κάθε λίγο το σπίτι της κυρά Μπαρ-
μπερίν, να μικραίνει συνέχεια. Ήξε-
ρα το δρόμο: μόλις φτάναμε στην τε-
λευταία στροφή, θα αντίκριζα το σπί-
τι για τελευταία φορά και μετά θα
το έχανα για πάντα. Εμπρός το
άγνωστο και πίσω το σπίτι όπου με-
γάλωσα ευτυχισμένα.
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Φτάσαμε στην κορυφή
ο Βιτάλι δε με είχε αφήσει από το
χέρι του.
«Να ξεκουραστώ λίγο;» τον ρώτησα.
«Βεβαίως, παιδί μου».
Μου άφησε το χέρι και τον είδα να
γνέφει στο καπί. το σκυλί ήλθε πί-
σω μου για να με φυλάει. Αν προ-
σπαθούσα να φύγω θα με άρπαζε.
Πήγα στην άκρη του δρόμου και ο
καπί με ακολούθησε.
κάθισα με μάτια βουρκωμένα κι
έψαχνα να δω το σπίτι της κυρα
Μπαρμπερίν.
Από κάτω απλωνόταν η κοιλάδα που
αφήσαμε, με τα λιβάδια και τά δά-
ση και πέρα στεκόταν μόνο το σπί-
τι της μητέρας. το ξεχώρισα εύκο-
λα ανάμεσα στα δέντρα, γιατί από
την καμινάδα έβγαινε καπνός που
ανέβαινε ψηλά. Νόμισα ότι έφερνε
ως εμένα τη μυρωδιά της βελανιδιάς
και ότι ήμουν ακόμη καθισμένος
πλάι στο τζάκι, στο μικρό σκαμνί, με
τα πόδια κοντά στη φωτιά, ενώ ο
άνεμος έφερνε τον καπνό στο πρό-
σωπό μου. ….
ΕρωτΗΜΑτΑ ΑΝΑΣτοΧΑ-
ΣΜου
• Ποια, νομίζετε, ότι είναι τα συ-

ναισθήματα του μικρού ήρωα;
• Ποιες, νομίζετε, ότι ήταν οι σκέ-

ψεις του;
• Ποιες εναλλακτικές επιλογές εί-

χε ο μικρός ρεμί;
• δώστε εσείς ένα τέλος στην ιστο-

ρία.
ΠΑρΑΛΛΗΛο κΕιΜΕΝο
Απόσπασμα της ιστορίας του Ευγ.
τριβιζά: «τα 88 ντολμαδάκια».
κΕιΜΕΝο: «Πρόσκληση σε πάρτυ»

ΑΠοΣΠΑΣΜΑ 1
Ζούσε κάποτε σε ένα εξοχικό σπίτι στην
οδό Μονοκοντυλιάς στον αριθμό 33 ένα
κορίτσι με φακίδες και κόκκινες κο-
τσίδες που το λέγανε έμμα. Η έμμα
είχε μια μαμά, δώδεκα θείες και ένα
ροζ όμορφο χρυσόψαρο.
ένα πρωί που ή έμμα ήταν μόνη στο
σπίτι της και τάιζε το χρυσόψαρο, ντριν,
ντριν…χτυπάει το τηλέφωνο.
Η έμμα στάθηκε για λίγο αναποφάσι-
στη.
τι θέλεις να κάνει η έμμα;
Να σηκώσει το τηλέφωνο ή να μην το
σηκώσει;
ΑΠοΣΠΑΣΜΑ 2
Η έμμα δεν σήκωσε το τηλέφωνο και
το τηλέφωνο μεταμορφώθηκε σε γλά-
στρα. την ίδια στιγμή τέσσερεις πυρο-
σβέστες με κόκκινα μουστάκια και γα-
λάζια ποτιστήρια πήδηξαν από το πα-
ράθυρο και άρχισαν να ποτίζουν τη γλά-
στρα μέχρι που τα χρυσάνθεμα ψήλω-
σαν, τρύπησαν το ταβάνι και χάθηκαν
ανάμεσα στα σύννεφα. Η έμμα σκαρ-
φάλωσε στο πιο ψηλό κοτσάνι και άρ-
χισε να κάνει ωτοστόπ. ένα πολύχρω-
μο αερόστατο με γόνδολα σταμάτησε
μπροστά της. Μέσα στη γόνδολα χορο-
πηδούσε ένας στρουμπουλός μάγειρας
με ροδοκόκκινα μάγουλα και άσπρο
σκούφο και της είπε: «έλα γρήγορα,
δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. το ταξί-
δι αρχίζει.
Πού θέλεις να πάμε;».
Που θέλεις να πάει η έμμα;
ΕρωτΗΜΑτΑ ΑΝΑΣτοΧΑΣΜου

• οι ήρωες έχουν το δικαίωμα της
επιλογής. Μπορείς να αναρωτη-
θείς σχετικά με τον τρόπο λήψης
αποφάσεων;
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• Μπορείς να διηγηθείς την εξέλι-
ξη της ιστορίας με δικά σου λό-
για στην ομάδα και να τη σχο-
λιάσεις. 

3. Χορήγηση ερωτηματολογίου: περι-
λαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες σχε-
τίζονται με το θέμα της μετάβασης
στην επόμενη εξελικτική βαθμίδα.
Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στους
μαθητές των σχολείων της περιοχής
γ’ Αθήνας αρμοδιότητας κΕΣυΠ
ΠΕριΣτΕριου. τα ερωτήματα,
που τέθηκαν ήταν:
• Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για

τη μετάβαση από τη γ’ γυμνασί-
ου στην Α’ Λυκείου;
i. Η πρώτη ημέρα: 
ii. οι εξετάσεις: 
iii. οι βαθμοί: 
iv. Η συμπεριφορά των παιδιών: 
v. Η σχέση με τους καθηγητές: 
vi. δεν υπάρχουν / δεν ξέρω: 

• Πότε πιστεύετε ότι θα αντιμετω-
πίσετε δυσκολίες;
i. Στην αρχή της χρονιάς:
ii. Στη συνέχεια-κατά τη διάρ-

κεια του έτους: 
iii. Στις εξετάσεις: 
iv. Στην επιλογή προσανατολι-

σμού για σπουδές:
v. Στη σύνδεση σχολείου και

επαγγέλματος:
vi. δεν υπάρχουν/δεν ξέρω: 

• τι νομίζετε ότι θα σας άρεσε πε-
ρισσότερο;
i. οι χώροι
ii. οι δραστηριότητες
iii. τα μαθήματα
iv. οι νέοι φίλοι

• έχω σκεφτεί ποιο επάγγελμα θα
ακολουθήσω στο μέλλον:

i. ΝΑι
ii. οΧι
iii. Είναι πολύ νωρίς.
iv. έχω σκεφτεί, αλλά χρειάζο-

μαι περισσότερες πληροφο-
ρίες.

• το κΕΣυΠ ΠΕριΣτΕριου θα
μπορούσε να σας βοηθήσει: 
i. Στην επιλογή τύπου σχολείου
ii. Στην επιλογή προσανατολι-

σμού
iii. Στην πληροφόρηση για τις με-

ταβολές στο σύστημα εξετά-
σεων

iv. Στην επίτευξη του /των στό-
χου/ων σας

v. Σε θέματα προσωπικής ανά-
πτυξης

vi. Σε θέματα επαγγελματογνω-
σίας και πληροφόρησης

• Φάσεις Ατομικής συμβουλευτικής
στα Λύκεια
1. Στην ατομική συνέντευξη σε πρώτο

στάδιο γίνεται η ατομική συνέντευ-
ξη με σκοπό τη προσωπική διερεύ-
νηση.

2. κατά τη διάρκεια των συμβουλευτι-
κών συναντήσεων χρήσιμο εργαλείο
στάθηκαν οι μελέτες περίπτωσης
(ΕοΠΠΕΠ, 2015) παρουσιασμένες
με τη βοήθεια της τεχνολογίας ως
video (movie maker) στο ηλεκτρο-
νικό περιοδικό του κΕΣυΠ ΠΕρι-
ΣτΕριου(δυναμική ιστοσελίδα
joomla: e periodiko π.χ «το μονο-
πάτι του Αλέξη» με ερωτήσεις ανα-
στοχασμού ως προς τη διερεύνηση
της επίδρασης των φίλων,των σημα-
ντικών άλλων και της τεχνολογίας
στη λήψη απόφασης. 
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• Φάσεις Ομαδικής συμβουλευτικής
στα Λύκεια
1. Ενημερώσεις σχολείων σχετικά με

τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα καθώς και ευαισθητοποίηση
μαθητών ως προς ιδιαίτερες περι-
πτώσεις ατόμων ή ομάδων που δο-
κιμάζονται. 

2. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την
αφηγηματική προσέγγιση παρου-
σιάσαμε το έργο: «ο γέρος και η
θάλασσα» του Ε. Χέμινγουεϊ. 
Aπόσπασμα από το βιβλίο του έρ.
Χέμινγουεϊ: «Η προσπάθεια και ο
στόχος».
κΕιΜΕΝο
ο γέρος κωπηλατούσε σταθερά, χω-
ρίς μεγάλη προσπάθεια, γιατί ήταν
ήρεμη η θάλασσα και τον βοηθούσε
να διατηρεί άνετα την ίδια πάντα τα-
χύτητα, εκτός από τα κυματάκια που
σήκωνε καμιά φορά στη δίνη του το
ρεύμα. κι άφηνε το ρεύμα να κάνει
εκείνο την περισσότερη δουλειά και
καθώς άρχιζε να χαράζει πια, είδε
πως είχε κιόλας ξανοιχτεί πολύ πιο
μακριά από όσο λογάριαζε να βρί-
σκεται εκείνη την ώρα.
«δούλεψα στο βαθύ πηγάδι μια ολά-
κερη εβδομάδα» σκεφτόταν, «και
δεν έκανα τίποτα. Σήμερα θα δου-
λέψω πέρα εκεί, όπου μαζεύεται ο
τόνος, και μπορεί μαζί με αυτόν να
βρεθεί και κανένα ψάρι μεγάλο».
Προτού φέξει για καλά, έριξε τα δο-
λώματα κι άφησε να τον παρασύρει
το ρεύμα. το πρώτο δόλωμα το ’ρι-
ξε στις σαράντα οργιές. το δεύτερο
στις εβδομήντα πέντε, το τρίτο και
το τέταρτο είχαν ριχτεί μες στο γα-
λάζιο νερό στις εκατό και στις εκα-

τόν είκοσι πέντε οργιές. το κάθε δό-
λωμα κρεμόταν με το κεφάλι προς
τα κάτω. το στέλεχος του αγκιστρι-
ού ήταν ολάκερο μπηγμένο στο ψα-
χνό, καλοδουλεμένο και γερά σφιγ-
μένο, ενώ τα ακάλυπτα μέρη του
αγκιστριού, η καμπύλη και η αιχμή
ήτανε σκεπασμένα με φρέσκιες σαρ-
δέλες….
ο ήλιος πρόβαλε απαλά από τη θά-
λασσα και ο γέρος μπόρεσε τώρα να
δεί τις άλλες βάρκες, χαμηλά πάνω
στο νερό, πολύ κοντά στην ακτή,
σκορπισμένες πέρα πέρα στο ρεύ-
μα….
ο γέρος πρόσεχε τις πετονιές. «Σή-
μερα, δεν ήμουν τυχερός. Ποιος ξέ-
ρει όμως; Μπορεί αύριο. κάθε μέ-
ρα είναι μια μέρα καινούρια. Πιο
καλά να είναι κανείς τυχερός. Εγώ,
όμως προτιμώ να τα κάνω όλα με
ακρίβεια. έτσι, όταν έρχεται η τύ-
χη, είσαι έτοιμος» σκέφτηκε.

ΕρωτΗΣΕιΣ ΑΝΑΣτοΧΑΣΜου
• Αφού διαβάσετε το κείμενο να

σχολιάσετε το ρόλο της τύχης και
της προετοιμασίας. Μπορείτε να
σχεδιάσετε τις φάσεις ενός υπο-
θετικού ψαρέματος που θα πραγ-
ματοποιούσατε εσείς ο ίδιος, αν
σας δινόταν η ευκαιρία;

• Μπορεί το κείμενο να έχει συμ-
βολικό χαρακτήρα; 

• Μπορείτε να δώσετε ένα δικό
σας τέλος στην ιστορία; Ζωγρα-
φίστε κάτι σχετικό που σας ενέ-
πνευσε από την ιστορία.

ΠΑρΑΛΛΗΛο κΕιΜΕΝο
Απόσπασμα από το διήγημα: «ο γλά-
ρος ιωνάθαν» (Bach) που παρακολου-
θήσαμε σε video animation (you tube)
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και συζητήσαμε για το δικαίωμα και την
επίτευξη της ανεξαρτησίας.
4. Χορήγηση ερωτηματολογίου με σκο-

πό τη διερεύνηση της ετοιμότητας
ως προς τη λήψη απόφασης (Career
Decision Scale, Osipow, S.H, Carney,
C.G, Winer, j.l, Yaniko, B. A,
Koschier, M., 1976, 1988, Προσαρ-
μογή στα ελληνικά: Σιδηροπούλου-
δημακάκου, δ., Αργυροπούλου, κ.).

Συμβουλευτική σε γονείς

Στο σχεδιασμό του προγράμματος
συμπεριλάβαμε ενημερώσεις γονέων
ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα, αλ-
λά και συμβουλευτικές συναντήσεις γο-
νέων σε ανοικτές ομάδες με προκαθο-
ρισμένο χρονικό ορίζοντα και θεματο-
λογία.
Α ΦΑΣΗ

Χρησιμοποιήσαμε το μύθο του
οδυσσέα ως αφετηρία που, αφού εί-
δαμε ως αυτοσχέδιο video, αναπα-
ραστήσαμε ως δρώμενο. Συγκεκρι-

μένα η άφιξη του οδυσσέα στο νη-
σί του κύκλωπα αποτέλεσε το θέμα
των συναντήσεων μας, προκειμένου
να συζητήσουμε εμπόδια και γέφυ-
ρες στη χάραξη προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Β ΦΑΣΗ
Σε δεύτερη φάση προγραμματισμέ-
νων συναντήσεων με τη μορφή ανοι-
κτών ομάδων διερευνήσαμε τον τύ-
πο γονέα και τα είδη διαπαιδαγώ-
γησης, την έννοια εσωτερικού ελέγ-
χου, τη θετική σκέψη κλπ.

Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς

Στην ανάπτυξη του προγράμματος
συμπεριλάβαμε συναντήσεις με εκπαι-
δευτικούς στα πλαίσια σεμιναρίου με
φύλλα εργασίας και βιωματικές ασκή-
σεις σε τρεις ξεχωριστές ενότητες: 1.
κατανοώντας τη μετάβαση, 2. υπερ-
βάσεις σε εποχή κρίσης: ΜΜΕ και δια-
δίκτυο, 3. τεχνικές ενθάρρυνσης των
μαθητών.
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Περίληψη
Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα φαινόμενο οικουμενικό, που δεν έχει φύλο, φυ-
λή ή θρησκεία, διαπερνά όλα τα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα και συνδέεται με κυ-
ρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις. οι αρνητικές συνέπειες αυτού του βιώμα-
τος μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες και διαφοροποιούνται σε σχέση με τον τρόπο που τα
θύματα έχουν νοηματοδοτήσει αυτή την εμπειρία.
Η αφηγηματική συμβουλευτική, έχοντας βασική φιλοσοφία της ότι οι υποκειμενικές ερμη-
νείες της εμπειρίας κάθε ατόμου είναι ελλιπείς και επηρεασμένες από ευρύτερες κοινωνικές
και πολιτισμικές επιδράσεις, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν βιώσει παιδική σε-
ξουαλική κακοποίηση να αποδομήσουν τις πεποιθήσεις και τις ιδέες που συνδράμουν στο
πρόβλημά τους, και να δημιουργήσουν νέες, προσωπικές αφηγήσεις, προσαρμοσμένες στην
ταυτότητά τους και στις εμπειρίες της ζωής τους. 
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην εφαρμογή της αφηγηματικής συμβουλευτικής σε άτομα
που έχουν βιώσει παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Παράλληλα, παρατίθενται αποσπάσμα-
τα μιας αφήγησης ΠΣκ, που έχει διερευνηθεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία της αφηγηματικής
συμβουλευτικής.

Λέξεις-κλειδιά: Σεξουαλική κακοποίηση (ΠΣκ), Αφηγηματική Συμβουλευτική, νοηματο-
δότηση, Συνέπειες, Δεξιότητες σύμβουλου.



Εισαγωγή

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση
είναι ένα φαινόμενο οικουμενικό που
συνδέεται με κυρίαρχες κοινωνικές και
πολιτισμικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με
τον Newlin (Παπαδημητρίου, 2014),
πρόκειται για μια πολύ «ήσυχη» μορφή
κακοποίησης. Σε αντίθεση με άλλες
μορφές –όπως για παράδειγμα η σω-
ματική κακοποίηση που με κάποιο τρό-
πο εκδηλώνεται, η σεξουαλική κακο-
ποίηση μπορεί να παραμείνει ένα ισό-
βιο μυστικό. 

οι αρνητικές συνέπειες αυτού του
βιώματος μπορεί να είναι μακροπρό-
θεσμες και διαφοροποιούνται σε σχέ-
ση με τον τρόπο που τα θύματα έχουν
νοηματοδοτήσει αυτή την εμπειρία.

Η αφηγηματική συμβουλευτική εί-
ναι μια σύγχρονη προσέγγιση της συμ-
βουλευτικής επιστήμης που –σύμφωνα
με την καφταντζή (Morgan, 2011), απο-
δομεί τις έννοιες της κλασικής ψυχο-
λογίας που εντοπίζει τα προβλήματα
μέσα στα άτομα, και εστιάζει στις έν-
νοιες και στις ιδιαιτερότητες των πολι-
τισμών στους οποίους οι άνθρωποι ανή-
κουν.

βασική φιλοσοφία της είναι ότι οι
υποκειμενικές ερμηνείες της εμπειρίας
κάθε ατόμου είναι ελλιπείς και επηρε-
ασμένες από ευρύτερες κοινωνικές και
πολιτισμικές επιδράσεις. Με βάση αυ-
τή τη θεώρηση, προ(σ)καλεί το άτομο
να αμφισβητήσει κοινωνικές και πολι-
τισμικές πρακτικές, να συνδεθεί με τις
αξίες του, τις δυνατότητές του και με

τους σημαντικούς άλλους της ζωής και
της ιστορίας του. ο στόχος είναι μέσα
από αυτή τη νέα οπτική να μπορέσει να
ανασυγκροτήσει την ταυτότητά του, να
επαναδιηγηθεί την ιστορία της ζωής του,
και να τη στηρίξει.

Το παρόν κείμενο αναφέρεται στη
μέθοδο που η αφηγηματική συμβου-
λευτική προσεγγίζει τα άτομα που έχουν
βιώσει ΠΣκ. Παράλληλα, διερευνά μέ-
σα από μια αυτοβιογραφική αφήγηση
ΠΣκ1, τις κοινωνικές και πολιτισμικές
επιρροές που βοήθησαν να ευδοκιμή-
σει το βίωμα της κακοποίησης. Τέλος,
προσπαθεί να εντοπίσει στοιχεία της
αφήγησης που θα ήταν αξιοποιήσιμα
στο πλαίσιο της αφηγηματικής συμ-
βουλευτικής.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
της σεξουαλικής θυματοποίησης

οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της
σεξουαλικής θυματοποίησης είναι πο-
λύ σοβαρές και –σύμφωνα με τον
Briere, εκδηλώνονται σε νοητικό, συ-
ναισθηματικό, και διαπροσωπικό επί-
πεδο, ενώ η πιο συχνή και διάχυτη επί-
δραση είναι το μετατραυματικό στρες
(Baird, 1996, όπ. αναφ. στο Briere 1989).

οι γνωστικές επιπτώσεις ενός κα-
κοποιητικού βιώματος, είναι αποτέλε-
σμα της διαδικασίας με την οποία το
παιδί νοηματοδοτεί την εμπειρία του
και ερμηνεύει την κακοποίηση. Σε συ-
ναισθηματικό επίπεδο, τα θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης βιώνουν έντο-

468

1. Πρόκειται για την αφήγηση που παρουσιάζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Δήμητρας
Πατρικαράκου: Βεβήλωση - Μια αληθινή ιστορία κακοποίησης.



να αισθήματα αδυναμίας, αυτο-ενοχο-
ποίησης και απελπισίας. Το αίσθημα
αδυναμίας –που προκαλείται από την
ανικανότητά τους να διαφύγουν ή να
προστατέψουν τον εαυτό τους από το
κακοποιητικό βίωμα, μειώνει την αυτο-
αποτελεσματικότητά τους, περιορίζει
τις δεξιότητές τους, υποβαθμίζει την αυ-
τοεκτίμησή τους και τους οδηγεί συχνά
στην κατάθλιψη2. Αν το άτομο έχει βιώ-
σει επανειλημμένα κακοποίηση, μπο-
ρεί να αισθάνεται ανίσχυρο να σταμα-
τήσει όποιους προσπαθούν να το χει-
ραγωγήσουν ή να το βλάψουν (Sahin &
McVicker 2009, όπ. αναφ. στο Finkelhor
& Browne, 1986). Η αυτο-ενοχοποίηση
φαίνεται να σχετίζεται με την αίσθηση
του θύματος ότι ευθύνεται για την κα-
κοποίηση, ενώ τα αισθήματα απελπι-
σίας βασίζονται στην πεποίθηση ότι η
κακοποίηση προκαλείται από εξωτερι-
κούς παράγοντες, και είναι εκτός του
ελέγχου του3 (Sahin & McVicker 2009,
όπ. αναφ. στο Shapiro 1995). 

Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίη-
σης συχνά αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα στον διαπροσωπικό τομέα -κυρίως
λόγω της σύγχυσης που τους έχουν προ-
καλέσει αυτά τα βιώματα, αφού η κα-
κοποίηση στην παιδική τους ηλικία συμ-
βαίνει, εξ ορισμού, στο πλαίσιο κάποι-
ου είδους σχέσης. Όπως αναφέρει ο
Briere (Baird, 1996, όπ. αναφ. στο Briere

1989): «Η σεξουαλική κακοποίηση μπο-
ρεί να είναι η μοναδική μεταξύ των μορ-
φών της διαπροσωπικής επιθετικότη-
τας, που συνδυάζει -σε ορισμένες περι-
πτώσεις, την εκμετάλλευση και την ει-
σβολή σε αυτό που θα μπορούσε δια-
φορετικά να είναι απόδειξη της αγάπης
ή της φροντίδας (π.χ., σωματική επαφή,
χάδια, έπαινοι)».

Στην αφήγηση της Δήμητρας Πα-
τρικαράκου (Πατρικαράκου, 2014), που
περιγράφει τη σεξουαλική κακοποίη-
ση που δέχτηκε από τον πατριό της, συ-
ναντάμε την ερμηνεία-διαπίστωσή της
για τη γονική σεξουαλική κακοποίηση.
Συγκεκριμένα αναφέρει:

Όταν ένας γονιός κακοποιεί σε-
ξουαλικά το παιδί του, το κακοποιεί
και συναισθηματικά. Του δηλητη-
ριάζει την ψυχή, επειδή το ανα-
γκάζει να παλεύει πως να συνδυά-
σει την αγάπη που νιώθει για το γο-
νιό του με τον θυμό για την προδο-
μένη εμπιστοσύνη (σ. 202).

Σύμφωνα με την Αγάθωνος-Γεωρ-
γοπούλου (1998), η ενδοοικογενειακή
σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί τραυ-
ματικό γεγονός για την ψυχική υπό-
σταση και υγεία του παιδιού. Αποτελεί
πράξη που δημιουργεί σύγχυση επι-
κοινωνίας ανάμεσα σ’ εκείνο και τον
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2. Σε περιπτώσεις που το άτομο βιώνει έντονη κατάθλιψη, η αυτοενοχοποίηση μπορεί να το
οδηγήσει και στην αυτοτιμωρία

3. Πιθανώς, τα άτομα αντιμετωπίζουν την κακοποίηση ως εντός ή εκτός του ελέγχου τους, κι
αυτό τους δημιουργεί αισθήματα ενοχής ή αδυναμίας. Αν βλέπουν τον εαυτό τους ως υπεύθυνο για
τα αρνητικά γεγονότα μπορεί να διατηρήσουν μια αίσθηση προσωπικού ελέγχου, ενώ αν δεν κα-
τηγορούν τον εαυτό τους μπορεί να αισθανθούν ανικανότητα και αδυναμία αποτροπής εμφάνισης
οδυνηρών εμπειριών στο μέλλον (Sahin & McVicker 2009, όπ. αναφ. στο Shapiro 1995).



ενήλικα, καθώς το παιδί στο αίτημά του
για τρυφερότητα δέχεται σεξουαλική
απόκριση.

Γενικότερα, οι επιδράσεις του τραύ-
ματος της κακοποίησης είναι πολύπλο-
κες και ενδεχομένως μακράς διάρκει-
ας. Η διάρκεια της κακοποίησης και η
σχέση με το θύτη, επηρεάζουν την έκβα-
ση της θεραπείας και την αποκατάστα-
ση του θύματος –με την μεγαλύτερης
διάρκειας κακοποίηση που έχει συμβεί
από στενό μέλος της οικογένειας να επι-
δεινώνει τα συμπτώματα. ο αντίκτυπος
της σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί
να ποικίλει –ανάλογα με την αντίληψη
του ίδιου του θύματος για την κακο-
ποίηση. Η αντίληψη για την εμπειρία
της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς
και η σημασία που αποδίδεται στην
εμπειρία, μπορεί να μεταβάλλονται δια-
χρονικά, ανάλογα με την κοινωνική
υποστήριξη, την αποκάλυψη, και άλλα
γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του
(Sahin & McVicker 2009, όπ. αναφ. στο
Leahy, Pretty, & Tenenbaum 2003).

Η νοηματοδότηση της εμπειρίας

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί με
την αφηγηματική συμβουλευτική μια
προβληματική ιστορία που πηγάζει από
βίωμα παιδικής σεξουαλικής κακοποί-
ησης, είναι σημαντικό να αναδειχθούν
οι μηχανισμοί και οι διεργασίες μέσω
των οποίων το παιδί νοηματοδοτεί την
εμπειρία του και ερμηνεύει την κακο-
ποίησή του. να γίνει δηλαδή κατανοη-
τός ό τρόπος που τα θύματα παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης ορίζουν το
νόημα αυτών των εμπειριών, και δημι-

ουργούν σχετικές αφηγήσεις.
Το παιδί, έχοντας συνηθίσει –εξε-

λικτικά, να διδάσκεται από τους ενή-
λικες και τα μεγαλύτερα παιδιά τι να
κάνει, τι να σκεφτεί και πως να αι-
σθανθεί, θα χρησιμοποιήσει τις πλη-
ροφορίες που παρέχονται από αυτούς
στη νοηματοδότηση της κακοποίησης.
ο κύριος «συγγραφέας» της κυρίαρ-
χης ιστορίας του είναι ο δράστης� ένα
πρόσωπο γνώσης και εξουσίας στον κό-
σμο του. Εξυπηρετώντας τους ιδιοτε-
λείς σκοπούς του ο δράστης, φροντίζει
να δίνει νόημα στις συναντήσεις τους,
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα συναι-
σθήματα του παιδιού. Με τις πράξεις
και τα λόγια του, συγγράφει μια ιστο-
ρία όπου το παιδί-θύμα δεν έχει δι-
καιώματα δημιουργού. Η μυστικότητα
δε που περιβάλλει το συμβάν, στερεί
από το παιδί κάθε δυνατότητα αμφι-
σβήτησης και αναθεώρησης αυτής της
αφήγησης. Έτσι, ένα παιδί που νιώθει
δυσαρεστημένο με τη θυματοποίηση
του, μαθαίνει είτε να αρνείται και να
μην πιστεύει στα συναισθήματά του, εί-
τε να αισθάνεται υπεύθυνο και άξιο της
αυτής της θυματοποίησης. Γονείς, φί-
λοι, και άλλοι -συμπεριλαμβανομένου
του πολιτισμού στο οποίο ζει, έχουν επί-
σης μια ισχυρή συγγραφική εξουσία
που μπορεί ακούσια να επιβεβαιώσει
την ιστορία που έχει συγγράψει ο δρά-
στης (Baird, 1996). 

Σύμφωνα με τον Baird (1996), η νοη-
ματοδότηση της εμπειρίας ενός παιδι-
ού, είναι κυρίως απόρροια των προκα-
τασκευασμένων ερμηνειών που καλ-
λιεργούνται και του παρέχονται από το
πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον
του. Τέτοιες ερμηνείες–τεκμήρια «αντι-
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κειμενικής πραγματικότητας», στην πε-
ρίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης
θα μπορούσαν να είναι:

Σε σχέση με την κουλτούρα της οι-
κογένειας:

• Τα παιδιά θα πρέπει να αγαπούν την
οικογένειά τους

Η συγγραφέας αιτιολογεί γιατί δε
μίλησε νωρίτερα για την σεξουαλική
κακοποίηση που βίωνε:

[...] γιατί φοβόμουν μη διαλύσω την οι-
κογένεια και χαλάσω την ευτυχία της
μαμάς μου (σ.128).

Σε σχέση με την κουλτούρα της αγά-
πης:

• Αν αγαπάς κάποιον, θα κάνεις τα πά-
ντα για αυτόν

Όταν η συγγραφέας αποφασίζει να
αποκαλύψει τη σεξουαλική της κακο-
ποίηση στη μικρή αδερφή της, η μητέ-
ρα τους την αποτρέπει:

Εξοργίζομαι που εμμέσως μου  λέει ότι
αν έλεγα κάτι στη μικρή, θα σήμαινε
ότι δεν την αγαπάω (σ.147).

Η αγάπη που είχα στη μαμά μου και σ’
εκείνον υπερνικούσε το αίσθημα αυ-
τοσυντήρησης (σ.131). 

Σε σχέση με την κουλτούρα της διά-
στασης του φύλου:

• Τα κορίτσια θα πρέπει να φροντίζουν
τους άλλους και να λαμβάνουν τη φρο-
ντίδα τους

Η μητέρα της συγγραφέα σε συζή-
τησή μαζί της για τον πατριό της, τη νου-
θετεί:

Πρέπει να τον αγαπάς και να τον σέ-
βεσαι, κι ας γίνεται ορισμένες φορές
παράλογος όταν τσακώνεστε. Αλλά να
ξέρεις ότι σας αγαπάει και σας έχει
φερθεί σαν πατέρας. Ξέρεις τι κάνουν
άλλοι πατριοί; Δέρνουν τα παιδιά της
γυναίκας τους, τους βάζουνε χέρι
(σ.70).

• Είναι ευθύνη ενός κοριτσιού να λέει
«όχι» σε σεξουαλικές προτάσεις. Αν
όμως δεν λέει όχι, τότε είναι υπεύθυνο
για ό, τι συμβαίνει. Για ότι συνέβη, δεν
είπε όχι και επίσης, εκείνη το ήθελε.

Η συγγραφέας αφηγείται:

Με αφήνει να πιστεύω ότι φταίω κι εγώ
για αυτό που έγινε. Ο ελεεινός με αφή-
νει να πιστεύω εγώ που δεν είπα όχι με
τον πιο πειστικό τρόπο. Τότε δεν το
κατάλαβα ότι αυτό έκανε. Ήμουν πο-
λύ μικρή. Η πληγή μου ήταν πολύ φρέ-
σκια και μόλις είχα αρχίσει να την ψη-
λαφώ. Τώρα  πλέον το καταλαβαίνω
(σ.76).

Σε σχέση με το δράστη:

• Το θέλετε όσο κι εγώ. Είναι μια έκ-
φραση της αγάπης μας.

Η συγγραφέας και ο πατριός της σε
συνομιλία χρησιμοποιούν δίσημα τον
όρο «μασάζ». Η πρώτη χρησιμοποιεί
τον όρο για να αναφερθεί σε περιστα-
τικά θωπείας. ο δεύτερος ως αναφορά
μιας αθώας πράξης. ο ίδιος αναφέρει:

Μα να σου πω κάτι, χρόνια σου έκανα
μασάζ. Από μικρή που ήσουν φαγωνό-
σουνα (σελ.60).

Αφού δεν υπάρχει κάτι πονηρό, αφού
δεν υπάρχει κάποια βλέψη διαφορετι-
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κή, δεν είναι κακό. Σταμάτησα όταν
κατάλαβα ότι έφτασε η στιγμή που θα
μπορούσε να γίνει πολύ ενοχλητικό
(σελ. 65).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορία
της κακοποίησης είναι μια προδιαγε-
γραμμένη ιστορία, που –αν και δεν έχει
γραφτεί από το ίδιο το παιδί, βιώνεται
από αυτό ως «αντικειμενική πραγματι-
κότητα» (Baird 1996, όπ. αναφ. στο
Berger & Luckmann, 1966). Σε αυτή τη
δεδομένη πραγματικότητα, ελάχιστα
περιθώρια υπάρχουν να αναδειχτεί η
εν εξελίξει «υποκειμενική» πραγματι-
κότητα που βιώνει το ίδιο το παιδί. Το
θύμα μαθαίνει ότι η δική του υποκει-
μενική εμπειρία είναι παράνομη και η
μόνη έγκυρη εμπειρία είναι αυτή που
υποστηρίζεται από τη νομιμοποιημένη
κυρίαρχη ιστορία. Το παιδί - θύμα σε-
ξουαλικής κακοποίησης εξακολουθεί
να είναι θύμα από την κυρίαρχη ιστο-
ρία της ζωής του.

κάποιες φορές, η νοηματοδότηση
της εμπειρίας σεξουαλικής κακοποίη-
σης παράγεται από ερμηνείες που ανα-
πτύχθηκαν από το ίδιο το παιδί –λόγω
της αδυναμίας του να αντισταθεί στην
ιδιοτελή προσπάθεια του δράστη να
αποδώσει στο ίδιο την ευθύνη της κα-
κοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το
θύμα, –αδυνατώντας να κάνει οποια-
δήποτε άλλη ερμηνεία των γεγονότων,
πιστεύει ότι υπάρχει κάτι «λάθος» στο

ίδιο, και αισθάνεται ένοχο αν προσπα-
θήσει να «κατηγορήσει» τον δράστη.
Στη μελλοντική ζωή του, ακόμα κι αν εί-
ναι πια σε θέση να θεωρήσει τον δρά-
στη υπεύθυνο για την κακοποίηση και
όχι τον εαυτό του, είναι συχνά δύσκολο
να αποδομήσει την πεποίθηση ότι «πή-
ρα αυτό που μου άξιζε». Με τον τρόπο
αυτό δημιουργείται μια αυτο-ενοχοποί-
ηση4 που σχετίζεται με την αίσθηση του
θύματος ότι ευθύνεται για την κακο-
ποίηση, και παράλληλα αισθήματα απελ-
πισίας, ενοχής ή και αδυναμίας που βα-
σίζονται στην πεποίθηση ότι το ίδιο δεν
είναι σε θέση να ελέγξει το πρόβλημα
–αφού προκαλείται από εξωτερικούς
παράγοντες (Sahin & McVicker 2009,
όπ. αναφ. στο Shapiro, 1995). 

Ήταν και είναι σίγουρος πως δε θα το
πω ποτέ στη μαμά ή σε κανέναν άλλον.
Λογικό. Θα ντρέπομαι. Δεν θα μπορώ
[...] (Πατρικαράκου, 2014 σελ. 46).

Διαδικασία συμβουλευτικής 
διαδικασίας σε περιπτώσεις ΠΣΚ

Ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίη-
σης αισθάνεται ανίκανο να επιλύσει το
πρόβλημα που συνιστά την κυρίαρχη
ιστορία του, ενώ οι συνέπειες και τα συ-
μπτώματα που σχετίζονται με την κα-
κοποίηση συνεχίζουν να το απομακρύ-
νουν από την αίσθηση του ελέγχου της
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στη ότι «πήρα αυτό που μου άξιζε», σε αντίθεση με τη δυνητικά πιο τρομακτική ιδέα ότι η βία εί-
ναι τυχαία (άδικη) και ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει πράγματα να αποφύγει την κακοποίηση».



ζωής του (Sahin & McVicker 2009, όπ.
αναφ. στο Baird 1996). Είναι πολύ χρή-
σιμο για το θύμα να βρει μια κατάστα-
ση που θα ορίζεται από την πραγματι-
κότητα που το ίδιο καθορίζει για τον
εαυτό του, μια πραγματικότητα αυθε-
ντική, που θα το βοηθήσει να αναπτύ-
ξει το αίσθημα της επάρκειας και της
αυτο-επιβεβαίωσης. Ερχόμενο στη συμ-
βουλευτική διαδικασία το άτομο, ελπί-
ζει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό
του και την ιστορία του, μέσω της εκ-
μάθησης τρόπων που θα το βοηθήσουν
να γράψει την προσωπική και προτι-
μώμενη ιστορία του, μέσα στα όρια της
κυρίαρχης ιστορίας.

ο Briere (1989, όπ. αναφ. στο Baird,
1996) υποστηρίζει ότι «οι στόχοι της θε-
ραπείας που εστιάζει στην κακοποίη-
ση, εκτείνονται πέρα από την επιβίωση.
Μακροπρόθεσμα, στοχεύουν στην ολο-
κλήρωση, την κοινωνική ενσωμάτωση
και την αυτο-επιβεβαίωση». Είναι ση-
μαντικό για ένα θύμα να μετακινηθεί
από «θύμα» σε «διασωθέντα» και ακό-
μη παρά πέρα.

H αφηγηματική θεραπεία, ενθαρ-
ρύνει το άτομο να επικεντρωθεί σε στοι-
χεία των εναλλακτικών ιστοριών που
ήδη βιώνει, χωρίς να αμφισβητεί ευθέ-
ως την κυρίαρχη αφήγηση. Αποδομώ-
ντας την κυρίαρχη ιστορία του, που το
ορίζει ως «θύμα» και παράλληλα υπεύ-
θυνο για την κακοποίηση, επιτρέπεται
στο άτομο να δημιουργήσει νέα, προ-
σωπικά νοήματα, να διευρύνει τη δυ-
νατότητα για νέες πλοκές και προτιμώ-
μενες ιστορίες (Baird, 1996). Με τον
τρόπο αυτό, τα προβλήματα που σχετί-
ζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση
αποδίδονται τελικά σε εξωτερικούς,

ασταθείς και ειδικούς παράγοντες
(Sahin & McVicker, 2009).

Η συγγραφέας στην αφήγησή της
αποδομεί την πεποίθηση του αθώου πα-
τρικού χαδιού για την περίπτωση του
πατριού της.

Στην αρχή το θεωρούσα φυσιολογικό,
του λέω. Μετά όμως είδα πως όχι μό-
νο με ενοχλούσε αλλά και ότι ποτέ δεν
βρίσκονταν κάποιος άλλος μπροστά
που να μπορεί να μας δει. Κι όταν
ακουγόταν να έρχεται κάποιος, στα-
μάταγες. Κι εγώ σκεφτόμουν: γιατί να
σταματάει όταν έρχεται κάποιος; Άρα
είναι λογικό να μην είναι σωστό (σ.75).

Η αντιμετώπιση προβλημάτων που
πηγάζουν από ΠΣκ, απαιτούν από τον
αφηγηματικό σύμβουλο ειδικές δεξιό-
τητες και προσεκτικούς χειρισμούς. Συ-
νήθως το πρόβλημα που προτάσσει ο
συμβουλευόμενος είναι απόρροια βιώ-
ματος ΠΣκ, το οποίο κρατά κρυμμένο,
αφού έχει μάθει καλά να το καλύπτει
με ένα πέπλο μυστικότητας. Γι αυτό ο
σύμβουλος πρέπει να είναι πολύ προ-
σεκτικός, και να ερευνά απαρχής αν η
αιτία του προβλήματος οφείλεται σε
βίωμα ΠΣκ. Η Morgan (2011) υπο-
γραμμίζει την κρισιμότητα ενδελεχούς
ελέγχου της πιθανότητας κακοποίησης.
Θεωρεί ότι εξαιτίας της εξάπλωσης αυ-
τού του φαινομένου, πρέπει να γίνει
ρουτίνα το να ελέγχει κανείς αν η κα-
κοποίηση είναι κομμάτι του πλαισίου
ζωής ενός ανθρώπου. Μόνο έτσι θα
μπορέσει να ανιχνευτεί ο πυρήνας του
προβλήματος και να διασφαλιστεί ότι
δεν θα αποσιωπηθεί η βιωμένη εμπει-
ρία του ατόμου. Εφιστά δε την προσο-
χή των θεραπευτών κατά τη διαδικασία
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ονοματοδοσίας του προβλήματος και
τους καλεί να μην κάνουν γενικεύσεις
για τις καταστάσεις, να έχουν στο μυα-
λό τους τα συγκεκριμένα στοιχεία κά-
θε κατάστασης και να σκέφτονται εκ
των προτέρων τις πιθανές συνέπειες του
κάθε τρόπου δράσης. Η ίδια επισημαί-
νει ότι χρειάζονται συνεχείς διαδικα-
σίες ελέγχου και διερεύνηση του κοι-
νωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο προ-
κύπτει το πρόβλημα προκειμένου να
υπάρχει επίγνωση των πολιτικών που
εμπλέκονται στην ονομασία του. Εάν
κάποιοι παράγοντες αυτού του πλαισί-
ου υποτιμηθούν, εγκυμονεί ο κίνδυνος
του αποπροσανατολισμού από αυτό κα-
θαυτό το πρόβλημα, και δεν διασφαλί-
ζεται ότι το όνομα το οποίο επιλέχτη-
κε, πραγματικά αντιπροσωπεύει την
εμπειρία του ατόμου (Morgan 2011).

Όλα τα περασμένα χρόνια ελάχιστες
φορές η μαμά μου κι εγώ αναφερόμα-
σταν σ’ «αυτό» –κι όταν το κάναμε, το
αποκαλούσαμε «το σκηνικό», «το θέ-
μα» ή «αυτό που έγινε». Μόλις πρό-
σφατα –και μετά από ενάμισι χρόνο
ψυχοθεραπείας, το ανέφερα στη μαμά
μου με το πραγματικό του όνομα: Σε-
ξουαλική κακοποίηση (Πατρικαράκου,
2014, σ.151).

Ένα άτομο που έχει βιώσει σεξου-
αλική κακοποίηση αναζητά θεραπεία
συνήθως έχοντας αισθήματα άγχους και
κατάθλιψης. Στη γλώσσα της αφηγημα-
τικής θεραπείας το άτομο αυτό δεν λο-
γίζεται ως αγχωμένο ή καταθλιπτικό.
Θεωρείται ότι είναι «κάτω από την επή-
ρεια συναισθημάτων άγχους και κατά-
θλιψης». Με την παραδοχή ότι το πρό-
βλημα είναι το πρόβλημα και αποτελεί

ξεχωριστή οντότητα από το άτομο, το
άγχος ή η κατάθλιψη γίνονται οι εστίες
που πρόκειται να αντιμετωπιστούν.
Όντας διαφοροποιημένο το πρόσωπο
από το πρόβλημα του άγχους ή της κα-
τάθλιψης μπορεί να παρατηρήσει πιο
καθαρά τον εαυτό του. Παύει να είναι
αποξενωμένο από τον εαυτό του και να
«τον» βλέπει ως πρόβλημα. Παύει να
αντικειμενοποιεί τον εαυτό του, και αρ-
νείται την αντικειμενοποίηση που υπο-
χρεώθηκε να βιώσει. Παράλληλα, εξε-
τάζεται η επίδραση του προβλήματος
στη ζωή του. Πολλές φορές το πρόβλη-
μα επιδρά στο άτομο με τρόπους μονα-
δικούς –που δεν αναφέρονται απαραί-
τητα στα επίσημα διαγνωστικά εγχειρί-
δια. κατά την εξερεύνηση της σχετικής
επίδρασης του προβλήματος, θεραπευ-
τής και θεραπευόμενος διερευνούν
όλους τους τρόπους με τους οποίους το
πρόβλημα παρεμβαίνει στις προσπά-
θειες του ατόμου να ζήσει τη ζωή του με
τον τρόπο που αυτό επιθυμεί. Αντιμε-
τωπίζοντας τον πελάτη εμπειρογνώμο-
να της δικής του ζωής, ο θεραπευτής εν-
θαρρύνει την αυτο-αντίληψη, τις δυνά-
μεις και τους πόρους του και παλεύει δί-
πλα του, ώστε να αντιμετωπίσουν μαζί
τις συνέπειες της κακοποίησης. Για την
άρση αυτών των συνεπειών απαιτούνται
πολύ προσεκτικοί χειρισμοί από τον θε-
ραπευτή. Όπως υποστηρίζει ο Briere
(1989, όπ. αναφ. στο Baird, 1996): «εξ
ορισμού, η σεξουαλική κακοποίηση συμ-
βαίνει σε ένα πλαίσιο αδυναμίας, εισβο-
λής και αυταρχισμού (με την έννοια ότι
αφορά σε σχέσεις όπου υπάρχει ένα πρό-
σωπο που έχει το “πάνω χέρι” και ασκεί
κάποια μορφή ελέγχου ή εξουσίας σε ένα
άλλο πρόσωπο). Επειδή η θεραπεία για
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το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίη-
σης έχει ως στόχο να άρει τις συνέπειες
αυτής της δυναμικής, είναι σημαντικό,
αυτές οι συνέπειες να μην ανακεφαλαι-
ώνονται κατά τη διαδικασία της θερα-
πείας. Η εμπειρία δείχνει, ότι οι αυταρ-
χικές, εξουσιαστικές παρεμβάσεις είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε μια ποικιλία
από “αρνητικές” συμπεριφορές των θυ-
μάτων, όπως μεθόδευση, χειρισμό, πα-
ραποίηση, οργή, ή παρεκτροπή».

οι εξωτερικευτικές συζητήσεις κυ-
ριαρχούν στην αφηγηματική θεραπεία.
Παρόλα αυτά, υπάρχει κάποιος σκε-
πτικισμός σχετικά με την υπερβολική
έμφαση που τους έχει δοθεί. Ακόμη και
ο ίδιος ο White –ενώ αναγνωρίζει την
αξία αυτών των συζητήσεων, υποστηρί-
ζει ότι δεν είναι πάντα παρούσες στη
θεραπεία του και σημειώνει ότι η εξω-
τερίκευση είναι μόνο η αρχή του ταξι-
διού� το επίκεντρο είναι η επόμενη στρο-
φή, αυτή που οδηγεί στην εξερεύνηση
των μοναδικών εκβάσεων (Murdock
2009, όπ. αναφ. στο White 2004).

οι μοναδικές εκβάσεις είναι οι στιγ-
μές που το άτομο ήταν σε θέση να έχει
έλεγχο των επιπτώσεων της κακοποίη-
σης και να αντιδράσει σ’ αυτήν. Μ ε τον
εντοπισμό τους, τροποποιούνται οι αφη-
γήσεις που είναι άχρηστες ή αναποτε-
λεσματικές για το ίδιο και οργανώνο-
νται οι εμπειρίες του που οδηγούν σε
μια προτιμώμενη ιστορία κι ένα προτι-
μώμενο τρόπο ζωής. Αμφισβητούνται
οι κυρίαρχες από την κακοποίηση ιστο-
ρίες και διευκολύνεται ένας προτιμώ-
μενος τρόπος εξιστόρησης παρελθο-
ντικών εμπειριών. ο στόχος είναι η απο-
δόμηση της κυρίαρχης ιστορίας του και
η επανασυγγραφή μιας νέας, με τη δι-

εύρυνση των δυνατοτήτων δημιουργίας
άλλων πλοκών.

λίγο πριν η μητέρα της συγγραφέα
μάθει για την κακοποίηση της κόρης
της, προηγήθηκε ένας καβγάς ανάμε-
σα στη συγγραφέα και τον πατριό της.
Εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά. Στο
βιβλίο της γράφει: 

Παραμένοντας ήρεμη γυρίζω και τον
κοιτάζω: «Μόνο μην ανοίξω το στόμα
μου!». Αυτές οι λέξεις βγαίνουν αργά
και ήρεμα από τα χείλη μου, αλλά ταυ-
τόχρονα από τα μάτια μου πετάγονται
κεραυνοί. Κοκαλώνει. Υποχωρεί χωρίς
να πει κουβέντα. Επιστέφει στο δωμά-
τιό τους (σ.51).

Η Πατρικαράκου για πρώτη φορά
απειλεί τον πατριό της αντιδρώντας
στην κυρίαρχη ιστορία της. 

Με την αποδόμηση της κυρίαρχης
ιστορίας διευκολύνεται το άτομο να
εντοπίσει τα «σκηνοθετημένα» δεδο-
μένα, να τα παρατηρήσει και να τα ερ-
μηνεύσει σε σχέση με πολιτιστικές και
ιστορικές δυνάμεις. Αποξηλώνει το προ-
κατασκευασμένο νόημά τους και φτιά-
χνει νέο νόημα -πιο συνεπές με την ταυ-
τότητά του. Η μονολιθικά αντικειμενι-
κή πραγματικότητα διασπάται σε μέρη
που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κοι-
νωνικό πλαίσιο και την πολλαπλότητα
της δημιουργίας του. Αποδομημένα πια,
τα μέρη της κυρίαρχης ιστορίας δεν εί-
ναι τόσο ισχυρά μόνα τους, όπως όταν
ήταν θεματικά ενωμένα. Με τις πηγές
τους να εκτίθενται, οι αρχές που δημι-
ούργησαν ή διαιώνισαν τα γεγονότα
μπορούν να αμφισβητηθούν. Μέσω αυ-
τής της αμφισβήτησης το άτομο ξεκινά
να βρει τις δικές του συγγραφικές ικα-
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νότητες. Αν και μπορεί να μην είναι
ακόμα προετοιμασμένο να γράψει μια
εναλλακτική ή προτιμώμενη ιστορία,
έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα πλαίσιο
όπου το ίδιο έχει τη δύναμη και το προ-
βάδισμα. 

Η αφηγηματική θεραπεία προσφέ-
ρει ένα πλαίσιο όπου το «θύμα» έχει
την ευκαιρία όχι μόνο να απελευθερώ-
σει τον εαυτό του από τους περιορι-
σμούς της ιστορίας του -που έχει γρα-
φτεί από άλλους, αλλά και να αντιλη-
φθεί τους τρόπους που μπορεί να ελευ-
θερώσει τον εαυτό του από περιορι-
σμούς που βρίσκονται σε άλλα πλαίσια.
Η αφηγηματική θεραπεία μπορεί να εί-
ναι χρήσιμη στην αναζήτηση όχι μόνο
της ανακούφισης των συμπτωμάτων, αλ-
λά και της προσωπικής ανάπτυξης. κα-
λεί τους πελάτες και τους θεραπευτές
να παρατηρήσουν ποιοι είναι, ποιοι θέ-

λουν να είναι, τι θέλουν να κάνουν, και
σε ποιο πλαίσιο μπορούν να συμβούν
όλα αυτά. Εστιάζει στην προσωπική
ικανότητα και στην κυριότητα των δι-
καιωμάτων. Είναι εκτεταμένη, και εκτι-
μά τη βιωμένη εμπειρία των πελατών,
τις προτιμώμενες ιστορίες τους και τις
δικές τους αξιολογήσεις γι αυτές τις
ιστορίες, ακόμη και στο πλαίσιο της κυ-
ρίαρχης ιστορίας και της αντικειμενι-
κής πραγματικότητας (Baird, 1996).

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι ειδικά για τα θύμα-
τα σεξουαλικής κακοποίησης καμία
συμβουλευτική παρέμβαση δεν είναι
αποτελεσματική αν η σεξουαλική κα-
κοποίηση απορρίπτεται, εάν το θύμα
συνεχίζει να κακοποιείται, ή αν το θύ-
μα προστατεύεται από κάποιον που το
κακοποιεί (Sahin & McVicker 2009, όπ.
αναφ. στο Engel, 1994).
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Εισαγωγή

Από το 1998 ιδρύθηκε και λειτουρ-
γεί στην πρώην Σ.Ε.λ.Ε.Τ.Ε. το τμήμα
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.
Με την ίδρυση το 2002 της Α.Σ.ΠΑι.Τ.Ε.
και την κατάργηση της Σ.Ε.λ.Ε.Τ.Ε. το
πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβου-
λευτική και τον Προσανατολισμό εντά-
χθηκε στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών
Μαθημάτων και στον τομέα Προγραμ-
μάτων εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται
σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων και
των Τ.Ε.ι., εφόσον οι τελευταίοι είναι
κάτοχοι και πτυχίου ΠΑ.ΤΕΣ. ή
Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.λ.Ε.Τ.Ε. (Τε-
τραδάκου, βλαχάκη & Τούμπας, 2007).

Το πρόβλημα

ο προβληματισμός που υπάρχει σή-
μερα στην Ελλάδα και οι στόχοι που δια-
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Περίληψη
Η μελέτη αυτή εξετάζει θέματα ενδοπροσωπικής ανάπτυξης σπουδαστών υιοθετώντας την
άποψη ότι μια τέτοια προσέγγιση επιβάλλεται να έχει κριτικό αναπτυξιακό χαρακτήρα. κα-
τά συνέπεια η συμβουλευτική, στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη το γενικότερο πλαίσιο (πολιτισμικό, κοινωνικό κ.α.) σε μια πορεία διαβίου
μάθησης, προωθώντας την θέση ότι η σχέση ατόμου-κοινωνίας είναι διαλεκτική. Επτά σπου-
δάστριες του προγράμματος Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (Α.Σ.ΠΑι.Τ.Ε.) συμμετεί-
χαν στην ποιοτική έρευνα δίνοντας στοιχεία τόσο για τις αναπτυξιακές μορφές όσο και για
τις μη αναπτυξιακές μορφέςσυμπεριφοράς τους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την άπο-
ψη ότι η προσωπική ανάπτυξη των συμβούλων προσανατολισμού συνδέεται με δεξιότητες
κλειδιά όπως είναι: α) η ενεργός ακρόαση, β) ο άνευ όρων σεβασμός, γ) η ενσυναίσθηση και
δ) η γνησιότητα.

Λέξεις κλειδιά: Ενδοπροσωπική ανάπτυξη, κριτική αυτογνωσία και κοινωνιογνωσία, Συμ-
βουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



τυπώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης
και της απασχόλησης ακολουθούν τις
τάσεις που επικρατούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, δηλαδή την τάση για προώθη-
ση πολιτικών οι οποίες, μεταξύ άλλων,
αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό,
βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των
ατόμων και καταπολεμούν τον κοινω-
νικό αποκλεισμό (Ασβεστάς, 2007).

Για πολλά χρόνια, ωστόσο,ο Επαγ-
γελματικός Προσανατολισμός εφαρ-
μόζει τη ψυχοδιαγνωστική προσέγγιση
που θεωρεί το άτομο ως κάτι στατικό.
Η κριτική η οποία γίνεται στην προ-
σέγγιση αυτή (Koσμίδου-Hardy, 1996b,
Kασσωτάκης, 2004β) εστιάζει στην από-
λυτη θέση ότι δεν μπορούμε να δια-
γνώσουμε κλίσεις και δεξιότητες αγνο-
ώντας την επίδραση του περιβάλλοντος
στην ανάπτυξή τους αλλά και στην επί-
δραση του τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή της αξιολόγησης. ιδιαίτερο στοι-
χείο στην κριτική αυτή είναι η απουσία
ενεργού συμμετοχής του ανθρώπου στη
διαδικασία προσανατολισμού. κατά συ-
νέπεια για να καταστεί το άτομο ικανό
να κάνει την καλύτερη, για το ίδιο, συ-
νειδητή λήψη απόφασης θα πρέπει να
είναι γνώστης του εσωτερικού και του
εξωτερικού του κόσμου. Θεωρείται ση-
μαντικό για τον σύμβουλο να αποσα-
φηνίσει τη θεωρητική του προσέγγιση
και το μοντέλο το οποίο-συνειδητά ή
όχι – έχει υιοθετήσει γιατί αυτό οδηγεί
και την πρακτική του (Ασβεστάς, 2007).

Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης οι σύμβουλοι συμμετέχουν τό-
σο στις διαδικασίες λήψης απόφασης
στο πλαίσιο του πανεπιστημίου με την
οπτική της βελτίωσης και τις προσαρ-
μογής του στις ανάγκες των φοιτητών

αλλά και υιοθετούν αναπτυξιακό ρόλο
στοχεύοντας στην προσωπική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη όχι μόνο των φοι-
τητών αλλά και του προσωπικού (κο-
σμίδου-Hardy, 1992). Ωστόσο ημελέτη
πολλών προγραμμάτων, τα οποία και
προετοιμάζουν συμβούλους επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, δείχνει ότι
ενθαρρύνεταιη ψυχοδιαγνωστική προ-
σέγγιση. Συγκεκριμένα δεν φαίνεται να
έχουν ενταχθεί «εργαστήρια» προσω-
πικής ανάπτυξηςστα προγράμματα
σπουδών των σχολών, που προετοιμά-
ζουν λειτουργούς επαγγελματικού προ-
σανατολισμού, αν και αυτό θεωρείται
επιβεβλημένο. Προς τιμήν του, το Πρό-
γραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτι-
κή και Προσανατολισμό (ΠΕΣυΠ) της
ΑΣΠΑιΤΕ έχει εισάγει σχετικά μαθή-
ματα τα οποία και «υλοποιούνται» κα-
τά το πρώτο και δεύτερο ακαδημαϊκό
εξάμηνο σπουδών.

Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονηθεί
ότι σημαντικό μέλημα των προγραμμά-
των εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποψή-
φιων συμβούλων προσανατολισμού πρέ-
πει να είναι η παροχή της απαραίτητης
γνώσης και των κατάλληλων ευκαιριών
που θα οδηγήσουν τους λειτουργούς
συμβουλευτικής στο να δουν κριτικά τα
ισχύοντα μοντέλα Συμβουλευτικής για
να επιλέξουν το μοντέλο που τους εκ-
φράζει, έτσι ώστε η θεωρητική τους
προσέγγιση στη Συμβουλευτική να εί-
ναι θεμελιωμένη, ευέλικτη και δημι-
ουργική. Ένα δεύτερο μέλημα τόσο των
προγραμμάτων εκπαίδευσης Συμβού-
λων, όσο και των ίδιων των ατόμων που
διεκδικούν την απόκτηση του δικαιώ-
ματος να καθοδηγούν την ζωή των άλ-
λων ως συμβουλευόμενων, είναι η ανά-
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ληψη της ευθύνης για την καθοδήγηση
της δικής τους ζωής σε ένα δρόμο αυ-
τογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετίζεται άμε-
σα και εξαρτάται από το επίπεδο της
ανάπτυξης αυτής (κοσμίδου-Hardy&
Δροσινού, 2007)

Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα
της έρευνας

Αν και αναγνωρίζεται τόσο η ση-
μασία της προσωπικής ανάπτυξης των
συμβούλων επαγγελματικού προσανα-
τολισμού όσο και η αναγκαιότητα της
εφαρμογής ενός αναπτυξιακού μοντέ-
λου, το οποίο θα έχει στόχο τη συμμε-
τοχή του ατόμου σε διαδικασίες που θα
το βοηθήσουν να γνωρίσει βαθύτερα
τον εαυτό του, να το αναπτύξει σε μια
πορεία διαβίου μάθησης και ανάπτυ-
ξης, να του μάθει να αντιμετωπίζει τα
προβλήματα του με ωριμότητα και υπευ-
θυνότητα και να αποφεύγει μια σχέση
εξάρτησης ως άκριτος «πελάτης» στο
πλαίσιο ενός θεραπευτικού δωματίου
(Koσμίδου-Ηardy, 2005β) ωστόσο δεν
έχει δοθεί ακόμα ο λόγος στους αν-
θρώπους εκείνους που επιδιώκουν να
ασκήσουν το λειτούργημα του συμβού-
λου επαγγελματικού προσανατολισμού.
Άλλωστε στο πλαίσιο της διδασκαλίας
ως Ηθικής Πρακτικής η έμφαση είναι
στο δάσκαλο ως πρόσωπο και στην προ-
σωπική του ανάπτυξη που είναι όρος
βασικός και για την επαγγελματική του
ανάπτυξη (κοσμίδου-Hardy 1997β,
1997γ, 1999). Αναμένεται ότι οι σπου-
δαστές του προγράμματος ΠΕΣυΠ της
ΑΣΠΑιΤΕ, τόσο λόγω της ιδιαιτερότη-

τας των σπουδών τους όσο και των εν-
διαφερόντων τους θα διατηρούν υψη-
λό επίπεδο ενδοπροσωπικής ανάπτυ-
ξης. κατά συνέπεια οι απαντήσεις των
σπουδαστών του Π.Ε.Συ.Π., σε ερω-
τήματα που σχετίζονται με την αποδο-
χή του εαυτού τους, των σκοτεινών ση-
μείων της προσωπικότητας τους, των
προσωπικών προβλημάτων τους, της
συμφιλίωσης τους με την ιδέα του θα-
νάτου, των απαραίτητων δεξιοτήτων
που θα πρέπει να αναπτύξουν περαι-
τέρω, της ενεργητικής συμμετοχής σε
ομάδες, της κριτικής σκέψης, αλλά και
της συνειδητοποίησης των αναγκών των
άλλων, θα σκιαγραφήσουν το επίπεδο
της ενδοπροσωπικής τους ανάπτυξής
ενώ θα φωτίσουν σημεία στα οποία θα
πρέπει να εστιάσουν,μελλοντικά,τα προ-
γράμματα προσωπικής ανάπτυξης συμ-
βούλων επαγγελματικού προσανατολι-
σμού. Στην σκιαγράφηση και αποτύ-
πωση των απαντήσεων θα μας βοηθή-
σει ιδιαίτερα τόσο η εφαρμογή έρευ-
νας με ποιοτικά χαρακτηριστικά όσο
και το κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο.

Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να
διερευνήσει πτυχές και όψεις της εν-
δοπροσωπικής ανάπτυξης των σπου-
δαστών Συμβουλευτικής και Προσανα-
τολισμού.Συγκεκριμένα η παρούσα
έρευνα στόχο έχει να προσδιορίσει και
να καταγράψει τα χαρακτηριστικά των
αναπτυξιακών και των μη αναπτυξια-
κών μορφών συμπεριφοράς των σπου-
δαστών του προγράμματος ΠΕΣυΠ της
ΑΣΠΑιΤΕ.

479



To αναπτυξιακό μοντέλο

Η Συμβουλευτική δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί ως μια στατική δύναμη αλλά ως
ένα ζωντανό «κοινωνικό εγχείρημα» το
οποίο και βρίσκεται σε μια διαρκή πο-
ρεία εξέλιξης. Σε αυτή την εξελικτική
της πορεία η Συμβουλευτική πρέπει να
εξετάζεται σε σχέση και συνάρτηση με
το κοινωνικό-ιστορικό, πολιτικό-οικο-
νομικό και το γενικότερο πολιτισμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο και υπάγεται
το άτομο και το επηρεάζει (κοσμίδου-
Hardy,1992)

Προς την αναπτυξιακή προσέγγιση
της Συμβουλευτικής συνηγορούν και οι
ακόλουθες διαπιστώσεις: (Πατεστή,
2007)
• Η διάγνωση των αιτιών ενός προ-

βλήματος και η «λύση» του είναι σή-
μερα μια πολυδιάστατη υπόθεση και
δύσκολη εξαιτίας της πολυπλοκότη-
τας των καταστάσεων που βιώνου-
με.

• Η επίλυση ενός συγκεκριμένου προ-
βλήματος με την επέμβαση ενός ξέ-
νου δεν εξασφαλίζει την εξάσκηση
του ατόμου στην αντιμετώπιση ή
στην επίλυση άλλων προβλημάτων
και

• Με δεδομένη την εξάρτηση στην
οποία είναι δυνατόν να εθίζεται ο
συμβουλευόμενος στη σχέση του με
τον «ειδικό» –ο οποίος είναι πεπει-
σμένος ότι κατέχει την «αλήθεια»,
τη «γνώση» και τη «σοφία» μαθαί-
νει, ενδεχομένως, να αναλαμβάνει
ένα ρόλο παθητικό και να μην βελ-
τιώνει την εμπιστοσύνη προς τον
εαυτό του.

Κριτική αυτογνωσία-κοινωνιογνω-
σία: ο ενεργός ρόλος του ατόμου

Το κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο για
τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό
Προσανατολισμό και την παιδεία αφο-
ρά στην ολική και διαβίου προσωπική
και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου μέ-
σα από τους βασικούς στόχους της κρι-
τικής αυτογνωσίας και κοινωνιογνω-
σίας (Πατεστή, 2007).

Στο πλαίσιο της κοινωνίας μας και
στην εποχή της έκρηξης της πληροφο-
ρίας το άτομο αισθάνεται συχνά χαμέ-
νο, ανίκανο να αρθρώσει το δικό του
λόγο, ανήμπορο να κατανοήσει τις αλ-
λαγές, που συμβαίνουν γύρω του με ρυθ-
μούς τους οποίους δεν έχει συνηθίσει,
και να αποφασίσει το ίδιο για το μέλ-
λον του. Το σκηνικό αυτό φαίνεται να
δημιουργεί «σοκ» στο σύγχρονο άν-
θρωπο, ο οποίος αισθάνεται όλο και πιο
έντονη ανασφάλεια μπροστά στη ρευ-
στότητα της σύγχρονης πραγματικότη-
τας (κοσμίδου-Hardy, 2003). Ενώ βα-
σικός όρος για την επιτυχία των επαγ-
γελματικών αποφάσεων είναι ο «συγ-
χρονισμός» (Arthur, Hall & Lawrence,
1989) στη συνάντηση του ατόμου με το
περιβάλλον του, στην πράξη φαίνεται
πως υπάρχει σήμερα αποσυντονισμός
και απορρύθμιση. Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της εξωτερικής ρευστότητας και της
ταχείας εξέλιξης των πραγμάτων που
συνδυάζεται με την εσωτερική ακαμψία
και την βραδεία εξέλιξη, η λήψη απο-
φάσεων μάλλον δεν μπορεί να εγγυη-
θεί τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστό-
σο για την κατανόηση του εξωτερικού
πλαισίου-καθώς επίσης και του εσωτε-
ρικού πλαισίου-μέσα στο οποίο ζει ο άν-
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θρωπος, χρειάζεται να προωθήσουμε
συστηματικά τους στόχους της κριτικής
Αυτογνωσίας, οι οποίοι μπορεί να εντα-
χθούν στο πλαίσιο μιας κριτικής επαγ-
γελματικής διαπαιδαγώγησης. Αυτό ση-
μαίνει ότι, εκτός από την γνώση του εαυ-
τού μας, που αποτελεί ουσιώδηπροϋ-
πόθεση για ένα επιτυχημένο εκπαιδευ-
τικό και επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, χρειάζεται να ασχοληθούμε σοβα-
ρά και με την γνώση του εξωτερικού μας
περιβάλλοντος, το οποίο μας επηρεάζει
και το οποίο επηρεάζουμε. Η καλή γνώ-
ση του εξωτερικού περιβάλλοντος απο-
τελεί άλλωστε βασικήπροϋπόθεση για
το επιτυχή προσανατολισμό των ατόμων
(Koσμίδου-Ηardy, 2003).

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβουλευ-
τικής Επικοινωνίας και Έρευνας

βασικοί άξονες της κριτικής αυτο-
γνωσίας και κοινωνιογνωσίας είναι η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβουλευ-
τικής, Επικοινωνίας και Έρευνας.βα-
σικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι
η προσωπική ανάπτυξη του μαθητή (του
εκπαιδευτικού ως εκπαιδευόμενου αλ-
λά και κάθε επαγγελματία γενικότερα)
και η ανάπτυξη εκ μέρους του δεξιοτή-
των Συμβουλευτικής. οι κύριες δεξιό-
τητες που προωθούμε είναι οι ακόλου-
θες: ενεργός ακρόαση, ανευ όρων σε-
βασμός στη προσωπικότητα του άλλου,
ενσυναίσθηση και γνησιότητα. οι δε-
ξιότητες αυτές προωθούν ουσιαστικά
την προσωπική ανάπτυξη γιατί, στο
πλαίσιο της δυναμικής, που αναπτύσ-
σεται στην τάξη ως ομάδα-και σε κάθε
ομάδα εκπαίδευσης που έχει παρόμοι-

ους στόχους –δημιουργούνται εκείνες
οι διαπροσωπικές σχέσεις που διευκο-
λύνουν το άτομο να προχωρήσει με με-
γαλύτερη ασφάλεια στην πορεία αυτο-
διερεύνησης και ανάπτυξης. Άλλωστε
δομούμε την ταυτότητα μας μέσα από
διυποκειμενικές σχέσεις. Επιπλέον ο
στόχος της κριτικής αυτογνωσίας προ-
άγεται αποτελεσματικότερα, όταν ανα-
γνωρίσουμε το γεγονός ότι δομούμε τον
εαυτό μας υπό την επίδραση των ση-
μαντικών άλλων. Είναι κατά συνέπεια
απαραίτητο να μπορούμε να αποδο-
μούμε το κείμενο της εξωτερικής εικό-
νας όπως και της εσωτερικής εικόνας
του εαυτού μας (αυτοεικόνας) και να
προβαίνουμε με αυτοπεποίθηση στην
προσπάθεια αναδόμησης της εικόνας
αυτής(κοσμίδου-Hardy, 2003).

Η κριτική αυτογνωσία και κοινω-
νιογνωσία καθώς και ο ρόλος του μα-
θητή, του δασκάλου και του ατόμου, γε-
νικότερα, ως κριτικού αναγνώστη και
παραγωγού μηνυμάτων και νοημάτων
προωθούνται συστηματικά μέσα από τη
στρατηγική προσέγγιση της κριτικής
Ενεργού Έρευνας. Στην προσπάθεια
για κριτική αποδόμηση και αναδόμηση
του εσωτερικού και του εξωτερικού μας
κόσμου είναι σημαντικό να αναπτύ-
ξουμε δεξιότητες ερευνητικές έτσι, ώστε
η πορεία διερεύνησης του εσωτερικού
και του εξωτερικού μας κόσμου να γί-
νεται με τρόπο συστηματικό(κοσμίδου-
Hardy, 2003).

Η ενεργός ακρόαση

Σύμφωνα με τις Αρχοντάκη και Φι-
λίππου (2003) ο θεραπευτής έχει την
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ανάγκη να βεβαιωθεί ότι αυτό που νιώ-
θει και αντιλαμβάνεται ο ίδιος είναι
πράγματι αυτό που νιώθει και αντι-
λαμβάνεται ο πελάτης του. ο πελάτης
έχει επίσης την ανάγκη να αισθανθεί
ότι ο θεραπευτής είναι εκεί μαζί του,
ότι τον ακούει και τον νιώθει. υπάρχει
ακόμη ανάγκη να συνδεθούν αυτά που
λέει με τα συναισθήματα του για να
προχωρήσει. Σε αυτή την ανάγκη του
πελάτη και του θεραπευτή απάντησε ο
Rogers προτείνοντας την επαναδιατύ-
πωση. Έτσι ο πελάτης, ακούγοντας και
βλέποντας ξανά τον εαυτό του μέσα από
την επαναδιατύπωση του θεραπευτή,
αναγνωρίζει συμπεριφορές και πλευ-
ρές του που ήταν στη σκιά ή δεν ήταν
συνδεδεμένες με την εμπειρία και τα
συναισθήματά του.

Ο άνευ όρων σεβασμός 
στη προσωπικότητα του άλλου

Η άνευ όρων θετική αναγνώριση ση-
μαίνει ότι ο θεραπευτής μεταδίδει ένα
βαθύ και ειλικρινές ενδιαφέρον για το
πελάτη ως άτομο. ο πελάτης εκτιμάται
με ένα πλήρη και απόλυτο τρόπο. Η
άνευ όρων θετική αναγνώριση από την
μεριά του θεραπευτή δημιουργεί ένα
ασφαλές περιβάλλον όπου οι πελάτες
μπορούν να εξερευνήσουν τον εσώτε-
ρο εαυτό τους (Pervin & John, 2001).

Σύμφωνα με τις Αρχοντάκη & Φι-
λίππου (2003) ο εμψυχωτής έχει άνευ
όρων αποδοχή όταν αναγνωρίζει την
αξία της ατομικότητας, της μοναδικό-
τητας και της διαφορετικότητας του άλ-
λου, όταν αποδέχεται τον άλλο συνολι-
κά, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή

όχι μαζί του ή αν διαφωνεί με κάποιες
συμπεριφορές του, όταν αναγνωρίζει
τα θετικά στοιχεία του άλλου, όταν ανα-
γνωρίζει και ενισχύει την δυνατότητα
του άλλου για αυτορρύθμιση και αυτο-
διάθεση, όταν είναι σε επαφή με τυχόν
αρνητικά συναισθήματα που νιώθει
απέναντι στον άλλο και όταν ακούει με
προσοχή και ενδιαφέρον αυτά που εκ-
φράζει ο άλλος.

Η ενσυναίσθηση και η γνησιότητα

Hπροϋπόθεση της ενσυναίσθησης
αφορά την ικανότητα του θεραπευτή να
συλλάβει τις εμπειρίες και το νόημα
τους για το πελάτη στη διάρκεια της λε-
πτό προς λεπτό συνάντησης κατά την
ψυχοθεραπεία. Δεν πρόκειται για μια
διάγνωση των εμπειριών του πελάτη ού-
τε για ένα μηχανικό στοχασμό πάνω στα
λόγια του πελάτη, αλλά για μια «συ-
νεύρεση» με το πελάτη χωρίς ο θερα-
πευτής να παύει να είναι ο εαυτός του.
Πρόκειται για την ενεργητική ακρόα-
ση και κατανόηση των συναισθημάτων
και των προσωπικών νοημάτων όπως
εκφράζονται από τον πελάτη (Pervin &
John, 2001).

Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική
ανάπτυξη: σημαντικές δεξιότητες
του Συμβούλου

βασική προϋπόθεση προκειμένου
να πετύχει ο Σύμβουλος στο έργο του
είναι και η ανάπτυξή του σε θέματα εν-
δοπροσωπικής και διαπροσωπικής ανά-
πτυξης.

482



Σημαντικές δεξιότητες που σχετί-
ζονται με την ανάπτυξη του αυτή είναι
και οι εξής (κοσμίδου & Δροσινού,
2007):
• Επίγνωση της εμπειρίας του από την

αρχική διαπροσωπική επαφή που εί-
χε στο πλαίσιο μιας συμβουλευτικής
συνάντησης και προσπάθεια για
ανάπτυξη της επίγνωσης αυτής μέ-
σα από μια στάση αναστοχαστικό-
τητας 

• Αμερόληπτη παρατήρηση των εσώ-
τερων διαδικασιών του/της χωρίς
κριτική των σκέψεων, των συναι-
σθημάτων και των αισθήσεων, πράγ-
μα που διευκολύνει τόσο την σχέση
με τον εαυτό του/της όσο και με τους
άλλους.

• Επίγνωση του τρόπου με τον οποίο
τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Πό-
σο τον ενδιαφέρει η άποψη των άλ-
λων για τον ίδιο και με ποιο τρόπο
επεξεργάζεται την ανάδραση που
παίρνει από τον περιβάλλον;

• Eπίγνωση των γενικότερων στάσε-
ων και των αξιών του.

Mεθοδολογία

Μέσο συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή των δεδομένων της
έρευνας, με σκοπό την μελέτη της εν-
δοπροσωπικής ανάπτυξης των σπου-
δαστών του ΠΕΣυΠ Αθήνας, χρησι-
μοποιήθηκε η συνέντευξη. ο ίδιος ο
ερευνητής πραγματοποίησε τις συνε-
ντεύξεις.

κατά την δοκιμαστική συνέντευξη
δεν διασπιστώθηκε ασάφεια των ερω-

τήσεων και κατά συνέπεια δεν κρίθη-
κε απαραίτητο η επαναδιατύπωση ή η
αλλαγή τους.οι συνεντεύξεις ελή-
φθησαν σε χώρους διδασκαλίας της
ΑΣΠΑιΤΕ κατά το χρονικό διάστημα
ιανουαρίου 2016. Στους συμμετέχοντες
υποβλήθηκαν ερωτήσεις ανοικτού τύ-
που οι οποίες και αντανακλούν το κρι-
τικό αναπτυξιακό μοντέλο για το
Σ.Ε.Π. όπως αυτό παρουσιάζεται διε-
ξοδικά στο Koσμίδου-Ηardy (1996a,
2005γ).

Η καταγραφή του περιεχομένου της
συνέντευξης έγινε χειρόγραφα. Μετά
και την ολοκλήρωση όλων των συνε-
ντεύξεων ο ερευνητής αποδελτίωσε το
περιεχόμενο της συνέντευξης στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή.

Δείγμα

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέ-
λεσε ομάδα επτά σπουδαστριώντου
Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμ-
βουλευτική και τον Προσανατολισμό
(ΠΕΣυΠ-ΑΣΠΑιΤΕ) κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 2015-2016. οι σπουδάστριες
φοιτούσαν στο πρώτο εξάμηνο.ο μέσος
όρος (Μ.ο.) ηλικίας των σπουδαστριών
ήταν 30,1 έτη. οι συμμετέχουσες σπου-
δάστριες ήταν απόφοιτες Α.Ε.ι. με αν-
θρωπιστικό-κοινωνικό προσανατολι-
σμό. Συγκεκριμένα τρείς ήταν απόφοι-
τες Φιλοσοφικής σχολής (τμήμα Φιλο-
λογικόκαι ιστορικό-Αρχαιολογικό), δύο
ήταν απόφοιτες Α.Σ.ο.Ε. (τμήμα οι-
κονομικών σπουδών), μία ήταν από-
φοιτη Παιδαγωγικού τμήματος Δημο-
τικής εκπαίδευσης και μία ήταν από-
φοιτη Θεολογικής Σχολής.
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Αποτελέσματα

οι σπουδαστές του ΠΕΣυΠ Αθή-
νας είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
μορφές συμπεριφοράς που συμβάλλουν
στην εξέλιξή τουςκαι μορφές συμπερι-
φοράς που δυσχεραίνουν την ανάπτυ-
ξή τους. Στην έρευνα μας οι πρώτες θα
ονομαστούν αναπτυξιακές και οι δεύ-
τερες μη αναπτυξιακές μορφές συμπε-
ριφοράς. Σημαντικό στοιχείο, από την
πλευρά των σπουδαστριών, το οποίο και
χαρακτηρίζει την υιοθέτηση τωνανα-
πτυξιακώνμορφών συμπεριφοράς, εί-
ναι η αμερόληπτη παρατήρηση των εσώ-
τερων διαδικασιών τους, η χωρίς κριτι-
κή των σκέψεων, των συναισθημάτων
και των αισθήσεων και η επίγνωση της
εμπειρίας αυτής.Άλλωστε κάτι τέτοιο
διευκολύνει τόσο την σχέση με τον εαυ-
τό όσο και με τους άλλους (κοσμίδου
& Δροσινού, 2007).

Αναπτυξιακές μορφές 
συμπεριφοράς

οι αναπτυξιακές μορφές συμπερι-
φοράς των σπουδαστών του ΠΕΣυΠ–
ΑΣΠΑιΤΕ κατηγοριοποιούνται, ανά-
λογα με την μορφή τους, σε: α) αμερό-
ληπτη παρατήρηση των εσώτερων δια-
δικασιών, β) επίγνωση των γενικότε-
ρων στάσεων και αξιών και γ) επίγνω-
ση της εμπειρίας τους.

Αμερόληπτη παρατήρηση 
των εσώτερων διαδικασιών

Συγκεκριμένα η Μαρία αναφέρει:

«o χαρακτήρας μου είναι αυθόρμητος δε
θα φερθώ με ωριμότητα [….] αργότερα
όμως θα το αντιμετωπίσω σωστά».Η
σπουδάστρια κατερίνα τονίζει: «δεν
χρειάζεται οι άλλοι να μας πουν ότι εί-
μαστε ωραίοι [….] θα το πω πρώτα στον
εαυτό μου». οι παραπάνω αναφορές
αποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές του
Π.Ε.ΣυΠ. είναι σε θέση να εξερευνή-
σουν και να αναπτύσσουν τον εαυτό τους
(Koσμίδου-Hardy, 2004) ενώ είναι σε
θέση να επεξεργαστούν την ανάδραση
που λαμβάνουν από το περιβάλλον (κο-
σμίδου & Δροσινού, 2007).

Επίγνωση των γενικότερων 
στάσεων και αξιών

Η Μαρία τονίζει: «παραμένω στην
διάθεση του συνομιλητή, πράγμα που
τον βοηθά να ανοιχτεί». Αυτή η επισή-
μανση μας φέρνει στο νου την «άνευ
όρων θετική αναγνώριση» κατά την
οποία ο θεραπευτής μεταδίδει ένα βα-
θύ και ειλικρινές ενδιαφέρον για το
πελάτη ως άτομο. ο πελάτης εκτιμά-
ται με ένα πλήρη και απόλυτο τρόπο.
Άλλωστε η άνευ όρων θετική ανα-
γνώριση από την μεριά του θεραπευ-
τή δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλ-
λον όπου οι πελάτες μπορούν να εξε-
ρευνήσουν τον εσώτερο εαυτό τους
(Pervin & John, 2001). Η Μαρία επι-
σημαίνει: « κατανοώ και αποδέχομαι
τον εαυτό μου, όπως είναι,[…] τον αγα-
πώ και τον σέβομαι». Άλλωστε σκοπός
της αναπτυξιακής συμβουλευτικής δια-
δικασίας είναι ο άνθρωπος και η πα-
ροχή βοήθειας προς αυτόν ώστε, με-
ταξύ άλλων, να αναπτύξει και την αυ-
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τοεκτίμηση του (Koσμίδου-Hardy,
2004).

Η Παρασκευή τονίζει: «είμαι σε θέ-
ση να διακρίνω τα θέματα από όλες τις
πλευρές […]μπορώ να μπω στη θέση
του συνομιλητή μου και να τον κατα-
λάβω».Αυτή η σκέψη συνδέεται άμεσα
με το κριτικό και αναπτυξιακό μοντέ-
λο το οποίο και δίνει προτεραιότητα
στην συνειδητοποίηση από την μεριά
του συμβουλευόμενου του τρόπου με
τον οποίο κοινωνικοί και πολιτισμικοί
παράγοντες επηρεάζουν τη δόμηση του
κοινωνικού ιστού και στη δημιουργία
ενός κόσμου πιο ανθρώπινου (Koσμί-
δου-Hardy, 2004). Αυτό σημαίνει ότι,
εκτός από την γνώση του εαυτού μας,
που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για
ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό προσανατολισμό, χρει-
άζεται να ασχοληθούμε σοβαρά και με
την γνώση του εξωτερικού μας περι-
βάλλοντος, το οποίο μας επηρεάζει και
το οποίο επηρεάζουμε. Άλλωστε η κα-
λή γνώση του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος αποτελεί άλλωστε βασική προϋ-
πόθεση για το επιτυχή προσανατολι-
σμό των ατόμων (Koσμίδου-Ηardy,
2003).

Η Θεοδώρα αναφέρει: «μπορεί να
δώσω προτεραιότητα στους άλλους, που
θεωρώ ότι είναι σημαντικοί για μένα,
και να παραμερίσω τις δικές μου ανά-
γκες. Ίσως αυτοί με επηρεάσουν μετέ-
πειτα».Αυτή η σκέψη αναγνωρίζει το
γεγονός ότι πολλές φορές δομούμε τον
εαυτό μας υπό την επίδραση των ση-
μαντικών άλλων. Άλλωστε η αναγνώ-
ριση του γεγονότος αυτού αποτελεί στό-
χο της κριτικής αυτογνωσίας (Koσμί-
δου-Ηardy, 2003). 

Επίγνωση της εμπειρίας

Η Θεοδώρα επισημαίνει: «Υπάρχουν
πάντα κάποιες δύσκολες καταστάσεις
οι οποίες και με υπερβαίνουν, ωστόσο
οι καλοί φίλοι και η επαφή μαζί τους με
κάνουν να αγαπώ τον εαυτό μου και να
αναπτύσσω όλο και περισσότερο την
αγάπη αυτή προς εμένα».κάτιτέτοιο-
καταδεικνύει ότι η σπουδάστρια είναι
σε θέση να παρατηρήσει, με αμερόλη-
πτο τρόπο, τις εσώτερες διαδικασίες
της, χωρίς κριτική των σκέψεων της, των
συναισθημάτων και των αισθήσεων της.
Αυτή η παρατήρηση διευκολύνει τόσο
την σχέση με τον εαυτό της όσο και με
τους άλλους. Επιπλέον την ενδιαφέρει
η άποψη των άλλων για τον ίδια και επε-
ξεργάζεται την ανάδραση που παίρνει
από τον περιβάλλον (κοσμίδου & Δρο-
σινού, 2007) με αισιοδοξία.

Μη αναπτυξιακές μορφές 
συμπεριφοράς

οι μη αναπτυξιακές μορφές συμπε-
ριφοράς προκύπτουν εξαιτίας: α) χα-
ρακτηριστικών τα οποία και αποδίδο-
νται στον εαυτό ή β) λόγω περιβαλλο-
ντικών επιρροών.

Ο εαυτός

Η Ελένη υποστηρίζει: «Αρκετές φο-
ρές αδυνατώ να συγκεντρωθώ και να
εκφραστώ με τον σωστό τρόπο, να βρω
τις κατάλληλες λέξεις για να δώσω στο
συνομιλητή μου να καταλάβει αυτά που
θέλω να του πω, παρουσιάζω κυκλοθυ-
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μίες, πανικό κάποιες φορές, εγωισμό
και φoβάμαι για ανατροπή της ζωής
μου». Η Ειρήνη αναφέρει: «δεν μπορώ
να ελέγξω πάντα το πότε θα πρέπει να
μιλήσω αλλά και το πόσο θα πρέπει να
μιλήσω, αγχώνομαι γιατί θέλω να απο-
κτήσω εμπειρίες ζωής, δεν είναι λίγες οι
φορές που δεν τολμώ να πάρω ρίσκο, η
οξυθυμία και η κυκλοθυμία είναι μερι-
κά από τα στοιχεία που με εμποδίζουν
στη δουλειά μου». Η Μαρία σχολιάζει:
«θα ήθελα να βλέπω περισσότερες οπτι-
κές ενός προβλήματος αλλά δεν τα κα-
ταφέρνω, με εμποδίζει η αδυναμία μου
να δω μέσα από εμένα γιατί στέκομαι
πάντα κριτικά απέναντι στον εαυτό μου,
δεν έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου».

Αν και μη αναπτυξιακές οι προη-
γούμενες μορφές συμπεριφοράς ωστό-
σο στοιχεία όπως: α) η αμερόληπτη πα-
ρατήρηση των εσώτερων διαδικασιών,
β) η χωρίς κριτική των σκέψεων, των
συναισθημάτων και των αισθήσεων αλ-
λά και γ) η επίγνωση της εμπειρίας αυ-
τής διευκολύνουν την σχέση τόσο με τον
εαυτό όσο και με τους άλλους (κοσμί-
δου & Δροσινού, 2007).

Το περιβάλλον

Η Μαρία σχολιάζει: «θέλω και δίνω
το μέγιστο δυνατό σε ότι μου ζητηθεί από
οικογένεια και δουλειά με αποτέλεσμα
την υπερκόπωση. Δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που νιώθω εξάρτηση από το οικο-
γενειακό μου περιβάλλον». Aν και μη
αναπτυξιακή η προηγούμενη μορφή συ-
μπεριφοράς προϋποθέτει ότι η πορεία
προς την ανάπτυξη περιλαμβάνει την
αναγνώριση και τη θεραπεία του προ-

βλήματος ή του τραύματος που υπάρχει
ενώ ο συμβουλευόμενος, μέσα στο πλαί-
σιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, γί-
νεται αντιληπτός ως δυναμικόσύστημα,
το οποίο και δρα σε ένα κόσμο που συ-
νεχώς αλλάζει (Koσμίδου-Hardy, 1998).

Η νεκταρία τονίζει: «δεν διεκδικώ
όσο θα έπρεπε για να μην μπω στη δια-
δικασία της αντιπαράθεσης με τους άλ-
λους». Ωστόσο στόχος του κριτικού ανα-
πτυξιακού μοντέλου είναι ο συμβου-
λευόμενος να μάθει να αναπτύσσεται
διαβίου και να αντιμετωπίζει τα προ-
βλήματα του πιο αποτελεσματικά
(Koσμίδου-Hardy, 2004)

Επίλογος-Συμπεράσματα

Τα περισσότερα προγράμματα προ-
ετοιμασίας Συμβούλων-Προσανατολι-
σμού αγνοούν την αναγκαιότητα της
προσωπικής ανάπτυξης των σπουδα-
στών τους. Η προσωπική ανάπτυξη
όμως συνδέεται με δεξιότητες κλειδιά
των συμβούλων προσανατολισμού. Τέ-
τοιες δεξιότητες είναι η ενεργός ακρό-
αση, ο άνευ όρων σεβασμός η ενσυ-
ναίσθηση και η γνησιότητα.

Από την μελέτη των αποτελεσμάτων
καταδεικνύεται ότι, στην πλειονότητα
τους, οι συμπεριφορές των σπουδαστών
είτε κατηγοριοποιούμενες ως αναπτυ-
ξιακές είτε ωςμη αναπτυξιακές μορφές
ανάπτυξης απηχούν την αντίληψη ότι η
σχέση ατόμου και κοινωνίας είναι δια-
λεκτική.κατά συνέπεια η συμβουλευτι-
κή θα πρέπει να στοχεύει στην ανά-
πτυξη του ατόμου και όχι απλά στη θε-
ραπεία του ή στη στενή επίλυση των
προβλημάτων (Koσμίδου-Hardy, 1998).
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Εισαγωγή

Η σεξουαλικότητα αποτελεί φυσικό
και αναπόσπαστο μέρος της ζωής του
ανθρώπου και επηρεάζει καθοριστικά
τη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνι-
κή του εξέλιξη. Επιδρά στις προσωπι-

κές σκέψεις, στα συναισθήματα και στις
διαπροσωπικές σχέσεις, επηρεάζοντας
τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ως
χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπι-
νης ταυτότητας εκφράζεται μέσα στο
γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας και
δομείται από την αλληλεπίδραση ανά-
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μεσα στα άτομα και τις κοινωνικές δρά-
σεις1.

Η εφηβεία αποτελεί την ηλικία «με-
τάβασης» από την παιδικότητα στην
ενήλικη ζωή και βασικό σταθμό της ψυ-
χοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου.
ορίζεται ως η αναπτυξιακή περίοδος
της ζωής του ανθρώπου, κατά την οποία
εμφανίζονται όλες οι μεταβολές που
οδηγούν την παιδική σεξουαλική ζωή
στο οριστικό και φυσιολογικό της σχή-
μα. Η εφηβεία είναι η ηλικία εκείνη που
το σώμα «ξυπνάει» και η σεξουαλικό-
τητα εκφράζεται πιο έντονα από κάθε
άλλη περίοδο της ζωής (Τσίτσικα, 2014).

Η σεξουαλική συμπεριφορά αποτε-
λεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που
εκφράζουν τη σεξουαλικότητά. Η σε-
ξουαλική συμπεριφορά του ατόμου εί-
ναι μια ακόμη εκδήλωση της κοινωνι-
κής ζωής και επηρεάζεται ταυτόχρονα
από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέ-
σα στο οποίο εκδηλώνεται. κατά αυτόν
τον τρόπο, οι διαθέσεις και οι αξίες των
εφήβων που σχετίζονται με τη σεξουα-
λικότητα είναι εξαρτημένες από τις πο-
λιτισμικές τους ρίζες και καθορίζονται
εκτός από την οικογένεια και από τη
θρησκεία, τους φίλους, τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης, τα οικονομικά και το
σχολείο (Γκούβρα, κυρίδης & Μαυρι-
κάκη, 2005). 

Η σεξουαλική αγωγή, αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσης κά-
θε ανθρώπου. Σύμφωνα με την Unesco
οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σεξου-
αλικής αγωγής χρειάζεται να διέπονται
από τις γενικότερες αντιλήψεις γύρω
από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος
τους θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια
γνώσεων και η κατανόηση ζητημάτων

σεξουαλικότητας, η διευκρίνιση προ-
σωπικών συναισθημάτων, αξιών και συ-
μπεριφορών, καθώς επίσης και η ανά-
πτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων έτσι ώστε
το άτομο να αναπτύξει, να κατανοήσει,
να αποδεχτεί και να ζήσει με τη σε-
ξουαλική του ταυτότητα, διαμορφώνο-
ντας αρμονικές συναισθηματικές σχέ-
σεις και υιοθετώντας στάσεις και συ-
μπεριφορές που συμβάλλουν στη συ-
νολική υγιή σωματική και πνευματική
του ανάπτυξη (Γερούκη, 2011).

Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλικότητα, σύμφωνα με το
γενικότερο ορισμό που δίνει η Παγκό-
σμια οργάνωση υγείας, είναι «φυσικό
συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης και
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
προσωπικότητας του καθενός, είτε εί-
ναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε παιδί»
(κιντής, 1996). Συναντά και διαποτίζει
όλες τις πτυχές της ανθρώπινης υπό-
στασης. Είναι μια πλευρά της ανθρώ-
πινης ύπαρξης και μια βασική ανάγκη,
που δεν μπορούμε να απομονώσουμε
από τα άλλα στοιχεία του εαυτού μας.
Αναπτύσσεται μετά τη γέννηση του αν-
θρώπου και αποτελεί μια πτυχή της προ-
σωπικότητάς του που ολοκληρώνεται
μέσα από τη διανοητική, πνευματική,
συναισθηματική και κοινωνική του ανά-
πτυξη (κρεατσάς, 1992). 

Η σεξουαλικότητα δεν είναι ένα αυ-
τόνομο τμήμα του εαυτού μας ή της
προσωπικότητάς μας, αλλά επηρεάζε-
ται από άλλους παράγοντες και κυρίως
τους πολιτισμικούς –ήθη, έθιμα, θρη-
σκεία, παραδόσεις, οργάνωση της οι-
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κογένειας. Η έννοια της σεξουαλικό-
τητας δεν προσλαμβάνεται με τον ίδιο
τρόπο από όλους τους πολιτισμούς, ού-
τε έχει την ίδια αντιμετώπιση κοινω-
νικά καθόλη την ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας. Έτσι, διαφορετικά
αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητα
στους προϊστορικούς χρόνους, στην αρ-
χαιότητα, στο βυζάντιο, διαφορετικά
στον ανατολικό κόσμο και διαφορετι-
κά στη σύγχρονη εποχή. Ως έννοια εί-
ναι ιδιαίτερα δυναμική και πολύπτυ-
χη, καθώς περιλαμβάνει φυσικές, κοι-
νωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις
(Δήμου, 2008). Παράλληλα, μελετάται
από πολλές και διαφορετικές επιστή-
μες, με αποτέλεσμα οι εννοιολογικές
προσεγγίσεις της να εξαρτώνται από
τα ειδικά ενδιαφέροντα και τα εργα-
λεία κάθε επιστήμης. 

οι διαφορετικές επιστημονικές προ-
σεγγίσεις για την ανθρώπινη σεξουα-
λικότητα διαμόρφωσαν τέσσερεις θεω-
ρίες: την ψυχαναλυτική με εκπρόσωπο
το Freud, την πολιτισμική με εκπροσώ-
πους τους Benedict, Malinowski, Maed,
την εμπειρική σεξουαλική έρευνα με
εκπροσώπους τους Kinsey, Scofield,
Masters & Johnson και τις δομικές και
μεταδομικές προσεγγίσεις με εκπρο-
σώπους τους Foucault, Butler, Rubin,
Haraway.

ο Freud (1991) αποδίδει στην σε-
ξουαλικότητα τον όρο «λίμπιντο» και
κάτω από αυτόν αντιλαμβάνεται τη σε-
ξουαλική ενέργεια του ανθρώπου που
τον ωθεί στην ικανοποίηση της σεξου-
αλικής του ανάγκης. Η έννοια που δί-
νει κάθε άνθρωπος στη σεξουαλικότη-
τα επηρεάζεται και επηρεάζει τις στά-
σεις και τις αντιδράσεις του απέναντι

σε όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται
με τη σεξουαλική αγωγή, ως μέρος της
ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής (Παπα-
θανασίου & Γκοτζαμάνης, 2000).

O Sielelt (2005) θεωρεί τη σεξουα-
λικότητα ως περιεχόμενο που απαιτεί
μια σύνθετη κατανόηση και προσέγγι-
ση των εξής ερευνητικών πεδίων: βι-
οιατρικών και ιατρικής τεχνολογίας,
κοινωνικών, ανθρωπολογικών, ψυχο-
λογικών, νομικών και ηθικών (Δήμου,
2008).

ο Walter (1993) περιγράφει τη σε-
ξουαλικότητα ως ενιαίο βιοψυχοκοι-
νωνικό φαινόμενο και ως «παρωθητι-
κή βασική ενέργεια». Θεωρεί ότι δεν
περιορίζεται στο βιολογικό φαινόμενο
της γενετήσιας πράξης, αλλά αποτελεί
μια διευρυμένη έννοια, η οποία εντάσ-
σεται στην κοινωνική και πολιτισμική
συμπεριφορά και συμπεριλαμβάνει στά-
σεις, επιθυμίες, συναισθήματα και συ-
γκινήσεις οι οποίες γεννώνται και εκ-
δηλώνονται μέσω των σεξουαλικών σχέ-
σεων (Δήμου, 2008). 

Η σεξουαλικότητα δεν αποτελεί συ-
νώνυμο των σεξουαλικών επαφών και
δεν ταυτίζεται μόνο με την σεξουαλική
δραστηριότητα. Αποτελεί μια μορφή
σωματικής και ψυχικής ενέργειας, που
μεταφέρεται πάντα μέσα μας ως ένα
μέρος της συνολικής έκφρασης της
ύπαρξής μας. Συχνά είναι η κινητήρια
δύναμη για τη διαμόρφωση σχέσεων
που μας προσφέρουν ασφάλεια, ζε-
στασιά, επικοινωνία και πληρότητα.
Επηρεάζει τα συναισθήματά μας, τη
σκέψη μας, τις ενέργειές μας και με αυ-
τόν τον τρόπο, τη φυσική, καθώς και την
πνευματική μας υγεία (Μελιτζάνη,
2008). 
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Η εφηβεία

Η εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική
διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που
αρχίζει «βιολογικά» με τις μεταβολές
της φυσιολογίας της ήβης2, και τελειώ-
νει «ψυχολογικά» με την απόκτηση της
ταυτότητας του εαυτού και του φύλου,
καθώς και του αισθήματος της ανεξαρ-
τησίας και σηματοδοτεί την ενηλικίω-
σή του. Η ενηλικίωση κοινωνικά γίνε-
ται αποδεκτή με διαφορετικό τρόπο και
σε διαφορετικό χρόνο, σύμφωνα με τις
πολιτισμικές αξίες της κάθε κοινωνίας.
Έτσι, η εφηβεία αντιμετωπίζεται ως το
σύνολο των ψυχολογικών, αναπτυξια-
κών διαδικασιών που συνδέονται με τις
ωριμοποιητικές μεταβολές της ήβης στο
πλαίσιο συγκεκριμένων ιστορικών και
κοινωνικών συνθηκών (λαζαράτου &
Αναγνωστόπουλος, 2001).

Σε όλες τις θεωρίες της εφηβείας
είναι κοινή η παραδοχή ότι το παιδί
χρειάζεται να εντάξει τις νέες βιολο-
γικές του ικανότητες σε νέες μορφές
κοινωνικών σχέσεων. οι βιολογικές
θεωρίες τονίζουν τις οικουμενικές σω-
ματικές αλλαγές στο σώμα του παιδι-
ού ως κεντρική αιτία της εφηβικής συ-
μπεριφοράς. ο Freud αποκάλεσε την
εφηβεία «γενετικό στάδιο», γιατί αυ-
τή είναι η περίοδος στη διάρκεια της
οποίας η σεξουαλική επαφή γίνεται

ένα σημαντικό κίνητρο της συμπερι-
φοράς. οι θεωρίες περιβάλλοντος –μά-
θησης τονίζουν τη συνέχεια ανάμεσα
στην εφηβεία και σε προηγούμενες πε-
ριόδους ανάπτυξης και τη δύναμη της
κοινωνίας να διαμορφώσει τα ψυχο-
λογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας.
οι κονστροκτουβιστικές θεωρίες το-
νίζουν την ασυνέχεια μεταξύ εφηβεί-
ας και προηγούμενων περιόδων ανά-
πτυξης, καθώς και το συμπληρωματι-
κό ρόλο των βιολογικών και των κοι-
νωνικών παραγόντων στην εμφάνιση
ενός νέου επιπέδου ψυχικής οργάνω-
σης. Σύμφωνα με τον Piaget, οι ξεχω-
ριστές ιδιότητες αυτής της περιόδου
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση
βιολογικών και κοινωνικών παραγό-
ντων που εντοπίστηκαν σε όλες τις κοι-
νωνίες, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ορ-
γάνωσης. ο Erikson, αν και έδειξε ότι
η ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπι-
κότητας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από την πολιτισμική οργάνωση
της εμπειρίας των παιδιών, αποδέ-
χθηκε το ρόλο των βιολογικών παρα-
γόντων στη διαμόρφωση των χαρα-
κτηριστικών της εφηβείας και υπο-
στήριξε ότι η εφηβεία είναι οικουμε-
νική και ποιοτική ξεχωριστή περίοδος
ανάπτυξης. Τέλος, οι θεωρίες του πο-
λιτισμικού πλαισίου δεν αποδέχονται
την εφηβεία ως οικουμενικό στάδιο
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2. Η ήβη αφορά στο σύνολο των βιολογικών αλλαγών που οδηγούν στη σεξουαλική ωρίμα-
ση και συνοδεύεται από την «έκρηξη» της ανάπτυξης, στη διάρκεια της οποίας αγόρια και κο-
ρίτσια φτάνουν περίπου το 98% του ενήλικου μεγέθους τους. Για τα κορίτσια ξεκινά μετά τα οκτώ
χρόνια και μετά τα εννέα για τα αγόρια. Η αρχή της εμμηνόρροιας συνήθως εμφανίζεται στα κο-
ρίτσια προς το τέλος της ήβης, αφού κορυφωθεί η έκρηξη της ανάπτυξης, ενώ στα αγόρια η εκ-
σπερμάτιση σηματοδοτεί την ωρίμαση των πρωτευόντων σεξουαλικών τους οργάνων (Cole &
Cole, 2002). 



ανάπτυξης. Αντίθετα, υποστηρίζουν
ότι εμφανίζεται μόνο σε συνθήκες που
δημιουργούν καθυστέρηση μεταξύ βιο-
λογικής ωρίμασης και ενηλικίωσης
(Cole & Cole, 2002). 

Συνακόλουθα, η εφηβεία αναφέρε-
ται σε μια μακρόχρονη αναπτυξιακή πε-
ρίοδο και περιλαμβάνει το σύνολο των
αλλαγών που συμβαίνουν σε όλους τους
βασικούς τομείς της ανάπτυξης: το βιο-
σωματικό, το γνωστικό, το συναισθη-
ματικό και το κοινωνικό. Αρχίζει, προ-
σεγγιστικά περίπου στα 10-11 χρόνια
και τελειώνει με την έναρξη της ενήλι-
κης ζωής (18-21 χρόνια). Μπορεί να δι-
αιρεθεί σε τρία στάδια: στην πρώιμη
εφηβεία (10 με 13 ετών), στη μέση (14
με 17 ετών) και στην όψιμη (17 με 21
ετών). Αν και κάθε στάδιο έχει τα δικά
του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η εφη-
βεία, συνολικά, αποτελεί μια περίοδο
έντονων αλλαγών και αναζητήσεων μέ-
σω των οποίων οι έφηβοι, σταδιακά αυ-
τονομούνται από το «γονεϊκό» περι-
βάλλον διαμορφώνοντας την δική τους
ταυτότητα. Η διαμόρφωση αυτής της
ταυτότητας, αποτελεί βασική ανάγκη
και στόχο της εφηβείας: παρέχει ένα
πλαίσιο στην πορεία της ζωής του ατό-
μου, κατά τρόπο ώστε αυτό να έχει μια
αίσθηση εσωτερικής συνοχής και συ-
νέχειας.

Η σεξουαλικότητα στην εφηβεία

καθώς η εφηβεία αποτελεί βασικό
σταθμό της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυ-
ξης του ατόμου, κατά την περίοδο αυ-
τή εκδηλώνονται όλες οι αλλαγές που
οδηγούν την παιδική σεξουαλική ζωή
στο οριστικό και φυσιολογικό της σχή-
μα. Αν και η σεξουαλικότητα αρχίζει
ήδη από τη βρεφική και νηπιακή ηλι-
κία3, η εφηβεία είναι η ηλικία εκείνη
που το σώμα «ξυπνάει» και η σεξουα-
λικότητα εκφράζεται πιο έντονα από
κάθε άλλη περίοδο της ζωής του αν-
θρώπου (Τσίτσικα, 2014).

Με τις σωματικές αλλαγές που συμ-
βαίνουν στην εφηβεία, η σεξουαλικό-
τητα από βιολογικής πλευράς τείνει να
μοιάσει με εκείνη του ενήλικα. Μια πρώ-
τη εκδήλωση της σεξουαλικότητας του
εφήβου είναι ο αυνανισμός. Φυσιολο-
γικά φαινόμενα για αυτή την ηλικία εί-
ναι επίσης η σεξουαλική περιέργεια και
η διέγερση του εφήβου, φαινόμενα που
σχετίζονται με την ανάγκη του να γνω-
ρίσει και να ελέγξει το σώμα του. Σε αυ-
τή την ηλικία εκδηλώνονται τα πρώτα
ερωτικά ενδιαφέροντα, ο σεξουαλικός
πειραματισμός και το ρομαντικό ενδια-
φέρον για το άλλο φύλο. Τα φιλιά και
τα χάδια, που είναι οι πιο συνηθισμένες
μορφές σεξουαλικής έκφρασης, αποτε-
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3. Τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ηλικία παρουσιάζουν μια έμφυτη περιέργεια και εξερευ-
νούν το σώμα τους, ενώ παράλληλα παρατηρούν το σώμα και των άλλων μελών της οικογένει-
ας. Σε ηλικία 8-10 μηνών ανακαλύτουν τα γεννητικά τους όργανα. Συνειδητοποιούν το φύλο τους
σε ηλικία περίπου τριών ετών. Αποκτούν συνείδηση της σταθερότητας του φύλου λίγο αργότε-
ρα και αρχίζουν να υιοθετούν συμπεριφορές συμβατές με το κοινωνικό τους φύλο. κατά τη διάρ-
κεια της μέσης παιδικής ηλικίας τα παιδιά συναναστρέφονται κυρίως ομόφυλους, σχηματίζοντας
για το παιχνίδι τους τις περισσότερες φορές ομάδες του ίδιου φύλου. ο αυνανισμός μπορεί να
παρατηρηθεί, ήδη, από τη νηπιακή ακόμη ηλικία (Τσίτσικα, 2014). 



λούν κρίσιμα βήματα που συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της σεξουαλικότητας
των εφήβων, και ενισχύουν την αυτο-
πεποίθησή τους κατά τη διαδικασία ανά-
πτυξης διαφυλικών σχέσεων. Η πρώτη
προσέγγιση με άτομα του άλλου φύλου
είναι συνήθως αδέξια. Πολλοί είναι οι
έφηβοι που ξεκινούν τη σεξουαλική τους
ζωή κατά την πρώϊμη ή μέση εφηβεία4.
Μάλιστα, για τους εφήβους που επιλέ-
γουν να είναι σεξουαλικά ενεργοί, χρει-
άζεται να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ανα-
φορικά με τη σωστή ενημέρωσή τους,
για τις δυνατότητες προφύλαξης, τις με-
θόδους αντισύλληψης, καθώς και για
την προστασία από τα Σεξουαλικώς Με-
ταδιδόμενα νοσήματα5.

Συχνή πρακτική κατά τη διάρκεια
της εφηβείας, κυρίως από τα αγόρια,
αποτελεί η χρήση πορνογραφικού υλι-
κού. Η ιδιαίτερα δημοφιλής στις ηλικίες
αυτές χρήση του διαδικτύου6 παρέχει
απεριόριστες δυνατότητες, αλλά εγκυ-
μονεί και σημαντικούς κινδύνους. Συ-
χνά τα αγόρια, στο πλαίσιο της κοινω-
νικής ώθησης να αποδείξουν έμπρακτα
τον «ανδρισμό» τους, μπορεί να επι-
σκεφθούν οίκους ανοχής με τη συνο-

δεία του πατέρα, με φίλους ή και μόνα
τους. Η εμπειρία αυτή πέρα από τους
κινδύνους υγείας που ενέχει και το
“stress” στο οποίο μπορεί να υποβάλ-
λει τον έφηβο, εκφράζει μια αντίληψη
κατά την οποία το σεξ αφορά έναν κό-
σμο σαρκικής επαφής, όπου οι γυναί-
κες είναι πάντα πρόθυμες ή/και αμεί-
βονται για να έχουν σεξουαλική δρα-
στηριότητα (Τσίτσικα, 2014). 

Η ομοφυλοφιλία είναι ένα από τα
σημαντικά θέματα που μπορεί να ανα-
δυθούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας.
κατά την πρώϊμη και μέση εφηβεία και
στο πλαίσιο του σεξουαλικού πειραμα-
τισμού, ενδέχεται να υπάρξουν ομοφυ-
λοφιλικές σκέψεις, όνειρα, φαντασιώ-
σεις ή και πράξεις, οι οποίες δε σημαί-
νουν απαραίτητα και ανάλογο προσα-
νατολισμό κατά την υπόλοιπη ζωή.
Ωστόσο, περίπου 2-5% των εφήβων
υπολογίζεται πως είναι ομοφυλόφιλοι,
οι οποίοι λόγω των αρνητικών στερεό-
τυπων και της κοινωνικής προκατάλη-
ψης καλούνται να εξερευνήσουν τη σε-
ξουαλικότητά τους μέσα από μυστικές
διαδικασίες, αισθήματα ενοχής και συ-
ναισθήματα ντροπής, που πολλές φο-
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4. Σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη της Μ.Ε.υ. το 2007 στην Αττική: α) το 20% των εφή-
βων (1 προς 3 όσον αφορά στην αναλογία κοριτσιών αγοριών) έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους
ζωή έως τα 16 τους χρόνια, β) από τους σεξουαλικά δραστήριους εφήβους, 5.7%, 10.2%, 44.3%,
33% και 2.3% ξεκίνησαν σεξουαλική δραστηριότητα σε ηλικία 12, 13, 14, 15 και 16 ετών αντί-
στοιχα, και γ) 40% των εφήβων είχαν κάποια σεξουαλική εμπειρία εκτός της διεισδυτικής επα-
φής, τις οποίες συχνά προτιμούν οι έφηβοι, θεωρώντας εσφαλμένα ότι με τον τρόπο αυτό δεν εκ-
θέτουν τον εαυτό τους σε κινδύνους (Τσίτσικα, 2014). 

5. Σύμφωνα πάλι με στοιχεία της παραπάνω μελέτης, από τους σεξουαλικά δραστήριους εφή-
βους: α)10% δεν χρησιμοποιούσαν καμία αντισυλληπτική μέθοδο, β) 39% χρησιμοποιούσαν ανα-
ξιόπιστες μεθόδους, όπως οι μέθοδοι ρυθμού ή απόσυρσης, γ) 51% χρησιμοποιούσαν προφυ-
λακτικό, και δ) 5% χρησιμοποιούσαν το «χάπι» (Τσίτσικα, 2014). 

6. Σύμφωνα πάλι με πρόσφατη έρευνα της Μ.Ε.υ. σε 529 εφήβους της Αττικής, 19.4% ανέ-
φεραν ότι χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου (Τσίτσικα, 2014).



ρές καθυστερούν την παραδοχή της φύ-
σης τους και τους καταπιέζουν οδηγώ-
ντας τους σε αδιέξοδο7.

Τέλος, σημαντικό θέμα αυτή την πε-
ρίοδο αποτελεί και η ετοιμότητα των εφή-
βων, κοριτσιών και αγοριών, να προ-
στατεύσουν τον εαυτό τους από ποικίλες
μορφές «σεξουαλικής κακοποίησης»8.

Συνακόλουθα, βασικό σημείο της
εφηβείας συνιστά η τελική σεξουαλική
οργάνωση του ατόμου (σωματική, ψυ-
χολογική, κοινωνική). Η συνθήκη της
οργάνωσης αυτής γίνεται ανάλογα με
τα ατομικά χαρακτηριστικά και το κοι-
νωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. ο τρό-
πος με τον οποίο τελικά ένα άτομο θα
αντιμετωπίσει τη σεξουαλικότητά του
κατά τη διάρκεια της ζωής του εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από την στήριξη
και την καθοδήγηση που έλαβε σε όλη
την διάρκεια των παιδικών του χρόνων.
Η καθοδήγηση αυτή δεν αφορά μόνο
σε ζητήματα σεξουαλικών σχέσεων, αλ-
λά και σε ευρύτερα θέματα όπως η θε-
τική αντίληψη του εαυτού, η διασαφή-
νιση των σεξουαλικών αξιών, ο αμοι-
βαίος σεβασμός, η αγάπη και η βελ-
τίωση της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

Συμβουλευτική και σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση των εφήβων 

Η «σεξουαλική αγωγή» αποτελεί μια

διά βίου διαδικασία προβληματισμού,
κατάκτησης πληροφοριών και διαμόρ-
φωσης συμπεριφορών, πεποιθήσεων
και αξιών γύρω από την ταυτότητα του
φύλου και των διαπροσωπικών σχέσε-
ων. Συνάπτεται με θέματα που δεν αφο-
ρούν μόνο στη «βιολογική» πλευρά της
σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας, αλ-
λά και θέματα τα οποία αγγίζουν κοι-
νωνικοπολιτισμικές και πνευματικές-
ψυχολογικές διαστάσεις της σεξουαλι-
κότητας (αυτο-αντίληψη, εικόνα του σώ-
ματος, διαπροσωπικές σχέσεις, ρόλοι
των δύο φύλων) (Γερούκη, 2011). 

Η οικογένεια αποτελεί βασικό φο-
ρέα διαπαιδαγώγησης και κοινωνικο-
ποίησης του εφήβου. οι ηθικές αξίες,
οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι
εμπειρίες των γονέων θα καθορίσουν,
ως ένα βαθμό, τη σεξουαλική του συ-
μπεριφορά. Σύμφωνα με την επικρα-
τούσα άποψη στη βιβλιογραφία, τα προ-
σχολικά χρόνια είναι τα πλέον καθορι-
στικά για την ανάπτυξη και έκφραση
της μετέπειτα σεξουαλικότητας, και τα
μηνύματα που δίνονται από το περι-
βάλλον κατά την περίοδο αυτή χαρα-
κτηρίζουν την ποιότητα της μελλοντι-
κής σεξουαλικής ζωής (Τσίτσικα, 2014). 

Η μορφή της οικογένειας και η επι-
κοινωνία με τους γονείς σε θέματα σχέ-
σεων επηρεάζουν τη σεξουαλική δρα-
στηριότητα των εφήβων. οι γονείς απο-
τελούν πρότυπο προς μίμηση και η στά-
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7. Σε μελέτη των Η.Π.Α., 97% των μαθητών δηλώνουν ότι έχουν ακούσει ομοφοβικά ανέκ-
δοτα και έχουν βιώσει τη λεκτική κακοποίηση των ομοφυλόφιλων. Επιπλέον, έρευνα σε ομοφυ-
λόφιλους εφήβους αναφέρει ότι 50% από αυτούς βίωσαν την απόρριψη των γονέων τους, όταν
τους ανακοίνωσαν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό (Τσίτσικα, 2014) .

8. Σύμφωνα με ελληνικά στοιχεία, ένα στα έξι κορίτσια και ένα στα δεκαέξι αγόρια έχει υπο-
στεί κάποιο είδος σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1990:
43-44, όπως αναφέρεται στο Γερούκη, 2011).



ση τους απέναντι στη σεξουαλικότητα
διαμορφώνει ανάλογα το αξιακό σύ-
στημα και τη συμπεριφορά των παιδιών
τους (Δάβου, 2011). Σύμφωνα με στοι-
χεία της Μονάδας Εφηβικής υγείας σε
δείγμα 529 μαθητών της Αττικής, κατά
το σχολικό έτος 2007, το 22% των εφή-
βων 12-19 ετών θεωρούν ότι οι γονείς
τους επηρεάζουν περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη πηγή ενημέρωσης τις
αποφάσεις τους σχετικά με τη σεξουα-
λική δραστηριότητα, έναντι 21% που
βάζουν στην πρώτη θέση τους φίλους9

(Τσίτσικα 2014). 
Πολλές φορές οι γονείς δυσκολεύ-

ονται να διαδραματίσουν το ρόλο που
θα μπορούσαν να αναλάβουν για τη σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών
τους. Ωστόσο, οφείλουν να ακούν τον
έφηβο και είτε να δίνουν απαντήσεις
που τον σέβονται, είτε, εάν αισθάνο-
νται την ανάγκη, να ζητούν τη γνώμη
και τη βοήθεια ενός ειδικού. 

Επιπρόσθετα, το σχολείο θεωρείται
ο ιδανικός χώρος για τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των
εφήβων. Η σεξουαλική αγωγή στο σχο-
λείο προσεγγίζεται συνήθως ως τμήμα
ενός ευρύτερου συνόλου παρεμβάσε-
ων στο πλαίσιο της αγωγής υγείας, με
στόχο την ανάπτυξη γενικότερα της σω-
ματικής, πνευματικής και κοινωνικής
ευεξίας. Η σεξουαλική υγεία ενσωμα-
τώνει σωματικές, συναισθηματικές και
κοινωνικές πλευρές της σεξουαλικότη-
τας, και συμπεριλαμβάνει, επίσης, την
ικανότητα επιλογής τέτοιας σεξουαλι-
κής και αναπαραγωγικής συμπεριφο-

ράς που εναρμονίζεται με ένα ευρύτε-
ρο πλαίσιο κοινωνικών, προσωπικών
και ηθικών αρχών (Γερούκη, 2011). 

Στην Ελλάδα, αν και επισήμως η σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υπο-
χρεωτική ήδη από το 1995 και ξεκινά
από την ηλικία των 6 ετών, στην πραγ-
ματικότητα τα παιδιά έρχονται σε πρώ-
τη επαφή με ανάλογα προγράμματα σε
ηλικία περίπου 13,5 ετών, κυρίως μέσα
από προγράμματα αγωγής υγείας ή κά-
ποια μαθήματα όπως η βιολογία, η Αν-
θρωπολογία και τα Θρησκευτικά, στα
οποία θίγονται ανάλογα ζητήματα, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν θεσμοθετημένα
εκπαιδευτικά κριτήρια, παιδαγωγικό
πλαίσιο και συγκεκριμένη πολιτική στο
θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγη-
σης (κρεατσάς, 1992� Γερούκη, 2011). 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προ-
γραμμάτων σεξουαλικής αγωγής είναι
απαιτητική διαδικασία. Η σεξουαλική
αγωγή, καθώς αναφέρεται σε θέματα
που θίγουν ζητήματα θρησκευτικών-πο-
λιτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής
ηθικής, έχει ένα ειδικό αξιακό βάρος
που συχνά οδηγεί στη μετατροπή της σε
πεδίο αντιπαραθέσεων, όταν έρχεται η
ώρα να συζητηθεί η δημιουργία και
εφαρμογή προγραμμάτων στο σχολικό
πλαίσιο (Γερούκη, 2011). 

Σύμφωνα με την UNESCO, ένα εκ-
παιδευτικό πλαίσιο σεξουαλικής αγω-
γής χρειάζεται να βασίζεται στις γενι-
κότερες αντιλήψεις γύρω από τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Όταν απευθύνε-
ται σε παιδιά και νέους είναι απαραί-
τητο να στοχεύει στην καλλιέργεια γνώ-
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9. Aκολουθεί το σχολείο 18.2%, το διαδίκτυο, τα αδέλφια, η τηλεόραση, τα περιοδικά και
τα βιβλία.



σεων και στην κατανόηση ζητημάτων
σεξουαλικότητας, στη δυνατότητα ανί-
χνευσης και διευκρίνισης προσωπικών
συναισθημάτων, αξιών και συμπεριφο-
ρών, στην ενδυνάμωση ή την ανάπτυξη
κατάλληλων δεξιοτήτων και στην ανά-
πτυξη ή διατήρηση κατάλληλων συμπε-
ριφορών, ώστε το άτομο να μπορεί ανα-
πτύξει, να κατανοήσει, να αποδεχτεί
και να ζήσει με τη σεξουαλική του ταυ-
τότητα, να διαμορφώσει αρμονικές συ-
ναισθηματικές σχέσεις και να υιοθετή-
σει στάσεις και συμπεριφορές που συμ-
βάλλουν στη συνολική υγιή σωματική
και πνευματική του ανάπτυξη (Γερού-
κη, 2011). 

Τα προγράμματα σεξουαλικής αγω-
γής είναι αναγκαίο να έχουν θεωρητι-
κό υπόβαθρο που στοχεύει στην αλλα-
γή συμπεριφοράς, να λειτουργούν ενι-
σχυτικά για όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες, ανεξάρτητα από εθνικότη-
τα, γένος, θρησκεία ή άλλες διαφορές,
να υιοθετούν μια ευρεία αντίληψη για
τη σεξουαλικότητα, να ενθαρρύνουν την
αυτοαποδοχή, να διδάσκουν για την
αντισύλληψη και να εξασκούν σε τε-
χνικές διαπραγμάτευσης και επικοινω-
νίας, που στοχεύουν στην αντιμετώπι-
ση κοινωνικών πιέσεων. χρειάζεται,
επίσης, να συνδέονται με άλλα προ-
γράμματα στήριξης και υπηρεσίες υγεί-
ας, να δίνουν περιθώρια συμμετοχής,
ήδη από τον σχεδιασμό, στα παιδιά,
τους γονείς κι άλλους κοινωνικούς φο-
ρείς, να συνδέονται με άλλες δράσεις
που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος ασφάλειας στο σχολείο,
να υπάρχει αρκετός χρόνος στο ανα-

λυτικό πρόγραμμα, να αρχίζουν πριν
την εφηβεία και να ασκούνται από εκ-
παιδευμένα άτομα, που αποδέχονται
τους σκοπούς και τους στόχους του προ-
γράμματος. 

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο οι στό-
χοι τους να είναι γνωστικοί (να αφο-
ρούν σε πληροφορίες σχετικά με την
ανατομία/φυσιολογία του ανθρώπινου
σώματος, το ανθρώπινο αναπαραγωγι-
κό σύστημα, την ορολογία συγκεκριμέ-
νων οργάνων, τα χαρακτηριστικά της
εφηβείας ή τις φάσεις της εγκυμοσύ-
νης), συναισθηματικοί (αποδοχή της
προσωπικής σεξουαλικότητας, ανά-
πτυξη αυτοελέγχου, αυτοσεβασμού και
σεβασμού προς το άλλο φύλο, λήψη σω-
στών επιλογών, αποδοχή του σώματός
και της αυτοεικόνας, προετοιμασία για
την οικογενειακή ζωή) και ψυχοκινητι-
κοί ή στόχοι συμπεριφοράς (να εκ-
φράζονται δηλαδή μέσω της συμπερι-
φοράς, όπως λόγου χάρη η έναρξη της
χρήσης προφυλακτικού).

Συμπερασματικά, θα μπορούσαν να
γίνουν οι εξής προτάσεις:
• Συνεργασία όλων των μελών της κοι-

νωνίας (εκπαιδευτικοί, μαθητές – μα-
θήτριες, γονείς, δημόσια πρόσωπα
που επηρρεάζουν τη διαμόρφωση της
κοινής γνώμης, πολιτικές και θρη-
σκευτικές αρχές) για τη διαμόρφωση
προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής
σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γο-
νέων.

• Παραγωγή ψηφιακού και έντυπου
υλικού, τα οποία θα υποστηρίξουν
τις παρεμβάσεις.
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Πως μπορούμε να κατανοήσουμε
το νόημα της απώλειας;

Στην καθημερινότητά μας εκφρά-
ζουμε την απώλεια και την συνδέουμε
με την στέρηση καταστάσεων και τον
αποχωρισμό σχέσεων που βιώναμε
(απώλεια φίλων, απώλεια εργασίας,
διαζύγιο), με την αδυναμία ή αποτυχία
να διατηρήσουμε κάτι πολύτιμο για μας
(περίπτωση κλοπής), με την αισθητή έκ-
πτωση ικανότητας και δεξιοτήτων
(αναπηρία μετά από τραυματισμό, συ-
νέπειες χρόνιας, ανίατης ασθένειας),
με την ολική καταστροφή (πόλεμος, σει-
σμός, μαζικό ατύχημα), αλλά και με πιο
άυλη, συναισθηματική στέρηση π.χ. της

νεότητας, των ονείρων ή των ιδανικών
μας.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την
εμπειρία της απώλειας, αρχικά θα πρέ-
πει να αναγνωρίσουμε την καθολικό-
τητά της στη ανθρώπινη ζωή. Όλες οι
αλλαγές στο ταξίδι της ζωής εμπεριέ-
χουν την απώλεια, όπως ακριβώς κά-
θε απώλεια απαιτεί την αλλαγή. Ακό-
μη και οι θετικές μεταβάσεις δεν είναι
μόνο πηγή ευχαρίστησης αφού, κάθε
προαγωγή και εργασιακή αναβάθμιση
αλλάζει τις σχέσεις δοκιμάζοντας τις
προυπάρχουσες συνεργασίες ή φιλίες
και η γέννηση ενός παιδιού στερεί από
τους νέους γονείς τις προγενέστερες δε-
δομένες ελευθερίες τους.

* H ν.β. είναι Ψυχολόγος - οικογενειακή Θεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (M.Ed.)   Επι-
κοινωνία : natasha.vaskoudi@gmail.com

Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 107, Μάρτιος-Μάιος 2016, σσ. 499-504

Νατάσσα Βασκούδη*
ΠΕΡΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ: ANA-NOHMΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
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Περίληψη
Σ’ αυτό το άρθρο θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω το θεωρούμενο δυσάρεστο και δύσκο-
λο θέμα της απώλειας, του θανάτου, του πένθους. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μέσα από την
διεργασία του θρήνου, που ξεκινάει από το πρώτο σοκ, το μούδιασμα και την απώθηση του
δραματικού συμβάντος, μετακινούμαστε και αλλάζουμε από το « να είμαστε ο πόνος μας»
(Attig, 2001) στο να τον εμπεριέχουμε, ανασυνθέτοντας τα σκόρπια κομμάτια της εμπει-
ρίας μας, με συνοχή για τα βιώματά μας και την ιστορία μας. οι σκέψεις μου αφορούν αφε-
νός μεν τους ενήλικες που πενθούν και αφετέρου δε τους ενήλικες με παιδιά, είτε μέσα στην
οικογένειά τους είτε στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον και στο σχολείο.

Λέξεις κλειδιά: Απώλεια, Πένθος, νόημα, Αλλαγή.



Διεργασία θρήνου 

Τα περισσότερα από αυτά που μας
είναι γνωστά για τις ανθρώπινες αντι-
δράσεις στην απώλεια, πηγάζουν από
μελέτες ενηλίκων που βίωσαν το θάνα-
το αγαπημένου τους προσώπου. Έχει
διαπιστωθεί ότι στις περιπτώσεις αμε-
τάκλητης απώλειας, υπάρχουν ορισμέ-
νες κοινές αντιδράσεις και κοινές διερ-
γασίες προσαρμογής στα άτομα που
πενθούν, παρά τις ταυτόχρονες διαφο-
ρές ανάλογα με το πως γενικά αντιμε-
τωπίζουν τις δυσκολίες τους, το επίπε-
δο της ανθεκτικότητάς τους και την φύ-
ση της σχέσης τους με το άτομο που πεν-
θούν.

ο θρήνος θεωρείται, κατά κάποιο
τρόπο, η έμφυτη και φυσιολογική αντί-
δραση των ανθρώπων στο θάνατο ενός
αγαπημένου τους. Η Margaret Stroebe
θεωρεί ότι ο θρήνος (grief) είναι πα-
γκόσμιο φαινόμενο και τον ορίζει ως
την «πρωταρχική συγκινησιακή αντί-
δραση στην απώλεια του αγαπημένου
μας, αντίδραση που εκδηλώνεται με διά-
φορα ψυχολογικά και σωματικά συ-
μπτώματα, ενώ το πένθος (bereavement)
είναι η «κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται ένας άνθρωπος που υπέστη την
απώλεια, το θάνατο, ενός σημαντικού
γι’αυτόν προσώπου».

Έχουν γίνει πολυετείς έρευνες όπως
η δεκαετής μελέτη 1.200 ατόμων σε πέν-
θος των John Bowlby και Colin Murray
Parkes, και έχουν διατυπωθεί θεωρίες
θρήνου (E. Lindrman,1994)με κοινό πα-
ρανομαστή τον προσδιορισμό στις φά-
σεις ή τα στάδια που διανύονται από
τους πενθούντες μέσα σε μια μακρό-
χρονη πορεία προσαρμογών που ακο-

λουθούν. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την
έρευνα της M. Stroebe (1998) που βα-
σίζεται στο μοντέλο «διπολικής διερ-
γασίας» θρήνου, βάσει του οποίου η
ένταξη της απώλειας στη ζωή του πεν-
θούντα αποτελεί συνεχή διακύμανση
ανάμεσα στους δύο αντίθετους πόλους
α) «του προσανατολισμού προς την
απώλεια» και β) του «προσανατολισμού
προς την αποκατάσταση» ή διαφορετι-
κά το δίπολο της επικέντρωσης και απο-
φυγής του.

ο κονστρουκτιβιστής Robert Neime -
yer, θεωρεί ότι είναι παραπλανητικό να
μιλάμε για στάδια θρήνου και επιλέγει
να αναφέρεται σε ένα πλαίσιο αδρής
σκιαγράφησης γενικών προτύπων θρή-
νου. Γενικά η έρευνα έχει προσφέρει
ελάχιστη υποστήριξη για την ύπαρξη
τέτοιων διακριτών ψυχολογικών στα-
δίων και τα περισσότερα μοντέλα ανα-
φέρονται ανεπαρκώς στο νόημα που
μπορεί να δώσει ο καθένας στις απώ-
λειες που βιώνει.

ο θάνατος και ο πόνος που τον συ-
ντροφεύει αποτελεί αναπόστατη και κα-
θολική εμπειρία στη ζωή μας, αφού η
δυάδα ζωή και θάνατος είναι θεμελιώ-
δη συστατικά της ύπαρξής μας. Ζούμε
όμως σε μια κοινωνία υψηλού τεχνο-
λογικού περιβάλλοντος που ή αρνείται
τον θάνατο (βλέπε κοινωνική απομό-
νωση ηλικιωμένων και βαριά αρρώ-
στων) ή τον απωθεί ή τον θεωρεί
«ωραίο» μόνο όταν είναι ξαφνικός και
σύντομος, οπότε θα ενοχλήσει ή θα ανα-
στατώσει το λιγότερο δυνατόν τη ζωή
αυτών που μένουν πίσω.

Η Marie de Hennezel (2007) ανα-
ρωτιέται μήπως ο θάνατος μας δημι-
ουργεί τόση αγωνία, γιατί μας παρα-
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πέμπει στα πραγματικά ερωτήματα, αυ-
τά που έχουμε καταχωνιάσει για να τα
δούμε αργότερα, όταν θα είμαστε πιο
ώριμοι και με περισσότερο διαθέσιμο
χρόνο! Η ντολτό (20000) θεωρεί ότι ο
θάνατος είναι μια υπόθεση των άλλων,
όχι δική μας.

Ευτυχώς, σχετικά πρόσφατα (με την
ταυτόχρονη διεθνή εξάπλωση του επι-
στημονικού κινήματος της «θανατολο-
γίας») έχουμε αποδεχθεί ότι βοήθεια για
τον πολιορκημένο από το θάνατο σύγ-
χρονο άνθρωπο, δέον να αναζητηθεί μέ-
σα από την εξειδικευμένη προσφορά
υπηρεσιών για την στήριξη των ατόμων,
της οικογένειας και των ομάδων.

Πότε να ζητήσουμε βοήθεια;

Παρόλο που δεν υπάρχει τίποτε το
«παθολογικό» στο πόνο, στη μοναξιά
και στην αποδιοργάνωση που συνο-
δεύουν το πένθος, αν βιώνουμε κάποια
από τα παρακάτω για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, θα μας είναι πο-
λύ ανακουφιστικό να ζητήσουμε στήρι-
ξη και βοήθεια από επαγγελματία του
χώρου της ψυχικής υγείας.
1. Σημαντικό βαθμό ενοχής για πράγ-

ματα που έγιναν ή δεν έγιναν κατά
τη χρονική περίοδο του θανάτου του
αγαπημένου μας προσώπου.

2. Σκέψεις αυτοκτονίας πέρα από την
παθητική σκέψη «καλύτερα να πέ-
θαινα».

3. Παρατεταμένη υπερδιέγερση ή κα-
τάθλιψη που επιμένει για μήνες.

4. Σωματικά συμπτώματα, όπως οξύς
πόνος στο στήθος, σημαντική απώ-
λεια βάρους, αίσθημα πνιγμού.

5. Ανεξέλεκτος και αναίτιος θυμός που
μας αποξενώνει από φίλους και αγα-
πημένους.

6. κατάχρηση ουσιών με φάρμακα ή
αλκοόλ.

7. Επίμονη διαταραχή της λειτουργι-
κότητας για ανταπόκριση σε ανα-
γκαίους στόχους της καθημερινότη-
τας.

Ξανα υφαίνοντας το νήμα στο τα-
ξίδι της ζωής ή όπως λέει ο οδυσσέας
Ελύτης « την άνοιξη αν δεν την βρεις,
την φτιάχνεις».

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω,
δεν έχει γίνει ακόμη ικανοποιητική επε-
ξεργασία της ποικιλίας των νοημάτων
που αποδίδονται στο θάνατο, κάτι που
έχουν καταφέρει καλύτερα καλλιτέχνες,
όπως η Μεξικάνα ζωγράφος Frida
Kahlo. ο θάνατος στα έργα της έχει κε-
ντρική θέση. Στο έργο της που τιτλο-
φορείται « Το όνειρο» φαίνεται ότι ο
θάνατος γι’αυτήν την αδάμαστη γυναί-
κα ήταν σαν ένας μόνιμος σύντροφος
και εραστής στη ζωή της.

Πέρα όμως από τις ερμηνείες που
αναδύονται από τις καλλιτεχνικές απει-
κονίσεις του θανάτου, η κλινική πράξη
και έρευνα δείχνει ότι μέσω του θανά-
του βιώνουμε την ξαφνική ρήξη του δε-
σμού που μας συνδέει με το αγαπημέ-
νο μας πρόσωπο οπότε η ζωή μας μοι-
άζει να θρυμματίζεται. Είναι σαν να χά-
νουμε ένα μέρος του εαυτού μας, το
οποίο είχε συγκροτηθεί μέσα από την
αλληλεπίδραση με αυτό το πρόσωπο,
με αποτέλεσμα τελικά να διαταράσσε-
ται η αυτοοργάνωσή μας.

Θα μπορούσε ίσως να λεχθεί ότι ο
θρήνος και ο πόνος μοιάζουν να είναι
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το τίμημα που πληρώνουμε για την αγά-
πη (Fleming, 1998). ο κόσμος μας πια
μοιάζει χωρίς νόημα και σκοπό και μας
είναι επώδεινο όταν καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε γεγονότα και περι-
στάσεις όπως γιορτές, διακοπές, γενέ-
θλια αλλά και δυσάρεστα άλλα γεγο-
νότα χωρίς την παρουσία του αγαπη-
μένου μας. Συχνά τότε αναρωτιόμαστε
πώς θα τα βγάλουμε πέρα, ή πώς μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς
τον αγαπημένο μας. Στη διάρκεια αυ-
τής της διεργασίας, έρχεται η ανάγκη
για την «εκ νέου μάθηση του εαυτού»
(R. Neimeyer, 2006) ή για το πως «ξα-
ναμαθαίνουμε τον κόσμο» (Thomas
Attig, 1996).

Σταδιακά λοιπόν, ερχόμαστε σε
επαφή με τα πράγματα που άφησαν οι
άνθρωποι που χάσαμε, π.χ. ρούχα, προ-
σωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες και
καθώς θρηνούμε ίσως να ανακαλύ-
ψουμε πλευρές του εαυτού τους που
αγνοούσαμε και να επανα-επεξεργα-
στούμε το νόημα που θα έχουν πια στη
νέα μας πραγματικότητα. Όσοι από μας
έχουν χάσει ένα σημαντικό πρόσωπο,
συνεχίζουν να διατηρούν τη σύνδεση
μαζί του, και συχνά μπορεί να φαντά-
ζονται τις αντιδράσεις του σε σημαντι-
κά γεγονότα της ζωής τους μέσα από
μια προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή
η σχέση, την οποία όμως πια θα κου-
βαλάνε μέσα τους ως πηγή αναμνήσε-
ων και παρηγοριάς στο πόνο.

Με βάση τη θέαση του θρήνου ως
ενεργή διεργασία ανακατασκευής νοή-
ματος, που αναπτύχθηκε παραπάνω,
θα αναφέρω μερικές εφαρμογές οι
οποίες έχουν βοηθήσει άτομα που πεν-
θούν, με απαραίτητη προυπόθεση ότι ο

επαγγελματίας που τις εφαρμόζει έχει
προηγουμένως αφουγκραστεί και επε-
ξεργαστεί τις δικές του απώλειες.

Περαιτέρω, απαιτείται σεβασμός
στην αντίσταση και ιδιωτική ζωή του
πενθούντος, αφού ο θρήνος χρειάζεται
χρόνο μέχρι να επανέλθει η συναισθη-
ματική ισορροπία. κοινό στοιχείο των
εφαρμογών είναι ο αφηγηματικός τους
χαρακτήρας, μιας και η έκφραση του
εαυτού μέσα από χαρτί και μολύβι απο-
τελεί νέα εμπειρία!

Όπως και σε ένα μυθιστόρημα που
ο βασικός ήρωας πεθαίνει στη μέση του
βιβλίου, η ζωή μας που διαταράσσεται
από το πένθος, αναγκάζει το «συγγρα-
φέα» να φανταστεί πιθανές μακρο-
πρόθεσμες αλλαγές σεναρίου, ώστε η
ιστορία να έχει λογική συνέχεια.

Εφαρμογές

1. Γράμματα που δεν θα σταλούν: δη-
μοφιλής θεραπευτική συγγραφή με-
τά την απώλεια, όπου κάποιος μπο-
ρεί να εκφράσει μέρος αυτών που
δε μπόρεσε να πει πριν το θάνατο
του αγαπημένου του προσώπου. Τα
γράμματα αυτά μπορούν να ελα-
φρύνουν το βάρος της πικρίας και
ενοχής που νοιώθει ο πενθών και
του είναι δύσκολο να μοιραστεί με
τους άλλους.

2. Λεύκωμα αναμνήσεων: ένα είδος τε-
τραδίου που μπορεί επίσης να πε-
ριέχει ενθύμια ή φωτογραφίες και
ενθαρρύνει αυτόν που πενθεί να τι-
μήσει τον αγαπημένο του, να ακου-
μπίσει τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά του. Προυπόθεση αποτελεί η
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μικρότερη δημόσια έκθεση αφού
μπορεί να αποτελέσει και χώρο επε-
ξεργασίας αμφιθυμικών πτυχών της
σχέσης με τον αποθανόντα.

3. Μεταφορικές εικόνες: καλύπτει το
κενό που υπάρχει από τη χρήση του
κυριολεκτικού λόγου για την έκ-
φραση του κενού της απώλειας. οι
μεταφορές της απώλειας λειτουρ-
γούν ως γέφυρες που οδηγούν στο
νοηματικό κόσμο του ατόμου που
πενθεί με τον θεραπευτή να γίνεται
ευλαβικός συνταξιδιώτης στην απο-
κωδικοποίηση των νοημάτων.

4. Σχέδιο και Ζωγραφική: για πολλούς
ανθρώπους η συμβολική ζωγραφι-
κή μπορεί να λειτουργήσει ως ελευ-
θερία στην άρθρωση της απώλειας
που βίωσαν ή βιώνουν και αποτελεί
ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο» εκτός
από τα παιδιά και για όσους δυ-
σκολεύονται να λεκτικοποιήσουν τα
συναισθήματά τους. 

Παιδιά που πενθούν

κάθε παιδί βιώνει και εκδηλώνει το
θρήνο του με τον δικό του μοναδικό τρό-
πο. Σε αντίθεση με τους ενήλικες, δεν
είναι σε θέση να αντέξει τον πόνο της
απώλειας για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, γι’αυτό θρηνεί «με δόσεις» ή κατά
διαστήματα. Έτσι, ενώ τη μια στιγμή
κλαίει, στεναχωριέται, θυμώνει, κλεί-
νεται στον εαυτό του, την αμέσως επό-
μενη παίζει και γελά, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι αδιαφορεί. κι άφησε πίσω
του το παρελθόν.(Παπαδάτου,2005).

ο θάνατος ενός γονιού, ενός συγ-
γενικού ή αγαπημένου κατοικίδιου απο-

τελεί οδυνηρό γεγονός στη ζωή των παι-
διών και των εφήβων, αλλά και όλης της
οικογένειας.

οι ενήλικες επιθυμούν να βλέπουν
τα παιδιά σε έναν κόσμο που ο θάνα-
τος και η θλίψη απουσιάζουν, κάτι εντε-
λώς μακριά από την πραγματικότητα.
Αναρωτιούνται αν μπορούν να τους μι-
λήσουν για το θάνατο, για το τι θα κα-
ταλάβουν και ποιές επιπτώσεις θα έχει
η απώλεια στην ψυχική τους υγεία. κά-
ποιοι γονείς λένε « ο μπαμπάς σου θα
πάει στον παράδεισο», ελπίζοντας ότι
μεταφέρουν το μήνυμα ότι στον ωραίο
τόπο που θα πάει ο μπαμπάς δεν θα
υποφέρει άλλο». 

Όμως τα παιδιά μπερδεύονται,
αφού βλέπουν τους μεγάλους να κλαί-
νε, και να φοράνε ξαφνικά μαύρα ρού-
χα, όταν ο μπαμπάς πεθάνει. Αντιλαμ-
βάνονται ότι κάτι σοβαρό έχει γίνει και
παρερμηνεύουν τις εκδηλώσεις πένθους
των μεγάλων ως ασθένεια.

Είναι απολύτως απαραίτητο να ενη-
μερώνουμε τα παιδιά γι’αυτό που συμ-
βαίνει στην οικογένεια ή σε φιλικό μας
πρόσωπο έχοντας στο νου μας ότι: 
α) τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντι-

λαμβάνονται το θάνατο ως απουσία,
αλλά όχι οριστική.

β) τα παιδιά σχολικής ηλικίας κατα-
νοούν ότι ο θάνατος είναι μη ανα-
στρέψιμος, όμως δεν τους αφορά,
είναι μόνο για τους άλλους.

γ) οι έφηβοι τέλος κατακλύζονται από
μεταφυσικές και συμβολικές ερμη-
νείες της απώλειας.

Με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία
Ψυχικής υγείας Παιδιών και Εφήβων/
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (2007) προτείνει: 
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1. Άμεση ενημέρωση του παιδιού με
τρόπο ειλικρινή και σαφή. Είναι ση-
μαντικό να λεχθεί ότι « δεν θα είναι
πια μαζί μας, δεν θα ξανάρθει».

2. Χρησιμοποίηση λέξεων που δηλώ-
νουν αυτό που έγινε, π.χ. «πέθανε»
αντί των ασαφών «έφυγε», «χάθη-
κε» για να καταλάβει το παιδί ότι η
κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη
και είναι οριστική. Έτσι προστα-
τεύονται τα παιδιά από το να βασα-
νίζονται άδικα περιμένοντας να γυ-
ρίσει ο αγαπημένος τους.

3. να τους εξηγήσουμε ότι δεν ευθύ-
νονται για αυτό που συνέβη, αφού
συχνά νοιώθουν ενοχή για την συ-
ναισθηματική τους απομάκρυνση
από την οικογένεια, φαινόμενο συ-
νηθισμένο ιδιαίτερα σε εφήβους που
χάνουν δικό τους άνθρωπο.

4. Επανάληψη πληροφοριών, παρότι

έχουν δοθεί, κάθε φορά που το παι-
δί ξαναρωτάει στη προσπάθειά του
να κατανοήσει τι συνέβη.

5. Κοινοποίηση για πρακτικά θέματα
διαβίωσης, οικονομικής εξασφάλι-
σης, και πιθανές αλλαγές στην πε-
ρίπτωση που πρόκειται για το θά-
νατο του ενός γονιού.

6. Συμμετοχή του παιδιού στον τελευ-
ταίο αποχαιρετισμό, στη κηδεία,
εφόσον το επιθυμεί και αφού έχει
προετοιμαστεί κατάλληλα.
Εν κατακλείδι, για να στηρίξουμε

από διάφορους ρόλους υπεύθυνα και
αποτελεσματικά τα παιδιά που θρηνούν
μια σοβαρή απώλεια, αρκεί να παρα-
μένουμε ευάλωτοι, διαπερατοί και ανοι-
χτοί στις εμπειρίες τους. να τους επι-
τρέπουμε να αγγίζουν τον ψυχικό μας
κόσμο και να παραμένουμε ταυτόχρο-
να ανοιχτοί στον ίδιο μας τον εαυτό! 
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Άγχος 

Με τον όρο άγχος εννοούμε μία δυ-
σάρεστη συναισθηματική κατάσταση
που προκαλείται από τα ερεθίσματα

που «στέλνει» το περιβάλλον και αυτά
αξιολογούνται από το άτομο ως αγχο-
γόνα. Στην συγκεκριμένη εργασία, θα
γίνει αναφορά στις διάφορες μορφές
του άγχους που εκδηλώνουν τα παιδιά
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της εφηβικής ηλικίας. το άγχος χαρα-
κτηρίζεται από: α) την στενοχώρια, β)
την έντονη έγνοια, και γ) την ανησυχία.
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συν-
δέονται άλλες φορές, με την ύπαρξη
μίας βέβαιης «απειλής» και άλλες φο-
ρές, μίας αβέβαιης «απειλής».

Στην πρώτη περίπτωση, η βέβαιη
«απειλή» είναι κάτι το υπαρκτό π.χ. (ια-
τρικές εξετάσεις) ενώ στην δεύτερη πε-
ρίπτωση, η «απειλή» βρίσκεται περισ-
σότερο στο μυαλό του ατόμου π.χ. (χρή-
ση του ασανσέρ και φόβος εγκλωβισμού
σε αυτό).

Συνήθως, το άγχος διαρκεί όσο εί-
ναι η διάρκεια του αγχογόνου ερεθί-
σματος. Όταν όμως το άγχος είναι χρό-
νιο και επίμονο τότε έχουμε την εμφά-
νιση των αγχωδών διαταραχών. οι αγ-
χώδεις διαταραχές είναι οι εξής: α) η
γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, β) η
διαταραχή πανικού, γ) οι φοβίες, δ) η
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ε)
η μετατραυματική διαταραχή.

η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
είναι το υπερβολικό, μη ρεαλιστικό άγ-
χος που διακατέχει τους εφήβους για
όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της κα-
θημερινότητας τους (σχολείο, αθλήμα-
τα, συνέπεια στον χρόνο).Εκφράζουν
την ανάγκη τους για συνεχή ενθάρρυν-
ση, ενίσχυση και καθησυχασμό από την
πλευρά των ενηλίκων.

η διαταραχή πανικού ή αλλιώς κρί-
ση πανικού είναι ο έντονος και ξαφνι-
κός φόβος που καταλαμβάνει το άτομο
και τα χαρακτηριστικά του είναι η τα-
χυπαλμία, η ναυτία, η ζάλη και η εφί-
δρωση, ακόμη και η αίσθηση του επι-
κείμενου θανάτου. Έχει δηλαδή έντο-
να ψυχοσωματικά συμπτώματα.

οι φοβίες είναι τα διάφορα είδη φό-
βων που διαρκούν μεγάλο χρονικό διά-
στημα, είναι επίμονες και προξενούν
στο άτομο την τάση να αποφεύγει το
αντικείμενο ή τα αντικείμενα καθώς και
τις συγκεκριμένες συνθήκες που του
προκαλούν αυτό το έντονο και δυσά-
ρεστο συναίσθημα. οι φοβίες διακρί-
νονται στις εξής μεγάλες κατηγορίες:
α) ο φόβος για τα ζώα, β) ο φόβος για
το φυσικό περιβάλλον, γ) ο φόβος για
τα θέματα υγείας και δ) ο φόβος για τις
ειδικές συνθήκες όπως οι πολυσύχνα-
στοι χώροι (αγοραφοβία) και οι κλει-
στοί χώροι (κλειστοφοβία). Στα παιδιά,
η συνηθέστερη μορφή φοβίας είναι το
άγχος του αποχωρισμού ενώ στους εφή-
βους, η κοινωνική φοβία. 

τα κύρια χαρακτηριστικά των εφή-
βων με κοινωνική φοβία είναι: α) η
έντονη δυσφορία όταν βρίσκονται σε
ένα καινούριο περιβάλλον για αυτούς,
β) η χαμηλή αυτοεκτίμηση και γ) η έλ-
λειψη πίστης στις ικανότητες τους.

η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
ή αλλιώς η ιδεοληπτική-καταναγκαστι-
κή διαταραχή είναι η διαταραχή που
εκδηλώνεται με την μορφή των εμμο-
νών (αρνητικές επίμονες σκέψεις) και
των επαναληπτικών και καταναγκαστι-
κών ενεργειών με σκοπό την μείωση και
την εξάλειψη αυτών των επίμονων σκέ-
ψεων. το συχνό πλύσιμο των χεριών, η
διευθέτηση των διαφόρων αντικειμέ-
νων σε τάξη, ο έλεγχος και το μέτρημα
είναι από τις συχνότερες πρακτικές που
χρησιμοποιούν τα άτομα που πάσχουν
από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

η μετατραυματική διαταραχή είναι
η έντονη αντίδραση των παιδιών και των
εφήβων απέναντι σε αντίξοες συνθήκες
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όπως: α) οι φυσικές καταστροφές δη-
λαδή οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι θεο-
μηνίες, οι πλημμύρες, β) ο πόλεμος, γ)
οι εγκληματικές ενέργειες και δ) η κα-
κοποίηση (σωματική και ψυχολογική). 

τα χαρακτηριστικά της είναι: α) ο
έντονος φόβος, β) η αίσθηση τρόμου,
και γ) η συνεχής ανάκληση της τραυ-
ματικής εμπειρίας (Ginsburg, LaGreca
and Silverman 1998. Last,Perrin, Hersen
and Kazdin, 1992. Lazarus, 1999.
Spence, Donovan and Brechman,
Toussaint, 1999. κάκουρος και Μανια-
δάκη, 2005).

Οι παράγοντες 

οι διαταραχές του άγχους ανήκουν
στο φάσμα των διαταραχών του συναι-
σθήματος και τα αίτια τους εδράζονται
σε παράγοντες που άπτονται α) του οι-
κογενειακού περιβάλλοντος, β) της κοι-
νωνικής υποστήριξης, γ) της ηλικίας, δ)
του φύλου και ε) της προσωπικότητας
του ατόμου. Επίσης, οι αγχώδεις δια-
ταραχές οφείλονται στ) στον ενδοπρο-
σωπικό-εξωπροσωπικό έλεγχο δηλαδή
αν το άτομο και εν προκειμένω ο έφη-
βος, αποδίδει την ευθύνη των πράξεων
του σε εσωτερικά αίτια ή σε εξωτερι-
κά, ζ) στην κοινωνικότητα που επιδει-
κνύει, η) στον πολιτισμικό παράγοντα,
θ) στα χαρακτηριστικά του αγχογόνου
γεγονότος δηλαδή αν είναι ελέγξιμο ή
μη και ι) στους εκλυτικούς παράγοντες
όπως είναι το χαμηλό κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο.

Έχει βρεθεί από έρευνες, ότι ο τρό-
πος ανατροφής των παιδιών από τους
γονείς τους έχει άμεση σχέση με την εκ-

δήλωση άγχους σε αυτά. δηλαδή, όταν
οι γονείς ανατρέφουν τα παιδιά με: α)
υπερβολικό έλεγχο, β) υπερπροστασία,
γ) αποφυγή δηλαδή όταν οι γονείς απο-
φεύγουν τις συνθήκες που θεωρούν επι-
κίνδυνες χωρίς να είναι, καθοδηγούν
τα παιδιά τους να φοβούνται και να ανη-
συχούν, δ) αρνητικές προσδοκίες και
ε) συγκρούσεις, διαφωνίες και λεκτική
/ σωματική βία.

αντίθετα, ο α) δημοκρατικός τρό-
πος, β) η έκφραση θετικού συναισθή-
ματος και γ) συναισθηματικής ζεστα-
σιάς των γονιών προς τα παιδιά τους
αποσοβούν τον «κίνδυνο» εκδήλωσης
άγχους από αυτά (Barret et al., 1996.
Dadds et al., 1996. Leib et al., 2000.
McClure et al., 2001. Siqueland et al.,
1996). 

Προγράμματα προαγωγής 
της ψυχικής υγείας

οι ειδικοί της ψυχικής υγείας στην
προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα που υφίστανται τα παιδιά
λόγω του άγχους σε βιοψυχοκοινωνικό
επίπεδο, προέβησαν στον σχεδιασμό
και στην οργάνωση προγραμμάτων προ-
αγωγής της ψυχικής υγείας.

τα προγράμματα αυτά παρέχονται
από: α) τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
που εντάσσονται στο σχολείο (school-
based services), β) τις υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας που είναι συνδεδεμένες με
το σχολείο (school-linked services) και
γ) τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που πα-
ρέχονται από κέντρα της κοινότητας
(community-based services)(Εκπαιδευ-
τικό σύστημα ηΠα).
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τα προγράμματα προαγωγής της
ψυχικής υγείας διακρίνονται σε: α) προ-
γράμματα κοινωνικής και συναισθη-
ματικής αγωγής και β) προγράμματα
εκπαίδευσης στην επίλυση διαπροσω-
πικών προβλημάτων. τα προγράμματα
κοινωνικής και συναισθηματικής αγω-
γής στα οποία αναφερόμαστε, παρέχο-
νται στην σχολική τάξη από τους εκ-
παιδευτικούς, κατάλληλα επιμορφωμέ-
νους από τους ειδικούς ψυχολόγους.
βασίζονται στην θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης του H.Gardner και κυρίως
στην ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής και
της διαπροσωπικής νοημοσύνης, που
αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη
της συναισθηματικής νοημοσύνης, της
θεωρίας που εισήγαγε ο ψυχολόγος
D.Goleman το 1995.

ο σκοπός των συγκεκριμένων προ-
γραμμάτων είναι: α) η κινητοποίηση των
παιδιών για να αντιληφθούν τα αρνη-
τικά συναισθήματα άγχους που βιώνουν
(αυτοεπίγνωση), β) η συνειδητοποίη-
ση των θετικών και των αρνητικών «ση-
μείων» της προσωπικότητας τους και η
αποδοχή τους (αυτοαποδοχή), γ) η δια-
χείριση των θετικών και των αρνητικών
συναισθημάτων προς όφελος τους (αυ-
τοέλεγχος), δ) η επιστράτευση της σκέ-
ψης τους ώστε να αντικαταστήσουν τις
αρνητικές σκέψεις και τις δυσλειτουρ-
γικές στρατηγικές με τις θετικές σκέ-
ψεις και τις θετικά λειτουργικές στρα-
τηγικές. η παραπάνω διαδικασία ονο-
μάζεται γνωστική επίλυση προβλημά-
των (καραδήμας 2004, 2011. Χατζη-
χρήστου, 2004, 2011).

Επίσης, είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί ότι στην Ελλάδα, η ερευνητική
ομάδα του κέντρου Έρευνας και

Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής αθηνών με επικεφαλής
την καθηγήτρια κ. Χ. Χατζηχρήστου
σχεδίασε, οργάνωσε και εφάρμοσε σε
πιλοτικό πρόγραμμα δύο ετών (2004)
σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
στην κύπρο και σε σχολεία δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην αθήνα, το
πρόγραμμα της κοινωνικής και συναι-
σθηματικής αγωγής προκειμένου να
συμβάλλει στην επίλυση τόσο των ατο-
μικών όσο και των διαπροσωπικών προ-
βλημάτων των μαθητών, μεταξύ αυτών
και του άγχους. τα αποτελέσματα με-
τά την εφαρμογή ήταν αρκετά ενθαρ-
ρυντικά, πράγμα που επιβεβαιώθηκε
και από τους καθηγητές και από τους
μαθητές. 

κατά συνέπεια, ο τελικός στόχος του
συγκεκριμένου προγράμματος, όσον
αφορά την διαχείριση του άγχους είναι
να βοηθήσει τον πολύ νέο άνθρωπο
στην ανάπτυξη επαρκών δεξιοτήτων,
ώστε όχι μόνο να μην υπάρχουν σοβα-
ρές συνέπειες από το καθημερινό άγ-
χος στην ευεξία και στη λειτουργικό-
τητά του, αλλά μακροπρόθεσμα να εί-
ναι σε θέση να ξεχωρίζει την θετική
πλευρά των ζημιών, των κινδύνων και
των προκλήσεων της ζωής προς όφελος
του και να βελτιώνει το ψυχοσωματικό
και πνευματικό του δυναμικό.

Ερευνητικό μέρος

Εκτός όμως από την θεωρητική προ-
σέγγιση για την επίλυση του άγχους
στην παρούσα εργασία, πραγματοποι-
ήθηκε και στατιστική έρευνα για να
δούμε ποιες στρατηγικές αντιμετώπι-
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σης χρησιμοποιούν περισσότερο και
ποιες λιγότερο τα παιδιά ηλικίας 14-19
ετών. Γι’ αυτόν τον σκοπό μοιράστηκε
και συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο
(Σακα) Στρατηγικές αντιμετώπισης
καταστάσεων Άγχους του καθηγητή
Ψυχολογίας του κ. η. Μπεζεβέγκη
(2001) σε 104 μαθητές,46 αγόρια και 58
κορίτσια. το ερωτηματολόγιο αποτε-
λείται από 35 ερωτήσεις και οι απα-
ντήσεις δίνονται σε τετραβάθμια κλί-
μακα τύπου Likert, από 0 έως 3. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν τα συγκεκριμένα παιδιά, τα αγ-
χογόνα περιστατικά που τους προξε-
νούν περισσότερο άγχος, εντοπίζονται
στο χώρο που αφορά το σχολείο, τις επι-
δόσεις στα μαθήματα τους, τις ενδο-
σχολικές εξετάσεις και φυσικά τις πα-
νελλήνιες(σε περίπτωση που θα συμ-
μετέχουν σε αυτές ή πρέπει να ξανα-
προσπαθήσουν, σε περίπτωση μη επι-
τυχημένης συμμετοχής ή εισόδου τους
σε σχολή που δεν ήταν, της πρώτης προ-
τίμησής τους). 

η οικογένεια και συγκεκριμένα, οι
σχέσεις των παιδιών με τους γονείς
τους, με τα αδέλφια τους και με τα συγ-
γενικά πρόσωπα του στενού οικογε-
νειακού τους περιβάλλοντος (παππούς,
γιαγιά) ή του ευρύτερου συγγενικού
τους περιβάλλοντος (θείος, θεία). 

οι σχέσεις με τους γονείς αφορούν
κυρίως, τις διαφωνίες των παιδιών σχε-
τικά με το διάβασμα και την σχολική τους
πρόοδο. οι σχέσεις με τα αδέλφια αφο-
ρούν τις διαφωνίες για κάποιο φιλικό
πρόσωπο ή το πρόσωπο της αρεσκείας
του/της ενός/μίας ή του/της άλλου/ης. Επί-
σης, οι διαφωνίες αφορούν και το κλίμα
ανταγωνισμού που κάποιες φορές επι-

κρατεί, όταν τα αδέλφια ασχολούνται με
το ίδιο αντικείμενο (π.χ. άθλημα, χόμπυ)
και οι γονείς μεροληπτούν υπέρ του ενός
παιδιού ή του άλλου.

Στην περίπτωση των σχέσεων με τον
παππού ή την γιαγιά, κυρίαρχο θέμα εί-
ναι συνήθως κάποιο πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω πρό-
σωπα και στην περίπτωση των σχέσε-
ων με συγγενείς, όπως ο θείος ή η θεία,
είναι ο διαπληκτισμός με κάποιον από
τους γονείς των παιδιών, τον πατέρα ή
την μητέρα. Γενικότερα στα παιδιά, οι
διενέξεις με τους γονείς τους ή τα αδέλ-
φια τους, όπως και οι διενέξεις μεταξύ
των γονιών τους καθώς και μεταξύ των
συγγενικών τους προσώπων είναι, σύμ-
φωνα με τις απαντήσεις τους, από τις
μεγαλύτερες πηγές άγχους.

το ίδιο ισχύει και με τα θέματα υγεί-
ας, όταν κάποιο μέλος της οικογένειας
ή και τα ίδια τα παιδιά αντιμετωπίζουν
κάτι αντίστοιχο. Επίσης, σύμφωνα με
την παρούσα έρευνα, πρόξενος άγχους
στα παιδιά είναι και ο παράγοντας που
σχετίζεται με τις οικονομικές δυσκολίες
που υπάρχουν στο οικογενειακό περι-
βάλλον.

Άλλος παράγοντας εξίσου σημαντι-
κός με τους δύο παραπάνω που αποτε-
λεί σημαντική πηγή άγχους για τους
ερωτηθέντες, είναι οι σχέσεις των παι-
διών με τους φίλους τους. Είναι γνω-
στό, ότι οι φίλοι για τα παιδιά στην ηλι-
κία της εφηβείας, κατέχουν κεντρικό
ρόλο. Επηρεάζονται από την γνώμη
τους και αποζητούν την έγκριση τους.
Επίσης, ο αντίκτυπος από τυχόν τσα-
κωμούς μεταξύ τους, τους επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό και τους στενοχωρεί εξί-
σου. Επομένως, η αποκατάσταση των
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σχέσεων τους με την λύση της όποιας
παρεξήγησης, φέρνει εκ νέου την απα-
ραίτητη ισορροπία στην καθημερινό-
τητά τους. 

Παρόμοιο αντίκτυπο θετικό ή αρ-
νητικό, επιφέρει και η σχέση με το άλ-
λο φύλο. κι εδώ τα παιδιά, (αν και στην
παρούσα έρευνα, σε μικρότερη κλίμα-
κα για το συγκεκριμένο θέμα, από ότι
με το θέμα της φιλίας) εκφράζουν συ-
ναισθήματα άγχους και δυσαρέσκειας,
όταν προκύπτει παρεξήγηση με το πρό-
σωπο για το οποίο, τρέφουν αισθήμα-
τα αγάπης και συμπάθειας και η κατά-
σταση παραμένει δυσάρεστη, ενώ αντί-
θετα, χαίρονται πολύ, όταν η σχέση με-
ταξύ τους αποκαθίσταται.

Συγκεκριμένα και όπως φαίνεται

και στο γράφημα 1 για τα αγχογόνα πε-
ριστατικά, τα αγόρια ανέφεραν 13 πε-
ριστατικά που σχετίζονται με το σχο-
λείο και τις επιδόσεις στα μαθήματα,10
περιστατικά που αφορούν τις φιλίες και
τις σχέσεις με το άλλο φύλο, 9 περι-
στατικά που έχουν άμεση σχέση με την
οικογένεια και 9 περιστατικά που αφο-
ρούν προβλήματα υγείας των οικείων
προσώπων τους ή δικά τους προβλή-
ματα (όπως κάποιο ατύχημα π.χ. σπά-
σιμο χεριού με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούν να συμμετάσχουν σε αθλητικούς
αγώνες). 

τέλος, τα αγχογόνα γεγονότα όπως
η απώλεια-ο θάνατος, τα κοινωνικά
προβλήματα και οι εξωσχολικές δρα-
στηριότητες είναι ολιγάριθμα μόλις 2,2
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Γράφημα 1
Γραφική απεικόνιση των αγχογόνων περιστατικών για τα αγόρια.



και 1 αντίστοιχα και κατατάσσονται τε-
λευταία από τα αγόρια.

Στο γράφημα 3 που απεικονίζονται
τα αγχογόνα περιστατικά που ανέφε-
ραν τα κορίτσια, η σειρά αναφοράς εί-
ναι παρόμοια με αυτήν των αγοριών, με
πολύ μικρή διαφορά. δηλαδή, 18 περι-
στατικά αφορούν το σχολείο και τα μα-
θήματα, 17 περιστατικά προέρχονται
από την σφαίρα των φιλικών και συ-
ναισθηματικών σχέσεων, 10 περιστατι-
κά άγχους πηγάζουν από την οικογέ-
νεια τους και 6 περιστατικά είναι κοι-
νωνικού χαρακτήρα, όπως η ανεργία
του ενός γονέα ή και των δύο. 

και στα κορίτσια, τα αγχογόνα πε-
ριστατικά, όπως η απώλεια-ο θάνατος
και τα χόμπυ κατατάσσονται στο τέλος.
η εξήγηση ενδέχεται να είναι απλή και
για την ομάδα των αγοριών, όσο και για
την ομάδα των κοριτσιών: δεν έχουν το
βίωμα κι ευτυχώς, ενός τέτοιου δυσά-
ρεστου γεγονότος, όπως η θανατική
απώλεια και τα χόμπυ φαίνεται να μην

αποτελούν γι’αυτά πηγή άγχους. 
Επίσης, όσον αφορά την ανησυχία-

στενοχώρια που εκφράζουν τα αγόρια
και τα κορίτσια για ότι τους δημιουρ-
γεί άγχος, τα ποσοστά έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, τα
αγόρια δηλώνουν ότι ανησυχούν λίγο
σε ποσοστό 15%, αρκετά σε ποσοστό
46% και πολύ σε ποσοστό 39%. αντί-
στοιχα, τα κορίτσια ανησυχούν λίγο σε
ποσοστό 7%, αρκετά σε ποσοστό 31%
και πολύ σε ποσοστό 62%.

τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαι-
ώνουν την βιβλιογραφική αναφορά που
παραθέτει ως κυριότερες πηγές άγχους
για την συντριπτική πλειοψηφία των παι-
διών εφηβικής ηλικίας, το σχολείο, τις
σχέσεις με τους συνομηλίκους,(φί-
λους),την οικογένεια (σχέσεις με τους
γονείς),τα θέματα υγείας και τα κοινω-
νικά θέματα όπως η οικονομική δυ-
σπραγία και η απόλυση του γονέα ή των
γονιών από την δουλειά (Jones Sears
and Milburn, 1990. Herdren, 1990).
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Γράφημα 2
Γραφική απεικόνιση του ποσοστού στενοχώριας για τα αγόρια.
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Γράφημα 3
Γραφική απεικόνιση των αγχογόνων περιστατικών για τα κορίτσια.

Γράφημα 4
Γραφική απεικόνιση του ποσοστού στενοχώριας για τα κορίτσια.



αντίθετα όπως αναφέρθηκε παρα-
πάνω, καταστάσεις άγχους που σχετί-
ζονται με την απώλεια-τον θάνατο δεν
κατατάσσονται ως σημαντικές από τα
παιδιά, παρόλο που στην βιβλιογραφία
αναφέρονται ως οδυνηρά τραυματικές
(Wheaton, Roszell and Hall,1997).

Επιπλέον, διαφορά παρατηρείται
και στην τέταρτη πιο πολυπληθή κατη-
γορία περιστατικών άγχους, η οποία εί-
ναι για τα αγόρια, τα προβλήματα υγεί-
ας και για τα κορίτσια, τα κοινωνικά
προβλήματα. 

η διαφορά αυτή ερμηνεύεται σε
σχέση με τα κορίτσια, ως σαφής επιρ-
ροή της σημερινής δύσκολης κοινωνι-
κοοικονομικής κατάστασης που επι-
κρατεί και φαίνεται να πλήττονται άμε-
σα από αυτήν, σε αντίθεση με τα προ-
βλήματα υγείας που τα απασχολούν σε
μικρότερο βαθμό. 

Για τα αγόρια, η αναφορά σε θέμα-
τα υγείας βρίσκεται σε άμεση συνάρ-
τηση με τα προβλήματα της οικογένει-
ας, όπως ειπώθηκε παραπάνω. η ανα-
φορά στα κοινωνικά προβλήματα από
τα αγόρια είναι μικρή σε αριθμό, γιατί
μπορεί να μην αντιμετωπίζουν κάποιο
ανάλογο ζήτημα.

Ωστόσο, οι ομοιότητες που κατα-
γράφηκαν είναι πολύ μεγαλύτερες από
τις διαφορές που επισημάνθηκαν και
γίνεται αντιληπτό, ότι τα προβλήματα
που προξενούν άγχος στα παιδιά της
εφηβικής ηλικίας, αγόρια και κορί-
τσια, προέρχονται από εκείνα τα πε-
ριβάλλοντα (οικογενειακό, σχολικό,
φίλους) που παίζουν καθοριστικό ρό-
λο στη ζωή τους και συμβάλλουν κα-
τά πολύ στην ομαλή εξέλιξη και πο-
ρεία τους.

Ανάλυση Στρατηγικών 
Αντιμετώπισης

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυ-
ση που έγινε, η σειρά των στρατηγικών
που χρησιμοποιούν τα αγόρια και τα
κορίτσια εφηβικής ηλικίας, προκειμέ-
νου αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις άγ-
χους, διαμορφώνεται ως εξής: 
v αναθεώρηση – ανασύνταξη.
v λύση προβλήματος.
v αναζήτηση βοήθειας.
v αποφυγή – λήθη.
v οικογενειακή στήριξη.
v απομόνωση.
v αδυναμία – Παραίτηση.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω
στοιχεία και τα δύο φύλα χρησιμοποι-
ούν με την ίδια σειρά συχνότητας, τις
στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων
καταστάσεων. 

οι διαφορές που παρατηρούνται εί-
ναι από μικρές έως ελάχιστες. Στον πί-
νακα παρατίθενται τα ποσοστά του μέ-
σου όρου με βάση τα οποία, κατατάσ-
σονται οι επτά παράγοντες-στρατηγι-
κές που χρησιμοποιούν και τα αγόρια
και τα κορίτσια μαζί.

Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα
της έρευνας αλλά και την βιβλιογραφι-
κή αναφορά, τα αγόρια συνηθίζουν να
χρησιμοποιούν κυρίως τις στρατηγικές
που εστιάζουν στο πρόβλημα και λιγό-
τερο τις στρατηγικές που εστιάζουν στο
συναίσθημα, όπως τα κορίτσια. 

Έτσι, τα αγόρια επιλέγουν στρατη-
γικές, όπως: την αναθεώρηση-ανασύ-
νταξη, τη λύση προβλήματος και μετά
την αναζήτηση βοήθειας σε σχέση με
τα κορίτσια που καταφεύγουν πιο συ-
χνά στην αναζήτηση βοήθειας, στην οι-
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κογενειακή Στήριξη ή στην απομόνω-
ση η οποία είναι η στρατηγική με την
σημαντική στατιστική διαφορά (1,70)
στην παρούσα έρευνα, σε σχέση με τα
αγόρια που την επιλέγουν σε πολύ μι-
κρό ποσοστό (0,855) (Brodzisky, Elias,
Steiger, Simon, Gill and Hitt, 1992.
Besevegis, 1995. Bokaerts, 1996. Hampel
and Peterman, 2005).

Επομένως, όπως ειπώθηκε και πριν,
στην παρούσα έρευνα, οι διαφορές στην
υιοθέτηση των στρατηγικών αντιμετώ-
πισης από τα αγόρια και τα κορίτσια εί-
ναι πολύ μικρές ενώ οι ομοιότητες εί-
ναι μεγαλύτερες και με την ίδια σειρά
υιοθέτησης κι αυτό γιατί μπορεί τα κο-
ρίτσια να χρησιμοποιούν πιο συχνά
στρατηγικές που εστιάζουν στο συναί-

σθημα, όπως η απομόνωση για να «επε-
ξεργαστούν» τα συναισθήματα τους, με-
τά όμως προβαίνουν σε στρατηγικές που
εστιάζουν στο πρόβλημα όπως και τα
αγόρια.

κατά συνέπεια, τα στατιστικά απο-
τελέσματα στο σύνολο τους συμφωνούν
με την βιβλιογραφική αναφορά που
αναφέρει ότι υπάρχουν έρευνες οι οποί-
ες δεν επισημαίνουν σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των δύο φύλων (Altshuler
and Ruble, 1989. Spirito et al., 1991.
Terry, 1994).

τέλος με την εφαρμογή του προ-
γράμματος της κοινωνικής και συναι-
σθηματικής αγωγής στα παιδιά μπορούν
να ενισχυθούν οι θετικές στρατηγικές
που ήδη αυτά χρησιμοποιούν και να
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αναθεώρηση-ανασύνταξη αγόρι 2,02  Μ.ο
κορίτσι 1,86
Σύνολο 1,92

λύση προβλήματος αγόρι 1,86
κορίτσι 1,79
Σύνολο 1,82

αναζήτηση βοήθειας αγόρι 1,48
κορίτσι 1,70
Σύνολο 1,61

αποφυγή-λήθη αγόρι 1,51
κορίτσι 1,61
Σύνολο 1,57

οικογενειακή Στήριξη αγόρι 1,21
κορίτσι 1,55
Σύνολο 1,41

απομόνωση αγόρι 0,855
κορίτσι 1,70
Σύνολο 1,37

αδυναμία-Παραίτηση αγόρι 0,91
κορίτσι 1,14
Σύνολο 1,05
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Γράφημα 5
Απεικόνιση αποτελεσμάτων ως προς φύλο

Γράφημα 6
Γραφική απεικόνιση μέσων όρων και των δύο φύλων για τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης του άγχους.



ελαχιστοποιηθούν οι δυσλειτουργικές
στρατηγικές. 

η στατιστική ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το σύ-
στημα ανάλυσης πολλαπλής διακύμαν-
σης MANOVA και την μέθοδο Repea -
ted Measures ANOVA Profile αnalysis.

τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν
και συμπληρώθηκαν από μαθητές και
μαθήτριες που φοιτούν σε φροντιστή-
ρια και σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην
περιοχή του Πειραιά από τις 14/9/2015
έως και τις 3/11/2015. 

Συμπέρασμα

το άγχος είναι ένα ψυχολογικό φαι-
νόμενο επιζήμιο για την ψυχική υγεία
του ατόμου και οι συνέπειες του είναι
αισθητά αρνητικές σε προσωπικό επί-
πεδο, σε διαπροσωπικό επίπεδο και σε
κοινωνικό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο,
οι ειδικοί της ψυχικής υγείας σχεδίασαν
ένα εκτεταμένο και πολυεπίπεδο δίκτυο
παροχής βοήθειας σε όλα τα περιβάλ-
λοντα της καθημερινότητας του ατόμου. 

Σε αυτό το «υποστηρικτικό δίκτυο»
δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμ-
βάνεται η εκπαίδευση η οποία κατέχει
πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη, εξέ-
λιξη και πρόοδο των νέων ανθρώπων.
τα προγράμματα πρόληψης και πα-
ρέμβασης που εφαρμόζονται σε πολλές
χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα,

έστω και σε πιλοτικό στάδιο, έχουν επι-
φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση των διαφόρων ψυχοκοι-
νωνικών προβλημάτων, μεταξύ αυτών
και του άγχους, που εκδηλώνουν τα παι-
διά και οι έφηβοι. 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
εστιάζουν, στην ενίσχυση της αυτοε-
κτίμησης των παιδιών και των εφήβων,
στην αξιοποίηση των προτερημάτων
τους αλλά και των ελαττωμάτων τους,
ώστε να αποκτήσουν επίγνωση αυτών
και να τα χρησιμοποιήσουν προς όφε-
λος τους. Με άλλα λόγια, συμβάλλουν
στην εκμάθηση επαρκών κοινωνικών
δεξιοτήτων και στην συναισθηματική
ανάπτυξη τους. Σε αυτή την σοβαρή
προσπάθεια, κρίνεται απαραίτητη η
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φο-
ρέων δηλαδή τα παιδιά, οι γονείς και
το σχολείο που έχει τον σημαντικό ρό-
λο του συντονιστή. 

Επομένως ο τελικός στόχος της εκ-
παίδευσης στη διαχείριση του άγχους
είναι να βοηθήσει τον πολύ νέο άν-
θρωπο στην ανάπτυξη επαρκών δεξιο-
τήτων, ώστε όχι μόνο να μην υπάρχουν
σοβαρές συνέπειες από το καθημερινό
άγχος στην ευεξία και στη λειτουργι-
κότητά του, αλλά μακροπρόθεσμα να
είναι σε θέση να ξεχωρίζει την θετική
πλευρά των ζημιών, των κινδύνων και
των προκλήσεων της ζωής προς όφελος
του και να βελτιώνει το ψυχοσωματικό
και πνευματικό του δυναμικό.

516



517

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΑΝΑφΟΡΕΣ

Altshuler, J. L., & Ruble, D. ηΝ. (1989). Developmental changes in children’s awareness of
strategies for coping with uncontrollable stress. Child Development,60,1337-1349.

Barrett, P.M., Rapee, R.M., Dadds, M.R., & Ryan, S.M. (1996). Family enhancement of
cognitive styles in anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Child Psychology,
24, 187-203.

Besevegis, E. (1995, August). Adoloscents’ coping strategies as a function of age and gender. Πα-
ρουσίαση στο Viith European Conference on Developmental Psychology, κρακοβία,
Πολωνία.

Boekaerts, M. (1996). Coping with stress in childhood and adolescence. in M. Zeidner & N.
S. Endler (Eds.), Handbook of coping: Theory, research and applications (pp. 452-484). New
York: John Wiley & Sons.

Brodzinsky, D. M., Elias, M. J., Steiger, C, Simon. i.Gill, M., & Hitt, J.C.(1992). Coping scale
for children and youth: Scale development and validation. Journal of Applied Developmental
Psychology, 13,195-214.

Dadds, M., Barrett, P., Rapee, R., & Ryan, S. (1996). Family process and child anxiety and
aggression: An observational analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 715-734.

Gardner, H. (1983).Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Ed.  New York:
Basic Books.

Ginsburg, G.S., La Greca, A.M., & Silverman, W.K. (1998). Social anxiety in children with
anxiety disorders. Relation with social and emotional functioning. Journal of Abnormal
Child Psychology, 26(3), 175-185.

Goleman, D.(1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
Goleman, D. (1998). Η συναισθηματική νοημοσύνη. αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Goleman, D.(2011). Η συναισθηματική νοημοσύνη. αθήνα, Εκδόσεις: Πεδίο.
Hampel, P., & Petermann, F. (2005). Age and gender effects on copying in children and

adolesents. Journal of Youth and Adolesence, 64(2),73-83.
Herdren, R.L. (1990). Stress in adolescence. Στο: L.E. Arnold (ed.), Childhood stress (σελ.

247-264). New York: Wiley.
Jones-Sears, S. & Milburn, X (1990). School-age stress. in L. E. Arnold (Ed.), Childhood stress

(pp. 223-246). New York, NY: Wiley.
κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη κ., (2005). «Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Αναπτυξια-

κή προσέγγιση», τυπωθήτω – Γιώργος δάρδανος, αθήνα.
καραδήμας, Ε. Χ.(2004).Στρες και διαχείριση του Στρες στον Σχολικό Πληθυσμό. Στο κα-

λαντζή-αζίζι. α.,Ζαφειροπούλου. Μ. Προσαρμογή στο Σχολείο. αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα. 

καραδήμας, Ε. Χ.(2011).Στρες και διαχείριση του Στρες στον Σχολικό Πληθυσμό. Στο κα-
λαντζή-αζίζι.α., Ζαφειροπούλου.Μ. Προσαρμογή στο Σχολείο. αθήνα. Εκδόσεις: Πεδίο.

Last, C., Perrin, S., Hersen, M., & Kazdin, A.(1992). DSM-iii anxiety disorders in children:
sociodemographic and clinical characteristics. Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, 31, 1070-1073.



518

Lazarus, R.S. (1999). Stress and emotion. A new synthesis. New York: Springer Publishing
Company.

Leib, R., Wittchen, H., Hoffler, M., Fuetsch, M., Stein, M., & Merikangas, K. (2000). Parental
psychopathology, parenting styles, and the risk of social phobia in offspring: A prospective,
longitudinal community study. Archives of Genera/ Psychiatry, 142, 1497-1499.

McClure, E., Brennan, P., Hammen, C., & Le Broque, R. (2001). Parental anxiety disorders,
children anxiety disorders, and the perceived parent-child relationship in an Australian
high – risk sample. Journal of Abnormal Child Psychology, 29(1), 1-10.

Μπεζεβέγκης, η. (2001). Άγχος, αγχογόνες καταστάσεις και η αντιμετώπισή τους σε παιδιά
και εφήβους. Στο: Ε. βασιλάκη, Σ. τριλίβα και η. Μπεζεβέγκης (επιμ.), Το στρες, το άγ-
χος και η αντιμετώπισή τους (σελ. 29-61). αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Siqueland, L., Kendall, P., & Steinberg, L. (1996). Anxiety in children: Perceived family
environments and observed family interaction. Journal of Child Clinical Psychology, 25,
225-237.

Spence, S., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (1999). Social skills, social outcomes,
and cognitive features of childhood social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 108,
211-221.

Spirito, A.,Stark, L. J., Grace, N., & Stamoulis. D.(1991). Common problem & coping strategies
reported in childhood & early adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 20,531-544.

Terry, D. (1994). Determinants of coping: The role of stable and situational factors. Journal
of Personality and Social Psychology, όό, S95-910.

Wheaton, β., Roszell, ρ., & Hail, κ. (1997). The impact of twenty childhood and adult traumatic
stressors on the risk of psychiatric disorder. Στο: i.H. Gotlib & B. Wheaton (eds), Stress
and adversity over the life course. Trajectories and turning points (σελ. 50-72). Cambridge:
Cambridge University Press.

Χατζηχρήστου, Χ.(2004). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. αθήνα:Ελληνικά Γράμματα.
Χατζηχρήστου, Χ.(2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. αθήνα. Εκδόσεις: τυπωθήτω-

δαρδανός.
Χατζηχρήστου, X. (Επιμ.) (2004). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθη-

σης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο (Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαι-
δευτικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). κέντρο Έρευνας και Εφαρμο-
γών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο αθηνών: τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, X. (Επιμ.) (2011). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθη-
σης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο (Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαι-
δευτικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). κέντρο Έρευνας και Εφαρμο-
γών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο αθηνών: τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, X., λαμπροπούλου, α., & λυκιτσάκου, κ. (2004). Ένα διαφορετικό σχο-
λείο: το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία 11(1), 1-19.



Α. Σκοπός-Λειτουργία:

η συγκεκριμένη πράξη έχει ως στό-
χο την ενίσχυση της κοινωνικής έντα-
ξης και προώθησης στην απασχόληση
ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό απο-
κλεισμό και ζουν υπό συνθήκες δια-
βίωσης μη αποδεκτές(στα όρια ή κάτω
της φτώχειας). Προτεραιότητα δίνεται
στην ομάδα στόχο των ρομά. Συγκε-
κριμένα, η πράξη στοχεύει στην εξατο-
μικευμένη και μακροπρόθεσμη προ-
σέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα
απαραίτητα βήματα για την πορεία του
ωφελούμενου προς την κοινωνική έντα-
ξη και την απασχόληση, και στη συνέ-
χεια υποστηρίζοντας και παρακολου-
θώντας τη διαδικασία ένταξης. τα κέ-
ντρα αποτελούν, σύμφωνα με την κυα,
μετεξέλιξη των ιατροκοινωνικών κέ-
ντρων (Γ’ κΠΣ). Γι αυτό και οι φορείς
που επιλέχθηκαν είχαν όλοι την απαι-
τούμενη από την προκήρυξη τριετή
εμπειρία. 

η λειτουργία του κέντρου συμβά-
λει σημαντικά τόσο σε θέματα υγείας
όσο και σε ψυχοκοινωνικά θέματα, ει-
δικότερα ενημέρωση για θέματα υγιει-

νής, αύξηση στην επαγγελματική εν-
σωμάτωση των ρομά της περιοχής, στη
μείωση της σχολικής διαρροής και στην
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
παιδιών. η υλοποίηση του εν λόγω προ-
γράμματος στοχεύει στην προσέλκυση
των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα
των ρομά, στη συνεργασία σε ατομικό
και ομαδικό επίπεδο έτσι ώστε μέσα
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες να δη-
μιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για την καλύτερη διαχείριση του
εαυτού τους, τη διαμόρφωση συνθηκών
που θα οδηγήσουν στην εργασιακή και
κοινωνική ενσωμάτωση, στην ευαισθη-
τοποίηση και κινητοποίηση της ευρύ-
τερης κοινότητας για την ένταξη σε αυ-
τήν των ωφελούμενων της ομάδας στό-
χου ρομά και την καταπολέμηση των
συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό
αποκλεισμό.

Β. Γενικές εξατομικευμένες 
υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους
του προγράμματος

Το Κέντρο στήριξης Ρομά και ευ-
παθών ομάδων του δήμου Μαρώνειας-
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Σαπών αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης
του ιατροκοινωνικού κέντρου του δή-
μου που υλοποιήθηκε κατά το Γ’ κΠΣ.
Φορέας υλοποίησης είναι η δημοτική
κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου
Μαρώνειας-Σαπών (κ.Ε.Μα.Σ.) η
οποία έχει και την ευθύνη ως τελικός
δικαιούχος για την γενικότερη επίβλε-
ψη του προγράμματος.

η έναρξη λειτουργίας του διευρυ-
μένου ρόλου του ιατροκοινωνικού κέ-
ντρου πραγματοποιήθηκε στις 1/06/2005,
ενώ η έναρξη λειτουργίας του κέντρου
Στήριξης ρομά και Ευπαθών ομάδων
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του
2014. Στεγάζεται σε χώρο που του έχει
παραχωρηθεί από το δήμο και λει-
τουργεί καθημερινά, και είναι στελε-
χωμένο από εξειδικευμένο επιστημο-
νικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, απα-
σχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:
κοινωνικός λειτουργός (Συντονιστής
του κέντρου), Νοσηλεύτρια, Ψυχολό-
γος, οικονομολόγος, Παιδαγωγός, δια-
μεσολαβητής.

οι κύριοι άξονες δραστηριότητας
του κέντρου αφορούν την πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας, την πρόσβαση
στην εκπαίδευση, την απασχόληση, συμ-
βουλευτική στην προώθηση της απα-
σχόλησης, υπηρεσίες στήριξης και κοι-
νωνικής ένταξης, τη στέγαση, καθώς και
ενέργειες ευαισθητοποίησης της ευρύ-
τερης τοπικής κοινωνίας για την ομαλή
ένταξη της ομάδας των ρομά. Στο πλαί-
σιο λοιπόν του υποστηρικτικού και συμ-
βουλευτικού ρόλου του κέντρου επιλύ-
θηκαν και επιλύονται ζητήματα αστι-
κοδημοτικής κατάστασης, υγείας, απα-
σχόλησης και εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα τα στελέχη του κέ-

ντρου στον τομέα της αστικοδημοτικής
τακτοποίησης έχουν προσφέρει τις πα-
ρακάτω υπηρεσίες:
• Συμπλήρωση δικαιολογητικών και

ενημέρωση για την έκδοση/θεώρη-
ση βιβλιαρίου υγείας και χορήγησης
επιδομάτων, χορήγησης φαρμάκων,
κ.τ.λ.π.

• Παροχή ενημέρωσης για τη διαδι-
κασία της ονοματοδοσίας και δή-
λωσης παιδιών στο ληξιαρχείο.

• Παραπομπή των θεμάτων τους σε
άλλες δημόσιες υπηρεσίες (κ.Ε.Π.,
δ.ο.υ. κ.λ.π.)
Όσον αφορά στο τομέα της υγείας

έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:
• ατομική ενημέρωση για θέματα

υγείας των ίδιων των ρομά και κυ-
ρίως των παιδιών τους.

• Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, χο-
ρήγηση φαρμάκων ύστερα από την
συνταγογράφησή τους από το θε-
ράποντα γιατρό.

• Προγραμματισμός ιατρικών ραντε-
βού με Νοσοκομεία αλλά και υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας.

• διερεύνηση για την κατοχή βιβλια-
ρίων υγείας παιδιού και έλεγχος για
τα εμβόλια που εκκρεμούν.

• Επισκέψεις κατ’ οίκον για την διεκ-
περαίωση υποθέσεων που συνδέο-
νται με την υγεία.

• Ψυχολογική υποστήριξη μέσα από
συνεδρίες σε εφήβους και ενήλικες.
αναφορικά με την προώθηση της

απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν
ενέργειες που αφορούσαν:
• την υποστήριξη για ανεύρεση ερ-

γασίας (συναντήσεις με οαΕδ, ερ-
γοδότες)

• την διεύρυνση των επαγγελματικών
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τους προσόντων (συναντήσεις με
κ.Ε.κ, κ.Ε.Ε)

• Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης
διπλώματος οδήγησης.

• Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης
και θεώρησης κάρτας ανεργίας.
Στον τομέα της εκπαίδευσης το κέ-

ντρο:
• Πραγματοποίησε κατ’ οίκον ενημέ-

ρωση/ ευαισθητοποίηση των γονέ-
ων για εγγραφή και τακτική παρα-
κολούθηση των σχολικών μαθημά-
των από τα παιδιά τους.

• τηρούσε κατά τη σχολική περίοδο
καθημερινό παρουσιολόγιο των παι-
διών.

• Συνεργάστηκε με φορείς για την
ομαλή ένταξη των μαθητών στη σχο-
λική κοινότητα.

• δημιουργική απασχόληση παιδιών
που δεν φοιτούν στο σχολείο(δρα-
στηριότητες για τις 4 εποχές, για το
νέο έτος, κολλάζ, ψυχοκινητικές, πε-
ρίπατος στο δάσος).
Χρήσιμος αποδείχθηκε ο τρόπος πα-

ροχής των υπηρεσιών του κέντρου προς
τους ωφελούμενους μέσω των επισκέ-
ψεων κατ’ οίκον κατά τις οποίες διαχει-
ρίζονταν τα θέματα άμεσα και αποτελε-
σματικά. ακόμη μέσω των επισκέψεων
ορισμένοι δικαιούχοι διατύπωναν τα αι-
τήματά τους. Επομένως αυτό το είδος θα
πρέπει να αξιοποιηθεί και μελλοντικά.

Γ. Υπηρεσίες που αποσκοπούν
στην προώθηση της απασχόλησης

Μια υπηρεσία προς τους ωφελού-
μενους η οποία έχει πολύπλευρο χα-
ρακτήρα καθώς η εκπόνησή της εμπε-

ριέχει πολλές μεμονωμένες ενέργειες,
με στόχο την εκπόνηση ενός εξατομι-
κευμένου σχεδίου δράσης, προσαρμο-
σμένο στις προσωπικές προσδοκίες και
ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, τα
αποτελέσματα του οποίου θα ήταν ορα-
τά όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και
στο μέλλον είναι:

Υποστήριξη για ανεύρεση εργασίας και
Προώθηση σε δράσεις Συμβουλευτικής
Κατάρτισης
η υπηρεσία αυτή στηρίζεται στην εξα-
τομικευμένη Συμβουλευτική αναζήτη-
σης Εργασίας και είναι μέρος της γενι-
κότερης συμβουλευτικής στήριξης που
παρείχε το κέντρο. Ειδικότερα η Συμ-
βουλευτική αναζήτησης Εργασίας, αφο-
ρά στην παρακολούθηση και την υπο-
στήριξη όλων όσων βρίσκονται σε ανα-
ζήτηση εργασίας.

τα κύρια στάδιά της είναι:
1. υποδοχή του ωφελούμενου και συ-

νεργασία όλων των ειδικοτήτων του
κέντρου προκειμένου να γίνει μία
σωστή πρώτη εκτίμηση των ανα-
γκών, των επιθυμιών και των δυνα-
τοτήτων του.

2. Συνέντευξη-Σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος.

3. Παροχή ενημέρωσης τόσο για προ-
γράμματα κατάρτισης όσο και για
κενές θέσεις εργασίας, με σκοπό την
ενεργοποίηση και κινητοποίηση των
ωφελούμενων να διεκδικήσουν μια
θέση εργασίας το συντομότερο δυ-
νατόν χρονικό διάστημα.

4. Παροχή στήριξης και συνοδεία στην
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
αντιμετωπίζει δυσκολίες, τόσο στην
αναζήτηση, όσο και στην συγκέ-
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ντρωση των δικαιολογητικών και
στην διαδικασία της συνέντευξης με
ένα πιθανό εργοδότη.

5. Σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης.
6. Εκπαίδευση των ωφελούμενων με

προοπτική την ανάπτυξη ικανοτή-

των-δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκ-
δίκησης και διατήρησης μιας θέσης
εργασίας. 

Πηγή: Κέντρο στήριξης Ρομά και Ευπαθών

Ομάδων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.
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Εισαγωγή

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ονομά-
ζουμε τις ομάδες του πληθυσμού εκείνες
που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε
κοινωνικά και δημόσια αγαθά με συνέ-
πεια να παρεμποδίζεται η ποιότητα ζω-
ής τους. δημόσιο αγαθό αποτελεί και η
εκπαίδευση, ενώ κάθε περιστατικό σχο-

λικού εκφοβισμού κρίσιμη φάση της. Με
το σκεπτικό λοιπόν ότι οι αποδέκτες του
σχολικού εκφοβισμού παρακωλύονται
στην άσκηση των μαθητικών τους καθη-
κόντων, σημαδεύονται για όλη τους τη
ζωή και μπορεί να αντιδράσουν με βία
κατά των άλλων και κατά του εαυτού τους
ή ακόμη και αυτοκτονία, συνιστούν και
αυτοί μία κοινωνικά ευάλωτη ομάδα. 
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Ανθή Φουντουκά*, Όλγα Τσικρικά**
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚφΟΒΙΣΜΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περίληψη
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να προσεγγίσουμε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
και να επισημάνουμε  τη συμβολή της Συμβουλευτικής στην ευαισθητοποίηση και κινητο-
ποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπισή του. Για την πρόληψη και τις
τελεσφόρες παρεμβάσεις απαιτείται η αγαστή συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια
και την ευρύτερη κοινότητα. Στο επίκεντρο κάθε παρέμβασης βρίσκονται οι μαθητές1 που
πρωταγωνιστούν σε περιστατικά εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών, και
στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της προσωπικής τους ταυτότητας και η διαμόρφωση θετικών
μορφών συμπεριφοράς. Στις δράσεις, που θα παρουσιάσουμε στο άρθρο μας, η πολιτική
για την απαλοιφή του φαινομένου στοχεύει τόσο στην πρόληψη σε επίπεδο δομών και πε-
ποιθήσεων όσο και στη διαχείριση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, Σχολικός εκφοβισμός, Σχολική διαμεσολάβηση, ασφαλές
διαδίκτυο.



αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι
τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού
είναι όλο και πιο συχνά (δεληγιάννη-
κουϊμτζή & Σακκά, 2005. Espelage &
Swearer, 2003).

ο σχολικός εκφοβισμός υφίσταται
όταν ένας μαθητής εκτίθεται επανει-
λημμένα και σε διάρκεια χρόνου σε
εσκεμμένες ζημιογόνες ενέργειες μα-
θητών οι οποίοι δρουν χωρίς να προ-
κληθούν άμεσα, εφόσον ο πρώτος μα-
θητής αδυνατεί στην παρούσα φάση να
υπερασπιστεί τον εαυτό του λόγω ανι-
σότητας των δύο μερών ως προς τη σω-
ματική ρώμη και το ψυχικό σθένος, ως
προς τη δύναμη γενικά, την εξουσία, ή
λόγω τυχούσης αριθμητικής υπεροχής
των δραστών (Πατεράκη και Χου-
ντουμάδη, 1989, Olweus, 1993, Espelage
& Swearer, 2003). από την άλλη, από
τις περιγραφές του σχολικού εκφοβι-
σμού εκ μέρους των παιδιών, φαίνεται
ότι τα ίδια δε θεωρούν την ανισορρο-
πία δύναμης ως αναγκαία συνθήκη για
τη στοιχειοθέτησή του (Macklem, 2003).
οι όροι «θύτης» και «θύμα» χρησιμο-
ποιούνται καταχρηστικά� στην πραγ-
ματικότητα όροι-ταμπέλες όπως οι πα-
ραπάνω καλό θα ήταν να αντικαθί-
στανται από άλλες λέξεις που δε συ-
ντελούν στην ετικετοποίηση, την ενδο-
βολή άσχημων ρόλων και πολύ περισ-
σότερο στη μείωση της αυτοεικόνας των
μαθητών.

Μορφές του σχολικού εκφοβισμού

ο σχολικός εκφοβισμός, ανάλογα
με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο δράστης
για να βλάψει το θύμα, παίρνει διάφο-

ρες μορφές. Έτσι συναντάμε συχνότε-
ρα τους εξής τύπους εκφοβισμού
(Boulton, καρέλλου, λανίτη, Μανού-
σου & λεμονή, 2001. Espelage &
Swearer, 2003. κωνσταντίνου & Ψάλ-
τη, 2007. Olweus Bullying Prevention
Program, 2007α): Σωματικός, λεκτικός,
κοινωνικός, σεξουαλικός και ο ηλε-
κτρονικός εκφοβισμός, στις ημέρες μας
η πλέον διαδεδομένη μορφή. 

αυτή η σύγχρονη μορφή εκφοβισμού
έχει παρατηρηθεί κατά κόρον στην αγ-
γλία, τον καναδά και τις η.Π.α. (Smith,
2003), ενώ πλέον έχει επεκταθεί και
στις χώρες της Ευρώπης (καπατζιά &
Συγκολλίτου, 2009).

οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν
στη μείωση του σχολικού εκφοβισμού
τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε
επίπεδο αντιμετώπισης επιβάλλεται να
συμπεριλάβουν όλα τα συστήματα όπου
κινούνται τα παιδιά, δηλαδή το σχολείο,
την οικογένεια και την κοινότητα
(Espelage & Swearer, 2003).

Δράσεις Συμβουλευτικής 

Συμβουλευτική καλείται η επιστημονι-
κή βοήθεια και στήριξη που προσφέ-
ρεται στα άτομα, ώστε να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους, για να αντιμετωπί-
ζουν με επιτυχία την καθημερινότητα
με τις τυχόν κρίσεις της. Συστημική
Συμβουλευτική καλείται η Συμβουλευ-
τική που εφαρμόζεται σε κάποιο σύ-
στημα, δηλαδή σε κάποιο σύμπλεγμα
αλληλοεπηρεαζομένων και αλληλοε-
ξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων,
όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, η
σχολική τάξη και η κοινότητα. 
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Πρόληψη σε επίπεδο σχολικού 
συστήματος και σχολικής τάξης

Είναι ζωτικής σημασίας το ότι οι δά-
σκαλοι αλληλεπιδρούν θετικά με τους
μαθητές, αναγνωρίζουν τις προσπάθειές
τους, ενισχύουν την αυτεπάρκειά τους,
τους εμψυχώνουν και τους ενδυναμώ-
νουν. τα σχολεία με τα λιγότερα κρού-
σματα εκφοβισμού είναι αποδεδειγμέ-
να αυτά όπου εφαρμόζονται θετικές τε-
χνικές πειθάρχησης των μαθητών, το
ακαδημαϊκό επίπεδο είναι υψηλό και
οι γονείς συνεργάζονται στενά με το εκ-
παιδευτικό προσωπικό (Espelage &
Swearer, 2003). Για την ορθή λειτουρ-
γία του σχολείου καθηγητές και μαθη-
τές συντάσσουν από κοινού το Συμβό-
λαιο της τάξης, που περιλαμβάνει κα-
νόνες σχετικούς με τον αλληλοσεβασμό
και γενικά οριοθετεί συμπεριφορές.

Μία μέθοδος για την απαλοιφή του
εκφοβισμού είναι και η ανάπτυξη θετι-
κού κλίματος στην τάξη με την εφαρ-
μογή συνεργατικών στρατηγικών μά-
θησης (Espelage & Swearer, 2003). Στη
συνεργατική μάθηση (cooperative
learning) οι μαθητές δουλεύουν για ένα
κοινό έργο σε μικρές ομάδες σε κύκλο,
οπότε ενισχύεται η συλλογική προσπά-
θεια, η θετική στάση αλληλεγγύης, και
η αποδοχή των παιδιών διαφορετικής
εθνικότητας. Μάλιστα οι Cowie, Smith,
Boulton και Laver (1994, στο O’Moore,
2000) έχουν βρει ότι η συνεργασία των
μαθητών σε ομάδες μειώνει το βαθμό
θυματοποίησης των ευάλωτων παιδιών.
Στη δημιουργία του θετικού αυτού κλί-
ματος στην τάξη συμβάλλουν βιωματι-
κές ασκήσεις που ενισχύουν την αυτο-
πεποίθηση, καλλιεργούν την αυτογνω-

σία και την ενσυναίσθηση και ανιχνεύ-
ουν τα ποικίλα συναισθήματα (τσιά-
ντης et al, 2010).

Ένας άλλος τρόπος να θεμελιωθούν
θετικές σχέσεις μεταξύ όλων των συμ-
μαθητών είναι να συμμετέχουν σε κοι-
νές θετικές δράσεις και διασκεδαστι-
κές ομαδικές δραστηριότητες εντός και
εκτός σχολείου, όπως πάρτυ, εκδρομές,
bazaar, εθελοντικές δράσεις. απαιτεί-
ται όμως ιδιαίτερη προσοχή και η δια-
κριτική εποπτεία των δασκάλων, ώστε
να εξασφαλιστεί ότι κανένας μαθητής
δε θα αποκλεισθεί από αυτές τις ευχά-
ριστες δραστηριότητες (τσιάντης et al,
2010). Στα σχολεία όπου τα παιδιά ανα-
φέρουν ότι υπάρχει επιτήρηση κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος, τα επεισό-
δια εκφοβισμού είναι λιγότερα.

Παρεμβάσεις επικεντρωμένες
στους εμπλεκόμενους μαθητές

Προτείνεται η εκπαίδευση του μα-
θητή που ασκεί εκφοβισμό σε συγκε-
κριμένες δεξιότητες, όπως είναι η εν-
συναίσθηση – εμπαθητική κατανόηση
της θέσης του άλλου και αντίληψη των
καταστάσεων από διαφορετική οπτική
γωνία, οι τεχνικές διαχείρισης του θυ-
μού και άλλων συναισθημάτων, η κοι-
νωνική συμπεριφορά, η ανάληψη ευ-
θυνών και η συμπόνια προς το συνάν-
θρωπο που υποφέρει (Espelage &
Swearer, 2003. Macklem, 2003). οι κα-
ταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων εργαλεί-
ων και το παιχνίδι ρόλων. θα βοηθού-
σε ιδιαίτερα μάλιστα αν ο θύτης υπο-
δυόταν το θύμα. ακόμη, ο μαθητής που
έχει ασκήσει εκφοβισμό χρειάζεται να
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διδαχθεί τη διαφορά μεταξύ της καλώς
νοούμενης δύναμης και της κατάχρη-
σης ισχύος, που διαφθείρει το χαρα-
κτήρα και ζημιώνει τους τρίτους. Άλλο
εργαλείο συνιστά η μετατροπή της ανά-
γκης του δράστη για προβολή και κυ-
ριαρχία σε ανάληψη υπευθυνότητας με
την ανάθεση σε αυτούς από μέρους του
δασκάλου όλο και πιο υπεύθυνων αρ-
μοδιοτήτων, όπως είναι η επιμέλεια της
αίθουσας διδασκαλίας, η προπόνηση
μιας αθλητικής ομάδας, ο συντονισμός
κάποιας ομαδικής σχολικής δραστη-
ριότητας, η συμμετοχή στη λήψη απο-
φάσεων για θέματα του σχολείου και
τελικά η παροχή βοήθειας στους πιο
αδύναμους συμμαθητές του. 

το πρώτο βήμα στον τομέα της πα-
ρέμβασης με επίκεντρο τα άτομα που
βιώνουν εκφοβισμό είναι η κατάλληλη
ενίσχυσή τους ώστε να αναφέρουν το
συμβάν στο άτομο που τους εμπνέει πιο
πολλή εμπιστοσύνη. Επιπλέον χρειά-
ζεται αρωγή σε αυτά τα άτομα για τη
σύναψη φιλικών σχέσεων, η ενθάρρυν-
σή τους να αναπτύξουν τα ταλέντα τους
και ιδιαίτερα να συμμετέχουν σε αθλη-
τικές δραστηριότητες ή όποιες άλλες
δραστηριότητες τους ικανοποιούν ώστε
να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους
ή να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιό-
τητες, όπως είναι η διεκδικητικότητα
και η αυτορρύθμιση (Macklem, 2003).
Εκπαίδευση των παρατηρητών κατά του
σχολικού εκφοβισμού

ο τρόπος που αντιδρούν οι παρα-
τηρητές στα επεισόδια σχολικού εκφο-
βισμού επηρεάζει την τροπή και την τυ-
χόν επανάληψή τους (Flannery, Singer
& Wester, 2004). Για αυτό κάποιες πα-
ρεμβάσεις έχουν ως στόχο την ενδυνά-

μωση των παρατηρητών, οι οποίοι σε
σχέση με τους θύτες αποτελούν πιο εύ-
πλαστο και δεκτικό σύνολο. η Ahmed
(2005) προτείνει ότι τα προγράμματα
κατά του σχολικού εκφοβισμού θα
έπρεπε να περιλαμβάνουν την ενστά-
λαξη του αισθήματος δικαίου στους μα-
θητές και αναλυτικότερα να τους καλ-
λιεργούν: α. την ικανότητα να αισθά-
νονται ντροπή και ενοχή όταν έχουν
σφάλει, β. την ικανότητα να αποδέχο-
νται την προσωπική τους ευθύνη για τα
τυχόν λάθη τους και γ. την επιθυμία να
επανορθώνουν όταν έχουν κάνει λάθος.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
του Εκφοβισμού

η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Comenius Regio 2013-2015
που πραγματοποιήθηκε από τη διεύ-
θυνση δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β’ αθήνας με τίτλο: «Εκφοβισμός των
Εφήβων: τρόποι πρόληψης και αντι-
μετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελ-
λάδας και κύπρου» αποτέλεσε το έναυ-
σμα για τη σύνθεση του οδηγού καλών
Πρακτικών – Στρατηγικών Πρόληψης
και αντιμετώπισης του φαινομένου. το
Πρόγραμμα εφαρμόσθηκε στα σχολεία
της δ.δ.Ε. β’ αθήνας σε συνεργασία
με τη Μονάδα Εφηβικής υγείας της β’
Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομεί-
ου Παίδων «Παναγιώτη και αγλαΐας
κυριακού» και συνεχίζεται με διάχυση
δράσεων στα σχολεία και την ευρύτε-
ρη κοινότητα.

το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα
αποσκοπεί πρωτίστως στα εξής:
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• να βοηθήσει τους μαθητές να ανα-
πτύξουν τις δεξιότητες τις αναγκαί-
ες για τη διαχείριση και επίλυση των
σχετικών με το σχολικό εκφοβισμό
ζητημάτων,

• να ενισχύσει την ενεργό και υπεύ-
θυνη συμμετοχή, πρωτοβουλία, αυ-
τενέργεια και δραστηριοποίησή τους
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλο-
γικό επίπεδο για την επίλυση των
συγκεκριμένων ζητημάτων ώστε
όλοι μαζί αλλά και καθένας χωρι-
στά να ορθώνουν το ανάστημά τους
απέναντι σε κάθε μορφής επιθετική
συμπεριφορά

• να εδραιώσει την καλή επικοινωνία
και αγαστή συνεργασία μεταξύ εφή-
βων, εκπαιδευτικών και γονέων

• να εμφυσήσει στους μαθητές αξίες
και ιδανικά όπως είναι ο σεβασμός
της ισοτιμίας των ομηλίκων, η απο-
δοχή της διαφορετικότητας και η
προάσπιση των δικαιωμάτων όλων
και τελικά 
το πρόγραμμα Comenius Regio

προσεγγίζει το φαινόμενο του σχολι-
κού εκφοβισμού ολιστικά, θέτοντας επι-
μέρους στόχους για τους μαθητές, τους
γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. 

Δράσεις πρόληψης από το
ΚΕ.ΣΥ.Π. Νέας Ιωνίας2

Στο πλαίσιο των δράσεων του προ-
αναφερθέντος Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος της δ.δ.Ε. β’ αθήνας πραγμα-

τοποιήθηκαν ημερίδες και σεμινάρια
σε καθηγητές, γονείς και μαθητές για
την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού
στα σχολεία ευθύνης του κΕ.Συ.Π. Νέ-
ας ιωνίας:

1. Σεμινάρια ενδοσχολικά, δηλαδή
μέσα σε συγκεκριμένα Γυμνάσια και
λύκεια (ιανουάριος – απρίλιο 2014),
για συλλόγους εκπαιδευτικών (4ο Γυ-
μνάσιο, 7ο Γυμνάσιο, 3ο ΓΕ.λ., ΕΠα.λ.
Νέας ιωνίας) οι οποίοι καταρτίστηκαν
σε θεωρητικό πλαίσιο και ευαισθητο-
ποιήθηκαν με βιωματικές ασκήσεις (με-
λέτη περίπτωσης, ανίχνευση συναισθη-
μάτων, παίξιμο ρόλων). το θεωρητικό
πλαίσιο περιλάμβανε τον ορισμό της έν-
νοιας και ερευνητικά δεδομένα σχετι-
κά με τον επιπολασμό του φαινομένου,
χαρακτηριστικά του «θύτη» και του «θύ-
ματος», το ρόλο των παρατηρητών, τις
συνέπειες του εκφοβισμού στη σχολική
και μετέπειτα ζωή, τη σημασία του σχο-
λείου, της οικογένειας και της ευρύτε-
ρης κοινότητας. Στη συνέχεια στις βιω-
ματικές ασκήσεις έλαβε χώρα καταιγι-
σμός ιδεών και πραγματοποιήθηκε
άσκηση την οποία οι καθηγητές/ριες
μπορούσαν να εφαρμόσουν στην τάξη
με τους μαθητές τους. Στο πλαίσιο με-
λέτης περίπτωσης κατεγράφησαν τα συ-
ναισθήματα των συμμετεχόντων και
προτάσεις για την αντιμετώπιση των πε-
ριστατικών. οι βιωματικές ασκήσεις
αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση
των καθηγητών στο φαινόμενο του σχο-
λικού εκφοβισμού και ειδικότερα στην
άσκηση των καθηγητών στην ενσυναί-
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σθηση, στην τροποποίηση της στάσης
τους απέναντι στο φαινόμενο του εκ-
φοβισμού και στην εκπαίδευσή τους
ώστε να εφαρμόσουν αυτές τις ασκή-
σεις στην τάξη. Πράγματι, οι εκπαι-
δευτικοί ανταποκρινόμενοι θετικά στις
βιωματικές ασκήσεις, προβληματίστη-
καν και διακινήθηκαν συναισθηματικά.
Μάλιστα κάποιοι ταυτίστηκαν με το ρό-
λο του θύματος, άλλοι με το θύτη ενώ
άλλοι ανέφεραν αλλαγή στον τρόπο
σκέψης τους αλλά και τη στάση τους
απέναντι στο φαινόμενο του εκφοβι-
σμού. Συμμετοχή με εισήγηση «Πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού»
και βιωματικές ασκήσεις σε σεμινάριο
εκπαιδευτικών που διοργάνωσε το
κΕ.Συ.Π. κορωπίου και συμμετοχή με
εισήγηση με θέμα «δράσεις πρόληψης
και αντιμετώπισης της σχολικής βίας»
σε ημερίδα με τίτλο: «καινοτόμες δρά-
σεις στο σχολείο και βιωματική γνώση:
προάγοντας την μη-βίαιη επικοινωνία»
που διοργάνωσε το κέντρο δράσης για
την Ειρήνη (κ.Ε.δ.Ε.). λόγω της σπου-
δαιότητας της σχολικής διαμεσολάβη-
σης, για την πρόληψη ή την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου διοργανώθηκε
βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτι-
κούς με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό
και συντονίστρια του �δικτύου Σχολεί-
ων για τη Μη-βία� κυρία βίλμα Μενί-
κη. Επίσης υλοποιήθηκε βιωματικό σε-
μινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα τις
αξίες και τις αρετές όπου συμμετείχε
ως εισηγήτρια η κυρία Μαριλένα λι-
βανού συντονίστρια του δικτύου �κό-
σμος χωρίς βία και Πολέμους�.

2. Για τους γονείς πραγματοποιή-
θηκε κύκλος πέντε σεμιναρίων ευαι-
σθητοποίησης διάρκειας 15 ωρών (Φε-
βρ. – απρ. 2013) στο κΕ.Συ.Π3. Πρω-
ταρχικό στόχο για τους γονείς συνιστά
η ενημέρωση για το μέγεθος του ζητή-
ματος και η κινητοποίησή τους ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στις τακτικές συ-
ναντήσεις και τις σχετικές ημερίδες και
να συνεργάζονται αρμονικά με τους εκ-
παιδευτικούς. το θεωρητικό πλαίσιο
αυτών των σεμιναρίων υπήρξε παρό-
μοιο με αυτό των σεμιναρίων για τους
εκπαιδευτικούς, αλλά με ιδιαίτερη έμ-
φαση στο σπουδαίο ρόλο που διαδρα-
ματίζει η οικογένεια στην προστασία
από τον εκφοβισμό ώστε να αντιδρά-
σουν άμεσα σε περιπτώσεις εκφοβι-
σμού. Στο βιωματικό κομμάτι περι-
λαμβάνονταν ασκήσεις αυτογνωσίας
και ενίσχυσης αυτοπεποίθησης, ανί-
χνευσης συναισθημάτων και λήψης
αποφάσεων, παιχνίδι ρόλων και μελε-
τήθηκαν περιστατικά πραγματικά ή
υποθετικά. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε στο 3ο

ΓΕ.λ. Ν. ιωνίας ημερίδα για γονείς με
εισηγητή τον ιατρό κ. κορμά Γεώργιο,
υπεύθυνο της γραμμής υποστηρίζω της
Μονάδας Εφηβικής υγείας, επικεφα-
λής της δράσης ενημέρωσης saferinter -
net.gr με θέμα την αντιμετώπιση του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Στο ΓΕλ Μεταμόρφωσης, διοργα-
νώθηκε σεμινάριο γονέων και καθηγη-
τών/ριών με ομιλήτρια την εκπαιδευτι-
κό αγωγής υγείας και θεατρολόγο, κυ-
ρία αθηνά καραβόλτσου με θέμα:
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«διαχείριση συγκρούσεων στο σπίτι και
στο σχολείο – αποτελεσματική επικοι-
νωνία» ως δράση πρόληψης του φαι-
νομένου.

3. Για τους μαθητές εφαρμόστηκαν
βιωματικές ασκήσεις κυρίως στην α’
τάξη Γυμνασίων (γ’ τρίμηνο), που πε-
ριλάμβαναν καταιγισμό ιδεών, ανά-
γνωση ιστοριών, θεατρικό παιχνίδι,
παιχνίδι ρόλων ώστε «να μπαίνει ο
ένας στα παπούτσια του άλλου», δημι-
ουργία αφίσας με ανάλογο θέμα και
προβολή βίντεο. Στόχος των βιωματι-
κών ασκήσεων ήταν οι συμμετέχοντες
μαθητές να ενημερωθούν, να ευαι-
σθητοποιηθούν, να αναπτύξουν αυτο-
εκτίμηση, αυτοσεβασμό και ενσυναί-
σθηση ώστε να αποδέχονται τη δια-
φορετικότητα. 

Η σχολική διαμεσολάβηση 
ως τεχνική αντιμετώπισης 
του φαινομένου

τα τελευταία έτη εκπαιδεύονται όλο
και περισσότεροι μαθητές και καθηγη-
τές στην τεχνική της σχολικής διαμεσο-
λάβησης. η σχολική διαμεσολάβηση εί-
ναι μία δημιουργική πρακτική επίλυσης
συγκρούσεων. οργανώνεται και εφαρ-
μόζεται εντός του σχολικού πλαισίου,
μεταξύ των μαθητών, ως εναλλακτική
πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρ-
χικό σύστημα τιμωρίας. Είναι μία δο-
μημένη διαδικασία, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από το διάλογο, την ενσυναί-
σθηση, τη σχετική αυτονομία των μα-
θητών ως προς την επίλυση των μεταξύ
τους συγκρούσεων, την εθελοντική συμ-
μετοχή τόσο των διαμεσολαβητών όσο

και των διαμεσολαβούμενων, την εχε-
μύθεια, την αμεροληψία, την ενεργητι-
κή ακρόαση, την ισότητα, την εξισορ-
ρόπηση δυνάμεων μεταξύ διαφωνού-
ντων, το σεβασμό, την ειλικρίνεια και
την αυτοπεποίθηση.

Στις συναντήσεις των διαμεσολαβή-
σεων, οι οποίες γίνονται εντός σχολι-
κού ωραρίου, σε συγκεκριμένο προκα-
θορισμένο χώρο όπου έχουν πρόσβα-
ση μόνο η ομάδα της διαμεσολάβησης,
και οι δύο πλευρές επικοινωνούν με
έναν πρωτόγνωρο πολλές φορές τρό-
πο, γιατί καλούνται να εκφράσουν με
σαφήνεια και ακρίβεια τα συναισθή-
ματά τους και τις ανάγκες τους. οι 4 βα-
σικές ερωτήσεις που καλούνται να διε-
ρευνηθούν είναι: τι συνέβη, πώς νιώ-
θεις για αυτό, τι θα ήθελες να γίνει  και
τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να
γίνει; τους διατίθεται χρόνος, χώρος
και κυρίως ενεργητική ακρόαση. Με
την εμπιστοσύνη, την ενδυνάμωση και
τις ερωτήσεις των διαμεσολαβητών ανα-
δύονται απαντήσεις που δίνουν οι ίδι-
οι οι διαμεσολαβούμενοι στον εαυτό
τους και έτσι είναι πιο συνεπείς στην
τήρηση των όρων που συναποφασίζουν
ώστε να μην επαναληφθεί ο εκφοβι-
σμός. η ομάδα της διαμεσολάβησης επι-
κεντρώνεται στα κοινά σημεία των δύο
πλευρών, αναζητούνται πιθανές λύσεις
από κοινού και συμφωνούν γραπτά στη
λύση που αποφασίζουν και δεσμεύο-
νται στη διατήρησή της. Επιπλέον, συμ-
φωνούν σε μία μελλοντική συνάντηση
ανατροφοδότησης και διερεύνησης για
να συζητήσουν αν και πώς επαναλή-
φθηκε κάποιο περιστατικό βίας ανά-
μεσά τους ή με άλλους μαθητές (κΕδΕ,
2016).
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Πρόληψη σε επίπεδο κοινότητας 

το σχολείο ως αναντίρρητος φορέ-
ας κοινωνικοποίησης νοείται σε συ-
νάρτηση με την ευρύτερη κοινότητα
που το πλαισιώνει. η απαλοιφή επο-
μένως του εκφοβισμού από το σχολείο
ιδανικά προϋποθέτει την απάλειψη κά-
θε καταχρηστικής σχέσης από την κοι-
νότητα, ώστε οι σχέσεις που διατηρούν
οι μαθητές μες στην κοινότητα να απο-
τελούν υγιές, θετικό πρότυπο για τις
σχέσεις που συνάπτουν στο σχολικό
πλαίσιο (Flannery, Singer & Wester,
2004)

Με απώτερο στόχο την ευαισθητο-
ποίηση του ευρέος κοινού στις ημερί-
δες πάντα προσκαλούνται και συμμε-
τέχουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι υπεύ-
θυνοι για θέματα παιδείας, εκπρόσω-
ποι κοινωνικών υπηρεσιών των περιο-
χών ευθύνης του κΕ.Συ.Π. και γενι-
κότερα φορέων συναφών με την εκ-
παίδευση.

Επίλογος 

Μέσα από τη μελέτη του φαινομέ-
νου, την παρακολούθηση τα τελευταία
χρόνια μαθητών, καθηγητών και γο-
νιών διαπιστώσαμε την έκταση του
προβλήματος και την αυξητική του πο-
ρεία. οι δράσεις ευαισθητοποίησης με
στόχο την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση
και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
όλων των εμπλεκομένων μόνο καλό
μπορούν να κάνουν στην κοινωνία μας

σήμερα, ειδικά για τους μαθητές μας
που χρειάζονται αξίες και νέες στά-
σεις ζωής.

Χρήσιμες τηλεφωνικές γραμμές
και υποστηρικτικοί φορείς

Í «Συνήγορος του Παιδιού»:
210.7289.703 και 1107

Í «κόσμος Χωρίς Πολέμους & βία»:
δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

Í «το χαμόγελο του παιδιού»: 1056
υλικό για ευαισθητοποίηση των μα-
θητών

Í Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου
(Ε.Ψ.υ.Π.Ε.):

Í υλικό για ευαισθητοποίηση των μα-
θητών αλλά και ειδικοί που το εφαρ-
μόζουν στα σχολεία σε συγκεκριμέ-
νο αριθμό επισκέψεων

Í Μονάδα Εφηβικής υγείας της β’
Παιδιατρικής κλινικής αθηνών του
Πανεπιστημίου αθηνών, Νοσοκο-
μείο Παίδων «Π. & α. κυριακού»,
τμήμα «αλλάζω χωρίς τον εκφοβι-
σμό»: για εφήβους και οικογένειες
800.11.800.15

Í ινστιτούτο υγείας του Παιδιού, δι-
εύθυνση Ψυχικής υγείας και κοι-
νωνικής Πρόνοιας, κέντρο για τη
Μελέτη και την Πρόληψη της κα-
κοποίησης – Παραμέλησης των Παι-
διών: 210.77.15.791

Í Ένωση «Μαζί για το Παιδί»: 11.525
Í δίωξη ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

11.012
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Εισαγωγή

την τελευταία δεκαετία έχει σημα-
ντικά αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων
που ανήκουν στη διαταραχή αυτιστι-
κού Φάσματος υψηλής λειτουργικότη-
τας (αsperger) και της διάχυτης ανα-
πτυξιακής διαταραχής μη προσδιορι-
ζόμενης αλλιώς (Pervasive Developmen -
tal Disorder not otherwise Specified

P.D.D-NOS). Tα άτομα που ανήκουν
σε αυτές τις κατηγορίες κατά τη μετά-
βαση από την εφηβεία στην ενηλικίω-
ση θα αναζητήσουν διεξόδους απε-
ξάρτησης για να επιδιώξουν την κοι-
νωνική και επαγγελματική τους εξέλι-
ξη, την πρόοδο και την καταξίωση
(Howlin, 2003).

τα άτομα στη διαταραχή αυτιστι-
κού Φάσματος υψηλής λειτουργικότη-
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα εφαρμογής ενός βιωματικού
επιμορφωτικού εργαστηρίου που αφορούσε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την εκ-
παίδευση των εφήβων με υψηλής λειτουργικότητας διαταραχή αυτιστικού φάσματος  στην
εφαρμογή και χρήση της βλεμματικής επαφής, δεξιότητας απαραίτητης για τη βελτίωση των
κοινωνικών τους δεξιοτήτων προκειμένου να πετύχουν την επαγγελματική τους ένταξη . η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποιοτική και ποσοτική.. τα αποτέλεσματα ήταν πο-
λύ θετικά. το 76,5% δήλωσε ότι η συνεδρία των βιωματικών ήταν απολύτως ικανοποιητική
και το  23,5%  επαρκώς ικανοποιητική. οι εκπαιδευτικοί ήταν κατενθουσιασμένοι με το βιω-
ματικό εργαστήριο γιατί κατανόησαν το ρόλο της βλεμματικής επαφής και τη σημασία της
στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιότητων των εφήβων με υψηλής λειτουργικότητας διατα-
ραχή αυτιστικού φάσματος
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λής λειτουργικότητας διαταραχή αυτιστικού φάσματος.



τας (αsperger) συχνά αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στη διαχείριση των κοινωνι-
κών τους σχέσεων στην εργασία
(Higgins et al., 2008). αυτό συμβαίνει
γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι
έχουν σκέψεις, απόψεις, νοητικές κα-
ταστάσεις διαφορετικές από αυτές των
άλλων ατόμων. Εμφανίζουν δυσκολίες
στη «θεωρία του νου» (Baron Cohen,
1985, 2004), που κατά το Hobson (1993)
(στο Cumine et al., 1998) προέρχονται
από την έλλειψη των βασικών αντιλη-
πτικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και
τάσεων που είναι απαραίτητες για να
εμπλακεί το άτομο στην ανάπτυξη δια-
προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων
με τους άλλους. Είναι ανάγκη να έχουν
βιολογικά προεγκατεστημένες δεξιό-
τητες για να αντιλαμβάνονται τα συ-
ναισθήματα, τις σκέψεις, τις πεποιθή-
σεις και τις απόψεις των άλλων, να κα-
τανοούν ότι υπάρχει ένα κοινό πεδίο το
οποίο βλέπει ο καθένας από διαφορε-
τική οπτική γωνία. Έτσι υπολείπονται
σε κοινωνικούς κώδικες, που είναι
υπεύθυνοι για την προσαρμογή των συ-
μπεριφορών τους στις κοινωνικές κα-
ταστάσεις, ώστε να έχουν αποκτήσει
θετικές κοινωνικές εμπειρίες (Baron-
Cohen, 2004; Branhill, 2007; Howlin,
2000; Winner, 2007; αλευρά, 2007). 

τα προβλήματα στη διαχείριση των
κοινωνικών σχέσεων καταλήγουν σε έλ-
λειψη κατανόησης ή κοινωνικής επαφής
και έτσι τα άτομα με δαΦ υψηλής λει-
τουργικότητας προκύπτουν κοινωνικά
ανεπαρκή. αυτές οι αρνητικές κοινωνι-
κές εμπειρίες προκαλούν συναισθήμα-
τα άγχους, κατάθλιψης, απομόνωσης,
ματαίωσης ή πανικού στιγματίζοντας
έτσι τις κοινωνικές τους εμπειρίες

(αtwood, 2012). η διαφοροποίηση των
κοινωνικών ικανοτήτων διαφαίνεται όχι
μόνο στο περιβάλλον εργασίας αλλά και
στο σχολικό και κοινωνικό τους περι-
βάλλον, στις αλληλεπιδράσεις με τους
συνομηλίκους, στις προσωπικές και οι-
κογενειακές τους σχέσεις. 

από την ανασκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας πολύ λίγες έρευνες
ασχολούνται με τα αποτελέσματα εφαρ-
μογής καλών πρακτικών που θα εξα-
σφαλίσουν ευνοϊκές συνθήκες για την
επαγγελματική ένταξη των ατόμων με
δαΦ (αsperger). Προτείνονται έρευ-
νες που θα αφορούν παρεμβατικά προ-
γράμματα για τη βελτίωση των κοινω-
νικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
των ατόμων με δαΦ υψηλής λειτουρ-
γικότητας καθώς είναι απαραίτητες για
την αναβάθμιση του ρόλου της επαγ-
γελματικής τους απασχόλησης και κοι-
νωνικής ένταξης.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να
αναδείξει τα αποτελέσματα εφαρμογής
ενός βιωματικού επιμορφωτικού εργα-
στηρίου που αφορούσε την κατάρτιση
των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση
των εφήβων με σύνδρομο αsperger στην
εφαρμογή και χρήσης της βλεμματικής
επαφής, δεξιότητας απαραίτητης για τη
βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιο-
τήτων προκειμένου να πετύχουν την ερ-
γασιακή τους απασχόληση.

Ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων
στην επαγγελματική ένταξη των ατό-
μων με υψηλής λειτουργικότητας
διαταραχή του αυτιστικού φάσματος

Συνήθως οι έφηβοι με τυπική ανά-
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πτυξη έχουν κατακτήσει τις απαραίτη-
τες κοινωνικές δεξιότητες στη διάρκεια
της σχολικής τους φοίτησης. αυτές οι
δεξιότητες αφενός θα τους βοηθήσουν
να ενταχθούν στο εργασιακό τους πε-
ριβάλλον και να πετύχουν την κοινωνι-
κή τους ολοκλήρωση (Taylor, 2011: 17;
Barnhill, 2007) και αφετέρου τους δί-
νουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά-
σουν αποτελεσματικά με τους συνα-
δέλφους στο χώρο εργασίας, να απο-
φύγουν τις κοινωνικές συγκρούσεις και
να αποτρέψουν την εκδήλωση μη απο-
δεκτών συμπεριφορών (Taylor, 2011:
17; Branhill, 2007). 

Όπως όμως διαφαίνεται από τα δε-
δομένα των ερευνών (Hurlbutt &
Chalmers, 2004), οι ενήλικες υψηλής λει-
τουργικότητας / συνδρόμου Asperger
που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα δεν
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του εργασιακού τους περι-
βάλλοντος. οι συνάδελφοι στο χώρο της
εργασίας τους υποτιμούν εξαιτίας των
αρνητικών στάσεων που έχουν για τα
άτομα με αυτιστικό φάσμα. τα τυπικώς
αναπτυσσόμενα άτομα εκτιμούν λαν-
θασμένα το χαρακτήρα ατόμων με αυ-
τιστικό φάσμα υψηλής λειτουτργικότη-
τας «ως ψυχρό και μη άξιο σεβασμού»
(Taylor, 2011: 17). το έλλειμμα στις κοι-
νωνικές δεξιότητες δεν τους επιτρέπει
να πετύχουν την επαγγελματική τους
ένταξη (Higgins, 2008). Επιπλέον οι επα-
ναλαμβανόμενες αποτυχίες στο χώρο
της εργασίας επηρεάζουν την επιθυμία
τους να αναζητήσουν άλλη επαγγελμα-
τική απασχόληση. Έτσι τα άτομα με AS
παραμένουν σε κατάσταση ανεργίας και
εξαρτώνται οικονομικά από το οικογε-
νειακό περιβάλλον (Πατσίδου, 2013). 

Ένας δαΦ δηλώνει «το πρόβλημα
δεν εστιάζεται στο ότι δεν δουλεύουμε
σκληρά, δεν προσερχόμαστε έγκαιρα
στην εργασία ή είμαστε απρόθυμοι! η
δυσκολία μας έχει να κάνει με τη δια-
χείριση των κοινωνικών συναλλαγών
στην εργασιακή μας απασχόληση.» η
Janine με δαΦ πιστεύει ότι οι συνά-
δελφοί της στο χώρο εργασίας θα πρέ-
πει να σεβαστούν το δικαίωμα του ερ-
γαζόμενου να έχει περιορισμένες κοι-
νωνικές συναλλαγές με τους συναδέλ-
φους. ισχυρίζεται ότι ο καθένας έχει
διαφορετικό βαθμό άνεσης στο να χει-
ρίζεται τις κοινωνικές σχέσεις. η προσ-
δοκία των συναδέλφων και του εργο-
δότη να είναι περισσότερο άνετη στη
δουλειά της προκαλεί περισσότερο άγ-
χος και καταβάλλει προσπάθειες χωρίς
θετικό αποτέλεσμα. η απαίτηση του ερ-
γοδότη να εργάζεται γρήγορα ο εργα-
ζόμενος με δαΦ ενώ συγχρόνως θα
συνδιαλέγεται με τους πελάτες αποτε-
λεί τρομερή δυσκολία για αυτόν διαπι-
στώνει ο Romoser (2010). οι δυσκολίες
κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο χώρο
εργασίας σύμφωνα με τους West et al.,
(2005) είναι:
• δυσκολία κατανόησης και χρήση ει-

δικών κωδικών επικοινωνίας όπως
η βλεμματική επαφή, τόνος της φω-
νής ή έκφραση του προσώπου.

• δυσκολία κατανόησης και ερμηνεί-
ας γλωσσικών ιδιωμάτων και εκ-
φράσεων!

• δυσκολία στην ανάληψη πρωτο-
βουλιών για να ζητήσουν βοήθεια ή
να διαπραγματευτούν διάφορα θέ-
ματα.

• Μιλούν είτε πάρα πολύ είτε πολύ λί-
γο.
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• Aπευθύνουν πάρα πολλές ή πολύ λί-
γες και συγκεχυμένες ερωτήσεις.

• Kαταγίνονται με θέματα εξειδικευ-
μένα που δεν ενδιαφέρουν τους άλ-
λους!

• βιώνουν τεράστια ανησυχία και άγ-
χος όταν εναλλάσσονται οι βάρδιες
στην εργασία λόγω εναλλαγής προ-
σώπων!

• υπερβολικός βαθμός εντιμότητας
• αυστηρά προσκολλημένοι σε κοι-

νωνικούς κανόνες χωρίς παρεκκλί-
σεις.

• Προβλήματα στις διαπροσωπικές
σχέσεις. 

• δυσκολία στην κατανόησης των
άγραφων κανόνων.

• Εκδηλώνουν συμπεριφορές που κά-
νουν τους άλλους να νιώθουν άβο-
λα!
Είναι σημαντικό όμως να γνωρί-

ζουμε ότι οι δαΦ συχνά θέλουν να αλ-
ληλεπιδράσουν αλλά δυσκολεύονται με
το μηχανισμό της συνδιαλλαγής! Στην
περίπτωση αυτή το προσωπικό του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος (σύμβουλοι
της υποστηριζόμενης απασχόλησης) θα
πρέπει να υποστηρίξουν τους δαΦ προ-
κειμένου να κατανοήσουν τι είναι απο-
δεκτό και τι δεν είναι! Ξεκάθαρες άμε-
σες θετικές επεξηγήσεις θα πρέπει να
δίνονται στον απασχολούμενο με δαΦ
για να τον διευκολύνουν;

Σημαντικοί παράμετροι για την δι-
ευκόλυνση της εργασιακής απασχόλη-
σης των δαΦ (Hurlbutt and Chalmers,
2004, p.94), αποτελούν τα ενδιαφέρο-
ντα οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους,
το μαθησιακό προφίλ των δαΦ και οι
απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλ-
λοντος. 

Όσον αφορά τις αποτελεσματικές
στρατηγικές για τη διευκόλυνση της επι-
κοινωνίας και των κοινωνικών αλληλε-
πιδράσεων προτείνονται τα εξής (Taylor,
2011):
α. η χρήση κοινωνικών ιστοριών
β. Γραπτά σημειώματα για να διευκο-

λύνουν τη σύντομη ομιλία
γ. Χρήση βίντεο για την υπόδειξη της

κατάλληλης συμπεριφοράς 
δ. δραματοποίηση με εναλλαγή ρόλων

σε σημαντικά θέματα επικοινω-
νίας(χρήση βλεμματικής επαφής, η
θέση του άλλου, σκέφτομαι με τα μά-
τια κ.λ.π)

ε. υποστήριξη από σύμβουλο υποστη-
ριζόμενης απασχόλησης που θα υπο-
δύεται το ρόλο του κοινωνικού με-
ταφραστή ώστε να επεξηγεί τους
κοινωνικούς κανόνες. 

στ. Προσαρμογές που βασίζονται στη
λειτουργική ανάλυση της συμπερι-
φοράς

ζ. τεχνικές χαλάρωσης όπως ασκήσεις
αναπνοής, αυτοελέγχου και ανα-
τροφοδότησης 
(Kurtz and Melanie Jordan, 2008)

Η προοπτική της επαγγελματικής
ένταξης των ΔΑφ

Όπως λοιπόν προκύπτει από τις
έρευνες ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό
ατόμων με σύνδρομο αυτισμού υψηλής
λειτουργικότητας έχει τη δυνατότητα να
πετύχει σε διάφορους τομείς, κατά την
ενηλικίωση εξαρτάται από την οικογέ-
νεια και άλλους υπηρεσιακούς φορείς,
προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινω-
νική και επαγγελματική τους ένταξη. η
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μετάβαση στην ενηλικίωση αποτελεί για
τα άτομα με σύνδρομο αυτισμού υψη-
λής λειτουργικότητας μια πρόκληση
(Barmhill, 2007; Hurlbutt & Chalmers,
2004). Στη μελέτη των Hurlbutt &
Chalmers (2004), οι συμμετέχοντες στην
έρευνα ανέφεραν τις δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν στην επαγγελματική τους
αποκατάσταση. Ένα άτομο από τους
συμμετέχοντες δήλωσε « δεν υπάρχει
θέμα στο να δουλεύουμε σκληρά – δεν
τα καταφέρνουμε στις κοινωνικές σχέ-
σεις με τα άλλα άτομα», «ο πιο σημα-
ντικός κανόνας στην εργασία είναι να
διατηρείς καλές κοινωνικές σχέσεις με
τους συναδέλφους», « νομίζω ότι η ερ-
γασία είναι 80% κοινωνικές σχέσεις
και 20% εργασιακές» (Hurlbutt &
Chalmers 2004: 219). οι παραπάνω δη-
λώσεις είναι ενδεικτικές της ματαίωσης
που βιώνουν τα άτομα με Σύνδρομο
Asperger στην εργασία. Εξαιτίας των
κοινωνικών δυσκολιών τους έχουν πρό-
βλημα στο να παραμείνουν στις δου-
λειές τους, να είναι μέλη του κοινωνι-
κού κύκλου που προκύπτει από την καλ-
λιέργεια και ανάπτυξη των κοινωνικών
σχέσεων στην εργασία. τα αποτελέ-
σματα ερευνών της διεθνούς αυτιστικής
κοινότητας επιβεβαιώνουν τις έρευνες
των Hurlbutt & Chalmers (2004). η
NAS έκανε έρευνα σε 1200 ενήλικες με
σύνδρομο αυτισμού υψηλής λειτουργι-
κότητας και υψηλής λειτουργικότητας
αυτισμό και ανακάλυψαν ότι ενώ ένα
22% ποσοστό είχε δείκτη νοημοσύνης
αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά όρια,
μόνο ένα 12% είχε από αυτούς επαγ-
γελματική αποκατάσταση. τα δεδομέ-
να αυτά σίγουρα επηρεάζουν αρνητικά
και προκαλούν άγχος στις οικογένειες

και τους επαγγελματίες που εμπλέκο-
νται με την εκπαίδευση αυτών των ατό-
μων γιατί τα άτομα με υψηλής λειτουρ-
γικότητας αυτισμό έχουν τη δυνατότη-
τα να πετύχουν την οικονομική τους
ανεξαρτησία και την κοινωνική τους
ένταξη βασισμένοι στις γνωστικές τους
δεξιότητες (Higgins, et al., 2008). 

Όπως αναφέρει ο Atwood (2012)
συνάντησε χιλιάδες ενηλίκους με το αυ-
τιστικό φάσμα υψηλής λειτουργικότη-
τας (Asperger) που είχαν τη δυνατότη-
τα να επιλέξουν διαφορετικά επαγγέλ-
ματα σε σχέση με τη διδασκαλία, την
πολιτική, την αεροπορία τη μηχανολο-
γία και την ψυχολογία και τέχνες όπως
ηλεκτρολόγος, μηχανικός και δασολό-
γος. τα άτομα αυτά είχαν συγκεκριμέ-
νες ικανότητες (αξιόπιστος επίμονος,
τελειομανής, προσέχει τις λεπτομέρει-
ες, ευσυνείδητος, έχει γνώσεις, ειλι-
κρινής, μπορεί να θριαμβεύσει εάν ακο-
λουθεί ρουτίνες) αλλά και συγκεκριμέ-
νες δυσκολίες (δεξιότητες ομαδικής ερ-
γασίας, διεύθυνση, συμβατικές μεθό-
δους αισθητηριακή αντίληψη, διαχεί-
ριση άγχους, διαχείριση αλλαγών, στην
επίλυση των συγκρούσεων, στις ρεαλι-
στικές προσδοκίες σχετικά με τη στα-
διοδρομία, ευάλωτοι στα πειράγματα
και τον εκφοβισμό). αυτό τους δυσκό-
λευε στο να μπορέσουν να αποκτήσουν
εργασιακή θέση κατάλληλη των ικανο-
τήτων και των δεξιοτήτων τους. 

κάποιες έρευνες αναφέρουν ότι τα
άτομα με δαΦ υψηλής λειτουργικότη-
τας που εκπαιδεύονται στην κατάκτηση
των κοινωνικών δεξιοτήτων, τη διαχεί-
ριση των κοινωνικών σχέσεων και την
επικοινωνία καταφέρνουν να διατηρή-
σουν τη θέση εργασίας (Crooke et al.,
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2008). Επιπλέον αισθάνονται την απο-
δοχή της κοινωνίας όταν έχουν πετύχει
την οικονομική ανεξαρτησία με τη δια-
τήρηση της θέσης εργασίας (West et al.,
2005). Πιο σημαντικό αποτελεί το γε-
γονός ότι τα άτομα με δαΦ υψηλής λει-
τουργικότητας όταν διατηρούν τη θέση
εργασίας, βελτιώνουν τις κοινωνικές
σχέσεις, αναπτύσσουν φιλίες, και είναι
οικονομικά ανεξάρτητοι. η μονιμότητα
στη θέση εργασίας τους εξασφαλίζει την
κοινωνική τους ένταξη στο εργασιακό
περιβάλλον (Higgins et al., 2008).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

Πρώτη φάση

Στόχος της έρευνας δράσης είναι να
αναδείξει τα αποτελέσματα εφαρμογής
ενός βιωματικού επιμορφωτικού εργα-
στηρίου που αφορούσε την κατάρτιση
των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση
των εφήβων υψηλής λειτουργικότητας
/ συνδρόμου Asperger που ανήκουν στο
αυτιστικό στην εφαρμογή και χρήση της
βλεμματικής επαφής, δεξιότητας απα-
ραίτητης για τη βελτίωση των κοινωνι-
κών τους δεξιοτήτων προκειμένου να
πετύχουν την εργασιακή τους απασχό-
ληση.

Μεθοδολογία

η μεθοδολογία που χρησιμοποιή-
θηκε ήταν ποιοτική και ποσοτική. Στο
πρώτο μέρος εφαρμόστηκαν δύο παι-

χνίδια ρόλων για τη βλεμματική επαφή
(Winner, 2005), και στο δεύτερο μέρος
έγινε αξιολόγηση του βιωματικού ερ-
γαστηρίου με τη συμπλήρωση ερωτη-
ματολογίου το οποίο κατασκευάστηκε
για τις ανάγκες της έρευνας δράσης. 

Συμμετέχοντες 

Στο βιωματικό εργαστήριο συμμε-
τείχαν 36 εκπαιδευτικοί της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε δύο ομάδες
των 18 ατόμων οι οποίοι υπηρετούν σε
τΕΕ Ειδικής αγωγής α και β βαθμί-
δας. οι συναντήσεις (2) μία για κάθε
ομάδα, έγιναν σε εθελοντική βάση και
εκτός σχολικού ωραρίου. η διάρκεια
της κάθε συνάντησης ήταν 2 ώρες. Στο
πρώτο μέρος έγινε παρουσίαση του θε-
ωρητικού πλαισίου το οποίο περιελάμ-
βανε πληροφορίες για: 1) κοινωνικές
δεξιότητες και Επαγγελματική απα-
σχόληση ατόμων με υψηλής λειτουργι-
κότητας διαταραχή του αυτιστικού φά-
σματος (σύμφωνα με τα δεδομένα της
διεθνούς βιβλιογραφίας όπως αναφέρ-
θηκαν στο θεωρητικό μέρος) 2) η επι-
κοινωνία με τα μάτια (Winner, 2005) 

Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο παι-
χνίδια ρόλων
1. τι λένε τα μάτια σε μας (What do

the Eyes tell us, Winner, 2005)
2. To μάτι για τη σκέψη (τhe eye to

brain connection, Winner, 2005)
Στο πρώτο παιχνίδι ρόλων «τι λένε

τα μάτια σε μας» (What do the Eyes tell
us, Winner, 2005) ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να χωριστούν σε δύο
ομάδες και αφού τους δόθηκαν συγκε-
κριμένες προτάσεις (π.χ οι άνθρωποι
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κοιτάζουν στα μάτια σας….1)Εάν τους
κοιτάζετε τι σκέφτονται…….2)Εάν τους
κοιτάζετε από μακριά τι σκέφτονται…)
ζητήθηκε να προσπαθήσουν να κατα-
λάβουν τι σκέφτονται τα μέλη της μιας
ομάδας για τα μέλη της άλλης.

Στο δεύτερο παιχνίδι ρόλων «To μά-
τι για τη σκέψη» (τhe eye to brain
connection, Winner, 2005) ενημερώθη-
καν πρώτα για τα εξής: «τα μάτια μας
κάνουν πολύ μικρές κινήσεις σε δια-
φορετικές κατευθύνσεις. Σε κάθε μικρή
κίνηση των ματιών σημαίνει ότι τα μά-
τια μας κοιτάζουν κάτι νέο». Στη συνέ-
χεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες
να χωριστούν σε δυάδες. ο ένας έπαι-
ζε το ρόλο του ατόμου που βλέπει (βλέ-
πων – looker) και ο άλλος που παρα-
κολουθεί (παρατηρητής-watcher).O βλέ-
πων κοιτούσε σε ιδιαίτερα σημεία του
παρατηρητή, με εναλλαγή των ρόλων
στη συνέχεια. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα

η επαγγελματική ένταξη των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες αποτελεί ένα
από τους πιο θετικούς παράγοντες για
την ένταξή τους στην κοινότητα καθώς
μετριάζει το κοινωνικό στίγμα που συν-
δέεται με την αναπηρία τους (West et
al, 2005).

η γενική εμπειρία των ατόμων με
δαΦ υψηλής λειτουργικότητας είναι
ότι η εύρεση και η διατήρηση μιας θέ-
σης εργασίας ή καριέρας δεν είναι τό-
σο εύκολες όπως ισχύει για τα τυπικά
άτομα με δαΦ υψηλής λειτουργικότη-
τας. ο ρόλος της οικογένειας και όλων
των υποστηρικτικών φορέων είναι κα-

θοριστικός για την κοινωνική και επαγ-
γελματική τους ένταξη. η μετάβαση
στην ενηλικίωση αποτελεί για τα άτο-
μα που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα
διαταραχών υψηλής λειτουργικότη-
τας/αsperger μια πρόκληση (Branhill,
2007; Hurlbutt & Chalmers, 2004).

Όπως όμως διαφαίνεται από τα δε-
δομένα των ερευνών (Hurlbutt &
Chalmers, 2004), οι ενήλικες με δαΦ
υψηλής λειτουργικότητας/αsperger δεν
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του εργασιακού τους περι-
βάλλοντος. οι δυσκολίες στη διαχείρι-
ση των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν τους
επιτρέπει να πετύχουν την επαγγελμα-
τική τους απασχόληση (Higgins, 2008).
κάποιες έρευνες αναφέρουν ότι τα άτο-
μα με δαΦ υψηλής λειτουργικότητας
που εκπαιδεύονται στην κατάκτηση των
κοινωνικών δεξιοτήτων, τη διαχείριση
των κοινωνικών σχέσεων και την επι-
κοινωνία καταφέρνουν να διατηρήσουν
τη θέση εργασίας (Crook et al., 2008).

τα οφέλη της επαγγελματικής στα-
διοδρομίας για τα άτομα με δαΦ υψη-
λής λειτουργικότητας /Asperger είναι η
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η
βελτίωση της αυτοεκτίμησης, η ανά-
πτυξη ενός νέου κοινωνικού δικτύου και
η δυνατότητα επίδειξης συγκεκριμένων
ταλέντων. η ανεργία για τα άτομα αυ-
τά δεν σημαίνει μόνο έλλειψη εισοδή-
ματος αλλά και έλλειψη αξίας εαυτού,
έλλειψη ταυτότητας. Μια σταδιοδρομία
ή ένα επάγγελμα που ταιριάζει στις ικα-
νότητες και στο χαρακτήρα του ατόμου
με δαΦ υψηλής λειτουργικότητας /
Asperger μπορεί να παρέχει την ανα-
γκαία αξία του εαυτού, μια ταυτότητα
και παράλληλα μία πραγματική αιτία
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για να προχωρήσει. 
Όπως διαπιστώθηκε από την ανα-

σκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
πολύ λίγες έρευνες ασχολούνται με τα
αποτελέσματα εφαρμογής καλών πρα-
κτικών που θα εξασφαλίσουν ευνοϊκές
συνθήκες για την επαγγελματική έντα-
ξη των ατόμων με δαΦ (αsperger). Με
την παρούσα εργασία έγινε προσπά-
θεια εφαρμογής ενός βιωματικού επι-
μορφωτικού εργαστηρίου που αφο-
ρούσε την κατάρτιση των εκπαιδευτι-
κών για την εκπαίδευση των εφήβων με
σύνδρομο αsperger στην εφαρμογή και
χρήσης της βλεμματικής επαφής, δε-
ξιότητας απαραίτητης για τη βελτίωση
των κοινωνικών τους δεξιοτήτων προ-
κειμένου να πετύχουν την εργασιακή
τους απασχόληση.

τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά
οι εκπαιδευτικοί ήταν κατενθουσια-
σμένοι με το βιωματικό εργαστήριο για-
τί κατανόησαν το ρόλο της βλεμματικής
επαφής και τη σημασία της στη βελ-
τίωση των κοινωνικών δεξιότητων των
εφήβων με Asperger.

το πρόγραμμα κράτησε αμείωτο το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων οι οποί-
οι διασκέδασαν, προβληματίστηκαν, συ-
νεργάστηκαν, δραματοποίησαν με την
εναλλαγή των ρόλων στην ομάδα για τη
βλεμματική επαφή και παρουσίασαν
τους προβληματισμούς και τις σκέψεις
τους στην ολομέλεια. οι συμμετέχοντες

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιο-
λόγησης του επιμορφωτικού σεμιναρί-
ου και αποτύπωσαν τα συναισθήματά
τους σε χαρτί του μέτρου Όσον αφορά
ατ αποτελέσματα της αξιολόγησης του
βιωματικού εργαστηρίου, το 76,5% δή-
λωσε ότι η συνεδρία των βιωματικών
ήταν απολύτως ικανοποιητική και το
23,5% επαρκώς ικανοποιητική.

Με την υλοποίηση του επιμορφωτι-
κού βιωματικού σεμιναρίου διαφάνηκε:
• βελτίωση της ποιότητας της εκπαί-

δευσης μέσα από την εφαρμογή και
αξιολόγηση μεθοδικής και οργανω-
μένης κατάρτισης των εκπαιδευτι-
κών σε θεωρητικό και πρακτικό
πλαίσιο. 

• αναβάθμιση της επιμόρφωσης και
κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε
θέματα σχετικά με την εκπαίδευση
των ατόμων με διάχυτες αναπτυξια-
κές διαταραχές στην αποκατάστα-
ση της βλεμματικής επαφής, παρά-
γοντας βαρύνουσας σημασίας στη
βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτή-
των για την εργασιακή απασχόληση
και ένταξή τους στο κοινωνικό σύ-
νολο. 

• Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδι-
κής αγωγής

• Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφα-
λαίου με την προαγωγή της έρευνας
και της καινοτομίας.
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Εισαγωγή

Ερευνητικά ευρήματα επιβεβαιώ-
νουν την ανάπτυξη της συναισθηματι-
κής νοημοσύνης καθόλη την διάρκεια
της ζωής του ανθρώπου αλλά και συν-
δέουν τον υψηλό βαθμό συναισθηματι-
κής νοημοσύνης με την υψηλή ικανότη-

τα λήψης αποφάσεων και την επιτυχία
σε όλους τους τομείς της ζωής. Μέσω
της βιωματικής διδασκαλίας διαφαίνε-
ται ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ενερ-
γοποιούν ικανότητες συναισθηματικής
νοημοσύνης αλλά και μαθησιακές δε-
ξιότητες. η τέχνη βρίσκει πολλές εφαρ-
μογές στην ανάπτυξη της συναισθημα-
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Περίληψη
η παρούσα εισήγηση επιχειρεί τη διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της άσκησης
των διαφόρων μορφών τέχνης και της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και της
θεμελιώδους δεξιότητας της ενσυναίσθησης, ως σημαντικών παραγόντων ενίσχυσης της προ-
σωπικότητας και της δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα, κύρια διερευνάται κατά
πόσο προκύπτει θετική επίδραση στους εκπαιδευόμενους του Σχολείου δεύτερης Ευκαιρίας
του καταστήματος κράτησης κορυδαλλού, από τη συμμετοχή τους σε παραστατικές, εικα-
στικές και άλλες δραστηριότητες τέχνης, μέσω της μεθόδου της βιωματικής μάθησης. Επι-
πλέον, διερευνάται η επίδραση της άσκησης τέχνης στην γενικότερη συμμετοχή και επίδο-
ση των εκπαιδευόμενων στις δραστηριότητες και τα μαθήματα-γραμματισμούς του σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, Ενσυναίσθηση, τέχνη, ΣδΕ, Ενίσχυση προ-
σωπικότητας, λήψη αποφάσεων.



τικής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε περι-
βάλλοντα ευάλωτων ομάδων, και απο-
τελεί δίαυλο επικοινωνίας, έκφρασης
και ανάπτυξης.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

οι άνθρωποι που έχουν την ικανό-
τητα να θέσουν και να πετύχουν επαγ-
γελματικούς, προσωπικούς, κοινωνι-
κούς ή άλλους στόχους δεν είναι αυτοί
που έχουν μόνο υψηλό δείκτη νοημο-
σύνης αλλά αυτοί που συνδυάζουν υψη-
λό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύ-
νης (Elfenbein & Ambady, 2002· Côté
& Miners, 2006· Lopes et al., 2006).
Σύμφωνα με τον Goleman (1998) η
ύπαρξη χαρακτηριστικών συναισθη-
ματικής νοημοσύνης είναι συνυφα-
σμένη με την επιτυχία. κύρια οφέλη
που απορρέουν από την ύπαρξη υψη-
λής συναισθηματικής νοημοσύνης εί-
ναι η επιτυχία στην εκπαίδευση και την
εργασία, η καλή σωματική και ψυχική
υγεία, η προσαρμογή σε νέες συνθή-
κες, το χαμηλό άγχος στη ζωή, τα θε-
τικά συναισθήματα, οι καλές διαπρο-
σωπικές σχέσεις. η συναισθηματική
νοημοσύνη είναι μια ευέλικτη δεξιό-
τητα η οποία χτίζεται σε όλη τη διάρ-
κεια της ζωής ενός ανθρώπου και μπο-
ρεί να αναπτυχθεί μέσω εκπαίδευσης,
εμπειριών και ερεθισμάτων εξασκώντας
τις κοινωνικές δεξιότητες (Goleman,
1998· Zeidner et al., 2003)

Ενσυναίσθηση 

η διαδικασία απόκτησης ενός συ-

νόλου κοινωνικών μορφών συμπερι-
φοράς, όπως η αναγνώριση και ο χει-
ρισμός των συναισθημάτων του εαυτού
και των άλλων και η επικοινωνία με
τους άλλους με ενσυναίσθηση, αποτε-
λεί εξάσκηση των κοινωνικών δεξιο-
τήτων (τριλίβα & Chiementi, 1998). η
ενσυναίσθηση αποτελεί ικανότητα υψη-
λού βαθμού αντίληψης των συναισθη-
μάτων των άλλων και ακολουθείται από
θετική διάθεση, υψηλή αυτοπεποίθηση
και εμπιστοσύνη στον εαυτό (Coppock,
2007). Έχει κυρίαρχο ρόλο στην δια-
δικασία της μάθησης και συντελεί στην
εκπαιδευτική διαδικασία υπό την έν-
νοια του συναισθηματικού εγγραμμα-
τισμού. υποστηρίζεται, δε, ότι η ενσυ-
ναίσθηση προσδίδει την ικανότητα εύ-
κολης και ακριβούς αναγνώρισης της
προοπτικής των άλλων, και συμβάλλει
στην επίτευξη επιτυχίας στην επαγ-
γελματική και κοινωνική ζωή (Goleman
et al., 2002).

Αξιοποίηση της τέχνης 
στη συμβουλευτική ενηλίκων

1. η αξιοποίηση της τέχνης στη συμ-
βουλευτική ενηλίκων παρουσιάζει
σημαντικά οφέλη:

2. Ξεκλειδώνει το ασυνείδητο και βοη-
θά να εκφραστούν συγκαλυμμένες
συγκρούσεις και να αναγνωρίσουν
αισθήματα και σκέψεις (Liebmann,
1990).

3. λειτουργεί ως μεταφορά των συ-
γκρούσεων, των συναισθημάτων και
των βιωμάτων (Ulak & Cummings,
1997).

4. βοηθά να βλέπουν αντικειμενικά τον

543



εαυτό τους ή την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται (Rubin, 2001).

5. Παρέχει μια απτή καταγραφή εξέ-
λιξης και αλλαγής (Ganim, 2000·
Liebmann, 1990).

6. Εμπνέει και βοηθά να συνδεθούν με
την υπερβατική και αναπτυγμένη
πλευρά της προσωπικότητάς τους
(Mills & Crowley, 1986). 

7. Παρέχει μια διαδικασία ενεργά ενι-
σχυτική κατά την οποία περισσότε-
ρο δρουν και λιγότερο σκέφτονται
(Kahn, 1999· France & Allen, 1997).

8. λειτουργεί ως γέφυρα ειδικά για θέ-
ματα που είναι δύσκολο συναισθη-
ματικά να εκφραστούν (Brooke,
1995· Trowbridge, 1995).
οδηγεί σε συνειδητοποίηση με ανά-

δυση και δημιουργία εικόνων του ασυ-
νειδήτου, των εσωτερικών ψυχικών πό-
ρων, που παίρνουν σχήμα και μορφή κι
έτσι γίνονται «πραγματικές», απτές και
εξωτερικές (Hall, 1998).

η άσκηση τέχνης έχει αποδειχτεί ότι
έχει επίδραση ως προς την αναδιαμόρ-
φωση των εμπειριών και την αναδιορ-
γάνωση των σκέψεων του ανθρώπου.
Επιπλέον, πέρα από τις άλλες προε-
κτάσεις που μπορεί να λάβει, είναι ένα
μέσο έκφρασης, ένας διαχρονικός τρό-
πος επικοινωνίας και μια «διαδικασία
ενσυναίσθησης» (Hall, 1998).

Τέχνη και κρατούμενοι

η άσκηση τέχνης σε χώρους κράτη-
σης παρέχει πρακτικά και ψυχολογικά
οφέλη για τους κρατούμενους, τα οποία
είναι καθοριστικά για την πνευματική
και κοινωνική ευεξία τους, όπως: α. εν-

δυνάμωση των ικανοτήτων μάθησης
(Johnson, 2007), β. ενσωμάτωση της
γνώσης, των συναισθημάτων και των
δεξιοτήτων (Johnson, 2007), γ. αξιο-
ποίηση της «έκθεσης» στην αναζήτηση
εργασίας μετά την αποφυλάκιση έχο-
ντας το στίγμα του πρώην κρατούμενου
(Clements, 2004), δ. απόκτηση και
εδραίωση ταυτότητας μέσω των θετι-
κών επιτευγμάτων (Currie, 1989), ε. ενί-
σχυση υπευθυνότητας και ανεξαρτητο-
ποίησης, ατομική συμμετοχή στην δια-
δικασία σωφρονισμού (Parkes & Bibly,
2010), στ. αυτοβελτίωση με θετικό αντί-
κτυπο στον εαυτό και την κοινωνία
(Johnson, 2008), ζ. εξομάλυνση της αρ-
νητικότητας και της επιθετικότητας
(Currie, 1989), η. αύξηση της αυτοεκτί-
μησης, η οποία επηρεάζει τις επιλογές,
τους στόχους και την ικανότητα αντι-
μετώπισης των δυσκολιών (Gussak,
2004· Heenan, 2006).

Άσκηση Τέχνης & Συναισθηματική
Νοημοσύνη 

η άσκηση τέχνης συνδέεται με την
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημο-
σύνης, καθώς το άτομο αναπτύσσει και
εξελίσσει μέσω αυτής χαρακτηριστικά
και δεξιότητες που οδηγούν σε υψηλό
δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης:
ατομική έκφραση-κοινός τρόπος δρά-
σης, Επικοινωνία-Σχετίζεσθαι, αυθόρ-
μητη ανάπτυξη σχέσης-μεταβατικό για
λεκτική έκφραση συναισθημάτων, κι-
νητοποίηση συναισθημάτων, Γείωση με
πραγματικότητα, Εναλλαγή πραγματι-
κότητας, φαντασίας και συμβολικού,
αποτύπωση προσωπικότητας, ανα-
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γνώριση συναισθημάτων (θυμός, αγά-
πη, χαρά), ανάσυρση συναισθημάτων,
εμπειριών-Επίλυση προβλημάτων, Έμ-
μεση διερεύνηση θεμάτων-απώλεια κιν-
δύνου έκθεσης, Συνδυασμός πολλών δε-
ξιοτήτων (λόγος, μίμηση, ομαδικότητα,
συνυπευθυνότητα), κατανόηση σωμα-
τικών αντιδράσεων, διαχείριση αντι-
δράσεων, Ενσυναίσθηση (Catterall,
2002· Daucher & Seitz, 2003· αυδή &
Χατζηγεωργίου, 2007· Άλκηστις, 2008·
Παπαδόπουλος, 2010·Φιλίππου & κα-
ραντάνα, 2010).

Συναισθηματική Νοημοσύνη
& Λήψη αποφάσεων

οι άνθρωποι που διαθέτουν υψη-
λή συναισθηματική νοημοσύνη δια-
κρίνονται από υψηλό βαθμό ικανότη-
τας στη λήψη αποφάσεων. τα άτομα
αυτά είναι ικανά να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους, προκειμένου να
επιλύσουν αποτελεσματικά ένα πρό-
βλημα. τα συναισθήματα αλλά και η
γενικότερη διάθεση επιδρούν στις επι-
λογές επίλυσης προβλημάτων. η θε-
τική διάθεση, ειδικότερα, συμβάλλει
στην επίτευξη μεγάλου βαθμού ευελι-
ξίας, αξιοποίηση ευκαιριών, δημι-
ουργικής σκέψης και κινητοποίησης
σε διάφορες προκλήσεις (Salovey &
Mayer, 1990). ο τρόπος λήψης απο-
φάσεων εξελίσσεται, διαφοροποιεί-
ται διά μέσου της μάθησης και των
εμπειριών και σχετίζεται άμεσα με την
τελική επιτυχία στη ζωή ενός ανθρώ-
που. Επαρκής θεωρείται η διαδικασία
λήψης αποφάσεων που συνδυάζει τό-
σο τα γνωστικά όσο και τα συναισθη-

ματικά στοιχεία. ο υψηλός βαθμός συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης καθιστά
τα άτομα ικανά να διαμορφώνουν:
ισχυρά κίνητρα, σωστή ιεράρχηση στό-
χων και αναγκών, εστίαση προσοχής,
επιλογή κατάλληλης λύσης, διαπίστω-
ση των συναισθηματικών αναγκών,
εναρμονισμό με μακροχρόνιους σχε-
διασμούς και στόχους, ευθύνη από-
φασης (Salovey & Mayer, 1990· δημη-
τρόπουλος, 2003).

Σκοποί της έρευνας 

η παρούσα έρευνα επιδιώκει να
εμπλουτίσει το πεδίο της μελέτης της
συσχέτισης συναισθηματικής νοημο-
σύνης και άσκησης τέχνης και να ενι-
σχύσει την έρευνα για την αξιολόγη-
ση του έργου των Σχολείων δεύτερης
Ευκαιρίας, που λειτουργούν σε κατα-
στήματα κράτησης. Ειδικότερα, στό-
χος της είναι η αξιολόγηση της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης και της ενσυ-
ναίσθησης των εκπαιδευόμενων στο
τέλος του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος που παρακολουθούν στα πλαίσια
του σχολείου. Ειδικότερα, οι σκοποί
της ερευνητικής διαδικασίας είναι η
διερεύνηση της:
α) ανάπτυξης της συναισθηματικής

νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης
ειδικότερα, στους εκπαιδευόμενους
του Σχολείου δεύτερης Ευκαιρίας
του καταστήματος κράτησης κορυ-
δαλλού μέσω της άσκησης τέχνης,

β) Θετικής επίδρασης στους εκπαι-
δευόμενους ως προς την ικανότητα
λήψης αποφάσεων,

Γ) Συμβολής της ενασχόλησης με την
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τέχνη στην εκπαιδευτική επίδοση
των εκπαιδευόμενων,

δ) αποτελεσματικότητας των σκοπών
του θεσμού του Σχολείου δεύτερης
Ευκαιρίας μέσω της διαμορφούμε-
νης άποψης των εκπαιδευόμενων.

Εργαστήρια τέχνης στο ΣΔΕ 
του καταστήματος κράτησης
Κορυδαλλού

η όλη εστίαση αφορά τους συμμε-
τέχοντες της σχολικής χρονιάς 2014-
2015 σε εργαστήρια θεάτρου, μουσικής,
χορού, ζωγραφικής-αγιογραφίας και
φωτογραφίας. Συνολικά, διερευνήθη-
καν 60 άτομα, 50 εκπαιδευόμενοι και
10 εκπαιδευτικοί και εθελοντές. τα σχέ-
δια βιωματικής μάθησης (project) που
προβλέπονται στο πρόγραμμα των Σχο-
λείων δεύτερης Ευκαιρίας στο συγκε-
κριμένο σχολείο έχουν την μορφή ερ-
γαστηρίων τέχνης, τα οποία διοργανώ-
νονται με την συνεργασία εκπαιδευτι-
κών και εθελοντών. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η διοίκηση και οι εκπαιδευ-
τικοί ισχυρίζονται κατηγορηματικά ότι
δεν επηρεάζονται από τους περιορι-
σμούς και την ιδιαιτερότητα του χώρου,
και διοργανώνουν ιδιαίτερα επιτυχη-
μένα και αποτελεσματικά εργαστήρια.
κάθε σχολικό έτος υλοποιούνται ερ-
γαστήρια τέχνης υπό την επίβλεψη και
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών,
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις
κλίσεις των εκπαιδευόμενων. κατά το
σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιήθηκαν
εργαστήρια Θεάτρου, Ζωγραφικής-
αγιογραφίας, Μουσικής, Χορού και
Φωτογραφίας.

Ερευνητικός σχεδιασμός-
Μεθοδολογία-Επεξεργασία

η υλοποίηση της έρευνας πραγμα-
τοποιήθηκε σε μία χρονική στιγμή κα-
τά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους
2014-2015. αξιοποιήθηκαν περισσότε-
ρες από μία μεθόδους κατά τη διαδικα-
σία συλλογής και επεξεργασίας των
ερευνητικών στοιχείων με σκοπό την
τριγωνοποίηση της έρευνας (κουγι-
ουμτζής, 2015�Robson, 2007). υιοθετώ-
ντας την πολυμεθοδολογική προσέγγι-
ση αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία: ημιδο-
μημένη συνέντευξη, αυτοσυμπληρούμε-
να ερωτηματολόγια και συμμετοχική πα-
ρατήρηση με καταγραφή, μέσω φυσικής
παρουσίας του ερευνητή (κυριαζή,
2002). κύριο μέλημα ήταν ο συνδυασμός
των εργαλείων ώστε να συλλεχθούν, να
ερμηνευθούν και να παρουσιαστούν συ-
νεπή αποτελέσματα (Mason, 2003), ενι-
σχύοντας την αξιοπιστία της έρευνας
(Cohen & Manion, 2000). τα στοιχεία
των ερωτηματολογίων επεξεργάστηκαν
μέσω της ποσοτικής προσέγγισης με στό-
χο τη συλλογή αριθμητικών δεδομένων
και αναλύθηκαν με τεχνικές περιγρα-
φικής στατιστικής. τα δεδομένα των συ-
νεντεύξεων επεξεργάστηκαν με την μέ-
θοδο ανάλυσης περιεχομένου, τα οποία
στη συνέχεια ερμηνεύτηκαν με ποιοτι-
κούς όρους (Braun & Clarke, 2006·
Verma & Mallick, 2004). κατά την πα-
ρατήρηση καταγράφηκε οτιδήποτε προ-
σέλκυε το ενδιαφέρον σε ημερολόγιο
παρατήρησης με όλα τα σχετικά στοι-
χεία. ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία
ανάλυσης περιεχομένου και τα ευρή-
ματα συγκρίθηκαν με εκείνα των συνε-
ντεύξεων.
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Ερευνητικά εργαλεία-
Τριγωνοποίηση

διερευνήθηκε η ανάπτυξη της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα της προσωπικό-
τητας του ατόμου μέσω του Trait
Emotional Intelligence Questionnaire –
Short Form των Petrides, Perez και
Furnham (2003). Για την μέτρηση της
ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε η Κλί-
μακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης
(Interpersonal Reactiv ity Index) του Davis
(1980). Στον ελληνικό πληθυσμό η συ-
γκεκριμένη κλίμακα έχει προσαρμοστεί
και έχει σταθμιστεί από τους τσίτσα
και Μαλικιώση-λοΐζου (χ.χ.). Σχεδιά-
στηκε ημιδομημένη συνέντευξη, ώστε
να διερευνηθούν στοιχεία με βάση τις
δραστηριότητες κατά τη στιγμή της διε-
ξαγωγής τους (Cοhen & Manion, 2000).
υλοποιήθηκε μια ζωντανή διαδικασία
υπό πραγματικές συνθήκες, επιτρέπο-
ντας τη λήψη όλων των απαραίτητων δι-
ευκρινίσεων, όποτε κρίθηκε απαραίτη-
το (Bird et al., 1999· ιωσηφίδης, 2008).
ο συνδυασμός παρατήρησης και συνέ-
ντευξης στηρίζει την εγκυρότητα και
αξιοπιστία των δεδομένων της έρευνας,
καθώς οι ερωτώμενοι δίνουν δικές του
περιγραφές και ερμηνείες, χρησιμο-
ποιώντας δικές τους εννοιολογικές κα-
τηγορίες (κουγιουμτζής, 2015�κυρια-
ζή, 2000).

Έλεγχος αξιοπιστίας των δύο 
κλιμάκων 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε η

εξέταση της εσωτερικής συνοχής των
παραγόντων τους με την χρήση του δεί-
κτη Cronbach alpha. Όσο μεγαλύτερη
συνοχή έχουν τα θέματα των ερωτημα-
τολογίων τόσο περισσότερη είναι η
αξιοπιστία τους. η αξιοπιστία της κύ-
ριας κλίμακας για την συναισθηματική
νοημοσύνη είναι υψηλή (0.84) και της
κύριας για την ενσυναίσθηση ικανο-
ποιητική έως υψηλή (0.75). Μεταξύ τους
οι υποκλίμακες για την συναισθηματι-
κή νοημοσύνη εμφανίζουν ικανοποιη-
τική έως υψηλή αξιοπιστία (0.73), ενώ
μέτρια οι υποκλίμακες μεταξύ τους για
την ενσυναίσθηση (0.53).

Αποτελέσματα

3 Μέσω των συνεντεύξεων και της πα-
ρατήρησης καταγράφηκαν, περιλη-
πτικά, τα εξής:

3 ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή από το
μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών

3 ομαδικότητα στα εργαστήρια αλλά
και στα μαθήματα βοηθώντας ο ένας
τον άλλο

3 αισθήματα και εκδηλώσεις χαράς
ειδικότερα προς εκπαιδευτικούς και
εθελοντές

3 Εκδήλωση συναισθημάτων-Σωματι-
κή οικειότητα

3 ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και
προτάσεων για επίλυση προβλημά-
των, υλοποίηση επιμέρους εργασιών,
εξεύρεση λύσεων

3 Ευθύνη για αντικείμενα προς φύ-
λαξη – Προστατευτικότητα πολλές
φορές προς άλλους
από τα ερωτηματολόγια προέκυψαν

ενδείξεις εμφάνισης συναισθηματικής
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νοημοσύνης στους κρατουμένους. οι
μέσες τιμές είναι μεγαλύτερες από 4 (p-
value<0.02), για την κύρια κλίμακα και
τις υποκλίμακες. Ειδικότερα, υψηλότε-
ρο σκορ εμφανίζεται στην υποκλίμακα
της Ευημερίας, που σημαίνει ότι φαί-
νεται οι ερωτώμενοι να έχουν καλή-θε-
τική αίσθηση για τη ζωή, για τον εαυτό
τους και αισιοδοξία. υψηλό σκορ εμ-
φανίζεται στην υποκλίμακα της ενσυ-
ναίσθησης Σύμφωνη-Θυμική. αυτό ση-
μαίνει ότι οι ερωτώμενοι φαίνεται να
εμφανίζουν αναπτυγμένα τα συναι-
σθήματα ενδιαφέροντος, ζεστασιάς και
συμπάθειας προς άλλα άτομα. η αυτα-
πάρνηση, ο αλτρουισμός έχει συνδεθεί
από κάποιους ερευνητές με αυτήν την
συναισθηματική ευαισθησία. αρκετά
χαμηλό, ωστόσο, παρατηρήθηκε το
σκορ στην υποκλίμακα Άγχους-ανη-
συχίας. αυτό σημαίνει ότι ενώ οι ερω-
τώμενοι εκδηλώνουν έντονα συναι-
σθήματα αλτρουισμού και συμπάθειας
προς τους άλλους, ωστόσο δεν ει-
σπράττουν και δεν βιώνουν το άγχος
που ενδεχομένως βιώνουν οι άλλοι.

Συμπεράσματα

η ανάλυση των δεδομένων έδειξε
πως επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις μας
σε ό,τι αφορά στην εμφάνιση υψηλού
βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης
και ενσυναίσθησης στο συγκεκριμένο
πληθυσμό, λόγω της συμμετοχής τους
σε εργαστήρια τέχνης, καθώς και της
αλληλεπίδρασης της συμμετοχής τους
αυτής με την γενικότερη ενεργοποίησή
τους στις δραστηριότητες του σχολείου.
οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στο να

διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ σκέψε-
ων και συναισθημάτων, στην αναγνώ-
ριση και την ανάληψη ευθύνης των συ-
ναισθημάτων τους, να συμπεραίνουν
ορθά και να λαμβάνουν αποφάσεις, να
διοχετεύουν την ενέργειά τους σε θετι-
κή δράση. βελτιώνοντας τις συναισθη-
ματικές δεξιότητες διευκολύνεται η δια-
δικασία μάθησης, οι μαθητές αναμένε-
ται να αναπτύξουν ορθότερες στρατη-
γικές σταδιοδρομίας και επιτυχίας και
αυξάνονται οι πιθανότητες προσωπι-
κής ανάπτυξης, κοινωνικής και επαγ-
γελματικής προσαρμογής στο μέλλον.

Σύνοψη

Στην παρούσα μελέτη έγινε μία προ-
σπάθεια σύνδεσης της άσκησης τέχνης
από ενήλικες ιδιαίτερα ευάλωτης κοι-
νωνικής ομάδας, όπως είναι οι κρα-
τούμενοι, και της επίδρασης που έχει
στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοη-
μοσύνης και ενσυναίσθησης ειδικότε-
ρα, αλλά και της ικανότητας αποτελε-
σματικής λήψης αποφάσεων. η έρευνα
κινήθηκε και στην κατεύθυνση της εξέ-
τασης της αποτελεσματικότητας των
σκοπών του θεσμού του σχολείου ανι-
χνεύοντας τις απόψεις των ίδιων των
εκπαιδευόμενων. Συνοψίζοντας τα απο-
τελέσματα, σχηματίζεται η άποψη πως
οι μαθητές έχουν υψηλό αίσθημα ικα-
νοποίησης από την εκπαιδευτική δια-
δικασία καθώς και της προσδοκίας ότι
θα αξιοποιήσουν στη μετέπειτα ζωή
τους τις γνώσεις που αποκομίζουν. τα
αποτελέσματα της μελέτης συνηγορούν
στο συμπέρασμα πως η άσκηση τέχνης
αποτελεί ένα εργαλείο εκπαίδευσης,
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ενίσχυσης της προσωπικότητας τους και
καθοριστικής προετοιμασίας για κοι-

νωνική και επαγγελματική επανένταξη
των εκπαιδευόμενων.
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Εισαγωγή

η Συμβουλευτική είναι μια πολυ-
διάστατη έννοια με ποικίλες εφαρμογές
σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς
(Schmitt, 2013). Είναι μια πρόσωπο με
πρόσωπο σχέση που χρησιμοποιεί ένα
σύνολο μεθόδων που βασίζονται σε ψυ-
χολογικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές
τεχνικές και θεωρίες με στόχο την πα-
ροχή ψυχολογικής στήριξης και καθο-
δήγησης σε άτομα που αντιμετωπίζουν

προκλήσεις. Μπορεί να είναι προλη-
πτική,θεραπευτική, υποστηρικτική, κα-
θοδηγητική, διαλεκτικήή επανένταξης.
καθώς η σύγχρονη πραγματικότητα γεν-
νά σημαντικές προκλήσεις, οι αρνητι-
κές συνέπειες των οποίων βιώνονται
πρώτα από τις ευπαθείς ομάδες (Ifanti,
Argyriou, Kalofonou & Kalofonos, 2013),
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κοι-
νωνικό-ψυχολογική έρευνα που να με-
λετά τις ανάγκες κοινωνικά ευπαθών
ομάδων (Dikaiou, 2013).

* η β.Ζ  είναι  εκπαιδευτικός ΠΕ09, Μsc ,στο Γυμνάσιο του ιδρύματος αγωγής ανηλίκων αρρέ-
νων βόλου. Επικοινωνία: τέρμα αναπαύσεως,38446,βόλος. 2421061206, vazitango@yahoo.gr

** ο λ.κ είναι κοινωνικός λειτουργός στο κατάστημα κράτησης κασσαβετείας. Επικοινωνία: 
αϊδίνη βόλος 37100, 24220 51237, leonkotoulaskl@gmail.com

Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 107, Μάρτιος-Μάιος 2016, σσ. 552-559

Βασιλική Ζησοπούλου*, Λεωνίδας Κωτούλας**
Η ΔΙΕΡΕΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Περίληψη
η  συμβουλευτική  είναι μια πολυδιάστατη έννοια με ποικίλες εφαρμογές όπως αυτή της πρό-
ληψης, της θεραπείας, της υποστήριξης, της καθοδήγησης και της επανένταξης. Εφαρμόζε-
ται σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς με σκοπό να παρέχει επιτυχημένη στήριξη   στα
προβλήματα και καθοδήγηση στη ζωή κοινωνικών ομάδων (Schmitt, 2013). η παρούσα έρευ-
να εστιάζει στην ομάδα των ανήλικων εγκλείστων με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών
αυτών των ανήλικων στη συμβουλευτική μέσω της ανάλυσης ενός ερωτηματολογίου που διε-
ρευνά όψεις της συμβουλευτικής. τα πρώτα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη ενόςσα-
φούς θεσμικού πλαισίου που θα αφορά την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία συμβουλευτι-
κής υποστηρικτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επανένταξης δομές κράτησης
ανηλίκων.

Λέξεις κλειδιά: ανήλικοι έγκλειστοι,  Συμβουλευτική, Πρόληψη, Επαγγελματικός Προσα-
νατολισμός, Επανένταξη.



Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα για την
συμβουλευτική και τη δράση της σε ανή-
λικους έγκλειστους είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένη στην Ελλάδα και έχοντας
υπόψη τις σημαντικές ανάγκες των κρα-
τούμενων για παροχή υγείας και ψυ-
χολογική στήριξη (τόγκας, Γκουβάς και
Νικολόπουλος, 2014), κρίνεται σημα-
ντική η εκπόνηση έρευνας για την διε-
ρεύνηση των αναγκών τους στην συμ-
βουλευτική διαδικασία. λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν και
εξετάζοντας ερωτήματα όπως αν εφαρ-
μόζεται, από ποιον και πως, εκπονή-
θηκε ένα πρώτο στάδιο έρευνας στη
Μαγνησία στα δύο καταστήματα κρά-
τησης, στο Ίδρυμα αγωγής αρρένων
ανηλίκων βόλου και στα σχολεία που
λειτουργούν μέσα σε αυτά. απώτερος
σκοπός,ναδιερευνηθούν οι τρόποι με
τον οποίους εφαρμόζεται η συμβου-
λευτική διαδικασία, οι ανάγκες που
υπάρχουν όσο αφορά την συμβουλευ-
τική διαδικασία τόσο με όρους ανθρω-
πίνου δυναμικού όσο και με όρους μορ-
φής με την οποία παρέχεται και η απο-
τελεσματικότητα της εφαρμογής της
συμβουλευτική διαδικασίας όσο αφο-
ρά την ικανοποίηση των ίδιων των συμ-
βουλευόμενων.

Θεωρητικό πλαίσιο

Συμβουλευτική και Συμβουλευτική
Ψυχολογία

η συμβουλευτική έχει οριστεί από
τον δημητρόπουλο (1994) ως η διαδι-
κασία εκείνη κατά την οποία είτε κα-
τάτρόπο ατομικό είτε κατάτρόπο ομα-
δικό ένας ειδικός, που υπό ορισμένες

προϋποθέσεις λέγεται σύμβουλος, συ-
νεξετάζει με ένα άτομο η κάποια άτο-
μα θέματα ή προβλήματα που απασχο-
λούν το άτομο ή τα άτομα και διευκο-
λύνει στην εύρεση της λύση τους. Επί-
σης, η συμβουλευτική είναι μια μέθο-
δος προσέγγισης και παρέμβασης βοή-
θειας, ένα μέσο γιατην εξασφάλιση αυ-
τής της βοήθειας στο άτομο που αντι-
μετωπίζει ή προσπαθεί να προλάβει κά-
ποιο πρόβλημα. Με αυτή την έννοια εί-
ναι μια διαδικασία και πορεία εργα-
σίας και μια σειρά δεξιοτήτων για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας στην προ-
σπάθεια παροχής βοήθειας ή πρόληψης
(Nelson-Jones, 1983).

η Συμβουλευτική Ψυχολογία ασχο-
λείται με την προώθηση ή αποκατά-
σταση της ψυχικής υγείας του ανθρώ-
που (ή ομάδας ανθρώπων), η οποία
έχει διαταραχθεί από ποικίλες περι-
βαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτε-
ρικές συγκρούσεις (Μαλικιώση-λοΐζου,
2001). 

Όπως και να έχει, η διαδικασία της
Συμβουλευτικής στοχεύει όχι στο να αλ-
λάξει τον άνθρωπο αλλά να τονβοηθή-
σει να χρησιμοποιήσει τα προσόντα που
διαθέτει για να αντιμετωπίσει τη ζωή
(Lind&Tyler,1988). απευθύνεται προς
πολλές ομάδες ατόμων ανάλογα με τους
χώρους της εκάστοτε εφαρμογής της.
Με κριτήριο το αντικείμενο ενασχόλη-
σης μπορεί να είναι εκπαιδευτική, επαγ-
γελματική,κοινωνικήή ψυχολογική, ενώ-
με κριτήριο το χώρο εφαρμογής, χωρί-
ζεται στους παρακάτω κλάδους, σχολι-
κή,απασχόλησης, εργασιακή, ψυχικής
υγείαςστρατιωτική, σωφρονιστική, επα-
νένταξης.
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Συμβουλευτική εγκλείστων

η σωφρονιστική Συμβουλευτική εί-
ναι η Συμβουλευτική που εφαρμόζεται
μέσα στα καταστήματα κράτησης. η
Συμβουλευτική εδώ, έχει ως στόχο τη
στήριξη και την ενδυνάμωση των κρα-
τουμένων, έτσι ώστε να μπορέσουν να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να
συμμετέχουν δημιουργικά στην εκπαι-
δευτική διαδικασία καθώς και την πα-
ροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης.
(ρηγούτσου,2005).η ενδυνάμωση είναι
μια διαδικασία όμοια με ένα μονοπάτι
ή ένα ταξίδι, κάτι που αναπτύσσεται κα-
θώς δουλεύουμε πάνω σ’ αυτή (Page &
Czuba, 1999). Επιπλέον, η Συμβουλευ-
τική έχει ως στόχο, την απόκτηση μιας
προοπτικής προσωπικής ή επαγγελμα-
τικής (Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής υγι-
εινής & Νευροψυχιατρικής του παιδι-
ού, 1994).Μια αποτίμηση της κατάστα-
σης στα Ειδικά καταστήματα κράτη-
σης Νέων στην Ελλάδα καταδεικνύει
ότι το επίπεδο ένταξης των συμβου-
λευτικών διαδικασιών όσον αφορά τις
ολοκληρωμένες θεραπευτικές παρεμ-
βάσεις,την υποδομή καθώς και τη μό-
νιμη στελέχωση μιας διαρκούς εκπαι-
δευτικής και επαγγελματικής συμβου-
λευτικής, είναι δυστυχώς, πολύ χαμηλό.
Πραγματοποιούνται μεν κάποιες πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο
την τη διαχείριση του χρόνου των
έγκλειστων, την απασχόληση τους δη-
μιουργικά και την συμπληρωματική τους
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κρά-
τησης τους, δεν μπορούν δε να υποστη-
ρίξουν ένα ατομικό σχέδιο ζωής που να
είναι ολοκληρωμένο για τον ανήλικο
που πρόκειται να αποφυλακισθεί. Για

να μπορέσουν να υλοποιηθούν παρεμ-
βάσεις που να είναι ολοκληρωμένες, εί-
ναι απαραίτητη η ύπαρξη παραγόντων
που έχουν σχέση με τη στελέχωση και
τη λειτουργία των καταστημάτων.

Σήμερα η έννοια της κοινωνικής
επανένταξης μετεξελίχθηκε και προσ-
διορίζεται διαφορετικά από ότι παλαι-
ότερα, περίπου στη δεκαετία του 1960
όπου η επανένταξη συνδεόταν με εξα-
ναγκαστικές παρεμβάσεις που γινόταν
στην προσωπικότητα του κρατούμενου.
Σήμερα, υπάρχει ο σεβασμός της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαι-
ωμάτων του έγκλειστου καθώς και όλες
οι παροχές προς αυτόν(εκπαίδευση, κα-
τάρτιση κλπ) κατά την περίοδο της έκτι-
σης της ποινής του. αυτό επιτυγχάνε-
ται με βασική προϋπόθεση τη συναίνε-
σή τουκαι όχι την αναγκαστική εφαρ-
μογή και επιβολή τους. η κοινωνική
επανένταξη συνεχίζει να έχει αποδοχή
στη θεωρητική συζήτηση, τόσο ως σκο-
πός της αντεγκληματικής πολιτικής, όσο
και ως δικαίωμα αυτού που εκτίει στε-
ρητική της ελευθερίας ποινή (Γιοβάνο-
γλου, 2006). Σε κάθε ολοκληρωμένο σύ-
στημα σωφρονιστικής πολιτικής,είναι
αναπόσπαστο κομμάτικαι καλύπτει το
πεδίο της λεγόμενης «μετασωφρονι-
στικής μέριμνας»η οποία αφορά από
την μία πλευρά την εξάλειψη των συ-
νεπειών του εγκλεισμού (διαταραχές
κατάθλιψη, ιδρυματισμός) και από την
άλλη πλευρά την επανασύνδεση του
κρατουμένου με περιβάλλοντα της ελεύ-
θερης κοινωνικής ζωή, την επανενσω-
ματωσή του στο πολιτικοκοινωνικό γί-
γνεσθαι.. αξίζει να σημειωθεί σε αυτό
το σημείο, ότι η πλειοψηφία των ανηλί-
κων κατά την περίοδο της κράτησής
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τους, είναι πλήρως ιδρυματοποιημένοι
και συνήθως παραιτημένοι από κάθε
επιθυμία για επανακοινωνικοποίηση
και μετάβαση στην κοινωνική ζωή.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το κείμενο που καθορίζει το γενικό
πλαίσιο για την Εκπαίδευση στις Φυ-
λακές είναι οι Συστάσεις του Συμβου-
λίου της Ευρώπης Νο R (89) 12, ενώ
στην Ελλάδα, ο νέος Σωφρονιστικός
κώδικας (ΦΕκ α 291/24.12.1999) ορί-
ζει για την εκπαίδευση: Άρθρο 34. Πα-
ραθέτουμε εδώ ένα απόσπασμα:Όλοι
οι κρατούμενοι έχουν ίδια πρόσβαση
στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική
κατάρτιση, σε δημιουργικές δραστη-
ριότητες, κοινωνική εκπαίδευση, φυσι-
κή εκπαίδευση και αθλητισμό καθώς
και δυνατότητα χρήσης βιβλιοθήκης. η
εκπαίδευση στη φυλακή πρέπει να εί-
ναι όσο το δυνατό ίδια με την εκπαί-
δευση στην κοινότητα (στους πολίτες
εκτός φυλακής) και να εστιάζει στην
ανάπτυξη του κρατούμενου ως συνολι-
κής οντότητας. η επαγγελματική κα-
τάρτιση των κρατουμένων θα πρέπει να
στοχεύει στην ευρύτερη ανάπτυξη του
ατόμου και να εναρμονίζεται με τις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας. κάθε δυνα-
τή προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλ-
λεται στην ενθάρρυνση των κρατουμέ-
νων ως προς την ενεργή συμμετοχή τους
σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ειδική
φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται στους
κρατούμενους με ιδιαίτερες δυσκολίες,
ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ανάγνωσης και γραφής.

τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
υλοποιούνται για τους κρατούμενους
σε καταστήματα κράτησης, πρέπει να
έχουν ως σκοπό τόσο την διασύνδεσή

τους με την αγορά εργασίας όσο και την
ομαλή ένταξη τους ή επανένταξη τους
στο κοινωνικό σύστημα. η εκπαιδευτι-
κή διαδικασία θα πρέπει να συνδυάζει
την παροχή των απαραίτητων γνώσε-
ων, δεξιοτήτων με την ψυχοκοινωνική
τους στήριξη, ώστε να μπορούν να αντα-
ποκριθούν εύκολα στις νέες συνθήκες
της ζωής τους. Μιας και ο σκοπός του
εγκλεισμού στα καταστήματα κράτησης
των ατόμων που παρουσιάζουν παρα-
βατική συμπεριφορά,προσανατολίζε-
ται στην αποκατάστασή τους, η εκπαί-
δευση μέσα στους συγκεκριμένους χώ-
ρους θα μπορούσε να συμβάλει αρκε-
τά προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και
να περιορίσει τις πιθανότητες υποτρο-
πής τους. Άλλωστε, σκοπός της εκπαί-
δευσης των κρατουμένων είναι να απο-
κτήσουν ή να συμπληρώσουν την εκ-
παίδευση όλων των βαθμίδων και, αν
είναι δυνατό, να αποκτήσουν και επαγ-
γελματική κατάρτιση (βεργίδης, 2015),
ώστε κατά την επιστροφή τους στην κοι-
νωνία, να διαθέτουν περισσότερα εφό-
δια, που θα βοηθήσουν στην ένταξή
τους, επαγγελματικά αλλά και κοινω-
νικά.

υπάρχει μια σημαντική διεθνής
ερευνητική εμπειρία που δείχνει ότι η
εκπαίδευση στις φυλακές έχει μια θε-
τική επίδραση στους κρατούμενους
(Jancic, 1998)�αυξάνει σημαντικά την
αυτοεκτίμηση και βελτιώνει σε μεγάλο
βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες των
κρατουμένων (Parker, 1990)� οι κρα-
τούμενοι,νιώθουν ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση όταν συμμετέχουν σε δημιουργικές
δραστηριότητες, καθώς, για πρώτη φο-
ρά ίσως, τους δίνεται η δυνατότητα να
καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις
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θετικές πλευρές της προσωπικότητας
τους (Kett, 1995)� μειώνει τον αριθμό
των κρατουμένων που ξαναμπαίνουν
στη φυλακή κατά 25 με 30% και την
επανάληψη της εγκληματικής δράσης
(recidivism) κατά 10% (Correctional
Service of Canada, 2003), με σημαντι-
κά οικονομικά αποτελέσματα (Brown,
2000).

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις. 

η παρούσα μελέτη η οποία είναι
προέρευνα, στόχο έχει τη μελέτη και
διερεύνηση της διαδικασίας της συμ-
βουλευτικής και των αναγκών στους
ανήλικους έγκλειστους ως ένα πρώτο
στάδιο έρευνας για να εντοπιστούν θε-
ματικοί άξονες και να εκπονηθούν συ-
νεντεύξεις και ποιοτική ανάλυση σε ένα
δεύτερο στάδιο. 

Συγκεκριμένα βασικοί στόχοι της
έρευνας είναι:
1. η διερεύνηση του τρόπου με τον

οποίο εφαρμόζεται η συμβουλευτι-
κή, διαδικασία 

2. η διερεύνηση των αναγκών που
υπάρχουν όσο αφορά την συμβου-
λευτική διαδικασία τόσο με όρους
ανθρωπίνου δυναμικού όσο και με
όρους μορφής με την οποία παρέ-
χεται και

3. η διεύρυνση της αποτελεσματικό-
τητας της εφαρμογής της συμβου-
λευτικής διαδικασίας όσο αφορά την
ικανοποίηση των ίδιων των συμ-
βουλευόμενων

Συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα πληθυσμό
αποτέλεσαν, οι κοινωνικοί λειτουργοί,
Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί των κατα-
στημάτων κράτησης και του ιδρύματος
και το δείγμα ήταν, 40 άτομα.

Μέθοδος συλλογής δεδομένων

η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε
τον ιανουάριο 2016. το είδος της έρευ-
νας που πραγματοποιήθηκε ήταν πο-
σοτική με την τεχνική του ερωτηματο-
λογίου. το είδος των ερωτήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν α) κλειστές
ερωτήσεις β) ερωτήσεις πολλαπλής επι-
λογής και τέλος γ)κάποιες ανοιχτές
ερωτήσεις. το ερωτηματολόγιο κατα-
σκευάστηκε ειδικά για της ανάγκες της
παρούσης έρευνας.

Τρόπος ανάλυσης και επεξεργασίας
των δεδομένων

Για την επεξεργασία και στατιστι-
κή ανάλυση των πληροφοριών που συ-
γκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο SPSS. τα στοι-
χεία/δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και
καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο δεδο-
μένων (data file) για να είναι εφικτή η
στατιστική τους επεξεργασία με τη χρή-
ση του SPSS. Μετά τον έλεγχο για την
ακρίβεια των δεδομένων, χρησιμοποι-
ήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής στα-
τιστικής. η περιγραφική στατιστική
αφορούσε τον υπολογισμό των μέσων
όρων και των τυπικών αποκλίσεων των
μεταβλητών.
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Παρουσίαση και ανάλυση των ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται
ενδεικτικά μερικά από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, όπως αυτά διαφαί-
νονται μετά τη στατιστική επεξεργασία
των απαντήσεων στο σχετικό ερωτη-
ματολόγιο.

Στην ερώτησηπόσο σημαντική θεω-
ρούν την συμβουλευτική στο χώρο τους,
απάντησαν σε ποσοστό 45% πολύ, 40%
πάρα πολύ και 15% αρκετά.

Στην ερώτηση για ποιό λόγο τη θεω-
ρούν σημαντική, απάντησαν ότι τα αίτια
σημαντικότητας είναι σε ποσοστό 52%
η υποστήριξη, κοινωνικοποίηση, βελ-
τίωση συμπεριφορών-προσωπικότητας,
σε 17,5% η ενημέρωση επιλογών, αγο-
ράς εργασίας, Επανένταξη, σε 15%. οι
ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα παι-
διών και σε 12,5% η επιστημονική βοή-
θεια ώστε να μετασχηματιστεί η εμπει-
ρία εγκλεισμού σε στάσεις ζωής, ιδέες
και να οδηγηθούν σενέα μονοπάτια.

Στην ερώτηση αν εφαρμόζεται στο
χώροτους, απάντησαν σε ποσοστό
77,5% Ναι και 22,5% οΧι.

Στην ερώτηση με ποια μορφή εφαρ-
μόζεται η συμβουλευτική, οι συμμετέ-
χοντες απάντησαν ότι εφαρμόζεται σε
ποσοστό 45,16% η διαλεκτική, 29,03 %
η υποστηρικτική και 6,45% η καθοδη-
γητική.

Στην ερώτηση από ποιον εφαρμό-
ζεται, απάντησαν ότι η Συμβουλευτική
εφαρμόζεται κατά ποσοστό 80,65% συν-
δυαστικά, δηλαδή (κοινωνικό λειτουρ-
γό, ψυχολόγο και εκπαιδευτικό), 9,68
% από κοινωνικό λειτουργό και 3,23%
από Εκπαιδευτικό.

Στην ερώτηση κατά πόσο θεωρείτε
ότι ανταποκρίνονται τα παιδιά απένα-
ντι στην συμβουλευτική,απάντησαν ότι
ανταποκρίνονται στην συμβουλευτική
σε ποσοστό 8,39% λίγο, 29,03% αρ-
κετά, 16,13% Πολύ, 3,2% καθόλου και
3,2% ΠάραΠολύ.

Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι έχει
αποτελέσματα, απάντησαν ότι η εφαρ-
μογή της είναι αποτελεσματική κατά
ποσοστό 45,16% λίγο, 38,7% αρκετά,
9,68% καθόλου, και 6,45% Πολύ.

Στην ερώτηση ποια είναι τα αποτε-
λέσματα, απάντησαν ότιτα πεδία που
έχει αποτελέσματα είναι σε ποσοστό
57,4% στη Συμπεριφορά, 21,4% στην
Προσωπικότητα, και 14,29% στις Επι-
λογές.

Στην ερώτηση για ποιους λόγους θε-
ωρούν ότι δεν εφαρμόζεται, απάντησαν
ότι οι λόγοι που δεν εφαρμόζεται όσο
θα έπρεπε είναι κατά ποσοστό 66,7%
η έλλειψη ειδικών για να την εφαρμό-
σουν, και 33,3 % Άλλο (όπως το ότι δεν
έχει προβλεφθεί).

Στην ερώτηση αν είναι επαρκές το
υφιστάμενοπλαίσιο, απάντησαν σε πο-
σοστό 90 % ΌΧι, και 10% Ναι.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσμα-
τα –μέσω της παροχής μιας πρώτης μορ-
φής ερωτηματολογίου– έδειξαν, ότι η
συμβουλευτική διαδικασία παρέχεται
μη συστηματικά,από τους κοινωνικούς
λειτουργούς,τον ψυχολόγο και ελάχι-
στους εκπαιδευτικούς και αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη χρο-
νιά που λειτουργεί το γυμνάσιο. τη συ-
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ναντάμε σε θεραπευτική, υποστηρικτι-
κή και διαλεκτική μορφή και επανέ-
νταξης σε μικρό ποσοστό και στους συ-
γκεκριμένους χώρους θεωρείταιπολύ
χρήσιμη η εφαρμογή της συμβουλευτι-
κής. από την μη εφαρμογή της δημι-
ουργούνται προβλήματα όπως η διαιώ-
νιση της προβληματικής συμπεριφοράς
τους, η διόγκωση προβλημάτων και η
έλλειψη ειδικού χειρισμού στην καθη-
μερινότητα, με αποτέλεσμα την έλλει-
ψη συνεργασίας προσωπικού και παι-
διών και την έλλειψη υποστήριξης στη
λειτουργία του καταστήματος και σχο-
λείου. Επιπλέον πρόβλημα είναι, η μη
απόκτηση εφοδίων για την ομαλή εν-
σωμάτωση τους στην κοινωνία με απο-
τέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό
τους, την πιθανή υποτροπή τους και επα-
νεγκλεισμό τους. ανέδειξε την ανάγκη
των παιδιών να λειτουργήσει η συμ-
βουλευτική σε οργανωμένη βάση ώστε
να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην

ανάπτυξη της προσωπικότητας τους,
στην συμπεριφορά τους, στην καλυτέ-
ρευση σχέσεων, επιδόσεων, επιλογή
προσωπικών και επαγγελματικών απο-
φάσεων, στο μέλλον τους.

Για την επίτευξη όλων των παρα-
πάνω χρειάζεται επιμόρφωση πολυε-
πίπεδη όλων των εμπλεκόμενων, έντα-
ξη στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχο-
λείων, δημιουργία νομοθετικού πλαι-
σίου και κανονισμού, συνεργασία με
εξωτερικούς φορείς και επιστημονικά
εκπαιδευμένο προσωπικό. Εν κατα-
κλείδι χρειάζεται ένα σαφές θεσμικό
πλαίσιο που θα αφορά την ίδρυση, ορ-
γάνωση και λειτουργία συμβουλευτικής
υποστηρικτικής, επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και ένταξης και επανέ-
νταξης. Σε αυτό το πλαίσιο η κύρια
έρευνα θα επιχειρήσει τη βαθύτερη με-
λέτη αυτών των αναγκών μέσω συνε-
ντεύξεων του προσωπικού και των ίδιων
των εγκλείστων.
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Εισαγωγή

η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες
αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα των
σύγχρονων κοινωνιών, που όμως δεν
αφορά μόνο την επίδραση της ναρκω-
τικής ουσίας καθεαυτής, αλλά την ίδια
την εμπειρία ως τρόπο ζωής και σχετί-
ζεσθαι που αναπτύσσουν τα εξαρτημέ-
να άτομα με τους άλλους και το περι-
βάλλον τους. αφορά μια συγκεκριμένη
εμπειρία που έχουν οι χρήστες, έναν
τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, ένα σύ-
στημα αξιών και κωδίκων επικοινωνίας

που αναπτύσσουν, μέσα από τα οποία
συνδέονται ή καλύτερα αποστασιοποι-
ούνται ή περιθωριοποιούνται από τον
υπόλοιπο κόσμο. η έλλειψη εμπιστο-
σύνης στον εαυτό, η μειωμένη αυτοε-
κτίμηση, η ανικανότητα να διαχειρι-
στούν τα συναισθήματα χαρακτηρίζει
τα εξαρτημένα άτομα και κυρίαρχη εί-
ναι η αίσθηση της αποτυχίας και της έλ-
λειψης ένταξης και αναγνώρισης από
τους άλλους, μη ολοκλήρωσης της ταυ-
τότητας (Μάτσα, 2001). 

η ολοένα αυξανόμενη εμπλοκή των
ατόμων με τη χρήση ουσιών οδηγεί επι-

* η Μ.Γ. είναι κοινωνιολόγος, Μα, PhD.c., Επαγγελματική Σύμβουλος στο ΕκΠα αθήνας του ιν-
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2103327722, m.grammatika@inegsee.gr / mariagrammatika@yahoo.gr.
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πρόσθετα σε κοινωνικό αποκλεισμό
καθώς οι χρήστες γίνονται «άλλοι», δη-
λαδή διαφορετικοί από τα υπόλοιπα
μέλη της κοινωνίας. Σε πολλές περι-
πτώσεις τα (απ)εξαρτημένα άτομα
χρειάζονται κοινωνική ένταξη και όχι
επανένταξη και ένα από τα μεγαλύτε-
ρα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπί-
σουν είναι να διαπεράσουν το τείχος
του κοινωνικού αποκλεισμού και της
διάκρισης εις βάρος τους (Buchanan,
2004). 

Στην θεραπεία και αντιμετώπιση της
τοξικοεξάρτησης, η εκπαίδευση και ο
επαγγελματικός προσανατολισμός απο-
τελούν κίνητρο για αλλαγή του τρόπου
ζωής και παράγοντα που προάγει την
προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. απο-
τελούν βασικό και αναγκαίο μέρος των
υπηρεσιών που παρέχονται στα υπό
απεξάρτηση μέλη, καθώς η χρόνια προ-
βληματική χρήση ουσιών, μαζί με τα άλ-
λα προβλήματα που επισωρεύει, συνε-
πάγεται συνήθως και σημαντικές ελ-
λείψεις σε επίπεδο εκπαίδευσης, επαγ-
γελματικών προσόντων και πείρας (κΕ-
ΘΕα, 2006).

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανά-
γκες των εξαρτημένων ατόμων αυξά-
νουν τα αποτελέσματα θεραπείας. Επο-
μένως, ένας σημαντικός στόχος μιας
αποτελεσματικής πολιτικής επανέντα-
ξης είναι να αναγνωρίσει την απασχό-
ληση και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
(απ)εξαρτημένων ατόμων και να τους
παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσουν
τη γενική παιδεία και μόρφωση, να πι-
στοποιήσουν γνώσεις και να αποκτή-
σουν κοινωνικές δεξιότητες ζωής. 

Κεφάλαιο 1: Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των εξαρτημένων
ατόμων στην Ελλάδα 

η ετήσια έκθεση του Ε.κ.τΕ.Π.Ν.
(2015), παρουσιάζει τα κοινωνικό-δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά των χρη-
στών που αιτήθηκαν θεραπεία στην Ελ-
λάδα για το 2013: 

το 84,1% είναι άντρες, η μέση ηλι-
κία τα 32 έτη, η συντριπτική τους πλει-
ονότητα (άνω του 90%) έχει Ελληνική
υπηκοότητα και σταθερή στέγη (88,2%),
κύρια ουσία κατάχρησης τα οπιοειδή
(69,3%) και αρκετοί (26,7%) κάνουν
ενέσιμη χρήση. υψηλό ποσοστό (71,7%)
ανέφεραν πολλαπλή χρήση ουσιών (≥
2). η μέση ηλικία έναρξης της παρά-
νομης χρήσης είναι τα 16 έτη. τρεις στις
5 αιτήσεις αφορούσαν άνεργους χρή-
στες (60,3 %), ένας στους 6 (16,9 %)
ανέφερε σταθερή εργασία, ενώ σχεδόν
ένας στους 4 (22,8 %) απασχολούνταν
περιστασιακά. Ένας στους 2 χρήστες
(48,7%) είχε ολοκληρώσει τη δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση.

το εκπαιδευτικό επίπεδο των χρη-
στών ποικίλει: το 22% είναι απόφοι-
τοι δημοτικού, το 32,6% απόφοιτοι Γυ-
μνασίου, το 39,1% απόφοιτοι λυκεί-
ου, ενώ μόνο 4,6% αναφέρει ολοκλή-
ρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού των χρη-
στών που ζητούν βοήθεια έχει διακό-
ψει πριν την ολοκλήρωση της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και φαί-
νεται να υπάρχει στο χρόνο σταδιακή
βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου
(Ε.κ.τΕ.Π.Ν., 2006). από την έρευνα
του κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
ατόμων (2007β), για τα έτη 2000-06
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προκύπτει ότι ο μέσος όρος ηλικίας
διακοπής του σχολείου είναι τα 14 έτη
και, συνήθως, η διακοπή προηγείται
από την ηλικία κατά την οποία γίνεται
η έναρξη της χρήσης παράνομης ου-
σίας. 

το σχολικό ιστορικό, η χαμηλή κοι-
νωνικό-οικονομική προέλευση, η υιο-
θέτηση της κουλτούρας της περιθωριο-
ποίησης και η χρήση καθεαυτή σε νεα-
ρή ηλικία είναι παράγοντες που σχετί-
ζονται με τη διακοπή της εκπαίδευσης
(Papandreou, 2000). η κατάχρηση ου-
σιών έχει επιπτώσεις λειτουργικότητας
σε μερικούς ή σε όλους τους τομείς της
ζωής των ατόμων. οι χρήστες ουσιών
συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα
συμπεριφοράς, αποδιοργάνωση στις
σκέψεις και διαταραχές στη διάθεση.
οι αξίες τους είναι σε σύγχυση ή είναι
ανύπαρκτες ενώ παράλληλα αντιμετω-
πίζουν ελλείψεις στην έκφραση λόγου,
σε δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής
(De Leon, 1986).

ο πληθυσμός των εξαρτημένων ατό-
μων αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά
ανεργίας ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρί-
ζεται από σημαντικές ελλείψεις σε επί-
πεδο εκπαίδευσης, επαγγελματικών
προσόντων και επαγγελματικής εμπει-
ρίας. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των
εξαρτημένων ατόμων έχουν διακόψει
τις σπουδές τους στη γενική ή την τε-
χνική εκπαίδευση και δεν έχουν επαγ-
γελματική κατάρτιση. ακόμη και τα
εξαρτημένα άτομα που έχουν προσό-
ντα, δεν έχουν απασχόληση και δεν
ασκούν επαγγέλματα αντίστοιχα με το
μορφωτικό τους επίπεδο και τις δεξιό-
τητές τους (κΕΘΕα, 2003α). η προ-
σπάθεια τους να ενταχθούν στο κοινω-

νικό περιβάλλον και στην αγορά εργα-
σίας, έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτη-
ση και βελτίωση των εκπαιδευτικών
προσόντων και δεξιοτήτων από την
πλευρά τους. 

Κεφάλαιο 2: Συμβουλευτική 
και επαγγελματικός 
προσανατολισμός στον τομέα 
της τοξικοεξάρτησης 

Ένα από τα σημαντικότερα μοντέ-
λα θεραπείας της τοξικοεξάρτησης εί-
ναι αυτό της Θεραπευτικής κοινότητας,
(Θκ) όπου ενθαρρύνεται κάθε θετική
αλλαγή μέσα από τις αρχές, τους στό-
χους και την ενεργό συμμετοχή των ατό-
μων. Σκοπός είναι να αντιμετωπίζονται
όχι μόνο θέματα χρήσης ουσιών αλλά
και μια σειρά από ψυχολογικά, ιατρι-
κά, νομικά, επαγγελματικά και κοινω-
νικά προβλήματα των μελών (Πουλό-
πουλος, 2005). 

Για τα εξαρτημένα άτομα, οι Θκ εί-
ναι συνήθως η πρώτη έκθεση και συμ-
μετοχή στη ζωή των ενηλίκων. η έννοια
της συμβουλευτικής και απεξάρτησης
σημαίνει ένταξη, δηλαδή να μάθουν για
πρώτη φορά δεξιότητες, συμπεριφορές
και αξίες που να σχετίζονται με την ευ-
ρύτερη κοινωνία και έναν κοινωνικό
τρόπο ζωής (National Institute on Drug
Abuse, 2002). το να αναπτύξουν τα
εξαρτημένα άτομα την αυτοεκτίμηση,
κοινωνικές και προσωπικές δεξιότη-
τες, και να είναι λειτουργικοί σε διά-
φορους τομείς της ζωής, μπορεί να συμ-
βάλλει στην πρόληψη της υποτροπής.
Επομένως, «η αποτελεσματικότητα των
θεραπευτικών παρεμβάσεων σχετίζε-
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ται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του
εξαρτημένου ατόμου, του θεραπευτι-
κού συστήματος και του κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος» (Πουλόπουλος, 2005, σ.
195-196).

Ένας από τους σκοπούς της Θ.κ. εί-
ναι να διευκολύνει τα άτομα να επα-
νασυνδεθούν με την εκπαιδευτική δια-
δικασία με την ευρεία έννοια, να συ-
μπληρώσουν σημαντικές ελλείψεις, να
διαμορφώσουν νέα εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα και δεξιότη-
τες, να αναπτύξουν προσωπικά ενδια-
φέροντα με δημιουργικούς τρόπους έκ-
φρασης και οργάνωσης του ελεύθερου
χρόνου (κΕΘΕα, 2003β). 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί δομές εκπαίδευσης που
απευθύνονται σε μέλη των προγραμ-
μάτων απεξάρτησης, έφηβους και ενή-
λικες που έχουν διακόψει τη φοίτησή
τους σε κάποια βαθμίδα της εκπαί-
δευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
σχολεία του κΕΘΕα, του 18 Άνω (του
ΨΝα), και η Σχολική Μονάδα αργώ
(του ΨΝΘ) (Ε.κ.τΕ.Π.Ν. 2007, σ. 90).
τα σχολεία αυτά αξιοποιούν τη νομο-
θεσία περί των «κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντων» όπου σύμφωνα με την υπουρ-
γική απόφαση Γ2/38398/18-04-03
(υΠΕΠΘ 2003), τα άτομα που έχουν
ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα
απεξάρτησης γίνονται δεκτά να προ-
σέλθουν σε κατατακτήριες, απολυτή-
ριες ή προαγωγικές εξετάσεις του Γυ-
μνασίου ή του λυκείου στο τέλος της
χρονιάς. Έχουν τη δυνατότητα να εγ-
γραφούν σε δημόσια σχολεία και να
δώσουν εξετάσεις χωρίς να επιβάλ-
λεται η παρακολούθηση των μαθημά-
των (Ε.κ.τΕ.Π.Ν. 2007, σ. 90). 

Κεφάλαιο 3: Στόχος και έννοιες
της έρευνας 

ο στόχος της ποσοτικής έρευνας
ήταν να αποτυπωθούν τα κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά των κοινωνικών υποκει-
μένων και να διαγραφεί το προφίλ αυ-
τών που επιδίωξαν και συνέχισαν την
εκπαίδευση κατά την παραμονή τους
στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Επίσης,
διερευνήθηκε η εκπαιδευτική πορεία
των ατόμων σε σχέση με το πολιτισμι-
κό τους κεφάλαιο. 

η εκπαιδευτική πορεία των απε-
ξαρτημένων ατόμων αφορά το αρχικό
επίπεδο εκπαίδευσης και τη διακοπή ή
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης στο παρελθόν, τη συνέχιση
της εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές
επιλογές που έκαναν κατά την παρα-
μονή τους στο πρόγραμμα απεξάρτησης. 

το πολιτισμικό κεφάλαιο των ατό-
μων αναφέρεται στη θεσμοποιημένη κα-
τάσταση η οποία περιλαμβάνει την
επαγγελματική κατάσταση, το εκπαι-
δευτικό επίπεδο και τον τόπο κατοικίας
των γονέων τους.

3.1. Σχέδιο συλλογής πραγματολογικού
υλικού και πληθυσμός της έρευνας 

ο πληθυσμός της ποσοτικής έρευνας
ανέρχεται σε 71 άτομα τα οποία, είτε εί-
χαν αποφοιτήσει είτε είχαν ολοκληρώ-
σει το πρόγραμμα απεξάρτησης του κΕ-
ΘΕα Νόστος. η έρευνα πραγματοποι-
ήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
απεξάρτησης γιατί αποτελεί ένα χώρο
όπου εκτός από τις θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις και την ψυχολογική υποστή-
ριξη των μελών σε θέματα εξάρτησης
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που παρέχει, δίνεται έμφαση σε θέμα-
τα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
μελών σε κάθε φάση θεραπείας, ώστε
να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανά-
γκες τους. Περιλαμβάνει τη λειτουργία
του σχολείου, τον σχεδιασμό και εφαρ-
μογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
προγραμμάτων επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και κατάρτισης.

Στη συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα
τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη
συλλογή των δεδομένων είναι: α) η Ελ-
ληνική προσαρμογή του ερωτηματολο-
γίου FTDI «First Treatment Demand
Indicator», β) στοιχεία της εκπαιδευτι-
κής πορείας των ατόμων όπως κατα-
γράφεται από το προσωπικό του τμή-
ματος εκπαίδευσης του προγράμματος
και περιλαμβάνει στοιχεία για το ιστο-
ρικό εκπαίδευσης και τη συμμετοχή των
ατόμων σε εκπαίδευση κατά την παρα-
μονή τους στο πρόγραμμα απεξάρτη-
σης. και γ) μέρος του «Ερωτηματολο-
γίου για τα χαρακτηριστικά των μελών

της οικογένειας και άλλων σημαντικών
προσώπων» του κέντρου οικογενεια-
κής υποστήριξης του κΕΘΕα Νόστος.
Στην εργασία διερευνήθηκαν τα κοι-
νωνικό-δημογραφικά στοιχεία των γο-
νέων των κοινωνικών υποκειμένων.

η κατηγοριοποίηση των επιπέδων
εκπαίδευσης έγινε σύμφωνα με την ολο-
κλήρωση και τον απολυτήριο τίτλο που
αποκομίζει κάποιος από τις βασικές
βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ως προς το πολιτισμικό κεφάλαιο
και προκειμένου να γίνει ο διαχωρι-
σμός των επιπέδων λαμβάνονται υπό-
ψη τρεις βασικοί παράγοντες οι οποίοι
και συνδυάστηκαν με την κατηγοριο-
ποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου
(κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη
2005, σσ. 368-9) και αφορούν τους γο-
νείς των κοινωνικών υποκειμένων (κο-
ντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη υπό δη-
μοσίευση): α) το είδος του επαγγέλμα-
τος, β) το επίπεδο εκπαίδευσης και γ)
η γεωγραφική περιοχή κατοικίας2. 

564

2. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα όρια των παραπάνω παραγόντων είναι σχετικά και
ο συνδυασμός αυτών καθορίζει την κατάταξη του πολιτισμικού κεφαλαίου το οποίο διακρίνε-
ται σε 3 επίπεδα: 
1: υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο 

Επαγγέλματα: περιλαμβάνονται επιστημονικά επαγγέλματα, επαγγέλματα διεύθυνσης και
διοίκησης, εκπαιδευτικοί και ιδιοκτήτες μεγάλης επιχείρησης. Εκπαίδευση: απόφοιτοι τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (αΕι/τΕι). τόπος κατοικίας: στην αθήνα, τα βόρεια και τα Νότια
προάστια.

2: Μέσο πολιτισμικό κεφάλαιο
Επαγγέλματα: υπάλληλοι γραφείου, λοιπά ελεύθερα επαγγέλματα, ένοπλες δυνάμεις, έμπο-
ροι, ιδιοκτήτες μικρής επιχείρησης, απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές, ει-
δικευμένοι τεχνίτες, ιδιοκτήτες γης. Εκπαίδευση: απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ιΕκ). τόπος κατοικίας: στον Πειραιά, την ανατολική
και δυτική αττική, τα αστικά επαρχιακά κέντρα.

3: Χαμηλό πολιτισμικό κεφάλαιο
Επαγγέλματα: απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. οικιακοί υπάλληλοι), ανειδί-
κευτοι εργάτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, οικιακά. Εκπαίδευση: επιπέδου δημοτικού (συμπε-
ριλαμβάνονται οι αναλφάβητοι)  τόπος κατοικίας: σε αγροτικές περιοχές.



Κεφάλαιο 4: Ανάλυση 
των ποσοτικών δεδομένων

4.1. Κοινωνικό-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά

Όλα τα άτομα της έρευνας 100% (71
άτομα) είναι ελληνικής υπηκοότητας
και εθνικότητας. η πλειοψηφία του
δείγματος είναι άντρες 84.5% και η ανα-
λογία αυτή έναντι των γυναικών, δια-
πιστώνεται σε αντίστοιχα ερευνητικά
δεδομένα και μελέτες (Ε.κ.τΕ.Π.Ν.
2006, σ. 35). η μέση ηλικία των ατόμων
κατά την προσέλευση αυτών στο πρό-
γραμμα απεξάρτησης είναι τα 26.5 έτη
(± 4.5 έτη). δεν διαπιστώνονται δια-
φορές στη μέση ηλικία προσέλευσης
ανάμεσα στα δύο φύλα.

κατά την περίοδο προσέλευσης στο
πρόγραμμα απεξάρτησης, η πλειοψη-
φία των ατόμων ήταν άγαμοι (93%) και
οι περισσότεροι ζούσαν με την γονεϊκή
τους οικογένεια (83.1%). το γεγονός
ότι οι περισσότεροι διέμεναν με την πα-
τρική τους οικογένεια αντιστοιχεί και
σε άλλα ερευνητικά δεδομένα (κΕΘΕα
2007) και ίσως η συγκεκριμένη μέτρη-
ση να επιβεβαιώνει τη ισχυρή σύνδεση
των εξαρτημένων ατόμων με την πα-
τρική οικογένεια ή την πίεση του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος προς ένταξη
των ατόμων σε πρόγραμμα απεξάρτη-
σης την περίοδο εκείνη.

Ως προς την εργασιακή κατάσταση
του πληθυσμού της έρευνας, το 83.1%
των ατόμων ήταν άνεργοι και μόνο το
9.9% είχε σταθερή εργασία. Παρόλα
αυτά, οι περισσότεροι είχαν εξασκήσει
κάποιο επάγγελμα κατά το παρελθόν.
42.3% των ατόμων είχε απασχόληση ει-
δικευμένης εργασίας (τεχνίτες και οι-

κοδόμοι) και 33.8% είχε χαμηλού επι-
πέδου απασχόληση (υπάλληλοι σε επι-
χείρηση και πωλητές).τα υπόλοιπα άτο-
μα (19.7%) είτε είχαν εξασκήσει ανει-
δίκευτη εργασία είτε δεν είχαν εργα-
στεί ποτέ (4.2%).

4.2. Χαρακτηριστικά που αφορούν 
τη χρήση ουσιών

το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυ-
σμού της έρευνας (85.9%) ξεκίνησε τη
χρήση των παράνομων ουσιών γενικά
με ακατέργαστη ρητίνη (χασίς) ενώ το
υπόλοιπο 14.1% ξεκίνησε με άλλες ου-
σίες (ηρωίνη, κοκαΐνη, ηρεμιστικά φάρ-
μακα, εισπνεόμενες ουσίες και κωδεϊ-
νούχα υγρά). Στην πορεία της εξάρτη-
σης των υποκειμένων, η επικρατέστερη
κύρια ουσία κατάχρησης είναι η ηρωί-
νη κατά 94.4%, ενώ το υπόλοιπο ποσο-
στό 5.6% δηλώνει και άλλες ουσίες. 

Σε σύγκριση μεταξύ των δύο ομά-
δων πληθυσμού της έρευνας, αυτών που
συνέχισαν την εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια του προγράμματος απεξάρ-
τησης και αυτών που δεν έκαναν καμία
εκπαιδευτική επιλογή, εντοπίζονται δια-
φορές ως προς τη μέση ηλικία έναρξης
της χρήσης των παράνομων ουσιών. τα
άτομα που συνέχισαν την εκπαίδευση
ξεκίνησαν τη χρήση ουσιών περίπου
15.5 ετών, ενώ τα άλλα υποκείμενα την
ξεκίνησαν σχεδόν ένα χρόνο αργότερα
(μ.ο.=16.48 έτη). Περίπου ένας χρόνος
διαφοράς διαπιστώνεται και στην μέση
ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας χρή-
σης ανάμεσα στα άτομα που συνέχισαν
την εκπαίδευση (μ.ο.=18.57 έτη) και
στα άτομα που δεν την συνέχισαν
(μ.ο.=19.72 έτη).
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4.3. Κοινωνικό-μορφωτικά 
χαρακτηριστικά της οικογένειας

η πλειοψηφία των οικογενειών του
πληθυσμού της έρευνας (39.4%) κατοι-
κεί στον Πειραιά και τις γύρω περιο-
χές (Νίκαια, κερατσίνι, κορυδαλλός
κλπ). 21.1% κατοικεί στην αθήνα (πε-
ριλαμβάνονται το κέντρο, τα βόρεια και
Νότια προάστια) και 8.5% μένει στις
δυτικές και ανατολικές συνοικίες ατ-
τικής. Σε αστικά κέντρα της επαρχίας
μένει το ποσοστό των 16.9%, ενώ 14.1%
διαμένει σε αγροτικές περιοχές.

Ως προς την εκπαίδευση του πατέ-
ρα, το μεγαλύτερο ποσοστό (47.9%) συ-
γκεντρώνεται μέχρι το επίπεδο του δη-
μοτικού (συμπεριλαμβάνονται και οι
αναλφάβητοι). 25.4% των πατέρων ολο-
κλήρωσε το γυμνάσιο και οι υπόλοιποι
έχουν ολοκληρώσει το λύκειο (18,3%)
(γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης) ή έχουν ολοκληρώσει σπουδές τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (8,5%) (αΕι/
τΕι). Ως προς τις μητέρες, το μισό πο-
σοστό του δείγματος (53.5%) συγκε-
ντρώνεται στο επίπεδο εκπαίδευσης του
δημοτικού ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εί-
τε έχει αποφοιτήσει από το γυμνάσιο
(16.9%), από το λύκειο κατά 15.5% και
το 14.1% έχει πραγματοποιήσει σπου-
δές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

η πλειοψηφία των πατέρων κατά ένα
σημαντικό ποσοστό φαίνεται ότι εργά-
ζεται σε επαγγέλματα που βρίσκονται
χαμηλά στην επαγγελματική κλίμακα.
διαπιστώνεται ότι σχεδόν οι μισοί
(46.5%) από τους πατέρες ασκούν επαγ-
γέλματα ειδικευμένης εργασίας (κυρίως
τεχνίτες και οικοδόμοι), 25.4% έχουν χα-
μηλού επιπέδου απασχόληση π.χ. ως
ιδιωτικοί υπάλληλοι και ναυτικοί. Ένα

μικρό ποσοστό (8.5%) μοιράζεται ανά-
μεσα στις τρεις κατηγορίες αντίστοιχα:
της απασχόλησης σε ιδιόκτητη επιχεί-
ρηση (π.χ. καφενείο), της μέσου επιπέ-
δου απασχόλησης σε επαγγέλματα γρα-
φείου (π.χ. δημόσιος υπάλληλος) και της
υψηλής ειδίκευσης απασχόληση. 

Ως προς το επάγγελμα των μητέρων,
το μεγαλύτερο ποσοστό (38%) ασχο-
λείται με τα οικιακά και ένα επίσης με-
γάλο ποσοστό μοιράζεται ανάμεσα στις
τρεις κατηγορίες, της ανειδίκευτης ερ-
γασίας (14.1%) (κυρίως καθαρίστρια
και οικιακή βοηθός), της ειδικευμένης
εργασίας (11.3%) όπου ασκούν επαγ-
γέλματα με τεχνικού χαρακτήρα εξει-
δίκευση (π.χ. κομμώτρια) και της χαμη-
λού επιπέδου απασχόλησης (14.1%) (κυ-
ρίως υπάλληλοι γραφείου). Σχεδόν σε
όλες τις περιπτώσεις απασχόλησης υψη-
λής ειδίκευσης, τόσο για τους πατέρες
όσο και για τις μητέρες καταγράφηκε
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

λαμβάνοντας υπόψη τους παράγο-
ντες της επαγγελματικής απασχόλησης,
του εκπαιδευτικού επιπέδου και της γε-
ωγραφικής περιοχής του τόπου κατοι-
κίας των γονέων, διακρίνονται 3 επί-
πεδα πολιτισμικού κεφαλαίου. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των
γονέων (59.2%) κατατάσσεται στο μέ-
σο πολιτισμικό κεφάλαιο και στο χα-
μηλό πολιτισμικό κεφάλαιο (32.4%),
ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό (8.5%)
κατέχει υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο.

4.4. Εκπαιδευτική πορεία των ατόμων

το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων
της έρευνας κατά την περίοδο προσέ-
λευσης στο πρόγραμμα απεξάρτησης
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ήταν απόφοιτοι γυμνασίου (53.5%), ενώ
το 35.2% ήταν απόφοιτοι λυκείου. Ένα
μικρό ποσοστό (8.5%) ήταν απόφοιτοι
δημοτικού, ενώ ένα ακόμα μικρότερο
ποσοστό (2.8%) αναφέρει ολοκλήρω-
ση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλο πο-
σοστό των ατόμων (49.2%) έκανε προ-
σπάθεια στο παρελθόν να προχωρήσει
σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης χω-
ρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώ-
σει τη φοίτηση με αποτέλεσμα τη δια-
κοπή αυτής. Ένα μεγάλο ποσοστό
(29.6%) αυτών που διέκοψαν την εκ-
παίδευση αφορά τα επαγγελματικά λύ-
κεια, φαινόμενο που διαπιστώνεται και
στην έρευνα για την μαθητική διαρροή
(Γιαννάκου 2007). 

από το δείγμα των 71 ατόμων, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς (64.8%, 46
άτομα) εντάχθηκαν σε κάποιου είδους
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος απεξάρτησης, ενώ 35.2% (25
άτομα) δεν ακολούθησαν κανενός εί-
δους εκπαίδευση. Γενικότερα, ως προς
τα κοινωνικά υποκείμενα που συνέχι-
σαν την εκπαίδευση, επικρατεί η τάση
για απόκτηση απολυτήριου τίτλου λυ-
κείου σε ποσοστό κατά 47.9% με έμφα-
ση στη γενική εκπαίδευση) ή για επαγ-
γελματική κατάρτιση σε ιΕκ (16.9%).
Ένα πολύ μικρό ποσοστό όμως (2,8)
στρέφεται προς την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση γεγονός που δείχνει ότι «ενώ
έχουν αφυπνιστεί οι μαθησιακές επιθυ-
μίες τους, δεν θέτουν πολύ υψηλούς στό-
χους όσον αφορά την επιμόρφωσή τους»,
όπως φαίνεται και σε άλλες μελέτες
(λιακοπούλου 2000, σ. 97).

διαπιστώνεται ότι η επιλογή της εκ-
παίδευσης στη διάρκεια του προγράμ-

ματος απεξάρτησης σε σχέση με αρχι-
κό επίπεδο εκπαίδευσης είναι στατι-
στικά σημαντική. τα άτομα (87%) που
ζητούν επιπλέον εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
απεξάρτησης εμφανίζουν χαμηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι
την ολοκλήρωση της φοίτησης στο γυ-
μνάσιο (περιλαμβάνονται και όσα άτο-
μα είχαν διακόψει νωρίτερα). Στην αντί-
θετη περίπτωση, το 84% των ατόμων
που δεν επέλεξαν να συνεχίσουν την
εκπαίδευση στο πρόγραμμα απεξάρτη-
σης, είχαν ήδη ολοκληρώσει τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση στο παρελθόν
(συμπεριλαμβάνονται και όσοι εισή-
χθησαν σε πανεπιστήμια και ιΕκ). Επο-
μένως, τα άτομα αυτά θεωρούν ότι ήδη
κατέχουν ένα εκπαιδευτικό επίπεδο και
δεν χρειάζεται να το βελτιώσουν ή δί-
νουν, σε αυτήν την περίοδο της απε-
ξάρτησης, προτεραιότητα σε άλλους το-
μείς ζωής.

Παρατηρείται σημαντική διαφορά
ανάμεσα σε αυτούς που έχουν υψηλό ή
χαμηλό πολιτισμικό κεφάλαιο και την
μετέπειτα συνέχιση της εκπαίδευσης.
τα κοινωνικά υποκείμενα με χαμηλό
πολιτισμικό κεφάλαιο, συνεχίζουν τη
φοίτηση κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος απεξάρτησης και επιδιώ-
κουν την αναβάθμιση του εκπαιδευτι-
κού τους επιπέδου σε μεγαλύτερο πο-
σοστό (82.6%) από τα άλλα άτομα.

Συμπεράσματα 

διαφορές εμφανίζονται ως προς τη
διάσταση του πολιτισμικού κεφαλαίου
και την διακοπή ή ολοκλήρωση του σχο-
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λείου στο παρελθόν. τα άτομα με υψη-
λό πολιτισμικό κεφάλαιο διαπιστώνε-
ται ότι είχαν τουλάχιστον ολοκληρώσει
τη δευτεροβάθμια ή/ και συνέχισαν στη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ
το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην πε-
ρίπτωση των ατόμων με χαμηλό πολιτι-
σμικό κεφάλαιο. Όσο χαμηλότερο το
πολιτισμικό κεφάλαιο των ατόμων, τό-
σο ενισχύονται οι πιθανότητες για σχο-
λική αποτυχία και για διακοπή του σχο-
λείου πριν την ολοκλήρωση της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. 

τα κοινωνικά υποκείμενα που συ-
νέχισαν την εκπαίδευση στο πρόγραμ-
μα απεξάρτησης έχουν χαμηλό πολιτι-
σμικό κεφάλαιο και παρουσιάζουν χα-
μηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης κατά
την περίοδο προσέλευσης στο πρό-
γραμμα απεξάρτησης. το αντίθετο συμ-
βαίνει στα άτομα που δεν συνέχισαν την
εκπαίδευση, έχουν δηλαδή υψηλότερο
πολιτισμικό κεφάλαιο και υψηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι το
πολιτισμικό κεφάλαιο των υποκειμένων
ποικίλει σε σχέση με χαρακτηριστικά
της εξάρτησης ουσιών, σχετίζεται όμως
με ζητήματα υποστήριξης και προώθη-
σης της εκπαίδευσης στο παρελθόν.

κατά την εκπαιδευτική τους πορεία,
τα κοινωνικά υποκείμενα που επανα-
συνδέονται με την εκπαίδευση αξιο-
ποιούν τις ευνοϊκές γι αυτούς ρυθμίσεις,
αποκτούν απολυτήριο τίτλο σπουδών
γυμνασίου και λυκείου και προτιμούν,
όπως ο ευρύτερος πληθυσμός ενηλίκων,
«μορφές τυπικής εκπαίδευσης οι οποί-
ες οδηγούν σε πτυχίο που έχει κοινω-
νικό κύρος» (κόκκος, 2005, σ.108). Ένα
πολύ μικρό ποσοστό όμως στρέφεται
προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ

ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων ζη-
τά την επαγγελματική κατάρτιση και
βελτίωση των επαγγελματικών προσό-
ντων, που πιθανά θα τους εξασφαλίσει
καλύτερες συνθήκες απασχόλησης στην
αγορά εργασίας. 

η κοινωνική προέλευση είναι πα-
ράγοντας που σχετίζεται αφενός με την
ολοκλήρωση της φοίτησης των απε-
ξαρτημένων ατόμων στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, και αφετέρου με τη συ-
νέχιση της εκπαίδευσης κατά τη διαδι-
κασία της απεξάρτησης. τα άτομα που
κινητοποιούνται περισσότερο για να
συνεχίσουν την εκπαίδευση και την χρη-
σιμοποιούν ως μέσον ένταξης, είναι αυ-
τά που έχουν τα λιγότερα εφόδια και
προσόντα και έχουν χαμηλό πολιτισμι-
κό κεφάλαιο. το πρόγραμμα απεξάρ-
τησης φαίνεται να υποστηρίζει τα άτο-
μα με αυτά τα χαρακτηριστικά, με στό-
χο να αναβαθμίσουν τα εκπαιδευτικά
και επαγγελματικά τους προσόντα ώστε
να αντεπεξέλθουν στην αγορά εργα-
σίας και να επιτύχουν την κοινωνική
τους ένταξη. 

Συνεπώς, τα απεξαρτημένα άτομα
έχουν ανάγκη για σθεναρή υποστήριξη
και συμβουλευτική σχετικά με τη στα-
διοδρομία τους ώστε να είναι σε θέση
να προετοιμαστούν για την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας. η κινητοποίηση
και η αυτοπεποίθηση τους χρειάζεται
να αναπτυχθεί καθώς και η ανθεκτικό-
τητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήμα-
τα και τα εμπόδια στην πορεία τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπλο-
κή τους με τη συμβουλευτική διαδικα-
σία αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. η συ-
νέχιση της υποστήριξης είναι απαραί-
τητη για να εξασφαλιστεί ότι παραμέ-
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νουν ενεργοποιημένοι και τελικά επα-
νεντάσσονται αποτελεσματικά στην εκ-
παίδευση ή την εργασία. από αυτή την
άποψη, η παροχή συμβουλευτικής απο-

κτά μια ευρεία προσέγγιση για την προ-
ετοιμασία των νέων ώστε να ορίσουν με
καλύτερους όρους την μετέπειτα στα-
διοδρομία τους (Britton et al., 2011).
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Εισαγωγή 

«Μετεβλήθη εντός μου 
και ο ρυθμός του κόσμου»

(το φάσμα μου, Γ. βιζυηνός, 1894)

η διάγνωση της HIV λοίμωξης απο-
τελεί βαθιά τραυματική εμπειρία για τη
μητέρα και νοηματοδοτείται ως επίλο-
γος μιας διαρκούς προσπάθειας του
παιδιού της να θίξει της υπόληψή της
με τον ιό της «επαίσχυντης τιμωρίας»,
να την σκοτώσει μέσω ενός συμβολικού
τελεσίδικου “overdose” που βιώνεται
ως εκδραματιζόμενη αυτοκτονία. Ενώ
με τη χρήση «επιτελείται μια διαρκής

προσομοίωση θανάτου» (Le Poulichet,
αναφέρ. από τη Μάτσα, 2012: 20) με τη
διάγνωση του HIV αντιστρέφεται η
αναμενόμενη σειρά θανάτου των γενε-
ών και σφραγίζεται οριστικά η απώλεια
της ελπίδας (κωνσταντινίδης, Cabello
Garza, 2007). Ενώ η εξάρτηση εγκυ-
στώνει μέσα στο σπείραμά της τον χρή-
στη, η διάγνωση της HIV λοίμωξης ανα-
σύρει επιτακτικά το πρώιμο ανεπεξέρ-
γαστο πένθος και σημαδεύει την μητέ-
ρα ούσα πάντα το κέντρο βάρους της
ελληνικής οικογένειας. 

η Μάτσα (2008β: 144) σημειώνει: «το
δράμα της τοξικομανίας του παιδιού, ο
φόβος του θανάτου του, ο κοινωνικός
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ΠΡΟΣφΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Περίληψη
η τριπλή διάγνωση: τοξικομανία, ψυχική διαταραχή και HIV λοίμωξη συνιστά μια τριλο-
γία θανάτου που έχει ως φόντο ανεπεξέργαστα πένθη για απώλειες. το παρόν άρθρο εστιά-
ζει στις δυσκολίες των μητέρων να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια θεραπευτική
επαγγελματική σχέση συνεργασίας ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους. η προσέλευση σε μια
υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης προσλαμβάνεται κυρίως ως απειλή προς την υπερε-
μπλοκή της μητέρας και ως φόβος απώλειας του ελέγχου. το άρθρο επικεντρώνεται στις
δυσκολίες τους να διατυπώσουν αίτημα και να προσαρμοστούν στη νέα διάγνωση καθώς και
στις αντιστάσεις για δημιουργία θεραπευτικής σχέσης.

Λέξεις κλειδιά: Μητέρα, Πένθος, HIV λοίμωξη, αίτημα, Επαγγελματική σχέση, αντίσταση.



στιγματισμός, σφραγίζουν την οικογε-
νειακή ατμόσφαιρα με τα πιο έντονα
αρνητικά συναισθήματα». η θλίψη και
ο πόνος για τις απώλειες ακόμα κι όταν
δεν ομολογούνται, βασιλεύουν στο φό-
ντο κάθε συνεδρίας.

η HIV λοίμωξη μπορεί να συνυ-
πάρχει με την τοξικομανία καθ’ ότι συ-
νιστά μια από τις πραγματοποιήσεις
ενός επικίνδυνου τρόπου ζωής του το-
ξικομανούς (κωστούλας, 2002: 95). το
2011 παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερα ση-
μαντική αύξηση στα δηλωθέντα περι-
στατικά HIV(+) Χρηστών Ενδοφλέ-
βιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) (τσιάρα,
2012: 3). από την έναρξη της οικονο-
μικής κρίσης η χρήση φτηνών ναρκω-
τικών, όπως το shisha, το τάι, οι αμφε-
ταμίνες, έχουν δημιουργήσει ένα νέο
διαφοροποιημένο, αλματωδώς αυξα-
νόμενο πληθυσμό με HIV λοίμωξη
(News247.gr, 2012).

ο ιός HIV αποτελεί απειλητικό προ-
αναγγελθέντα θάνατο υπό τη σκιά του
στίγματος και βιώνεται συχνά ως ψυ-
χοσωματική αταξία ή υπαρξιακή δυ-
σφορία. Όπως το περιέγραψε εύστοχα
ένας οροθετικός «είναι μια ισόβια φυ-
λακή» (κωνσταντινίδης, 2010). Σύμ-
φωνα με την Μάτσα (2008β: 144) «στην
κρίση της οικογένειας του τοξικομανή
συμπυκνώνεται η κρίση ολόκληρης της
κοινωνίας» ενώ αλλού (2008α: 159) υπο-
γραμμίζεται από τη συγγραφέα η
«αστάθεια που κυριαρχεί στη συνολι-
κή λειτουργία της» που την μεταβάλλει

σε «φυτώριο εντάσεων, συγκρούσεων,
παρορμητικών πράξεων και γενικευ-
μένης βίας».

Όσα ο άνεμος δεν πήρε: αφηγή-
σεις των μητέρων σε πρώτο ενικό
πρόσωπο 

«Αλλάζουνε εντός μου 
τα σύνορα του κόσμου» 

(βόσπορος, Ν. Ζούδιαρης, 1995)

οι πέντε γυναίκες που κάθισαν απέ-
ναντί μου και αποτέλεσαν το κίνητρο
γι’ αυτό το κείμενο με κοίταζαν ελάχι-
στα στα μάτια. το βλέμμα τους τρεμό-
παιζε δειλά ως την άκρη του γραφείου,
η ντροπή τους ήταν εκκωφαντικά ηχη-
ρή και η θλίψη τους ανείπωτη. η αί-
σθηση αυτή διέτρεξε όλες τις συνεδρίες
που περιέκλειαν αλλόκοτα, θυμό, αδυ-
ναμία, επίκληση για βοήθεια, απόγνω-
ση και απελπισία. Άφηναν μετέωρα
ερωτήματα και παράπονα σε παρατε-
ταμένα πικρά σχόλια εξόδου1, διατυ-
πωμένα επιθετικά, κατευθυνόμενα προς
εμένα, χωρίς δυνατότητα ερμηνείας.
αφήνονταν ερήμην του χρόνου, σαν να
έπεφταν στο κενό, σε ένα άχρονο δι-
φορούμενο για εκείνες τόπο, σαν να
ανήκαν εκεί αλλά και ταυτόχρονα σαν
να μου έκαναν μια κάποιου είδους χά-
ρη, να αιωρούνται ως παράπονο προς
όλη την κοινωνία, την μοίρα. η αλλη-
λουχία γεγονότων και συμβάντων που
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1. το σχόλιο εξόδου «συνιστά τη σημαντικότερη  επικοινωνία μιας θεραπευτικής ώρας, κα-
θώς εκφράζει κάτι που ο ασθενής/συμβουλευόμενος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ειπωθεί ενό-
σω ο ίδιος βρίσκεται καθισμένος κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίας» (Γκάμπαρντ, 2010:
144).



τις έφερε στην πόρτα του γραφείου του
Συμβουλευτικού Σταθμού (ΣΣ) –ο οποί-
ος περιλαμβάνει στην πινακίδα της ει-
σόδου το συμπυκνωμένο, τρομακτικό
αρκτικόλεξο “HIV/AIDS”– προσθέτει
μια ακόμα δυσκολία στον άφατο πόνο
του τραυματισμένου βιογραφικού τους.

οι γυναίκες αυτές, μητέρες αγοριών
ηλικίας 22-30 ετών που είναι Χρήστες
Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) προ-
σήλθαν στη διετία 2011-2012, μέσα στο
πρώτο τρίμηνο της ανακοίνωσης της
διάγνωσης από το παιδί τους. Όλες εί-
ναι μεταξύ 42-53 ετών, μία έγγαμη, μία
χήρα και τρεις διαζευγμένες. Παρα-
πέμφθηκαν από άλλες υπηρεσίες που
συνήθως στο άκουσμα της HIV λοίμω-
ξης «κλείνουν το φάκελο της υπόθεσης»
θεωρώντας την διάγνωση αυτή εκτός
των αρμοδιοτήτων τους. το φαινόμενο
είναι γνωστό και διαρκώς επαναλαμ-
βανόμενο σε όλο το διάστημα της επι-
δημίας. τα άτομα που ζουν με HIV και
οι οικογένειές τους ταλαιπωρούνται
στους δαιδαλώδεις «υπονόμους», πα-
ραπομπών …αποπομπών, αμέτρητων
διασυνδέσεων σε υπηρεσίες που είναι
αρμόδιες καθ’ ύλην και αναρμόδιες
…κατά κανόνα να παρέμβουν, να εμπε-
ριέξουν και να συγκρατήσουν τον πλη-
θυσμό αυτό σε συνεργασία μαζί τους. 

ο ιστορίες των γυναικών και των οι-
κογενειών τους, παρότι μοναδικές
έχουν ενοποιητικά στοιχεία που συνι-
στούν τα χαρακτηριστικά οικογενεια-
κών συνόλων από τα οποία εξελίχθηκε

ένας χρήστης ουσιών. Στη παγκόσμια
βιβλιογραφία περιγράφονται ως οικο-
γένειες που εντός τους συνυπάρχουν
κυρίως κατάθλιψη, ψυχώσεις, αγχώδεις
ή διπολικές διαταραχές. Με δεδομένη
βάση αναφοράς τη συννοσηρότητα το-
ξικομανίας και HIV λοίμωξης, τη συ-
νύπαρξη πολλαπλών ψυχικών κατα-
στάσεων στην οικογένεια, η οποία σύμ-
φωνα με τη Μάτσα (2008β: 143) «χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής,
ορίων, δυσκολία ελεύθερης έκφρασης
συναισθημάτων, απουσία διαλόγου, δι-
πλά μηνύματα, δυσκολία να εκφράσουν
ελεύθερα τα συναισθήματά τους, υψηλό
βαθμό ενδοοικογενειακών συγκρούσε-
ων, συναισθηματική απόσταση», η μη-
τέρα είναι επιβαρυμένη με τις πιο βα-
ριές κατηγορίες που συνθέτουν μια τε-
ράστια ενοχή που είναι δύσκολο να
αποτάξουν. η ετυμηγορία της «δίκης»
περιλαμβάνει πάντα ένα σύνολο ρητών
και άρρητων δηλητηριωδών απαγγε-
λιών ευθύνης, τις στοχεύει και τις δια-
σύρει εσαεί ως τις βασικές ενόχους
οποιασδήποτε παρέκκλισης των παι-
διών τους. 

ο πατέρας περιγράφεται βίαιος και
επιθετικός, περιφερικός, αποσυρόμε-
νος ή απών ψυχικά, που κατά κανόνα
επιρρίπτει το βάρος της εξάρτησης του
παιδιού στην ίδια τη μητέρα με κατη-
γορίες του τύπου «τον είχες κάτω από
την φούστα σου», «εσύ τον κακόμαθες»
όπως μου ανέφερε η βέρα2 (έγγαμη/44)
στην πρώτη συνεδρία. οι φράσεις αυ-
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2. Σε όλες τις συμμετέχουσες γυναίκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα.
Επίσης, έχουν γίνει αλλαγές σε όποια στοιχεία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους
ή άλλων μελών της οικογένειάς τους. Στην πρώτη αναφορά στο κείμενο, για κάθε μία, μετά το ψευ-
δώνυμο ακολουθεί παρένθεση με την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία της, π.χ. (έγγαμη/44).



τές ουσιαστικά υπαινίσσονται μια συμ-
βιωτικού τύπου σχέση μητέρας-υιού που
αποτελεί άλλωστε βασικό μοντέλο οι-
κογενειών τοξικομανών. 

οι μητέρες εμφανίζονται με το χα-
ρακτηριστικό του «ιερομάρτυρα», υπο-
μένουν σιωπηλά τις ψυχικές κακουχίες
και δυσκολίες της καθημερινότητας,
βρίσκονται σε αλληλοεξαρτώμενες σχέ-
σεις θύτη-θύματος, αφέντη-δούλου με
τον πατέρα του παιδιού, χάριν της δια-
τήρησης μιας επισφαλούς ισορροπίας.
η Μαρία (διαζευγμένη/42) δήλωσε χα-
ρακτηριστικά για τον πρώην σύζυγό της:
«τι να κάνει κι εκείνος, δούλευε δωδε-
κάωρα, εγώ ήμουν στο σπίτι όλη μέρα»
ενώ και οι πέντε μητέρες φαίνεται να
έχουν αποδεχτεί και υποφέρουν στωι-
κά το δυσανάλογα μεγάλο μέρος της ευ-
θύνης «για την κατάληξη του παιδιού». 

Προβάλλουν συχνά το άγχος τους
για τα κακόβουλα σχόλια του ευρύτε-
ρου περιβάλλοντος, τον στιγματισμό
τους ως μητέρων παιδιών-τοξικομανών
και μέσω των αφηγήσεών τους ανα-
φέρθηκαν στις προσπάθειές τους να
αποκρύψουν την χρήση κυρίως για αυ-
τό τον λόγο. ο διπλός στιγματισμός από
την HIV λοίμωξη είναι ο κύριος λόγος
για την απόκρυψή της, ενώ η ύπαρξη
ψυχικής ασθένειας που προϋπήρχε ή
ενυπάρχει ακόμα στο παιδί τους έχει
παραγνωριστεί, αποσοβηθεί ή απορ-
ροφηθεί από την δυνατή ετικέτα της το-
ξικομανίας. Άλλωστε και οι πέντε γυ-
ναίκες θεωρούν ότι η ψυχική ασθένεια
-και η μόλυνση με HIV μεταγενέστε-
ρα – είναι συνέπεια της χρήσης και όχι

η πρωταρχική νόσος και αποφεύγουν
τις σχετικές διερευνητικές ερωτήσεις.
η Σόνια (διαζευγμένη/48) αναφερόμε-
νη στο ιστορικό της έναρξης της χρήσης
του γιού της είπε ότι όταν ο ψυχίατρος
του σύστησε να ακολουθήσει αντικα-
ταθλιπτική αγωγή εκείνη «φοβήθηκε
και σεβάστηκε τον φόβο του Α. (όνομα
του παιδιού) “να μην πάρει τα ladose3,
ήταν μονάχα δεκάξι χρονών”».

Έντονοι διαπληκτισμοί, βίαιες εκρή-
ξεις θυμού μετά από μακροχρόνιες συ-
γκαλύψεις δυσαρέσκειας και αιτημά-
των για ψυχική επαφή που δεν εκπλη-
ρώθηκαν, αποτελούν επαναλαμβανό-
μενες σκηνές στο σπίτι μετά την διά-
γνωση της HIV λοίμωξης. η κάτια (δια-
ζευγμένη/45) στην πρώτη συνεδρία δεν
ήθελε να σταματήσει να μιλά για αυτές
τις σκηνές με λεπτομέρειες, παρότι από
τα πρώτα λεπτά μου έκανε σαφές ότι
δεν πρόκειται να μιλήσει για κανέναν
άλλον πέραν του γιού της τονίζοντας:
«από εσάς χρειάζομαι μόνο τον τρόπο
να τον πείσω να πάει σ ένα πρόγραμμα,
ότι έγινε έγινε».

οι αφηγήσεις περιλαμβάνουν εκτε-
νείς περιγραφές διαφόρων συμβάντων
γύρω από τον αγώνα τους να απαγο-
ρεύσουν το σύμπτωμα «χρήση», περι-
γραφές από μνήμες που τις στοιχειώ-
νουν. η Ερμιόνη (χήρα/53) από τα φτω-
χά βορειοδυτικά προάστια της άκρης
της πόλης μιλούσε ακατάπαυστα περι-
γράφοντας τη στιγμή που ο γιος της «το
έσκασε κάτω απ τη μύτη της» από το
σπίτι και εκείνη «τον κυνήγησε στο βου-
νό όπου μέσα σε λίγα λεπτά» έγινε «η

574

3. Εμπορική ονομασία στην Ελλάδα του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου Prozak.



ίδια μάρτυρας» της διαμεσολάβησης με
τον έμπορο. η Μαρία ανέφερε όλες τις
προσπάθειες εξεύρεσης χρημάτων των
δόσεων για να καλύψει το γιο της και
να αποκρύψει το πρόβλημα από τον
πρώην σύζυγο και πατέρα του γιού της,
αναφέροντας πως «ήδη είχε πολλά προ-
βλήματα» και ήλπιζε ότι «αυτό θα ήταν
παροδικό». 

Όλες οι μητέρες παρουσιάζουν ως
ζήτημα προς άμεση επίλυση την τοξι-
κομανία: «Τρίτωσε το κακό» μου είπε
σε μια αποστροφή του λόγου της η βέ-
ρα «αλλά το κακό δεν σταματάει» […]
«έφυγε πάλι απ’ το πρόγραμμα και έχου-
με όλοι εξαντληθεί». 

Οικογενειακά μυστικά 
και διαγενεακή μεταφορά πένθους

«Σαν να ’χαν ποτέ τελειωμό 
τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου…»

(Μοιρολόγι της φώκιας, 
αλ. Παπαδιαμάντης, 1908) 

η απόκρυψη του μυστικού συνεχί-
ζει να κυριαρχεί ως τακτική στις ζωές
της πλειοψηφίας των οροθετικών, ως
αντάλλαγμα διατήρησης ενός status στα
όρια, ενός χρέους σιωπής ως αντιτίμου
για να ανταπεξέλθουν στη νέα κατά-
σταση που βιώνουν. ο χειρισμός του
μυστικού ή και η ύπαρξη της ασθένει-
ας, φυλάσσονται ως βασικό μυστικό ζω-
ής, γύρω από το οποίο περιπλέκονται
όλοι οι άξονες χειρισμού της καθημε-
ρινότητας (κωνσταντινίδης, 2010). την
ίδια τακτική θεωρούν πως πρέπει να
διατηρήσουν και οι μητέρες αυτής της
μελέτης. Έτσι, οι αγκυλώσεις, οι απο-

κλεισμοί και αυτοαποκλεισμοί δημι-
ουργούν συχνά ανυπέρβλητους φραγ-
μούς, σε όλο το φάσμα της ζωής. η δια-
τήρηση του μυστικού είναι το αντάλ-
λαγμα στον κίνδυνο από το στίγμα και
την κοινωνική αποστέρηση. 

το μυστικό στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων αποτελεί μια αναπαραγω-
γή στο ίδιο μοτίβο, άλλων μυστικών της
οικογένειας που φυλάχθηκαν σθεναρά
από τα ενήλικα μέλη της. η διαγενεα-
κή επιρροή τους, ωστόσο, αλλά και η
βλάβη που δημιουργούν στον ψυχισμό
των νέων μελών είναι οδυνηρές. ο
Tisseron, (2014) αποτυπώνει γλαφυρά
την μετάδοση των μυστικών που κατα-
χωνιάστηκαν στην «ψυχική ντουλάπα»
και μεταπήδησαν ως διαρροές στη ζωή
του παιδιού, μπλέκοντας το παρελθόν
στο παρόν, εν αγνοία του. Σε έναν καμ-
βά από άγνωστες ντροπές, ενοχές,
ασύμμετρα συναισθήματα και ευθύνες
αναδύονται αινιγματικές συμπεριφο-
ρές έως και σωματικά συμπτώματα. «το
παιδί δραματοποιεί στην κυριολεξία
ένα κρυφό τραύμα που προορίζεται να
παραμείνει κρυφό» (ο.π. σελ. 49).

τα μυστικά συνήθως αναφέρονται
σε γεννήσεις, υιοθεσίες, σεξουαλικά θέ-
ματα (βιασμούς, αιμομιξίες, κ.α.) και κυ-
ρίως θανάτους. Όπως αναφέρουν οι
Tisseron, (2014) και Μάτσα, (2012), πρό-
κειται κυρίως για περιπτώσεις μη επιτε-
λεσμένου πένθους που διατρέχει διαγε-
νεακά την οικογένεια και εναποτίθεται
στον χρήστη που αναλαμβάνει ασυνεί-
δητα τον ρόλο της συντήρησης του απω-
λεσθέντος προσώπου και στοιχειώνεται
ο ίδιος από αυτό το έλλειμμα πένθους
των προγόνων του. «η κρύπτη γεμίζει
από φαντάσματα», «νεκρούς που δεν
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θρηνήθηκαν, ιστορίες που δεν έγιναν
αντικείμενο ψυχικής επεξεργασίας» (Συ-
νοδινού, 2011: 116). το φαινόμενο της
κρύπτης σκιαγραφείται με τους όρους
«ενδοκρυπτική ταύτιση» και «φάντασμα
ενσωμάτωσης». Πρόκειται για το αδύ-
νατο πένθος «προσώπων που υπάρχουν
στο ιστορικό των οικογενειών των τοξι-
κομανών» (Μάτσα, 2012: 23-24). 

η έρευνα των Σαρρημιχάλη, Μπερ-
τάνη, Μπίζα, (2011: 37-49) κατά τη διε-
τία 2010-11 στους 490 χρήστες που προ-
σήλθαν στο 18ανω επιβεβαιώνει τις πα-
ραπάνω θέσεις. Ποσοστό 72,4% (356
χρήστες) έχασε προσφιλές πρόσωπο (το
20,5% αυτού του ποσοστού αφορά στον
πάτερα ενώ το 6,3% στη μητέρα και
5,3% σε αδέλφια). τα ποσοστά χρηστών
που έχασαν πατρικούς και μητρικούς
παππούδες και γιαγιάδες, θείους/ες,
εξαδέλφια, συζύγους, συντρόφους και
φίλους/ες είναι ιδιαιτέρως υψηλά. η
ηλικία που συντελέστηκε η απώλεια
(και συνεπώς το πένθος, επιτελεσμένο
ή μη) προηγείται της ηλικίας έναρξης
της χρήσης ουσιών σε περισσότερο από
το 50% των περιπτώσεων! Για το 60,2%
η ηλικία έναρξης της χρήσης ήταν πριν
τα δεκαέξι έτη. Έχει βρεθεί επίσης ότι
«οι ίδιοι οι γονείς» (των συμμετεχόντων
στην ίδια έρευνα) «έχουν χάσει τους δι-
κούς τους γονείς ή άλλα αγαπημένα
πρόσωπα που δεν κατάφεραν να πεν-
θήσουν» (Μάτσα, 2012: 25).

οι μητέρες της παρούσας μελέτης,
στο σύνολό τους ανέφεραν απώλειες, οι
δυο μητέρα σε νεαρή ηλικία, πατέρα οι
τέσσερις (δυο από τις οποίες στην εφη-
βική ηλικία), παππούδες, γιαγιάδες και
φίλους. η βέρα διηγήθηκε τα εξής: «ένα
κομπολόι από θανάτους έχω από πολύ

νωρίς, αυτός ο φόβος με κατατρέχει από
όταν ήμουν παιδί, η μάνα μου δεν πο-
λυέδινε σημασία το ’χε ρίξει στη δου-
λειά». η Ερμιόνη στη τελευταία συνά-
ντησή μας ανάμεσα σε παύσεις από κλά-
ματα ανέφερε: «τι να πω […] όλα ήρθαν
ανάποδα… […] έχασα τη μάνα μου πριν
τελειώσω το δημοτικό… κι εκείνη έπα-
θε το ίδιο […] στην ίδια περίπου ηλικία
με μένα». Επίσης, η πρόωρη απώλεια
του πατέρα στις τέσσερις γυναίκες μοι-
άζει να λειτούργησε ως ένας οδηγός για
την εύρεση συντρόφου/συζύγου με τις
προδιαγραφές που θα επέτρεπαν την
επανάληψη της απώλειας του πατέρα
στα δικά τους παιδιά. οι συσχετίσεις
και οι ομοιότητες πατέρα-συζύγου που
προέκυπταν από τις αναφορές τους, εί-
ναι ορατές ακόμα και κάτω από το πέ-
πλο της εξιδανίκευσης που επέτρεψε η
χρονική απομάκρυνση από τον θάνατό
τους και η λήθη του παιδικού τραύμα-
τος που προκάλεσε η ορφάνια.

H θυσία αυτή μετατίθεται στο εξι-
λαστήριο θύμα, στο παιδί τους. H ταύ-
τιση με τον αποθανόντα είναι ένας πρω-
τόγονος μηχανισμός ενσωμάτωσης των
ιδιοτήτων του νεκρού. Πρόκειται για
τρόπους απάρνησης της απώλειας και
της εσωτερικής σύγκρουσης. η συμ-
βίωση του νεκρού αντικειμένου μέσα
στην ιστορία του νέου απογόνου (δη-
λαδή του χρήστη) μοιάζει με ασυνείδη-
τη παρουσία μέσα στη ζωή ενός σωσία.
H McDougall (αναφ. από την Συνοδι-
νού, 2011: 59) μιλά για «εξόφληση κά-
ποιου χρέους με ενέχυρο το ίδιο το σώ-
μα». αυτό ομοιάζει με τις κεντρικές έν-
νοιες της συστημικής αναπαράστασης,
της οποίας εισηγητής υπήρξε ο Bert
Hellinger. Σύμφωνα με την προσέγγι-
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ση αυτή (ηellinger, Gunthard, Beaum -
ont, 2002), τα οικογενειακά συστήμα-
τα, διαμορφώνουν μια χαρακτηριστική
συστημική τάξη, η οποία βρίσκεται σε
ισορροπία όταν διατηρείται η ολότητά
τους, όταν δηλαδή αποκατασταθούν στο
συγκεκριμένο σύστημα όλα τα μέλη που
απέκτησαν και κυρίως όσα έχασαν το
δικαίωμα να «ανήκουν». 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα
υπόλοιπα μέλη χρωστούν σε αυτούς που
αποκλείστηκαν και είναι η συστημική
ψυχή που επιβάλλει να αποπληρωθεί
το χρέος, για να επιτευχθεί η εξομά-
λυνση στο σύστημα. Έτσι ένα άλλο μέ-
λος, συνήθως απόγονος, ταυτίζεται ασυ-
νείδητα με αυτόν που αποκλείσθηκε και
τον εκπροσωπεί. η ταύτιση αυτή απο-
τελεί τη μέγιστη δυνατή απόδειξη αγά-
πης και πιστότητας στο σύστημα και δη-
μιουργεί την εμπλοκή. ο εμπλεκόμενος
απόγονος επιχειρεί να αποκαταστήσει
το δικαίωμα του αποκλεισμένου να ανή-
κει και πάλι, συχνά μιμούμενος την ζωή
και το πεπρωμένο του με πλήρη αυτα-
πάρνηση. η εμπλοκή του αυτή εκφρά-
ζεται ως πρόβλημα ή ως ψυχοσωματι-
κό σύνδρομο ή ως παραβατική συμπε-
ριφορά, κτλ. και συχνά ως υπαρξιακή
δυσφορία ή ως βαριά μοίρα.

Οι αντιστάσεις των μητέρων 
«Οι ευτυχισμένες οικογένειες 

είναι όλες ίδιες, κάθε όμως δυστυχισμένη
οικογένεια είναι δυστυχισμένη 

με τον δικό της τρόπο»
(Άννα καρένινα, λ. τολστόι, 1878)

Δυσκολίες διαμόρφωσης αιτήματος
Συνθήκη, εκ των ων ουκ άνευ, στην

εγκατάσταση συνεργασίας είναι να
ακούσει ο Σύμβουλος την ανάγκη και
να διαπραγματευτεί το αίτημα. Όμως
στην περίπτωση των μητέρων παρατη-
ρείται αδυναμία να διατυπωθεί ένα συ-
γκεκριμένο αίτημα και να γίνει ιεράρ-
χηση των προβλημάτων τους. Στη θέση
του αιτήματος, αμετακίνητο βρίσκεται
ένα κατακλυσμιαίο αίσθημα αβοήθη-
του, η λανθάνουσα επιθυμία για εξ ολο-
κλήρου ανάληψη της ευθύνης από τον
Σύμβουλο και ταυτόχρονα η εκ προοι-
μίου ακύρωσή του στην διελκυστίνδα
του «όλα ή τίποτα».

η Μαρία στα πρώτα κιόλας λεπτά
της εναρκτήριας συνεδρίας, αναφερό-
μενη σε επαγγελματίες από οργανι-
σμούς στους οποίους απευθύνθηκε για
την τοξικομανία του παιδιού της και με
τους οποίους διέκοψε πρόωρα τη συ-
νεργασία, φανερά θυμωμένη, εκδρα-
ματίζοντας με νηπιώδη τρόπο και συλ-
λαβίζοντας τις λέξεις, είπε με δυνατή
φωνή: «θέ-λω να μου πεί-τε τι α-κρι-
βώς να κά-νω, να μου πεί-τε, δεν φεύ-
γω, δεν πρό-κει-ται να φύ-γω από ε-δώ
αν δεν μου πεί-τε ε-πα-κρι-βώς τι να
κά-νω!». Έπειτα αναφέρθηκε εκτενέ-
στερα στο ότι οι συνάδελφοι επαγγελ-
ματίες της «αντιγύριζαν τις ερωτήσεις
της» και εκείνη «έφευγε χωρίς να χει
κάτι ως βοήθεια να εφαρμόσει στο σπί-
τι».

η κάτια στις τρεις συνεδρίες που
προσήλθε, παρέμενε καθισμένη πάντα
στην άκρη της καρέκλας, σαν σε στάση
εκκίνησης σε στίβο. “Σαν σε αναμμένα
κάρβουνα είμαι”, παραδέχτηκε σε ένα
ερμηνευτικό σχόλιό μου σχετικά με αυ-
τή την στάση της στο κάθισμα και μου
είπε το εξής: «εγώ έρχομαι εδώ για να
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πάρω βοήθεια και να τους την πάω στο
σπίτι», εξαιρώντας τον εαυτό της και
επιβεβαιώνοντας την πιο έκδηλη αντί-
στασή της στην συνεργασία μας. Επι-
πλέον, κάθε φορά αισθανόμουν σαν να
ήταν η τελευταία φορά που την έβλεπα,
εναπόκειτο αποκλειστικά σε εμένα η
υπενθύμιση του ραντεβού, προβάλλο-
ντας μια ακατάσχετη ποικιλία δυσκο-
λιών σχετικά με τη διαθεσιμότητά της
να προσέλθει στον ΣΣ.

οι αντιστάσεις τους κάλυψαν όλο το
γνωστό φάσμα των μορφών αντιστάσε-
ων που παρατηρούνται στην αρχική φά-
ση κάθε συνεργασίας: «τάση να κρα-
τήσουν μυστικά, αίτημα για γρήγορες
ερμηνείες, μη ρεαλιστικές προσδοκίες
από τη θεραπεία» (Γιωτσίδη, 2013: 55).
Π.χ. η Ερμιόνη προσπαθούσε να με
εμπλέξει, δίνοντας το τηλέφωνο της
υπηρεσίας σε γιατρούς, συγγενείς και
φίλους και επιμένοντας ότι μπορώ «με
τόσα που γνωρίζω πλέον για εκείνη να
τους πείσω να την αφήσουν ήσυχη», η
Μαρία επέμενε να κάθεται σε δυσα-
νάλογα μεγάλη απόσταση από εμένα,
η Σόνια σχολίαζε τον πίνακα που βρί-
σκεται πίσω από το γραφείο μου, έβρι-
σκε ότι συνεχώς «έγερνε αριστερά ή δε-
ξιά, έστω και αμυδρά» και κατά τη γνώ-
μη της «δεν ταίριαζε με το χώρο». τα
χρωματιστά «φθηνά κινέζικα» καλύμ-
ματα στις δύο μικρές γλάστρες του γρα-
φείου υποδήλωναν «προχειρότητα» και
«μύριζαν δημόσιο και ψυχρή κρατικίλα
από μακριά».

Εμφανίστηκαν επίσης και αντιστά-
σεις που αφορούν σε όλα τα στάδια και
φάσεις στη θεραπευτική σχέση, όπως
«πολυλογία σε δευτερεύοντα θέματα
και σε άκαιρες στιγμές, άρνηση να δώ-

σουν πληροφορίες για άλλα πρόσωπα
του περιβάλλοντός τους» πλην του παι-
διού, «επιμονή σε παροχή εξειδικευ-
μένων συμβουλών εν είδει συνταγών»
για άμεση εφαρμογή, «εμμονή στο μέλ-
λον» με έκφραση παράλογων φόβων,
«αποκαλύψεις διαφόρων δύσκολων ση-
μείων την τελευταία στιγμή της συνε-
δρίας», πρώιμες μεταβιβάσεις προς εμέ-
να άσχημων παρελθοντικών εμπειριών,
«απότομες μεταβάσεις και αλλαγές θε-
μάτων στη συζήτηση, πολλές ακυρώσεις
και χάσιμο συνεδριών, καθυστερήσεις»
(Otani, 1989, αναφ. από την Γιωτσίδη,
2013: 79) ως την τελική φυγή τους που
ως «δραπέτευση» ήταν και η πλέον ηχη-
ρή αντίσταση, μαζική ως προς την πα-
ραβίαση του συμβολαίου που με δυ-
σκολία είχα διαμορφώσει αχνά μαζί
τους. 

η εμμονή σε ιατρικά θέματα, π.χ.
πόσο μπορεί να ζήσει κανείς με τον ιό,
ποια είναι τα συμπτώματα από τα οποία
θα καταλάβει το επερχόμενο τέλος, ποι-
ες είναι οι εκατό και πλέον ευκαιρια-
κές λοιμώξεις που σχετίζονται με το
AIDS, ανάμικτες ερωτήσεις με σχετι-
κά ή άσχετα θέματα αντανακλούσαν
την ισχυρή επιμένουσα δυναμική της
αντίστασης αλλά και την κατακλυσμι-
αία σάρωση του ψυχισμού που επέφε-
ρε η νέα διάγνωση της αποτρόπαιης
λοίμωξης. 

η μόνιμη επωδός τους «δεν ξέρω»
ακύρωνε κάθε προσπάθειά μου να προ-
χωρήσω. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
κατανοηθεί η ακριβέστερη και ορθό-
τερη φράση «δεν θέλω να ξέρω» κάτω
από την οποία διακυβεύονταν η απο-
κάλυψη στρεβλών πεποιθήσεων και πα-
ρωχημένων στερεοτυπικών τρόπων σκέ-
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ψης και συμπεριφοράς στο πλαίσιο πρό-
δηλα έντονου άγχους και πολλαπλών
παλινδρομήσεων στην παιδικότητα. η
αντίσταση αυτή αποτελούσε μια ευθέ-
ως παράλληλη ταύτιση με τον γιό τους,
αφήνοντας τον ενήλικο εαυτό τους εκτός
παιχνιδιού. η εκ μέρους μου έγκαιρη
κατανόηση –όχι σε όλες τις περιπτώ-
σεις– της αντίστασης αυτού του τύπου
μετρίασε και τα αντιμεταβιβαστικά συ-
ναισθήματά μου προς εκείνες αλλά και
σεβάστηκε τον ρυθμό τους που ήταν
αναμενόμενα πιο αργός. Εύστοχα η Μι-
σουρίδου (2010α) σημειώνει ότι «ο θε-
ραπευτής δεν (πρέπει) να συγκρούεται
με τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς
της εξάρτησης».

υψηλού επιπέδου διάθεση συνερ-
γασίας δεν αποτυπώθηκε με καμία από
τις μητέρες, ελάχιστη ήταν –σύμφωνα
με τις επιεικείς εκτιμήσεις μου– και η
ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους ώστε
να αναγνωρίσουν τη δική τους συμβο-
λή στην περιπέτειά τους. η αδυναμία
συναισθηματικής προσκόλλησης με εμέ-
να, πρόδιδε την ευθέως ανάλογη μορ-
φή αγχώδους/φοβικού αποφευκτικού
τύπου προσκόλληση που είχαν θεμε-
λιώσει με τα παιδιά τους και είχαν και
οι ίδιες με τους δικούς τους γονείς. Συ-
χνή ήταν η σπατάλη του χρόνου της συ-
νεδρίας με γεγονότα που σχετίζονταν
με υλικά αντικείμενα, π.χ. σπίτι, κήπος,
αυτοκίνητο κτλ. Συχνά, κατακλυζόμουν
από αλλεπάλληλα ερωτήματα, όπως π.χ.
«πείτε μου, άμα κάνω αυτό θα συμβεί
το τάδε ως αποτέλεσμα;» ή εμφανιζό-
ταν εν μέσω συζήτησης σοβαρών θε-
μάτων μια φράση σαν κι αυτή: «πείτε
μου για τα φάρμακα για να κλείσει το
θέμα».

Η αδυναμία αποδοχής της νέας
διάγνωσης και η πρόωρη διακοπή
της συμβουλευτικής σχέσης

«[…] Πας να ξαπλώσεις στα καρφιά
σου. Θα πω ο χρόνος πως τρελάθηκε, δε

κάνει στάση Γολγοθά»
(Active Member, 1999) 

η θεώρηση του Gramsci ότι «η κρί-
ση δημιουργείται όταν το «παλιό» έχει
πεθάνει αλλά το «νέο» δεν μπορεί να
γεννηθεί» αντικατοπτρίζεται στους φό-
βους που καθηλώνουν, τις γνωστικές
αγκυλώσεις και την επανάληψη μιας δυ-
σλειτουργικής στάσης για την αντιμε-
τώπιση του «νέου συμπτώματος». η
HIV λοίμωξη παρουσιάζεται ως ένα
επιπρόσθετο άγχος μέσα σε κλίμα χρό-
νιας λύπης που αφήνει την μητέρα μό-
νη, τραγική φιγούρα σε άδεια ψυχική
σκηνή, δίχως τον απαραίτητο χωρο-
χρόνο για να πενθήσει.

οι ΧΕΝ οροθετικοί παραμένουν
ένα σημαντικό πρόβλημα, λόγω των
πολλαπλών και σύνθετων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν όπως λ.χ. χρήσης,
κοινωνικού αποκλεισμού, μη συμμόρ-
φωσης σε θεραπευτική παρακολούθη-
ση, κα. (Παΐσιος & συν., 2012: 13).
Ωστόσο, η HIV λοίμωξη έχει απαλλα-
γεί από τον θανατηφόρο χαρακτήρα των
πρώτων ετών. Παρότι είναι πλέον χρό-
νιο σύνδρομο, διεγείρει ακόμα συναι-
σθήματα και πράξεις υποτίμησης χωρίς
παράλληλα να δημιουργεί την δυνατό-
τητα έκφρασης ενσυναίσθησης εκ μέ-
ρους του κοινωνικού συνόλου.

Ενώ τα ναρκωτικά δυνητικά έχουν
επιστροφή άρα και ελπίδα, «αυτό», δη-
λαδή ο ιός, –συνεχώς ένα ακατανόμα-
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στο ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας
στις αφηγήσεις τους– είναι μια για πά-
ντα οριστικό και αμετάκλητο. οι μη-
τέρες αντιμετωπίζουν τη HIV διάγνω-
ση σαν έναν εκ προοιμίου «επιτάφιο»
όπου η ελπίδα έχει ήδη χαθεί. ο γιος
τους, ταυτόχρονα, παγιώνεται στον οι-
κογενειακό αστερισμό με όλες τις εκ-
φάνσεις του αποδιοπομπαίου, ευθύ-
νεται για όλα τα δεινά της οικογένει-
ας, η οικογένεια δεν έχει παρελθόν,
σαν όλα να ξεκίνησαν όταν ανακαλύ-
φθηκε ο HIV. 

το άγχος των μητέρων της μελέτης
αυτής πολλαπλασιάζεται και εμφανί-
ζουν την ίδια δυσκολία με τα παιδιά
τους στο να αναλάβουν δράση και να
εμπλακούν ως σύμμαχοι στη θεραπεία
της απεξάρτησης. οι μητέρες βαθιά
ενοχοποιημένες, προσλαμβάνουν την
τοξικομανία και την μόλυνση ως εκ-
δικητική συμπεριφορά από πλευράς
των παιδιών τους. η βέρα είπε χαρα-
κτηριστικά: «τι άλλο θα μου κάνει αυ-
τό το παιδί;». οι γυναίκες αυτές με-
ταδίδουν μια αίσθηση θύματος, δεν
λαμβάνουν καμία χαρά στη ζωή και
κουβαλούν μια αλυσίδα απροσμέτρη-
των κυκλικά επαναλαμβανόμενων γε-
γονότων από την οικογενειακή σκηνή,
χαμένων στο βάθος γενεών. η τοξι-
κομανία περισσότερο από όλα τα άλ-
λα δεινά, φαίνεται ότι σκάλισε ανεξί-
τηλα την ιστορία τους ως αιτία σύ-
μπτωμα και αποτέλεσμα. 

Μονάχα μία από τις μητέρες συ-
μπλήρωσε επτά συνεδρίες, με πολλα-
πλά εμπόδια, σε διάστημα τεσσάρων
μηνών. η σχέση συνεργασίας διακό-
πηκε απότομα με πανομοιότυπο σχεδόν
τρόπο για όλες. Ενώ τους δόθηκε η δυ-

νατότητα συνέχισης της θεραπευτικής
διεργασίας στον ΣΣ δεν επέστρεψε κα-
μία. 

Επίλογος 

Στόχος της παρέμβασης στον ΣΣ εί-
ναι η ενδυνάμωση του γονέα προκει-
μένου να υποστηρίξει το παιδί του. η
Μάτσα (2012), τονίζει ότι η εμπειρία
του πένθους χρειάζεται έναν συνομι-
λητή για να βιωθεί και να εκφραστεί
με λόγια, που μπορεί να λειτουργήσει
για τους ενδιαφερόμενους ως υποστη-
ρικτικό δίκτυο. Όμως ο ΣΣ ως πλαίσιο
μοιάζει να μην καλύπτει τις μητέρες,
ενώ συχνές είναι οι αναφορές τους στην
επείγουσα ένταξη των παιδιών τους στα
προγράμματα υποκατάστασης ως να
είναι η μόνη λύση για τη διακοπή της
χρήσης, με την βοήθεια της διάγνωσης
με HIV που αποτελεί κριτήριο προτε-
ραιότητας, το μόνο τραγικά «θετικό»
στοιχείο στην όλη ιστορία. ο Miller,
(2003, αναφ. από την Μισουρίδου,
(2010β: 110) μιλώντας για τις παρεμ-
βάσεις υπογραμμίζει το γεγονός ότι
«στις πρακτικές των προγραμμάτων
απεξάρτησης τα μέλη της οικογένειας
είναι συμπληρωματικά και όχι κεντρι-
κά μιας και οι υπηρεσίες είναι θεμε-
λιωμένες σε πολιτικές και πρακτικές
φιλοσοφικά επικεντρωμένες στο άτο-
μο». οι μητέρες περιχαρακωμένες σε
πλαίσιο ψυχικής ακινησίας, ακολου-
θούν τον τρόπο απώθησης του πένθους
των παιδιών τους, συνεχίζουν τον φαύ-
λο κύκλο του ψυχικού πόνου ναρκώ-
νοντάς τον και τερματίζουν πρώιμα και
απότομα τη συνεργασία.
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Εισαγωγή

η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω
ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μα-
θητές του Ενιαίου λυκείου του ΕκκΝα
με την απόφαση – πρόταση 88/2015 του
συμβουλίου φυλακής ΕκκΝα και την
υπ’ αριθμό 39983/2015 άδεια εισόδου
από τη Γενική διεύθυνση αντεγκλημα-
τικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.
Πραγματοποιήθηκε την σχολική χρο-

νιά 2015-2016 στο επισκεπτήριο των συ-
νηγόρων του Ειδικού καταστήματος
κράτησης Νέων αυλώνα. ο πληθυσμός
της έρευνας περιλάμβανε 15 μαθητές
όσοι ήταν και οι μαθητές που φοιτού-
σαν στο Ενιαίο λύκειο, το συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα.(5 μαθητές στην
α’, 5 μαθητές στη β’, 5 μαθητές στη Γ’).
Για να μπορέσουμε όμως να αξιοποιή-
σουμε προς τη σωστή κατεύθυνση τα
αποτελέσματα της έρευνας, θεωρήσα-

* η α.α. είναι εκπαιδευτικός στο 17ο δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, φοιτήτρια του ΠΕΣυΠ. Επι-
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** η Ε.κ. είναι εκπαιδεύτρια ιΕκ, φοιτήτρια του ΠΕΣυΠ. Επικοινωνία: οιχαλίας 14, τ.κ. 11476,
αθήνα, τηλ. 6933365962, effie_kotula@yahoo.gr
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ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

Περίληψη
η παρούσα έρευνα αναφέρεται  στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών του Ενι-
αίου λυκείου του Ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων αυλώνα σε σχέση με το πώς αυ-
τός πραγματοποιείται  στο χώρο του σχολείου και ευρύτερα της φυλακής. η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2015 -2016 στο επισκεπτήριο των συνηγόρων του Ειδι-
κού καταστήματος κράτησης Νέων αυλώνα. ο πληθυσμός της έρευνας περιλάμβανε 15 μα-
θητές όσοι ήταν και οι μαθητές που φοιτούσαν στο Ενιαίο λύκειο, το συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα. η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων όπου αποσκοπούσε να
συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ τους, την μαθητική τους επίδοση, τον επαγγελ-
ματικό τους προσανατολισμό και τις συνθήκες διαβίωσης.

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματικός προσανατολισμός, κρατούμενοι, Συνθήκες διαβίωσης, Μα-
θητική επίδοση, Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 



με ορθό να πάρουμε συνέντευξη από
τον διευθυντή του Ενιαίου λυκείου του
ΕκκΝα κύριο Πέτρο δαμιανό. η συ-
νέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Φε-
βρουάριο του 2016 σε χώρο εκτός του
ΕκκΝα. οι ερωτήσεις που τέθηκαν
ήταν σχετικές με το προφίλ των μαθη-
τών, την μαθητική τους επίδοση, τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό
και τις συνθήκες διαβίωσης.

Σημαντικός παράγοντας επανέντα-
ξης στην κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια
για τους νέους που κρατούνται στο Εκ-
κΝα είναι το Ενιαίο λύκειο που εδρά-
ζεται μέσα στο κατάστημα. η αφορμή
ιδρύσεως του Ενιαίου λυκείου του Εκ-
κΝα δόθηκε το 1996 όταν κάποιο παι-
δί των φυλακών ανηλίκων κορυδαλλού
θέλησε να δώσει εξετάσεις. το υπουρ-
γείο δικαιοσύνης γνωρίζοντας ότι υπάρ-
χει μία εθελοντική ομάδα απευθύνθη-
κε στον κύριο Πέτρο δαμιανό για να
αναλάβει την προετοιμασία του μαθη-
τή. το 1997 οι ενδιαφερόμενοι μαθητές
έγιναν 11 και έτσι πρωτοεμφανίστηκε
η ανάγκη ιδρύσεως σχολείου στις φυ-
λακές. τις επόμενες χρονιές οι μαθη-
τές αυξήθηκαν αρκετά και η ανάγκη να
καταργηθούν οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες
μαθητές και να ιδρυθεί σχολείο έγινε
επιτακτική. τα επόμενα χρόνια η πίε-
ση ύπαρξης σχολείου ήταν μεγαλύτερη,
όποτε το 2000 ιδρύθηκε το σχολείο στις
φυλακές του αυλώνα.

κλείνοντας την εισαγωγή αξίζει να
επισημάνουμε ότι στο παρών άρθρο δεν
θα δημοσιεύσουμε όλα τα αποτελέ-
σματα της έρευνας μας λόγω της πε-
ριορισμένης έκτασης των προδιαγρα-
φών που απαιτούνται. Θα παρουσια-
στούν επιλεκτικά τα στοιχεία εκείνα

που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα
μας. Όλη η έρευνα και ολόκληρη η συ-
νέντευξη του διευθυντή του Ενιαίου
λυκείου του ΕκκΝα θα είναι διαθέ-
σιμες μέσω της πτυχιακής μας εργασίας
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ειδί-
κευσης στην Συμβουλευτική και τον Προ-
σανατολισμό (ΠΕΣυΠ) της αΣΠαιτΕ.

Ο ρόλος του σχολείου στη νεανική
παραβατικότητα

από τις έρευνες του Hirschi (1969)
και άλλων ερευνητών όπως των Empey
και Lubeck (1971), του Laberge-Altmejd
(1976) και του βiron (1977) προκύπτει
το συμπέρασμα ότι όσες περισσότερες
ποινικές παραβάσεις είχε διαπράξει
ένας μαθητής τόσο χαμηλότερη ήταν η
σχολική του επίδοση. το προφίλ αυτών
των μαθητών συνήθως χαρακτηρίζονταν
από τους καθηγητές και τους συμμαθη-
τές τους ως άτομα που καθυστερούσαν
να εισέρθουν στο σχολείο ή κάνανε κο-
πάνες, ήταν φασαριόζοι και διαπλη-
κτιζόταν με άλλους μαθητές, η συμπε-
ριφορά τους ήταν κυνική, προσπαθού-
σαν να αντιγράψουν στις εξετάσεις και
σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονταν
από ένα πνεύμα ανυπακοής.

η έλλειψη ενδιαφέροντος που εμ-
φανίζει ένας μαθητής για το σχολείο
είναι αποτέλεσμα της οικογενειακής
επίδρασης που δέχεται. ο Caplan
(1978) σημειώνει ότι υπάρχει συσχετι-
σμός μεταξύ του στενού συνδέσμου γο-
νέων-παιδιού και σχολικής επίδοσης
και οι Peyre (1964), Villars (1972
&1973) Malewska και Peyre (1973), συ-
μπληρώνουν ότι υπάρχει συσχετισμός
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ανάμεσα στην οικογενειακή δυσλει-
τουργία και την σχολική αποτυχία. Εύ-
λογα ο Cusson (1981) διερωτάται πως
είναι δυνατόν ένα παιδί να συγκε-
ντρωθεί στις σπουδές του, όταν όλα πη-
γαίνουν στραβά στο σπίτι του;

Σύμφωνα με τον Leaute (1972) η
σχολική απροσαρμοστικότητα είναι το
πρώτο στάδιο μιας κοινωνικής απρο-
σαρμοστικότητας του παιδιού στην με-
τέπειτα ζωή του. Μπορεί να αποτελέ-
σει ένα παροδικό σύμπτωμα όταν τα
εμπόδια που την δημιουργούν, μπορούν
στη συνέχεια να ξεπεραστούν με τον
κατάλληλο χειρισμό. Στην περίπτωση
όμως που η απροσαρμοστικότητα δεν
υποχωρήσει λόγω αξεπέραστων εμπο-
δίων, οι σχολικές αποτυχίες και μαται-
ώσεις που θα παρουσιαστούν θα απο-
τελέσουν επιβαρυντικές περιστάσεις
που θα επιβαρύνουν την ορθή διαδι-
κασία κοινωνικοποίησης του παιδιού
και αξιολογούνται ως σήμα κινδύνου
για την εμφάνιση συγκεκριμένων πα-
ραγόντων που θα το οδηγούν στην υιο-
θέτηση της νεανικής παραβατικότητας.

Το προφίλ των μαθητών 
που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο
του ΕΚΚΝΑ

Συμφώνα με την συνέντευξη που μας
παραχώρησε ο κύριος Πέτρος δαμια-
νός στο ερώτημα σχετικά με το προφίλ
των μαθητών του μας απάντησε ότι οι
μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο λύ-
κειο του ΕκκΝα έχουν προβληματικό
οικογενειακό περιβάλλον. Είναι μαθη-
τές που τους απέρριψε το εκπαιδευτι-
κό σύστημα, είχαν επαναλαμβανόμενες

αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος και
υπερασπίστηκαν την ταμπέλα του «φα-
σαριόζου» που τους έδωσε η σχολική
κοινότητα. αμέσως μετά τα έβαλαν με
το σύστημα που τους αδίκησε και άρ-
χισε η παραβατικότητα να γίνεται πιο
σοβαρή. Ύστερα ξανασυναντούν τυ-
χαία το σχολείο στη φυλακή, όπου η φυ-
λακή γίνεται το καινούργιο τους οικο-
γενειακό τους περιβάλλον.

Χαρακτηρίζονται ως νέοι με χαμη-
λότερη συναισθηματική ηλικία σε σχέ-
ση με τους συνομήλικους τους που βρί-
σκονται εκτός του καταστήματος. αλ-
λά από την άλλη πλευρά έχουν αυξη-
μένες ικανότητες σε τομείς που δεν θα
έπρεπε να έχουν. Έχουν χαμηλή αυτο-
εκτίμηση, αυτοπεποίθηση και αυτοει-
κόνα ενώ παράλληλα δεν έχουν ανα-
καλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέρο-
ντα τους. Επιπλέον βιώνουν μία ψυχο-
φθόρα διαδικασία επειδή έχουν πολ-
λές δίκες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό,
πράγμα που επηρεάζει και την εκπαι-
δευτική διαδικασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με το Γράφημα 1 από τα 15
άτομα, τα 4 άτομα ήταν υπόδικοι (εκ-
κρεμεί η δίκη τους), ένα άτομο εκτίει ποι-
νή από 1 έως 2 χρόνια, 4 άτομα από 5 έως
10 χρόνια, 3 άτομα από 10 έως 20 χρό-
νια και άλλα 3 άτομα από 20 χρόνια και
άνω. από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι
περισσότερο από το 1/3 των ερωτηθέ-
ντων εκτίει ποινή τουλάχιστον 10 ετών.

Ως αναφορά την ερώτηση σχετικά
με το αδίκημα για το οποίο είχαν κα-
ταδικαστεί ή κατηγορηθεί από το σύ-
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νολο τους 4 άτομα συμπλήρωσαν το αδί-
κημα της εμπορίας ναρκωτικών, 4 επί-
σης της κλοπής και της ληστείας, ένας
για πρόκληση σωματικών βλαβών, 5 για
ανθρωποκτονία και τέλος ένα άτομο
για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στην ερώτηση πόσα σχολικά έτη φοι-
τούν στο Ενιαίου λύκειο του ΕκκΝα,
8 άτομα απάντησαν ότι είναι το πρώτο
σχολικό έτους που φοιτούν ενώ 4 άτο-
μα απάντησαν ότι είναι το δεύτερο και

οι υπόλοιποι, δηλαδή 3 άτομα ότι δια-
νύουν το τρίτο σχολικό έτος στο Ενιαίο
λύκειο του ΕκκΝα.

το Γράφημα 2 απεικονίζει την ερώ-
τηση ποιο ήταν το μορφωτικό επίπεδο
τους πριν τον εγκλεισμό τους στο Εκ-
κΝα. από τα 15 άτομα 10 ήταν από-
φοιτοι Γυμνασίου, 4 άτομα ήταν προ-
βιβάσιμοι στην β’ λυκείου και ένα άτο-
μο ήταν προβιβάσιμο στην Γ’ λυκείου
του Νυχτερινού Σχολείου.
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Στο γράφημα 3 απεικονίζεται η ερώ-
τηση σε τι προσδοκάτε με τη φοίτηση
σας στο Ενιαίο Λύκειο του ΕΚΚΝΑ; Σε
αυτή την ερώτηση είχαν την επιλογή να
επιλέξουν 2 προσδοκίες που θεωρού-
σαν ότι τους αντιπροσώπευαν περισ-
σότερο . Όποτε 10 από τα 15 άτομα επέ-
λεξαν ότι μία από τις 2 τους προσδοκίες
ήταν η απόκτηση του απολυτηρίου του
Ενιαίου λυκείου, 7 επέλεξαν την μεί-
ωση της ποινής τους, 5 επέλεξαν την ει-
σαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, 3 την προσωπική ανάπτυξή τους
και τέλος 2 την κοινωνική τους επανέ-
νταξη.

βάσει της έρευνας 12 άτομα από τα
15 πιστεύουν ότι η φοίτηση τους στο Ενι-
αίο λύκειο του ΕκκΝα θα βοηθήσει
στην κοινωνική τους επανένταξη σε
αντίθεση με 2 άτομα που απάντησαν
αρνητικά ενώ ένα άτομο δεν δέχθηκε
να απαντήσει. Στην ερώτηση αν η φοί-
τηση τους έχει συμβάλει στην προσω-
πική τους ανάπτυξη 10 άτομα απάντη-
σαν θετικά, 4 άτομα θεωρούν ότι δεν

έχει συμβάλει στην προσωπική τους
ανάπτυξη ενώ ένα άτομο δεν θέλησε να
απαντήσει.

Ως αναφορά στην απόκτηση νέων
δεξιοτήτων 10 άτομα θεωρούν ότι μέ-
σω της συμμετοχής τους στο Ενιαίο λύ-
κειο του ΕκκΝα έχουν αποκτήσει νέ-
ες δεξιότητες, 4 απάντησαν αρνητικά
και ένας δεν δέχθηκε να απαντήσει.

Στην συνέχεια οι ερωτήσεις
που τέθηκαν αφορούσαν τον επαγγελ-
ματικό τους προσανατολισμό και οι
απαντήσεις αναπαριστώνται στο γρά-
φημα 4. αρχικά ερωτηθήκαν αν η κρά-
τηση τους θα αποτελέσει εμπόδιο στη
μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία. από το σύνολο τους 8 άτομα
απάντησαν ότι δεν θα αποτελέσει εμπό-
διο στην επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία σε αντίθεση με 6 άτομα που πι-
στεύουν ότι θα αποτελέσει εμπόδιο ενώ
πάλι ένα άτομο δεν δέχθηκε να απα-
ντήσει. 

η πρώτη ερώτηση που τους τέθηκε
σχετικά με τον επαγγελματικό προσα-
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νατολισμό ήταν «αν γνωρίζουν τι είναι»
όπου 8 άτομα απάντησαν θετικά ότι δη-
λαδή γνωρίζουν τι είναι, 5 άτομα δεν
γνώριζαν τι είναι ο επαγγελματικός
προσανατολισμός και 2 άτομα δεν απά-
ντησαν σε αυτή την ερώτηση. η επόμε-
νη ερώτηση που τους τέθηκε ήταν αν πι-
στεύουν ότι η ενημέρωση που έχουν για
τον επαγγελματικό προσανατολισμό εί-
ναι επαρκής όπου 12 άτομα απάντησαν
αρνητικά, ότι δηλαδή δεν έχουν επαρ-
κή ενημέρωση για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό, 2 άτομα θεωρούν ότι
έχουν επαρκή ενημέρωση και ένα άτο-
μο δεν απάντησε. Στην ερώτηση αν
έχουν διδαχθεί το μάθημα του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο
Ενιαίο Λύκειο του ΕΚΚΝΑ 11 άτομα
από τα 15 απάντησαν αρνητικά, 3 άτο-
μα απάντησαν ότι το έχουν διδαχθεί και
ένα άτομο δεν απάντησε. Ενώ στην ερώ-
τηση πριν τον εγκλεισμό σας είχατε δι-
δαχθεί το μάθημα του σχολικού επαγ-
γελματικού προσανατολισμού; 9 άτομα

απάντησαν ότι δεν το είχαν διδαχθεί, 5
άτομα το είχαν διδαχθεί και τέλος ένα
άτομο δεν απάντησε.

Επιπλέον στο ερώτημα αν πιστεύ-
ουν ότι το μάθημα του Σχολικού Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού και οι
ατομικές συνεδρίες με έναν σύμβουλο
επαγγελματικού προσανατολισμού μπο-
ρούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην επι-
λογή της μελλοντικής επαγγελματικής
σας σταδιοδρομίας; 12 άτομα απάντη-
σαν θετικά, ότι θα τους βοηθούσε ου-
σιαστικά σε αντίθεση με μόνο 2 άτομα
που απάντησαν αρνητικά και ένα άτο-
μο που δεν απάντησε.

Ως τελευταίο ερώτημα στην έρευνα
τέθηκε αν τελικά πιστεύουν ότι η κρά-
τηση τους στο ΕΚΚΝΑ ήταν α) σωφρο-
νισμός; β) τιμωρία; γ) και τα δύο; δ) άλ-
λο. Στο ερώτημα αυτό 6 άτομα απάντη-
σαν τιμωρία, 4 άτομα απάντησαν και τα
δύο, αλλά 4 άτομα απάντησαν κάτι δια-
φορετικό και μόνο ένα άτομο απάντη-
σε σωφρονισμός.
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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη
του Διευθυντή του Ενιαίου 
Λυκείου του ΕΚΚΝΑ κύριου 
Πέτρου Δαμιανού.

η παρακάτω συνέντευξη πραγμα-
τοποιήθηκε έκτος του Ειδικού κατα-
στήματος κράτησης Νέων αυλώνα. Επι-
σημαίνουμε πάλι ότι στο παρών άρθρο
δημοσιεύονται κάποια αποσπάσματα
και όχι ολόκληρη η συνέντευξη. ολό-
κληρη η συνέντευξη θα είναι διαθέσι-
μη μέσω της πτυχιακής μας εργασίας.

Γιατί είναι τόσο μικρός ο αριθμός
των παιδιών που φοιτούν σε σχέση με-
το σύνολό τους;

αυτή τη στιγμή που μιλάμε έρχονται
στο σχολείο όλοι οι εν δυνάμει μαθητές,
δηλαδή, και αυτοί που έχουν προβλή-
ματα ακόμα και με τα χαρτιά τους, για-
τί έχουμε δημιουργήσει νομοθετικές δια-
δικασίες που να μπορούν να δώσουν κα-
τατακτήριες εξετάσεις αν δεν βρούμε τα
χαρτιά τους. Άρα στο γυμνάσιο ειδικά
στην α’ γυμνασίου υπάρχει μεγάλη προ-
σέλευση. Στις επόμενες τάξεις για να έρ-
θει κάποιος πρέπει να έχει και τα τυπι-
κά προσόντα, δεν μπορεί ένας μαθητής
που δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο να
πάει στο λύκειο, άρα μεταξύ αυτών που
μπορούν να πάνε –αυτό εννοούσα λέ-
γοντας εν δυνάμει μαθητές– μπορούν να
πάνε εκεί. δεν είναι κάποιοι που ενώ θα
μπορούσαν να πάνε στο λύκειο κάθο-
νται εκεί. δεν είναι λοιπόν πολλοί αυτοί
που έχουν τις προϋποθέσεις να πάνε στο
λύκειο. υπάρχει και σχολείο επιπέδου
δημοτικού, όχι ηλικιακά. τα περισσότε-
ρα παιδιά επιπέδου δημοτικού στον αυ-
λώνα είναι τσιγγανόπουλα. τα αλλοδα-
πά παιδιά στο δημοτικό είναι μία μπερ-

δεμένη κατάσταση δηλαδή, χαρτιά δεν
υπάρχουν, πολλές φορές είναι ότι δη-
λώσεις. βέβαια όταν δηλώσουν στο γυ-
μνάσιο κάνουμε κάποια test για να κα-
ταλάβουμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται.
υπάρχουν όμως δυσκολίες διότι μπορεί
να μην γνωρίζουν τη γλώσσα οπότε σε
αυτές τις εξετάσεις δυσκολευόμαστε να
καταλάβουμε… Όταν δεν ξέρουν τη
γλώσσα στο σχολείο μπορούν να γρα-
φούν, εφόσον έχουν πάει σχολείο στη
χώρα τους και έχουν κάποιες απαλλα-
γές για ένα χρόνο, δύο χρόνια… κά-
νουμε λοιπόν test που δεν έχουν μόνο
ελληνικά, έχουν μαθηματικά, γεωγρα-
φία… κάνουμε τη γραφή για να κατα-
λάβουμε αν έχουν καλλιεργηθεί στη
γλώσσα τους ή είναι η πρώτη φορά που
πιάνουν μολύβι στα χέρια τους. τους βά-
ζουμε να γράψουν στα αγγλικά,στα γαλ-
λικά… είναι μερικά παιδιά που είναι από
τις πρώην αποικίες που είναι αγγλόφω-
να, γαλλόφωνα ή στη γλώσσα τους. αυ-
τός όμως, που θέλει να πάει στο δημοτι-
κό, μπορεί να πει δεν ξέρω τίποτα κι ας
ξέρει, εκεί δεν μπορείς να το ελέγξεις.
αυτός που θέλει να πάει στο γυμνάσιο
πρέπει να το αποδείξει.

Ποιες εθνικότητες φοιτούν περισσό-
τερο στο Λύκειο;

Στο λύκειο όταν πρωτοξεκίνησε ήταν
σχεδόν μόνο Έλληνες, δηλαδή το 90%
ήταν Έλληνες. Ενώ στη φυλακή όταν
πρωτοξεκίνησε το σχολείο ήταν ένα 60%
Έλληνες και 40% άλλοι. αυτό χρόνο με
το χρόνο άλλαζε. Γινόταν περισσότεροι
60% οι αλλοδαποί, 40% οι Έλληνες ή
70% προς 30%. αυτό δημιουργούσε τις
προϋποθέσεις κάποια παιδιά να τελει-
ώσουν το γυμνάσιο, οπότε περνώντας τα
χρόνια υπήρχαν παιδιά αλλοδαπά, αλ-
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λά, που μπορούσαν να πάνε στο λύκειο.
Περνώντας τα χρόνια και η κοινωνία άλ-
λαζε έξω. υπήρχαν πολλά αλλοδαπά
παιδιά που είχαν τελειώσει το γυμνάσιο
και έρχονταν έτοιμα να πάνε στο λύ-
κειο. δηλαδή είχαν κάνει έξω κάποιες
σπουδές. Όπως αλλάζει η κοινωνία έξω,
ο πληθυσμός (της φυλακής) κομμάτι της
κοινωνίας είναι, έτσι αλλάζει και η «κοι-
νωνία» της φυλακής. Όπως επίσης σπά-
νιο ήταν κάποιο να έχει τελειώσει το λύ-
κειο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυ-
τό ήταν πιο σπάνιο τα παλαιότερα χρό-
νια. τώρα μπορεί, να έχει τελειώσει το
λύκειο, αλλά λόγω της ηλικίας κάποιο
παιδί που είναι κάτω των 21 έρχεται σε
αυτές τις φυλακές […] Σιγά σιγά άρχι-
σαν και τα παιδιά αλβανικής καταγω-
γής να πηγαίνουν στο λύκειο, γιατί και
έξω στην κοινωνία το ίδιο συνέβαινε. τα
τελευταία χρόνια έχουμε παιδιά από τις
αφρικανικές χώρες που αυτό ήταν σπα-
νιότατο ή πιο πολύ από ασιατικές χώρες
όπως Πακιστάν, αφγανιστάν και τελευ-
ταία από τη Συρία.

Τώρα που μιλάμε για το σχολείο υπάρ-
χει μόνο η τεχνολογική κατεύθυνση;

ακούστε! Έχουμε τη δυνατότητα να
φτιάξουμε την οποιαδήποτε κατεύθυν-
ση μας ζητηθεί. δεν έχει ζητηθεί άλλη
κατεύθυνση. λάβετε υπόψη σας ότι η Γ’
λυκείου είναι 5 παιδιά όλα κι όλα. Πέρ-
σι ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβρη με κάποια
παιδιά, αποφυλακίζονταν κάποιος,… σι-
γά σιγά διαλυόταν η Γ’ λυκείου, δεν εί-
χε νόημα…. Είναι και το επίπεδο των
παιδιών που δεν είναι πολύ δυνατό.
Μπορεί και να το ζητήσει κάποιο παι-
δί και να τον αποτρέψουμε, αν δούμε
ότι στα αρχαία δεν έχει ιδέα. Γιατί να
δώσει στα φιλολογικά μαθήματα εξε-

τάσεις με πολύ υψηλές βαθμολογίες
αφού δεν κάνει τίποτα εκεί ενώ θα μπο-
ρούσε κάτι να κάνει; Για αυτό εκείνο
που διαλέγουν είναι τεχνολογικά ή οι-
κονομικά, έχοντας δύο επιστημονικά πε-
δία να συνδυάσουν και που εδώ είναι
και η πληθώρα των σχολών. Σε αυτές τις
κατευθύνσεις υπάρχουν και κάποιες
σχολές με χαμηλές βάσεις γεγονός που
βοηθά. Πέρασε ένας μαθητής μας πρό-
περσι σε εκείνη τη σχολή που δεν την
προτιμούν, δεν την έχει και σε μεγάλη
υπόληψη η κοινωνία γενικώς και τα παι-
διά τα υπόλοιπα. Είναι η μουσικών ορ-
γάνων στο τΕι στο ληξούρι. Είναι μία
εκπληκτική σχολή γιατί αποκτά μία τέ-
χνη το παιδί αυτό και μπορεί να δουλέ-
ψει και μπορεί να φτιάξει… Γιατί σπα-
νίζουν κι αυτοί οι τεχνίτες που δουλεύ-
ουν τα όργανα και θεωρώ ότι ήτανε ότι
καλύτερο για αυτό το παιδί. ακόμα και
η επιτυχία μέτρησε και ας μην την τε-
λειώσει τη σχολή. η επιτυχία που είχε,
για την αυτοεκτίμησή του, για το πώς
τον κοιτάνε οι άλλοι, για το πώς τον κοί-
ταξε η μάνα του, μετά την επιτυχία. Εί-
ναι πράγματα που χρησιμοποιεί το παι-
δί δηλαδή πως τον κοίταξε ο γραμμα-
τέας, όταν τους έκλεισα ραντεβού να
πάνε με τη μάνα του και πως τους συ-
μπεριφέρθηκαν και πως ψήλωσε… και
δεν σας κρύβω λοιπόν ότι καμιά φορά
τους λέμε: «λοιπόν, εδώ έχεις αυτές τις
πιθανότητες, εκεί έχεις αυτές τις πιθα-
νότητες, διάλεξε!» και αυτός είναι ένας
λόγος που δεν έχουμε (άλλες κατευ-
θύνσεις) δηλαδή ο μικρός αριθμός των
παιδιών από τη μια και οι δυνατότητες
που θα έχουν μετά από την άλλη […] αν
όμως βρεθεί κι ένα παιδί που είναι τα-
λέντο στα φιλολογικά και θέλει σώνει
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και καλά να γίνει νομικός δεν υπάρχει
πρόβλημα[…] Θα ζητήσουμε λοιπόν να
κάνουμε κάποια μαθήματα (κατεύθυν-
σης) που είναι για αυτούς. δεν υπάρχει
πρόβλημα για να μην τα κάνουμε. το
πρόβλημα το μεγάλο είναι αλλού, αν
έχουμε επάρκεια καθηγητών. Πάλι
εξαρτάται από τη χρονιά. τα τελευταία
χρόνια από το 2010 και μετά, όταν άρ-
χισε η κρίση, τα προβλήματα είναι με-
γάλα στο σχολείο. τα πρώτα χρόνια δη-
λαδή 2000-2002 έρχονταν κανονικά οι
αναπληρωτές, άντε να έλειπε ένας, κά-
ποια χρονιά 4 Σεπτεμβρίου τους είχα
όλους. Μπορεί καμιά φορά να χαλάγα-
με τον Σεπτέμβριο, στα μέσα οκτωβρί-
ου και αυτό το θεωρώ φυσικό γιατί πρέ-
πει πρώτα να προσπαθήσεις να καλύ-
ψεις τα κενά με τους μόνιμους και μετά
να κάνεις την πίστωση […] ο μήνας που
χάνουμε, είναι λογικό, γιατί δεν υπάρ-
χει προθυμία από τους άλλους (μόνι-
μους). από το 2010 και μετά όμως άρ-
χισαν τα προβλήματα να μεγαλώνουν.
δηλαδή, οι καθηγητές έφτασε δεκέμ-
βριος για να έρθουν, έφτασε Γενάρης
για να έρθουν…

Πώς αντιμετωπίζουν τις πανελλήνιες;
Τους νοιάζει όπως νοιάζει τα άλλα παι-
διά μια πιθανή επιτυχία στις πανελλή-
νιες ή όχι; Τους ενδιαφέρει δηλαδή σε
ποια σχολή θα περάσουν;

Εξαρτάται από το παιδί, από τα χρό-
νια που έχει δουλέψει, από την ωριμό-
τητα που έχει και από το γεγονός ότι
«βρίσκομαι σε αυτή την ιδιαίτερη κα-
τάσταση στη ζωή μου και θα ήθελα να
κάνω κάτι». Είναι κάποια παιδιά που
το νιώθουνε αυτό το πράγμα, όπως και
στα έξω παιδιά, στη β’ λυκείου πιο χα-
λαρά, στη Γ’ λυκείου ξαφνικά σοβα-

ρεύουν. υπάρχουν κάποια παιδιά που
θα αγωνιστούν. δεν ξέρω τι θα κάνουν
και φέτος αν θα τα καταφέρουν αλλά
βρίσκονται στην τελική ευθεία και αγω-
νίζονται. τώρα εάν το επίπεδό τους εί-
ναι υψηλό αρχίζει και γίνεται πιο εκλε-
κτική η σκέψη τους. Έχω ένα παιδί το
οποίο είναι τώρα στο πολυτεχνείο που
όταν δούλευε στη Γ’ λυκείου η θέλησή
του ήταν εκπληκτική, να γράψει να δια-
βάσει κτλ. την ίδια στιγμή υπήρχαν και
άλλα παιδιά στην ίδια τάξη που δεν εί-
χαν τόση δυνατή ισχυρή θέληση.

Τους ενδιαφέρει ο επαγγελματικός
τους προσανατολισμός; Δηλαδή όταν
βγουν θέλουν να δουλέψουν; Τι σκέ-
φτονται να κάνουν;

Σίγουρα θέλουν να κάνουν κάτι με-
τά δηλαδή να σας πω το εξής: Όταν συ-
ζητάμε με τα παιδιά και μου λένε εγώ
κ. Πέτρο δεν θα ακολουθήσω αυτά τα
πράγματα, θα προσπαθήσω για τη ζωή
μου κτλ. δεν λένε ψέματα. Πολλοί λί-
γοι όμως από αυτούς το κάνουν πραγ-
ματικότητα. Όχι, γιατί θέλουν να με κο-
ροϊδέψουν αλλά γιατί όταν τελειώσει
αυτή η ιστορία και βγουν έξω δεν υπάρ-
χει τίποτα να τους περιμένει. Έχουμε
τρεις μεγάλους πυλώνες. το πριν δη-
λαδή την πρόληψη, το μέσα και το με-
τά. το πριν να το καταλάβω είναι να
πεις στην αττική 4.000.000 πληθυσμός,
τι πρόληψη να κάνεις και πώς και τι έξο-
δα πρέπει να έχεις… δεν μπορούμε να
το κάνουμε. Ωραία! Ή το κάνουμε ελ-
λιπέστατα. το μέσα, κάνουμε ότι κά-
νουμε εδώ πέρα. το μετά έχει ονομα-
τεπώνυμο. Είναι ο Γιάννης, είναι ο κώ-
στας, είναι ο … δεν είναι ο … επί του
πληθυσμού και δεν πέσαμε πάνω στον
Γιάννη, πάνω στον κώστα,… Να φτιά-
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ξουμε κατάλληλες συνθήκες κι αυτό εί-
ναι έλλειμμα της κοινωνίας μας. Όλων
μας και της πολιτείας. της μέριμνας που
πρέπει να το κάνει και δικό μας που δεν
έχουμε φτιάξει τις δομές ή δεν έχουμε
ενισχύσει αυτές τις δομές που υπάρ-
χουν. Να τις μεγαλώσουμε και να τις
προστατέψουμε. δεν υπάρχει τίποτε.

Συμπεράσματα

τα συμπεράσματα από τα στοιχεία
που παραθέσαμε στο παρών άρθρο ως
αναφορά τους μαθητές που φοιτούν στο
Ενιαίο λύκειο του ΕκκΝα είναι ότι
πρόκειται για μαθητές που δεν έχουν
γνωρίσει την ομορφιά από το σχολείο
αντίθετα έχουν γνωρίσει την απόρριψη.
βλέποντας όμως το σχολείο από άλλη
οπτική γωνία πολλοί από αυτούς αλλά-
ζουν στάση και γνώμη και επιθυμούν
την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Έχουμε εδώ λοιπόν ένα σχήμα οξύμω-
ρο: Μαθητές που αν δεν ήταν έγκλει-
στοι στο ΕκκΝα δεν θα είχαν ολοκλη-
ρώσει την λυκειακή τους εκπαίδευση
και δεν θα είχαν πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. οι περισσότεροι
μαθητές (από το σύνολο του δείγματος,
τα 2/3) ενδιαφέρονται και προσδοκούν
για την απόκτηση του απολυτηρίου τίτ-
λου του Ενιαίου λυκείου. Παράλληλα,
η πλειοψηφία αυτών (12 άτομα από τα
15) πιστεύουν ότι η φοίτηση τους θα βοη-
θήσει στην κοινωνική τους επανένταξη.

οπότε συμπεραίνουμε ότι το Ενιαίο λύ-
κειο του ΕκκΝα διαδραματίζει σπου-
δαίο ρόλο στην συμβολή της κοινωνικής
επανένταξης των μαθητών του και στην
προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

από την άλλη πλευρά διαπιστώνου-
με ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για
το μάθημα του ΣΕΠ και γενικότερα για
τον επαγγελματικό τους προσανατολι-
σμό αφού δεν υπάρχει σύμβουλος επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. Ενώ οι
μαθητές επιθυμούν περισσότερη ενη-
μέρωση για το μάθημα του ΣΕΠ και κα-
θοδήγηση από έναν σύμβουλο. το θλι-
βερό είναι ότι δεν παρέχονται οι υπη-
ρεσίες του επαγγελματικού προσανα-
τολισμού σε αυτή τη κοινωνική ευαί-
σθητη ομάδα που θεωρείται ότι είναι
πιο δύσκολο να εξασφαλίσει μια μόνι-
μη εργασία λόγω του στιγματισμού της.
Παραφράζοντας τα λόγια του Leaute
(1972) η σχολική προσαρμοστικότητα
είναι ένα στάδιο κοινωνικής προσαρ-
μοστικότητας για τους μαθητές του Ενι-
αίου λυκείου του ΕκκΝα. Μετά από
αυτό όμως, δυστυχώς δεν υπάρχει τί-
ποτα. δεν δίνεται η ευκαιρία στους μα-
θητές αυτούς να εξελιχτούν στα επό-
μενα στάδια της κοινωνικής τους προ-
σαρμοστικότητας. ο επαρκής και εξει-
δικευμένος επαγγελματικός προσανα-
τολισμός μπορεί να συμβάλει ουσια-
στικά στην κοινωνική τους επανένταξη
δίνοντας τους μία διέξοδο.
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Περίληψη
το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και διαπνέ-
ει τη λειτουργία τους, αφορά στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. τα Σ.Δ.Ε. έχουν
ως έκδηλο στόχο την επανάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και την υποβοήθηση ένταξης
των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας, μέσω της διαλεκτικής συμβουλευτικής. ο σκο-
πός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του θεσμού της διαλεκτικής συμβουλευτικής
στα σχολεία αυτά, ο οποίος είναι ουσιαστικός, δεδομένου ότι ομάδα αναφοράς είναι ενήλι-
κες με συγκεκριμένες αδυναμίες και δυνατότητες, και οι ανάγκες τους για ανάπτυξη νέων δε-
ξιοτήτων και στάσεων εύρεσης εργασίας ή και βελτίωση των υπαρχουσών θέσεων, είναι άμε-
σες. Σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο των Σ.Δ.Ε. η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να σημαίνει μια
«κοινωνική βελτίωση» για ολόκληρες ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύονται στα Σ.Δ.Ε., με
κατάλληλες δομές συμβουλευτικής, προτείνοντας «καλές πρακτικές» σε επίπεδο διδακτι-
κής και παιδαγωγικής καθοδήγησης.

Λέξεις κλειδιά: Διαλεκτική συμβουλευτική, Διδακτική καθοδήγηση, Παιδαγωγική καθο-
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Εισαγωγή

ο όρος διαλεκτική συμβουλευτική
αναφέρεται στη «διαδικασία αλληλεπί-
δρασης μεταξύ δύο επαγγελματιών – του
συμβούλου, που είναι ο ειδικός και του
συμβουλευόμενου, που ζητά τη βοήθεια
του συμβούλου» (Caplan, 1970: 19). Η
«διαλεκτική Συμβουλευτική» υποδηλώ-
νει ότι συνεξετάζω με κάποιον το πρό-
βλημά του και το διευκολύνω να ανα-
ζητήσει τη λύση του. O θεσμός της Συμ-
βουλευτικής είναι μια μορφή παιδαγω-
γικής παρέμβασης, ενταγμένος στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Σπουδών (Κρί-
βας & Καγκαλίδου, 2003).

O σκοπός της διαλεκτικής συμβου-
λευτικής είναι η πρόληψη, δηλαδή η δια-
δικασία που «αποκαλύπτει και προ-
σφέρει την ψυχολογία» στους συμβου-
λευόμενους (Miller, 1969), παρέχοντάς
τους ψυχολογικές γνώσεις και δεξιό-
τητες συμβουλευτικής.

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη
(1998), ο όρος διαλεκτική, προέρχεται
από τη λέξη «διαλέγομαι» που σημαίνει
«συζητώ λογικά», άρα «διαλεκτική», εί-
ναι η «μέθοδος αναζητήσεως της αλή-
θειας μέσω μιας διαδικασίας συνεχών
ερωταποκρίσεων, είτε γενικά μέσω της
συζήτησης είτε μέσω του συστηματικού
διαλόγου ως μεθόδου του συστηματικού
διαλόγου ή ως μεθόδου ευρέσεώς της»
και «διαλεκτικός» είναι «αυτός που ανα-
φέρεται στη διαλεκτική ή έχει τα χαρα-
κτηριστικά της».

ο επιμέρους στόχος της διαλεκτικής
συμβουλευτικής, αναφέρεται στη βελ-
τίωση της αντιμετώπισης του προβλή-
ματος του συμβουλευόμενου (άτομο,
ομάδα) και στην ανάπτυξη των δεξιοτή-

των του συμβουλευόμενου με σκοπό να
ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν παρό-
μοια μελλοντικά προβλήματα (Caplan,
1970).

Σύμφωνα με τον Caplan (2004),
έχουν διακριθεί τα είδη της διαλεκτι-
κής συμβουλευτικής, με κριτήριο την
έμφαση που δίνεται στον «πελάτη», στο
συμβουλευόμενο και τέλος στον οργα-
νισμό στο οποίο εντάσσονται συμβου-
λευόμενος και «πελάτης». Επίσης γί-
νετε διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη συμ-
βουλευτικής, σύμφωνα με τις δεξιότη-
τες που αυτός καλλιεργεί εν προκειμέ-
νου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
«πελάτη» ή του συστήματος, σε διαλε-
κτική συμβουλευτική επικεντρωμένη
στο συμβουλευόμενο και διαλεκτική
συμβουλευτική διαχείρισης επικεντρω-
μένη στο συμβουλευόμενο (Caplan,
2004).

Με βάση την προσωποκεντρική θε-
ωρία του Rogers, η Συμβουλευτική Στα-
διοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευ-
καιρίας εστιάζει στις ατομικές ανάγκες
των ενήλικων εκπαιδευομένων (Κο-
σμόπουλος & Μουλαδούδης, 2003). 

Ο άσκηση της διδακτικής 
μεθοδολογίας στα Σ.Δ.Ε.

Η διδακτική στα Σ.Δ.Ε. στοχεύει να
μετατρέψει τα Σχολεία από τόπο μετά-
δοσης της γνώσης, σε τόπο παραγωγής
της γνώσης. οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται κινητοποιούν τους εκ-
παιδευόμενους σε βιωματικές δημιουρ-
γικές ενέργειες και σε ερευνητικό πει-
ραματισμό, στο πλαίσιο των οποίων η
παρατήρηση, η μελέτη των δεδομένων,
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η διαμόρφωση υποθέσεων για τη λύση
προβλημάτων, η συζήτηση, ο αναστοχα-
σμός και η κριτική εργασία σε ομάδες,
οδηγούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευ-
όμενους σε αυτοκατανόηση, σε συνεχή
αξιολόγηση και σε επανασχεδιασμό των
μαθησιακών δραστηριοτήτων. Στις δι-
δακτικές μεθόδους που ενθαρρύνουν τη
μαθησιακή αυτή διαδικασία περιλαμ-
βάνονται η ομαδοκεντρική διδασκαλία,
ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός
ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία (team
teaching, collaborative teaching) και η
μέθοδος project. 

ο σχεδιασμός της διδασκαλίας γί-
νεται σε ετήσια βάση καθώς και σε επί-
πεδο ενότητας ή σε επίπεδο μιας διδα-
κτικής ώρας. Θεωρείται τόσο λειτουρ-
γικός όσο και εύχρηστος, αφού κρίνε-
ται απαραίτητος για τον εκπαιδευτικό
στο να καταστεί το έργο του αποτελε-
σματικό (Μάνθου, 2008). 

Η άσκηση της παιδαγωγικής 
μεθοδολογίας στα Σ.Δ.Ε.

Η παιδαγωγική καθοδήγηση προϋ-
ποθέτει την αποδοχή και το σεβασμό
της διαφορετικότητας των ενήλικων εκ-
παιδευομένων. Γίνεται φανερό ότι μία
καθαρά ανθρωποκεντρική παιδαγωγι-
κή μέθοδος απαιτεί μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις που στηρίζονται στους εκ-
παιδευτικούς στόχους, σε επιθυμίες, σε
ιδιαιτερότητες και στα χαρακτηριστικά
των εκπαιδευομένων (π.χ. διαθεματι-
κές συνδιδασκαλίες, εργαστήρια και
σχέδια δράσης-project). 

Η διδακτική προσέγγιση στα Σ.Δ.Ε.
γίνεται υπό το πνεύμα της κριτικής παι-

δαγωγικής και αφορά την μετάβαση
από διδακτική του αντικειμένου, καθο-
δηγητική και ελεγχόμενη, στη διδακτι-
κή του ενεργού υποκειμένου χειραφε-
τική-επικοινωνία (Κοσσυβάκη, 2003:
318-319).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σταδιοδρομίας στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας

ο σύμβουλος που ασκεί διαλεκτική
συμβουλευτική, είναι συνήθως ένας ει-
δικός επιστήμονας επαγγελματίας, ανά-
λογα με την ανάγκη που κάθε φορά κα-
λείται να επιλύσει. οι λόγοι που οδη-
γούν τον συμβουλευόμενο στη συμβου-
λευτική διαδικασία, είναι συνήθως α)
ανεπαρκείς γνώσεις για το συγκεκρι-
μένο πρόβλημα, β) έλλειψη δεξιοτήτων
απαραίτητων για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, γ) έλλειψη αυτοπεποί-
θησης, δ) έλλειψη επαγγελματικής αντι-
κειμενικότητας λόγω συναισθηματικής
εμπλοκής (Caplan, 2004).

Ως προς τη διαδικασία και τη μεθο-
δολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να
διακριθεί σε ατομική και ομαδική. Η
ατομική συμβουλευτική λαμβάνει χώ-
ρα μεταξύ του σύμβουλου ψυχολόγου
και του συμβουλευόμενου με σκοπό την
καλύτερη προσαρμογή, την αυτογνω-
σία, τη διερεύνηση αποτελεσματικών
τρόπων αντιμετώπισης των προβλημά-
των και γενικά την προώθηση της ψυ-
χικής υγείας του συμβουλευόμενου
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012). Η ομαδική
συμβουλευτική, σύμφωνα με τη Μαλι-
κιώση-Λοΐζου (2012), αφορά τη δια-
προσωπική διαδικασία μεταξύ του σύμ-
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βουλου ψυχολόγου και δύο ή περισσό-
τερων ατόμων που έχουν κάτι κοινό.
Σκοπός της ομαδικής συμβουλευτικής
είναι η ανίχνευση των προσωπικοτήτων
της ομάδας και η προσπάθεια τροπο-
ποίησης των συμπεριφορών και των
στάσεων, των ατόμων που απαρτίζουν
αυτή (Γιώτσα, 2010).

Η χρησιμότητα της παιδαγωγικής
προσέγγισης στα Σ.Δ.Ε.

Στην παιδαγωγική του προσέγγιση ο
Freire (1970), περιγράφει εντυπωσιακά
τη στάση, τις αξίες και τη σχέση ανάμε-
σα στους εκπαιδευτές και τους εκπαι-
δευόμενους. Για τη διδακτική δραστη-
ριότητα που αφορά ευπαθείς ομάδες,
όπως οι μαθητές των Σ.Δ.Ε., πρέπει να
αναφερθούν κάποια σημαντικά στοιχεία
τα οποία παρατίθονται παρακάτω.

οι ενήλικες που φοιτούν σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας, διαθέτουν συχνά
ένα ιστορικό μάθησης, το οποίο έχει κα-
τά καιρούς διακοπεί. Παράλληλα, το
σχολείο ξυπνά στη μνήμη τους πολλά
αρνητικά συναισθήματα και εικόνες.
Είναι πολύ σημαντικό, να έχουν οι εκ-
παιδευτές υψηλή ενσυναίσθηση απέ-
ναντι στους εκπαιδευόμενους και να
έχουν συνείδηση της (μαθησιακής) τους
κατάστασης σε ένα ολοπαγές ίδρυμα.
Η δραστηριότητά τους ως εκπαιδευτές
απαιτεί συμφωνία, αξιοπιστία και αυ-
θεντικότητα, ετοιμότητα να ακούνε προ-
σεκτικά, καθώς και να παρεμβαίνουν
με παιδαγωγικό τρόπο. Επίσης θα πρέ-
πει να υπάρχει αυτοσεβασμός, αλλά και
σεβασμός απέναντι στον εκπαιδευόμε-
νο, απέναντι στη γνώση του, στην

«πραγματικότητά του» και στην πολιτι-
σμική του ταυτότητα (Βεργίδης, 2006).

Εκπαίδευση ενηλίκων του Σ.Δ.Ε.
και το κοινωνικό έργο.

οι Βεκρής & Χοντολίδου (2003), επι-
σημαίνουν το γεγονός ότι τα Σ.Δ.Ε.
έχουν ένα ιδιαίτερα κοινωνικό ρόλο που
θα πρέπει να επισημανθεί. ο ρόλος τους
είναι όχι μόνο η μάθηση και η είσοδος
των απόφοιτων στην αγορά εργασίας,
αλλά κυρίως η αναπλήρωση της κοινω-
νικής ένταξης τους, με το να αποκτή-
σουν βασικές γνώσεις αλλά και να εντα-
χθούν μέσω της μαθησιακής εμπειρίας
και διαδικασίας που προσφέρουν τα
Σ.Δ.Ε. (Βεργίδης, 2003). Για το λόγο αυ-
τό τα Σ.Δ.Ε. λειτουργούν και μέσα στην
κοινωνία, αλλά και μέσα στις φυλακές.

οι εκπαιδευόμενοι στα Σ.Δ.Ε. έχουν
κάποια εργασιακή εμπειρία, αλλά πολ-
λοί από αυτούς αναμένεται να μην εί-
ναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο
σπουδών, λόγω του ότι συνήθως εργά-
ζονται σε ανειδίκευτες δουλειές, ενώ
πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι. Ει-
δικά σε περιπτώσεις ευπαθών ομάδων
όπως αποφυλακισμένοι και μετανάστες,
θα είναι δύσκολο να περιμένουμε να
έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία
σε τόσο τεχνικά θέματα.

ο Cross (1992), περιγράφει την
ένταξη ως κοινωνική συμμετοχή, που
ξεκινά από τη δέσμευση των ανθρώπων
με αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις και
φτάνει μέχρι τη χορήγηση και άσκηση
προσωπικών, πολιτικών και κοινωνι-
κών δικαιωμάτων. Άνθρωποι, που δεν
δράττονται αυτής της ευκαιρίας, επει-
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δή δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη θέλη-
ση, βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Συχνά δημιουργούν περιβάλλοντα υπο-
κατάστασης με τη μορφή κάποιας υπο-
κουλτούρας, η οποία έχει τις δικές της
νόρμες και αξίες.

Oι Baumgartner et al (2007), κάνουν
λόγο για «καθήκον, υποχρέωση για εκ-
παίδευση» του ατόμου απέναντι στο
κράτος, στην οικονομία και την κοινω-
νία. Όποιος «δεν αναλαμβάνει αυτή την
υποχρέωση για αυτοδιαχείριση, χάνεται
στο λαβύρινθο των προσφορών σε προ-
σόντα, ή για κάποιους λόγους που δεν
αποδεικνύεται ενεργός», αυτός απει-
λείται σύμφωνα με τον Cross (1992), με
κοινωνικό αποκλεισμό.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός δεν ορίζε-
ται σύμφωνα με τον Cross (1992), μόνο
ως μία κατάσταση, αλλά αποτελεί και
μία διαδικασία. Κρίσιμα γεγονότα κα-
τά τη διάρκεια της ζωής ενισχύουν ή
μειώνουν τις δυναμικές αποκλεισμού.
Η έκτιση μιας ποινής για παράδειγμα
αποκτά χαρακτήρα αποκλεισμού. αυ-
τό αντικατοπτρίζεται επίσης και στη συ-
ζήτηση για το αποτέλεσμα των σύντο-
μων ποινών. οι σύντομες ποινές συμ-
βάλλουν στην ένταξη του δράστη, με την
έννοια του μέτρου κοινωνικής επανέ-
νταξης, ή αντίθετα ευνοούν τον απο-
κλεισμό, με την επαπειλούμενη απώ-
λεια κάποιας θέσης εργασίας.

Η συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
και συμβουλευτική Ψυχολογίας
στα Σ.Δ.Ε.

ο όρος «Συμβουλευτική» υποδηλώ-
νει ότι συνεξετάζω με κάποιον το πρό-

βλημά του και το διευκολύνω να ανα-
ζητήσει τη λύση του. O θεσμός της Συμ-
βουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι μια
μορφή παιδαγωγικής παρέμβασης,
ενταγμένος στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Σπουδών (Κρίβας & Καγκαλί-
δου, 2003). Με βάση την προσωποκε-
ντρική θεωρία του Rogers, η Συμβου-
λευτική Σταδιοδρομίας στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας εστιάζει στις ατο-
μικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευ-
ομένων (Κοσμόπουλος & Μουλαδού-
δης, 2003). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη, αποτε-
λεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή δια-
δικασία που περιλαμβάνει ψυχολογι-
κούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οι-
κονομικούς, σωματικούς αλλά και τυ-
χαίους παράγοντες, οι οποίοι συνδυά-
ζονται, με αποτέλεσμα να διαμορφώ-
νουν τη σταδιοδρομία του ατόμου, ενώ
τα τελευταία χρόνια προστίθεται και ο
πολιτισμικός παράγοντας (Isaacson &
Brown, 2000). 

Η Εκπαίδευση, η Συμβουλευτική και
ο Προσανατολισμός αποκτούν μια δια
βίου διάσταση και εφαρμογή, καθώς εί-
ναι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης του
ατόμου και καλούνται να αποτελέσουν
μέσο ομαλοποίησης των αντιθέσεων και
κρίσεων που προκαλεί η σύγχρονη
πραγματικότητα στην οικονομική και
κοινωνική ζωή (Πατεστή, 2007).

Μέσω της συμβουλευτικής παρέχε-
ται ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα
άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, για να αντι-
μετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυ-
σκολίες που προκύπτουν και αδυνατούν
να τα ξεπεράσουν στηριζόμενα απο-
κλειστικά στις δικές τους δυνάμεις
(Κασσωτάκης, 2004). 
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Η συμβουλευτική είναι μια ενεργή
και συνεργατική διαδικασία που στο-
χεύει στον εντοπισμό των δεξιοτήτων,
ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και
στοιχείων της προσωπικότητας του εκ-
παιδευόμενου και του τρόπου που αυ-
τά επηρεάζουν τις επαγγελματικές του
επιλογές. Συνεκτιμά επίσης τις προσω-
πικές και οικογενειακές συνθήκες κι
επιλογές, που επιτυγχάνουν προσωπι-
κή και επαγγελματική ισορροπία
(Nathan & Hill, 2006).

Λειτουργεί ως μια διευκολυντική
διαδικασία με στόχο το άτομο που ζη-
τά συμβουλευτική υποστήριξη, να κα-
ταφέρει να αποκαλύψει το δυναμικό
που διαθέτει (Σιδηροπούλου-Δημακά-
κου et al., 2008). 

ο σύμβουλος ψυχολόγος στα Σ.Δ.Ε.,
υποστηρίζει τους εκπαιδευομένους να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που μπο-
ρεί να προκύψουν από το σχολικό, οι-
κογενειακό και φιλικό περιβάλλον και
συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς
με στόχο την κατανόηση των αναγκών
και των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου.
Επίσης, συνεργάζεται με το διευθυντή
για λειτουργικά θέματα του σχολείου
και επικοινωνεί με άλλους επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, όπως επίσης και με
την τοπική κοινωνία, με σκοπό την κα-
λύτερη και αποτελεσματικότερη παρο-
χή βοήθειας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012).

Σύμφωνα με τη Γιώτσα (2010), η
συμβουλευτική υπηρεσία των Σ.Δ.Ε.
εξασφαλίζει ένα ασφαλές, υποστηρι-
κτικό και δημιουργικό περιβάλλον για
τους εκπαιδευομένους, λαμβάνοντας
υπόψιν το άτομο, την οικογένεια, το
σχολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο.

Η πρόταση διαλεκτικής 
αλληλεπίδρασης στην εκπαίδευση
ενηλίκων

Η λειτουργία του Σ.Δ.Ε. και η δια-
χείριση αυτής της λειτουργίας στην εκά-
στοτε τοπική κοινότητα, προϋποθέτει
μία σειρά από εγγενείς προκρίσεις στο
χώρο της δια βίου μάθησης. Η ανάπτυ-
ξη του Σ.Δ.Ε, μπορεί να δημιουργήσει
κυρίαρχα μοντέλα στάσεων και σχέσε-
ων σε κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο η
σύνδεση των εκπαιδευομένων με την
εκπαίδευση και η ενίσχυση της αυτοε-
κτίμησης τους αποτελεί κομβικό στοι-
χείο ενός Σ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τη Χατζηχρήστου
(2011), η διαδικασία της Διαλεκτικής
Συμβουλευτικής απαιτεί πέντε τυπικά
στάδια:
• 1ο στάδιο: Δημιουργία συμβουλευ-

τικής σχέσης, η οποία να διέπεται
απο ισοτιμία, συνεργατικότητα,
αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και
επικυρώνεται με τη σύναψη ενός
συμβολαίου συνεργασίας. 

• 2ο στάδιο: Περιγραφή και διασα-
φήνιση των ρόλων των εμπλεκομέ-
νων στη συμβουλευτική διεργασία.

• 3ο στάδιο: Προσδιορισμός προβλή-
ματος, καθορισμός των στόχων της
συμβουλευτικής, διεξοδική ανάλυ-
ση του προβλήματος, αναπλαισίω-
ση με θετική διάθεση, εντοπισμός
όλων των δυνατών λύσεων και των
στρατηγικών παρέμβασης. 

• 4ο στάδιο: Εφαρμογή παρέμβασης
και ταυτοχρόνως, σταθερή υποστή-
ριξη του συμβούλου προς το συμ-
βουλευόμενο, ώστε να διατηρηθεί η
μεταξύ τους συνεργασία.
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• 5ο στάδιο: αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων της παρέμβασης αυτής, η
οποία τροποποιείται, όπου κρίνεται
απαραίτητο. Η αξιολόγηση μπορεί
να είναι διαμορφωτική ή συνολική.
Η διαμορφωτική πραγματοποιείται
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της
παρέμβασης, ενώ η συνολική, αφού
η όλη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
αφού η συμβουλευτική διαδικασία

φτάσει στο τέλος της, ο σύμβουλος κά-
νει την ανασκόπηση του σχετικά με την
σχέση και το βαθμό ικανοποίησης του
από τα αποτελέσματα, παρακινεί το
συμβουλευόμενο να εκφράσει τις δικές
του απόψεις, τον ενισχύει για την εμπλο-
κή του στην όλη διαδικασία και τέλος,
τον επιβραβεύει για τις δεξιότητες που
απέκτησε.

Η εκπαίδευση ενηλίκων από την άλ-
λη αποτελεί ένα χώρο ενεργητικής συμ-
μετοχής (Κόκκος, 2001: 173) των εκ-
παιδευομένων, όπου η μαθησιακή δρα-
στηριότητα εμπεριέχει την ενθάρρυν-
ση και αναπτύσσει μια προσωπική έκ-
φραση της μορφωτικής φυσιογνωμίας. 

Συμπεράσματα

Χρησιμοποιώντας ένα εναλλακτικό
φάσμα διδακτικών πρακτικών, τρόπων
οργάνωσης και διεξαγωγής του μαθή-
ματος και προσφέροντας στον εκπαι-
δευτικό πολλές δυνατότητες και ευελι-
ξία, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
θέτουν τη βάση για τη διαλεύκανση της
πραγματικότητας.

Η εντός του χώρου του Σ.Δ.Ε. πα-
ροχή της διαλεκτικής συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής ψυ-

χολογίας, στοχεύει στην ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και
την επανένταξή τους στην κοινωνική
και οικονομική ζωή. Άμεση προτεραι-
ότητα των συμβούλων είναι ο εντοπι-
σμός των συγκεκριμένων αναγκών των
εκπαιδευομένων με βάση τα κοινωνι-
κά, οικονομικά και δημογραφικά τους
στοιχεία και στη συνέχεια η ενίσχυση
της αυτογνωσίας και η απόκτηση δε-
ξιοτήτων που θα διευκολύνουν την
επαγγελματική τους πορεία, για τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Η επαγγελματική ζωή ενός ατόμου
χαρακτηρίζεται από εξελικτικά στάδια
κατά τα οποία απαιτεί προσαρμογή και
προϋποθέτει κατάλληλες δεξιότητες,
ώστε το άτομο να διαχειριστεί τις αλ-
λαγές που συντελούνται τόσο σε προ-
σωπικό, όσο και στο ευρύτερο περι-
βάλλον του. οι προσωπικές ανάγκες
αλλά και οι ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας συνεχώς μεταβάλλονται. Η εποχή
επιβάλλει η εργασία να εξυπηρετεί πολ-
λαπλούς ρόλους και η αντίληψη «μια
δουλειά για μια ζωή» δεν αποτελεί πλέ-
ον πραγματικότητα. Η ανάγκη προ-
σαρμογής και επαναπροσδιορισμού
αναγκών και εργασιακών δεδομένων
ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται
επιτακτική. Η συμβουλευτική σταδιο-
δρομίας στα πλαίσια λειτουργίας των
Σ.Δ.Ε. μπορεί να προσφέρει ουσιαστι-
κή βοήθεια ώστε το άτομο να διαχειρι-
στεί τις δυσκολίες, να προσαρμοστεί
στα νέα δεδομένα που καλείται να αντι-
μετωπίσει, έχοντας ευελιξία και εμπι-
στοσύνη στον εαυτό του, καθώς και πί-
στη στη θετική αυτοαντίληψη και υψη-
λή αυτοεκτίμηση, που έχει αποκτήσει.

ο συνδυασμός του αποτελεσματι-
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κού εκπαιδευτικού με την παροχή επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και συμ-
βουλευτικής, μπορεί να καταστήσει το
άτομο ικανό να προγραμματίσει τα κα-

τάλληλα βήματα, να αναπτύξει ουσια-
στικές δεξιότητες και να οδηγηθεί σε
προσωπική, εκπαιδευτική, οικονομική
και κοινωνική πρόοδο.
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ΒΟΗΘΩνΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ νΑ ΑνΑΠΤΥΞΟΥν ΕνΑν ΠΙΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ

ΤρΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ. ΕφΑρΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕνΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑρΕΜΒΑΣΗΣ

Περίληψη
Μελέτες δείχνουν ότι υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας και ελπίδας συνδέονται με καλύτε-
ρη σχολική προσαρμογή, βελτιωμένη σωματική και ψυχική υγεία και την υιοθέτηση περισ-
σότερο προσαρμοστικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας
έρευνας σχεδιάστηκε ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα οκτώ συναντήσεων που είχε ως στόχο
την ανάπτυξη ενός πιο αισιόδοξου τρόπου σκέψης σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Στο
πλαίσιο του προγράμματος, 41 μαθητές (Μ.Ο.ηλικίας = 9,68 ετών, τ.α. = 1,64) της Γ’ (n = 22)
και της Στ’ τάξης του Δημοτικού (n = 19) συμμετείχαν σε δραστηριότητες που ως στόχο εί-
χαν να τους βοηθήσουν να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος τους και να αντιμετωπίζουν
με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και ελπίδα τις δυσκολίες της καθημερινότητας. H αποτελε-
σματικότητα του προγράμματος αξιολογήθηκε με τη χορήγηση –πριν και μετά την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος– ερωτηματολογίων, τα οποία μετρούσαν: (1) την αισιοδοξία (Youth
Life Orientation Test, Ey et al., 2005), (2) την αυτοεκτίμηση (Rosenberg Self-Esteem Scale,
Rosenberg, 1965), (3) την ελπίδα (Children’s Hope Scale, Snyder, Rand, & Sigmon, 2002)
και (4) το άγχος (Children’s Manifest Anxiety Scale-Revised, Reynolds & Richmond, 1978)
των συμμετεχόντων. τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των μαθητών στο ψυχοεκ-
παιδευτικό πρόγραμμα αύξησε σημαντικά τα επίπεδα της αισιοδοξίας και της αυτοεκτίμη-
σής τους, ενώ μειώθηκαν σημαντικά το αίσθημα της απαισιοδοξίας και το άγχος τους. Ωστό-
σο, δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα του αισθήματος ελπίδας
των μαθητών.

Λέξεις κλειδιά: αισιοδοξία, Ελπίδα, Θετική Ψυχολογία, Ψυχοεκπαίδευση.



Εισαγωγή

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια σημαντική αλλαγή στους κόλπους
της επιστήμης της Ψυχολογίας. Πιο συ-
γκεκριμένα, ενώ για μεγάλο χρονικό
διάστημα οι ψυχολογικές μελέτες επι-
κεντρώνονταν στη μελέτη της ανθρώ-
πινης ψυχοπαθολογίας και στους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να αντι-
μετωπιστεί ή να μειωθεί ο ψυχικός πό-
νος, τις τελευταίες δύο δεκαετίες πα-
ρατηρείται μια αύξηση στις μελέτες που
εξετάζουν τις θετικές ποιότητες της αν-
θρώπινης ύπαρξης και πώς αυτές μπο-
ρούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε κα-
λύτερα ως άτομα και ως κοινωνία
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
Στα πλαίσια αυτά αναδύθηκε η επι-
στήμη της Θετικής Ψυχολογίας η οποία
διερευνά την ανθρώπινη ευημερία με
στόχο να ανακαλύψει τους παράγοντες
που μπορoύν να βοηθήσουν στην επί-
τευξη της βέλτιστης λειτουργίας του αν-
θρώπου (Boniwell, 2012).

Μία από τις έννοιες που έχουν με-
λετηθεί στα πλαίσια της Θετικής Ψυ-
χολογίας είναι η αισιοδοξία. οι Carver
και Scheier (2002) ορίζουν την αισιο-
δοξία και την απαισιοδοξία ως τις γε-
νικευμένες προσδοκίες που έχουμε σχε-
τικά με τη ζωή μας και οι οποίες επη-
ρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβανόμαστε και αντιδρούμε στο πε-
ριβάλλον μας. οι αισιόδοξοι άνθρωποι
τείνουν να περιμένουν περισσότερα θε-
τικά αποτελέσματα στη ζωή τους, ακό-
μα και όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
ενώ αντιθέτως οι απαισιόδοξοι άν-
θρωποι τείνουν να αναμένουν αρνητι-
κά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να

βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναι-
σθήματα, όπως άγχος, λύπη, θυμός ή
απόγνωση. 

Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τις
συνέπειες που έχει η υιοθέτηση ενός αι-
σιόδοξου ή ενός απαισιόδοξου στυλ
σκέψης στη ζωή μας. Φαίνεται πως οι
αισιόδοξοι άνθρωποι γενικά βιώνουν
λιγότερα αρνητικά συναισθήματα όταν
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσαρμό-
ζονται ευκολότερα σε αρνητικά γεγο-
νότα, χρησιμοποιούν προσαρμοστικές
στρατηγικές για την αντιμετώπιση δύ-
σκολων καταστάσεων και αποφεύγουν
τη χρήση των στρατηγικών της αποφυ-
γής και της άρνησης (σε αντίθεση με
τους απαισιόδοξους ανθρώπους), τεί-
νουν να μην εγκαταλείπουν την προ-
σπάθεια, αναφέρουν βελτιωμένη σω-
ματική υγεία και είναι περισσότερο πα-
ραγωγικοί στην εργασία τους (Boniwell,
2012; Carver & Scheier, 2002). Στα παι-
διά η αισιοδοξία συνδέεται με την υιο-
θέτηση προσαρμοστικών στρατηγικών
αντιμετώπισης προβλημάτων, με την
αναφορά λιγότερων συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης και άγχους, με αυξημένη αυ-
τοεκτίμηση και με την ανάπτυξη θετι-
κότερων κοινωνικών σχέσεων με τους
συνομηλίκους (Ey et al., 2005). 

Η ελπίδα αποτελεί μία ακόμα έν-
νοια της Θετικής Ψυχολογίας στην
οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. ο
Snyder και οι συνεργάτες του (2002)
ορίζουν την ελπίδα ως την πεποίθηση
του ατόμου ότι μπορεί να βρει τους τρό-
πους να πετύχει τους στόχους που έχει
θέσει και την κινητοποίηση να χρησι-
μοποιήσει τους τρόπους αυτούς. ο ορι-
σμός αυτός δίνει έμφαση στα δύο είδη
σκέψης που θα πρέπει να συνυπάρχουν
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προκειμένου το άτομο να έχει το αί-
σθημα της ελπίδας: (1) τη σκέψη στρα-
τηγικών, δηλαδή την αντιλαμβανόμενη
δυνατότητα κάποιου να βρίσκει εναλ-
λακτικούς τρόπους να πετύχει τους στό-
χους του και (2) τη σκέψη κινητοποίη-
σης, δηλαδή την αντιλαμβανόμενη δυ-
νατότητα κάποιου να ξεκινήσει και να
συνεχίσει να επιδιώκει ένα στόχο με
βάση έναν από τους τρόπους που σκέ-
φτηκε (Snyder et al., 2002).

Στη διεθνή βιβλιογραφία πλήθος
ερευνών παρουσιάζει τις θετικές συνέ-
πειες με τις οποίες συνδέεται η παρου-
σία του αισθήματος της ελπίδας στη ζωή
μας. αναλυτικότερα, τα άτομα με υψη-
λά επίπεδα ελπίδας αναφέρουν καλύτε-
ρη προσαρμογή σε ακαδημαϊκά πλαίσια
και αυξημένες ακαδημαϊκές επιδόσεις,
καλύτερες αθλητικές επιδόσεις, καλύ-
τερη σωματική υγεία, υψηλότερα επί-
πεδα ικανοποίησης από τη ζωή και αντι-
λαμβανόμενης ευζωίας, υψηλότερα επί-
πεδα αυτοεκτίμησης και θετικότερη αυ-
τοεικόνα, μειωμένα επίπεδα άγχους και
κατάθλιψης, υψηλότερα επίπεδα αντι-
λαμβανόμενης κοινωνικής αποδοχής και
αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες ενώ
τέλος τείνουν να υιοθετούν περισσότε-
ρο προσαρμοστικές στρατηγικές για την
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
(Edwards & McClintock, 2013; Snyder,
Feldman, Taylor, Schroeder, & Adams
Iii, 2000; Snyder et al., 2002; Valle,
Huebner, & Suldo, 2006). 

Με βάση τα θετικά αποτελέσματα
που προκύπτουν για τα άτομα τα οποία
υιοθετούν ένα πιο αισιόδοξο και ελπι-
δοφόρο τρόπο σκέψης, έχει προταθεί η
διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμά-
των που θα έχουν στόχο να βοηθήσουν

τα παιδιά να αναπτύξουν τους αντί-
στοιχους τρόπους σκέψης με μακρο-
πρόθεσμο στόχο την πρόληψη ψυχολο-
γικών προβλημάτων στα παιδιά μέσα
από την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτι-
κότητάς τους (Edwards & McClintock,
2013; Snyder et al., 2000). 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες
εφαρμογής των αρχών της Θετικής Ψυ-
χολογίας σε ένα πρόγραμμα παρέμβα-
σης για παιδιά αποτέλεσε το πρόγραμ-
μα Penn Prevention Program το οποίο
στοχεύει στην πρόληψη του αρνητικού
τρόπου σκέψης. οι έρευνες που εξέτα-
σαν την αποτελεσματικότητα του προ-
γράμματος αυτού δείχνουν πως έχει μα-
κροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα
στην πρόληψη των συμπτωμάτων κατά-
θλιψης και του απαισιόδοξου τρόπου
σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών
(Jaycox, Reivich, Gillham, & Seligman,
1994; Seligman, Reivich, Jaycox, &
Gillman, 2007). 

Άλλα προγράμματα στοχεύουν στο
αίσθημα της ελπίδας των μαθητών και
φαίνεται πως οδηγούν στην αύξηση του
αισθήματος της ελπίδας, της ικανοποί-
ησης από τη ζωή και της αυταξίας των
συμμετεχόντων (Marques, Lopez, &
Pais-Ribeiro, 2009). Παράλληλα, έχουν
δημιουργηθεί προγράμματα τα οποία
στοχεύουν στην αύξηση της ελπίδας σε
παιδιά και εφήβους υψηλού κινδύνου
για την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας ή
προβληματικών συμπεριφορών, με ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για
τους συμμετέχοντες όσον αφορά την αύ-
ξηση της ελπίδας και τη μείωση των προ-
βληματικών συμπεριφορών (Kirschman,
Roberts, Shadlow, & Pelley, 2010;
McNeal et al., 2006; Robitschek, 1996).
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Ένας αποτελεσματικός τρόπος
ώστε να εμφυσήσουμε στα παιδιά έναν
περισσότερο αισιόδοξο τρόπο σκέψης
θα μπορούσε να αποτελέσει ο σχεδια-
σμός και η εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτι-
κών ομαδικών παρεμβάσεων στο σχο-
λικό πλαίσιο. οι ψυχοεκπαιδευτικές
ομάδες αποτελούν έναν ειδικό τύπο
ομαδικής παρέμβασης που αποσκοπεί
«στην προαγωγή της προσωπικής και
διαπροσωπικής ωρίμανσης-ανάπτυξης
και την πρόληψη μελλοντικών δυσκο-
λιών μέσω της εφαρμογής ομαδικών
στρατηγικών στο πλαίσιο της αλληλε-
πίδρασης στο εδώ-και-τώρα» (Βασι-
λόπουλος, Κουτσοπούλου, & ρέγκλη,
2011, σ. 39). οι ψυχοεκπαιδευτικές
ομαδικές παρεμβάσεις έχει βρεθεί πως
αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρό-
πο παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο
για την αντιμετώπιση συναισθηματι-
κών, αναπτυξιακών και κοινωνικών δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζουν τα παι-
διά, καθώς και για την προαγωγή των
κοινωνικών, γνωστικών, συμπεριφορι-
κών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
τους (Brown, 2011, σελ. 189-191).

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας,
η ερευνητική μας ομάδα σχεδίασε ένα
ψυχοεκπαιδευτικό ομαδικό πρόγραμ-
μα, ειδικά προσαρμοσμένο στο ανα-
πτυξιακό επίπεδο παιδιών ηλικίας 9-12
ετών, το οποίο είχε σα βασικό στόχο να
βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ένα
περισσότερο αισιόδοξο τρόπο σκέψης
στην καθημερινότητάς τους. Στη συνέ-
χεια του άρθρου παρουσιάζονται η δο-
μή και η αποτελεσματικότητα του εν λό-
γω προγράμματος το οποίο εφαρμό-
στηκε πιλοτικά σε ένα δημοτικό σχο-
λείο στα ιωάννινα.

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες και Διαδικασία

Η πιλοτική εφαρμογή του ψυχοεκ-
παιδευτικού προγράμματος παρέμβα-
σης πραγματοποιήθηκε σε δύο σχολι-
κές τάξεις (τρίτη και Έκτη Δημοτικού)
ενός δημοτικού σχολείου της πόλης των
ιωαννίνων. Στην παρέμβαση συμμετεί-
χαν συνολικά 41 μαθητές, 22 μαθητές
της τρίτης Δημοτικού και 19 μαθητές
της Έκτης (Μ.Ο.ηλικίας 9,68 ετών, Τ.Α. =
1,64). 

Η συμμετοχή στην παρέμβαση ήταν
εθελοντική και όλοι οι μαθητές συναί-
νεσαν για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Επιπλέον, οι γονείς των μαθητών έδω-
σαν τη γραπτή συγκατάθεσή τους πριν
την εφαρμογή του προγράμματος. Προ-
κειμένου να αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα του προγράμματος, οι συμ-
μετέχοντες μαθητές απάντησαν σε μια
σειρά από ερωτηματολόγια πριν την
έναρξη και μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης.

Για την πραγματοποίηση της πα-
ρέμβασης κάθε μία από τις δύο τάξεις
χωρίστηκε με τυχαίο τρόπο σε δύο μι-
κρότερες ομάδες παιδιών και την κάθε
ομάδα ανέλαβε να συντονίσει μία συ-
ντονίστρια. Η μία από τις δύο συντονί-
στριες ήταν η πρώτη συγγραφέας του
άρθρου και η δεύτερη μία μεταπτυχια-
κή φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Συμβουλευτικής Ψυχολο-
γίας του Παιδαγωγικού τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
μίου ιωαννίνων. Και οι δύο συντονί-
στριες είχαν προηγούμενη εμπειρία συ-
ντονισμού ψυχοεκπαιδευτικών ομαδι-
κών παρεμβάσεων.
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Κάθε μία από τις οκτώ συναντήσεις
έλαβε χώρα στις αίθουσες του σχολεί-
ου κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής
ώρας (45 λεπτών) για οκτώ συνεχόμε-
νες εβδομάδες.

Παρουσίαση της δομής 
του ψυχοεκπαιδευτικού 
προγράμματος παρέμβασης

το πρόγραμμα παρέμβασης που
σχεδιάστηκε έχει διάρκεια οκτώ συνα-
ντήσεων διάρκειας 45 λεπτών, και απευ-
θύνεται σε μαθητές 8-12 ετών. το πρό-
γραμμα αποσκοπεί στην υιοθέτηση ενός
πιο αισιόδοξου τρόπου αντιμετώπισης
των καθημερινών δυσκολιών από τους
μαθητές μέσα από την εκμάθηση συ-
γκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων.
αναλυτικότερα, οι πρωτεύοντες στόχοι
του προγράμματος είναι: (1) η αύξηση
του αισθήματος της αισιοδοξίας των μα-
θητών, (2) η αύξηση του αισθήματος της
ελπίδας των μαθητών, (3) η μείωση του
συναισθήματος του άγχους των μαθη-
τών και (4) η αύξηση της αυτοεκτίμη-
σης των μαθητών.

Πρώτη συνάντηση: Γνωριμία και
κανόνες. Βασικός στόχος της πρώτης
συνάντησης είναι να γνωριστούν τα μέ-
λη της ομάδας μεταξύ τους και με τη συ-
ντονίστρια της ομάδας τους και να τε-
θούν οι κανόνες με βάση τους οποίους
θα λειτουργεί η ομάδα. 

Δεύτερη συνάντηση: Τα συναισθή-
ματα. Η δεύτερη συνάντηση επικε-
ντρώνεται στα συναισθήματα και έχει
ως βασικούς στόχους να βοηθήσει τα
μέλη να μάθουν να αναγνωρίζουν και
να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
καθώς και να κατανοούν τα συναισθή-

ματα των άλλων. Επιπρόσθετα, τα μέ-
λη μέσα από τις δραστηριότητες τις συ-
νάντησης αναγνωρίζουν τον τρόπο με
τον οποίο τα συναισθήματα μπορούν να
επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις
σκέψεις μας.

Τρίτη συνάντηση: Το άγχος κι εγώ.
Κατά την τρίτη συνάντηση τα μέλη κα-
λούνται να αναγνωρίσουν καταστάσεις
που τους προκαλούν άγχος, να εντοπί-
σουν τις στρατηγικές που χρησιμοποι-
ούν για την αντιμετώπιση του άγχους
στην καθημερινότητά τους και να αξιο-
λογήσουν αν αυτές είναι αποτελεσματι-
κές. Επιπλέον, τα μέλη εκπαιδεύονται
στην τεχνική «Σταματώ-αξιολογώ-Κά-
νω», σύμφωνα με την οποία κάθε φορά
που συναντούν μία κατάσταση που τους
αγχώνει ή τους προβληματίζει μπορούν
να ακολουθήσουν μία μέθοδο τριών βη-
μάτων για να την αντιμετωπίσουν. ανα-
λυτικότερα, μπορούν πρώτα να σταμα-
τήσουν ώστε να σκεφτούν πώς αισθά-
νονται, ποιο είναι το πρόβλημα και ποι-
ους πιθανούς τρόπους έχουν για να το
αντιμετωπίσουν, στη συνέχεια να αξιο-
λογήσουν την κάθε πιθανή λύση ώστε να
επιλέξουν την πιο κατάλληλη και τέλος
να εφαρμόσουν τη λύση που επέλεξαν.

Τέταρτη συνάντηση: Γνωστική ανα-
δόμηση. Η συνάντηση αυτή έχει ως βα-
σικό στόχο να κατανοήσουν τα μέλη ότι
για κάθε γεγονός που συμβαίνει στη
ζωή τους μπορεί να δίνουν μια θετική
ή μια αρνητική ερμηνεία και να το συ-
νοδεύουν με θετικές ή αρνητικές σκέ-
ψεις. Κατ’ επέκταση, τα μέλη εκπαι-
δεύονται να απορρίπτουν τις αρνητικές
ερμηνείες ή σκέψεις και να κρατούν τις
θετικές χρησιμοποιώντας λογικά επι-
χειρήματα.
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Πέμπτη συνάντηση: Θετική σκέ-
ψη. Κατά την πέμπτη συνάντηση τα παι-
διά εξοικειώνονται με τη χρήση της θε-
τικής σκέψης ως τεχνικής για την αντι-
μετώπιση του άγχους και των δύσκολων
καταστάσεων. τα παιδιά ουσιαστικά
μαθαίνουν πώς μπορούν να αντιμετω-
πίσουν τα αρνητικά συναισθήματα και
το άγχος σκεπτόμενα θετικά για τις κα-
ταστάσεις που τα προβληματίζουν.

Έκτη συνάντηση: Ένα αισιόδοξο
κεφάλι. Στη συνάντηση αυτή τα παιδιά
δίνουν ένα δικό τους ορισμό για την αι-
σιοδοξία και επεξεργάζονται τρόπους
μέσα από τους οποίους η αισιοδοξία
μπορεί να τα βοηθήσει στην καθημερι-
νότητά τους. Παράλληλα η συνάντηση
αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παι-
διά να εμπεδώσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που έχουν αποκομίσει μέσα
από τις προηγούμενες συναντήσεις.

Έβδομη συνάντηση: Κάνοντας το
αρνητικό θετικό. Στην προτελευταία
συνάντηση της παρέμβασης τα παιδιά
καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις
που έχουν αποκομίσει μέσα από όλες
τις προηγούμενες συναντήσεις στη διάρ-
κεια ενός ομαδικού παιχνιδιού κατά το
οποίο θα πρέπει να αντικαταστήσουν
τις αρνητικές σκέψεις που κάνουν οι
ήρωες κάποιων σύντομων ιστοριών με
θετικές σκέψεις και να συζητήσουν τα
συναισθήματα των ηρώων σε κάθε ιστο-
ρία.

Όγδοη συνάντηση: Κλείσιμο και
αποχαιρετισμός. Η τελευταία συνά-
ντηση του προγράμματος έχει ως βασι-
κούς στόχους να βοηθήσει τα μέλη να
συνειδητοποιήσουν ότι η ομάδα τελει-
ώνει και να εκφράσουν σκέψεις ή/και
συναισθήματα σχετικά με το τέλος της

ομάδας καθώς και για τα όσα αποκό-
μισαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
τους σε αυτή.

Εργαλεία

Αισιοδοξία. Για τη μέτρηση του αι-
σθήματος της αισιοδοξίας και της απαι-
σιοδοξίας των μαθητών, τους χορηγή-
θηκε το Youth Life Orientation Test (Ey
et al., 2005). το ερωτηματολόγιο αυτό
περιλαμβάνει 12 προτάσεις σε κλίμα-
κα Likert οι οποίες μετρούν τρεις υπο-
κλίμακες. Μία υποκλίμακα αισιοδοξίας,
μία υποκλίμακα απαισιοδοξίας και μία
υποκλίμακα συνολικής αισιοδοξίας που
υπολογίζεται συνδυάζοντας τα σκορ των
προηγούμενων δύο υποκλιμάκων. Στην
παρούσα έρευνα, η υποκλίμακα της αι-
σιοδοξίας είχε δείκτη αξιοπιστίας
Cronbach alpha 0,54 για την πρώτη μέ-
τρηση και 0,70 για τη δεύτερη μέτρηση,
η υποκλίμακα της απαισιοδοξίας είχε
τιμές 0,45 για την πρώτη μέτρηση και
0,79 για τη δεύτερη και τέλος η υπο-
κλίμακα της συνολικής αισιοδοξίας εί-
χε τιμές 0,62 για την πρώτη μέτρηση και
0,91 για τη δεύτερη.

Αυτοεκτίμηση. Για τη μέτρηση της
αυτοεκτίμησης οι μαθητές συμπλήρω-
σαν την κλίμακα αυτοεκτίμησης του
Rosenberg (Rosenberg, 1965), η οποία
αποτελείται από δέκα προτάσεις σε κλί-
μακα Likert που μετρούν το αίσθημα
αυταξίας ενός ατόμου. Η κλίμακα στην
παρούσα έρευνα είχε δείκτη αξιοπι-
στίας Cronbach alpha 0,60 για την πρώ-
τη μέτρηση και 0,72 για τη δεύτερη μέ-
τρηση.

Ελπίδα. Η κλίμακα Children’s Hope
Scale (C. R. Snyder et al., 1997) χορη-
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γήθηκε στους μαθητές πριν και μετά την
παρέμβαση για τη μέτρηση του αισθή-
ματος της ελπίδας. Η κλίμακα αυτή απο-
τελείται από 6 προτάσεις σε κλίμακα
Likert, τρεις από τις οποίες μετρούν τη
σκέψη κινητοποίησης και τρεις τη σκέ-
ψη στρατηγικών. ο δείκτης αξιοπιστίας
της κλίμακας στην παρούσα έρευνα
ήταν Cronbach alpha 0,75 για την πρώ-
τη μέτρηση και 0,66 για τη δεύτερη μέ-
τρηση.

Άγχος. Για τη μέτρηση του άγχους
οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο Children’s Manifest Anxiety
Scale-Revised (Reynolds & Richmond,
1978) το οποίο περιλαμβάνει 28 προ-
τάσεις στις οποίες τα παιδιά απαντούν
με ένα «ναι» ή «όχι». Στην παρούσα
έρευνα το ερωτηματολόγιο είχε δείκτη
αξιοπιστίας Cronbach alpha 0,82 για

την πρώτη μέτρηση και 0,87 για τη δεύ-
τερη μέτρηση.

Αποτελέσματα 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι
διαφορές των μέσων όρων πριν και με-
τά την παρέμβαση για τις μεταβλητές
που μελετήθηκαν. αν και δεν παρατη-
ρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
στην υποκλίμακα της αισιοδοξίας, η
απαισιοδοξία των μαθητών μειώθηκε
με στατιστικά σημαντικό τρόπο και το
σκορ στην υποκλίμακα της συνολικής
αισιοδοξίας αυξήθηκε σημαντικά. Επι-
πλέον, σημειώθηκε στατιστικά σημα-
ντική αύξηση της αυτοπεποίθησης των
μαθητών και σημαντική μείωση του αι-
σθήματος άγχους. Ωστόσο, δεν παρα-
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Πίνακας 1
Έλεγχος για τις διαφορές των μέσων όρων πριν και μετά την παρέμβαση 

Κατά την έναρξη Μετά την λήξη 

t
Βαθμοί 

Ελευθερίας
(df)

pΜέσος Όρος (M) 
(± Τυπική 

Απόκλιση, SD)

Μέσος Όρος (M)
(± Τυπική 

Απόκλιση, SD)

Υποκλίμακα 
Αισιοδοξίας

20,51 (± 2,36) 21,00 (± 3,10) 1,117 38 0,271

Υποκλίμακα 
Απαισιοδοξίας

10,41 (± 2,62) 9,13 (± 3,43) -2,322 38 0,026

Υποκλίμακα 
Συνολικής 
Αισιοδοξίας

40,10 (± 4,14) 41,87 (± 5,61) 2,115 38 0,041

Αυτοπεποίθηση 21,76 (± 4,12) 23,50 (± 4,76) 2,348 37 0,024

Ελπίδα 20,33 (± 2,90) 20,90 (± 2,58) 1,133 38 0,264

Άγχος 12,97 (± 5,90) 10,97 (± 6,50) -2,842 38 0,007



τηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλλα-
γή στα επίπεδα του αισθήματος της ελ-
πίδας των μαθητών μετά την πραγμα-
τοποίηση της παρέμβασης. 

Συζήτηση

ο στόχος της παρούσας έρευνας
ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικό-
τητα ενός πιλοτικού ομαδικού ψυχοεκ-
παιδευτικού προγράμματος που στό-
χευε στην αύξηση του συναισθήματος
της αισιοδοξίας και της ελπίδας των μα-
θητών, στην αύξηση της αυτοεκτίμησής
τους και στη μείωση του συναισθήμα-
τος του άγχους. 

αν κατά τα τελευταία χρόνια έχουν
υπάρξει κάποιες προσπάθειες δημι-
ουργίας προγραμμάτων παρέμβασης με
στόχο την ανάπτυξη της αισιοδοξίας και
της ελπίδας σε παιδιά και εφήβους, οι
έρευνες σε αυτό τον τομέα είναι περιο-
ρισμένες (Edwards & McClintock, 2013).
Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη η
οποία πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό
σχολείο και η οποία στοχεύει στην ανά-
πτυξη τόσο του αισθήματος ελπίδας όσο
και της αισιόδοξης σκέψης στους μα-
θητές. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
έδειξε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν
στην παρέμβαση παρουσίασαν αύξηση
της αισιοδοξίας και της αυτοεκτίμησής
τους καθώς και μείωση του άγχους τους,
όμως το συναίσθημα της ελπίδας των
μαθητών δε μεταβλήθηκε.

αναλυτικότερα, το πρόγραμμα πα-
ρέμβασης μέσα από τις δραστηριότη-
τες που περιλάμβανε και οι οποίες στό-
χευαν στην υιοθέτηση ενός πιο αισιό-
δοξου τρόπου σκέψης και αντιμετώπι-

σης των καθημερινών δυσκολιών, οδή-
γησε στην αύξηση του αισιόδοξου τρό-
που σκέψης και τη μείωση του απαι-
σιόδοξου τρόπου σκέψης. Παράλληλα,
οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα εμφάνισαν σημαντική μείωση
του άγχους και αύξηση της αυτοεκτί-
μησής τους. Είναι πιθανό πως καθώς οι
μαθητές ανέπτυξαν έναν περισσότερο
αισιόδοξο τρόπο σκέψης, ένιωσαν πε-
ρισσότερο ικανοί να επιλύουν τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν στην κα-
θημερινότητά τους με αποτέλεσμα να
αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό
τους και να μειωθεί το άγχος τους. 

Η έλλειψη σημαντικών αποτελε-
σμάτων αναφορικά με την ελπίδα είναι
πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι το
πρόγραμμα ήταν περιορισμένο χρονι-
κά (οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις),
αν και άλλα προγράμματα με μικρότε-
ρη διάρκεια (πέντε εβδομάδες) είχαν
βρει σημαντική αύξηση της ελπίδας
(Marques et al., 2009). Μια πιθανότε-
ρη ερμηνεία για το συγκεκριμένο εύ-
ρημα είναι ότι οι δραστηριότητες που
δομούσαν το πρόγραμμα που εφαρμό-
σαμε ήταν επικεντρωμένες κυρίως στην
ανάπτυξη της θετικής σκέψης και ενός
πιο θετικού τρόπου αντιμετώπισης των
καταστάσεων και των προβλημάτων πα-
ρά στην ανάπτυξη του αισθήματος της
ελπίδας των μαθητών. 

Συμπερασματικά, με δεδομένο ότι
η ανάπτυξη της αισιοδοξίας και της ελ-
πίδας συνδέονται με ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα για τα παιδιά βραχυ-
πρόθεσμα, όπως η βελτιωμένη ακαδη-
μαϊκή επίδοση και αίσθημα ψυχικής ευ-
εξίας, αλλά και μακροπρόθεσμα, όπως
η πρόληψη συναισθηματικών και συ-
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μπεριφορών προβλημάτων, είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να εντάξουμε τέτοιου τύ-
που προγράμματα στα σχολεία (Edwards
& McClintock, 2013). από τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας προκύ-
πτει ότι η ψυχοεκπαιδευτική ομαδική
παρέμβαση που σχεδιάσαμε και εφαρ-
μόσαμε πιλοτικά είχε ιδιαίτερα θετικά

αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες
μαθητές. Επομένως, το εν λόγω ψυχο-
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορού-
σε να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευ-
τικούς και να ενταχθεί στα προγράμ-
ματα προαγωγής της ψυχικής υγείας
στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης με πολ-
λαπλά οφέλη για τους μαθητές.

609

ΒΙΒΛΙΟΓρΑφΙΚΕΣ ΑνΑφΟρΕΣ

Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Κουτσοπούλου, ι., & ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
για παιδιά: Θεωρία και πράξη. αθήνα: Γρηγόρης.

Boniwell, I. (2012). Positive Psychology in a Nutshell. The science of happiness (3rd ed.). London:
McGraw-Hill Education.

Brown, N. W. (2011). Psychoeducational groups: Process and practice (3rd ed.). London:
Routledge.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2002). Optimism. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.),
Handbook of Positive Psychology (pp. 231-243). New York: Oxford University Press.

Edwards, L. M., & McClintock, J. B. (2013). Promoting Hope Among Youth: Theory, Research,
and Practice. In C. Proctor & P. A. Linley (Eds.), Research, Applications, and Interventions
for Children and Adolescents. A Positive Psychology Perspective (pp. 43-55): Springer
Netherlands.

Ey, S., Hadley, W., Allen, D. N., Palmer, S., Klosky, J., Deptula, D., . . . Cohen, R. (2005). A
new measure of children’s optimism and pessimism: the youth life orientation test. Journal
of Child Psychology and Psychiatry, 46(5), 548-558. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00372.x

Jaycox, L. H., Reivich, K. J., Gillham, J., & Seligman, M. E. P. (1994). Prevention of depressive
symptoms in school children. Behaviour Research and Therapy, 32(8), 801-816.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/0005-7967(94)90160-0

Kirschman, K. J. B., Roberts, M. C., Shadlow, J. O., & Pelley, T. J. (2010). An Evaluation of
Hope Following a Summer Camp for Inner-City Youth. Child & Youth Care Forum, 39(6),
385-396. doi:10.1007/s10566-010-9119-1

Marques, S. C., Lopez, S. J., & Pais-Ribeiro, J. L. (2009). “Building Hope for the Future”: A
Program to Foster Strengths in Middle-School Students. Journal of Happiness Studies,
12(1), 139-152. doi:10.1007/s10902-009-9180-3

McNeal, R., Field, C. E., Handwerk, M. L., Roberts, M. C., Soper, S., Huefner, J. C., & Ringle,
J. L. (2006). Hope as an Outcome Variable Among Youths in a Residential Care Setting.
American Journal of Orthopsychiatry, 76(3), 304-311. doi:10.1037/0002-9432.76.3.304

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1978). What I think and feel: a revised measure of
children’s manifest anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology, 6(2), 271-280. 

Robitschek, C. (1996). At-Risk Youth and Hope: Incorporating a Ropes Course Into a Summer
Jobs Program. The Career Development Quarterly, 45(2), 163-169. doi:10.1002/j.2161-
0045.1996.tb00266.x



610

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University
Press.

Seligman, M. E., Reivich, K., Jaycox, L., & Gillman, J. (2007). The Optimistic Child: A Proven
Program to Safeguard Children Against Depression and Build Lifelong Resilience. New York:
Houghton Mifflin Company.

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American
Psychologist, 55(1), 5-14. 

Snyder, C. R., Feldman, D. B., Taylor, J. D., Schroeder, L. L., & Adams Iii, V. H. (2000). The
roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths. Applied and
Preventive Psychology, 9(4), 249-269. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0962-1849(00)80003-7

Snyder, C. R., Hoza, B., Pelham, W. E., Rapoff, M., Ware, L., Danovsky, M., . . . Stahl, K. J.
(1997). The Development and Validation of the Children’s Hope Scale. Journal of Pediatric
Psychology, 22(3), 399-421. doi:10.1093/jpepsy/22.3.399

Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope Theory A Member of the Positive
Psychology Family. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology
(pp. 257-276). New York: Oxford University Press.

Valle, M. F., Huebner, E. S., & Suldo, S. M. (2006). An analysis of hope as a psychological
strength. Journal of School Psychology, 44(5), 393-406. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsp.
2006.03.005



η δράση του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου «απο-
σκοπώντας στην Προσωπική μας ανά-
πτυξη» πραγματοποιήθηκε το φεβρου-
άριο, το Μάρτιο και τον απρίλιο 2014.
Συμμετείχαν σε αυτή 6 σχολικές μονά-
δες του Ιλίου και περιλάμβανε: 1. Σε
επίπεδο σχολικής μονάδας: α. δραστη-
ριότητες για την ευαισθητοποίηση των
μαθητών/τριών που συμμετείχαν στη
δράση και β. διεξαγωγή μιας «ημέρας
Σταδιοδρομίας» σε κάθε εμπλεκόμενο
στο δίκτυο σχολείο για την ενημέρωση
των υπόλοιπων μαθητών/τριών και των
γονέων τους και 2. Σε επίπεδο δικτύου
σχολείων: παρουσίαση των δράσεων

όλων των συμμετεχόντων σχολείων σε
κεντρική εκδήλωση. 

Ειδικότερα, η δράση «αποσκοπώ-
ντας στην Προσωπική μας ανάπτυξη»
διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου
σε συνεργασία με το δήμο Ιλίου, το 4ο,
6ο και 10ο γυμνάσιο Ιλίου, το 3ο και 6ο

γενικό Λύκειο Ιλίου και το Ειδικό γυ-
μνάσιο και Λύκειο Ιλίου. Εγκρίθηκε
από το διευθυντή δ.Ε. γ’ αθήνας
(2742/6-2-14) και από το τμήμα α’ ΣΕΠ
του ΥΠΠΕΘ (52891/γ7/7-4-14). η κά-
θε σχολική μονάδα που συμμετείχε στη
δράση ανέλαβε τη διοργάνωση μιας
ημέρας Σταδιοδρομίας σύμφωνα με τη
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IA’ Παράλληλη Συνεδρίαση
ΕφαρΜογeΣ Στην Πρaξη

Προεδρείο: Γιώργος Κουγιουμτζή – Θεόδωρος Κατσανέβας

Παναγιώτα Οικονομάκου*
H ΔρAΣη του ΚΕΣυΠ ΙλIου: 

«ΑΠοΣΚοΠωντΑΣ Στην ΠροΣωΠΙΚη μΑΣ ΑνΑΠτυξη»

Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης
που διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου με θέμα: «αποσκοπώντας στην Προσωπική μας
ανάπτυξη».  το κάθε εμπλεκόμενο στη δράση σχολείο ανέλαβε να εκπονήσει μια «ημέρα
Σταδιοδρομίας» με θεματική σχετική με την Προσωπική ανάπτυξη και να την παρουσιάσει
στην αρχή, στη σχολική κοινότητα του και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σχο-
λεία του δικτύου, σε κεντρική εκδήλωση. 

λέξεις κλειδιά: δίκτυο σχολείων, Προσωπική ανάπτυξη, «ημέρες Σταδιοδρομίας».



σχετική Υ.α (γ2/5088/1-10-01). οι ημέ-
ρες Σταδιοδρομίας σε επίπεδο σχολι-
κών μονάδων προγραμματίστηκαν για
τη δευτέρα 7/4 και τρίτη 8/4/14 και η
κεντρική εκδήλωση της δράσης πραγ-
ματοποιήθηκε την τετάρτη 9/4/14 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Ιλίου
«Μελίνα Μερκούρη». 

το θέμα του 4ου γυμνασίου Ιλίου
ήταν: «νιώσε τους Χτύπους της Καρ-
διάς μου» και έδινε έμφαση στην ενί-
σχυση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Στο
πλαίσιο της διοργάνωσης τα παιδιά δη-
μιούργησαν ζωγραφιές, κολάζ, πανώ
και αφίσα για την ημέρα Σταδιοδρο-
μίας, συνέταξαν ιστορίες, ποιήματα και
μαθητική επιστολή με τη μέθοδο της δη-
μιουργικής γραφής, δραματοποίησαν
το παραμύθι: «το νησί των συναισθη-
μάτων» και συγκέντρωσαν υλικό από
τις ασκήσεις και το διαδίκτυο το οποίο
πρόβαλαν με τη μορφή ppt.

το 6ο γυμνάσιο Ιλίου διοργάνωσε
ημέρα Σταδιοδρομίας με θέμα: «I help
therefore I am: η Προσωπική μας ανά-
πτυξη μέσα από την Προσωπική μας
Προσφορά», εστιάζοντας στον Εθελο-
ντισμό. οι μαθητές/τριες ενεργοποιή-
θηκαν από την προβολή ταινίας μικρού
μήκους και βιωματικών ασκήσεων για
το δέσιμο της ομάδας. δημιούργησαν
αφίσες με γνωστούς ήρωες/cartoons
που αξιοποιούσαν τις ικανότητες τους
για να βοηθήσουν τους άλλους. Στο
πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματο-
ποιήθηκε εθελοντική δράση στο σχο-
λείο και οι συμμετέχοντες/ουσες μα-
θητές/τριες ανέλαβαν να βοηθήσουν
τους/τις συμμαθητές/τριες τους στα μα-
θήματα (ειδικός/ή για τα αρχαία, ειδι-

κός/ή για την Ιστορία, για τα Μαθημα-
τικά). Επισκέφτηκαν και πήραν συνέ-
ντευξη από γιατρούς και φαρμακοποι-
ούς στο Κοινωνικό φαρμακείο Ιλίου.
Στο πλαίσιο της ημέρας Σταδιοδρο-
μίας που διοργάνωσαν στο σχολείο
τους κάλεσαν μια Εθελόντρια από το
«Χαμόγελο του Παιδιού» η οποία τους
μίλησε για τον Εθελοντισμό και τις
δράσεις της οργάνωσης. 

το 10ο γυμνάσιο Ιλίου διοργάνωσε
ημέρα Σταδιοδρομίας με θέμα:
«Έχουμε τη Θέληση, ... Έχουμε τη δύ-
ναμη». Στο πλαίσιο της δράσης οι μα-
θητές/τριες συγκέντρωσαν αποφθεύ-
ματα, στίχους τραγουδιών, αισιόδοξα
μηνύματα που αφορούσαν την προσω-
πική ανάπτυξη και ενδυνάμωση και δη-
μιούργησαν ένα DVD το οποίο επέν-
δυσαν ηχητικά με σχετικά τραγούδια.
δημιούργησαν επίσης μια χορογραφία
την οποία παρουσίασαν ζωντανά στην
ημέρα Σταδιοδρομίας του σχολείου
τους και στην κεντρική εκδήλωση. 

το 3ο γενικό Λύκειο Ιλίου συμμε-
τείχε στη δράση διοργανώνοντας ημέ-
ρα Σταδιοδρομίας με θέμα: «Ευκαιρίες
Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής
Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση», στην οποία παρουσίασαν το υλικό
που δημιούργησαν από την εκδρομή
τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ΙτΙ ν.
Copernico – a. Carpeggiani στην πόλη
φερράρα της Ιταλίας και από την επί-
σκεψή τους στο μουσείο της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας Ferrari. Στην ημέρα Στα-
διοδρομίας κάλεσαν ένα ψυχολόγο, τίτ-
λος της εισήγησης του οποίου ήταν:
«Υπάρχει Χαρά μέσα στην Κρίση;».

το 6ο γενικό Λύκειο Ιλίου διοργά-
νωσε ημέρα Σταδιοδρομίας με θέμα:
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«η εφηβεία σε λίγες Λέξεις». η ομά-
δα των μαθητών/τριών που συμμετείχε
σκιαγράφησε ένα από τα σημαντικότε-
ρα στάδια της ζωής του ανθρώπου, την
εφηβεία. Μέσα από λέξεις που εκφρά-
ζουν τους/τις εφήβους, προσπάθησαν
να κατανοήσουν την εφηβεία και την
καταλυτική της σημασία στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητάς των ατόμων.
διερευνώντας το διαδίκτυο εντόπισαν
βασικά χαρακτηριστικά των εφήβων
και δημιούργησαν ένα βίντεο με τις
αξίες εκείνες που οι έφηβοι θεωρούν
σημαντικές για την προσωπική τους
ανάπτυξη. Στη συνέχεια, πήραν συνε-
ντεύξεις από συμμαθητές/τριες τους,
έγραψαν το σενάριο, σκηνοθέτησαν και
παρουσίασαν ένα μικρό δρώμενο στο
οποίο έδειξαν τους φόβους και τις αγω-
νίες τους για το μέλλον που καλούνται
να αντιμετωπίσουν. Έγραψαν επίσης
και μελοποίησαν τραγούδια που εκ-
φράζουν τα συναισθήματα των εφήβων,
τα οποία παρουσίασαν στην ημέρα
Σταδιοδρομίας στο σχολείο τους και
στην κεντρική εκδήλωση.

το Ειδικό γυμνάσιο και Λύκειο Ιλί-
ου συμμετείχε στη δράση διοργανώνο-
ντας ημέρα Σταδιοδρομίας με θέμα:
«Θέλω και Μπορώ» (http://lyk-eid-
iliou.att.sch.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=27:thelo-kai-
boro&catid=11:drastiriotites&Itemid=1
06). Στις εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν
δραστηριότητες που πραγματοποιήθη-

καν στο σχολείο, όπως: α. δραστηριό-
τητες εργοθεραπείας (οι μαθητές/τριες
κατασκεύασαν μπλουζάκια, διακοσμη-
τικά αντικείμενα, κ.λ.π.), β. διοργάνω-
ση παζαριού αγάπης για την ημέρα του
αγίου Βαλεντίνου, γ. Προβολή ταινίας
και συζήτηση στο σχολείου («Cinemaτέ-
χουμε»), δ. aφήγηση παραμυθιού από
ειδικό με θέμα: «Με τα φτερά του Μύ-
θου», ε. Παρουσίαση παραδειγμάτων
μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες που
διακρίθηκαν στην κολύμβηση και στη
ρυθμική γυμναστική (1 χρυσό και 3 αση-
μένια στα Special Olympic 2011 κέρδι-
σαν μαθητές του Ειδικού Λυκείου Ιλί-
ου), στ. τεχνικές χαλάρωσης μέσω ανα-
πνοής, τέχνης, μουσικής και συγκεκρι-
μένων υλικών, ζ. Κινησιοθεραπεία μέ-
σω εικόνας και ήχου, η. Παράδειγμα
μαθητή με ειδικές ανάγκες που μαθαί-
νει να απαγγέλει ένα ποίημα με τη βοή-
θεια εκπαιδευτικού («η διαδρομή προς
την εκμάθηση»), θ. Συμμετοχή μαθητών
με αναπηρικά καροτσάκια στην αν-
θρώπινη αλυσίδα γύρω από την ακρό-
πολη (κατασκευή ειδικού κουβουκλίου
για την ανάβαση των μαθητών/τριών με
τα αναπηρικά καροτσάκια στο βράχο
της ακρόπολης), ι. Προβολή βασικών
αναπτυξιακών κινήσεων και αθλητικών
δραστηριοτήτων σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια
δούκα, ια. δημιουργία και μελοποίηση
τραγουδιού με τίτλο «Θέλω και Μπο-
ρώ με αξιοπρέπεια να Ζω».
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Εισαγωγή

η μετανάστευση αποτελεί ένα πα-
γκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο άρα και
διαπολιτισμικό. η Ελλάδα, μέσα σε μια
εικοσαετία μετατράπηκε, με βίαιο τρό-
πο από μια χώρα με παράδοση στο φαι-
νόμενο της αποστολής μεταναστών συ-
νάμα και προσφυγικής εισροής, σε μια
χώρα ανεξέλεγκτης εισόδου μετανα-

στών αλλά ταυτόχρονα και εκείνης της
αδιέξοδης των λαθρομεταναστών. 

η μετατροπή της ελληνικής κοινω-
νίας σε πολυπολιτισμική, επέφερε ση-
μαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτι-
σμικής ζωής της χώρας. Σε μια λοιπόν,
πολυπολιτισμική ελληνική κοινωνία
όπου καθημερινά ο αριθμός των μετα-
ναστών και των προσφύγων αυξάνεται,
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ΣυμΒουλΕυτΙΚη ΚΑΙ ΔΙΑΠολΙτΙΣμΙΚη ΔΙΑΧΕΙρΙΣη ΚρΙΣΕων

ΣΕ ΣΧολΙΚΑ ΠΕρΙΒΑλλοντΑ. ΠολυΠολΙτΙΣμΙΚη 
ΣυμΒουλΕυτΙΚη ΣΕ ΕΠΑ.λ: ΑντΙληΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚων

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στο ΕΠα.Λ για
τη Συμβουλευτική προς τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές μέσα από τη διαπο-
λιτισμική διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. τα αποτελέσματα της έρευνας, έδει-
ξαν ότι η Σχολική Συμβουλευτική μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα ένταξης παλιννο-
στούντων και αλλοδαπών μαθητών. τονίζουν ότι οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές,
έχουν αυξημένες ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης. αναγνωρίζουν, το συμβουλευτικό
χαρακτήρα του ρόλου τους αλλά και τις ελλείψεις τους και ζητούν την παρουσία του ειδι-
κού συμβούλου στα σχολεία, ότι δεν είναι προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι να αντιμε-
τωπίσουν την διαπολιτισμικότητα μέσω συμβουλευτικής, που αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέ-
σα από την εξειδίκευση και την ενημέρωση.

λέξεις κλειδιά: Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, Παλιννοστούντες-αλλοδαποί μαθητές.



κανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβη-
τήσει την αναγκαιότητα της συμβου-
λευτικής και στις ομάδες που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα ένταξης, όπως
και δε θα μπορούσε να εναντιωθεί και
στην αναγκαιότητα της ειδικής εκπαί-
δευσης και εξειδίκευσης συμβούλων σε
πολυπολιτισμικά θέματα (Καλούρη-
αντωνοπούλου, 2009), πέρα από τη γε-
νικότερη συμβουλευτική υποστήριξη
των ατόμων.

η αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων
ελλείψεων και προβλημάτων στην κα-
θημερινή σχολική πρακτική ανήκει στα
καθήκοντα του εκπαιδευτικού, ο οποί-
ος πέρα από τη διδασκαλία και την
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
οφείλει να δημιουργήσει μια ποιοτικά
αναβαθμισμένη συμβουλευτική σχέση
με τους μαθητές του, που θα οδηγήσει
στην ομαλότερη ψυχοκοινωνική ανά-
πτυξη των νεαρών πολιτών, υλοποιώ-
ντας και το συμβουλευτικό του ρόλο
(Κρίβας, 2008).

ο πρώτος προβληματισμός, ως
απόρροια των προαναφερόμενων, ενα-
πόκειται στο γεγονός κατά πόσο ο ση-
μερινός εκπαιδευτικός γνωρίζει τη συ-
νεισφορά της Συμβουλευτικής στο έρ-
γο του και έχει τη δυνατότητα να ανα-
λάβει μόνος του και αυτό το ρόλο ή η
συνεργασία του με τον ειδικό στη Συμ-
βουλευτική θα έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα. ο δεύτερος προβληματισμός
σχετίζεται με την έντονη ανομοιογέ-
νεια των σχολικών τάξεων. η δράση
του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από τις
αλλαγές που επιφέρουν οι νέες πολυ-
πολιτισμικές συνθήκες στην εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα και θα πρέπει να
αναζητηθεί κατά πόσο ο ίδιος είναι

έτοιμος και καταρτισμένος να ανταπο-
κριθεί σε αυτές τις συνθήκες, ώστε να
ενισχύει τις ανάγκες του συνόλου των
μαθητών του που, πλέον, απαρτίζεται
από γηγενείς και μη γηγενείς πληθυ-
σμούς.

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Σε μια προσπάθεια να συμπληρω-
θεί και να επεκταθεί η έρευνα του θε-
σμού της Συμβουλευτικής και να μας
δοθούν πρώτες ενδείξεις για τις αντι-
λήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά
με την εφαρμογή του θεσμού της Συμ-
βουλευτικής σε παλιννοστούντες και αλ-
λοδαπούς μαθητές διεξάγουμε την πα-
ρούσα διερευνητική εργασία. Σκοπός
της είναι η ανίχνευση των αντιλήψεων
των εκπαιδευτικών στο Επαγγελματι-
κό Λύκειο γενικότερα για τη Σχολική
Συμβουλευτική και ειδικότερα για τη
Συμβουλευτική προς τους παλιννο-
στούντες και αλλοδαπούς μαθητές μέ-
σα από τη διαπολιτισμική διαχείριση
κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.

αναλυτικότερα, θέτουμε τα παρα-
κάτω 8 ερευνητικά ερωτήματα:
1. τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς

η Σχολική Συμβουλευτική;
2. Ποια είναι τα οφέλη, αλλά και τα

μειονεκτήματα, από την εφαρμογή
της στο Επαγγελματικό Λύκειο;

3. Ποιος είναι καταλληλότερος για την
εφαρμογή της συμβουλευτικής πα-
ρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο;

4. Έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συμ-
βουλευτικής υποστήριξης οι παλιν-
νοστούντες και αλλοδαποί μαθητές;

5. Ποιοι παράγοντες μπορούν να πε-
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ριορίσουν το συμβουλευτικό έργο
προς αυτούς τους μαθητές; 

6. Ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για
την εφαρμογή της Σχολικής Συμβου-
λευτικής στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση για τη διαχείριση κρίσεων;

7. Πόσο προετοιμασμένοι και καταρ-
τισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί σε
θέματα διαχείρισης κρίσεων και πό-
σο άμεσα αντιμετωπίζουν τη διαπο-
λιτισμικότητα μέσω συμβουλευτικής;

8. Πόσο προσεγγίζονται οι γονείς των
αλλοδαπών μαθητών από τους εκ-
παιδευτικούς;
η παρούσα έρευνα είναι εμπειρική.

Στην έρευνα αυτή, επιχειρείται μια πρώ-
τη καταγραφή των εκφάνσεων του φαι-
νομένου, η αναζήτηση και ο εντοπισμός
διαφαινόμενων γενικών τάσεων και πι-
θανών σχέσεων μεταξύ των μεταβλη-
τών του ερευνητικού προβλήματος (Πα-
ρασκευόπουλος, 1993).

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το είδος
των δεδομένων της έρευνας, η έρευνα
διακρίνεται σε ποσοτική ή ποιοτική
(Βάμβουκας, 2007). Στην παρούσα
έρευνα, για τη διερεύνηση των ερευνη-
τικών ερωτημάτων προτιμήθηκε η συλ-
λογή ποσοτικών δεδομένων. Με βάση
τα προαναφερόμενα, κύριο μέλημα της
παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική
περιγραφή, γι’ αυτό και η στατιστική
επεξεργασία και η παρουσίαση των δε-
δομένων γίνονται με τις πιο απλές με-
θόδους (Παρασκευόπουλος, 1993). 

μέθοδος

για τη συλλογή των δεδομένων χρη-
σιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφω-

μένο ερωτηματολόγιο, που, αναμφίβο-
λα, είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος
συλλογής δεδομένων. το ερωτηματο-
λόγιο είναι ένα εργαλείο που χρησιμο-
ποιείται ευρύτατα στις κοινωνικές έρευ-
νες και μας επιτρέπει έμμεσα τη συλ-
λογή πολλών και διαφόρων πληροφο-
ριών από ένα δείγμα του πληθυσμό σε
σύντομο χρονικά διάστημα και την εξα-
γωγή συμπερασμάτων γενικεύσιμων για
τον πληθυσμό μετά από την ανάλυσή
τους (Βάμβουκας, 2007).

το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
ανήκει στα «απευθείας» ερωτηματολό-
για, τα οποία συμπληρώνονται από τον
ίδιο τον ερωτώμενο. Στην τελική μορ-
φή του, αποτελούνταν από 31 ερωτή-
σεις, εκ των οποίων οι 8 ήταν εισαγω-
γικές ερωτήσεις για τη συλλογή δημο-
γραφικών στοιχείων των εκπαιδευτι-
κών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

οι 23 ερωτήσεις χωρίζονται σε δυο
μέρη: α) το πρώτο μέρος του ερωτη-
ματολογίου εστιάζει στη διερεύνηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών γενι-
κά για τη Συμβουλευτική στο Επαγ-
γελματικό Λύκειο. Β) το δεύτερο μέ-
ρος του ερωτηματολογίου εστιάζει πε-
ρισσότερο στις αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών αναφορικά με τη συμβουλευ-
τική υποστήριξη των παλιννοστούντων
και αλλοδαπών μαθητών. 

Διαδικασία

η παρούσα έρευνα διεξήχθη από
τον Μάρτιο μέχρι τον απρίλιο του 2013.
αρχικά, πραγματοποιήθηκε από τον
ίδιο τον ερευνητή πιλοτική έρευνα στο
1ο ΕΠα.Λ Ευόσμου με ικανοποιητικό
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αριθμό παλιννοστούντων και αλλοδα-
πών μαθητών. Συμμετείχαν 4 εκπαι-
δευτικοί, διαφόρων ειδικοτήτων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις,
η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε
και πάλι από τον ίδιο τον ερευνητή. Κά-
θε ερωτηματολόγιο περιείχε και μια σύ-
ντομη συνοδευτική επιστολή προς τους
εκπαιδευτικούς. «Ο σκοπός της συνο-
δευτικής επιστολής είναι να γνωστο-
ποιήσει το στόχο της έρευνας, να δώσει
στους απαντούντες να καταλάβουν τη
σημασία της, να τους δώσει διαβεβαιώ-
σεις εμπιστευτικότητας και να ενθαρ-
ρύνει τις απαντήσεις τους» (Cohen &
Manion, 1994: 142). 

Δείγμα

για τη συγκέντρωση των δεδομένων
μοιράστηκαν 50 ερωτηματολόγια σε εκ-
παιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 1ο

ΕΠα.Λ Ευόσμου. Επεστράφησαν τα
40, όμως 3 από αυτά δεν συμπεριλή-
φθησαν στο δείγμα λόγω της πλημμε-
λούς συμπλήρωσής τους. τα υπόλοιπα
ικανοποιητικώς συμπληρωμένα ερωτη-
ματολόγια αριθμήθηκαν και αποτέλε-
σαν το τελικό δείγμα των 37 ερωτημα-
τολόγιων για την παρούσα έρευνα (τε-
λικό ποσοστό επιστροφής 74%).

το δείγμα αυτό προέρχεται από
δειγματοληψία ευκολίας (Κατσίλλης,
2006), δεν είναι αντιπροσωπευτικό και
για το λόγο αυτό η ερμηνεία και η γε-
νικευσιμότητα των ευρημάτων είναι πε-
ριορισμένη.

Ειδικότερα, το παρόν δείγμα απο-

τελείται από 20 γυναίκες και 17 άντρες
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που υπηρετούν στο προαναφερθέν
Επαγγελματικό Λύκειο. από τους συμ-
μετέχοντες οι 20 (54%) έχουν τίτλο Παι-
δαγωγικής Επάρκειας της αΣΠαΙτΕ,
λόγω ότι είναι τεχνικές ειδικότητες και
είναι προαπαιτούμενο για μόνιμο διο-
ρισμό στην εκπαίδευση, οι 16 (43%) εί-
ναι ειδικότητες που έχουν την Παιδα-
γωγική Επάρκεια με τη λήψη του πτυ-
χίου τους και Μεταπτυχιακό δίπλωμα
Ειδίκευσης 1 (3%). η ηλικία των 44-54
χρόνων των εκπαιδευτικών του δείγ-
ματος αντιστοιχεί στο 54%, ενώ 33-43
χρόνων στο 35%. το 100% του δείγμα-
τος έχει μόνιμη θέση στο Επαγγελμα-
τικό Λύκειο που υπηρετούσε. από αυ-
τούς το 51% των εκπαιδευτικών είχε 11-
20 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ
το 41% είχε 1-10 χρόνια. από τους εκ-
παιδευτικούς που συμμετείχαν οι 27
(73%) ήταν έγγαμοι-ες, οι 7 (19%) άγα-
μοι-ες και οι 3 (8%) ήταν διαζευγμένοι-
ες, χήροι-ες.

Αποτελέσματα

Στην ερώτηση σχετικά με τα στοι-
χεία που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι
αποτελούν συμβουλευτική διαδικασία
στα σχολεία, υψηλή συμφωνία έδειξαν
οι απαντήσεις στην καλλιέργεια του
σεβασμού στη διαφορετικότητα των
μαθητών, στην ενίσχυση της αυτοεκτί-
μησης των μαθητών, στη δημιουργία
κλίματος συνεργασίας μεταξύ καθη-
γητών-μαθητών, συνεργασία με τους
μαθητές πάνω στα προβλήματά τους,
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με
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τους μαθητές, τη στήριξη των εκπαι-
δευτικών στο έργο τους, συμβουλή
προς τους μαθητές βοήθεια προς τους
μαθητές να εξερευνήσουν και να βιώ-
σουν τα συναισθήματά τους ενώ μέτρια
συμφωνία φανερώθηκε στην απάντη-

ση σχετικά με την επίλυση των προ-
βλημάτων των μαθητών και καθοδή-
γηση των μαθητών.

αναφορικά με τα θέματα που μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει η Συμβουλευτική
στο σχολικό χώρο, σε υψηλή συμφωνία
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Πίνακας 1
Στοιχεία Συμβουλευτικής διαδικασίας στο σχολείο

1. Μ.ο.= Μέσος όρος, τ.α.= τυπική απόκλιση, N = 37. 

Μ.ο.1 τ.α.

δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους μαθητές 3,8378 1,01416

Συμβουλή προς τους μαθητές 3,6486 1,00599

Συνεργασία με τους μαθητές πάνω στα προβλήματά τους 3,8649 ,88701

Επίλυση των προβλημάτων των μαθητών 3,4595 ,86905

Καθοδήγηση των μαθητών 3,4595 1,12038

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών 4,3784 ,63907

Βοήθεια στους μαθητές να εξερευνήσουν και να βιώσουν 
τα συναισθήματά τους

3,5946 ,98487

Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα των μαθητών 4,4324 ,64724

Στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους 3,7297 ,96173

δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ καθηγητών-μαθητών 3,9730 ,98563

Πίνακας 2
Θέματα που αντιμετωπίζει η Σχολική Συμβουλευτική 

Μ.ο.1 τ.α.

οικογενειακά προβλήματα 2,8378 ,98639

Μαθησιακές δυσκολίες 3,0541 1,07873

Συγκρούσεις μεταξύ μελών σχολ. μονάδος 4,1081 ,96563

Συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτ. - γονέων 3,5946 1,03975

Προβλήματα ενδοσχολικής βίας 4,0270 ,76327

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,0541 ,81466

Προβλήματα ένταξης παλιν. και αλλοδαπών 4,1892 ,96718

1. Μ.ο.= Μέσος όρος, τ.α.= τυπική απόκλιση, N = 37.



βρέθηκαν οι απαντήσεις για προβλή-
ματα ένταξης παλιννοστούντων και αλ-
λοδαπών μαθητών, συγκρούσεις μετα-
ξύ των μελών της σχολικής μονάδας (δι-
ευθυντή-εκπαιδευτικών-μαθητών), συ-
μπεριφοράς, ενδοσχολικής βίας, αλλά
και μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων. Σε
μέτρια συμφωνία βρέθηκαν οι μαθη-
σιακές δυσκολίες και τα οικογενειακά
προβλήματα.

η συμβουλευτική παρέμβαση θεω-
ρείται ότι έχει τα καλύτερα αποτελέ-
σματα όταν εφαρμόζεται πριν την εμ-
φάνιση του προβλήματος (πρόληψη), σε
ποσοστό 87% και λιγότερο (ποσοστό
10%) όταν το πρόβλημα αρχίζει να γί-
νεται αισθητό, ενώ ένας (3%) υποστή-
ριξε ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα από
την εφαρμογή της παρέμβασης στην πε-
ρίπτωση που το πρόβλημα ήδη διατα-
ράσσει τη σχολική μονάδα (γράφημα 1). 

Στις τρεις πρώτες θέσεις για τα οφέ-
λη της συμβουλευτικής παρέμβασης εμ-
φανίζονται η αποδοχή της διαφορετι-
κότητας (67,6%), το κλίμα συνεργασίας
μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών (56,8%)
η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθη-
τών με ποσοστό 46% (γράφημα 2). 

Όταν ερωτήθηκαν για τα εφόδια
που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός που
θέλει να λειτουργεί και ως σύμβουλος
για τους μαθητές του, σε υψηλή συμ-
φωνία βρέθηκαν τα στοιχεία που ανα-
φέρονται στην ειδική, κατάρτιση στη
Συμβουλευτική, στη συνεργασία με τους
γονείς και η συνεργασία τους με άλλους
εκπαιδευτικούς, Σε μέτρια συμφωνία
εμφανίστηκαν η εποπτεία από ειδικό
σύμβουλο, ενώ σε διαφωνία η μείωση
του διδακτικού του ωραρίου.

αναφορικά με τον ποιον θεωρούν οι
εκπαιδευτικοί ως καταλληλότερο να πα-
ρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους
μαθητές στο χώρο του σχολείου, 19 από
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προ-
τείνουν ως καταλληλότερο τον ειδικά
καταρτισμένο εκπαιδευτικό που έχει την
υποστήριξη/εποπτεία του συμβούλου σε
ποσοστό 51,4%. από 11 εκπαιδευτικούς
υποστηρίζεται η άποψη ότι καταλληλό-
τερος είναι ο ειδικά καταρτισμένος εκ-
παιδευτικός (29,7%). ο σύμβουλος που
συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό με
ποσοστό 13,5%. αρκετά μικρότερο εί-
ναι το ποσοστό αυτών που θεωρούν μό-
νο το σύμβουλο (5,4%) (γράφημα 3).
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Γράφημα 1
Καλύτερα αποτελέσματα Συμβουλευτικής παρέμβασης
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Γράφημα 2
οφέλη από την εφαρμογή της Συμβουλευτικής στο ΕΠΑ.λ.

Πίνακας 3
Ανάγκες εκπαιδευτικών που λειτουργούν και ως σύμβουλοι

Μ.ο.1 τ.α.

Ειδική κατάρτιση στη Συμβουλευτική 4,6486 ,75337

Εποπτεία από ειδικό σύμβουλο 3,2162 ,91697

Μείωση του διδακτικού του ωραρίου 1,8378 ,83378

Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς 3,5946 ,89627

Συνεργασία με γονείς 4,0541 ,88021

1. Μ.ο.= Μέσος όρος, τ.α.= τυπική απόκλιση, N = 37. 



Στην ερώτηση αναφορικά με τη συμ-
βουλευτική υποστήριξη προς τους μα-
θητές, 20 εκπαιδευτικοί (54%) θεωρούν
ότι οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί
μαθητές έχουν αυξημένες ανάγκες συμ-
βουλευτικής υποστήριξης σε σχέση με
τους γηγενείς. από τους υπόλοιπους, οι
14 (37,8%) υποστηρίζουν την άποψη ότι
όλοι οι μαθητές, γηγενείς και μη, έχουν
τις ίδιες ανάγκες για συμβουλευτική,
ενώ μόνο 3 άτομα (8,2%) απάντησαν ότι
οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μα-

θητές χρειάζονται λιγότερη υποστήρι-
ξη από τους γηγενείς.

για την πρώτη επιλογή, η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών (54%) που απά-
ντησε και υποστήριξε την αυξημένη
ανάγκη των παλιννοστούντων και αλ-
λοδαπών μαθητών για συμβουλευτική,
τεκμηριώνει την άποψή της εξαιτίας κυ-
ρίως του διαφορετικού περιβάλλοντος
στο οποίο καλούνται να ενταχθούν και
να προσαρμοστούν οι παλιννοστούντες
και αλλοδαποί μαθητές. Επόμενος λό-
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Γράφημα 3
Καταλληλότερος για Συμβουλευτική στήριξη των μαθητών

Γράφημα 4
λόγοι αυξημένης Συμβουλευτικής υποστήριξης 

προς τους παλιννοστούντες/αλλοδαπούς μαθητές



γος, σύμφωνα με αυτούς τους εκπαι-
δευτικούς, είναι οι δύσκολες οικογε-
νειακές συνθήκες με ποσοστό 25%, και
με λίγο μικρότερο ποσοστό (15%), τα
αισθήματα απόρριψης (γράφημα 4). 

για την κατηγορία των συμμετεχό-
ντων που αιτιολόγησαν την επιλογή τους
για ίδια ανάγκη συμβουλευτικής υπο-
στήριξης προς όλους τους μαθητές, κυ-
ριάρχησαν η έκφραση που υποδηλώνει
ότι οι παλιννοστούντες/αλλοδαποί μα-
θητές ζουν ήδη αρκετό καιρό στην Ελ-
λάδα, άρα έχουν προσαρμοστεί στις
συνθήκες και έχουν τις ίδιες ανάγκες
όπως και οι γηγενείς μαθητές, με πο-
σοστό 100%. 

Στην ερώτηση 28, η προηγούμενη
επιλογή εξειδικεύεται όσον αφορά τους
παλιννοστούντες/αλλοδαπούς μαθητές
και αναζητείται η άποψη των εκπαι-
δευτικών αναφορικά με το πότε η Σχο-
λική Συμβουλευτική έχει καλύτερα απο-
τελέσματα για αυτούς τους μαθητές. Χω-
ρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις με την
προηγούμενη παρόμοια ερώτηση, οι 19
από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς,
σε ποσοστό 51,4%, επιλέγουν την απά-

ντηση που υποδεικνύει ότι καλύτερα
αποτελέσματα θα υπάρχουν όταν η Σχο-
λική Συμβουλευτική εφαρμόζεται κυ-
ρίως από τον ειδικά καταρτισμένο εκ-
παιδευτικό με την εποπτεία του συμ-
βούλου. το ποσοστό της επιλογής για
την εφαρμογή κυρίως από τον ειδικά
καταρτισμένο εκπαιδευτικό σύμβουλο
εξακολουθεί να βρίσκεται στο 29,7% με
11 εκπαιδευτικούς να επιλέγουν την
αντίστοιχη απάντηση ενώ ο σύμβουλος
που συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό
με ποσοστό 18,9%. ενώ την επιλογή για
την εφαρμογή αποκλειστικά από τον
σύμβουλο δεν την υποστήριξε κανένας
εκπαιδευτικός (γράφημα 5).

Στην ανοικτού τύπου ερώτηση: «Ποι-
ες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι απαιτού-
νται για την εφαρμογή της Σχολικής Συμ-
βουλευτικής στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση για τη διαχείριση κρίσεων;», απά-
ντησαν 37 εκπαιδευτικοί, το 100% του
δείγματος. Σχετικά με τη δράση που θα
μπορούσαν να αναλάβουν οι ίδιοι οι εκ-
παιδευτικοί, η απαίτηση για εξειδίκευ-
ση – κατάρτιση με τις απαραίτητες πι-
στοποιήσεις, καθώς και η ενασχόληση
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Γράφημα 5
Καταλληλότερος για Συμβουλευτική υποστήριξη 

στους παλιννοστούντες/αλλοδαπούς μαθητές



των εκπαιδευτικών ακόμα και μέσω
προσωπικής αναζήτησης και αυτογνω-
σίας, προτάθηκε και από τους 37 εκ-
παιδευτικούς. η οργάνωση σεμιναρίων
για ενημέρωση γονέων-μαθητών υπο-
στηρίχθηκε από 32 εκπαιδευτικούς
(86,5%). Σε ποσοστό 62,2% από 23 εκ-
παιδευτικούς εμφανίστηκε η άποψη για
την εισαγωγή ειδικών συμβούλων και
21 εκπαιδευτικοί (56,8%) υποστήριξαν
τη δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης
κρίσεων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Όσον αφορά το χώρο του
σχολείου, 13 εκπαιδευτικοί (35,1%)
πρότειναν ένα ευρύτατο πλαίσιο ενη-
μερώσεων από το Υπουργείο Παιδεί-
ας (γράφημα 6). 

Στην επόμενη ερώτηση υπήρξε υψη-
λή διαφωνία ότι δεν είναι καθόλου προ-
ετοιμασμένοι αλλά και καταρτισμένοι

οι εκπαιδευτικοί σε θέματα διαχείρι-
σης κρίσεων για να αντιμετωπίσουν
άμεσα τη διαπολιτισμικότητα μέσω συμ-
βουλευτικής. το 41% των εκπαιδευτι-
κών απάντησαν ότι δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν τη διαπολιτισμικότητα
μέσω συμβουλευτικής και το 40% ότι
μπορούν, λίγο χωρίς να καταφέρνουν
κάποια αποτελέσματα στη διαχείριση
κρίσεων (γράφημα 7).

Στην τελευταία ερώτηση υπήρξε
υψηλή διαφωνία ότι δεν προσεγγίζο-
νται οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών.
το 41% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι
οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών δεν
προσεγγίζονται καθόλου, ενώ το 45%
προσεγγίζονται λίγο. αυτό οφείλεται
λόγω των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν στη χώρα υποδοχής και των αυ-
ξημένων ωρών (γράφημα 8).
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Γράφημα 6
Προτάσεις εκπαιδευτικών εφαρμογής της Συμβουλευτικής 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων
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Πίνακας 6
Αντιμετώπιση της διαπολιτισμικότητας μέσω Συμβουλευτικής 

από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς

. Μ.ο.= Μέσος όρος, τ.α.= τυπική απόκλιση, N = 37.

Γράφημα 7
Αντιμετώπιση της διαπολιτισμικότητας μέσω Συμβουλευτικής 

από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς

N Μ.ο.1 τ.α.

37 1,8108 ,81096

Γράφημα 8
Προσέγγιση γονέων αλλοδαπών μαθητών από τους εκπαιδευτικούς



Συζήτηση – Συμπεράσματα

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ερ-
μηνευτική προσέγγιση των προηγούμε-
νων αποτελεσμάτων. αναγνωρίζοντας
ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας
δεν μπορούν να έχουν καθολική ισχύ
και πρέπει να ερμηνευτούν με την ανά-
λογη επιφύλαξη, θα θέλαμε να σχολιά-
σουμε τις τάσεις που διαφαίνονται στις
αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτι-
κών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που υπηρετούν σε ΕΠα.Λ αναφορικά
με τη Συμβουλευτική-Πολυπολιτισμική
Συμβουλευτική. 

Όσο αφορά το πρώτο ερευνητικό
ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΠα.Λ
έχουν μια γενική αντίληψη για το θε-
σμό της Συμβουλευτικής. η συμβου-
λευτική διαδικασία εστιάζει για αυτούς,
κύρια, στη καλλιέργεια του σεβασμού
στη διαφορετικότητα του ατόμου/μα-
θητή και την αποδοχή του ως πρόσωπο,
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των
μαθητών, στη συνεργασία των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών πάνω στο
πρόβλημα του μαθητή. οι περισσότε-
ρες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (ενί-
σχυση της αυτοεκτίμησης, συνεργασία
εκπαιδευτικών-μαθητών, δημιουργία
σχέσης εμπιστοσύνης, βοήθεια προς
τους μαθητές να εξερευνήσουν και να
βιώσουν τα συναισθήματά τους) συμ-
βαδίζουν με τις αντιλήψεις των συμ-
βούλων για το έργο τους, όπου η «ακρό-
αση», η «υποστήριξη» και η «βοήθεια»
είναι βασικά στοιχεία του έργου της
Συμβουλευτικής, και με βιβλιογραφι-
κές αναφορές που τονίζουν ότι στόχος
της Σχολικής Συμβουλευτικής δεν είναι

η παροχή συμβουλών, καθοδήγησης ή
παροχή εναλλακτικών λύσεων στα προ-
βλήματα των μαθητών (Μπρούζος
1998), αλλά «η στήριξη, η βοήθεια για
αυτοβοήθεια, η ενδυνάμωση, η εμψύ-
χωση και η θωράκιση των μαθητών με
θάρρος, τόλμη, αποφασιστικότητα και
αυτοπεποίθηση» (Μπρούζος και ράπτη,
2001α: 31). 

για το δεύτερο ερευνητικό ερώτη-
μα, αναφορικά με τη συμβουλευτική πα-
ρέμβαση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
διαβλέψουν ως σημαντικότερα οφέλη
από την εφαρμογή της Σχολικής Συμ-
βουλευτικής στο ΕΠα.Λ., την αποδοχή
της διαφορετικότητας, το κλίμα συνερ-
γασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών
και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
μαθητών, αλλά συγκαταλέγουν ανάμε-
σα σε αυτά και το θέμα της ένταξης των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μα-
θητών. από την απάντηση αυτή, αλλά
και από άλλες απαντήσεις τους στη συ-
νέχεια, προκύπτει η αναγκαιότητα της
πολυπολιτισμικής διάστασης της Συμ-
βουλευτικής στην εκπαίδευση. η θετι-
κή αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη
Σχολική Συμβουλευτική εμφανίζεται
και στην ερώτηση κατά την οποία ανα-
γνωρίζουν τη Συμβουλευτική ως συ-
στατικό στοιχείο του ρόλου τους, στοι-
χείο που υποστηρίζεται και στις έρευ-
νες του αγγελόπουλου και τους συνερ-
γάτες του (2006). το εύρημα αυτό ενι-
σχύει την άποψη πως οι εκπαιδευτικοί,
τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, έχουν αποδεχθεί τη συμβου-
λευτική και ψυχοπαιδαγωγική διάστα-
ση του ρόλου τους. Προτάσσουν, όμως,
την ειδική κατάρτιση στη Συμβουλευτι-
κή ως απαραίτητο εφόδιο των εκπαι-
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δευτικών που θέλουν να λειτουργούν
συμβουλευτικά προς τους μαθητές τους.
το εύρημα αυτό συμφωνεί και με ανά-
λογες διεθνείς έρευνες, που δείχνουν
ότι οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να λει-
τουργούν και συμβουλευτικά, εκτιμούν
τις εξειδικευμένες δεξιότητες που δια-
θέτει ένας σύμβουλος. η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί
ότι έχει προσφέρει συμβουλευτική υπο-
στήριξη στους μαθητές σε περιπτώσεις
που χρειάστηκε να τους μεταδώσει στή-
ριξη και αποδοχή, να τους βοηθήσει να
σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεών
τους, αλλά και να τους ενθαρρύνει. η
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαι-
δευτικών και μαθητών, που υποστηρί-
ζεται και από τον αγγελόπουλο και τους
συνεργάτες του (2006) και η ενσυναί-
σθηση εμφανίζονται και σε αυτή την
απάντηση τονίζοντας έτσι τις αρχές της
προσωποκεντρικής προσέγγισης στη
Συμβουλευτική. 

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι
εκπαιδευτικοί της έρευνας, προτάσσουν
ως καταλληλότερο για την άσκηση του
συμβουλευτικού έργου τον ειδικά κα-
ταρτισμένο εκπαιδευτικό με την υπο-
στήριξη και συνεργασία του ειδικού
συμβούλου. οι εκπαιδευτικοί θεωρούν
αποτελεσματικότερη τη σχολική συμ-
βουλευτική που ασκείται από τους ίδι-
ους εφόσον έχουν πρώτα καταρτιστεί
και έχουν την καθοδήγηση και εποπτεία
του συμβούλου. η άποψη αυτή έχει σχο-
λιαστεί και από τον Μπρούζο (1998:
71), σύμφωνα με τον οποίο:

«ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ο
βασικότερος λειτουργός συμβουλευ-
τικής στο σχολείο. Στην πραγμάτω-

ση του έργου αυτού είναι σωστό να
συνεπικουρείται και από άλλους
εξειδικευμένους λειτουργούς συμ-
βουλευτικής.».

η έρευνα έδειξε μέσα από το τέ-
ταρτο ερευνητικό ερώτημα ότι οι εκ-
παιδευτικοί στο Επαγγελματικό Λύκειο
θεωρούν ότι οι παλιννοστούντες και αλ-
λοδαποί μαθητές έχουν αυξημένες ανά-
γκες συμβουλευτικής υποστήριξης σε
σχέση με τους γηγενείς λόγω, κυρίως,
του διαφορετικού περιβάλλοντος στο
όποιο καλούνται να ενταθούν, οι δύ-
σκολες οικογενειακές συνθήκες και τα
αισθήματα απόρριψης. η ανομοιογε-
νής σύνθεση των σχολικών τάξεων στη
σημερινή ελληνική πραγματικότητα δια-
φάνηκε και από την απάντηση του συ-
νόλου του δείγματος για την ύπαρξη πα-
λιννοστούντων και αλλοδαπών μαθη-
τών στις τάξεις τους. από την αξιολό-
γηση των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν με τους μαθητές αυτούς και από
την έλλειψη υψηλής συμφωνίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών, αναφορικά με αυ-
τά τα προβλήματα, φανερώνεται ότι τα
προβλήματα ψυχοκοινωνικής προσαρ-
μογής των εν λόγω μαθητών ποικίλλουν
και διαφοροποιούνται σημαντικά. 

Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα η
επιθυμία του μαθητή να δεχτεί βοήθεια
και η αναγνώριση του προβλήματος από
τον μαθητή, είναι επιγραμματικά οι πα-
ράγοντες που θα επηρεάσουν, σύμφω-
να με τους εκπαιδευτικούς, την επιτυχή
εφαρμογή της συμβουλευτικής στο σχο-
λείο. γενικότερα, το θέμα της αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων που εμφανίζουν
οι μειονοτικοί πληθυσμοί προτάσσει την
αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στις
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ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα ένταξης, καθώς και την αναγκαιότη-
τα ειδικής εκπαίδευσης/εξειδίκευσης σε
μεταναστευτικά θέματα όλων των ατό-
μων που θέλουν να παρέχουν συμβου-
λευτική υποστήριξη, άποψη που έχει
υποστηριχτεί και από την Καλούρη-
αντωνοπούλου (2009).

Με δεδομένη την απουσία του ειδι-
κευμένου συμβούλου από την ελληνική
εκπαίδευση και θέλοντας να είναι συ-
νεπείς προς όλες τις πτυχές του ρόλου
τους, αναζητούν λύσεις ανάμεσα στους
συναδέλφους τους και υιοθετούν την
αγάπη, τον διάλογο, το σεβασμό στην
προσωπικότητα του μαθητή, την απο-
δοχή και την επικοινωνία ως στρατηγι-
κές αντιμετώπισης των εκάστοτε προ-
βλημάτων. 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας
έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα των
παραπάνω παραγόντων, όταν αναφέ-
ρουν ότι η Σχολική Συμβουλευτική συμ-
βάλλει στην καλλιέργεια του σεβασμού
προς το άτομο και την αποδοχή της δια-
φορετικότητας και ότι ο σύμβουλος
οφείλει να αποδέχεται τον εκάστοτε μα-
θητή, να ενδιαφέρεται για το πρόβλη-
μά του και να είναι εφοδιασμένος με
δεξιότητες που θα του επιτρέπουν την
καλή συνεργασία με τους γονείς, εννο-
ώντας έμμεσα ότι και τα ψυχοκοινωνι-
κά προβλήματα των παλιννοστούντων
και αλλοδαπών μαθητών βρίσκονται
στην άμεση προτεραιότητά τους.

η παραπάνω δήλωση έρχεται να ενι-
σχυθεί με το αποτέλεσμα της έρευνάς
μας, που ήδη έχουμε σχολιάσει και δεί-
χνει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
προκρίνουν ως καταλληλότερο για την
άσκηση του συμβουλευτικού έργου στο

Επαγγελματικό Λύκειο γενικότερα τον
ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό με
την καθοδήγηση και εποπτεία του συμ-
βούλου. αλλά και στην περίπτωση των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μα-
θητών το εύρημα είναι ανάλογο: ο ειδι-
κά καταρτισμένος εκπαιδευτικών σε συ-
νεργασία με τον ειδικό σύμβουλο είναι
τα πλέον κατάλληλα άτομα για να πα-
ρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και
σε αυτούς τους μαθητές.

Στο έκτο ερευνητικό ερώτημα το θέ-
μα της κατάρτισης και η συμβολή του
ειδικού συμβούλου στο έργο τους βρέ-
θηκε στις πρώτες θέσεις και στις προ-
τάσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρ-
μογή της Σχολικής Συμβουλευτικής στο
Επαγγελματικό Λύκειο. Επιπλέον, σε
επίπεδο θεσμοθέτησης από την Πολι-
τεία, προτάθηκαν η εισαγωγή ειδικών
συμβούλων που θα βρίσκονται σε τα-
κτική συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς, η οργάνωση σεμιναρίων για ενη-
μέρωση γονέων-μαθητών, καθώς και η
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που θα απευθύνονται σε εκπαι-
δευτικούς, γονείς και μαθητές, που έχει
προταθεί και από τους Μπρούζο και
ράπτη (2004), ώστε να προαχθεί η κα-
τανόηση και η αποδοχή της πολιτισμι-
κής διαφορετικότητας. Επιπλέον, συ-
νάδουν και με την πρόταση της Μυλω-
νά-Καλαβά (2000), που αναφέρει ότι,
εκτός από την καθιέρωση πανεπιστη-
μιακού κλάδου Συμβουλευτικής στο
πρόγραμμα των σπουδών των εκπαι-
δευτικών όλων των ειδικοτήτων, είναι
αναγκαία και η θεσμοθέτηση οργανι-
κών θέσεων εξειδικευμένων σχολικών
συμβούλων στα σχολεία.

Στο έβδομο ερευνητικό ερώτημα
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βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι εκπαι-
δευτικοί των Επαγγελματικών Λυκεί-
ων δεν είναι καθόλου προετοιμασμέ-
νοι αλλά και καταρτισμένοι σε θέματα
διαχείρισης κρίσεων για να αντιμετω-
πίσουν άμεσα τη διαπολιτισμικότητα
μέσω συμβουλευτικής και αναφέρονται
στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν σχε-
τικά με την επικοινωνία με τους γονείς
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών
μαθητών που αυτό καταδεικνύει τη θέ-
ση της Πολυπολιτισμικής συμβουλευ-
τικής. αναφέρουν επίσης ότι, εξαιτίας
της πίεσης χρόνου, δεν αισθάνονται ότι
έχουν επαρκή επαφή με όλους τους μα-
θητές τους αλλά και τους γονείς τους,
για να απαντήσουν στο όγδοο ερώτη-
μα. Κάθε συμβουλευτική παρέμβαση
οφείλει να εμπερικλείει εκτός από το
ίδιο το άτομο και μέλη από το οικογε-
νειακό του περιβάλλον για να μπορεί
ο σύμβουλος-εκπαιδευτικός να κατα-
νοεί και να αξιολογεί τη συμπεριφορά
του συμβουλευόμενου μέσα από αυτό
που θεωρείται «τυπικό» για τα μέλη της
εκάστοτε κουλτούρας (Κλεφτάρας,
2009). 

τα αποτελέσματα της έρευνας, έδει-
ξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
ότι η Συμβουλευτική συμβάλλει στην
καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφο-
ρετικότητα των μαθητών, στην ενίσχυ-
ση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στη
δημιουργία κλίματος συνεργασίας με-
ταξύ καθηγητών-μαθητών. Θεωρούν ότι

η Σχολική Συμβουλευτική μπορεί να
αντιμετωπίσει προβλήματα ένταξης πα-
λιννοστούντων και αλλοδαπών μαθη-
τών, ενδοσχολικής βίας και συμπερι-
φοράς των μαθητών. Κατανοούν τον
προληπτικό χαρακτήρα της και προ-
τάσσουν ως σημαντικότερο όφελος την
αποδοχή της διαφορετικότητας των μα-
θητών και με το καλό κλίμα συνεργα-
σίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθη-
τών υποστηρίζει την ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού.
τονίζουν ότι οι παλιννοστούντες και αλ-
λοδαποί μαθητές, έχουν αυξημένες ανά-
γκες συμβουλευτικής υποστήριξης σε
σχέση με τους γηγενείς, εξαιτίας των
αυξημένων αναγκών και των διαφορε-
τικών συνθηκών που καλούνται να ζή-
σουν, με συναισθηματικά προβλήματα
λόγω ρατσισμού και κοινωνικού απο-
κλεισμού που βιώνουν. αναγνωρίζουν,
τον συμβουλευτικό χαρακτήρα του ρό-
λου τους, αλλά και τις ελλείψεις τους
και ζητούν την παρέμβαση της Πολι-
τείας με την παρουσία του ειδικού συμ-
βούλου στα σχολεία, ότι δεν είναι κα-
θόλου προετοιμασμένοι και καταρτι-
σμένοι να αντιμετωπίσουν τη διαπολι-
τισμικότητα μέσω συμβουλευτικής, που
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
την εξειδίκευση, την ενημέρωση, τη συ-
νεργασία φορέων αλλά και την εμπλο-
κή των γονέων, που όμως δεν προσεγ-
γίζονται σωστά για την επίλυση προ-
βλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.
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Εισαγωγή

Καθώς η ανάπτυξη του ανθρώπου
είναι μια ισόβια δραστηριότητα, οι
επαγγελματικές επιλογές και προσαρ-
μογές αποτελούν μια συνεχή διαδικα-
σία (Super, 1990). οι προβληματισμοί
σχετικά με την επαγγελματική σταδιο-
δρομία έχουν την τάση να αυξομειώ-

νονται, και απαιτείται υποστήριξη επαγ-
γελματικής συμβουλευτικής όταν τα άτο-
μα αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη
για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας
τους. η ευρύτητα και το βάθος της προ-
σωπικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου
καθορίζονται από τη διαρκώς αναδυό-
μενη αυτοαντίληψή του. οι επαγγελ-
ματικές επιλογές επηρεάζονται συνε-
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ΧΕρΙΑ του ΣυμΒουλου ΕΠΑΓΓΕλμΑτΙΚου ΠροΣΑνΑτολΙΣμου

Μια βιωματική εμπειρία στο πλαίσιο του μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκο-
πούς ΣυΕΠ (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός»)

Περίληψη
οι ταχείες και πολύπλοκες αλλαγές του 21ου αιώνα απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστι-
κότητα. η προσαρμοστικότητα συνίσταται στις στάσεις, συμπεριφορές και ικανότητες που
χρησιμοποιούν τα άτομα για να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο εργασιακό τους πε-
ριβάλλον ή τις αλλαγές στη σταδιοδρομία τους. οι ενήλικοι καταφεύγουν στην επαγγελμα-
τική συμβουλευτική αντιμετωπίζοντας ποικίλους προβληματισμούς σχετικά με τη σταδιο-
δρομία τους. Προσπαθούν να χειριστούν θέματα όπως επαγγελματική ανασφάλεια, επαγ-
γελματική ικανοποίηση, αντιμετώπιση εργασιακού στρες και πολλά άλλα. η εν λόγω εργα-
σία προσπαθεί να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της συμβουλευτικής στο να το ενεργο-
ποιήσει και να διευκολύνει τον συμβουλευόμενο να επιτύχει τις απαραίτητες αλλαγές και
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που διαθέτει ώστε να εξα-
σφαλίσει τη συνετότερη αξιοποίηση του εαυτού του (Μαλικιώση-Λοϊζου, 1999).

λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Συμβουλευτική, αφηγηματική Συμβουλευτική Συνέντευ-
ξη, Σύμβουλος, δεξιότητες Συμβούλου.



χώς από αυτή την αυτοαντίληψη, από
άλλες εσωτερικές μεταβλητές (όπως
αξίες, ενδιαφέροντα και ικανότητες)
και εξωτερικές μεταβλητές (όπως πρα-
κτική άσκηση εργασίας, συνθήκες της
αγοράς εργασίας και οικονομικές συν-
θήκες). 

η αυτοαντίληψη ενός ατόμου μπο-
ρεί να έχει πολλά διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά – όπως σαφήνεια, ρεαλισμό,
αυτοεκτίμηση και λεπτομέρεια. Ένας
από τους πρωταρχικούς ρόλους των
συμβούλων είναι να βοηθούν τους συμ-
βουλευόμενους να αναπτύξουν μια ισχυ-
ρή, ξεκάθαρη και ρεαλιστική αυτοα-
ντίληψη, η οποία θα περιλαμβάνει την
κατανόηση των ενδιαφερόντων, ικανο-
τήτων και αξιών τους. αν και η αυτοα-
ντίληψη, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες, οι
ικανότητες και οι στόχοι ενός ατόμου
είναι πρωταρχικοί παράγοντες στην επι-
λογή και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, οι
συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο
πραγματοποιούνται οι επαγγελματικές
επιλογές αποτελούν, επίσης, ισχυρούς
παράγοντες επίδρασης (amundson
Norman e.et al, 2008).

η κονστρουκτιβιστική θεωρία, που
αντιπροσωπεύει η αφηγηματική προ-
σέγγιση του Savickas, είναι μια προέ-
κταση της θεωρίας του Super στον 21ο
αιώνα. Κεντρική ιδέα της θεωρίας του
Super ήταν η δήλωσή του ότι «η επιλο-
γή ενός επαγγέλματος είναι η εφαρμο-
γή μιας αυτοαντίληψης».

η κονστρουκτιβιστική θεωρία, τον
ορισμό της οποίας έδωσε ο Savickas,
δέχεται ότι τα άτομα μπορούν να δημι-
ουργήσουν μια σταδιοδρομία και να της
δώσουν νόημα. η προσέγγιση αυτή ανα-
τρέπει την άποψη του 20ού αιώνα ότι

μπορούν να εξακριβωθούν τα χαρα-
κτηριστικά των ανθρώπων και στη συ-
νέχεια να βρεθούν εργασίες που να ται-
ριάζουν σε αυτά.

οι υποστηρικτές της κονστρουκτι-
βιστικής προσέγγισης υπογραμμίζουν
ότι τόσο τα άτομα όσο και τα περιβάλ-
λοντα αλλάζουν πολύ γρήγορα στον 21ο
αιώνα και έτσι δεν εξασφαλίζεται μια
σταθερή αντιστοιχία. Σύμφωνα με τη
θεωρία αυτή, «οι καριέρες δεν ξεδι-
πλώνονται, αλλά χτίζονται καθώς τα
άτομα κάνουν επιλογές που εκφράζουν
τις αυτοαντιλήψεις τους και δηλώνουν
τους στόχους τους στην κοινωνική
πραγματικότητα της ζωής» (Savickas,
2005). Εννοιολογικά, η θεωρία περι-
λαμβάνει τρία συστατικά στοιχεία:
επαγγελματική προσωπικότητα, πτυχές
της ζωής και επαγγελματική προσαρ-
μοστικότητα. η θεωρία ασπάζεται την
ιδέα της διαφορικής ψυχολογίας ότι
κάθε άτομο έχει ένα σύνολο χαρακτη-
ριστικών και ότι αυτά τα χαρακτηρι-
στικά αποτελούν τύπους προσωπικό-
τητας (Holland, 1997 οπ. αναφ. στο
amundson Norman e.et al, 2008) που
μπορούν να ταιριάξουν στα χαρακτη-
ριστικά των επαγγελμάτων. ο κον-
στρουκτιβισμός εξετάζει αυτό το συν-
δυασμό με ένα πολύ πιο αντικειμενικό
τρόπο από αυτόν του Holland, δίνοντας
παράλληλα έμφαση στο γιατί τα άτομα
ασχολούνται με αυτό το είδος επαγ-
γελματικής συμπεριφοράς και πώς αυ-
τό εκφράζει μια πτυχή της ζωής. το
δεύτερο συστατικό στοιχείο της θεω-
ρίας είναι οι πτυχές της ζωής. η θεω-
ρητική προσέγγιση δέχεται ότι οι μο-
ναδικές εμπειρίες που βιώνει κάθε άτο-
μο διαμορφώνουν μία ή περισσότερες
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πτυχές της ζωής. αυτές οι πτυχές μπο-
ρεί να αφορούν ένα πρόβλημα που
απαιτεί επίλυση ή μια αξία που πρέπει
να πραγματωθεί. η πτυχή είναι, όπως
εκφράζεται από το Super, μια κινητή-
ρια δύναμη για να εκφράσει ένα άτο-
μο την αυτοαντίληψή του και να δώσει
νόημα στη δουλειά και στους άλλους
ρόλους στη ζωή του. Επομένως, ένας
βασικός ρόλος του συμβούλου είναι να
βοηθάει τα άτομα να προσδιορίζουν τις
πτυχές της ζωής και στη συνέχεια να
ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποί-
ους μπορούν να τους εφαρμόσουν στην
εργασία ώστε αυτή ν’ αποκτήσει ένα
βαθύτερο προσωπικό νόημα και να συ-
νεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. το
τρίτο συστατικό στοιχείο της θεωρίας
είναι η επαγγελματική προσαρμοστι-
κότητα.

η μέθοδος που χρησιμοποιείται για
να βοηθήσει τα άτομα σε αυτό το θε-
ωρητικό πλαίσιο αναφοράς είναι η
αφήγηση ιστοριών. δηλαδή, ο σύμ-
βουλος δίνει το έναυσμα στο συμβου-
λευόμενο να αφηγηθεί ιστορίες από τη
ζωή του απευθύνοντάς του μερικές κα-
τευθυντικές ερωτήσεις. ο ρόλος του
συμβούλου είναι να προσδιορίσει τις
πτυχές που προκύπτουν από αυτές τις
ιστορίες ζωής και να βοηθήσει το συμ-
βουλευόμενο να αναγνωρίσει αυτές τις
πτυχές. αφού αναγνωριστούν οι πτυ-
χές, η επιλογή ενός επαγγέλματος γί-
νεται το μέσο εφαρμογής της πτυχής.
Θεωρητικά, η δυνατότητα εφαρμογής
μιας βαθιά ριζωμένης πτυχής της ζω-
ής μέσω της δουλειάς αυξάνει σημα-
ντικά τη σημασία του συγκεκριμένου
ρόλου ζωής (amundson Norman e.et
al, 2008).

1. ο ρόλος του Συμβούλου στη
Συμβουλευτική

οι βασικοί ρόλοι του συμβούλου εί-
ναι κυρίως τρεις: προληπτικός, θερα-
πευτικός και εκπαιδευτικός/εξελικτικός.
 Στον προληπτικό ρόλο, ο σύμβου-

λος μπορεί να δρα όχι μόνο παρεμ-
βατικά αλλά και προληπτικά βοη-
θώντας το άτομο να προλάβει δυ-
σκολίες που μπορεί να εμφανιστούν
στο μέλλον. 

 ο ρόλος, του συντονιστή, είναι θε-
ραπευτικός, βοηθάει δηλαδή το άτο-
μο να χειριστεί άμεσα τις τυχόν δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει. 

 ο εκπαιδευτικός και εξελικτικός
ρόλος: βοηθάει το άτομο, μέσα από
τις γνώσεις που του δίνει, να αξιο-
ποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τις δυνατότητές του και να τρο-
ποποιήσει εκείνες τις στάσεις του
που δεν είναι λειτουργικές στη ζωή
του (Μαλικιώση- Λοΐζου, 1999.
Whiteley, 1980).

1.1. Οι Δεξιότητες του Συμβούλου

ο ικανός Σύμβουλος, πέρα από την
ουσιαστική και επιστημονική γνώση σε
θεωρητικά ζητήματα, χρειάζεται να έχει
αναπτύξει και ειδικές δεξιότητες στη
διαπροσωπική επικοινωνία και στη δια-
μόρφωση σχέσεων με τους άλλους. 

Σύμφωνα με τον Rogers οι βασικές
δεξιότητες Συμβουλευτικής οι οποίες
διευκολύνουν και προάγουν τη συμ-
βουλευτική διαδικασία είναι:
 η ενσυναίσθηση, 
 ο άνευ όρων σεβασμός του άλλου

και
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 η γνησιότητα ή συνέπεια (congru-
ence), 
Προϋπόθεση για την επιτυχή ανά-

πτυξη και χρήση αυτών των δεξιοτήτων
είναι η εσωτερική ανάπτυξη του Συμ-
βούλου, ο βαθμός αυτογνωσίας του και
η ικανότητα για αυτοέλεγχο, ιδιότητες
που μπορούν να του επιτρέψουν να ανα-
πτύσσει εκείνη την «ψυχολογική επα-
φή» η οποία είναι όρος για την προώ-
θηση μιας «δημιουργικής αλλαγής» στην
προσωπικότητα του συμβουλευόμενου. 

από σχετικές έρευνες έχει επιβε-
βαιωθεί, ότι η επιτυχής εφαρμογή τους
– ανεξάρτητα από τον ειδικότερο θεω-
ρητικό προσανατολισμό του συμβούλου
- προωθεί την αλλαγή και την ανάπτυ-
ξη του συμβουλευόμενου.

1.2. Η Βιογραφική Συνέντευξη 
στη Συμβουλευτική

Στη συμβουλευτική σχέση ο σύμ-
βουλος πετυχαίνει τους στόχους όταν
καταφέρνει να δημιουργήσει κλίμα
εμπιστοσύνης και σωστή ψυχολογική
επαφή με το συμβουλευόμενο.

Βασικό εργαλείο του συμβούλου
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η βιο-
γραφική συνέντευξη γιατί 
 μπορεί να διερευνήσει τα θέματα

που απασχολούν το συμβουλευό-
μενο και επιπλέον 

 να εμβαθύνει και να διερευνήσει
σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις στά-
σεις, συναισθήματα, εμπειρίες, από-
ψεις και αναπαραστάσεις αλλά και
τους λόγους και τα αίτια κάποιων
στάσεων και συμπεριφορών του
αφού εμπεριέχει τη δυναμική της
συζήτησης (τσιώλης, 2006).

ο σύμβουλος που θα αποφασίσει να
επιλέξει αυτή την τεχνική συλλογής δε-
δομένων, θα πρέπει να έχει προετοι-
μαστεί κατάλληλα και με κάθε λεπτο-
μέρεια καθώς απαιτείται η απόκτηση
πολυάριθμων και σημαντικών πληρο-
φοριών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

2. η αξιοποίηση της θεωρίας 
στην πράξη

η χρήση της αφηγηματικής συνέ-
ντευξης ως εργαλείο στα χέρια του
συμβούλου με στόχο την ενδυνάμωση
και ενεργοποίηση του συμβουλευόμε-
νου.

η συγκεκριμένη συνέντευξη τον Χ.
ν. ο οποίος αναζήτησε βοήθεια από τον
επαγγελματία Σύμβουλο Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού για το δίλημμα
που τον απασχολούσε. 

ο συγκεκριμένος ενήλικας επαγ-
γελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος, πα-
ντρεμένος και γονέας 12 χρόνου αγο-
ριού, βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα επαγ-
γελματικό αδιέξοδο και αναζητά λύση
στο πρόβλημά του: να αποτολμήσει μια
αλλαγή επαγγέλματος αφού έχει μεί-
ωση εσόδων από το ήδη υφιστάμενο
επάγγελμα;

η συνεδρία που πραγματοποιήθη-
κε βοήθησε το συμβουλευόμενο να αντι-
ληφθεί τις επιλογές που έχει αγνοώντας
τους φόβους και τις αναστολές και να
επιχειρήσει να οργανώσει τη σκέψη του
ώστε να υλοποιήσει την επιθυμία του
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέ-
τρους.
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2.1. H Eμπειρία

2.1.α. Τηλεφωνική επικοινωνία
• καταγραφή απαραίτητων πληροφο-

ριών σχετικά με το συμβουλευόμε-
νο, (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλι-
κία, σπουδές, οικογενειακή κατά-
σταση, λόγους επίσκεψης, ημερο-
μηνία και ώρα)

• Συζήτηση για την πρόθεση από μέ-
ρους μου να γίνει ηχητική καταγρα-
φή της συνέντευξης.
η συναίνεση στην καταγραφή επε-

τεύχθη με τη ρητή διαβεβαίωση για την
προστασία του απορρήτου της επικοι-
νωνίας, και την ενημέρωση ότι το πα-
ραχθέν υλικό θα βοηθούσε 
 στην καλύτερη αποτύπωση της

αφήγησης, 
 στην άμεση και ουσιαστική επικοι-

νωνία, και 
 στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλη-

μα 

2.1.β. Βιογραφικό Συμβουλευόμενου
φύλο : Άντρας
ηλικία: 45 ετών
Σπουδές : οικονομικό Πανεπιστήμιο
Ιδιότητα : ασφαλιστικός Σύμβουλος
οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος
με ένα γιο 12 χρονών
Διαμονή: αθήνα – νότια προάστια
(ιδιόκτητο διαμέρισμα με δάνειο )
Λόγος επίσκεψης – Λήψη απόφασης:
να αποτολμήσει μια αλλαγή επαγγέλ-
ματος αφού έχει μείωση εσόδων από
το ήδη υφιστάμενο επάγγελμα;
Σημείωση: η διατύπωση του διλήμμα-
τος έγινε ξεκάθαρα και με σαφήνεια.

αυτό βοήθησε στη σύνταξη του «οδη-
γού συνέντευξης».
2.1.γ. Θέμα & Εργαλεία
1. οριοθέτηση του θέματος 
2. Μελέτη των πρώτων δεδομένων κα-

ταγραφής της τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας

3. Σύνταξη «οδηγού Συνέντευξης»
(Βασική επιδίωξη είναι η μετατρο-
πή του σκοπού της επίσκεψης, σε
ερωτήσεις).
το εργαλείο: η βιογραφική – αφηγη-

ματική συνέντευξη η οποία στα χέρια του
συμβούλου είναι ένα ευέλικτο και σημα-
ντικό εργαλείο το οποίο ανταποκρίνεται
επαρκώς και διευκολύνει τη συμβουλευ-
τική διαδικασία (τσιώλης, 2006).

Ειδικότερα επιλέχθηκε η ημιδομη-
μένη αφηγηματική συνέντευξη γιατί εί-
ναι μη κατευθυντική, μη αυστηρά τυ-
ποποιημένη και με ερωτήσεις που επι-
δέχονται ανοιχτού τύπου απαντήσεις. 

2.1.δ. Ο χρόνος, ο χώρος, ο φωτισμός,
η εμφάνιση.

η συνέντευξη, δημιουργεί μια κοι-
νωνική και ψυχολογική σχέση ανάμε-
σα στο σύμβουλο και το συμβουλευό-
μενο. η στιγμή της πρώτης επαφής εί-
ναι σημαντική. 

γι αυτό λαμβάνεται υπόψη:
 η άνεση χρόνου για τη δημιουργία

ευχάριστου και φιλικού κλίματος. 
 η απλότητα και λιτότητα στο χώρο

συνάντησης
 ο λιτός και καλός φωτισμό στο χώ-

ρο 
 η απλή και λιτή εξωτερική εμφάνι-

ση του Συμβούλου
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3. η εμπειρία - υλοποίηση 
της συνέντευξης 

3.1. Η προσέλευση

ο Σύμβουλος:
• Ευγενική υποδοχή
• Ζεστή χειραψία
• Καλή και θετική διάθεση

ο Συμβουλευόμενος:
• οικείο και φιλικό παρουσιαστικό
• Ζεστή χειραψία
• αγωνία και προβληματισμός

3.1.α. Το Πρόβλημα ( όπου σ: συμβου-
λευόμενος, Σ: Σύμβουλος)

ο συμβουλευόμενος προσήλθε στη
συνάντηση με το δίλημμα της αλλαγής
στην επαγγελματική σταδιοδρομία λό-
γω οικονομικής δυσπραγίας.

σ : …τώρα… μμμμ… δηλαδή τα τε-
λευταία χρόνια με την κρίση το επάγ-
γελμά μου, όπως και πολλά άλλα επαγ-
γέλματα εεεεε….. έχει πληγεί {σιωπή}
εεε….. τα έσοδά μου έχουν συρρικνωθεί
και εεεε…. Έχω βλέπετε και οικογένεια,
ένα παιδί 12 ετών που έχει τις ανάγκες
του {σιωπή}. Ευτυχώς βέβαια εργάζε-
ται και η σύζυγος γιατί αλλιώς τα πράγ-
ματα θα ήταν πολύ χειρότερα {σιωπή}.
Όμως μμμμ… δεν ….. δεν μπορώ να βα-
σίζομαι σε αυτό, εεμμ… πρέπει να αντι-
μετωπίσω αυτό το πρόβλημα καιιιιιι θέ-
λω να βρω μια λύση {σιωπή}.

Σ: Έχετε σκεφτεί κάτι?

3.1.β. Η εναλλακτική σκέψη
σ : Εεεε…. Δεν ξέρω δεν ξέρω είμαι

πολύ μπερδεμένος θαααα… θα μπορού-
σα ακόμη καιιιι….. και να αλλάξω επάγ-
γελμα, δεν με νοιάζει εεε…. {σιωπή} να

κάνω κάτι άλλο το οποίο όμως θαααα…..
θα μου καλύπτει τις οικονομικές μου
ανάγκες καιι…. Ίσως και να μου αρέ-
σει.

Σ: Είπατε ότι θα μπορούσατε να αλ-
λάξετε επάγγελμα το οποίο να σας ικα-
νοποιεί οικονομικά και να σας αρέσει,
είναι κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας;

σ : Ναι εεε… δηλαδή….. {σιωπή}
εντάξει ναα….. από μικρός μου άρεσε
πάρα πολύ να μαγειρεύω {σιωπή} και
στο σπίτι καμιά φορά, λίγα πράγματα
βέβαια, μη φανταστείτε τίποτα ιδιαίτε-
ρο απλά καταπιάνομαι καιιιι….. μου
αρέσει.

3.2. Εκδήλωση Αρνητικών Συναισθη-
μάτων & Σκέψεων (φόβος, ανασφά-
λεια, προκαταλήψεις)

από τα λεγόμενα διαφάνηκε η εναλ-
λακτική σκέψη, αλλά ο φόβος η ανα-
σφάλεια και η προκατάληψη λειτουρ-
γούσαν αρνητικά στην εκδήλωση της
επιθυμίας.

Με κατάλληλες ερωτήσεις έγινε
προσπάθεια να εκφραστεί η επιθυμία
και να οδηγηθεί ο συμβουλευόμενος σε
διεξοδική έρευνα αναφορικά με τις δυ-
νατότητες και τις προοπτικές σε σχέση
με το δίλημμα που τον απασχολεί

ο συμβουλευόμενος εξέφρασε την
ιδιαίτερη αδυναμία που είχε από μικρός
στη μαγειρική τέχνη και ταυτόχρονα εκ-
δήλωσε συναισθηματική παραίτηση από
την υποστήριξη αυτής της επιθυμίας.

η ηλικία, η έλλειψη κατάρτισης, η
δυσκολία στην αγορά εργασίας ήταν οι
λόγοι των αρνητικών συναισθημάτων.

σ: Τώρα στην ηλικία που είμαι εεε-
εε…… είμαι ήδη 45 χρονών {σιωπή}, να
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πάω σε μια σχολή ο χρόνος, τα δίδακτρα,
το έχω σκεφτεί δηλαδή μου πέρασε από το
μυαλό αλλάαα….. το βρίσκω… το βρίσκω
δύσκολο και έπειτα όταν τελειώσω θα βρω
εργασία όταν υπάρχουν άνθρωποι που εί-
ναι πιο νέοι από εμένα; Έχω βέβαια και
κάποιους γνωστούς στο χώρο πουυυ…..
θα μπορούσα να απευθυνθώ αλλά δεν εί-
μαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι {σιωπή}.

4. Αποδόμηση & Αναδόμηση

Μέσα από διαδοχικές ερωτήσεις, οι
οποίες προχωρούσαν βήμα - βήμα, προ-
σπάθησα να βάλω σε οργανωμένο πλαί-
σιο τα συν και τα πλην κάθε πλευράς
του διλήμματος, τόσο για να γίνουν πιο
σαφή και κατανοητά στο συμβουλευό-
μενο, όσο και για να αποκτήσω και η
ίδια μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της
κατάστασης.

Προσπάθησα να διερευνήσω ποιοι
είναι οι παράγοντες που επιδρούν: 
• θετικά ( ..μου άρεσε από μικρός να

μαγειρεύω…, ….έχω κάποιους γνω-
στούς στο χώρο…, …θα συνέχιζα την
δραστηριότητα του ασφαλιστικού
συμβούλου παράλληλα με τη σχολή
και ίσως να το έκανα με μεγαλύτερη
όρεξη….)

• αρνητικά (… δεν μπορώ να το κάνω
επαγγελματικά, …είμαι ήδη 45 χρο-
νών…, υπάρχουν πιο νέοι από μένα
….) για την κάθε περίπτωση (σπου-
δές, εργασία) και να προσδιορίσω
την ισχύ τους και το κατά πόσο ο
καθένας από αυτούς επηρεάζει το
συμβουλευόμενο στην απόφασή
του.

5. Στήριξη - Ενδυνάμωση 

αναπτύχθηκε μια πολύ καλή σχέση
εμπιστοσύνης, η οποία διατηρήθηκε σε
όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. 

σ: «….Τώρα που το συζητάω μαζί σας
μου αρέσει η ιδέα…» 

ο συμβουλευόμενος αισθάνθηκε
άνεση να μιλήσει και να θέσει ξεκά-
θαρα το θέμα που τον απασχολούσε. 

Στη συνέχεια με τον κατάλληλο χει-
ρισμό φαίνεται ότι ένιωσε να εισπράτ-
τει από τη μεριά μου τη στήριξη που
αποζητούσε ώστε να αισθανθεί σιγου-
ριά για την απόφασή του να αλλάξει
επάγγελμα. 

Σ: Αυτό μπορούμε να το δούμε μαζί,
να σας προτείνω δηλαδή μια λίστα με
σχολές στις οποίες να απευθυνθείτε και
να ζητήσετε να σας στείλουν κάποια ενη-
μερωτικά φυλλάδια ή να μπείτε και στα
sites και να πάρετε πληροφορίες.

σ: Ναι…. ναι … θα με βοηθούσε πο-
λύ αυτό {σιωπή}.

οι αρχικοί προβληματισμοί και εν-
δοιασμοί σε σχέση με την ηλικία φά-
νηκε να κάμπτονται και προσπάθησα
να τον κάνω να αντιληφθεί ότι αν
πράγματι είναι κάτι που του αρέσει
δεν είναι εμπόδιο η ηλικία αλλά ούτε
η σύζυγος που όπως φάνηκε έχει ανά-
γκη την αποδοχή και την υποστήριξή
της. 

σ: «….νομίζω ότι πρέπει να το συζη-
τήσω και με την σύζυγό μου. Θα της αρέ-
σει, θα της αρέσει είμαι σίγουρος ότι θα
με στηρίξει» {σιωπή}.

Σ: «…Και εγώ έτσι νομίζω αφού
όπως είπατε είναι κάτι που σας αρέσει
πολύ!»
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6. Κινητοποίηση – Ανάληψη 
Ευθυνών

Προσπάθησα να κινητοποιήσω το
συμβουλευόμενο στην κατεύθυνση να
αναζητήσει την πληροφόρηση που χρει-
άζεται και να διερευνήσει τις δυνατό-
τητες που υπάρχουν ώστε να υλοποιή-
σει την επιθυμία για αλλαγή στην επαγ-
γελματική δραστηριότητα.

Σ: Ωραία ας πούμε ότι πάτε σε κά-
ποια σχολή, τελειώνετε και αρχίζετε να
ψάχνετε για δουλειά. Για αρχή πως θα
σκεφτόσασταν να ξεκινήσετε; 

σ: Εμμμ…. Αρχικά όπου έβρισκα δου-
λειά. Δηλαδή {σιωπή} θα πήγαινα οπου-
δήποτε νααα… σε οποιαδήποτε θέση και-
ιιι…… στη συνέχεια, παράλληλα θα έψα-
χνα και κάτι καλύτερο που να με ικανο-
ποιεί, να με ικανοποιούσε ακόμα περισ-
σότερο. 

Παράλληλα προσπάθησα να τον φέ-
ρω αντιμέτωπο με τις οικονομικές υπο-
χρεώσεις και ευθύνες που θα πρέπει να
αντιμετωπίσει ώστε να πάρει την κα-
τάλληλη απόφαση «….Αυτό που σκέ-
φτεστε είναι σωστό, παράλληλα θα μπο-
ρούσατε να συνεχίσετε να ασκείτε το
επάγγελμά σας ως ασφαλιστικός σύμ-
βουλος το οποίο θα σας εξασφάλιζε κά-
ποια απαραίτητα χρήματα για να αντα-
ποκρίνεστε και στις καθημερινές σας ανά-
γκες και στις απαιτήσεις των διδά-
κτρων…»

7. Δέσμευση

η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη
ανακεφαλαίωση - σύνοψη των δεδομέ-
νων που προέκυψαν από τη συνάντηση

και την επισήμανση στο συμβουλευό-
μενο για την αξιοποίησή τους. 

Επιχειρήθηκε με αυτό τον τρόπο να
«δεσμευτεί» ο συμβουλευόμενος ώστε
να προσέρθει στο επόμενο ραντεβού
έχοντας συλλέξει τις αναγκαίες πληρο-
φορίες για το υπό εξέταση θέμα.

Σ: Μάλιστα. Νομίζω ότι για πρώτη
φορά είπαμε αρκετά πράγματα. Αν θέ-
λετε μπορούμε να τα ξαναπούμε αφού
έχετε συγκεντρώσει κάποια στοιχεία σχε-
τικά με τις σχολές που παρέχουν αυτή
την κατεύθυνση σπουδών και μετά και
τη συζήτηση με τη σύζυγό σας που όπως
είπατε το θεωρείτε σημαντικό να υπο-
στηρίξει αυτή σας την απόφαση, μπο-
ρούμε να τα ξαναπούμε.

Πράγματι ο συμβουλευόμενος εξέ-
φρασε τη σκέψη να συλλέξει άμεσα τις
απαραίτητες πληροφορίες και να προ-
σέρθει έτοιμος στην επόμενη συνά-
ντηση.

σ: Ναι σκέφτομαι τις επόμενες ημέ-
ρες να αρχίσω τη διερεύνηση που είπα-
με και όταν συλλέξω κάποιες πληροφο-
ρίες να το ξανασυζητήσουμε. 

8. Αξιολόγηση

η στάση και συμμετοχή μου κατά τη
διάρκεια όλης της διαδικασίας της συ-
νέντευξης ήταν να διευθύνω και να δι-
ευκολύνω την επικοινωνιακή κατάστα-
ση έτσι ώστε:

« α) να παραχωρείται στον αφηγη-
τή η δυνατότητα να οργανώσει τη μορ-
φή της αφήγησής του σύμφωνα με τις
δικές του επιλογές

β) να υποβοηθούνται οι διαδικα-
σίες ενεργοποίησης της μνήμης
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γ) να αισθανθεί ο αφηγητής την
άνεση να αναφερθεί ακόμη και σε δυ-
σάρεστες θεματικές περιοχές

δ) να διασφαλίζεται η δυνατότητα
στον αφηγητή να αναφερθεί σε θέμα-
τα και πτυχές της ζωής του, ακόμη κι αν
αυτές υπερβαίνουν μια στενή κατα-
νόηση του εξεταζόμενου θέματος

ε) να τηρώ η ίδια τη στάση της προ-
σεκτικής και ενεργητικής ακρόασης

στ) να ενισχύω τη σκηνική ανά-
κληση στη μνήμη» (τσιώλης, 2006).

φρόντισα η αφήγηση να έχει τη δο-
μή και τη μορφή που ο αφηγητής όρισε
και υλοποιήθηκε χωρίς να παρέμβω για-
τί η οποιαδήποτε παρέμβαση από μέ-
ρους μου θα οδηγούσε σε λάθος συ-
μπεράσματα.

η συνέντευξη ηχογραφήθηκε και
στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε και
έγινε λεκτική περιγραφή των παύσεων
και των αποσιωπήσεων.

οι τεχνικές που χρησιμοποίησα ως
Σύμβουλος είναι:
• η υποβολή ερωτήσεων 
• η ενεργός ακρόαση (κάτι που είναι

φανερό από το γεγονός ότι δεν επα-
ναλαμβάνει τα ίδια πράγματα και
ότι κάνει εύστοχες ερωτήσεις)

• η παράφραση και η αναπλαισίωση
(….Είπατε ότι θα μπορούσατε να αλ-
λάξετε επάγγελμα το οποίο να σας
ικανοποιεί και οικονομικά και να
σας αρέσει, είναι κάτι συγκεκριμέ-
νο στο μυαλό σας;…., ….Ωραία ας
πούμε ότι πάτε σε κάποια σχολή, τε-
λειώνετε και αρχίζετε να ψάχνετε
για δουλειά. για αρχή πως θα σκε-
φτόσασταν να ξεκινήσετε?... ,)

• η αποσαφήνιση (Είπατε ότι δεν μπο-
ρείτε να το κάνετε επαγγελματικά,

τι σας εμποδίζει αφού είναι κάτι το
οποίο όπως ο ίδιος είπατε ότι σας
αρέσει πάρα πολύ;).

• η ερμηνεία (…Και εγώ έτσι νομίζω
αφού όπως είπατε είναι κάτι που σας
αρέσει πολύ. …),

• η έκφραση αποδοχής ( Ναι… Μά-
λιστα…, …Ωραία… αυτό που λέτε εί-
ναι σωστό…, κι εγώ έτσι νομίζω…)
τέλος χρησιμοποίησα και την τε-

χνική της ανακεφαλαίωσης για να συ-
νοψίσει τι θα πρέπει να κάνει ο συμ-
βουλευόμενος μέχρι την επόμενη συ-
νάντησή μας.

Συμπεράσματα

οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια
μέση ηλικία είναι αμήχανοι και φοβι-
σμένοι για οποιαδήποτε αλλαγή στον ερ-
γασιακό τους βίο. οι υποχρεώσεις, η ηλι-
κία, τα βιώματα, οι αντιλήψεις, είναι αντι-
κίνητρα για να «ρισκάρουν» μια αλλα-
γή πορείας. Ωστόσο με κατάλληλη βοή-
θεια και στήριξη μπορεί να ξεδιπλώσουν
και να βγουν στην επιφάνεια βαθιές επι-
θυμίες που ίσως ποτέ στο παρελθόν δεν
είχαν σκεφτεί να εκφράσουν.

η τεχνική της αφηγηματικής συνέ-
ντευξης δίνει τη δυνατότητα στον συμ-
βουλευόμενο να ανασυγκροτήσει δρά-
σεις ή γεγονότα που συνέβησαν στο πα-
ρελθόν από ένα παροντικό σημείο εκ-
κίνησης και στο σύμβουλο να κατα-
νοήσει τους λόγους για συγκεκριμένες
στάσεις και συμπεριφορές και με τις
γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει να
οδηγήσει το συμβουλευόμενο στην αλ-
λαγή που ο ίδιος επιθυμεί για τον εαυ-
τό του.

638



639

ΒΙΒλΙοΓρΑφΙΚΕΣ ΑνΑφορΕΣ

amundson Norman e., Harris-Bowlsbey Joann, Niles Spencer G. Βασικές αρχές Επαγγελ-
ματικής Συμβουλευτικής, διαδικασίες και τεχνικές Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), Pennsylvania State University, 2008.

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: a theory of vocational personalities and
work environments (3rd ed.). Odessa, FL: Psychological assessment Resources

Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (1999). Συμβουλευτική Ψυχολογία. αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R.

W. Lent (eds.). Career development and counseling: Putting theory and research to work
(pp. 42–70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Super, D. e. (1990). Career and life development. In D. Brown & L. Brooks (eds.), Career
choice and development: applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197–
261). San Francisco: Jossey-Bass.

τσιώλης γ., (2006). Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην
κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα. αθήνα: Κριτική.

Whiteley, J. M. (1980). The history of counseling psychology. Monterey, Ca: Brooks/Cole.



640

Εισαγωγή

eίναι δύσκολο να δοθεί απάντηση
στο ερώτημα: «ποιος είναι ο ακριβής
ορισμός της συμβουλευτικής». Εννοιο-
λογικά η λέξη είναι σύνθετη και υπο-
δηλώνει τη διαδικασία της συνεξέτα-
σης ενός προβλήματος και της προ-
σπάθειας εξεύρεσης λύσης. δεν είναι
συνώνυμη με την απλή παροχή πληρο-
φοριών (τεγόπουλος φυτράκης, 1993).
η συμβουλευτική ορίζεται ως μια δια-
δικασία κατά την οποία ένας ειδικός (ο

οποίος συνήθως ονομάζεται σύμβου-
λος) συνεξετάζει θέματα που απασχο-
λούν ένα ή και περισσότερα άτομα
(συμβουλευόμενοι) και διευκολύνει
στην επίλυση τους (δημητρόπουλος,
2000). Εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου αιώνα και σήμερα εστιά-
ζεται σε πολλούς τομείς, συνδυάζοντας
μεθόδους και σχολές (Mcleod, 2003).
Ένας από τους τομείς της αποτελεί η
εκπαίδευση με το διδακτικό αντικείμε-
νο του Σχολικού Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού.

* O κ. N.Ζ. είναι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μsc, Phd, Χημικός ΠΕ 04.02) στο Ζάν-
νειο Πειραματικό γυμνάσιο Πειραιά. Επίσης είναι απόφοιτος του προγράμματος ΠΕΣΥΠ της
αΣΠαΙτΕ. Επικοινωνία : 6974502657, nzikoschem@yahoo.gr

** η κα a.ξ. είναι καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Msc, Phd, γαλλικής φιλολογίας ΠΕ
05) στο 12ο δημοτικό Σχολείο νέας Σμύρνης. Επικοινωνία  : 6945265261,  jenakis@hol.gr 

Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 107, Μάρτιος-Μάιος 2016, σσ. 640-648

Νικόλαος Ζήκος*, Αντωνία Ξενάκη**
ολοΙ οΙ μΑΘητΕΣ ΠρΕΠΕΙ νΑ ΕΧουν ΠροΣΒΑΣη Στον ΕΠΑΓ-
ΓΕλμΑτΙΚο ΠροΣΑνΑτολΙΣμο. η ΠροοΠτΙΚη του «e – ΣΕΠ»

Περίληψη
Στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνέβησαν
πολλές αλλαγές με σημαντικότερες την κατάργηση βασικών δομών του ΣΕΠ σε συνδυασμό
με την αντίστοιχη του διδακτικού αντικειμένου του ΣΕΠ με άμεσο αντίκτυπο μεγάλη μερί-
δα μαθητών να μην έχει δυνατότητα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή συμβουλευτικής
στη σχολική μονάδα. Επιπλέον η γεωγραφική διασπορά των σχολικών μονάδων στον Ελ-
λαδικό χώρο δεν επιτρέπει σε μερίδα μαθητών δυνατότητα συμβουλευτικής στήριξης ακό-
μα και εκτός σχολικής μονάδας. απαιτείται λοιπόν αναδιάρθρωση των δομών του ΣΕΠ με
εκτεταμένη χρήση τΠΕ η οποία δίνει τη δυνατότητα για ασύγχρονη παροχή υπηρεσιών συμ-
βουλευτικής. Στον 21o αιώνα η συμβουλευτική πρέπει να διέπεται από το όραμα του e-sep.

λέξεις-κλειδιά: ΣΕΠ, Κινητή μάθηση, τΠΕ, διαδικτυακές πλατφόρμες.



η εισαγωγή του θεσμού του ΣΕΠ
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγι-
νε το 1953 και σαν αυτοτελές διδακτι-
κό αντικείμενο το 1967. Έπρεπε όμως
να φτάσουμε στο 1976 για να έχουμε τη
εμφάνιση του σε δυναμική μορφή. η
κύρια ομάδα στην οποία αναφέρεται ο
θεσμός στο σχολείο είναι οι μαθητές
που φοιτούν σε αυτό. Μέσω των υπη-
ρεσιών του υποστηρίζονται στην προ-
σωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη. (γκιά-
στας, 2012)

Πιο συγκεκριμένα «ο Σχολικός
Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο-
χεύει στην παροχή βοήθειας προς τους
μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της
ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητο-
ποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύ-
ξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδι-
κήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι». (ν.1566/1985). Στην
κορύφωση όσον αφορά το οργανό-
γραμμα του θεσμού το 2003 λειτουρ-
γούσαν 81 ΚΕΣΥΠ με δυο συμβούλους
το καθένα, 570 γραΣΕΠ και 105 γρα-
ΣΥ. δυστυχώς το 2010 ανεστάλη η λει-
τουργία των γραΣΥ, το 2011 των γρα-
ΣΕΠ και τα 79 πλέον ΚΕΣΥΠ στελε-
χώνονται μόνο με ένα σύμβουλο προ-
σανατολισμού. 

Με βάση στοιχεία του Υπουργείου
Παιδείας στις περιφέρειες της αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται
30 ΚΕΣΥΠ το 38% δηλαδή του συνό-
λου. φαινόμενο βέβαια απόλυτα φυ-
σιολογικό διότι το κριτήριο για αυτό τον
σχεδιασμό των παρεμβάσεων αποτελεί
η κάλυψη των αναγκών των διαφόρων
περιοχών της χώρας. Ως εκ τούτου η ατ-
τική και η Κεντρική Μακεδονία είναι

Περιφέρειες με αυξημένες ανάγκες, κα-
θώς συγκεντρώνουν περίπου το 50%
του πληθυσμού ηλικίας από 0-29 ετών
και το 54% των μαθητών / σπουδαστών
της χώρας (eurostat 2004). 

Πιο αναλυτικά όσον αφορά τη συ-
γκέντρωση του σχολικού πληθυσμού η
Περιφέρεια αττικής και μόνο συγκε-
ντρώνει το 29,2% στα νηπιαγωγεία, το
33,8% στα δημοτικά, το 33,3% στα γυ-
μνάσια και το 35,4% στα γενικά Λύ-
κεια. Ως αποτέλεσμα οι Περιφέρειες
αυτές εμφανίζουν και υψηλότερο πο-
σοστό ατόμων υψηλού επιπέδου μόρ-
φωσης, λόγω του μητροπολιτικού τους
χαρακτήρα.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες η ύπαρ-
ξη των ΚΕΣΥΠ εντοπίζεται κυρίως στις
πρωτεύουσες των νομών. Βέβαια με βά-
ση τη γεωγραφική κατανομή της Ελλά-
δας υπάρχει μεγάλη διασπορά των σχο-
λικών μονάδων. το κενό αυτό κάλυπτε
η ύπαρξη των γραΣΕΠ τα οποία με τον
αποκεντρωτικό τους χαρακτήρα κάλυ-
πταν το «συμβουλευτικό κενό» γεγονός
πλέον που δεν υφίσταται. Είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο πλέον για ένα μαθητή
να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα σε άσχη-
μο οδικό δίκτυο ή και να χρειαστεί να
μεταβεί σε άλλο νησί στην περίπτωση
της νησιωτικής Ελλάδας για την παρο-
χή συμβουλευτικού προσανατολισμού. 

Επίσης η κατάργηση της διδασκα-
λίας του γνωστικού αντικειμένου του
ΣΕΠ στη γ’ γυμνασίου και α’ Λυκείου
είχε ως αποτέλεσμα στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση (γυμνάσιο – Λύκειο) η
μοναδική επαφή τον μαθητών με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό να
αποτελούν τα Προγράμματα αγωγής
Σταδιοδρομίας για το γυμνάσιο και το
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Λύκειο (εφόσον υλοποιούνται σε μια
σχολική μονάδα) και οι αντίστοιχες
Βιωματικές δράσεις αποκλειστικά για
το γυμνάσιο (εφόσον επίσης υλοποι-
ούνται). οι προηγούμενες δράσεις διέ-
πονται από συγκεκριμένη μεθοδολογία
υλοποίησης η οποία ενθαρρύνει τη διε-
πιστημονική θεώρηση, τη βιωματική
προσέγγιση, την καλλιέργεια κριτικής
σκέψης, δεξιότητες δηλαδή που θα τους
θα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη
ζωή τους (Μπιλανάκη, 2012). Όμως δεν
πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι σε
αυτές συμμετέχει ένα μικρό μέρος του
μαθητικού δυναμικού της σχολικής μο-
νάδας και όχι το σύνολό του. 

τΠΕ και νέες προοπτικές

οι προηγούμενες αλλαγές επιβάλ-
λουν αναδιάρθρωση στο δόγμα του
επαγγελματικού προσανατολισμού στην
εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής γινόταν
απλώς παρουσίαση των δυνατοτήτων οι
οποίες παρέχονται από την τυπική εκ-
παίδευση. οι μαθητές-έφηβοι καλού-
νταν να επωμιστούν το βάρος της τελι-
κής επιλογής με βάση τα δικά τους χα-
ρακτηριστικά και θέλω (Βάγγερ κ.α.,
2014). απαιτείται η συμβολή του ΣΕΠ
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
αφορούν στις εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές του επιλογές, αφού επιλέ-
γοντας κανείς, επιλέγει παράλληλα και
τρόπο ζωής. Πρέπει να προσφέρεται
στο μαθητή η κατάλληλη ευαισθητο-
ποίηση σε θέματα επαγγελμάτων και
σταδιοδρομίας μαζί με τις σχετικές πλη-
ροφορίες. (Κάντας & Χαντζή, 1991).

η προηγούμενη πραγματικότητα σε

συνδυασμό με τις αλλαγές που πραγ-
ματοποιούνται στην παιδεία (νέο σύ-
στημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, αντικατάσταση των κατευ-
θύνσεων με τις ομάδες προσανατολι-
σμού) επιβάλλει την αναδιοργάνωση
του θεσμού του ΣΕΠ. οι προηγούμενες
αλλαγές σε συνδυασμό με τη μη ομαλή
μετάβαση από το γυμνάσιο στο Λύκειο
έχει ως αρνητικό αντίκτυπο οι μαθητές
να έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες
προσαρμογής στα νέα δεδομένα, από
την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς.
(Graham & Hill, 2002)

Επιβάλλεται λοιπόν η αναδιοργά-
νωση του θεσμού κάτι το οποίο μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της χρήσης των
τΠΕ και στον επαγγελματικό πλέον
προσανατολισμό. το κεντρικό δόγμα
πρέπει να είναι «ΣΕΠ για όλους τους
μαθητές» ή αλλιώς e-ΣΕΠ. η πρακτική
αυτή έχει εφαρμοστεί σε όλες σχεδόν
τις πτυχές της εκπαίδευσης πλέον. η δι-
δασκαλία προσαρμόστηκε στην εισα-
γωγή των τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας (τΠΕ) στην
Εκπαίδευση αλλά και στην παιδαγωγι-
κή τους αξιοποίηση (Κομνηνού κ.α.
2007). Mε την ένταξη των τΠΕ στο σχε-
διασμό και υλοποίηση της διδασκαλίας
οι εκπαιδευτικοί τροποποίησαν με ου-
σιαστικό τρόπο τη διδασκαλία τους.
(Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). 

Πλέον υπάρχει η κινητή μάθηση που
επιτρέπει σε μαθητές και καθηγητές να
γίνουν πιο παραγωγικοί ενώ επεξερ-
γάζονται, αλληλεπιδρούν ή δημιουρ-
γούν πληροφορίες, μέσω μιας συμβα-
τής ψηφιακής φορητής συσκευής, την
οποία μεταφέρουν μαζί τους σε τακτι-
κά χρονικά διαστήματα. (Jisc, 2015).
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Κάτι το οποίο μπορεί να συνδυαστεί βέ-
βαια με τη χρήση παραδοσιακών με-
θόδων διδασκαλίας, αξιοποιώντας το
υβριδικό μοντέλο μικτής μάθησης
(blended learning) (Singh, 2003)

Στη νέα αυτή δυναμική πρέπει να
ενταχθεί και ο σχολικός επαγγελματι-
κός προσανατολισμός. η σύγχρονη κοι-
νωνία απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς
να μάθουν να σχεδιάζουν αυτοί οι ίδι-
οι μαθησιακές εμπειρικές εφαρμογές
(Punie et al. 2013). Κάνοντας λόγο για
την αξιοποίηση των τΠΕ στην επαγ-
γελματική συμβουλευτική, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η τεχνολογία εισήλθε στον
κλάδο της συμβουλευτικής στα τέλη της
δεκαετίας του 1960. δημιουργήθηκαν
συστήματα επαγγελματικού προσανα-
τολισμού από ειδικούς ανάπτυξης εφαρ-
μογών – Donald e. Super, David V.
Tiedeman, Martin Katz, Joann Harris-
Bowlsley με σκοπό να καθοδηγήσουν
στην επιλογή επαγγέλματος ακολου-
θώντας μια εκπαιδευτική διαδρομή
(Super, 1970). Μέσω αυτών των συ-
στημάτων επιτεύχθηκε αξιολόγηση μέ-
σω διαδικτύου, αναζήτηση σε βάσεις
δεδομένων και τήρηση προσωπικού αρ-
χείου χρήστη – συμβουλευόμενου, πα-
ρέχοντας παράλληλα στο σύμβουλο
αναφορά χρήσης του συστήματος. 

Ευρωπαϊκή διάσταση

η πλήρης σειρά μέσων επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού που θα μπο-
ρούσε να καταστεί χρήσιμο εργαλείο
συμβούλων και συμβουλευόμενων εί-
ναι τα ολοκληρωμένα συστήματα τα
οποία προσφέρουν αρχείο χρήστη, δια-

δικτυακές αξιολογήσεις βάσεις δεδο-
μένων και στρατηγικές λήψης αποφά-
σεων. τέτοια συστήματα είναι το Σύ-
στημα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας του
Kuder (Kuder Career Planning System)
και το DISCOVeR. το αρχείο χρήστη
ή χαρτοφυλάκιο είναι αποθηκεύσιμο,
με δια βίου ισχύ και προσπελάσιμο από
οπουδήποτε με δυνατότητα πρόσβασης
στο Ίντερνετ. Με την προσθήκη ήχου,
γραφικών και γραφικών αναπαραστά-
σεων του χρήστη (avatars), το σύστημα
καθίσταται ελκυστικό σε χρήστη κάθε
ηλικίας. 

Μία άλλη επιλογή είναι τα συστήμα-
τα περιορισμένων δυνατοτήτων τα οποία
περιλαμβάνουν ότι και τα ολοκληρωμέ-
να συστήματα χωρίς να περιέχουν όλα
τα στοιχεία για μια ολοκληρωμένη δια-
δικασία επαγγελματικού προσανατολι-
σμού. Επί παραδείγματι ιστότοποι οι
οποίοι περιλαμβάνουν λίστα επαγγελ-
μάτων και αξιολόγηση μέσω διαδικτύου
όπως είναι το Κλειδί Σταδιοδρομίας
(www.careerkey.org) και το Peterson’s
Publishing (www.petersons.com). Επί-
σης ιστότοποι οι οποίοι περιλαμβάνουν
βάσεις δεδομένων με περιγραφές επαγ-
γελμάτων ή μια λίστα με μεταδευτερο-
βάθμιες σχολές. 

Μέσα από έρευνες (Taber & Luzzo,
1999) ο συνδυασμός παροχής στήριξης
από συμβούλους και η χρήση της τε-
χνολογίας είναι η πιο αποτελεσματική
επιλογή, καθώς και το πιο αποτελε-
σματικό σύστημα υπολείπεται σε απο-
τελεσματικότητα χωρίς την υποστήριξη
ενός συμβούλου σταδιοδρομίας που θα
συντονίζει την διαδικασία στο σύνολό
της. Σε κάθε περίπτωση η εξοικείωση
του συμβουλευόμενου με την τεχνολο-

643



γία είναι προαπαιτούμενο. τα διαδι-
κτυακά συστήματα και οι ιστότοποι πα-
ρέχουν τη δυνατότητα διαδικτυακής
αξιολόγησης ενδιαφερόντων, δεξιοτή-
των και τύπων προσωπικότητας, εκτε-
ταμένες βάσεις δεδομένων, πληροφο-
ρίες απεριόριστων δυνατοτήτων επιλο-
γής και σχεδιασμού σταδιοδρομίας. η
συμβολή επιπροσθέτως του δια βίου
χαρτοφυλακίου είναι σημαντική δίνο-
ντας τη δυνατότητα σύνθεσης και σχε-
διασμού σταδιοδρομίας και ενημέρω-
σης εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο, μέ-
σω της αξιοποίησης των νέων τεχνολο-
γιών, ξεπερνιέται η λειτουργικότητα
των έντυπων υλικών. αναμφίβολα σε
κάθε περίπτωση οι ανάγκες του συμ-
βουλευόμενου είναι αυτές που πρέπει
να υπερισχύσουν. η συμβουλευτική με
τη χρήση τΠΕ δεν αποτελεί σε κάθε
περίπτωση την καλύτερη μέθοδο χειρι-
σμού όπως όταν ο συμβουλευόμενος
πρέπει να ενισχύσει την αυτοαντίληψή
του, να αξιολογεί τις προτεραιότητες
του παίρνοντας αποφάσεις έχοντας
εναλλακτικές επιλογές, να μάθει πώς
να συνεργάζεται με συναδέλφους και
να διαχειρίζεται τη σταδιοδρομία του. 

Ελληνική πραγματικότητα

Στην ελληνική πραγματικότητα ση-
μαντική παράμετρος στην προηγούμε-
νη προσπάθεια αποτελούν και οι πλατ-
φόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης που
διαθέτουν δυνατότητες, όπως: πίνακα
ανακοινώσεων, ομάδων συζήτησης,
δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης
(Μουζάκης, 2006). Παράδειγμα απο-
τελεί η πύλη του ΕοΠΠΕΠ (όχι βέβαια

στο σύνολο των δυνατοτήτων που ανα-
φέρονται παραπάνω) και η πλατφόρμα
MOODLe (που περιλαμβάνει το σύ-
νολο των δυνατοτήτων) 

η ύπαρξη αρχικά της πύλης του
ΕοΠΠΕΠ και του αντίστοιχου site του
οαΕδ μπορεί να βοηθήσει προς αυτή
την κατάσταση. οι μαθητές απομακρυ-
σμένων περιοχών πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα διαδικτυακού επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού. Στα αντίστοι-
χα site υπάρχουν αρκετές επιλογές για
προσανατολισμό για τους μαθητές. Εν-
δεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
δραστηριότητες:
• τεστ επαγγελματικού προσανατο-

λισμού
• ατομικός φάκελος δεξιοτήτων
• Βίντεο επαγγελμάτων
• Real game
• Μονογραφίες επαγγελμάτων

Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε το
γεγονός ότι για την υλοποίηση των πα-
ρακάτω δράσεων απαιτείται η σύνδε-
ση στο διαδίκτυο. Σε απομακρυσμένες
περιοχές της ελληνικής επικράτειας και
λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία η σύνδεση στο διαδί-
κτυο αποτελεί πλέον πολυτέλεια. απαι-
τείται λοιπόν η εξοικείωση με τις συ-
γκεκριμένες πλατφόρμες κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής των μαθητών στη
σχολική μονάδα. 

Πέρα από τα προηγούμενα προς αυ-
τή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλ-
λει μεμονωμένα και ο κάθε εκπαιδευ-
τικός. το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας
ηλεκτρονικής τάξης (eclass) η οποία
μπορεί να παράσχει και συμβουλευτι-
κό ρόλο. Ίδιες δυνατότητες παρέχει και
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το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης
Moodle που αναφέρθηκε πιο πριν. Επι-
τρέπει τη διαχείριση μια εικονικής τά-
ξης (Chellapa, et al., 1997). Λόγω των
λειτουργικών του δυνατοτήτων μπορούν
να εγγραφούν μαθητές-καθηγητές, να
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ηλε-
κτρονικής τάξης η οποία δεν έχει πε-
ριορισμούς τόπου και χρόνου λειτουρ-
γίας, καθώς κυρίως είναι ασύγχρονο.
Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε με-
θόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’
αποστάσεως διδασκαλίας. Στην πλατ-
φόρμα Moodle ο διδάσκων στο μάθη-
μά πρακτικής του μπορεί να αναρτήσει
φύλλα εργασίας με συμβουλευτικό χα-
ρακτήρα. 

τέλος στην όλη προσπάθεια πρέπει
να ληφθούν υπόψη η διάδραση που πα-
ρέχει η χρήση του Google Drive. Πιο
συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα συ-
νεργατικής επεξεργασίας κειμένου,
υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων
και φορμών (Google Forms). Πολλές
εφαρμογές νέφους (cloud applications)
χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στην εκ-
παίδευση, επειδή αποτελούν διαδεδο-
μένα, φιλικά προς το μαθητή και μη δα-
πανηρά εργαλεία που οι ίδιοι χρησιμο-
ποιούν και στην καθημερινή τους ζωή
(Gonzalez-Mart�nez et all., 2015). Βέ-
βαια απαιτείται οι μαθητές να διαθέ-
τουν προσωπικό gmail. 

οι φόρμες Google επιτρέπουν την
εύκολη και γρήγορη συλλογή δεδομέ-
νων. Μια φόρμα μπορεί να περιλαμ-
βάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου και
ποικίλους τύπους ερωτήσεων κλειστού
τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, επι-
λογή από λίστα, κλίμακα και άλλες. δί-
νεται η δυνατότητα στο διδάσκων να

κατασκευάσει τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού σε φόρμα google το
οποίο οι μαθητές μπορούν αν το συ-
μπληρώσουν από οποιοδήποτε υπολο-
γιστή, αλλά ακόμα από το κινητό τους
ή το tablet. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί να τις αξιοποιήσει προκει-
μένου να λάβει ανατροφοδότηση από
τους μαθητές του στο συγκεκριμένο
αντικείμενο. 

Όσον αφορά τη χρήση του κινητού
ή του tablet που αναφέρθηκε δίνεται η
δυνατότητα σε όλους τους μαθητές για
επαγγελματικό προσανατολισμό ανε-
ξάρτητα με το που και πότε βρίσκονται.
το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό
της κινητής μάθησης είναι ότι επιτρέ-
πει στους εμπλεκόμενους να πάρουν μέ-
ρος σε αυτήν οπουδήποτε κι αν βρί-
σκονται χωρίς χρονικούς περιορισμούς
(akhshabi & Khalatbari 2011). ανε-
ξάρτητα επίσης από την ύπαρξη προ-
σωπικού υπολογιστή με σύνδεση στο
διαδίκτυο το κινητό (που διαθέτει η
πλειοψηφία των μαθητών) ή το tablet,
παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης στο
διαδίκτυο και έμμεσα επαγγελματικό
προσανατολισμό.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω η εφαρ-
μογή του «e-sep» πρέπει να διαθέτει
συνδέσεις με ιστοσελίδες, διαδικτυα-
κή συμβουλευτική και πληροφορίες το-
πικού επιπέδου. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται αξιολόγηση ατομικών
μεταβλητών, πληροφόρηση για επαγ-
γέλματα και θέσεις εργασίας και ανα-
ζήτηση για εκπαίδευση. Σε αυτήν πε-
ριλαμβάνονται θέματα όπως η αυτοα-
ξιολόγηση, ειδικεύσεις που προσφέ-
ρονται από τα πανεπιστήμια, πληρο-
φόρηση μεταπτυχιακών προγραμμά-
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των, δεξιότητες αναζήτησης εργασίας,
πρότυπα βιογραφικών συνεντεύξεις ερ-
γασίας. Καθένα από αυτά προσαρμό-
ζονται στις ανάγκες των πιθανών χρη-
στών (μαθητής γυμνασίου, λυκείου, κο-
λεγίου, ενήλικα σε στάδιο αλλαγής στα-
διοδρομίας). 

Διαδικτυακό ΣΕΠ – Διαθέσιμες
Εφαρμογές

ΕοΠΠΕΠ
Όσον αφορά τα τεστ της πλατφόρμας
του ΕοΠΠΕΠ πριν την εφαρμογή τους
απαιτείται εκ μέρους του εκπαιδευτι-
κού προετοιμασία η οποία περιλαμβά-
νει τα ακόλουθα στάδια:
• Στάδιο 1: δημιουργία διεύθυνσης

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
για τον κάθε μαθητή (στην περί-
πτωση που δεν διαθέτουν).

• Στάδιο 2: δημιουργία λογαριασμού
στην πλατφόρμα για τον κάθε μα-
θητή.

• Στάδιο 3: απάντηση των τεστ ατο-
μικά από τον κάθε μαθητή.

• Στάδιο 4: αξιολόγηση των απαντή-
σεων σε συνεργασία με τον υπεύ-
θυνο του αρμόδιου ΚΕΣΥΠ ή εκ-
παιδευτικό με κατάλληλη επιμόρ-
φωση στον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό.
τέλος σημαντική βοήθεια μπορούν

να προσφέρουν τα ΚΕΣΥΠ με το δια-
δικτυακό υλικό που έχουν αναρτημένο.
Παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά
τις ομάδες προσανατολισμού, τις ανώ-
τατες και ανώτερες σχολές, τρόπο υπο-
λογισμού των μορίων και επαγγελματι-
κές μονογραφίες. 

οΑΕΔ
Προς την τελευταία κατεύθυνση μπορεί
να λειτουργήσει επικουρικά και ο δια-
δικτυακός τόπος του οαΕδ. Παρέχει
υπηρεσίες που κυρίως απευθύνονται σε
απόφοιτους ή σε όσους ασχολούνται με
την τεχνική εκπαίδευση. Σε κάθε περί-
πτωση μιλάμε για νέους άνω των 18 ετών.
Ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές εί-
ναι η παρουσίαση των επαγγελμάτων
που περιέχει. απαιτείται όμως σε κάθε
περίπτωση οι παραπάνω υπηρεσίες να
γίνουν γνωστές στους μαθητές.

Συμπεράσματα

οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προ-
σεγγίσεις (με χρήση συστημάτων ηλε-
κτρονικής μάθησης, e-learning) έχουν
στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές να
γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί της γνώσης
(Psycharis, Chalatzoglidis & Kalogianna -
kis 2013). δεν απαιτείται την ίδια χρο-
νική στιγμή η φυσική παρουσία του δι-
δάσκοντος. γεγονός που μπορεί να επι-
τευχθεί και στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό. 

οι διαδικτυακές εφαρμογές του
ΣΕΠ όταν χρησιμοποιούνται σωστά,
μπορούν να ενδυναμώσουν την κατα-
νόηση του εαυτού και την προσωπική
ανάπτυξη του μαθητή (anastasi, 1988).
η ύπαρξη και η χρήση τέτοιων καινο-
τόμων εργαλείων είναι σίγουρο ότι μό-
νο ωφέλιμη μπορεί να είναι στους μα-
θητές μας. Ειδικά αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι σε διαφορετική περίπτωση ο
μόνος τρόπος να έρθουν σε επαφή με
Επαγγελματικό Προσανατολισμό εί-
ναι με ατομική συνάντηση κατόπιν ρα-
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ντεβού στο πλησιέστερο ΚΕΣΥΠ εφό-
σον υπάρχει η δυνατότητα να μεταβούν
εκεί. 

Μελλοντικά θα μπορούσαν να κα-
τασκευαστούν στο πρότυπο των τεστ
του ΕοΠΠΕΠ, εφαρμογές για κινητές
συσκευές για λειτουργικό iOS ή
android. Προς αυτή την κατεύθυνση
υπάρχουν ήδη εφαρμογές που ενημε-
ρώνουν τους μαθητές για τις σχολές αλ-
λά και τον τρόπο υπολογισμού των μο-
ρίων. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη
μαθητική κοινότητα, με αποτέλεσμα να
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για
διαδικτυακές εφαρμογές συμβουλευτι-
κού προσανατολισμού. 

Συμπερασματικά το εικονικό κέντρο
επαγγελματικής συμβουλευτικής απο-
τελεί ένα σημαντικό νέο εργαλείο του
21ο αιώνα που παρέχει πρόσβαση σε
πηγές πληροφοριών οργανωμένες σε

ολοκληρωμένο σύστημα. το περιεχό-
μενο των ισοτόπων μπορεί να βασίζε-
ται είτε στους πόρους είτε στις ανάγκες
των συμβουλευoμένων (Sampson, 2001).
Παρουσιάζεται το πλεονέκτημα πρό-
σβασης από οποιονδήποτε υπολογιστή
με σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν απαι-
τούνται υλικοί πόροι (βιβλία, προσω-
πικό, βίντεο) όπως επίσης και ορθή
αξιοποίηση των δεδομένων (βιογραφι-
κό, προτιμήσεις) προς ανάλυση. αναμ-
φισβήτητα η προσωπική επαφή και αλ-
ληλεπίδραση με το σύμβουλο σε ένα κέ-
ντρο συμβουλευτικής δεν μπορεί να
αντικατασταθεί ισάξια με το εικονικό
κέντρο συμβουλευτικής. το φυσικό κέ-
ντρο, μέσω εγκαταστάσεων, παρέχει τη
δυνατότητα διδασκαλίας και εργασίας
μικρών ομάδων όπως η σύνταξη βιο-
γραφικού σημειώματος και η συνέ-
ντευξη εργασίας.
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Εισαγωγή

οι Βιωματικές δράσεις ως εκπαι-
δευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή
μονάδα του Προγράμματος Σπουδών
και του Ωρολογίου Προγράμματος και
προωθούν τη βιωματική, συνεργατική
και διερευνητική μάθηση (Υ.α.104868/
γ2/13-09-2011 και 124674/γ2/1-11-2011).
«Σκοπός των Βιωματικών δράσεων εί-
ναι, να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα
από την ενεργοποίησή τους (α) να ανα-

πτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοι-
νωνικές, (μετα-γνωστικές, αυτο-γνω-
σιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογι-
κές ικανότητες που απαιτεί η αυτορ-
ρυθμιζόμενη μάθηση («μαθαίνω πώς να
μαθαίνω») (β) να αξιοποιούν παλιές και
νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημέ-
νες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βά-
θος τα θέματα που μελετούν (γ) να αξιο-
ποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και
ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες
βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσω-
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νο το ενικό αρσενικό του ονόματος ως γραμματικά επικρατέστερο.
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Ανθή Φουντουκά*
ο Σ.Ε.Π. ωΣ ΒΙωμΑτΙΚη ΔρΑΣη Στη Γ΄ ΓυμνΑΣΙου

Περίληψη
ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρ-
μόζεται στα γυμνάσια μέσω των Προγραμμάτων αγωγής Σταδιοδρομίας και των Βιωματι-
κών δράσεων με θεματολογία Σ.Ε.Π. μόνο για ένα τρίμηνο στη γ’ τάξη. οι Βιωματικές δρά-
σεις ως εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπου-
δών και του Ωρολογίου Προγράμματος και προωθούν τη βιωματική, συνεργατική και διε-
ρευνητική μάθηση. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στους στόχους του
Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων, στην Μεθοδολογία και στις βιωματικές δρα-
στηριότητες που αποβλέπουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών1, την ενδυνάμωση και
την καλλιέργεια της αυτονομίας των μαθητών καθώς και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνερ-
γασίας, πληροφόρησης, κά.

λέξεις-κλειδιά: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Βιωματικές δράσεις, δε-
ξιότητες.



πικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση,
στις επιλογές και στη συμπεριφορά τους
ως ατόμων, ως μελών τοπικών κοινο-
τήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και
στα πεδία του, άμεσου και ευρύτερου,
κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και (δ) να συναρτούν τις
μαθησιακές τους εμπειρίες με συναι-
σθήματα δημιουργικότητας, χαράς και
απόλαυσης» (Υ.α.144968/δ2 της 16-09-
2015).

η Βιωματική Παιδαγωγική προ-
σέγγιση με προτεραιότητες το σωστό
και αναλυτικό σχεδιασμό-προγραμμα-
τισμό κάθε βήματος και ορισμό συγκε-
κριμένων στόχων που αποβλέπουν στην
προώθηση της μάθησης αλλά κυρίως
της προσωπικής ανάπτυξης, της ενδυ-
νάμωσης και της ανάπτυξης της αυτο-
νομίας στο μαθητικό κόσμο χωρίς να
υπάρχει το άγχος της ύλης, εφαρμόζε-
ται τα τελευταία χρόνια μέσα από τις
βιωματικές δράσεις του γυμνασίου. 

Με την αρ. Πρωτ. 141288/γ2/08-09-
2014 εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις
Βιωματικές δράσεις ημερήσιου και
Εσπερινού γυμνασίου όπου ορίζεται
ότι στα τρία τρίμηνα της γ’ τάξης (σχο-
λικό έτος 2015-2016) προβλέπεται η
υλοποίηση δράσεων από τρία επιστη-
μονικά πεδία: «Σχολικός Επαγγελμα-
τικός Προσανατολισμός», «τοπική Ιστο-
ρία» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση
για την αειφόρο ανάπτυξη». Λόγω του
προβλεπόμενου δίωρου στη γ’ τάξη, η
δράση κάθε επιστημονικού πεδίου θα
διαρκεί ένα τρίμηνο και οι καθηγητές
θα μετακινούνται διαδοχικά ανά τρί-
μηνο σε επόμενο τμήμα Βιωματικής
δράσης, ώστε στο τέλος της χρονιάς όλα
τα τμήματα να έχουν ασχοληθεί και με

τα τρία επιστημονικά πεδία. Στα Εσπε-
ρινά γυμνάσια εφαρμόζονται οι αυτές
οι δράσεις για μια ώρα.

ο Σχολικός Επαγγελματικός Προ-
σανατολισμός (Σ.Ε.Π.) το σχολικό έτος
2015-2016 εφαρμόζεται για πρώτη φο-
ρά ως Βιωματική δράση, αλλά συνεχί-
ζει να υλοποιείται και μέσω α) των Προ-
γραμμάτων αγωγής Σταδιοδρομίας στο
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων
στα γυμνάσια και τα Λύκεια (με αριθ-
μό 178852/γδ4/06-11-2015) καθώς και
β) με το μάθημα «Εργασιακό περιβάλ-
λον» στα ΕΠα.Λ. (φ2/177558/δ4 –
φΕΚ B 2446 – 13.11.2015).

Δημιουργία μιας βιωματικής 
δράσης με θεματολογία Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την Υπουργική από-
φαση (Υ.α. 144968/δ2/ 16-9-15) για την
εφαρμογή των βιωματικών δράσεων,
στην πρώτη μας συνάντηση με τους μα-
θητές συζητάμε και προβληματιζόμα-
στε για να επιλέξουμε το θέμα, ορίζουμε
τον στόχο και τους σκοπούς της δράσης
μας και θέτουμε ερωτήματα τα οποία
κατά τη διάρκεια των εργασιών μας θα
διερευνήσουμε. Χωριζόμαστε σε υπο-
ομάδες, αναλαμβάνουμε ρόλους και
προγραμματίζουμε τις δραστηριότητες
μας. δεδομένου ότι η βιωματική εκ-
παίδευση μέσω Σ.Ε.Π. σχετίζεται με την
ανακάλυψη του εαυτού είναι απαραί-
τητες τεχνικές, οι οποίες οδηγούν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συ-
νεργασίας, αναζήτησης πληροφοριών
και κριτικής ανάγνωσης αυτών, αποτύ-
πωσης αποτελεσμάτων έρευνας, αυτο-
παρουσίασης, αλλά και παρουσίασης

650



του έργου τους καθώς και της ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών.

Ενδεικτικά θα αναφερθεί ένα ευρύ
θέμα: «γνωρίζω τον εαυτό μου και διε-
ρευνώ εκπαιδευτικές και επαγγελματι-
κές επιλογές». Κάποιοι από τους στό-
χους θα μπορούσαν να είναι:
• να εντοπίσουμε και να περιγρά-

ψουμε τα χαρακτηριστικά της προ-
σωπικότητας μας.

• να προσδιορίσουμε τις προσωπικές
και επαγγελματικές μας αξίες

• να μάθουμε για το ισχύον εκπαι-
δευτικό σύστημα.

• να διερευνήσουμε στα αΕΙ και τΕΙ
τις σχολές και τα τμήματα που υπάρ-
χουν, καθώς και κάθε άλλη εκπαι-
δευτική επιλογή μετά το Λύκειο
όπως επίσης συνθήκες και ευκαιρίες
στην αγορά Εργασίας
Μερικά από τα Ερευνητικά ερωτή-

ματα που προκύπτουν: 
• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστι-

κά της προσωπικότητας μου; Ποια
θα ήθελα να αναπτύξω;

• Ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις μου; 
• Ποια τα ενδιαφέροντά μου και πώς

μπορούν να αναπτυχθούν;
• τι είναι τα στερεότυπα και πώς επη-

ρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές επιλογές μου;

• Μέσα από ποιο επάγγελμα θα μπο-
ρούσα να αναπτύξω καλύτερα τις
δυνατότητες μου, να είμαι ικανο-
ποιημένος και να προσφέρω στο κοι-
νωνικό σύνολο;
Στη συνέχεια φτιάχνεται το Συμβό-

λαιο της ομάδας με τον καθηγητή, μέ-
σα από βιωματικές ασκήσεις γνωρίζο-
νται τα μέλη των ομάδων καλύτερα, επι-
λέγει η κάθε ομάδα ποια ερωτήματα θα

εξετάσει και ορίζουν οι μαθητές το πώς
θα κινηθούν και με ποια εργαλεία θα
δουλέψουν, όπου ενδεικτικά θα ανα-
φερθούν:
• διαδίκτυο για να ενημερωθώ για

σχολές,
• το βιβλίο του ΣΕΠ της γ’ γυμνασί-

ου, από το οποίο μπορούμε να πά-
ρουμε ασκήσεις αυτογνωσίας, λή-
ψης απόφασης κ.ά.

• ερωτηματολόγια-έρευνα,
• ασκήσεις για το δέσιμο της ομάδας,

την καλή επικοινωνία και συνεργα-
σία

• έντυπο υλικό από εφημερίδες, πε-
ριοδικά

• συνεντεύξεις, κ.ά.
Βέβαια μπορούμε να δουλέψουμε

διαθεματικά και να πάρουμε πληρο-
φορίες και από τα άλλα μαθήματα πχ
από την Λογοτεχνία ή την Ιστορία
(αξιοποίηση κειμένων σχετικών με
επαγγέλματα, στερεότυπα…) ή από την
Κοινωνική και πολιτική αγωγή (οικο-
νομικές/ κονωνικές διαστάσεις του θέ-
ματος) ή από την Πληροφορική (ανα-
ζήτηση/ διαχείριση της πληροφορίας) ή
από τις ξένες γλώσσες (αναζήτηση στον
παγκόσμιο ιστό) 

Στο τρίτο στάδιο συλλέγουν οι μα-
θητές πληροφορίες, φωτογραφίες, ει-
κόνες, διαγράμματα, τα ταξινομούν για
να κρατήσουν αυτά που αφορούν στα
ερωτήματα της ομάδας, παίρνουν συ-
νεντεύξεις από επαγγελματίες, βλέπουν
σχετικά videos, επισκέπτονται χώρους
εργασίας ή ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ή το κοντινό ΚΕ.ΣΥ.Π., διε-
ξάγουν έρευνα, μελετούν και παρου-
σιάζουν αυτά που έχει βρει ο καθένας.

Σε όλη τη διαδικασία σημαντική εί-
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ναι η ύπαρξη ατομικού portfolio ώστε
ο μαθητής να ανατρέχει και να συ-
μπληρώνει κάθε νέα πληροφορία κα-
θώς και τετράδιο της ευρύτερης ομά-
δας αντίστοιχα.

Στο τέταρτο στάδιο δίνουν απαντή-
σεις στα ερωτήματα τους, αφού επε-
ξεργαστούν τα στοιχεία, φτιάχνουν έναν
εννοιολογικό χάρτη για το ερώτημα –
θέμα που μελέτησαν και το παρουσιά-
ζουν με όποιον τρόπο τους ταιριάζει
π.χ. ζωγραφιά, video, χάρτη κλπ 

Στο πέμπτο στάδιο αξιολογούν αυ-
τά που βρήκαν, αν είναι οι προσωπικές
τους στάσεις και επιλογές στο θέμα αυ-
τό, πώς τις κρίνουν, τι πρέπει να βελ-
τιώσουν. Στη συγκεκριμένη θεματολο-
γία, στην φάση αυτή ο μαθητής έχει ήδη
γνωρίσει αρκετά από τον εαυτό του, τις
ικανότητες, δεξιότητες, αξίες ίσως και
στερεοτυπικές αντιλήψεις του κι έρχε-
ται αυτά να τα συνδέσει με τις εκπαι-
δευτικές ευκαιρίες που υπάρχουν.

Στη συνέχεια περνάμε από τη θεω-
ρία στην πράξη, όπου συζητάμε πως
μπορούμε να παρέμβουμε ή να οργα-
νώσουμε ή να εφαρμόσουμε αυτά που
εντοπίσαμε, δηλαδή να φτάσει όσο πιο
κοντά μπορεί ο μαθητής στην εκπαι-
δευτική ή επαγγελματική απόφαση, πά-
ντα έχοντας υπόψη του το ισχύον εκ-
παιδευτικό σύστημα.

αφού συζητήσουμε στην ολομέλεια
τι διαπιστώσαμε στην αναζήτηση μας,
τι μάθαμε, τι δυσκολίες συνεργασίας
συναντήσαμε και τι θα προσέξουμε στο
μέλλον, ιδανικό είναι στο τέλος αυτής
της δράσης να παρουσιάσουμε τα απο-
τελέσματα των εργασιών μας στη σχο-
λική κοινότητα με όποιον τρόπο απο-
φασίσει το κάθε τμήμα.

να αναφερθεί επίσης ότι οι δίωρες
συναντήσεις, αν υποθέσουμε ότι εφαρ-
μόζονται οι βιωματικές δράσεις για ένα
τρίμηνο, όπως αναφέρει η Υπουργική
απόφαση, μπορεί να είναι από πέντε
έως δέκα, γεγονός που δυσκολεύει την
πραγματοποίηση όλων των προανα-
φερθέντων δραστηριοτήτων. για το λό-
γο αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε
έναν εφικτό προγραμματισμό, με σα-
φείς και συγκεκριμένες κινήσεις ώστε
να ωφεληθούν και να χαρούν οι μαθη-
τές μας.

για το θέμα, το στόχο, τους σκοπούς,
τις δραστηριότητες, τον προγραμματι-
σμό κ.λπ. κάθε Βιωματικής δράσης οι
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλ-
λουν για έγκριση συνοπτική πρόταση
στον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύ-
νης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του πα-
ραπάνω τρόπου οργάνωσης, με την
έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παι-
δαγωγικής Ευθύνης επιλέγεται ο προ-
σφορότερος τρόπος οργάνωσης των
τμημάτων και θεμάτων Βιωματικών
δράσεων (Υ.α. 144968/δ2/ 16-9-15). 

Εφαρμογή των βιωματικών 
δράσεων

οι δράσεις αυτές αναδεικνύουν την
ενεργητική φύση των μαθητών, οδηγώ-
ντας τους ταυτόχρονα σε ουσιαστικές
διαπροσωπικές σχέσεις και φέρνοντας
στην επιφάνεια το υψηλό δυναμικό τους.
ασκήσεις αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης,
προσομοίωσης όπως το παίξιμο ρόλων,
η δημιουργία σεναρίων σχετικά με τη
σχέση γονέα-μαθητή, καθηγητή με μα-
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θητή, ή εργοδότη-εργαζόμενου, κα-
ταρρίπτουν στερεότυπα, οδηγούν στην
καλύτερη κατανόηση των αναγκών των
μαθητών, την ανάπτυξη θετικότερης αυ-
τοαντίληψης και βοηθούν τους συμμε-
τέχοντες να πάρουν τις καταλληλότε-
ρες για αυτούς εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές αποφάσεις. Σύμφωνα με
έρευνα (Λεονταρή 1996) τα άτομα που
διαθέτουν θετική εικόνα για τον εαυτό
τους βιώνουν καλύτερη προσαρμοστι-
κότητα, μεγαλύτερη δημοτικότητα, χα-
μηλό βαθμό άγχους, καλές διαπροσω-
πικές σχέσεις. Επίσης παρουσιάζονται
ικανά να αποδεχθούν τον εαυτό τους,
ακόμη κι όταν έχουν αδυναμίες και προ-
χωρούν σε καταλληλότερες επιλογές
(τσίγκα & νάσαινα, 2012). 

Εφόσον η εργασιακή σταθερότητα,
αλλά και η μονιμότητα αποτελούν πλέ-
ον παρελθόν, η βιωματική μάθηση οφεί-
λει να οδηγεί τους μαθητές στην από-
κτηση δεξιοτήτων «επιβίωσης» μέσα
από χαρακτηριστικά όπως είναι η ευε-
λιξία, η προσαρμοστικότητα και η δια
βίου μάθηση, να τους οδηγεί στην επί-
γνωση των δυνατοτήτων και του δυνα-
μικού τους, δηλαδή μέσα από την «ολι-
στική» ανάπτυξη να τους οπλίζει με τα
εφόδια της αποφασιστικότητας και της
ανθεκτικότητας στις αλλαγές. ταυτο-
χρόνως, όμως, τους μαθαίνει τρόπους
για να είναι διαρκώς σε εγρήγορση και
να αντιμετωπίζουν με ευκολία επερχό-
μενες μεταβάσεις.

η ευρύτητα σκέψης σε συνδυασμό
με την κριτική διερεύνηση τόσο του ίδι-
ου του υποκειμένου όσο και του περι-
βάλλοντος του, που δημιουργούνται, μέ-
σα από την εφαρμογή των βιωματικών
δράσεων με θεματολογία τον Σ.Ε.Π.

αποτελούν εχέγγυα για τη δημιουργία
ενός υπεύθυνου πολίτη. Μάλιστα, στο
ολοένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον που ζουν οι μαθητές, προετοι-
μάζονται ιδιαίτερα και για το επίσης
διαφοροποιημένο εργασιακό τους πε-
ριβάλλον. Είναι γεγονός ότι η εργα-
σιακή σταθερότητα, αλλά και μονιμό-
τητα αποτελούν πλέον παρελθόν, δίνο-
ντας τη θέση τους στην πολύ-καλλιέρ-
γεια και στην απόκτηση ολοένα και πιο
περίπλοκων δεξιοτήτων που θα τους
βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στην ερ-
γασία τους.

Όλο αυτό, λοιπόν, οδηγεί στην «ολι-
στική» ανάπτυξη των νέων ανθρώπων,
κυρίως, μέσα από ένα περιβάλλον συ-
νεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού,
καλλιεργώντας τις διαπροσωπικές τους
ικανότητες, αλλά και την αυτοπεποίθη-
ση και την ικανότητα για επίτευξη στό-
χων με ανάληψη ρίσκου.

για να γνωρίσουν καλύτερα τις δυ-
νατότητες τους οι μαθητές είναι απα-
ραίτητες τεχνικές οι οποίες αναδεικνύ-
ουν τη φιλοδοξία και την ενεργητική τους
φύση, οδηγώντας τους ταυτόχρονα σε
ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις και
φέρνοντας στην επιφάνεια το υψηλό δυ-
ναμικό τους. αυτά τα χαρακτηριστικά
όμως, είναι τα ίδια με αυτά που θέλουν
τον μαθητή σκεπτόμενο άνθρωπο και
άρα υπεύθυνο, ενεργό πολίτη. 

Επίλογος

Όμως επειδή καμία διαδικασία δεν
είναι από μόνη της αποτελεσματική, εάν
δεν υπάρχει από πίσω της το κατάλλη-
λο στελεχιακό δυναμικό, η ύπαρξη ενός
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ενημερωμένου και ευαισθητοποιημέ-
νου εκπαιδευτικού είναι καθοριστική
και απαραίτητη (Ματσαγγούρας, 2005).
Εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει τις
βιωματικές δράσεις κυρίως ως δεύτε-
ρη ανάθεση οφείλει να λειτουργεί ως
διευκολυντής της μαθησιακής συνά-
ντησης, να είναι γνώστης της τεχνολο-
γίας, να δημιουργεί κλίμα ασφάλειας
και να ενισχύει το ρόλο του μαθητή ως
ερευνητή. Σε αυτό το σημείο οφείλου-
με να αναφερθούμε στην ανάγκη επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών που ανα-
λαμβάνουν να υλοποιήσουν τις δράσεις

Σ.Ε.Π, τις περισσότερες φορές όχι από
δική τους επιλογή, αλλά για τις ανάγκες
του σχολικού προγράμματος και τη συ-
μπλήρωση ωραρίου τους. Θετικό είναι
ότι μέσα από τις βιωματικές δράσεις, η
σχέση δασκάλου-μαθητή αναβαθμίζε-
ται και γίνεται πιο ουσιαστική. 

Εκπαίδευση είναι ότι επιβιώνει,
όταν όλα όσα έχουμε μάθει έχουν ξε-
χαστεί

B. F. Skinner

ΒΙΒλΙοΓρΑφΙΚΕΣ ΑνΑφορΕΣ
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ΠροετοιμαΣIα και ανaΠτυξη του ΠλαιΣIου εφαρμογhΣ 
οργανωΣιακων αλλαγων

Περίληψη
οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
διαμορφώνουν την αέναη ανάγκη για προσαρμογή στις πολυδιάστατες επιχειρησιακές εξε-
λίξεις. αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης των οργανισμών, συνίσταται στην
καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης του νέου περιβάλλοντος και στην έγκαιρη προ-
σαρμογή σε αυτό. Η αξία της αλλαγής, έχει γίνει απόλυτα κατανοητή στον επιχειρηματικό
κυρίως κόσμο, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με την επιβίωση στο διαρκώς με-
ταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάγκη για άμεσες αλλά αποτελεσματικές αλ-
λαγές, ώθησε την επιστημονική έρευνα, στη διαμόρφωση της ιδιαίτερα επίκαιρης διοικητι-
κής θεώρησης, της διοίκησης αλλαγών (Change Management). Η εφαρμογή μιας οργανω-
σιακής αλλαγής βάσει των αρχών του Change Management, προαπαιτεί τη διαμόρφωση των
κατάλληλων προϋποθέσεων και υποδομών. Η υλοποίηση μιας αλλαγής ενέχει σημαντικό
βαθμό δυσκολίας καθώς συνίσταται σε μια εξαιρετικά επίπονη, πολυεπίπεδη αλλά και κρί-
σιμη διαδικασία από την οποία θα διακυβευθεί η βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Η δημι-
ουργία ετοιμότητας για αλλαγή, βασίζεται στην προσπάθεια επιρροής των αντιλήψεων, αξιών,
προθέσεων και συμπεριφορών των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε έναν οργανισμό.
Στα πλαίσια αυτά, επιβεβλημένη παρίσταται η ανάγκη ανάπτυξης του πλαισίου υπό το οποίο
η υλοποίηση μιας αλλαγής, θα καταστεί δυνατή. Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθούν οι προ-
ϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να θεμελιώνεται το οικοδόμημα μιας νέ-
ας επιχειρησιακής προσέγγισης, επιφέροντας δραστική επανατοποθέτηση μέρους ή του συ-



1. εισαγωγή

οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομι-
κές συνθήκες και το διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον, διαμορφώνουν την
αέναη ανάγκη για προσαρμογή στις πο-
λυδιάστατες επιχειρησιακές εξελίξεις.
αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης και
ανάπτυξης των οργανισμών, συνίστα-
ται στην καλλιέργεια της ικανότητας κα-
τανόησης του νέου περιβάλλοντος και
στην έγκαιρη προσαρμογή σε αυτό. Η
ανάγκη για άμεσες αλλά αποτελεσμα-
τικές αλλαγές, ώθησε την επιστημονι-
κή έρευνα, στη διαμόρφωση της ιδιαί-
τερα επίκαιρης διοικητικής θεώρησης,
της διοίκησης αλλαγών (Change
Management). Η διοίκηση αλλαγών,
αποτελεί μια σύγχρονη μορφή διοίκη-
σης, που περιλαμβάνει ένα πλήθος αρ-
χών, μεθόδων και πρακτικών, χρήσιμων
για τον εντοπισμό, την επεξεργασία και
την αποτελεσματική διαχείριση των αλ-
λαγών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Η αξία της αλλαγής, έχει γίνει από-
λυτα κατανοητή στον επιχειρηματικό
κόσμο, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη, με την επιβίωση σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστι-

κό περιβάλλον (Joyce, 1999). Η σημα-
σία της αλλαγής αναδεικνύεται δια της
ταύτισης της θεωρίας του δαρβίνου πε-
ρί εξέλιξης των ειδών, με την αποτε-
λεσματική διοίκηση των επιχειρήσε-
ων. βάσει της προαναφερθείσας σύν-
δεσης, κατά τη θεωρία της εξέλιξης,
δεν κατάφεραν να επιβιώσουν τα με-
γαλύτερα ή τα ισχυρότερα όντα αλλά
αυτά που μπόρεσαν να προσαρμοστούν
ευκολότερα στις αλλαγές. κατ’ αντι-
στοιχία, οι επιχειρήσεις που κατάφε-
ραν να επιβιώσουν, ήταν αυτές που
μπόρεσαν να εντάξουν στην επιχειρη-
σιακή τους στρατηγική, τις επικείμε-
νες αλλαγές προκειμένου να προσαρ-
μοστούν έγκαιρα στις διαμορφούμε-
νες εξελίξεις. 

Η αναγκαιότητα της διαχείρισης της
αλλαγής, μετουσιώθηκε σε επιστημονι-
κό ρεύμα, που γρήγορα έγινε αποδεκτό
ως μια από τις επικρατέστερες μορφές
διοίκησης (ειδικά στη σύγχρονη εποχή
όπου οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ρα-
γδαίες). το τίμημα της μη προσαρμο-
γής στις νέες εξελίξεις έγινε σύντομα
φανερό στις επιχειρήσεις οι οποίες απέ-
τυχαν να παρακολουθήσουν τις εκά-
στοτε αλλαγές. 
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νόλου των λειτουργιών ενός οργανισμού. αποστολή του εν λόγω άρθρου, αποτελεί η ανά-
λυση των υποδομών που απαιτούνται για την υιοθέτηση μιας αλλαγής, συνδέοντας το πλαί-
σιο στο οποίο αναπτύσσεται μια οργανωσιακή αλλαγή, με την προαγωγή της αποτελεσμα-
τικότητας και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού. βασικός στόχος του άρθρου, εκτός της
συνεισφοράς στην επιστήμη, αποτελεί η συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη δια
της ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών.  

λέξεις κλειδιά: οργανωσιακή αλλαγή, διαχείριση αλλαγής.



2. το δύσκολο εγχείρημα 
της εισαγωγής μιας αλλαγής

Η κρισιμότητα της εισαγωγής αλλα-
γών στο σύγχρονο διοικητικό γίγνεσθαι,
έχει γίνει καθολικά αντιληπτή. οι διαρ-
κείς κοινωνικοοικονομικές μεταβολές
σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολο-
γικές εξελίξεις, διαμορφώνουν ένα ιδι-
αίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον το οποίο ανάγει ως αναγκαία
προϋπόθεση επιβίωσης, την καλλιέρ-
γεια δυναμικών αντανακλαστικών εντο-
πισμού των νέων επιχειρηματικών συν-
θηκών, αναπτύσσοντας τη συνακόλου-
θη ικανότητα ανταπόκρισης στις νέες
διοικητικές προκλήσεις. το εν λόγω εγ-
χείρημα συνίσταται σε μια εξαιρετικά
επίπονη διοικητική διαδικασία η οποία
χρήζει αντιμετώπισης μιας σειράς πο-
λύπλευρων παραμέτρων προκειμένου
να υλοποιηθεί επιτυχώς η καθιέρωση
μιας αλλαγής. Η δυσκολία διαχείρισης
της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής
από την αδυναμία που επέδειξαν «κο-
λοσσιαίες» επιχειρήσεις να προβούν σε
αναγκαίες αλλαγές με αποτέλεσμα να
διακυβευθεί η βιωσιμότητα τους. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τη λί-
στα των 100 μεγαλύτερων αμερικανι-
κών επιχειρήσεων (όπως αυτή δημοσι-
εύθηκε το 1956 από το περιοδικό
Fortune), σήμερα εξακολουθούν να
υπάρχουν μόλις 30 (Cook, hunsaker,
2001). Σύμφωνα με τους Beer και Nohria
(2000), ποσοστό περί του 70% των πρω-
τοβουλιών αλλαγής σε συγκεκριμένες
επιχειρησιακές λειτουργίες και συμπε-
ριφορές, αποτυγχάνουν ενώ σε ποσο-
στό 80% των μεγάλων επιχειρησιακών
τεχνολογικών επενδύσεων, δε χρησι-

μοποιούνται ή εγκαταλείπονται σε διά-
στημα 6 μηνών. το στοιχείο αυτό κατα-
δεικνύει τη δυσκολία ανταπόκρισης ακό-
μα και πανίσχυρων επιχειρήσεων, στις
διαμορφούμενες συνθήκες προχωρώ-
ντας στις αναγκαίες αλλαγές που επι-
τάσσει το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξω-
γενές περιβάλλον. τα αίτια αυτών των
αποτυχιών, συχνά αποδίδονται: στον
εφησυχασμό και την αλαζονεία, στην
αναποτελεσματική οργάνωση, στα στε-
ρεότυπα, στην ατομική και στην ομαδι-
κή αδράνεια, στην ανεπαρκή τεχνο-
γνωσία της διοίκησης, στους προβλη-
ματικούς διαύλους πληροφοριών, στην
ελλιπή προσπάθεια για αλλαγή κ.α. 

ο εντοπισμός, η επεξεργασία και η
μεταβολή ενός στοιχείου ή μιας λει-
τουργίας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύ-
σκολο διοικητικό εγχείρημα. Η διαδι-
κασία της αλλαγής μπορεί να συνδέε-
ται με ένα ή περισσότερα επίπεδα της
οργανωτικής διάρθρωσης, με την ανα-
γκαιότητα μεταβολής εργασιακών κα-
θηκόντων, με την αλλαγή τεχνολογικών
εργαλείων, με την αναπροσαρμογή της
διοικητικής διαδικασίας κ.λπ. οι αλ-
λαγές που ενδέχεται να επέλθουν
(Μπουραντάς, 2002) σε ένα οργανισμό
δύναται να αναφέρονται στις εξής δια-
στάσεις:
• τεχνική διάσταση. αλλαγή σε τε-

χνικά στοιχεία της λειτουργίας του
οργανισμού.

• διαχειριστική διάσταση. αλλαγή
του τρόπου διαχείρισης με στόχο την
αύξηση της αποτελεσματικότητας.

• οργανωτική διάσταση. Επανα-
προσδιορισμός της οργανωτικής δο-
μής, αποσκοπώντας στη βελτίωση
της αποδοτικότητας.
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• Μαθησιακή διάσταση. αλλαγή της
διοικητικής νοοτροπίας δια της δια-
μόρφωσης νέων στάσεων, πεποιθή-
σεων και συμπεριφορών. 

• Πολιτική διάσταση. αναμόρφωση
των πολιτικών ισορροπιών εντός του
οργανισμού.

• Πολιτισμική διάσταση. τροποποί-
ηση της οργανωσιακής κουλτούρας. 

• Ψυχολογική διάσταση. αλλαγή της
ψυχολογικής κατάστασης του αν-
θρώπινου δυναμικού εξαιτίας του
επανακαθορισμού της θέσης και του
ρόλου τους.
από την παράθεση των παραπάνω

πολυεπίπεδων διαστάσεων, γίνεται
αντιληπτή η πολυπλοκότητα και η δυ-
σκολία της επιτυχούς ενσωμάτωσης μιας
αλλαγής αναδεικνύοντας την κρισιμό-
τητα της διαδικασίας διαχείρισης μιας
αλλαγής.

Παρά την αδιαμφισβήτητη σπου-
δαιότητα της εφαρμογής μιας αλλαγής,
οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν πληθώ-
ρα προβλημάτων μετάβασης, σε μια νέα

κατάσταση. Σύμφωνα με τη διεθνή βι-
βλιογραφία, μερικές εκ των βασικότε-
ρων αιτιών αντίστασης στις επικείμε-
νες αλλαγές, είναι οι εξής: 
• ο φόβος και η αβεβαιότητα για το

άγνωστο.
• Η συνήθεια σε ένα συγκεκριμένο

τρόπο εργασίας η οποία τείνει να
οδηγήσει σε αδράνεια.

• Η συνειδητή διαφωνία των εργαζο-
μένων για την αλλαγή στον τρόπο
εργασίας τους η οποία βασίζεται
στις διαφορετικές αντιλήψεις διοί-
κησης και προσωπικού, στην έλλει-
ψη εμπιστοσύνης προς αυτούς που
εισηγούνται τις αλλαγές, στην πε-
ποίθηση ότι πλήττονται τα συμφέ-
ροντα των εργαζομένων.

• Μη κατανόηση της χρησιμότητας της
αλλαγής 

• Έλλειψη κινήτρων, περιορισμένος
χρόνος

• υπεροψία/αλαζονεία
• Φόβος αποτυχίας/έλλειψη αυτοπε-

ποίθησης 
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Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγα-
γαν οι Kuebler και Ross, τα συνήθη στά-
δια αντίδρασης σε μια αλλαγή εκφρά-
ζονται με τους παρακάτω τρόπους. 

Η αντιμετώπιση των ανωτέρω εμπο-
δίων, αποτέλεσε κυρίαρχο ζητούμενο
της διοίκησης αλλαγών η οποία επι-
στράτευσε μια σειρά μεθόδων για την
αποτελεσματική διαχείριση των αντι-
στάσεων στην αλλαγή, όπως είναι: η έμ-
φαση στην εκπαίδευση, η ποιοτικότερη
επικοινωνία, η καθολική συμμετοχή, οι
σύγχρονες πρακτικές υποκίνησης, η αλ-
λαγή της διοικητικής κουλτούρας κ.α.
κατωτέρω παρατίθενται οι κυριότεροι
τρόποι αντιμετώπισης της αντίστασης:
• Στοχοθεσία: διαμόρφωση συγκε-

κριμένων και ξεκάθαρων στόχων. 
• διαμόρφωση συστήματος ανταμοι-

βών: οι ανταμοιβές αυτές εκλαμ-
βάνονται ως σημαντικές και ελκυ-
στικές για τον εργαζόμενο. 

• Συμμετοχή των εργαζόμενων: h ενερ-
γός συμμετοχή μπορεί να ενισχύσει
τη δέσμευσή τους και να τους μετα-

τρέψει σε κύριους της προσπάθειας. 
• διαχείριση άγχους και ενισχυτική

στήριξη. 
• Επικοινωνία προσωπική ή ομαδική:

Μπορεί να μειώσει το αίσθημα ανα-
σφάλειας και άγχους και να λει-
τουργήσει καθησυχαστικά. 
Παράλληλα επιδιώκεται η προετοι-

μασία των εργαζομένων σε ατομικό/ψυ-
χολογικό επίπεδο προκειμένου να κα-
θίστανται περισσότεροι δεκτικοί στις
επικείμενες αλλαγές. το επίπεδο ετοι-
μότητας επηρεάζεται από: 
• την πεποίθηση του ατόμου ότι μπο-

ρεί να ανταπεξέλθει στην αλλαγή, 
• την παραδοχή του ατόμου ότι η αλ-

λαγή είναι κατάλληλη για τον ορ-
γανισμό, 

• την πεποίθηση του ατόμου ότι υπάρ-
χει δέσμευση του οργανισμού και
της ηγεσίας του έναντι της αλλαγής, 
την προσδοκία του ατόμου για προ-

σωπικά οφέλη που θα προκύψουν από
την αλλαγή, 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για
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επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών, δημι-
ουργήθηκαν πληθώρα μοντέλων εισα-
γωγής των αλλαγών (ρωσσίδης, 2014),
με βασικότερα τα παρακάτω:
v το μοντέλο Lewin-Schein, σύμφωνα

με το οποίο η επιχειρούμενη αλλαγή
υλοποιείται μέσω των σταδίων του
unfreezing (εντοπισμός αναγκών, κα-
θορισμός τρόπου βελτίωσης, σχε-
διασμός ενεργειών αλλαγής), του
change (εφαρμογή μεθόδου αλλαγής)
και του refreezing (κατοχύρωση και
διατήρηση της αλλαγής, ανατροφο-
δότηση του συστήματος και ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αλλαγής).

v το μοντέλο J. Kotter, κατά το οποίο
εφαρμόζονται 8 επιμέρους βήματα
για την υλοποίηση μιας αλλαγής
(αναγνώριση της ανάγκης για αλ-
λαγή, σχηματισμός ομάδας υλοποί-
ησης της αλλαγής, σχεδιασμός στρα-
τηγικής, γνωστοποίηση σε όλους
τους συμμετέχοντες του οράματος
για αλλαγή, κατοχύρωση της καθο-
λικής συμμετοχής, σταδιακή υλο-
ποίηση βραχυπρόθεσμων στόχων,
σταθεροποίηση αποτελεσμάτων, υι-
οθέτηση νέας εταιρικής κουλτού-
ρας). 

v το μοντέλο Έρευνας και δράσης
(μοντέλο Robins), σύμφωνα με το
οποίο επιχειρούνται σταδιακές και
αυτοτελείς ενέργειες οι οποίες οδη-
γούν στην υλοποίηση της συνολικής
αλλαγής.

v το μοντέλο Σχεδιασμένης αλλαγής,
το οποίο αναφέρεται στη δημιουρ-
γία μιας λογικής αλληλουχίας δρά-
σεων βασιζόμενων σε έναν πλήρη
και εμπεριστατωμένο προγραμμα-
τισμό.

v το μοντέλο Balogan και hope, ανα-
φορικά με τη συσχέτιση φύσης και
έντασης αλλαγής.

v το μοντέλο Cook και hunsaker, το
οποίο προδιαγράφει τη διαδικασία
υιοθέτησης μιας αλλαγής. 
Η σπουδαιότητα της διοίκησης αλ-

λαγής, επέφερε δραστικές βελτιώσεις
σε κατακερματισμένες διαδικασίες
ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναδεικνύο-
ντας την, ως μια εκ των βασικότερων
διοικητικών μεθοδολογιών, των τελευ-
ταίων χρόνων. ο τρόπος διοίκησης μπο-
ρεί να αλλάζει, ανάλογα από το βαθμό
επίτευξης στόχων ή τη μεταβολή του πε-
ριβάλλοντος. Σύμφωνα με τον καθηγη-
τή D. Brookfield (2000) του πανεπι-
στημίου του λίβερπουλ, το επίπεδο των
αλλαγών της διοίκησης, διαμορφώνε-
ται βάσει της αποτελεσματικότητας των
εργασιακών πρακτικών, της αξιολόγη-
σης της απόδοσης και της δυναμικής
των οργανωσιακών αλλαγών. Η ικανό-
τητα της διοίκησης να δημιουργεί εξω-
στρεφείς επιχειρησιακές πολιτικές και
αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχα-
νισμούς, εστιασμένους στην αναγνώρι-
ση και προσαρμογή στις απαιτούμενες
αλλαγές, δύναται να προσφέρει το διεκ-
δικούμενο πλεονέκτημα το οποίο όχι
μόνο θα εξασφαλίσει την επιβίωση αλ-
λά θα διαμορφώσει τις βάσεις για κυ-
ριαρχία επί του υφιστάμενου ανταγω-
νισμού. 

3. Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης 
οργανωσιακών αλλαγών

Η εφαρμογή μιας οργανωσιακής αλ-
λαγής βάσει των αρχών του Change
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Management, προαπαιτεί τη διαμόρ-
φωση των κατάλληλων προϋποθέσεων
και υποδομών. Η δημιουργία ετοιμό-
τητας για αλλαγή βασίζεται στην προ-
σπάθεια επιρροής των: αντιλήψεων,
αξιών, προθέσεων και συμπεριφορών
των ατόμων που δραστηριοποιούνται
σε έναν οργανισμό. Η υλοποίηση μιας
αλλαγής ενέχει σημαντικό βαθμό δυ-
σκολίας καθώς συνίσταται σε μια εξαι-
ρετικά επίπονη, πολυεπίπεδη αλλά και
κρίσιμη διαδικασία από την οποία θα
διακυβευθεί η βιωσιμότητα ενός οργα-
νισμού. Η διαχείριση αλλαγών, έχει
αναδειχθεί σε μια εκ των κομβικότε-
ρων διοικητικών διαδικασιών που κα-
λούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις
προκειμένου να διασφαλίσουν την επι-
βίωση τους στις σύγχρονες ευμετάβλη-
τες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η
διαμόρφωση των αναγκαίων προϋπο-
θέσεων που πρέπει να πληρούνται προ-
κειμένου να θεμελιώνεται το οικοδό-
μημα μιας νέας επιχειρησιακής προ-
σέγγισης, καθίστανται εξαιρετικά ση-
μαντικές καθώς δύνανται να επιφέρουν
μια δραστική επανατοποθέτηση μέρους
ή του συνόλου των λειτουργιών ενός ορ-
γανισμού. Ειδικότερα, κατά τη διαδι-
κασία διαχείρισης μιας αλλαγής πρέ-
πει να προσδιοριστούν:
1. το επίπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί

η αλλαγή. Θα πρέπει δηλαδή να
προσδιορισθεί αν η επιχειρούμενη
αλλαγή αφορά: άτομα, ομάδες ή το
σύνολο του οργανισμού.

2. οι στόχοι της αλλαγής. οι στόχοι
μπορεί να αναφέρονται σε επίπεδο:
α) εργαζομένου (αλλαγή στις γνώ-
σεις, συμπεριφορά, ικανότητες, στά-
σεις), β) τεχνολογίας (π.χ. ψηφιο-

ποίηση διαδικασιών, νέα πληροφο-
ριακά συστήματα, νέες τεχνολογι-
κές υποδομές κ.α.), γ) οργανωτικής
διάρθρωσης (νέες μορφές τμηματο-
ποίησης, διαφορετικό εύρος ελέγ-
χου, αποκέντρωση/συγκέντρωση
εξουσιών κ.λπ.), δ) διοικητικής δια-
δικασίας (αλλαγή στο ύφος, είδος
και σειρά ενεργειών για τη διεκπε-
ραίωση μιας λειτουργίας), ε) οργα-
νωσιακής κουλτούρας (αλλαγή στη
νοοτροπία και την κουλτούρα των
συμμετεχόντων), στ) το στυλ διοί-
κησης (υιοθέτηση ενός διαφορετι-
κού μοντέλου διοίκησης ανάλογου
προς την επιδιωκόμενη αλλαγή ήτοι
συμμετοχικού/ συμβουλευτικού/αυ-
ταρχικού μοντέλου διοίκησης). 

3. το περιεχόμενο της αλλαγής. το συ-
γκεκριμένο στοιχείο αναφέρεται στο
είδος ή στο πραγματικό αντικείμε-
νο της αλλαγής. δηλαδή τι τελικά θα
αλλάξει προκειμένου να επιτευχθεί
ο επιδιωκόμενος στόχος.

4. Η διαδικασία υλοποίησης της αλ-
λαγής. Στο εν λόγω στάδιο περι-
γράφεται η τεχνική/ο τρόπος/η μέ-
θοδος με την οποία θα επιχειρηθεί
η αλλαγή. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να ανα-

φερθεί ότι ενώ η αλλαγή μπορεί να ανα-
φέρεται σε μια αναγκαία διαφοροποί-
ηση στη δομή, στην πολιτική, στην τε-
χνολογία, στην κουλτούρα και στις δια-
δικασίες, εάν αυτή δε συνοδευθεί από
την αποδοχή και την υποστήριξη των
οργανωσιακών μελών είναι καταδικα-
σμένη να αποτύχει (Bridges, Mitchell,
2000). Η επιτυχής υλοποίηση στηρίζε-
ται: i) στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη
του συγκεκριμένου οργανισμού αντι-
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δρούν και συμπεριφέρονται υπό το πρί-
σμα της αλλαγής, ii) στον τρόπο που η
επιχειρησιακή στρατηγική εστιάζει στις
ανθρώπινες συμπεριφορές, iii) στις επι-
κρατούσες κοινωνικοπολιτικές αντιλή-
ψεις και iv) στις διαμορφούμενες συ-
ναισθηματικές διεργασίες που επηρε-
άζει και μεταβάλλει η διοίκηση της αλ-
λαγής και οι οποίες συνολικά διαδρα-
ματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρό-
λο στη λειτουργία του οργανισμού
(Armenakis, 1993). ο εντοπισμός της
αναγκαιότητας αλλαγής και ο προσ-
διορισμός του επιπέδου επί του οποίου
πρέπει να επέλθει μια αλλαγή συνί-
σταται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και
πολύπλοκη διαδικασία. Μια επιδιωκό-
μενη αλλαγή, δύναται να αναπτυχθεί σε
πολλά επίπεδα. Η αλλαγή αναφορικά
με τον τρόπο που προκαλείται, μπορεί
να είναι σχεδιασμένη ή αναδυόμενη, με
πρόθεση ή χωρίς πρόθεση, προληπτική
ή αποτρεπτική. Η αλλαγή αναφορικά
με τη φύση της μπορεί να είναι συνεχής
ή περιοδική, αυξητική – εξελικτική –
σταδιακή – επανευθυγράμμισης ή ρι-
ζοσπαστική – μετασχηματική – επανα-
στατική – big bang. Η αλλαγή αναφο-
ρικά με τη στρατηγική της μπορεί να
βασίζεται στην «αυστηρή» οικονομική
αξία (π.χ. αύξηση των αποδόσεων για
τους μετόχους, επέκταση του μεριδίου
αγοράς) ή σε πιο «ήπιες» οργανωσια-
κές δυνατότητες (π.χ. μεταβολή διοι-
κητικών διαδικασιών, αλλαγή οργανω-
τικών δομών). Η αλλαγή αναφορικά με
το περιεχόμενο της μπορεί να είναι τε-
χνική ή τεχνολογική (εισαγωγή νέων
τεχνολογιών) ή φυσική (αλλαγή τόπου
εγκατάστασης) ή οργανωσιακή (μετα-
σχηματισμός υφιστάμενων δομών και

διαδικασιών) ή ατομική (αντικατάστα-
ση ατόμων, αλλαγή στις πεποιθήσεις,
αξίες, τρόπους συμπεριφοράς). τα εί-
δη των αλλαγών συσχετίζοντας τον βαθ-
μό σπουδαιότητα και το ερέθισμα, δια-
κρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα από
τα οποία προσδιορίζεται η ιδανική
στρατηγική διαχείρισης αλλαγής. Ειδι-
κότερα: 

από τον παραπάνω πίνακα γίνεται
εμφανής η διάσταση επέμβασης της δι-
οίκησης, προκειμένου να ενσωματώσει
μια αλλαγή σε επιμέρους σημεία ή σω-
ρευτικά (σημειωτέον ότι το εν λόγω
στοιχείο δύναται να αναφέρεται σε
οποιαδήποτε διάσταση της αλλαγής π.χ.
διαδικασίες, δομές, ανθρώπους, στρα-
τηγικές, τεχνολογικό επίπεδο κ.α.). βά-
σει των διαμορφούμενων συνθηκών επι-
λέγονται και οι κατάλληλες στρατηγι-
κές για τη διαχείριση των αλλαγών. Η
προαναφερθείσα συσχέτιση οδηγεί εν
γένει στις παρακάτω ευρύτερες στρα-
τηγικές:
• Στρατηγική Προσαρμογής η οποία

διενεργείται στο υφιστάμενο πλαί-
σιο, συμβαίνει σταδιακά και επιχει-
ρεί να επιφέρει στοχευμένες βελ-
τιώσεις/ρυθμίσεις σε συγκεκριμένα
διοικητικά επίπεδα. 

• Στρατηγική αναδόμησης η οποία
μπορεί να επιφέρει μεγάλες δομι-
κές αλλαγές επαναπροσδιορίζοντας
σημαντικές λειτουργίες του οργανι-
σμού.
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• Στρατηγική Εξέλιξης η οποία προ-
ϋποθέτει τη σταδιακή αλλαγή του
υφιστάμενου οργανωσιακού πλαι-
σίου, προσαρμόζοντας διαρκώς τη
στρατηγική τους τοποθέτηση ως
προς τις μεταβολές του εξωτερικού
περιβάλλοντος.

• Στρατηγική Επανάστασης η οποία
αναφέρεται στη ριζική αλλαγή ορ-
γανωσιακού πλαισίου ανασχεδιά-
ζοντας (πολλές φορές εκ των βά-
θρων) μια ή περισσότερες λειτουρ-
γίες/διαδικασίες/συστήματα/δομές.
για την επιτυχή ενσωμάτωση μιας

αλλαγής είθισται να χρησιμοποιούνται
μεθοδολογίες κατά τα πρότυπα που ορί-
ζει η επιστήμη του Knowle dge Manage -
ment. Παρακάτω παρατίθενται τα κυ-
ριότερα στοιχεία που θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει μια ανάλογη διαδικασία
διαχείρισης μιας αλλαγής.
1. αναγνώριση της ανάγκης για αλλα-

γή. Στο συγκεκριμένο στάδιο διενερ-
γείται ο εντοπισμός της ανάγκης για
αλλαγής. τις περισσότερες φορές η
αναγκαιότητα για αλλαγή προκύπτει
από την ανάδειξη ενός προβλήματος
(π.χ. διενέργεια ζημιών ή μείωση με-
ριδίου αγοράς). Παρόλα αυτά μια
ικανή επιχείρηση θα πρέπει να μπο-
ρεί να διακρίνει την ανάγκη αλλαγής
ακόμα και σε υγιείς/ομαλές συνθή-
κες προβλέποντας το πρόβλημα. βέ-
βαια αυτό το χαρακτηριστικό προϋ-
ποθέτει μια έντονη εξωστρέφεια, απο-
τελεσματικούς αισθητήρες και ισχυ-
ρά αντανακλαστικά. οι απαιτούμε-
νες αλλαγές μπορεί να αναφέρονται
σε διαδικασίες, ικανότητες, λειτουρ-
γίες, προϊόντα/υπηρεσίες, γνώσεις,
στρατηγικές κ.α.

2. Επεξεργασία και σχεδιασμός της
αλλαγής. Στο σημείο αυτό θα πρέ-
πει να προσδιορισθεί: α) το είδος
και το περιεχόμενο της αλλαγής, β)
ο δίαυλος από τον οποίο θα διέλθει
η αλλαγή, γ) τα ενδεχόμενα εμπό-
δια που θα αντιμετωπίσει η επιχει-
ρούμενη αλλαγή, δ) η κατάλληλη
στρατηγική αλλαγής, ε) οι παρεμ-
βάσεις και τα εργαλεία που θα χρη-
σιμοποιηθούν για την υλοποίηση της
αλλαγής, στ) τα κριτήρια επιτυχίας
και ο τρόπος μέτρησης των αποτε-
λεσμάτων.

3. διοίκηση/διαχείριση της αλλαγής.
Στο στάδιο αυτό η διοίκηση θα κλη-
θεί να εφαρμόσει το σχέδιο αλλαγής
επιλέγοντας την κατάλληλη τακτική
διαχείρισης και εκπαίδευσης στην
αλλαγή, το κατάλληλο σύστημα υπο-
κίνησης, τους απαιτούμενους πόρους
(υλικούς και άυλους) και τα ανα-
γκαία υποστηρικτικά συστήματα. 

4. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
διατήρηση της αλλαγής. τέλος θα
πρέπει να συσχετισθούν τα προσ-
δοκώμενα αποτελέσματα με τα
πραγματοποιηθέντα, να αξιολογη-
θούν οι ενδεχόμενες αποκλίσεις, να
διενεργηθεί ανατροφοδότηση του
συστήματος βάσει των επιτευχθέ-
ντων αποτελεσμάτων και τελικά να
επιλεχθούν οι κατάλληλες πολιτικές
διατήρησης των διαμορφούμενων
αλλαγών. 
Μια εκ των σημαντικότερων παρα-

μέτρων που χρήζουν επεξεργασίας προ-
κειμένου να καθίσταται δυνατή η κα-
θιέρωση μιας αλλαγής, συνίσταται στον
προσδιορισμό ή αντιστοίχως (σε περί-
πτωση που κριθεί αναγκαίο) στον επα-
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νακαθορισμό της οργανωσιακής κουλ-
τούρας που διέπει το σύνολο των πε-
ποιθήσεων, αξιών, στάσεων και νοο-
τροπιών που χαρακτηρίζουν το ενδογε-
νές περιβάλλον ενός οργανισμού. Ειδι-
κότερα, οργανωσιακή κουλτούρα κατά
τον Shein είναι: «ένα δομημένο σύνολο
από βασικές παραδοχές, που έχουν ανα-
καλυφθεί, εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από
μία δεδομένη ομάδα, καθώς αυτή μα-
θαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα
εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερι-
κής ολοκλήρωσης, οι οποίες έχουν απο-
δώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν, ώστε
να θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά και
επομένως μπορούν να διδαχθούν σε νέα
μέλη ως σωστός τρόπος αντίληψης, σκέ-
ψης, αίσθησης σχετικά με τα προβλήμα-
τα αυτά». Η κουλτούρα που διέπει ένα
οργανισμό είναι ικανή να καθορίσει σε
μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα ενσωμά-
τωσης μιας επιχειρούμενης αλλαγής κα-
θώς επί της ουσίας αποτελεί τη βάση υπό
την οποία θα θεμελιωθεί το οικοδόμη-
μα μιας νέας διοικητικής πραγματικό-
τητας. Η σημασία της κουλτούρας δια-
φαίνεται από την αδιαμφισβήτητη επί-
δραση που μπορεί να προκαλέσει σε
οποιαδήποτε διοικητική λειτουργία μέ-
σω: α) της διαμόρφωσης ενός κοινού
πλαισίου αναφοράς (τρόπος σκέψης/συ-
μπεριφοράς/δράσεων, σύστημα αξιών/
στάσεων/ πεποιθήσεων κ.α.), β) της ανά-
πτυξης μιας αίσθησης συλλογικής ταυ-
τότητας, γ) της ενίσχυσης της δέσμευ-
σης προς τον οργανισμό, δ) της εγγύη-
σης της μοναδικότητας και της εξα-
σφάλισης της βιωσιμότητας. ιδιαίτερα
σημαντική επιδίωξη των σύγχρονων δι-
οικήσεων, αποτελεί η προσπάθεια ανα-
γνώρισης και επιρροής της κουλτούρας

του οργανισμού προκειμένου να προά-
γεται η αποτελεσματικότητα των αλλα-
γών μέσω της εναρμόνισης και ενθάρ-
ρυνσης κοινών στόχων, γλώσσας και
διαδικασιών. Η οργανωσιακή κουλτού-
ρα ανάγεται πλέον σε ένα εκ των κομ-
βικότερων πεδίων ανάλυσης κατά τη
διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής
των οργανωσιακών αλλαγών.

4. εν είδει επιλόγου

Η ανάλυση των προϋποθέσεων που
απαιτούνται για την υιοθέτηση μιας αλ-
λαγής, αποτελούν μια εξαιρετικά κρί-
σιμη διαδικασία καθώς συνδέεται το
πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται μια
οργανωσιακή αλλαγή, με την προαγω-
γή της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας ενός οργανισμού. Η
εφαρμογή ενός προσεκτικά σχεδια-
σμένου προγράμματος διαχείρισης αλ-
λαγών, ειδικά στην εποχή της οικονο-
μικής κρίσης, δύναται να προσαυξήσει
σημαντικά τις προοπτικές υλοποίησης
μιας αλλαγής, ενισχύοντας σημαντικά
τους όρους και τις προοπτικές επιβίω-
σης. Η διαχείριση αλλαγών αποτελεί
μια νευραλγική διοικητική λειτουργία
η οποία παρέχει όλα τα αναγκαία ερ-
γαλεία και πρακτικές προκειμένου να
καθίσταται ικανός ένας οργανισμός να
προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες του εξωγενούς περι-
βάλλοντος. Σε αυτό το σημείο πρέπει
να τονισθεί ότι η ανάπτυξη του πλαισί-
ου αλλαγών εκτός της αδιαμφισβήτη-
της αξίας που προσφέρει στις διοική-
σεις των οργανισμών, αποτελεί παράλ-
ληλα και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο
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προσαρμογής των εργαζομένων σε μια
διαφορετική εργασιακή καθημερινό-
τητα όπως αυτή διαμορφώνεται από τις
αέναες αλλαγές που επιβάλλει το πα-
γκοσμιοποιημένο περιβάλλον. οι αρ-
χές και οι μέθοδοι της διαχείρισης αλ-
λαγών αποτελούν τα αναγκαία εργα-
λεία που πρέπει να ενσωματώσουν στη
φαρέτρα τους όλοι οι οργανισμοί προ-
κειμένου να διατηρήσουν ή να προ-
σαυξήσουν τις επιδόσεις τους, στοχεύ-

οντας στην εξωστρέφεια και διασφαλί-
ζοντας τελικά τη βιωσιμότητα τους. Η
διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαι-
σίου εφαρμογής οργανωσιακών αλλα-
γών, δύναται να διαμορφώσει τις κα-
τάλληλες συνθήκες αποδοχής και εν-
σωμάτωσης διοικητικών μεταβολών
υποστηρίζοντας την εργασιακή πραγ-
ματικότητα των συμμετεχόντων και ενι-
σχύοντας την εύρυθμη λειτουργία των
οργανισμών. 
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Κατερίνα Μίντζηρα*
h λογοτεΧνια και η ενΣυναιΣΘηΣη 

ωΣ εργαλεια αυτοΠραγματωΣηΣ

Περίληψη
Έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τη διπλωματική εργασία μου με τίτλο «λογοτεχνία και
Ενσυναίσθηση» θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμο, όσο και σκόπιμο, λόγω των τρεχουσών κοι-
νωνικών και οικονομικών συνθηκών, να την παρουσιάσω στο συνέδριο. 
ο σκοπός της εργασίας αυτής δημιουργήθηκε μέσα από προσωπική μου εμπειρία η οποία
με οδήγησε να σκεφτώ, πως μέσα στην παντοδυναμία της προηγμένης τεχνολογίας (κινητά
τηλέφωνα, ταμπλέτες), ο άνθρωπος, και ειδικά οι νεαρές ηλικίες, χρησιμοποιούν το μυαλό
τους και τη φαντασία τους με μόνη αφορμή την εικόνα και το πλήθος δυνατοτήτων που αντι-
κειμενικά παρέχει.
Είναι η κατάλληλη στιγμή το βιβλίο, και ειδικότερα η λογοτεχνία, να χρησιμοποιηθεί από
τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο ως ένα εργαλείο διείσδυσης στις ψυχές των συμβουλευόμενων,
των ανήλικων στα σχολεία και των ενηλίκων στα πλαίσια της «δια βίου Μάθησης».
το θεωρητικό υπόβαθρο βασίζεται καταρχάς στο δοκίμιο του Φρόιντ «τέχνη και ονειρο-
πόληση» στο οποίο κάνει λόγο για την αναμφίβολη προσέγγιση του «αυτό» μέσα από τη τέ-
χνη και εν προκειμένω μέσα από τη λογοτεχνία. Επίσης, οι κ. ρότζερς και αβραάμ Μά-
σλοφ παρείχαν πλούσιο υλικό για την περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση.
το σκεφτικό το δικό μας είναι πως ο συμβουλευόμενος, είτε ως αναγνώστης (μέσα από την
διαδικασία της Ενσυναίσθησης), είτε ως δημιουργός ενός κειμένου (αυτόματη γραφή), μπο-
ρεί να βοηθηθεί τα μέγιστα στην αυτογνωσία του μέσω της λογοτεχνίας. Να ξεκαθαρίσει
και να διατυπώσει τα πραγματικά «θέλω» του και σε συγκερασμό με τις αντικειμενικές συν-
θήκες που τον περιβάλλουν (δεξιότητες, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση), να χα-
ράξει τον κατάλληλο δρόμο προς την αυτοπραγμάτωση. 
βιβλιογραφικά, στο παρόν θέμα, υπάρχει αρκετό υλικό άξιο προς παρουσίαση, συζήτηση
και γόνιμο προβληματισμό.
Η παρουσίαση αυτή, εντάσσεται στην θεματική ενότητα του συνεδρίου «Εκπαιδευτικός και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της προσωπικότη-
τας του ατόμου».

λέξεις κλειδιά: λογοτεχνία, Ενσυναίσθηση, διάβασμα, γράψιμο, αυτοπραγμάτωση. 



εισαγωγή/ η λογοτεχνία ως 
εργαλείο για τον επαγγελματικό
Προσανατολισμό

«καινούριο νόημα στις λέξεις του
πλήθους», αυτός ήταν ο ορισμός που εί-
χε δώσει τον 19ο αιώνα ο γάλλος ποιη-
τής Μαλαρμέ για τη λογοτεχνία. Ποιο
είναι το πλήθος; Όλοι εμείς, που κα-
λούμαστε να βγάλουμε πέρα τις ζωές
μας, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώ-
λειες, ψυχικές, οικονομικές, πνευματι-
κές. 

Η αλήθεια είναι πως, ζώντας τόσα
χρόνια τώρα, μέσα σε μία οικονομική
κρίση που δε λέει να τελειώσει, έχου-
με εστιάσει όλοι στο οικονομικό μέρος
του προβλήματος καθώς είναι και το
μείζον.

γνωρίζουμε, όμως, καλά πως την
ποιότητα ζωής δεν την καθορίζει μόνο
το εισόδημα. Η ποιότητα ζωής καθορί-
ζεται και από την ικανοποίηση που εκ-
πορεύεται από το επάγγελμα που εξα-
σκούμε. απλώς, ένα καλό εισόδημα,
εκτός από το άγχος της επιβίωσης που
εξαλείφει, εξασφαλίζει και τη δυνατό-
τητα αγοραστικής δύναμης για αγαθά,
συχνά πλασματικών αναγκών, δίνοντάς
μας έτσι την πρόσκαιρη «ευχαρίστηση»
μιας άνετης ζωής.

γενικά, επικρατεί η αντίληψη, και
δυστυχώς για μεγάλος μέρος του πλη-
θυσμού, πως η οικονομική ευρωστία εί-
ναι ταυτόσημη της αυτοπραγμάτωσης.
Παράλληλα, η ανασφάλεια που προ-
κάλεσε η παρατεταμένη οικονομική κρί-
ση, περιορίζει σημαντικά τα πραγματι-
κά «θέλω» των εφήβων, αλλά και των
ενηλίκων. Η παράμετρος της καταλλη-
λότητας, από πλευράς χαρακτήρα ή δε-

ξιοτήτων, σε ελάχιστες περιπτώσεις παί-
ζει σοβαρό ρόλο στην επιλογή επαγ-
γέλματος. 

το ερώτημα που πρέπει να τεθεί, εί-
ναι, τι επάγγελμα θα κάνει κάποιος που
δεν θα του είναι φορτίο ζωής. Ένα
επάγγελμα που θα του ταιριάζει, που
θα το αγαπάει και θα αποτελεί ένα
ισχυρό αντίβαρο, στις αρχικά τουλάχι-
στον, χαμηλές αποδοχές που θα έχει. 

Θεωρητική προσέγγιση 
της αυτοπραγμάτωσης

Η ανθρωπιστική ψυχολογία καθιε-
ρώνεται λίγο μετά τα μέσα του εικοστού
αιώνα ως η «τρίτη δύναμη» στο χώρο
της ψυχολογίας, ακολουθώντας  την ψυ-
χαναλυτική και συμπεριφοριστική προ-
σέγγιση (Schultz & Schultz, 2009). ο
όρος «ανθρωπιστική» επινοήθηκε από
τον Abraham Maslow (1908-1970) για
να περιγράψει «μια θέση που εστιάζει
στις δημιουργικές δυνατότητες που ενυ-
πάρχουν στους ανθρώπους, και που ανα-
ζητά τρόπους για να τους βοηθήσει να
συνειδητοποιήσουν υψηλότερους και πιο
σημαντικούς στόχους»  (Ryckman, 2008). 

ο C. Rogers (1902-1987) υποστηρί-
ζει πως στόχος του ανθρώπου είναι να
διώξει τα προσωπεία που νιώθει πως
τον κάνουν αρεστό στους γύρω του, να
βιώσει ελεύθερα οποιαδήποτε συναι-
σθήματα που ταυτόχρονα θα το βοηθή-
σουν να εξελίξει και άλλες πτυχές του
εαυτού του, να αποκτήσει συνείδηση
των επιλογών του, να πιστέψει σε αυ-
τόν, και τέλος να αποκτήσει επίγνωση
πως αυτός ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα τι
είναι καλό γι’ αυτόν. 
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Rogers, και Maslow, αμφότεροι
ιδρυτές ανθρωπιστικής Ψυχολογίας,
προσέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην έν-
νοια της αυτοπραγμάτωσης, που απο-
τελεί μία διαδικασία πλήρους ωρίμαν-
σης και ανάπτυξης του ατόμου, με στό-
χο να αξιοποιηθούν οι πλήρεις δυνα-
τότητές του.

ο Maslow δε, έβλεπε τον άνθρωπο
ως την μόνη ύπαρξη υπεύθυνη για την
μοίρα του. Συγκεκριμένα, πίστευε και
ανέπτυξε τη θεωρία του κι αυτός, πά-
νω στο ότι η κάλλιστη πλευρά του εαυ-
τού μας βγαίνει μέσω της αυτοπραγμά-
τωσης. Στην περίφημη πυραμίδα του η
αυτοπραγμάτωση είναι στην κορυφή.

668

Παράλληλα, για να τονίσει τη σημα-
σία της αυτοπραγμάτωσης, αλλά και για
να γίνει πλήρως αντιληπτό πως «ανι-
χνεύεται» στην προσωπικότητα του ατό-
μου, παρέθεσε δεκατέσσερα χαρακτη-
ριστικά: 

Χαρακτηριστικά ατόμου που πέτυ-
χε την αυτοπραγμάτωση
1. Έχει επαρκέστερη αντίληψη της

πραγματικότητας και πιο άνετες
σχέσεις με αυτή. 

2. αποδέχεται τον εαυτό του, τους άλ-

λους και το περιβάλλον. 
3. Έχει αυθορμητισμό, απλότητα και

φυσικότητα. 
4. Εστιάζει στο πρόβλημα. 
5. Χαίρεται τις στιγμές ηρεμίας και

δεν έχει ανάγκη ανθρώπων πάντα
δίπλα του. 

6. Είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο
από την κυρίαρχη κουλτούρα και
το περιβάλλον. 

7. Χαίρεται το απλό και τη φυσική
ομορφιά. 



8. Νιώθει ότι είναι ήρεμο και χαλαρό. 
9. Έχει αίσθημα αλληλεγγύης προς

όλους τους ανθρώπους. 
10. Έχει βαθιές και στέρεες διαν-

θρώπινες σχέσεις. 
11. Έχει δημοκρατική αντίληψη των

πραγμάτων. 
12. Είναι ικανό να διακρίνει τα μέσα

από τους σκοπούς, το «καλό» από
το «κακό». 

13. διαθέτει φιλοσοφική και μη-επι-
θετική αίσθηση του χιούμορ. 

14. Είναι δημιουργικό. 
15. αντιστέκεται στην απόλυτη επιβο-

λή του πολιτισμικού πλαισίου και
διατηρεί την ατομικότητα του μέ-
σα στο πολιτισμικό περιβάλλον. 

16. αναγνωρίζει τα όρια και τις «ατέ-
λειές» του.

αξίζει να σημειώσουμε πως ο
Maslow πίστευε πως η εκπαίδευση συ-
χνά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
για την κατάκτηση της αυτοπραγμάτω-
σης, έτσι, απευθυνόμενος προς τους εκ-
παιδευτικούς τους συνέστησε: 
– να διδάσκουν στους νέους την αυ-

θεντικότητα, να έχουν επίγνωση, δη-
λαδή, του εσωτερικού τους κόσμου
και των συναισθημάτων τους

– να υπερβαίνουν τα πολιτισμικά τους
όρια και να γίνονται πολίτες του κό-
σμου 

– να βοηθάνε οι νέοι να βρίσκουν τη
φωνή τους και το δρόμο τους

– να διδάξουν τη μεγάλη αξία της ζω-
ής και πως μέσα από κάθε κατά-
σταση μπορούν να αντλήσουν χαρά,
αρκεί να είναι σε θέση να τη δια-
κρίνουν

– να προωθούν την ιδέα της διαφορε-
τικότητας με την έννοια πως πρέπει

να δέχονται τους άλλους όπως είναι
και να τους βοηθούν προς αυτή την
κατεύθυνση, να συνειδητοποιήσουν,
δηλαδή, και να εξωτερικεύσουν τη
μοναδικότητά τους

– να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν οι
άνθρωποι γύρω τους πληρούν τους
όρους επιβίωσης, ασφάλειας, αγά-
πης και εκτίμησης. αν, με άλλα λό-
για, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό
εκπληρωμένα τα υπόλοιπα επίπεδα
της πυραμίδας στη ζωή τους

– να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους 
– να τους μάθουμε να δίνουν αξία στις

ομορφιές της ζωής και της φύσης
– να μην αναλώνουν την ψυχή τους σε

ασήμαντα πράγματα, ώστε να μπο-
ρούν στα σημαντικά να είναι απο-
τελεσματικοί

– να έχουν ικανοποιητικό κριτήριο του
εαυτού τους και του περιβάλλοντος
τους, ώστε να κάνουν σωστές επι-
λογές 
Έχοντας υπόψη μας όλα όσα εκθέ-

σαμε παραπάνω, ας δούμε πως μπο-
ρούμε να τα συμπεριλάβουμε στις εκά-
στοτε συνεδρίες με τους συμβουλευό-
μενους μας, με το πρόσχημα της λογο-
τεχνίας και το μανδύα της Ενσυναί-
σθησης.

«Διαβάζοντας» με οδηγό 
τη Συμβουλευτική 

Η Συμβουλευτική καλείται να δια-
δραματίσει, ολοένα και περισσότερο,
ένα υποστηρικτικό ρόλο σε εφήβους και
ενήλικες για ζητήματα, που λόγω των
καιρών, είναι περίπλοκα. Μπορεί να
μην έχουμε να κάνουμε με την καθε-
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αυτού έννοια της λέξης, με ένα πάσχο-
ντα πληθυσμό, αλλά με ανθρώπους που
νιώθουν πως συνεχώς κινδυνεύουν, κα-
θώς βάλλονται από ποικίλα προβλήμα-
τα. Έναν ευάλωτο πληθυσμό. 

ο ψυχικός πόνος, όπως κι αν εκ-
φράζεται, αναζητεί διεξόδους. Η λο-
γοτεχνία, κι εδώ εννοώ μόνο το μυθι-
στόρημα, είναι εμπνευσμένη από τον
πόνο αυτό. Εκεί εστιάζει κι αυτόν αφη-
γείται. οι ήρωες της δίνουν «φωνή» σε
όλους εμάς, μέσα από μια πληθώρα χα-
ρακτήρων που αναμφίβολα κάποιος
από αυτούς θα μας αγγίξει. ο ου-
μπέρτο Έκο θέτει με σαφήνεια τη συγ-
γένεια της λογοτεχνίας με την ψυχανά-
λυση, στο βιβλίο του «Τα όρια της Ερ-
μηνείας» (1993), καθώς επισημαίνει πως
τόσο στην ψυχανάλυση, όσο και στο μυ-
θιστόρημα, υπάρχει μια δυαδική σχέ-
ση – το ζεύγος αφηγητής (συγγραφέας)
– αναγνώστης / ψυχαναλυτής – ψυχα-
ναλυόμενος, που η αλληλεπίδραση τους
«θεωρείται ικανή και αναγκαία συν-
θήκη για την ίδια την ενεργοποίηση του
κειμένου» και της διεξοδικής ψυχανά-
λυσης αντίστοιχα.

το 1994 ο Davis δημιούργησε μια
κλίμακα μέτρησης της Ενσυναίσθησης,
η οποία περιλαμβάνει τέσσερις παρά-
γοντες. ανάμεσα στους παράγοντες αυ-
τούς, τρίτη κατά σειρά, αναφέρει τη φα-
ντασιακή ενσυναίσθηση, που δηλώνει
τάση για συναισθηματική συμμετοχή
και ταύτιση με φανταστικούς χαρακτή-
ρες. οι άλλες τρείς είναι: (α) η ενσυ-
ναίσθηση/το ενδιαφέρον ή σύμφωνη θυ-
μική ενσυναίσθηση, (β) η ανάληψη της
προοπτικής του άλλου ή γνωστική εν-
συναίσθηση, που σημαίνει να προσπα-
θεί ο θεραπευτής να βλέπει την κατά-

σταση από την οπτική γωνία του συμ-
βουλευόμενου και (δ) η ενσυναίσθηση
ανησυχία ή ασύμφωνη θυμική ενσυναί-
σθηση ή προσωπική ενόχληση.

ας σταθούμε στη φαντασιακή ενσυ-
ναίσθηση κι ας ξεχάσουμε τη λογοτεχνία
για λίγο όπως την ξέρουμε και την έχου-
με βιώσει ως τώρα. ας τη φανταστούμε
σαν κάτι πραγματικά θεαματικό και συ-
ναρπαστικό ας ξεχάσουμε ό,τι ξέρου-
με ή δεν ξέρουμε για αυτήν και ας αφε-
θούμε σε όποιο μυθιστόρημα μας άρε-
σε πολύ. ας φέρουμε στο μυαλό μας τους
χαρακτήρες, τον τόπο και τον χρόνο που
συμβαίνουν όλα αυτά κι ας κινηθούμε
ανάμεσά τους. ας προσπαθήσουμε, μέ-
σω της ενσυναίσθησης, να οικειοποιη-
θούμε πρόσωπα και καταστάσεις για
όση ώρα θα βρισκόμαστε εκεί. αυτή εί-
ναι εξάλλου και η αληθινή ανάγνωση
της λογοτεχνίας. ας εξετάσουμε ποιοι
χαρακτήρες είναι ισορροπημένοι/ικα-
νοποιημένοι και ποιοι, μέχρι και το τέ-
λος της ιστορίας, πελαγοδρομούν μέσα
στη μιζέρια, ανίκανοι να διαχειριστούν
τη ζωή τους. Πως ο συγγραφέας χαρά-
ζει τον δρόμο στους μεν, και πως στους
δε. Ποιες ψυχαναλυτικές (κατά κυριο-
λεξία) διαδικασίες χρησιμοποιεί για ό,τι
νιώθουν, πράττουν ή επιδιώκουν. ο
Προύστ, έλεγε, πως τα πιο αληθινά πρό-
σωπα είναι οι λογοτεχνικοί ήρωες και
με αυτό, το πιθανότερο που εννοούσε,
είναι πως μας παρουσιάζονται γνήσιοι,
χωρίς την ωραιοποίηση της συμβατικό-
τητας που δεν αφήνει όλη την αλήθεια
να αναδυθεί.

δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις,
κλίμακες μέτρησης της ενσυναίσθησης,
για καταλάβει κανείς πως ο κάθε ανα-
γνώστης θα ταυτιστεί με τους ήρωες
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εκείνους που του δίνουν «φωνή». Σε
εκείνους που είναι ρεαλιστικοί, αλλά
ταυτόχρονα αποπνέουν έναν αέρα
υπέρβασης. αυτή ακριβώς η υπέρβαση
μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για το
συμβουλευόμενο. από τη μια, ο κάθε
ήρωας μπορεί να μοιάζει ένα καθημε-
ρινό πρόσωπο της διπλανής πόρτας, πα-
ράλληλα, όμως, είναι πλασμένος από
το συγγραφέα ιδεαλιστής: έχει επιθυ-
μίες που θα τις αρθρώσει, θα τις διεκ-
δικήσει ακόμα κι αν στο τέλος δεν κα-
ταφέρει να τις πετύχει, έχει διανύσει
ένα ταξίδι βήμα βήμα μαζί με τον ανα-
γνώστη. δεν διεκδικεί ο αναγνώστης,
διεκδικεί ο ήρωας. δεν αποτυγχάνει ο
αναγνώστης, αποτυγχάνει ο ήρωας. ο
αναγνώστης παρατηρεί και αναλύει και
ο ήρωας πράττει. 

Έχοντας, λοιπόν, ο Σύμβου λος, 
–επαγγελματικός ή εκπαιδευτικός– αυ-
τό το «μοντέλο» ανάγνωσης στο μυαλό
του και κυρίως την ανάλογη παιδεία,
μπορεί σε συλλογικό ή ατομικό επίπε-
δο, χωρίς ίχνος εμφανούς διδαχής, να
διαλέξει ένα βιβλίο σε συνεργασία με
τον/τους συμβουλευόμενο/ους, που η
ιστορία του θα είναι κοντά σε ό,τι τους
προβληματίζει και τους ανησυχεί και να
διαβαστεί με τον τρόπο που ανέλυσα λί-
γο πριν: Χωρίς φιλολογικούς σχολαστι-
κισμούς. Να δοθεί σαν ένα έργο που φα-
νταστικά και υπαρκτά πρόσωπα εμπλέ-
κονται με τον εγγύτερο δυνατό τρόπο. 

γράφοντας με οδηγός 
τη Συμβουλευτική

ο Φρόιντ, εκφράζοντας το θαυμα-
σμό του για την ικανότητα των δημι-

ουργικών συγγραφέων, να εμβαθύνουν
στην ψυχολογία του ανθρώπου, απευ-
θυνόμενος στον Άρθρουρ Σνίτσλερ ομο-
λόγησε: «Έχω την εντύπωση ότι γνωρί-
ζετε διαισθητικά –στην πραγματικότη-
τα– όλα όσα εγώ έχω ανακαλύψει σε άλ-
λους ανθρώπους με επίμονη εργασία».

ο Φρόιντ, στο δοκίμιο του Τέχνη και
Ονειροπόληση, αναφέρει πως ερευνώ-
ντας τη δραστηριότητα του ποιητή (με
την ευρεία έννοια της λέξης) θα μπο-
ρούσαμε να διαφωτιστούμε για τη δη-
μιουργική του εργασία. από την εποχή
του Φρόιντ υπήρχε μια αυθαίρετη πε-
ποίθηση, που ως τώρα κανείς δε βγήκε
να αντικρούσει, πως όλοι έχουμε ένα
εν δυνάμει δημιουργό μέσα μας. υπο-
στηρίζει δε, πως η πρώτη και ανεξίτη-
λη δημιουργική ενασχόληση του αν-
θρώπου, έρχεται σχετικά πολύ γρήγο-
ρα στη ζωή μας και είναι το παιχνίδι κα-
τά την παιδική μας ηλικία. κάθε παιδί
που παίζει, συμπεριφέρεται σαν ποιη-
τής, αφού πλάθει ένα ολόδικό του κό-
σμο και ζει σ’ ένα ρυθμό που ταιριάζει
στην παιδικότητα του. 

ας γίνουμε εμείς, λοιπόν, δημιουρ-
γοί -εν προκειμένω οι συμβουλευόμε-
νοι μας. γράφοντας για ό,τι τους απα-
σχολεί, σε όποια μορφή γραφής θέλουν:
ημερολόγιο, φανταστική ιστορία, με
μορφή επιστολών ή ακόμα με την μέ-
θοδο που αναφέρει ο Baudouin (1929),
στο βιβλίο του «Ψυχανάλυση της τέ-
χνης» δηλαδή, τη φροϋδική τεχνική του
συνειρμού των ιδεών, αντικαθιστώντας
το όνειρο σε δημιουργία γραφής. 

Στην γραφή ελεύθερων συνειρμών
γράφουμε συνεχώς για μια ορισμένη
χρονική περίοδο χωρίς να δίνουμε κα-
μία σημασία στη γραμματική ή στη σύ-

671



νταξη ή στη συνοχή των όσων γράφου-
με. γράψιμο απαλλαγμένο από κανό-
νες ορθογραφίας, σύνταξης, δομής -και
για τον τυχαίο αναγνώστη-σαφήνειας.
ο Σύμβουλος, όμως, δεν είναι ο τυχαί-
ος αναγνώστης. Είναι εκείνος που γνω-
ρίζοντας το λόγο που τον έχει επισκε-
φτεί ο συμβουλευόμενος, είναι σε θέση
να «αποκρυπτογραφήσει» τα γραπτά
του. Με αυτόν τον τρόπο, στην κάθε συ-
νεδρία, αναφέρεται και αναλύεται ό,τι
έφερε ο συμβουλευόμενος την προη-
γούμενη φορά, ενώ λίγο πριν τελειώσει
ο χρόνος αφήνει το καινούριο γραπτό.
Πιθανώς, ο προγραμματισμός αυτός, να
δυσκολέψει το συμβουλευόμενο. Να
ντρέπεται να δείξει ό,τι έχει γράψει ή
να νιώθει πως «κολλάει» όταν έρχεται
η ώρα να γράψει. αυτό μπορεί να λυ-
θεί εάν ο Σύμβουλος προτείνει στην κά-
θε συνεδρία να φέρνει κι εκείνος γρα-
πτό του, που θα αφορά σκέψεις, παρα-
τηρήσεις ή σχόλια για την προσωπικό-
τητα ή και τα προβλήματα του συμβου-
λευμένου του. Στην ουσία, δηλαδή, οι
συνεδρίες με αυτή την μορφή ακολου-
θούν την μέθοδο Gestalt, κατά την
οποία ο σύμβουλος/θεραπευτής εκ-
φράζει τον εαυτό του στο συμβουλευό-
μενο/θεραπευόμενο. Συναισθήματα που
τον αφορούν και προκύπτουν από το
«εδώ και τώρα». 

τα οφέλη που προκύπτουν από μια
τέτοιου είδους συνεργασία είναι πολ-
λαπλά ενώ –ειδικά στις νεαρές ηλικίες–
αποτελεί ένα πρότυπο μεθοδολογικής
σκέψης ακόμα κι όταν το γραπτό τους
δεν έχει εμφανή ειρμό.

Η κατερίνα Χρυσανθοπούλου στην
εργασία της δημιουργική γραφή και
Ψυχολογία: Θεραπευτική γραφή (2013)

αναφέρεται σε δεκαπέντε οφέλη που
προκύπτουν από τη διαδικασία της γρα-
φής:
1) εκφράζουμε και εξερευνούμε τις

σκέψεις μας
2) ανακτούμε «χαμένες» μνήμες – θε-

τικές και αρνητικές
3) εκφράζουμε αυτό που πιστεύουμε,

που πραγματικά νομίζουμε, που
γνωρίζουμε και που βιώνουμε

4) πειραματιζόμαστε με την πορεία
των συλλογισμών και των σκέψεών
μας

5) τηρούμε ένα «μητρώο βιωμάτων»
6) μαθαίνουμε να προσεγγίζουμε το

ίδιο θέμα από άλλες οπτικές
7) αναπτύσσουμε κριτική συνείδηση

των πραγμάτων και των καταστά-
σεων

8) μαθαίνουμε να αμφισβητούμε πα-
γιωμένες αντιλήψεις και πεποιθή-
σεις

9) επικοινωνούμε με «κρυμμένες» πτυ-
χές του εαυτού μας/ Εγώ είμαι κά-
ποιος άλλος, όπως έλεγε ο Ρεμπώ

10) αυξάνουμε την εμπιστοσύνη στον
εαυτό μας

11) αφήνουμε ίχνη, τα οποία μπορού-
με να ακολουθήσουμε κάποια άλ-
λη στιγμή στην πορεία μας – μονα-
χική αλλά και μοναδική – προς την
κατεύθυνση της προσωπικής μας
ανάπτυξης. 

12) δημιουργούμε υλικό για περαιτέρω
επεξεργασία

13) οργανώνουμε και πλαισιώνουμε τις
σκέψεις μας

14) αποσαφηνίζουν σύνθετες έννοιες
15) μαθαίνουμε να γράφουμε χωρίς

«αυτό-λογοκρισία» (χωρίς το φόβο
ή την αμηχανία που καμιά φορά δη-
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μιουργεί η διαπροσωπική επαφή τό-
σο στη «συζήτηση με τον εαυτό μας»
όσο και στις ψυχοθεραπείες)

16) «εσωτερικεύουμε» αυτό που εκ-
φράζουμε, δεδομένου ότι ένα κεί-
μενο πάνω στο χαρτί μας προσφέ-
ρει όσο χρόνο θέλουμε για να το
επεξεργαστούμε

Εξάλλου, στην ίδια εργασία η κ.
Χρυσανθοπούλου επικαλείται, όσον
αφορά τη θεωρία της γραφής ως θερα-
πευτικό μέσο, τον Bruner (1991) ο οποί-
ος ορίζει τον αφηγηματικό τρόπο σκέ-
ψης (narrativeofthinking) ως το είδος
της σκέψης που προσδίδει οργάνωση
στις εμπειρίες μας, δηλαδή στα γεγο-
νότα και στη σχέση μας με αυτά, και
νόημα στην κοινωνική πραγματικότητα
αφηγηματοποιώντας την ανθρώπινη
δράση. Παράλληλα, ο Fischer (1987) εί-
χε προτείνει ότι η «αφηγηματικοποίη-
ση» (‘narrativization’) αποτελεί φυσική
ανάγκη του ανθρώπου που συμβάλλει
στην ταξινόμηση των εμπειριών και στη
μετάβαση από την ατομική στην κοινή
εμπειρία. τέλος, αναφέρεται και πάλι
στο Bruner (1991) ο οποίος μιλά για την
«αφηγηματική κατασκευή της πραγμα-
τικότητας: ο νους κτίζει την αίσθηση
πραγματικότητάς του μέσω της μεσο-
λάβησης «πολιτιστικών προϊόντων»,
όπως η γλώσσα και άλλα συμβολικά συ-
στήματα – κατ’ αυτήν την έννοια, ένα
αφήγημα είναι το ίδιο ένα «πολιτιστι-
κό προϊόν».

Με την γραφή δηλαδή προσεγγίζε-
ται η διαδικασία της «αποκάλυψης της
γνώσης του εαυτού». οι λέξεις πάνω
στο χαρτί έχουν σκοπό την αφύπνιση
της προσωπικής δημιουργικότητας, την
άρση εσωτερικών αποκλεισμών και τη

δημιουργία εσωτερικής σαφήνειας. το
καθοδηγούμενο γράψιμο και η συντο-
νισμένη επεξεργασία του γραπτού κει-
μένου, αποτελεί ένα μέσο αυτοδιαχεί-
ρισης και αυτοβοήθειας. 

Φαντάζομαι πως θα έχετε παρατη-
ρήσει, ειδικά τις δύο τελευταίες δεκα-
ετίες, πόσα σεμινάρια δημιουργικής
γραφής οργανώνουν διάφοροι εκδοτι-
κοί οίκοι, μορφωτικοί σύλλογοι, πολι-
τιστικοί φορείς, κτλ. Επειδή έχω παρα-
κολουθήσει κι εγώ, πάνω από μια φο-
ρά, τέτοιου είδους σεμινάριο, μπορώ να
σας βεβαιώσω πως η επιθυμία των αν-
θρώπων που τα παρακολουθούν δεν εί-
ναι τόσο να γίνουν συγγραφείς (η αγο-
ρά της χώρας μας εξάλλου είναι τόσο
μικρή), όσο ότι με αφορμή το σεμινά-
ριο τους δίνεται ένα καλό άλλοθι να
γνωρίσουν τον εαυτό τους και να τον
εκθέσουν σε ένα σχετικά ασφαλές πε-
ριβάλλον. Μπαίνουν, δηλαδή, σε μια
συνειδητή διαδικασία ενσυναίσθησης.
Ψάχνουν την αυτοπραγμάτωση, μέσα
από την αποσπασματική διήγηση της
ζωής τους. Η στερεότυπη οδηγία που
δίνεται σε όλα τα σεμινάρια είναι:
γράψτε για ό,τι ξέρετε καλά! τη ζωή
τους ξέρουν καλά και αυτή διηγούνται
σταυρώνοντας ή αθωώνοντας τους εαυ-
τούς τους και όσους σφράγισαν τις ζω-
ές τους. και οι συγγραφείς, εξάλλου,
με περισσότερη μαεστρία αν θέλετε,
αυτό κάνουν! 

Πως επιτελείται η αυτοπραγμάτωση:
Παράδειγμα

«ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΝΝΑ»
(Μπέρναντ Σλινκ)

Η υπόθεση:
ο νεαρός Μάικλ Μπεργκ συναντά
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την κατά είκοσι περίπου χρόνια μεγα-
λύτερή του Χάνα και την ερωτεύεται με
το πάθος των 15 χρόνων του. Όταν συ-
ναντώνται, ο Μάικλ διαβάζει στη Χάνα
βιβλία, κι εκείνη συγκινείται βαθιά από
όλες τις ιστορίες που ακούει. κάποια
στιγμή η Χάννα εξαφανίζεται. Μερικά
χρόνια αργότερα, ως φοιτητής Νομικής,
θα την ξαναδεί σε ένα δικαστήριο, όπου
έχει πάει με το πανεπιστήμιό του, ως κα-
τηγορούμενη εγκλημάτων πολέμου. από
την εξέλιξη της δίκης, ο Μάικλ καταλα-
βαίνει ότι ο λόγος που η Χάνα προτι-
μούσε να της διαβάζουν, από το να δια-
βάζει η ίδια, είναι πως ήταν αναλφάβη-
τη. Η ντροπή της για αυτό, την κάνει να
επωμιστεί την ενοχή για κάτι που δεν
είχε κάνει και να φυλακιστεί πιθανώς
για την υπόλοιπη ζωή της. 

Είναι κατανοητό πως στο βιβλίο που
διάλεξα, σκόπιμα, η αυτοπραγμάτωση
είναι συγκεχυμένη, όσο και ακραία. 

για την Χάννα, η αυτοπραγμάτωση
δεν επιτυγχάνεται με το να πει την αλή-
θεια και να αφεθεί ελεύθερη. Επιτυγ-
χάνεται με το να μη μάθει κανείς πως
είναι αναλφάβητη! Θέλει να κρατήσει
το μυστικό αυτό με κάθε κόστος. h Χάν-
να αντέχει να συγκαταλέγεται (και να
κατηγορείται γι αυτό) στις δυνάμεις των
Ναζί, αλλά δεν αντέχει να δημοσιοποι-
ήσει την υστέρηση του αναλφαβητισμού
της, ακόμα κι αν αυτό ισοδυναμεί με
ισόβια φυλάκιση.

Η επιλογή της να μην εκτεθεί, να μη
μάθει κανείς πως είναι αναλφάβητη,
δεν είναι στείρα. ο ήρωας του βιβλίου
τής μαγνητοφωνεί κασέτες διαβάζο-
ντάς της βιβλία. τα βιβλία αυτά κατό-
πιν η Χάννα τα ψάχνει στη βιβλιοθήκη
της φυλακής. τα δανείζεται και ακού-

γοντας την αντίστοιχη κασέτα με το βι-
βλίο που έχει μπροστά της, μαθαίνει να
συλλαβίζει, μαθαίνει να διαβάζει. αυ-
τό που ήθελε πάντα το κατάφερε. Χω-
ρίς να χρειαστεί, ούτε καν, τη δια ζώ-
σης βοήθεια του ήρωα. Χωρίς να τη δει
ποτέ κανένας να συλλαβίζει σαν παι-
δί. το γεγονός πως στο τέλος, το τε-
λευταίο της βράδυ στη φυλακή αυτο-
κτονεί, δεν ακυρώνει την αυτοπραγ-
μάτωση που επιδίωξε και κατέκτησε.
Η αυτοπραγμάτωση, όπως γνωρίζουμε
όλοι μας, είναι μια πολύ προσωπική
όσο και κοπιαστική υπόθεση. δεν επι-
τελείται εφάπαξ. Στη διάρκεια της ζω-
ής μας θα την επιδιώξουμε ξανά και
ξανά. κάθε φορά θα είναι δύσκολο και
επίπονο. αλλά τι νόημα μπορεί να έχει
η ζωή του καθενός μας, αν αποφεύ-
γουμε τις κακοτοπιές ή επηρεαζόμα-
στε από τις προσδοκίες των γύρω μας,
αν δεν αφουγκραστούμε τα θέλω τα
όνειρα του εαυτού μας;

Αυτό που ένας άνθρωπος μπορεί να
είναι, πρέπει να είναι. την ανάγκη αυ-
τή την αποκαλούμε αυτοπραγμάτωση
μας λέει ο α. Maslow. 

διαβάζοντας ή γράφοντας, το ζη-
τούμενο πάντα είναι ένα: Να εμβαθύ-
νουμε σε έννοιες και αξίες και το κυ-
ριότερο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.
Να τον ωθήσουμε σε αυτό το περίφημο
«σαν να» του C. Rogers και να τον αφή-
σουμε να πελαγοδρομήσει –εκ του
ασφαλούς– μέχρι να βρει ποιος ακρι-
βώς είναι και τι ακριβώς θέλει από τη
ζωή του για να είναι ευχαριστημένος.

Χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθη-
ση μέσω της λογοτεχνίας επιτυγχάνε-
ται ένας κοινός κωδικός σύμβουλου και
συμβουλευόμενου. Η αυτοπραγμάτω-
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ση μετατρέπεται σε ένα κυνήγι χαμέ-
νου θησαυρού, είτε πρόκειται για επαγ-
γελματικό προσανατολισμό, είτε για επα-

ναπροσδιορισμό της αντίληψης ζωής του
συμβουλευόμενου.
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Σκοπός της ανακοίνωσης

βασικός σκοπός αυτής της εργασίας
είναι η διερεύνηση, η αναγκαιότητα και
η αποτελεσματικότητα του ρόλου της
σύγχρονης επαγγελματικής συμβου-
λευτικής παρέμβασης σε έφηβο αμεα
αλλά και η αφορμή η εργασία αυτή να
αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω
έρευνα. αναλυτικά καταγράφονται:
v α. το σύνδρομο αsperger και τα συ-

μπτώματά του.
v β. Η θεωρία ανάπτυξης δεξιοτήτων

δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
για αμεα.

v γ. Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής
επαγγελματικής συμβουλευτικής πα-

ρέμβασης σε φοιτητή με σύνδρομο
Asperger.

v γ1. Σκοπός της μελέτης περίπτωσης
v γ2. Μεθοδολογία της μελέτης περί-

πτωσης
v γ3. δείγμα μελέτης περίπτωσης
v γ4. Προφίλ και βασικά χαρακτηρι-

στικά πρωτοετή φοιτητή που απευ-
θύνεται η συμβουλευτική παρέμβα-
ση

v γ5. δραστηριότητες που επιλέγονται
για την συμβουλευτική παρέμβαση

v γ6. Μέθοδοι και τεχνικές της συμ-
βουλευτικής παρέμβασης

v γ7. Συμπεράσματα της συμβουλευ-
τικής παρέμβασης.

v δ. Επίλογος
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v Ει. Ελληνική βιβλιογραφία
v Ε2. Μεταφρασμένη ξενόγλωσση βι-

βλιογραφία

α. το σύνδρομο asperger 
και τα συμπτώματά του

το σύνδρομο πήρε το όνομά του από
τον ψυχίατρο hans asperger που το
1944 στην αυστρία παρατήρησε την
εξαιρετική δυσκολία μερικών εφήβων
να ενσωματωθούν στα πλαίσια της κοι-
νωνικής ομάδας. Εργάστηκε ως γιατρός
στην αυστρία και έκανε έρευνες με μια
ομάδα μικρών παιδιών κυρίως από αγο-
ριών). ο hans Asperger ήταν ο πρώτος
άνθρωπος που αναγνώρισε ότι σ’ αυτή
την αναπηρία τα μειονεκτήματα ήταν
ίσα με τα πλεονεκτήματα. τα βασικά
συμπτώματα (Williams, K., 1995) σ’ αυ-
τό το σύνδρομο, είναι: Η δυσκολία στην
επικοινωνία τα ελλείμματα στην αμοι-
βαία κοινωνική συναλλαγή η δυσκολία
στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων το
περιορισμένο ρεπερτόριο ενδιαφερό-
ντων, οι επαναλαμβανόμενες δραστη-
ριότητες και κινήσεις καθώς και ο μο-
νότονος και σχολαστικός τρόπος ομι-
λίας. 

το σύνδρομο διαφέρει από τον αυ-
τισμό, γιατί ενώ έχουν παρόμοια χα-
ρακτηριστικά κυρίως δεν υπάρχει γε-
νική καθυστέρηση στη γλωσσική ανά-
πτυξη του παιδιού ή την ανάπτυξη των
γνωστικών του λειτουργιών. Συνήθως
τα άτομα με Asperger έχουν φυσιολο-
γική και άνω νοημοσύνη, ομαλή εξέλι-
ξη λόγου, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και
κλίσεις, και με την υποστήριξη ειδικών
προοδεύουν στο σχολείο. 

Β. η θεωρία ανάπτυξης δεξιοτήτων
δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
για αμεα

Η εφαρμογή της ανάπτυξης δεξιο-
τήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρο-
μίας στο συμβουλευόμενο θεωρούμε ότι
θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που απασχολούν τα άτο-
μα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα ανά-
πτυξη δεξιοτήτων όπως αυτή της επαγ-
γελματικής ανθεκτικότητας μετά από
ένα τραυματικό γεγονός, της αυτοαπο-
τελεσματικότητας, του θετικού προσα-
νατολισμού στο μέλλον (=αναπροσαρ-
μογή /αναθεώρηση σχεδίου σταδιο-
δρομίας εξαιτίας οικονομικών, κοινω-
νικών αλλά και προσωπικών αλλαγών),
της κοινωνικής δικτύωσης, της αναζή-
τησης εργασίας, μετάβασης στην αγο-
ρά εργασίας και κινητικότητα.

Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέ-
ρεται στην ικανότητα του ατόμου να φέ-
ρεται κατάλληλα σε ποικίλα θέματα της
σταδιοδρομίας του και να φτάνει πιο
αποτελεσματικά στους στόχους της στα-
διοδρομίας του. για τα παραπάνω χρει-
άζεται να ενδυναμώσει την προσωπι-
κότητά του μέσα από τα στάδια της αυ-
τογνωσίας – κοινωνιογνωσίας –αυτο-
πληροφόρησης– λήψης αποφάσεων και
ομαλής μετάβασης σε σπουδές –επιλο-
γή επαγγέλματος στο σχεδιασμό στα-
διοδρομίας.

Η δεξιότητα επαγγελματικής ανθε-
κτικότητας: αναφέρεται στην ικανότη-
τα του ατόμου να προσαρμόζεται στις
αλλαγές ακόμη κι όταν οι συνθήκες εί-
ναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτι-
κές. Η ανθεκτικότητα εμπεριέχει μια
διαδικασία η οποία δείχνει τον τρόπο
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που το άτομο διαχειρίζεται την αντιξο-
ότητα ή την ευκαιρία. Η επαγγελματι-
κή ανθεκτικότητα είναι κοντινή ως έν-
νοια με την επαγγελματική προσαρμο-
στικότητα. Στην ανάπτυξη της ανθεκτι-
κότητας συμβάλλουν διάφοροι παρά-
γοντες, όπως: 1. Η θετική άποψη του
ατόμου για τον εαυτό του και η εμπι-
στοσύνη του στις δυνάμεις και τις ικα-
νότητες του. 2. Η ικανότητα του να δια-
χειρίζεται έντονα συναισθήματα /έν-
στικτα και άγχος. 3. οι καλές δεξιότη-
τες επικοινωνίας και επίλυσης προ-
βλημάτων. 4. Η αίσθηση του ατόμου ότι
ελέγχει τη ζωή του. 5. Η αναζήτηση βοή-
θειας και υποστηρικτικών πηγών. 6. Η
διαχείριση του άγχους με υγιείς τρό-
πους. 7. Η προσφορά βοήθειας προς
τους άλλους. 8. Η αναζήτηση νοήματος
στη ζωή παρά τις δυσκολίες ή τραυμα-
τικά γεγονότα. (Σιδηροπούλου-δημα-
κάκου, δ., Μπεζεβέγκης, Η., αργυρο-
πούλου, κ., δρόσος, Ν., 2013).

Η δεξιότητα του θετικού προσανα-
τολισμού στο μέλλον (αναπροσαρμογή
σχεδίου σταδιοδρομίας λόγω οικονο-
μικών, κοινωνικών αλλά και προσωπι-
κών αλλαγών) απευθύνεται σε άτομα
άνω των 20 και βοηθάει τους ανθρώ-
πους να αξιολογήσουν δυνατότητες και
αδυναμίες, να συνειδητοποιήσουν ότι
στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν επιλο-
γές, να συντάξουν ένα σχέδιο δράσης
με έμφαση στο θετικό νόημα της αλλα-
γής που επέρχεται. 

Η δεξιότητα της κοινωνικής δι-
κτύωσης (στο internet και στην καθη-
μερινότητα) –επιτυγχάνεται με την ενί-
σχυση της αυτοεκτίμησης και της διεκ-
δικητικότητας – κατάκτησης θέσης ερ-
γασίας.

οι δεξιότητες αναζήτησης εργασίας,
μετάβασης στην αγορά εργασίας και
κινητικότητας αφορούν στην αξιοποίη-
ση των έντυπων και διαδικτυακών πη-
γών για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας
και την αναζήτηση εργασίας, στις δε-
ξιότητες αυτοπαρουσίασης και ανά-
δειξης των προσόντων του συμβουλευ-
όμενου μέσα από το βιογραφικό ση-
μείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και
τη συνέντευξη με τον εργοδότη, και την
αξιοποίηση του δικτύου γνωριμιών στην
εύρεση εργασίας.

γ: μελέτη περίπτωσης 
(case study): εφαρμογή ανάπτυξης
των δεξιοτήτων δια βίου 
διαχείρισης της σταδιοδρομίας 
σε πρωτοετή φοιτητή – 17,5
ετων – αμεα με διάγνωση συνδρό-
μου asperger.

γ1. Σκοπός της μελέτης περίπτωσης
Σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι
να δειχτεί: 
v h ιδιαίτερη καταγραφή συμπτωμά-

των Asperger.
v h αναγκαιότητα εφαρμογής των δε-

ξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της
σταδιοδρομίας από πλευράς συμ-
βούλου σταδιοδρομίας.

v h ενίσχυση ατόμων αμεα στην αντι-
μετώπιση προβλημάτων επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού μέσα από
τη συμβουλευτική και βιωματική πα-
ρέμβαση.

v h αποτελεσματικότητα από την
εφαρμογή – ανάπτυξη δεξιοτήτων
της δια βίου διαχείρισης σταδιο-
δρομίας για αμεα.
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γ2. μεθοδολογία της μελέτης περί-
πτωσης
για τη μεθοδολογία της μελέτης περί-
πτωσης χρησιμοποιήθηκε:
v Η υπάρχουσα επιστημονική βιβλιο-

γραφία.
v το σεμινάριο Ε.ο.Π.Π.Ε.Π με τίτ-

λο «ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου
διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο,αθήνα 8-9-
10 Νοεμβρίου 2013».

v Η πρωτότυπη προσωπική βιωματική
εργασία μου που κατατέθηκε (10 δε-
κεμβρίου 2013) στον Ε.ο.Π.Π.Ε.Π
στα πλαίσια ολοκλήρωσης της πα-
ρακολούθησής μου, του συγκεκρι-
μένου σεμιναρίου.

v Η συνολική προσωπική επαγγελμα-
τική μου εμπειρία (6 έτη) που υπη-
ρετώ ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
στο κΕ.Συ.Π Πόρου της διεύθυν-
σης δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά και στις δομές Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
του υ.Παι.Θ.

v ατομική συνέντευξη.

γ3. Δείγμα μελέτης περίπτωσης
το δείγμα** της συγκεκριμένης μελέ-
της περίπτωσης που επιλέχθηκε είναι
ένας πρωτοετής φοιτητής –17,5 ετών–
αμεα με διάγνωση συνδρόμου αsperger
στον οποίο εφαρμόστηκε η συμβου-
λευτική παρέμβαση για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων της δια βίου διαχείρισης
σταδιοδρομίας από την προσωπική μου
βιωματική εμπειρία, (υπηρετώ ως Σύμ-
βουλος Σταδιοδρομίας στο κέντρο Συμ-
βουλευτικής και Προσανατολισμού Πό-
ρου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά) που θα το βοη-

θούσε για την αντιμετώπιση συγκεκρι-
μένου προβλήματος διαχείρισης άγχους
και συνέχισης της επαγγελματικής του
σταδιοδρομίας. Χρησιμοποιήθηκε η με-
λέτη περίπτωσης αφού είναι γνωστό
πως τόσο το σύνολο των αμεα όσο και
κάθε ατομική περίπτωση αμεα χρίζει
διαφορετικής αντιμετώπισης όσον αφο-
ρά στην επαγγελματική συμβουλευτική
παρέμβαση.

γ4. Προφίλ και βασικά χαρακτηριστι-
κά πρωτοετή φοιτητή που απευθύνε-
ται η συμβουλευτική παρέμβαση
ο Παύλος είναι ένας έφηβος 17.5 ετών.
τελείωσε το λύκειο μέσα σε υποστηρι-
κτικό τμήμα ένταξης –έχει κερδίσει χρο-
νιά– και έχει εισαχθεί στο τμήμα πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου αθηνών
μαζί με τον καλύτερό του φίλο. Είναι
από σχετικά εύπορη οικογένεια και ζει
σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη. Oι γο-
νείς του είναι αγρότες συνταξιούχοι και
δεν έχει αδέρφια. Είναι άτομο υπερκι-
νητικό- (σύνδρομο Asperger).από μι-
κρός λάτρευε τη μουσική rave και funk,
το χορό και τους υπολογιστές. Πάντα
συνδύαζε την παρέα και τη διασκέδα-
ση με τη μάθηση. Στη διαμόρφωση των
ενδιαφερόντων του έπαιξαν ρόλο ο θεί-
ος του που είναι καθηγητής πληροφο-
ρικής στο λύκειο που αποφοίτησε κα-
θώς και η θεία του που είναι καθηγή-
τρια χορού. από μικρός δέθηκε με τα
δύο αυτά συγγενικά του πρόσωπα. 

Όλα αυτά τα χρόνια μυήθηκε από το
θείο του στα μυστικά των υπολογιστών
και κέρδισε πρόσφατα ένα βραβείο και-
νοτομίας μαθητών μαζί με μια υποτρο-
φία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό
μετά το τέλος του πτυχίου του. και ενώ
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όλα πήγαιναν ρολόι στη συναισθηματι-
κή και σχολική του ζωή –και έδειχναν
πως ο Παύλος διαχειριζόταν το άγχος
που του δημιουργούσε η υπερκινητικό-
τητα– ένα ξαφνικό γεγονός τον συγκλό-
νισε. Φέτος στα τέλη καλοκαιριού, λίγες
μέρες αφού έμαθε για την εισαγωγή του
στο αΕι, έχασε το θείο του σε ένα αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα. γράφτηκε στη
σχολή παντελώς αδιάφορα αφού πλέον
η αγάπη για τους υπολογιστές τείνει να
γίνει ξένη εξαιτίας της απώλειας του θεί-
ου του. Σκέφτεται να τα παρατήσει, να
γυρίσει πίσω στην επαρχία και να ασχο-
ληθεί με αγροτικές εργασίες. 

γ5. Δραστηριότητες που επιλέγονται
για την συμβουλευτική παρέμβαση
Στην αρχή προσπαθώντας να αντιμε-
τωπίσουμε (Σμυρναίος, Θ., 2013), το
τραυματικό γεγονός επιλέξαμε την ανά-
πτυξη δεξιότητας της επαγγελματικής
ανθεκτικότητας: ικανότητα προσαρ-
μογής στις αλλαγές ακόμη κι όταν οι
συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή απο-
διοργανωτικές. Εφαρμόσαμε τη δρα-
στηριότητα: μιλώ θετικά στον εαυτό
μου για τις ικανότητες μου προκειμέ-
νου το άτομο που βιώνει την αλλαγή να
μπορέσει να προσαρμοστεί μέσα σ’ αυ-
τή και να ανασυνταχθεί. Η δραστηριό-
τητα αυτή απευθύνεται σε ενήλικες και
επιδιώκει να βοηθήσει τα άτομα να ανα-
πτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυ-
τοδιαχείρισης προκείμενου να συντο-
νίζουν τη συμπεριφορά τους με τα συ-
ναισθήματα και τις γνωστικές τους λει-
τουργίες, ώστε να προσαρμοστούν στην
αλλαγή και να επιβιώσουν από την αλ-
λαγή τη στιγμή που συμβαίνει.

Στη συνέχεια της παρέμβασής μας

εφαρμόσαμε –ειδικά για αμεα– την
ανάπτυξη δεξιότητας της αυτοαποτε-
λεσματικότητας στο σχεδιασμό της στα-
διοδρομίας γιατί είναι προφανές πως
στο άτομο έχει χαμηλώσει ο βαθμός αυ-
τοαποτελεσματικότητάς του, εξαιτίας
του τραυματικού γεγονότος που τον
επηρέασε στη προσωπικότητά του (με
παράγοντες: διαχείριση σταδιοδρομίας,
δεξιότητες σταδιοδρομίας, ευελιξία
στην εργασία, δημιουργικότητα στην
εργασία). Θα εφαρμόσουμε για τον πα-
ράγοντα: διαχείριση σταδιοδρομίας, τη
δραστηριότητα: βρίσκω δυνάμεις – ξε-
περνώ εμπόδια η οποία είναι κατάλλη-
λη για να τονωθεί η αυτοεκτίμηση του
ατόμου και να μειωθεί η απορριπτική
του διάθεση απέναντι στις επικείμενες
σπουδές του.

τέλος, εφαρμόσαμε τη συμπλήρω-
ση κλίμακας αυτοαποτελεσματικότητας
με δείκτες από το 1 (ελαχιστο) έως το
5 (μέγιστο) (βλ. Σιδηροπούλου-δημα-
κάκου, δ., Μπεζεβέγκης, Η., αργυρο-
πούλου, κ., δρόσος, Ν., (2013). Ανά-
πτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρι-
σης Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρα-
κτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Στα-
διοδρομίας. αθήνα: ΕοΠΠΕΠ) στο
άτομο για να αξιολογήσουμε τα απο-
τελέσματα μετά την παρέμβαση.

γ6. μέθοδοι και τεχνικές της συμβου-
λευτικής παρέμβασης
Χρησιμοποιήσαμε την ατομική συμ-
βουλευτική συνέντευξη ως μέθοδο, και
τεχνικές όπως γραπτή αφηγηματική
προσέγγιση με όλα τα στάδια (κατα-
σκευής – αποδόμησης – ανακατασκευ-
ής και συγκατασκευής), συζήτηση, video
τραγουδιού, ερωτηματολόγιο.
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γ7. Συμπεράσματα της συμβουλευτι-
κής παρέμβασης.
από την πρώτη δραστηριότητα και κα-
τά τη διάρκεια της πρώτης φάσης – αυ-
τή της καταγραφής των αρνητικών συ-
ναισθημάτων: 
– καταφέραμε μαζί με το Παύλο να

αδειάσουμε από το δοχείο του εαυ-
τού του σχεδόν όλα τα αρνητικά συ-
ναισθήματα της θλίψης σχετικά με
την απώλεια του θείου του.

– Πετύχαμε να συνειδητοποιήσει ο
Παύλος αυτά το γεγονός και να στα-
θεί αποφορτισμένος πια απέναντι του.

– Προχωρήσαμε σε μια καταγραφή
του παρόντος και των δεδομένων τι
μέλλει γενέσθαι.

– Προσπαθήσαμε μέσα από τα γεγο-
νότα ότι πέτυχε στη σχολή και πα-
ρακολουθεί τα μαθήματα να του δώ-
σουμε πίσω ξανά τις λανθάνουσες
εκείνες πτυχές των δυνάμεων του που
νόμιζε πως τον είχαν εγκαταλείψει

– καταφέραμε να διεκδικήσει με ποιο
αποφασιστικό τρόπο το παρόν και
το μέλλον που του ανήκει

– Ξεκινήσαμε σιγά σιγά να γεμίζου-
με το δοχείο του εαυτού του με τα
επιτεύγματά του και τη χαμένη του
αυτοεκτίμηση

– αρχίσαμε να μετουσιώνουμε την
αδιαφορία που έτσι νόμιζε σε θετι-
κή αντιμετώπιση των καθημερινών
πραγμάτων

– καταφέραμε να του ενδυναμώσου-
με την ιδία του για σχέδιο δράσης 

– γενικά τονώσαμε την δεξιότητά του
για επαγγελματική ανθεκτικότητα.
από τη δεύτερη δραστηριότητα:

– καταφέραμε μέσα από τη κατα-
γραφή απαντήσεων και αφού πλέον

είχαμε περάσει από το συναισθη-
ματικό κομμάτι, σ’ αυτό της λογικής,
περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων
και τη μετρίαση του εμποδίου του
άγχους εξαιτίας της απώλειας του
θείου του. 

– Ενισχύσαμε τη δεξιότητά του στο
παράγοντα διαχείρισης και σχεδια-
σμού της σταδιοδρομίας του.

– Θεωρούμε πως τονώσαμε την αυτο-
εκτίμησή του, επιτρέποντας του στη
συνέχεια να μπορεί με αργά βήμα-
τα να ξαναδιαχειριστεί το άγχος από
απρόβλεπτα – δύσκολα γεγονότα.
τέλος, μετά τη εφαρμογή της συ-

μπλήρωσης κλίμακας αυτοαποτελε-
σματικότητας στο άτομο για να αξιο-
λογήσουμε τα αποτελέσματα θετικά με-
τά την παρέμβαση και θεωρούμε πως
τονώσαμε λίγο την αυτοαποτελεσματι-
κότητα του αφού οι απαντήσεις του κυ-
μάνθηκαν στο 2,5 κατά μέσο όρο. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι με το Παύ-
λο είχαμε 3 συνεδρίες την τελευταία
χρονιά πριν το θάνατο του θείου του
και στο ίδιο τεστ αυτοαποτελεσματικό-
τητας ήταν στα πιο πολλά ερωτήματα
κοντά στο 4 και το 5.Είναι βέβαιο πως
αμέσως μετά το τραυματικό γεγονός στο
τεστ αυτό τα αποτελέσματα θα ήταν στο
ναδίρ γι’ αυτό και δε τολμήσαμε κάποιο
τέτοιο εγχείρημα αλλά περιμέναμε αρ-
κετό χρονικό διάστημα για τη τωρινή
μας συνεδρία (3 μήνες μετά). 

Δ. επίλογος

κλείνοντας στο τέλος θα θέλαμε –σαν
ένα μικρό φόρο τιμής– η ανακοίνωση
αυτή να αποτελέσει ένα μικρό σπόρο ση-
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σαμιού που θα γλυκάνει τον άρτο των
μαθητών με ειδικές δυσκολίες καθώς και
θα ευοδώσει τις προσπάθειες των οικο-
γενειών που μεγαλώνουν αυτά τα παι-

διά. ας είναι αυτό το έναυσμα για να εί-
μαστε δίπλα τους κάθε στιγμή και κάθε
ημέρα όπως στις 3 δεκεμβρίου κάθε
έτους (Παγκόσμια ημέρα αμεα).
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Η Συμβουλευτική (Counseling) εί-
ναι «η διαδικασία εκείνη κατά τη οποία,
είτε κατά τρόπο ατομικό, είτε κατά τρό-
πο ομαδικό ένας ειδικός, που υπό ορι-
σμένες προϋποθέσεις λέγεται Σύμβου-
λος, συνεξετάζει με ένα άτομο (ή τα
άτομα) θέματα, προβλήματα που το/τα
απασχολούν και διευκολύνει στη λύση
τους. (δημητρόπουλος,1999) Μέσω της
Συμβουλευτικής σχέσης επιδιώκεται
ο/οι συμβουλευόμενος/οι να αναπτύ-
ξουν τις ικανότητές τους, για να αντι-
μετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες,
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με
τους άλλους, να νιώθουν ολοκληρωμέ-
νοι και ικανοποιημένοι άνθρωποι στην
καθημερινή τους ζωή.

οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες
που απαιτούνται να έχει ένας Σύμβου-
λος προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του αντικειμένου της Συμ-
βουλευτικής και να λειτουργήσει σε επι-
στημονικό επίπεδο είναι:
• αρχικά να γνωρίσει τον ίδιο του τον

εαυτό, την προσωπικότητά του, ώστε
να έχει συναίσθηση του ποιες προ-
σωπικές του παράμετροι επηρεά-
ζουν (θετικά ή αρνητικά) το ρόλο
του στη Συμβουλευτική σχέση.

• να έχει διευρυμένη γνώση από τις
επιστήμες του ανθρώπου και ιδιαί-
τερα της ψυχολογίας, για την άσκη-
ση του ρόλου του

• να έχει επαρκή πρακτική εκπαίδευ-
ση στη χρήση ειδικών μεθόδων, τε-
χνικών, δεξιοτήτων, μέσων, υλικών
κ.α. που προτείνονται από διάφορες
θεωρίες για την εφαρμογή τους στην
πράξη
Η αυτογνωσία είναι η προσωπική

πορεία προς τη γνώση του εαυτού μας,
πέρα από ρόλους, μάσκες, ετικέτες, που
άλλοι ή κι εμείς προσδίδουμε στον εαυ-
τό μας, μια πορεία που δεν είναι απο-
τέλεσμα θεωρητικής γνώσης, αλλά βίω-
μα, ζωντανή εμπειρία που μας οδηγεί
στη συνειδητότητα και στην αυτοβελ-
τίωση. Επιτυγχάνεται μέσα από την πα-
ρατήρηση του εαυτού μας, την παρα-
τήρηση των συμπεριφορών και των
αντιδράσεων μας σε διάφορες κατα-
στάσεις, μέσα από την επίγνωση των
επιθυμιών μας Σύμφωνα με τον αρι-
στοτέλη, το να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας αποτελεί την αφετηρία όλης της σο-
φίας.

Με στόχο τη συμβολή στην προσω-
πική πορεία αυτοεπίγνωσης και την εν-

* Η ο.Ζ. είναι  Φιλόλογος-Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη Σχολικού Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού στο κΕ.Συ.Π Ν. ιωνίας. Επικοινωνία: zouolga@yahoo.gr 
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Όλγα Ζούζουλα*
η αυτογνωΣια του ΣυμΒουλου αΠαραιτητη ΠρουΠοΘεΣη για

την Ποιοτητα τηΣ ΣυμΒουλευτικηΣ ΣΧεΣηΣ



δυνάμωση του ρόλου μας ως Σύμβου-
λοι, υλοποιήθηκε βιωματική άσκηση,
που επεξεργάζεται θέματα αυτογνω-
σίας, επικοινωνίας, επικέντρωσης στον
εαυτό και διαδικασίας αλλαγής. Στη
βιωματική μάθηση ξεκινώ από τον εαυ-
τό μου για να πάω στον άλλον και ως
Σύμβουλοι είναι σημαντικό να βιώσου-
με οι ίδιοι και να κατανοήσουμε τον
εαυτό μας, για να κατανοήσουμε στη
συνέχεια τον Συμβουλευόμενό μας. 

λέξεις κλειδιά: αυτογνωσία, Σύμ-
βουλος, Συμβουλευτική σχέση. 

τίτλος βιωματικής δραστηριότητας
«κρατώ, Πετώ, αλλάζω».

διάρκεια: 2 ώρες. Σύνολο συμμετε-
χόντων: έως 20 άτομα.

Διαδικασία υλοποίησης άσκησης:
υλικά: 3 φάκελοι για κάθε συμμε-

τέχοντα, εκ των οποίων ο πρώτος γρά-
φει �κρατώ�, ο δεύτερος �αλλάζω� και
ο τρίτος �Πετώ, μαρκαδόροι, μικρά κομ-
μάτια χαρτιού, 2 κόλλες αο.

1ο Στάδιο: κολλάω 2 κόλλες αο
στον τοίχο, στην πρώτη γράφω� Aυτο-
γνωσία� και στη δεύτερη �Συμβουλευ-
τική σχέση. Ζητώ από τους συμμετέχο-
ντες να γράψουν αυθόρμητα μια λέξη
σε κάθε κόλλα (καταιγισμός ιδεών).

2ο Στάδιο: Εκτιμούμε τα πράγματα
που έχουμε στη ζωή μας τώρα, για τις
σχέσεις μας, τον εαυτό μας και τα υλι-
κά αγαθά. Σχεδιάζουμε ή συμβολίζου-
με ή γράφουμε καθένα από αυτά σε ξε-
χωριστό χαρτί. Στη συνέχεια τοποθε-
τούμε κάθε χαρτί στους τρείς φακέλους
ανάλογα με το αν θέλουμε να το κρα-

τήσουμε, να το αλλάξουμε ή να το πε-
τάξουμε. 

3ο Στάδιο: Στην ολομέλεια παρου-
σιάζουμε όλοι το περιεχόμενο και των
τριών φακέλων μας

4ο Στάδιο: Προτείνουμε, αν θέλουμε,
να αλλάξουμε τη θέση κάποιων από τα
χαρτιά μέσα στους φακέλους. Εκφρά-
ζουμε τις σκέψεις μας σε σχέση με τις αλ-
λαγές που κάναμε (ή που δεν κάναμε)
και αν οδηγηθήκαμε σε παρατηρήσεις ή
συμπεράσματα για τον εαυτό μας.

5ο Στάδιο: Συγκεντρώνουμε τους
φακέλους �Πετώ. τους σκίζουμε και
τους πετάμε σε έναν κάδο.

6ο Στάδιο: Ζητώ 2 εθελοντές. ο
ένας επιλέγει έναν όρο από την κόλλα
�αυτογνωσία� και στη συνέχεια ο δεύ-
τερος εθελοντής έναν όρο από την κόλ-
λα �Συμβουλευτική σχέση� σχηματίζο-
ντας ζεύγη αλληλοσχετιζόμενων και αλ-
ληλεπιδρώντων εννοιών.

7ο Στάδιο: Σχηματίζουμε κύκλο πια-
σμένοι από τα χέρια και με κλειστά μά-
τια «ξαναβλέπουμε» τη συνάντησή μας
από την αρχή έως αυτήν τη στιγμή. κα-
θένας επιλέγει την πιο σημαντική στιγ-
μή για τον ίδιο. ανοίγουμε τα μάτια,
όταν είμαστε έτοιμοι και όποιος θέλει,
λέει αυτό που επέλεξε. αφού μιλήσουν
όσοι επιθυμούν, αποχαιρετιζόμαστε και
εδώ ολοκληρώνεται η βιωματική δρα-
στηριότητα.

υλοποίηση και Συντονισμός 
βιωματικής δραστηριότητας: 

Ζούζουλα Όλγα
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Γ′ Συνεδρίαση Ολομέλειας – Kλείσιμο (Αμφιθέατρο)
ΣυΜΠοΣιο ΠΕΨΑΕΕ

Προεδρείο: Ευγενία Γαβριήλ – Άγγελος Γαβριήλ

Ευγενία Γαβριήλ*, Νίκος Δρόσος**
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ:
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΨΑΕΕ

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση στοιχείων από την εξάχρονη λειτουργία του
Γραφείου υποστήριξης της Απασχόλησης για άτομα με ψυχική νόσο, το οποίο λειτουργεί από
την ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγ-
γελματική Επανένταξη) και αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη υπηρεσία στην Ελλάδα για τη
συμβουλευτική απασχόλησης ατόμων από τη συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα. Στη σημερινή
δύσκολη οικονομική πραγματικότητα τα άτομα με ψυχική νόσο πλήττονται από την ανεργία
σε πολλαπλάσιο βαθμό συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, γεγονός που δυσχεραίνει την ψυ-
χοκοινωνική τους αποκατάσταση, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται καταρχάς για τους ίδιους,
την οικογένειά τους, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Το Γραφείο υποστήριξης της
Απασχόλησης έχει προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 350 άτομα, εφαρμόζοντας καινοτόμες
επιστημονικές μεθόδους για τη συμβουλευτική απασχόλησης ατόμων με ψυχική νόσο. Στο πα-
ρόν άρθρο γίνεται σύντομη παρουσίαση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και των αποτε-
λεσμάτων της λειτουργίας του Γραφείου, ενώ, παράλληλα, συζητούνται πρακτικές δυσκολίες
που έχουν ανακύψει μέσα από την εμπειρία της συμβουλευτικής απασχόλησης αυτής της
ευάλωτης ομάδας και τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για αλλαγές που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση και παραμονή αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Λέξεις-κλειδιά: Συμβουλευτική απασχόλησης, Ψυχική νόσος, Ευαισθητοποίηση εργοδοτών,
καινοτομίες, Πρακτικές δυσκολίες, Προτάσεις.



Εισαγωγή

Στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη
οικονομικά εποχή για τη χώρα μας, τα
άτομα από ευάλωτες ομάδες του πλη-
θυσμού πλήττονται από την ανεργία
ακόμα περισσότερο συγκριτικά με το
γενικό πληθυσμό. Στο γενικό πληθυσμό
το ποσοστό ανεργίας τον ιανουάριο του
2016 ανήλθε σε 24,4% (ΕΛΣΤΑΤ,
2016). Η πρόσβαση, αλλά και η παρα-
μονή τους στην αγορά εργασίας απο-
δεικνύεται πολύ δύσκολη στην πράξη,
γεγονός που με τη σειρά του δυσχεραί-
νει σε μεγάλο βαθμό την ψυχοκοινωνι-
κή τους αποκατάσταση, με ό,τι κόστος
αυτό συνεπάγεται καταρχάς για τους
ίδιους, την οικογένειά τους, αλλά και
για την οικονομία της χώρας.

Η ΠΕΨΑΕΕ1 (Πανελλαδική Ένω-
ση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατά-
σταση και την Επαγγελματική Επανέ-
νταξη) ως φορέας ψυχικής υγείας για
ενήλικες με ψυχική νόσο, υπηρετεί από
το 1997 τις επιταγές της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης στη χώρα μας που θέ-
λει τον ψυχικά ασθενή ενεργό πολίτη,
μακριά από το άσυλο, στην οικογένειά
του, αυτόνομο, κοινωνικά ενταγμένο
και επομένως εργαζόμενο. Αναγνωρί-
ζει, επίσης, τις δυσκολίες των ανθρώ-
πων με ψυχική νόσο να βρουν, αλλά και
να διατηρήσουν μια θέση εργασίας ει-
δικά στην Ελλάδα της οικονομικής κρί-
σης. Έτσι, δίνοντας πολύ μεγάλη έμ-
φαση στην αξία της εργασίας για την

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυ-
χικά ασθενών, η ΠΕΨΑΕΕ λειτουργεί
από το 2010 το Γραφείο υποστήριξης
της Απασχόλησης που είναι η πρώτη
εξειδικευμένη υπηρεσία στην Ελλάδα
για την υποστήριξη της απασχόλησης
των ανθρώπων με ψυχική νόσο. οι εξυ-
πηρετούμενοι του Γραφείου υποστή-
ριξης της Απασχόλησης είναι κυρίως
άτομα, στα οποία σε κάποια φάση της
ζωής τους εμφανίστηκε η ψυχική νό-
σος, γεγονός που τους έβγαλε εκτός
σπουδών ή αγοράς εργασίας και τους
οδήγησε στο να λάβουν εξειδικευμένη
και συστηματική ψυχιατρική και ψυ-
χολογική υποστήριξη. Βασικό τους αί-
τημα προς το Γραφείο είναι, συνήθως,
η εύρεση εργασίας ή η συμμετοχή σε
πρόγραμμα κατάρτισης για βελτίωση
των εργασιακών δεξιοτήτων και γνώ-
σεων, ενώ τα συμπτώματα της ψυχικής
νόσου έχουν κατά βάση αντιμετωπιστεί
και τα άτομα είναι έτοιμα να ανταπο-
κριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ερ-
γασίας ή της κατάρτισης σε κάποιο
αντικείμενο. 

Στα 6 χρόνια λειτουργίας του Γρα-
φείου παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι με
ψυχική νόσο που απευθύνονται για υπο-
στήριξη στην εργασία, συνήθως νιώ-
θουν ανέτοιμοι να ενταχθούν στην αγο-
ρά εργασίας, γεγονός που υποστηρίζε-
ται και από πλήθος σχετικών μελετών.
Βασικότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) μπορεί να έχουν πολύ καιρό να ερ-
γαστούν ή μπορεί να διαπιστώνουν ότι
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δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση
για να ανταποκριθούν στα νέα δεδο-
μένα της αγοράς εργασίας, (β) μπορεί
να νιώθουν μειονεκτικά λόγω της ψυ-
χικής νόσου (αυτοστιγματισμός) και (γ)
δεν έχουν λάβει ποτέ πριν υποστήριξη
σε θέματα εργασίας λόγω της έλλειψης
εξειδικευμένων επαγγελματιών και στε-
λεχών. Επίσης, συχνά έχουν μειωμένες
κοινωνικές δεξιότητες, έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση, δυσκολεύονται να ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες σε εργασια-
κά θέματα, έχουν χαμηλές επαγγελμα-
τικές φιλοδοξίες και εξαρτώνται σε με-
γάλο βαθμό από τους άλλους. Έτσι δυ-
σκολεύονται να ανταγωνιστούν τους
υπόλοιπους υποψήφιους στη φάση της
αναζήτησης εργασίας.

Σκοπός του Γραφείου Υποστήριξης
της Απασχόλησης

Βασικός σκοπός του Γραφείου υπο-
στήριξης της Απασχόλησης είναι οι εξυ-
πηρετούμενοι να (επαν-)ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση να
βοηθηθούν στην πλήρη κοινωνική τους
ένταξη. Επιμέρους στόχος είναι η εν-
δυνάμωση και εκπαίδευση τους, ώστε
να ανεξαρτητοποιηθούν σε θέματα ερ-
γασίας (λ.χ. εκπαίδευση σε τεχνικές
αναζήτησης εργασίας ώστε να μάθουν
πώς να ψάχνουν και μόνοι τους για ερ-
γασία αποτελεσματικά ή εκπαίδευση
σε επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να
μπορούν μόνοι τους σταδιακά να αντα-
πεξέρχονται στην εργασία τους). Πα-

ράλληλα το Γραφείο δε βοηθάει τα άτο-
μα μόνο στο να ενταχθούν σε κάποια
εργασία ή κατάρτιση, αλλά στη συνέ-
χεια τα υποστηρίζει ώστε να καταφέ-
ρουν να παραμείνουν σε αυτή.

Μεθοδολογία του Γραφείου 
Υποστήριξης της Απασχόλησης

Το επιστημονικό προσωπικό του
Γραφείου αναπτύσσει και εφαρμόζει
δράσεις και μεθοδολογία που βασίζο-
νται στις αρχές και στη μεθοδολογία
των σύγχρονων τάσεων της επαγγελ-
ματικής συμβουλευτικής, υιοθετώντας
ταυτόχρονα σημαντικά στοιχεία από το
μοντέλο της υποστηριζόμενης Απα-
σχόλησης και κάνοντας τις απαραίτη-
τες προσαρμογές στις ανάγκες του πλη-
θυσμού των ανθρώπων με ψυχική νό-
σο). Το Μοντέλο της υποστηριζόμενης
Απασχόλησης έχει εφαρμοστεί σε διε-
θνές επίπεδο για την υποστήριξη της
εργασίας ΑΜΕΑ και ευάλωτων ομά-
δων και διέπεται από τη θέση ότι τα άτο-
μα που αντιμετωπίζουν διάφορες δυ-
σκολίες, όπως είναι και οι ψυχολογι-
κές, μπορούν μέσα από την εξατομι-
κευμένη διαρκή επιστημονική υποστή-
ριξη να βρουν αλλά και να διατηρήσουν
μια θέση ακόμα και στην ανοικτή αγο-
ρά εργασίας2 (Αρμπουνιώτη, 2003.
EUSE, 2010. Παπανικολοπούλου, χ.χ.).
Έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένη μεθο-
δολογία με δομημένα στάδια, όπως και
εργαλεία και υλικό συμβουλευτικής
απασχόλησης, με τρόπο που να αντα-
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2. Η ΠΕΨΑΕΕ είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΛΕ-
ΤυΠΕ).



ποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκρι-
μένου πληθυσμού.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Υποδοχή. Στη φάση της υποδοχής ο
εξυπηρετούμενος διατυπώνει τα αιτή-
ματά του, ενημερώνεται για τις υπηρε-
σίες του Γραφείου και γίνεται μια πρώ-
τη καταγραφή στοιχείων που σχετίζο-
νται με την εργασιακή του κατάσταση,
την εκπαίδευση και την επαγγελματική
του εμπειρία, όπως και τις παροχές που
τυχόν λαμβάνει ως άτομο με αναπηρία.
Σε αυτή τη φάση ενεργό ρόλο έχει ένας
κατάλληλα εκπαιδευμένος σε θέματα
υποδοχής εργαζόμενος του Γραφείου
που είναι και ο ίδιος άνθρωπος με ψυ-
χική νόσο. Από την ερευνητική βιβλιο-
γραφία που αναφέρεται σε ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, αναδεικνύεται ότι η
αξιοποίηση ατόμων που προέρχονται
από τον ίδιο ευάλωτο πληθυσμό με τον
εξυπηρετούμενο, προκειμένου να γε-
φυρώσουν το κενό μεταξύ οργανωμέ-
νων θεσμικά υπηρεσιών και επαγγελ-
ματιών με το δυνητικά ωφελούμενο, εί-
ναι μία επιτυχημένη μεθοδολογία προ-
σέγγισης και ενεργοποίησης ενός πλη-
θυσμού που συχνά δε φτάνει στις υπη-
ρεσίες ή στους επαγγελματίες ή, όταν
φτάσει, δυσκολεύεται να διαχειριστεί
ισότιμα τη συνεργασία με μια υπηρε-
σία. ο υπεύθυνος υποδοχής διαθέτει
παρόμοιες εμπειρίες με αυτές του ωφε-
λούμενου, μπορεί να λειτουργήσει ως
πρότυπο και μέντορας στη διαχείριση
ζητημάτων σταδιοδρομίας και σχεδίων
ζωής και μπορεί ευκολότερα να κερδί-
σει την εμπιστοσύνη και να συμμαχή-
σει με λιγότερο απειλητικό τρόπο προς
την κατεύθυνση της αλλαγής από ό,τι

θα έκαναν οι άλλοι επαγγελματίες ψυ-
χικής υγείας (Γέφυρες απασχόλησης,
2013).

Σκιαγράφηση επαγγελματικού προ-
φίλ. Η σκιαγράφηση του επαγγελματι-
κού προφίλ του ωφελούμενου είναι μία
διαδικασία που το διευκολύνει να δει
ποια επαγγελματική επιλογή του ται-
ριάζει περισσότερο, αλλά και ποιες εί-
ναι οι ανάγκες του για υποστήριξη, προ-
κειμένου να βρει και να διατηρήσει μια
εργασία. Μέσα από τη διαδικασία συ-
μπλήρωσης του επαγγελματικού προ-
φίλ, δίνεται η δυνατότητα της επιλογής
του κατάλληλου επαγγέλματος ή κα-
τάρτισης για τον ωφελούμενο, αλλά και
της συμμετοχής του στη διαμόρφωση
ενός σχεδίου για την εργασιακή του
ένταξη, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις
πραγματικές του ανάγκες και ενδιαφέ-
ροντα.

Εκπαίδευση σε τεχνικές αναζήτη-
σης εργασίας. Είναι σημαντικό ο ωφε-
λούμενος να μάθει να ψάχνει μόνος του
για δουλειά, διότι, όπως προαναφέρ-
θηκε, σημαντικός στόχος του επιστη-
μονικού προσωπικού του γραφείου εί-
ναι η σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των
ωφελούμενων σε θέματα σταδιοδρο-
μίας. Έτσι, εκπαιδεύεται από το σύμ-
βουλο απασχόλησης στη σύνταξη βιο-
γραφικού σημειώματος και συνοδευτι-
κών επιστολών, στη συνέντευξη επιλο-
γής προσωπικού, στην αναζήτηση αγ-
γελιών θέσεων εργασίας, αλλά και στην
αποκωδικοποίησή τους, στην αυθόρ-
μητη υποβολή υποψηφιότητας για θέ-
σεις εργασίας και, τέλος, στην ανάπτυ-
ξη δικτύου γνωριμιών.

Καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχε-
τίζονται με την απασχόληση. οι επαγ-
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γελματίες του γραφείου βοηθούν τους
ωφελούμενους να καλλιεργήσουν δε-
ξιότητες, όπως για παράδειγμα η επι-
κοινωνία, η διαχείριση του άγχους, η
λήψη απόφασης και η διαχείριση του
χρόνου, οι οποίες είναι χρήσιμες, για
να αναζητούν εργασία πιο αποτελε-
σματικά, αλλά και για να προσαρμόζο-
νται καλύτερα στην επαγγελματική τους
ζωή.

Υποστήριξη του ωφελούμενου για
διατήρηση της εργασίας του. οι επαγ-
γελματίες του Γραφείου δίνουν πολύ
μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη των
ωφελούμενων για τη διατήρηση της ερ-
γασίας τους ή για την παραμονή τους
στην κατάρτιση και την ολοκλήρωσή
της. Σε αυτό το πλαίσιο οι ωφελούμε-
νοι υποστηρίζονται σε συστηματική βά-
ση, ειδικά την πρώτη περίοδο προσαρ-
μογής τους στις νέες συνθήκες και απαι-
τήσεις, με ατομικές συνεδρίες εργα-
σιακής συμβουλευτικής, ώστε να αντι-
μετωπίζονται έγκαιρα όλες οι δυσκο-
λίες (π.χ. στις εργασιακές σχέσεις, στη
διαχείριση του χρόνου και του άγχους
κλπ). Εφόσον χρειάζεται, αναπτύσσε-
ται συνεργασία και με τον εργοδότη ή
τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, αν πρόκει-
ται για κατάρτιση(Γαβριήλ, Μαστορά-
κη, Κορφιάτης, 2011).

Υποστήριξη ωφελούμενων με ατο-
μικές ή ομαδικές συναντήσεις. Εκτός
από την υποστήριξη στο πλαίσιο ατο-
μικών συνεδριών συμβουλευτικής απα-
σχόλησης, οι ωφελούμενοι μπορούν να
συμμετέχουν και σε ομάδες υποστήρι-
ξης σε θέματα εργασίας. Στην παρού-
σα φάση στο πλαίσιο του Γραφείου υλο-
ποιούνται οι εξής ομάδες: αγγλικών,
πληροφορικής, ανάπτυξης επαγγελμα-

τικών δεξιοτήτων, επικοινωνία και ερ-
γασία, λέσχη (κλαμπ) εργασίας και τέ-
λος, εκπαίδευσης σε τεχνικές αναζήτη-
σης εργασίας.

Ανάπτυξη δικτύου εργοδοτών – Ευ-
αισθητοποίηση και ενημέρωση των ερ-
γοδοτών. Το Γραφείο είναι η πρώτη
υπηρεσία που έχει αναλάβει τόσο συ-
στηματικά και οργανωμένα μέχρι στιγ-
μής το ρόλο της ευαισθητοποίησης των
εργοδοτών. Η δικτύωση του επαγγελ-
ματικού συμβούλου με τις επιχειρήσεις
της ελεύθερης αγοράς εργασίας απο-
τελεί μια αναγκαιότητα, την οποία ανέ-
δειξε η πρόσφατη οικονομική κρίση και
η δραματική άνοδος της ανεργίας. Η
ανάγκη για δικτύωση με εργοδότες γί-
νεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν ο σύμ-
βουλος παρέχει υπηρεσίες σε ευάλω-
τες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού,
οι οποίες βιώνουν το πρόβλημα της
ανεργίας σε πολλαπλάσιο βαθμό από
ό,τι ισχύει για το γενικό πληθυσμό. Αυ-
τό οφείλεται, ανάμεσα σε άλλα, στις
προκαταλήψεις που υπάρχουν σε σχέ-
ση με την αποδοτικότητα των ανθρώ-
πων αυτών στην εργασία. Έτσι, οι αρ-
μόδιοι επαγγελματίες του γραφείου
πραγματοποιούν επικοινωνίες και συ-
ναντήσεις με εργοδότες. Αξιοποιούν
επίσης ευκαιρίες που δίνονται για ενερ-
γό συμμετοχή του Γραφείου σε Ημέρες
Καριέρας, Συνέδρια Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης και άλλες τέτοιες δρά-
σεις προκειμένου να ενημερώσουν, να
προσεγγίσουν και να ευαισθητοποιή-
σουν εργοδότες ή και εταιρείες αν-
θρώπινου δυναμικού. Το σημαντικό σε
αυτές τις επαφές είναι οι εργοδότες να
κατανοήσουν ότι ο ωφελούμενος που
προτείνεται κάθε φορά ως υποψήφιος
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για μια θέση εργασίας, με την κατάλ-
ληλη υποστήριξη μπορεί να ανταπε-
ξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης, όπως
όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Επίσης, εί-
ναι σημαντικό οι εργοδότες να ενημε-
ρωθούν για θέματα απασχόλησης των
ληπτών, αλλά και για τα οφέλη που θα
έχουν, στην περίπτωση που προσλάβουν
ωφελούμενους του Γραφείου.

Συνεργασία με φορείς κατάρτισης
και απασχόλησης. Το Γραφείο συνερ-
γάζεται με Κέντρα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, με τη Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑΜΕΑ του οΑΕΔ, με Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλους
φορείς εκπαίδευσης – κατάρτισης. Συ-
νεργάζεται, επίσης, και με φορείς απα-
σχόλησης, όπως για παράδειγμα με τον
οΑΕΔ.

Στα 6 χρόνια λειτουργίας του (Μάρ-
τιος 2010-Μάρτιος 2016) το Γραφείο
υποδέχθηκε 365 αιτήματα, επιτεύχθη-
καν 92 τοποθετήσεις ωφελούμενων σε
θέσεις εργασίας και 215 τοποθετήσεις
ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρ-
τισης/ εκπαίδευσης. Βάσει αυτών των
στοιχείων εκτιμούμε ότι το Γραφείο λει-
τούργησε αποτελεσματικά σε αυτή την
περίοδο της ολοένα και αυξανόμενης
ανεργίας και της οικονομικής κρίσης
στη χώρα μας. Επίσης, από τον αριθμό
των αιτημάτων φαίνεται η εξαιρετικά
αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών του
Γραφείου, το οποίο καλύπτει το κενό
που υπήρχε και την αυξημένη ανάγκη
των ανθρώπων με ψυχική νόσο για υπο-
στήριξη σε εργασιακά θέματα.

Μέσα από την εμπειρία της λει-
τουργίας του Γραφείου αυτά τα χρόνια
ανακύπτουν βέβαια και κάποιες δυ-
σκολίες στην πράξη της υποστήριξης

της απασχόλησης ανθρώπων με ψυχι-
κή νόσο, στις σημαντικότερες από τις
οποίες θα θέλαμε να αναφερθούμε σε
αυτό το σημείο.

Μια πρώτη δυσκολία έχει να κάνει
με την ανταπόκριση των εργοδοτών. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτών
των χρόνων το Γραφείο έχει αναλάβει
με οργανωμένο και συστηματικό τρό-
πο την ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση των εργοδοτών σε θέματα εργασίας
ανθρώπων με ψυχική νόσο. Έχει δι-
κτυωθεί και αναπτύξει συνεργασία με
τουλάχιστον 70 επιχειρήσεις και εται-
ρείες ανθρώπινου δυναμικού και έχει
ευαισθητοποιήσει με συγκεκριμένες
δράσεις κάθε χρόνο ακόμα περισσότε-
ρες. Παρόλα αυτά δυστυχώς μέχρι στιγ-
μής δεν υπάρχει η επιθυμητή ανταπό-
κριση από τις επιχειρήσεις, προκειμέ-
νου να απασχολήσουν ανθρώπους με
ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, οι συ-
νεργαζόμενες με το Γραφείο επιχειρή-
σεις στη συντριπτική πλειοψηφία τους,
ενώ δηλώνουν επιθυμία και διάθεση για
συνεργασία, εντάσσονται επίσης στο
δίκτυο συνεργατών του Γραφείου και
συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκ-
δηλώσεις του, όμως δεν τολμούν να προ-
χωρήσουν σε πρόσληψη των ωφελού-
μενων του Γραφείου. ο λόγος για τον
οποίο συμβαίνει αυτό, όπως διαφαίνε-
ται μέσα από την εμπειρία του Γραφεί-
ου και τις συζητήσεις με τους εργοδό-
τες, είναι ένας συνδυασμός των εξής
παρακάτω: εν μέσω οικονομικής κρί-
σης οι θέσεις που ανοίγουν πια στις επι-
χειρήσεις είναι ελάχιστες και όταν αυ-
τές ανοίγουν, ο εκάστοτε υπεύθυνος
προσωπικού θέλει να προσλάβει έναν
όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό εργα-
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ζόμενο, διότι ο ανταγωνισμός που υπάρ-
χει στον κόσμο των επιχειρήσεων δεν
επιτρέπει το παραμικρό ρίσκο στην επι-
λογή προσωπικού. Έτσι, ακόμα και ευ-
αισθητοποιημένοι να είναι οι εργοδό-
τες, δυστυχώς δυσκολεύονται να ρι-
σκάρουν προσλαμβάνοντας εν γνώσει
τους έναν εργαζόμενο με ψυχική νόσο
και τελικά προτιμούν την πεπατημένη
οδό. Ίσως τελικά το στίγμα της ψυχι-
κής νόσου ως ένα βαθμό δυστυχώς και
πάλι λειτουργεί σε περιπτώσεις όπως
αυτή και είναι πολύ δύσκολο να κατα-
πολεμηθεί τελείως. Ταυτόχρονα οι ερ-
γοδότες δεν έχουν κάποιο ισχυρό οι-
κονομικό κίνητρο, για να μπουν σε μια
τέτοια διαδικασία, καθώς το Ειδικό
τριετές πρόγραμμα νέων θέσεων ερ-
γασίας του οΑΕΔ για την πρόσληψη
ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
που επιδοτεί τους εργοδότες για την
πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, δεν εί-
ναι καθόλου φιλικό για αυτούς, οπότε

και δεν το επιλέγουν. Αυτό γίνεται αντι-
ληπτό, αν λάβουμε υπόψη ότι το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα του οΑΕΔ
απαιτεί από τον εργοδότη να απασχο-
λήσει τον εργαζόμενο με αναπηρία για
4 χρόνια, όταν οι σημερινές επιχειρή-
σεις πλέον δεν μπορούν να είναι σί-
γουρες ούτε για το ποια θα είναι η πο-
ρεία τους το επόμενο εξάμηνο. Επίσης
για την αξιοποίηση του προγράμματος
απαιτείται από τον εργοδότη να μην
προβεί σε μείωση προσωπικού για τα
τέσσερα αυτά χρόνια, κάτι που λει-
τουργεί εξαιρετικά δεσμευτικά (Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 2ο, αρ.
φύλλου 1663, 19 οκτωβρίου 2010).

Μια δεύτερη δυσκολία έχει να κά-
νει με το ότι διαπιστώνουμε δυστυχώς
πως ακόμα και στις θεσμοθετημένες δο-
μές κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στη χώρα μας, δηλαδή τους Κοι.Σ.Π.Ε.3

και τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης4 όπου μπο-
ρούν να εργαστούν οι άνθρωποι με ψυ-

695

3. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού
Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Θεσπίσθηκαν με το ν.2716/99 του υπουργεί-
ου υγείας και Πρόνοιας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας». οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα είναι παραγω-
γικές και εμπορικές μονάδες, αλλά και Μονάδες Ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των
οποίων ανήκει στο υπουργείο υγείας και ασκείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής υγείας. Βασι-
κός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατό-
μων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά
το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Στο πλαίσιο του στόχου για επαγγελματική ένταξη των
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν και εμπορική ιδιότητα και αναπτύσσουν οποια-
δήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασι-
κή, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανά-
πτυξης) (Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL», Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργία», 2003).

4. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) έχει θεσπιστεί ως φορέας της Κοι-
νωνικής οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νό-
μου την εμπορική ιδιότητα. οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και
κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες ομάδες Πληθυσμού. Στις επιχειρήσεις
αυτές ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζόμενων ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες ομά-
δες Πληθυσμού (Νόμος 4019/2011 Κοινωνική οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις, άρθρο 2).



χική νόσο σε ένα πιο προστατευμένο
και ευαισθητοποιημένο περιβάλλον, χω-
ρίς να χάνουν μάλιστα τις όποιες πα-
ροχές λαμβάνουν από το κράτος λόγω
της αναπηρίας τους, τελικά στους μεν
Κοι.Σ.Π.Ε. οι θέσεις εργασίας που ανοί-
γουν κατά καιρούς είναι μέχρι στιγμής
πολύ περιορισμένες. Παράλληλα, στις
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, της Αττικής του-
λάχιστον, οι διαθέσιμες θέσεις για τα
άτομα με ψυχική νόσο είναι σχεδόν ανύ-
παρκτες, όπως συνειδητοποιήσαμε
ύστερα από την πρόσφατη συνάντηση
που διοργάνωσε το Γραφείο τον ια-
νουάριο του 2016 με τους εκπροσώπους
των περισσοτέρων από τις Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης Αττικής.

Μια τρίτη δυσκολία προκύπτει στην
προσπάθεια υποστήριξης για ένταξη
στην εργασία των ωφελούμενων που
λαμβάνουν παροχές από το κράτος. Πιο
συγκεκριμένα, πάρα πολλοί ωφελού-
μενοι του Γραφείου λαμβάνουν επίδο-
μα πρόνοιας ή σύνταξη αναπηρίας ως
άτομα με διαγνωσμένο ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω λόγω ψυχικής νό-
σου. Όμως, σε περίπτωση που εργα-
στούν σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση,
αυτές οι παροχές διακόπτονται. Έτσι
οι ωφελούμενοι αυτοί δε θέλουν να ρι-
σκάρουν να χάσουν τις παροχές αυτές
εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα
μας, για να εργαστούν σε μια ιδιωτική
επιχείρηση, στην οποία μάλιστα είναι
αβέβαιο το για πόσο καιρό θα παρα-
μείνουν. Επιπλέον, στις περιπτώσεις με-
ρικής απασχόλησης των ωφελούμενων
σε μια ιδιωτική επιχείρηση, το ύψος του
μισθού μπορεί να είναι το ίδιο ή και χα-
μηλότερο από τις παροχές που ήδη λαμ-
βάνουν. Έτσι, για αυτούς τους ωφε-

λούμενους καταλήγει οι παροχές αυτές
να λειτουργούν σαν αντικίνητρο για ερ-
γασία και οι επαγγελματικές τους διέ-
ξοδοι να είναι τελικά πολύ λίγες, δη-
λαδή μόνο σε Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ.,
όπου δίνεται η δυνατότητα διατήρησής
τους, ή σε προγράμματα ενίσχυσης της
απασχόλησης. Δηλαδή, βάσει του πρό-
σφατου Νόμου 4331/2015 (άρθρο 13),
σε περίπτωση εργασίας μέσω προ-
γραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλη-
σης, όπως προγράμματα κοινωφελούς
χαρακτήρα ή το προαναφερθέν ειδικό
τριετές πρόγραμμα νέων θέσεων ερ-
γασίας για την πρόσληψη ΑμεΑ του
οΑΕΔ, το επίδομα της πρόνοιας δια-
τηρείται παράλληλα με το μισθό.

Τέλος, δυσκολίες στη λειτουργία του
Γραφείου προκαλεί το ισχύον σύστημα
χρηματοδότησης των φορέων ψυχικής
υγείας που εποπτεύονται από το υπουρ-
γείο υγείας, όπως είναι η ΠΕΨΑΕΕ.
Συχνά, δηλαδή, υπάρχουν καθυστερή-
σεις στη χρηματοδότηση και επιπλέον
το ύψος της χρηματοδότησης που ανα-
λογεί στο φορέα, υπολογίζεται απο-
κλειστικά και μόνο βάσει του αριθμού
των ατομικών ή ομαδικών επισκέψεων
των ωφελούμενων στο Κέντρο. Αυτό
σημαίνει ότι μένουν εξολοκλήρου εκτός
χρηματοδότησης οι δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης των εργο-
δοτών σε θέματα εργασίας ανθρώπων
με ψυχική νόσο, όπως και οι επιστημο-
νικές δράσεις του Γραφείου, οι οποίες
είναι κομβικότατης σημασίας για την
αποτελεσματική λειτουργία του Γρα-
φείου και ταυτόχρονα απαιτούν πολλές
ανθρωποώρες που όμως βάσει του
υπάρχοντος συστήματος δεν κοστολο-
γούνται.
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Βάσει των παραπάνω διαπιστώσε-
ων έχουμε εντοπίσει κάποιες ανάγκες,
προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση
των ανθρώπων με ψυχική νόσο στην
αγορά εργασίας και θα θέλαμε να προ-
τείνουμε τα παρακάτω για το μέλλον:
Καταρχάς διαφαίνεται η ανάγκη συνέ-
χισης της πολύ στενής συνεργασίας του
Γραφείου που ήδη υπάρχει, με τους
Κοι.Σ.Π.Ε. Αττικής και της καλλιέρ-
γειας ακόμα στενότερης συνεργασίας
με τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Αττικής, κα-
θώς φαίνονται τελικά να είναι από τις
πιο σημαντικές επαγγελματικές διεξό-
δους για τους ωφελούμενους του Γρα-
φείου. Αυτό συμβαίνει και επειδή απο-
τελούν αρκετά προστατευμένα εργα-
σιακά περιβάλλοντα με σεβασμό στις
ανάγκες των ωφελούμενων, αλλά και
επειδή δίνεται στους εργαζόμενους η
δυνατότητα διατήρησης των όποιων πα-
ροχών λαμβάνουν παράλληλα με το μι-
σθό τους. Επίσης, διαφαίνεται η ανά-
γκη μιας ακόμα μεγαλύτερης προβολής
και διαφήμισης των Κοι.Σ.Π.Ε. και
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, ώστε να αυξηθεί
η ζήτηση των υπηρεσιών και προϊόντων
τους και να ανοίξουν έτσι θέσεις εργα-
σίας για τους ανθρώπους με ψυχική νό-
σο. Ίσως θα μπορούσε και το Γραφείο
να συμβάλει σε αυτό το εγχείρημα αξιο-
ποιώντας το Δίκτυο επιχειρήσεων που
ήδη έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να
αναπτύσσει. Για παράδειγμα, μια ιδιω-
τική επιχείρηση θα μπορούσε να προ-
τιμήσει να αξιοποιήσει το συνεργείο
καθαρισμού ή το κέτερινγκ ενός
Κοι.Σ.Πε. από κάποιο άλλο ιδιωτικό
συνεργείο, προσφέροντας έτσι έμμεσα
εργασία σε ανθρώπους με ψυχική νό-
σο.

Κλείνοντας, διακρίνουμε την ανά-
γκη για θεσμικές παρεμβάσεις, με στό-
χο τη βελτίωση της πρόσβασης των αν-
θρώπων με ψυχική νόσο στην εργασία
και στην κατάρτιση. Ήδη η ΠΕΨΑΕΕ
αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της
από την υποστήριξη της απασχόλησης
ανθρώπων με ψυχική νόσο, έχει προ-
βεί σε θεσμικές παρεμβάσεις για τη δι-
ευκόλυνση της ένταξής τους στην ερ-
γασία και στην κατάρτιση. Πιο συγκε-
κριμένα, το άρθρο 13 του Νόμου
4331/2015, στο οποίο προαναφερθήκα-
με, για τη διατήρηση των παροχών,
όπως το επίδομα πρόνοιας παράλληλα
με το μισθό σε περίπτωση εργασίας μέ-
σω προγραμμάτων ενίσχυσης της απα-
σχόλησης, είναι αποτέλεσμα θεσμικής
παρέμβασης της ΠΕΨΑΕΕ. Επίσης, η
ΠΕΨΑΕΕ υποστήριξε τον Σωματείο
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Αυ-
τοεκπροσώπηση», προκειμένου να διεκ-
δικήσει το δικαίωμα των ανθρώπων με
ψυχική νόσο να συμμετέχουν ως ΑμεΑ
στα προγράμματα κατάρτισης της Σχο-
λής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
ΑΜΕΑ του οΑΕΔ, με αποτέλεσμα για
πρώτη φορά το 2015 να εισαχθούν κα-
ταρτιζόμενοι με ψυχική νόσο στη Σχο-
λή. Χρειάζεται όμως να γίνουν και άλ-
λες θεσμικές παρεμβάσεις, προκειμέ-
νου να γίνει πιο φιλικό για τους εργο-
δότες το Ειδικό τριετές πρόγραμμα νέ-
ων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη
ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
ή προκειμένου να υλοποιηθούν εξειδι-
κευμένα προγράμματα εργασίας και
κατάρτισης που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του συγκεκριμένου πλη-
θυσμού των ανθρώπων με ψυχική νόσο
αλλά και των εργοδοτών.
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Εισαγωγή

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας,
όταν ξεκίνησε τόσο στις ΗΠΑ, όσο και
στις χώρες της Ευρώπης απευθυνόταν
σε άτομα που κατά κύριο λόγο ήταν
απόλυτα ενσωματωμένα στο υφιστάμε-
νο πολιτιστικό πλαίσιο. Εδώ και πάνω
από 40 χρόνια, η συμβουλευτική πρα-
κτική άρχισε να υφίσταται σοβαρή κρι-
τική ως προς την ανεπάρκειά της για τις
εθνικές μειονότητες και παράλληλα άρ-
χισαν συστάσεις στους συμβούλους να
ενσωματώνουν στη δουλειά τους μια
διαπολιτισμική προσέγγιση. Μόλις τα
τελευταία χρόνια οι σύμβουλοι άρχισαν

να συνειδητοποιούν σοβαρά την πολι-
τιστική ποικιλομορφία των πελατών
τους και να προετοιμάζονται για να
ανταπεξέλθουν στις εξατομικευμένες
ανάγκες τους (Pederson & Loc, 1996).
Η διαπολιτισμική προσέγγιση φαίνεται
να είναι όλο και πιο απαραίτητη σήμε-
ρα. Μεταξύ των δημογράφων υπάρχει
μια συνεχώς αυξανόμενη αντίληψη ότι
το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα καθίσταται φυλετικά και
εθνοτικά όλο και πιο ποικιλόμορφο. οι
σύγχρονες κοινωνίες ήδη χαρακτηρί-
ζονται από ανομοιογένεια ως προς τη
σύνθεσή τους. Σημαντικές πληθυσμια-
κές ομάδες ατόμων διαφοροποιούνται

* Η Κ.Δ. είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΑΣΠΑιΤΕ. Επικοινωνία: Μαρούσι (Σταθμός «Ει-
ΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ), Ταχ. δ/νση: Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 141 21, 210-9918571, konstchr@otenet.gr.

Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 107, Μάρτιος-Μάιος 2016, σσ. 699-706
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των άτυπων ή αυτοπεριγραφι-
κών τεχνικών στη διαπολιτισμική συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και η
ανάλυση των λόγων αποτελεσματικότητάς τους. Η χρήση των άτυπων μεθόδων αποσκοπεί
στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. ο συμβουλευόμενος ενεργοποι-
είται για τη δημιουργία του επαγγελματικού του προφίλ και τη λήψη επαγγελματικής από-
φασης αναλαμβάνοντας μια επαγωγική έρευνα ξεκινώντας από το αδιαφοροποίητο και φτά-
νοντας στο εξειδικευμένο που αφορά τον ίδιο σε σχέση με το περιβάλλον του ενώ ταυτόχρονα
έχει πρόσβαση στα δικά του εμπειρικά βιώματα και ζωτικές αντιλήψεις, όπως τις έχει βιώσει
στο δικό του πολιτισμικό πλαίσιο. 

Λέξεις κλειδιά: Άτυπες τεχνικές, Διαπολιτισμική συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσα-
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από την πλειοψηφία του συνολικού πλη-
θυσμού μιας χώρας ως προς διάφορα
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα
εθνότητα καταγωγής, θρησκεία, κουλ-
τούρα. Αυτές οι ομάδες αποτελούν πο-
λιτισμικές μειονότητες εντός της επι-
κράτειας μιας χώρας και αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες που χρήζουν προσεκτι-
κή αν όχι ειδική συμβουλευτική υπο-
στήριξη. 

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική πα-
ρέμβαση οφείλει να είναι ρητά δομη-
μένη (Brown & Brooks, 1990) και να
χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές που
θα βοηθούν το άτομο να επιλύει με ρε-
αλιστικό τρόπο το πρόβλημά του.

Η παρούσα εργασία μελετά τη χρή-
ση των άτυπων ή αυτοπεριγραφικών τε-
χνικών στη διαπολιτισμική συμβουλευ-
τική επαγγελματικού προσανατολισμού
και αναλύει τους λόγους αποτελεσμα-
τικότητάς τους. Η χρήση των άτυπων
μεθόδων είτε είναι απόρροια της ψυ-
χανάλυσης, της εξελικτικής ψυχολογίας,
είτε των εργασιών του Carl Rogers απο-
σκοπεί στην προσωπική και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη του ατόμου. Στην προ-
οπτική της ανάπτυξης, ο συμβουλευό-
μενος πρέπει να βιώσει εμπειρίες, να
τους δώσει νόημα και να τις εντάξει σε
ένα πλαίσιο σύμφωνα με το δικό του
αξιολογικό σύστημα. 

Μοντέλο παρέμβασης

ο σύμβουλος επαγγελματικού προ-
σανατολισμού οφείλει να αναγνωρί-
σει –και όχι να αγνοήσει– την ύπαρξη
ιδιαίτερων πολιτιστικών παραγόντων
τους οποίους πρέπει να ενσωματώσει

στο συμβουλευτικό μοντέλο παρέμβα-
σης που θα χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα
με το μοντέλο συμβουλευτικής των
Fouad και Bingham (1995) ο σύμβου-
λος ξεκινά με την εγκαθίδρυση μιας
σχέσης επαφής αποδεχόμενος τα πολι-
τιστικά πρότυπα του πελάτη χωρίς να
επιθυμεί να τα αλλάξει. Στη συνέχεια,
κάνει τη διάγνωση των προβλημάτων
που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία και
αξιολογεί την επίδραση των πολιτισμι-
κών παραγόντων της κουλτούρας του.
Σε αυτό το σημείο είναι έτοιμος να θέ-
σει τους συμβουλευτικούς στόχους και
να υλοποιήσει τη συμβουλευτική πα-
ρέμβαση που πρέπει να ταιριάζει στην
κουλτούρα του συμβουλευόμενου.

Η συμβουλευτική παρέμβαση, σύμ-
φωνα με το μοντέλο επαγγελματικού
προσανατολισμού του Τασιόπουλου
(2015) ακολουθεί μια δομημένη πορεία
χρησιμοποιώντας άτυπες τεχνικές πα-
ρέμβασης. Σύμφωνα με το μοντέλο που
προτείνει πρώτον, ενισχύεται η αυτοα-
ντίληψη του ατόμου. Το άτομο ανακα-
λύπτει/ γνωρίζει/ συνειδητοποιεί τα χα-
ρακτηριστικά του προφίλ του όπως: εν-
διαφέροντα, προσωπικά χαρακτηρι-
στικά, δεξιότητες, αξίες, επιθυμίες σχε-
τικά με τις συνθήκες εργασίας.

Αρκετές θεωρίες (Bandura, 1977.

Tiedemant, 1961. Warnath, 1975. Super,
1975) υποστηρίζουν τη σημασία της αυ-
τοαντίληψης, καθώς και της αυτοεκτί-
μησης στην επαγγελματική συμβουλευ-
τική. Η αυτοεκτίμηση, η οποία συνήθως
ορίζεται ως η θετική ή αρνητική στάση
του ατόμου απέναντι στον εαυτό του
(Harter, 1999, Λεονταρή, 1996, Μακρή-
Μπότσαρη, 2001) επηρεάζει τη δυνα-
τότητα πρόσβασής του στην εκπαίδευ-
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ση και απασχόληση δημιουργώντας ένα
φαύλο κύκλο αλληλο-τροφοδότησης με
το περιβάλλον. ο σύμβουλος πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την αυτοαντίληψη και
αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου,
ως χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη
λειτουργικότητά του και επομένως τη
δυνατότητα και ικανότητα που έχει στη
λήψη επαγγελματικής απόφασης. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το μο-
ντέλο επαγγελματικού προσανατολι-
σμού (Τασιόπουλος, 2015), ακολουθεί
η φάση εντοπισμού πληροφοριών του
περιβάλλοντος αναφορικά με στοχευ-
μένα επαγγέλματα και τις δυνατότητες
σχετικής εκπαίδευσης.

Τέλος, το άτομο προκειμένου να πά-
ρει την επαγγελματική του απόφαση
οφείλει να ιεραρχήσει, συνδυάσει και
αξιολογήσει τις πληροφορίες (εσωτε-
ρικές και εξωτερικές) που έχει απο-
κτήσει κατά τις δύο προηγούμενες φά-
σεις της διαδικασίας. Συνοπτικά, οι
ενέργειες που προτείνονται στο μοντέ-
λο επαγγελματικής συμβουλευτικής
(Δόλγυρα, 2004, σελ 8) είναι: αυτοα-
ντίληψη, περιβαλλοντογνωσία-πληρο-
φόρηση, ενσωμάτωση πληροφοριών και
λήψη απόφασης, υλοποίηση σχεδίου
δράσης.

Μεθοδολογικά θέματα

Καθοριστικής σημασίας για την απο-
τελεσματικότητα της συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού απο-
τελεί όχι μόνο η στάση του συμβούλου,
το κλίμα αποδοχής και κατανόησης αλ-
λά και η μεθοδολογία, οι τεχνικές και
τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει.

οι έρευνες που αναφέρονται σε ει-
δικές ανάγκες της διαπολιτισμικής συμ-
βουλευτικής αν και αυξάνονται αριθ-
μητικά είναι ακόμη σε βρεφικό στάδιο.
Αυτό που χρειάζεται ένας επαγγελμα-
τίας σύμβουλος επαγγελματικού προ-
σανατολισμού είναι τεχνικές, διαδικα-
σίες και εργαλεία διαπολιτισμικής συμ-
βουλευτικής που θα απορρέουν από επι-
στημονική μελέτη. 

Το 1974 οι Καναδοί μελετητές
Pelletier, Noiseux και Bujold γνωστο-
ποίησαν στην επιστημονική κοινότητα
τη δουλειά τους «Ενεργοποίηση της
Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανά-
πτυξης» η οποία στηρίζεται στη χρήση
άτυπων μεθόδων με πλήρως οριζόμε-
νες τεχνικές και εργαλεία. Στη συνέ-
χεια, οι αυτοπεριγραφικές μέθοδοι άρ-
χισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως στη
Γαλλία σε διαφορετικές ομάδες συμ-
βουλευομένων όσον αφορά την ηλικία,
το εκπαιδευτικό επίπεδο και την κοι-
νωνικο-πολιτισμική κατάσταση. οι
Mouillet & Colin (2000) ανέπτυξαν μια
πλήρως δομημένη μεθοδολογία και υλι-
κό βασισμένοι στη θεωρητική προσέγ-
γιση των Pelletier και των συνεργατών
του (ο.π.).

Τι είναι οι άτυπες τεχνικές
οι άτυπες τεχνικές είναι αυτοπερι-

γραφικά εργαλεία, όπως οι βιωματικές
ασκήσεις που μπορεί να χρησιμοποιή-
σει ο σύμβουλος κατά τη διάρκεια της
αναπτυξιακής φάσης της συμβουλευτι-
κής παρέμβασης.

οι άτυπες τεχνικές ενεργοποιούν το
συμβουλευόμενο σε γνωστικο-συναι-
σθηματικό επίπεδο και τον βοηθούν να
εμπλακεί σε μια διαδικασία που πρέ-
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πει να βιώσει παρά να την υποστεί. ο
συμβουλευόμενος αναλαμβάνει μια
επαγωγική έρευνα για τη διαμόρφωση
τόσο του επαγγελματικού του προφίλ,
όσο και του προσωπικού του σχεδίου
δράσης ξεκινώντας από το αδιαφορο-
ποίητο και φτάνοντας στο εξειδικευμέ-
νο που αφορά τον ίδιο σε σχέση με το
περιβάλλον του. Επεξεργάζεται δεδο-
μένα μέσω μιας νοητικής διεργασίας
διαφορετικών σταδίων (πχ διερεύνηση,
ανάλυση, αποκρυστάλλωση, αξιολόγη-
ση), ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπεται
να έχει πρόσβαση στα δικά του εμπει-
ρικά βιώματα και ζωτικές αντιλήψεις
όπως τις έχει βιώσει στο δικό του πολι-
τισμικό πλαίσιο. 

Επισημαίνεται ότι η φιλοσοφία χρή-
σης των άτυπων τεχνικών επηρεάστη-
κε από τη θεωρία ανάπτυξης του Super
(1963), στην οποία υποστηρίζεται ότι η
διαδικασία που θα οδηγήσει στην επι-
λογή επαγγέλματος συνεπάγεται την
υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.
Τέσσερες από αυτές τις ενέργειες «διε-
ρεύνηση», «αποκρυστάλλωση», «προσ-
διορισμός» και «πραγμάτωση» έχουν
εμπνεύσει τη θεωρητική προσέγγιση
των Pelletier, Noiseux και Bujold (ο.π.).
Σύμφωνα με την πρώτη, το άτομο πριν
επιλέξει επάγγελμα διερευνά. Συλλέ-
γει, δηλαδή, πληροφορίες για τον εαυ-
τό του, τα επαγγέλματα και το περι-
βάλλον. Σε αυτές τις πληροφορίες θα
στηριχθεί αργότερα προκειμένου να
πάρει απόφαση. Στη συνέχεια, πρέπει
να τις ταξινομήσει, να τις αποκρυσταλ-
λώσει. Σε αυτή τη φάση δομεί τις πλη-
ροφορίες με βάση τα κοινά τους χαρα-
κτηριστικά μέσα από διαδικασίες ανά-
λυσης, σύγκρισης, διευκρίνησης. Η

ενέργεια που ακολουθεί είναι ο προσ-
διορισμός των προτιμήσεων. Αυτό επι-
τυγχάνεται μέσω της ιεράρχησης και
αξιολόγησης των δομημένων πληρο-
φοριών. Τέλος, με την ενέργεια της
πραγμάτωσης το άτομο σχεδιάζει ένα
πρακτικό πλάνο υλοποίησης του στό-
χου του λαμβάνοντας υπόψη την πραγ-
ματικότητα, τα πιθανά εμπόδια και τους
τρόπους επίτευξης.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με το στό-
χο της άσκησης/τεχνικής που θα χρησι-
μοποιηθεί, τα στάδια μπορεί να ποικί-
λουν σε αριθμό και περιεχόμενο. Προ-
κειμένου να γίνουν κατανοητά τα στά-
δια, παρακάτω αναφέρονται συγκε-
κριμένα παραδείγματα βιωματικών
ασκήσεων δύο συγγραφέων που μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος
επαγγελματικού προσανατολισμού και
αφορούν τη διερεύνηση συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών του ατόμου. Στα πα-
ραδείγματα αυτά συντάσσουμε εμείς
τις οδηγίες που θα μπορούσε να δώσει
ένας σύμβουλος στους συμβουλευόμε-
νούς του, καθώς και τα στάδια ακο-
λουθώντας τα βήματα που αναφέρουν
οι συγγραφείς.

Θα χρησιμοποιήσουμε ως πρώτο πα-
ράδειγμα την άσκηση «Τα φτερά της
Επιθυμίας» (Mouillet & Colin, 2000,
σελ. 133-134). Αναφέρονται έξι στάδια:
διερεύνηση, ανάλυση, διευκρίνιση, αξιο-
λόγηση, αποκρυστάλλωση, ιεράρχηση.
Στόχος της άσκησης είναι ο συμβου-
λευόμενος να εντοπίσει κάποιες αξίες
και ενδιαφέροντά του.

ο σύμβουλος δίνει τις οδηγίες σε έξι
στάδια:
1ο στάδιο: Διερεύνηση. οδηγίες συμ-

βούλου: «Σκεφτείτε και γράψτε δέ-
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κα εμπειρίες που θα θέλατε να βιώ-
σετε, όσο ανεδαφικές και αν είναι.
Πρέπει να επιλέξετε εμπειρίες όπου
θα είστε πρωταγωνιστές και όχι θε-
ατές».

2ο στάδιο: Ανάλυση. οδηγίες συμβού-
λου: «Τώρα, θα συντάξετε μια μικρή
παράγραφο στην οποία θα εξηγεί-
τε γιατί θα θέλατε να τις βιώσετε και
τι περιμένετε από κάθε εμπειρία».

3ο στάδιο: Διευκρίνιση. οδηγίες συμ-
βούλου «Σκεφτείτε αυτό που εκ-
φράζουν για εσάς οι εμπειρίες σε
σχέση με τις αξίες και τα ενδιαφέ-
ροντα». 

4ο στάδιο: Αξιολόγηση. οδηγίες συμ-
βούλου: «Τώρα, θα ταξινομήσετε τις
δέκα εμπειρίες, από την πιο επιθυ-
μητή στη λιγότερο επιθυμητή, βαθ-
μολογώντας με 10 την πλέον επιθυ-
μητή. Μετά, θα καταρτίσετε ένα κα-
τάλογο με τις δέκα εμπειρίες τις
οποίες θα κατατάξετε σύμφωνα με
το κριτήριο της επιθυμίας, όπου η
εμπειρία με τη μεγαλύτερη βαθμο-
λογία θα είναι επικεφαλής του κα-
ταλόγου».

5ο στάδιο: Αποκρυστάλλωση. οδηγίες
συμβούλου: «Να αναζητήσετε και
να καταγράψετε τα πιθανά κοινά
σημεία που θα εντοπίσετε στις διά-
φορες εμπειρίες σας»

6ο στάδιο: Ιεράρχηση. οδηγίες συμ-
βούλου: «Να συγκρίνετε τα αποτε-
λέσματά σας και να τα ιεραρχήσετε
με σειρά σημαντικότητας».
Θα χρησιμοποιήσουμε ως δεύτερο

παράδειγμα την άσκηση «Αξιόλογες
επιλογές» (Τασιόπουλος, 2015 σελ. 58-
64) Αναφέρονται πέντε στάδια: διε-
ρεύνηση, ανάλυση, διευκρίνιση, ταξινό-

μηση, αξιολόγηση. Στόχος της άσκησης
είναι ο συμβουλευόμενος να εντοπίσει
μερικές από τις αξίες του.

ο σύμβουλος δίνει τις οδηγίες σε πέ-
ντε στάδια:
1ο στάδιο: Διερεύνηση. οδηγίες συμ-

βούλου «Να σκεφτείς και να γρά-
ψεις όσο το δυνατό περισσότερες
επιλογές έχεις κάνει μέχρι σήμερα
στη ζωή σου και για τις οποίες δεν
έχεις μετανιώσει, αλλά αντίθετα νιώ-
θεις ευχαρίστηση ή υπερηφάνεια.
Δεν έχει σημασία πού και πότε έκα-
νες αυτές τις επιλογές (π.χ. στο σπί-
τι, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρό-
νο, σε διακοπές, σε χώρους δουλει-
άς). Επιλογές κάνουμε συχνά, όπως
για παράδειγμα επιλογές φίλων, δια-
κοπών, βιβλίων, μουσικής, θεάτρου,
κινηματογράφου, χόμπι».

2ο στάδιο: Ανάλυση. οδηγίες συμβού-
λου «Τώρα, να γράψεις όσο πιο ανα-
λυτικά μπορείς γιατί είναι σημαντι-
κή για σένα η κάθε επιλογή».

3ο στάδιο: Διευκρίνιση. οδηγίες συμ-
βούλου «Με τη βοήθεια της ενδει-
κτικής λίστας επαγγελματικών αξιών
μπορείς να συγκρίνεις και να δεις
ποιες από τις αξίες της λίστας ται-
ριάζουν περισσότερο σ’ αυτά που
προέκυψαν από τις απαντήσεις που
έδωσες αμέσως παραπάνω στην
ανάλυση όλων των επιλογών. Θα
χρησιμοποιήσεις, δηλαδή, τις ονο-
μασίες των επαγγελματικών αξιών
της ενδεικτικής λίστας για να ονο-
μάσεις τις δικές σου επαγγελματι-
κές αξίες».

4ο στάδιο: Ταξινόμηση. οδηγίες συμ-
βούλου «Να καταγράψεις και ταξι-
νομήσεις όλες τις επαγγελματικές
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αξίες που βρήκες έως εδώ σε τρεις
κατηγορίες: πολύ, λίγο ή καθόλου
σημαντικές». Σημειώνεται ότι η πρό-
ταση «όλες τις επαγγελματικές αξίες
που βρήκες έως εδώ» σημαίνει ότι
ο συμβουλευόμενος έχει ήδη ολο-
κληρώσει και άλλες ασκήσεις διε-
ρεύνησης αξιών, και σε αυτό το ση-
μείο θα χρησιμοποιήσει όλα τα απο-
τελέσματα.

5ο στάδιο: Αξιολόγηση. οδηγίες συμ-
βούλου «τώρα, να αντιγράψεις τις
αξίες που ταξινόμησες ως πολύ ση-
μαντικές για σένα και να τις αξιο-
λογήσεις χρησιμοποιώντας ένα βαθ-
μό προτίμησης για κάθε αξία. Θα ξε-
κινήσεις με το βαθμό 1 για την αξία
που σε ενδιαφέρει πιο πολύ. Θα συ-
νεχίσεις με το βαθμό 2 για την αξία
που σε ενδιαφέρει λιγότερο, με το
βαθμό 3 για την αξία που σε ενδια-
φέρει ακόμη λιγότερο, μέχρι να κα-
λύψεις όλες τις αξίες. οι βαθμοί θα
είναι ισόποσοι με τις αξίες σου».

Χρησιμότητα των άτυπων τεχνικών

οι αυτοπεριγραφικές ασκήσεις εί-
ναι χρήσιμα εργαλεία στην εφαρμογή
της συμβουλευτικής επαγγελματικού
προσανατολισμού για διάφορους λό-
γους. Βοηθούν στην παροχή ουσιαστι-
κής πληροφόρησης για τη δημιουργία
του επαγγελματικού προφίλ του συμ-
βουλευόμενου και για τη λήψη επαγ-
γελματικής απόφασης. Ενεργοποιούν
το συμβουλευόμενο και τον καθιστούν
αυτόνομο στην επιλογή των επαγγελ-
ματικών του στόχων. Βέβαια, συγκρι-
νόμενες με τα τεστ, οι άτυπες τεχνικές

εμφανίζουν το μειονέκτημα ότι απαι-
τούν περισσότερο χρόνο. Όμως, είναι
πιο κατάλληλες για άτομα που δεν ανή-
κουν στην κυρίαρχη εθνοπολιτισμική
ομάδα μιας χώρας. Τα τεστ και τα ερω-
τηματολόγια μπορούν να συμπεριλαμ-
βάνουν πολιτιστικές συνιστώσες που
ευνοούν τα άτομα που ανήκουν σε ευ-
νοημένα περιβάλλοντα. Είναι δε κατα-
νοητό ότι αυτά τα δομημένα εργαλεία
πρέπει να αποφεύγονται στην περί-
πτωση που χαρακτηρίζονται από πολι-
τισμική μονομέρεια και δεν έχουν σταθ-
μιστεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, οι άτυπες τε-
χνικές θέτουν το πρόβλημα της αντι-
κειμενικότητας, κάτι που εντείνεται κυ-
ρίως στις περιπτώσεις που ο συμβου-
λευόμενος θέτει σε λειτουργία μηχανι-
σμούς άμυνας προκειμένου να δια-
σφαλίσει την προστασία του. Σε αυτό
το σημείο είναι κρίσιμος ο ρόλος του
συμβούλου να χρησιμοποιήσει ορθά τη
συμβουλευτική σχέση, κατάλληλα ερ-
γαλεία και τεχνικές ή τη λειτουργία της
παραπομπής εφόσον κριθεί αναγκαίο.

οι άτυπες τεχνικές έχουν, επίσης,
το πλεονέκτημα ότι μπορούν να εξα-
σφαλίζουν πληροφορίες σχετικά με την
ποιότητα, ενώ τα δομημένα εργαλεία
παρέχουν κυρίως τη δυνατότητα ποσο-
τικής αξιολόγησης. Επιπλέον, όσο αξιό-
πιστα και αν είναι τα τεστ δεν καθιστούν
το άτομο κύριο των ενεργειών του και
υπεύθυνο για το σχέδιό του πράγμα που
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των
άτυπων τεχνικών.

Επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση των
άτυπων τεχνικών επιτυγχάνεται όταν ο
σύμβουλος ασκεί επιρροή στη μέθοδο
και στη διαδικασία, αλλά όχι στο πε-
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ριεχόμενο. Το περιεχόμενο ανήκει στο
συμβουλευόμενο. Αυτή η οπτική είναι
σημαντική και κάνει τη χρήση των άτυ-
πων τεχνικών κατάλληλη στη διαπολι-
τισμική συμβουλευτική. 

οι αυτοπεριγραφικές τεχνικές είναι
αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται
από έναν σύμβουλο που διαθέτει δια-
πολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες και
ασκεί επιρροή στη μέθοδο και τη δια-
δικασία εφαρμογής τους χωρίς να πα-
ρεμβαίνει στο περιεχόμενο που δίνεται
από το συμβουλευόμενο. Η χρήση των
άτυπων τεχνικών από το σύμβουλο πρέ-
πει να γίνεται με τρόπο που να διευκο-
λύνει την αυτοπεριγραφή και την αντί-
ληψη από το ίδιο το άτομο. οι σύμβου-
λοι με διαπολιτισμικές δεξιότητες έχουν
πολιτισμικές αξίες βοηθητικά διακεί-
μενες προς πελάτες που είναι εθνικά,
φυλετικά ή πολιτισμικά όμοιοι ή δια-
φορετικοί από αυτούς. Είναι, επίσης,
εξοικειωμένοι με τις πολιτισμικές πε-
ποιθήσεις και αξίες των ατόμων που

ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες και
κυρίως τις ομάδες με τις οποίες δου-
λεύουν. 

Η σύγχρονη αντίληψη του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού στηρίζει τη
χρήση αυτοπεριγραφικών μεθόδων
προκειμένου να διευκολυνθεί ο συμ-
βουλευόμενος να επικοινωνήσει με τον
εαυτό του. Επιτρέπουν να γίνει αντιλη-
πτή η ολότητα του πολιτισμικά διαφο-
ρετικού ατόμου μέσα από την πολλα-
πλότητα των διαφορετικών πληροφο-
ριών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη
συνέχιση της προσωπικής του ιστορίας
και ταυτότητας.

Χρησιμοποιούμενες για πάνω από
40 χρόνια, οι αυτοπεριγραφικές τε-
χνικές αποτελούν μια κοινή βάση για
πολλές πρακτικές διαπολιτισμικής συμ-
βουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο έχοντας ως στόχο τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό και την
απασχολησιμότητα των συμμετεχό-
ντων.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ





1. Εισαγωγή

Η μετανάστευση αυξάνεται ανησυ-
χητικά έντονα τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να

έχει αρκετά υψηλό ποσοστό μετανα-
στών, σε σύγκριση με τον πληθυσμό της
αλλά και συγκριτικά με το ποσοστό με-
ταναστών που έχουν καταγραφεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Σάλμοντ, 2007).
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κειμένων. 
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Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότη-
τας χαρακτηρίζει πλέον την ελληνική
κοινωνία, και τούτο καθιστά επιτατική
την ανάγκη υιοθέτησης νέων πρακτι-
κών, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και ευ-
ρύτερα στην κοινωνία. Ο Παπάς (1998)
ορίζει την παιδαγωγική, ως επιστήμη
της αγωγής. Οι έννοιες αγωγή και μά-
θηση αλληλοσυνδέονται στην εκπαί-
δευση, μέσω της οποίας κατά την παι-
δική ηλικία επέρχονται αλλαγές στη συ-
μπεριφορά (Ξωχέλλης, 1986). Ο διευ-
θυντής λοιπόν, οφείλει να στηρίξει απο-
τελεσματικά την εκπαίδευση των αλλο-
δαπών μαθητών/μαθητριών, να εφαρ-
μόσει συγκεκριμένη πολιτική προς όφε-
λος αυτών, αλλά και προς όφελος των
γηγενών μαθητών. Σύμφωνα με το γε-
ωργογιάννη (1997) οι γηγενείς και οι
αλλοδαποί μαθητές/αλλοδαπές μαθή-
τριες πρέπει μέσα από την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία να αποκτήσουν οικου-
μενική εικόνα της Ελληνικής κοινωνίας,
να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες επικοινωνίας, ώστε να
συμβιώσουν αρμονικά σε μια δημο-
κρατική κοινωνία, να ευαισθητοποιη-
θούν και να αποδεχθούν τη διαφορετι-
κότητα, ως κοινωνική αναγκαιότητα. 

Η εκπαίδευση οφείλει να έχει ως
στόχο την κατάκτηση επικοινωνιακών
κατά πρώτο λόγο δεξιοτήτων, οι οποί-
ες θα επιτρέψουν στους μαθητές / μα-
θήτριες να επικοινωνήσουν με προφο-
ρικό ή γραπτό λόγο, ώστε να μπορέσουν
να συμμετέχουν στη διαδικασία της μά-
θησης αλληλεπιδρώντας με τους εκ-
παιδευτικούς και τους συμμαθητές τους.
Μετά την απόκτηση των επικοινωνια-
κών δεξιοτήτων, θα αναπτύξουν κοι-
νωνικές δεξιότητες και έτσι θα μπορέ-

σουν να συμβιώσουν και να καλύψουν
τις σχολικές και κοινωνικές απαιτήσεις
που δημιουργούνται. Μεγάλο ρόλο σε
αυτό παίζει η διοίκηση των σχολικών
μονάδων την οποία οι Κυθραιώτης &
Πασιαρδής (2006) χαρακτηρίζουν τη
διοίκηση ως πολυδιάστατη και πολυε-
πίπεδη έννοια διότι ασκείται από άτο-
μα που κατέχουν θέσεις σε διάφορα
επίπεδα όπως είναι ο διευθυντής, οι εκ-
παιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. 

Η Πετρίδου (2005) θεωρεί ότι η δι-
οίκηση των σχολικών μονάδων για να
έχει αποτελεσματικά γνωσιακά προϊό-
ντα χρειάζεται να είναι συνεχής και δυ-
ναμική διαδικασία του προγραμματι-
σμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης
και του ελέγχου όλων των παραγωγι-
κών πόρων που συμμετέχουν στην εκ-
παιδευτική προσπάθεια. Αυτό σημαί-
νει ότι οι μαθητές/τριες στην τάξη θα
πρέπει να εξοικειωθούν με τις μορφές
που παίρνει η επικοινωνία, οι οποίες
καθορίζονται από το χώρο, τις συνθή-
κες, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην
επικοινωνία, το κανάλι, τα μέσα επι-
κοινωνίας, και τις κοινωνικές νόρμες,
γλωσσικής και μη συμπεριφοράς (Το-
κατλίδου, 1986). για να επιτευχθεί αυ-
τό ο διευθυντής χρειάζεται να έχει προ-
σόντα ηγέτη, να μπορεί να ασκήσει
επιρροή στη διαδικασία της αλλαγής
και του μετασχηματισμού των σκέψε-
ων, των στάσεων και των συναισθημά-
των των ατόμων της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. Με τούτο συμφωνεί ο Μπου-
ραντάς (2005) αναλύοντας τα τρία χα-
ρακτηριστικά του διευθυντή-ηγέτη:
εξουσία, επιρροή και δύναμη. Ο διευ-
θυντής ως ηγέτης εκτός από το να δια-
μορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον
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χρειάζεται να κατέχει πάρα πολλές ικα-
νότητες ακόμα και εναλλακτικές για να
μπορεί να χρησιμοποιεί τις πλέον αρ-
μόζουσες για κάθε περίσταση (Αγγε-
λόπουλος & Φραγκούλης, 2003). Εν κα-
τακλείδι ο διευθυντής-ηγέτης δύναται
να διαμορφώσει το κατάλληλο περι-
βάλλον, να υποκινήσει τους εκπαιδευ-
τικούς της σχολικής μονάδας για την
επίτευξη των στόχων που έθεσαν και οι
οποίοι αποτελούν αποστολή της εκπαι-
δευτικής κοινότητας (Καταβάτης, 2003).

2. Γλωσσικές δυσκολίες αλλοδαπών
μαθητών/μαθητριών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα

Το ρεύμα μετανάστευσης που άρχι-
σε το 1990 και η επιστροφή στην Ελλά-
δα αρκετών οικογενειών από την πρώ-
ην Σοβιετική Ένωση ανάγκασε πολλά
παιδιά να ενταχθούν στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα χωρίς να γνωρίζουν
την ελληνική γλώσσα (Δαμανάκης, 2000).
Η Ελληνική Πολιτεία και η εκπαιδευτι-
κή κοινότητα με στόχο την ομαλή έντα-
ξη των αλλοδαπών μαθητών, έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο για να αντιμετωπίσει τις
νέες εκπαιδευτικές αναγκαιότητες που
δημιουργήθηκαν (Ινστιτούτο Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης, Ι.Π.Ο.Δ.Ε, 2004).

για την ελληνική πολιτεία και την
εκπαιδευτική πολιτική η εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσ-
σας από τους αλλοδαπούς μαθητές/αλ-
λοδαπές μαθήτριες στην Ελλάδα είναι
μια σημαντική παράμετρος και γι’ αυ-
τό έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο της
Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης ειδικά προγράμματα, έχουν γί-
νει σχετικές έρευνες και έχουν γραφτεί
αρκετά βιβλία. Το χαμηλό επίπεδο ελ-
ληνομάθειας που χαρακτηρίζει πολλούς
από τους αλλοδαπούς μαθητές/αλλο-
δαπές μαθήτριες, όπως έχουν δείξει τα
ερευνητικά δεδομένα, δυσχεραίνει κα-
τά πολύ κάθε προσπάθειά τους να αντα-
πεξέλθουν επιτυχώς στις σχολικές απαι-
τήσεις (Baker, 1996), ενώ οι επιπτώσεις
επηρεάζουν αρνητικά, αφενός μεν την
επίδοση, όχι μόνο στα γλωσσικά (Cum-
mins, 1996), αλλά και στα άλλα μαθή-
ματα, αφετέρου δε τη γενικότερη ψυ-
χολογική και κοινωνική τους υπόστα-
ση (Μάρκου, 1996). Ο Χατζησαββίδης
(1998) κατέταξε σε τρεις ομάδες τους
αλλοδαπούς μαθητές/αλλοδαπές μαθή-
τριες στη χώρα μας. Οι τρεις κατηγο-
ρίες μη ελληνόφωνων μαθητών/μαθη-
τριών με ιδιαίτερες γλωσσικές ανάγκες
ορίζονται ως εξής: α) αυτοί/ές που δε
γνωρίζουν καθόλου ελληνικά, β) αυ-
τοί/ές που γνωρίζουν κάποια ελληνικά
και γ) αυτοί/ές που γνωρίζουν τόσα ελ-
ληνικά, όσα και οι συνομήλικοί/ες ελ-
ληνόφωνοι/ες μαθητές/τριες. 

2.1 Κατανόηση-παραγωγή 
του ελληνικού γραπτού λόγου 
από τους αλλοδαπούς μαθητές/ τις 
αλλοδαπές μαθήτριες

Οι μαθητές/τριες που δεν γνωρίζουν
καθόλου ελληνικά ή γνωρίζουν κάποια
ελληνικά έχουν άμεση ανάγκη να μά-
θουν την ελληνική γλώσσα για να πα-
ρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχο-
λείου, να επικοινωνήσουν με τους δα-
σκάλους τους, με τους/τις συμμαθη-
τές/τριές τους και με τους ανθρώπους
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του ευρύτερου κοινωνικού τους περί-
γυρου, για να μπορέσουν να ενταχθούν
στο κοινωνικό σύνολο. Η υλοποίηση της
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας από σύ-
νολο ανθρώπων αποτελεί μια πολύ-
πλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει:
το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το
σχεδιασμό και την ανάπτυξή του, τον
διδάσκοντα, τη διδασκαλία στην τάξη,
τα εγχειρίδια και τους σπουδαστές
(Richards, 1978). Η S. Moirand (1979)
αναλύει ότι η κατανόηση και παραγω-
γή γραπτών κειμένων από παιδιά σε μια
γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους,
είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη.
Η ανεπαρκής γνώση της ξένης ή δεύ-
τερης γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα να
παράγουν γραπτό λόγο με τα χαρακτη-
ριστικά του προφορικού. 

Από τα αποτελέσματα μιας μελέτης
περίπτωσης για την παραγωγή γρα-
πτού λόγου (Καραδήμος, 2001) φάνη-
κε ότι οι αλλοδαποί μαθητές/αλλοδα-
πές μαθήτριες του δείγματος παρου-
σίασαν δυσκολία στην παραγωγή γρα-
πτού λόγου, η οποία ήταν εντονότερη
όταν επρόκειτο να παραγάγουν κεί-
μενα κατόπιν οδηγιών ή να καταγρά-
ψουν τον προφορικό τους λόγο. Πα-
ρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν σε
μια συγκριτική μελέτη των γλωσσικών
δεξιοτήτων των αλλοδαπών μαθη-
τών/μαθητριών στη δεύτερη γλώσσα με
αυτές των συμμαθητών/τριών τους με
μητρική γλώσσα την Ελληνική κατά τη
συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες, οι αλλοδαποί μαθη-
τές/αλλοδαπές μαθήτριες παρουσία-
σαν δυσκολίες στην παραγωγή γρα-
πτού λόγου (Σιδηροπούλου & Νικο-
λάου, 2002). 

2.2 Κατανόηση-παραγωγή 
του ελληνικού προφορικού λόγου από
τους αλλοδαπούς μαθητές/αλλοδαπές
μαθήτριες

Σύμφωνα με το γεωργογιάννη (2004)
όλα τα παιδιά αποκτούν τα πρώτα στοι-
χεία της πολιτισμικής, κοινωνικής,
γλωσσικής και προσωπικής τους ταυ-
τότητας στο κοινωνικό, πολιτισμικό και
γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο ανα-
πτύσσονται. Στο περιβάλλον αυτό ανα-
πτύσσουν τη γλώσσα τους και τις κοι-
νωνικές τους σχέσεις και όταν έρχονται
στο σχολείο μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις επικοινωνιακές ανάγκες που
δημιουργούνται. Κατέχουν έτσι κατά
μεγάλο μέρος την επικοινωνιακή γλώσ-
σα, τον προφορικό λόγο και μπορούν
να επικοινωνούν με ευκολία με το δά-
σκαλο και τους συμμαθητές τους. Οι
αλλοδαποί μαθητές/αλλοδαπές μαθή-
τριες ανάλογα με την κατανόηση του
ελληνικού προφορικού λόγου κατηγο-
ριοποιούνται σύμφωνα με το Δαμανά-
κη (1991) σε: 
α) μαθητές που έχουν απόλυτη άγνοια

του προφορικού λόγου,
β) μαθητές που έχουν σχετική άγνοια

του προφορικού λόγου,
γ) μαθητές που έχουν μέτρια γνώση του

προφορικού λόγου και
δ) μαθητές που έχουν καλή γνώση του

προφορικού λόγου.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται

ότι αυτοί που δε γνωρίζουν καθόλου ελ-
ληνικά πριν έρθουν στην Ελλάδα ανα-
πτύχθηκαν σε ένα πολιτισμικό, κοινω-
νικό και γλωσσικό περιβάλλον διαφο-
ρετικό από αυτό που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν μετά τον ερχομό τους στην
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Ελλάδα. Κάποιοι αλλοδαποί μαθητές
/αλλοδαπές μαθήτριες που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα μαθαίνουν δυο γλώσσες,
τη γλώσσα της χώρας τους για να επι-
κοινωνήσουν με τους γονείς τους, που
δε γνωρίζουν καλά ελληνικά, και την
ελληνική γλώσσα για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του σχολείου και του
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Όσοι
αλλοδαποί μαθητές/αλλοδαπές μαθή-
τριες έχουν γονείς που γνωρίζουν κα-
λά την ελληνική γλώσσα, γνωρίζουν τό-
σα ελληνικά, όσα και οι συνομήλικοί
τους ελληνόφωνοι μαθητές. 

Υπάρχουν όμως αλλοδαποί μαθη-
τές/αλλοδαπές μαθήτριες, που μετανά-
στευσαν στην Ελλάδα μετά τη σχολει-
οποίηση στην πατρίδα τους. Στην περί-
πτωση αυτή οι αλλοδαποί/αλλοδαπές,
αν χρησιμοποιήσουν σωστά τη γλώσσα
της πατρίδας τους, μπορούν να κατα-
κτήσουν την ελληνική γλώσσα ταχύτε-
ρα διότι η μητρική τους γλώσσα θα απο-
τελέσει τη βάση για την κατάκτηση της
ελληνικής γλώσσας (Χατζησσαβίδης,
1998).Συμπερασματικά λοιπόν, τα παι-
διά που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
υστερούν στη χρήση και κατανόηση του
ελληνικού προφορικού λόγου. Αυτό
αποτελεί και τη μεγαλύτερη δυσκολία
που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική
πολιτεία ώστε μετά τη μετανάστευση οι
μη ελληνόφωνοι μαθητές να αποκτή-
σουν την κατάκτηση βασικών επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων ώστε να μπορέ-
σουν να ενταχθούν ομαλά στη σχολική
τάξη (γεωργογιάννης, 2004). Στην πε-
ρίπτωση αυτή απαιτείται αρκετή δου-
λειά, ώστε οι αλλοδαποί μαθητές/αλ-
λοδαπές μαθήτριες να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχο-

λείου, να επικοινωνήσουν με τους δα-
σκάλους και τους συμμαθητές/συμμα-
θήτριές τους και γενικά με τον κοινω-
νικό περίγυρό τους (γεωργογιάννης,
2004).

2.3 Το πρόβλημα της ανάγνωσης και
της κατανόησης κειμένων από τους
αλλοδαπούς μαθητές/αλλοδαπές 
μαθήτριες

Σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγο-
ριοποίηση κατανόησης του προφορικού
λόγου, οι αλλοδαποί μαθητές/αλλοδα-
πές μαθήτριες έχουν, άλλοι μεγαλύτε-
ρη και άλλοι μικρότερη ανάγκη να κα-
τανοήσουν και να εσωτερικεύσουν τη
δομή και το μηχανισμό της ελληνικής
γλώσσας. Η κατανόηση της δομής και
του μηχανισμού της ελληνικής γλώσσας
θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τις
διαφορές από τη γλώσσα προέλευσης,
αν ανήκουν στην κατηγορία παιδιών
που μετανάστευσαν στην Ελλάδα μετά
τη σχολειοποίηση στην πατρίδα τους.
Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει να αποκτή-
σουν το απαραίτητο λεξιλόγιο της ελ-
ληνικής γλώσσας, που θα τους παρέχει
τη δυνατότητα να κατανοούν και να πα-
ράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. 

Συνήθως η διδασκαλία της ελληνι-
κής γλώσσας περιλαμβάνει μεθόδους
που προάγουν την καλλιέργεια του γρα-
πτού λόγου (λογοτεχνικό κείμενο, γραμ-
ματικοσυντακτική ανάλυση της γλώσ-
σας) που δεν προάγει τον προφορικό
λόγο και δεν καλλιεργεί τις επικοινω-
νιακές ικανότητες των αλλοδαπών και
παλιννοστούντων μαθητών. Ο Χατζη-
σαββίδης (1998) θεωρεί ότι δεν είναι
δυνατόν μόνο με τη διδασκαλία της
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γραμματικής και του συντακτικού να
μπορέσει κάποιος να καταστεί ικανός
ομιλητής μιας γλώσσας, αλλά απαιτεί-
ται γνώση των κανόνων που διαμορ-
φώνουν το λόγο ανάλογα με τις επι-
κοινωνιακές συνθήκες. Ακόμα θεωρεί,
ότι οι γεωγραφικοί παράγοντες και οι
κοινωνικοί παράγοντες δημιουργούν
τις διάφορες κοινωνικές διαλέκτους
(γλώσσα της δημοσιογραφίας, της πο-
λιτικής, των νέων, των παιδιών κ.τ.λ.)
και θεωρεί ότι πρέπει να διδάσκεται η
γλώσσα της κοινής συνεννόησης κατά
τα πρώτα στάδια για να αποκτήσουν οι
μη ελληνόφωνοι μαθητές/ελληνόφωνες
μαθήτριες τις απαραίτητες επικοινω-
νιακές ικανότητες.

Επίσης συνιστά διαφορετική μεθο-
δολογία για τη διδασκαλία της ελληνι-
κής γλώσσας στους αλλοδαπούς μαθη-
τές/αλλοδαπές μαθήτριες, ώστε να κα-
λύψουν τις επικοινωνιακές τους ανά-
γκες που παρουσιάζονται ανάλογα με
το κοινωνικό τους περιβάλλον. Τέλος
προτείνει, η διδασκαλία της νέας ελλη-
νικής γλώσσας, να προσανατολίζεται
σε μια διδασκαλία που οδηγεί στη λει-
τουργική χρήση της γλώσσας: α) με δι-
δακτικές δραστηριότητες παραγωγής
λόγου που θα λαμβάνουν υπόψη: το επί-
πεδο των μαθητών, τις γλωσσικές ανά-
γκες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα
τους, β) με την επεξεργασία του λόγου
που παράγουν οι μαθητές/μαθήτριες με
σκοπό τη βελτίωσή του, ώστε να απο-
κτήσουν οι μαθητές τους απαραίτητους
αυτοματισμούς, που θα τους επιτρέπουν
να παράγουν λόγο γραπτό και προφο-
ρικό και γ) με δραστηριότητες δομής,
όπως αντικαταστάσεις, αφαιρέσεις, με-
τασχηματισμούς, αλλαγές θέσεων των

γλωσσικών στοιχείων που έχουν την
ίδια λειτουργία (Richards, 1998). 

3. Ο ρόλος της πρώτης-μητρικής
γλώσσας των διδασκομένων στην
εκμάθηση της ελληνικής

Σύμφωνα με το Δαμανάκη (1991) η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από σύ-
νολο ανθρώπων αποτελεί μια πολύ-
πλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει:
α) το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
β) το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του
γ) το διδάσκοντα
δ) τη διδασκαλία στην τάξη
ε) τα εγχειρίδια και
στ) τους σπουδαστές.

Από τα συμπεράσματα ενός ερευ-
νητικού προγράμματος φάνηκε ότι οι
Βορειοηπειρώτες και Ρωσοπόντιοι πα-
λιννοστούντες αντιμετώπισαν όχι μόνο
προβλήματα προσαρμογής, αλλά και
προβλήματα εκμάθησης της γλώσσας
(Gagné, Daems, Kroon, Sturm &
Tarrab, 1987). Αλλά ποιο ρόλο μπορεί
να παίξει η συμμετοχή της πρώτης-μη-
τρικής γλώσσας των διδασκομένων στην
εκμάθηση της ελληνικής; Μητρική
γλώσσα μπορεί να αποτελεί η γλώσσα
της πρώτης κοινωνικοποίησης, η γλώσ-
σα της εκπαίδευσης αλλά και η εθνική
γλώσσα (Παπαπαύλου, 1997). Το νεο-
γέννητο άτομο μαθαίνει το νέο κώδικα
επικοινωνίας, ο οποίος συνήθως είναι
ταυτόσημος και στους δύο γονείς του,
από τους γονείς. Δεν συμβαίνει πάντο-
τε αυτό καθώς τελευταία τα διαζύγια
αυξάνουν και τα παιδιά μεγαλώνουν με
τον ένα από τους δυο γονείς κατά πλει-
οψηφία με τη μητέρα. Έτσι η μητέρα
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συνήθως βρίσκεται πάντα πιο κοντά σε
αυτά, μαθαίνει τον κώδικα επικοινω-
νίας και εξαιτίας αυτής της σχέσης με
τη μητέρα του, ο κώδικας αυτός αποτε-
λεί και το μητρικό κώδικα επικοινωνίας
δηλαδή τη μητρική γλώσσα (γεωργο-
γιάννης, 2004). 

Οι αλλοδαποί μαθητές/αλλοδαπές
μαθήτριες στην Ελλάδα έχουν ως μη-
τρική γλώσσα μια γλώσσα διαφορετι-
κή από την ελληνική, άρα διδάσκονται
τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. «Κα-
τά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύ-
τερης ή ξένης γλώσσας η γλώσσα των
διδασκομένων δεν παραμερίζεται, ού-
τε υποβαθμίζεται μέσω της διδασκα-
λίας μιας τρίτης γλώσσας, αλλά συνυ-
πάρχει με την ελληνική για να επιτευ-
χθεί η πλήρης κατανόηση των όσων
ακούγονται ή διαβάζονται, ενώ ταυτό-
χρονα αναβαθμίζεται η μητρική τους
γλώσσα και ενισχύεται η ανταπόκριση
των διδασκομένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία» (Μάρκου, 1994). Σε μια
πολυπολιτισμική τάξη, αν ο δάσκαλος
γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες (αλβα-
νικά, ουγγρικά, βουλγάρικα, κ.ά.), θα
μπορούσε να βοηθήσει όλους τους μα-
θητές της τάξης του, οι οποίοι ως μη-
τρική τους γλώσσα δεν έχουν την ελλη-
νική διότι θα μπορούσε να διασαφηνί-
σει έννοιες στη μητρική τους γλώσσα. 

Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό το
ΚΕ.Δ.ΕΚ. προσπάθησε να δώσει κά-
ποια λύση. Έτσι δημιουργήθηκαν γλωσ-
σάρια σε έντεκα (11) γλώσσες (αγγλι-
κά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπα-
νικά, ρωσικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα,
σέρβικα, αλβανικά, φλαμανδικά) για τη
διδακτική σειρά “Ελληνικά ως δεύτερη
γλώσσα” και σε δεκαπέντε (15) γλώσ-

σες για τη διδακτική σειρά “Πες το ελ-
ληνικά”. Τοιουτοτρόπως, ο δάσκαλος
χρησιμοποιεί μόνο την ελληνική γλώσ-
σα (γεωργογιάννης, 1997) και σταδια-
κά επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση του
διδασκομένου από τη μητρική του γλώσ-
σα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-
σας (γεωργογιάννης, 2004).

3.1. Η περιθωριοποίηση των αλλοδαπών
μαθητών /μαθητριών στην τάξη

Ο βαθμός επάρκειας του προφορι-
κού λόγου των αλλοδαπών μαθητών/μα-
θητριών, ανεξάρτητα από τη χρονική
περίοδο ένταξής του στη σχολική τάξη,
έχει άμεση σχέση με την ικανότητα συμ-
μετοχής των μαθητών/ μαθητριών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, διότι αφορά
αφενός την αμφίδρομη επικοινωνία μα-
θητή-εκπαιδευτικού, και αφετέρου την
επικοινωνία του αλλοδαπού μαθητή/αλ-
λοδαπής μαθήτριας με τους υπόλοιπους
αλλοδαπούς/αλλοδαπές και γηγενείς
μαθητές/τριες της τάξης. για να συμμε-
τέχει κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια στην
τάξη πρέπει να του επιτρέπει η γλωσ-
σική του επάρκεια να κατανοεί τον προ-
φορικό λόγο, αλλά και να εκφράζει επι-
τυχώς αυτά που θέλει να εκφράσει. Οι
αλλοδαποί μαθητές/αλλοδαπές μαθή-
τριες που δεν κατέχουν καλά τον ελλη-
νικό προφορικό λόγο, δεν έχουν ικα-
νοποιητική αντίληψη των όσων συμ-
βαίνουν κατά την εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Τις περισσότερες φορές η μη
αποτελεσματική συμμετοχή του αλλο-
δαπού μαθητή /της αλλοδαπής/μαθή-
τριας στη διαδικασία της μάθησης απο-
τελεί συνέπεια της μη επάρκειας του
προφορικού λόγου. 
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Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη (2003)
«η μερική γνώση του προφορικού λό-
γου οδηγεί τους μαθητές/μαθήτριες σε
περιθωριοποίηση, απομόνωση ή εκδή-
λωση επιθετικών συμπεριφορών. Όταν
σε μια κοινωνική ομάδα, όπως είναι η
σχολική τάξη, ο παρών μαθητής είναι
ουσιαστικά απών, πρέπει και είναι εντε-
λώς φυσιολογικό να προσπαθεί να κά-
νει αισθητή την παρουσία του με πρά-
ξεις και ενέργειες που αντιβαίνουν τους
κανόνες μαθησιακής συμπεριφοράς
στην τάξη, δηλαδή να είναι απείθαρχος
και αναποτελεσματικός τόσο για τον
εαυτό του όσο και για το σύνολο της
σχολικής τάξης».

Ο γεωργογιάννης επισημαίνει και
άλλα προβλήματα που οδηγούν σε πε-
ριθωριοποίηση, όπως: καταστάσεις
αποδοχής ή απόρριψης από την ελλη-
νική κοινωνία, προκαταλήψεις, ταμπού,
φαινόμενα ρατσισμού, φαινόμενα απο-
μόνωσης, καταστάσεις που έχουν ως συ-
νέπεια να φοβίσουν το μαθητή/τη μα-
θήτρια να εκδηλωθεί στο νέο του περι-
βάλλον. Καταλήγει δε ότι οι αλλοδαποί
μαθητές/αλλοδαπές μαθήτριες, που δεν
μπορούν να «ανταποκριθούν στο ρυθ-
μό της ελληνικής τάξης, οδηγούνται σε
περιθωριοποίηση και κάποιες φορές σε
εκδηλώσεις επιθετικότητας, πλήρους
απομόνωσης από το κοινωνικό γίγνε-
σθαι και την εκπαιδευτική διαδικασία
στη μικροκοινωνία της τάξης και του
σχολείου» (Μπαμπινιώτης, 2000). 

4. Συμπεράσματα-Προτάσεις

Στην Έκθεση της Διεθνούς Επιτρο-
πής για την Παιδεία του 21ου αιώνα

όπως αναφέρει ο Ζωγόπουλος (2004)
οι τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης
«μαθαίνω να μαθαίνω, μαθαίνω να ενερ-
γώ, μαθαίνω να συνυπάρχω και μαθαί-
νω να υπάρχω», παραπέμπουν σε ενερ-
γητική μάθηση και προϋποθέτουν ου-
σιαστική συμμετοχή. Η κατανόηση και
παραγωγή του ελληνικού γραπτού και
προφορικού λόγου θα επιτευχθεί με με-
γαλύτερη ευκολία και αποτελεσματι-
κότητα μέσα από την ομαδοσυνεργατι-
κή διδασκαλία και μάθηση, με ουσια-
στικότερη έκφραση το σχέδιο εργασίας
(project), μια μέθοδος που ενσαρκώνει
τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και η
οποία, μέσω της ελκυστικότητας που
παρουσιάζει για τους μαθητές, μπορεί
να επιφέρει σημαντικά μαθησιακά απο-
τελέσματα (Αποστόλου, κ.ά., 2009). 

Οι αλλοδαποί και γηγενείς, μέσα
από τις ομάδες εργασίας θα αναπτύξουν
συναισθήματα φιλίας, θα επικοινωνή-
σουν και θα αλληλοβοηθηθούν για να
ολοκληρώσουν ομαδικές εργασίες. Η
ανομοιογένεια των ομάδων θα οδηγή-
σει τα μέλη τους να παίξουν διαφορετι-
κούς ρόλους, θα τους προσφέρει ποικι-
λία ερεθισμάτων προφορικού και γρα-
πτού λόγου, και θα έχουν τη δυνατότη-
τα να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες
μορφές τους, να τις αφομοιώσουν και
να τις αναπαράγουν. Η συμμετοχή στις
ομάδες, μπορεί επίσης να δώσει λύση
στο πρόβλημα της περιθωριοποίησης,
προωθώντας τη συμμετοχή και των μα-
θητών που δεν έχουν επάρκεια προφο-
ρικού λόγου, καθώς μέσα στην ομάδα
μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και
να αυξήσουν τη χαμηλή αυτοεκτίμησή
τους όπως έδειξε η συμμετοχή αλλοδα-
πών μαθητών σε ένα πρόγραμμα Περι-
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βαλλοντικής Εκπαίδευσης που χρησι-
μοποιήθηκαν η ομαδοσυνεργατική δι-
δασκαλία, η μέθοδος των σχεδίων ερ-
γασίας (project), το περιεχόμενο και τα
διδακτικά οδήγησαν στη δημιουργία κλί-
ματος αλληλοσεβασμού, φιλίας και απο-
δοχής της διαφορετικότητας μεταξύ των
Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών (Απο-
στόλου, 2009).

Μια άλλη δυνατότητα για την απο-
τελεσματική κατανόηση και παραγωγή
του ελληνικού γραπτού και προφορι-
κού λόγου προσφέρει η χρήση του Ηλε-
κτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Ο Η/Υ αποτε-
λεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια
των εκπαιδευτικών, διότι προσφέρει δυ-
νατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης,
επεξεργασίας, ταξινόμησης και πα-
ρουσίασης της πληροφορίας, οι οποίες,
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διακί-
νησης της μέσω του Διαδικτύου, επι-
τρέπουν στο μαθητή να επεξεργάζεται
τη γνώση ποικιλοτρόπως, να την προ-
σεγγίζει ολιστικά και να μαθαίνει σε
ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης (Μι-
χαηλίδης, 2003). Η εκτενής χρήση επο-
πτικού υλικού και η αξιοποίηση της νέ-

ας τεχνολογίας, μπορεί να βοηθήσει
εξαιρετικά, διότι σύμφωνα με την κι-
νέζικη παροιμία «Μια εικόνα χίλιες λέ-
ξεις», οι μαθητές που δεν έχουν επάρ-
κεια προφορικού λόγου μπορούν να πά-
ρουν μηνύματα μέσω εικόνας ακούγο-
ντας ταυτόχρονα τον εκπαιδευτικό να
δίνει εξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα.
Εν κατακλείδι, οι διευθυντές/διευθύ-
ντριες των σχολικών μονάδων για να
βοηθήσουν τους αλλοδαπούς μαθη-
τές/αλλοδαπές μαθήτριες ώστε να κα-
τανοήσουν την ελληνική γλώσσα οφεί-
λουν: να κατευθύνουν το εκπαιδευτικό
προσωπικό να χρησιμοποιεί κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία συνεργατικές
μορφές διδασκαλίας, ομαδικές εργα-
σίες με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και του διαδικτύου. Έτσι
οι εκπαιδευτικοί θα κεντρίζουν το εν-
διαφέρον των μαθητών/τριών, θα βοη-
θούν στην ανάπτυξη τόσο των κοινωνι-
κών, γνωστικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων όσο και της προσωπικότη-
τάς τους μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίου
σεβασμού και αποδοχής της ετερότη-
τας για μια αρμονική συμβίωση σε μια
δημοκρατική κοινωνία.
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Εισαγωγή

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις,
οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και
η παραγωγή γνώσης δημιουργούν την
ανάγκη αλλαγής του τρόπου επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών στον Σ.Ε.Π.
(Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατο-
λισμό) η οποία θεωρείται θεμελιώδους
σημασίας για την επιτυχημένη εφαρ-
μογή του θεσμού και των προγραμμά-
των Αγωγής Σταδιοδρομίας αλλά και
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Η ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Περίληψη
Τα σχολεία ευθύνης των ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) είναι
πολλά, διάσπαρτα γεωγραφικά και πολλές φορές απομακρυσμένα και η δια ζώσης επιμόρ-
φωση αλλά και ενημέρωση των εκπαιδευτικών συναντά δυσκολίες. Επίσης η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών Σ.Ε.Π. σε νέα προγράμματα και νέους τρόπους επιμόρφωσης είναι μια άσκη-
ση στην αλλαγή και για τους ίδιους. για το σχολικό έτος 2015-16 διερευνήσαμε με ποσοτική
μέθοδο, την άποψη των εκπαιδευτικών (Κιλκίς και Δυτικής Θεσσαλονίκης) για την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση στον Σ.Ε.Π. και τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών (χρήση ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψη). Τα αποτελέσματα από ένα δείγμα 100
ατόμων δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί για την επιμόρφωση στον Σ.Ε.Π. προκρίνουν ένα μι-
κτό σύστημα εκπαίδευσης, δια ζώσης και από απόσταση, και φαίνονται αποφασισμένοι να
χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες αρκεί να τους προσφέρουν επιμόρφωση με ρεαλι-
στικό και πρακτικό χαρακτήρα.

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Μικτό σύ-
στημα εκπαίδευσης, Σύγχρονη, Ασύγχρονη εκπαίδευση.



για την αλλαγή προς ένα συνεχώς εξε-
λισσόμενο, καινοτόμο σχολείο. Τα μέ-
χρι σήμερα επιμορφωτικά προγράμμα-
τα δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλων των
εκπαιδευτικών καθώς λαμβάνουν χώ-
ρα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο,
επιτρέποντας την παρακολούθησή τους
μόνο από συγκεκριμένο αριθμό εκπαι-
δευτικών, αυτών που μπορούν να βρί-
σκονται μακριά από την οικογένεια και
το εργασιακό τους περιβάλλον. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία είναι πλέον γεγο-
νός στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα από τη δεκαετία του 1990.
Οι σύγχρονες ανάγκες, για μεγαλύτε-
ρη ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το
ρυθμό της μάθησης, κινητοποίησαν τους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προκει-
μένου η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαι-
δευτική διαδικασία να εμπλουτιστεί ή
και σε κάποιες περιπτώσεις να αντικα-
τασταθεί με δράσεις και μεθοδολογίες
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ)
με την υποστήριξη των ΤΠΕ (Αναστα-
σιάδης, 2014), ειδικότερα στην επιμορ-
φωτική διαδικασία των ενηλίκων. Έτσι
η «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλεπί-
δραση συνδυάζεται με δράσεις από
απόσταση μέσω ενός περιβάλλοντος
ηλεκτρονικής μάθησης, έτσι ώστε τα θε-
τικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας μορ-
φής να συνθέτουν μια μοναδική εμπει-
ρία μάθησης, σύμφωνα με τις επιμορ-
φωτικές ανάγκες και το πλαίσιο της επι-
μόρφωσης (Μαλλιάρα, 2010).

Η έμφαση που δόθηκε τα τελευταία
χρόνια στα τεχνολογικά μέσα σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει την παιδαγωγική και κοινωνική διά-
σταση της μάθησης (Αναστασιάδης,

20014). Η εκπαίδευση/επιμόρφωση
οφείλει να ενσωματώσει δημιουργικά
τον πληροφορικό γραμματισμό, και να
το συνδυάσει με την ανθρωπιστική έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους
που η ίδια η εκπαίδευση θέτει (Βρύ-
ζας&Τσιτουρίδου, 2005). Με βάση το
ανωτέρω πλαίσιο οι ΤΠΕ δε θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως ένα ουδέτερο
ενισχυτικό μέσο της ΕξΑΕ αλλά οφεί-
λουν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πο-
λιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο
οποίο χρησιμοποιούνται (Αναστασιά-
δης, 2014).

Η ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ δια-
κρίνεται σε Ασύγχρονη, Σύγχρονη και
Μεικτή – Συνδυαστική (Αναστασιάδης,
2014). Η Ασύγχρονη μορφή ΕξΑΕ μέ-
σω των προηγμένων τεχνολογιών δια-
δικτύου ασύγχρονης μετάδοσης επιτρέ-
πει σε διδάσκοντες και διδασκόμενους
να αλληλεπιδρούν σε διαφορετικό χρό-
νο ανεξάρτητα του γεωγραφικού χώρου
στον οποίο μπορεί να βρίσκονται. Το
σημαντικό πλεονέκτημα της ασύγχρο-
νης ΕξΑΕ είναι η ευελιξία στον χώρο,
τον χρόνο και το ρυθμό της μάθησης. Η
Σύγχρονη μορφή ΕξΑΕ μέσω των
προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου
σύγχρονης μετάδοσης (π.χ. τηλεδιά-
σκεψη, webcast) παρέχει τη δυνατότη-
τα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους
να αλληλεπιδρούν μέσω ήχου, εικόνας
και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
ανεξάρτητα του γεωγραφικού χώρου
στον οποίο μπορεί να βρίσκονται. Tα
πλεονεκτήματα της σύγχρονης ΕξΑΕ εί-
ναι η ευελιξία στο χρόνο και στον τόπο,
ο επαρκής χρόνος αντίδρασης ή αλλη-
λεπίδρασης του διδασκόμενου, καθώς
και η χρησιμοποίηση αποτελεσματικής
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τεχνολογίας από άποψη κόστους. Το ση-
μαντικό πλεονέκτημα της τηλεδιάσκε-
ψης, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις,
(Αναστασιάδης, 2014) είναι η αμεσό-
τητα που προσδίδει στην επικοινωνία
και η αίσθηση της κοινότητας (Καρα-
τάσιος & Μιχαηλίδης, 2010).

Από την άλλη πλευρά, έρευνες (Κό-
μης & συν., 2014) αναδεικνύουν τη χρή-
ση μεικτών μοντέλων διδασκαλίας – μά-
θησης τα οποία παρουσιάζουν πλεονε-
κτήματα όπως η ενισχυμένη αίσθηση
της κοινότητας μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων και η μεγαλύτερη συγκράτηση της
γνώσης (retention), ευνοώντας και νέα
μοντέλα διαχείρισης της σχολικής μο-
νάδας αλλά και της ίδιας της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας.

Η έρευνα

Στο χώρο του Σχολικού (εκπαιδευ-
τικού) Προσανατολισμού, ο οποίος πρέ-
πει να αντιδρά στις εξελίξεις αυτές με
αμεσότητα, η χρήση των νέων τεχνολο-
γιών είναι απαραίτητη στο πεδίο της
ενημέρωσης αλλά φαίνεται να εισέρ-
χεται και στο πεδίο της συμβουλευτι-
κής. Το δρόμο αυτό ακολουθεί και η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
στον τομέα του Σχολικού – Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού ακολουθώ-
ντας τις εξελίξεις και στην εκπαίδευση
ενηλίκων. Η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών και η αλλαγή των
επαγγελματικών τους πρακτικών είναι
επιβεβλημένη όχι μόνο για τον ΣΕΠ και
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά
και για ολόκληρο το σχολικό οργανι-
σμό.

Τα σχολεία ευθύνης των ΚΕΣΥΠ εί-
ναι πολλά, διάσπαρτα γεωγραφικά και
πολλές φορές απομακρυσμένα και η δια
ζώσης επιμόρφωση αλλά και ενημέρω-
ση των εκπαιδευτικών συναντά δυσκο-
λίες. Επίσης η οικονομική δυσπραγία
μείωσε τόσο τις μετακινήσεις των υπευ-
θύνων ΚΕΣΥΠ προς τα σχολεία όσο
και των εκπαιδευτικών προς ένα κέντρο
επιμόρφωσης. 

Κατά το σχολικό έτος 2014-15 στο
ΚΕΣΥΠ Κιλκίς επιχειρήσαμε να εισά-
γουμε στην επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών ένα μεικτό σύστημα εκπαί-
δευσης, δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη
για τους εκπαιδευτικούς των απομα-
κρυσμένων σχολείων. Στόχος αυτής της
προσπάθειας ήταν και η εμπλοκή πε-
ρισσότερων εκπαιδευτικών στη διαδι-
κασία ΣΕΠ ενόψει και της εισαγωγής
του ΣΕΠ ως βιωματικής δράσης στη γ’
τάξη του γυμνασίου. 

Η πιλοτική εφαρμογή που λειτούρ-
γησε τελικά σχεδιάστηκε και υλοποιή-
θηκε με τη βοήθεια του τεχνικού
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ της ΔιΔΕ Κιλκίς και
των συναδέλφων της πληροφορικής από
το ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης. Επιλέχτηκε ο
τύπος της τηλεδιάσκεψης από και προς
δυο χώρους, την αίθουσα εκδηλώσεων
στο Κιλκίς και ανάλογη στο ΕΠΑ.Λ.
Αξιούπολης, το οποίο βρίσκεται στο κέ-
ντρο της περιοχής Παιονίας της ΠΕ Κιλ-
κίς και εξυπηρετεί τα εκεί σχολεία. Οι
συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα μιας
πρώτης δια ζώσης επιμορφωτικής εμπει-
ρίας και σε δεύτερο χρόνο την εξ απο-
στάσεως παρακολούθηση εισηγήσεων
και δυνατότητα παρεμβάσεων. για την
τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιήθηκε η ανά-
λογη υπηρεσία που προσφέρει το Πα-
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νελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και είναι αρ-
κετά εύχρηστη. Υπήρχαν δυσκολίες στη
μετάδοση και τελικά χρησιμοποιήθηκε
η υπηρεσία “bigbluebutton”. Στις δυο
αίθουσες υπήρχε ο απαραίτητος εξο-
πλισμός τόσο για την εικόνα όσο και
για τον ήχο. Τα όποια προβλήματα πα-
ρουσιάστηκαν, και όλα αφορούσαν την
ποιότητα του δικτύου, επιλύθηκαν εν
μέρει με τη βοήθεια των συναδέλφων
πληροφορικών και τεχνικών. 

Με το τέλος του σεμιναρίου δόθηκε
στους συμμετέχοντες (26 άτομα) φύλ-
λο αξιολόγησης το οποίο αφορούσε τό-
σο στην οργάνωση της επιμορφωτικής
διαδικασίας όσο και το περιεχόμενο.
Οι συνάδελφοι όσο αφορά τη διαδικα-
σία/τρόπο επιμόρφωσης στην πλειοψη-
φία τους, δεκαεννέα (19) άτομα, δήλω-
σαν την ικανοποίησή τους, ενώ οι υπό-
λοιποι βρήκαν πως οι δυσκολίες επι-
κοινωνίας ήταν μεγαλύτερες από το
κέρδος που αποκόμισαν. Όλοι απά-
ντησαν πως η προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί και τις υπόλοιπες χρονιές.
Δήλωσαν πως υπήρχε δυνατότητα
ανταλλαγής των απόψεων των δύο ομά-
δων και πως δεν πρέπει να χαθεί ο βιω-
ματικός χαρακτήρας των σεμιναρίων
ΣΕΠ. 

Η αξιολόγηση της διαδικασίας από
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς
ανέδειξε τη σημαντικότητα της προ-
σπάθειας και επισήμανε τα σημεία που
χρήζουν βελτίωσης. Έτσι στη συνέχεια
και για το σχολικό έτος 2015-16 διε-
ρευνήσαμε την άποψη των εκπαιδευτι-
κών (Κιλκίς και Δυτικής Θεσσαλονί-
κης) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση στον ΣΕΠ και τη χρήση συγκεκρι-
μένων τεχνολογιών (χρήση ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας εκπαίδευσης, τηλε-
διάσκεψη). 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλει-
στού τύπου και επιλέχθηκε η ποσοτική
μέθοδος και η βολική δειγματοληψία
εξαιτίας της πίεσης του χρόνου, της από-
στασης και της έλλειψης χρημάτων. Το
2015 μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης
πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις
για τη διερεύνηση των απόψεων του
τρόπου επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών στο ΣΕΠ. Τα δεδομένα αυτά λά-
βανε υπόψη τους οι ερευνήτριες για την
κατασκευή του εργαλείου μέτρησης.
Αρχές Σεπτεμβρίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 10 εκ-
παιδευτικούς διαφορετικούς από το
δείγμα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας
και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου.

Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή
googledrive, για τη δημιουργία ερωτη-
ματολογίου, την καταγραφή των απα-
ντήσεων και την επεξεργασία τους. Η
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι εύχρη-
στη, γνωστή στους περισσότερους εκ-
παιδευτικούς καθώς χρησιμοποιήθηκε
από το ΚΕΣΥΠ Κιλκίς και για την κα-
ταγραφή αιτήσεων επιμόρφωσης, αξιο-
λογικών εκθέσεων και συλλογή στατι-
στικών στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο
στάλθηκε ηλεκτρονικά στους συναδέλ-
φους, που ασχολούνται με το ΣΕΠ, μέ-
σω των σχολείων στις δύο Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κιλκίς
και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι συνά-
δελφοι που επιθυμούσαν συμπλήρωσαν
ηλεκτρονικά τη φόρμα το τελευταίο δε-
καήμερο του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται
για 101 εκπαιδευτικούς από τους οποί-
ους οι 35 (35,4%) είναι άνδρες και οι
66 (64,6%) γυναίκες. 
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Αποτελέσματα – συμπεράσματα

Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι
έμπειροι, με προϋπηρεσία πάνω από 15
χρόνια (52,5%). Ακολουθούν με ποσο-
στό 27,7% οι συνάδελφοι με έτη προϋ-
πηρεσίας 11-15. Το 16,8% έχει υπηρε-
σία 6-10 χρόνια και μόνο το 2% έχει μέ-
χρι 5 έτη υπηρεσίας. 

Επίσης ρωτήθηκαν αν έχουν προη-
γούμενη επιμόρφωση στο ΣΕΠ και το
30,6% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών
δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου προηγού-
μενη επιμόρφωση. Το 24,5% έχει πα-
ρακολουθήσει τριήμερα σεμινάρια που
οργανώνονται τα τελευταία χρόνια από
το ΚΕΣΥΠ και το 26,5% ημερίδες.

Όσον αφορά τον τρόπο επιμόρφω-
σης τους, οι απαντήσεις δείχνουν ότι αυ-
τή έγινε με φυσική παρουσία και μόνο
το 14,5% επιμορφώθηκε ακολουθώντας
ένα μεικτό μοντέλο δηλαδή και με φυ-
σική παρουσία και εξ’ αποστάσεως.

Στη συνέχεια ζητήθηκε η άποψη των
εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιά θε-
ωρούν αποδοτικότερη μέθοδο στην από
απόσταση επιμόρφωση δηλαδή με
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, με σύγχρο-
νη τηλεκπαίδευση ή και με τα δύο. Οι
εκπαιδευτικοί προτιμούν σε ποσοστό
54% συνδυασμό των δύο. Το 34,9% με
ασύγχρονη τηλεδιάσκεψη και το 8,4%
με σύγχρονη τηλεδιάσκεψη.

Επιπρόσθετα εξετάστηκε ποιός από
τους παρακάτω τρόπους επιμόρφωσης
θεωρούν ότι είναι αποδοτικός για τον
καθένα τους προσωπικά: σε βιωματικό
σεμινάριο – εργαστήριο, με φυσική πα-
ρουσία σε διάλεξη, από απόσταση εκ-
παίδευση με χρήση πλατφόρμας ασύγ-
χρονης εκπαίδευσης και από απόστα-

ση εκπαίδευση με τηλεδιάσκεψη. Οι συ-
νάδελφοι θεωρούν τη φυσική παρου-
σία σε βιωματικό εργαστήριο πιο απο-
δοτικό τρόπο επιμόρφωσης κατά 61,6%
πάρα πολύ, με φυσική παρουσία σε διά-
λεξη πιστεύουν σε ποσοστό 31,6% ότι
είναι πολύ αποδοτικός. Στον τρόπο επι-
μόρφωσης από απόσταση με χρήση
πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
οι απόψεις διίστανται. Το 31,6% των
συναδέλφων πιστεύει ότι είναι πολύ
αποδοτικός τρόπος, ενώ άλλο ένα
31,6% των συναδέλφων πιστεύει ότι εί-
ναι μέτριας απόδοσης τρόπος επιμόρ-
φωσης. Όσο αφορά στην επιμόρφωση
από απόσταση εκπαίδευση με τηλεδιά-
σκεψη έχουμε μοιρασμένες απόψεις.
Το 29,7% των συναδέλφων πιστεύει ότι
είναι πολύ αποδοτικός τρόπος, ενώ άλ-
λο ένα 28,5% των συναδέλφων πιστεύ-
ει ότι είναι μέτριας απόδοσης τρόπος
επιμόρφωσης.

Τέλος ζητήθηκε από τους εκπαιδευ-
τικούς να εκφράσουν σε ποιό βαθμό η
από απόσταση επιμόρφωση πρέπει να
ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτη-
ριστικά και συγκεκριμένα σε ποιό βαθ-
μό πρέπει να παρέχεται η θεωρητική
γνώση στο ΣΕΠ, η πρακτική/ρεαλιστι-
κή προσέγγιση στον ΣΕΠ. Επιπρόσθε-
τα ερωτήθηκαν, σε ποιό βαθμό πρέπει
να παρέχονται νέες/σύγχρονες διδα-
κτικές προσεγγίσεις και καλές πρακτι-
κές. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που
ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι η από από-
σταση εκπαίδευση οφείλει να παρέχει
πρακτική/ρεαλιστική προσέγγιση στο
ΣΕΠ και συγκεκριμένα σε ποσοστό
84,4%, των ερωτηθέντων (62,5% πάρα
πολύ και το 21,9% πολύ) και μόνο το
9,4% δεν το θεωρεί πρώτης προτεραιό-



τητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερω-
τηθέντων περίπου 60% πιστεύει ότι η
από απόσταση εκπαίδευση οφείλει να
παρέχει νέες/σύγχρονες διδακτικές προ-
σεγγίσεις και καλές πρακτικές.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκ-
παιδευτικοί για την επιμόρφωση στο
ΣΕΠ προκρίνουν ένα μεικτό σύστημα
εκπαίδευσης, δια ζώσης και από από-
σταση, και δείχνουν αποφασισμένοι να
χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες
αρκεί να τους προσφέρουν επιμόρφω-
ση με ρεαλιστικό και πρακτικό χαρα-
κτήρα. Η έρευνα αυτή ανέδειξε ότι η
βιωματική μάθηση είναι η πιο ενδε-
δειγμένη μέθοδος επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών στο ΣΕΠ. Αδιαμφισβήτη-
τα το άτομο με αυτόν τον τρόπο μαθαί-
νει συμμετέχοντας, ενεργώντας και
πράττοντας, γεγονός που ενισχύει την
μακροπρόθεσμη μνήμη του και βάζει
γερά θεμέλια στη μάθηση.

Αναδύεται όμως και η ανάγκη εκ-
συγχρονισμού του τρόπου επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΕΠ
και αλλαγής του παραδοσιακού μοντέ-
λου επιμόρφωσης από τα στελέχη των
ΚΕΣΥΠ. Η εισαγωγή της τεχνολογίας
και των πολυμέσων είναι επιβεβλημέ-
νη. για να είναι αποτελεσματική και
αποδοτική η επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών χρειάζεται να είναι εμπλου-
τισμένη με πολυαισθητηριακές προ-
σεγγίσεις γνώσης όπως η σύγχρονη,
ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης γε-
γονός το οποίο ενισχύεται και από την
άποψη των ερωτηθέντων εκπαιδευτι-
κών της παρούσας έρευνας. Αυτός ο
τρόπος φαίνεται ότι παρέχει στον εκ-
παιδευτικό τα μέσα για να συγκεντρώ-
σει όλες τις πληροφορίες που χρειάζο-

νται όποτε τις χρειάζεται και σε οποια-
δήποτε μορφή. Η μάθηση βελτιώνεται
σημαντικά όταν είναι διαθέσιμα τα κα-
τάλληλα εργαλεία. Η χρήση των πολυ-
μέσων συνδυάζει πολλούς τρόπους μά-
θησης και δίνει τη δυνατότητα στο άτο-
μο να επιλέξει το δικό του τρόπο και
ρυθμό μάθησης. Η αλληλεπίδραση, το
αίσθημα του ελέγχου και η ανάδραση,
καθιστούν τα πολυμέσα ένα ακαταμά-
χητο μέσο στη διαδικασία της μάθησης.
Η χρήση όμως των τεχνικών μέσων πρέ-
πει και οφείλει να είναι τεχνικά άψο-
γη, σε διαφορετική περίπτωση να μη
χρησιμοποιηθεί. Στο σημείο αυτό συμ-
φωνούμε με τον Αναστασιάδη (2014)
όπου σε ανασκόπηση των ερευνών οι
οποίες αναφέρονται στη χρήση σύγ-
χρονων και ασύγχρονων μορφών εκ-
παίδευσης αναφέρει ότι η εφαρμογή
των τηλεδιασκέψεων χωρίς παιδαγωγι-
κό πλαίσιο δεν είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα καθώς παρατηρήθηκε
διάσπαση προσοχής, έλλειψη αυτοπει-
θαρχίας κ.α. Το ίδιο ισχύει και με τη
χρήση ακατάλληλων/προβληματικών τε-
χνολογιών. Όπως έχουν επισημάνει και
άλλοι ερευνητές (Βάθη & Κόκκαλη.
2013) για τη χρήση ζωντανής μετάδο-
σης, στην επιμορφωτική διαδικασία ως
βασικότερο μειονέκτημα αναδείχθηκε
από το σύνολο του δείγματος η μη επαρ-
κής επικοινωνία και αλληλεπίδραση τό-
σο με το υπόλοιπο κοινό όσο και με τους
ομιλητές. Τέλος, ένα πρόβλημα τεχνι-
κής φύσης, που σχολιάζεται, είναι η ευ-
κρίνεια της εικόνας, κατά τη ζωντανή με-
τάδοση των ομιλιών, ενώ επισημαίνεται
ότι δημιουργούνται θέματα σχετικά με
την ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο,
όπως «ταχύτητα, καθαρότητα ήχου κ.λ.π.
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Προτάσεις

Η έρευνα προτείνεται να επεκταθεί
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
για την καλύτερη καταγραφή των από-
ψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών
σχετικά με την επιμόρφωσή τους σε θέ-
ματα ΣΕΠ και συνίσταται η διεξαγωγή
ποιοτικής έρευνας για την ανάδυση βα-
θύτερων αιτιών και παραγόντων που
επηρεάζουν τις προτιμήσεις των εκ-
παιδευτικών στον τρόπο επιμόρφωσής
τους σε θέματα ΣΕΠ για να είναι απο-
τελεσματικότερος. 

Προτείνεται η δημιουργία πλατ-
φόρμας επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
στο ΣΕΠ που θα προσφέρει κύκλους
επιμορφώσεων σε θέματα που προκύ-
πτουν από τη διερεύνηση των αναγκών
τους και θα χρησιμοποιούν σύγχρονες
μεθόδους και προσεγγίσεις σύγχρονης
και ασύγχρονης ΕξΑΕ και θα οδηγεί
σε πιστοποίηση του επιμορφούμενου
που ολοκλήρωσε τον κύκλο και τα κα-
θήκοντα επιμόρφωσης κατόπιν αξιο-
λόγησης. 
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Εισαγωγή

Οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως και
η ελληνική, χαρακτηρίζονται πλέον
έντονα από το φαινόμενο της πολυπο-
λιτισμικότητας, που αποτελεί συνέπεια
της παγκοσμιοποίησης και της μετανά-
στευσης πληθυσμών. Η έντονη κινητι-
κότητα ομάδων και λαών προς τις ανα-
πτυγμένες χώρες, έχει ως συνέπεια τη
μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού,
παρουσιάζοντας ένα μαθητικό μωσαϊ-

κό με πολυμορφία και ποικιλομορφία.
Στο πλαίσιο αυτής της πολυμορφίας

και γενικότερα της πολυπολιτισμικότη-
τας μία σειρά θεωριών και μοντέλων
διαχείρισης της, προσπαθούν να εντά-
ξουν ομαλά και να διαχειριστούν την
ετερότητα των μαθητών, με επικρατέ-
στερο και αποτελεσματικότερο μοντέ-
λο αυτό της διαπολιτισμικότητας.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως
έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα είναι
μία προσπάθεια διαχείρισης της πολυ-
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Περίληψη
Η συνύπαρξη ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοι-
χεία αποτελεί πλέον φαινόμενο πολλών χώρων, όπως και της Ελλάδας. Η παιδαγωγική απά-
ντηση στην πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση, που περιγράφει ποικίλες σχολικές πρακτικές, περιγράμματα και υλικά που σχεδιά-
ζονται για να βοηθήσουν παιδιά διαφορετικών ομάδων να βιώσουν την εκπαιδευτική ισότη-
τα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός της συμβουλευτικής και προσανατολισμού
(ΣΥΠ) και συγκεκριμένα της εφαρμογής του στα διαπολιτισμικά σχολεία, όπως καταγράφη-
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σαλονίκης.

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμικά σχολεία, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμική συμβουλευτική,
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πολιτισμικότητας, που αφορά σε πολ-
λούς τομείς, όπως και αυτόν της συμ-
βουλευτικής (Ν. 2413/1996).

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των προ-
βληματισμών αναλύεται ο ρόλος της
συμβουλευτικής στα διαπολιτισμικά
σχολεία. 

Η διαπολιτισμικότητα ως μοντέλο
διαχείρισης των πολυπολιτισμικών
κοινωνιών

Ο όρος διαπολιτισμικότητα είναι
ένας πολυχρησιμοποιημένος και «τα-
λαιπωρημένος» όρος, τον οποίο ο πο-
λύς κόσμος τον αντιλαμβάνεται ως την
με οποιοδήποτε τρόπο ενασχόληση με
τα θέματα της ετερότητας και της δια-
χείρισης αυτής. Διαπολιτισμικότητα
όμως δεν είναι οποιοδήποτε τρόπος, αλ-
λά ένας από τους πολλούς τρόπους δια-
χείρισης της πολυπολιτισμικότητας (Νι-
κολάου, 2011). Οι βασικές αρχές του
συγκεκριμένου μοντέλου, που πρέπει
να εφαρμόζονται κατά την άσκηση της
συμβουλευτικής, αλλά και της διαπολι-
τισμικής εκπαίδευσης είναι (Essinger,
1990): 
• Η ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατα-

νόηση των προβλημάτων και της δια-
φορετικότητας, με την τοποθέτηση
του Εαυτού στη θέση του Άλλου. 

• Η αλληλεγγύη και η συλλογική συ-
νείδηση, που υπερβαίνουν τα όρια
των ομάδων και των κρατών και κα-
ταπολεμούν την κοινωνική ανισό-
τητα. 

• Ο σεβασμός στην πολιτισμική ετε-
ρότητα με άνοιγμα προς τους δια-
φορετικούς πολιτισμούς. 

• Η καταπολέμηση του εθνοκεντρικού
τρόπου σκέψης, ο περιορισμός των
προκαταλήψεων και των στερεοτύ-
πων.
Σίγουρα η εφαρμογή των παραπά-

νω αρχών δεν είναι εύκολη, αλλά στα
διαπολιτισμικά σχολεία και στο πλαί-
σιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού και
επαγγελματικού προσανατολισμού εί-
ναι απαραίτητα.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και
συμβουλευτική

Στη θεωρία της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης δεν εντοπίζεται ένα συγκε-
κριμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο
εκπαίδευσης, αλλά ένα ευρύ φάσμα θε-
ωρητικών αναλύσεων για τις αρχές και
τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. Αυ-
τός άλλωστε είναι και ο λόγος που δεν
μπορεί να δοθεί ένας σύντομος, σαφής
και καθολικά αποδεκτός ορισμός της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (γκόβα-
ρης, 2001). Αυτό όμως που μπορούμε
να αναφέρουμε, είναι οι σκοποί της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης (Σταλίκα,
2005), που είναι: α) η διαμόρφωση αυ-
ριανών πολιτών, που θα κληθούν να ζυ-
μωθούν και να αντιμετωπίσουν την
πραγματικότητα της πολυπολιτισμικό-
τητας, και β) η ανάπτυξη θετικής αυτο-
εκτίμησης στα παιδιά που είναι φορείς
μιας άλλης κουλτούρας.

Οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι ταυτίζονται με τους στόχους της συμ-
βουλευτικής, και ειδικότερα με αυτούς
που αναφέρει ο Mc Leod (2005) όπως
την αυτογνωσία, την αυτοαπαοδοχή, την
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αυτοπραγμάτωση και φυσικά την επί-
λυση προβλημάτων, την απόκτηση δη-
λαδή της ικανότητας επίλυσης τυχόν
προβλημάτων, που στην περίπτωση των
μαθητών των διαπολιτισμικών σχολεί-
ων, ξεκινούν από τη «διαφορετικότη-
τας τους».

Η «διαφορετικότητα» αυτή καθιστά
την εφαρμογή του θεσμού του εκπαι-
δευτικού και επαγγελματικού προσα-
νατολίσμου απαραίτητη στα διαπολιτι-
σμικά σχολεία, χωρίς αυτό βέβαια να
μειώνει τη σπουδαιότητα εφαρμογής
του στην επαγγελματική πορεία των
ατόμων και ειδικότερα των μαθητών,
όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο του
Σ.Ε.Π.

Η άσκηση όμως του εκπαιδευτικού
και επαγγελματικού προσανατολισμού
απαιτεί ορισμένες ιδιαίτερες δεξιότη-
τες και προσόντα, οι οποίοι σύμφωνα
με τους Amundson, Harris-Bowlsbey &
Niles (2008) κατατάσσονται σε έντεκα
τομείς ένας εκ των οποίων σχετίζεται
άμεσα με τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση και συμβουλευτική, αυτός που αφό-
ρα στους ανομοιογενείς πληθυσμούς,
και συγκεκριμένα στην απόκτηση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται
στην εφαρμογή της συμβουλευτικής σε
ανομοιογενείς πληθυσμούς.

Ανομοιογενής πληθυσμός μπορεί να
χαρακτηριστεί η σχολική τάξη των δια-
πολιτισμικών σχολείων, όπως και αυ-
τού που αναφέρεται στη μελέτη περί-
πτωσης, όπου η εφαρμογή του εκπαι-
δευτικού και επαγγελματικού προσα-
νατολισμού απαιτεί το συνδυασμό των
στόχων τόσο της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης, όσο και των στόχων της συμ-
βουλευτικής και του προσανατολισμού.

Ειδικότερα οι στόχοι του Σ.Ε.Π., που
έχει ως κύριο σκοπό την παροχή βοή-
θειας προς τους μαθητές κατά τα διά-
φορα στάδια της ανάπτυξης τους, είναι
η αυτογνωσία, η πληροφόρηση, η λήψη
απόφασης και μετάβαση των νέων στη
ζωή του ενήλικα (Κοσμίδου-Hardy,
2007). Η επίτευξη αυτών στόχων απαι-
τεί πρώτα και πάνω απ’ όλα βαθειά
γνώση των προβλημάτων που αφορούν
στην επιλογή επαγγέλματος των μαθη-
τών διαπολιτισμικών σχολείων, καθώς
και στις δυσκολίες που εντοπίζονται σε
κάθε διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Τα γενικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι «ξένοι» μαθητές, αλ-
λά και οι μετανάστες κατά την υποδο-
χή και τη διαμονή στην Ελλάδα είναι ο
αποχωρισμός από τους δικούς τους και
η ανησυχία για την κατάσταση των με-
λών της οικογενείας τους, προβλήματα
γλώσσας που εντείνει τα προβλήματα
ένταξης, εποχική και ανασφάλιστη ερ-
γασία, ρατσιστικές και ξενοφοβικές συ-
μπεριφορές μερίδας του γηγενούς πλη-
θυσμού και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο
στην ψυχολογική τους κατάσταση (Σι-
δηροπούλου-Δημακάκου, 2003). Τα
άτομα αυτά απειλούνται με κοινωνικό
αποκλεισμό εγκλωβίζονται σε κατα-
στάσεις καταπάτησης των κοινωνικών
τους δικαιωμάτων, κοινωνικής περι-
θωριοποίησης και στιγματισμού, εκ-
παιδευτικών και μορφωτικών περιορι-
σμών, κοινωνικών και επαγγελματικών
αδιεξόδων (Φακιόλας, 2002).

Αναφορικά με τα προβλήματα που
εντοπίζονται γενικότερα στα διαπολι-
τισμικά σχολεία και αποτελούν προ-
βλήματα και στην εφαρμογή του εκ-
παιδευτικού και επαγγελματικού προ-
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σανατολισμού, οι έρευνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν παρουσιάζουν αρκετά
ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η έρευνα που πραγματοποίησε η
Βόντσα (2011) έδειξε ότι εκπαιδευτι-
κοί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό θεω-
ρούν δεδομένο ότι οι δίγλωσσοι μαθη-
τές «υστερούν» στη γνώση της νεοελ-
ληνικής γλώσσας, αλλά τελικά επιτυγ-
χάνουν τον στόχο εκμάθησης τους. Αυ-
τό που πρέπει όμως να τονιστεί είναι
ότι, σύμφωνα με τον Μάρκου (1999: 4)
«οι αλλόφωνοι μαθητές φοιτούν στο σχο-
λείο όχι για να μάθουν τη γλώσσα, αλλά
για τους ιδίους λόγους που φοιτούν και
όλοι οι υπόλοιποι μαθητές: για να μορ-
φωθούν», άρα οι εκπαιδευτικοί καλού-
νται να μορφώσουν τους μαθητές τους
και όχι να τους μάθουν απλά τη νεοελ-
ληνική γλώσσα. 

Όπως αναφέρει ο Παπαχρήστου
(2009), σε μια σειρά ερευνών που πραγ-
ματοποιήθηκαν, οι εκπαιδευτικοί δια-
κατέχονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθ-
μό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές
απόψεις και ομολογούν διακρίσεις σε
βάρος των πολιτισμικά διαφερόντων
μαθητών. Αντιμετωπίζουν τους αλλό-
γλωσσους μαθητές ως «άγλωσσους», μη
δίνοντας αξία στις εμπειρίες και τη
γλώσσα τους, δεν επιτρέπουν τη μητρι-
κή γλώσσα των μαθητών στην τάξη
(Μάγος, 2005) και γενικότερα η σχολι-
κή επίδοση των μαθητών επηρεάζεται
τόσο από τη μεροληπτική τους συμπε-
ριφορά, όσο και από τις προκαταλήψεις
τους (Νάκας, 1994).

Όσον αφορά την Επαγγελματική
Ωριμότητα (θεωρία Super), σε έρευνα
του Δρόσου (2007) που πραγματοποι-
ήθηκε σε Αλβανούς και Έλληνες μα-

θητές, βρέθηκε ότι στη διάσταση της
γνώσης των διαφόρων επαγγελμάτων
και του κόσμου εργασίας υπάρχει μία
υπεροχή των Ελλήνων μαθητών. Οι Αλ-
βανοί μαθητές έχουν φτωχότερη επαγ-
γελματική πληροφόρηση, λόγο περιο-
ρισμένων προτύπων εργασίας και επει-
δή βρίσκονται σε μία ξένη χώρα με δια-
φορετική αγορά εργασίας από αυτή της
χώρας καταγωγής. Τα ίδια σχεδόν απο-
τελέσματα προέκυψαν σε έρευνες μα-
θητών από χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης, οι οποίοι εμφάνισαν ση-
μαντικά χαμηλά επίπεδα Επαγγελμα-
τικής Ωριμότητας (Σιδηροπούλου-Δη-
μακάκου κ.ά., 2008).

Ανακεφαλαιώνοντας, τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μει-
ονοτικοί πληθυσμοί σε σχέση με την
Επαγγελματική τους Ανάπτυξη, σύμ-
φωνα με τη Σιδηροπούλου-Δημακάκου
(2011), είναι:
• η έλλειψη αυτογνωσίας,
• οι επαγγελματικοί στόχοι και αξίες

που έρχονται σε σύγκρουση με άλ-
λους σημαντικούς προσωπικούς στό-
χους,

• η περιορισμένη επαγγελματική πλη-
ροφόρηση,

• η ανάγκη για πρόωρη εργασία και
δυσκολία στον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των ευκαιριών.
Ειδικότερα, οι μαθητές από μειο-

νότητες, έχουν χαμηλή αίσθηση αποτε-
λεσματικότητας για επιστημονικές ή τε-
χνολογικές κατευθύνσεις.

Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα προβλή-
ματα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότη-
τες, δεν έχουν διαπολιτισμικές ικανό-
τητες και διαπολιτισμική ετοιμότητα.
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για να θεωρηθεί ένας εκπαιδευτικός
διαπολιτισμικά έτοιμος, θα πρέπει να
χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια τα θέ-
ματα και τα προβλήματα της διαφορε-
τικότητας, που προκύπτουν από τη συ-
νύπαρξη και την αλληλεπίδραση των
διαφόρων πολιτισμικών ομάδων, που
ζουν σε μία χώρα, σε μια κοινωνία (Πα-
παχρήστος, 2009).

Τα προβλήματα που εντοπίζονται
από τους εκπαιδευτικούς γενικά, αλλά
και από τους εκπαιδευτικούς που ερ-
γάζονται στα διαπολιτισμικά σχολεία
αποτελούν ουσιαστικά προβλήματα και
των εκπαιδευτών που εφαρμόζουν τον
θεσμό της συμβουλευτικής και του προ-
σανατολισμό. για να μπορέσουν λοιπόν
να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να
εφαρμόσουν το θεσμό της συμβουλευ-
τικής, επιβάλλεται να έχουν διαπολιτι-
σμική ετοιμότητα και διαπολιτισμικές
ικανότητες. 

Στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού
και επαγγελματικού προσανατολισμού
στα διαπολιτισμικά σχολεία γεννιέται
ένα βασικό ερώτημα «ποιος είναι τε-
λικά ο ρόλος του Συμβούλου;» και η
απάντηση είναι αρχικά να συνειδητο-
ποιήσει και να αποδεχτεί το ρόλο του,
αναγνωρίζοντας το φαινόμενο της πο-
λυπολιτισμικότητας και της ανάγκης
μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης της
συμβουλευτικής παρέμβασης. 

Οι προσεγγίσεις που υπάρχουν στη
συμβουλευτική σχετικά με το ρόλο του
Συμβούλου, μπορεί να είναι, αρχικά να
αγνοεί το πρόβλημα, όχι επειδή δεν
υπάρχει, αλλά επειδή δε το έχει εντο-
πίσει. Σε αυτή την περίπτωση ο Σύμ-
βουλος προσανατολισμού, εφαρμόζει
το θεσμό της συμβουλευτικής και του

προσανατολισμού χωρίς καμία προ-
σπάθεια εξατομικευμένης και προ-
σαρμοσμένης επικοινωνίας με τους μα-
θητές-συμβουλευόμενους. Στη δεύτερη
προσέγγιση ενώ έχει εντοπίσει το πρό-
βλημα, πιστεύει ότι θα λυθεί με την πά-
ροδο του χρόνου ή ότι κάποιος άλλος
θα δώσει λύση σε αυτό. Στην τρίτη πε-
ρίπτωση, αυτή που απαιτεί και ο πραγ-
ματικός ρόλος του Συμβούλου, ανα-
γνωρίσει τους ιδιαίτερους πολιτιστικούς
παράγοντες και προσαρμόζει τη συμ-
βουλευτική του παρέμβαση με βάση αυ-
τούς τους (Κάντας, 2003).

Ρόλος επίσης του διαπολιτισμικού
Συμβούλου είναι πρώτα να γνωρίσει
και μετά να αναγνωρίσει το διαφορε-
τικό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συμβά-
λει ουσιαστικά στην αποδοχή και συ-
νύπαρξη του «διαφορετικό» (Παπα-
στυλιανού, 2003). Απαιτείται επομένως
ως διαπολιτισμικός Σύμβουλος να κα-
τανοεί τον κοινωνικό ρόλο των μειονο-
τήτων, να γνωρίζει όσο το δυνατό πε-
ρισσότερα για την κουλτούρα των πε-
λατών του, να αντιλαμβάνεται και να
αναγνωρίζει τα προβλήματα καθημε-
ρινότητας, όπως αυτά που αντιμετωπί-
ζουν με τις κοινωνικές υπηρεσίες, να
είναι πολιτισμικά ενήμερος και φυσικά
να σέβεται την πολιτισμική ποικιλία και
τις διαφορές των συμβουλευόμενων του
(Μαστοράκη, 2003).

Ο Σύμβουλος προσανατολισμού που
εφαρμόζει το θεσμό στα διαπολιτισμι-
κά σχολεία έχει έναν επιπλέον σημα-
ντικό ρόλο, αυτόν του ανθρώπου που
θα βοηθήσει τους μαθητές να αξιοποι-
ήσουν το δυναμικό τους, να θέσουν στό-
χους και προσαρμοστούν στο κοινωνι-
κό και επαγγελματικό περιβάλλον, της
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ελληνικής πραγματικότητας, εφαρμό-
ζοντας τις βασικές αρχές της διαπολι-
τισμικής προσέγγισης. Βασική αρχή της
οποίας είναι η πολιτισμική ενσυναί-
σθηση, ο σεβασμός δηλαδή στο αξιο-
κρατικό σύστημα του συμβουλευόμε-
νου, η άρχη της ισορροπίας ανάμεσα
στις διαφορετικές ή συγκρουόμενες πο-
λιτισμικά απόψεις και φυσικά η αρχή
της πολιτισμικής ενδυνάμωσης (Σιδη-
ροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008)

Η πατρίδα μου . . .

Δε θα μπορούσε να ξεκινήσει δια-
φορετικά αυτή η μελέτη περίπτωσης,
παρά μόνον με τη συνεισφορά, απαί-
τηση και έργο των μαθητών του Δια-
πολιτισμικού γυμνασίου Θεσσαλονί-
κης, το project που αφορούσε στην πα-
ρουσίαση των ιδιαίτερων πατρίδων των
μαθητών του σχολείου, που απέδειξε
ότι οι μαθητές αυτοί έχουν ταυτότητα,
έχουν πατρίδα, έχουν θέληση να δημι-
ουργήσουν, να συνεργαστούν, να μιλή-
σουν για ό,τι έχουν θετικό και ένα από
αυτά είναι σίγουρα η καταγωγή τους.

Η εφαρμογή μοντέλων απόκτησης
των βασικών διαπολιτισμικών δεξιοτή-
των στην άσκηση της ΣΥΠ είναι σημα-
ντική, αυτό όμως που αποδεικνύει
έμπρακτα τη σπουδαιότητα της συμ-
βουλευτικής και του προσανατολισμού
στα σχολεία και ειδικότερα της διαπο-
λιτισμικής συμβουλευτικής στα διαπο-
λιτισμικά σχολεία, είναι η πρακτική
εφαρμογή όλων όσα θεωρητικά διδά-
σκονται, όπως συνέβη και στη μελέτη
περίπτωσης του γυμνάσιου Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και με το
ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου, συμμετεί-
χα, ως εμπειρογνώμονας, στη διάρκεια
του σχολικού έτους 2014-15 και συνερ-
γάστηκα με καθηγητές του Διαπολιτι-
σμικού γυμνάσιου για την υλοποίηση
προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας,
δηλαδή σε προγράμματα επαγγελματι-
κού προσανατολισμού που εφαρμόζο-
νται σε ομάδες εκπαιδευομένων (Σι-
δηροπούλου-Δημακάκου, 2008).

Το τμήμα στο οποίο συμμετείχα ως
εμπειρογνώμονας οι μαθητές κατάγο-
νται από τις Φιλιππίνες, Μαλί, Μπα-
γκλαντές Αφγανιστάν, Ρωσία, Βουλ-
γαρία, Ακτή Ελεφαντοστού και Συρία,
αποτέλεσε, λοιπόν, ένα πλήρως πολυ-
πολιτισμικό τμήμα, αφού όπως άλλω-
στε αναφέρει ο όρος πολυπολιτισμικό-
τητα είναι η συνύπαρξη σε μια κοινω-
νία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με
διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πο-
λιτισμικά στοιχεία (Τσαχτσαρλή, 2012).

Τα γενικότερα προβλήματα όπως
αναφέρονται από το Φακιόλα, (2002)
που αντιμετωπίζουν οι «Ξένοι μαθητές»
είναι ο αποχωρισμός από τους δικούς
τους και η ανησυχία για την κατάστα-
ση των μελών της οικογενείας τους. Τα
προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν και σε
αυτή τη σχολική αίθουσα, δεδομένου
ότι υπήρχαν παιδιά που έχουν έρθει
στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν
και αυτό της γλώσσας, καθώς κάποιοι
μαθητές δε γνώριζαν καλά τη νεοελλη-
νική γλώσσα (όπως έχει αναφερθεί και
στις σχετικές παραπάνω έρευνες) και
κρίθηκε απαραίτητη η επικοινωνία σε
άλλη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά). 
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Ο γενικότερος στόχος του προ-
γράμματος ήταν η ομαλή ένταξη και δι-
ευκόλυνση της καθημερινότητας τόσο
των μαθητών, όσο και των γονέων ή κη-
δεμόνων τους, στόχος που εναρμονίζε-
ται με τις βασικές αρχές της διαπολιτι-
σμικής συμβουλευτικής, καθώς σύμ-
φωνα με τον Παπαχρήστου (2007) στό-
χος της διαπολιτισμικής συμβουλευτι-
κής είναι η συμπαράσταση. Συγκεκρι-
μένα, στόχος του προγράμματος ήταν
να γνωρίσουν οι μαθητές αρχικά τη σύ-
νταξη και χρησιμότητα δημοσίων και
ιδιωτικών εγγράφων και εν συνεχεία
τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την αρχή της «πολιτι-
σμικής ενδυνάμωσης» (Σιδηροπούλου-
Δημακάκου κ.ά., 2008), ο ρόλος του
Συμβούλου είναι και η ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων που θα επιτρέψουν στο συμ-
βουλευόμενο να χειριστεί ικανοποιητι-
κά το κοινωνικό σύστημα του νέου πε-
ριβάλλοντος, μέσα από την καθοδήγη-
σή του και τη βοήθειά του σε πρακτικά
θέματα, όπως για παράδειγμα η πρό-
σβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που
μπορεί να απευθυνθεί για την επίλυση
προβλημάτων, σχετικά με τη σωματική
υγεία κα άλλα ανάλογα θέματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανήκουν και η δρά-
ση του προγράμματος που αναφέρεται
στη «Συμπλήρωση Σχολικών Εντύπων»,
αλλά και μία άλλη δράση που αναφέ-
ρεται στη «Συμπλήρωση Δημοσίων
Εντύπων», όπως Υπεύθυνη Δήλωση του
Νόμου 1599/1986 και η Συμπλήρωση
Εξουσιοδότησης.

Ένας επόμενος στόχος ήταν η αξιο-
ποίηση των μητρικών ξένων γλωσσών
τους, στον Επαγγελματικό Προσανα-
τολισμό και Σταδιοδρομία που περι-

λάμβανε επίσκεψη μαθητών σε ΕΠΑ.Λ.,
αλλά και το να έρθουν οι μαθητές σε
επαφή με τον κλάδο του τουρισμού.

Τόσο η πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο
και η Ελλάδα, αποτελούν ένα τουρι-
στικό προορισμό που προσελκύει ση-
μαντικό αριθμό τουριστών. Ο τουρισμός
αποτελεί για την Ελλάδα μία από τις
σημαντικότερες πηγές εσόδων και απα-
σχόλησης εργατικού δυναμικού. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2014 παρουσίασε ανά-
πτυξη 11,3% ή 1,8 δις (από 15,2 δις άμε-
σης συνεισφοράς στο Α.Ε.Π. το 2013 σε
17 δις στο 2014), ενώ πρόσφερε στην
αιχμή του, το 30% των θέσεων της μι-
σθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό το-
μέα (Ίκκος, 2015). Υπολογίζεται επί-
σης ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον
220.000 θέσεις εργασίας στην επόμενη
10ετία (Καδδά, 2014).

Με βάση την πορεία του τουρισμού
στην χώρα και τις ικανότητες των μα-
θητών (όπως οι ξένες γλώσσες και η
κουλτούρα τους) αλλά και τις χώρες
προέλευσης των τουριστών, όπως Ρω-
σία, στην δράση «Επιλογή εμπειρογνώ-
μονα για την υποστήριξη ΠΑΣ» ανα-
πτύχθηκαν θέματα σχετικά με τον του-
ρισμό, τις μορφές τουρισμού, τα τουρι-
στικά επαγγέλματα, την αναζήτηση ερ-
γασίας στον τουρισμό, προσόντα και
απαραίτητη εκπαίδευση. 

Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν κατά
τις συναντήσεις ήταν ο διάλογος και η
ομαδο-συνεργατική, ώστε να ενισχυθεί
η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών
και τα έγγραφα που χρησιμοποιηθήκαν
ήταν στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα συνταγμένα.

Ένα άλλο κομμάτι που αφορούσε
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τη συγκεκριμένη δράση, ήταν η παρου-
σίαση της χώρας καταγωγής των μαθη-
τών, της πατρίδας τους όπως είπαν. Η
παρουσίαση αυτή είχε διπλή σκοπιμό-
τητα. Αρχικά να παρουσιάσουν οι μα-
θητές τον τόπο τους, ώστε να μας μιλή-
σουν για στοιχεία της κουλτούρας, του
πολιτισμού, αλλά και κάποια άλλα γε-
νικότερα στοιχεία, όπως νόμισμα, πο-
λίτευμα, πρωτεύουσα της χώρας τους.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ήταν η πα-
ρουσίαση των χωρών ως τουριστικοί
προορισμοί, ώστε να αποτελέσουν χώ-
ρες εξερχόμενου τουρισμού των Ελλή-
νων τουριστών.

για την πραγματοποίηση της δρά-
σης επιλέχθηκε η μέθοδος project. Κα-
τά τον Χρυσαφίδη (2000), με τον όρο
«μέθοδος project» εννοούμε μια σύν-
θετη μορφή διδακτικής διαδικασίας, η
οποία έχει ως αφετηρία συγκεκριμέ-
νους προβληματισμούς μεμονωμένων
μελών ή του συνόλου της διδακτικής
ομάδας, στοχεύει δε στην επίτευξη κά-
ποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός
προβλήματος. Η ενεργή συμμετοχή των
παιδιών στον σχεδιασμό και στην ορ-
γάνωση είναι εναρμονισμένη με τις ανά-
γκες των παιδιών, αλλά βασίζεται και
στα βιώματα τους, άρα ταυτίζεται σε
μεγάλο βαθμό με τη Βιωματική-Επι-
κοινωνιακή διδασκαλία (Χρυσαφίδης,
2000).

Ειδικά σε τάξεις πολυπολιτισμικές,
τα πλεονεκτήματα της μεθόδου project
έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού οι μα-
θητές αυτοί έχουν ανάγκη αξιοποίησης
των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους και
απόλυτη ανάγκη ανάπτυξης των εσω-
τερικών κινήτρων τους, για να προ-
σπαθήσουν να ενταχτούν με μεγαλύτε-

ρη επιτυχία στην οργανωμένη εργασία
της σχολικής τάξης. Η μέθοδος project
τους παρέχει και αυτή τη δυνατότητα,
παράλληλα, όμως, λειτουργεί θετικά και
σε πολλά άλλα επίπεδα. (Νικολάου,
2000: 253), όπως η ανάπτυξη και των
τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, που
είναι η κατανόηση και η παραγωγή προ-
φορικού λόγου ή το να εμπνεύσει αλ-
λοδαπούς και παλιννοστούντες μαθη-
τές για τη συμμετοχή τους σε ομαδικές
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου.
Επίσης, όπως αναφέρει η γακούδη
(2000) τους μαθαίνει να αποκτούν δε-
ξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ξε-
περνούν την πολιτισμική διαφορά και
να απολαμβάνουν τη διαπολιτισμική
επαφή.

Το συγκεκριμένο project έχει αναρ-
τηθεί στο επίσημο blog του σχολείου και
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα http://
cgymthessdiap2014.blogspot.gr/.

Τα συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα από τη συμμετο-
χή και την πραγματοποίηση του προ-
γράμματος αγωγής Σταδιοδρομίας, θα
μπορούσαν να ταυτιστούν με την επί-
τευξη των στόχων της δραστηριότητας
«Τι θετικό έχω;», η οποία προτείνεται
από τις Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αρ-
γυροπούλου και Δρούσου (2008), οι
οποίοι στόχοι είναι:
• να εντοπίσουν οι μαθητές τα θετικά

στοιχεία που έχουν οι αλλοδαποί μα-
θητές, ακριβώς λόγω του γεγονότος
ότι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλά-
δα (δυνατότητα γνώσης δύο γλωσ-
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σών, στοιχεία από δύο πολιτισμούς
κ.ά.),

• να τονωθεί η αυτοεκτίμηση των αλ-
λοδαπών μαθητών,

• να αντιληφθούν ότι κάθε πολιτισμός
έχει τη δική αξία.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων,

που αποτελούν τη βάση της διαπολιτι-
σμικής συμβουλευτικής μπορούν να
βοηθήσουν τους μαθητές στην επιλογή
επαγγέλματος, στην προσαρμογή τους
στις νέες συνθήκες και γενικότερα στην
πορεία της ζωής τους.

Αναφορικά με την εμπειρία συμμε-
τοχής στο Διαπολιτισμικό γυμνάσιο
Θεσσαλονίκης, είναι πολύ σημαντικό
οι μαθητές γενικά, αλλά οι μαθητές των
διαπολιτισμικών σχολείων να αναγνω-
ρίσουν την διαφορετικότητα τους ως θε-
τικό και όχι αρνητικό στοιχείο. Η πα-
ραπάνω εφαρμογή αποτελεί σίγουρα
μία εφαρμογή στοχευόμενη και δια-
μορφωμένη από τους εκπαιδευτικούς
που την προτείνουν. Ο ρόλος του κάθε
εκπαιδευτικού που εφαρμόζει το θεσμό
του Σ.Ε.Π. έγκειται στο να βρίσκει ο
ίδιος πια είναι η ιδανικότερη και κα-
ταλληλότερη μέθοδος παροχής συμ-
βουλευτικής και προσανατολισμού σε
διαπολιτισμικά σχολεία. Η κάθε σχο-
λική αίθουσα αποτελεί ένα ζωντανό και
συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανισμό. Ο
εκπαιδευτικός καλείται λοιπόν όχι μό-
νο να βρει τον παλμό της αίθουσας, αλ-
λά να το διατηρήσει και να συμβάλλει
ουσιαστικά τόσο με την παρουσία του,
όσο και με την εκπαίδευση του στην τό-
νωση κυρίως της αυτοεκτίμησης και αυ-
τοπεποίθησης αυτών των μαθητών.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέ-
πει να χαρακτηρίζει τον εκπαιδευτικό

είναι η προσαρμοστικότητα, η εξατομι-
κευμένη προσέγγιση και η «ανθρωπιά».
Το κάθε διαπολιτισμικό σχολείο, όπως
και αυτό που συμμετείχα, αποτελεί ένα
μωσαϊκό μαθητών διαφορετικών εθνι-
κοτήτων, με διαφορετικές κουλτούρες,
διαφορετικές γλώσσες, ήθη και έθιμα.
για κάθε έναν μαθητή η προσέγγιση πρέ-
πει να είναι προσαρμοσμένη, ώστε να
είναι και αποτελεσματική. για κάθε μα-
θητή στοιχεία που θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη είναι η χώρα προέλευσης,
οι συνθήκες διαμονής, διάφορες εκκρε-
μότητες διοικητικού τύπου (κάρτες, visa),
αλλά και στοιχεία που αφορούν στις μέ-
χρι τώρα σχολικές τους επιδόσεις στην
Ελλάδα ή στις χώρες προέλευσης τους.

Ένα ευχάριστο συμπέρασμα ήταν
και η αλληλεγγύη των μαθητών μεταξύ
τους. Παιδιά που γνώριζαν καλά τα ελ-
ληνικά γινόταν οι ίδιοι μεταφραστές
των συμμαθητών τους και βοηθούσαν
γενικότερα στην προσαρμογή τους. Η
επιλογή επομένως μεθόδων που βοη-
θούν στην επικοινωνία και συνεργασία
των μαθητών, όπως αυτής του project,
συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των μα-
θητών και στην ενίσχυση της αυτοεκτί-
μησης τους.

Ένα ακόμη πιο ευχάριστο και εν-
θαρρυντικό συμπέρασμα είναι το γε-
γονός ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές
άδραξαν την ευκαιρία ή δημιούργησαν
την ευκαιρία να μιλήσουν για τις πα-
τρίδες τους. Η καταγωγή τους αποτελεί
κομμάτι της προσωπικότητάς τους και
θέλουν να μιλούν για αυτό. Το ίδιο πα-
ρατηρήθηκε και σε γενικότερες συζη-
τήσεις, μιας και δε ήταν λίγες οι φορές
που ακούστηκε η φράση «στην πατρί-
δα μου…».
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Βασικό στοιχείο της εφαρμογής του
θεσμού της συμβουλευτικής στα διαπο-
λιτισμικά σχολεία είναι φυσικά και η
συμπαράσταση προς τους μαθητές για
ευνόητους λόγους. Κάποιοι μαθητές, ει-
δικά πρόσφυγες, χρειάζονται πρώτα απ’
όλα συμπαράσταση καθώς αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα, όπως προσαρμογής
ή υγείας, αρά ο ρόλος του Συμβούλου
είναι σημαντικός για την ομαλή τους
ένταξη και πρέπει καμιά φορά να ξε-
φεύγει από το στενό πλαίσιο της σχο-
λικής αίθουσας και να περνά στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής συμπα-
ράστασης.

Κλείνοντας, σημαντικό στοιχεία της
εφαρμογής που θεσμού Σ.Ε.Π ήταν φυ-
σικά οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν
σε αυτό το πρόγραμμα για πολλούς λό-
γους, αλλά κυρίως για δύο. Ο πρώτος
ως καθηγητές ξένων γλωσσών γνώρι-
ζαν και μπορούσαν να επικοινωνήσουν
αποτελεσματικά σε μία άλλη γλώσσα
πέραν της ελληνικής και ο δεύτερος και
ουσιαστικότερος κατανοούσαν ότι ο ρό-
λος τους στο πλαίσιο της συμβουλευτι-
κής δεν ήταν μόνο ο προσανατολισμός,
αλλά και η ουσιαστική συμπαράσταση.

Τι έπεται. . .

Οι προτάσεις σχετικά με τη εφαρ-
μογή της συμβουλευτικής στα διαπολι-
τισμικά σχολεία είναι αρχικά να δίνε-
ται η δυνατότητα χρήσης κάποιων βα-
σικών εργαλείων της συμβουλευτικής
και του προσανατολισμού από τους ξε-
νόγλωσσους μαθητές (παράδειγμα η πύ-
λη του ΕΟΠΠΕΠ) ή να υπάρχει δυνα-
τότητα χρήσης αντίστοιχων εργαλείων

στη μητρική γλώσσα των συμβουλευό-
μενων, όταν φυσικά αυτό είναι εφικτό.

γενικότερα, η γλώσσα, ο πολιτισμός,
η κουλτούρα, τα έθιμα των μαθητών δια-
πολιτισμικών σχολειών θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στη συμβουλευτι-
κή πράξη. Αυτό φυσικά προϋποθέτει τη
συστηματική και ουσιαστική επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών που διδά-
σκουν σε διαπολιτισμικά σχολεία και
όχι μόνο αυτών που εφαρμόζουν το μά-
θημα του Σ.Ε.Π., καθώς μπορεί θεω-
ρητικά συμβουλευτική να εφαρμόζει ο
καθηγητής Σ.Ε.Π., αλλά στα διαπολιτι-
σμικά σχολεία, όλοι οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη
των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης και συμβουλευτικής.

Ένα άλλο στοιχείο που προτείνεται
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής στα
Διαπολιτισμικά Σχολεία, αλλά και της
διαπολιτισμικής συμβουλευτικής γενι-
κότερα είναι η ίδια η εκπαίδευση των
Συμβούλων. Τόσο στο Πρόγραμμα της
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αλλά και άλλων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν
σε μεταπτυχιακό επίπεδο την εξειδί-
κευση της Συμβουλευτικής και του Προ-
σανατολισμού, δεν περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα σπουδών τους αυτούσιο μά-
θημα για τη Διαπολιτισμική συμβου-
λευτική, ώστε οι φοιτητές να διδάσκο-
νται τις βασικές αρχές της και να προ-
ετοιμάζονται κατάλληλα.

Σε ένα άλλο επίπεδο προτείνεται
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως η
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., να συμπεριλάβουν στα
προγράμματα εξειδίκευσης ή μεταπτυ-
χιακών σπουδών τη διαπολιτισμική συμ-
βουλευτική ως ένα ξεχωριστό κλάδο
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εξειδίκευσης, ώστε να υπάρχουν πραγ-
ματικά διαπολιτισμικά εξειδικευμένοι
Σύμβουλοι, που μπορούν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους, τόσο στα διαπολι-
τισμικά Σχολεία, όσο και άλλους δη-
μοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, αλ-
λά φυσικά και σε πελάτες διαφορετι-
κής κουλτούρας από αυτή της ελληνι-
κής. 

Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις σχε-
τικά με το ρόλο της συμβουλευτικής και

του προσανατολισμού στα διαπολιτι-
σμικά σχολεία, καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα ότι η διαπολιτισμική προ-
σέγγιση δεν μπορεί να αφορά μόνο κά-
ποια σχολεία (κυρίως αυτά που χαρα-
κτηρίζονται διαπολιτισμικά, πρέπει να
αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Όλα τα σχολεία είναι εν
δυνάμει διαπολιτισμικά και όλοι οι Σύμ-
βουλοι πρέπει να είναι διαπολιτισμικά
έτοιμοι και ενήμεροι.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συμβουλευτική προσέγγιση που
επιχειρείται έχει στόχο την κατανόηση
και αποδοχή της συμβουλευόμενης
(Μητέρα ενός παιδιού 8 χρονών με πρό-
σφατη ιατρική γνωμάτευση - Σύνδρομο
Άσπεργκερ), που αντιδρά αρνητικά
στην διαπιστωμένη ιατρική γνωμάτευ-
ση, πιστεύοντας ότι το παιδί της έχει κά-
ποια μαθησιακή δυσκολία.

Το όλο εγχείρημα επιτυγχάνεται μέ-
σω της Ατομικής Συμβουλευτικής Δια-
δικασίας, έχοντας προβεί σε προηγού-
μενες συνεδρίες σε λήψη Ιστορικού του
παιδιού και χρησιμοποιήσει τα ψυχο-

μετρικά εργαλεία (Διαγνωστικά τεστ
μαθησιακών δυσκολιών). 

Αρχικά πραγματοποιείται μια σύ-
ντομη θεωρητική προσέγγιση για το
Σύνδρομο Άσπεργκερ και τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η Ατομική
Συμβουλευτική παρέμβαση με τη μητέ-
ρα του παιδιού όπου ο Σύμβουλος εφαρ-
μόζει τις Βασικές Τεχνικές μιας Συμ-
βουλευτικής Διαδικασίας ήτοι, η Ενερ-
γητική Ακρόαση, η Ενσυναίσθηση, η
Κατανόηση, η Περίληψη, η Ενθάρρυν-
ση λεκτική και μη λεκτική, η Αντανά-
κλαση - Αναγνώριση συναισθημάτων,
Παράφραση και Αποσαφήνιση. ώστε
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την εφαρμογή των Βασικών Δεξιοτήτων ενός Συμβούλου μέ-
σω μιας Ατομικής Συμβουλευτικής Διαδικασίας. Η Συμβουλευόμενη (Μητέρα ενός αγορι-
ού οκτώ χρονών) δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οι τυχόν μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού
της είναι απόρροια του Συνδρόμου Άσπεργκερ. Η Σύμβουλος προκειμένου να βοηθήσει τη
συμβουλευόμενη ακολουθεί τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Ενερ-
γητική Ακρόαση, Περίληψη, Κατανόηση, Ενθάρρυνση, Αντανάκλαση - Αναγνώριση Συναι-
σθημάτων, Παράφραση και Αποσαφήνιση). 

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Άσπεργκερ, Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, Βασικές Τεχνικές
Συμβουλευτικής Διαδικασίας.



μέσω της Ενεργητικής Ακρόασης να
ωθήσει τη μητέρα να αποδεχθεί την
πραγματικότητα. 

Στη πορεία της Συμβουλευτικής Δια-
δικασίας παρέχονται οι απαραίτητες
πληροφορίες και η καθοδήγηση - υπο-
στήριξη στη συμβουλευόμενη προκει-
μένου να προβεί σε λήψη απόφασης και
να δεχθεί την παραπομπή του παιδιού
σε εξειδικευμένους θεραπευτές ώστε
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του
μα και όλης της οικογένειας.

1.1. Σύνδρομο Άσπεργκερ

Το σύνδρομο πήρε το όνομά του από
το Αυστριακό παιδίατρο Δρ. Χανς
Άσπεργκερ (Hans Asperger) ο οποίος
το 1944 δημοσίευσε την πρώτη του ερ-
γασία για μια ομάδα παιδιών που είχαν
πολλές ικανότητες, αλλά ταυτόχρονα,
αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κοινω-
νική αλληλεπίδραση. 

Κατά σύμπτωση, έναν χρόνο πριν το
1943, ένας άλλος Αυστριακός ψυχία-
τρος που ζούσε στην Αμερική, ο Δρ.
Λέο Κάννερ (Leo Kanner) είχε κάνει
την πρώτη αναφορά για μια πάθηση που
είχε διαπιστώσει σε παιδιά και την εί-
χε ονομάσει Autistic Disturbances of
Affective Contact & Early Infantile
Autism. Η πάθηση που διατύπωσε ο
Leo Kanner είναι πιο γνωστή σήμερα
ως κλασσικός Αυτισμός. 

1.2. Κύρια Χαρακτηριστικά 
Συνδρόμου Άσπεργκερ

• Αδυναμία ανάπτυξης σχέσεων με
συνομηλίκους

• Ιδιαίτερη συμπεριφορά στο άγγιγ-
μα 

• Επανάληψη Ερωτήσεων, Υπερ-
φλυαρία

• Έλλειψη Αντοχής στις αλλαγές του
προγράμματος

• Αδέξια κίνηση άνω ή/και κάτω
άκρων, Μη βλεμματική επαφή

• Αδυναμία κατανόησης της κοροϊ-
δίας, πονηρίας, εξευτελισμού, εκ-
μετάλλευσης

• Αδυναμία κατανόησης του μεταφο-
ρικού λόγου

• Εκρήξεις θυμού και βίας λόγω έλ-
λειψης επικοινωνίας ή ψυχικής κού-
ρασης

• Μη προσαρμογή κοινωνικών κανό-
νων λόγω μη κατανόησης αυτών

• Δυσκολία κατανόησης συναισθη-
μάτων των άλλων

2.1. Στόχοι Συμβουλευτικής 
Παρέμβασης 

Λαμβάνοντας υπόψη ως αδιαμφι-
σβήτητο γεγονός το πόρισμα του ειδι-
κού επιστήμονα που επιλήφθηκε του θέ-
ματος, τα αποτελέσματα των διαγνω-
στικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν
σε προηγούμενες συνεδρίες καθώς και
το ιστορικό του παιδιού, θέτουμε τους
εξής στόχους:
• Αποδοχή της πραγματικότητας από

τη μητέρα χρησιμοποιώντας τις Βα-
σικές Τεχνικές Ατομικής Συμβου-
λευτικής Διαδικασίας

• Λήψη απόφασης για διαδικασία πα-
ραπομπής του παιδιού σε ειδικευ-
μένους θεραπευτές

742



2.2. Συνεδρία Ατομικής 
Συμβουλευτικής προσέγγισης 
Μητέρας

Σ. Καλώς ήρθατε και πάλι κυρία Χ.
Σήμερα θα κάνουμε μια ανασκό-
πηση των προηγούμενων συνε-
δριών. Αρχικά να αναφέρω ότι η
νοημοσύνη του παιδιού ορίζεται ως
ανώτερη του μέσου όρου, που ση-
μαίνει ότι ο Αλέξανδρος είναι ένα
παιδί ιδιαίτερα έξυπνο.

Μ. Ήμουν σίγουρη, αυτό που δεν
μπορώ να καταλάβω όμως είναι
πως ένα τόσο έξυπνο παιδί όπως
ο Αλέξανδρος, ο οποίος μπορεί να
εξηγεί για ώρες πως γίνεται η χώ-
νευση, δεν μπορεί να διαβάσει σω-
στά το μικρό κείμενο που του έχει
αναθέσει η δασκάλα του, ή να γρά-
ψει σωστά μια γνωστή και εύκολη
λέξη. γι’ αυτό πιστεύω ότι το παι-
δί έχει κάποια μαθησιακή δυσκο-
λία.

Σ. Χμμ! Καταλαβαίνω την αγωνία σας
κυρία Χ. το αποτέλεσμα του τεστ 
Δυσλεξίας όμως δε συνάδει προς αυ-
τή την κατεύθυνση. Αντιθέτως συμ-
βαίνει πολλές φορές σε παιδιά με
ΣΑ να παρουσιάζουν δυσκολίες στη
μάθηση ενώ την ίδια στιγμή μπορούν
να απομνημονεύσουν σύνθετες πλη-
ροφορίες οι οποίες για κάποιο λό-
γο, πιθανά γιατί είναι μέσα στα εν-
διαφέροντά τους, να τα έχουν εντυ-
πωσιάσει.
Από το σύνολο της αξιολόγησης
προκύπτει ότι ο Αλέξανδρος δεν
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες
στην μάθηση και την εμπέδωση των
σχολικών γνώσεων, παρά μόνο στην

ανάγνωση όπου δεν θυμάται πολ-
λές φορές ούτε το θέμα. 
Στις δοκιμασίες των μαθηματικών
προκύπτει ότι ο Αλέξανδρος πα-
ρουσιάζει εξαιρετική επίδοση. Επί-
σης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες
δυσκολίες στην κινητικότητα παρότι
έχει μια κάπως αδέξια κίνηση στα
κάτω άκρα, ανταποκρίνεται επαρ-
κώς στην ευθεία, στην καθρεπτική
αντίληψη του δεξιού – αριστερού
και στον προσανατολισμό του στο
χώρο.

Μ. Μήπως το γεγονός ότι είναι πολύ
έξυπνος, και όπως λέει του φαίνο-
νται πολύ εύκολα τα μαθήματα στο
σχολείο, τον κάνει να βαριέται και
να μην προσέχει στο μάθημα; Μή-
πως γι’ αυτό αρνείται να ασχοληθεί
με τα μαθήματα και στο σπίτι;

Σ. Χμμ! Έτσι, όπως τα λέτε είναι πο-
λύ έξυπνος! Πολλές φορές παρα-
τηρείται τα έξυπνα παιδιά να βα-
ριούνται ευκολότερα. Εάν υποθέ-
σουμε όμως ότι συμβαίνει αυτό, τό-
τε πως εξηγείτε το ότι δεν μπορεί
να παρακολουθήσει το μάθημα της
ανάγνωσης, που έχει διαφορετικό
θέμα κάθε φορά και γιατί δε θυμά-
ται το θέμα;

Μ. Ίσως το γεγονός ότι δεν αντέχει
στους θορύβους (κλείνει τα αυτιά
του) να τον κάνει να μην μπορεί να
παρακολουθήσει το μάθημα στο
σχολείο και αυτό να έχει επιπτώ-
σεις στην απόδοσή του.

Σ. Α! Ώστε κλείνει τα αυτιά του λοι-
πόν! Θα μπορούσε να είναι μια εξή-
γηση, όμως θα πρέπει να γνωρίζε-
τε ότι ανάμεσα στα χαρακτηριστι-
κά του ΣΑ είναι η υπερευαισθησία
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σε ήχους, οσμές, ιδιαίτερη υφή ή
έντονο φωτισμό. Μη ξεχνάμε όμως
ότι ο Αλέξανδρος δεν είναι ιδιαί-
τερα συνεργάσιμος ούτε στο σπίτι
που υπάρχει ησυχία, όπως μου το-
νίσατε στη διάρκεια της λήψης του
Ιστορικού. 

Μ. Μήπως το γεγονός ότι είναι ιδιαί-
τερα κινητικός και μιλά ακατά-
παυστα τον εμποδίζει να συγκε-
ντρώνεται και αντί να ακούει τις
οδηγίες και εξηγήσεις από τη δα-
σκάλα του σκέφτεται μόνο αυτό που
θέλει εκείνος να πει;

Σ. Μιλά πάντα πολύ;
Μ. Ναι. Στο σπίτι πολλές φορές δεν μας

αφήνει σε ησυχία. Άπειρες ερωτή-
σεις γεμάτες ΓΙΑΤΙ ή ακατάπαυ-
στη φλυαρία, πολλές φορές για θέ-
ματα που δεν ενδιαφέρουν κανένα.

Σ. Πολυλογάς λοιπόν, χαρά στο κου-
ράγιο σας. Αμέτρητα ΓΙΑΤΙ. Ίσως
πρέπει να σας ενημερώσω ότι άλ-
λο ένα χαρακτηριστικό του ΣΑ εί-
ναι η υπερφλυαρία.
Συμμετέχει σε συζητήσεις ο Αλέ-
ξανδρος;

Μ. Ναι. Μόνο όταν θέλει, και τις πε-
ρισσότερες φορές η κατάληξη είναι
να θυμώνει.

Σ. Εννοείται ότι ο Αλέξανδρος θυμώ-
νει κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεών σας;

Μ. Ναι. γιατί συνήθως μιλάει για άσχε-
τα θέματα και δεν μπορώ να τον πα-
ρακολουθήσω. Μιλάει για ότι τον
ενδιαφέρει αποκλειστικά. Και τώ-
ρα που το καλοσκέφτομαι γενικώς
θυμώνει και θυμώνει πολύ, είναι
σαν να «κολλάει».

Σ. «Κολλάει» είπατε; Mάλιστα! Αν

καταλαβαίνω σωστά θα το περι-
γράφατε ως εμμονή;

Μ. Εμμονή; Ναι, τώρα που το καλο-
σκέφτομαι έχει πολύ θυμό και εμ-
μονές σε σημείο που προβληματί-
ζομαι πολύ.

Σ. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό
σας Κυρία Χ! Η υπερφλυαρία και
η εμμονή είναι και αυτά χαρακτη-
ριστικά του ΣΑ και είναι πιθανό να
επηρεάζουν τη συμμετοχή του στο
μάθημα. Αισθάνεστε φοβισμένη
που ο Αλέξανδρος έχει αυτά τα ξε-
σπάσματα θυμού; 

Μ. Ναι. Και τώρα που το φέρνω στο
μυαλό μου τις περισσότερες φορές
οι αντιδράσεις του είναι χωρίς λό-
γο, κλωτσάει την πόρτα, με χτυπά-
ει, βρίζει και γενικώς έχει ανάρμο-
στη συμπεριφορά για την ηλικία
του! 

Σ. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε
κάτι για να βελτιώσετε την κατά-
σταση; 

Μ. Θα μπορούσα, απλώς Δεν αισθά-
νομαι καλά ψυχολογικά εδώ και
αρκετό καιρό και δεν ξέρω τι φταί-
ει, μπορεί και να φταίω εγώ, δεν ξέ-
ρω.

Σ. Μήπως ο κυριότερος φόβος σας εί-
ναι για την εξέλιξη του Αλέξανδρου
γενικά, γιατί αν κατάλαβα καλά ο
Αλέξανδρος είναι λίγο διαφορετι-
κός από τα άλλα σας τα παιδιά,
όπως μου αναφέρατε και στη διάρ-
κεια λήψης Ιστορικού. 

Μ. Ναι. Με τα άλλα μου τα παιδιά δεν
είχα τέτοια προβλήματα.

Σ. Aισθάνεστε ότι έχετε πρόβλημα με
τον Αλέξανδρο;

Μ. Ναι. Είμαι διαρκώς σε μια αγωνία,
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πέραν των τυχόν μαθησιακών δυ-
σκολιών, όσο και στο σχολείο όπου
ο Αλέξανδρος ξεσπάει στα άλλα
παιδιά το θυμό του, μα και στο σπί-
τι όπου έχουμε και εκεί βίαια ξε-
σπάσματα. Δεν θέλω να το παρα-
δεχτώ και αντιστέκομαι τόσο και-
ρό, μα τελικά όντως κάτι συμβαίνει.

Σ. Νιώθω τις αγωνίες σας Κυρία Χ! 
Μ. Ναι, δεν ήθελα να το παραδεχθώ

ότι τελικά συμβαίνει αυτό.
Σ. Καταλαβαίνω τους φόβους σας!

Να ξέρετε όμως ότι τα παιδιά με
ΣΑ είναι από τα τυχερά παιδιά,
γι’ αυτό ας κάνουμε έναν απολο-
γισμό εστιάζοντας στα θετικά!
• Ο Αλέξανδρος είναι ένα πολύ

έξυπνο παιδί. 
• Έχει εξαιρετική επίδοση στα μα-

θηματικά. 
• Παρουσιάζει πραγματικό ενδια-

φέρον για θέματα που δεν αφο-
ρούν την πλειοψηφία. 

• Έχει αρκετά καλή κινητικότητα
καθώς και σωστή αντίληψη και
προσανατολισμό στον χώρο. 

Είναι αναμενόμενο όμως στην πε-
ρίπτωση των παιδιών με σύνδρομο
Asperger να παρουσιάζουν «δυσκο-
λίες στη κοινωνική και στη συναι-
σθηματική αλληλεπίδραση, στην επι-
κοινωνία και οι στερεοτυπίες.» (Βα-
λαμουτοπούλου Χρυσούλα, Κουτε-
λέκος Ιωάννης «Θεωρητική Προ-
σέγγιση του σύνδρομου Asperger
στα παιδιά» Το Βήμα του Ασκλη-
πιού, Τόμος 90ς, Τεύχος 30, Ιούλιος
– ΣεπτέμβριοΣ 2010 Σελ. 310
http: / /www.vimaaskl ipiou.gr/
volumes/2010/VOLUME%2003_10/
VA_REV_5_09_03_10.pdf).

Μ. Τι καλύτερο θα μπορούσα να κά-
νω για το παιδί μου;

Σ. Ο Αλέξανδρος χρειάζεται κατάλ-
ληλη επαγγελματική βοήθεια για
να έχει πρόοδο τόσο στις τυχόν μα-
θησιακές δυσκολίες, όσο στο θέμα
της επικοινωνίας καθώς θα μάθει
να διαχειρίζεται το θυμό και την
επιθετικότητά του. 

Μ. Πιστεύεται ότι θα πάει καλά; 
Σ. Χμμ Ναι! Ενώ «Ο αυτισμός και το

Σύνδρομο Asperger που ανήκουν
στο φάσμα των ΔΑΔ είναι χρόνιες
σοβαρές νευροαναπτυξιακές κα-
ταστάσεις». (Στολίδη Ν. Κωνστα-
ντίνα, Τσιντζέλη Θ. Ιωάννα, Πτυ-
χιακή εργασία «Εκπαίδευση παι-
διών με Αυτισμό και Σύνδρομο
Asperger – Συμβουλευτική γονέ-
νω» σελ. 1), παρόλα αυτά υπάρχει
μεγάλη πρόοδος και εξέλιξη στα
παιδιά με σύνδρομο Άσπεργκερ
όταν παρακολουθούνται από ειδι-
κούς θεραπευτές «Είναι εφικτό να
αλλάξει η καθημερινότητά τους, να
κοινωνικοποιηθούν, να ονοματί-
ζουν τις ανάγκες τους και έτσι να
δημιουργήσουν από διαπροσωπι-
κές σχέσεις ως και δική τους οικο-
γένεια» (Ε. Καραντανά, Ν. Παπα-
δοπούλου, Α. Νικολάου, γ. Τσαρ-
μακλής «Σύνδρόμο Σύνδρομο Πε-
ριγραφή περίπτωσης» http://
www.iatrikionline.gr/Deltio_56d_200
9/7.pdf Σελ. 600). 

Μ. Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη ενοχές,
που τόσο καιρό έκλεινα τα μάτια
μου στο πρόβλημα, νιώθω σαν να
πρέπει να ανέβω ένα βουνό και δεν
έχω το κουράγιο, έχω εξαντληθεί
ψυχικά.

745



Σ. φαίνεσθε ότι αισθάνεστε ένοχη. Το
θετικό είναι ότι αναγνωρίσατε τον
ίδιο σας το φόβο, είστε πολύ πιο δυ-
νατή τώρα!

Μ. Πως μπορώ να βοηθήσω το παιδί
μου;

Σ. Κυρία Χ. θα σας βοηθήσω στο μέ-
τρο που μπορώ.
Η παρέμβασή που χρειάζεται το παι-
δί πρέπει να έχει στόχο τις κοινωνι-
κές σχέσεις του καθώς και την επι-
κοινωνία του. «Η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα άτομα
με σύνδρομο Asperger βιώνουν πραγ-
ματικά μεγάλες δυσκολίες σε στοι-
χειώδεις κοινωνικές συμπεριφορές,
όπως αποτυχία στην ανάπτυξη και
δημιουργία φιλικών σχέσεων ή στην
αναζήτηση διασκεδαστικών δρα-
στηριοτήτων μαζί με άλλους. Επίσης
δυσκολεύονται στην κατανόηση της
μη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα
σώματος) και τις εκφράσεις του προ-
σώπου, τις στάσεις σώματος και τη
βλεμματική επαφή» (Βαλαμουτο-
πούλου Χρυσούλα, Κουτελέκος Ιω-
άννης, Σελ. 308). Τα παιδιά με ΣΑ
χρειάζονται οδηγίες με ακρίβεια δη-
λαδή πρέπει να είστε απόλυτα ανα-
λυτική σε αυτά που του λέτε. Να χρη-
σιμοποιείται μικρές και αναλυτικές
προτάσεις, ώστε το παιδί να κατα-
νοεί αυτά που του λέτε. Στην πορεία
θα τις κάνετε ολοένα και πιο σύν-
θετες αυτές τις προτάσεις πχ «Ανέ-
βα τις σκάλες, πήγαινε στο γραφείο
μου, άνοιξε το δεύτερο συρτάρι και
πάρε το βιβλίο που είναι μέσα και να
το φέρεις σε εμένα» (Δερέκα Μαρία,
Ομιλία Προγράμματος ΠΕΣΥΠ
ΑΘΗΝΑΣ 2014-2015).

Επίσης, δεν μπορούν τις αλλαγές,
γι’ αυτό χρειάζονται οργανωμένο
περιβάλλον. Φοβούνται και νιώθουν
τρόμο και μόνο στη σκέψη της αλ-
λαγής του προγράμματός τους. Εί-
ναι πολύ σημαντικό, γιατί «Βιώνει
καταστάσεις έντονου και εξουθε-
νωτικού άγχους μπροστά σε ενδε-
χόμενες αλλαγές των λεπτομερειών
του περιβάλλοντος (αλλαγή θέσης
προσώπων, ωραρίου, θέσεις αντι-
κειμένων, προγράμματος κλπ)» (γε-
ώργιος Σ. Κρουσταλάκης «Παιδιά
με ιδιαίτερες Ανάγκες» γ΄ έκδοση,
Αθήνα 1998, Σελ. 223). Θα το βοη-
θούσε πολύ, να είναι το σπίτι πολύ
τακτοποιημένο και να μη γίνονται
αλλαγές στο χώρο. Θα μπορούσα-
τε να φτιάχνατε ένα πρόγραμμα
ημέρας, έτσι ώστε να γνωρίζει την
κάθε στιγμή τι πρέπει να κάνει. Τα
παιδιά με Άσπεργκερ νιώθουν
ασφαλή μέσα από τη ρουτίνα. Κ   αλό
θα ήταν «η συζήτηση μαζί του για
το πρόγραμμα της ημέρας να γινό-
ταν προφορικά και αρκετά νωρίς»
(Naoki Higashida Σελ. 121). Είναι
σημαντικό να του εξηγήσετε ότι
πολλές φορές τα προγράμματα αλ-
λάζουν, αλλά εσείς θα πρέπει να
προσπαθείτε να μην αλλάζουν συ-
χνά και δημιουργούνται στο παιδί
ανασφάλειες, οι οποίες θα πυρο-
δοτήσουν τον τρόμο και τον πανικό
του.

Μ. Σας ευχαριστώ για όλα, μετά από
αυτή τη διαδικασία θα επισκε-
φτούμε ειδικό θεραπευτή.

Σ. Χαίρομαι που το ακούω κυρία Χ.
Να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα στη
διάθεσή σας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώνουμε τη δυσκολία απο-
δοχής της Ιατρικής γνωμάτευσης από
την πλευρά του γονιού όταν έρχεται
αντιμέτωπος για πρώτη φορά με μια
διάγνωση για διαταραχή της ανάπτυ-
ξης του παιδιού του. Το πόσο μόνος και
ανίσχυρος νιώθει, χρησιμοποιώντας την
άρνηση πολλές φορές σαν ασπίδα προ-
στασίας μπροστά στην αδυναμία του. 

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του γο-
νέα, η Ατομική Συμβουλευτική διαδι-
κασία έρχεται αρωγός έτσι ώστε αρχι-
κά να μπορέσει να αποδεχθεί το γεγο-
νός, και στη συνέχεια, με την υποστή-
ριξη από τον Σύμβουλο, να μεταβεί στο

επόμενο στάδιο, δηλαδή στη λήψη από-
φασης και ουσιαστικής δραστηριοποί-
ησής του. Στο πρώτο στάδιο της συμ-
βουλευτικής διαδικασίας ο Σύμβουλος
επιχειρεί μέσω της Ενεργητικής Ακρό-
ασης, της Περίληψης, της Κατανόησης,
της Ενθάρρυνσης, της Αντανάκλασης
και Αναγνώρισης Συναισθημάτων, της
Παράφρασης και της Αποσαφήνισης,
να ωθήσει την Συμβουλευόμενη στην
αποδοχή της διάγνωσης του οχτάχρο-
νου γιού της. 

Στο δεύτερο στάδιο της συμβουλευ-
τικής διαδικασίας ο Σύμβουλος παρέ-
χει πληροφορίες της διαταραχής και
παραπέμπει το παιδί σε ειδικούς θε-
ραπευτές.
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Εισαγωγή

Ο πάσχων από παιδοφιλία έχει εκ-
δηλώσει τις σεξουαλικές παρορμήσεις
στη συμπεριφορά τους ή οι παρορμή-
σεις και φαντασιώσεις που έχει, δημι-
ουργούν σημαντική υποκειμενική ενό-
χληση ή διαπροσωπική δυσκολία. Η
διάγνωση της παιδοφιλίας δεν περι-
λαμβάνει αναγκαστικά το κριτήριο της
σημαντικής υποκειμενικής ενόχλησης,
δεδομένου ότι οι παιδοφιλικές φαντα-
σιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές είναι
συντονικές προς το Εγώ σε μεγάλο πο-
σοστό πασχόντων.

Συνήθως ο πάσχων προτιμά ένα συ-
γκεκριμένο ηλικιακό φάσμα. Όσον
αφορά στο φύλο τoυ παιδιού, κάποιοι

προτιμούν αγόρια, άλλοι κορίτσια, ενώ
κάποιοι διεγείρονται και από τα δύο
φύλα. Πάσχοντες που έλκονται από κο-
ρίτσια προτιμούν τις ηλικίες των 8-10
ετών, ενώ όσοι προτιμούν αγόρια έλ-
κονται από λίγο μεγαλύτερες ηλικίες.
Περισσότερες αναφορές παιδοφιλικών
πράξεων υπάρχουν όμως κορίτσια πα-
ρά για αγόρια (Blanchard et al., 2006). 

Ορισμένοι πάσχοντες αναπτύσσουν
πολύπλοκους τρόπους προκειμένου να
αποκτήσουν πρόσβαση σε παιδιά. Έτσι
τα πλησιάζουν και κερδίζουν την εμπι-
στοσύνη και τη συμπάθεια των παιδιών
ή τη φιλία των γονέων τους ή πραγμα-
τοποιούν γάμο με άτομο που έχει ένα
όμορφο παιδί προκειμένου να μπορούν
να το προσεγγίσουν πιο εύκολα. Πολ-

*Ο Ε.Α. είναι εκπαιδευτικός, Καθηγητής Δ.Ι.Ε.Κ. Σάμου, Βαθύ Σάμου, 697 8510304,
eugeniosaggelis@gmail.co

Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 107, Μάρτιος-Μάιος 2016, σσ. 749-759

Ευγένιος Αγγελής*
Η ΠΑΙΔΟφΙΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περίληψη
Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της σεξουαλικής παρέκκλισης της παιδοφιλίας και η πρό-
ταση μεθόδων θεραπείας. Η αναγκαιότητα διερεύνησης του θέματος προέκυψε από το γε-
γονός ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, και ειδικότερα αυτή που λαμβάνει χώρα
μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αυξά-
νεται συνεχόμενα και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Στο
οικογενειακό περιβάλλον η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα «καλά φυλαγμένο μυστικό»
αλλά ένας εφιάλτης για το ίδιο το παιδί με επιπτώσεις τόσο βραχυχρόνιες, όσο και μακρο-
χρόνιες που θα συνοδεύουν τα παιδιά και στην ενήλικη ζωή τους. 



λοί πάσχοντες αναζητούν επαγγελμα-
τική απασχόληση σε χώρους που τους
επιτρέπουν να έρχονται σε επαφή με
παιδιά, όπως τα σχολεία. 

Πιο σπάνια, φτάνουν σε πιο ακραί-
ες συμπεριφορές μπορεί να υιοθετή-
σουν ένα παιδί, να προσφερθούν ως
ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού από χα-
μηλό κοινωνικό-οικονομικό στρώμα, ή
ακόμα και να απαγάγουν ένα παιδί.

Οι πάσχοντες δεν κατανοούν την πα-
ρέκκλιση τους και δεν τη θεωρούν πα-
ράλογη και ανήθικη. Αντίθετα, εκλογι-
κεύουν και δικαιολογούν τη συμπερι-
φορά τους απέναντι στα παιδιά με διά-
φορους τρόπους, που όλοι συγκλίνουν
στο ότι η σεξουαλική επαφή δε βλάπτει
το παιδί. Πολλοί από αυτούς δε χρησι-
μοποιούν την πρόφαση ότι το παιδί συ-
ναινεί στη σεξουαλική πράξη ή ακόμα
και ότι το παιδί είναι αυτό που την προ-
καλεί. 

Σύμφωνα με τους Ward και Keenan
(1999), οι πάσχοντες έχουν συχνά την
πεποίθηση ότι είναι ανώτεροι και πιο
σημαντικοί από άλλους, συνεπώς δι-
καιούνται να έχουν σεξουαλική επαφή
με όποιον και όποτε θέλουν, και αυτό
ισχύει και για την περίπτωση των παι-
διών. Θεωρούν δε ότι η δίωξη τους λό-
γω της παιδοφιλίας οφείλεται στο ότι ο
κόσμος είναι επικίνδυνος, οι άλλοι άν-
θρωποι απορριπτικοί και κακοποιητι-
κοί γιατί δεν καταλαβαίνουν, οπότε οι
ίδιοι πρέπει να παλέψουν για να πά-
ρουν τον έλεγχο πιστεύοντας ακόμα και
ότι «προστατεύουν» το παιδί, καθώς και
ότι ο κόσμος είναι ανεξέλεγκτος και συ-
νεπώς για τις πράξεις τους δεν ευθύ-
νονται οι ίδιοι αλλά οι άλλοι και η συ-
μπεριφορά τους. 

Πολλοί πάσχοντες είναι αδιάφοροι
ως προσωπικότητες και περνούν απα-
ρατήρητοι από τους άλλους. Μπορεί
ακόμη να είναι αξιοσέβαστα μέλη της
κοινωνίας και λόγω αυτής τους ιδιότη-
τας να μην κινούν καμία υποψία. Πολ-
λοί είναι έγγαμοι ή διαζευγμένοι με παι-
διά, αλλά έχουν σεξουαλικά προβλή-
ματα στις σχέσεις με ενήλικες συντρό-
φους ή άλλες δυσκολίες που τους ωθούν
να βρουν έναν τομέα όπου μπορούν να
κυριαρχήσουν εύκολα όπως τα παιδιά. 

Τα τελευταία χρόνια η παιδοφιλία
έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις στις
δυτικές χώρες, όπως διαφαίνεται από
τις σχετικές ειδήσεις για κυκλώματα
που ανακαλύπτονται συχνά και που
ασχολούνται με παιδική πορνογραφία,
παιδοφιλικές λέσχες και παιδική πορ-
νεία (Laws & O’Donohue, 1997). Με-
γάλη αύξηση της παιδικής πορνογρα-
φίας παρατηρείται τελευταία στο Δια-
δίκτυο (Weir, 2005). 

Το πορνογραφικό υλικό χρησιμο-
ποιείται από τους παιδεραστές για εξα-
πάτηση των ανηλίκων, καθώς και για
εκβίασή τους κατά τη διάρκεια ή και
μετά το τέλος της κακοποίησης. Όπως
τονίζει χαρακτηριστικά ο Lanning, όταν
ένας παιδεραστής προσεγγίσει ένα ανή-
λικο είναι πολύ πιο εύκολο να τον εξα-
πατήσει και να τον κακομεταχειρισθεί
σεξουαλικό αν τον πείσει ότι και άλλοι
ανήλικοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες (Lanning, 1984). Με
αυτό τον τρόπο του δίνει την αίσθηση
ότι δεν είναι κάτι κακό αυτό που γίνε-
ται από τη στιγμή που συμμετέχουν και
άλλοι. 

Πέραν αυτού όμως, η κατοχή πορ-
νογραφικού υλικού οδηγεί και σε οιο-
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νεί νομιμοποίηση της συμπεριφοράς των
παιδεραστών, καλλιεργώντας τους την
άποψη ότι δεν κάνουν κάτι παράνομο
ή κατακριτέο, αφού υπάρχουν πολλοί
σαν κι αυτούς που αρέσκονται σε τέ-
τοιου είδους θεάματα.

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση
σε μεγάλο ποσοστό ανήκει στην αθέα-
τη εγκληματικότητα, η οποία καλύπτε-
ται από τη σιωπή των θυμάτων και την
επιβολή των θυτών. Η αποδοχή από το
θύμα του φόβου των απειλών εναντίον
του ή εναντίον της ενότητας της οικο-
γένειας, η αυτοθυσία στην οποία οδη-
γείται για να διασώσει την οικογενει-
ακή ηρεμία και να επανενώσει το γο-
νεϊκό ζευγάρι, να προστατεύσει τα άλ-
λα αδέλφια και να συνεχιστεί η καλή
συναισθηματική σχέση με το γονέα που
το κακοποιεί, αποτελούν παράγοντες
που εξηγούν τη μεγάλη χρονική διάρ-
κεια αυτών των καταστάσεων, πριν
φτάσουν στην κα ταγγελία και την απο-
κάλυψη. 

Αυθόρμητη αποκάλυψη από τα παι-
διά πραγμα τοποιείται αργά, συνήθως
κατά την εφηβεία. Τότε το παιδί συνει-
δητοποιεί το ανώμαλο και παθολογικό
των γεγονότων, στην προσπάθεια αυ-
τονόμησης του, που σχετίζεται και με
το μετριασμό των φόβων από τις συνέ-
πειες της αποκά λυψης για το ίδιο αλλά
και για τη σύνθεση της οικογένειας (Χα-
τζηφωτίου, 2005).

Η εκτίμηση ενός φαινόμενου που εί-
ναι τόσο αθέατο, όσο η σεξουαλική κα-
κοποίηση, είναι δύσκολη ακόμα και στις
χώρες με υποχρεωτικά συστήμα τα ανα-
φοράς. Μόνο στην Ευρώπη, η Interpol
έχει καταγράψει 30.000 παιδεραστές.
Έρευνες σε διάφο ρες ευρωπαϊκές χώ-

ρες σε δείγματα ενηλίκων που κακο-
ποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά ή έφη-
βοι, καταγράφουν ενδεικτικές συχνό-
τητες, μεικτής σεξουαλι κής παραβία-
σης, για θύματα κορίτσια, από 7% στη
Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη γαλλία, έως
36% στην Αυστρία και 33% στην Ολ-
λανδία.

Όσον αφορά το φύλο, θύματα σε-
ξουαλικής βίας είναι κυρίως τα κορί-
τσια, σε ποσοστό περίπου 70%. Ανα-
φορικά με την ηλικία, παιδιά όλων των
ηλικιών υφίστανται σεξουαλική βία, αλ-
λά κυρίως αυτά της προεφηβικής ηλι-
κίας, ενώ στα βρέφη είναι σπάνια. Συ-
νήθως, η σεξουαλική βία εκδηλώνεται
σε οικογένειες χαμηλού οικονομικού
και πνευματικού επιπέδου, ή σε οικο-
γένειες με προβλήματα (διαζύγιο, διά-
σταση, αντιδικίες γονέων) και αυτό
εντείνει το φόβο του παιδιού και το θυ-
ματοποιεί πιο εύκολα. 

Η σεξουαλική βία εναντίον παιδιών
εκδηλώνεται συνήθως από άνδρες και
σπανιότατα από γυναίκες. Τα κορίτσια
υφίστανται σεξουαλι κή βία από τον πα-
τέρα τους (φυσικό ή θετό), τον ερωτι-
κό σύντροφο της μητέ ρας, άλλους συγ-
γενείς και σπάνια από αγόρια νεαρής
ηλικίας όπως ο αδελφός τους. Τα αγό-
ρια με τη σειρά τους υφί στανται βία από
τροφό ή επιβλέποντες, κυρίως σε οικο-
τροφεία, σε σχολεία και σπάνια από άλ-
λα αγόρια. Η σεξουαλικής βίας μπορεί
να ασκείται στα παιδιά εν αγνοία ή και
εν γνώσει της οικογένειας και της μη-
τέρας τους. Οι συνέπειες της σεξουα-
λικής βίας στα παιδιά μπορεί να μην εί-
ναι εμφανείς.

Συμπερασματικά, το σύνολο των
ερευνών επιβεβαιώνει ότι η σεξουαλι-
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κή κακοποίηση των παιδιών είναι φαι-
νόμενο που παρατηρείται σε όλες τις
κοι νωνικές τάξεις και πολιτισμικές ομά-
δες και δεν παρατηρούνται εξαιρέσεις. 

Ιδιαίτερα σημασία έχει και το προ-
φίλ των δραστών. Συνήθως έχουν κυ-
ριαρχική συμπεριφορά, με βιώματα συ-
ναισθηματικής αποστέρησης στην παι-
δική τους ηλικία και συχνά έχει παρα-
τηρηθεί ότι υπήρ ξαν και οι ίδιοι θύμα-
τα διαφόρων μορφών βίας, παραμέλη-
σης, ψυχολογικής, σωματικής ή σεξου-
αλικής κακοποίησης. Σε περιπτώσεις
σεξουαλικής κακοποί ησης παιδιών κά-
τω από 12 ετών, είναι πιο πιθανό ο πα-
τέρας να πάσχει από μια ψυχική δια-
ταραχή. Η συστηματική κατανάλωση
αλκοόλ είναι ένα χαρακτηρι στικό που
παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα
και θεωρείται ότι οδηγεί τον πα τέρα
στην άρση των εσωτερικών αναστολών
(γιωτάκος και Πρεκατέ, 2006:107) και
τον οδηγεί πιο εύκολα στην εγκληματι-
κή πράξη. 

Η αιμομικτική σχέση που δημιουρ-
γείται ανάμεσα σε πατέρα και κόρη δεν
αποτυπώνει συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά του πατέρα-δράστη (Finkelhor,
1994). Κάποια από τα χαρακτηριστικά
που εντοπίστηκαν ερευνητικά είναι η
διαταραχή προσωπικότητας, χαρακτη-
ριζόμενη από τάση υπερεμπλοκής και
υπερελέγχου της κόρης, με αρκετά πα-
ρανοειδή στοιχεία, συναισθηματική
εξάρτηση τη οικογένεια, παιδοφιλική
σεξουαλική προτίμηση, δυσαρέσκεια,
αντιπαράθεση ή αποστροφή στις σε-
ξουαλικές σχέσεις τους με ενήλικες
(Abel et al., 1985; Marshall, 1989).

Πολλές περιπτώσεις παιδικής κα-
κοποίησης παιδιών από τους πατέρες

τους καλύπτονται από τις ίδιες τις μη-
τέρες ή από την άγνοια τους. Η μητέρα
δεν παρουσιάζει συνήθως συμπτώματα
ψυχικής διαταραχής. Η συ νειδητή ή
ασυνείδητη εμπλοκή της στην προώθη-
ση της σεξουαλικής παραβία σης της κό-
ρης από τον πατέρα / σύζυγο, μέσω της
ανοχής, αποτελεί μια κοινή διαπίστω-
ση. Η απουσία της μητέρας, φυσική ή
συναισθηματική, που μπορεί να οφεί-
λεται σε ασθένεια (συνήθως χρόνια),
εργασία ή άλλες αιτίες, ή σε δικές της
ακάλυπτες ανάγκες εξάρτησης, οδη-
γούν σε αδυναμία εκπλήρωσης βασι-
κών κα θηκόντων της στο πλαίσιο της
οικογένειας και αδυναμίας προστασία
του παιδιού της (γιωτάκος και Πρεκα-
τέ, 2006).

Τα χαρακτηριστικά που καταγρά-
φονται πιο συχνά για τους δράστες σε-
ξουαλικής κακοποίησης είναι η σεξου-
αλική διέγερση από παιδιά, οι σεξου-
αλικές φαντασιώσεις με παι διά, οι έντο-
νες στερεότυπες απόψεις για σεξουα-
λικούς ρόλους και συμπεριφο ρά, οι ελ-
λειμματικές κοινωνικές δεξιότητες, η
χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, τα
προβλήματα σχέσεων, η αδυναμία ελέγ-
χου της παρορμητικότητας, η αδυναμία
ελέγχου του θυμού και η χρήση αλκο-
όλ και ουσιών. Σε αυτά πρέπει να προ-
στεθεί και το ενδεχόμενοι οι δράστες
να έχουν υπάρξει και οι ίδιοι θύματα
σωματικής ή και σεξουα λικής κακο-
ποίησης ως παιδιά.

Η παιδοφιλία στο πλαίσιο της οικο-
γένειας συνιστά μια τραυματογεννητι-
κή διαδικασία για το θύμα, με επιπτώ-
σεις στο ψυχολογικό επίπεδο, που συ-
χνά εντείνονται μετά την αποκάλυψη.
Κάθε είδος σεξουαλικής κακοποίησης

752



στην παιδική και εφηβική ηλικία βιώ-
νεται από το παιδί ως ένα σωματικό και
ψυχικό τραύμα. Οι επιπτώσεις μπορεί
να είναι άμεσες, καλύπτοντας τα δύο
πρώτα χρόνια μετά την εμπειρία, και
μακροπρόθεσμες, κατά την ενή λικη ζωή.
Η σοβαρότητα των επιπτώσεων εξαρ-
τάται από τη διάρκεια της κακοποίη-
σης, δηλαδή κατά πόσο η τραυματική
εμπειρία ήταν επαναλαμβανόμενη ή όχι,
τη σχέση του παιδιού με το θύτη και την
ένταση της κακοποίησης. Αναφέρεται
ότι μια αιμομικτική σχέση που σταμα-
τά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του
παιδιού προκαλεί λιγότερες επιπτώσεις
από ότι μια αιμομικτική σχέση που συ-
νεχίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβεί-
ας. Οι συνέπειες είναι, επίσης, μεγα-
λύτερες στην περίπτωση που η αιμομι-
κτική σχέση περιελάμβανε τη χρήση
βίας και εξαναγκασμού και ο παραβά-
της ήταν συγγενικό πρόσωπο (Λάγγα-
ρη, 2006).

Οι συνέπειες που τα παιδιά δέχο-
νται λόγω της άσκησης βίας εκφράζο-
νται με διάφορες τρόπους. Τα ερευνη-
τικά ευρήματα έχουν καταγράψει ότι
παιδί μπορεί να βιώνει διαταραχές στον
ύπνο, δυσκολία συγκέντρωσης, εξά-
ντληση γιατί μένει πολλές φορές άγρυ-
πνο τη νύχτα, ύπνου, ανορεξία, έλλει-
ψης εμπιστοσύνης στον εαυτό του και
εχθρότητας απένα ντι στους άλλους αν-
θρώπους, κ.ά. Παράλληλα, εκφράζει
προβλήματα νευρικότητας, επιθετικό-
τητα, ξεσπάσματα οργής, εναλλαγή από
υπέρμετρη παθητικότητα σε ξαφνική
και αναίτια επιθετικότητα, συναισθη-
μάτων υπέρμετρου φόβου, αδυναμίας
και ενοχής για την ανικανότητά τους να
αποτρέψει τις επιθέσεις, συμπτώματα

κατάθλιψης και φόβου, αυτοκαταστρο-
φική διάθεση, εξασθένηση της μνήμης,
τάση για παραβατικότητα, δυσκολία σύ-
ναψης σχέσεων εμπιστοσύνης, συναι-
σθήματα ντροπής, αυτοενοχοποίησης,
χαμηλής αυτοεκτίμησης, ή γίνεται επι-
θε τικό και ανυπάκουο στο σχολείο ή με
τους συνομηλίκους (Ainscough and Kay,
2000:36; Jaffe et al., 1986).

Σύμφωνα με τους Finkelhor and
Sharon (1986:49), υπάρχουν τέσσερις
βασικές εξελικτικές διαδικασίες τις
οποίες βιώνουν τα παιδιά και οι οποί-
ες επιφέρουν τις συνέπειες που προα-
ναφέρθηκαν. Αυτές είναι, η διαδικασία
της «τραυματικής συνειδητοποίησης της
σεξουαλικότητας» του παιδιού (trau -
matic sexualisation), η διαδικασία του
«στιγματισμού» (stigmatization), της
«προ δοσίας» (betrayal), και της αίσθη-
σης της απόλυτης «αδυναμίας» (absolute
powerlessness). 

Κατά την πρώτη διαδικασία της το
παιδί βιώνει και μαθαίνει την σεξουα-
λικότητά του μέσα από επίπονες και
απρεπείς πράξεις και συμπεριφορές
που καλείται να ασκήσει στο θύτη ή να
ασκηθούν στο ίδιο. Έτσι, οι σεξουαλι-
κές εμπειρίες, οι γνώσεις και η σεξου-
αλική ταυτότητα και επιθυ μία του παι-
διού δεν αναπτύσσονται ομαλά, φυσι-
κά και στον κατάλληλο χρό νο. Στη δεύ-
τερη διαδικασία, το παιδί-θύμα μαθαί-
νει ότι δεν πρέπει να απο καλύψει σε
κανέναν το τι συμβαίνει, με αποτέλε-
σμα να βιώνει σιγά-σιγά τις σεξουαλι-
κές πράξεις ως κάτι κακό για το οποίο
έχει στιγματιστεί και πρέπει να το κρα-
τήσει μυστικό. Στη συνέχεια, η διαδι-
κασία της «προδοσίας» προ κύπτει από
τη στιγμή που το παιδί είναι θύμα κα-
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κοποίησης ενός γνωστού και οικείου
ατόμου της οικογένειας με τον οποίο το
παιδί είχε δημιουργήσει σχέσεις εμπι-
στοσύνης και αγάπης. Έτσι, σταδιακά
αντιλαμβάνεται ότι έχει πέσει αντικεί-
μενο εκμετάλλευσης από κάποιον που
θα έπρεπε να το αγαπά και να το προ-
στατεύει, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθούν αισθήματα θρήνου και κατά-
θλιψης, αλλά και θυμού και εχθρότητας
προς τους άλλους ανθρώπους. Τέλος, η
διαδικασία της «αδυναμίας», αφορά
στην αίσθηση της ανικανότητας του παι-
διού να κρατήσει τον έλεγχο της κατά-
στασης αφού από τη μια φοβάται να μι-
λήσει ανοιχτά σε κάποιον για το τι συμ-
βαίνει καθώς πιστεύει ότι θα το τιμω-
ρήσουν επειδή έκανε κάτι κακό. Ως
αποτέλεσμα, το παιδί μακροπρό θεσμα
παρουσιάζει συχνά δυσκολίες στο να
αναλάβει δράσεις και πρωτοβου λίες,
πάσχει από άγχος, φοβίες και εφιάλ-
τες, έχει τάσεις φυγής από το σπίτι ή το
σχολείο και/ή παρουσιάζει συναισθη-
ματική απομόνωση ή απόσυρση (γιω-
τάκος και Πρεκατέ, 2006).

Η διαδικασία συλλογής του πορνο-
γραφικού υλικού μέσα από το διαδίκτυο
και η περαιτέρω αναπαραγωγή και δια-
κίνησή του, αφενός διαφοροποιεί τη συ-
γκεκριμένη κατηγορία παιδεραστών
από όσους διαπράττουν σεξουαλικά
εγκλήματα σε παιδιά γενικότερα και
αφετέρου αποτελεί την έκφανση σημα-
ντικών ψυχολογικών διαδικασιών για
το δράστη. Ειδικότερα, η κατ’ επιλογή
συλλογή πορνογραφικού υλικού απο-
σκοπεί στις περισσότερες περιπτώσεις
δραστών στη διέγερση της φαντασίας
τους, στη σεξουαλική τους ικανοποίη-
ση μέσω του αυνανισμού, δηλαδή στην

αύξηση της σεξουαλικής δραστηριότη-
τας και αυτά βέβαια μέσα από εικόνες
παιδιών και το μοίρασμα των φαντα-
σιώσε ων με άλλους on-line (Taylor et
al., 2001).

Ωστόσο, οι Taylor et al. (2001) έδει-
ξαν σε έρευνά τους σε δείγμα ανδρών
που είχαν κατηγορηθεί για κατοχή παι-
δικού πορνογραφικού υλικού ότι η συλ-
λογή παιδικής πορνογραφίας μέσω του
διαδικτύου δε συνδέεται από λυτα με τη
σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση
του συλλέκτη. Με άλλα λόγια, πολλές
φορές, επισημαίνουν οι ίδιοι συγγρα-
φείς, φαίνεται ότι ο χρήστης συλλέγει
υλικό (“downloading”) προκειμένου να
εμπλουτίσει και μόνο τη συλλογή του
με κάτι καινούριο. Αυτή η συμπεριφο-
ρά του συλλέκτη, εξηγούν οι Quayle και
Taylor (2001), αναδεικνύει το ρόλο της
παιδικής πορνογραφίας ως εμπορευσί-
μου προϊόντος και συνάμα ως «τροπαί-
ου», δικαιολογώντας έτσι την απόστα-
ση που παίρνει ο συλλέκτης από το πε-
ριεχόμενο της φωτογραφίας, δηλαδή το
παιδί («δεν ήταν παρά μόνο μια ηλε-
κτρονική εικόνα, ένα τίποτα», διατεί-
νεται ένας συλλέκτης). Ένα άλλο εξί-
σου σημαντικό εύρημα της συγκεκρι μέ-
νης έρευνας είναι οι ατομικές διαφο-
ρές στα κίνητρα των συλλεκτών, όπως
για παράδειγμα η συλλογή παιδικής
πορνογραφίας για κάποιους μπορεί να
αποτελεί υποκατάστατο ενός πραγμα-
τικού εγκλήματος, ενώ για άλλους μπο-
ρεί να είναι ερέθισμα ή ακόμη προ-
σχέδιο ενός σεξουαλικού εγκλήματος
με επα φή. Η σχέση, επομένως, ανάμε-
σα στη συλλογή παιδικής πορνογραφίας
και στο έγκλημα που προϋποθέτει επα-
φή, παραμένει ασαφής.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι
γνωστικές διαστρεβλώσεις που χρησι-
μοποιούν οι παιδεραστές προκειμένου
να νομιμοποιήσουν τη δραστηριότητά
τους και το ρόλο του διαδικτύου σε αυ-
τό (Durkin, 1997). για παράδειγμα,
εκλογικεύσεις του τύπου «η παιδική
πορνογραφία σε κάποιες χώρες είναι
νόμιμη», ή η περιορι σμένη αίσθηση ενο-
χής, όπως «εγώ απλά συλλέγω πληρο-
φορίες» (Burke et al., 2002). Είναι χα-
ρακτηριστικός ο ισχυρισμός κάποιων
παιδεραστών ότι τα παιδιά που απει-
κο νίζονται στις φωτογραφίες το «δια-
σκεδάζουν» και το «απολαμβάνουν»,
γεγονός που αποδεικνύεται από τα χα-
μογελαστά τους πρόσωπα.

Οι Granic και Lamey (1999) ανα-
φέρουν ότι η εμπειρία του διαδικτύου
ωθεί τους χρήστες του στον επανα-
προσδιορισμό της κοινωνίας, των σχέ-
σεων και του εαυτού τους. Αυτή η αλ-
λαγή αποτυπώνεται με ενάργεια στους
διαδικτυακούς δράστες και ειδικότερα
στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα γνω-
στικά τους σχήματα (Taylor et al., 2001).
Με άλλα λόγια, ο χρήστης του διαδι-
κτύου δύναται να «πηγαί νει» όπου θέ-
λει, να «λέει» ό,τι θέλει χωρίς να απο-
καλύψει την πραγματική του ταυτότη-
τα, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς
να βιώνουν για πρώτη φορά την εμπει-
ρία να ξεπερνούν τα όρια των κοινωνι-
κών συμβάσεων, συμπληρώνουν οι ίδι-
οι συγγραφείς.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι δεν
υπάρχει ένα ομοιογενές προφίλ δρά-
στη και στο μόνο που θα μπορούσαμε
να καταλήξουμε χωρίς αμφιβολία είναι
ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία
πρόκειται για άνδρες. Ένας λόγος της

ανο μοιογένειας των χαρακτηριστικών
τους είναι οι ατομικές διαφορές στα κί-
νητρά τους. Πάντως, φαίνεται ότι δεν
παρουσιάζουν όλοι σεξουαλικές δια-
ταραχές, όπως η παιδοφιλία, γεγονός
που οφείλει να επιστήσει την προσοχή
μας στα στερεότυπα του προφίλ του
δράστη παιδικής πορνογραφίας στο δια-
δίκτυο.

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
γνωσιακού-συμπεριφορικού τύπου που
εφαρμόζονται στη θεραπεία των θυμά-
των παιδοφιλίας διακρίνονται σε τρία
είδη. Το πρώτο είναι οι γνωσιακές θε-
ραπείες οι οποίες βασίζονται στην υπό-
θεση ότι οι γνωσιακές αντιδράσεις των
ατόμων στα γεγονότα –και όχι τα ίδια
τα γεγονότα– καθορίζουν το συναί-
σθημά τους, και ότι τα προ βλήματα ψυ-
χικής υγείας είναι συνέπεια «δυσλει-
τουργικού» ή «παράλο γου» τρόπου σκέ-
ψης. Οι ψυχικές διαταραχές είναι απο-
τέλεσμα λανθα σμένων ερμηνειών των
περιβαλλοντικών γεγονότων. Οι σκέ-
ψεις αυτές ασκούν άμεση επίδραση στο
συναίσθημα, στη συμπεριφορά και στην
ψυχική κατάσταση του ατόμου. 

Το δεύτερο είναι η γνωσιακή-συ-
μπεριφοριστική θεραπεία και στη συ-
γκεκριμένη παρέμβαση γίνονται προ-
σπάθειες για την αλλαγή τόσο των επι-
φανειακών γνωσιών όσο και των πιο
θεμελιακών σχημάτων μέσω της λογι-
κής τους αμφισβήτησης: οι άν θρωποι
με φοβίες πρέπει να αμφισβητήσουν τη
λογική των φόβων τους, οι άνθρωποι με
κατάθλιψη πρέπει να αμφισβητήσουν
την πραγματικότητα των αρνητικών
προσδοκιών τους κ.ο.κ.

Τέλος, υπάρχει και η ανθρωπιστι-
κή θεωρία που περιλαμβάνει πολλές
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σχολές κορυφαία την πελατοκεντρική
του Rogers που θεωρούσε ότι η παθο-
λογία είναι αποτέλεσμα της παρέκκλι-
σης του ατόμου από την πο ρεία του
προς την αυτοπραγμάτωση, η οποία πα-
ρέκκλιση είναι συνήθως το αποτέλε-
σμα της υπό όρους αποδοχής του. Η θε-
ραπεία επιδιώκει την επαναφορά του
ατόμου στην πορεία προς την αυτο-
πραγμάτωση.

Οι ψυχοεκπαιδευτικές θεραπευτι-
κές τεχνικές δεν ενδείκνυνται μόνο για
παιδόφιλους, αλλά έχουν εφαρμογή σε
όλες τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις. Οι
ψυχοεκπαιδευτικές θεραπευτικές τε-
χνικές έχουν στόχο να κατανοηθεί η δυ-
ναμική της σεξουαλικής παραπτωματι-
κότητας, να αυξηθεί η υπευθυνότητα
του δράστη και να καλλιεργηθεί η εν-
συναίσθηση του. Παράλληλα, έχουν
στόχο να μειωθούν οι γνωσιακές δια-
στροφές και να βελτιωθεί η κοινωνική
λειτουργικότητα του δράστη. 

Και η πρόληψη όμως της παιδοφι-
λίας έχει τρεις μορφές. Η πρωτογενής
πρόληψη, αφορά στην αντιμετώπιση των
αιτιοπαθογενετικών συντελεστών του
φαινομένου, μέσω του ελέγχου των πε-
ριβαλλοντικών συνθηκών. Η δευτερο-
γενής πρόληψη απευθύνονται στα άτο-
μα που ανήκουν σε υψηλό κίνδυνο κα-
κοποίησης, όπως είναι γονείς που έχουν
κακοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία.
Η τριτογενής πρόληψη περιλαμβάνει
τις δράσεις που εφαρμόζονται μετά την
κακοποίηση. 

Η συναισθηματική ασφάλεια απο-
τελεί τη βάση για μια υγιή προσωπικό-
τητα, κυρίως στα παιδιά εκείνα που βιώ-
νουν την ανασφάλεια και για αυτό η δη-
μιουργία ενός συναισθηματικού ασφα-

λούς περιβάλλοντος θεωρείται πρω-
ταρχικός σκοπός του κοινωνικού λει-
τουργού. Προκειμένου για την επίτευ-
ξη αυτού του στόχου, ο κοινωνικός λει-
τουργός οφείλει να γελάει στα παιδιά,
να τα κοιτάζει στα μάτια, να τους μιλά-
ει γλυκά και ζεστά, κ.α. Ο κοινωνικός
λειτουργός, έχει στόχο να βοηθήσει τα
παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθή-
ματά τους, καθώς αυτό τους οδηγεί στην
αυτογνωσία, στην εύρεση τρόπων για
να νιώθουν καλύτερα σε δύσκολες κα-
ταστάσεις και γενικά τους βοηθάει στην
επικοινωνία τους με τους άλλους. 

Δραστηριότητες, που βοηθούν τον
κοινωνικό λειτουργό, για την κατανόη-
ση των συναισθημάτων των παιδιών,
σύμφωνα με τους Prestine (1993) και
Payne & Rohling (1994):

Ο κοινωνικός λειτουργός, μπορεί να
συζητάει με τα παιδιά ποιες πράξεις ή
γεγονότα τα κάνουν να αισθάνονται χα-
ρά, λύπη, φόβο, ζήλια, ντροπή, απομό-
νωση, κούραση ή αγάπη. Μπορεί μάλι-
στα να τα ενθαρρύνει να δώσουν ορι-
σμούς για καθένα από αυτά τα συναι-
σθήματα. Επίσης μπορεί να συζητήσει
μαζί τους για τις αντιδράσεις τους, όταν
νιώθουν αυτά τα συναισθήματα (π.χ. γέ-
λιο, τραγούδι, κλάμα, γκρίνια ή επιθε-
τικότητα) και μπορεί να τους τονίσει ότι
είναι φυσικό να νιώθουν έτσι.

Ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να
ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν τρό-
πους, που θα τα έκαναν να νιώσουν χα-
ρά (π.χ. μια βόλτα στην παραλία) ή να
δώσουν χαρά στους άλλους (π.χ. μια ζω-
γραφιά). Ακόμα μπορεί να βρει τρό-
πους που θα τα έκαναν να νιώσουν κα-
λύτερα όταν είναι λυπημένα, θυμωμέ-
να ή φοβισμένα (π.χ. ένα ζωάκι, ένα μα-
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ξιλάρι που μπορούν να κλωτσήσουν
κ.α.). επίσης, ο κοινωνικός λειτουργός
μπορεί να τα ενθαρρύνει να κάνουν διά-
κριση ανάμεσα στους αποδεκτούς τρό-
πους έκφρασης των συναισθημάτων
τους και στους μη αποδεκτούς.

Ο κοινωνικός λειτουργός, μπορεί να
παροτρύνει τα νήπια να σκεφτούν πράγ-
ματα που τους αρέσουν στον εαυτό τους
και τους άλλους, και τους τρόπους, που
συνδέονται αυτά με τα διάφορα συναι-
σθήματά τους. Τα παιδιά επίσης, μπο-
ρούν να ασχοληθούν με κατασκευές που
έχουν σχέση με συναισθήματα.

Μεθοδολογία 

Η έρευνα είναι επισκοπική και ο
στόχος της είναι η μελέτη των γνώσε-
ων, των απόψεων και των στάσεων των
ερωτώμενων για το θέμα της παιδοφι-
λίας. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν ήταν
πρωτογενή αφού συλλέχθηκαν από τους
ίδιους τους γονείς παιδιών. Η έρευνα
είναι ποσοτική και έγινε με τη χρήση
ερωτηματολογίου που κατασκευάστη-
κε από τον ίδιο τον ερευνητή και οι ερω-
τήσεις αφορούν στη συλλογή πληρο-
φοριών σχετικών με την παιδοφιλία. Οι
ερωτήσεις είναι κλειστού και ανοικτού
τύπου. Το δείγμα της έρευνας επιλέ-
χτηκε μέσω τυχαίας δειγματοληψίας.

Αποτελέσματα 

Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν
γυναίκες (60%). Επίσης, η πλειοψηφία
του δείγματος ήταν είτε έγγαμοι χωρίς
παιδιά, είτε έγγαμοι με παιδιά (2% αντί-

στοιχα), απόφοιτοι λυκείου (30%) και
από 36 έως 40 ετών (24%). 

Αναφορικά με τους λόγους που δια-
μορφώνουν τη σεξουαλική συμπεριφο-
ρά ενός παιδόφιλου η πιο δημοφιλής
απάντηση ήταν η κακοποίηση του παι-
δόφιλου σε παιδική ηλικία και ακο-
λουθούσαν κατά σειρά ο κορεσμός της
σεξουαλικής ζωής του σύγχρονου αν-
θρώπου, διάφορα ψυχολογικά προ-
βλήματα του παιδόφιλου, η έντονη προ-
βολή του σεξ στη σύγχρονη κοινωνία,
η γονιδιακή διαφορά, οι τάσεις βιασμού
και χειραγώγησης του παιδιού, η σε-
ξουαλική επιλογή-απόκλιση και η απου-
σία αγνότητας στους ενήλικες.

Αναφορικά με το ρόλο που μπορεί
να παίξει η οικογένεια η πιο δημοφιλής
απάντηση ήταν υπάρχει επικοινωνία γο-
νέων με το σχολείο και να γίνονται ανοι-
χτές συζητήσεις στο σπίτι για την παι-
δοφιλία και το σεξ με τα παιδιά και ακο-
λουθούσαν κατά σειρά να υπάρχει ενη-
μέρωση των ίδιων των γονέων για τη φύ-
ση του προβλήματος και να υπάρχει κα-
λύτερη μόρφωση των γονέων.

Αναφορικά με το ποιο πιστεύουν ότι
είναι το προφίλ του παιδόφιλου η πιο
δημοφιλής απάντηση ήταν ότι είναι άτο-
μο συνήθως μοναχικό και ότι είναι άτο-
μο με οικογένεια και παιδιά και ακο-
λουθούσαν κατά σειρά ότι είναι άτομο
μεγάλης ηλικίας σε σύνταξη, άτομο υπε-
ράνω υποψίας και άτομα που κινούνται
σε χώρους που βρίσκονται παιδιά.

Αναφορικά με το ποιοι λόγοι δεν
επιτρέπουν σε ένα παιδί να προστα-
τευτεί, η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν
λόγω της εμπιστοσύνης της φύλαξης
παιδιού από συγγενικά άτομα και ακο-
λουθούσαν κατά σειρά η ελλιπής ενη-
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μέρωση των παιδιών από το σπίτι, η
ανυπαρξία σχολικών φυλάκων και μη
συνοδεία των παιδιών από τους κηδε-
μόνες. 

Αναφορικά με το αν το σχολείο μπο-
ρεί να λειτουργήσει προληπτικά η πιο
δημοφιλής απάντηση ήταν τα σχολικά
σεμινάρια για τους γονείς πώς θα προ-
φυλάξουν τα παιδιά τους και η ενημέ-
ρωση απευθείας στα παιδιά από το σχο-
λείο ανάλογα με την ηλικία και την τά-
ξη που βρίσκονται και ακολουθούσε η
συχνή επικοινωνία με τους γονείς. 

Αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώ-
πισης του προβλήματος που προτάθη-
καν η πιο δημοφιλής πρόταση ήταν η

αυστηρότερη τιμωρία των δραστών και
ακολουθούσαν η καλύτερη φύλαξη των
παιδιών από τους γονείς, η πρόληψη μέ-
σα από το σχολείο, η καλύτερη ενημέ-
ρωση των γονέων και των παιδιών και
η ενημέρωση από τα ΜΜΕ σχετικά με
το θέμα.

Τέλος, αναφορικά με τα μέτρα που
πρέπει να παρθούν για την αντιμετώ-
πιση των δραστών η πιο δημοφιλής απά-
ντηση ήταν με συντριπτική διαφορά
(60%), ο εγκλεισμός σε φυλακές ισο-
βίως και ακολουθούσαν η δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων τους με την αποφυ-
λάκισή τους, ο εγκλεισμός σε ψυχια-
τρείο και η θανατική ποινή.
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Το μάθημα του «Σχολικού Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού» συνε-
πικουρεί σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη λή-
ψη απόφασης ενός ατόμου σχετικά με
το επάγγελμα που μελλοντικά θ’ ακο-
λουθήσει. Ιδιαίτερα, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι για την επίτευξη του σκοπού
αυτού το Αναλυτικό πρόγραμμα της Α’
τάξης ΕΠΑ.Λ (Αριθμ. Φ2/177558/Δ4)
συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στις επι-
διώξεις και τους σκοπούς που τέθηκαν
κατά την εκπόνησή του. 

Η οικογένεια επιδρά στο άτομο κα-
θορίζοντας την επιλογή του επαγγέλ-
ματός του, επιβάλλοντας ταυτόχρονα
ένα κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, ανά-
λογα με το βιοτικό επίπεδο των μελών
της. Οι σκέψεις των εφήβων για την επι-

λογή επαγγέλματος, όταν διεξάγονται
σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον,
οδηγούν τον έφηβο σε καλύτερες επαγ-
γελματικές επιλογές σε σχέση μ’ έναν
έφηβο που βιώνει δυσάρεστες κατα-
στάσεις στην οικογένειά του.

Η ανακάλυψη των δεξιοτήτων-ικα-
νοτήτων ενός εφήβου αναδεικνύονται
καλύτερα μέσα από τη διδασκαλία του
σχολικού επαγγελματικού προσανατο-
λισμού, μάθημα που διδάσκεται στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός
του μαθήματος πρωτίστως είναι να κα-
τανοούν και να αξιολογούν οι μαθητές
την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέ-
ροντα και τις ανάγκες τους, τις ικανό-
τητες και δεξιότητές τους, « την εξοι-
κείωσή τους με τον επαγγελματικό χώ-
ρο στον οποίο δυνητικά θα ασκήσουν το
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Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Περίληψη
Ο «σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός», ως μάθημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
συνεπικουρεί άριστα μέσω των αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων στη διερεύνηση δεξιο-
τήτων για την άσκηση επαγγέλματος. Ποικιλία βιωματικών προσεγγίσεων θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν, συνδέοντας τη γνώση με την πρακτική άσκηση, δεδομένου ότι η εμπειρική προ-
σέγγιση θεωρείται ελκυστική από τους μαθητές ώστε να καταλάβουν την αξία του μαθήματος
αυτού. Ενδεικτικά στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ αναφέρεται με συ-
νοπτική καταγραφή η στοχοθεσία και τα μέσα υλοποίησης του σχολικού προγράμματος.



επάγγελμά τους μέσα από την πληρο-
φόρηση για τομείς απασχόλησης, επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις και ειδικές γνώ-
σεις που απαιτεί η κάθε δεξιότητα».

Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό ανα-
λυτικό πρόγραμμα σπουδών (Εφημερίς
της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2446/13-
11-2015) στο μάθημα «Σ.Ε.Π-Περιβάλ-
λον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή»
όλων των Ομάδων Προσανατολισμού
της Α’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών

ΕΠΑ.Λ, μέσα από συνοπτική καταγρα-
φή, οι μαθητές οφείλουν να «είναι σε θέ-
ση να αποκτήσουν γνώσεις και καλ-
λιέργεια δεξιοτήτων για την ορθή επιλο-
γή του Τομέα της ειδικότητας που επι-
θυμούν ν’ ακολουθήσουν, να εξοικειω-
θούν με τον επαγγελματικό χώρο στον
οποίο δυνητικά θα ασκήσουν το επάγ-
γελμά τους, να κατανοήσουν βασικές έν-
νοιες της επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας».
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Τρόποι-μέσα υλοποίησης του αναλυτικού
προγράμματος στην τάξη

Στόχοι του μαθήματος 

Καταιγισμός ιδεών
ερευνητικά ερωτηματολόγια 

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
προκειμένου να γίνει η σωστή επιλογή 
του επαγγέλματος από τους μαθητές.

Παιχνίδια επαγγελματικών ρόλων-
προσομοιώσεις-μελέτες περίπτωσης 
για ανεύρεση επαγγέλματος
Παρουσιάσεις DVD για διάφορα 
επαγγέλματα

Εξοικείωση των μαθητών με διάφορα 
επαγγέλματα που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν.

Βιωματικές παρουσιάσεις από 
επαγγελματίες

Προετοιμασία των μαθητών μετά την 
αποφοίτησή τους στο στάδιο της εργασίας
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Το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε
στην προσπάθεια να αναφερθεί η ανά-
γκη αντιμετώπισης στη σχολική κοινό-
τητα, κάποιων θεμάτων που προκύπτουν
από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκο-
λίες και πως οι καθηγητές τους θα πρέ-
πει να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά ανα-
δεικνύοντας τις δεξιότητές τους. Επί-
σης τονίζεται πόσο πολύ σημαντική εί-
ναι η συμβολή του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στην προσπάθεια για
τη δόμηση μιας ολοκληρωμένης και σω-
στής προσωπικότητας. Μάλιστα τα τε-
λευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερη
αύξηση των παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες, κάτι που έχει προβληματίσει
ιδιαίτερα τους ειδικούς επιστήμονες.
Επίσης όλο και περισσότεροι εκπαι-
δευτικοί δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο στο
να ασχοληθούν και να μάθουν όσο το
δυνατό περισσότερες πληροφορίες για
θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο
ζήτημα, κάτι που θα είναι ιδιαίτερο χρή-
σιμο στην προσπάθεια τους για την πα-
ροχή καλύτερης γνώσης, που θα διευ-
κολύνει και θα κάνει τη διδασκαλία πε-
ρισσότερο αποτελεσματική, αξιόπιστη
και χρήσιμη για το μέλλον του μαθητή.

Πλέον στη σύγχρονη εποχή ένας εκ-
παιδευτικός οφείλει να κατανοεί πλή-
ρως το ρόλο που έχει να διαδραματίσει
στη σχολική κοινότητα και επίσης εκτός
του να είναι ένας σωστός επαγγελμα-
τίας, θα πρέπει να αγαπά το λειτούρ-
γημα που εκτελεί αλλά και να διευρύ-
νει τις γνώσεις του σε πολλά επίπεδα
και κυρίως όταν αφορά παιδιά με μα-
θησιακές δυσκολίες. Συνεπώς η σύγ-
χρονη σχολική κοινότητα απαιτεί συ-
νεχή ενημέρωση και προσαρμογή στις
νέες συνθήκες που απαιτεί ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής. Αφορμή για το συ-
γκεκριμένο κείμενο αποτελεί η περί-
πτωση ενός μαθητή στη σχολική κοινό-
τητα, που έδωσε την αφορμή να ανα-
λογιστεί και να σκεφτεί κάποιος πόσο
σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού και πόσο σημαντική είναι η
ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και μά-
θηση.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολι-
σμός που απευθύνεται σε μαθητές με
Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές,
απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες από τον
εκπαιδευτικό. Είναι πολύ σημαντικό να
κατανοήσει απόλυτα ότι η Συμβουλευ-
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τική είναι μια δραστηριότητα που ξε-
φεύγει από τα στενά όρια ενός απλού
επαγγέλματος και έχει σκοπό την εμ-
βάθυνση και τη μελέτη ατόμων με ιδι-
αίτερες ευαισθησίες. 

Μάλιστα ίσως με την κατάλληλη
φροντίδα των παιδιών αυτών, με την
ανάλογη και έγκαιρη ψυχολογική και
εκπαιδευτική παρέμβαση το παιδί και
κατά συνέπεια ο μελλοντικός ενήλικας
θα μπορέσει βελτιώσει το επίπεδο και
την ποιότητα ζωής του, μειώνοντας ταυ-
τόχρονα δραστικά την επίδραση των
μαθησιακών δυσκολιών στη ζωή του.

Ως μαθησιακές δυσκολίες θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι είναι κάποιες δια-
ταραχές που εμποδίζουν την ικανότητα
ενός ατόμου να ωφεληθεί από τη γνώ-
ση και γενικότερα να αναπτύξει το μα-
θησιακό του επίπεδο. Είναι δηλαδή η
μη ικανότητα, του να κατέχει το γραπτό
λόγο, δηλαδή της ανάγνωσης και της
γραφής, αλλά επίσης και η έλλειψη ικα-
νοτήτων σε μαθηματικές και λογικές δε-
ξιότητες. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπο-
ρούν να αναφέρονται σε διάφορες μορ-
φές όπως είναι ο αυτισμός, η δυσλεξία,
οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, δυσκο-
λίες λόγου, γραπτού λόγου και ομιλίας,
οπτικό-κινητικές διαταραχές, Διαταρα-
χή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκι-
νητικότητα (ΔΕΠΥ). 

Επίσης είναι γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι πα-
ρουσιάζονται περισσότερες περιπτώ-
σεις και φαινόμενα μαθησιακών δυ-
σκολιών. Οι παράγοντες που φαίνεται
ότι σχετίζονται με τις μαθησιακές δυ-
σκολίες έχουν ως βάση τον ανθρώπινο
εγκέφαλο και δυσλειτουργίας του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος. 

Οι επιστήμονες στην προσπάθεια
τους να βρουν τα αίτια των μαθησιακών
δυσκολιών θεωρούν ότι πιθανές αιτίες
μπορούν να θεωρηθούν η κληρονομι-
κότητα, η χρήση ουσιών, λάθη του εγκε-
φάλου, ελλιπή φροντίδα και ίσως και
κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της
γέννησης του παιδιού ή αργότερα στην
παιδική ηλικία.

Αφορμή για τη συγγραφή του συ-
γκεκριμένου κειμένου αποτελεί η έλευ-
ση ενός νέου μαθητή στη σχολική κοι-
νότητα. Ενός μαθητή που ήταν φιλικός,
με θετική διάθεση και σχετικά καλές
επικοινωνιακές δεξιότητες με το περι-
βάλλον αλλά και με τους ανθρώπους.
Από την ενημέρωση που υπήρξε ο συ-
γκεκριμένος μαθητής είχε σημαντικές
μαθησιακές δυσκολίες, έχοντας βιώσει
δύσκολα σχολικά χρόνια, και μάλλον
συχνά αντιμετώπιζε ακόμη και φαινό-
μενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σμού από τους συμμαθητές του, στα
προηγούμενα σχολικά του έτη, μιας και
λόγω της ιδιαίτερης συμπεριφοράς του
είχε γίνει στόχος ορισμένων μαθητών.
Φυσικά για να αντιμετωπίσει κάποιος
τέτοια φαινόμενα, πρέπει πρώτα να κα-
τακτήσει την αυτογνωσία. Να αισθαν-
θεί απόλυτα κυρίαρχος και δυνατός. 

Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για όλους,
πόσο μάλλον για αυτά τα παιδιά με τό-
σες ευαισθησίες. Προέρχονταν από μια
μέση συνηθισμένη οικογένεια και ήταν
το μοναδικό παιδί της. Από τις διηγή-
σεις των γονιών του, έγινε γνωστό ότι
το παιδί είχε αλλάξει αρκετά σχολεία,
κάτι που σίγουρα δημιούργησε πρό-
βλημα στη συναισθηματική, μαθησιακή
και σχολική λειτουργία του παιδιού.
Μας αποκαλύφθηκε ότι παρά το γεγο-
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νός ότι η νοημοσύνη του παιδιού ήταν
ικανοποιητική ο συγκεκριμένος μαθη-
τής δεν μελετούσε σχεδόν ποτέ, παρά
τις προσπάθειες κυρίως της μητέρας,
μιας και ο πατέρας δούλευε αρκετές
ώρες την ημέρα. Είχε χάσει κάποιες
σχολικές χρονιές μένοντας από απου-
σίες. Απουσίαζε από το σχολείο για με-
γάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς οι γο-
νείς να μπορούν να δώσουν μια αιτιο-
λογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση
για το λόγο της απουσίας του και να
βρουν μια συγκεκριμένη αιτία. γεγονός
που μπορεί να καλύπτει ένα μη δια-
γνωσμένο πρόβλημα υγείας ή μια δύ-
σκολη οικογενειακή κατάσταση. Σύμ-
φωνα με διηγήσεις των γονέων, στα
προηγούμενα σχολικά του χρόνια, ο μα-
θητής δεν συμμετείχε καθόλου στη δια-
δικασία του μαθήματος, αλλά και ούτε
στα σχολικά δρώμενα, δε σήκωνε ποτέ
το χέρι του στην τάξη για να πει μάθη-
μα και δεν ήταν πρόθυμος να σηκωθεί
στον πίνακα ή γενικότερα να “εκτεθεί”
μέσα στην τάξη ενώπιον των συμμαθη-
τών του και ήταν αρκετά επιφυλακτι-
κός. Επίσης μας αποκαλύφθηκε ότι στα
πρώτα σχολικά του έτη, το παιδί ήταν
πολύ ζωηρό πραγματικά ατίθασο που
δημιουργούσε προβλήματα στους συμ-
μαθητές του, αλλά και γενικότερα στη
σχολική κοινότητα. Είχε χαρακτήρα
μάλλον δύσκολο και ίσως ασυμβίβαστο,
έτοιμος πάντα για φασαρία και αντί-
δραση. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα
ήταν σαφώς καλύτερα. Τέλος το παιδί
αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην
ανάγνωση και τη γραφή.

Κάτι που προβλημάτισε άμεσα τη
σχολική κοινότητα ήταν μήπως εμφα-
νιστεί εκ νέου κάποιο δείγμα επιθετι-

κότητας προς το συγκεκριμένο παιδί
από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Η
ύπαρξη της ενδοσχολικής βίας του λε-
γόμενου πλέον bulling προς ένα ανυ-
περάσπιστο και αδύναμο παιδί είναι το
πλέον άθλιο και δυσάρεστο συναίσθη-
μα που δυστυχώς εξαπλώνεται διαρκώς
και που στην ουσία πηγάζει από εσω-
τερικά, ψυχολογικά προβλήματα και
ανασφάλειες του λεγόμενου θύτη. Δυ-
στυχώς το φαινόμενο της ενδοσχολικής
βίας είναι ένα φαινόμενο υπαρκτό αλ-
λά και συνεχώς εντεινόμενο.

Ευτυχώς δεν παρατηρήθηκε κανέ-
να τέτοιο φαινόμενο, ούτε καν υπόνοια
και μάλιστα μετά την πρώτη προσέγγι-
ση προς το συγκεκριμένο παιδί από τα
υπόλοιπα παιδιά, υπήρξε ιδιαίτερη συ-
μπάθεια προς το μέρος του. 

Μάλιστα σε κάποιες συζητήσεις που
πήγαν να γίνουν από κάποιους εκπαι-
δευτικούς, τα παιδιά αντέδρασαν με ιδι-
αίτερη ωριμότητα λέγοντας ότι είναι
αρκετά υπεύθυνα και δε χρειάζονται
διδαχές και υποδείξεις για θέματα που
είναι αυτονόητα και που σε περίπτωση
που υπήρχαν, θα πρόσβαλλαν την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια και οντότητα. 

Θέλοντας να παρατηρήσουμε την πο-
ρεία του παιδιού κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρόνιας είδαμε το παιδί σε
πρώτη φάση να αρχίζει να νιώθει οικεία
στη νέα του σχολική κοινότητα. Δειλά
αρχικά, άρχισε να συνομιλεί με τα υπό-
λοιπα παιδιά και να δημιουργεί κάποι-
ες πρώτες φιλίες, ιδιαίτερα ασταθής εί-
ναι αλήθεια, για αρχή. Οι εκπαιδευτι-
κοί πρόσεξαν ιδιαίτερα το παιδί μιας
και φαίνεται ότι τους άγγιξε ιδιαίτερα
η ιστορία αυτού του παιδιού. Έτσι έβα-
λαν το παιδί να κάθεται σε μπροστινό
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θρανίο, έχοντας την άμεση εποπτεία του,
μάλιστα τοποθέτησαν δίπλα του καλούς,
ήσυχους και επιμελείς μαθητές, έτσι
ώστε να έχουν το ρόλο του παραδείγ-
ματος και του προτύπου και επίσης τον
βοηθούσαν σε δεδομένες στιγμές. Επι-
βράβευαν συχνά το μαθητή, έστω και
χωρίς πολύ προφανή λόγο, κάνοντας το
παιδί να νιώθει καλύτερα και ενισχύο-
ντας την αυτοεκτίμησης του. Σε πολλές
περιπτώσεις του ανέθεταν ηγετικό ρό-
λο μέσα στην τάξη, όπου αυτό ήταν εφι-
κτό, όπως για παράδειγμα να είναι πά-
ντα καθαρός ο πίνακας, ή να είναι έτοι-
μα προς χρήση τα κατάλληλα εποπτικά
μέσα. Σε πολλές περιπτώσεις που φαι-
νόταν να δυσκολεύεται σε δεδομένες
ασκήσεις, οι εκπαιδευτικοί φρόντιζαν
με διακριτικό τρόπο να του αναθέτουν
κάπως λιγότερες ως προς τη δυσκολία
ασκήσεις και ωθούσαν τα παιδιά να συ-
νεργάζονται μαζί του αλλά και μεταξύ
τους. Κάτι που τελικά έκανε καλό στο
σύνολο της τάξης, μιας και το μάθημα
έγινε πιο ζωντανό, συμμετοχικό, δια-
δραστικό και ευχάριστο. Έτσι σε ελά-
χιστο χρονικό διάστημα το παιδί άρχι-
σε να νιώθει καλύτερα ή ακόμη όσο και
αν φαίνεται υπερβολικό να αισθάνεται
ευτυχισμένο. Άρχισε να φέρνει τις ασκή-
σεις λυμένες από το σπίτι και έφτασε
στο σημείο να αναζητά και να «απαι-
τεί» καθημερινά ασκήσεις για το σπίτι. 

Σε άμεση συνεννόηση με τους γο-
νείς και γενικότερα με το οικογενεια-
κό περιβάλλον, ζητήθηκε να τον εν-
θαρρύνουν και κυρίως να του αναθέ-
τουν πρωτοβουλίες και να τον επιβρα-
βεύουν. Επίσης οι γονείς άρχισαν να
προσπαθούν να τον πείσουν να ασχο-
ληθεί και με εξωσχολικές δραστηριό-

τητες, που σε συνδυασμό με τις δρα-
στηριότητες του σχολείου όπως π.χ. συμ-
μετοχή σε θεατρικό έργο, συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες, συμμετοχή
σε ομάδες για την προστασία του περι-
βάλλοντος, ενθάρρυναν το παιδί αυξά-
νοντας σε απίστευτο βαθμό την αυτο-
πεποίθηση του και διώχνοντας κάθε κα-
κή, δυσοίωνη σκέψη ή αρνητική κριτι-
κή προς τον εαυτό του.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι στο πέ-
ρασμα του χρόνου το παιδί αυτό έγινε
ιδιαίτερα αγαπητό, παρά τα εμφανή
προβλήματα που υπήρχαν. Αν και με-
ρικές φορές φαινόταν να φορτίζει ή και
να “κουράζει την ηρεμία της τάξης”, εί-
χε μια απίστευτη ενέργεια και εφευρε-
τικότητα, λέγοντας αστεία και μιλώντας
συνεχώς πολλές φορές, που τελικά απο-
φόρτιζε την ατμόσφαιρα. Μάλιστα εί-
ναι γεγονός ότι λόγω της καλής συμπε-
ριφοράς των συμμαθητών αλλά και την
άκρως επαγγελματική αλλά και συναι-
σθηματική προσέγγιση των καθηγητών
το παιδί ένιωσε καλύτερα, βελτιώθηκε
η συμπεριφορά του, σταμάτησε η άρ-
νηση του προς το σχολείο, άρχισε να
προσέχει στο μάθημα, όσο βέβαια αυ-
τό ήταν δυνατόν. Επίσης ένοιωθε κα-
λύτερα γιατί οι γονείς του ήταν ευχα-
ριστημένοι και φαινόταν ότι άνοιξαν
νέοι ορίζοντες στη ζωή του. Άλλωστε
είναι γνωστό ότι η καλή σχέση με τους
συμμαθητές και γενικότερα με τους συ-
νομηλίκους είναι σημαντικός παράγο-
ντας ψυχικής υγείας, γαλήνης και ηρε-
μίας. Όσο περισσότερα κοινωνικά απο-
δεκτός νιώσει ο μαθητής μέσα στη σχο-
λική κοινότητα, τόσο μεγαλύτερη αυ-
τοεκτίμηση θα νιώσει και θα αισθανθεί
δυνατός, ικανός και ισότιμος προς τα
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άλλα παιδιά. Θα αισθανθεί τόσο αυτός
όσο και οι γύρω του, ότι το παιδί αυτό
έχει αξία και μια εσωτερική δύναμη που
έως τώρα κρυβόταν και με τη σωστή κα-
θοδήγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε
εκπληκτικά αποτελέσματα. Με λίγα λό-
για παρατηρήσαμε μέσα σε λίγο χρο-
νικό διάστημα ένα μικρό επίτευγμα για
το παιδί. Βέβαια είναι απολύτως σί-
γουρο ότι αυτή η προσπάθεια δε θα
πρέπει σε καμιά περίπτωση να σταμα-
τήσει, ούτε καν να μειωθεί ούτε κατ’
ελάχιστο.

γενικότερα τώρα και θέλοντας να
προσπαθήσουμε έστω και σε ελάχιστο
βαθμό να προσεγγίσουμε το θέμα των
μαθησιακών δυσκολιών για τα παιδιά
και πως είναι δυνατό να βάλουμε έστω
και ένα ελάχιστο λιθαράκι στην αντι-
μετώπιση τέτοιων θεμάτων, η όποια
εμπειρία που προήρθε από το δεδομέ-
νο περιστατικό, βοήθησε να γίνει αντι-
ληπτό ότι πέρα από τη συμπεριφορά
των συμμαθητών του, που πραγματικά
ήταν άξια σεβασμού, σημαντικό είναι
να υπάρξει η ανάπτυξη μιας υγιούς και
σωστής σχέσης μεταξύ των δύο πλευ-
ρών, δηλαδή εκπαιδευτικών και του συ-
γκεκριμένου μαθητή, έτσι ώστε να εί-
ναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει σχέση
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παράλλη-
λα θα υπάρξει ο εντοπισμός και ο κα-
θορισμός του προβλήματος, η αντικει-
μενική και σωστή εύρεση στόχων και
κατά συνέπεια η αναζήτηση λύσεων.
Με σωστή στόχευση και εστίαση θα
πρέπει ο σύμβουλος- καθηγητής να βρει
και να αναδείξει τα προσόντα και τις
ικανότητες του μαθητή. Έχει διαπι-
στωθεί ότι Άτομα με Μαθησιακές Δυ-
σκολίες έχουν ιδιαίτερη ικανότητα και

έφεση να απασχολούνται με χειρονα-
κτικές εργασίες ή εργασίες σχετικά με
νέες τεχνολογίες και Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές. Αυτό συμβαίνει γιατί ο
υπολογιστής συμβάλλει στην αύξηση
της προσοχής, βοηθάει στην επικοινω-
νία και την αυτοεκτίμηση. για πολλά
από τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκο-
λίες η επαγγελματική ενασχόληση προ-
κύπτει μέσα από τη Συμβουλευτική και
την ανακάλυψη και ενεργοποίηση ιδι-
αιτέρων ικανοτήτων και κλίσεων. Η αυ-
τοεκτίμηση αλλά και η αυτογνωσία εί-
ναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να κα-
τακτηθούν από κάθε άνθρωπο, πόσο
μάλλον πολύ πιο δύσκολο για ένα τέ-
τοιο παιδί που έχει να διανύσει ένα μο-
ναχικό δρόμο, ένα δύσκολο ταξίδι, ελ-
πίζοντας ότι η βελτιωμένη σχέση με τον
εαυτό του, θα οδηγήσει σε ποιοτικότε-
ρη ζωή εσωτερική ικανοποίηση και κα-
λύτερες σχέσεις με το περιβάλλον του.
Συνήθως υπάρχει πρόβλημα αποδοχής
του εαυτού και συνεπώς ένα πρώτο βή-
μα είναι να πείσουμε το παιδί να στα-
ματήσει την κριτική προς την ύπαρξη
του, κάτι που είναι πολύ ψυχοφθόρο και
είναι σίγουρο ότι πληγώνει και δημι-
ουργεί θέματα ανυπέρβλητα πολλές φο-
ρές. Θα μάθει το παιδί να πάψει να
ασκεί κριτική στον εαυτό του κάτι που
θα οδηγήσει να δέχεται και λιγότερη
κριτική από το περιβάλλον του. Είναι
πολύ σημαντικό ο σύμβουλος να προ-
σεγγίσει τα συγκεκριμένα παιδιά με ιδι-
αίτερη ευαισθησία και προσοχή και έτσι
να συνειδητοποιήσουν και να αναπτύ-
ξουν την κατάλληλη αυτογνωσία και αυ-
τοαντίληψη. Μια διαδικασία ιδιαιτέρως
δύσκολη και επίπονη που μπορεί να
διαρκέσει χρόνια ή και μια ολόκληρη
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ζωή. Ίσως μάλιστα για μερικούς αν-
θρώπους αυτή η τόσο σημαντική αυτο-
γνωσία δεν έρθει ποτέ. 

Ο σύμβουλος πρέπει να κατανοήσει
ότι αρωγός του στην προσπάθεια του
θα πρέπει να είναι η οικογένεια και γε-
νικότερα το οικογενειακό περιβάλλον
του παιδιού. Η οικογένεια είναι ο βα-
σικός πυλώνας που θα κάνει το παιδί
να σταθεί σταθερά και σίγουρα στην
κοινωνία και γενικότερα θα πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι σε πρακτικό επί-
πεδο μόνο με την αρμονική συνεργα-
σία σχολείου, οικογένειας και γενικό-
τερα κοινωνικού περιβάλλοντος θα μπο-
ρέσει το παιδί να ωφεληθεί να δεχθεί
καταιγισμό ιδεών και πληροφοριών που
θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στο μυα-
λό και στη ψυχή του παιδιού. 

Ερεθίσματα μια λέξη κλειδί μια λέ-
ξη μαγική που θα βελτιώσει την ύπαρ-
ξη του και ίσως δημιουργήσει ένα νέο
παιδί ένα νέο άτομο χρήσιμο τόσο για
την κοινωνία αλλά και για τον εαυτό
του. Τα παιδιά αυτά πρέπει να νιώσουν
μια σταθερότητα γιατί η ψυχολογία τους
είναι πολύ πιο ευαίσθητη και ιδιαίτερα
ευμετάβλητη και επίσης είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να υπάρξει αποκοπή του
παιδιού από τη σχολική κοινότητα, κά-
τι που ίσως αποβεί μοιραίο όχι μόνο για
το παιδί-μαθητή αλλά και για τον μελ-
λοντικό ενήλικο άνθρωπο.

Πολύ πιο σημαντικό για αυτά τα παι-
διά δεν είναι να κατανοήσουν και να
αφομοιώσουν τη γνώση αλλά να απο-
κτήσουν δεξιότητες, που θα τα βοηθή-
σουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύ-
νολο και να γίνουν μελλοντικά ικανοί
για τον εαυτό τους αλλά και για τους

γύρω τους. Καταλυτικό ρόλο σ΄αυτή
τη διαδικασία είναι να συμμετέχουν στα
σχολικά και κοινωνικά δρώμενα, να μην
αποκλείονται από εκδηλώσεις και σχο-
λικές εορτές. Πρέπει να τους δοθεί
εμπιστοσύνη και στήριξη και κυρίως
πρέπει ο ίδιος ο σύμβουλος- καθηγητής
να πιστέψει ότι θα ξεπεραστούν οι όποι-
ες δυσκολίες. Μόνο τότε θα εμπνεύσει
και θα γίνει το ζωντανό παράδειγμα και
το πρότυπο. Είναι πολύ σημαντικό τα
παιδιά αυτά να νιώσουν ασφάλεια για-
τί συνήθως είναι ιδιαίτερα ανασφαλή
και αγχώδη με έλλειψη εμπιστοσύνης
στις δυνάμεις τους και τον εαυτό τους.

Ο καθηγητής, ο σύμβουλος, η οικο-
γένεια θα πρέπει να αποτελούν φάρο
αληθείας και υπεροχής, γιατί έχει πα-
ρατηρηθεί ότι κάποια παιδιά με Δια-
ταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παρου-
σιάζουν κυρίως κατά τη διάρκεια της
εφηβείας κάποια μορφή παραβατικό-
τητας, με πιθανή κατάχρηση ουσιών και
μειωμένη σχολική επίδοση. Υπάρχουν
έντονες οικογενειακές διενέξεις, αμ-
φισβήτηση των πάντων, παρορμητικό-
τητα και γενικότερα ανώριμη και δύ-
σκολη συμπεριφορά. 

Μόνο αν αυτά τα παιδιά νιώσουν
δυνατά χωρίς συναισθήματα μοναξιάς,
απόρριψης, φόβου αλλά και θυμού θα
καταφέρουν να κάνουν το παραπάνω
βήμα, το βήμα της υπέρβασης όχι μόνο
για μια καλύτερη σχολική επίδοση ή για
να αποκτήσουν ικανότητα συλλογισμού
και ανάπτυξη υπαρξιακών ερωτημάτων,
αλλά για μια καλύτερη και ποιοτικότε-
ρη ζωή. 

Έτσι θα αποφευχθεί και το φαινό-
μενο της κατάθλιψης που ελλοχεύει
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σ’αυτές τις καταστάσεις. Άλλωστε είναι
πολύ εύκολο για ένα τέτοιο παιδί να
οδηγηθεί στα μονοπάτια της κατάθλι-
ψης νιώθοντας την έλλειψη δεξιοτήτων,
αρνούμενος στο να δημιουργήσει θετι-
κές κοινωνικές σχέσεις. Αν μάλιστα
συνδυαστεί η όλη αυτή κατάσταση με
την ύπαρξη απόμακρων γονέων, και κυ-
ρίως αρνητική κριτική από τους γονείς
ή πιθανές οικογενειακές συγκρούσεις,
είναι σίγουρη η δημιουργία έντονου
στρες, που θα οδηγήσει την όλη κατά-
σταση σε σίγουρο αδιέξοδο και το απο-
τέλεσμα θα είναι ολέθριο για το παιδί
αλλά και το μελλοντικό ενήλικα. Ιδιαί-
τερα μάλιστα τα παιδιά και οι έφηβοι
βιώνουν έντονα καταθλιπτικές τάσεις,
νιώθοντας απροσδιόριστο άγχος, νεύ-
ρα, επιθετικότητα και απελπισία, νιώ-
θουν απόμακροι χωρίς καμία διάθεση
να εμπιστευτούν τους γονείς τους ή τους
φίλους τους, αρνούμενοι να μοιραστούν
το οτιδήποτε, είτε είναι χαρά είτε λύπη
και σε πιο ακραίες και επιβαρυμένες
περιπτώσεις οι σκέψεις μόνιμα αρνητι-
κές και γενικότερα μια μόνιμη κατά-
σταση θλίψης.

Επίσης βασικό είναι να υπάρχει η
λεγόμενη ανατροφοδότηση κατά τη δι-
δασκαλία και μάλιστα πολύ συχνότερα
σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Στη θετική
και εποικοδομητική ανατροφοδότηση,
ενισχύεται το ερέθισμα που δέχεται το
παιδί από το σχολείο αλλά και γενικό-
τερα από το κοινωνικό του περιβάλλον
και αυξάνεται το ενδιαφέρον όχι μόνο
για τη μάθηση και για την επίτευξη σχο-
λικών επιδόσεων, αλλά υπάρχει και βιώ-
νει ενδιαφέρον για την ίδια του τη ζωή.
Μπορεί επίσης να οδηγήσει τους συ-
γκεκριμένους μαθητές σε αυξημένη προ-

σπάθεια και ομαλότερη ένταξη στη μα-
θησιακή διαδικασία. Μια θετική σχέση
εμπιστοσύνης ή ακόμη καλύτερα μια
εποικοδομητική σχέση θα βοηθήσει την
ανάπτυξη των γνωστικών στόχων και
των πιθανών δεξιοτήτων που κατέχει ο
μαθητής και που είναι άλλωστε και ο
αυτοσκοπός της όλης διαδικασίας μιας
και θα αναπτυχθούν οι δυνατότητες του
μαθητή, νιώθοντας απίστευτη ευφορία
και πίστη στις δυνατότητες του. 

Η επιτυχία στη σχολική κοινότητα,
η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, οι δε-
ξιότητες που αναπτύσσονται και εξε-
λίσσονται, η εξέλιξη του κυρίως σε αν-
θρώπινο επίπεδο, η γνώση των συναι-
σθημάτων του, η εξεύρεση κινήτρων ο
κατάλληλος χειρισμός και διεκπεραίω-
ση των κοινωνικών σχέσεων, η τόσο ση-
μαντική αποδοχή των συμμαθητών και
συνομηλίκων του, η αίσθηση ότι κατά-
κτησε την απαραίτητη κοινωνική επάρ-
κεια, αλλά και σεβασμό, που πρέπει να
έχει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή η ικα-
νότητα να επιτυγχάνει κάποιος τους
προσωπικούς του στόχους, δεν είναι
απλά λέξεις, εκφράσεις και νοήματα
για αυτά τα παιδιά, αλλά είναι κάτι πο-
λύ περισσότερο. 

Είναι επένδυση ποιότητας ζωής,
προϋπόθεση πραγματικής ζωής, είναι
κάτι που στο πέρασμα του χρόνου και
όταν κάποια στιγμή ο σύμβουλος - κα-
θηγητής, κάνει αναδρομή και σκεφτεί
αν πραγματικά βοήθησε ουσιαστικά
κάποια παιδιά κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του, είναι σίγουρο ότι
θα αισθανθεί περήφανος και άξιος που
βοήθησε ένα τέτοιο παιδί όχι τόσο στο
να βελτιώσει τις μαθησιακές του ικα-
νότητες, αλλά κυρίως να βελτιώσει τη
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ζωή του ή ακόμη ίσως να του πρόσφε-
ρε υπό κάποια έννοια την ίδια τη ζωή.
Μια νέα ρότα, μια νέα ζωή, για το νε-
αρό παιδί, μια ζωή χρωματισμένη με

έντονα χαρούμενα και υπέροχα χρώ-
ματα, μια νέα πνοή ζωής, με τις παλιές
δυσάρεστες θύμισες των πρώτων δύ-
σκολων χρόνων να χάνονται στη λήθη. 
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Εισαγωγή

Η παγκόσμια κινητικότητα στη με-
τανεωτερική εποχή άλλαξε ριζικά την
εικόνα κοινωνιών που θεωρούνταν εθνι-
κά ομογενείς, μετατρέποντάς τες σε
σύνθετα πολυεθνικά, πολιτισμικά και
γλωσσικά μορφώματα. Οι χώρες υπο-
δοχής όφειλαν να διαχειριστούν τις νέ-
ες προκλήσεις και να παράσχουν ικα-
νοποιητικές, πολιτικές λύσεις συνύ-
παρξης (Concalves & Carpenter, 2012:
vii). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση

αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα
πεδία όπου έλαβαν χώρα σημαντικές
αλλαγές ώστε να επιτευχθεί η διαχεί-
ριση της ετερογένειας του μαθητικού
πληθυσμού και ταυτόχρονα να παρα-
σχεθεί η δυνατότητα ευκαιριών ανά-
πτυξης σύμφωνα με το πολιτισμικό κε-
φάλαιο που έφεραν από τις χώρες κα-
ταγωγής τους.

Μια σημαντική πρακτική που υιο-
θετήθηκε σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας
και διοικητικών περιφερειών σε Ελλά-
δα και Κύπρο ώστε να αντιμετωπιστεί
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Περίληψη
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ ένα σχολείο ΖΕΠ, αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία ως μία πολυπαραγοντική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ποικίλες διδακτι-
κές στρατηγικές για μαθητές σε τάξεις μικτής ικανότητας, ώστε να επιτευχθεί η διαχείριση
της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και ταυτόχρονα να παρασχεθεί η δυνατότητα ευ-
καιριών ανάπτυξης σύμφωνα με το πολιτισμικό  τους κεφάλαιο. Ο ιδεολογικός εκπαιδευτι-
κός προσανατολισμός διαφοροποιείται από τη μετωπική διάλεξη της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας, μέσα από τη διαδικασία προσαρμογής της διδακτικής στοχοθεσίας στις ιδιαιτερό-
τητες του κάθε μαθητή. Καταδεικνύεται η δυσκολία του εγχειρήματος και το πολιτειακό κε-
νό στο ζήτημα της παράλληλης στήριξης, ενώ αναφέρονται λύσεις για την άρση του με εφαλ-
τήριο την εκπαιδευτική εμπειρία. 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, Εκπαιδευτικές ανισότητες, σχολείο ΖΕΠ (Ζώ-
νη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας), Διαφοροποιημένη διδασκαλία 



η πραγματικότητα του μεγάλου ποσο-
στού ξένων μαθητών, είναι η θεσμική
καθιέρωση των «ζωνών εκπαιδευτικής
προτεραιότητας», (ΖΕΠ). Σε επίπεδο
πολιτειακού σχεδιασμού η προσπάθεια
αυτή εκφράζει μια αντισταθμιστική πα-
ρέμβαση που στοχεύει στην αντιμετώ-
πιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων,
μέσα από τη στήριξη των μειονεκτικών
οικονομικά περιοχών και την ενδυνά-
μωση των σχολείων τους. Ταυτόχρονα,
λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της
σχολικής εγκατάλειψης και της νεανι-
κής παραβατικότητας, καθώς έχει συν-
δεθεί ερευνητικά η συχνότητα εμφάνι-
σης των παραπάνω φαινομένων με την
παροχή εκπαίδευσης χαμηλού επιπέ-
δου (Φωτόπουλος, 2008). 

Η «εξωτερική εκπαιδευτική διαφο-
ροποίηση», η οποία υποστηρίχτηκε με
τη δημιουργία σχολείων ΖΕΠ, ανταπο-
κρίθηκε σε κοινωνικο-πολιτισμικά κρι-
τήρια (θρήσκευμα, εθνότητα, κοινωνι-
κή προέλευση του μαθητή) και ανθρω-
πο-γενετικά κριτήρια (ηλικία, φύλο, ιδι-
αίτερες ανάγκες του μαθητή) (Κοσσυ-
βάκη, 2002:116).

Στο εσωτερικό συγκείμενο της κά-
θε επιμέρους σχολικής μονάδας κατα-
τέθηκε ως ιδανική πρόταση που αφορά
στη μαθητική ένταξη, την προσαρμογή
και την ανάπτυξη στο σχολικό περι-
βάλλον, καθώς και την ποιότητα και
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
έργου που παρέχεται, η διαφοροποιη-
μένη διδασκαλία1. 

Τρόποι επίτευξης 
αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία,
ως εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρεί-
ται «αναστοχαστική δράση παιδαγωγι-
κής φροντίδας» (Aoki, 1992:21), ενώ
αντλεί τις θεωρητικές παραδοχές της
από τη θέση της κριτικής παιδαγωγικής
που αφορά στην «τραπεζική ή αποτα-
μιευτική αντίληψη» (Φρέιρε, 1977) για
την εκπαίδευση ως παρωχημένης (Κα-
νάκης, 2007:5) και τη συγκειμενική εν-
νοιολογική αλλαγή (Κουτσελίνη & Αγα-
θάγγελου, 2014:2). Από τις σύγχρονες
θεωρίες μάθησης αναγνωρίζεται η επιρ-
ροή του εποικοδομητισμού, καθώς θε-
ωρείται δόκιμη η δυνατότητα εξέτασης
των πραγμάτων από τους μαθητές μέ-
σα από «πολλαπλές προοπτι κές», ώστε
να επιτύχουν την πλήρη κατανόησή της
νέας γνώσης στις περίπλοκες, σύγχρο-
νες συνθήκες (Κανάκης, 2007:5).

Η πολλαπλότητα των προοπτικών σε
επίπεδο πρακτικής προσεγγίζεται μέ-
σα από μία σειρά κατανοήσεων και
αντίστοιχων εφαρμογών από την πλευ-
ρά των εκπαιδευτικών οι οποίες δια-
φοροποιούνται από την παραδοσιακή
εκφορά του θεωρούμενου ως ορθού
τρόπου προσέγγισης και μετάδοσης της
γνώσης στους μαθητές. Με δεδομένη,
ως επί το πλείστον, την αδυναμία κα-
τανόησης των οδηγιών στην ελληνική
γλώσσα σε μία τάξη ΖΕΠ, η εμμονή στη
μονολιθικότητα της εκπαιδευτικής προ-
σέγγισης ενός ζητήματος εκφράζει έναν
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1. Το παρόν κείμενο υιοθετεί ως σημείο αναφοράς τα ευρήματα που προέρχονται από την
ποιοτική ανάλυση δύο συνεντεύξεων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία ΖΕΠ  και αφορούν
στην πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών.



βέβαιο τρόπο συμβολής του εκπαιδευ-
τικού στη χαμηλή επίδοση των αλλό-
γλωσσων μαθητών. γι’ αυτό τον λόγο
και όσον αφορά στα μαθηματικά, η
ελευθερία στους τρόπους επίλυσης των
προβλημάτων, η οποία υποστηρίζει το
μαθησιακό κεφάλαιο που φέρει ο μα-
θητής από τη χώρα καταγωγής του και
ανταποκρίνεται στον ιδιαίτερο τρόπο
αντίληψης των μαθηματικών εννοιών,
θεωρείται ως ο βέλτιστος τρόπος προ-
σέγγισης της παρεχόμενης γνώσης και
ο πλέον κατάλληλος ώστε να μεγιστο-
ποιηθεί η εκδήλωση ικανοτήτων του μα-
θητή. 

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των
αλλόγλωσσων μαθητών αποτελεί μία
πολυπαραγοντική διαδικασία που εξαρ-
τάται επιπρόσθετα, από τους τρόπους
που θα επιλεγούν ώστε να δοθεί ένα
πρόβλημα. Οι συμμετέχοντες εκπαι-
δευτικοί τονίζουν τον αντισυμβατικό
τρόπο διδασκαλίας που ακολουθούν,
κάνοντας λόγο για τη βιωματική, παι-
γνιώδη εκφορά της διδασκαλίας ως κα-
θοριστικό παράγοντα διαχείρισης των
μαθησιακών δυσκολιών ή αυτών που
εμπλέκουν το γλωσσικό ζήτημα, ως πρα-
κτική ενθάρρυνσης και ταυτόχρονα έλ-
ξης του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Οι πρακτικές που υιοθετούνται συ-
νάδουν με μελέτες οι οποίες αναδει-
κνύουν τη σημασία κατέχει η διαφορο-
ποιημένη χρήση συγκεκριμένων υλικών
ώστε να οικοδομηθούν μαθηματικές έν-
νοιες Η αποτελεσματική εκμάθηση συν-
δέεται με τη σύνθεση μαθηματικών σχέ-
σεων από τα ίδια τα παιδιά (Κανάκης,
2007:5). Σ’ αυτή τη διαδικασία οι μα-
θητές μπορούν ακόμη και να χρησιμο-
ποιήσουν τα υλικά για να κατασκευά-

σουν τη γλώσσα του προβλήματος χω-
ρίς προηγούμενη οδηγία από τον εκ-
παιδευτικό (Carpenter et al., 1999). Ιδι-
αίτερα για παιδιά με μαθησιακές δυ-
σκολίες, οι γκιόκα και Δροσινού
(2012:7) προτείνουν υλικά όπως οι κύ-
βοι unifix, multilink blocks (σφηνοτου-
βλάκια), υλικό Dienes ή base ten mate-
rials (υλικά με βάση τη δεκάδα), num-
berlines (αριθμογραμμές) και hundred
squares (τετράγωνα με βάση το εκατό). 

Μία ακόμη πρακτική παιγνιώδους
διδασκαλίας που συμβάλλει στη μαθη-
σιακή αποτελεσματικότητα, υποστηρί-
ζεται από τη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Οι ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές, αποτελώντας ένα μέσο διδα-
σκαλίας και ταυτόχρονα μία πολυαι-
σθητηριακή μέθοδο που δε χρειάζεται
απαραίτητα τις λεκτικές οδηγίες, ανα-
δεικνύεται σε προνομιακό μέσο μάθη-
σης μέσω του οποίου μπορεί να χτίσει
ο δάσκαλος τις μαθηματικές έννοιες που
θέλει να διδάξει. Η αξία του υπολογι-
στή ως προς την προσέλκυση του εν-
διαφέροντος των μαθητών είναι σαφώς
πολλαπλασιαστική, συσχετικά με τους
μαθηματικούς λογισμούς που εκτελού-
νται μόνο με τη βοήθεια ενός μολυβιού. 

Ο Theroux (2004) υποστηρίζει πως,
μέσω των πολυαισθητηριακών μεθόδων
διαφοροποιείται το περιεχόμενο της δι-
δασκαλίας συγκλίνοντας προς το αντί-
στοιχο ενδιαφέρον των μαθητών. Η μα-
θησιακή ετοιμότητα των παιδιών δια-
φοροποιεί τη μέθοδο και οι πολυαι-
σθητηριακές προτιμήσεις τους διαφο-
ροποιούν το προϊόν των μαθητών. Η
πολλαπλή διαφοροποίηση προσθετικά,
πλεονεκτεί ως προς το ότι κάνει τις πα-
ρουσιάσεις πιο ενδιαφέρουσες για τις
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ομάδες των μαθητών αποφεύγοντας την
επανάληψη. Επιπρόσθετα, ο ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής προσφέρεται ως ερ-
γαλείο άμεσης ανατροφοδότησης της
εργασίας του μαθητή, επιτρέποντας στο
δάσκαλο να εξασφαλίσει ένα περιθώ-
ριο χρόνου, πολύτιμου για τη διδασκα-
λία και άλλων μαθητών. Παράλληλα,
λειτουργεί και ως αφορμή ομαδοσυ-
νεργατικών εργασιών. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα από τη
χρήση της τεχνολογίας αποτελεί η ανά-
δειξη της μαθηματικής σκέψης των μα-
θητών, καθώς βοηθά και συμπληρώνει
τα κενά που πιθανόν έχουν στο επίπε-
δο των υπολογισμών, υστέρηση που δεν
ταυτίζεται με τη μαθηματική αντιληπτι-
κότητα του μαθητή. 

Τα ψηφιακά εποπτικά μέσα μπορούν
να αξιοποιηθούν για τη διεκπεραίωση
των δραστηριοτήτων Διερεύνησης. Οι
δραστηριότητες αυτές, προσαρμοζόμε-
νες στην κάθε περίσταση περιλαμβά-
νουν την εισαγωγή ή την ανακάλυψη νέ-
ων εννοιών, τη διατύπωση και επαλή-
θευση ή διάψευση υποθέσεων και τη
χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλή-
ματος. Επιπρόσθετα, προωθούν την ανά-
πτυξη του μαθηματικού συλλογισμού και
της αποκλίνουσας σκέψης (πολλές σω-
στές απαντήσεις), αναπτύσσοντας τη δη-
μιουργικότητα και τη φαντασία στα μα-
θηματικά (Στεφάνου, 2012). 

Η κατάλληλη αξιοποίηση προγραμ-
μάτων Η/Υ μπορεί να συμβάλλει στη
δυνατότητα εξατομίκευσης της διδα-
σκαλίας υπηρετώντας τη γενική διδα-
κτική αρχή οργάνωσης και προσαρμο-
γής της διδασκαλίας στις ατομι κές προ-
ϋποθέσεις του κάθε μαθητή μέσα σε ολι-
γομελείς ομάδες. Καθώς θα μπορούσε

να υποστηριχθεί ότι, η εξατομί κευ ση
της διδασκαλίας αποτελεί την ακραία
μορφή «εσωτερικής διαφοροποίησης
της διδασκαλίας» (Κανάκης, 2007:4-5),
οι Η/Υ αναδεικνύονται σε πολύτιμο μέ-
σο διδασκαλίας για το δάσκαλο ενός
σχολείου ΖΕΠ. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία
στην πράξη

Ωστόσο, το ζητούμενο της εξατομι-
κευμένης διδασκαλίας αποτελεί έναν
στόχο για την πραγματοποίηση του
οποίου θα πρέπει να διερευνηθούν και
να επιλυθούν από το δάσκαλο μια σει-
ρά θεμάτων. Ένα από τα πρωτεύοντα
θίγεται και στην πολιτειακή εξαγγελία
λειτουργίας των ΖΕΠ όπου αναφέρε-
ται πως «στη φιλοσοφία των ΖΕΠ…[το
σχολείο] παρεμβαίνει με διαφοροποι-
ημένο, κατά περίπτωση, τρόπο σε πα-
ράγοντες που καθορίζουν τη σχολική
επιτυχία, όπως είναι η γλωσσική, γνω-
στική και κοινωνικο-συναισθηματική
ανάπτυξη του μαθητή» (Σκοπός των
ΖΕΠ, 2011). 

Παράλληλα με την επίτευξη της συ-
ναισθηματικής ενίσχυσης του κάθε μα-
θητή, η διαφοροποίηση της διδασκα-
λίας στην πράξη απαιτεί τη διάγνωση
της μαθησιακής ωριμότητας του παιδι-
ού συσχετικά με τους στόχους που θέ-
τουν οι ειδικοί σκοποί του κάθε μαθή-
ματος. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών προ-
σεγγίσεων «καλών πρακτικών» διαφο-
ροποιημένης διδασκαλίας και εκπαί-
δευσης οι οποίες θα διασφαλίζουν «την
ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα των μαθητών από περιοχές με
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χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνι-
κοοικονομικούς δείκτες» (Σκοπός των
ΖΕΠ, 2011) συνιστά ένα μέτρο που
εμπερικλείει αλλόγλωσσους μαθητές
και μαθητές του εντόπιου πληθυσμού.
Και στις δύο κατηγορίες συναντούνται
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι
οποίες εκφράζουν έναν ακόμη άξονα
στον οποίο οφείλουν να ανταποκριθούν
οι δάσκαλοι στα σχολεία ΖΕΠ. Η διά-
κριση των μαθησιακών δυσκολιών απο-
τελεί ένα απαραίτητο βήμα πριν την
ένταξη των μαθητών σε ομάδες εργα-
σίας και την πιθανή προέκτασή της, στο
επίπεδο της εσωτερικής διαφοροποίη-
σης, σε εξατομικευμένη μορφή διδα-
σκαλίας. Όταν η μαθησιακή ωριμότη-
τα δεν συμβαδίζει με την ηλικιακή, στην
περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών,
η διδασκαλία οφείλει να προσαρμοστεί
αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, τα διαγνωστικά τεστ
μέσω των οποίων θα εντοπιστεί το επί-
πεδο των νεοεισερχόμενων μαθητών
στα μαθηματικά, θα πρέπει να γίνουν
και σε προφορικό λόγο, κατά το δυνα-
τόν, εφόσον τα σχολεία ΖΕΠ συγκε-
ντρώνουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων
μαθητών και η γνώση της ελληνικής
γλώσσας είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν
ανήκει στη γνωστική φαρέτρα του κά-
θε παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέ-
πει να βρουν χρόνο για να εντοπίσουν
το ακριβές επίπεδο του παιδιού στα μα-
θηματικά ώστε να ενταχθεί στη συνέ-
χεια σε ανάλογες ομάδες και να προ-
χωρήσει μαθησιακά. 

Η ένταξη των μαθητών σε ομάδες
εργασίας εκφράζει ένα από τα επόμε-
να βήματα στη διαφοροποίηση της δι-
δασκαλίας αλλά η σύνθεσή τους εξαρ-

τάται από πολλαπλά κριτήρια. Η μα-
θησιακή ετοιμότητα αποτελεί το πρώ-
το κριτήριο το οποίο ωστόσο είναι δό-
κιμο να μην αποκλίνει αισθητά από το
ηλικιακό κριτήριο σύστασης της ομά-
δας. Και αυτό διότι υπεισέρχονται ζη-
τήματα συμπεριφοράς που ορισμένες
φορές συνάδουν με την ηλικία, ενώ άλ-
λες με την προσωπικότητα του κάθε παι-
διού. Οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
μαθητή δύναται να μην επιτρέπουν την
ένταξή του σε ομάδα εργασίας και τό-
τε η εξατομικευμένη διδασκαλία και το
ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό πρό-
γραμμα για κάθε μαθητή αποτελεί τη
μόνη λύση. Τα παραπάνω μπορούν να
εφαρμοστούν όταν στο σχολείο υπάρ-
χει ειδικός εκπαιδευτικός ο οποίος εί-
ναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία
παιδιών που αποκλίνουν από το μέσο
όρο της τάξης. 

Το ζήτημα της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας μετατρέπεται σε περίπλοκο
γρίφο που καλείται να λύσει ο δάσκα-
λος της κάθε τάξης, όταν το μαθησιακό
επίπεδο των μαθητών δε συμβαδίζει και
η τάξη αναπόφευκτα χωρίζεται νοητά
σε γενικές κατηγορίες που ανταποκρί-
νονται σε δυνατούς και αδύναμους μα-
θητές. Σ’ αυτή την περίπτωση ο δάσκα-
λος θα πρέπει να βρει χρόνο μέσα στα
στενά διδακτικά χρονικά όρια ώστε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των
μαθητών. Το ενδιαφέρον του δεν πρέ-
πει να επικεντρωθεί αποκλειστικά
στους «αδύναμους» μαθητές, όπως αυ-
τοί θα μπορούσαν να οριστούν σύμφω-
να με κριτήρια που εμπλέκουν τη συ-
ναισθηματική ισορροπία, την κατανόη-
ση της γλώσσας, τις μαθησιακές δυ-
σκολίες ή τη συμπεριφορά. Οφείλει να
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ανταποκριθεί και στις ανάγκες των «κα-
λών» μαθητών οι οποίοι θα μπορούσαν
δυνητικά να παραμεληθούν μέσα σε μία
τάξη όπου ο μέσος όρος των μαθητών
απαιτεί χειρισμούς μειωμένων μαθη-
σιακών απαιτήσεων. Η διδακτική επάρ-
κεια του δασκάλου συνάδει με την εξα-
τομικευμένη διανομή υλικού σε κάθε
μαθητή σύμφωνα με τις ανάγκες του,
ώστε να αποφευχθεί η πλήξη και η διά-
σπαση προσοχής μέσα στο μάθημα, από
την πλευρά των καλών μαθητών. 

Αντίστοιχα, μέσα στο πλαίσιο μιας
σύγχρονης τάξης η οποία έχει κατά μέ-
σο όρο 25 μαθητές, καταδεικνύεται αδυ-
ναμία διδακτικής υποστήριξης μαθητών
οι οποίοι ακολουθώντας το ηλικιακό
κριτήριο εντάσσονται στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό συγκείμενο στις τελευταίες
τάξεις του δημοτικού, χωρίς γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Η παραμέλησή τους
λόγω του χρονικού περιορισμού ή της
κούρασης από την πλευρά του εκπαι-
δευτικού, εφόσον έχει ήδη κληθεί να
αντιμετωπίσει χωρίς καμία αρωγή δια-
βαθμισμένες δυσκολίες μεγάλου μαθη-
τικού, ανά τάξη, πληθυσμού, αποδει-
κνύεται αναπόφευκτη, αποκαλύπτοντας
τη διάσταση μεταξύ θεωρίας και πραγ-
ματικότητας που αφορά στη δυνατότη-
τα παροχής διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας. 

Η περιπλοκότητα της διαχείρισης
μιας τάξης σχολείου ΖΕΠ, απαιτεί επι-
πλέον εκπαιδευτικούς με ιδιαίτερες ικα-
νότητες και δεξιότητες. Η πρόβλεψη της
πολιτειακής διακήρυξης που αφορά
στην πρόσληψη εξειδικευμένου διδα-
κτικού προσωπικού, ανταποκρίνεται
στην αναγκαιότητα ειδικών και πολυε-
πίπεδων χειρισμών που έχουν ως στό-

χο μια αποτελεσματική διδασκαλία η
οποία θα μπορούσε να προσφέρει, κα-
τά το δυνατόν, τα εχέγγυα ισότητας στην
παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Ωστόσο, ένας ακόμη σημαντικός πα-
ράγοντας που επισημαίνεται στις δύο
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, εμπλέ-
κει το ζήτημα της εμπειρίας του εκπαι-
δευτικού που αναλαμβάνει να διδάξει
σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον.
Πέρα από τις διαφοροποιημένες πα-
ρεμβάσεις για κάθε μαθητή, ο προ-
σφερόμενος διδακτικός χρόνος ανα-
δεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα
αδυναμίας μιας επιτυχούς προσφοράς
από την πλευρά ενός άπειρου εκπαι-
δευτικού, καθώς η διδασκαλία φαίνε-
ται να απαιτεί αυτοματοποιημένες σχε-
δόν παρεμβάσεις ώστε να αξιοποιηθεί
με τη μέγιστη ορθότητα η περιορισμέ-
νη διδακτική ώρα. Το ζήτημα του χρό-
νου είναι καθοριστικό για τη διαχείρι-
ση μιας ετερόγλωσσης τάξης και δρα
καταλυτικά στη διδακτική προσφορά
ακόμη και για έναν έμπειρο δάσκαλο. 

Επίλογος

Το ζήτημα που αναλύθηκε είχε ως
στόχο της τη διερεύνηση του ρόλου του
εκπαιδευτικού στο ζήτημα της εκμάθη-
σης των μαθηματικών σε μία τάξη σχο-
λείου ΖΕΠ. Ταυτόχρονα, εξέτασε πτυ-
χές που συνδέονται με το κρίσιμο ζήτη-
μα της σύγκλισης αλλά και της διαφο-
ράς που υπάρχει μεταξύ των πολιτεια-
κών δηλώσεων που αφορούν στην πα-
ροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και
των δυνατοτήτων ισότητας στην πράξη.
Εξέτασε τη διαφοροποιημένη διδα-
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σκαλία ως μία πολυπαραγοντική διαδι-
κασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
υιοθετούν ποικίλες μεθόδους ως διδα-
κτικές στρατηγικές για διαφορετικούς
μαθητές σε τάξεις μικτής ικανότητας, με
στόχο την αποτελεσματική μαθησιακά
διδασκαλία. Δόθηκε έμφαση στην δια-
φοροποίηση της διδασκαλίας με κριτή-
ρια την υπάρχουσα γνώση των μαθητών,
τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τον
ρυθμό μάθησης και τη συμπεριφορά του
κάθε μαθητή, ώστε να χρησιμοποιηθούν
τα κατάλληλα μέσα που θα μπορούσαν
να συμβάλουν στην ποιοτική βελτίωση
της απόδοσής τους. 

Παρουσιάστηκε επίσης, η αναγκαι-
ότητα καθημερινού σχεδιασμού της δι-
δακτικής πρακτικής ώστε να ανταπο-

κριθούν οι εκπαιδευτικοί στα διαφο-
ρετικά επίπεδα μαθησιακής ετοιμότη-
τας των μαθητών τους, συσχετικά με συ-
γκεκριμένα μαθήματα μιας και μόνο τά-
ξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ιδεολογι-
κός εκπαιδευτικός προσανατολισμός
διαφοροποιήθηκε από τη μετωπική διά-
λεξη της παραδοσιακής μεθόδου διδα-
σκαλίας, μέσα από την υιοθέτηση μιας
οπτικής που προκρίνει τη διαδικασία
προσαρμογής της διδακτικής στοχοθε-
σίας στις ιδιαιτερότητες του κάθε μα-
θητή. Επιπρόσθετα, καταδείχθηκε η δυ-
σκολία του εγχειρήματος και τα σημεία
απόκλισης μεταξύ θεωρίας και πράξης,
ενώ αναφέρθηκαν λύσεις για την άρση
της με εφαλτήριο την εκπαιδευτική
εμπειρία των διδασκόντων. 
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Εισαγωγή

Η ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα των
κοινωνικών αλλαγών, καλεί το σημερι-
νό άνθρωπο να αντεπεξέλθει σε ένα
πλήθος απαιτήσεων που πολλές φορές
ξεπερνάει ακόμη και τον ίδιο. Η Συμ-
βουλευτική μπορεί να αποτελέσει σε
αρκετές περιπτώσεις το εργαλείο για
την επίλυση καταστάσεων που θέτουν
εμπόδια στην ατομική αλλά και συλλο-
γική ισορροπία. Η δυναμική εξέλιξη
του συγκεκριμένου επιστημονικού πε-
δίου απαντά στα ερωτήματα που διαρ-
κώς τίθενται και συγχρόνως δημιουρ-

γεί νέα ζητήματα. Την πολυπλοκότητα
και την εφαρμογή στα περισσότερα πε-
δία της ανθρώπινης δραστηριότητας που
κατέχει η Συμβουλευτική, αποδεικνύει
και η δυσκολία απόδοσης ενός ενιαίου
ορισμού. Ο όρος συμβουλευτική προ-
έρχεται ετυμολογικά από την πρόθεση
συν(=με, μαζί) και το ουσιαστικό βου-
λή(=σκέψη, απόφαση) ή το ρήμα βου-
λεύομαι(=σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή
αποφασίζω μετά από σύσκεψη μαζί με
κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή συσκέ-
πτομαι) (Μπαμπινιώτης, 2002). Σύμ-
φωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμ-
βουλευτικής, με τον όρο συμβουλευτι-
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νέων τεχνολογιών, γεγονός που ανοίγει νέους δρόμους στο χώρο της συμβουλευτικής, ανα-
δεικνύοντας την ευρύτητα της εφαρμογής της και την προσαρμοστικότητα των πρακτικών της
σύμφωνα με τις ανάγκες που διαρκώς αναδιαμορφώνονται.
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κή εννοούμε: « τη διαδικασία αλληλε-
πίδρασης μεταξύ του συμβούλου και
του/των ατόμων που απευθύνονται σε
αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά,
πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και
συναισθηματικά θέματα. Ο γενικός στό-
χος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει
στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργασθούν
θέματα που τα απασχολούν με το σκο-
πό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους,
πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή,
προσωπικά, αλλά και σα μέλη μιας ευ-
ρύτερης κοινωνίας». Η Συμβουλευτική
κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα
σχετικά πρόσφατα, στις αρχές της δε-
καετίας του 1950, όταν το Υπουργείο
Εργασίας και Παιδείας εισήγαγε στη
χώρα τον επαγγελματικό προσανατο-
λισμό (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ.,2011).

Αν και η σημασία της τηλεσυμβου-
λευτικής κρίνεται ως μεγάλη και ίσως
πιο προσιτή από πολλούς λόγω της δι-
ευρυμένης χρήσης νέων τεχνολογιών
από μεγάλο μέρος του γενικού πληθυ-
σμού, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η
εφαρμογή της ενδείκνυται σε συγκε-
κριμένες περιπτώσεις και με σαφείς πε-
ριορισμούς. Στόχος της παρούσας ερ-
γασίας είναι η περιγραφή του ρόλου της
τηλεσυμβουλευτικής στην Ελλάδα σή-
μερα, ως υποσύνολο της συμβουλευτι-
κής καθώς και οι προοπτικές που εμ-
φανίζονται για συμβούλους αλλά και
συμβουλευόμενους.

Η εμφάνιση της τηλεσυμβουλευτι-
κής στο χώρο της συμβουλευτικής

Η τηλεσυμβουλευτική έκανε την εμ-
φάνισή της στην Ευρώπη πριν από πε-

ρίπου 45 χρόνια, όπου και συναντάμε
την πρώτη υπηρεσία παροχής βοήθειας
μέσω τηλεφώνου στο Βέλγιο το 1959
(Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 1999). Η ιδέα
συγκεντρωνεται γύρω από την παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής, όπου δεν εί-
ναι εφικτή η πρόσωπο με πρόσωπο επι-
κοινωνία. για την τηλεσυμβουλευτική
χρησιμοποιείται η τεχνολογία των τηλε-
πικοινωνιών και του διαδικτύου (e-mail,
συστήματα τηλεδιάσκεψης , chat, forums,
bulletin boards κ.λπ.). Η Τηλεσυμβου-
λευτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
θεί για παράδοση μαθημάτων, καθοδή-
γηση και εκπόνηση εργασιών, επίβλεψη
έργου των φοιτητών και γενικά εκπαι-
δευτική αλληλεπίδραση και με την εκ-
παίδευση εξ αποστάσεως. (e-learning). 

Στόχος της τηλεσυμβουλευτικής εί-
ναι η υποστήριξη ατόμων που είτε δεν
έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν
προσωπικά σε κάποιο σύμβουλο, είτε
προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοι-
νωνία γιατί έχουν πιο εύκολη πρόσβα-
ση στα ηλεκτρονικά μέσα. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφώνου
ή μεσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τα τελευταία χρόνια επιτελείται μια
εντατική προσπάθεια να δημιουργηθούν
και να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι, πλή-
ρως ενημερωμένοι και οργανωμένοι
ώστε να καλύψουν τις διαρκώς αυξα-
νόμενες ανάγκες των ανθρώπων για
αναζήτηση συμβουλευτικής βοήθειας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
η αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτές
τις μορφές συμβουλευτικής, γεγονός
που οδήγησε με τη σειρά του στη δημι-
ουργία σχετικών επιστημονικών φορέ-
ων και στη διατύπωση οδηγιών και κα-
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νόνων που θα πρέπει να διέπουν τη δια-
δικασία. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται
στις δεοντολογικές αρχές που διέπουν
τη «συμβατική» συμβουλευτική, προ-
σπαθώντας παράλληλα να καλύψουν
τις ανάγκες που προκύπτουν από τη
χρήση των νέων τεχνολογιών και την ει-
σαγωγή τους στη συμβουλευτική διαδι-
κασία (Δημητρόπουλος, 2006). 

Η τηλεσυμβουλευτική διέπεται από
βασικά χαρακτηριστικά της παραδο-
σιακής συμβουλευτικής.
• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης,

συναισθηματικής ασφάλειας και
υποστήριξης

• Ενθάρρυνση των δεξιοτήτων από πε-
πειραμένα άτομα

• Ρέουσα επικοινωνία και σωστή πλη-
ροφόρηση

• Σαφή όρια των παραμέτρων της συμ-
βουλευτικής σχέσης 

• Οργάνωση και διαχείρηση από ει-
δικούς εποπτεύοντες τις συμβου-
λευτικές σχέσεις.
(Σαβρανίδης, Χ., Παλαιολόγου, Μ.,
γερωνυμάκη, Ε., 2002).

Μορφές της εξ αποστάσεως 
συμβουλευτικής

Η τηλεσυμβουλευτική διέπεται από
βασικά χαρακτηριστικά της παραδο-
σιακής συμβουλευτικής:
1. Προσφορά σχέσης ανεκτικότητας

που επιτρέπει να κατανοήσει τον
εαυτό του σε τέτοιο βαθμό ώστε να
ακολουθήσει μια νέα πορεία.

2. Ενίσχυση των ικανοτήτων των φοι-
τητών από επιστημονικά καταρτι-
σμένο προσωπικό

3. Σαφή πλαίσιο των παραμέτρων της
συμβουλευτικής σχέσης η οποία και
ασκείται μόνο με τη θέληση των ατό-
μων

4. Απόκτηση και διατήρηση της επί-
γνωσης του εαυτού του συμβουλευ-
όμενου και τη θεσμοθέτηση ορίων
σύμφωνα με την κοινωνία που ζει
Ο ρόλος του τηλεσυμβούλου ως

ακροατή-αναγνώστη που ανταποκρί-
νεται με κατανόηση στο έργο των συμ-
βουλευόμενων κάνει τη διαφορά σε
ό,τι αφορά τη συνεισφορά της τηλε-
συμβουλευτικής στα Ιδρύματα που χρη-
σιμοποιούν την e-learning με λογισμι-
κά.

Τα εργαλεία συμβουλευτικής και το
διαδικτύου παρουσιάζουν διάφορα χα-
ρακτηριστικά:
• Δυνατότητα επικοινωνίας μεγάλου

αριθμού ατόμων (Ομαδική Επικοι-
νωνία).

• Επικοινωνία από οποιονδήποτε Η/Υ
με σύνδεση στο διαδίκτυο, άρα και
δυνατότητα ανεξαρτησίας από την
απόσταση.

• Ασύγχρονη επικοινωνία, άρα και
ικανή ανεξαρτησία από όρια χρό-
νου με ευκολία και ταχύτητα.

• Κατ’ εξοχήν κειμενοκεντρική επι-
κοινωνία (εμπλουτισμένη με χρήση
πολυμέσων).

• Επικοινωνία βασισμένη στους Η/Υ
ή σε κάποιες περιπτώσεις και τηλε-
φωνική. Σε κάθε περίπτωση πάντα
θα πρέπει να είναι σαφή το πλαίσιο
της φύσης της αλληλεπίδρασης με-
ταξύ τηλεσυμβούλων και συμβου-
λευόμενων.
Πρέπει όμως να υπογραμμιστούν

και τα προβλήματα-μειονεκτήματα που
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μπορούν να προκύψουν σε προγράμ-
ματα τηλεσυμβουλευτικής, όπως:
• Προβλήματα παρανόησης κατά την

ηλεκτρονική επικοινωνία.
• Αποκλεισμός τεχνολογικά αναλφά-

βητων από τη χρήση τηλεσυμβου-
λευτικής.

• Τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στο
διαδίκτυο, ταχύτητας σύνδεσης, λο-
γισμικού κλπ. 

• Θέματα διασφάλισης απορρήτου.
(Σαβρανίδης κ.ά, 2002) 

• Τεχνικά ζητήματα.
Τα βασικά εργαλεία του διαδικτύ-

ου στα οποίο μπορούν να βασιστούν αρ-
κετές υλοποιήσεις σχέσεων τηλεσυμ-
βουλευτικής μεταξύ τηλεσυμβούλων και
συμβουλευόμενων, είναι: 
• το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
• οι ομάδες συζητήσεων μέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου, 
• τα συστήματα με πίνακες ανακοι-

νώσεων,
• οι ομάδες συζητήσεων.

Αντίστοιχο εργαλείο για την ανά-
πτυξη υλικού και υπηρεσιών τηλεσυμ-
βουλευτικής είναι και η ανάπτυξη ιστο-
σελίδων με βοηθητικά εργαλεία υπο-
στήριξης πολυμέσων και ισχυρής αλ-
ληλεπίδρασης (π.χ. java, asp κ.τ.λ.). για
παράδειγμα:
• Υπηρεσία «ρώτα τον ειδικό-ask an

expert», για την κάλυψη φοιτητικών
αποριών και αναγκών. 

• Υποστήριξη από προσωπικό τηλε-
σύμβουλο με επικοινωνία που δεν
δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, με
χρονικό πλαίσιο συνεργασίας. 

• Υποστήριξη από τηλεσύμβουλο ή τη-
λεσυμβούλους στα πλαίσια υποστή-
ριξης ομάδας φοιτητών που έχουν κοι-

νές απορίες ή κοινά προβλήματα. Πα-
ροχή υπηρεσίας chat μέσω java γλώσ-
σας για on-line επικοινωνία μεταξύ
φοιτητών και τηλεσυμβούλων ή με-
ταξύ φοιτητών. Συμπλήρωση on-line
ερωτηματολογίων (σε html, asp, java
κλπ.) ή ψυχομετρικών κλιμάκων
(tests) ή επεξεργασία Βάσεων Δεδο-
μένων (ταίριασμα ενδιαφερόντων με
υπάρχουσες θέσεις εργασίας κλπ.).
Εκτός των παραπάνω εργαλείων και

άλλων υπηρεσιών του διαδικτύου πρέ-
πει να αναφερθούν οι δυνατότητες τη-
λεδιάσκεψης. Προϋπόθεση εδώ αποτε-
λεί η ύπαρξη κατάλληλου λειτουργικού
συστήματος και συσκευές αναπαραγω-
γής εικόνας και ήχου καθώς και η ταυ-
τόχρονη παρουσία τηλεσύμβουλου και
συμβουλευόμενου. Η επικοινωνία μπο-
ρεί να είναι τυπική ή άτυπη, ενώ είναι
δυνατή η χρήση e-mail ή άλλων υπηρε-
σιών του διαδικτύου βοηθητικά για κά-
λυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας
και συνεργασίας.

Τεχνολογικώς Υποβοηθούμενη Εξ
Αποστάσεως Συμβουλευτική

Το Εθνικό Συμβούλιο των Πιστο-
ποιημένων Συμβούλων των Η.Π.Α.
(N.B.C.C.: National Board for Certified
Counselors) χρησιμοποιεί τον όρο «Tε-
χνολογικός Υποβοηθούμενη Εξ Απο-
στάσεως Συμβουλευτική» (Technology-
Assisted Distance Counseling), για να
προσδιορίσει τη συμβουλευτική διαδι-
κασία που δεν πραγματοποιείται με την
άμεση, φυσική παρουσία του συμβού-
λου και του πελάτη (Face-To-Face
Counseling). 
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Ο ίδιος οργανισμός διακρίνει τις
εξής μορφές Tεχνολογικής Υποβοη-
θούμενης Εξ Αποστάσεως Συμβουλευ-
τικής:

Τηλεσυμβουλευτική (Telecounseling) 
• Τηλεφωνική Ατομική Συμβουλευτι-

κή (Telephone-based Individual
Counseling) 

• Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ζευ-
γαριού (Telephone-based Couple
Counseling)

• Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ομά-
δας (Telephone-based Group
Counseling)

Συμβουλευτική μέσω του Διαδικτύου
(Internet Counseling) 
• Ατομική Συμβουλευτική με τη χρή-

ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-
mail-based Individual Internet Coun -
seling) 

• Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση
Προγραμμάτων Συνομιλίας (Chat-
based Individual Internet Coun seling)

• Συμβουλευτική Ζευγαριού με τη
χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας
(Chat-based Couple Internet Coun -
seling)

• Συμβουλευτική Ομάδας με τη χρή-
ση Προγραμμάτων Συνομιλίας
(Chat-based Group Internet Coun -
seling)

• Ατομική Συμβουλευτική με τη χρή-
ση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης
ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based
Individual Internet Counseling)

• Συμβουλευτική Ζευγαριού με τη
χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνά-
ντησης ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-
based Couple Internet Counseling)

• Συμβουλευτική Ομάδας με τη χρή-
ση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης
ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based
Group Counseling)
(Σαβρανίδης, Χ., Παλαιολόγου, Μ.,
γερωνυμάκη, Ε., 2002).

Πρακτικές τηλεσυμβουλευτικής
στην Ελλάδα

Αδιαμφισβήτητα, τα τεχνολογικά
επιτεύγματα έχουν επηρεάσει όλα τα
επιστημονικά πεδία και την εφαρμογή
των τεχνικών τους. Οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές ως εργαλείο στα χέρια των
συμβούλων, παρέχουν βοήθεια στη συλ-
λογή, καταγραφή πληροφοριών αλλά
βοηθούν εξίσου στην παροχή πληρο-
φόρησης και στήριξης στους συμβου-
λευόμενους. Τα οπτικοακουστικά μέσα
επικοινωνίας όπως ο υπολογιστής και
το τηλέφωνο, κρίνονται ως πολύ χρή-
σιμα για τη συμβουλευτική διαδικασία.
Αρχικά, το τηλέφωνο χρησιμοποιήθη-
κε ευρύτατα για θεραπευτικούς σκο-
πούς, αποδεικνύοντας την αποτελε-
σματικότητά του ιδιαίτερα σε περιπτώ-
σεις κρίσιμων καταστάσεων,όπως είναι
τάσεις αυτοκτονίας, απώλειες προσώ-
πων, εθισμοί (αλκοόλ, ναρκωτικά, τζό-
γος), σεξουαλικά προβλήματα κ.α. Στην
Ελλάδα η πρώτη υπηρεσία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τη-
λεφώνου ιδρύθηκε το 1986 από το Κέ-
ντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας σε
συνεργασία με τη γενική γραμματεία
Νέας γενιάς (Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου,
1999). Αυτού του είδους οι υπηρεσίες
λειτουργούν ως επί το πλείστον 24 ώρες
το 24ωρο και παρέχουν στήριξη και
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βοήθεια διατηρώντας την ανωνυμία του
συμβουλευόμενου. 

Σήμερα, η παρουσία της τηλεσυμ-
βουλευτικής δεν περιορίζεται μόνο στη
χρήση τηλεφώνου, αν και οι γραμμές
επικοινωνίας είναι πάρα πολλές, αλλά
διευρύνεται με τη χρήση του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και των δυνατοτήτων
επικοινωνίας που παρέχει (ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο, βιντεοκλήση, φόρουμ
συζητήσεων, διαδικτυακές συναντή-
σεις). Όσο, λοιπόν, η τεχνολογία εξε-
λίσσεται, τόσο ανακαλύπτουμε και πε-
ραιτέρω εφαρμογές της στη συμβου-
λευτική διαδικασία προς όφελος του
ανθρώπου. Υπάρχει πλήθος συμβού-
λων πλέον που παρέχουν υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία εντός γραφείου. Αρ-
κεί κανείς να χρησιμοποιήσει κάποια
μηχανή αναζήτησης για να καταλάβει
το εύρος για το οποίο μιλάμε σήμερα
στον ελλαδικό χώρο. Η «αγορά» φα-
ντάζει αρκετά μεγάλη και πολλά υπο-
σχόμενη ειδικά σε θέματα διαχείρισης
κρίσεων βραχυπρόθεσμων καταστάσε-
ων, λήψης αποφάσεων και αλλαγών
στην πραγματικότητα που βιώνει κάθε
άνθρωπος. Η συμβουλευτική «πίσω από
την οθόνη»,στην Ελλάδα, κερδίζει ση-
μαντικά έδαφος με την πάροδο του χρό-
νου, ακολουθώντας τις εξελίξεις του
κλάδου και ταυτόχρονα τις εξελίξεις
που επιφέρει η ολοένα αυξανόμενη χρή-
ση αλλά και «κατάχρηση» θα λέγαμε
των υπολογιστών και κυρίως του δια-
δικτύου. 

Η τηλεσυμβουλευτική μέσω τηλε-
φώνου συνεχίζει εξίσου με τον ίδιο
ανοδικό ρυθμό, καθώς οι τηλεφωνικές
γραμμές υποστήριξης αγγίζουν τις αρ-

κετές δεκάδες, με το απευθυνόμενο σε
αυτές κοινό να ξεπερνάει κατά πολύ
τις δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Ως συμ-
βουλευτική μέσω τηλεφώνου ορίζεται
η υπηρεσία κατά την οποία ο σύμβου-
λος εργάζεται με έναν πελάτη ή μία
ομάδα πελατών, μέσω τηλεφώνου, ώστε
ο πελάτης να είναι σε θέση να διερευ-
νήσει και να επεξεργαστεί προσωπι-
κές κατστάσεις, προβλήματα και κρί-
σεις που βιώνει, στο πλαίσιο μίας και
μοναδικής συνεδρίας, μίας βραχυπρό-
θεσμης ή και μακροπρόθεσμης θερα-
πευτικής σχέσης (γιωτάκος, Ο., Τρια-
νταφύλλου, Θ., επιμ. 2006). Πιο συ-
γκεκριμένα, ενδεικτικά αναφέρονται
παρακάτω με συντομία οι κυριότερες
«γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης»
και το έργο που παρέχουν.

Γραμμή Ζωής 

Κοινωφελές μη Κερδοσκοπικό Σω-
ματείο Τηλε-ειδοποίησης και Βοήθει-
ας στο Σπίτι το οποίο λειτουργεί από
τον Μάιο του 2006, με τα γνωστότερα
προγράμματα κοινωνικής προσφοράς:
«Κόκκινο Κουμπί», Silver Alert, SOS
1065 για ηλικιωμένους, 116123 Ευρω-
παϊκή Τηλεφωνική γραμμή Ψυχολογι-
κής Υποστήριξης Ενηλίκων και προ-
γράμματα εθελοντισμού. 

Συμβουλευτικός Σταθμός AIDS

210 – 72.22.222 συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη από το τηλέ-
φωνο σε θέματα AIDS ή άλλων ΣΜΝ.
Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1992 και
μέχρι σήμερα έχουνε απευθυνθεί στο
σταθμό περίπου 65.000 άτομα.
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Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσε-
ων 1147
Γραμμή για το Αλτσχάιμερ

2310 909000 παρέχει πληροφόρηση,
καθοδήγηση, υποστήριξη και παραπο-
μπή στους κατάλληλους ειδικούς.

Τηλεφωνική Γραμμή SOS ΟΚΑΝΑ 1031

Παρέχει από το Σεπτέμβριο του
2000 πρόσβαση σε πληροφορίες σχετι-
κά με τις ψυχοτρόπες ουσίες, εξατομι-
κευμένη συμβουλευτική υποστήριξη
βραχείας διαρκείας, άμεση βοήθεια και
ψυχολογική υποστήριξη σε χρήστες και
στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ανοικτή Γραμμή Απεξάρτησης 
Αλκοολικών 

210 5323803 ΜΚΟ που απευθύνεται
σε ενήλικες εξαρτημένους από το αλ-
κοόλ.

Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθει-
ας για τον Τζόγο 1114

Αφορά στην παθολογική ενασχό-
ληση με το τζόγο και παρέχει άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
την παθολογική ενασχόληση με το τζό-
γο, βοήθεια και υποστήριξη ακόμα και
σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου και
μια πρώτη επαφή με το θεραπευτικό
πρόγραμμα. Απευθύνεται σε άτομα με
παθολογική ενασχόληση με το τζόγο,
σε επαγγελματίες του χώρου και στο
ευρύτερο κοινό. Λειτουργεί από το
2011 από το ΚΕΘΕΑ, σε 12ωρη βάση.

Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης
Στρατού

800-114-555-1 (Στρατός) και 800-
114-555-2 (Αεροπορία). Λειτουργεί κα-
θημερινά από το 2003 σε 24ωρη βάση
και παρέχει άμεσες ψυχολογικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καταστά-
σεις κρίσεων.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα
Παιδιά SOS 1056 «Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Λειτουργεί από το 1997 πανελλαδι-
κά σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδο-
μάδα, παρέχοντας ψυχολογική υπο-
στήριξη και συμβουλευτική σε παιδιά,
εφήβους και γονείς. Επίσης, ανάμεσα
στα άλλα, παρέχει πληροφόρηση και
κατευθύνσεις για θέματα που αφορούν
τα δικαιώματα των παιδιών και την παι-
δική προστασία.

Γραμμή SOS Γυναικών 15900

Απευθύνεται σε γυναίκες θύματα
βίας με 24ωρη παροχή συμβουλευτικών
και ψυχολογικών υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών, όλο το χρόνο. Από τον Μάρτιο
του 2011 έως το Νοέμβριο του 2014 έχει
δεχτεί περίπου 18.000 κλήσεις και 175
ηλεκτρονικά μηνύματα.

Γραμμή SOS «Δίπλα Σου»

800 11 88881 παρέχει ψυχολογική,
νομική και άλλη 12ωρη υποστήριξη σε
κακοποιημένες γυναίκες από το Δίκτυο
γυναικών Ευρώπης. 
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Γραμμή Βοήθειας Καρκινοπαθών
1069

Δημιουργήθηκε από τη ΜΚΟ «Μεί-
νε Δυνατός (Be Strong)» και βοηθά τα
άτομα που εμπλέκονται με τον καρκί-
νο (ασθενείς και συγγενικά πρόσωπα)
να ξεπεράσουν τις ψυχικές και συναι-
σθηματικές επιπτώσεις του. Η καινο-
τομία σε αυτή την περίπτωση γραμμής
είναι οτι παρέχει τη δυνατότητα ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης και μέσω δια-
δικτύου. Μέσω της ιστοσελίδας www.
bestrong.org.gr μπορεί κανείς να έρθει
σε επαφή με την επιστημονική ομάδα
της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας chat,
video chat, e-mail.

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη
1034

Δημιουργήθηκε από το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) το 2008. Παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογι-
κή υποστήριξη και πληροφόρηση γύρω
από τα θέματα της κατάθλιψης και της
ψυχικής υγείας γενικότερα.

Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτο-
κτονία 1018

Η ΜΚΟ Κλίμακα ξεκίνησε το 2007
την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και
παρέμβασης για την πρόληψη των αυ-
τοκτονιών μέσω της παραπάνω τηλε-
φωνικής γραμμής. Απευθύνεται σε αν-
θρώπους που σκέφτονται να αυτοκτο-
νήσουν, άτομα που έχουν κάνει από-
πειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν, αν-
θρώπους με αυτοκαταστροφική συμπε-

ριφορά καθώς και σε ανθρώπους που
βιώνουν την απώλεια ή ανησυχούν για
κάποιο άλλο πρόσωπο.

Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης Θη-
λασμού 10525

Προσφέρει σωστή και υπεύθυνη
πληροφόρησηγια το θηλασμό, με στε-
λέχη από το χώρο της ιατρικής, παι-
διατρικής, μαιευτικής. Απευθύνεται σε
θηλάζουσες μητέρες αλλά και σε επαγ-
γελματίες υγείας (Πρόγραμμα ΑΛ-
ΚΥΟΝΗ, Εθνική Πρωτοβουλία Προα-
γωγής του Μητρικού Θηλασμού). 

Οι παραπάνω γραμμές τηλεφωνικής
υποστήριξης είναι ενδεικτικές καθώς
υπάρχει ένας ικανοποιητικά μεγάλος
αριθμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία μι-
κρή προσπάθεια καταγραφής των κυ-
ριότερων γραμμών που εμφανίζονται
μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. 

Πέρα από την ύπαρξη των τηλεφω-
νικών γραμμών SOS, είδαμε πως υπάρ-
χουν και υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτι-
κής μέσω διαδικτύου, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση της ΜΚΟ «Μείνε Δυ-
νατός (Be Strong)». Ας δούμε, λοιπόν,
με λίγα λόγια πως λειτουργεί μία πλατ-
φόρμα συμβουλευτικής μέσω διαδικτύ-
ου, παίρνοντας ως παράδειγμα τις τη-
λε-υπηρεσίες Be Strong. Στην ιστοσε-
λίδα της ΜΚΟ και συγκεκριμένα στο
χώρο της Διαδικτυακής Υποστήριξης
υπάρχουν δύο (2) banner αναλόγως με
τι τρόπο επιθυμεί το άτομο να επικοι-
νωνήσει, είτε μέσω γραπτών μηνυμά-
των (Be Strong Chat) είτε μέσω skype.
Ανάμεσα από τα δύο banner υπάρχει η
ένδειξη offline ή online, ανάλογα με το
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αν υπάρχει εκείνη τη στιγμή διαθέσι-
μος ειδικός ψυχικής υγείας. Παρέχεται
επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας μέ-
σω e-mail. Μέχρι σήμερα έχουν απευ-
θυνθεί στους ειδικούς του φορέα και
έχουν λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής
και υποστήριξης πάνω από πεντακόσια
(500) άτομα μέσω άμεσων γραπτών μη-
νυμάτων (chat) και περίπου τετρακό-
σια (400) άτομα μέσω e-mail. 

Ηθικά ζητήματα και η επίδραση
των νέων τεχνολογιών στη συμ-
βουλευτική διαδικασία

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμε-
να σημεία της παρούσας εργασίας, η
εφαρμογή της τηλεσυμβουλευτικής
εμπεριέχει αρκετούς περιορισμούς, γε-
γονός που από μόνο του δημιουργεί αρ-
κετά ερωτήματα ηθικής φύσεως και δε-
οντολογικού περιεχομένου. Αρχικά το
ζήτημα που θα πρέπει να σταθούμε εί-
ναι το ποιος είναι σε θέση να παρέχει
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης από απόσταση και ποιος θα ανα-
ζητήσει και θα δεχθεί ως συμβουλευό-
μενος τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οι «ει-
δικοί» που παρέχουν αυτές τις υπηρε-
σίες θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι,
να έχουν την απαιτούμενη ευχέρεια
χρήσης των νέων τεχνολογιών και να
χρησιμοποιούν με ορθό τρόπο τα ερ-
γαλεία της τηλεσυμβουλευτικής ώστε
να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η
συμβολή τους στην επίλυση των κατα-
στάσεων που βιώνει ο εκάστοτε συμ-
βουλευόμενος. 

Καίριο ερώτημα σε αυτού του είδους
τη συμβουλευτική διαδικασία αποτελεί

η υποκατάσταση του συμβούλου από
μία «μηχανή». Η τηλεσυμβουλευτική,
όπως φανερώνει το –τηλε ως πρώτο
συνθετικό της λέξης, αφορά σε συμ-
βουλευτική από απόσταση. Δηλαδή η
διαδικασία δεν πραγματοποιείται στο
χώρο του γραφείου του συμβούλου αλ-
λά λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό τό-
πο για τους δύο εμπλεκόμενους. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, όπως η αποστολή
και λήψη e-mail, δε διαφέρει μόνο ο τό-
πος που βρίσκονται σύμβουλος και συμ-
βουλευόμενος αλλά και ο χρόνος που
επικοινωνούν. Η απουσία της «φυσι-
κής», «πραγματικής» παρουσίας και η
υποκατάστασή της από μία «μηχανή»
(υπολογιστής, τηλέφωνο), γεννά επι-
πλέον διλήμματα για το κατά πόσο τη-
ρούνται οι βασικές αρχές της συμβου-
λευτικής και πόσο βοηθητική μπορεί να
είναι για το ίδιο το άτομο μια τέτοια
διαδικασία. Με μια πρώτη ματιά στις
υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής στην Ελ-
λάδα σήμερα, θα μπορούσαμε να πού-
με ότι βρίσκουν συνεχώς μεγαλύτερη
απήχηση. Η πρόσβαση που έχουν ολο-
ένα και περισσότεροι στις νέες τεχνο-
λογίες, η ανάγκη πρόσβασης στις νέες
τεχνολογίες, η ανωνυμία και η συμ-
βουλευτική διαδικασία που δεν πραγ-
ματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο, εί-
ναι μερικοί από τους λόγους που απευ-
θύνονται σε «τηλεμέντορες». 

Παρά τις όσες διαφορές εντοπίζου-
με με τη συμβατική συμβουλευτική, η
σπουδαιότητα της ύπαρξης της τηλε-
συμβουλευτικής δεν είναι σωστό να πε-
ριορίζεται σε υποτιθέμενα «μειονεκτή-
ματα – πλεονεκτήματα». Οι ανθρώπι-
νες ανάγκες είναι εκείνες που επανα-
προσδιορίζουν τα ερωτήματα στο χώ-
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ρο της συμβουλευτικής, επανεξετάζουν
τους ρόλους συμβούλου – συμβουλευό-
μενου, ανανοηματοδοτώντας τελικά

ολόκληρη τη συμβουλευτική διαδικα-
σία και τις προοπτικές που μέχρι τώρα
γνωρίζαμε για αυτήν.
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