
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Η Μετάβαση από την Απασχόληση στη Συνταξιοδότηση:  

Ο ρόλος της Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 

Μια Φαινοµενολογική Προσέγγιση.» 

 

Μάρθα Παπαδοπούλου 

 

Επόπτρια Α:  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Λέκτορας του τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής  

 

Επόπτρια Β: 

ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Επίκουρη καθηγήτρια του τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

 

 

Θεσσαλονίκη 2012 



~ 1 ~ 

 

Πίνακας περιεχοµένων 
 

Περίληψη ................................................................................................................................... 4 

Abstract ..................................................................................................................................... 4 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 6 

Θεωρητικό Πλαίσιο ................................................................................................................... 9 

Κεφάλαιο 1ο .............................................................................................................................. 9 

1. Ορισµοί για τη Συµβουλευτική και τη ΣΥ.Π. ................................................................... 9 

1.1. Οµοιότητες και διαφορές. .......................................................................................... 9 

1.2. Στόχοι και άξονες της ΣΥ.Π .................................................................................... 12 

1.3. ∆εξιότητες και προσόντα του συµβούλου της ΣΥ.Π............................................... 14 

1.4. ∆ιαδικασία της ΣΥ.Π και θεωρητικό υπόβαθρο ..................................................... 15 

1.5. Η Συµβουλευτική συνταξιοδότησης........................................................................ 17 

1.6. Ο ρόλος του συµβούλου συνταξιοδότησης ............................................................. 18 

Κεφάλαιο 2
ο
 ............................................................................................................................. 21 

1. Χαρακτηριστικά των ατόµων 55 + .................................................................................. 21 

1.1. Η έννοια της ηλικίας ................................................................................................ 24 

1.2. Ο θετικός ρόλος των ενηλίκων µεγαλύτερης ηλικία ............................................... 25 

2. Η Μετάβαση προς τη συνταξιοδότηση ........................................................................... 27 

2.1. Ορισµός της  µετάβασης ......................................................................................... 27 

2.2. ∆υσκολίες κατά τη µετάβαση .................................................................................. 27 

2.3. Χαρακτηριστικά της µετάβασης.............................................................................. 28 

2.4. Στάδια της µετάβασης ............................................................................................. 29 

3. Ορισµός της σύνταξης ..................................................................................................... 30 

3.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της συνταξιοδότησης ..................................................... 31 

Α. Η Συνταξιοδότηση ως Απόφαση ................................................................................ 31 

Β. Η Συνταξιοδότηση ως διαδικασία προσαρµογής ........................................................ 32 

Γ. Η Συνταξιοδότηση ως µέρος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. ...................... 33 

∆. Η Συνταξιοδότηση ως στάδιο επαγγελµατικής ανάπτυξης. ........................................ 33 

3.2. Η Συνταξιοδότηση σε τρία επίπεδα έρευνας ........................................................... 34 

Α. Η Συνταξιοδότηση στο µακροσκοπικό επίπεδο ......................................................... 34 

Β. Η Συνταξιοδότηση στο µέσο επίπεδο. ........................................................................ 37 

Γ. Η Συνταξιοδότηση στο µικροσκοπικό επίπεδο. .......................................................... 37 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο ........................................................................................................... 39 

Κεφάλαιο 3ο ............................................................................................................................ 39 



~ 2 ~ 

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση ..................................................................................................... 41 

1. Η φιλοσοφική προέλευση της φαινοµενολογικής µεθόδου και η διαφορετική προσέγγιση 

των ανθρώπινων πραγµάτων. .................................................................................................. 41 

1.1 Παρουσίαση των βασικών όρων στη φαινοµενολογία ............................................ 43 

2. Η φαινοµενολογία ως ερευνητική µέθοδος ..................................................................... 46 

2.1 Η προσαρµογή της φαινοµενολογίας σε επιστηµονική µέθοδο από τον Amedeo 

Giorgi  ................................................................................................................................. 48 

2.2 Τα βήµατα της φαινοµενολογικής µεθόδου κατά Giorgi ........................................ 51 

2.3 ∆ιαφορετικές φαινοµενολογίες ως ερευνητικές µέθοδοι ........................................ 53 

2.4 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της φαινοµενολογικής µεθόδου µέσα από την κριτική 

που της ασκείται .................................................................................................................. 54 

2.5 Σύνδεση Φαινοµενολογίας και συµβουλευτικής ..................................................... 57 

Κεφάλαιο 4ο ............................................................................................................................ 60 

1. Ανάλυση συνεντεύξεων................................................................................................... 60 

1.1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 1 ................................................................................................. 60 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (1) ............................................................................ 60 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (1) ......................................................... 64 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (1) .................................................... 65 

1.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 2 ................................................................................................. 66 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (2) ............................................................................ 66 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (2) ......................................................... 69 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (2) .................................................... 71 

1.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 3 ................................................................................................. 71 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (3) ............................................................................ 71 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (3) ......................................................... 80 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (3) .................................................... 82 

1.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 4 ................................................................................................. 83 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (4) ............................................................................ 83 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (4) ......................................................... 87 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά τη συµβουλευτικής (4) ..................................................... 87 

1.5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 5 ................................................................................................. 88 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (5) ............................................................................ 88 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (5) ......................................................... 91 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (5) .................................................... 92 

1.6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 6 ................................................................................................. 93 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (6) ............................................................................ 93 



~ 3 ~ 

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου(6) .......................................................... 95 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής  (6) ................................................... 96 

1.7. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 7 ................................................................................................. 96 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (7) ............................................................................ 97 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (7) ....................................................... 100 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (7) .................................................. 101 

1.8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 8 ............................................................................................... 102 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (8) .......................................................................... 102 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (8) ....................................................... 104 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (8) .................................................. 105 

2. Περιγραφή - δοµή της µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση. ................... 106 

Κεφάλαιο 4ο .......................................................................................................................... 109 

1. Συζήτηση ....................................................................................................................... 109 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 114 

 

 

  



~ 4 ~ 

 

Περίληψη 

Είναι γνωστό πλέον το φαινόµενο  της γήρανσης του πληθυσµού, δηλαδή της 

αύξησης του προσδόκιµου µέσου όρου ζωής εξαιτίας του οποίου φαίνεται να 

µειώνεται το εργατικό δυναµικό και παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσµός ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας. Το πρόβληµα που δηµιουργείται για τις δυτικές κοινωνίες , 

λοιπόν,  είναι πώς θα µπορέσει το φαινοµενικά µειωµένο εργατικό δυναµικό να 

στηρίξει την εκάστοτε εθνική οικονοµία; Με βάση αυτό το ερώτηµα, άρχισαν να 

χαράζονται κοινωνικό-οικονοµικές πολιτικές µε στόχο τη συγκράτηση του εργατικού 

δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας µέσα στην ενεργό επαµοιβούµενη απασχόληση. Στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε την έρευνα του Μπαγκαβού (2006), ως το 2025 ο αριθµός των 

ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας θα αυξηθεί αισθητά και θα είναι αναγκαία η συµµετοχή 

τους στον εργασιακό στίβο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιλαµβάνεται κανείς ότι 

δηµιουργούνται ανακατατάξεις και  ότι ο ρόλος της Συµβουλευτικής και του 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι σηµαντικός τόσο ως προς τις κοινωνικές 

πολιτικές που  υιοθετούνται από τα κράτη, αλλά και ως προς τη βοήθεια που παρέχει 

στα άτοµα. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το φαινόµενο της 

µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση και την εµπειρία των ατόµων που 

τη βιώνουν , γιατί ακριβώς είναι µια περίοδος κατά την οποία τα άτοµα βιώνουν όλες 

αυτές τις ανακατατάξεις διεξαγωγή της έρευνας έγινε µε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις 

8 ατόµων που διαβιούν στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση των 

αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων έγινε µε τη φαινοµενολογική µέθοδο. Στο τέλος 

γίνεται µια συζήτηση όσον αφορά τη Συµβουλευτική Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού  και  του ρόλου της µέσα στα νέα δεδοµένα για τις δυτικές 

κοινωνίες. 

 

Abstract 

 

It is well known that the phenomenon of the aging societies means the increase in 

average life expectancy and simultaneously the decrease in the workforce. The 

problem posed to Western societies, then, is how can the seemingly declining 

workforce support the national economy of each country and the expanding base of 

the pensioners? Based on this question there is a growing need for the countries to 
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design socio-economic policies which aim at retaining older workers into the 

employment. In Greece, according to a research by Bagavos (2006), until 2025 the 

number of older people will increase significantly and it will be necessary for the 

country to retain the senior workforce in the work arena. Within this context one 

realizes that there are many social and politic changes and that the role of Counselling 

and Career Guidance is important both in terms of social policies adopted by states, 

but also for its assistance for the aging people who are getting very much affected by 

these changes. The present research intends to describe the transition from work to 

retirement of those who experience it. Knowing this transition experience is important 

for forming policies in a state level, organizational level and individual level. The 

survey was conducted by semi-structured interviews of 8 people living in the urban 

area of Thessaloniki. The analysis of the transcriptions was made by the 

phenomenological method. There is also a discussion about   Counselling and Career 

Guidance and its role in the new conditions for western societies. 
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Εισαγωγή 

Η σκέψη- αφορµή για µια εργασία που θα καταπιάνεται µε το θέµα της 

συνταξιοδότησης ξεκίνησε µε αφορµή τις µαζικές εξόδους των εργαζοµένων 

µεγαλύτερης ηλικίας από την εργασία, που άρχισαν ειδικά στη χώρα µας µε τις 

αναγγελίες των νέων ασφαλιστικών µέτρων. Αυτή η έξοδος φαινόταν να έχει τα 

χαρακτηριστικά µιας άτακτης φυγής µε σκοπό τα άτοµα να αποφύγουν µε 

οποιονδήποτε τρόπο αυτά τα νέα µέτρα που απειλούσαν τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Συγχρόνως, όµως, µε αυτές τις οικονοµικές και κατά συνέπεια κοινωνικές  πολιτικές, 

άρχισαν πλέον να διαφαίνονται και οι πρωτοφανείς, για τη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία, δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη δοµή 

της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εύλογα δηµιουργήθηκε το ερώτηµα, πώς η 

οµάδα των ατόµων που βγήκαν πρόσφατα στη σύνταξη βίωσαν αυτήν τη µετάβαση, 

ποια ήταν η πορεία και τελικά η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε στη ζωή τους, η 

οποία δε µπορεί πάντα να ταυτιστεί µε την έννοια της θετικής προσαρµογής. 

Όµως, η βασική αιτία για την ενασχόληση και τη συγγραφή µε ένα θέµα που αφορά 

τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας έχει να κάνει µε τη γενικότερη τάση που επικρατεί 

στις δυτικές χώρες εξαιτίας των δηµογραφικών αλλαγών και των καινούριων 

αναγκαιοτήτων  που αυτές προκαλούν. Πρόκειται για το γνωστό πλέον φαινόµενο της 

αύξησης του προσδόκιµου µέσου όρου ζωής εξαιτίας του οποίου φαίνεται να 

µειώνεται το εργατικό δυναµικό και παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσµός ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας. Όταν, λοιπόν, τα άτοµα αυτά συνταξιοδοτηθούν πώς θα 

µπορέσει το φαινοµενικά µειωµένο εργατικό δυναµικό να στηρίξει την εκάστοτε 

εθνική οικονοµία; Με βάση αυτό το ερώτηµα, άρχισαν να χαράζονται κοινωνικό-

οικονοµικές πολιτικές µε στόχο τη συγκράτηση του εργατικού δυναµικού µέσα στην 

ενεργό επαµοιβούµενη απασχόληση. 

Έτσι, λοιπόν, µέσα στα νέα δεδοµένα, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω ο τρόπος της  

συνταξιοδότησης αλλάζει µορφή και για τις δυτικές χώρες γενικά, αλλά και ειδικά για 

τη χώρα µας, η οποία δέχεται το βάρος και των δηµογραφικών αλλαγών και 

συγχρόνως και των οικονοµικών συγκυριών µε αποτέλεσµα η έννοια της σύνταξης να 

αλλάζει περιεχόµενο και η πορεία προς αυτήν να πραγµατοποιείται µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. 
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Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να διαφωτίσει µε όση περισσότερη 

ενάργεια γίνεται αυτό το φαινόµενο της µετάβασης από την απασχόληση στη 

συνταξιοδότηση και έπειτα τις ανάγκες που δηµιουργούνται για συµβουλευτική 

επαγγελµατικού προσανατολισµού στα άτοµα που διανύουν αυτή τη συγκεκριµένη 

φάση .Για ένα τέτοιο εγχείρηµα κρίθηκε ως καταλληλότερη η ποιοτική µέθοδος 

προσέγγισης και συγκεκριµένα η φαινοµενολογική µέθοδος. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί, λοιπόν, ότι η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο θέµα προκύπτει 

και από τις παγκόσµιες και από τις ελληνικές συνθήκες. Μάλιστα για τα ελληνικά 

δεδοµένα αποτελεί µία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος µε το 

συγκεκριµένο στόχο, την ανάδειξη της δοµής του φαινοµένου της µετάβασης από την 

απασχόληση στη συνταξιοδότηση. Πρωτοτυπία, όµως, αποτελεί και η µεθοδολογική 

προσέγγιση µε την οποία έγινε η ανάλυση των δεδοµένων, της φαινοµενολογικής 

µεθόδου, η οποία ανήκει στο ποιοτικό- ανθρωπιστικό παράδειγµα µεθόδων. Ανήκει 

στο ανθρωπιστικό παράδειγµα γιατί η πρώτη βάση αυτής της µεθόδου στηρίζεται 

στην ανθρώπινη εµπειρία, αλλά και το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτή 

τη µέθοδο αφορά την ανθρώπινη εµπειρία. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη, το θεωρητικό και το µεθοδολογικό.Στο θεωρητικό 

ανήκουν το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, ενώ στο µεθοδολογικό µέρος ανήκουν το 

τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο.Συνοπτικά, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

ορισµοί για τη Συµβουλευτική, τη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό 

Προσανατολισµό µέσα στην οποία σχηµατίζεται η ιδιαίτερη περιοχή της 

συµβουλευτικής συνταξιοδότησης. Σκοπός είναι να φανεί η αλληλεξάρτηση ανάµεσα 

στο παραπάνω τρίπτυχο µέσα από τις οµοιότητες και τις διαφορές.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται οι όροι ηλικία, µετάβαση, σύνταξη. ∆ίνονται 

θεωρητικά µοντέλα, ενώ γίνεται προσπάθεια να φανεί ο θετικός ρόλος των ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας, πέρα από τις οικονοµικές επιπτώσεις που προξενούν συνολικά 

ως γενιά. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα. Συγκεκριµένα, στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η φαινοµενολογική προσέγγιση. ∆ηλαδή, η ερευνητική 

διαδικασία, ενώ ως προς τη φαινοµενολογική µέθοδο παρουσιάζεται και η 

φιλοσοφική της προέλευση. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία ανάλυσης των συνεντεύξεων, 

σύµφωνα µε τη φαινοµενολογική µέθοδος. Έτσι, παρουσιάζονται τα 

αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα και οι περιγραφές, όπως ορίζεται απο τη 

συγκεκριµένη µέθοδο που ακολουθείται. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται το 

αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας, που είναι η περιγραφή της δοµής του 

φαινοµένου που εξετάζεται. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να συνδεθεί η περιγραφή της 

εµπειρίας της µετάβασης µε το ρόλο της Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού. 

Κλείνοντας επιθυµώ να ευχαριστήσω τις δύο επόπτριες µου, την κα. Καραβάκου και 

την κ. Παπαβασιλείου για τη µακροθυµία που επέδειξαν µέχρι να ολοκληρώσω το 

δύσκολο- για εµένα- εγχείρηµα συγγραφής µιας διπλωµατικής εργασίας.  

Τέλος, δε θα µπορούσα, να µην ευχαριστήσω την αδερφή µου, Ευγενία, για την 

τεχνική βοήθεια που µου πρόσφερε, ώστε να καταφέρω να ολοκληρώσω την 

προσπάθεια αυτή, αλλά κυρίως για την ηθική στήριξη που µου προσφέρει τα 

τελευταία τριάντα χρόνια. 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Κεφάλαιο 1ο  

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια να γίνει φανερή η σύνδεση της 

Συµβουλευτικής επαγγελµατικού Προσανατολισµού (στο εξής ΣΥ.Π) µε την 

ευρύτερη περιοχή της Συµβουλευτικής και πώς διαφοροποιείται από αυτήν µε βάση 

συγκεκριµένους ορισµούς, τους στόχους, τη διαδικασία και το θεωρητικό υπόβαθρο. 

Κυρίως, όµως, γίνεται µία προσπάθεια να φανεί πώς µέσα στη ΣΥ.Π εντάσσεται η 

Συµβουλευτική
1
 Συνταξιοδότησης. Ο λόγος για τον οποίο αρχίζει η διερεύνηση της 

Συµβουλευτικής Συνταξιοδότησης από τη συµβουλευτική γενικά, αποσκοπεί στο να 

φανεί η αλληλουχία ανάµεσα στη Συµβουλευτική Ψυχολογία, τη ΣΥ.Π και τη 

Συµβουλευτική Συνταξιοδότησης και ότι εν τέλει για να ασκήσει κάποιος την 

Συµβουλευτική Συνταξιοδότησης υπεύθυνα θα πρέπει να γνωρίζει και τον ευρύτερο 

κλάδο της Συµβουλευτικής. 

1. Ορισµοί για τη Συµβουλευτική και τη ΣΥ.Π.  

1.1. Οµοιότητες και διαφορές. 

Ένας πρώτος ορισµός που προτείνεται από την Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου (2008) 

καθορίζει τη Συµβουλευτική ως εξής: «Η Συµβουλευτική, είναι µια διαδικασία 

παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στα άτοµα που συναντούν προβλήµατα ή δυσκολίες 

στην καθηµερινή τους ζωή δεν υποφέρουν, όµως, από σοβαρές διαταραχές 

συµπεριφοράς. Η υποστήριξη αυτή, η οποία παρέχεται από εξειδικευµένο επιστήµονα, 

τον Σύµβουλο (sic.), αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτοµο να κατανοήσει ποιος είναι, τι 

ικανότητες και δεξιότητες έχει και πώς µπορεί να παίρνει αποφάσεις και να επιλύει τα 

προβλήµατά του. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως µια διευκολυντική διαδικασία µε 

στόχο να αποκαλυφθεί το δυναµικό κάθε πελάτη. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η 

συµβουλευτική περιλαµβάνει µια διαδικασία τακτικών και συστηµατικών βηµάτων, 

κατά την οποία ο σύµβουλος βοηθά τον πελάτη να κατανοήσει τα θέµατα που τον 

αφορούν και να δράσει πάνω σ’ αυτά. Ως συνέπεια, η συµβουλευτική απαιτεί την 

                                                           
1
 Χρειάζεται να επισημανθεί ότι οι όροι «συμβουλευόμενος», «ωφελούμενος», «πελάτης» 

χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία και σημαίνουν το άτομο που ζητά βοήθεια από ένα 

σύμβουλο. 
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ενεργό συµµετοχή του συµβούλου και του πελάτη µε µοναδικό σκοπό την παροχή 

βοήθειας στον πελάτη. Για το λόγο αυτό, ο σύµβουλος είναι τόσο συµµετέχων όσο και 

παρατηρητής, ενώ η ευθύνη κατά τη συµβουλευτική διαδικασία είναι κοινή». (σελ.11) 

Ένας ακόµη ορισµός για τη Συµβουλευτική είναι αυτός που προτείνει η Μαλικιώση- 

Λοΐζου (1999), «η συµβουλευτική ασκείται προκειµένου να βοηθηθεί ένας άνθρωπος 

να επιτύχει ένα επιθυµητό στόχο. Ο στόχος αυτός µπορεί να αναφέρεται στην καλύτερη 

γνώση του εαυτού, των συναισθηµάτων, των κινήτρων, της συµπεριφοράς ενός 

ανθρώπου, στην αντιµετώπιση και στο ξεπέρασµα των δυσκολιών του ή µπορεί να 

αποβλέπει στην αλλαγή µιας µη επιθυµητής συµπεριφοράς». (σελ.9) 

Από τους δύο παραπάνω ορισµούς απορρέει εύλογα ότι η συµβουλευτική είναι µία 

δυναµική διαδικασία στην οποία συµµετέχουν τόσο ο σύµβουλος όσο και ο 

συµβουλευόµενος. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διευκολυνθεί ο 

συµβουλευόµενος να επιφέρει µια επιθυµητή ατοµική αλλαγή, να ξεπεράσει µια 

δυσκολία, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να είναι υπεύθυνος για τις πράξεις 

του, µέσα από την επιστηµονική και µεθοδική προσέγγιση του συµβούλου.  

Εάν τώρα εξετάσουµε ορισµούς που δίνονται για τη Συµβουλευτική επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, θα φανεί ότι µέσα στην περιοχή που ορίζει η Συµβουλευτική 

σχηµατίζεται και η περιοχή της Συµβουλευτικής επαγγελµατικού Προσανατολισµού. 

Για παράδειγµα, ο παρακάτω ορισµός που προτείνει η UNESCO (2002) για τη 

συµβουλευτική: «Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας είναι κατά ένα µεγάλο µέρος µία 

λεκτική διαδικασία κατά την οποία ένας σύµβουλος και ένας συµβουλευόµενος 

βρίσκονται σε µία δυναµική και συνεργατική σχέση, η οποία επικεντρώνεται  στον 

εντοπισµό και την πραγµατοποίηση των στόχων του συµβουλευόµενου, στην οποία ο 

σύµβουλος, χρησιµοποιεί µια ποικιλία από διαφορετικές τεχνικές και διαδικασίες που 

θα συµβάλουν στην κατανόηση του εαυτού, στην κατανόηση της συµπεριφοράς ως προς 

τις διαθέσιµες επιλογές και στην τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων, κατά την οποία ο 

συµβουλευόµενος θα έχει την ευθύνη για τις πράξεις του». 

Ενώ ένας άλλος ορισµός για τη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό 

Προσανατολισµό  είναι αυτός που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2008): 

«Η συµβουλευτική και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός είναι µία διαρκής 

διαδικασία, η οποία  στηρίζει τα άτοµα οποιασδήποτε  ηλικίας και σε οποιαδήποτε 

φάση της ζωής τους, να εντοπίσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά 
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τους, ώστε να πάρουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις και να 

διαχειριστούν την ατοµική τους πορεία στη µάθηση, την εργασία  αλλά και σε άλλα 

πλαίσια στα οποία αυτές οι ικανότητες  είτε µαθαίνονται είτε χρησιµοποιούνται. Η 

συµβουλευτική και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός  καλύπτει  ένα εύρος δράσεων 

σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, που αφορούν την πληροφόρηση-ενηµέρωση, τη 

συµβουλευτική, την αξιολόγηση των ικανοτήτων, τη στήριξη & την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης απόφασης & διαχείρισης σταδιοδροµίας». 

Συγκρίνοντας τους δύο ορισµούς που αφορούν τη ΣΥ.Π µε αυτούς που αφορούν τη 

συµβουλευτική γενικά, γενικά είναι φανερό ότι υπάρχουν κοινά σηµεία ως προς το 

ότι τονίζουν όλοι την ουσιαστική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σύµβουλο και το 

συµβουλευόµενο, την επιθυµία για αλλαγή του συµβουλευόµενου ή ξεπέρασµα µιας 

δυσκολίας µέσα από µια συστηµατική επιστηµονική µέθοδο, που θα βοηθήσει το 

συµβουλευόµενο να επιφέρει αυτή την αλλαγή µε την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και 

της υπεύθυνης παραδοχής των πράξεών του.  

Ωστόσο, πέρα από τις οµοιότητες που δείχνουν τη σύνδεση της ΣΥ.Π µε τη 

Συµβουλευτική, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι δεν πρέπει να παραλειφθούν οι 

διαφορές που δίνουν υπόσταση στη ΣΥ.Π ως µιας διαφορετικής προσέγγισης µέσα 

στο χώρο της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας. Καταρχάς, η Συµβουλευτική και ο 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, αφορούν την αλληλεπίδραση των ρόλων της 

εργασίας µε τους υπόλοιπους ρόλους στην ζωή ενός ατόµου και συµπεριλαµβάνει 

τόσο την αµειβόµενη όσο και τη µη αµειβόµενη εργασία στη ζωή ενός ατόµου. 

Επίσης, λαµβάνεται υπόψη ότι οι άνθρωποι δηµιουργούν την επαγγελµατική 

σταδιοδροµία µε το να παίρνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση, την εργασία, την 

οικογένεια και τους άλλους ρόλους που ενδεχοµένως έχουν, καθώς και το σύνολο 

των οικονοµικών, κοινωνιολογικών, ψυχολογικών, εκπαιδευτικών αλλαγών που 

συντελούνται στην κοινωνία (UNESCO, 2002). Ακόµη, σύµφωνα και µε τον ορισµό 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (2008), η βοήθεια αυτή δίνεται µε την καλλιέργεια των 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων που έχει αναπτύξει το άτοµο καθόλη τη 

διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής. Έτσι, τα αποτελέσµατα που αναµένονται «από τη 

διαδικασία της επαγγελµατικής συµβουλευτικής
2
 µπορεί να περιλαµβάνουν την 

                                                           
2
 «Όλοι οι παραπάνω όροι τείνουν σήµερα να αντικατασταθούν- στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο- 

από τον όρο Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός ή Επαγγελµατική Συµβουλευτική και 

Προσανατολισµός (sic.) υποδηλώνοντας την παρουσία ενός ενιαίου θεσµού που υιοθετεί τη 
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αυτογνωσία, τη γνώση ενός ή περισσότερων επαγγελµάτων, την επιλογή επαγγέλµατος, 

τη βεβαιότητα για την επαγγελµατική επιλογή, την επίλυση επαγγελµατικών 

προβληµάτων, καθώς και διάφορες στρατηγικές για να επιτευχθεί η ισορροπία µεταξύ 

της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής του ατόµου.» (σελ.13, στο Σιδηροπούλου- 

∆ηµακάκου, 2008). 

1.2. Στόχοι και άξονες της ΣΥ.Π 

Τα παραπάνω διαφοροποιούν τη ΣΥ.Π. από τη Συµβουλευτική Ψυχολογία. Ωστόσο, 

το ότι η ΣΥ.Π αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της Συµβουλευτικής µε δικούς της 

σκοπούς και στόχους, ενισχύεται και από το γεγονός ότι έχει πολύ ξεκάθαρα 

περιχαρακωµένη την περιοχή της δράσης της, καθώς και κώδικα δεξιοτήτων  

σύµφωνα µε τις οποίες δρα ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού.  

Ο NCDA
3
 (στο Amundson et al., 2008), λοιπόν, παρουσιάζει τους στόχους της 

συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού ως εξής: «προωθεί τη 

συνεργασία στην εφαρµογή και ερµηνεία επίσηµων και ανεπίσηµων αξιολογήσεων µε 

σκοπό να βοηθήσουν τους συµβουλευόµενους να ξεκαθαρίσουν και να προσδιορίσουν 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους (όπως αξίες, ενδιαφέροντα και 

ικανότητες), παρότρυνση για διερευνητικές δραστηριότητες βασισµένες στην εµπειρία 

(όπως επίσκεψη εργασίας, πρακτική άσκηση και συνεντεύξεις για λήψη επαγγελµατικών 

πληροφοριών), τη χρήση συστηµάτων σχεδιασµού σταδιοδροµίας και επαγγελµατικής 

πληροφόρησης για να βοηθήσουν τα άτοµα να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό 

κόσµο, την παροχή ευκαιριών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, την  

υποστήριξη στην ανάπτυξη εξατοµικευµένων σχεδίων δράσης, τη διδασκαλία τεχνικών 

αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και βοήθεια στη σύνταξη του 

βιογραφικού, την υποστήριξη στην επίλυση πιθανών προσωπικών συγκρούσεων στην 

εργασία, µέσω ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων (π.χ. εκπαίδευση για την 

απόκτηση δυναµισµού), την υποστήριξη στην κατανόηση της ενσωµάτωσης, 

συσχετισµού αλληλεπίδρασης των εργασιακών και άλλων ρόλων στη ζωή του ατόµου 

                                                                                                                                                                      
µεθοδολογία της συµβουλευτικής παρέµβασης και έχει ως αντικείµενο τη στήριξη στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη και τη σταδιοδροµία του ατόµου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο (Κασσωτάκης, 2002, στο Σιδηροπούλου- ∆ηµακάκου, 2008, σελ.13)  
3
 Το πρώτο επαγγελµατικό σωµατείο µε αντικείµενο τη συµβουλευτική που ιδρύθηκε στις Ηνωµένες 

Πολιτείες ήταν ο Εθνικός Σύνδεσµος Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής [νυν Εθνικός Σύνδεσµος 

Επαγγελµατικής Ανάπτυξης (NCDA)], ο οποίος συστάθηκε το 1913. 



~ 13 ~ 

 

και τέλος την παροχή υποστήριξης σε άτοµα που αντιµετωπίζουν εργασιακό στρες, 

απώλεια εργασίας και/ή αλλαγή σταδιοδροµίας» (σελ.10). 

 

Πιο αναλυτικά, οι άξονες της ΣΥ.Π (2002, στο Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου, 2008) 

είναι: 

«– Να βοηθήσει το άτοµο να γνωρίσει τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει τις 

ικανότητες και τις αδυναµίες του, να διαµορφώσει ένα σύστηµα αξιών και να 

αποσαφηνίσει τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του. Όλα τα παραπάνω αποτελούν 

προϋποθέσεις απαραίτητες για µια ορθή επαγγελµατική επιλογή. 

– Να βοηθήσει το άτοµο να γνωρίσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται σε κάθε 

περίοδο της ζωής του προκειµένου να λάβει κρίσιµες αποφάσεις για την επιλογή 

σπουδών ή επαγγέλµατος ή για αλλαγή των κατευθύνσεων που ήδη έχει επιλέξει. 

– Να βοηθήσει το άτοµο να λαµβάνει αποφάσεις για το µέλλον έχοντας πλήρη 

συναίσθηση των συνεπειών που αυτές µπορούν να έχουν για τον εαυτό του και το 

κοινωνικό σύνολο. 

– Να καταστήσει το άτοµο ικανό και να παρακολουθεί – στο βαθµό του δυνατού- την 

εξέλιξη και υλοποίηση των επαγγελµατικών του αποφάσεων και να το βοηθά να 

προβαίνει στις αναγκαίες αναθεωρήσεις και αναπροσαρµογές. 

– Να συµβάλλει στη µείωση της σχολικής αποτυχίας και στην άµβλυνση της σχολικής 

διαρροής , µέσω της διερεύνησης των εκπαιδευτικών οριζόντων των µαθητών και της 

παροχής βοήθειας να επιλέξουν εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντα, στις ικανότητες και στις κλίσεις τους. Η αύξηση της σχολικής επιτυχίας 

µειώνει µε τη σειρά της, τη σχολική διαρροή. 

– Να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία µέσα από την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και επιθυµίες 

των εργαζοµένων. 

– Να συµβάλλει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και στην αρµονική 

κατανοµή του στους διάφορους τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας. 

– Να µελετά και να ερευνά ζητήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ανάπτυξη, 

τις µεθόδους, τα µέσα και τις διαδικασίες συµβουλευτικής υποστήριξης και την 

αποτελεσµατικότητά τους, τις εξελίξεις στο χώρο της εργασίας, τα χαρακτηριστικά και 

τις απαιτήσεις των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.» (σελ. 10)  
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1.3. ∆εξιότητες και προσόντα του συµβούλου της ΣΥ.Π 

Ακόµη, ο NCDA (στο Amundson et al., 2008)  έχει προσδιορίσει και τις ουσιώδεις 

δεξιότητες - προσόντα που απαιτούνται για την επαγγελµατική συµβουλευτική. Αυτές 

οι δεξιότητες κατατάσσονται σε έντεκα (11) τοµείς , όπως είναι: «  

• Η Θεωρία επαγγελµατικής ανάπτυξης: Θεωρητική βάση και γνώσεις που 

κρίνονται απαραίτητες για επαγγελµατίες οι οποίοι ασχολούνται µε την 

επαγγελµατική συµβουλευτική και την επαγγελµατική ανάπτυξη. 

• Οι ∆εξιότητες ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής: ∆εξιότητες 

συµβουλευτικής σε άτοµα και οµάδες που κρίνονται απαραίτητες για την 

αποτελεσµατική επαγγελµατική συµβουλευτική. 

• Η Αξιολόγηση ατόµων/οµάδων: ∆εξιότητες αξιολόγησης ατόµων/οµάδων που 

κρίνονται απαραίτητες για επαγγελµατίες οι οποίοι ασχολούνται µε την 

επαγγελµατική συµβουλευτική.  

• Οι Πληροφορίες/πηγές: Βάση πληροφοριών/πηγών και γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για επαγγελµατίες οι οποίοι ασχολούνται µε την επαγγελµατική 

συµβουλευτική. 

• Η Προώθηση, διαχείριση και εφαρµογή προγράµµατος: Απαραίτητες 

δεξιότητες για την ανάπτυξη, το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διαχείριση 

αναλυτικών προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης σε ποικίλα 

περιβάλλοντα.  

• Η Καθοδήγηση, διαβούλευση και βελτίωση απόδοσης: Γνώσεις και 

δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να διευκολύνουν άτοµα και 

οργανισµούς να ακολουθήσουν αποτελεσµατικά τη διαδικασία επαγγελµατικής 

συµβουλευτικής και ανάπτυξης. 

• Οι Ανοµοιογενείς πληθυσµοί: Γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονται 

απαραίτητες για την διαδικασία της επαγγελµατικής συµβουλευτικής και 

ανάπτυξης σε ανοµοιογενείς πληθυσµούς.  

• Η Εποπτεία: Γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την κριτική 

αξιολόγηση της απόδοσης του συµβούλου, τη διατήρηση και βελτίωση των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων και την αναζήτηση βοήθειας για άλλους (όταν 

χρειάζεται) στην επαγγελµατική συµβουλευτική.  
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• Τα ∆εοντολογικά/νοµικά ζητήµατα: Βάση πληροφοριών και γνώσεις που 

χρειάζονται για την εφαρµογή της επαγγελµατικής συµβουλευτικής στο πλαίσιο 

της δεοντολογίας και του νόµου.  

• Η Έρευνα/αξιολόγηση: Γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για 

την κατανόηση και τη διεξαγωγή έρευνας και αξιολόγησης στην επαγγελµατική 

συµβουλευτική και στην ανάπτυξη. 

• Η Τεχνολογία: Γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου 

να αξιοποιηθεί η τεχνολογία στην παροχή υποστήριξης σε άτοµα για τον 

επαγγελµατικό τους σχεδιασµό» (σελ.11). 

Συµπερασµατικά, ο ρόλος του συµβούλου επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι  

αυστηρά καθορισµένος και απαιτεί από αυτόν να έχει πολύ συγκεκριµένες δεξιότητες 

και θεωρητικό υπόβαθρο π.άνω στο οποίο στηρίζεται. 

1.4. ∆ιαδικασία της ΣΥ.Π και θεωρητικό υπόβαθρο 

Για να επιτευχθούν, οι παραπάνω στόχοι, πέρα από τις δεξιότητες που πρέπει να έχει 

ένας σύµβουλος, θα πρέπει να ακολουθεί και µια συγκεκριµένη διαδικασία, η πιο 

συνηθισµένη µορφή είναι «α) το χτίσιµο της σχέσης ανάµεσα στο σύµβουλο και το 

συµβουλευόµενο, σε αυτό το στάδιο ο στόχος είναι να καθιερωθεί η από κοινού 

εργασία σε ένα θέµα, β) η διευκόλυνση να κατανοήσει ο συµβουλευόµενος τον εαυτό 

του, εδώ στόχος είναι να γίνει µια αξιολόγηση της µέχρι τώρα πορείας, γ) η αναζήτηση 

νέων προοπτικών, όπου στόχος είναι η πρόκληση ιδεών και η πληροφόρηση δ) η  

διαµόρφωση νέων στρατηγικών και σχεδίων, στόχος είναι η επανεξέταση της προόδου 

και ο καθορισµός στόχων» (Kidd, 2006, σελ.90). Είναι κατανοητό ότι τα στάδια αυτά 

δεν είναι καθορισµένα χρονικά και ένας συµβουλευόµενος θα µπορούσε να διέλθει 

από το ένα στο άλλο ή να επανέλθει σε κάποιο προηγούµενο (ο.π.) 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, ο σύµβουλος χρειάζεται ορισµένα 

εργαλεία και τεχνικές. Αυτά τα εργαλεία και τεχνικές µπορεί να είναι 

δραστηριότητες, τις οποίες ο σύµβουλος µπορεί να αναθέτει στους 

συµβουλευόµενους και  οι οποίες θα τον βοηθήσουν, όπως αναφέρουν οι Nathan & 

Hill (2006), «να διατηρήσει την επαφή και το ενδιαφέρον ανάµεσα στις συνεδρίες, να 

δώσει την ευκαιρία στο πελάτη να γνωρίσει ένα θέµα σε περισσότερο βάθος, να 

ενισχύσει την ιδέα ότι η ΣΥ.Π είναι περισσότερο µια διαδικασία παρά ένα µεµονωµένο 
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γεγονός, να ενθαρρύνει τον πελάτη να εµπλέκεται ενεργά στη διαδικασία και να είναι 

υπεύθυνος. Τέλος, να αντλήσει ο σύµβουλος πληροφορίες για τον πελάτη του από τον 

τρόπο που ο τελευταίος θα προσεγγίσει την εργασία» (σελ. 100). 

Υπάρχουν αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις στις οποίες µπορεί να βασιστεί ο 

σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού, ωστόσο από τα παραπάνω στοιχεία 

φαίνεται ότι στον 21
ο
 αιώνα ιδιαίτερα σηµαντική αναδύεται η ολιστική προσέγγιση 

(Amundson et. al, 2008). Αυτό συµβαίνει επειδή, όπως είδαµε παραπάνω από τους 

γενικότερους και ειδικότερους ορισµούς και στόχους της ΣΥ.Π αλλά και τις 

ικανότητες που απαιτείται να επιδείξει ο σύµβουλος,  τα θέµατα σταδιοδροµίας 

επιζητούν πολλά και υψηλού επιπέδου προσόντα και δεξιότητες, καθώς στη 

σύγχρονη εποχή ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού έχει να 

αντιµετωπίσει πολλές παγκόσµιες κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις που 

επηρεάζουν την κάθε χώρα. Από την άλλη, είναι πλέον φανερό ότι µέσα σε µια 

κοινωνία υπάρχουν πολλές διαφορετικές οµάδες και η κάθε µια έχει τις δικές της 

ανάγκες, δηλαδή όλες οι κοινωνίες, ακόµη και οι πιο οµοιογενείς εθνικά, είναι 

πολυπολιτισµικές. Επειδή, λοιπόν, η επαγγελµατική ανάπτυξη συµβαδίζει και 

αλληλεπιδρά µε την προσωπική ανάπτυξη χρειάζεται «η παροχή υποστήριξης που θα 

δοθεί στους συµβουλευόµενους, για να αντιµετωπίσουν τα επαγγελµατικά τους 

ζητήµατα, να είναι ολιστική και γι’ αυτό απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο γνώσης και 

εµπειρίας στη συµβουλευτική. Ένας τοµέας στον οποίο οι σύµβουλοι σταδιοδροµίας 

πρέπει να διαθέτουν σηµαντικές δεξιότητες είναι η διαχείριση πολυπολιτισµικών 

στοιχείων. Οι σύµβουλοι σταδιοδροµίας χρειάζεται να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και την ενσυναίσθηση για να βοηθούν τους συµβουλευόµενους µε 

διαφορετικά υπόβαθρα να αντιµετωπίσουν τις επαγγελµατικές τους ανησυχίες. Τα 

ουσιώδη στοιχεία για την παροχή αποτελεσµατικής στήριξης στο πλαίσιο της 

επαγγελµατικής συµβουλευτικής είναι η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η φυλή, η 

εθνικότητα, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, το φύλο, ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός, οι σωµατικές ικανότητες, οι επιρροές της οικογένειας, η γεωγραφία 

και άλλες µεταβλητές του περιβάλλοντος επηρεάζουν την κοσµοθεωρία του 

συµβουλευόµενου, και, συνεπώς, τις επιλογές σταδιοδροµίας που ο συµβουλευόµενος 

θέλει/µπορεί να εξετάσει στα πλαίσια της επαγγελµατικής συµβουλευτικής» (Amundson 

et. al., σελ.8). Από εδώ προκύπτει ότι ολιστική προσέγγιση σηµαίνει εξατοµικευµένη 

προσέγγιση, κατά την οποία ο σύµβουλος λαµβάνει υπόψη του, όλους τους 
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παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την ζωή του ατόµου, µε σκοπό να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του συµβουλευόµενου και να τον βοηθήσει πιο 

αποτελεσµατικά. 

1.5. Η Συµβουλευτική συνταξιοδότησης 

Ακριβώς, επειδή η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την πολυπολιτισµικότητα των 

κοινωνιών της, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη της συµβουλευτικής για τη 

συνταξιοδότηση (retirement counselling) µέσα στην περιοχή δράσης του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού. Μάλιστα, η Συµβουλευτική Συνταξιοδότησης 

µετατρέπεται σε µια ολιστική προσέγγιση, εάν θεωρηθεί κοµµάτι της συµβουλευτικής 

σταδιοδροµίας που αγκαλιάζει ολόκληρη την ζωή και γι’ αυτό έχει ως σκοπό να 

βοηθήσει τους συµβουλευόµενους να εξερευνήσουν τις καινούριες προοπτικές που 

ανοίγονται στη συνταξιοδότηση και κατά αυτό τον τρόπο, η φάση της 

συνταξιοδότησης είναι η συνέχεια της περιόδου της σταδιοδροµίας που συνεχίζει όσο 

συνεχίζει η ζωή (Chen, 2011). 

 Η παραπάνω διάσταση που δίνεται στη ΣΥ.Π, άλλωστε, εντάσσεται σε έναν από 

τους βασικούς άξονες δράσης της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, δηλαδή τη διευκόλυνση του ατόµου σε φάσεις µετάβασης, ώστε 

αυτές να βιώνονται όσο το δυνατόν πιο αρµονικά (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2004). 

Έτσι, η Συµβουλευτική Συνταξιοδότησης εκτείνεται από την προετοιµασία για τη 

σύνταξη µέχρι και την ολοκλήρωση της µετάβασης από την εργασία στη 

συνταξιοδότηση και µετά από αυτή (Wang & Shultz, 2010). Η ανάγκη και η επιθυµία 

των ατόµων για παροχή στήριξης, στη φάση αυτή της ζωής τους, εκτείνεται σε 

θέµατα δεξιοτήτων για τη διαχείριση του χρόνου, ενηµέρωσης για εκπαιδευτικές 

δυνατότητες, ενηµέρωσης για δυνατότητες εργασίας εθελοντικής ή/και αµειβόµενης, 

επανασύνδεσης µε την τεχνολογία και γενικότερης προετοιµασίας για τη 

συγκεκριµένη περίοδο (Asonibare & Oniye, 2008). Στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης, οι αλλαγές συµβαίνουν µε ταχύτατους ρυθµούς και  αφορούν, 

µεταξύ άλλων, τοµείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση και ο ελεύθερος χρόνος 

(Tractenberg et al., 2002). Οι τοµείς αυτοί ανήκουν κατεξοχήν στο πεδίο έρευνας και 

πράξης της Συµβουλευτικής επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Κάτω από τις νέες 

συνθήκες εµφανίζονται «νέες ιδέες, όπως η δια βίου µάθηση, η εκπαίδευση ενηλίκων 

και διαταράσσεται η ευθύγραµµη πορεία από την εκπαίδευση στην εργασία και από εκεί 



~ 18 ~ 

 

στη συνταξιοδότηση» (Tractenberg et al., 2002:88). Η συµβουλευτική για τη 

σταδιοδροµία έχει να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πολυπολιτισµικότητας, η οποία 

προκύπτει από τις πολύ πιο εύκολες πλέον µετακινήσεις των ατόµων σε διεθνές 

επίπεδο, την παγκοσµιοποιηµένη αγορά  εργασίας και τη γήρανση του πληθυσµού 

(Neault, 2005, Κeeley, 2007). 

1.6. Ο ρόλος του συµβούλου συνταξιοδότησης 

Ειδικότερα, η γήρανση του πληθυσµού είναι ένα καίριο πρόβληµα για τις δυτικές 

χώρες και την πορεία των οικονοµιών τους, καθώς ένα διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό 

του εργατικού δυναµικού αποτελείται από υποκείµενα που γερνούν και εισέρχονται 

στη σύνταξη (Keeley, 2007). Προκύπτουν έτσι δύο καίρια ερωτήµατα για τη 

συµβουλευτική: (i) πώς µπορεί να συγκρατήσει τους εργαζόµενους µεγαλύτερης 

ηλικίας όσο το δυνατόν περισσότερο εντός της παραγωγικής διαδικασίας, προς 

όφελος της οικονοµίας και (ii) πώς µπορεί να συµβάλει στην οµαλότερη µετάβαση 

από την εργασία στη συνταξιοδότηση, προς όφελος των ατόµων (Desmette & 

Gaillard, 2008); 

Οι σύµβουλοι θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ότι, πέρα από τις αντικειµενικές 

ανάγκες για συµβουλευτική σταδιοδροµίας στο στάδιο πριν από τη συνταξιοδότηση, 

δηµιουργούνται και γενικότερης φύσης προβλήµατα, όπως το δίληµµα 

‘συνταξιοδότηση ή παραµονή στην εργασία’, ο ρατσισµός απέναντι στη µεγαλύτερη 

ηλικία / ηλικιακή απαξίωση (ageism), θέµατα  υγείας ή φροντίδας τρίτων προσώπων 

και αισθήµατα ανασφάλειας.  Ακόµη, µετά από τη συνταξιοδότηση, τα άτοµα µπορεί 

να αντιµετωπίσουν αισθήµατα απαξίωσης, δυσκολία διαχείρισης του ελεύθερου 

χρόνου, οικονοµικά προβλήµατα, ανάγκη ή επιθυµία για εργασία (Vickerstaff,  2006).   

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν, ωστόσο, µόνο κάποιες κατευθυντήριες γραµµές για τη 

Συµβουλευτική επαγγελµατικού Προσανατολισµού, καθώς η οµάδα των 

συνταξιούχων, παράλληλα µε τη συγκεκριµένη µετάβαση, εισέρχεται και, τυπικά 

τουλάχιστον, στην τρίτη ηλικία. Ως εκ τούτου, η οµάδα χαρακτηρίζεται από 

ποικιλοµορφία χαρακτηριστικών και καταστάσεων, καθώς κάθε συνταξιούχος 

αντιλαµβάνεται και βιώνει τη συνταξιοδότηση µε τον δικό του/της διαφορετικό  

τρόπο (Asonibare & Oniye, 2008). Εποµένως, µπορούµε να µιλάµε όχι για µία αλλά 

για πολλαπλές µεταβάσεις που αφορούν τους ηλικιωµένους όπως (i) η αποµάκρυνση 

από τον παραγωγικό τοµέα, (ii) οι απώλειες στον τοµέα των αναντικατάστατων 
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σχέσεων π.χ. γονιών, συζύγου, παιδιών, αδερφών ή µακροχρόνιων φίλων, (iii) η 

µεταβολή, επί τα χείρω, στην οικονοµική κατάσταση, (iv) η πιθανή αλλαγή κατοικίας 

από το κέντρο στην περιφέρεια ή σε κάποιο οίκο ευγηρίας και τέλος (v)  οι µεταβολές 

στην υγεία, καθώς τα άτοµα άνω των 65 έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν 

από κάποια µακροχρόνια αρρώστια µε πιο αργή ανάρρωση (Fales, 1981). Σύµφωνα 

µε τον Langer (1997) τα άτοµα που συνταξιοδοτούνται πρέπει να αντιµετωπίσουν µία 

σειρά από απώλειες, όπως την απώλεια της εργασίας, την απώλεια του παραγωγικού 

τους ρόλου στην κοινωνία, την απώλεια των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, 

την απώλεια εισοδήµατος, και την πιθανή απώλεια συζύγου ή την επιδείνωση της 

προσωπικής υγείας. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η προσαρµογή στη 

συνταξιοδότηση µπορεί να γίνει από επίπονη και δύσκολη έως και κάποιες φορές 

αδύνατη.   

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι για τον/την σύµβουλο επαγγελµατικού 

προσανατολισµού είναι αναγκαία η εφαρµογή της ολιστικής προσέγγισης, καθώς 

καλείται  να αντιµετωπίσει θέµατα εργασιακά, ψυχολογικά, βιοτικά γενικότερα και 

να βοηθήσει τα επωφελούµενα άτοµα να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες 

ώστε να αντιµετωπίσουν την µετάβαση µε τον καλύτερο τρόπο (Van Esbroeck, 

2008). Οι  σύµβουλοι χρειάζεται να λειτουργούν ανοιχτά απέναντι στις προκλήσεις 

της εποχής, να έχουν καλή γνώση της κοινωνικής κατάστασης, καλή σχέση µε την 

τεχνολογία, καθώς και να επανεπικαιροποιούν τις γνώσεις τους αναφορικά µε θέµατα 

που απασχολούν τη συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού όπως θέµατα οικονοµικά, 

εργασιακά, προσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων (Tractenberg et al., 2002:97). 

Ο σύµβουλος, όσον αφορά, τη συνταξιοδότηση, µπορεί να χρειαστεί  να προσφέρει 

υπηρεσίες συνταξιοδοτικά, ώστε να βοηθήσει το άτοµο να αποφασίσει για τη 

συνταξιοδότηση και τον τρόπο της µετάβασης, κατόπιν µπορεί να χρειαστεί ως προς 

την προσαρµογή του ατόµου (Brown & Lent, 2005). Έτσι, λοιπόν, γίνεται κατανοητό 

ότι η θέση του συµβούλου είναι και ένας συνδετικός κρίκος για το άτοµο 

µεγαλύτερης ηλικίας και της ευρύτερης κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι σε 

θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως φάνηκε και παραπάνω, σε µια οµάδα 

ετερόκλητη µε διαφορετικές επιθυµίες και επιδιώξεις. 

Ωστόσο, όσον αφορά τα άτοµα ηλικίας 55+, έχει φανεί  ότι η στάση των συµβούλων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού δεν είναι πολλές φορές αυτή που περιγράφηκε 

παραπάνω. Οι λόγοι για µια τέτοια στάση µπορεί να οφείλονται στο συνειδητό ή 
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ασυνείδητο ρατσισµό που καλλιεργείται από το γενικότερο κλίµα της κοινωνίας, 

όσον αφορά τις ικανότητες των ατόµων αυτών στον εργασιακό χώρο, αλλά και τον 

ευρύτερο κοινωνικό χώρο (Walker, Walker & Ryan,1996 στο Minichiello, Browne & 

Kendig, 2000). Από την άλλη, ίσως οι σύµβουλοι να µην ενδιαφέρονται τόσο για τα 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας γιατί δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο που διαδραµατίζει 

αυτή η οµάδα, για παράδειγµα ίσως  «να µην αντιλαµβάνονται, οι σύµβουλοι, τα 

µακροχρόνια αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν τα άτοµα νιώθουν ότι έχουν έλεγχο 

της µετάβασής τους από την εργασία στη συνταξιοδότηση» (CEDEFOP,2010, σελ.266), 

δηλαδή ότι  µε βάση τα νέα δηµογραφικά και οικονοµικά δεδοµένα, η οµάδα αυτή 

κατέχει µια θέση κοµβική για τη σταθερότητα της οικονοµίας, αλλά και τα ίδια 

βιώνουν τη µεγαλύτερη ηλικία µε αρκετά διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε το 

παρελθόν. Για παράδειγµα, τα άτοµα αυτά πρέπει να εργάζονται περισσότερο και 

ίσως να µη γνωρίσουν ποτέ τη σύνταξη µε την έννοια της απόλυτης ελευθερίας 

χρόνου για προσωπική ανάπτυξη, αλλά αντίθετα, προκύπτει ότι τα άτοµα ηλικίας 55+ 

θα πρέπει να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικαιροποίησης των 

ικανοτήτων τους, ώστε να διατηρούν την ικανότητα απασχόλησης, δηλαδή την 

απασχολησιµότητά τους σε καλό επίπεδο. Άρα, οι σύµβουλοι θα πρέπει να είναι σε 

θέση να βοηθήσουν τα άτοµα αυτά µε τα παραπάνω θέµατα και ακόµη µε θέµατα που 

προκύπτουν εντός του εργασιακού χώρου, ώστε να κάνουν τις καλύτερες δυνατές 

επιλογές και πριν τη συνταξιοδότηση και κατόπιν αυτής. 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

∆εδοµένων των νέων δηµογραφικών συνθηκών που επικρατούν στο δυτικό κόσµο, 

είναι ευνόητο ότι πλέον η συνταξιοδότηση βρίσκεται σε αναθεώρηση ως προς τη 

µορφή και το περιεχόµενο (Collins, 2003). Για να είναι δυνατό, λοιπόν, να περιγραφεί 

αυτή η νέα κατάσταση, θα µπορούσε να γίνει πρώτα ένας διαχωρισµός σε τρία 

επίπεδα, (α) στο µακροεπίπεδο, (β) στο µέσο επίπεδο και (γ) στο µικροεπίπεδο 

(Tonette & Thijssen, 2006).  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο εξετάζονται θέµατα που ίσως εκ πρώτης όψεως να 

φαίνονται ιδιαιτέρως λεπτοµερή και εκτός της περιοχής της συνταξιοδότησης. 

Πρέπει, όµως, να υποστηριχθεί ότι επειδή ακριβώς επικρατεί, όπως προείπαµε µία 

κατάσταση αναθεώρησης της συνταξιοδότησης, αναγκαστικά προσδιορίζονται εκ 

νέου θέµατα, όπως η ηλικία, τα χαρακτηριστικά των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας, ο 

ρόλος τους στην κοινωνία, ο ορισµός της σύνταξης και η έννοια της µετάβασης, 

καθώς και θεωρητικά µοντέλα που εξηγούν τη διαδικασία µετάβασης. 

Στη συνέχεια, λοιπόν, θα παρουσιαστούν, αρχικά, τα παραπάνω θέµατα ορισµών και 

θεωριών και κατόπιν τα θέµατα που ενδιαφέρουν σε κάθε ένα από τα τρία επίπεδα 

(µακροσκοπικό, µέσο και µικροσκοπικό), έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µία αίσθηση 

ολοκληρωµένης άποψης των παραπάνω ζητηµάτων, καθώς δεν είναι δυνατό στο 

πλαίσιο µιας διπλωµατικής να γίνει µια ενδελεχής παρουσίαση του ζητήµατος, 

αναλύοντας εµπεριστατωµένα όλες τις συνιστώσες του. 

1. Χαρακτηριστικά των ατόµων 55 + 

Η ενασχόληση µε την οµάδα των 55+, δε θα έπρεπε να προκαλεί καθόλου εντύπωση 

στην εποχή µας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 

καταστούν αναγκαία µια τέτοια ενασχόληση. Όπως και για όλες τις υπό έρευνα 

κοινωνικές οµάδες πρέπει να γίνουν κατηγοριοποιήσεις, έτσι ώστε να µπορέσει η 

επιστηµονική κοινότητα να εξαγάγει συµπεράσµατα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 

για το σχεδιασµό κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών, έτσι πρέπει να γίνει και για 

την οµάδα των 55+, που λόγω του ανεβασµένου, πλέον, προσδόκιµου ζωής, 

επηρεάζει την οικονοµική σταθερότητα στο δυτικό κόσµο. 



~ 22 ~ 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της οµάδας των 55+ είναι καταρχάς ο µεγάλος πληθυσµός 

της, καθώς κατά την περίοδο από το 1946 ως το 1964 υπήρξε πολύ µεγάλη αύξηση 

των γεννήσεων. Αυτό και µόνο το γεγονός, προκαλεί σύγκρουση µεταξύ των γενεών, 

µε τη νεότερη γενιά να απειλείται. Όπως φαίνεται από την οικονοµική κρίση που 

βιώνουν η Ελλάδα και η Αµερική (Friedman, 2011), η γενιά των 55+, η οποία είναι 

και η µεγαλύτερη σε πληθυσµό, προκαλεί τριγµούς στα οικονοµικά και ασφαλιστικά 

συστήµατα (Maples, 2007), τα οποία καλείται να υπερασπιστεί η νεότερη. 

∆εύτερο βασικό χαρακτηριστικό της οµάδας που µεταβαίνει στη συνταξιοδότηση 

είναι η ετερογένεια (Mehrotra & Wagner, 2009). Η ετερογένεια προκύπτει, όπως 

λογικά µπορεί να σκεφτεί κανείς, από το γεγονός ότι άντρες και γυναίκες παίρνουν τη  

σύνταξη τους σε διαφορετικές ηλικίες, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και λόγους. 

Για παράδειγµα, «η υγεία, οι συνθήκες εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον, η 

οικονοµική  κατάσταση, το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, το 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, η εθνικότητα, η φυλή» (Mehrotra & 

Wagner,2009:xviii) ακόµη και το πώς  έχει βιώσει το κάθε άτοµο τα διάφορα στάδια 

της ζωής του (Goodman et al., 2006) συµβάλλουν σε αυτή την ετερογένεια. 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ευπάθεια. Εκ πρώτης όψεως, µπορεί να 

αναρωτηθεί κανείς γιατί τα άτοµα που µεταβαίνουν στη σύνταξη θεωρούνται 

ευάλωτα. Καταρχάς, η ευπάθεια προκύπτει από το γεγονός ότι τα άτοµα, όταν 

βρίσκονται σε µεταβατική περίοδο είναι ευάλωτα έτσι και αλλιώς, γιατί  «βρίσκονται 

σε κατάσταση επαναπροσδιορισµού της ζωής, ακόµη περισσότερο εάν στο παρελθόν 

δυσκολεύονταν να αντιµετωπίσουν τις µεταβάσεις» (Goodman et al., 2006:64). Καλό, 

όµως, είναι να διευκρινιστεί, ότι ο όρος ευπαθής  χρησιµοποιείται για  τα άτοµα 

εκείνα που δοκιµάζουν µειωµένη αυτονοµία εξαιτίας φυσικών, ψυχολογικών 

παραγόντων ή κοινωνικών ανισοτήτων. Επεκτείνοντας τον ορισµό αυτό, τα άτοµα 

αυτά θεωρούνται ευπαθή, επειδή δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν προσωπικές 

επιλογές, να πάρουν προσωπικές αποφάσεις, να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους 

και τον αυτό-καθορισµό τους. (Silva, 1995). Έχοντας, λοιπόν, ως βάση τα 

χαρακτηριστικά των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και τις αλλαγές που βιώνουν οι 

ενήλικοι κατά τη µετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση µπορούν να βγουν 

κάποια συµπεράσµατα. Οι λόγοι που τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας µπορούν να 

καταχωρηθούν στις ευάλωτες οµάδες είναι, σύµφωνα µε τον Pylypiv Shippee (2009), 



~ 23 ~ 

 

ότι κατά τις µεταβάσεις τα άτοµα αντιµετωπίζουν περισσότερο την αποµόνωση και 

τη µοναξιά, χάνουν την επαφή µε φίλους και ειδικά για τους µεγαλύτερους τα 

προβλήµατα υγείας τους αποκόπτουν από το κοινωνικό περιβάλλον.  

Όµως το κυριότερο στοιχείο, που εντάσσει τα άτοµα στις ευάλωτες οµάδες και 

ενδιαφέρει ακόµη περισσότερο τον τοµέα της εργασίας, είναι ο ηλικισµός. Σύµφωνα 

µε την Orbach (2003), ο όρος ηλικισµός (ageism) χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από 

τον Butler το 1975, αλλά ως κοινωνική κατάσταση προϋπήρχε και σχετίζεται µε την 

έλλειψη παραγωγικότητας και την κάµψη των φυσιολογικών λειτουργιών. Ο 

ηλικισµός είναι ένα  θέµα που θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι έχει δύο 

πλευρές. Από τη µια πλευρά, αφορά τον ρατσισµό που δέχονται τα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας από το περιβάλλον τους, για παράδειγµα το εργασιακό 

(Platman, 2003) ή το κοινωνικό, επειδή µε το πέρασµα του χρόνου η 

απασχολησιµοτητά τους φθίνει, εξαιτίας των λίγων ευκαιριών εκπαίδευσης σε σχέση 

µε τους νεότερους, οι οποίοι πολλές φορές στηρίζουν τις απόψεις τους για τα 

γηρατειά σε στερεότυπα (WHO, 1999). Από την άλλη παρατηρείται τα ίδια τα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας να «στιγµατίζουν» συνοµήλικά τους άτοµα µόνο και µόνο για 

να µη θεωρούνται ότι ανήκουν στην οµάδα των ηλικιωµένων(Garstka & Schmitt, 

2004) η οποία συνδέεται µε την αρρώστια  και γενικότερα τη φθορά, γι’ αυτό και 

αποφεύγουν συνοµήλικα άτοµα πιο άρρωστα (Pylypiv Shippee, 2009). Αν και η 

τελευταία άποψη έχει αµφισβητηθεί, είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η µη στερεοτυπική 

αντιµετώπιση των µεγαλύτερων ατόµων από τον περίγυρο οδηγεί σε περισσότερη 

ευζωία για τα άτοµα αυτά και τα βοηθά να εντάσσονται στην οµάδα των ηλικιωµένων 

µε µεγαλύτερη ευκολία (Garstka & Schmitt, 2004). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

σχολιαστεί και η στάση της δυτικής κοινωνίας απέναντι στα γηρατειά. Ενώ µε τη 

βοήθεια της επιστήµης συνεχώς αυξάνεται το όριο ηλικίας, αυτή η µακροζωία αντί να 

προκαλεί ικανοποίηση, αντιµετωπίζεται σαν αρρώστια, ενώ πρόκειται για µια φυσική 

βιολογική πορεία της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, µαζί µε τα γηρατειά 

αποσιωπούνται ή υποτιµώνται και οι αρετές που φέρνει αυτό µαζί του (Orbach, 

2003). Για τα άτοµα, όµως της οµάδας 55+ που έχουν σκοπό να συνταξιοδοτηθούν, 

υπάρχει και ένας ακόµη λόγος ευπάθειας, η περιθωριοποίηση που βιώνουν από την 

υπόλοιπη κοινωνία ως µη παραγωγικά µέλη. Αυτού του είδους ο ηλικισµός, σύµφωνα 

µε τους Minichiello, Browne & Kendig (2000) αποτελεί είδος ρατσισµού και αφορά 

τα στερεότυπα που φαίνεται να προωθούνται από ολόκληρη την κοινωνία - και ειδικά 
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από τις δυτικές κοινωνίες - µε την έλλειψη παροχών και υποδοµών προς τα 

ηλικιωµένα άτοµα που διαπερνά και τις  κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις των 

ατόµων. 

1.1. Η έννοια της ηλικίας 

Ένα βασικό ερώτηµα, όταν ξεκινά κάποιος να ασχολείται µε την οµάδα 55+, είναι 

εάν αυτή η οµάδα ανήκει στην οµάδα ηλικιωµένων και εντέλει πότε ξεκινά η 

λεγόµενη τρίτη ηλικία, ή αλλιώς πως ορίζονται τα γηρατειά και αν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση µε τη συνταξιοδότηση.  

Καταρχάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η γήρανση δεν έχει συγκεκριµένο χρονικό 

όριο έναρξης και αυτό συµβαίνει, επειδή το γήρας (Κωσταρίδου- Ευκλείδη,1999). 

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν συµβατικά όρια, π.χ. για τον παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας αρχίζει στα 65 έτη (WΗΟ, 2002). Ενώ, στις αφρικανικές και κυρίως στις 

υποσαχάριες χώρες το χρονικό όριο µπορεί να έχει εύρος  από 50 ως 75 χρόνια, 

ανάλογα µε το βιοτικό επίπεδο. Αυτή την άποψη, ότι πρόκειται για συµβατική λύση, 

σχολιάζει και ο Stearns (1979), χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα µια ιστορική 

αναδροµή στην οποία δείχνει ότι οι κοινωνιολόγοι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει 

σταθερό όριο µετάβασης στη οµάδα των ηλικιωµένων που να βασίζεται σε βιολογικά 

πορίσµατα, χρησιµοποίησαν το συµβατικό όριο συνταξιοδότησης που έθετε το 

κράτος. Ερωτήµατα που αφορούν στο πότε κάποιος θεωρείται πλέον ηλικιωµένος, 

είναι σηµαντικά  στην εποχή µας και φαίνεται ότι το ερώτηµα πλέον είναι πότε 

κάποιος θεωρείται µεγάλος σε ηλικία εργαζόµενος µε σκοπό να σχεδιαστεί πολιτική 

συγκράτησης του εργατικού δυναµικού µέσα στην παραγωγική διαδικασία. Ως προς 

αυτό το θέµα ο Platman (2003:285) και ο Kooij (2008) αναφερόµενοι σε 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να προσεγγιστεί ή να οριστεί η έννοια 

του «ώριµου εργάτη» αναφέρουν πέντε «ηλικίες»:  

i. το χρονολογικό γήρας, που αφορά την ηλικία µε βάση το ηµερολόγιο,  

ii. το ψυχοκοινωνικό γήρας ή υποκειµενικό γήρας, που είναι η αντίληψη που έχει 

το άτοµο για την ηλικία του βασισµένη στον εαυτό του και την κοινωνία, 

δηλαδή πόσο µεγάλος ή µικρός νιώθει ο ίδιος, 

iii. η λειτουργική ηλικία ή ηλικία απόδοσης, η οποία βασίζεται στην 

αποδοτικότητα του εργαζοµένου 
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iv. η οργανωτική ηλικία, που αφορά στο πώς το γήρας επηρεάζει την εργασία και 

την εταιρία και κυρίως χρησιµοποιείται ως έννοια από µια εταιρία για να τη 

χρησιµοποιήσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να  συγκρατήσει τους εργαζόµενούς 

της – συνδέεται µε όρους όπως, στάδιο σταδιοδροµίας, απαρχαίωση 

ικανοτήτων και κανόνες ηλικίας µέσα στο περιβάλλον µιας  εταιρίας και 

v. η δια βίου ιδέα της ηλικίας, η οποία τονίζει ότι η ηλικία µπορεί να αλλάξει 

συµπεριφορικά εξαιτίας βιολογικών, περιβαλλοντικών παραγόντων, 

ιστορικών επιρροών και εργασιακών αλλαγών κατά τη διάρκεια της  ζωής. 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι η επιστηµονική έρευνα που αφορά την 

ηλικία σε σχέση µε το εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται σε ένα στάδιο 

πειραµατισµού. Από τη µια φαίνεται τα όρια της ηλικία να είναι ασαφή, αλλά από την 

άλλη υπάρχει έντονη διάθεση να εξεταστούν τα όρια αυτά. Σε αυτό συναινεί και η 

Riach (2011), η οποία προτείνει ότι ο όρος  « “ώριµος εργαζόµενος” είναι φυσικά 

προβληµατικός, γιατί είναι πολιτισµικά και ιστορικά τοποθετηµένος. Ως έννοιες, η 

ηλικία και η γήρανση σε σχέση µε το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να ερευνηθούν 

και άλλο είτε µε θεωρητική αυστηρότητα είτε µε κριτική, ενισχυµένη από σπουδές 

στο φύλο και την εθνικότητα.» (σελ. 809). 

1.2. Ο θετικός ρόλος των ενηλίκων µεγαλύτερης ηλικία 

Σε αυτή την υποενότητα γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ο θετικός ρόλος των 

ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας για την οικονοµία µέσα από τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν, µέσω του κοινωνικού κεφαλαίου. Καταρχάς, πολύ σηµαντικό είναι ότι 

τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας συµβάλλουν στο σχηµατισµό και τη διατήρηση του 

κοινωνικού κεφαλαίου και προώθησης της οικονοµίας. Αυτό συµβαίνει γιατί 

προσφέρουν εθελοντικά περισσότερο τη σοφία τους, που αυξάνεται µε την ηλικία και 

τη δηµιουργικότητα τους, η οποία ισοδυναµεί περισσότερο µε την ποιότητα και την 

αισθητική και λιγότερο µε την ποσότητα (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1999). Την 

«προσφορά προς τις νεότερες ηλικίες», που πρώτος εισήγαγε ο Erikson και κατόπιν 

διεύρυνε ο Kotre , διακρίνοντας την σε δύο είδη: «αυτό που έχει να κάνει µε τη 

δυνατότητα του ατόµου να «κάνει» πράγµατα, και αυτό που έχει να κάνει µε τη 

συµµετοχή του σε µια κοινότητα. Η πρώτη αναφέρεται στην προσφορά εκείνη που κάνει 

το άτοµο, ώστε να εξυπηρετήσει τον εαυτό του αλλά και τους νεότερους, ενώ το δεύτερο 

είδος αναφέρεται στη συµµετοχή σε µια κοινότητα ή οργανισµό και ισοδυναµεί µε την 
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προσφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά τους». (Κωσταρίδου - Ευκλείδη,1999:193). 

Η προσφορά αυτή παίρνει διάφορες µορφές, όπως είναι εθελοντική εργασία προς 

όφελος της κοινότητας µέσω κοινοτικών δοµών ή της εκκλησίας. Με λίγα λόγια, τα 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας ανταποδίδουν πίσω στην κοινωνία αυτό που τους 

προσφέρεται (Warburton & McLaughlin, 2005, Warburton & Chambers, 2007). 

Επίσης, δεν πρέπει να υποβιβάζεται και η άτυπη εργασία που προσφέρουν τα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας σε άλλα µέλη της οικογένειας και στα παιδιά τους, µε τη µορφή 

οικονοµικών παροχών και υποστήριξης στην ανατροφή ή σε θέµατα υγείας. (Wilson 

&Musick, 1997 στο Warburton & McLaughlin, 2005). 

Τα άτοµα 55+ συνιστούν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις γενιές. Μεταβιβάζουν τη 

γνώση που έχουν αποκοµίσει, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιµα και τα θέµατα 

καθηµερινής επιβίωσης στις νεότερες γενιές (Warburton & McLaughlin, 2005). 

Όµως, ο ρόλος αυτός, της µεταλαµπάδευσης των πολιτισµικών αγαθών στις νεότερες 

γενιές, έχει υποβαθµιστεί λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης του τεχνικού πολιτισµού. 

Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν περισσότερο τεχνολογικά αναλφάβητοι, πράγµα που 

οφείλεται στις πολύ λιγότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, στην απαξίωση της 

χρησιµότητας της ικανότητας αυτής για µεταλαµπάδευση γνώσεων από τη 

µεγαλύτερη γενιά στη νεότερη (Warburton & Wintwerton, 2010) αλλά και στη δοµή 

της σύγχρονης οικογένειας. Η οικογένεια, σήµερα, χαρακτηρίζεται ως διευρυµένη και 

η αποµάκρυνση από την διευρυµένη οικογένεια ισοδυναµεί µε αποδυνάµωση του 

ρόλου των µεγαλύτερων µελών µέσα στην οικογένεια. Ωστόσο, ακόµη και µε αυτές 

τις συνθήκες, συνεισφέρουν στην κοινότητα στην οποία ζουν και ειδικά στην 

ύπαιθρο, όπου πολλές φορές η κρατική µέριµνα δεν καταφτάνει ( Warburton& 

Wintwerton, 2010). 

Ακόµη και από µια οικονοµική σκοπιά, τα άτοµα αυτά παίζουν πολύ σηµαντικό 

διαρθρωτικό ρόλο για την κοινωνία. Η συνεισφορά τους στον οικονοµικό τοµέα 

πρέπει να  αρχίσει να αναγνωρίζεται, καθώς  ενισχύουν το κοινωνικό κεφάλαιο που 

είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που µε τη σειρά 

του συµβάλλει στην  οικονοµική ανάπτυξη (Warburton & McLaughlin, 2005, Keeley, 

2007, Graddy &Wang, 2007). 

Κατά συνέπεια, είναι ευνόητο ότι τα άτοµα αυτά δεν απολαµβάνουν µόνο τα οφέλη 

από την κρατική και κοινωνική πρόνοια, αλλά τα προσφέρουν πίσω µε την προσφορά 
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τους στους φίλους, τους συγγενείς, τη γειτονιά και την κοινότητα, «όµως αυτές οι 

δραστηριότητες πολλές φορές παραγκωνίζονται, καθώς η έρευνα όσον αφορά τη 

γεροντολογία εστιάζει στο γεγονός κυρίως των απωλειών στον οικονοµικό τοµέα, στην 

απώλεια των προηγούµενων ρόλων και την κακή υγεία» (Warburton & Chambers, 

2007, σελ.3). 

2. Η Μετάβαση προς τη συνταξιοδότηση 

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί η µετάβαση µέσω του ορισµού, 

των δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη µετάβαση, των χαρακτηριστικών και  των 

σταδίων  της. Ο λόγος που παρουσιάζονται όλα αυτά τα στοιχεία είναι για να 

οριοθετηθεί όσο πιο σωστά γίνεται αυτό το φαινόµενο. 

2.1. Ορισµός της  µετάβασης 

Κατά τον Bridges (2004) µια µετάβαση είναι µια διαδικασία κατά την οποία το άτοµο 

πρέπει να επαναπροσανατολιστεί και να επαναπροσδιοριστεί µε σκοπό να 

ενσωµατώσει τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή του. Άρα, δεν πρέπει να 

συγχέεται η µετάβαση µε την αλλαγή, γιατί, όπως αναφέρουν οι Arthur και Hiebert 

(1996:93), πρόκειται «για µια συνεχόµενη αλλαγή και δεν είναι η αλλαγή αυτή 

καθεαυτή η µετάβαση, αλλά η προσωπική δοκιµασία του κάθε ατόµου». Όµως, 

ακόµη η µετάβαση θα µπορούσε να ιδωθεί και ως µια «τελετουργία περάσµατος» 

(Roncaglia, 2010), όπως συµβαίνει σε πολλούς πολιτισµούς, η µετάβαση  από µια 

σηµαντική κατάσταση σε µια άλλη βοηθιέται και µε τις «τελετουργίες περάσµατος». 

Με αυτά τα τελετουργικά  «οι άνθρωποι δραµατοποιούν κανονικά και 

επαναλαµβανόµενα» (Bridges,2004:xiii) τις διάφορες διαδικασίες µετάβασης. 

2.2. ∆υσκολίες κατά τη µετάβαση  

Οι αλλαγές που αφορούν την οµάδα που µεταβαίνει στη σύνταξη είναι αρχικά η 

συνταξιοδότηση, δηλαδή η  αποµάκρυνση από τον παραγωγικό τοµέα, έπειτα είναι οι 

απώλειες στον τοµέα των αναντικατάστατων σχέσεων π.χ. γονιών, συζύγου, παιδιών, 

αδερφών ή µακροχρόνιων φίλων. Ύστερα, αλλάζει και η οικονοµική κατάσταση - και 

κυρίως για τις γυναίκες - προς το χειρότερο. Επίσης, πιθανόν να υπάρχει και αλλαγή 

κατοικίας προς την εξοχή ή σε κάποιο οίκο ευγηρίας. Τέλος, έρχονται και οι αλλαγές 
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στην υγεία, καθώς τα άτοµα άνω των 65 έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν 

από κάποια µακροχρόνια αρρώστια µε πιο αργή ανάρρωση (Fales, 1981). 

Σύµφωνα µε τον Langer (1997) όλα τα παραπάνω προβλήµατα σχετίζονται µε µία 

µόνο µετάβαση. Τη µετάβαση από την απασχόληση στη συνταξιοδότηση και αυτό 

γιατί, τα άτοµα που συνταξιοδοτούνται πρέπει να αντιµετωπίσουν την απώλεια της 

εργασίας, την απώλεια του παραγωγικού τους ρόλου στην κοινωνία, την απώλεια των 

προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, την απώλεια εισοδήµατος και αν συµπέσει η 

περίοδος συνταξιοδότησης µε το θάνατο συζύγου ή µε την επιδείνωση της υγείας, 

τότε η προσαρµογή στη συνταξιοδότηση µπορεί να γίνει επίπονη και δύσκολη ή και 

αδύνατη. Όπως αντιλαµβάνεται κανείς, η οµάδα 55+ που συνταξιοδοτείται εκτός από 

τις παραπάνω δυσκολίες, µέσα στη γενικότερη οικονοµική κρίση έχει να 

αντιµετωπίσει και την κοινωνική αστάθεια.  

2.3. Χαρακτηριστικά της µετάβασης 

Τα στάδια µιας µετάβασης σύµφωνα µε τον Bridges (2004: 4), είναι  

1) ένα τέλος  

2) µια ζώνη ουδετερότητας και  

3) ένα νέο ξεκίνηµα.  

Η Schlossberg ( 2011:160-161) έχει παρουσιάσει ένα πιο εµπεριστατωµένο µοντέλο 

για τις µεταβάσεις. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες:  

α) η κατάσταση  

β) ο εαυτός  

γ) η υποστήριξη και  

δ) οι στρατηγικές. 

α) Η «κατάσταση» αναφέρεται στις οικονοµικές, κοινωνικές και οικογενειακές 

συνθήκες που επικρατούν στη ζωή κάποιου ατόµου που µεταβαίνει προς τη 

συνταξιοδότηση. Για παράδειγµα, εάν κάποιος συνταξιοδοτηθεί και συγχρόνως 

κάποιος σηµαντικός οικείος του αρρωστήσει, η συνταξιοδότηση γίνεται πιο δύσκολη. 

Εάν σε κάποιον προσφερθεί καινούρια εργασία σε µια άλλη πόλη, αλλά συγχρόνως 
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πρέπει να φροντίζει και κάποιον από τους γονείς του, τότε µπορεί να αποφασίσει να 

µη δεχτεί την εργασία ή αν τη δεχτεί να ταξιδεύει πολύ συχνά.  

β) Ο «εαυτός» αναφέρεται στην εσωτερική δύναµη καθενός όταν καλείται να 

αντιµετωπίσει την κατάσταση. Είναι το άτοµο αισιόδοξο, ανεκτικό και µπορεί να 

διαχειριστεί αµφίσηµες καταστάσεις ή δυσκολεύεται; Η δύναµη της αισιοδοξίας δε 

µπορεί να αµφισβητηθεί. Εάν µια µετάβαση δεν πηγαίνει καλά, ο αισιόδοξος 

άνθρωπος λέει: «Θα το καταφέρω. Απλώς πρέπει να ξεπεράσω µια καταιγίδα».  

γ) Η «υποστήριξη» αναφέρεται στη διαθέσιµη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

µετάβασης και είναι κρίσιµος παράγοντας για να είναι κάποιος καλά. Αν ένας νέος 

συνταξιούχος, για παράδειγµα, µετακοµίσει σε µια καινούρια πόλη όπου δε γνωρίζει 

κανέναν, χωρίς υποστήριξη, η προσαρµογή θα είναι αργή. Οι επαγγελµατικοί 

σύνδεσµοι µπορεί να είναι πηγή υποστήριξης, όπου τα άτοµα βρίσκουν υποστήριξη 

µε το να ανταλλάσσουν απόψεις και ανησυχίες. 

δ) «Στρατηγικές». Οι Pearlin and Schooler (1978, στο Schlossberg, 2011) 

ταξινόµησαν τις στρατηγικές µε βάση τα άτοµα που προσπαθούν να αλλάξουν µία 

κατάσταση, τα άτοµα που προσπαθούν να επαναπλαισιώσουν µια κατάσταση (πχ µε 

το «δουν» τις ευκαιρίες που υπάρχουν) και τα άτοµα που προσπαθούν να µειώσουν 

το στρες. ∆εν υπάρχει κάποιος µαγικός τρόπος. Ωστόσο το άτοµο που θα 

χρησιµοποιήσει ευέλικτα  πολλές στρατηγικές διαχείρισης θα µπορέσει πιο εύκολα να 

διαχειριστεί µια κατάσταση. 

2.4. Στάδια της µετάβασης 

Ως προς  το πώς γίνεται η µετάβαση, υπάρχει µία κλασική µελέτη του Atchley στην 

οποία η  µετάβαση χωρίζεται στα παρακάτω ψυχολογικά στάδια (Reitzes, 2004): 

1. Honeymoon( το άτοµο απολαµβάνει ελευθερία του χρόνου και του χώρου) 

2. Disenchantment (το άτοµο απογοητεύεται καθώς αντιµετωπίζει την 

καθηµερινότητα κατά τη σύνταξη) 

3. Reorientation ( τα άτοµο αναπτύσσει µία ρεαλιστική άποψη για τις κοινωνικές 

και οικονοµικές ευκαιρίες και περιορισµούς στη σύνταξη) 

4. Stability (σταθερότητα τα άτοµα επιτυγχάνουν όταν προσαρµοστούν στη νέα 

τους ζωή) 
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5. Termination (είναι το στάδιο της απώλειας της ανεξαρτησίας εξαιτίας 

προβληµάτων υγείας) 

 

Ωστόσο, λαµβάνοντας όσα είπαµε παραπάνω στο θεωρητικό πλαίσιο για τα 

χαρακτηριστικά των συνταξιούχων, την ετερογένεια και την ποικιλία των τρόπων 

προσαρµογής, εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα ότι ένα άτοµο µπορεί να µην 

ακολουθήσει όλα τα παραπάνω στάδια. 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να φανεί πότε µια µετάβαση θεωρείται πετυχηµένη. 

Σύµφωνα µε τους Schumacher, Jones & Meleis (1999) µια µετάβαση είναι 

πετυχηµένη όταν υπάρχει  

• επαναπροσδιορισµός νοήµατος, δηλαδή τα άτοµα εξερευνούν το νόηµα της 

µετάβασής τους και υιοθετούν καινούρια νοήµατα ή διατηρούν νοήµατα του 

παρελθόντος που είναι λειτουργικά και στην παρούσα κατάσταση 

• ρεαλιστικές προσδοκίες, τα άτοµα αναπτύσσουν προσδοκίες που συνάδουν µε 

τα νέα δεδοµένα 

• επαναδόµηση ρουτινών και καθηµερινότητας, τα άτοµα δοµούν νέες ρουτίνες 

που καθιστούν τη ζωή τους προβλέψιµες και διαχειρίσιµες 

• ανάπτυξη νέας γνώσης και ικανοτήτων που να ικανοποιούν τις νέες ανάγκες 

για γνώση και πληροφόρηση. Επίσης, τα άτοµα αναπτύσσουν τις δεξιότητες 

να ανακαλύπτουν τη γνώση που χρειάζονται 

• το άτοµο συνεχίζει να καλλιεργεί ταυτότητες, σχέσεις και να περιβάλλοντα 

του παρελθόντος και που συνεχίζουν να είναι λειτουργικά και στη νέα 

κατάσταση της µετάβασης που διαµορφώνεται 

• εξερεύνηση νέων επιλογών, ώστε το άτοµο να νιώθει ότι αυτενεργεί κατά τη 

µετάβασή του και 

• προσωπική ανάπτυξη µέσω ευκαιριών που το ίδιο το άτοµο έχει ανακαλύψει. 

 

3. Ορισµός της σύνταξης 

Η συνταξιοδότηση ορίζεται  από τον Super (1957, 1990 στο Reitzes, 2004) ως µία 

κατάσταση «παρακµής» (decline) διότι, τα άτοµα από την άποψη της καριέρας 
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βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της εργασιακής του πορείας. Αργότερα, ονόµασε το 

στάδιο της συνταξιοδότησης «αποσύνδεση» (disengagement), αλλά αυτό το στάδιο  

δεν έτυχε ανάλογης προσοχής από τον Super, καθώς πρόκειται κατά παράδοση για το 

στάδιο κατά το οποίο το άτοµο αποσύρεται από την εργασία µε σκοπό την 

ξεκούραση, τη χαλάρωση και τον ελεύθερο χρόνο. 

Αυτό το µοντέλο, όµως, δεν εξυπηρετεί τα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως εποχή δια βίου µάθησης, αλλά και δια βίου εργασίας και πλέον η 

συνταξιοδότηση δεν αποτελεί το τελευταίο στάδιο της σταδιοδροµίας, το στάδιο της 

εξόδου, αλλά µπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από την εργασία ή  µερικώς µε 

ηµιαπασχόληση. Σίγουρα, υπάρχει µία γενικότερη τάση ταυτόχρονο από παγκόσµιους 

οργανισµούς (ενδεικτικά ΟECD,1998, CEDEFOP,2010, WHO,2002) και από τα  

κράτη, να προωθούν την ενεργή γήρανση (active ageing) ως αντίδοτο στις επιπτώσεις 

της γήρανσης του πληθυσµού που είναι σύµφωνα µε τη Eurostat (2011, σελ.7)  «η 

πίεση στα οικονοµικά αποθέµατα του δηµοσίου και τα οικονοµικά συστήµατα, ένταση 

στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και σύνταξης, η προσαρµογή της οικονοµίας, για 

ορισµένα εργασιακά περιβάλλοντα, σε ένα εργατικό δυναµικό γερασµένο, τις ελλείψεις 

στην αγορά εργασίας καθώς ο αριθµός των ατόµων που εργάζεται  µειώνεται, η πιθανή 

ανάγκη για αύξηση του αριθµού των εκπαιδευµένων επαγγελµατιών υγείας, η 

υψηλότερη ζήτηση για υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και της µακροχρόνιας 

(θεσµοθετηµένη) φροντίδας, η πιθανή σύγκρουση µεταξύ των γενεών για τη διανοµή 

των πόρων». 

3.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της συνταξιοδότησης 

Η µέχρι τώρα έρευνα για τη συνταξιοδότηση έχει διαµορφώσει τέσσερα εννοιολογικά 

σχήµατα µε τα οποία µπορεί να γίνει κατανοητό το φαινόµενο της σύνταξης (Wang & 

Shultz, 2010). Έτσι, η σύνταξη µπορεί να ιδωθεί ως απόφαση, ως διαδικασία 

προσαρµογής, ως στάδιο επαγγελµατικής εξέλιξης και ως µέρος διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού. Σε κάθε εννοιολογικό σχήµα εντάσσονται και οι ανάλογες 

θεωρίες που το στηρίζουν. 

Α. Η Συνταξιοδότηση ως Απόφαση 

Σύµφωνα µε αυτό το σχήµα, όταν το άτοµο αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί, αρχίζει 

σταδιακά να αποδεσµεύεται ψυχολογικά από την εργασία του και να αποµακρύνεται, 
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οι επαγγελµατικές του δραστηριότητες ατονούν, ενώ συγχρόνως, αρχίζουν να 

ενισχύονται άλλες πτυχές της ζωής του, όπως η οικογένεια και οι κοινωνικές επαφές. 

Τα άτοµα για να πάρουν την απόφαση βασίζονται πολύ στην πληροφορία. Οι θεωρίες 

που στηρίζουν το συγκεκριµένο σχήµα είναι η θεωρία της ορθής απόφασης, σύµφωνα 

µε την οποία τα άτοµα συγκρίνουν τη δική τους  οικονοµική τους κατάσταση σε 

σχέση µε την επικρατούσα οικονοµική κατάσταση. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα 

άτοµα θα συνταξιοδοτηθούν µόνο όταν αισθανθούν οικονοµικά ασφαλή.  

Ακόµη, η συνταξιοδότηση ως απόφαση εξηγείται και µε τη θεωρία της αυτο-εικόνας, 

καθώς και µε τη θεωρία των ρόλων. Οι δύο αυτές θεωρίες βασίζονται στα 

δηµογραφικά στοιχεία, την εργασιακή πείρα, την οικογενειακή κατάσταση, το είδος 

της εργασίας και την αποδοτικότητα των ατόµων µε το σκεπτικό ότι όλα αυτά τα 

στοιχεία επηρεάζουν τους ανθρώπους στο σχηµατισµό της αυτο-εικόνας τους και των 

ρόλων τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά η απόφαση για συνταξιοδότηση αξιολογείται 

θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε το αν ταιριάζει στην αντίληψη των ατόµων για την 

αυτο-εικόνα τους και τους ρόλους τους. 

Επίσης, υπάρχει η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς, που συνδέει την 

εργασιακή συµπεριφορά, τη συµπεριφορά προς τη σύνταξη και το χώρο εργασίας ως 

καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση για σύνταξη. 

Επίσης, τονίζει την κοινωνική πίεση που ωθεί στη σύνταξη. Τέλος, η θεωρητική 

σύνδεση της παραγωγικότητας του εργαζόµενου, τα χαρακτηριστικά της εργασίας και 

η κατάσταση της υγείας σχετίζονται και µε τη θεωρία των προσδοκιών. 

Συγκεκριµένα, εάν το άτοµο δέχεται από το περιβάλλον του ότι έχει χαµηλή 

αποδοτικότητα, είναι πιο πιθανό να συνταξιοδοτηθεί. 

Ένα κενό του εννοιολογικού σχήµατος της σύνταξης ως απόφασης είναι το γεγονός 

ότι δεν αποφασίζουν όλοι να συνταξιοδοτηθούν. Πολλές φορές, αναγκάζονται. 

Β. Η Συνταξιοδότηση ως διαδικασία προσαρµογής 

Η θεωρία αυτή θεωρείται πιο πλήρης από την προηγούµενη, αφού εξετάζει τη 

συνταξιοδότηση ως ένα πολύπλοκο λειτουργικό µηχανισµό. Σε αυτή τη θεωρία οι 

εξηγήσεις βασίζονται στις θεωρίες της δια βίου προοπτικής, θεωρία της συνέχειας και 

θεωρία ρόλων. 
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Η βασική ιδέα της πρώτης είναι ότι αν το άτοµο έχει µάθει να διαχειρίζεται τις 

µεταβάσεις µε ευελιξία  στη ζωή του, έτσι θα διαχειριστεί και αυτήν. Οι επιστήµονες 

που βασίζονται στη θεωρία της συνέχειας δίνουν έµφαση στο γεγονός ότι οι 

άνθρωποι έχουν την τάση να διατηρούν τη συνοχή τους και να προσαρµόζονται στη 

σύνταξη χωρίς διακοπή, εκτός αν υπάρχουν πολύ µεγάλες δυσκολίες στη διατήρηση 

της συνοχής. 

Η θεωρία ρόλων επισηµαίνει τους ρόλους της εξόδου και της µετάβασης που 

πρόσκεινται στη διαδικασία της σύνταξης. Κατά το ρόλο της εξόδου από την εργασία 

αποδυναµώνονται οι σχέσεις µε την εργασία και ενδυναµώνονται αυτοί της 

οικογένειας. Επίσης, η θεωρία αυτή επισηµαίνει ότι η µετάβαση θα µπορούσε να 

οδηγήσει είτε σε θετική είτε σε αρνητική προσαρµογή εάν η µετάβαση ταιριάζει στις 

αξίες και τους σκοπούς του ατόµου. 

Γ. Η Συνταξιοδότηση ως µέρος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

Βασίζεται στη γενική συστηµική θεωρία που προσοµοιάζει τους επιχειρησιακούς 

οργανισµούς (organizations) µε τους βιολογικούς οργανισµούς. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού είναι ένα υποσύστηµα που ανταλλάσσει 

πληροφορίες και ενέργεια µε το περιβάλλον για να έλξει, να αναπτύξει, να 

κινητοποιήσει και να συγκρατήσει τους εργαζόµενους που επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία και επιβίωση του οργανισµού του οργανισµού/ 

επιχείρησης ανθρώπινου δυναµικού επηρεάζονται από κοινωνικά, οικονοµικά, 

πολιτικά και πολιτισµικά πλαίσια.  

∆. Η Συνταξιοδότηση ως στάδιο επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

 Η θεωρία αυτή υιοθετεί την οπτική ότι η σύνταξη δε σηµατοδοτεί την έξοδο από την 

εργασία, αλλά την εξέλιξη σε ένα επόµενο στάδιο της επαγγελµατικής ζωής. Ως προς 

αυτή τη θεωρία οι Wang et al. (2008) ανεγνώρισαν 3 επίπεδα ή παράγοντες που έχουν 

αντίκτυπο στην επαγγελµατική εξέλιξη των συνταξιούχων: το ίδιο το άτοµο, η 

εργασία και τα οργανωσιακά επίπεδα.  

Ως προς το άτοµο, παίζει ρόλο το φυσικό γήρας, το γνωστικό γήρας, η εµπειρία και η 

πείρα. Ως προς την εργασία, παίζουν ρόλο η τεχνολογική γνώση, εργασιακά 

χαρακτηριστικά, εργασιακοί αγχογόνοι παράγοντες. Ως προς το επίπεδο οργανισµού, 

παίζει ρόλο το εργασιακό κλίµα σε σχέση µε την ηλικιακή απαξίωση. 
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Εκτός από αυτά τα τρία επίπεδα, όπως προαναφέρθηκε η σύνταξη ως κοµµάτι της 

επαγγελµατικής εξέλιξης εξετάζεται µε βάση το µακροσκοπικό, το µέσο και το 

µικροσκοπικό επίπεδο. 

3.2. Η Συνταξιοδότηση σε τρία επίπεδα έρευνας 

Α. Η Συνταξιοδότηση στο µακροσκοπικό επίπεδο 

Όπως προαναφέρθηκε σε µακροσκοπικό επίπεδο ενδιαφέρει να εξεταστούν και να 

συζητηθεί η πολιτική που ακολουθείται µε σκοπό να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες 

που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσµού και την παράλληλη υποχώρηση της 

βάσης του νεανικού εργατικού δυναµικού. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση 

γίνεται προσπάθεια να βρεθούν λύσεις από παγκόσµιους και εθνικούς οργανισµούς 

µε σκοπό την επιµήκυνση του χρόνου εργασίας των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνει και η σύνδεση µε την ενεργή γήρανση, 

για την οποία έγινε ήδη λόγος πολύ συνοπτικά παραπάνω, ότι είναι η πολιτική που 

ακολουθείται από τα κράτη και τους παγκόσµιους οργανισµούς για την αντιµετώπιση 

της γήρανσης του πληθυσµού και των αποτελεσµάτων της. 

Για να µπορέσουµε να δούµε, όµως που αποσκοπεί, αυτή η πολιτική είναι καλό να 

εξετάσουµε τους ορισµούς που διαµορφώθηκαν από τους παγκόσµιους οργανισµούς 

ΟECD(2003), CEDEFOP(2010), και WHO (2002).  

Έτσι, λοιπόν, σύµφωνα µε τον WHO (2002), η ενεργός γήρανση συνίσταται στη 

«διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία, συµµετοχής και της 

ασφάλειας, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι 

γερνούν» (σελ.12).  

Ο ορισµός που δίνεται από τον OECD (2003) «Η ικανότητα των ανθρώπων, καθώς 

µεγαλώνουν, να ζουν παραγωγικές ζωές στην κοινωνία και την οικονοµία» (στο 

Hutchinson et al., 2006, σελ.9) 

Τέλος, ο ορισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU, 2010), την ευρωπαϊκή πολιτική 

καθορίζει τα εξής, ότι «η πολιτική της ενεργούς γήρανσης είναι µια συνεκτική 

στρατηγική που θα καταστήσει δυνατή την ευγηρία στις σύγχρονες γηράσκουσες 

κοινωνίες. Η ενεργός γήρανση αφορά στην προσαρµογή της ζωή στο γεγονός ότι ζούµε 

περισσότερο και πιο εύπορα και µε περισσότερη υγεία απ’ ότι πριν. Επίσης αφορά και 



~ 35 ~ 

 

στην άδραξη των ευκαιριών που προσφέρονται από αυτές τις βελτιώσεις. Στην πράξη 

αυτό σηµαίνει την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, παράταση του εργασιακού βίου, 

µεταγενέστερη συνταξιοδότηση αργότερα, και ενεργή συµµετοχή µετά τη 

συνταξιοδότηση» (στο Hutchinson et al., 2006, σελ. 10). 

 

Εάν συγκρίνουµε του τρεις αυτούς ορισµούς, καταρχάς προκύπτει ότι υπάρχουν 

διαφορές µεταξύ τους, καθώς στον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, 

τονίζεται ότι η ενεργός γήρανση είναι η κοινωνική πολιτική που θα βοηθήσει στη 

βελτιστοποίηση, άρα την καλυτέρευση της υγείας, της συµµετοχής στην ζωή και της 

ασφάλειας µε σκοπό την ποιοτικότερη ζωή. Από την άλλη, ο ορισµός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εφαλτήριο την ποιοτική ζωή και επιζητεί προσαρµογή 

στα νέα δεδοµένα µε σκοπό να εκµεταλλευτούµε όσο το δυνατό περισσότερο αυτά τα 

νέα δεδοµένα. Τέλος, ο ορισµός του OECD είναι πολύ λιτός και επισηµαίνει την 

παραγωγικότητα και στον οικονοµικό τοµέα και τον κοινωνικό. 

Ένα εύλογο συµπέρασµα που προκύπτει από τις παραπάνω διαφορές που 

παρουσιάζουν οι ορισµοί είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια 

της ενεργούς γήρανσης και των εφαρµογών της στην πράξη. Όσον αφορά την 

κοινωνική πολιτική Προκύπτει µία κατεύθυνση που, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι έχει 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα και µία που έχει περισσότερο τεχνοκρατικό χαρακτήρα µε 

την έννοια ότι ο σκοπός είναι να στηριχτεί η οικονοµία µε µέσο τους ανθρώπους. Από 

την άλλη, προκύπτει το ερώτηµα πώς τα άµεσα ενδιαφερόµενα άτοµα 

προσλαµβάνουν την ιδέα. Το αποτέλεσµα µιας έρευνας µε αυτό το ερώτηµα που 

διενεργήθηκε µε συνεντεύξεις σε 337 άτοµα , ηλικίας 65+,  στην Αγγλία, έδειξε ότι 

τα άτοµα συνέδεαν την έννοια της ενεργού γήρανσης µε την καλή υγεία και τη 

φυσική κατάσταση, τις κοινωνικές δραστηριότητες, την πνευµατική δραστηριότητα 

και τις κοινωνικές σχέσεις (Bowling, 2008), όχι , όµως µε την τάση των παγκόσµιων 

οργανισµών να προσπαθούν να προωθήσουν τα οικονοµικά συµφέροντα. Εύλογο 

ερώτηµα είναι πώς θα σχηµατιστούν οι κατά κράτη εθνικές πολιτικές και τι µορφή θα 

έχουν. Και εν τέλει είναι λογικό το ερώτηµα, όπως το θέτουν οι Hartlapp & Schmid 

(2008), γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες η περισσότερη εργασία βοηθάει τα άτοµα 

να έχουν περισσότερη ποιότητα στην ζωή τους και κατά συνέπεια να ενισχύουν και 

την εθνική οικονοµία, γιατί, όντως στους παραπάνω ορισµούς, συνδέονται οι όροι 

υγεία, παραγωγικότητα, ευζωία. 
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Όπως και να έχει, η ενεργός γήρανση ως πολιτική έχει επηρεάσει τη συνταξιοδότηση 

και έχει ανοίξει το δρόµο για πολλούς τρόπους συνταξιοδότησης, καθώς η απόφαση 

για σύνταξη επηρεάζεται στην εποχή µας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή 

από την πολιτική, την οικονοµική και προσωπική κατάσταση (Guérin & Legros, 

2005) των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας. Στην Ελλάδα έχει, επίσης, υπάρξει µελέτη 

(Μπαγκαβός, 2006) για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης όσον αφορά τον 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγικό τοµέα. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας δείχνουν ότι τα επίπεδα της συµµετοχής των ατόµων µεγαλύτερης ηλικία 

στον παραγωγικό τοµέα είναι πολύ ασθενή, ενώ µέχρι το 2025 θα υπάρχει 

αναπόφευκτη αύξηση των ατόµων µε ηλικίες 55-64 που θα πρέπει να εργάζονται. 

Άρα, οι πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση του εργατικού δυναµικού αυτής της 

οµάδας ενδιαφέρουν άµεσα και την Ελλάδα. 

Μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ενεργού γήρανσης ως πολιτικής, προκύπτουν τα 

παρακάτω πιο εξειδικευµένα. Καταρχάς, ενδιαφέρει πολύ το θέµα της 

παραγωγικότητας των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας και κατά πόσο θα µπορούν από 

εδώ και πέρα τα κράτη να «προστατεύουν» οικονοµικά τους εργαζόµενους 

µεγαλύτερης ηλικίας χωρίς να είναι περισσότερο παραγωγικοί από τους νεώτερους. 

(De Lange & Evers, 2006). Μια τέτοια πολιτική, βέβαια, έρχεται σε αντίθεση µε την 

ενεργό γήρανση η οποία επισηµαίνει τα θέµατα διακρίσεων κατά των ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας και έτσι ο ηλικισµός γίνεται µέρος των κρατικών και 

παγκόσµιων πολιτικών, όπως για παράδειγµα η προσαρµογή του εργασιακού 

περιβάλλοντος στους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, ώστε αφενός να µη 

γίνονται ηλικιακές διακρίσεις αφετέρου να είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό, ώστε να 

παραµείνουν εργασιακά ενεργοί και όλο αυτό λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις που 

επικρατούν ανάµεσα στα άτοµα και  στους οργανισµούς, ώστε σε µακροσκοπικό 

επίπεδο να υπάρχουν όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσµάτων για το κράτος 

(Stein, et al., 2006). Σε αυτό το επίπεδο εισέρχονται και θέµατα 

πολυπολιτισµικότητας. Για παράδειγµα, ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα σε άντρες 

και γυναίκες, µετανάστες και µη-µετανάστες, ακόµη και ανάµεσα σε διαφορετικούς 

παραγωγικούς τοµείς (Ekamper, 2006). Τέλος, στο παραπάνω πλαίσιο εξετάζεται και 

το θέµα της ασφάλειας σε συνδυασµό µε την ευελιξία στην εργασία µε σκοπό να 

έχουν συµφέρον και οι µεγαλύτεροι εργαζόµενοι και οι οργανισµοί/ εταιρείες και τα 

κράτη (Tros, 2006). 
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Β. Η Συνταξιοδότηση στο µέσο επίπεδο. 

Όσον αφορά το µέσο επίπεδο, τα θέµατα που απασχολούν αφορούν την αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας βάσει 

µελετών για την ηλικία και εάν αυτή µπορεί να ταξινοµηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

σχηµατιστούν ηλικιακές οµάδες που να αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα και να 

έχουν κοινά συµφέροντα, ώστε να υπάρχει ανάπτυξη της σταδιοδροµίας τους και σε 

µεγαλύτερη ηλικία (van der Heijde, 2006) ή πως µπορεί να γίνει φιλική προς τις 

µεγαλύτερες ηλικίες διαχείριση εργατικού δυναµικού (Martens et al., 2006) µε την 

προσπάθεια εµπλοκής τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε σκοπό να αυξηθεί η 

εργασιακή ικανοποίηση. Σε αυτό το επίπεδο µελετάται και η στάση των εργοδοτών 

απέναντι στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (Strate, 2006). 

Γ. Η Συνταξιοδότηση στο µικροσκοπικό επίπεδο. 

Όσον αφορά το τρίτο επίπεδο ενδιαφέρει να γίνει γνωστή η αντιµετώπιση του 

εργασιακού περιβάλλοντος από την ηλικιακή οµάδα που εξετάζεται, καθώς και τα 

κίνητρα ή εµπόδια που αντιµετωπίζουν (Mott, 2006). Άλλο θέµα είναι η απόφαση για 

συνταξιοδότηση, η µετάβαση σε αυτήν, αλλά και η απόφαση για συνέχιση της 

εργασίας µετά τη σύνταξη (Venneberg, 2006). Τέλος, γίνεται προσπάθεια να γίνει 

αντιληπτή η ανθρώπινη ανάπτυξη µέσα από την οπτική ολόκληρης της ζωής και της 

γήρανσης (Wolf, 2006). 

Όσον αφορά ειδικότερα για το θέµα της µετάβασης, αυτό µελετάται κυρίως ως προς 

τους παράγοντες που διευκολύνουν τη µετάβαση ή αποτρέπουν τη µετάβαση µε 

σκοπό να επιµηκυνθεί η περίοδος της εργασίας. Αυτό συµβαίνει για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και προκύπτει από τις κοινωνικές πολιτικές που προωθούν 

οι παγκόσµιοι οργανισµοί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µελετάται η µετάβαση µε σκοπό 

να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους τα άτοµα αποφασίζουν να βγουν στη σύνταξη 

και η διαδικασία αυτής. Έτσι, λοιπόν, ερευνώνται οι ψυχολογικές διαστάσεις, όπως η 

εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή εξουθένωση πώς επιδρούν στην απόφαση 

για σύνταξη (Kubitcek, et al., 2010). ∆ίνεται µεγάλη έµφαση στο πως τα άτοµα αυτά 

µπορούν να αυξήσουν τη γνώση τους και παράλληλα να αποκτήσουν καινούριες 

δεξιότητες και ικανότητες µε σκοπό να αυξήσουν την απασχολησιµότητά τους 

(Cedefop, 2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αύξησης της απασχόλησης κινείται 

και η διερεύνηση των κινήτρων για συνταξιοδότηση , οι οικονοµικοί παράγοντες, ο 
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ρόλος της υγείας και της οικογένειας , η κοινωνική τάξη, η φύση της εργασίας 

(Flynn, 2010, Reitzes & Mutran, 2010) . 

Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι τουλάχιστον για τις δυτικές χώρες µε τα νέα 

δεδοµένα, η µετάβαση από την εργασία στην απασχόληση έχει γίνει περίπλοκη και 

ποικιλόµορφη διαδικασία (Micheel et al., 2011).  Γι’ αυτό και θέµατα όπως η ηλικία, 

τα χαρακτηριστικά των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας, οι θεωρίες που ως τώρα 

εξηγούσαν τις µεταβάσεις από τη µια ηλικία στην άλλη, οι θεωρίες που εξηγούσαν 

την έξοδο από την εργασία, η ίδια η φύση της σύνταξης όλα αυτά αναθεωρούνται µε 

σκοπό αφενός να εξηγήσουν τη νέα κατάσταση που δηµιουργείται για την ηλικιακή 

οµάδα των 55+, αφετέρου να γίνει καλύτερη προσαρµογή σε αυτήν τη νέα 

κατάσταση για τα άτοµα αυτά µε βοήθεια που θα δοθεί σε αυτά από το κράτος, µέσα 

στην οποία εντάσσεται και η συµβουλευτική συνταξιοδότησης. 
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Κεφάλαιο 3ο 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η έρευνα όσον αφορά  την αναγκαιότητα και το 

σκοπό της, το ερευνητικό ερώτηµα, τη  µεθοδολογική προσέγγιση, το ερευνητικό 

εργαλείο, τους συµµετέχοντες στην έρευνα, τον τρόπο διεξαγωγής της  και τους  

περιορισµούς της. 

1. Αναγκαιότητα της έρευνας. 

Όπως ήδη φάνηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, οι δηµογραφικές εξελίξεις εγκυµονούν 

κινδύνους για την οικονοµική σταθερότητα των δυτικών κοινωνιών. Τα κράτη αυτά 

στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν πολιτικές, µέσα στις οποίες είναι και η 

συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού, που να ανταποκρίνονται στις νέες 

ανάγκες για εργατικό δυναµικό, προσπαθούν να κατανοήσουν όλες τις παραµέτρους 

που θα έκαναν τα άτοµα να παραµείνουν στον επαγγελµατικό στίβο. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο η κατανόηση της µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση 

φωτίζει πολλά κίνητρα τα οποία ωθούν τα άτοµα της ηλικιακής οµάδας 55+ να 

συνταξιοδοτηθούν ή όχι. 

Η παρούσα εργασία είναι κοµµάτι αυτών των ερευνητικών προσπαθειών που γίνονται 

παγκοσµίως, αλλά ακόµη περισσότερο για την Ελλάδα κρίνεται πολύ σηµαντική, 

καθώς πρόκειται για µια χώρα που σύµφωνα µε ελληνικά στοιχεία ως το 2025 θα 

είναι πολύ αισθητή η ανάγκη για εργατικό δυναµικό µεγαλύτερης ηλικίας 

(Μπαγκαβός, 2006). Έτσι,  λοιπόν,  µε την παρούσα έρευνα γίνεται µία προσπάθεια 

κατανόησης του φαινοµένου της µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση 

και ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η ΣΥ.Π. Από τα παραπάνω προκύπτει και η 

αναγκαιότητα για µια έρευνα που κατευθύνεται προς αυτά τα θέµατα και ακόµη 

περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη ανάλογη στον ελληνικό χώρο. 

2. Σκοπός της έρευνας. 

Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να περιγράψει το φαινόµενο της 

µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση και ο ρόλος της συµβουλευτικής 

επαγγελµατικού προσανατολισµού. Επιµέρους στόχοι είναι να περιγραφούν οι 

διαστάσεις του φαινοµένου και ο τρόπος που τα άτοµα βιώνουν τη µετάβαση, δηλαδή 

ποια είναι η ουσία της εµπειρίας τους. Με βάση αυτή την περιγραφή της δοµή 

παρουσιάζονται και πτυχές της ΣΥ.Π και ειδικότερα της συµβουλευτικής 

συνταξιοδότησης. 

3. Το ερευνητικό ερώτηµα 

Το ερευνητικό ερώτηµα που προκύπτει είναι: 



~ 40 ~ 

 

α) Ποια είναι η βαθύτερη εµπειρία των ατόµων που µεταβαίνουν από την εργασία 

στη σύνταξη; 

β) Ποιος είναι ο ρόλος της συµβουλευτικής επαγγελµατικού προσανατολισµού και 

της συµβουλευτικής σύνταξης;  

4.  Το ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο είναι η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη. Το εργαλείο βασίστηκε 

στο θεωρητικό πλαίσιο και έτσι χωρίζεται σε ερωτήµατα που αφορούν δύο µέρη, το 

ένα αναφέρεται στο πριν τη σύνταξη (π.χ. «Πώς αποφασίσατε να βγείτε στη 

σύνταξη», ποιες ήταν οι προσδοκίες σας για τη σύνταξη;») και το άλλο αφορά στο 

µετά τη σύνταξη (π.χ « ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε τώρα;»). Τέλος ένα τρίτο 

µέρος διερευνά  την ανάγκη  των ατόµων για ΣΥ.Π. (π.χ. « Θα επισκεπτόσασταν ένα 

σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού;»). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν 

ακολουθείται πάντα η ίδια σειρά και πολλές φορές γίνονται και ερωτήσεις που 

γεννώνται κατά τη ροή της συνέντευξης. 

5. Η διεξαγωγή της έρευνας. 

Για την έρευνα διεξήχθησαν 8 συνεντεύξεις. Ο αριθµός αυτός δικαιολογείται όταν 

ακολουθεί κάποιος τη φαινοµενολογική µέθοδο, καθώς ο ελάχιστος αριθµός για τη 

διεξαγωγή είναι κατά το Giorgi (1985) οι τρεις συνεντεύξεις. Τα υποκείµενα που 

πήραν µέρος ήταν 6 γυναίκες και 2 άντρες που βιώνουν  την εµπειρία της µετάβασης 

και έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Η προσέγγιση των ατόµων έγινε 

µέσα απο το δίκτυο γνωστών της ερευνήτριας. Αφού τους εξηγήθηκε συνοπτικά η 

διαδικασία της συνέντευξης και εφόσον υπήρξε συναίνεση (προφορική), οι 

συµµετέχοντες επέλεξαν τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης. 

6. Περιορισµοί της έρευνας. 

Ο βασικός  περιορισµός της παρούσας έρευνας αφορά τη γενικευσιµότητα των 

δεδοµένων. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της φαινοµενολογικής µεθόδου, µπορεί 

να υπάρξει γενικευσιµότητα των δεδοµένων. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι στην που 

παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος άτοµα που κατοικούν και βιώνουν την εµπειρία της 

µετάβασης στη συνταξιοδότηση στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό 

περιορίζει τη γενικευσιµότητα των ευρηµάτων, καθώς δε γνωρίζουµε ποια είναι η 

ανάλογη εµπειρία των ατόµων που διαβιούν στην ύπαιθρο. Ένας ακόµη περιορισµός 

είναι ότι οι συµµετέχοντες προέρχονται από το δίκτυο γνωστών της ερευνήτριας και 

έτσι τα 5 απο τα 9 άτοµα ανήκουν στον κλάδο των εκπαιδευτικών, αν και έγινε 

προσπάθεια να υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλία. 

Στο τέλος παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και η µέθοδος 

ανάλυσης των δεδοµένων µε βάση τη φαινοµενολογική µέθοδο. Ο λόγος για αυτή την 

ξεχωριστή παρουσίαση είναι ότι γίνεται µια σχετικά εκτενής- για τα δεδοµένα 

διπλωµατικής εργασίας- αναφορά στη µέθοδο αυτή. 
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Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Για την ανάλυση και αξιολόγηση των ευρηµάτων της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε η 

φαινοµενολογική µέθοδος, η οποία διαφέρει από τις ποσοτικές, αλλά και τις ποιοτικές 

µεθόδους ως προς τη φιλοσοφική της προέλευση καθώς και ως προς τον τρόπο 

προσέγγισης του φαινοµένου που ερευνάται. Έτσι στο πρώτο µέρος θα επιχειρηθεί να 

φανεί η φαινοµενολογία ως φιλοσοφικό ρεύµα µε τα βασικά της στοιχεία και σε ένα 

δεύτερο η φαινοµενολογία ως µέθοδος έρευνας. Θεωρείται αναγκαίο να φανούν και 

οι δύο πλευρές της φαινοµενολογίας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. 

1. Η φιλοσοφική προέλευση της φαινοµενολογικής µεθόδου και η 

διαφορετική προσέγγιση των ανθρώπινων πραγµάτων. 

Ο Husserl (1859-1938) αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ο πατέρας της 

φαινοµενολογίας, αν και o όρος φαινοµενολογία εµφανίζεται ήδη από το 19 αιώνα  

στο Hegel, στο Phenomenology of Spirit (1807) (Dowling, 2007). Αρχικά, η σκέψη 

του Husserl ήταν επικεντρωµένη στα µαθηµατικά, αργότερα όµως, αποφάσισε να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του στη φιλοσοφία κάτω από την εποπτεία του Franz 

Brentano (Reeder, 1987), ο οποίος χρησιµοποίησε το όρο «περιγραφική 

φαινοµενολογία» (Moustakas, 1994).   

 

Παρακολουθώντας την πορεία του Husserl, βλέπει κανείς τη µετακίνηση της σκέψης 

του από την ίση θέση του υποκειµενικού και αντικειµενικού στην κυριαρχία του 

υποκειµενικού έναντι του αντικειµενικού. Αυτή η µετακίνηση της σκέψης τον 

οδήγησε τελικά στη διατύπωση της φαινοµενολογίας ως ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό 

ρεύµα  (Laverty, 2003), όπως παρουσιάζεται το 1900 στο έργο Logical Investigations 

(Reeder,1987). Στο συγκεκριµένο έργο, πρωτεύουσα θέση έχει η υποκειµενικότητα, 

στην οποία δίνει µια διαφορετική θέση από αυτήν που κατείχε στην καρτεσιανή 

φιλοσοφία, αφού για τον Husserl η υποκειµενικότητα δεν αποτελεί εµπόδιο για την 

κατανόηση της πραγµατικότητας,  όπως στην καρτεσιανή λογική, αλλά, εάν εξετάσει 

κανείς τις δοµές της σε βάθος, θα βρει την πραγµατικότητα. 

Σε µια εποχή που κυριαρχούσε ο θετικισµός στην επιστήµη και η επίδραση του 

καρτεσιανού δυισµού, ο Husserl πρότεινε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κάνει 

κανείς φιλοσοφία. Ορµώµενος, λοιπόν, από την επιστήµη της ψυχολογίας, έκρινε ότι  
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γινόταν µια έντονη προσπάθεια  να εφαρµόζονται οι κανόνες των φυσικών επιστηµών 

στους ανθρώπους και τα ανθρώπινα πράγµατα. Βασική θέση  της ψυχολογίας ήταν να 

θεωρεί τον άνθρωπο ως υποκείµενο που, για να γνωρίσει την αντικειµενική 

πραγµατικότητα, πρέπει να ξεπεράσει την υποκειµενικότητά του, µία σκέψη που 

οδηγεί στον καρτεσιανό δυϊσµό. Βάσει αυτής της θέσης υιοθετούνταν από τους 

επιστήµονες και οι ανάλογες µέθοδοι των φυσικών επιστηµών µε σκοπό να εξαχθούν 

αντικειµενικά µετρήσιµα συµπεράσµατα. Όµως, ο Husserl διέκρινε ότι αυτή η 

θετικιστική προσέγγιση των ανθρωπίνων πραγµάτων αντί να οδηγεί σε κατανόηση, 

αντίθετα, επισκίαζε την ανθρώπινη πραγµατικότητα, γιατί, παρατήρησε ότι ο 

άνθρωπος  δεν αντιδρά απλώς σε εξωτερικά ερεθίσµατα, αλλά διαθέτει τη  δική του 

αντίληψη για τα ερεθίσµατα, δηλαδή δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα 

αντικείµενο ή ένα πείραµα, γιατί έτσι δε γίνεται καθόλου κατανοητή η ανθρώπινη 

κατάσταση.  Έτσι, καταρχάς, θεωρούσε ότι η πρωτοπρόσωπη εµπειρία βασισµένη 

στην περιγραφικότητα (Πουρκός & ∆αφέρµος, 2010), ως πρώτο και βασικό υλικό 

επιστηµονικής εξέτασης, θα µπορούσε να σταθεί εµπόδιο στην απο-ανθρωποποίηση 

της επιστήµης της ψυχολογίας (Wertz, 2005) που επιχειρούνταν µε την  

τριτοπρόσωπη αντικειµενική περιγραφή που ενέκριναν οι θετικές επιστήµες µέσα σε 

αυτές και η ψυχολογία, καθώς µε την απρόσωπη περιγραφή αποµακρυνόµαστε από 

το να κατανοήσουµε σε βάθος την ανθρώπινη σκέψη, ενώ ο Husserl έκρινε πώς για 

να καταλάβουµε την ανθρώπινη ύπαρξη πρέπει να αφουγκραστούµε την 

υποκειµενικότητα, γιατί µέσα από αυτήν «επιστρέφουµε στα ίδια τα πράγµατα» 

(Husserl, 1936/1970 στο Finlay, 2008, σελ.1), δηλαδή αναγνωρίζουµε την ουσία της 

πραγµατικότητά µας. Ακόµη περισσότερο όµως, δε διέκρινε την ύπαρξη σε 

αντικείµενα και υποκείµενα, αλλά θεωρούσε ότι παρουσιάζονται ενιαία µέσα στην 

εµπειρία (Laverty, 2003). Θεωρούσε ότι η σχέση ανάµεσα στην αντίληψη και τα 

αντικείµενα δεν είναι παθητική, αλλά ότι αυτή η σχέση ανάµεσα στην ανθρώπινη 

συνείδηση και τα αντικείµενα είναι ενεργητική, αφού η συνείδηση δοµεί συνέχεια και 

ενεργητικά τα αντικείµενα της εµπειρίας της, χωρίς να υπάρχει σε ένα ξεχωριστό 

µέρος διαφορετικό απ’ ότι τα αντικείµενα ή να είναι υπεράνω αυτών, αλλά βρίσκεται 

συγχρόνως µε αυτά και δοµεί ταυτόχρονα µε αυτά την πραγµατικότητα, γι’ αυτό και 

η συνείδηση είναι πάντα συνείδηση κάποιου αντικειµένου και σκοπός του Husserl 

ήταν να δείξει ότι αυτές οι δοµές της πραγµατικότητας µπορούν να γίνουν 

κατανοητές (Denzin & Lincoln, 2005). Έτσι, ο Husserl  θεωρούσε ότι κάποιος 

µπορούσε να προσεγγίσει την αλήθεια µε το να εισχωρεί όλο και βαθύτερα στη 
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συνείδηση χωρίς τη συµβολή του καρτεσιανού δυισµού  και του θετικιστικού τρόπου 

σκέψης (Laverty, 2003). Χωρίς δηλαδή τον κανόνα ότι υπάρχει κάτι έξω από εµάς, 

µια αντικειµενική αλήθεια, που πρέπει να γνωρίσουµε για να κατανοήσουµε την 

ύπαρξή µας (Priest, 1998), ούτε ότι χρειάζεται ένας µετρήσιµος τρόπος για να 

ανακαλύψουµε την πραγµατικότητα αυτή, ακριβώς γιατί για τον Husserl ο σκοπός 

δεν είναι να ελέγξουµε εάν υφίσταται πραγµατικότητα ή όχι, αλλά ποιες είναι οι 

δοµές της συνείδησης µε τις οποίες κατανοούµε την πραγµατικότητα (Lincoln, Sage 

Hanbook). Γιατί, εν τέλει, όπως ισχυρίζεται ο Husserl «αν και δε µπορούµε να 

είµαστε βέβαιοι για την ανεξάρτητη ύπαρξη των πραγµάτων,  µπορούµε να είµαστε 

βέβαιοι για το πώς εµφανίζονται άµεσα στη συνείδησή µας, ασχέτως αν το πραγµατικό 

αντικείµενο που βιώνουµε είναι µια αυταπάτη ή όχι» (Eagleton, 1989: 95). 

1.1 Παρουσίαση των βασικών όρων στη φαινοµενολογία 

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω, δηλαδή η φιλοσοφική 

προέλευση της φαινοµενολογικής µεθόδου θα πρέπει να γίνει η παρουσίαση των 

βασικών στοιχείων της που συνιστούν τη φαινοµενολογική φιλοσοφία. 

Ένας  βασικός όρος που πρέπει να γίνει κατανοητός  είναι ο όρος φαινόµενο για τη 

φαινοµενολογία. Φαινόµενο είναι  η οντότητα κάθε δεδοµένου, έτσι ακριβώς όπως 

δίνεται στη συνείδησή µας, ακόµη και υποκειµενικά ή µεροληπτικά  (Giorgi, 1997). 

Επίσης, όπως φάνηκε και παραπάνω πρωτεύουσα θέση έχει η συνείδηση, η οποία, 

όπως ειπώθηκε ήδη, δηµιουργεί την πραγµατικότητα συγχρόνως µε τα αντικείµενα, 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι  «αλληλοδοµούνται» (Pollio et al., 1997,  σελ. 7) και  η 

συνείδηση είναι πάντα συνείδηση τινός. Αυτή η ισότιµη σχέση ανάµεσα στη 

συνείδηση και τα πράγµατα γίνεται δυνατή µε την αποβλεπτικότητα ή αναφορικότητα 

ή προθετικότητα
4
 (intentionality). Η αποβλεπτικότητα είναι µία πνευµατική πράξη µε 

την οποία οι ουσίες των αντικειµένων παρουσιάζονται απευθείας στη συνείδηση 

(Priest, 1998). Έτσι,  η αποβλεπτικότητα είναι βασικό στοιχείο της συνείδησης, στην 

οποία µπορεί να εµφανιστεί ως αντικείµενο κάθε τι φυσικό, ψυχικό, αισθητό ή νοητό 

(Χασκόπουλος, 2004). Πιο απλά, «η αποβλεπτικότητα είναι µία αρχή µε την οποία 

                                                           
4
 Ο Χασκόπουλος (2004) αναφέρει ότι η ακριβής μετάφραση του όρου είναι «προθετικότητα» και 

συνεχίζει «στη φιλοσοφία αποδίδεται με το όρο “αποβλεπτικότητα ή αναφορικότητα”» (σελ. 19). Η 

αναφορικότητα είναι η ικανότητα των όντων με νόηση να αναφέρονται σε κάτι, ιδιότητα που δεν 

έχουν τα όντα χωρίς νόηση (ο.π.) 
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κάθε νοητική πράξη είναι συνδεδεµένη και υπονοεί ότι όλες οι αντιλήψεις έχουν νόηµα. 

Όλη η σκέψη, για παράδειγµα, το να φανταζόµαστε, να αντιλαµβανόµαστε, να 

θυµόµαστε αφορά πάντα τη σκέψη µας για κάτι, υπάρχει δηλαδή µια υπέρβαση, γιατί 

υπάρχει  σύνδεση της εµπειρίας  µε κάτι (ένα «αντικείµενο»), πέρα από το ίδιο το 

άτοµο, το οποίο  σηµαίνει κάτι για το άτοµο» (Wertz, 2005, σελ. 169).  Με άλλα 

λόγια, η αποβλεπτικότητα αφορά την εσωτερική εµπειρία του να είναι κάποιος 

ενσυνείδητος (Dowling, 2007). Συνεπώς, η συνείδηση είναι αποβλεπτική, είναι 

δηλαδή εµπρόθετη (intentional), αφού έχει πρόθεση  πάντα προς κάποιο αντικείµενο 

(Πουρκος & ∆αφέρµος, 2010). 

Μια ακόµη έννοια πολύ βασική για την κατανόηση της φαινοµενολογίας είναι να 

αντιληφθεί κανείς ότι η συνείδηση, εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

λειτουργεί και ως ένας αγωγός, µέσω του οποίου τα δεδοµένα εισέρχονται στη 

συνειδητότητα, γίνονται δηλαδή αντιληπτά (Giorgi, 1997). Τα δεδοµένα αυτά  

βρίσκονται  στο βιωµένο κόσµο του υποκειµένου, τα οποία γίνονται αντιληπτά από 

τη συνείδηση, η οποία όµως, παίζει και το ρόλο του παράγοντα που δίνει 

χαρακτηριστικά στα δεδοµένα αυτά, ώστε να µπορεί να υπάρξει και δοµή της 

βιωµένης εµπειρίας (Sadala & Adorno, 2002). Η βιωµένη εµπειρία, είναι µία 

σηµαντική έννοια στη φαινοµενολογία, γιατί αποτελεί το σηµείο έναρξής της (ο.π.), 

αφού, όταν υπάρχει η εµπειρία χ, τότε υπάρχει και το φαινόµενο χ για να γίνει 

αντικείµενο εξέτασης (ο.π.).  Για να γίνει αντικείµενο εξέτασης µια εµπειρία θα 

πρέπει να έχει ουσία.  Σύµφωνα µε το Husserl (στο Priest,1998)  για να κατέχει ουσία 

ένα αντικείµενο θα πρέπει να έχει ειδητική αναγκαιότητα, δηλαδή ένα αντικείµενο χ 

να ανήκει και στο είδος και στην ατοµικότητα του χ (να έχει τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά). Επίσης, η ουσία έχει και ειδητική παγκοσµιότητα, δηλαδή, εφόσον 

ένα αντικείµενο ανήκει στο είδος χ έχει την ουσία, ακόµη και αν δεν έχει την 

ατοµικότητα. Ο σκοπός της φαινοµενολογίας είναι να καταφέρει µέσα από ένα 

επιστηµονικό τρόπο να αποκαλύψει αυτή την ουσία της βιωµένης εµπειρίας και τα 

χαρακτηριστικά της. 

Αν και βασική επιδίωξη της φαινοµενολογίας είναι «να αποδεχόµαστε τα πράγµατα 

όπως είναι» (Πουρκός & ∆αφέρµος, 2010, σ.372), ωστόσο, σύµφωνα µε τον 

MacDonald (2001), ο Husserl συνέλαβε τη φαινοµενολογία µε σκοπό να επιχειρήσει 

να µεθοδεύσει επιστηµονικά τις δοµές της συνείδησης, γιατί χωρίς τις δοµές αυτές δε 
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µπορεί να γίνει αντιληπτό πώς αποκτάται η γνώση των αντικειµένων. Γι’ αυτό, για να 

µπορέσει ο ερευνητής να αναγνωρίσει τις δοµές των βιωµένων εµπειριών και τα ίδια 

τα πράγµατα από την οπτική του ατόµου που τα έχει βιώσει, θα πρέπει να  διατηρήσει 

µια συγκεκριµένη στάση, «την αναβολή κατηγοριοποίησης των νοηµάτων µε βάση τη 

δική του φυσική στάση και την εισαγωγή του στο βιωµένο κόσµο του ατόµου από το 

οποίο παίρνει συνέντευξη» (Hycner, 1985, σελ.281). Αυτή η στάση ονοµάζεται εποχή 

και δεν είναι µια εύκολη διαδικασία, καθώς  σύµφωνα µε το Ηusserl η φυσική στάση 

των ανθρώπων (natural attitude/ natural standpoint) είναι να έχει ο ερευνητής, όπως 

και όλοι οι άνθρωποι, προφαινοµενολογικά, ιδέες και σκέψεις για το πώς είναι ο 

κόσµος (Cope, 2005).  Για να πετύχει την εποχή και ν’ αποκτήσει απευθείας επαφή 

µε την ουσία των πραγµάτων, θα πρέπει  ο ερευνητής να βάλει σε µια παρένθεση τις 

δικές του νοηµατοδοτήσεις για το ερευνώµενο θέµα. Αυτό ονοµάζεται αναγωγή 

(ο.π.). Ο Husserl αναγνώρισε αρκετές  αναγωγές: «α) επιστηµονική αναγωγή (αποχή 

του ερευνητή από το σύνδροµο των φυσικών επιστηµών, αποχή δηλαδή από τις 

θεωρίες, τις αιτιοκρατικές εξηγήσεις, τις επιστηµονικές εννοιοποιήσεις και την πρότερη 

γνώση, προκειµένου να επιστρέψει στη φυσική στάση του προεπιστηµονικού βιόκοσµου, 

στη µη αναστοχαστική αντίληψη- κατανόηση του βιωµένου, καθηµερινού κόσµου), β) 

φαινοµενολογική ψυχολογική αναγωγή (τοποθέτηση σε παρένθεση των πεποιθήσεων 

που αφορούν την ύπαρξη και το τι παρουσιάζεται στον βιόκοσµο), γ) κοινωνικο-

ιστορική και πολιτισµική αναγωγή (τοποθέτηση σε παρένθεση κάθε αναπαράστασης 

που διαµορφώθηκε κοινωνικό- ιστορικά και πολιτισµικά), δ) υπαρξιακή αναγωγή 

(αποκλεισµός ή τοποθέτηση σε παρένθεση κάθε αισθητηριακού ή ενορατικού 

αντικειµένου, κάθε συγκυριακής εµπειρικής ποιότητας των αντικειµένων), ε) ειδητική 

αναγωγή (αποκλεισµός ή τοποθέτηση σε παρένθεση κάθε τι ατοµικού
5
), και στ) 

φαινοµενολογική ή υπερβατική αναγωγή (αποκλεισµός ή τοποθέτηση σε παρένθεση 

κάθε µη φαινοµενικού ή υπερφαινοµενικού δεδοµένου της αφελούς συνείδησης)» 

(Πουρκός & ∆αφέρµος, 2010, σελ. 378). Η εποχή λοιπόν, είναι η αναγωγή όλης της 

πρότερης γνώσης, δηλαδή η τοποθέτησή της σε προσωρινή αδράνεια (Priest, 1998). 

 

                                                           
5
 Η ειδητική αναγωγή γίνεται δυνατή μέσα από τη ευφάνταστης παραλλαγής (imaginative variation). 

Με τη σειρά της η φαντασιακή ποικιλότητα γίνεται δυνατή μέσω της φανταστική πρόσθεσης και 

αφαίρεσης ιδιοτήτων χαρακτηριστικών με σκοπό την αποκάλυψη της ουσίας. (Priest, 1998). 
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Τέλος, καλό είναι να αναφερθεί  µία ακόµη έννοια  ότι  η φαινοµενολογία αφορά την 

ζωή-µέσα-στον κόσµο, δηλαδή το βιωµένο κόσµο ή βιόκοσµο (van Manen, 1997 στο 

Laverty, 2003 ).  Σύµφωνα µε την Finlay (2008), ο βιόκοσµος   είναι ο κόσµος των 

αντικειµένων γύρω µας, όπως τα αντιλαµβανόµαστε  µέσα από τον εαυτό µας, το 

σώµα µας κα τις σχέσεις µας
6
.∆εν είναι «ένας εσωτερικός κόσµος ανασκόπησης, 

[αφού]“∆εν υπάρχει εσωτερικός άνθρωπος”, εξηγεί ο Merleau-Ponty (1962, xi), “ ο 

άνθρωπος είναι µέσα στον κόσµο, και µόνο µέσα στον κόσµο γνωρίζει τον εαυτό του”» 

(ο.π. σελ.1 ). 

2. Η φαινοµενολογία ως ερευνητική µέθοδος 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι  η φαινοµενολογία  ως φιλοσοφικό ρεύµα υπήρξε 

η εναλλακτική αντιµετώπιση της ανθρώπινη εµπειρίας, διαφορετική από αυτή που 

πρέσβευε το θετικιστικό παράδειγµα (McConnel et al., 2009) και ότι ως  

επιστηµονική µέθοδος  ανήκει  στο ανθρωπιστικό παράδειγµα. Σύµφωνα µε τους 

Πουρκό και ∆αφέρµο (2010) η φαινοµενολογία «συνιστά έναν εναλλακτικό σε σχέση 

                                                           

6
 Ο Asworth (1996) για να εξηγήσει την έννοια του βιωμένου κόσμου, σταχυολόγησε αποσπάσματα 

από το έργο του Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception (1945) : α) Η αίσθηση του εαυτού 

(selfhood), η ταυτότητα ανατροφοδοτείται απο την αντίληψη που έχει το άτομο για μια χ κατάσταση, 

αλλά και από την αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα όσον αφορά την κατάσταση αυτή. β) 

Κοινωνικότητα (Sociality), η κατάσταση επηρεάζει τη σχέση του ατόμου με τον κοινωνικό του 

περίγυρο και μέσω της γλώσσας έχει το ένα άτομο πρόσβαση στις νοηματοδοτήσεις του άλλου. γ) 

Ενσάρκωση (Embodiment). Το σώμα αποτελεί το μέσο που τοποθετούμαστε μέσα στο βιωμένο 

κόσμο και με αυτό ως μέτρο τον προσδιορίζουμε. δ) Χρονικότητα (Temporality). Ο τρόπος που η 

κατάσταση χ επηρεάζει την αίσθηση του χρόνου. ε) Χωρικότητα (Spatiality). Η κατάσταση χ 

επηρεάζει τα γεωγραφικά μέρη μέσα στα οποία δρούμε και θέλουμε να πάμε. στ) Σχέδιο (Project). Η 

κατάσταση χ επηρεάζει τα σχέδια του ατόμου ζ) Ομιλία (Discourse). Ποιους όρους- λέξεις  

χρησιμοποιεί το άτομο για να περιγράψει την κατάσταση χ;   Σύμφωνα με τον Wertz (2005, σελ.169) 

οι παραπάνω έννοιες συνδέονται ως εξής: «Ο βιωμένος κόσμος  εκδηλώνεται ως ένα δομικό όλο που 

αν και είναι κοινό κοινωνικό αγαθό, εντούτοις γίνεται αντιληπτό από το κάθε άτομο μέσα από τη 

δική του προοπτική. Τα χωρικά περιβάλλοντα εκτείνονται μέσα και πέρα από την παροντική 

κατάσταση μου σε μια σειρά από αμοιβαίες αναφορές, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 

(equipment), των πολιτιστικών αγαθών, των φυσικών αντικειμένων, της  αισθητική, τους άλλους 

ανθρώπους, και των πολιτισμικών θεσμών. Αν και  οι ανθρώπινες καταστάσεις εννοιολογούνται σε 

κάθε στιγμή  μέσω ενός βιωμένου παρόντος, ξετυλίγονται μέσα σε μια μεγαλύτερη χρονική 

διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο το συλλογικά όσο και το ατομικά προσδιορισμένο παρελθόν του 

ατόμου, αλλά ακόμη και του δυνάμει (yet-to-be) προσδιορισμένου μέλλοντος. Κάθε ανθρώπινη 

κατάστασή μας περιλαμβάνει τα σώματά μας, όχι μόνο ως αντικείμενα στον κόσμο, αλλά και ως 

υποκειμενικούς τρόπους για να σχετιστούμε με το περιβάλλον μας. Το ανθρώπινο σώμα 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αρχιτεκτονική  του κόσμου και τη δημιουργία του νοήματος του 

περιβάλλοντός μας μέσω της αισθητήριας και διανοητικής ανοιχτής στάσης και της συμπεριφορικής 

εξερεύνησης. Ως σώματα-υποκείμενα ενεργοποιούμε ιστορικά καθιμασμένες ικανότητες και 

συνήθειες σε καταστάσεις, των οποίων το νόημα («πολύ ζεστό», «χρήσιμο», «άνετο», «σε κοντινή 

απόσταση») είναι δομημένο βάσει της σωματικής μας κατάστασης ως προς αυτά.»  
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µε το «φυσιοκρατικό παράδειγµα» τρόπο κατανόησης και νοηµατοδότησης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Στο « ανθρωπιστικό» αυτό «παράδειγµα» τονίζεται η 

πνευµατική, η υποκειµενική ουσία της κοινωνικής ζωής, ενώ συγχρόνως απορρίπτεται 

η φυσιοκρατική, νοµοθετική µεθοδολογία και υιοθετείται το βουλησιαρχικό µοντέλο του 

ανθρώπου και η ιδιογραφική µεθοδολογία (που εστιάζεται στο ιστορικό συγκεκριµένο 

της ύπαρξης µε όλη της την ιδιαιτερότητα)» (σελ.104). 

Αν και  εντάσσεται σε αυτή τη βάση του «ανθρωπιστικού παραδείγµατος», η 

φαινοµενολογία ως ερευνητική µέθοδος, διαφέρει από τις άλλες ποιοτικές µεθόδους, 

γιατί µε τη φαινοµενολογία  επιχειρείται « η εξέταση των ατοµικών εµπειριών, έτσι 

ώστε οι φαινοµενολόγοι - ερευνητές να συλλάβουν το νόηµα και τα κοινά 

χαρακτηριστικά ή τη βαθύτερη ουσία της εµπειρίας ή του γεγονότος, αφού  η αλήθεια 

ενός γεγονότος, ως µιας αφηρηµένης ολότητας, είναι υποκειµενική και γίνεται 

αντιληπτή µόνο µέσω των βιωµένων εµπειριών» (Starks & Brown Trinidad, 

2007:1374). Πιο ειδικά, η φαινοµενολογική µέθοδος διαφέρει από τις άλλες ποιοτικές 

µεθόδους ως προς το ιστορικό υπόβαθρο, αφού προέρχεται από την ευρωπαϊκή 

φιλοσοφία και ο σκοπός της είναι να περιγράψει τη βιωµένη εµπειρία ενός 

φαινοµένου. Το ερώτηµα της µεθοδολογίας σχηµατίζεται µε στόχο τον παραπάνω 

σκοπό, δηλαδή, ποια είναι η βιωµένη εµπειρία του υπό εξέταση φαινοµένου. Η 

οµάδα- στόχος της έρευνας γίνεται µε άτοµα που έχουν βιώσει το ερευνώµενο 

φαινόµενο. Τέλος, το προϊόν της φαινοµενολογικής µεθοδολογίας είναι µία πλούσια 

περιγραφή του φαινοµένου, όπου παρουσιάζεται µε ενάργεια η δοµή του. Ως προς 

την ανάλυση, εφόσον, όπως είπαµε η φαινοµενολογική µέθοδος είναι περιγραφική, 

αυτό σηµαίνει ότι η ανάλυση και η εξήγηση έπονται της περιγραφής. Αυτά 

διαφοροποιούν τη φαινοµενολογική µέθοδο από τις άλλες ποιοτικές και ποσοτικές 

µεθόδους (Anstoos, 1985), όπως για παράδειγµα τη θεµελιωµένη θεωρία, η οποία 

ιστορικά προέρχεται από το χώρο της κοινωνιολογίας, σκοπός της είναι να 

δηµιουργηθεί µια θεωρία που να εξηγεί τις κοινωνικές διεργασίες, το ερευνητικό 

ερώτηµα σχηµατίζεται συνήθως όσον αφορά το πώς η κοινωνική διεργασία χ 

πραγµατοποιείται  στο περιβάλλον ψ, οι συµµετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να 

έχουν εµπειρία του φαινοµένου υπό διαφορετικές συνθήκες, η συλλογή δεδοµένων 

γίνεται µε την παρατήρηση των συµµετεχόντων στην έρευνα στο υπό εξέταση 

φαινόµενο και εδώ ο συνεντευκτής, όπως και στη φαινοµενολογική µέθοδο ρωτάει 

λεπτοµέρειες κατά την απάντηση- περιγραφή του συνεντευξιαζόµενου, το τελικό 
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προϊόν είναι να παραχθεί µία θεωρία από τις εµπειρίες των συµµετεχόντων. Επίσης, 

παρατηρείται να ταυτίζουν κάποιο ερευνητές τη φαινοµενολογική έρευνα µε τη 

µελέτη περίπτωσης. Αυτό σύµφωνα µε το Giorgi (2008) δεν ισχύει καθόλου. Βασική 

διαφορά από την έρευνα που βασίζεται στη µελέτη περίπτωσης είναι ότι σε αυτήν ο 

ερευνητής δεν τηρεί µια συγκεκριµένη στάση, όπως στη φαινοµενολογική. Επίσης, 

στη µελέτη περίπτωσης, εάν η υπόθεση διαψευστεί από τη βιογραφία, τότε αυτή 

αναδιατυπώνεται, κάτι που δε συµβαίνει στη φαινοµενολογία. Επίσης, η µελέτη 

περίπτωσης στηρίζεται στη φιλοσοφία του εµπειρισµού, ενώ η φαινοµενολογία όχι. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το επιστηµονικό ενδιαφέρον για εφαρµογή της 

φαινοµενολογίας ως µεθόδου ονοµάζεται Βιωµατική ή Πρακτική (Εφαρµοσµένη) 

Φαινοµενολογία. Το ενδιαφέρον να εφαρµοστεί η φαινοµενολογία στην πράξη 

ξεκίνησε ήδη από τις δεκαετίες του ’40 και του ’60 στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και 

τη Γερµανία, µε τη σχολή της Ουτρέχτης µε ειδικούς από κλινικούς ψυχολόγους, 

παιδαγωγούς, εγκληµατολόγους και δικηγόρους, οι οποία οι δηµιούργησαν ένα 

σχετικό Φαινοµενολογικό Σύλλογο. Από τη δεκαετία του ’70 και εξής,  επιστήµονες 

που έχουν επεκτείνει τη φαινοµενολογία ως επιστήµη είναι ο Amedeo Giorgi και  

Clark Moustakas (ως ερευνητές), ο Max van Manen στην Παιδαγωγική και η Patricia 

Benner στη Νοσηλευτική (Πουρκός & ∆αφέρµος, 2010). 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθείται η φαινοµενολογία που πρεσβεύει ο Amedeo 

Giorgi (1985), ο οποίος  έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αναβίωση της φαινοµενολογίας 

ως επιστηµονικής µεθόδου, µε τον ίδιο επικεφαλής του  Κύκλου του Duquesne, κατά 

τη δεκαετία του 1970 στο πανεπιστήµιο (Wertz, 2005). 

2.1  Η προσαρµογή της φαινοµενολογίας σε επιστηµονική µέθοδο από 

τον Amedeo Giorgi 

Ο ίδιος ο Giorgi (2008β)  ως προς την προσαρµογή αυτή αναφέρει, «ωστόσο, θέλω να 

καταστήσω σαφές ότι η φαινοµενολογική µέθοδος ξεκίνησε από τον Husserl (1983) και  

η ανάπτυξη της φαινοµενολογικής µεθόδου προϋπήρχε κατά πολύ πριν από εµένα. Το 

µόνο που έκανα ήταν να προσαρµόσω µια προϋπάρχουσα φιλοσοφική µέθοδο κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη ψυχολογικών 

φαινοµένων µέσα σε ένα επιστηµονικό πλαίσιο. Με σκοπό να το επιτύχω αυτή την 

προσαρµογή, άντλησα ιδέες από το (1962) Merleau-Ponty» (σελ.34). Αυτο σηµαίνει, 

ότι η φαινοµενολογία είναι καταρχάς «φιλοσοφία και έχει φιλοσοφικές καταβολές και 
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στόχους. Κατά συνέπεια, εάν θέλει κάποιος να δανειστεί από τη φιλοσοφία και να 

εφαρµόσει στην επιστήµη, δε µπορεί να υποθέσει ότι µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς 

κάποια αλλαγή»(Giorgi, 2010a). Με το παραπάνω σκεπτικό,  ο ίδιος ο Giorgi (1985) 

επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα που συνοδεύουν την προσαρµογή είναι καταρχάς η 

ίδια η δυσκολία της φαινοµενολογικής σκέψης «να επικεντρώνεται στη συνείδηση και 

τις διαδικασίες της ως ολοκληρωµένες οντότητες αν και βρίσκονται σε συνεχόµενη 

ροή», παρά στα αντικείµενα. Έπειτα είναι και οι αλλαγές που υπέστη η 

φαινοµενολογία από τον ιδρυτή της από το 1890 µέχρι το θάνατό του το 1938 και 

επιπρόσθετα σε αυτό, ανάµεσα στους  µαθητές του Husserl, υπήρχαν πιστοί αλλά και 

αρκετοί παρεκκλίνοντες
7
. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Giorgi στην εισαγωγή του Phenomenology and 

Psychological Research (1985), βασικός σκοπός της επιστήµης είναι να καθιερώσει 

«αδιάψευστα γεγονότα». Ωστόσο, αυτή η παράδοση, αν και είναι επιτυχής µε τα 

φυσικά φαινόµενα, δεν έχει την ίδια επιτυχία µε τα ανθρώπινα φαινόµενα. Σκοπός, 

λοιπόν, του Giorgi (1985) είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο µια 

φαινοµενολογική ψυχολογική µέθοδος µπορεί να εξηγήσει τα ανθρώπινα φαινόµενα 

κρατώντας «µια αυστηρή στάση απέναντι σε µαλακά φαινόµενα» µε βάση την 

περιγραφή τους.  Μάλιστα για να τονίσει το ρόλο των περιγραφών για την εξαγωγή 

επιστηµονικών συµπερασµάτων ισχυρίζεται το εξής: «Οι περιγραφές θεωρούνται 

προπαιδευτικές ή βοηθητικές στην επιστήµη και όχι το ίδιο το υλικό της επιστήµης. 

Αλλά µόλις κάποιος πάει κάτω απ’ την επιφάνεια και εξετάσει πιο βαθιά, δεν είναι 

πλέον τόσο φανερό, γιατί κάποιος δε µπορεί να δουλέψει µε περιγραφές αυστηρά και 

συστηµατικά, ειδικά αν κάποιος λειτουργεί εντός µιας φαινοµενολογικής θεωρίας της 

επιστήµης», η οποία «υπόσχεται µια πρόσβαση στα ανθρώπινα φαινόµενα που οδηγούν 

σε ευρήµατα και ανακαλύψεις που δε συλλαµβάνονται από άλλες µεθόδους». 

                                                           
7
 Ως προς αυτό το θέμα, Οι Πουρκός και Δαφέρμος (2010) αναφέρουν κάποιο βασικοί 

προσανατολισμοί στη φαινομενολογία είναι :  

• η υπερβατική φαινομενολογία- Σχετίζεται με την προσέγγιση του Husserl και των 

συνεργατών και ερμηνευτών του, όπως είναι ο Eugene Fink, η Anna-Teresa Tymieniecka, η  

H.L van Breda κ.ά.  

• η ερμηνευτική φαινομενολογία- Σχετίζεται κυρίως με τον M. Heidegger, τον H.G. Gadamer  

και τον P.Ricoeur 

• η υπαρξιακή φαινομενολογία – Σχετίζεται κυρίως με τον M. Heidegger τον J.-P. Sartre, την 

de Beauvoir, τον M. Merleau- Ponty,  τον G.Marcel κ.ά. 

• η γλωσσολογική φαινομενολογία- Σχετίζεται κυρίως με το έργο των Γάλλων στοχαστών, 

όπως είναι ο Maurice Blanchot, ο Jacques Derrida και ο  Michel Foucault. 

• η ηθική φαινομενολογία- Σχετίζεται με το έργο του Mac Scheler,  του J.-P. Sartre, του Knup 

Lgstrup και του E. Levinas. (σελ. 379-380) 
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Ο Giorgi (1985) δηλώνει ότι θα ακολουθήσει την οπτική του Merleau-Ponty,  ο 

οποίος είναι ο πιο «φαινοµενολογικός» όπως φαίνεται και στο έργο του 

Phenomenology of Perception (1945). Έτσι βασιζόµενος στο Merleau-Ponty (1962) ο 

Giorgi προτείνει τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία της φαινοµενολογίας, η 

περιγραφή, η αναγωγή, η εξέταση της ουσίας και η αποβλεπτικότητα. Αν και  οι τρεις  

όροι από τους τέσσερις επεξηγήθηκαν παραπάνω θεωρείται αναγκαίο να γίνει 

περαιτέρω σχολιασµός -  ιδιαίτερα για την έννοια της περιγραφής-  από το πρίσµα της 

φαινοµενολογικής µεθόδου ως έρευνας, και όχι ως φιλοσοφίας. 

Όσον αφορά την περιγραφή, όπως συµπεραίνει και η Finlay (2008), «ο Giorgi θέλησε 

να αναπτύξει µια αυστηρή περιγραφική εµπειρική φαινοµενολογία (descriptive 

empirical phenomenology) εµπνευσµένη από το Husserl µε στόχο να µελετήσει τις 

«ουσιώδεις δοµές», ή «τις ουσίες των φαινοµένων, όπως αυτά εµφανίζονται στη 

συνείδηση» (σελ.3). Για το Giorgi η βασική λέξη-κλειδί είναι η περιγραφή και ο ίδιος 

σχολιάζει πάνω σε αυτό, ότι όταν µία εµπειρία περιγραφεί προσεκτικά από τον 

ερευνητή, τότε η ουσία της εµπειρίας γίνεται «προσβάσιµη» (Giorgi, 2010α), γιατί µε 

την περιγραφή γνωρίζουµε άµεσα την εµπειρία που ερευνούµε, χωρίς να επεµβαίνει  

η σκέψη του ερευνητή που θα µπορούσε να την αλλοιώσει (Giorgi,1985). Ακόµη, 

επισηµαίνει ότι οι περιγραφές των συνεντευξιαζόµενων ονοµάζονται αθώες, γιατί 

προέρχονται από διαφορετικά υποκείµενα τα οποία  έχουν βιώσει µια εµπειρία, όµως 

δε γνωρίζουν τη στάση του ερευνητή ως προς την εµπειρία τους αυτή και έτσι 

περιγράφουν αυτό που βίωσαν χωρίς να επηρεάζονται από τον ερευνητή. Ο σκοπός, 

λοιπόν, της περιγραφής είναι να µας αποκαλύψει τη δοµή του φαινοµένου, όπως 

βιώθηκε (Αnstoos, 1985) και έτσι µια φαινοµενολογική έρευνα είναι 

φαινοµενολογική, όταν παρέχει την περιγραφή του βιόκοσµου των υποκειµένων για 

την κατασκευή της οποίας ο ερευνητής έχει υιοθετήσει την αναγωγή (Finlay, 2009). 

Με την περιγραφή είναι  δυνατή η αναζήτηση των ουσιών, γιατί  ο ερευνητής 

αντιλαµβάνεται την ουσία της εµπειρίας µέσω της ευφάνταστης παραλλαγής 

(imaginative variation), δηλαδή της προσθαφαίρεσης χαρακτηριστικών, «ώστε να 

αντιληφθεί τα νοήµατα που αναγκαστικά ανήκουν στο φαινόµενο, ώστε να είναι το 

φαινόµενο ενός ορισµένου τύπου» και τα οποία (νοήµατα) υπερβαίνουν την εµπειρία 

στην οποία βασίζονται και αντανακλούν τις καθολικές δοµές του φαινοµένου υπό 

εξέταση. 
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Για να συµβούν τα παραπάνω χρειάζεται ο ερευνητής να έχει κατανοήσει την 

αποβλεπτικότητα, η οποία όπως φάνηκε και παραπάνω, χαρακτηρίζει τη συνείδηση. 

Πρακτικά είναι µία πνευµατική προσπάθεια από την πλευρά του ερευνητή να 

προσπαθεί εφαρµόζοντας τη φαινοµενολογική αναγωγή, να βρει τα νοήµατα στην 

περιγραφή του υποκειµένου και να τα κάνει συνειδητά µε στόχο να αναδειχθεί η δοµή 

του. (Anstoos, 1985) 

2.2  Τα βήµατα της φαινοµενολογικής µεθόδου κατά Giorgi 

Τα βήµατα παρουσιάζονται µε βάση το Giorgi (1985, 2008β) : 

1) Ζητήστε από µερικούς συµµετέχοντες από το βιόκοσµο να περιγράψουν µια 

εµπειρία από το φαινόµενο το οποίο ενδιαφέρει τον ερευνητή. ∆ε δίνεται ορισµός 

του. Αυτό που επιδιώκεται είναι µια περιγραφή µιας κατάστασης, όπως την έζησε και 

κατανόησε ο συµµετέχων µέσα από την οπτική της φυσικής στάσης του
8
. 

 

2) Ο ερευνητής αναλαµβάνει τη στάση της φαινοµενολογικής αναγωγής, και έχει µια 

ορισµένη ευαισθησία προς το φαινόµενο. Με την αναγωγή γίνεται προσπάθεια από 

την πλευρά του ερευνητή να µην προκαταλαµβάνεται και να µην αναµιγνύει τις 

περιγραφές µε κατηγοριοποιήσεις που επεξηγούν το φαινόµενο,  απλώς περιγράφει 

αυτά που παρουσιάζονται  στη συνείδησή του, χωρίς να βιάζεται να φτάσει στο 

σκοπό που έχουν οι περιγραφές ως προς την πραγµατικότητα ή να επιβεβαιώσει αυτό 

που παρουσιάζουν. Τέλος , είναι φυσικό το υποκείµενο να περιγράφει την εµπειρία 

του έχοντας τη φυσική στάση (natural attitude), δηλαδή µια προφαινοµενολογική 

στάση.  Ο ερευνητής δέχεται αυτή την περιγραφή, αλλά ο ίδιος διατηρεί τη στάση της 

αναγωγής κατά την ανάλυση, για να ανασταλεί η δική του φυσική στάση και να 

αφήσει να φανεί στη συνείδησή του η εµπειρία, όπως την έζησε το υποκείµενο 

(Anstoos, 1985). 

                                                           
8
 Ακολουθώντας τις οδηγίες του Giorgi (1985) ανακύπτει συχνά ένα πρόβλημα ως προς τη διεξαγωγή 

της ανάλυσης. Πολλές φορές το απομαγνητοφωνημένο κείμενο είναι σε μορφή συνέντευξης και 

εμπεριέχει και στοιχεία άσχετα προς το υπό εξέταση φαινόμενο. Σε αυτή την περίπτωση ο Wertz 

(1985) που αποδέχεται τον τρόπο που ο Giorgi(1985) προσάρμοσε τη φαινομενολογική φιλοσοφία 

σε επιστημονική μέθοδο, καθώς και τη διαδικασία ανάλυσης, προτείνει το εξής, εφόσον το κείμενο 

μας δεν έχει τη μορφή συμπαγούς περιγραφής, αλλά συνέντευξης, το μετατρέπει ο ερευνητής σε 

συμπαγή περιγραφή, αφού πρώτα σταχυολογήσει όλα τα στοιχεία, χωρίς να παραλείψει κάποιο, 

που θα απαρτίσουν την περιγραφή από την οπτική του συνεντευξιαζόμενου. Με αυτή την 

ιδιογραφική περιγραφή, ο ερευνητής θα προχωρήσει στη συγγραφή της νομοθετικής περιγραφής, 

δηλαδή της περιγραφής που θα πρέπει να εγγράφει μέσα της τη δομή της εμπειρίας και από την 

οποία προκύπτουν γενικεύσιμα συμπεράσματα. 
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3) Ο ερευνητής ξεκινά τη διαδικασία της εύρεσης σχετικών µε την επιστήµη του 

νοηµάτων ζωής από τα δεδοµένα  διαβάζοντας ολόκληρη την περιγραφή, ώστε να 

αποκτήσει µια αίσθηση του συνόλου. Να την αντιληφθεί ως µια ολότητα. Η αίσθηση 

του συνόλου µπορεί να είναι µια απλή υπόθεση, εάν πρόκειται για µια µικρή 

αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, εάν όµως, πρόκειται για πολυσέλιδη συνέντευξη 

τότε αυτή η απόκτηση της ολότητας χρειάζεται χρόνο. 

5) Ο ερευνητής πηγαίνει πίσω  στην αρχή της περιγραφής και αρχίζει να την 

ξαναδιαβάζει προκειµένου να τη διαχωρίσει σε διαχειρίσιµα τµήµατα που 

ονοµάζονται "σηµαίνουσες µονάδες" από την οπτική της εκάστοτε επιστήµης (Giorgi, 

2008α). 

6) Όταν οι µονάδες έχουν παγιωθεί, ο ερευνητής µετατρέπει τις εκφράσεις που 

προέκυψαν από την "αθώα" περιγραφή του συµµετέχοντα ( κατά την οποία ο 

συµµετέχων διατηρούσε φυσική στάση) σε εκφράσεις που περισσότερο αποδίδουν 

την επιστήµη του ερευνητή, οι οποίες εµπεριέχουν τις εκφράσεις της αθώας 

περιγραφής, µε τη βοήθεια της ευφάνταστης παραλλαγής (imaginative variation).  

Αφού αποτυπωθούν οι µονάδες νοήµατος, ο ερευνητής τις ξαναδιαβάζει και εκφράζει 

πιο ευθέως και άµεσα τα νοήµατα από την οπτική της επιστήµης του. Αυτό συµβαίνει 

γιατί οι συµµετέχοντες περιγράφουν το φαινόµενο που βίωσαν από την οπτική του 

δικού τους βιόκοσµου , ενώ η ανάλυση θα πρέπει να µετουσιώσει αυτά τα στοιχεία 

στην οπτική της ανάλογης επιστήµης (Giorgi, 2006). 

7) Όταν όλες οι µονάδες έχουν µετασχηµατιστεί,  ο ερευνητής χρησιµοποιεί το 

µετασχηµατισµένο ως προς τις σηµαίνουσες  µονάδες κείµενο ως βάση για την 

συγγραφή της τυπικής δοµής της εµπειρίας. 

8)Γίνεται έλεγχος ότι η δοµή περιέχει όλα τα βασικά συστατικά ή τουλάχιστον 

περιλαµβάνονται εµµέσως όλα τα νοήµατα σε µια συµπαγή περίληψη, αναφορικά µε 

την εµπειρία του υποκειµένου. Αυτή η περιγραφή της δοµής της εµπειρίας. 

9) Αφού η δοµή έχει καταγεγραφεί, ο ερευνητής αντιπαραθέτει τη δοµή µε τα αρχικά 

δεδοµένα, ώστε να επεξεργαστεί στο έπακρο τα ευρήµατα της µελέτης. Τέλος 

ακολουθεί ο διάλογος µε τη βιβλιογραφία. 
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2.3  ∆ιαφορετικές φαινοµενολογίες ως ερευνητικές µέθοδοι 

Συχνά  ο νέος ερευνητής που αποφασίζει να εφαρµόσει τη φαινοµενολογική µέθοδο, 

βρίσκεται σε σύγχυση ως προς το ποια είναι η φαινοµενολογική µέθοδος και πως 

εφαρµόζεται στην πράξη. Ο λόγος για αυτή τη σύγχυση είναι η ποικιλία εκδοχών που 

επικρατεί και ως προς τη φιλοσοφία της φαινοµενολογία, αλλά και ως προς την 

επιστηµονική εφαρµογή της στην πράξη. Έτσι, όταν κανείς επιχειρήσει µια 

βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατηρείται ένας µεγάλος αριθµός παραλλαγών της, 

όπως επισηµαίνει ο Caelli (2001), ο οποίος βρήκε περίπου 18 διαφορετικές 

φαινοµενολογίες. Ο λόγος είναι ότι καθώς υπάρχουν διαφορετικές σχολές 

φαινοµενολογίας ως φιλοσοφικού ρεύµατος, έτσι προκύπτει και η επιστηµονική 

εφαρµογή της  να εµφανίζεται µε ποικίλες µορφές, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων και σκοπούς. Όπως, λοιπόν, παρουσιάζει η Finlay 

(2008), υπάρχουν εφαρµογές  που στηρίζονται περισσότερο στην έννοια του 

βιόκοσµου (Ashworth, 2003; Dahlberg et al, 2008) και της βιωµένης εµπειρίας ( van 

Manen, 1991). Από την άλλη υπάρχουν οι ερµηνευτικές παραλλαγές που στηρίζονται 

κυρίως στους ορίζοντες της ερµηνείας, όπως αυτή του αναστοχαστικού κόσµου 

Dalhlberg et al (2008), η ερµηνευτική φαινοµενολογική  ανάλυση  των Smith and 

Osborne, 2003), η ενσώµατη έρευνα από την Todres, 2007), η κριτική αφηγηµατική 

ανάλυση από τον Langdridge, 2007), η προσέγγιση του  Dallas από τον Garza ( 2007), 

η ευρετική προσέγγιση του  Moustakas (1990.Επίσης, υπάρχει η σχεσιακή έρευνα των 

Finlay and Evans, 2009  και η διαλογική ερευνητική προσέγγιση των Halling and 

Leifer, 1991 και Rowe et al 1989). 

 

Σε όλες, όµως, ο βασικός κανόνας είναι η εύρεση της δοµής του φαινοµένου και το 

µότο «επιστροφή στα πράγµατα» (Giorgi, 2010a). Για τους παραπάνω λόγους,  η 

φαινοµενολογική µέθοδος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µεθοδολογία (Norlyk, 

2010), δηλαδή ένας τρόπος προσέγγισης περισσότερο παρά µια αυστηρή µέθοδος. 

Εξαιτίας, αυτής της σύγχυσης που επικρατεί συχνά ως προς το ποιο δρόµο µεθόδου 

να επιλέξει ο ερευνητής, o  Giorgi (2010a) προτρέπει έντονα να υιοθετείται ένα 

µοντέλο µεθόδου από µια συγκεκριµένη σχολή και όχι ένας συγκερασµός από 

πολλούς διαφορετικούς συγγραφείς, γιατί µε αυτή την τακτική η έρευνα χάνει σε 

αξιοπιστία και εγκυρότητα. 
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2.4  Αξιοπιστία και εγκυρότητα της φαινοµενολογικής µεθόδου µέσα 

από την κριτική που της ασκείται 

Η κριτική που ασκείται τις περισσότερες φορές στη φαινοµενολογική µέθοδο αφορά 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Ειδικότερα, πολύ συχνά επικρίνεται για 

υποκειµενικότητα και µη γενικευσιµότητα (Cohen, Manion, Morrison,). Όντως, η 

υποκειµενικότητα ισοδυναµεί µε αναξιοπιστία στο χώρο της επιστήµης. Όµως, για τη 

φαινοµενολογία η υποκειµενικότητα δεν αποτελεί τροχοπέδη, αλλά ακριβώς την αρχή 

για την εύρεση δεδοµένων και για την κατάληξη σε συµπεράσµατα που βρίσκουν 

αληθή εφαρµογή στα ανθρώπινα πράγµατα (Levering, 2006). Γιατί για τους 

φαινοµενολόγους  το άτοµο δε µπορεί να διαχωριστεί από το σώµα και γενικότερα 

από την ύπαρξή του µέσα στον κόσµο, γιατί ο κόσµος είναι οι εµπειρίες που βιώνουν 

τα υποκείµενα (ο.π, 2006). Όπως φάνηκε και παραπάνω το άτοµο υπάρχει µέσα στο 

χρόνο και το χώρο µε το σώµα του να λειτουργεί ως ένα µέτρο της πραγµατικότητας, 

έχοντας κάποια σκέψη για µια κατάσταση µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο για το 

οποίο εκφράζεται µε συγκεκριµένη γλώσσα. Το σώµα, λοιπόν, λειτουργεί ως η 

ενοποίηση του υποκειµενικού και του αντικειµενικού, ψυχής και σώµατος (ο.π, 

2006). Για να φανεί ακόµη περισσότερο, η υπεροχή του υποκειµενικού έναντι της 

λογικής που χωρίζει τον κόσµο σε υποκειµενικό και αντικειµενικό, οι 

φαινοµενολόγοι δίνουν προτεραιότητα στη συνείδηση µε την οποία τα άτοµα 

µπορούν να υπερβούν τις βαθµίδες του χρόνου, ωστόσο δεν υπάρχει άλλη 

πραγµατικότητα από αυτή που αντιλαµβάνονται τα υποκείµενα (ο.π.). 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, για τους φαινοµενολόγους, η πραγµατικότητα είναι αυτή 

που αντιλαµβανόµαστε και δεν υπάρχει κάποια άλλη, η οποία να είναι αντικειµενική 

και την οποία πρέπει να γνωρίσουµε για να αντιληφθούµε την ύπαρξή µας. Άρα, όσον 

αφορά το θέµα της υποκειµενικότητας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι στην ουσία 

υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης από την πλευρά των θετικιστών για την 

πραγµατικότητα και ότι οι φαινοµενολόγοι έχουν µια διαφορετική αντίληψη για αυτή, 

η πραγµατικότητα και το υποκείµενο αποτελούν µια ενότητα (Hammersley, 2000). 

Άλλη κριτική που αφορά την αξιοπιστία της φαινοµενολογίας, επισηµαίνει το εξής, 

ότι «οι χουσερλιανοί φαινοµενολόγοι βλέπουν την αξία σε δοµηµένες προσεγγίσεις, 

όπως αυτή που επινοήθηκε από το Giorgi ο οποίος προτείνει ότι µε τη χρήση σαφώς 
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καθορισµένων µεθόδων διασφαλίζεται η αξιοπιστία. Και πάλι, τέτοιες προσεγγίσεις 

µιµούνται τον εµπειρισµό. Επιπλέον, το να εµπιστεύεται κανείς µια αυστηρή µέθοδο 

σηµαίνει ότι έχει µια προκατειληµµένη ιδέα για το τι είναι σωστό, επενδύοντας τεράστια 

πίστη στο σωστό τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσµα» (ΜcConnel, et.al., 

2009, σελ. 13). Άρα, ένα ερώτηµα που προκύπτει από την παραπάνω κριτική είναι ότι 

ή θα πρέπει η ποιοτική έρευνα να µη διέπεται από αυστηρές δοµές ή καταλήγουµε 

στο θετικισµό ως τη µόνη επιστηµονική µέθοδο. 

Ως προς αυτά ο Giorgi (2010 ) απαντά ως εξής: «Η φαινοµενολογική µέθοδος, όπως 

την προσάρµοσε οι  Giorgi & Giorgi (2008) έχει αυστηρά µεθοδολογικά βήµατα, έτσι 

ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί. Για παράδειγµα, δε µπορεί να ισχυρίζεται κάποιος ότι 

εφαρµόζει τη φαινοµενολογική µέθοδο, εάν δεν εφαρµόζει κάποιου είδους αναγωγή, 

καθώς αυτή είναι βασικό συστατικό της φαινοµενολογίας ως φιλοσοφίας από την οποία 

προήλθε η φαινοµενολογική µέθοδος. Η φαινοµενολογία αποδέχεται το κριτήριο του 

ελέγχου, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να γίνει έλεγχος ή επαλήθευση της έρευνας. 

Αυτό συµβαίνει, γιατί η επιστηµονική γνώση υποτίθεται ότι είναι δι-υποκειµενική. Άρα, 

εφόσον, κάποιος θέλει να επιτύχει αυτή τη δι-υποκειµενικότητα θα πρέπει να υπάρχει 

ενάργεια στη µέθοδο που ακολούθησε ο αρχικός ερευνητής, γιατί η µέθοδος συνδέεται 

άµεσα µε τα ευρήµατα της έρευνας»(σελ.8). Εν τέλει, η αυστηρή µέθοδος που 

προτείνει ο Giorgi (1985) κάνει τα δεδοµένα διαχειρίσιµα, χωρίς το άγχος µήπως ο 

ερευνητής χάσει το µπούσουλα. (Giorgi, 2008). 

 

Τώρα, όσον αφορά στη κριτική που αφορά κατά πόσο η εµπειρία ενός υποκειµένου 

µπορεί να γίνει κατανοητή σε ένα άλλο υποκείµενο, ο Giorgi (2010
α
) βασιζόµενος 

στο  Merleau-Ponty (1964), εξηγεί ότι αυτό είναι εφικτό, αφού οι άνθρωποι µπορούν 

να διαχωρίσουν το γεγονός ότι ζουν µία κατάσταση από το τι είναι αυτό που ζουν. 

Έτσι, από τη στιγµή που το άτοµο θα µπορέσει να εκφράσει την εµπειρία του, αυτή 

γίνεται προσβάσιµη και στους υπόλοιπους, γιατί τα δεδοµένα, που προκύπτουν µε τη 

φαινοµενολογική µέθοδο, παρουσιάζουν την εµπειρία του ατόµου και όχι το νόηµά 

της. (Giorgi, 2010a) 

Τέλος όσον αφορά τα συµπεράσµατα της φαινοµενολογικής µεθόδου, εάν αυτά είναι 

ιδιογραφικά ή νοµοθετικά, εάν δηλαδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε κανόνα τις 

συγκεκριµένες περιγραφές ή αν τα δεδοµένα µπορούν να γενικευτούν. Ο Giorgi 
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(2008) τονίζει ότι αυτό είναι δυνατό. Αυτό συµβαίνει γιατί, παρόλο που ο ερευνητής 

ξεκινά από ιδιογραφικές περιγραφές, δηλαδή συγκεκριµένες περιπτώσεις µιας 

συγκεκριµένης εµπειρίας, µέσω της ευφάνταστης παραλλαγής (imaginative variation) 

και της ειδητικής αναγωγής µπορεί να φτάσει σε γενικεύσιµα συµπεράσµατα (Giorgi, 

2008). Εφόσον η ιδιογραφική περιγραφή µε την προσθαφαίρεση στοιχείων ανήκει 

στην ουσία της εµπειρίας, ακόµη και αν πρόκειται για διαφορετικά ατοµικά 

χαρακτηριστικά της εµπειρίας αυτής. Για παράδειγµα (ο.π, 2008) «µπορεί να 

παρατηρώ και να περιγράψω τα ατοµικά χαρακτηριστικά µιας καρέκλας, αλλά εφόσον 

θέλω, µπορώ να παρατηρώ την καρέκλα αυτή  και να την περιγράψω ως ένα 

πολιτισµικό αντικείµενο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει το ανθρώπινο σώµα. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι περιγραφές είναι το ίδιο αληθινές». 

 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για αναξιόπιστα και άκυρα συµπεράσµατα οφείλεται στο 

πώς ο ερευνητής θα ερµηνεύσει τα δεδοµένα του, γι’ αυτό και είναι σηµαντικό ο 

ερευνητής να παρουσιάσει όσο πιο πειστικά γίνεται τα ευρήµατα της έρευνας 

βασιζόµενος στη µεθοδολογία του και στα ίδια τα δεδοµένα και να αφήσει τον 

αναγνώστη ως τον τελευταίο κριτή (Osborne,). 

Όσον αφορά την εγκυρότητα και σε επίρρωση των όσων παρουσιάστηκαν ήδη από το 

Giorgi, η φαινοµενολογική έρευνα, ισχυρίζονται οι περισσότεροι ερευνητές 

(Osborne,), για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να βασίζεται στην αναγωγή της φυσικής 

στάσης του ερευνητή, δηλαδή των ερευνητικών του πεποιθήσεων και στην 

εµπεριστατωµένη περιγραφή της διαδικασίας µε την οποία ανέλυσε τα δεδοµένα, 

ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει όλη τη διαδροµή. Ένας δεύτερος τρόπος, αλλά όχι 

αναγκαίος, είναι η επίβλεψη της περιγραφής από τα υποκείµενα της έρευνας. Ως προς 

αυτό το σηµείο, ο Giorgi (1994), δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της 

φαινοµενολογικής µεθόδου είναι να περιγράψει µέσα σε ένα φαινοµενολογικό 

πλαίσιο τη δοµή µιας εµπειρίας χ , όπως εµφανίζεται και όχι να κάνουµε υποθέσεις ή 

να ερµηνεύσουµε. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι δίνοντας  την έρευνα για επαλήθευση 

στα υποκείµενα, αυτά θα ερµηνεύσουν τα δεδοµένα και µάλιστα χωρίς κάποιο 

µεθοδολογικό κανόνα. Ένα τρίτο σηµείο για την εγκυρότητα, και πάρα πολύ 

ουσιαστικό είναι η ερµηνεία των φαινοµενολογικών δεδοµένων να έχει συνοχή και να 

είναι πειστική εφόσον θα στηρίζεται σε επιχειρήµατα. Τέλος το τέταρτο σηµείο, θα 

πρέπει η δοµή του συγκεκριµένου φαινοµένου να µπορεί ν’ απηχεί τη δοµή του 
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γενικού φαινοµένου, για παράδειγµα, η δοµή της εµπειρίας ενός τοκετού να 

συµφωνεί µε την εµπειρία των γυναικών που δεν έχουν αυτή τη συγκεκριµένη 

εµπειρία, αλλά έχουν γεννήσει. Στα ίδια σχεδόν συµπεράσµατα καταλήγουν και οι  

Πουρκός και ∆αφέρµος (2010: 402) «Η εξασφάλιση της ποιότητας των δεδοµένων 

είναι για τους φαινοµενολόγους το συγκεκριµένο (concreteness) (Wertz, 2005). 

Επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών που αφορούν σε λεπτοµέρειες της βιωµένης 

κατάστασης του ατόµου παρά οι αφαιρετικές του απόψεις ή ερµηνείες». Ακόµη, όσον 

αφορά την αξία (ο.π, 2010: 405) «σύµφωνα µε τον Wertz (2005) η αξία µιας 

φαινοµενολογικής έρευνας σχετίζεται µε την πιστότητα που παρουσιάζονται τα 

δεδοµένα», ενώ «η ποιότητα οποιασδήποτε φαινοµενολογικά προσανατολισµένης 

έρευνας µπορεί να κριθεί από τη σχετική δύναµη που έχει στο να µεταφέρει στον 

αναγνώστη τις αλήθειες που ανακάλυψε ο ερευνητής». 

2.5  Σύνδεση Φαινοµενολογίας και συµβουλευτικής 

Υπάρχουν συγγραφείς που επισηµαίνουν την οµοιότητα ανάµεσα στη 

φαινοµενολογική µέθοδο και τη διαδικασία της συµβουλευτικής. Καταρχάς, µε τη 

φαινοµενολογική µέθοδο ο ερευνητής έχει ως απώτερο στόχο να περιγράψει µε όσο 

το δυνατόν περισσότερες λεπτοµέρειες το υπό εξέταση αντικείµενο. Αυτό τον ίδιο 

σκοπό έχει και ο σύµβουλος σε µια πρώτη φάση, όσον αφορά τον ωφελούµενο του 

(Hays & Wood, 2011), να µπορέσει µέσα από τις λεπτοµέρειες να περιγράψει την 

οπτική του. To ίδιο επισηµαίνει και ο Osborne (1990), ότι µέσα από την εφαρµογή 

της φαινοµενολογικής µεθόδου ένας σύµβουλος µπορεί να αποκτήσει τόση γνώση για 

την ανθρώπινη ύπαρξη, όσο και από την πρακτική της συµβουλευτικής, επειδή 

ακριβώς η φαινοµενολογική µέθοδος είναι µία περιγραφική µέθοδος. 

 

Ακόµη ένας λόγος για τον οποίο η φαινοµενολογική µέθοδος, είναι  ένας πολύ καλός 

τρόπος για να προσεγγίσει ο σύµβουλος τον ωφελούµενο µε έναν επιστηµονικά 

ερευνητικό τρόπο και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων εκείνων των 

στοιχείων που συνιστούν την πραγµατικότητα του ωφελούµενού του και κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης αυτών των στοιχείων, αφού η φαινοµενολογική µέθοδος 

επιζητεί από τον ερευνητή να επιδείξει ιδιαίτερη στάση, αυτή της αναστολής της 

φυσικής στάσης και κατά το χρόνο της συνέντευξης και κατά το χρόνο της ανάλυσης 

των δεδοµένων. Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέουµε τα όρια µεταξύ της 

φαινοµενολογικής µεθόδου ως φιλοσοφικού ρεύµατος και επιστηµονικής µεθόδου µε 
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την πρακτική της συµβουλευτικής. Ενώ, λοιπόν, κατά τη φάση της συνέντευξης ο 

σύµβουλος, επιµένει στην πρακτική της ενεργούς ακρόασης και στην εµπάθεια 

ειδικότερα, προκειµένου να κερδίσει την εµπιστοσύνη του ωφελούµενου  και να 

αποκτήσει µια ουσιαστική άποψη για το υπό συζήτηση θέµα, µέσα από την όσο το  

δυνατόν ενδελεχή περιγραφή της κατάστασης που αντιµετωπίζει ο εκάστοτε 

ωφελούµενος (Sheperis et al., 2010), κατά τη φαινοµενολογική συνέντευξη, ο 

ερευνητής επιδεικνύει της στάση της φαινοµενολογικής αναγωγής µε σκοπό να 

αποκλείσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη δική του γνώση για το φαινόµενο που 

εξετάζει και να αντιληφθεί την εµπειρία του εκάστοτε φαινοµένου µέσα από την 

οπτική του συνεντευξιαζόµενου. Θα µπορούσε, ίσως, η εµπάθεια να ταυτιστεί µε τη 

φαινοµενολογική αναγωγή, όπως φαίνεται σε κάποιες µελέτες (για παράδειγµα 

Sheperis et al., 2010 και Osborne, 1990, Finlay 2008, Wertz, 2005 ), αφού και ο 

ερευνητής και ο σύµβουλος θα πρέπει να αποκλείσουν τη δική τους πραγµατικότητα 

και να εισέλθουν στο βιόκοσµο του ατόµου που βρίσκεται απέναντί τους, αλλά κάτι 

τέτοιο δεν είναι αποδεκτό από όλους. 

 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  ανάµεσα στη φαινοµενολογική µέθοδο και 

τη συµβουλευτική υπάρχει βασική διαφορά όσον αφορά το σκοπό. Όπως διαπιστώνει 

και ο Giorgi (2010), «µια µεγάλη  διαφορά είναι ότι στην έρευνα ο ερευνητής 

προσπαθεί να αποκτήσει γνώση σχετικά µε ένα βιωµένο φαινόµενο και στη θεραπεία 

κάποιος προσπαθεί να βοηθήσει ένα άλλο πρόσωπο µε ένα πρόβληµα στη ζωή του. 

Στην πρώτη περίπτωση, κάποιος θέλει µία περιγραφή της βιωµένης εµπειρίας, η οποία 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη, προκειµένου να διευκρινιστεί και να 

ανακαλύψει την ουσία του. Στην τελευταία περίπτωση, κάποιος χρειάζεται προσωπικά 

δεδοµένα προκειµένου να κατανοήσει τον ιδιογραφικό βιωµατικό τρόπο ζωής του 

ατόµου προκειµένου να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα εµπόδια» (σελ.16). 

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, στην παρούσα έρευνα εφαρµόζεται η 

φαινοµενολογική έρευνα, γιατί «έχει ως σκοπό περισσότερο να περιγράψει παρά να 

εξηγήσει, και να ξεκινήσει από ένα σηµείο ελεύθερο από υποθέσεις και προηγούµενες 

σκέψεις ή προκαταλήψεις» (Husserl, 1970 στο Lester,1999, σελ.1). Και γι’ αυτόν το 

λόγο «είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στο να φέρνει στο προσκήνιο τις εµπειρίες και τις 

αντιλήψεις των ατόµων από τη δική τους σκοπιά» (Lester, 1999, σελ.1) και όχι να 

εξηγήσει, αλλά να φωτίσει το φαινόµενο. 
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Με βάση τα βήµατα της φαινοµενολογικής µεθόδου και της φιλοσοφίας της , κρίθηκε 

απαραίτητο  στο επόµενο κεφάλαιο να παρουσιάζονται όχι µόνο οι περιγραφές, αλλά 

και τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα, Σκοπός είναι να φανεί η διαδικασίαµε την 

οποία προέκυψαν οι περιγραφές και το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή να φανεί η  

προσπάθεια να αποκρυσταλλωθεί η δοµή του φαινοµένου.Ακόµη,  θεωρήθηκε 

σηµαντικό να ενταχτούν τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα στο σώµα της εργασίας 

αυτής για να µπορεί ο αναγνώστης να έχει, πέρα από µια ολοκληρωµένη άποψη, και 

τη δυνατότητα ελέγχου της  αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  
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Κεφάλαιο 4ο 

1. Ανάλυση συνεντεύξεων 

1.1.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ9 - 1 

56 ετών, καθηγήτρια 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (1) 

Πριν πάρετε σύνταξη πως προετοιµαστήκατε; 

∆εν προετοιµάστηκα καθόλου. Έγινε ξαφνικά. Όταν εεε... ωρίµασαν κάποια 

πράγµατα µέσα µου, που προήλθαν απο το χώρο. 

  

Μπορείτε να είστε λίγο πιο αναλυτική; 

Ναι. Με τους συναδέλφους είχα πρόβληµα και µε τη διεύθυνση του σχολείου που δε 

µε άφηνε να είµαι κάπως ελεύθερη να κάνω τα προγράµµατα που ήθελα. 

 

Πως βιώνετε τώρα την προσαρµογή στη ζωή;  

Νόµιζα ότι θα έχω πρόβληµα, αλλά µε χαρά µου διαπιστώνω ότι δεν έχω κανένα 

πρόβληµα. Μ’ αρέσει που έχω αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, γιατί έχω πολλά 

ενδιαφέροντα και ο άντρας µου το ίδιο, οπότε κάνουµε πράγµατα µαζί. Εεε... δηλαδή 

έχουµε κήπο έχουµε... πάµε σε διάφορες εκδηλώσεις, πάµε σε διάφορα εκεί, 

κεραµικά και µε τέχνες, µε µουσική ασχολιόµαστε τώρα, µαθαίνουµε κιθάρα, ποτέ 

δεν είναι αργά, µετά έχω µια µικρή που µου τρώει πολύ χρόνο, γιατί έχω µια µικρή 

που έχει ένα µικρό προβληµατάκι µε διάσπαση, µικρή ευτυχώς, και θέλει συνέχεια να 

είµαι από κοντά, λίγο το βαριέται το σχολείο, οπότε δε µου µένει χρόνος να  κάνω 

αυτά που θέλω ε.. το µόνο που µου λείπει από τη δουλειά είναι τα παιδιά πραγµατικά, 

αλλά νοµίζω αυτό θα είναι 1-2 χρόνια ακόµα, που όταν πηγαίνω να δω τους 

συναδέλφους στο σχολείο έρχονται και µε αγκαλιάζουν, όλα πάνω µου, εκεί πέρα 

πέρα µε πιάνει κάτι να πω την αλήθεια, αλλά νοµίζω όταν θα φύγουν αυτά τα παιδιά 

που είχα, και θα είναι τα ξένα παιδιά που δε θα τα ξέρω, ότι αυτό, αυτό θα 

σταµατήσει. Αυτά.  

                                                           
9
 Σημειώνεται ότι ο σκοπός των σημείων στίξεων αποσκοπούν στο να φέρουν τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα πιο κοντά στον προφορικό λόγο, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά 

στους αναγνώστες και δε χρησιμοποιούνται πάντοτε με την ορθή συντακτική χρήση τους. Για 

παράδειγμα το κόμμα δηλώνει παύση για αναπνοή, τα αποσιωπητικά δηλώνουν εκτεταμένη παύση 

περισσότερο από την τελεία. Διατηρήθηκαν παντού οι γλωσσικές επιλογές των συνεντευξιαζόμενων. 
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Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη για συµβουλευτική υποστήριξη σε αυτή τη φάση; 

Σε µένα όχι, απολύτως κανένα πρόβληµα, γιατί το χαίροµαι δηλαδή. Είπα, είναι µια 

άλλη φάση της ζωής µου, έδωσα πολλά στα άλλα τα παιδιά, θέλω να δώσω και στο 

δικό µου τώρα, και στον εαυτό µου, γιατί και εγώ πέρασα διάφορα σε προσωπικό 

επίπεδο, και... κάποια πολύ άσχηµα χρόνια, και θέλω λίγο να αφιερώσω χρόνο και 

στο εαυτό µου, να κάνω επιτέλους και κάποια πράγµατα που µου αρέσουν, και δεν τα 

έκανα, γιατί δεν είχα χρόνο. 

  

Πότε αρχίσατε να σκέφτεστε τη συνταξιοδότηση; 

Ξαφνικά. Ξαφνικά έγινε αυτό. Τελείως ξαφνικά. Υπήρξε αφορµή τα γεγονότα που 

έγιναν στο σχολείο. Η παρέµβαση του δήµου και το’ πάθαν πολλοί συνάδελφοι, δεν 

ήθελαν να πάνε στη δουλειά, απλά εγώ είχα και όλα τα άλλα.. πιο πολύ απο την αρχή 

της χρονιάς έγινε αυτό µε το ωράριο το πρόγραµµα, µετά ότι δε µε βοηθήσανε 

καθόλου, ενώ εγώ κάθε χρόνο έλεγα, εντάξει είναι µια µητέρα µε παιδί στο δηµοτικό, 

δε µου κάναν µια διευκόλυνση, κάθε άλλο, κάθε µέρα σχόλαγα µε 7ωρο, και δε 

µπορούσα να πάρω το παιδί απο το σχολείο, ούτε µια ηµέρα, και αυτό, ε και γενικά 

δεν ήταν ωραίο το περιβάλλον. 

 

Σας δηµιουργούσε θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα η συνταξιοδότηση; 

Είχατε προσδοκίες, φόβους, αγωνίες; 

Είχα αγωνίες για το αν µπορώ να βγω, γιατί φοβόµουν µε το µνηµόνιο, όχι άλλες 

αγωνίες τί θα κάνω και αυτά σε καµία περίπτωση, ούτε για αστείο σε καµία. 

 

Βγήκατε οικειοθελώς ; 

Ήθελα να αφιερώσω χρόνο σε µένα και στη µικρή. Τίποτα, αυτά στον εαυτό µου. 

 

Αφότου συνταξιοδοτηθήκατε πως έχετε βιώσει το στάδιο αυτό ως σήµερα; ∆υσκολίες 

προσαρµογής; 

Καµία δυσκολία προσαρµογής µια µεγάλη χαρά νιώθω από την πρώτη ηµέρα. 

 

Απο την πρώτη; 

Ναι!!! Από την πρώτη! Μεγάλη χαρά! Γιατί είµαι στο σπίτι, κάνω διάφορα πράγµατα, 

ας πούµε στον υπολογιστή που δε µπορούσα να ψάξω, δηλαδή κάνω οικολογικά 
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απορρυπαντικά, τέτοια, που ήθελα πολύ να ασχοληθώ µε τέτοια πράγµατα. 

Κολόνιες...  

 

Πώς διαχειριστήκατε το ελεύθερο χρόνο που δηµιουργήθηκε στη ζωή σας; 

Προσέχω  πιο πολύ το σπίτι, τον εαυτό µου, βλέπω πιο εύκολα τους φίλους µου που 

είχαµε χαθεί, γιατί και άλλοι βγήκαν φίλοι µου στη σύνταξη, οπότε και αυτοί 

βγήκανε, οπότε έχουµε χρόνο να πίνουµε καφέ... Βγαίνουµε πιο συχνά, αν και τώρα 

δε θα βγαίνουµε, γιατί υπάρχει και το οικονοµικό θέµα.. παρα-υπάρχει.  

 

Σκεφτήκατε ποτέ τι καλά θα ήταν να γυρίζατε πίσω στη φάση της συνταξιοδότησης; 

Όχι, ποτέ. Γιατί νοµίζω δεν έχω άλλα να δώσω, δεν έχω πια και δεν µπορώ, γιατί µου 

είπε η σύµβουλος, «Ελένη µη φεύγεις απο τη δουλειά, γιατί είστε εσύ και Χριστίνα –

µια άλλη φίλη µου- είστε απ’ τις καλές καθηγήτριες, γιατί φεύγετε; Καθίστε». Και 

όταν τις είπα αυτό. Μου είπε τώρα πάω πάσο. Λέω δε µπορώ να πηγαίνω, και να µη 

δουλεύω, αφού δεν έχω πια όρεξη. ∆ε λειτουργώ. Τελείωσε. ∆εν. Ναι αυτό είναι ένας 

µεγάλος, ένας πολύ σηµαντικό ρόλος, λόγος.  

 

Σκεφτήκατε να αξιοποιήσετε τη γνώση σας σε εθελοντική προσφορά εργασία; 

Ναι, ναι δηλαδή είναι κάτι κοριτσάκια απο το δηµοτικό που πάει η κόρη µου, που θα 

τα βοηθήσω όταν θα είναι να δώσουνε για το  πτυχίο, µετά ίσως  κάποια... δεν ξέρω 

τώρα στο δηµοτικό, γιατί τα πράγµατα.. έχεις µάθει τί έχει συµβεί; Αλλάζει ο νόµος 

για τις  γλώσσες και θα βγουν απο τα πιο πολλά σχολεία τα γαλλικά. 

 

Και ποια γλώσσα θα µπει; 

Μάλλον τα γερµανικά. Μία δεύτερη ξένη γλώσσα θα κάνουν, δε θα επιλέγουν και 

όσοι θα θέλουν άλλη, θα πάρουν µεταγραφή σε άλλο σχολείο. Οπότε στην ουσία στη 

Βόρεια Ελλάδα.... έλεγα, δηλαδή να βοηθήσω στο δηµοτικό µε τα γαλλικά  στο 

σύλλογο, αλλά στο σύλλογο δε θέλω να βοηθήσω µε αυτά µε τις τυρόπιτες και µ’ 

αυτά δηλαδή να κάνουµε κάποιο θεατρικό ε... να βοηθήσω στην ιστοσελίδα να γίνει 

µια καλή, που να µπαίνουν οι γονείς και τα παιδιά, αλλά πρέπει να µάθω πρώτα 

ορισµένα πράγµατα για να κάνω αυτό το πράγµα, κατάλαβες; 

  

Ορισµένα πράγµατα; 

∆ηλαδή πως θα κάνω την ιστοσελίδα, είναι δύσκολο, να βάζεις αυτά τα πώς τα λεν..  
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Πιστεύετε ότι ένας ειδικός θα βοηθούσε; 

Πού θα το βρούµε καλέ το σύµβουλο αυτόν; Εδώ πέρα δεν υπάρχουν ...µακάρι!!!. 

Κοίτα εκεί που νόµιζα ότι θα µπορούσα, βλέπω να καταργούνται οι θέσεις και να 

φεύγουνε, οπότε...  

 

Πού θα µπορούσατε; 

Πού θα µπορούσα;; Εκτός απο την αυτό-επιµόρφωση που σε µας συµβαίνει σε 

µεγάλο βαθµό, δηλαδή ο άντρας µου έµαθε να κάνει προγράµµατα υπολογιστών 

µόνος του, αλλά  σκίστηκε στο διάβασµα εκεί, νοµίζω ότι το Ίντερνετ είναι πια 

φοβερό. Χρειάζονται και οι ειδικοί σίγουρα δεν το συζητάµε. Τώρα που θα 

µπορούσαµε να, ας πούµε σε κάποιους φίλους που ξέρουν υπολογιστές ...πιο πολύ 

στην αυτο-επιµόρφωση κλίνω σε κρατικό φορέα ή δηµοτικό δεν... δύσκολα. Αυτό.  

 

Αν υπήρχε µια τέτοια υπηρεσία µε ποιους τρόπους θα θέλατε να σας παρέχονται οι 

υπηρεσίες; 

Όχι απαραίτητα µέσα στο σχολείο, όπου βρίσκεται θα τον βρούµε, δεν έχουµε 

πρόβληµα µε την ώρα και µε αυτά δηλαδή αν είναι να κατεβούµε και µια βόλτα, ξέρω 

ότι είναι στο τάδε σηµείο της πόλης, θα πάω, όπως θα κάνω την επίσκεψη για τα 

αγγλικά µου που ακόµα γίνονται κάποια µαθήµατα  έτσι, αλλά νοµίζω ότι σε λίγο δε 

θα υπάρχει τίποτα.  

 

Πριν ή µετά τη συνταξιοδότηση; 

Ε.... και πριν και µετά, γιατί και για τη δουλειά τα πράγµατα αυτά είναι χρήσιµα, γιατί 

ας πούµε τη τελευταία χρονιά που έφυγα τα παιδιά πήραν λαπτοπ. Τα δούλεψα, αλλά 

ταλαιπωρήθηκα. Και απο πιο µπροστά, αν υπάρχουν άτοµα ειδικά...  

 

Σε ποιους τοµείς θα θέλατε να σας στηρίζουν; 

Με νέες ιδέες για να µένουµε και λίγο νέοι γιατί...  

 

Εσείς δε βιώσατε δυσκολίες στη µετάβαση; 

Όχι, όχι όπως κάποιοι που παθαίνουν κατάθλιψη, όχι εξάλλου είµαι και µικρή 

εντάξει, παίζει ρόλο µετά η µικρή, είναι σηµαντικός παράγοντας ανανέωσης. Θα µε 

βοηθούσε ένας σύµβουλος µε ενηµέρωση, νέες ιδέες και ειδικότερες γνώσεις δε θα 
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λέγαµε όχι, αλλά όχι να πληρώσουµε. Ζούµε µε µία σύνταξη τη δικιά µου, τα ταµεία 

δεν τα πήραµε, τώρα µε 1000 τόσα ευρώ... 

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (1) 

Η απόφαση για σύνταξη ήταν ξαφνική και λήφθηκε όταν κάποιες καταστάσεις του 

εργασιακού χώρου ωρίµασαν στο µυαλό του ατόµου. Συγκεκριµένα ένιωθε 

ανελεύθερη να κάνει τα προγράµµατα που ήθελε εξαιτίας της διεύθυνσης του 

σχολείου. Αν και νόµιζε ότι θα έχει κάποιο πρόβληµα, διαπιστώνει ότι δεν έχει 

κανένα, καθώς µοιράζεται πολλά ενδιαφέροντα µε το σύζυγό της και τη µικρή της 

κόρη, που έχει ένα µικρό µαθησιακό πρόβληµα και χρειάζεται την προσοχή της, 

οπότε δεν της µένει χρόνος. Το µόνο που της λείπει από τη δουλειά είναι τα παιδιά, 

αλλά θεωρεί ότι αυτό θα είναι µέχρι να φύγουν τα παιδιά που τη γνωρίζουν, όταν 

πηγαίνει να επισκεφθεί τους συναδέλφους. Για το άτοµο η συνταξιοδότηση είναι µια 

άλλη φάση της ζωής κατά την οποία θέλει να δώσει στον εαυτό της χρόνο και να 

κάνει πράγµατα που δεν έχει κάνει ως τώρα, αλλά και επειδή έζησε κάποια δύσκολα 

χρόνια. Υπήρχε αγωνία για το αν θα µπορέσει να βγει στη σύνταξη λόγω του 

µνηµονίου, ενώ ισχυρίζεται ότι την απόφαση  για συνταξιοδότηση την πήρε ξαφνικά, 

ύστερα από κάποια γεγονότα που συνέβησαν στο εργασιακό, υπήρξε εξωτερική 

παρέµβαση µε αποτέλεσµα να µη θέλει να πηγαίνει στο χώρο της εργασίας, όπως και 

το γεγονός ότι δεν έγινε κάποια διευκόλυνση µε το πρόγραµµα, ώστε να διευκολυνθεί 

µε το παιδί της. Ο σκοπός της συνταξιοδότησης είναι να αφιερώσει χρόνο στην ίδια 

και στη κόρη της. ∆εν είχε δυσκολίες προσαρµογής, αλλά µεγάλη χαρά από την 

πρώτη ηµέρα. Ασχολείται για παράδειγµα µε την κατασκευή οικολογικών 

απορρυπαντικών και µαθαίνει να χειρίζεται τον υπολογιστή, µαθαίνει κιθάρα. Το 

άτοµο αναφέρει ακόµη ότι ασχολείται περισσότερο µε το σπίτι, τον ίδιο τον εαυτό 

του και τους φίλους, αναφέρει ακόµη το θέµα των οικονοµικών. 

 

Το άτοµο δε θα γύριζε στην απασχόληση γιατί του λείπει η όρεξη, νιώθει ότι δεν έχει 

άλλα να δώσει .Θα ήθελε να προσφέρει εθελοντικά όσον αφορά το σχολικό περίγυρο 

της κόρης της σε σχέση µε την εκµάθηση των γαλλικών στις συµµαθήτριες της κόρης 

της. Ακόµη µε την ιστοσελίδα και τις θεατρικές παραστάσεις. Πιστεύει ότι χρειάζεται 

εκπαίδευση για τον υπολογιστή και ένας σύµβουλος θα βοηθούσε και προς αυτή την 

κατεύθυνση, αλλά το άτοµο θεωρεί ότι είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί εδώ 



~ 65 ~ 

 

καταργούνται οι ήδη υπάρχουσες θέσεις τους .Έτσι, το άτοµο κλείνει περισσότερο 

στην αυτο-επιµόρφωση, σε φίλους και δύσκολα σε κάποιον κρατικό ή τοπικό φορέα. 

Εάν υπήρχε ένας τέτοιος σύµβουλος, το άτοµο είναι διατεθειµένο να τον επισκέπτεται 

στο χώρο όπου βρίσκεται και όχι αναγκαστικά να υπάρχει στο δικό του εργασιακό 

χώρο. Το άτοµο θα χρειαζόταν υποστήριξη και πριν και µετά και µετά τη σύνταξη µε 

νέες ιδέες. Η ίδια υποστηρίζει για τον εαυτό της ότι είναι µικρή σε ηλικία και ότι το 

παιδί την έχει ανανεώσει σηµαντικά και για αυτό δεν έπαθε κάποια κατάθλιψη που 

παθαίνουν κατά τη συνταξιοδότηση άλλοι. Αναφέρεται στην οικονοµική κρίση ως 

γενικότερο περιοριστικό παράγοντα και για συνεύρεση µε φίλους και αναζήτηση 

συµβουλευτικής βοήθειας. 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (1) 

Το άτοµο αναφέρεται στο χώρο εργασίας ως ενός περιοριστικού περιβάλλοντος που 

υπήρξε η αιτία για αποχώρηση από την εργασία. Αφορµή υπήρξαν ενοχλητικές 

καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν στο χώρο εργασίας και από εξωτερικούς 

παράγοντες και από εσωτερικούς, ειδικότερα οι σχέσεις µε συναδέλφους. Για την 

αποχώρηση από τη σύνταξη ένιωθε άγχος, εάν θα πραγµατοποιηθεί, εξαιτίας του 

οικονοµικού µνηµονίου. Ένιωθε ότι έπραξε το χρέος της απέναντι στην κοινωνία και 

τώρα θέλησε να ικανοποιήσει την αίσθηση χρέους απέναντι στην οικογένεια και τον 

εαυτό της. Από την εργασία της έλειψαν µόνο τα παιδιά που γνώριζε. Απ’ όταν βγήκε 

στη σύνταξη νιώθει ικανοποίηση, γιατί έχει κοινές ασχολίες µε το σύζυγό της και έχει 

και το παιδί που την ανανεώνει ψυχικά. Γενικά, βρίσκεται περισσότερο στο σπίτι και 

επιζητεί  να µάθει να χειρίζεται τον Η/Υ. Επίσης, έχει περισσότερο χρόνο να ιδωθεί 

µε τους φίλους. Το µόνο εµπόδιο σε τέτοιου είδους συναντήσεις αποτελεί η 

οικονοµική δυσχέρεια. Εργασιακά αµισθί θα ήθελε να προσφέρει στο σχολικό 

περιβάλλον της κόρης της µε σχέδια που γνωρίζει πώς να τα εφαρµόζει λόγω του 

δικού της επαγγέλµατος. Συµβουλευτική βοήθεια θα χρειαζόταν σε θέµατα 

εκπαίδευσης π.χ. υπολογιστών, όµως επειδή δε βρίσκει τέτοιου είδους συµβουλευτική 

ούτε σε κρατικό ούτε σε τοπικό επίπεδο, κλίνει περισσότερο στην αυτο-επιµόρφωση 

και στη βοήθεια φίλων. Πάντως µια υπηρεσία συµβουλευτικής θα ήθελε να του 

προσφέρει νέες ιδέες για να µένει πνευµατικά νέο και εντοπίζει ότι ανάγκη υπάρχει 

και πριν και µετά τη σύνταξη, οπουδήποτε στην πόλη θα µπορεί να επισκέπτεται.  
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1.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 2 

56 ετών, δασκάλα 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (2) 

Ήταν προαιρετική ή αναγκαστική η σύνταξη σας; 

Ούτως η άλλως είχα συµπληρώσει. Μπορώ να πω και οικειοθελώς αλλά και όλη η 

κατάσταση λίγο µε πίεσε. Θα µπορούσα να µείνω 2 χρόνια ακόµη, αν ήταν 

διαφορετικά τα πράγµατα  

 

Τι εννοείτε; 

Πέρσι έγινε µεγάλη κουβέντα µε το ασφαλιστικό, ένα ήταν αυτό, από την άλλη 

µπορώ να πω και οικειοθελώς,  γιατί εγώ έφτασα στον καταληκτικό βαθµό, δεν είχα 

τίποτε άλλο να περιµένω γιατί, γιατί η µόνη διαφορά αν καθόµουν  2 χρόνια ακόµη 

ήταν να πάρω κάτι παραπάνω στο εφάπαξ, επειδή όµως είναι είναι πολύ δύσκολη για 

το εφάπαξ µε τις περικοπές που γίνονται, το ζύγισα απο’ κει το ζύγισα απο’ δω, λέω 

δεν κερδίζω τίποτα αν µείνω, µάλλον θα χάσω, οπότε ήρθε και η κούραση. 

 

Κούραση µε τα παιδιά; 

Κοίταξε εγώ  µ’ άρεζε η δουλειά µου, και µε τα παιδιά περνούσα καλά, δε µπορώ να 

πω ότι έχω άσχηµες αναµνήσεις ή ότι ..καλά η κούραση είναι κούραση έρχεται και 

φυσιολογικά µε την πάροδο των χρόνων, αλλά η όλη αυτή κατάσταση που 

δηµιουργήθηκε µε τη φιλολογία γύρω απο το ασφαλιστικό, µε τις περικοπές και όλα 

αυτά, δηµιουργήθηκε µία πίεση και το πήρα απόφαση και επειδή έφτασα στο τέλος 

της καριέρας ας πούµε, και πήρα τους βαθµούς που ήταν να πάρω, δεν είχα τίποτα 

άλλο να περιµένω. Βαθµούς εννοώ εξελικτικά, παίρνουµε κλιµάκια στο δηµόσιο και 

έφτασα ως το τελευταίο. 

 

Όταν ήτανε να βγείτε στη σύνταξη το είχατε σκεφτεί αρκετό καιρό; 

Εγώ δεν ήθελα να το σκέφτοµαι. Ο περίγυρος φιλικός πιο πολύ τί κάθεσαι πότε θα 

βγεις και εκεί πάνω έµπαινα σε τέτοια διαδικασία χωρίς να το θέλω δηλαδή αν απο 

µόνη µου, έτσι όπως το είχα σκεφτεί, δε θα µε απασχολούσε ιδιαίτερα, και ήθελα να 

φτάσω και να πω, εντάξει µπορώ να κάνω µια αίτηση και να φύγω, αλλά µε την όλη 
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συζήτηση που γινόταν πέρσι µε το ασφαλιστικό στα κανάλια, και ο περίγυρος τι 

κάθεσαι, και ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά ε... κάπου πιέστηκα έτσι, όχι πολύ βέβαια, 

σου λέω εγώ.. επειδή αν είναι να κάνω την αίτηση, την κάνω και δε µε ενδιαφέρει 

τίποτα, και έτσι ξεκίνησα και την έκανα όχι ότι δηλαδή, ότι µε στοίχησε που έφυγα, 

έτσι και αλλιώς θα γίνει που θα γίνει δηλαδή φέτος ή του χρόνου τελειώνω.  

 

Πώς προετοιµαστήκατε; 

Κοίταξε δε µπορώ να πω, πως πλήρως προετοιµάστηκα, αλλά προετοιµάστηκα µε την 

έννοια ότι απο τη στιγµή που έφυγα µετά απο τόσα χρόνια, γιατί εµείς ξεκινούσαµε 

απο τα 20, ξεκίνησα πολύ νέα, καλύφθηκε ο χρόνος  θα γινόταν και αυτό κάποια  

στιγµή, οπότε το παίρνω απόφαση, αν και µ’ άρεζε η δουλειά µου και ήθελα ...  

 

Το επιλέξατε ως επάγγελµα; 

Θα σου πω πως έγινε η επιλογή τότε, ήταν εντελώς τυχαία, δεν υπήρχε ενηµέρωση, 

επαγγελµατικός προσανατολισµός, µου άρεζε η φιλολογία, αλλά επειδή υπήρχαν 

οικονοµικές δυσκολίες πήγα δασκάλα, ακολουθούσε και η αδερφή, ούτε και οι 

σπουδές µας ενδιέφεραν, και οι δάσκαλοι δεν ήταν ισότιµοι γιατί λόγω χούντας 

έκλεισαν τις σχολές Αθήνα Θεσσαλονίκη και τα πράγµατα ήταν πολύ περιορισµένα. 

Όταν µπήκα µέσα και άρχισα να διδάσκω µ’ άρεσε πάρα πολύ και όλα τα χρόνια δε 

βαρυγκωµούσα ωχ και τι δουλειά είναι αυτή και δε µ’ αρέσει, µ’ άρεσε και µέχρι το 

τέλος παρόλο που σκεφτόµουν ότι θα φύγω, εργαζόµουν χωρίς να θέλω να 

περιαυτολογήσω, όπως στην αρχή παρόλη την κούραση, εκεί ξεχνιόµουνα γιατί στην 

τάξη µε τα παιδιά πραγµατικά ξεχνιέσαι, και ρωτούν πράγµατα εκεί που δεν το 

περιµένεις, και είναι ζωή, είναι παιδιά, δεν είναι χαρτιά.  

 

Είχατε κάποιες προσδοκίες κάποιους φόβους; 

Να σου πω, µε απασχολούσε θα σου πω γιατί. Εγώ, σου λέω, επειδή µε γέµιζε η 

δουλειά µου δεν πήγαινα να βαριαναστενάζω, µπορεί πολλές φορές να έλεγα 

κουράστηκα, αµάν τα παιδιά, υπήρχαν τέτοιες εντάσεις, θέλω να πω δεν ήµουν πάντα 

µέσ’ την καλή χαρά, υπάρχουν στιγµές µέρες που εκνευρίζεσαι, που κουράζεσαι, 

παρόλα αυτά µ’ άρεζε και δηµιουργούσα. Με απασχόλησε πριν φύγω, τί θα γίνει 

τώρα; Μετά απο τόσα χρόνια φεύγεις,  έχεις ένα πρόγραµµα κ.λπ. Τι θα κάνω ας 

πούµε εεε βέβαια ήταν άλλοι οι ρυθµοί όταν πήγαινα άλλοι οι ρυθµοί τώρα, πιο 

χαλαρά τώρα κινούµαι, ενώ τότε πιεζόµουνα απο το χρόνο.  Υπάρχουν κάποιες µέρες 
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που είναι λίγο βαριαναστεναγµένα, αµάν σήµερα τι κάνουµε, αλλά λίγο µε τη 

γυµναστική λίγο µε τις δουλειές που γίνονται πιο χαλαρά, λίγο µε καµιά βόλτα, λίγο 

καµιά εκδροµή, προσπαθούµε να πάµε παρόλες τις δυσκολίες, αλλιώς τα 

προγραµµατίζαµε -δεν πληρώνοµαι 9 µήνες τώρα- και µε όλα αυτά που ακούγονται 

στην τηλεόραση και την πίεση, «καλά ακόµα δεν πληρώθηκες;», τι γίνεται πώς και τί; 

Κάπου άρχισε και µε βαραίνει αυτό το πράγµα τώρα, και µε καθηλώνει.  Είναι 

οικονοµικό το θέµα και πιάνω τον εαυτό µου να είµαι πεσµένη εξαιτίας και αυτού του  

γεγονότος, γιατί άλλο να περιµένεις 4 µήνες και άλλο 9, γιατί όποιον και να ρωτήσεις 

δε σου λέει και αυτό σου δηµιουργεί µια αβεβαιότητα µια ανασφάλεια, µια ψυχική 

πίεση . 

 

Με τι ασχολείστε τώρα; 

Γενικά κάνω πράγµατα που έκανα και πριν όχι κάτι διαφορετικό.  

 

Θα επιστρέφατε σε τάξη; 

Τώρα έτσι που είναι; Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια που έγινε η µεταφορά του 

σχολείου και πήγαµε πάνω µαζευτήκαµε τα δυο σχολεία σε µια βάρδια και 

δηµιουργούνται και δηµιουργήθηκαν πολλές εντάσεις, τα παιδιά είναι πολλά σε µικρό 

χώρο, και είναι πολύ ζωηρά, πολύ ανυπάκοα, και αυτό είναι κουραστικό ειδικά για 

εµάς που είµαστε πιο µεγάλες όχι και πως οι άλλοι ...συνέχεια στην τσίτα, δάσκαλοι 

νέοι και παλιοί είναι κλονισµένοι για να επιβληθούν στα πολλά παιδιά, και αυτό µου 

δηµιουργούσε πίεση, ενώ µ’ άρεζε η δουλειά µου, η όλη αυτή κατάσταση χρόνο µε το 

χρόνο βάραινε την υγεία µου, δηµιούργησε πρόβληµα στο λαιµό, έκλεινε η φωνή, 

γιατί ύψωνα τη φωνή ε... ζαλάδες πίεση ..µπορεί κάποιες στιγµές να λέω τί καλά 

ήµουν κοντά στα παιδιά και περνούσε πιο ευχάριστα η µέρα και έτσι, αλλά έρχεται 

και η στιγµή που λέω πωπωπω µες σε αυτή τη βαβούρα τη φασαρία, που να πας εκεί 

πέρα , το ένα αναιρεί το άλλο, δεν είναι όπως ήσασταν εσείς, είχατε µεγάλο σεβασµό 

στους δασκάλους, και αυτό µου δηµιουργεί έναν αρνητισµό να ξαναπάω σε αυτό το 

περιβάλλον, είναι αδύνατο, ήµουνα και συζητούσα και µε άλλες συναδέλφισσες 

λέγαµε ή εµείς δε µπορούµε πια ή είναι τόσο διαφορετικά τα παιδιά. 

 

Εθελοντικά ; 

Ναι το ‘χω σκεφτεί πολλές φορές, και µε ενδιαφέρει, αλλά προσπαθώ να βρω που και 

πως προσπαθώ, σκέφτηκα πολλές φορές γιατί είχα παρακολουθήσει και σεµινάριο για 
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το χαµόγελο του παιδιού, αλλά δε ξέρω πώς θα µπορούσα σαν δασκάλα, γιατί τα 

τµήµατα που έχουν για παιδιά είναι στο Φοίνικα και είναι λίγο µακριά και δεν ξέρω 

πως αλλιώς θα µπορούσα, µε ενδιαφέρει και για να γεµίσω το χρόνο µου και για να 

δώσω γιατί είναι καλό. 

 

Θα πηγαίνατε σε κάποιον ειδικό; 

Ναι, ναι, βέβαια, γιατί όχι, για διαχείριση ελεύθερου χρόνου και για τη µετάβαση. 

 

Θα προτιµούσατε µέσα ή εκτός εργασιακού χώρου; 

Και µέσα στον εργασιακό χώρο, δε νοµίζω ότι θα πείραζε, και εκτός καλά θα ήταν. 

 

Πριν ή µετά τη συνταξιοδότηση; 

Και πριν και µετά, θα ήταν καλό να γίνει µια προεργασία, ώστε ψυχολογικά 

φεύγοντας απο κει, να ξέρεις µε τι θα ασχοληθείς, έτσι ώστε να είναι πιο οµαλή η 

µετάβαση, γιατί όσο και να λέµε θες ένα χρονικό διάστηµα να προσαρµοστείς, απο 

όλους που θα ακούσεις λένε, «πολύ καλά είµαι, δεν πάω σχολείο», όλοι το λένε, αλλά 

υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο, που νοµίζω ότι τους επηρεάζει όλους αυτή η αλλαγή, 

τώρα όταν επί 30 χρόνια έχεις ένα Α πρόγραµµα, ένα σύστηµα να κάνεις, και αυτό 

όλο αλλάζει, κάπου πρέπει να’ ρθει κάποιος χρόνος προσαρµογής, δεν είναι δηλαδή 

εύκολο, δηλαδή είµαι συνταξιούχος, τι καλά κάθοµαι, κάθεσαι µία  βδοµάδα κάθεσαι 

δύο, κάθεσαι ένα µήνα, µετά; Κάτι θέλεις ή λες «τώρα τί έγινε; Εγώ δε µπορώ τώρα 

πια τίποτε άλλο να κάνω; Τελείωσα;» ∆ηλαδή  νοµίζω όλοι κάνουν τέτοιες σκέψεις 

και καθένας νοµίζω αναλόγως θα γεµίσει το χρόνο του όλοι θέλουν ένα διάστηµα 

προσαρµογής.  

 

Νιώσατε κάποια προβλήµατα; Τι υπηρεσίες θα θέλατε να σας προσφέρονται; 

Όχι ιδιαίτερα προβλήµατα, απλώς  να µπορούσα να ασχολούµαι µε κάτι που να είναι 

ευχάριστο χωρίς να είναι κουραστικό και συγχρόνως να είναι και δοτικό, να είναι 

χρηστικό ας πούµε .  

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (2) 

Το άτοµο αναφέρει ότι βγήκε οικειοθελώς στη σύνταξη, αλλά και ότι η οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί κάπου το πίεσε, ενώ θα µπορούσε να µείνει δύο χρόνια 

παραπάνω στην εργασία. Ειδικότερα, αναφέρει το θέµα του ασφαλιστικού, ότι δεν 
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είχε να κερδίσει όσον αφορά το εφάπαξ, υπήρχε η αίσθηση ότι θα χάσει, ακόµη είχε 

φτάσει στον καταληκτικό βαθµό, οπότε αποφάσισε µετά από σκέψη να 

συνταξιοδοτηθεί. Αναφέρει ότι αγαπούσε την εργασία του, αν και όπως είναι φυσικό 

υπήρχαν µέρες κουραστικές, αλλά η φιλολογία γύρω από το ασφαλιστικό µε τις 

περικοπές δηµιούργησε µία πίεση, η οποία µαζί µε το γεγονός ότι το άτοµο είχε 

φτάσει στο τέλος της καριέρας το ώθησε στην έξοδο από την εργασία. Το άτοµο δεν 

ήθελε να σκέφτεται τη συνταξιοδότηση, αλλά έµπαινε σε αυτή τη διαδικασία, 

εξαιτίας του φιλικού περίγυρου, της τηλεόρασης και επισηµαίνει ότι για το ίδιο ήταν 

µια απλή αίτηση, κάτι που θα γινόταν αυτή τη χρονιά ή την επόµενη, οπότε αν και 

νιώθει ότι δεν προετοιµάστηκε, κάπως νιώθει ότι προετοιµάστηκε µε την έννοια ότι 

κάποια στιγµή θα γινόταν και αυτό , παρόλο που του άρεσε η δουλειά του και  όπως 

δηλώνει,  µέχρι το τέλος εργαζόταν όπως στην αρχή, καθώς τα παιδιά είναι ζωή δεν 

είναι χαρτιά. Το άτοµο τονίζει ξανά ότι η δουλειά το ευχαριστούσε, αλλά το 

απασχόλησε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πως θα αλλάξει το πρόγραµµά του, έχει 

διαφορετικούς ρυθµούς τώρα πιο χαλαρούς όσον αφορά το χρόνο. Επίσης, αναφέρει 

ότι κάποιες ηµέρες περνούν βαριαναστεναγµένα, ασχολείται µε τη γυµναστική, µε τις 

δουλειές µε πιο ήπιους ρυθµούς, καµιά βόλτα, εκδροµή, αν και υπήρχε διαφορετικός 

οικονοµικός προγραµµατισµός, καθώς το άτοµο µένει αρκετούς µήνες απλήρωτο, 

σχολιάζει το ρόλο της τηλεόρασης ως µέσο πληροφόρησης και του κοινωνικού- 

οικονοµικού περιβάλλοντος που την καθηλώνει. Εξηγεί, ότι το οικονοµικό θέµα την 

πιέζει ψυχολογικά, καθώς κανείς δε µπορεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. ∆εν θα 

επέστρεφε στην εργασία, καθώς πιστεύει ότι δεν έχει τις ψυχικές και σωµατικές 

αντοχές και χρησιµοποιεί παραδείγµατα από το παρελθόν για να δείξει ότι τα παιδιά 

είναι διαφορετικά σήµερα ή αυτή ωε µεγάλη πια αδυνατεί να ανταποκριθεί. Όσον 

αφορά τον εθελοντισµό, το άτοµο ενδιαφέρεται να γεµίσει το χρόνο του και να 

προσφέρει συγχρόνως, πάνω στην εκπαίδευση, αν και δυσκολεύεται να βρει που και 

πως θα µπορούσε να προσφέρει. Το άτοµο θα χρειαζόταν τη βοήθεια ειδικού και για 

τη διαχείριση ελεύθερου χρόνου και  για τη µετάβαση, µέσα ή έξω από τον εργασιακό 

χώρο και  υποστηρίζει ότι η βοήθεια είναι καλό να δίνεται και πριν και µετά ώστε 

φεύγοντας απο εκεί , να ξέρει µε τι θα ασχοληθεί, ώστε η µετάβαση να είναι πιο 

οµαλή, γιατί χρειάζεται χρόνος , καθώς το άτοµο έχει για 30 χρόνια το ίδιο 

πρόγραµµα, ακόµη αναφέρει ότι στην αρχή της σύνταξης υπάρχει χαρά, επειδή το 

άτοµο κάθεται, και αυτό το λένε και άλλοι συνταξιούχοι, αλλά στη συνέχεια το άτοµο 

αντιλαµβάνεται ότι κάτι του λείπει και αναρωτιέται εάν τελείωσε ως άτοµο, εάν δε 
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µπορεί να προσφέρει άλλο, τέτοιες σκέψεις κάνουν όλοι, υποστηρίζει και ο καθένας 

αναλόγως γεµίζει το χρόνο του, αλλά όλοι θέλουν ένα διάστηµα προσαρµογής. Θα 

ήθελε να της δοθεί βοήθεια ως προς την εύρεση µιας ασχολίας που να µην είναι 

κουραστική, αλλά συγχρόνως να είναι δοτική και ευχάριστη, χρηστική. 

 

 Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (2) 

Το άτοµο πήρε την απόφαση για συνταξιοδότηση µέσα σε ένα κλίµα άγχους εξαιτίας 

των νέων ασφαλιστικών µέτρων και µε την παρότρυνση του φιλικού περίγυρου. Έτσι 

ήρθε και η κούραση. ∆ηλώνει ότι δεν έγινε κάποια προετοιµασία, απλώς ήταν ένα 

γεγονός που θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς. Για τον εργασιακό χώρο δηλώνει ότι ήταν 

χώρος κούρασης αλλά και αναζωογόνησης εξαιτίας των παιδιών. ∆ε θα επέστρεφε, 

όµως, γιατί λόγω πολλών παιδιών υπήρχε µεγάλη κούραση ή ίσως δε µπορούσε να 

ανταποκριθεί µε όλες τις δυνάµεις εξαιτίας της ηλικίας της. Αυτό που την άγχωσε 

περισσότερο πριν βγει στη σύνταξη ήταν η αποµάκρυνση από µια καθιερωµένη 

ρουτίνα. Θα ήθελε να προσφέρει εθελοντικά τις γνώσεις της, αλλά χωρίς να είναι κάτι 

το κουραστικό. Σχολιάζει την έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης και επικρίνει την 

πληροφόρηση µέσω τηλεόρασης. Θεωρεί πολύ σηµαντικό να παρέχεται 

συµβουλευτική και πριν και µετά τη σύνταξη, γιατί  αναρωτιέται εάν µπορεί να 

προσφέρει ακόµη ως άνθρωπος και θεωρεί πως όλα τα άτοµα περνούν ένα στάδιο 

προσαρµογής και καλό είναι  να γνωρίζουν εκ των προτέρων µε τι θα ασχοληθούν. 

 

 

1.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 3 

63 ετών, καθηγητής 

 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (3) 

Η εργασία σας ήταν; 

Πάντα καθηγητής. Το ρόλο του καθηγητή τον κάνω από τα 17, δηλαδή από τα 17 που 

ήµουν γ λυκείου, έχω δουλέψει έµµισθα, έµµισθα, ήµουν ο καλύτερος στα 

µαθηµατικά στο χωριό και αν κάποιος ήθελε µαθηµατικά ερχόταν σε µένα, οπότε από 

µαθητής δούλευα µε αµοιβή. Ο πρώτος µου µαθητής δεν απέχει πολύ σε ηλικία από 
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εµένα και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, µια απ’ τις πρώτες µαθήτριες βγήκε στη 

σύνταξη πριν απο εµένα.  

 

Πότε ξεκινήσατε να σκέφτεστε τη συνταξιοδότηση; Πόσο καιρό πριν βγείτε; 

Είναι το το χειρότερο πράγµα και δεν αργεί -σε µένα-την ηµέρα που αποφάσισα να 

βγω στη σύνταξη, από εκεί και πέρα ο χώρος εργασίας ήταν βάσανο   

 

Υπήρχε κάποιο κίνητρο; 

Πολλά πράγµατα. Ας πούµε η πρώτη σκέψη για σύνταξη έγινε όταν έµαθα ότι 

δικαιούµαι σύνταξη. 

 

Πώς έγινε αυτό; 

Με το Μ.Γ., ένα συνάδελφο ο οποίος µένει στη Σ., εεεε, τον είδα έφευγε στη 

σύνταξη, ήµασταν κοντά στην ηλικία, κοντά στην υπηρεσία «Καλά ρε Γιάννη», του 

λέω «πού θα πας; Πώς θα φύγεις;» Μου λέει δικαιούµαστε. Τι δικαιούµαστε; Άµα 

λέει είσαι πάνω από 55 και έχεις πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας δικαιούσαι». Εγώ τ’ 

άκουσα σαν για πρώτη φορά. ∆εν ήµουν τότε ούτε 55 ούτε µε τόσα χρόνια 

υπηρεσίας, ας πούµε 30 αλλά ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα της 

σύνταξης. Το πρώτο που... 

 

Πόσο χρονών ήσαστε τότε; 

Θα µουν 54 -53. ∆ε θυµάµαι ακριβώς πόσο ήµουν, πάντως εκεί κοντά, δε νοµίζω ότι 

ήµουν 55, αλλά ήµουν στο όριο. Το πρώτο που έκανα ήταν να γνωρίσω τη 

στρατιωτική µου θητεία. Μέχρι τότε δεν την έδινα σηµασία. Την αναγνώρισα και λέω 

άστην αναγνωρισµένη, δεν ξέρεις καµιά φορά µήπως µου τη βιδώσει και φύγω. Ήταν 

το πρώτο µικρόβιο. Μετά έµπλεξα σαν διευθυντής και ζούσα καταστάσεις, φεύγαν 

κάναν ο ένας το άλλο κ.λπ. 

 

Κουραστικές καταστάσεις; 

Μ’ άρεζαν. Ποτέ δε µε κούραζαν. Στρες είχανε, δουλειά είχανε, αλλά φτάσαµε κοντά, 

όταν ήρθε το 2008, αν θυµάµαι καλά, αρχές, όχι του ‘07 το τέλος, εκείνη τη χρονιά 

ήµουν στο µεγαλύτερο δίληµµα. Το ‘06 παντρεύτηκε ο γιος µας, το ‘07 παντρεύτηκε 

η κόρη µας και το ‘07 έγινε και ο πρώτος µας εγγονός, ήταν το τελεσίδικο. Τότε είπα 

πλέον θα φύγω , αλλά και ένα άλλο που µε έφερε πάλι στο να.. είπα θα φύγω, έγιναν 
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οι κρίσεις διευθυντών , και ενώ στις προηγούµενες είχα πάρει 20 σε διοίκηση και τα 

λοιπά , σε κείνες τις κρίσεις λόγω διαφοράς µου σε θέµατα ανθρώπων που κρίναν και 

τα λοιπά, µου βάλαν δήθεν βαθµό που να µη γινόµουν διευθυντής, βέβαια αν 

καθόµουν του χρόνου θα ήµουν διευθυντής, αλλά εκεί είχε ξεχειλίσει και το ποτήρι, 

περιµέναµε και το εγγόνι, προϋποθέσεις είχα φτιάξει, είχα συµπληρώσει χρόνια 35 

εργασίας, απλώς µπορούσα να κάτσω σαν καθηγητής και για τα στρατιωτικά, και 

κάπου εκεί µια µέρα µε πήρε η γυναίκα µου τηλέφωνο και µου λέει, για να σε δω µου 

λέει, στο τηλέφωνο, εγώ ακόµη ήµουν διευθυντής, «α», µου λέει «καλός είσαι για 

παππούς», τότε µου ’πε πως η κόρη µας είναι έγκυος. Τελείωσε. Όταν έκλεισα το 

τηλέφωνο εγώ είπα θα φύγω. Τελείωσε θα φύγω. Οριστικά πλέον.   

 

Το είχατε σκεφτεί πιο πριν ότι αν έχετε εγγόνι θα φύγετε; 

Όλα µετρούσαν. Ναι. Εκείνο το εξάµηνο, πριν ακόµα γίνουν οι κρίσεις, πριν γίνουν, 

δηλαδή όλα αυτά, ήταν σαν δικαιολογίες, πριν γίνουν ακόµη οι κρίσεις εεε 

συζητούσα µε τον εαυτό µου, και πολλές φορές συζητούσα και µε την 

υποδιευθύντρια, και της έλεγα τι διλήµµατα µε απασχολούν «λέω ρε παιδί µου, 

ακόµη και να γίνω διευθυντής», τότε και το’ θελα και δεν το’ θελα , γιατί άν 

γινόµουνα θα καθόµουνα, δε θα’ φευγα, λοιπόν, «να φύγω να µη φύγω, τι να κάνω» 

και, προσπαθούσα. 

 

Ήσασταν σε αυτό το δίληµµα.. 

Ναι, και όταν ήρθε και µου’ πε και στο τηλέφωνο η γυναίκα µου ότι περιµένουµε 

εγγόνι ήτανε το τελειωµένο, είπα φεύγω. 

 

Είχατε κάποιες προσδοκίες; 

∆εν ήµουν σωστά προετοιµασµένος. ∆ηλαδή εγώ το αύριο δεν το οργάνωσα ποτέ 

σωστά, παρότι εεε περί το 2000 πήρα ένα χωράφι εδώ στη Χαλκιδική και λέγαµε µε 

τη γυναίκα µου ότι θα πηγαίνουµε στη σύνταξη να κάνουµε, να ράνουµε, να 

απασχολούµαστε, στα σοβαρά δεν το σκεφτήκαµε ποτέ,  να το οργανώσουµε στα 

σοβαρά, και όταν ήρθε , ήρθαν τα εγγόνια, γιατί είχα παντρέψει και τα δυο παιδιά και 

ξεκίναγαν οι µηχανές, γιατί είχα 4 και πάω για 5
ο 

,λοιπόν, είπα να γυρίσω και να 

δώσω στα παιδιά πλέον κάτι διαφορετικό , όµως, εµένα η δουλειά µου µ’ άρεζε τόσο 

πολύ, που ποτέ δε σκέφτηκα τη ζωή χωρίς τη δουλειά. Ποτέ. Και γενικά 2-3 

πράγµατα που µ’ άρεζαν πάρα πολύ στη ζωή και δε σκέφτηκα ποτέ ότι θα τα χάσω, 
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σιγά σιγά όλα τα’ χασα. Ας πούµε, εσύ δε µε θυµάσαι καπνιστή, ήµουν αρειµάνιος 

και δε φανταζόµουν τη ζωή ότι θα ζήσω ποτέ χωρίς τσιγάρο και όµως έχω περίπου 30 

χρόνια που το’κοψα. Εε, δε µπορούσα να φανταστώ τη ζωή µου χωρίς δουλειά και 

όµως έχω τώρα 3 χρόνια κοντά στα 4 που δε δουλεύω.  

 

∆υσκολίες προσαρµογής; 

Πολλές. Πολλές. Ας πούµε έκανα 5 χρόνια διευθυντής και 7 χρόνια υποδιευθυντής. 

Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ πήγαινα στο σχολείο από το πρωί µέχρι το βράδυ. Και µέσα 

στο σχολείο, όχι ότι δούλευα όλη την ηµέρα, µπορεί όλη την ηµέρα να καθόµουν, να 

συζητάω για το ένα και το άλλο, έναν καφέ να τον έχω 10 ώρες µπροστά µου, αυτά 

όλα µου λείψαν. Να ξυπνάω πρωί πρωί για να πάω σχολείο, πάντα είχα κάποια 

δουλειά και κάποια, και όποιες δουλειές και αν είχα, είχα το περιθώριο να τις 

αναβάλω για αύριο. ∆εν είχα καµιά δουλειά που να µε πνίγει. Εκείνο το πρωινό καφέ, 

2-3 ώρες, µε δουλειές, δε λέω, αυτό µου’ λειψε. Λοιπόν, εκείνη η δουλειά που 

ερχόταν χωρίς να την οργανώνεις και να σε πιέζει , διότι στα 12 αυτά χρόνια της 

διοίκησης σήµερα µε τον ένα γεννιέται ένα πρόβληµα, αύριο µε τον άλλο, µεθαύριο 

µε τον άλλον, προβλήµατα δηλαδή που …   

 

Σας λείπουν οι συναναστροφές µε τον κόσµο; 

Με όλους, µε όλους, µε παιδιά,  µε συναδέλφους, µε γονείς, η δουλειά µου µ’ άρεζε 

πάρα πολύ. Η τάξη µ’ άρεζε πιο πολύ, αλλά την τάξη µετά το 2000, αισθάνθηκα ότι 

δεν είµαι για τάξη. Και αυτός ήταν βασικός παράγοντας που σου είπα, ότι αν 

γινόµουν διευθυντής θα µενα 2-3 χρόνια παρόλο που µε προβληµάτιζε να µείνω ή να 

µη µείνω, φυσικά, αφού δεν έγινα, δεν υπήρχε περίπτωση να µείνω. Λοιπόν, εεε, όταν 

κάνεις µάθηµα µε ένα παιδί 18 χρονών, που έχει αποκτήσει ταχύτητα σκέψης, εσύ 

όταν περάσεις τα χρόνια, µπορεί να ξέρεις πιο πολλά από κείνον, αλλά δεν έχεις τη 

δυνατότητα της γρήγορης προσαρµογής στη δική του σκέψη και αν µεν είναι όχι 

καλός τον προλαβαίνεις ,αλλά άµα τύχει να’ ναι καλός ο µαθητής και να ‘χει πάρει 

στραβά το θέµα, αν πεις να τον αφήσεις να προχωρήσει θα χαθείς µαζί του θα χαθείς 

ενώ, όταν είσαι νέος δε χάνεσαι, αυτός πάει και συ πας, αυτός πάει και συ πας και 

ξέρεις από που έφυγε, πώς έφυγε, πού θα καταλήξει, τα ξέρεις δηλαδή σκέφτεσαι 

πολύ πιο γρήγορα από εκείνον. Από µία ηλικία και πάνω δεν τον φτάνεις και άµα δεις 

τους παλιούς καθηγητάς, οι παλιοί καθηγητές όταν δουν το µαθητή να ξεφεύγει 

κατευθείαν του λένε, «εδώ είναι λάθος», τον γυρίζουν, τον γυρίζουν πίσω στο σωστό, 
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ενώ δεν είναι σωστό αυτό το πράγµα, πρέπει να αφήσεις το παιδί να χαθεί, το 

γυρίζουν στο σωστό, γιατί ξέρουν ότι θα χαθούν και αυτοί και για να µη χαθεί και 

αυτός, και τι γίνεται µετά το γυρίζουν σε αυτό που ξέρει εκείνος και αυτό το πράγµα 

οδηγεί στο να µην αφήνεις το παιδί µόνο του να εξελιχθεί. Εγώ συνήθιζα και το λεγα 

και µε το στόµα, να µαι ο κακός καθηγητής µε τους καλούς µαθητές  διότι άφηνα το 

µαθητή να χάνεται ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι και µετά πνίγονταν άλλος, άλλος µέχρι 

να βρούµε το σωστό και αντί να κάνουµε 10 ασκήσεις κάναµε δύο, ενώ υπήρχαν 

πολλοί συνάδελφοι που ξέραν το ποίηµα απ’ έξω κάναν τη δύσκολη άσκηση που 

ξέραν, γιατί την είχαν διαβάσει, γιατί σοφοί δεν ήταν και τάκατα «είδες; Είδα. Το 

διάβασες. ∆εν είναι δικό σου. Σκοπός ήταν να το δω εγώ.» Ε, αυτό είδα ότι µετά τα 

50 δεν το είχα. ∆ε µπορούσα να παρακολουθήσω παιδιά σβέλτα. Είχα έναν µαθητή δε 

θυµάµαι τώρα το όνοµα του – βέβαια εκείνος καταλάβαινε ότι τον είχα αδυναµία- 

λίγο µικρότερος πρέπει να ταν από εσάς, δεν είχε τόσο καλή υποδοµή ,αλλά είχε πολύ 

καλό µυαλό µε αποτέλεσµα, αφού δεν είχε υποδοµή, χάνονταν και τον άφηνα και 

χτυπιόταν και γυρίζαµε και έβλεπα ότι µε κουράζει αφάνταστα, µετά ένα δεύτερο , τα 

τελευταία ένα δυό χρόνια στα πρώτα θρανία δεν κάθονταν παιδιά γιατί όταν περάσει 

η ηλικία αρχίζεις και φτύνεις, ε όταν είδα ότι στο πρώτο θρανίο δεν κάθονται 

προβληµατίστηκα, όπως και εγώ σ’ όλη µου, εγώ τη δουλειά µου την είχα σηµαία, 

πολύ µ’ άρεζε και την προβληµατιζόµουν, µόλις είδα ότι τα παιδιά δεν κάθονται 

πρώτο θρανίο προβληµατίστηκα «γιατί» και όταν διεπίστωσα εκεί µπροστά, ένας 

µαθητής ήταν µια µαθήτρια δε θυµάµαι τακ σκουπίστηκε, αµάν λέω τον έφτυσα, ένα 

δυο, µετά τα τελευταία χρόνια δεν κατέβαινα από την έδρα. 

 

Αλλά δεν είχατε σκεφτεί το µετά... 

∆εν το είχα σκεφτεί. Εγώ σκεφτόµουν τη γεωργία, ούτως ή άλλως σαν παιδί... η 

πρώτη µου επιλογή ήταν να γίνω γεωπόνος, η δεύτερη επιλογή να γίνω αρχιτέκτονας 

και η τρίτη µου επιλογή να γίνω µαθηµατικός. Όταν έδωσα εξετάσεις, στο χαρτί που 

δηλώναµε σχολές δήλωσα µόνο µαθηµατικό, διότι ήµουνα ορφανός από τα 11 και 

έβλεπα ότι για να επιβιώσω, ήµουν το τελευταίο παιδί, η µάνα µου ήταν µεγάλης 

ηλικίας, έπρεπε να δουλέψω και η µόνη σχολή που µ’ εξασφάλιζε δουλειά από µικρός 

ήµουνα και, την έκανα τη δουλειά αυτή στο χωριό ως µαθητής, ήταν ο µαθηµατικός 

και έτσι δήλωσα µόνο µαθηµατικός και µπήκα µάλιστα 6
ος

 στους 400, αλλά 

σκεφτόµουν µια και είχα σε πρώτη αυτή  τη γεωπονία ν’ ασχοληθώ µε τα χωράφια, 

όµως όταν έγινα 60 χρονών διαψεύστηκα, πήγα µε τη γυναίκα µου να κλαδέψουµε τις 
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ελιές και παρότι κράταγα το κλαδί όταν έφυγε λίγο η ισορροπία µου µε το χέρι µου δε 

µπόρεσα να κρατήσω το βάρος µου και έπεσα κάτω «λέω δεν είσαι να κλαδεύεις», 

διότι, όταν ήµουν 30 και 20 και 40 µε ένα χέρι κράταγα το σώµα µου, τώρα δεν 

µπορώ. Έχω κάνει ένα µικρό κτήµα στη Θάσο εκεί, πήγα µια µέρα µε το νέο τον 

25χρονο να δουλέψουµε και αυτός νόµιζε ότι µπορώ και µου λέει: «Τι θα γίνει Νίκο 

σήµερα, εσύ µέσα και εγώ έξω; Πώς θέλεις κ. Νίκο να δουλέψουµε στη δουλειά;» 

Ένα φράχτη θέλαµε να κάνουµε, εσύ µέσα εγώ έξω; Του λέω κοίταξε µέσα έξω εσύ, 

εγώ όποτε µπορώ θα κάθοµαι, όποτε δεν, θα φεύγω και έβλεπα, είδα ότι αν 

δουλέψαµε τρεις ώρες, εγώ το πολύ πολύ να δούλεψα 15-20  λεπτά ή µαζεύαµε τις 

πέτρες για να πετάξουµε, κάθε 15 ας πούµε µάζευα εγώ έφευγα µε ενοχλούσε η 

κοιλιά που διπλώνονταν.. 

Προβλήµατα υγείας δε συντρέχουν 

∆εν έχω, αλλά τα κιλά 

 

Προσέχετε τώρα περισσότερο... 

Όχι, απλώς δεν έχεις να, αυτό που έλεγα προχτές στη γυναίκα µου, έχω έναν πόνο 

στην πατούσα, την είπα «γυναίκα φαντάσου να έχεις άντρα ανάπηρο, µπας και πάει 

για καρκίνο να το κόψουµε το ποδάρι», πήγα στο γιατρό µου λέει «δεν έχεις τίποτα», 

«αυτά» ξέρεις, αυτά του λέω, και αυτά από την ηλικία;» Και έτσι τώρα µου’ γραψε 

ένα φάρµακο, το οποίο δεν πήρα ακόµη, αφού δεν έχω τίποτα θα το πάρω αύριο, 

µεθαύριο, σήµερα γιορτή, θέλω να σου πω ο τρόπος που µου µίλησε, λέει δεν είναι 

τίποτα, ναι αλλά εγώ πονούσα, δεν τα είχα αυτά όταν ήµουν µικρός, τώρα τα’ χω. Και 

αυτό που σκεφτόµουν για τη γεωργία να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, και τα λοιπά, 

τώρα φοβάµαι, διότι δεν βασίζοµαι στον εαυτό µου. 

 

Η γεωργία είναι και σωµατική άσκηση κυρίως.. 

Αν ένας δουλεύει από τα 20 δεν έχει πρόβληµα, ενώ τα δικά µου χέρια είναι 

ξεκούραστα 

 

Εσείς έχετε δουλέψει το µυαλό 

Ναι, αλλά τώρα το ξόφλησα  

 

Θα γυρνούσατε στη φάση της απασχόλησης; 
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∆εν αισθάνοµαι ότι µπορώ, γιατί δε µου αρέσει να προσφέρω µισά, όποιον ακούσεις 

να λέει εγώ 60-70 ήµουν, όπως όταν ήµουν 20, το λέει γιατί κοιµάται τόσο βαθιά, που 

δεν το πήρε χαµπάρι, δεν υπάρχει κανείς που να αισθάνεται στα 60 όπως στα 20. 

 

Ούτε εθελοντικά… 

Αυτό το σκέφτηκα, δηλαδή εκείνο που µπορώ να προσφέρω εγώ µε την εµπειρία που 

έχω, είναι να κάνω παιδιά µέχρι και δευτέρα λυκείου που ακόµα δεν έχουν φτάσει 

στο ζενίθ της ταχύτητάς τους ,αλλά µέχρι πρώτη εκατό τα εκατό να αγαπήσουν το 

µάθηµα, διότι το πόσο το αγαπώ µπορώ να το µεταφέρω και µάλιστα σκέφτηκα εκεί 

στη Σ. στην εκκλησία υπάρχουν δωρεάν µαθήµατα, όσο ήµουν καθηγητής δεν ήθελα 

να πάω, γιατί ήµουν καθηγητής της περιοχής, αργότερα σκέφτηκα να πάω, αλλά δε µ’ 

αρέσει να µην είσαι συνεπής, δηλαδή εγώ και στην κόρη µου, όταν έκανα µάθηµα η 

ώρα ήταν στάνταρ και ήµουν ντυµένος, µε πυτζάµες δεν έκανα ποτέ την κόρη µου 

µάθηµα, ντυµένος και τα παπούτσια φορεµένα, καθόµαστε στο γραφείο, κάναµε 

µάθηµα, ήξερε το παιδί είναι 4 µε 6 και 6 η ώρα ούτε και ένα λεπτό, σταµατούσα 

ήµουν καθαρός επαγγελµατίας, τώρα να πας σε µια εκκλησία –µπορεί και η γειτονιά 

µας να έχει και να πεις, παράδειγµα Τετάρτη, στις 10 Τετάρτες τις 2-3 να σε πάρει 

τηλέφωνο η κόρη σου ή ο γιος σου ,φέρνω τα παιδιά... 

 

Πως είναι µε τα εγγόνια; 

Τίποτα είµαστε χωρίς πρόγραµµα, εκεί που λέµε σήµερα δεν έχουµε τίποτα, µπορεί 

σε 5 λεφτά να’ χουµε 4 παιδιά και να τρέχουµε και να µη φτάνουµε. Σ’ αυτά, ήθελα 

να πω µέχρι 1
η
 λυκείου εκατό τα εκατό αλλά και µέχρι 2

α
 λυκείου µπορώ- βέβαια 

ένας από τους λόγους που κατάλαβα ότι δεν µπορώ είναι και ο γιος µου, ο οποίος 

µαθηµατικός είναι και αυτός απ’ το 2000 που απολύθηκε µέχρι το 2002 κάναµε µαζί 

µαθηµατικά για να τον κάνω καθηγητή, στα παιδαγωγικά τα κατάφερνε, τον 

βοηθούσα στα µαθηµατικά ξεκινούσαµε µια, ένα αντικείµενο, εγώ ήξερα για να του 

εξηγήσω, αυτό το καταλάβαινε και τότε γεννιούνταν ερωτήµατα, όπως µίλαγα εγώ, 

µε σταµάταγε, τα κατάλαβα, αυτή την ερώτηση η ερώτηση που µου υπέβαλε την 

ήξερα, µε έκανε να κάνω γρήγορες σκέψεις απο εκεί που είχα έναν α ρυθµό µέσα σε 

10 λεπτά- µισή ώρα µε έκανε κουδούνι,  µετά από µισή ώρα εγώ ήµουν κουρασµένος, 

και εκείνος που ρωτούσε δεν είχε κουραστεί, «λέω ρε παιδί µου τέρµα δεν µπορείς 

τέρµα δεν µπορείς», διότι όταν αυτός που ρωτάει δε ζαλίζεται και εσύ που ξέρεις και 

απαντάς ζαλίζεσαι για τις αλλαγές...  
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Θα πηγαίνατε σε σύµβουλο; 

Εγώ πριν βγω στη σύνταξη είχα γνωρίσει κάτι Σουηδούς- Φιλανδούς ήτανε η εποχή 

που άρχιζε να µε προβληµατίζει και φυσικά µετά από µερικούς µήνες- 1 χρόνο βγήκα 

στη σύνταξη ο χρόνος µεταξύ του αποφασίζω να βγω στη σύνταξη και βγαίνω δεν 

κλείνει ούτε χρόνο, αλλά και η ψευτοσκέψη µε το βγαίνω, δεν πάει πάνω από δύο 

χρόνια, µέχρι δύο πριν να φύγω ούτε καν σκεφτόµουν τη σύνταξη, άσχετα αν είχα 

µάθει 5-6 χρόνια πιο µπροστά ότι δικαιούµουν σύνταξη- είχα γνωρίσει αυτούς τους 

Φιλανδούς και µου’ κανε εντύπωση, οι Φιλανδοί έχουν το ωραίο προς το τέλος, όταν 

φτάσει ο εργαζόµενος εκπαιδευτικός, έχει το δικαίωµα αν θέλει να κάνει 5-6 µήνες 

εκτός σχολείου σαν συνταξιούχος, και αν θέλει να ξαναγυρίσει και µετά να 

ξαναφύγει, όπως επίσης και το δικαίωµα του µειωµένου ωραρίου, µεταβατική 

εργασία και µάλιστα µία από τις συναδέλφισσες, που ήρθε από τη Φιλανδία, ήτανε σ’ 

αυτό το στάδιο και το βρήκα ωραίο, δηλαδή θα µπορούσε ένας να προετοιµαστεί, 

γιατί είτε θέλουµε είτε δε θέλουµε  ο δηµόσιος υπάλληλος έχει µία εξουσία, εάν είναι 

εν ενεργεία και αυτή όλη η εξουσία  του τη δίνει µία καρέκλα που δεν είναι δική του, 

και την εποµένη που φεύγει  εγκαταλείπει την καρέκλα και την εξουσία αυτόµατα.  

 

Εξηγήστε την εξουσία; 

Ό,τι δουλειά και αν κάνεις να µη σου βάλω εγώ που σαν διευθυντής είχα και µεγάλη 

εξουσία διότι έχεις 30 συναδέλφους και έλεγα ας πούµε σε όλους, «γιατί µου λέγανε 

εσύ είσαι δηµοκρατικός και τα λοιπά», «δηµοκρατικός είµαι γιατί συµφωνείτε και 

εκτελείτε αυτά που λέω, ας πάει κανείς κόντρα να δει πόσο δηµοκρατικός είµαι». 

 

Υπήρχε δηλαδή κάποια αυτοπραγµάτωση; 

Σε όλους. ∆ηλαδή και αυτή που λένε- θυµάµαι µια φορά ήµουν µε τη γυναίκα µου σε 

µια ουρά και ένας διηγότανε στον άλλο ντεµέκ πόσο αυτός δηµοκρατικός ήταν, λέω 

το φουκαρά, πόσο ψεύτης είναι τον αναγνωρίζανε την θέση και αυτός έλεγε εγω εγώ 

εγώ και ο άλλος του έλεγε ναι ναι ναι ναι και νόµιζε ότι ο άλλος έλεγε ναι γιατί το 

πίστευε αυτό ,αλλά φοβόταν να τον πει όχι, και αυτή η εξουσία υπάρχει σε όλους και 

σε έναν απλό υπάλληλο, ο οποίος είναι διεκπεραιωτής να παίρνει µία αίτηση, αυτός 

πήρε 500 αιτήσεις και ξέρει ότι το αίτηΣΗ γράφεται µε ήτα, το γραψες µε ΟΙ, «δεν το 

προσέχεις αυτό!» ή πρέπει να πας 5 χαρτιά και πήγες 4 «ΠΑΡΤΟ ΑΥΤΟ!» ο κάθε 

ένας δηλαδή, η θέση, η καρέκλα ό,τι θέση και να είναι σου δίνει αυτή την εξουσία – 
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την ηµέρα που φεύγεις από το κ. διευθυντής γίνεσαι ο κύριος τίποτα. Εγώ όταν έφυγα 

για κανένα χρόνο µε παίρναν τηλέφωνο, συνάδελφοι κυρίως για εξειδικευµένες 

γνώσεις. Αυτά σιγά σιγά τα κόβεις και µένεις µόνο µε το όνοµά σου. 

 

Θα επισκεπτόσασταν ένα σύµβουλο; Εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου; 

 Αν υπήρχε σύµβουλος θα πήγαινα για να ξέρω τι µε περιµένει .Ένας που θα 

συµβούλευε ένα συνταξιούχο να µην ήταν µέσα στο σχολείο, να ήταν έξω από το 

σχολείο, διότι αν είναι εκεί µέσα, καταρχάς θα πέσει το κύρος του, διότι αν έναν 

άνθρωπο τον βλέπεις αλλιώς, αν τον βλέπεις να βήχει πέφτει, τον καθηγητή σου δεν 

τον φαντάζεσαι να κοιλοπονά, όµως και αυτός κοιλοπονά, το ίδιο συµβαίνει και µε 

ένα σύµβουλο, εγώ θα προτιµούσα να είναι σε απόσταση. 

 

Ποιοι λόγοι σας εµπόδισαν απ’ το να πάτε σε ένα τέτοιο σύµβουλο; 

∆εν υπήρχαν σύµβουλοι. Εγώ αν υπήρχε θα πήγαινα, διότι µε τη γυναίκα µου δεν 

ήθελα, και δε θέλω να το συζητήσω, τις στενάχωρες σκέψεις µου, δεν ήθελα να τις 

πω, να µη την κουβαλήσω το δικό µου αυτό, εµένα µε απασχόλησε πάρα πολύ, το 

δίληµµα µου µε τη σύνταξη, η γυναίκα µου ήταν ήδη συνταξιούχα, τα άγχη µου δεν 

τα έφερνα όσο µπορούσα στο σπίτι, αλλά µε την Αλέκα την υποδιευθύντρια-ήµασταν 

κοντά στην ηλικία και µε κείνην και ζούσαµε το σχολείο, της είπα πολλές φορές δεν 

ξέρω τί είναι εκείνο που θέλω, θέλω να φύγω και  δε θέλω να φύγω, θέλω να κάτσω 

και δε θέλω να κάτσω, θέλω να γίνω διευθυντής και δε θέλω να γίνω διευθυντής, µε 

πείραξε πάρα πολύ , αλλά προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό µου ότι είτε θέλεις είτε 

δε θέλεις κάποτε κάτι έρχεται- τα τελευταία χρόνια ό,τι άκουγα για σύνταξη τα 

τύπωνα, ενώ παλιότερα ούτε που ήθελα να ακούω για συντάξεις, δε µ’ ενδιέφερε. 

Είπε κάποτε ένας: « Την πρώτη µέρα που µπαίνεις στη δουλειά ως εργαζόµενος 

σκέφτεται πότε θα φύγεις στη σύνταξη και µάλιστα σατιρίζοντας λέει στον άλλο πότε 

θα ‘ρθω στη θέση σου να φύγω, περνούν τα χρόνια κάποτε, λέει, έρχεται κοντά –

δικαιούται σύνταξη, κάθε µέρα το αναβάλλει και λέει έλα µωρέ αύριο, του χρόνου θα 

βγω στη σύνταξη ,έλα µωρέ του χρόνου θα φύγω στη σύνταξη και το λέει αυτό για 

αρκετά χρόνια, οπότε έρχεται η µέρα που του λέει η πολιτεία, «κύριε, περάστε 

φύγετε»- ποτέ δε σκέφτηκα ότι θα’ ρθει η µέρα που δε θα δουλεύω – και δεν έχω και 

το χρόνο ας πούµε, γιατί έχω τις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά. Ασχολούµαι µε 

τέτοια πράγµατα (αρχιτεκτονικό σχεδιασµός) και όταν διαβάζω διαβάζω για τη 

γεωργία , έχω κάνει και µελισσάς έχω πάει  
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Τι θα ρωτούσατε αυτόν το σύµβουλο; 

Τι µε περιµένει που δε µπορώ να το φανταστώ, διότι εκείνος θα έχει τις εµπειρίες των 

άλλων, ο καθένας δε µπορεί να φανταστεί, και όταν συζητάς µε συνταξιούχους οι πιο 

πολλοί δε  λένε την αλήθεια. Θυµάµαι κάποιον που έλεγε, «τώρα διαβάζω αυτά που 

δε µπορούσα να διαβάσω», αφού µισή ώρα να διαβάσεις ζαλίζεσαι. Εγώ αυτούς που 

παραδέχοµαι που βγήκαν στη σύνταξη, είναι αυτοί που παράλληλα είχαν και 

ελεύθερο επάγγελµα, έτσι βγαίνοντας στη σύνταξη αντί να πηγαίνουν στο ελεύθερο 

επάγγελµα τους 3 φορές πηγαίνουν 5. 

Επίσης θα µε κατηύθυνε φαντάζοµαι, αφού θα µου λεγε λίγο τι µε περιµένει να το 

οργανώσω µε βάση τα δικά µου θέµατα καλύτερα, ήδη τώρα εγώ το ψευτοοργανώνω 

και άµα περάσουν ακόµα δυο τρία χρόνια, τέσσερα θέλω να πιστεύω, θα χω δυνάµεις, 

διότι ένας άνθρωπος και στα 80 , αν είναι υγιής έχει δυνάµεις.  Προσπαθώ να 

προσαρµοστώ, στα νυν δεδοµένα, να ασχοληθώ µε αυτό που µ’ αρέσει , η φύση, µέσα 

απ’ το χωράφι βγήκα , ενώ φοβάµαι τους ανθρώπους δε φοβάµαι τα ζώα , δηλαδή 

ούτε και ο σκορπιός ούτε και το µελίσσι ούτε και το φίδι , όταν είµαι µέσα στη φύση 

δεν καταλαβαίνω ούτε πως περνάει η ώρα ούτε πως ιδρώνω , δηλαδή µ’ αρέσει να 

‘µαι µέσα εκεί και αυτό προσπαθώ να οργανώσω τώρα. Σκεπτόµενος το χθες 

συνήθως σκέφτεσαι πιο πολύ τα λάθη σου παρά τα δηµιουργικά σου σωστά , διότι τα 

δηµιουργικά σου σωστά τα σκεφτόσουν όταν δούλευες, τώρα που έφυγες στην άκρη 

πιο πολύ σκέφτεσαι τα λάθη σου και λάθη έχεις, αν έχεις χρόνια στην πλάτη τα λάθη 

σου πολλά και στα παιδιά και στους συνάδελφους και στο γονιό εγώ ήµουν και µε 

στόµα ανοιχτό έλεγα ό,τι να’ ναι, πολλά.   

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (3) 

Το άτοµο  δηλώνει ότι το ρόλο του καθηγητή τον έχει από τα 17 έµµισθα, καθώς ήταν 

ο καλύτερος του χωριού του και όποιος ήθελε να µάθει µαθηµατικά πήγαινε σε 

αυτόν, έτσι ο πρώτος του µαθητής δεν απέχει πολύ από αυτόν σε ηλικία και µια από 

τις πρώτες του µαθήτριες βγήκε στη σύνταξη πριν από αυτόν. Για το άτοµο η 

σύνταξη είναι το χειρότερο πράγµα και δεν αργεί. Όταν αποφάσισε να βγει , ο χώρος 

εργασίας µετατράπηκε σε βάσανο. Η πρώτη σκέψη για σύνταξη έγινε όταν 

πληροφορήθηκε ότι δικαιούται σύνταξη από ένα φίλο που ανήκε στο ίδιο 

επαγγελµατικό περιβάλλον, όταν ήταν 54-53 χρονών, οπότε παρακινήθηκε να 
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αναγνωρίσει τη θητεία του ως εργασιακό χρόνο. Παρόλο, που µέχρι τότε δεν έδινε 

ιδιαίτερη σηµασία στη θητεία, µετά από αυτή τη συζήτηση θεωρεί ότι σκέφτηκε ότι 

ήρθε η ώρα της σύνταξης. Μετά αν και έµπλεξε ως διευθυντής, οι καταστάσεις που 

έζησε, δεν ήταν κουραστικές, γιατί αν και είχανε δουλειά  και στρες του άρεζαν. Το 

άτοµο βρισκόταν σε δίληµµα, ωστόσο ο ερχοµός των εγγονιών καθώς και ο έλεγχος 

που πέρασε ως διευθυντής µε κάποιες ενοχλητικές εµπειρίες από το εργασιακό 

περιβάλλον µε κάποιους συναδέλφους λειτούργησαν ως κίνητρα να πάρει την 

απόφαση. Ειδικότερα, εξηγεί ότι όλα τα παραπάνω λειτουργούσαν σαν δικαιολογίες, 

ακόµη και το να γίνει ή όχι διευθυντής, αλλά όλα µετρούσαν στην απόφαση, γι’ αυτό 

και όταν έµαθε ότι θα γίνει παππούς θεώρησε ότι ήτανε τελειωµένο. Το άτοµο θεωρεί 

ότι δεν ήταν προετοιµασµένο και µάλιστα εξηγεί ότι το αύριο δεν το οργάνωσε ποτέ 

σωστά, δίνει ως παράδειγµα ένα χωράφι που αγόρασε και που σκόπευε µαζί µε τη 

σύζυγό του να απασχολούνται µε αυτό, αλλά λόγω των εγγονιών που άρχισαν να 

έρχονται δεν ολοκληρώθηκε αυτή η σκέψη µε πράξη. Το άτοµο επαναλαµβάνει ότι δε 

µπορούσε να σκεφτεί την ζωή χωρίς δουλειά και δίνει ως παράδειγµα, ότι 2-3 

πράγµατα που του άρεζαν πάρα πολύ, όλα σιγά-σιγά τα έχασε. Οι δυσκολίες 

προσαρµογής έρχονται από την έλλειψη της ρουτίνας που καθιέρωνε καθηµερινά η 

εργασία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνταν, χωρίς, όµως να είναι αγχωτικά, οι 

συναναστροφές µε συναδέλφους, γονείς και παιδιά και η τάξη. Εδώ αναφέρει ότι η 

τάξη του άρεζε περισσότερο, αλλά µετά το 2000 αισθάνθηκε ότι δε µπορεί να 

ανταποκριθεί, γι’ αυτό και θα παρέµενε µόνο ως διευθυντής. Ένιωθε ότι δεν είναι πια 

για τάξη, γιατί από τη µια ήθελε να διδάσκει, αλλά από την άλλη ένιωθε ότι δεν έχει 

την ίδια ταχύτητα σκέψης που είχε στα νιάτα του και φέρνει ως παράδειγµα τι έκαναν 

στα παλαιά χρόνια οι καθηγητές που ήταν µεγάλοι σε ηλικία και πως αυτός 

προσπάθησε να αποφύγει τη µονολιθικότητα τους, αλλά από την άλλη 

αντιλαµβάνεται πλέον την αδυναµία του και από το να µη είναι συνεπής προτίµησε 

να σταµατήσει, γιατί εάν ακολουθούσε τον δικό του τρόπο, έβλεπε ότι κουραζόταν 

αφάνταστα. Ακόµη, µετά τα 50 άρχισαν και προβλήµατα που εµπόδιζαν τη σωστή 

επαφή µε τα παιδιά. Το άτοµο παραδέχεται ότι δεν είχε σκεφτεί το µετά και σε αυτό 

το σηµείο επισηµαίνει ότι το να γίνει µαθηµατικός ήταν η τρίτη του επιλογή. Αρχικά 

ήθελε γεωργός και κατόπιν αρχιτέκτονας. Έτσι σκέφτηκε ως πρώτη προτίµηση να 

ασχοληθεί µε τη γεωργία, όµως όταν έγινε 60 χρονών διαψεύστηκε ύστερα από ένα 

ατύχηµα που είχε και διηγείται και ένα ακόµη παράδειγµα µε το οποίο δείχνει ότι δεν 

έχει αντοχές, όπως είχε στην νεότητά του. Το άτοµο δεν έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό 
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του, γιατί νιώθει ότι η ηλικία και τα σωµατικά προβλήµατα που φέρνει το εµποδίζει 

απο το να ασχοληθεί µε τη γεωργία, καθώς η γεωργία είναι κυρίως σωµατική άσκηση 

το άτοµο νιώθει ότι από τη µια δε µπορεί να ασχοληθεί µε τη γεωργία που αγαπά 

λόγω ηλικίας και από την άλλη νιώθει ότι το µυαλό του έχει ξοφλήσει. Το άτοµο 

νιώθει ότι δε θέλει να επιστρέψει στη φάση της απασχόλησης, γιατί νιώθει ότι δε 

µπορεί να προσφέρει µισά. Εθελοντικά θα ήθελε να προσφέρει και να κάνει δωρεάν 

µαθήµατα ως καθηγητής, αλλά δε θέλει να είναι ασυνεπής και τώρα µε τα εγγόνια 

µπορεί ανά πάσα στιγµή το πρόγραµµα να αλλάξει. Παρουσιάζει το παράδειγµα των 

Φιλανδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι µπορούν πριν να βγουν στη σύνταξη να µείνουν 

εκτός για 5-6 µήνες και αν θέλει να µείνει και µετά  να ξαναφύγει ή το δικαίωµα του 

µειωµένου ωραρίου. Το άτοµο αναγνωρίζει ότι µια βασική διαφορά του παρόντος µε 

το  παρελθόν είναι ότι τότε η θέση του τού έδινε την αίσθηση της εξουσίας, ενώ τώρα 

δεν υπάρχει αυτή η αυτοπραγµάτωση , αλλά έχει µείνει µόνο µε το όνοµά του. Σε 

σύµβουλο θα πήγαινε, γιατί δεν ήθελε να κουβαλά στο σπίτι και να συζητά µε τη 

σύζυγό του στενάχωρες σκέψεις, γιατί η σκέψη της σύνταξης το στενοχωρούσε πολύ, 

αλλά ήθελε να πείσει τον εαυτό του ότι, είτε θέλει είτε όχι, κάποτε έρχεται. Το 

δίληµµα, να φύγει να µείνει, να γίνει διευθυντής ή όχι,  το συζητούσε µε συνάδελφο. 

Τώρα ασχολείται µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, αλλά διαβάζει και για τη γεωργία. 

Το άτοµο θα ήθελε να γνωρίσει τι τον περιµένει κατά τη σύνταξη µέσα από τις 

εµπειρίες των άλλων, διότι όταν το συζητά µε συνταξιούχους οι πιο πολλοί δε λένε 

την αλήθεια, ενώ τώρα οργανώνει σιγά σιγά την προσαρµογή του στα νυν δεδοµένα. 

Επίσης, θα ήθελε βοήθεια στο να οργανώσει τη ζωή από εδώ και πέρα Το άτοµο 

πιστεύει ότι ο άνθρωπος όταν σκέφτεται το παρελθόν, σκέφτεται τα λάθη του, γιατί 

τα σωστά τα σκεφτόταν όταν δηµιουργούσε. 

 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (3) 

Το άτοµο επισηµαίνει ότι η σύνταξη είναι το χειρότερο πράγµα και δεν αργεί να 

έρθει. Θεωρεί ότι η πρώτη πληροφόρηση από συνάδελφο υπήρξε και η πρώτη σκέψη 

για σύνταξη και συγχρόνως το πρώτο µικρόβιο. Αφορµή, όµως, για την τελική 

απόφαση στάθηκε η γέννηση του πρώτου εγγονιού. ∆ηλώνει ότι έζησε ένα διάστηµα 

έντονου διλήµµατος το οποίο συζητούσε µε συνάδελφο µέχρι να βγει στη σύνταξη, 

κατά το οποία συνέβησαν κάποια αρνητικά γεγονότα στον εργασιακό του χώρο, και 

συγχρόνως άρχισε να παρατηρεί σωµατική και πνευµατική κάµψη. Όταν βγήκε στη 
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σύνταξη, του έλλειψε η δοµηµένη καθηµερινότητα που ζούσε µέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Ως πρώτη σκέψη για να ασχολείται µε κάτι στον ελεύθερο χρόνο του, 

σκέφτηκε τη γεωργία, όµως απογοητεύτηκε, όταν ανακάλυψε ότι σωµατικά δε 

µπορούσε να ανταποκριθεί. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε πόνους που νιώθει, 

φυσιολογικούς για την ηλικία, του δείχνει το βάρος του χρόνου και της ηλικίας. 

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης και του ότι νιώθει ότι η πνευµατική του δύναµη έχει 

εξασθενήσει, νιώθει ότι δε µπορεί να κάνει τίποτε πια. Από την άλλη, έχει αναλάβει 

τον ρόλο του παππού, χωρίς, όµως να έχει κάποια όρια στο ωράριο, πράγµα που 

δυσχεραίνει οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση. Το άτοµο επίσης παραδέχεται ότι η 

δουλειά του τού έδινε την αίσθηση του κύρους και µε τη συνταξιοδότηση έχασε αυτή 

την ταυτότητα, έχει χάσει µια κοινωνική θέση που έδινε το αίσθηµα της 

αυτοπραγµάτωσης. Το άτοµο παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε πολύ να συνηθίσει τη 

νέα πραγµατικότητα και ότι η συµβουλευτική θα το βοηθούσε και πριν και µετά, 

εκτός, όµως εργασιακού χώρου . Μάλιστα, προτείνει τη σταδιακή αποχώρηση ή τη 

δουλειά- γέφυρα ως τρόπους που θα διευκόλυναν πολύ και γενικά θα χρειαζόταν 

προετοιµασία και πληροφόρηση για να προετοιµάσει σωστά το αύριο. Τώρα 

προσπαθεί να προσαρµοστεί µε το κάνει πράγµατα που το ευχαριστούν. 

1.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 4 

60 ετών, διοικητική υπάλληλος 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (4) 

Εγώ ήµουνα διοικητικός υπάλληλος µε απολυτήριο γυµνασίου, δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και δούλευα στο στρατό γραµµατέας, το ρόλο του γραµµατέα 5 χρόνια 

συνταξιοδοτηµένη. 

 

Πότε ξεκινήσατε να σκέφτεστε τη φάση της συνταξιοδότησης; 

Και εγώ δεν το σκεφτόµουνα πολύ, δεν ήθελα κατά βάση, απλά τα τελευταία µου 

χρόνια της υπηρεσίας ήταν στο εξωτερικό, ήµουνα στην πρεσβεία στο Βερολίνο. 

Λοιπόν, το διάστηµα αυτό , 3 χρόνια έκανα εκεί πέρα , αρρώστησε ο µπαµπάς µου, 

αρρώστησε, δεν αρρώστησε ακριβώς, αλλά γέρασε πάρα πολύ και άρχισε να έχει 

ορισµένα προβλήµατα κινητικά πιο πολύ, να µην µπορεί να περπατήσει άνετα, 

λοιπόν, εεεε και επειδή είχα έναν αδερφό τον οποίο  έχασα εδώ και 11 χρόνια, εεεεεε 

έπρεπε εγώ να είµαι κοντά τους, τουλάχιστον στο τέλος της ζωής, γιατί ο πατέρας 
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µου λίγους µήνες αφότου γύρισα απ’ το εξωτερικό, πέθανε, και πιο πολύ έφυγα για 

αυτό το λόγο, για να είµαι λίγο κοντά του γιατί έλειψα 3 χρόνια , βέβαια ήρθαν και 

αυτοί στο εξωτερικό, εεε έκατσαν αλλά δε µπόρεσαν τελικά, η αλλαγή του κλίµατος 

τους επηρέασε, και αισθανόµουν αυτή την υποχρέωση να , γι’ αυτό και παραιτήθηκα, 

αλλιώς θα µπορούσα να δουλέψω από το ‘06 έως φέτος ‘11 που είµαι 60 χρονών γιατί 

φέτος θα µε απέλυαν, εεεε, γιατί θα είχα κοντά 40 χρόνια υπηρεσίας, 37 οπότε θα µε 

απέλυαν , λοιπόν δεν είχα σκοπό να φύγω.  

 

Η µετάβασης σας δηµιούργησε θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα; 

Πιο πολύ αρνητικά παρά θετικά , αν και εγώ είµαι  άτοµο που προσαρµόζεται σε όλες 

τις καταστάσεις εύκολα, πολύ εύκολα, εεεεεεε εντούτοις, αυτό το πράγµα µου 

έλλειψε, δηλαδή το να είµαι µε συναδέλφους ένα περιβάλλον, µου άρεζε πάρα πολύ η 

δουλειά µου, η δουλειά που έκανα µου άρεζε πάρα πολύ. Μ’ ευχαριστούσε. Λοιπόν, 

δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύγω και τα παιδιά µου είχαν παντρευτεί, εεε δεν είχα 

κανένα άλλο λόγο να φύγω, εεε µου έλλειψε αυτό το πρωινό το καφεδάκι που πίναµε 

και κάναµε κοινωνικά σχόλια της προηγούµενης µέρας και η προσφορά στη δουλειά 

µου, αυτή που έκανα τέλος πάντων, κυρίως στο εξωτερικό µου άρεζε πάρα πολύ η 

δουλειά αυτή που ήρθα σ’ επαφή και µε ξένους ανθρώπους, Γερµανούς, έζησα σ΄ ένα 

άλλο περιβάλλον, έµαθα τη νοοτροπία τους  από κοντά και τη γλώσσα, την οποία 

άρχισα να µαθαίνω στα 38, και στα 45 πήρα το πτυχίο της γερµανικής (γέλιο)  

 

Αφότου συνταξιοδοτηθήκατε.... 

Ορισµένες φορές νοσταλγώ εκείνη τη ζωή, όµως απ’ την άλλη, επειδή από τότε που 

συνταξιοδοτήθηκα µέχρι και σήµερα ασχολούµαι µε τα εγγόνια µου, δηλαδή έχω 

αποξενωθεί από όλους και από όλα, από φίλους, από συναδέλφους, από... έχουµε 

αποξενωθεί ...δυστυχώς έχω χαθεί από όλους και από όλα. Πολλές φορές το έχω 

βάλει στο µυαλό να πάρω εκείνο το συνάδελφο, να δω τι κάνει ρε παιδί µου , µόνο σε 

γιορτές και κοινωνικές υποχρεώσεις ανταποκρίνοµαι, δε µπορώ να το 

προγραµµατίσω, γιατί ανά πάσα στιγµή σκέφτοµαι µήπως µε χρειαστεί το παιδί, και 

το βρίσκω αδιανόητο να πάω κάπου και να µε χρειαστεί και να µη µ’ έχει. Όταν 

ήµασταν εν ενεργεία βγαίναµε έξω µε τους συναδέλφους, πηγαίναµε και σε ταβέρνες 

έξω, και µετά τη δουλειά δηλαδή . Ε τώρα αυτό µου έχει λείψει, µου έχει λείψει, εεεε 

και πολλές φορές το νοσταλγώ, και πολλές φορές λέω- γιατί υπάρχει σύλλογος 

συνταξιούχων, που πάρα πολλοί βρίσκονται και κάνουν και ταξίδια, µου λείπει αυτό 
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το πράγµα, και λέω ότι και όλο λέµε ακόµη 2 χρόνια,  µετά όµως θα χαθεί αυτή η 

επαφή, και συζητάµε µε τον άντρα µου και λέω τροµάζω µε την ιδέα ότι θα είµαστε 

µέσα στο σπίτι, όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο είσαι στο σπίτι δε θέλεις να 

βγεις έξω δε , κουράζεσαι και δε θα χτυπάει το τηλέφωνο, τροµάζω σε αυτή την ιδέα  

γιατί ακόµη χτυπάει το τηλέφωνο (γέλια)  

 

Ελεύθερος χρόνος. Πως τον αντιµετωπίσατε; 

Αν σας πω ότι πριν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο; Καταρχήν αισθάνεσαι όταν 

είσαι συνταξιούχος, ψυχολογικά δεν αισθάνεσαι καλά, γιατί λες πληρώνοµαι ενώ δεν 

προσφέρω, µε αποτέλεσµα να προσπαθείς έστω να δηµιουργήσεις κατά τη δική σου 

αντίληψη, να δηµιουργήσεις κάτι, αλλά να µην κάθεσαι στο καναπέ, γιατί όταν 

κάθεσαι στον καναπέ, λες τώρα τι κάνω, λοιπόν, οτιδήποτε λοιπόν, αρκεί να 

αισθάνεσαι εσύ ότι κάτι δίνεις, ότι κάτι κάνεις µε κάτι ασχολείσαι. 

  

Τι κάνετε; 

Με τα παιδιά και το πάνε-έλα (στα σπίτια τους) και µε τη µαµά, η έγνοια της µαµάς, 

να µην αισθανθεί άσχηµα να µην , έχασε το γιο της πριν από 11 χρόνια και δεν είναι 

εύκολο πράγµα ψυχολογικά είναι... και προσπαθούµε να τη στηρίξουµε και να 

πηγαίνουµε τακτικά, να µη την αφήνουµε και όχι ότι κάνω κάτι το σπουδαίο, απλά 

εγώ αισθάνοµαι ότι πάντα κάτι κάνω και έξω δε βγαίνω. 

 

Νιώθετε ότι κάνετε πράγµατα για τον εαυτό σας , για εσάς; 

Για µένα κάνω, ό,τι νοµίζω ότι πρέπει να κάνω το κάνω, δε θα’ µαι παραµεληµένη το 

κάνω, ακόµη και για την εµφάνιση ακόµα και για ...αλλά η ζωή µας έχει αλλάξει 

εντελώς από τότε που βγήκαµε στη σύνταξη, και µε το σύζυγό µου, ο ρόλος µας έχει 

αλλάξει εντελώς. Ενώ πριν φροντίζαµε περισσότερο για τις κοινωνικές µας 

υποχρεώσεις τώρα βάλαµε ένα χ και είµαστε για το σπίτι και για τα παιδιά αυτό έχει 

αλλάξει. Η σύνταξη είναι µια µεγάλη αλλαγή.. είναι κάτι που τελειώνει και σίγουρα 

το νοσταλγείς πολλές φορές. 

Ένα καλό είναι ότι τώρα πλέον, ότι αυτά που προγραµµατίζω µε το µυαλό µου, έχω 

την ευκαιρία να µπορώ να τα κάνω, ενώ κάποτε δεν προλάβαινα να τα κάνω- η 

σύνταξη µας δίνει πολλά πλεονεκτήµατα µας δίνει και µεγάλες συντάξεις που εσείς 

µάλλον δε θα τις έχετε, λοιπόν, εµένα αυτό µε ικανοποιεί, ότι µπορώ να κάνω αυτά 
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που προγραµµατίζω, µου φέρνει µια ευφορία, είπα θα το κάνω και το κάνω και 

αισθάνθηκα έτσι την πλήρωση, ενώ πριν δε το αισθανόµουν αυτό το πράγµα. 

 

Θα γυρνούσατε πίσω στη φάση της απασχόλησης; 

Θα µπορούσα να προσφέρω.. αν µπορούσα να προσφέρω θα ήθελα  

 

Θα το δοκιµάζατε; 

Αυτός που είναι καλοµαθηµένος, γιατί εµείς οι δηµόσιοι υπάλληλοι ήµασταν 

καλοµαθηµένοι, ήµασταν επαναπαυµένοι, και ξέραµε ότι ο µισθός κάθε 25 του µηνός 

θα πέσει, λοιπόν και ο υπάλληλος όταν καλοβολευτεί ,όταν πάρει µια καλή θέση, 

γιατί όλοι αυτό επιδιώκουν, να βρουν µια καλή θέση εεε να µην έχει πολύ δουλειά να 

είναι ήσυχος να µην έχει κανένα στο κεφάλι του ή ο προϊστάµενος να’ ναι, όταν 

επιτύχει αυτά, επαναπαύεται και καλοµαθαίνει, που έλεγε ο Γερµανός έχω 

υπαλληλικό κώλο, λοιπόν γι’ αυτό εµένα µου έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι στον 

ιδιωτικό τοµέα δε θα µπορούσα να τα βγάλω πέρα, γιατί εγώ είµαι και λίγο αργή στη 

δουλειά µου, δηλαδή είµαι τελειοµανής και θέλω αυτό που θα κάνω να το κάνω και 

καλό, καλό και γρήγορα όµως δε γίνεται, οπότε µου έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση 

ότι  δε θα µπορούσα να κάνω στον ιδιωτικό τοµέα, δε θα µπορούσα να αντεπεξέλθω 

σε πάρα πολλές απαιτήσεις , δεν ξέρω αυτή η εντύπωση µου έχει δηµιουργηθεί 

,οπότε... ναα προσφέρω εθελοντικά ναι, θα ήθελα να το κάνω εθελοντικά, αλλά να 

πάω να εργαστώ έτσι δε νοµίζω ότι ...θα µπορούσα να ανταποκριθώ.  

 

Αν υπήρχε ένας σύµβουλος θα τον επισκεπτόσασταν; 

Σίγουρα (θα συνέβαλε σε οµαλότερη µετάβαση) όταν είναι κάποιος ειδικός, εντάξει 

ακούγαµε από συναδέλφους ότι βγήκε ο τάδε, βγήκε στη σύνταξη και τι κάνει, και 

έχει απασχόληση, και έχει εκείνο, σίγουρα αν ήταν κάποιος ειδικός που µπορεί να σε 

συµβουλέψει να σε προετοιµάσει για κάτι σίγουρα θα ήταν για το καλύτερο 

 

Πάνω σε ποια θέµατα; 

Σ’ αυτό το πράγµα στο πως θα περνάω την ώρα µου όταν θα είµαι σε ..ο ελεύθερος 

χρόνος και να πάρει η ευχή δουλεύεις όταν έχεις τόσες υποχρεώσεις, όταν σε έχουν 

ανάγκη τα παιδιά στο σπίτι, θυµάµαι µε παίρναν τηλ. τα παιδιά, ενώ τώρα µας έχουν 

ανάγκη τα παιδιά για να φροντίζουµε τα δικά τους  τα παιδιά, αλλά αν δε µπορούµε 

εµείς, µπορούν να βρουν µια γυναίκα και να τους κάνει τη δουλειά, θέλω να πω  τότε 
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όµως, όταν ήταν µικρά ,τότε µας είχαν ανάγκη στο σπίτι και εγώ είχα ένα δεσµευτικό 

ωράριο από τις 7 ως τις 2.30 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (4) 

Το άτοµο δεν  ήθελε να σκέφτεται τη συνταξιοδότηση, αλλά τα τελευταία χρόνια, που 

το άτοµο εργαζόταν στο εξωτερικό ένιωθε ότι έπρεπε να επιστρέψει και να είναι 

κοντά τους, τουλάχιστον στο τέλος της ζωή τους. Η µετάβαση δηµιουργούσε 

περισσότερο αρνητικά παρά θετικά συναισθήµατα. Αυτό που της έχει λείψει τώρα 

είναι το εργασιακό περιβάλλον και οι φιλικές σχέσεις που δηµιουργούνταν µέσα σε 

αυτό. Έτσι, το πρόβληµα που αντιµετωπίζει τώρα είναι µία αίσθηση αποξένωσης και 

ο φόβος ότι θα αποµονωθεί κοινωνικά, µια και αµελεί τις κοινωνικές της 

υποχρεώσεις παρόλο που έχει συνέχεια το νου της να τηλεφωνήσει σε κάποιο 

συνάδελφο. Επίσης, όταν εργαζόταν ερχόταν σε επαφή µε αυτό το περιβάλλον και 

εκτός εργασιακού χώρου. Τώρα, όµως, έχει αναλάβει να βοηθάει τα παιδιά µε τα 

εγγόνια και νιώθει ότι είναι χωρίς πρόγραµµα και στην ουσία χωρίς ελεύθερο χρόνο. 

Ως συνταξιούχος δεν αισθάνεται καλά, γιατί νιώθει ότι πληρώνεται χωρίς να 

προσφέρει, γι’ αυτό προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε αρκεί να µην κάθεται στον 

καναπέ, κυρίως ασχολείται µε τα εγγόνια και µε τη µητέρα της, αλλά αισθάνεται ότι 

πάντα κάτι κάνει και δε βγαίνει έξω. Τονίζει ξανά ότι από τη στιγµή που 

συνταξιοδοτήθηκαν µε το σύζυγό της είναι σα να βάλανε ένα χ στην κοινωνική τους 

ζωή και είναι µόνο για το σπίτι και τα παιδιά. Η σύνταξη είναι µια µεγάλη αλλαγή και 

µερικές φορές το άτοµο αισθάνεται νοσταλγία, από την άλλη δηλώνει ότι την 

ικανοποιεί το γεγονός ότι έχει µια σύνταξη που τη βοηθάει και το χρόνο να 

πραγµατοποιεί σχέδια που πριν δε µπορούσε και έτσι αισθάνεται την πλήρωση. Στην 

εργασία θα επέστρεφε εάν θα µπορούσε να προσφέρει, νιώθει, όµως ότι, επειδή 

συνήθισε σε ένα είδος εργασίας και σε ένα τρόπο εργασίας, δε θα µπορούσε να 

ανταποκριθεί στον ιδιωτικό τοµέα, αντιθέτως, θα προτιµούσε να απασχολείται σε µια 

εθελοντική εργασία χωρίς πίεση. Το άτοµο πιστεύει ότι η συµβουλευτική θα 

βοηθούσε το στην οργάνωση του χρόνου, στην οµαλότερη µετάβαση και στην 

πληροφόρηση όσον αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης της συνταξιοδότησης. 

 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά τη συµβουλευτικής (4) 
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Το άτοµο πήρε την απόφαση για σύνταξη, χωρίς να επιθυµεί κάτι τέτοιο, εξαιτίας 

αναγκών που υπήρχαν στο οικογενειακό περιβάλλον. Το άτοµο συγκρίνοντας τη ζωή 

του πριν και µετά νιώθει ότι όταν εργαζόταν είχε πιο πολύ επαφή µε το φιλικό της 

περιβάλλον και έβγαινε πιο πολύ έξω, ενώ τώρα έχει κλειστεί στο σπίτι και έχει 

υιοθετήσει το ρόλο να αναλαµβάνει τα εγγόνια ανά πάσα στιγµή. Από την άλλη, η 

σύνταξη της δίνει και στιγµές ικανοποίησης όταν εκπληρώνει κάποιο σχέδιο, γιατί 

έχει και το χρόνο και την οικονοµική ευχέρεια να το πραγµατοποιήσει. Η επιστροφή 

στην εργασία συνδυάζεται µε την προσφορά, αλλά δηµιουργούνται αµφιβολίες αν θα 

µπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα καινούριο τρόπο εργασίας. Το άτοµο πιστεύει ότι η 

συµβουλευτική θα βοηθούσε µε την προετοιµασία, την καλύτερη εκµετάλλευση του 

χρόνου και την πληροφόρηση µε την παροχή παραδειγµάτων για καλύτερη µετάβαση. 

 

1.5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 5 

55 ετών, ιδιωτική υπάλληλος 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (5) 

 
Πότε άρχισες να σκέφτεσαι τη συνταξιοδότηση πόσο καιρό πριν; 

Όταν εργαζόµουνα ήξερα ότι στα 50 µου θα µπορέσω να βγω µε ανήλικο , αλλά πριν 

φτάσω στα 50 από τα 45 µου έµεινα άνεργη το 2005.  

 

Τι εργασία έκανες; 

Εγώ ήµουν σε βιοτεχνία σιδερώτρια. Μετά το 2005 που έµεινα από αυτό, ήθελα να 

βγω στη σύνταξη δεν υπήρχε άλλος τρόπος δε µπορούσαµε να βρούµε δουλειά και 

µετά το’ βαλα σκοπό να βγω στη σύνταξη 

 

Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό; 

Έκλεισε η βιοτεχνία 

 

Έψαξες για δουλειά; 

Μετά τα 45 µου... έψαχνα πήγα σε κάτι φασόν, δούλευα, αλλά δεν είχε η βιοτεχνία 

που βγάζαµε παραγωγή έκλεισε. 

 

Από τα 45 ως τα 50 πως ήταν; 
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Πάρα πολύ...πολύ άγχος, γιατί άλλοι µε λέγαν ότι δε θα βγεις, άλλοι... η Πετραλιά 

αυτό το νόµο τον κατήργησε, εµένα µε έπιασε ένα χρόνο που έδωσε ο Λοβέρδος µια 

παράταση και είπε ότι οι γυναίκες µε ανήλικο θα µπορέσουνε να βγούνε και έτσι 

µπόρεσα και βγήκα. Τα 5 χρόνια είχα πολύ άγχος. 

 

Πώς σκεφτόσουν ότι θα είναι στη σύνταξη; 

Εεε πίστευα ότι θα είναι καλύτερα, γιατί δεν είχαµε φτάσει σε αυτό πριν 5 χρόνια το 

σηµείο, σ’ αυτήν εδώ την κρίση, γιατί και ο άντρας µου είχε καλή δουλειά ήταν στο 

δηµόσιο έπαιρνε και καλά, και εγώ θα πρόσθετα ένα ποσό.  

 

Σου δηµιουργούσε θετικά αισθήµατα η σύνταξη; 

Εε θετικά, εντάξει (µε αγανάκτηση), εάν είχα δουλειά δε θα έβγαινα,  γιατί ακόµη θα 

µπορούσα να προσφέρω, πιστεύω, αλλά αφού δεν είχαµε δουλειά ,αλλά δουλεύω απ’ 

τα 15 µου, να σου πω κουράστηκα κιόλας, είπα να βγω να βγω, αλλά περίµενα και 

λεφτά πολλά, τώρα αν παίρνουµε 700 ευρώ, τι να το κάνεις 

 

Έχεις κάποιους φόβους κάποιες αγωνίες; 

Τώρα µε αυτά που ακούµε, µήπως µας τη χαµηλώσουνε, µήπως απ’ τα 700 ευρώ µας 

δώσουνε πιο λίγα, δώρο δε παίρνουµε, επειδή είµαστε 50, τίποτα δεν παίρνουµε , όλα 

αυτά σίγουρα (έχω άγχος). 

 

Πού αντιµετωπίζεις δυσκολίες; 

Όταν δούλευα ήµουν πιο καλά, είχα δικό µου πορτοφόλι, ένιωθα πιο ανεξάρτητη, 

τώρα είσαι στο σπίτι, όλοι φέρε εκείνο, φέρε εκείνο φέρε το άλλο, ενώ όταν δούλευα 

ήµουν πιο καλά, είχα πως να στο πω, είχα ένα πρόγραµµα, σηκωνόσουν στη δουλειά, 

τις δουλειές σου τα αυτά, σαββατοκύριακο θα καθάριζες το σπίτι, τώρα άστα αύριο 

άστα αύριο κάπως έτσι πάει 

 

Ο ελεύθερός σου χρόνος ; 

Ο χρόνος φεύγει από εδώ και απο ‘κεί για καφέδες και τέτοια, δεν έχουµε και 

περιθώρια να τον διαθέσουµε και πουθενά αλλού το χρόνο, λόγω οικονοµικών. 

Θα ήθελες να ασχοληθείς µε κάτι ; 

Ταξίδια θα ήθελα να κάνω, αλλά.... Τα καλοκαίρια είχα και πιο πολύ χρόνο, διάβαζα 

και περισσότερο 
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Θα ήθελες να γυρίσεις στην απασχόληση; 

Τώρα όχι, ξέρεις γιατί; Άρχισε να µε πονάει η µέση µου, άρχισαν αυτά τα 

προβλήµατα, να µε πονάν τα πόδια µου, τώρα όχι. 

 

Θα ήθελες εθελοντικά κάπου; 

Ναι, έτσι να προσφέρω δε θα µε πείραζε, θα µπορούσα, τι να διδάξω βέβαια στο 

σίδερο; 

Ήµουν στη δουλειά µου πάρα πολύ καλή, τα αφεντικά µου ήταν ευχαριστηµένα.. τη 

χαιρόµουν µερικές φορές πήγαινα µε άγχος, αλλά πήγαινα µε όρεξη, ήµασταν εκεί 40 

άτοµα µετά βγαίναµε για καφέ, πηγαίναµε στις ταβέρνες, ήταν διαφορετικά τώρα 

είναι αλλιώς.. τώρα έχω κλειστεί πάρα πολύ. 

 

Σου λείπει αυτή η επαφή; 

Φίλους έχω πάρα πολλούς και είναι και από αυτούς απ’ τη δουλειά, αλλά έχω και 

άλλους, δε µένω, δηλαδή αν θα σηκωθώ να πάω, θα πάω έχω άτοµα, αλλά αλλιώς 

ήµασταν εκεί διοργανώναµε, πηγαίναµε στις ταβέρνες, ήταν αλλιώς , τώρα µπορεί να 

είναι και λόγω οικονοµικών, αν ήµασταν σε καλύτερη κατάσταση, θα ήµασταν 

διαφορετικά πιστεύω, έτσι δεν είναι; 

 

Θα πήγαινες σε σύµβουλο; 

∆ηλαδή αν θα ήταν καλύτερα να έβγαινα στη σύνταξη; Σε σύµβουλο πήγα όταν 

ήµουν στο ταµείο ανεργίας, και έψαχνα και δουλειά και τέτοια, και πήγα σε 

σύµβουλο. Θα πήγαινα σε σύµβουλο, δεν έχω πάει, γιατί δουλειά δεν υπήρχε, πήγα 

και σε σύµβουλο για δουλειά, και ξέρεις τι µου είπε; Να πας στη Βουλγαρία, δηλαδή 

από εκεί και πέρα τι να πήγαινα σε σύµβουλο; Τώρα για τη σύνταξη, επειδή είµαι στο 

σωµατείο, µε ενηµέρωσαν τα κορίτσια εκεί που τα ξέρουν όλα, τα έµαθα από εκεί, 

δηλαδή µου τα είχε βγάλει η κοπέλα πόσα ένσηµα έχω πόσα αυτά.. πόσα θα πάρω, 

όλα µου τα’ βγαλε. Από εκεί ήµουν ενηµερωµένη, δεν ήµουν τελείως.. δεν πήγα σε 

δικηγόρους και τέτοια για τη σύνταξη 

 

Πριν βγεις θα ήθελες να πας σε σύµβουλο;  

Καλύτερα θα ήταν να τα ήξερες πριν πιστεύω, αλλά δεν πήγα όχι. Πιστεύω εάν 

πήγαινα θα ήταν καλύτερα. Το άγχος το έχω πάρα πολύ γιατί, αφού πήγα και σε 
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νευρολόγο σα να αρχίζω να χάνω τη µνήµη µου, δε γίνεται, λέει έχεις πάρα πολλά 

στο µυαλό σου, τώρα δεν ξέρω, αν όλη η κατάσταση αυτή έχω πάρα πολλά στο 

µυαλό µου, φυσικά αυτό ξεκίνησε, εάν θα µπορέσω να βγω στη σύνταξη και εάν µου 

την κόψουν και για ένα χρόνο και όλο αυτό τελευταία ξεχνάω πώς να στο πω; 

Εγώ δε θα ήθελα τον άντρα µου γι’ αυτό τον λέω µην τυχόν και βγεις ακόµη στη 

σύνταξη γιατί δε γίνεται, να είµαστε όλη µέρα µαζί ,άσε που έρχεται νωρίς είµαστε 

όλο το απόγευµα να τον έχω και απ’ το πρωί, νοµίζω δε θα µπορέσω, θα’ µαστε 

καλύτερα ή χειρότερα; ∆εν ξέρω. Είναι δύσκολα, γι’ αυτό και του λέω όσο µπορείς 

καθυστέρησε, αλλά και µε αυτά τα µέτρα δεν ξέρει άµα θα βγει, ήδη στο δηµόσιο το 

κάνανε, τι το κάνανε. Τώρα αρχίζει και εκείνος θα βγει δε θα βγει, θέλει χρόνια 

ακόµη δεν ξέρω, δεν ξέρω... Και η κόρη µου είναι 25 ακόµη ελεύθερη την έχω εκεί 

µέσα και το άγχος για το µέλλον, αυτό είναι... 

Πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσω. Έχω έναν πολύ καλό φίλο γιατρό, καρδιολόγο, που τα 

συζητάµε σαν γιατί γνωριζόµαστε πολύ καιρό, µου λέει Ελένη διώξε το άγχος και 

κοίταξε την Ελένη, µη κοιτάς πολύ εδώ και εκεί , γιατί λέω αν αρχίσω να χάνω τη 

µνήµη µου από τώρα σαν τη µαµά µου, τι θα γίνω; Εντάξει καλά είναι, καλά είµαστε, 

αλλά είναι το άγχος για το µέλλον. 

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (5) 

Το άτοµο έµεινε άνεργο το 2005. Ήθελε να βγει στη σύνταξη και το βαλε σκοπό, 

αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βρει δουλειά. Πιο συγκεκριµένα µετά τα 45 της, 

έψαχνε,  αλλά δεν είχε η βιοτεχνία που βγάζανε παραγωγή, έκλεισε. Σε όλο αυτό το 

διάστηµα, από τα 45 ως τα 50 είχε πάρα πολύ άγχος, γιατί άλλοι της λέγαν ότι δε θα 

βγει (στη σύνταξη), άλλοι της έλεγαν άλλα . Τελικά  η Πετραλιά (η τότε υπουργός 

Εργασίας) αυτό το νόµο τον κατήργησε ,να µπορούν οι γυναίκες µε ανήλικο στα 55 

να βγαίνουν στη σύνταξη, την έπιασε όµως, ένα χρόνο που έδωσε ο Λοβέρδος (ο 

επόµενος υπουργός Εργασίας) µια παράταση. Στα 45 της πίστευε ότι θα είναι 

καλύτερα, όταν θα βγει στη σύνταξη,  γιατί δεν είχε φτάσει  η χώρα σε αυτό το 

σηµείο, σε αυτήν εδώ την κρίση, γιατί και ο άντρας της είχε καλή δουλειά, ήταν στο 

δηµόσιο έπαιρνε και καλά, και αυτή θα πρόσθετε ένα ποσό. Τη σύνταξη την 

αντιµετώπιζε θετικά αλλά και µε λίγη αγανάκτηση, εάν είχε δουλειά δε θα έβγαινε,  

γιατί ακόµη θα µπορούσε να προσφέρει. Από την άλλη, δουλεύει απ’ τα 15 της και 

νιώθει ότι  κουράστηκε κιόλας, αποφάσισε να βγει, αλλά περίµενε καλύτερες 
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απολαβές. Τώρα µε αυτά που ακούνε, µήπως χαµηλώσουνε και άλλο τις συντάξεις, 

όλα αυτά σίγουρα προκαλούν άγχος. Πιστεύει ότι όταν δούλευε ήταν πιο καλά, είχε 

ένα πρόγραµµα, για παράδειγµα σηκωνόταν στη δουλειά, µετά έκανε  τις δουλειές 

της το σαββατοκύριακο θα καθάριζε το σπίτι, ενώ  τώρα αναβάλλει συνέχεια για 

αύριο και έτσι χάνεται ο χρόνος. Επίσης, όταν δούλευε ήταν πιο καλά, είχε δικό της 

πορτοφόλι, ένιωθε πιο ανεξάρτητη, τώρα είναι στο σπίτι και όλοι της ζητούν να κάνει 

κάτι. Έτσι, ο χρόνος φεύγει από εδώ και από εκεί για καφέδες και τέτοια. ∆εν έχει και 

περιθώρια να τον διαθέσει και πουθενά αλλού το χρόνο λόγω οικονοµικών. Για 

παράδειγµα θα ήθελε να κάνει ταξίδια. ∆ε θα ήθελε να γυρίσει στην απασχόληση, 

γιατί άρχισαν προβλήµατα υγείας. Θα ήθελε να προσφέρει αµισθί, αλλά αναρωτιέται 

εάν θα υπήρχε κατι να διδάξει από την εργασία που έκανε, γιατί ήταν πολύ απλή. 

Θεωρεί ότι στη δουλειά της ήταν  πάρα πολύ καλή, τα αφεντικά της ήταν 

ευχαριστηµένα. Χαιρόταν την εργασία και πήγαινε µε όρεξη και µερικές µε άγχος. 

Στον εργασιακό χώρο ήταν 40 άτοµα, µετά έβγαιναν για καφέ, πήγαιναν στις 

ταβέρνες, ήταν διαφορετικά, τώρα είναι αλλιώς, γιατί  τώρα έχει κλειστεί πάρα πολύ. 

Φίλους έχει πάρα πολλούς αλλά αλλιώς ήταν στην εργασία. ∆ιοργάνωναν,  πήγαιναν 

στις ταβέρνες, ήταν αλλιώς, τώρα µπορεί να είναι και λόγω οικονοµικών. Σε 

σύµβουλο θα πήγαινε όταν ήταν στο ταµείο ανεργίας και έψαχνε για δουλειά, δεν έχει 

πάει,  γιατί δουλειά δεν υπήρχε. Όταν πήγε και σε σύµβουλο για δουλειά (ΟΑΕ∆) της 

πρότεινε να πάει στη Βουλγαρία, από εκεί και πέρα το θεωρούσε περιττό να πάει σε 

σύµβουλο. Τώρα για τη σύνταξη, επειδή είναι στο σωµατείο την ενηµέρωσαν τα 

κορίτσια εκεί που τα ξέρουν, όλα τα έµαθε από εκεί, π.χ  πόσα ένσηµα έχει, πόσα θα 

πάρει. Από εκεί ήταν ενηµερωµένη, δεν ήταν τελείως ανενηµέρωτη, ωστόσο δεν πήγε 

σε δικηγόρους και τέτοια για τη σύνταξη. Πιστεύει ότι καλύτερα θα ήταν να ήξερε 

από πριν για τη συνταξιοδότηση, αλλά δεν υπήρχε και µια τέτοια υπηρεσία. 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (5) 

Το άτοµο βγήκε στη σύνταξη για να αποφύγει τη περαιτέρω ανεργία και τη δυσκολία 

εύρεσης εργασίας. Ωστόσο και το διάστηµα µέχρι να βγει δεν ήταν εύκολο 

ψυχολογικά, αφού υπήρχε έλλειψη πληροφόρησης για το αν θα ήταν θεσµικά δυνατό 

να βγει στη σύνταξη. Αφότου βγήκε στη σύνταξη, πάλι βιώνει το άγχος γιατί είχε 

άλλες οικονοµικές προσδοκίες και απογοητεύεται ακόµη περισσότερο από τα 

συνεχόµενα µέτρα που έχουν άµεση επίπτωση στις συντάξεις. Επίσης, µετά τη 

σύνταξη, της λείπει η οικονοµική ανεξαρτησία, της λείπει η καθηµερινή ρουτίνα που 
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τη βοηθούσε να οριοθετεί το χρόνο καλύτερα, ακόµη λείπει το φιλικό δίκτυο που 

ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε το εργασιακό περιβάλλον. Από την άλλη έχει αλλάξει το 

οικογενειακό περιβάλλον, καθώς επειδή είναι συνταξιούχα έχει αλλάξει η 

συµπεριφορά των υπόλοιπων µελών απέναντί της. Και µάλιστα νιώθει ότι δε θα 

ήθελε να συνταξιοδοτηθεί ο σύζυγός της, γιατί δεν ξέρει πώς θα είναι µέσα στο σπίτι. 

Αυτή την περίοδο την αγχώνει το µέλλον γενικά και της κόρης της ειδικά. ∆ε νιώθει 

ότι µπορεί να επιστρέψει στην εργασία, γιατί δε νιώθει σωµατικά ικανή. Από τη 

συµβουλευτική που γνώρισε από τον ΟΑΕ∆ απογοητεύτηκε, αλλά εάν υπήρχε 

σύµβουλος που να σχετίζεται µε τη σύνταξη θα τον επισκεπτόταν, µάλιστα από πριν, 

γιατί θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα. 

1.6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 6 

 

60 ετών,  Μηχανικός αεροσκαφών 

 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (6) 

Πόσο καιρό αρχίσατε να σκέφτεστε τη σύνταξη; 

Όταν ήταν νορµάλ οι συνθήκες είχα βάλει σαν προορισµό τον Αύγουστο του 11, 

αλλά για λόγους υγείας, οικογενειακούς, έφυγα ξαφνικά  28/4/10. Πιο πριν οι 

συζητήσεις ήταν, όταν εξαντλήσεις τα µισθολογικά και όλα τα κλιµάκια, τα οποία 

εµείς εξαντλούµε στα 29 (χρόνια εργασίας) και µε τα πλασµατικά χρόνια που έχουµε 

γιατί πετάµε, µια καλή χρονολογία είναι τα 29 πραγµατικά ή τα 31. Εγώ έφυγα µε 28 

και 8 .Αν έφευγα κανονικά όπως το είχα προγραµµατίσει για το 11, είχα σκεφτεί τι θα 

κάνω αλλά επειδή έφυγα εντελώς ξαφνικά µου ήρθαν όλα τα πράγµατα απρόβλεπτα , 

στο ότι είχα προγραµµατίσει περισσότερο χρόνο και τώρα κάθοµαι στο µαγαζί 

συνέχεια, στο ότι περίµενα βοήθεια και για λόγους υγείας της γυναίκας δε µπορώ να 

έχω ελεύθερο χρόνο, συν τις επιβαρύνσεις που πήρα από το σπίτι, οπότε τα πράγµατα 

ήρθα εκτός προγράµµατος. 

 

Σκέφτεστε ότι τα πράγµατα θα αλλάξουν στο µέλλον; 

∆εν το πιστεύω. Μετά από αυτά που έχουν συµβεί στη χώρα και στη Θοδώρα...  

Σίγουρα µε πιέζει µε ένα παιδί να σπουδάζει έξω και ένα στην Τρίτη λυκείου µπαίνει 

ένα ερωτηµατικό, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι σπουδές των παιδιών και µετά το 

βιοποριστικό τους 
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Θα θέλατε να επιστρέψετε στην εργασία σας; 

Μ’ άρεσε η δουλειά µου  δεν ήθελα να φύγω. 

 

Τι είναι αυτό που σας λείπει; 

Πιο πολύ οι επαφές µε τον κόσµο οι φίλοι η οργάνωση του χρόνο η κοινωνική 

δικτύωση οι καβγάδες οι χαρές το ένα το άλλο όλα 

Τώρα επαφές έχω κρατήσει, χρόνο δεν έχω, περισσότερο µέσω τηλεφώνου, έχω 

προσωπικές επαφές όπως είπα  

 

Εθελοντικά θα προσφέρατε αυτό που γνωρίζετε; 

Αν είχα χρόνο ναι 

 

Θα επισκεπτόσασταν ένα σύµβουλο; 

Όχι, γιατί αν ήταν τα πράγµατα νορµάλ, δε νοµίζω να τα ήξερε περισσότερο από 

εµένα 

 

Νορµάλ τι εννοείτε; 

Ε αυτή την κρίση εδώ της εποχής. Από βδοµάδα σε εβδοµάδα δεν ξέρουµε. Ότι 

φεύγεις µε ένα α ποσό και βρίσκεσαι µε 40-50% κάτω. Άλλο προγραµµατισµό έκανες 

όταν έφυγες, µε άλλα δεδοµένα έφυγες, άλλα τα δεδοµένα της εποχής. Νοµίζω ότι 

όλοι αυτοί οι σύµβουλοι ότι υποστηρίζουν ψυχολογικά, δεν ξέρω για τα 

συνταξιοδοτικά θέµατα, τη χρήση της κάθε εργασίας, δηλαδή στο στρατό.  

 

Αν ήταν µέσα από την εργασία σας κάποιος; 

Ίσως αν ήταν µέσα απο την εργασία και ήταν απόρρητο, ναι. Αν δε λειτουργούσε η 

µαρτυρία εις βάρος της εργασίας. 

 

Ποια θέµατα θα συζητούσατε 

Πιο πολύ για τα παιδιά, το άγχος εκεί είναι , όσο είσαι µέσα ζεις σε ένα πολύ 

οργανωµένο κοµµάτι της κοινωνίας που είναι ο στρατός., έξω είναι εντελώς 

διαφορετικό, πως θα αντιµετώπιζες τους κανόνες αυτούς, να φύγεις από κάτι 

συντεταγµένο στο χάος που λένε. 
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Μέχρι να προσαρµοστώ ήταν πολύ δύσκολα, γιατί από κάτι οργανωµένο ήρθα εδώ 

και το µαγαζί το βάζω, επωφελούµαι από αυτά που έµαθα 30 χρόνια στην αεροπορία 

και τα φέρνω εδώ πέρα 

 

Τον ελεύθερό σας χρόνο; 

Ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει καθόλου. 07.30-10 είµαι εδώ µετά 10 µε 7.30 ύπνος. 

∆εν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, τουλάχιστον αυτή τη στιγµή λόγω καταστάσεων , αν 

είχα λίγο χρόνο τουλάχιστον σε πρώτη φάση επαφές µε φίλους να µε θυµηθούν να 

τους θυµηθώ. Μόνο τηλεφωνικά, αλλά αν δεν πας εκεί να σε πειράξουν να τους 

πειράξεις, να µιλήσεις για τα κόµµατα για τον αθλητισµό για τη δουλειά καµιά πλάκα 

δεν είναι το ίδιο.  

 

Τι σας λείπει από τη δουλειά σας; 

Μ’ άρεζε που είχα την ευθύνη του κόσµου, που φρόντιζα τα παιδιά, τους έλυνα τα 

προβλήµατα, να τους δίνω άδειες, φύλλα πορείας 

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου(6) 

Όταν ήταν νορµάλ οι συνθήκες είχε βάλει σαν προορισµό τον Αύγουστο του 11, αλλά 

για λόγους υγείας, οικογενειακούς, έφυγε ξαφνικά  νωρίτερα. Αν έφευγε κανονικά, 

όπως το είχε προγραµµατίσει για το ‘11, είχε σκεφτεί τι θα κάνω, αλλά επειδή έφυγε 

εντελώς ξαφνικά, του ήρθαν όλα τα πράγµατα απρόβλεπτα, στο ότι είχε 

προγραµµατίσει περισσότερο χρόνο και τώρα κάθεται στο µαγαζί συνέχεια, στο ότι 

περίµενε βοήθεια και για λόγους υγείας της γυναίκας δε µπορεί να έχει.  ∆εν το 

πιστεύει ότι µετά από αυτά που έχουν συµβεί στη χώρα και στη σύζυγό του θα 

αλλάξει κάτι. Σίγουρα τον πιέζει,  µε ένα παιδί να σπουδάζει έξω και ένα στην Τρίτη 

λυκείου, µπαίνει ένα ερωτηµατικό τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Προτεραιότητα 

έχουν οι σπουδές των παιδιών και µετά το βιοποριστικό τους. Του λείπουν πιο πολύ 

οι επαφές µε τον κόσµο οι φίλοι η οργάνωση του χρόνου, η κοινωνική δικτύωση, οι 

καβγάδες, οι χαρές, το ένα, το άλλο, όλα. ∆ε θα πήγαινε σε σύµβουλο, γιατί αν ήταν 

τα πράγµατα νορµάλ, δε νοµίζει να τα ήξερε περισσότερο από εκείνον. Εάν ρωτούσε 

θα εστίαζε σε  αυτή την κρίση εδώ της εποχής, γιατί  από βδοµάδα σε εβδοµάδα 

υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις συντάξεις. Άλλο προγραµµατισµό έκανε όταν 

έφυγε, µε άλλα δεδοµένα έφυγε, άλλα τα δεδοµένα της εποχής. Νοµίζει ότι όλοι αυτοί 
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οι σύµβουλοι ότι υποστηρίζουν ψυχολογικά και δεν ξέρει για τα συνταξιοδοτικά 

θέµατα, ειδικά εάν θα µπορούν να γνωρίζουν για το στρατό. Ίσως να πήγαινε, αν 

ήταν µέσα απο την εργασία και ήταν απόρρητο. Αν δε λειτουργούσε η µαρτυρία εις 

βάρος της εργασίας. Πιο πολύ για τα παιδιά, το άγχος εκεί είναι , αλλά ακόµη πώς 

φεύγει κάποιος από ένα οργανωµένο κοµµάτι της κοινωνίας που είναι ο στρατός στο 

χάος που επικρατεί έξω από αυτόν. Αυτή η προσαρµογή ήταν δύσκολη και µάλιστα, 

τώρα επωφελείται από αυτά που έµαθε από την αεροπορία και τα εφαρµόζει στη νέα 

του εργασία. Για το άτοµο δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει καθόλου,  

07.30-10 βρίσκεται στο µαγαζί µετά 10 µε 7.30 κοιµάται. ∆εν υπάρχει ελεύθερος 

χρόνος τουλάχιστον αυτή τη στιγµή λόγω καταστάσεων υγείας , εάν είχε λίγο χρόνο 

τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα επιδίωκε επαφές µε φίλους.  Τώρα η επαφή είναι 

µόνο τηλεφωνικά, αλλά αν δεν υπάρχει επαφή δια ζώσης, να συζητήσουν από κοντά, 

δεν είναι το ίδιο. Το άτοµο χαιρόταν που είχε την ευθύνη του κόσµου, που φρόντιζε 

τα παιδιά, τους έλυνε τα προβλήµατα κ.λπ. 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής  (6) 

Η απόφαση για σύνταξη ήρθε ξαφνικά λόγω προβληµάτων υγείας που εµφανίστηκαν 

στη σύζυγο. Έτσι, ενώ το άτοµο είχε κάνει ένα προγραµµατισµό, το πρόβληµα αυτό 

µαζί µε τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση επέφερε απότοµη αλλαγή στα σχέδια 

του ατόµου. Έτσι, βρέθηκε ξανά σε µια καθηµερινότητα µε πάρα πολύ δουλειά 

(αντικαθιστά τη σύζυγο στην εργασία της), που δεν του αρέσει και δεν έχει καθόλου 

ελεύθερο χρόνο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το µέλλον του φαίνεται δυσάρεστο. Του 

λείπει πολύ το φιλικό δίκτυο που είχε δηµιουργηθεί στην προηγούµενη εργασία του, 

στο στρατό και παραδέχεται ότι η προσαρµογή από ένα αυστηρό σύστηµα σαν του 

στρατού στον έξω κόσµο είναι δύσκολη και µάλιστα στο στρατό απέκτησε δεξιότητες 

που τις µετέφερε στην τωρινή εργασία. ∆ε θα πήγαινε σε σύµβουλο, πρώτον γιατί 

είχε την αίσθηση ότι επρόκειτο για συµβουλευτική ψυχολογία και έπειτα, γιατί το 

άτοµο ήταν πολύ καλά ενηµερωµένο και ήξερε τι ήθελε, αλλά εάν πήγαινε, θα ήθελε 

βοήθεια σε θέµατα που αφορούν τα παιδιά.  

 

1.7. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 7 

52 ετών, ιδιωτική υπάλληλος 
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Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (7) 

Πότε αρχίσατε να σκέφτεστε τη συνταξιοδότηση; 

Γύρω στα 45, γιατί στα 50 µε ανήλικο, ναι, στα 45 το σκεφτόµουν έντονα µετρούσα 

τα χρόνια, στα, στη τελευταία χρονιά προβληµατίστηκα να βγω ή να µη βγω, µε αυτά 

που άκουγα αποφάσισα να βγω, και το µετάνιωσα. 

 

Υπήρχαν λόγοι που σας έκαναν να θέλετε να φύγετε; 

Πολλά. Όπως η συµπεριφορά του εργοδότη, η ανασφάλεια, γιατί αν δεν έβγαινα τώρα 

σκεφτόµουν να βγω στα 58 µε καλύτερη σύνταξη, µε καλύτερο µισθό, αλλά από εκεί 

και πέρα έλεγα είµαι σε µια ιδιωτική επιχείρηση, όλα εξαρτούνται απ’ το αφεντικό, 

το πώς θα ξυπνήσει το αφεντικό, του την έδωσε µ’ έδιωξε, έµεινα στα κρύα του 

λουτρού. 

Στον ιδιωτικό τοµέα πάντα υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα και επειδή έβλεπα µέσα 

εκεί ότι ξαφνικά νευρίαζε µε ένα άτοµο και το έλεγε «άµα θες µείνε, άµα θες φύγε» 

µετά από καβγά, ε λέω καµιά µέρα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αν ήµουν στο δηµόσιο δε θα 

βγαινα σε καµία περίπτωση θα περίµενα τα 60. 

 

Η σκέψη της συνταξιοδότησης... 

Θετική. Ήθελα, επειδή από πολύ µικρή δουλεύω, από τα 18 δουλεύω ασταµάτητα, 

χωρίς κενά ή να µείνω χωρίς εργασία, απ’ τη µία δουλειά και πήγαινα στην άλλη, δεν 

έµεινα να πω ότι κάθισα στο σπίτι, έστω 3-4 µήνες, συνέχεια δούλευα και έλεγα 

κάποια στιγµή καιρός να σταµατήσω, θέλω να σταµατήσω, θέλω να κάτσω στο σπίτι, 

θέλω να βγαίνω στο µπαλκόνι µου να βλέπω τον κόσµο έξω, να αρχίσω αυτά τα 

κουτσοµπολιά, τα κατινίστικα αυτά...  

 

Είχατε σχεδιάσει το µετά; 

Ναι, να δω το σπίτι µου να κάνω λουλούδια στο µπαλκόνι ,να ασχολούµαι µε τα 

λουλούδια µου, να δώσω περισσότερη σηµασία το σπίτι µου να το καθαρίζω, γιατί 

πάντα είµαι της επιφάνειας τελείως, όλα αυτά τα χαιρόµουν, ενώ µου λέγαν θα το 

µετανιώσεις, εγώ έλεγα ας το µετανιώσω, ας πω µια φορά κουράστηκα να κάθοµαι, 

όχι κουράστηκα να δουλεύω 

 

Και αφού βγήκατε... 
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Τίποτα από όλα αυτά δε συνάντησα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ο µισθός έπεσε πάρα 

πολύ. Είχα συναισθήµατα απογοήτευσης, γιατί πέσαµε πάνω στην κρίση. Πολύ 

µεγάλη απογοήτευση, µετάνιωσα που βγήκα. 

 

Θα θέλατε να επιστρέψετε στην εργασία; 

Ναι, γιατί ψάχνω να βρω δουλειά, γιατί ηµιαπασχολούµαι από εδώ και από εκεί, 

ξέρεις τώρα, αυτά και πάλι αυτά που θα ήθελα να κάνω δεν τα κάνω, γιατί δε 

φτάνουν τα οικονοµικά δε φτάνουν, µε τίποτα και αυτό που ονειρευόµουν δεν έγινε. 

Τελείωσε. Τίποτα. Να ασχοληθώ µε το σπίτι ν’ ασχοληθώ µε τα παιδιά µου, να 

ασχοληθώ µε το µπαλκόνι µου, µε τους γονείς µου. Για µένα η ζωή µου είναι, όπως 

ήτανε, δεν άλλαξε τίποτα, γιατί πάντα ψάχνω κάτι να βρω, πάντα τρέχω να βρω, γιατί 

η σύνταξη είναι πάρα πολύ λίγη και δε φτάνει, τώρα εντάξει, ψιλοδουλεύω από εδώ 

και από εκεί, βρίσκω µεροκάµατα λαθραία τέτοια. 

 

Θα προσφέρατε εθελοντικά τις γνώσεις σας; 

Όχι, όχι δε θέλω και καταρχήν δε θέλω να πάρω ένα άτοµο να το δείξω, µε κουράζει 

όχι ότι είµαι αρνητική στο να δείξω,  µε κουράζει πάρα πολύ, δε θέλω ευθύνη δε 

θέλω τίποτα, θέλω σε αυτή τη δουλειά και οποιαδήποτε δουλειά, χωρίς ευθύνη 

δουλειά, γιατί δούλευα όλο µες στο άγχος, µες στο άγχος, τρέχα απο δω τρέχα από 

κει, αν θα γίνει αυτό, αν δε θα γίνει αυτό, αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο, τι 

θα συµβεί αν γίνει έτσι, δε θέλω, και στη δουλειά µου είχα δείξει σε αρκετά άτοµα 

όσο δούλευα και τώρα δεν το θέλω καθόλου. Όχι ότι δε θέλω να δείξω στον άλλο,  

δεν έχω το κουράγιο να το δείξω, µεγάλωσα δεν είµαι µικρή. 

 

Το µέλλον... 

Μαύρο και άραχνο. Γιατί η ζωή οι καταστάσεις το κράτος όλα αυτά µε έχουνε ρίξει 

κάτω. 

 

Πιστεύετε ότι κάποιος σύµβουλος θα µπορούσε να σας βοηθήσει; 

Όχι όχι όχι. Πήγα και σε οικογενειακούς συµβούλους παντού πήγα είχα πολλά 

προβλήµατα και πήγα παντού και το συµπέρασµα είναι, όταν πήγα σε 

ενδοοικογενειακό σύµβουλο, του µίλησα έκανα έρανα έρανα το συµπέρασµα που µου 

είπε εκείνος, λες και εγώ δεν τα’ βλεπα εσένα περίµενα να µου τα πεις. 
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∆εν είναι αρνητική εµπειρία, το συµπέρασµα είναι αυτό ότι ήρθα εδώ για να µου πεις 

κάτι το οποίο το ξέρω, δηλαδή αυτά τα οποία µου είπε, για το λόγο που πήγα εκεί τα 

ήξερα, δε µε βοήθησε σε τίποτα, δε µου άλλαξε το χαρακτήρα, δε µου άλλαξε τη 

συµπεριφορά µου, δε µε βοήθησε σε τίποτα, ό,τι µου είπε, ναι τα ξέρω όλα αυτά. Οι 

σύµβουλοι δε σε βοηθάν σου λένε είσαι έτσι και έτσι, ε χαίρω πολύ. 

 

Θα επισκεπτόσασταν ένα σύµβουλο για συνταξιοδότηση; 

Ναι, ναι, γιατί σου λέω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το σκεφτόµουν πάρα πολύ το αν 

θα βγω δε θα βγω, το συζητούσα µε όλους, το συζητούσα και πάρα πολύ και µέσα 

στη δουλειά, και µε τους λογιστές της επιχείρησης, προσπαθούσα να βρω 

πληροφόρηση και όχι µόνο, και όλοι το µόνο που µε συµβούλευαν ήταν βγες στη 

σύνταξη, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει όλα αλλάζουν , αν θα µπορέσεις να βγεις, 

αργότερα µπορεί να µην µπορέσεις να βγεις, και όλα αυτά και βασικά εγώ το 

µετάνιωσα,  από την άποψη ότι, που βγήκα στη σύνταξη, το ότι αν ήξερα ότι θα 

δουλεύω, δε θα σταµατούσα, γιατί αυτή τη στιγµή και ένσηµα έχασα  και ένα µισθό 

έχασα, δηλαδή και παραπάνω µισθό έχασα και εξακολουθώ να δουλεύω, ενώ αν θα 

βγαινα στα 55 µου θα είχα καλύτερη σύνταξη. Αν θα βγαινα στα 58 ακόµη καλύτερη. 

Αυτά όλα ας πούµε αυτά είναι που µε κάναν και µετάνιωσα. ∆εν είναι ότι... µόνο γι’ 

αυτό το λόγο, αν σταµατούσα αν δε δούλευα, µπορεί να φτιαχνα αυτά τα οποία 

ήθελα. Αυτή τη στιγµή και δουλεύω και αυτά που ήθελα να κάνω δεν κάνω, γιατί 

πάλι είµαι στο ίδιο λούκι, ακριβώς στο ίδιο λούκι, όπως ήµουνα, απλώς τότε έλεγα θα 

βγω στη σύνταξη και θα καθίσω, τώρα δεν το σκέφτοµαι, τώρα λέω να είµαι γερή να 

µπορώ να βγάζω, έτσι να βρίσκω, να βγάζω αυτά τα µεροκάµατα , γιατί είναι πολύ 

δύσκολα... 

 

Σε τι θέµατα θέλετε να σας ενηµερώσει; 

Σύνταξης. Για τα συνταξιοδοτικά, ποιο θα µε συνέφερε καλύτερα, πολύ καλύτερα. 

Αυτό θα το ήθελα να µου το λεγε κάποιος, να µου έλεγε, «Μαρία, κοίταξε ναι µεν 

είναι καλό να βγεις , αλλά ...». Κοίταξε να σου πω, δε µπορείς να πεις σίγουρα έτσι 

και έτσι γιατί βλέπεις εγώ όταν βγήκα στη σύνταξη έπαιρνα 1000ευρώ µισθό, µε τη 

σύνταξη που θα παιρνα θα φτανα στα 800-850, γιατί σε κείνο το µισθό πήγαινα, 

κατάλαβες, οπότε έλεγα για 150 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο, λες ίσα ίσα µόνο τα 

δροµολόγια που κάνεις και τα εισιτήρια και τα ψιλοέξοδα που κάνεις , να έναν καφέ 

να πάρεις, να κάτι, τα καλύπτεις αυτά και θα είσαι µέσα στο σπίτι σου και θα έχεις 
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και τα χρήµατά σου. Έλα όµως, που τώρα ήρθαν τα πάνω κάτω, τώρα ήρθαν τα πάνω 

κάτω, δε µπορείς να µιλήσεις, δηλαδή το διάστηµα εκείνο που θα παιρνα το 

σύµβουλο, αυτό θα µου έλεγε και εκείνος ο άνθρωπος, δεν υπήρχε περίπτωση να’ 

παιρνα πάνω από 1000
ε
 ή 500

ε
 να µου πει δε σε συµφέρει πάνε παραπέρα, αλλά τότε 

που το σκεπτόµουν έλεγα για 800-850 δεν αξίζει να είµαι εκτός σπιτιού, ήρθα όµως 

τώρα 3 χρόνια επικουρικό δεν πήρα και είναι αµφίβολο αν θα το πάρω φτάσαµε στο 

σηµείο να λέµε «θα το πάρουµε;» , τώρα λέω δεν πρόκειται να το πάρω , τέλος, και 

είµαστε στα 600 ευρώ και είναι µεγάλη διαφορά, οπότε και τότε να µε συµβούλευε ο 

σύµβουλος θα έλεγα, «εντάξει αυτά τα σκεφτόµουν και εγώ» , αλλά ήµουνα σε 

ιδιωτική επιχείρηση, επειδή δούλευα σε ιδιωτική επιχείρηση, έλεγα αύριο αυτός 

ξύπνησε στραβά, του πήγε στραβά η δουλειά έκλεισε, µετά είσαι 50 χρονών άντε να 

βρεις µια δουλειά, είναι δύσκολο πλέον µετά τα 50 να βρεις  δουλειά 

 

Θα θέλατε ένας τέτοιος σύµβουλος να είναι εντός του εργασιακού σας χώρου ή όχι και 

σε τι θα σας βοηθούσε; 

Αν υπήρχε ένας τέτοιος σύµβουλος δεν είχα πρόβληµα αν είναι µέσα στη δουλειά ή 

εκτός, να πήγαινα να µου µιλούσε και να τον έλεγα σκέφτοµαι αυτό σκέφτοµαι 

εκείνο φοβάµαι αυτό να βγω τώρα καλύτερα να βγω µεθαύριο δε θα είχα πρόβληµα 

να πάω. Πάλι δεν προλαβαίνεις (παρόλο την περιστασιακή εργασία), τρέχεις τη µια 

µέρα,  γιατί τα αφήνεις θα καθίσω αυτό θα το κάνω τρέχεις για τις εξωτερικές 

δουλειές τρέχεις για το ένα τρέχεις για το άλλο για το σπίτι για το φαγητό για αυτό 

για εκείνο πάλι δεν προλαβαίνεις, δεν είναι το καθηµερινό να πεις σήµερα θα κάνω 

αυτό αύριο εκείνο µεθαύριο το άλλο, µέσα σε µια µέρα θέλεις να τα κάνεις όλα τι και 

δεν προλαβαίνεις, πάλι είσαι στον ίδιο παρονοµαστή, τα ίδια πράγµατα κάνεις. 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (7) 

Το άτοµο άρχισε να σκέφτεται τη σύνταξη γύρω στα 45, γιατί στα 50 µε ανήλικο, 

µπορούσε να βγει στη σύνταξη. Μετρούσε τα χρόνια και το σκεφτόταν έντονα, την 

τελευταία χρονιά προβληµατίστηκε έντονα  να βγει ή να µη βγει και αποφάσισε να 

βγει µε αυτά που άκουγε και το µετάνιωσε. Το βασικό κίνητρο ήταν η ανασφάλεια 

στον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα  η συµπεριφορά του εργοδότη και το γεγονός πως 

αν απολυόταν δε θα µπορούσε να βρει εργασία σε αυτήν την ηλικία. Αν ήταν στο 

δηµόσιο δε θα βγαινε σε καµία περίπτωση, θα περίµενε τα 60. Η σύνταξη της 

φαινόταν κάτι το θετικό, επειδή δούλευε από πολύ µικρή ηλικία  χωρίς κενά και δεν 
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ευχαριστήθηκε το σπίτι , γι’ αυτό και στη συνταξιοδότηση ήθελε να κάνει πράγµατα 

απλά όπως  να βγαίνει στο µπαλκόνι της, να βλέπει τον κόσµο έξω κ.λ.π. να 

ευχαριστηθεί τη σπιτική ζωή. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δε συνάντησα, 

δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και ο µισθός της σύνταξης έπεσε πάρα πολύ. Είχε 

συναισθήµατα πολύ µεγάλης απογοήτευσης γιατί συνέπεσε µε την οικονοµική κρίση. 

Τώρα βρίσκεται στη διαδικασία να ψάχνει ξανά για δουλειά και να δουλεύει 

περιστασιακά και λαθραία. Και το όνειρο για σύνταξη γι’ αυτήν έχει τελειώσει. ∆εν 

είναι διατεθειµένη να εργαστεί εθελοντικά, γιατί νιώθει πολύ κουρασµένη και δεν 

έχει το κουράγιο, θέλει µια εργασία χωρίς ευθύνες και τρέξιµο και µαζί µε αυτά 

νιώθει και το βάρος της ηλικίας. Το µέλλον της φαίνεται µαύρο και άραχνο, γιατί όλα 

αυτά που έχουν συµβεί στο κράτος και στη ζωή της την έχουν ρίξει κάτω. Ένα 

σύµβουλο που θα ειδικεύονταν σε θέµατα σύνταξης θα τον επισκεπτόταν, όχι όµως 

σύµβουλο ψυχολογίας. Όµως, ένα σύµβουλο που θα µπορούσε να τη βοηθήσει µε το 

δίληµµα που αντιµετώπισε να βγει ή όχι στη σύνταξη θα τον επισκεπτόταν, γιατί αυτή 

τη στιγµή βρίσκεται σε χειρότερη µοίρα απ’ ότι αν δούλευε και ένας σύµβουλος θα 

µπορούσε να την καθοδηγήσει, να της παρουσιάσει τα πιθανά σενάρια. Ωστόσο, και ο 

σύµβουλος περιορίζεται και αυτός από τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, οπότε 

ενδεχοµένως ούτε αυτός να µπορούσε να βοηθήσει. 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (7) 

Το άτοµο φοβούµενο την ανασφάλεια στον ιδιωτικό τοµέα και το ότι πλησίαζε την 

ηλικία των 50, φοβήθηκε ότι εάν απολυθεί σε αυτή την ηλικία δύσκολα θα βρει 

δουλειά. Αυτά µαζί µε το γεγονός ότι συνέπεσε µε την οικονοµική κρίση, αποφάσισε 

να βγει στη σύνταξη, αλλά το µετάνιωσε. Οι σκέψεις για τη σύνταξη ήταν θετικές, 

γιατί το άτοµο είχε ως στόχο να ξεκουραστεί και να ασχοληθεί µε το σπίτι του, µια 

και εργαζόταν από µικρή ηλικία. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε, 

καθώς οι οικονοµικές συνθήκες είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στο µισθό της σύνταξης. 

Το αποτέλεσµα ήταν ότι το άτοµο αναγκάστηκε να ψάξει για δουλειά και να 

καταλήξει σε ηµιαπασχοληση και ενίοτε µη νόµιµη. Έτσι, στην παρούσα φάση, ενώ 

το άτοµο βρίσκεται στη σύνταξη, όχι µόνο δε νιώθει ότι απολαµβάνει τα οφέλη 

αυτής, αλλά δηλώνει απογοητευµένο και χωρίς όνειρα για βελτίωσης της κατάστασής 

του και παράλληλα βιώνει χειρότερο άγχος απ’ ότι όταν εργαζόταν. Το άτοµο θα 

επισκεπτόταν ένα σύµβουλο για εργασιακά θέµατα και θα ήθελε βοήθεια για τη 
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σύνταξη και κυρίως για την περίοδο της απόφασης, εάν θα ήταν καλύτερα να 

παραµείνει στον εργασιακό τοµέα ή ν’ αποχωρίσει. 

1.8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - 8 

57 χρονών, καθηγήτρια 

Α. Αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο (8) 

Πότε αρχίσατε να σκέφτεστε τη σύνταξη; 

Το 2007 πήρα την απόφαση ότι την επόµενη χρονιά θα βγω στη σύνταξη. Θεώρησα 

ότι έκλεισε ένας κύκλος, καταρχήν και ποσοτικά ,δηλαδή δούλεψα 31 χρόνια, και 

είπα αρκετά, και δεν αισθάνοµαι ότι προδίδω την δουλειά , δούλεψα αρκετά χρόνια 

και µετα το έβαλα στο µυαλό µου και είπα καιρός ν’ αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου.  

 

Υπήρχε άλλο κίνητρο οικογενειακό/εργασιακό; 

Όχι, όχι ήταν καθαρά δικιά µου η επιλογή. Αποφάσισα ότι ως εδώ.  

 

Είχατε κάποιες προσδοκίες; 

Προσδοκίες βεβαίως. Πάντα υπάρχουν σε κάθε περίοδο της ζωής σου αισθάνεσαι ότι 

θα κάνω αυτό, ή επιθυµώ να είναι έτσι, οπωσδήποτε, αλλά δεν είχα προβληµα µε τη 

δουλειά µου, µ’ άρεσε την έκανα καλά, αλλά σαφώς πάντα περιµένεις και περίµενα 

να κάνω και άλλα πράγµατα 

 

Οι προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν διαψεύστηκαν; 

Ορισµένα, για µικρό χρονικό διάστηµα ναι, επιβεβαιώθηκαν, γιατί µετά έπεσε η 

κρίση, η οποία δυστυχώς κόβει τα φτερά .Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι πλέον 

διαφορετικά , να είσαι ολιγαρκής , άλλα πράγµατα και δηλαδή ταράχτηκα δεν είναι 

τα πράγµατα όπως προσδοκούσα, τώρα ήρθαν τα πάνω κάτω. Σίγουρα η οικονοµική 

δυσκολία που περνάµε και που βιώνουµε και εµείς ιδιαιτέρως ως συνταξιούχοι µε 

επηρέασε περισσότερο ψυχολογικά και ανέστειλε ψυχολογικά αυτό που λέµε τα 

όνειρά µου για το µέλλον µετά όταν θα είµαι συνταξιούχος, αυτό. 

 

Πώς διαθέτετε τον ελεύθερο σας χρόνο; 

Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι συνεχίζω να διαβάζω που µ’ αρέσει πάρα πολύ, έχω αλλάξει 

τους ρυθµούς µου , δηλαδή αυτό το τρεχαλητό στις 2 αυτό στις 2.30 εκείνο στις 3 έχει 
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σταµατήσει. Έχω µία µεγαλύτερη δυνατότητα να διαχειρίζοµαι το χρόνο µου να 

βλέπω φίλους και βεβαίως, επειδή υπάρχει χρόνος εγώ ασχολούµαι και µε την 

αγροτική ζωή πλέον, σε ένα όµορφο µέρος, ασχολούµαι µε  τα δέντρα, να τα 

φροντίζω λίγο, λίγα πράγµατα έτσι τελείως ερασιτεχνικά, αλλά είναι και ένας άλλος 

τρόπος ζωής.  

 

Στην οικογένεια.... 

Έχουν αλλάξει ποια, τι έχει αλλάξει.. το ότι ενώ ήµασταν µία τετραµελής οικογένεια, 

τα τελευταία 4 χρόνια, τα παιδιά έφυγαν και είµαστε πλέον εγώ και ο άντρας µου, 

οπότε οι σχέσεις είναι καλύτερες, ξαναγνωριζόµαστε λέµε µε µεγαλύτερη ελευθερία 

κάποια πράγµατα, δηλαδή τώρα φροντίζουµε να µην είµαστε και όλο τον καιρό µαζί  

και λίγο ο ένας εκεί και ο άλλος εδώ και δε φοβόµαστε να το πούµε αυτό , θεωρούµε 

ότι µας κάνει καλό. 

 

Θα επιστρέφατε πίσω στην εργασία; 

Κοίταξε στην εργασία θα επέστρεφα, στο σχολείο αυτή την ώρα νοµίζω δε θα 

επέστρεφα , δε θεωρώ ότι δε µπορώ να εργαστώ, απλά αισθάνοµαι ότι πρέπει να γίνει 

µε τους δικούς µου κανόνες πλέον, αυτό. Αισθάνοµαι πολύ δυνατή. Αλλά να 

κανονίζω εγώ το µάθηµά µου, την ώρα µου, την ύλη µου, να έχω απέναντι το άτοµο 

το οποίο είναι δεκτικό και όχι σ’ αυτή την κατάσταση του σχολείου ερχόταν γιατί 

έπρεπε να έρθει να περάσουν  αυτά τα 6 χρόνια  να πάρει ένα χαρτί µία ανοχή ένας 

εκφυλισµός της γνώσης. 

 

Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις; 

Βεβαίως. Ο εκφυλισµός, ξέρεις, προχωράει προχωράει µεστώνει, µεστώνει, µεστώνει 

και στο τέλος έχεις ένα τίποτα, και δεν είχα κανένα πρόβληµα όταν µέσα στην τάξη 

υπήρχαν µόνο δυο παιδιά που ενδιαφερόντουσαν, είναι θλιβερό όταν έχεις 25 παιδιά 

τα δύο µόνο να ενδιαφέρονται και να προσπαθείς να τους κινήσεις το ενδιαφέρον, 

αλλά να έχεις έναν τοίχο απέναντι, δε το θέλω αυτό εκεί, δε θέλω να συνεχίσω να 

ξαναγυρίσω. 

 

Σε άλλη εργασία; 

∆ε µπορώ να σου πω, είναι µία πρόκληση να δοκιµάσω, ξέρεις δεν το’ χω κάνει ποτέ 

είναι µια ολόκληρη ζωή, δηλαδή από τα 22 µου είµαι δασκάλα, δεν ξέρω ,δεν την 
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κυνηγάω, αν µου ερχόταν κάτι θα το δοκίµαζα, µ’ αρέσουν οι προκλήσεις , αλλά δε 

θα τρέξω τώρα να ανοίξω ένα µαγαζί να πουλάω καφέδες, ενδεχοµένως να’ ναι πολύ 

ενδιαφέρον, δεν αισθάνοµαι όµως ,τώρα αν µου προκύψει έτσι. 

 

Εθελοντικά; 

∆εν είµαι πολύ σίγουρη, γι’ αυτή την έννοια του εθελοντισµού ότι µπορείς ν’ 

αποδώσεις. Πιστεύω ότι όταν είναι κάτι επάγγελµα πρέπει κάτι να δίνεις και να 

παίρνεις, άλλο σε µια σχέση τελείως φιλική προσωπική έλα να καθίσεις εδώ να δούµε 

να σου πω αυτό που ξέρω, όχι νοµίζω έτσι δεν είµαι σίγουρη 

 

Θα πηγαίνατε σε σύµβουλο  συνταξιοδότησης; Πώς θα θέλατε να προσφέρονται αυτές 

οι υπηρεσίες; 

Να πάω να κάνω τι; Σίγουρα ακούγεται πολύ ωραίο αυτό , τώρα δε θέλω να φανεί 

εγωιστικό, αλλά δεν είχα ανάγκη, ήταν επιλογή µου , δεν το σκεφτόµουν από την ώρα 

που διορίστηκα, αλλά κάποια στιγµή είπα δούλεψες 31 χρόνια, αισθανόµουν ότι 

έκανα το καθήκον απέναντι στο κράτος, απέναντι στην κοινωνία, εντάξει τώρα 

δοκίµασε κάτι άλλο, θα ήθελα να υπάρχει ένας τέτοιος σύµβουλος, αλλά σε µένα δεν 

την ένιωσα την ανάγκη. Σαφώς έξω απ’ το σχολείο. Στο χώρο του σχολείου να 

πηγαίνεις να εργαστείς, να δώσεις στα παιδιά αισιοδοξία και να χεις δίπλα το 

σύµβουλο. Καταρχήν το σηµαντικότερο να µπορέσει να προετοιµάσει, γιατί βλέπω 

από τον δικό µου το µικρόκοσµο τελοσπάντων πάρα πολλούς συναδέλφους πάρα 

πολλούς και το’ χουν πάρει κατάκαρδα αχ και που βγήκα στη σύνταξη και τώρα τι θα 

κάνω και αυτό δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να τους εξηγήσει να τους 

στηρίξει ψυχολογικά , να τους πει ότι ξέρεις, µπορείς να κάνεις αυτό, εκείνο, να 

καταλάβουν ότι έχει περάσει ένας κύκλος ζωής, µιλάµε πάντα για φυσιολογικές 

καταστάσεις, όχι για λόγους υγείας ή άλλα πράγµατα και βέβαια µετά να τους δώσει 

απαντήσεις και σε άλλα πιο έτσι , τα οικονοµικά, τις δυνατότητες αν θέλουν κάποια 

άλλη δουλειά πιο πρακτικά πράγµατα  

 

Β. Περιγραφή από τη σκοπιά του υποκειµένου (8) 

Το άτοµο θεώρησα ότι έκλεισε ένας κύκλος και ότι έχει στόχο ν’ αλλάξει τον τρόπο 

της ζωής του, γιατί νιώθει ότι έχει εργαστεί αρκετά και δεν προδίδει το επάγγελµα. 

Για την περίοδο της σύνταξης είχε προσδοκίες, οι οποίες εν µέρει πρόλαβαν και 
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εκπληρώθηκαν γιατί µετά µε την κρίση, το άτοµο µπήκε στη διαδικασία να αλλάξει 

σχέδια, να είναι πιο ολιγαρκής. Η οικονοµική κρίση της έφερε ταραχή και 

αναγκάστηκε ν’ ανακατατάξει τα µελλοντικά σχέδια και ακόµη ένιωσε ότι 

αναστέλλονται τα όνειρα για το µέλλον και ειδικότερα πλήττεται η κατηγορία των 

συνταξιούχων. Στο χρόνο που έχει δηµιουργηθεί, το άτοµο συνεχίζει και διαβάζει, 

έχει υιοθετήσει όµως, πιο ήρεµους ρυθµούς, ασχολείται µε την αγροτική ζωή που 

συνιστά για το άτοµο έναν έναν άλλο τρόπο ζωής. Το άτοµο αναφέρει αλλαγή στην 

οικογένεια µε την έννοια ότι έχουν αποµείνει οι δύο σύζυγοι, αφού τα παιδιά έχουν 

φύγει, και επαναπροσδιορίζουν την σχέση τους. Το άτοµο θα επέστρεφε, αλλά όχι 

στη δουλειά που έκανε, γιατί µέσα στο περιβάλλον της δουλειάς που είχε δεν ένιωθε 

ελευθερία, αλλά αισθάνεται πολύ δυνατό για να δουλέψει, όµως µε τους  δικούς της 

όρους σε ένα περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στα δικά της ηθικά επίπεδα. Σε 

διαφορετική εργασία, δεν ξέρει, είναι ανοιχτή στην πρόκληση, αλλά 22 χρόνια ασκεί 

το επάγγελµα της δασκάλας, οπότε δεν ξέρει τις δυνατότητές της. Ωστόσο, 

εθελοντικά δεν πιστεύει ότι το άτοµο αποδίδει, άλλη είναι η αίσθηση όταν ασκεί 

κάποιος κάτι ως  επάγγελµα. Σε σύµβουλο δε θα πήγαινε, γιατί δεν ένιωσε την 

ανάγκη, ήξερε τι ήθελε, αλλά θεωρεί ότι ο θεσµός είναι σηµαντικός για άλλους 

ανθρώπους που βγαίνουν στην σύνταξη και το έχουν πάρει κατάκαρδα, να τους 

βοηθήσει σε θέµατα ψυχολογικής προετοιµασίας και προσαρµογής, αλλά και σε 

θέµατα πρακτικής  διαχείρισης διαφόρων θεµάτων. 

Γ. Περιγραφή από τη σκοπιά της συµβουλευτικής (8) 

Το άτοµο επέλεξε τη συνταξιοδότηση ως µια νέα φάση στη ζωή του για το οποίο είχε 

προσδοκίες, οι οποίες, όµως διαψεύστηκαν λόγω οικονοµικής κρίσης. Το άτοµο 

αναγνωρίζει ότι αυτές οι νέες οικονοµικές καταστάσεις επιβάλλουν αλλαγή 

νοοτροπίας, αλλά συγχρόνως δηµιούργησαν κλίµα απογοήτευσης και διάψευσης. Στο 

ελεύθερο χρόνο που έχει δηµιουργηθεί το άτοµο συνεχίζει ν’ ασχολείται µε παλιές 

συνήθεις, όµως εµπλουτίζει την ζωή του και µε ασχολίες που δίνουν µια ακόµη 

προοπτική. ∆ε θα ήθελε να επιστρέψει στο εργασιακό περιβάλλον  που ήξερε, γιατί 

την απογοήτευε η ηθική διάσταση, θα ήθελα να εργαστεί, εάν επέστρεφε, µε τους 

δικούς της όρους, όµως νιώθει ίσως κάπως ανεπαρκής για µια άλλη διαφορετικού 

είδους εργασία. Το άτοµο νιώθει ότι έκανε µια συνειδητή επιλογή και δεν έχει ανάγκη 

για συµβουλευτική. Ένας τέτοιος θεσµός, όµως είναι σηµαντικός για άτοµα τα οποία 

δεν είναι τόσο συνειδητοποιηµένα.  
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2. Περιγραφή - δοµή της µετάβασης από την εργασία στη 

συνταξιοδότηση. 

Οι διαστάσεις που δοµούν το φαινόµενο της µετάβασης από την εργασία στη 

συνταξιοδότηση, αφορούν την έννοια της αλλαγής, αυτής της διαφοράς που 

αντιλαµβάνονται  τα άτοµα ότι υπάρχει  ανάµεσα στο πριν και το µετά της σύνταξης. 

Σκοπός  αυτής της ενότητας είναι να διερευνηθούν  οι διαστάσεις που διαθέτει αυτή η 

αλλαγή. 

Η πρώτη βασική διάσταση είναι ότι το φαινόµενο χωρίζεται σε δύο µέρη, πριν από το 

γεγονός της σύνταξης και το µετά . Πριν από το γεγονός της σύνταξης η πρώτη 

διάσταση που αλλάζει είναι ο εαυτός. Τα άτοµα αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει 

διαφορά όσον αφορά τον εαυτό τους κατά την απόφαση της σύνταξης, δηλαδή 

νιώθουν ότι αλλάζουν κατεύθυνση ως προς την οπτική µε την οποία έβλεπαν την 

ζωή, µπορεί να νιώθουν ότι έχουν ωριµάσει καταστάσεις που ήδη υπήρχαν µέσα 

τους, να νιώθουν ότι µπαίνουν σε µια άλλη φάση της ζωής. Επίσης, υπάρχει µια 

αναγκαστική κάποιες φορές είσοδος στη φάση της συνταξιοδότησης, όταν το άτοµο 

θέλει και µπορεί να εργαστεί, αλλά εµποδίζεται εξαιτίας των οικονοµικών δυσκολιών 

που προκύπτουν ή οικογενειακών συνθηκών. Αυτή η περίοδος µπορεί να είναι µια 

περίοδος ρευστή και το άτοµο νιώθει ότι έχει αλλάξει η κατάσταση σταθερότητας 

στην οποία βρισκόταν µέχρι εκείνο τον καιρό, µε την έννοια ότι υπάρχει µια 

προσωπική εσωτερική κινητικότητα για την διερεύνηση της επιλογής και 

δυνατότητας για συνταξιοδότηση µε βάση την υπάρχουσα κρατική πολιτική στο 

ασφαλιστικό, δηλαδή εντοπίζεται ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση. Είναι µια εποχή 

έντονου διλήµµατος, όπου το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον παίζει σηµαντικό 

ρόλο για την απόφαση. Μέσα σε αυτήν την ρευστή περίοδο δηµιουργούνται 

προσδοκίες για την εκπλήρωση επιθυµιών ή άγχος για τη δηµιουργία 

καθηµερινότητας κατά τη σύνταξη. Ο ρόλος του σώµατος και της αποδοτικότητας 

παίζουν επίσης ρόλος, καθώς τα άτοµα νιώθουν ψυχική κούραση ή σωµατική ή 

ακόµη εµφανίζονται σωµατικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την εργασία και έτσι τα 

ωθούν να συνταξιοδοτηθούν. Σε αυτή τη φάση τα άτοµα δυσχεραίνονται από την 

ηλικία σε σχέση µε τα νεότερα άτοµα του εργασιακού χώρου. 

Το δεύτερο και πιο πολυδιάστατο κοµµάτι εµφανίζεται µετά το γεγονός της 

σύνταξης, όπου το άτοµο αντιλαµβάνεται τις συνέπειες της αλλαγής αυτής και 

αναλόγως του δηµιουργούνται θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα. Είναι µια περίοδος 
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όπου φαίνεται να συνεχίζεται αυτή η ρευστότητα όπως και στη φάση πριν τη 

σύνταξη, όµως συγχρόνως είναι και µια περίοδος συγκρίσεων- συγκρούσεων του 

παρελθόντος µε το παρόν, όσον αφορά την αίσθηση του εαυτού που έχει  το άτοµο σε 

σχέση: 

1) µε τους σηµαντικούς άλλους,  

2) µε το χρόνο,  

3) µε το χώρο,  

4) τις προσδοκίες, ακόµη αυτή η ρευστότητα διαφαίνεται και  

5) από τις διαφορές που παρατηρεί το άτοµο στον ίδιο του τον εαυτό. 

Έτσι, αυτή η περίοδος, που ονοµάστηκε προηγουµένως περίοδος συγκρίσεων- 

συγκρούσεων, αποτελείται από κάποιες διαστάσεις: 

Το άτοµο συγκρίνει την ζωή πριν και µετά τη σύνταξη ως προς την οικονοµική 

ανεξαρτησία. Για παράδειγµα το άτοµο νιώθει  ότι πριν τη σύνταξη ήταν οικονοµικά 

ανεξάρτητο και κατά συνέπεια απολάµβανε περισσότερη ελευθερία ή ακόµη ότι δεν 

εξαρτιόνταν από µια χαµηλόµισθη σύνταξη. 

Επίσης γίνεται σύγκριση ανάµεσα σε αυτά που το άτοµο προσδοκούσε ή ονειρευόταν 

και την διάψευσή τους εξαιτίας των οικονοµικών προβληµάτων του κράτους ή 

προβληµάτων που προκύπτουν στον προσωπικό χώρο του ατόµου ή τον 

οικογενειακό. Υπάρχει και η αντίθετη διάσταση, το άτοµο να έχει αγωνίες και αυτές 

να διαψεύδονται ή το άτοµο να έχει αγωνίες που επιβεβαιώνονται. 

Συγκρίνει τη σχέση του µε τους σηµαντικούς άλλους, την οικογένεια και βρίσκει ότι 

ο ρόλος του απέναντί τους έχει αλλάξει. Κατά κάποιο τρόπο µπορεί να έχουν αυξηθεί 

οι υποχρεώσεις του απέναντι τους, αλλά επίσης µπορεί να αντιλαµβάνονται ότι οι 

άλλοι τους συµπεριφέρονται διαφορετικά τώρα που συνταξιοδοτήθηκαν. Τα άτοµα 

µπορεί να νιώθουν ότι «αλλάζει» ο χώρος της οικογένειας, για παράδειγµα στις 

σχέσεις ανάµεσα στους δύο συζύγους, µπορεί να νιώθουν περισσότερη οικειότητα και 

ελευθερία µεταξύ τους ή αντίθετα να αγχώνονται που θα περνούν περισσότερο χρόνο 

µαζί. 

Μια και έγινε αναφορά για τον οικογενειακό χώρο, ας αναφερθεί ότι παρατηρείται 

αλλαγή στην έννοια  του κοινωνικού χώρου, αφού το άτοµο «χάνει» την ταυτότητα 

του εργαζόµενου που είχε και κατά συνέπεια «χάνει» τον πιο αναγνωρίσιµο 
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κοινωνικό του χώρο, για παράδειγµα µπορεί να είναι η αίσθηση της αναγνώρισης, 

του κύρους, της εξουσίας. Μέρος του κοινωνικού χώρου είναι ο εργασιακός χώρος, ο 

οποίος φυσικά αλλάζει- δεν εξαφανίζεται, όµως, από την οπτική του ατόµου- και 

παίρνει τη µορφή της προσφοράς (αµισθί εργασία) στον (ευρύτερα) τοπικό χώρο, για 

παράδειγµα εθελοντισµός, µπορεί να πάρει τη µορφή ενασχολήσεων, όπως γεωργική, 

κατασκευών ή ακόµη και τη µορφή κανονικής έµµισθης εργασίας, όµως µε 

διαφορετικές προσλαµβάνουσες από αυτές που είχε γνωρίσει κατά την εργασία του 

πριν τη σύνταξη. 

Επίσης, το άτοµο συγκρίνει το χρόνο πριν και µετά. Το άτοµο µπορεί να νιώθει ότι 

έχει πολύ χρόνο που δεν ξέρει τι να τον κάνει και αυτό να προκαλεί δυσφορία. 

Επίσης µπορεί να νιώθει ότι δεν έχει καθόλου χρόνο, γιατί αυτός απορροφάται σε 

οικογενειακές υποχρεώσεις και εκ νέου εργασία. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο 

χρόνος αλλάζει µορφή για το άτοµο, τη µια να του φαίνεται ότι έχει χρόνο, την άλλη 

ότι δεν έχει και αυτό γιατί αλλάζει η καθηµερινή ρουτίνα στην οποία είχε συνηθίσει.  

Σε αυτή τη φάση των συγκρίσεων- συγκρούσεων  το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι έχουν 

συντελεστεί αλλαγές στο σώµα και στη σωµατική και στην πνευµατική του  

αποδοτικότητα. Σηµαντική συνειδητοποίηση του παραπάνω προκαλεί ο σωµατικός 

πόνος και η γενικότερη σωµατική κάµψη που περιορίζει τις δραστηριότητες του 

ατόµου και του υπενθυµίζει το πέρασµα του χρόνου. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη 

πνευµατική αποδοτικότητα που, ανάλογα και µε το επάγγελµα που ασκούσε το 

άτοµο, αισθάνεται το µέγεθος. 

 Η ρευστότητα, που αναφέρθηκε παραπάνω ότι αφορά αυτή τη φάση,  γίνεται 

αντιληπτή από αυτή τη σύγχυση που προκαλείται στα άτοµα εξαιτίας των 

συγκρουόµενων καταστάσεων πριν τη συνταξιοδότηση και µετά από αυτή.  

Τώρα, όσον αφορά τη συµβουλευτική, ως θεσµός δεν αποτελεί µέρος της δοµής της 

µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση, όµως η συµβουλευτική στην άτυπη 

µορφή της είναι µέρος αυτής της µετάβασης, καθώς τα άτοµα επιζητούν την 

πληροφόρηση, από τα ΜΜΕ, το φιλικό- εργασιακό περιβάλλον, νοµική στήριξη, 

δοµές, όπως το εργατικό κέντρο ή ο ΟΑΕ∆. 
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Κεφάλαιο 4ο 

1. Συζήτηση 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αναδείξει, µέσα από την περιγραφή του 

φαινοµένου της µετάβασης στη συνταξιοδότηση, τις ανάγκες που προκύπτουν στη 

συγκεκριµένη περίοδο για συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού και πιο 

συγκεκριµένα για συµβουλευτική συνταξιοδότησης.  

Ήδη από το θεωρητικό υπόβαθρο φάνηκε πόσο σηµαντικό είναι για τη σύγχρονη 

εποχή η συµβουλευτική να ανιχνεύσει τις ανάγκες που προκύπτουν για την οµάδα 

55+. Και όπως προκύπτει µέσα από τη δοµή του φαινοµένου της µετάβασης από την 

εργασία στη συνταξιοδότηση ότι η  ΣΥ.Π και µέσα από αυτήν η συµβουλευτική 

συνταξιοδότησης  έχει πολλές κατευθύνσεις.  

Καταρχάς, οι σύµβουλοι, όπως ήδη ειπώθηκε θα πρέπει να αντιληφθούν ότι το νόηµα 

της συνταξιοδότησης έχει αλλάξει και αυτή την αλλαγή θα πρέπει να την 

κατανοήσουν και τα άτοµα που επιζητούν τη βοήθεια συµβούλου. Πλέον, τα άτοµα 

βιώνουν τη διαδικασία της σύνταξης ως µιας κατάστασης πολύ πιο ρευστής και χωρίς 

σαφή όρια περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν (Shultz & Wang, 2011). Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα αυτής της έρευνας. Σε µια πρώτη φάση, πριν 

από τη συνταξιοδότηση φαίνεται ότι το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει νόηµα για τα 

άτοµα, αφού φαίνεται τα τελευταία να δυσανασχετούν, να µη µπορούν να 

ανταποκριθούν λόγω σωµατικής ή ψυχικής κούρασης. Τα άτοµα επηρεάζονται πολύ 

πιο  άµεσα από τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, π.χ µένουν άνεργα και αυτό έχει 

ως συνέπεια να µπαίνουν στη φάση της συνταξιοδότησης νωρίτερα. Αυτή, βέβαια, η 

εσπευσµένη αποχώρηση από το εργασιακό περιβάλλον, επιβαρύνει την οικονοµία 

µακροπρόθεσµα, αφού, όπως είδαµε το εργατικό δυναµικό θα πρέπει να στηρίζει τη 

συνεχώς αυξανόµενη βάση των 55+. 

 Εύλογο, λοιπόν, είναι ότι σε ένα τέτοιο πρώιµο στάδιο και πριν να αρχίσει η σκέψη 

της σύνταξης να εδραιώνεται ως της µοναδικής λύσης για την επίλυσης προβληµάτων 

οικονοµικών ή όσων δηµιουργούνται στο εργασιακό χώρο , να επεµβαίνει η ΣΥ.Π. 

και να βοηθά το άτοµο να αντιληφθεί εάν είναι πράγµατι αυτή η επιθυµία του. 

Φυσικά µια τέτοια διερεύνηση σε αυτό το στάδιο ενέχει τη βοήθεια προς το 

συµβουλευόµενο άτοµο µε την οποία να συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που νιώθει 
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το ίδιο και που οφείλονται. Για παράδειγµα, φάνηκε από τα δεδοµένα, ότι πριν από τη 

σύνταξη η έννοια της κούρασης µπορεί να σηµαίνει ψυχική κούραση, πνευµατική 

κούραση, σωµατική κούραση ή ένας συνδυασµός αυτών. Μια άλλη όψη του θέµατος 

την οποία φάνηκε, ότι τα άτοµα χρειάζεται να κατανοήσουν, είναι οι διαστάσεις που 

έχει η συνταξιοδότηση ως φαινόµενο, να γνωρίσουν τι είναι αυτό που έχουν να 

αντιµετωπίσουν και ενδεχοµένως να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που αφήνουν 

πίσω τους και πόσο σηµαντική υπήρξε η εποχή της εργασίας.   Μετά τη σύνταξη, 

προκύπτει έντονα το θέµα των συγκρίσεων και συγκρούσεων, θα µπορούσε κάποιος 

να πει, ανάµεσα στην παλιά ζωή και την νέα. Η παλιά ζωή συνήθως είναι καλύτερη , 

γιατί υπήρχε µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία, υπήρχε ένα δοµηµένο φιλικό 

περιβάλλον, υπήρχε καθηµερινή ρουτίνα, ενώ κατά τη συνταξιοδότηση και τα τρία 

αυτά στοιχεία έχουν χαθεί. Ειδικότερα, τα άτοµα νιώθουν ότι έχει αλλάξει το 

περιβάλλον τους, αφού πριν υπήρχε και ο χώρος της δουλειάς που διαδραµάτιζε 

σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινότητα, ορίζοντας το χρόνο, αλλά και τις φιλικές 

σχέσεις, ορίζοντας ακόµη διαφορετικούς ρόλους µέσα στο σπίτι και µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οικογένειας. Από την άλλη, τα άτοµα νιώθουν έντονα την αλλαγή όσον 

αφορά το ρόλο τους στην κοινωνία, για παράδειγµα χάνεται η πηγή κύρους, το κενό 

της οποίας θα πρέπει να το αντλήσουν από κάποια άλλη µορφή κύρους ή να την 

υποκαταστήσουν. Ακόµη, τα άτοµα νιώθουν, ότι υπολείπονται σε σχέση µε τον παλιό 

τους εαυτό, αφού το σώµα τους αρχίζει να παρουσιάζει κάµψη σε διάφορες µορφές 

που δηµιουργεί  αβεβαιότητα στα άτοµα για το  εάν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν 

σε µια εργασία έµµισθα ή άµισθα. Αυτή η αβεβαιότητα ενισχύεται και από το γεγονός 

ότι  νιώθουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή ικανότητες να επανέλθουν στον 

εργασιακό στίβο. Σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι σηµαντικό ο σύµβουλος να 

βοηθήσει το άτοµο να αναδείξει τις υπάρχουσες ικανότητες και δεξιότητες µέσα σε 

ρεαλιστικές συνθήκες, να το βοηθήσει να καθορίσει τους νέους του ρόλους, ώστε να 

αποκτήσει µια νέα ταυτότητα και όπου είναι δυνατό µια νέα επαγγελµατική 

ταυτότητα. Αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά ένα διαφορετικό επάγγελµα, αλλά κυρίως 

µια εξελιγµένης µορφής και προσαρµοσµένης στα νέα δεδοµένα επαγγελµατική 

ταυτότητα. Φαίνεται, ότι µετά τη σύνταξη, ενδεχοµένως κάποια άτοµα να είναι πολύ 

αρνητικά ως προς την εργασία, εξαιτίας της αρνητικής αντίληψης για το εργασιακό 

περιβάλλον.  
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Έτσι, ο σύµβουλος θα πρέπει να µπορεί να βοηθήσει το άτοµο είτε να παραµείνει στο 

χώρος της εργασίας είτε να αποχωρήσει, το σηµαντικό, όµως είναι ότι θα υπάρχει 

ένας προγραµµατισµός και θα είναι µια απόφαση που θα βασίζεται στο ίδιο το άτοµο 

και όχι σε κακή ή και ανύπαρκτη πληροφόρηση ή στο φιλικό περιβάλλον. 

Όσον, αφορά το ρόλο της συµβουλευτικής τα άτοµα δέχονται τη χρησιµότητά της ως 

προς  την εύρεση εργασίας, προετοιµασία  για συνταξιοδότηση µε έγκαιρη και 

έγκυρη πληροφόρηση, τη βοήθεια στον προγραµµατισµό του χρόνου που 

δηµιουργείται, στην εύρεση εκπαιδευτικών ευκαιριών, αλλά και ψυχολογική στήριξη 

όπου χρειάζεται και βοήθεια σε θέµατα οικογένειας. Και επειδή, τέτοιου είδους 

βοήθεια δεν υπάρχει, θεσµοθετηµένη τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι ενδιαφέρον να 

φανεί  ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα βρήκαν βοήθεια για διάφορα προβλήµατα που 

σχετίστηκαν µε τη συνταξιοδότησή τους. Ενδεικτικά υπενθυµίζεται ότι από τα 

δεδοµένα προέκυψε ότι τα άτοµα ζήτησαν βοήθεια από το εργατικό κέντρο, 

συναδέλφους, τα ΜΜΕ, το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον ή ακόµη και νοµική 

υποστήριξη. Τα θέµατα αφορούσαν σε   προβλήµατα ενηµέρωσης των εργασιακών 

τους δικαιωµάτων, ενηµέρωση για επίκαιρα πολιτικά και οικονοµικά θέµατα 

συσχετιζόµενα µε τη συνταξιοδότηση, την τεχνολογία, τη δια µάθηση, τη ψυχολογική 

στήριξη για το άγχος που δηµιουργεί η αβεβαιότητα για τις συντάξεις µε τα νέα 

οικονοµικά µέτρα που λαµβάνονται. 

Όσον αφορά την θεωρητική προσέγγιση που θα έπρεπε να ακολουθήσει η 

συµβουλευτική συνταξιοδότησης, αυτή προφανώς είναι η ολιστική. Όπως ειπώθηκε 

στο θεωρητικό πλαίσιο για να υπάρχει πραγµατική βοήθεια θα πρέπει να 

λαµβάνονται οι ανάγκες του κάθε ατόµου ξεχωριστά, αλλά ακόµη περισσότερο για τη 

συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, ο σύµβουλος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο κανόνας 

είναι να µην υπάρχουν καθόλου εύκολες οµαδοποιήσεις. Πρόκειται για µια οµάδα, 

όπως φάνηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, η οποία δε χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένη 

ηλικιακή οµάδα, αλλά συνήθως πρόκειται για την οµάδα 55+, είναι εξαιρετικά 

πολυπολιτισµική, όσον αφορά το φύλο, την εθνικότητα την κοινωνική και οικονοµική 

κατάσταση. Αλλά ακόµη και αν πρόκειται π.χ. για την ίδια κοινωνική και ηλικιακή 

οµάδα σίγουρα θα προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς το επάγγελµα, εάν 

πρόκειται για την ίδια ηλικιακή και επαγγελµατική οµάδα, τότε σίγουρα θα 

προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς το οικογενειακό υπόβαθρο κοκ. Ή ακόµη και η 

ίδια επιθυµία, λόγου χάριν για εργασία, µπορεί να προέρχεται από  διαφορετικές 



~ 112 ~ 

 

ανάγκες, στη µία περίπτωση να είναι µια εσωτερική αναγκαιότητα, ώστε το άτοµο να 

νιώθει χρήσιµο ξανά και στην άλλη περίπτωση να προέρχεται από µία εξωτερική, 

εξίσου σηµαντική, ανάγκη για χρήµατα. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνει ο 

σύµβουλος είναι να ασχοληθεί µε το κάθε άτοµο εφαρµόζοντας µια εξατοµικευµένη 

προσέγγιση και παράλληλα λαµβάνοντας υπόψη όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, το 

ίδιο το άτοµο και την υγεία του σωµατική και ψυχική, την οικογένεια, το ευρύτερο 

φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, το πολιτικό και 

οικονοµικό περιβάλλον, καθώς και τις παγκόσµιες εξελίξεις. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες επιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στο κάθε άτοµο. 

Τώρα, δε θα ήταν ανούσιο εάν  γινόταν µια προσπάθεια να παρουσιαστεί πότε είναι 

µια µετάβαση προς τη σύνταξη ολοκληρωµένη και πότε ατελής και ο λόγος είναι ότι 

σκοπός της συµβουλευτικής είναι να βοηθήσει τα άτοµα να προχωρήσουν στην 

επόµενη φάση της ζωής τους (Amundson et al. 2010, Σιδηροπούλου- ∆ηµακάκου, 

2008). Φάνηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο (Schumacher, Jones & Meleis,1999) ότι οι 

µεταβάσεις διαχωρίζονται σε πετυχηµένες και µη. Όταν είναι πετυχηµένες τα άτοµα 

επαναπροσδιορίζουν το νόηµα, έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, επαναδοµούν τη 

ρουτίνα τους, αναπτύσσουν νέα γνώση κα ικανότητες, καλλιεργούν προϋπάρχουσες 

σχέσεις και ταυτότητες, εξερευνούν νέες επιλογές και επιδιώκουν την προσωπική 

ανάπτυξή τους. Με βάση την παρούσα µελέτη, τουλάχιστον, δίνεται η αίσθηση ότι δε 

µπορεί να γίνεται λόγος για επιτυχηµένη ή µη µετάβαση, αλλά για ολοκληρωµένη ή 

ατελή. Ο λόγος είναι ότι για να ειπωθεί ότι είναι πετυχηµένη θα πρέπει να υπάρχει 

ένα αίσθηµα ικανοποίησης. Στα παρόντα δεδοµένα, ωστόσο, προκύπτει ότι ένα άτοµο 

µπορεί να επαναπροσδιορίζει το ρόλο του στη ζωή µε ρεαλισµό χωρίς να νιώθει 

ικανοποίηση. Για παράδειγµα η περίπτωση του ατόµου που βγαίνει στη σύνταξη, 

επαναπροσδιορίζει το νόηµα, αναλαµβάνει νέους ρόλους, αναπτύσσει καινούριες 

σχέσεις και καλλιεργεί ήδη υπάρχουσες, παρόλα αυτά, νιώθει απογοήτευση, εξαιτίας 

της µαταίωσης των προσδοκιών για τα αποτελέσµατα της µετάβασης αυτής. Από την 

άλλη, µια πετυχηµένη µετάβαση θα µπορούσε να είναι αυτή που το άτοµο νιώθει 

ικανοποίηση, αλλά ακόµη και αυτή κατά την οποία το άτοµο δε δηλώνει 

ικανοποιηµένο, αλλά διατηρεί µια  ανοιχτή στάση για το µέλλον. Όλα τα παραπάνω 

λειτουργούν ως παραδείγµατα µετάβασης, που λειτουργούν ως πηγές πληροφόρησης 

από τα οποία ο σύµβουλος µπορεί να αντλήσει πληροφορίες και να βοηθήσει ή να 

διδαχτεί από τις ολοκληρωµένες µεταβάσεις. 
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Τέλος, γεννάται και ένα ακόµη ερώτηµα που σχετίζεται µε το ποιος είναι η βαθύτερη 

έννοια της µετάβασης σε σχέση µε την πολιτική της ενεργού γήρανσης. Φάνηκε στο 

θεωρητικό πλαίσιο ότι η παγκόσµια αυτή πολιτική (ΟECD,1998, WHO,2002, 

CEDEFOP,2010,) αφορά το µακροσκοπικό επίπεδο, δηλαδή την παγκόσµια και κατά 

συνέπεια την εθνική πολιτική που ακολουθείται , το µέσο επίπεδο, δηλαδή τους 

οργανισµούς- εταιρείες και γενικότερα τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και το 

µικροσκοπικό επίπεδο που αφορά το άτοµο και τις προσωπικές του επιλογές. Στην 

παρούσα έρευνα φάνηκε πόσο αλληλένδετα είναι τα τρία αυτά επίπεδα και πώς αυτή 

η σύνδεση ανάµεσα στα τρία επίπεδα αντικατοπτρίζεται στο φαινόµενο της 

µετάβασης από την εργασία στη συνταξιοδότηση. Συγκεκριµένα, φάνηκε ότι είναι 

ένα φαινόµενο που ακουµπά και στα τρία επίπεδα εξίσου, αν και σε πρώτη φάση 

φαίνεται µία προσωπική επιλογή, τελικά το πολιτικό  και οικονοµικό περιβάλλον, 

ανάλογα µε τις συνθήκες που θα παρουσιάσει για περαιτέρω επαγγελµατική 

ανάπτυξη ή όχι ωθεί το άτοµο στη συνταξιοδότηση ή το συγκρατεί στον 

επαγγελµατικό στίβο. Το ίδιο συµβαίνει και µε το µέσο επίπεδο, καθώς φάνηκε ότι οι 

σχέσεις που δηµιουργούνται µέσα στον εργασιακό χώρο και το κατά πόσο αυτός είναι 

σχεδιασµένος και για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας συµβάλλει στην έξοδο ή όχι από 

την εργασία. Τέλος σίγουρα, η µετάβαση είναι µια προσωπική επιλογή, το θέµα, 

όµως που προκύπτει σε αυτό το επίπεδο είναι ότι δεν είναι πάντοτε τόσο συνειδητή 

όσο θα έπρεπε µε αποτέλεσµα τα άτοµα να βγαίνουν στη σύνταξη µερικές φορές 

κάπως ανώριµα για να δεχτούν αυτή την τόσο ποικιλόµορφή αλλαγή. Μέσα στο 

πλαίσιο των τριών αυτών επιπέδων η ΣΥ.Π και η συµβουλευτική συνταξιοδότησης 

στέκεται ως ένας θεσµός που εξοµαλύνει τις τριβές που δηµιουργούνται ανάµεσα στα 

επίπεδα αυτά. 

Ακόµη, όµως και αν τονίζεται η σηµασία της παγκόσµιας οικονοµίας µέσα στα νέα 

δηµογραφικά δεδοµένα πολύ περισσότερο από την αξία των ανθρώπων ως µονάδων, 

η ΣΥ.Π και η συµβουλευτική συνταξιοδότησης στέκεται ως ένας ανθρωπιστικός 

θεσµός που έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτοµο να βρει το στίγµα του µέσα σε αυτή 

τη νέα τάξη πραγµάτων. 
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