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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συχνά ευαγγελίζεται την ουσιαστική της συμβολή στην 

προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων και την παροχή ίσων ευκαιριών για αυτοδύναμη 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη σε όσους στερούνται αυτού του 

δικαιώματος. Η υπόσχεση αυτή αποτέλεσε την αφετηριακή βάση της παρούσας 

εργασίας που διερευνά το φαινόμενο της αστεγίας και εξετάζει τις δυνατότητες μιας 

όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Η 

ιδιαιτερότητα της ομάδας στόχου και η απαίτηση για εμβάθυνση στις εσώτερες όψεις 

αυτού του νεοπαγούς για τα ελληνικά δεδομένα φαινομένου οδήγησε στην επιλογή 

της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου, η οποία δίνει προβάδισμα στην 

ατομική νοηματοδότηση του βιώματος της αστεγίας.  

Η έρευνα αυτή στηρίχτηκε στις συνεντεύξεις πέντε αστέγων της πόλης της 

Θεσσαλονίκης που βιώνουν την αστεγία κυρίως ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, 

η οποία ενέτεινε τα οικονομικά τους αδιέξοδα χωρίς να συντρέχουν εμφανώς – στις 

περισσότερες των περιπτώσεων – επιπρόσθετες ευπάθειες (ψυχικές διαταραχές, 

ναρκωτικά, αλκοόλ ή χαρτοπαιξία). Τα σπουδαιότερα αποτελέσματα (με βάση το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τη μετέπειτα σχέση που διατήρησαν με τη γνώση και 

την ενημέρωση που είχαν για την Εκπαίδευση Ενηλίκων) ανέδειξαν την ανάγκη για 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, σταθερά προσανατολισμένες στην πρόσκτηση εκείνων 

των προσόντων που θα διευκολύνουν την επιστροφή τους στον εργασιακό βίο. Η 

συγκεκριμενοποίηση, όμως, των επιλογών τους εμφάνισε και την απαίτηση για 

συμμετοχή σε προγράμματα με ευρύτερο πεδίο αναφοράς σχετιζόμενο με 

καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, τεχνικές διαχείρισης των συναισθημάτων και της 

συμπεριφοράς, ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων και την επαναφορά τους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι.   

Σχετικά με το βίωμα της αστεγίας καθαυτό, κοινή διαπίστωση για όλους ήταν 

ότι πρόκειται για μια τραυματική εμπειρία στερητικής φύσης με αρνητικές επιπτώσεις 

στον αυτοέλεγχο των ατόμων και στη σχέση που είχαν δομήσει με τον εαυτό τους. Η 

στέρηση αυτή συνεπάγεται τη διαρκή αύξηση της υπαρκτικής και ψυχολογικής τους 

αγωνίας για την οριστική απώλεια του εαυτού. Ταυτόχρονα ανατρέπονται τα 

δεδομένα της καθημερινότητάς τους, εφόσον διασαλεύονται οι αισθήσεις του χώρου 

και του χρόνου, αισθήσεις κομβικές για τον προσδιορισμό της προσωπικής 

ταυτότητας. Επιπλέον, η αστεγία σε συνδυασμό με την ανεργία τούς βυθίζει σε μια 

διαβίωση χωρίς σκοπό, με κυρίαρχο το συναίσθημα της απαισιοδοξίας και την 

αποξένωση της κοινωνικής και πολιτικής διάστασης της προσωπικότητάς τους που 

επέρχεται είτε από δική τους συστολή είτε από την αδιαφορία του κράτους και της 

κοινωνίας σε ευάλωτους πληθυσμούς.  

Συμπερασματικά η αστεγία συνιστά μια σαρωτική εμπειρία της έννοιας του 

εαυτού με υφέρπουσες και υπολανθάνουσες συνέπειες ως προς την έκτασή τους και 

ενδόμυχες ως προς το βάθος τους. Η οριζόντια και κατακόρυφη επέκτασή της αφορά 

τόσο το άτομο όσο και την κοινωνία. Η πολιτεία οφείλει να ανατρέξει σε εκείνα τα 

υλικά και πνευματικά ερείσματα ανάσχεσης αυτής της πορείας. Σε αυτό καθοριστικά 

και πολύπλευρα συμβάλλει η Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τη συμπληρωματική δράση 

της στη στήριξη και την εργασιακή και κοινωνική επανένταξη των αστέγων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αστεγία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, φαινομενολογία, αναστοχασμός, 

χειραφέτηση 
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ABSTRACT 

 

Adult Education often espouses its substantive contribution to people’s personal 

education and the provision of equal opportunities for independent social, economic 

and cultural development to those who are denied this right. This promise was the 

starting point of the present Thesis that investigates the phenomenon of homelessness 

and the possibilities for the provision of adequate educational support. The specificity 

of the target group and the requirement for deepening the innermost aspects of this 

newly established phenomenon for the Greek case led to the choice of the 

interpretative phenomenological method that gives precedence to the individual 

meaning of the experience of homelessness.  

The research was based on interviews of five homeless people from the city of 

Thessaloniki, who experienced homelessness primarily as a consequence of the 

economic crisis. The latter intensified their finances, without apparently - in most 

cases – any additional vulnerabilities (mental disorders, drugs, alcohol or gambling). 

The most important results (based on their educational background, the subsequent 

relationship they maintained with the knowledge and the information they had for 

Adult Education) highlighted the need for educational interventions, which should be 

firmly oriented to acquiring those skills that will facilitate their return to work. Their 

choices, however, showed a requirement for participation in programs that have a 

broader scope and are associated with artistic interests, technical management of 

emotions and behavior, development of new interests and social rehabilitation.  

With regard to the actual experience of homelessness itself, common is the 

finding that homelessness is a traumatic experience with the mark of deprivation and 

negative effects upon individual self-control and self-relation. The experience of 

deprivation entails the incessant increase of existential and psychological anxiety for a 

rather definitive self-loss. At the same time, all facts of daily life are overturned, 

given that there is no stability or certainty in the understanding of space and time, 

which is important for personal identity. Moreover, homelessness together with 

unemployment sinks people into the dominion of pessimism and social and political 

alienation, because of individual attitudes or/and state indifference and inactivity 

towards such vulnerable groups. 

In conclusion, homelessness constitutes an experience with creeping and deep 

consequences. Its spread, both horizontally and vertically, affects individuals and 

societies. The state must cease the intensifying course of this phenomenon by offering 

material provisions, educational opportunities and psychological support. Adult 

Education can intervene in a definitive and versatile fashion in order to support 

homeless people and facilitate their active reintegration in work and society.       

 

 

 

 

Key-words: homelessness, adult education, phenomenology, reflection, emancipation 
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Εισαγωγή 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει ανατρέψει τις άλλοτε 

αισιόδοξες στατιστικές για τη δυνατότητα των αναπτυγμένων χωρών να διατηρούν 

σταθερούς δείκτες ανάπτυξης στις οικονομίες τους. Η οικονομική κατάρρευση 

αναπόφευκτα συμπαρέσυρε και τις κοινωνικές δομές των πληγέντων κρατών με την 

εκτίναξη της ανεργίας, την απότομη πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και 

τις δημόσιες διαμαρτυρίες για τις νέες πολιτικές εξόδου από την κρίση. Η 

συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στον ευρωπαϊκό 

νότο, και όχι μόνο, με την Ελλάδα να έχει στοχοποιηθεί στο δημόσιο ευρωπαϊκό λόγο 

σαν τον κύριο υπαίτιο της κατάστασης που απειλεί να απορυθμίσει την εύθραυστη 

«ισορροπία» του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσα σε αυτές τις δυσμενείς συγκυρίες με την ελληνική πολιτεία να έχει 

στραφεί εξολοκλήρου στην αναζήτηση στρατηγικών εξόδου από την κρίση με 

οποιοδήποτε κόστος για τους πολίτες, έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας ιδιαίτερα πρωτοφανή για τα ελληνικά ιστορικά 

δεδομένα. Στη δημόσια σφαίρα, λοιπόν, της Ελλάδας εμφανίζεται η αστεγία 

(homelessness) και ένας νέος τύπος αστέγου, ο νεο-άστεγος. Πρόκειται για 

ανθρώπους που βρέθηκαν στη θέση αυτή μετά από σοβαρές οικονομικές μεταβολές 

(απόλυση, χρεοκοπία, κατάσχεση σπιτιού) και αδυναμία να εξασφαλίσουν 

οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής πρόνοιας ή συγγενικής συμπαράστασης. Η εμφανής 

όψη της αστεγίας είναι ορατή πια στα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς οι περισσότεροι 

διαβιούν στους δρόμους. Υπάρχει ωστόσο και μια κρυφή μορφή του φαινομένου, 

ακόμη και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, αόρατη για τις μετρήσεις, η οποία αφορά σε 

όσους φιλοξενούνται σε συγγενείς ή διαμένουν σε σπίτια υπό την απειλή έξωσης ή 

κατάσχεσης που ακόμη δεν έχει εκτελεστεί.  

Η ελληνική πολιτεία, όπως βέβαια και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει 

καταφύγει ακόμη σε μια επίσημη καταγραφή του αριθμού των αστέγων αλλά 

περιορίστηκε μονάχα στην επίσημη αναγνώρισή τους με νόμο ως κοινωνική ομάδα. 

Αυτό δυσχεραίνει τις διερευνητικές διεργασίες για τους επιστήμονες και αφήνει κάθε 

περιθώριο στο κράτος να απέχει από την ανάληψη των ευθυνών του απέναντί τους 

και από την εμπλοκή του σε πολιτικές για την επικουρία τους. Την οποιαδήποτε 

κρατική ανεπάρκεια καλούνται να καλύψουν άλλοι φορείς – δημόσιοι και ιδιωτικοί - 

με σαφώς περιορισμένα περιθώρια δράσης και στερούμενοι κάποιου μακρόπνοου 

σχεδιασμού για την επαναφορά τους στη «στεγασμένη» ζωή.  

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να 

συμπληρώσει επιστημονικά την ημιτελή εικόνα που σχηματίζεται από τις καθαρά 

ποσοτικές αποτυπώσεις της αστεγίας κάνοντας χρήση της ερμηνευτικής 

φαινομενολογικής μεθόδου. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε η καταλληλότερη, 

ώστε να αποκαλυφθούν οι βαθύτερες πτυχές του προβλήματος και να αναδυθούν οι 
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αμιγώς ατομικές διαφοροποιήσεις μιας ομάδας με κύριο χαρακτηριστικό την 

ανομοιογένεια. Επιπλέον αυτή η επιλογή πρόσκτησης δεδομένων έχει ως κύριο 

γνώμονα το σεβασμό στην προσωπικότητα των συμμετεχόντων, καθώς ενδιαφέρεται 

να αναδείξει την καθαρά ατομική θεώρηση των υπό εξέταση φαινομένων. Σαφώς, 

βέβαια, η προσφυγή σε μια καθαρά ποιοτική μέθοδο στερείται του δικαιώματος της 

διατύπωσης γενικευτικών κρίσεων που θα αναχθούν στο σύνολο του πληθυσμού 

(Τσιώλης, 2011: 58-59) εφόσον περιορίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις 

υποκειμενικές παρεμβάσεις του ερευνητή. Ωστόσο, η αναζωπύρωση του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος για ποιοτικές μεθόδους έρευνας κυρίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

ενίσχυσε την επιλογή αυτή. Βασική μέριμνα ήταν η διατήρηση της αξιοπιστίας της 

έρευνας μέσω του αυστηρού προσανατολισμού της σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

(Fossey, et al. 2002: 723) και της παροχής ικανοποιητικού δείγματος του λόγου των 

συμμετεχόντων, ώστε να είναι εμφανής η σύνδεσή τους με την τελική ερμηνεία. 

Η μεθοδολογία λοιπόν που πρόσφερε το θεωρητικό έρεισμα για τη θεμελίωση 

αυτής της μεθόδου είναι η Φαινομενολογία και ανάγεται στη φιλοσοφική σκέψη του 

Edmund Husserl και του Martin Heidegger, προτάσσοντας την ανάγκη επιστροφής 

στη μελέτη ενός φαινόμενου, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τη βιωμένη 

εμπειρία του υποκειμένου. Η ανάγκη του Husserl να αποκαταστήσει τη θέση της 

φιλοσοφίας μεταξύ των αυστηρών επιστημών τον έστρεψε στην μελέτη των 

φαινομένων, όπως εκλαμβάνονται καθαυτά από την υποκειμενική συνείδηση. Η 

προθετική αυτή φύση της συνείδησης εξετάστηκε ερευνητικά μέσω της περιγραφικής 

μεθόδου, θέτοντας στο περιθώριο τις προκαταλήψεις του ερευνητή αλλά και του ίδιου 

του υποκειμένου με την εποχή (bracketing) όλων των εξωτερικών (δηλαδή, πέρα και 

έξω από τη δρώσα συνείδηση) θεωρήσεων που μπορεί να παρεισφρήσουν στη 

διαδικασία.  

Η αλλαγή στην στάση των φαινομενολόγων, σχετικά με την επενέργεια αυτών 

των θεωρήσεων και την τοποθέτηση του Είναι σε δεδομένο χώρο και χρόνο και όχι 

σε συνθήκες εσωτερικής συνειδητότητας, προκλήθηκε μετά τη διαφωνία που 

εξέφρασε ο Heidegger. Αυτός επέφερε την πρώτη και σημαντικότερη διαφοροποίηση 

στη φιλοσοφική γραμμή της φαινομενολογίας μεταπηδώντας από το υπερβατικό 

επίπεδο στο οντολογικό. Ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο δομήθηκε η οντολογία 

του Heidegger ήταν το Εδωνά Είναι (Dasein), η απόλυτη ρίψη δηλαδή του 

υποκειμένου σε όρους ιστορικότητας. Η συνείδηση τώρα θεάται μέσα στις 

συγκεκριμένες χωρικές και χρονικές συνθήκες που αναπτύσσεται και εμφορείται από 

τις προ-εννοήσεις του ευρύτερου πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού 

πλαισίου. Καμιά από τις προαναφερθείσες παραμέτρους δεν θα μπορούσε να τεθεί σε 

αγκύλες και να αγνοηθεί κατά την ερμηνευτική διαδικασία αλλά συμπεριλαμβάνονται 

ως αναπόσπαστο κομμάτι της ερμηνείας. Μαζί με αυτές συνυπολογίζεται και η 

επίδραση των εγγενών προ-εννοήσεων του ερευνητή στο εξαγόμενο αποτέλεσμα 

καθώς δεν υπάρχει τρόπος να ερμηνεύσει κανείς αποστασιοποιημένος από αυτές. Η 
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ερμηνευτική στροφή που προκάλεσε στη φαινομενολογία ο Heidegger αποτέλεσε τη 

βάση της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου έρευνας των φαινομένων. Αυτή 

ακριβώς η προτεραιότητα στην ατομική νοηματοδότηση με την ταυτόχρονη 

πλαισίωση του φαινομένου από τα ιστορικά του συμφραζόμενα ήταν οι λόγοι για 

τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος για τη μελέτη της αστεγίας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση της έρευνας που είχε ως κύριο σκοπό 

να ανιχνεύσει την προσωπική ερμηνεία των αστέγων στο βίωμά τους και να 

ανιχνεύσει την ενδεχόμενη στήριξη που μπορεί να παράσχει ο θεσμός της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην ανάσχεση των περαιτέρω μεταπτώσεων του άστεγου 

ανθρώπου. Επιμέρους στόχοι ορίστηκαν οι εξής: α) η διερεύνηση των συνθηκών 

διαβίωσής τους, β) η ανίχνευση του εκπαιδευτικού και του επαγγελματικού τους 

προφίλ, γ) η διερεύνηση της σχέσης τους με το κράτος και τους φορείς του μετά από 

την εμπειρία αυτή, δ) η αξιολόγηση της γνώσης στη ζωή τους, ε) η επισήμανση των 

χαρακτηριστικών της αστεγίας στην έννοια του εαυτού και στ) τα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης ομάδας που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε έναν ενδεχόμενο 

εκπαιδευτικό προγραμματισμό.  

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο του 

αντικειμένου της έρευνας με έμφαση στη σημασία του οίκου, ως το κατεξοχήν 

απολεσθέν για κάθε άστεγο. Συνακόλουθα επιλέγεται μέσα από μια ποικιλία ορισμών 

της αστεγίας ο ορισμός εκείνος που εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας ενός 

φαινομένου με απόλυτες και ιδιαίτερα αρνητικές συνιστώσες στην ψυχοσύνθεση και 

την ευζωία του ανθρώπου. Η απότομη μετάβαση από το σπίτι στους δρόμους δεν 

καταγράφεται στη συνείδηση των ανθρώπων απλά σαν στέρηση ενός καταλύματος 

αλλά τους φέρνει αντιμέτωπους με την αποδόμηση ή/ και την απώλεια του εαυτού 

τους.  

Μάλιστα η σύγχρονη πτυχή του φαινομένου χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 

ενός νέου τύπου αστέγου, τους νεο-αστέγους που βιώνουν το γεγονός ως απότοκο της 

οξύτατης οικονομικής κρίσης και των λανθασμένων προσωπικών κινήσεων. Συνήθως 

είναι άνθρωποι χωρίς προηγούμενες ευπάθειες αλλά με περιορισμένες προοπτικές 

ανασυγκρότησης λόγω της αδυναμίας εύρεσης εργασίας και των επιπτώσεις της 

μακροχρόνιας παραμονής στους δρόμους. Η κρίση, όμως, δεν είναι ούτε επαρκής 

ούτε αναγκαία συνθήκη για να εξηγήσει το γιατί τελικά κάποιος καταλήγει στην 

αστεγία, ενώ κάποιος άλλος όχι. Αυτό είναι κάτι που θα διαφανεί μόνο μέσα από 

ενδελεχή και επισταμένη εξέταση κάθε περίπτωσης ως μοναδική.  

Άλλωστε τα επιστημονικά δεδομένα της διεθνούς –πρόσφατα και της εγχώριας 

βιβλιογραφίας – συντείνουν στην αποδοχή της πολυ-παραγοντικής φύσης του 

φαινομένου (δομική, κοινωνική και ατομοκεντρική). Η εξέταση της αστεγίας σε νέες 

βάσεις επιβάλλεται εξίσου και από τις έντονες διαφοροποιήσεις του πληθυσμού των 

αστέγων με τα αυξημένα ποσοστά γυναικών, οικογενειών και ανηλίκων.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη σκιαγράφηση της κριτικής 

παιδαγωγικής κατεύθυνσης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1
, της οποίας οι έντονες 

μαρξιστικές, ή ευρύτερα κριτικές, καταβολές επιτάσσουν την απελευθερωτική δράση 

της εκπαίδευσης. Οι επιμέρους επιδιώξεις της προκύπτουν μέσα από την παρουσίαση 

των βασικών πτυχών της σκέψης τριών εκπροσώπων της, του Paulo Freire, του Jack 

Mezirow και του Jürgen Habermas. Κοινό στοιχείο στο στοχασμό τους είναι η έννοια 

της χειραφέτησης του ατόμου μέσα από την αναστοχαστική πρακτική σε περιόδους 

προσωπικών ή συλλογικών κρίσεων. Ο Freire στάθηκε ο ριζοσπαστικότερος όλων 

προτείνοντας μια επαναστατικά εξανθρωπιστική στόχευση της εκπαίδευσης, ενώ ο 

Mezirow αναγνώρισε την απολύτρωση του ατόμου από τα νόθα νοητικά σχήματα που 

στέκονται εμπόδιο στην εξέλιξή του. Ο Habermas με τη σειρά του προσέγγισε τα 

χειραφετητικά ενδιαφέροντα ως τα μόνα ικανά να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη 

επικοινωνία των ανθρώπων. Η μετάβαση σε αυτό το εξελιγμένο και βαθιά 

στοχαστικό στάδιο γίνεται από ανθρώπους που πασχίζουν να κατακτήσουν την 

αυτονομία τους σε ένα βιόκοσμο (Lebenswelt) αρκετά περιοριστικό των 

δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.  

Η ενίσχυση της συμμετοχική δράσης των πολιτών συμπεριλήφθηκε ως ένας 

από τους κύριους άξονες στα στρατηγικά σχέδια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφεται η σταδιακή διαμόρφωση αυτού 

του στόχου με την παράλληλη αναφορά στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

όπως προβλέπεται σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές συνθήκες και αξιολογείται ο βαθμός 

επίτευξης των συμφωνηθέντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η χάραξη των 

εθνικών πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα αποδείχτηκε ανεπαρκής και οδήγησε 

στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της συνθήκης της Λισαβόνας 

συνυπολογίζοντας τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Η 

επικαιροποίηση του αιτήματος για κοινωνική ενσωμάτωση και ενίσχυση της 

ιδιότητας του πολίτη (citizenship) επέβαλαν την αναφορά στην αντιμετώπιση της 

έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική πραγματικότητα. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση μπορούν να συνδράμουν εκείνες οι θεωρητικές προσεγγίσεις της 

πολιτειότητας που εμπλέκουν την Εκπαίδευση Ενηλίκων σαν σημαντικό φορέα 

καλλιέργειάς της. 

Το τρίτο κεφάλαιο επιχειρεί την εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικές 

φιλοσοφικές αρχές της φαινομενολογίας και την παρουσίαση της ερμηνευτικής 

κατεύθυνσης που, όπως προαναφέρθηκε, εγκαινίασε Heidegger. Η αναζήτηση της 

θεωρητικής (φιλοσοφικής) αφετηρίας της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου 

κρίθηκε απαραίτητη για την επιστημονική θεμελίωση της έρευνας και το σχηματισμό 

του εννοιολογικού της οπλοστασίου. Επομένως το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με 

                                                                 
1
 Στο εξής κάθε φορά που η φράση εκπαίδευση ενηλίκων θα αναφέρεται στο θεσμό θα γράφεται με τα 

πρώτα γράμματα κεφαλαία (Εκπαίδευση Ενηλίκων), ενώ όπου γίνεται λόγος για την εκπαιδευτική 

διαδικασία θα είναι όλα πεζά (εκπαίδευση ενηλίκων). 
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την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης μεθοδολογικής επιλογής, που σήμερα πια 

κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση μελετητών των ανθρωπιστικών κλάδων ή 

ακόμη και κάποιων σταθερά ταγμένων στις εμπειρικές μεθόδους.  

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην αναλυτική παράθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας ξεκινώντας με το πέμπτο κεφάλαιο και την ανάπτυξη της 

μεθόδου. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος, που επιλέχθηκε με την τεχνική της 

χιονοστιβάδας, επιβεβαιώνουν τη συνομολογούμενη και από άλλες έρευνες 

ανομοιογένεια των αστέγων. Αυτό διαφάνηκε ασφαλώς από τα δημογραφικά τους 

στοιχεία αλά και από την κατάσταση της αστεγίας στην οποία ευρίσκονται. Για τη 

συλλογή δεδομένων από το συγκεκριμένο δείγμα προτιμήθηκαν οι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις πάνω σε προκαθορισμένους θεματικούς άξονες σύμφωνους με τους 

στόχους της έρευνας. Η καταληκτική αναφορά αυτού του κεφαλαίου σχετίζεται με τα 

διαδικαστικά ζητήματα της έρευνας όπως οι φάσεις στις οποίες χωρίστηκε, η 

αξιοποίηση επιπρόσθετων στοιχείων πέραν των γνώσεων από τη βιβλιογραφία και η 

οργάνωση όλης της ανάλυσης με το σχήμα της ερμηνευτικής σπείρας (hermeneutic 

spiral). Αυτό συνιστά μια μεθοδολογική παρέμβαση της Conroy (2003) στον 

ερμηνευτικό κύκλο (hermeneutic circle) του Heidegger για να διευρυνθούν οι 

προοπτικές για την εξέταση ψυχικών φαινομένων κυρίως στα οποία ειδικευόταν οι 

μελέτες της. Το ίδιο ευρύ πεδίο όμως εντοπίζεται και στη μελέτη της αστεγίας γι’ 

αυτό και εκτός από τις αρχές, που δέσμευσαν ηθικά και ουσιαστικά την όλη 

διαδικασία, παρατίθενται σε αυτό το σημείο και οι προδιαθέσεις της ερευνήτριας με 

το όλο εγχείρημα.  

Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται εξολοκλήρου με τη διεξοδική καταγραφή των 

αποτελεσμάτων ανά συμμετέχοντα, εμπλουτισμένα με αυτούσια αποσπάσματα από 

τα λεγόμενά τους για περαιτέρω επιβεβαίωση και υποστήριξη των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων. Κάθε μαρτυρία παρουσιάζεται αφού πρώτα δοθεί ένα γενικό 

πλαίσιο της συνέντευξης, γλωσσικά σχόλια και επί του πεδίου παρατηρήσεις για κάθε 

συμμετέχοντα. Αμέσως μετά και σε συνάρτηση με τα προηγούμενα έπεται το έβδομο 

κεφάλαιο, της απόδοσης ερμηνείας βασισμένη πάνω στα υποδείγματα (exemplars) ή 

αλλιώς στις κοινοτυπίες του τρόπου σκέψης τους και στις παραδειγματικές στροφές 

(paradigm shifts) που συνιστούν τροποποιήσεις στην λογική με την οποία κανείς 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Η επαγωγική πορεία της έρευνας ολοκληρώνεται με τις 

γενικές αρχές (principles) που εκπορεύονται από τη συγκεντρωτική εξέταση όλων των 

παραπάνω και συνδέονται αποκλειστικά με τους σκοπούς και τους στόχους του όλου 

εγχειρήματος.  

Η σύντομη αυτή επισκόπηση της εργασίας κλείνει με τους περιορισμούς της 

έρευνας, των οποίων η μελέτη δεν ήταν δυνατό να υποστηριχτεί από αυτή. Κατά 

συνέπεια ακολουθούν κάποιες προτάσεις για μελλοντικές διερευνήσεις που θα 

εστιάσουν στο ίδιο φαινόμενο και που θα συμπληρώσουν την πενιχρή εικόνα της 

ελληνικής βιβλιογραφίας στο θέμα της αστεγίας.  
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Κεφάλαιο 1 

Η αστεγία: έννοιες, εμπειρία και δεδομένα 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια πρώτη επαφή του αναγνώστη με την έννοια της 

αστεγίας που είναι σχετικά πρόσφατη βιβλιογραφικά για την ελληνική 

πραγματικότητα. Σκοπός του είναι η σύντομη αποτύπωση των διαστάσεων της 

αστεγίας σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο, η οριοθέτηση της έννοιας του 

αστέγου με τα σύγχρονα επιστημονικά και μεθοδολογικά κριτήρια και η 

σκιαγράφηση των ερευνητικών προσεγγίσεων σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν επιχειρείται αρχικά μια εννοιολογική 

προσέγγιση της έννοιας του οίκου καθώς συνιστά τη πρωταρχική έλλειψη σε 

συνθήκες αστεγίας. Οι επίσημες προσπάθειες προσδιορισμού της διαμόρφωσαν τα 

πλαίσια μέσα στα οποία προτάθηκε αργότερα ο διευρυμένος ορισμός του αστέγου 

βάσει του οποίου εκπονήθηκε και η συγκεκριμένη μελέτη. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με τα σημαντικότερα αποτελέσματα των διεθνών ερευνών για την 

αστεγία και τις πρόσφατες – ελλείψει παλιότερων – ελληνικές αποτυπώσεις του 

φαινομένου. Οι τελευταίες μάλιστα αναδεικνύουν την έκτασή του αλλά και την 

σημαντική ολιγωρία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και του κράτους να 

αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή αυτό το φαινόμενο.  

 

1.2 Στέγη και αστεγία: εννοιολογικές προσεγγίσεις 

Η ελληνική κοινωνία, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, έχει έρθει αντιμέτωπη με 

ένα φαινόμενο που η έκτασή του είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας σε 

ειρηνική περίοδο. Η κατάσταση του «φτωχού» ποτέ στο παρελθόν δεν συνεπαγόταν 

τόσο απροκάλυπτα το ενδεχόμενο της απώλειας του σπιτιού και της διαβίωσης σε 

συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης στους δρόμους και σε πρόχειρα καταλύματα. Κατά 

τη διερευνητική εξέταση του φαινομένου αυτού κρίθηκε σκόπιμη μια σύντομη 

αναφορά στην έννοια του σπιτιού (οίκου) που συνιστά θεμελιακό στοιχείο της 

ψυχοσύνθεσης και της κουλτούρας του Έλληνα αλλά και κάθε λαού.  

Η σχέση του ανθρώπου με τον οίκο εξυφαίνεται ήδη από τα πρώτα στάδια της 

μετάβασης από την πρωτόγονη διαβίωση σε σπηλιές στη δημιουργία μικρών 

διάσπαρτων οικισμών. Η πρώιμη αυτή κοινωνική διαβίωση συνέτεινε στην 

αποδέσμευση του οίκου από τη λογική ενός απλού καταφυγίου από τα καιρικά 

φαινόμενα και τις εξωτερικές απειλές και την εξέλιξή του σε εκείνο το γεωγραφικά 

προσδιορισμένο μέρος, όπου ξεκινούσε να αναπτύσσεται η έννοια της ιδιωτικότητας, 

σαφώς διαχωριζόμενη από ό,τι συνέβαινε έξω από αυτόν, στη δημόσια σφαίρα. 
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Συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα η διάκριση ιδιωτικού – δημοσίου χώρου 

ήταν καθοριστικής σημασίας για την οργάνωση της ζωής των πολιτών καθώς στην 

πρώτη περίπτωση η ευθύνη της σωστής λειτουργίας προσέπιπτε αποκλειστικά και 

μόνο στο άτομο, ενώ στην περίπτωση των δημοσίων χώρων η ατομική 

δραστηριότητα ετίθετο στα πλαίσια και τους περιορισμούς του εθιμικού και νομικού 

δικαίου της πολιτείας. Αυτή άλλωστε αναγνώριζε το αυτόβουλο της ανθρώπινης 

δράσης αποκλειστικά και μόνο στην εντός του οίκου ζωή με γνώμονα πάντα την 

εναρμόνιση με εκείνες τις πολιτιστικές νόρμες που τα μέλη κάθε οίκου ενσωμάτωναν 

μέσα από ένα ευρύ και πολύπλοκο φάσμα ηθών και εθίμων.  

Η θεμελιακή θέση του οίκου στην κοινωνική δομή επισημαίνεται και στην 

ανάπτυξη της γενετικής θεωρίας για τη δημιουργία της πόλης από τον Αριστοτέλη. Ο 

φιλόσοφος δηλαδή αναζητώντας τις απαρχές του τέλειου πολιτικού σχηματισμού, της 

πόλης, ανατρέχει στη μικρότερη ομάδα κοινωνικής συνύπαρξης που έχει μια 

ιδιαίτερη αξία για τον άνθρωπο. Η συγκρότηση οίκων αποδίδεται στην καθαρά 

φυσική τάση των ανθρώπων να αναπαραχθούν, διαιωνίζοντας το είδος τους και να 

αυτοσυντηρηθούν. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ιδιοκτησιακή λογική που 

προϋποτίθεται της ύπαρξης οίκου καθώς και στην ανάγκη εξυπηρέτησης του τελικού 

σκοπού που ήταν η συμβολή ακόμη και του οίκου στην επίτευξη της αυτάρκειας 

(Μοσκόβης, 1980: 77). Η αυτοσυντήρηση βέβαια δεν περιορίζεται στη βιολογική 

ακεραιότητα των μελών του οίκου, αλλά αφορά ευρύτερα ζητήματα πνευματικής και 

ηθικής τάξης.  

Μια τέτοια αντίληψη για τον οίκο αποτυπώνει άμεσα αφενός τη σπουδαιότητα 

της πρακτικής για το νεαρό κυρίως άτομο γιατί εκεί διαμόρφωνε τα χαρακτηριστικά 

για να ανταποκριθεί στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του και έμμεσα για την κοινωνία της 

οποίας η ευημερία είναι συνάρτηση της ακέραιης διατήρησης των οίκων. Ο κομβικός 

ρόλος του οίκου λοιπόν δικαιολογεί το γεγονός ότι η έννοια αυτή δεν έπαψε στο εξής 

να απασχολεί ειδικούς και μη, στοχεύοντας κάθε φορά σε διαφορετικούς 

ερευνητικούς σκοπούς και εξεταζόμενη μέσα σε διαφορετικά κάθε φορά 

κοινωνικοπολιτικά και ευρύτερα ιστορικά συμφραζόμενα. 

Η πιο σημαντική οριοθέτηση της λέξης σε παγκόσμια κλίμακα έγινε για πρώτη 

φορά το 1997 από έναν οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, το Κέντρο των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UNCHS). Ο UNCHS διακήρυξε στην 

Κωνσταντινούπολη σε τι συνίσταται ένα επαρκές καταφύγιο για το άτομο εμμένοντας 

ιδιαίτερα στον προσδιορισμό εκείνων των παραμέτρων που καλύπτουν την έννοια της 

επάρκειας για την ασφαλή διαβίωση και ανάπτυξη αυτού (UNCHS, 1997: 84). Το 

πρόβλημα του ορισμού αυτού είναι ότι υπερτονίζεται η έννοια του σπιτιού σαν χώρος 

οίκησης (house), κτίριο, καταφύγιο και παραγνωρίζονται οι ψυχολογικές, 
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συναισθηματικές και κοινωνικές προεκτάσεις που εννοιολογικά εμπεριέχονται στην 

αγγλική απόδοση της λέξης home
2
.   

Την ανισορροπία αυτή φαίνεται ότι διαχειρίζεται ορθότερα η πρόταση του 

ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion, Ευρωπαϊκή 

Τυπολογία για την Έλλειψη Στέγης και τον Αποκλεισμό από την Κατοικία) της 

επίσημης τυπολογίας της FEANTSA (European Federation of National Organisations 

working with the Homeless, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανώσεων που 

εργάζονται με τους Αστέγους) με τη φιλοδοξία να καταστεί κοινά αποδεκτή από όλα 

τα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να διευκολυνθούν οι συγκριτικές μελέτες του φαινομένου 

της αστεγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να σχεδιαστούν κοινοτικές πρακτικές 

εξάλειψής της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν το σπίτι ορίζεται με τη φυσική του 

διάσταση ως «κατάλληλος χώρος/ οίκημα όπου το άτομο και η οικογένεια έχουν την 

αποκλειστική κυριότητα», με την κοινωνική του διάσταση ως «προσωπικός χώρος 

για να απολαμβάνει κανείς τις κοινωνικές του σχέσεις» και η νομική διάσταση 

καλύπτει την «κατοχή νόμιμου τίτλου για την ιδιοκτησία ενός χώρου» (Ευρωπαϊκή 

Τυπολογία ETHOS, 2005).  

Η μέριμνα λοιπόν οργανισμών και ανθρώπων να αποδώσουν έναν ορισμό στην 

έννοια σπίτι αντανακλά τη σπουδαιότητα αυτής στη διάπλαση της ταυτότητας του 

ατόμου. Εκεί ακριβώς διενεργείται η σύνδεση του ατομικού με το συλλογικό 

παράγοντα καθώς το άτομο αυτοπροσδιορίζεται μέσα από το ανήκειν σε μια 

συγκεκριμένη οικογένεια, με δεδομένη καταγωγή (πρόγονοι) και μια χρονική και 

χωρική συνέχεια των κύκλων της ζωής του. Ασφαλώς βέβαια δε συμμερίζονται όλοι 

οι επιστήμονες ακόμη και οι καθημερινοί άνθρωποι αυτή την οπτική του σπιτιού 

καθώς υπάρχουν περιπτώσεις – όπως αυτές της ενδοοικογενειακής βίας – όπου το 

σπίτι ταυτίζεται με μια σειρά από αρνητικά βιώματα και τραυματικά συναισθήματα. 

Το ίδιο θα μπορούσε να αναφερθεί σε περιπτώσεις αστέγων που τελικά υποκαθιστούν 

το σπίτι με οποιαδήποτε μορφή οίκησης τους προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας και 

σταθερότητας περισσότερο από όσο η διαβίωση στους δρόμους (Olufemi, 2002:457-

458).  

Γενικότερα η αστεγία ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις με την κατάσταση κατά 

την οποία κανείς στερείται το δικαίωμα του ιδιωτικού αυτού χώρου παραβλέποντας 

πως αναρίθμητοι άνθρωποι ανά τον κόσμο διαθέτουν το οίκημα αλλά στερούνται 

                                                                 
2
 Επαρκές καταφύγιο σημαίνει επαρκής προστασία της ιδιωτικής ζωής, χώρος, φυσική 

προσβασιμότητα, ασφάλεια της κατοχής, δομική σταθερότητα και συνοχή, φωτισμός, θέρμανση και 

εξαερισμός, βασική υποδομή όπως ύδρευση, αποχέτευση, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, 

κατάλληλη ποιότητα περιβάλλοντος και παραγόντων σχετικών με την υγεία, επαρκή και προσβάσιμη 

θέση σχετιζόμενη με την εργασία και βασικές εγκαταστάσεις: όλα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε προσιτό κόστος. Η επάρκεια θα πρέπει να προσδιορίζεται από κοινού με τα 

ενδιαφερόμενα άτομα λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική για σταδιακή ανάπτυξη. Η επάρκεια συχνά 

ποικίλει από χώρα σε xώρα, καθώς εξαρτάται από συγκεκριμένους πολιτισμικούς, κοινωνικούς, 

περιβαντολλογικούς και οικονομικούς παράγοντες. Παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία, όπως η 

έκθεση των παιδιών και των γυναικών σε τοξικές ουσίες θα πρέπει να εξετάζονται σε αυτό το πλαίσιο 

(UNCHS, 1997: παρ. 60).  
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εκείνων των προδιαγραφών προκειμένου ο χώρος να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και στη διαμόρφωση στοιχείων ταυτότητας. Το 

γεγονός αυτό καθιστά το λειτουργικό ορισμό του αστέγου μη αντιπροσωπευτικό του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα της κατάστασης αυτής. 

Η γεφύρωση του κενού στον προσδιορισμό του φαινομένου προέκυψε από την 

πρόταση της FEANTSA για έναν νέο ορισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει όλες 

εκείνες τις παραμέτρους που αποκλείονταν στους ήδη ισχύοντες
3
. Σε αυτόν 

προβλέπονται τέσσερεις γενικές κατηγορίες αστέγων (διακρινόμενες σε δεκατρείς 

συνολικά υποκατηγορίες) σύμφωνα με τις οποίες «άστεγος» είναι: α) όποιος δεν έχει 

στέγη και κοιμάται οπουδήποτε ή σε καταφύγια διανυκτέρευσης, β) όποιος δεν έχει 

σπίτι και ενώ εξασφαλίζει κάποια μορφή στέγασης στερείται των νομικών του 

δικαιωμάτων κατοχής και δεν έχει ένα μέρος να επιδιώξει υγιείς κοινωνικές σχέσεις 

(όπως όσοι ζουν σε ξενώνες ή σε προσωρινά καταλύματα αστέγων, γυναίκες που 

ζουν σε καταφύγια προσφύγων, μετανάστες που ζουν σε συγκεκριμένα καταλύματα 

και άνθρωποι που ζουν σε ιδρύματα), γ) όποιος ζει σε επικίνδυνη κατοικία, χωρίς 

ασφαλή μίσθωση και/ή απειλείται με καταδίκη ή είναι θύμα οικογενειακής βίας και δ) 

όποιος ζει σε ανεπαρκείς συνθήκες κατοίκηση (όπως με συγγενείς ή φίλους, σε 

κατειλημμένα κτίρια, σε καραβάνια ή σε παράνομες κατασκηνώσεις, σε συνθήκες 

συνωστισμού και σε άλλα γενικώς ακατάλληλα μέρη) (Edgar, 2006: 52)
4
. 

Για τα αριθμητικά δεδομένα του πληθυσμού των αστέγων στην Ελλάδα πριν 

την κρίση δεν υπάρχουν επαρκή και επίσημα στοιχεία. Η μοναδική ποσοτική 

αποτύπωση προέρχεται από μια έρευνα της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ
5
 το 2006 που 

καταγράφει μικρούς αλλά όχι αμελητέους πληθυσμούς αστέγων στα μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας. Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση της αστεγίας με καθαρά 

οικονομικούς λόγους σημαντικό προάγγελο των μετέπειτα ερευνητικών 

αποτελεσμάτων (ΚΛΙΜΑΚΑ, 2006). Συγκεκριμένα μετά την κρίση ο αριθμός των 

ανέργων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των ίδιων και των 

οικογενειών τους ανήλθε σε ανησυχητικά ποσοστά χωρίς καμιά δυνατότητα 

συγκράτησης της οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών. Την κατάσταση επιδείνωσαν 

                                                                 
3
 Στην 5η Επιθεώρηση των Στατιστικών για την Αστεγία στην Ευρώπη περιλαμβάνονται λεπτομερή 

στοιχεία για τις τεχνικές μέτρησης του φαινομένου σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (σ. 12-24) αλλά και 

οι διαφοροποιήσεις στους ορισμούς.  
4
 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινιστεί ότι η Συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων Στατιστικολόγων 

υιοθέτησε για την απογραφή του 2011 τους δύο ακόλουθους διαχωρισμούς αστέγων: τους 

πρωτοβάθμια άστεγους που περιλαμβάνει όσους διαμένουν στο δρόμο χωρίς κανένα καταφύγιο και 

τους δευτεροβάθμια άστεγους στους οποίους εντάσσονται όσοι αλλάζουν διαρκώς τύπους διαμονής 

(συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, καταφυγίων, ξενώνων για αστέγους ή άλλους χώρους) ακόμη και 

εκείνοι που ζουν σε ιδιωτικές κατοικίες αλλά καταγράφονται στην απογραφή ως «μη συνήθης 

διεύθυνση» (Edgar, 2006: 25).  
5
 Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι μια ΜΚΟ με δραστηριότητες που στοχεύουν στη διάθεση υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας παρατίθενται στην πορεία στην ενότητα της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης.  
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οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και η δραματική μείωση των κοινωνικών 

παροχών του κράτους προς τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.  

Παρόλα αυτά η ανησυχητική αυτή εξέλιξη δε συνοδεύτηκε από την απαραίτητη 

επίσημη καταγραφή των αστέγων και τη σοβαρή αντιμετώπιση των αναγκών τους. 

Αντίθετα συνεχίζει να παρατηρείται μια ανησυχητική έλλειψη στατιστικών στοιχείων 

του πραγματικού αριθμού των αστέγων αλλά και ένας εγκληματικός εφησυχασμός 

της πολιτείας. Η τελευταία μάλιστα αποποιείται των ευθυνών της εναποθέτοντας την 

επικουρία τους σχεδόν αποκλειστικά στις ΜΚΟ και τις κατά τόπους θρησκευτικές ή 

κοινωνικές οργανώσεις των πόλεων όπου απροκάλυπτα πια παρουσιάζονται μεγάλες 

συγκεντρώσεις αστέγων.  

Η πιο σημαντική βέβαια διάσταση του προβλήματος εντοπίζεται στη λεγόμενη 

«κρυφή» αστεγία που λανθάνει εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των κοινωνικών δομών
6
 

της Ελλάδας σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης και του περιοριστικής 

σημασίας της λέξης στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη 

λεξικογραφία ο όρος «άστεγος» αναφέρεται σε όποιον δεν έχει στέγη, κατοικία -

ιδιόκτητη ή μη- και ζει σε πρόχειρα καταλύματα. Επιπλέον στη συνείδηση των 

ανθρώπων ο άστεγος έχει ταυτιστεί με μια συγκεκριμένη εικόνα φορτισμένη με 

αρνητικά συμφραζόμενα. Δηλαδή για πολλά χρόνια η κοινή και φυσικά αστήριχτη 

πεποίθηση ήταν ότι η αστεγία ήταν αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής και ενός 

άστατου τρόπου ζωής ή αναγκαστική κατάληξη των ανθρώπων που δεν επιθυμούσαν 

να εργαστούν.  

Η προηγούμενη στερεοτυπική απεικόνιση των αστέγων μεταβλήθηκε 

εξαιρετικά μετά από την αριθμητική έκταση του πληθυσμού τους και την εκτενή 

δημοσιότητα του φαινομένου. Μάλιστα πολλές επίσημες ή ανεπίσημες πηγές 

επισημαίνουν πως, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αναμένεται να διαμορφωθεί ένας 

νέος κοινωνικός τύπος στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα με 

απρόβλεπτες για το μέλλον συνέπειες. Κάτω από την πίεση των γεγονότων η μείωση 

του αριθμού των αστέγων έχει χαρακτηριστεί ζήτημα κεντρικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρονικό ορίζοντα το 2015 (Atkinson, 2010: 118). Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο προκύπτει και η ευθύνη της εκπαίδευσης ενηλίκων που προτάσσει τη 

μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και την προσωπική ανάπτυξη όλων των 

πολιτών ανεξαιρέτως ανάμεσα στις διακηρύξεις και τους στόχους της.  

Οι γενεσιουργές αιτίες της αστεγίας στην Ευρώπη οφείλονται σε κοινωνικούς, 

οικονομικούς, πολιτικούς και ατομικούς παράγοντες. Ανάμεσα στους κοινωνικούς 

ξεχωρίζουν η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, τον μεμονωμένων νοικοκυριών που σε 

μεγάλο ποσοστό οφείλονται στην άνοδο των διαζυγίων, η σταδιακή απορρύθμιση και 

παρακμή του κράτους πρόνοιας αλλά και το διαρκώς εντεινόμενο χάσμα μεταξύ 

                                                                 
6
 Στην Ελλάδα ο θεσμός της οικογένειας διατηρεί ακόμη την υποστηρικτική του φύση και έτσι πολλοί 

άνθρωποι άνεργοι και οικονομικά δυσπραγείς καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες με την επιστροφή 

στην πατρική εστία.  
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πλουσίων και φτωχών. Οι οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την αστεγία 

αφορούν περισσότερο στις τροποποιήσεις των οικονομικών δομών στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομία, στην ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων και τις 

δραματικές αλλαγές στους όρους εργασίας (Okamoto, 2007: 528-529).  

Η κατάσταση του άστεγου πληθυσμού επηρεάζεται αισθητά από τέσσερεις 

παράγοντες όπως οι συνθήκες διαβίωσής τους, η διάρκεια της αστεγίας, ο αριθμός 

των περιστατικών διακοπτόμενης αστεγίας και η φύση των εμπειριών που βιώνουν σε 

καταφύγια ή στο δρόμο (Murphy, 2011: 18). Σε περιόδους, όμως, όπως η τρέχουσα 

διαφαίνεται η αξία των γενικότερων πολιτικών που υιοθετούνται για την ενίσχυση 

των μικρομεσαίων αλλά και των φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού. Η ανακοπή της 

πορείας του φαινομένου ή η πρόληψη της μετάπτωσης αυτών των ανθρώπων σε 

χειρότερες μορφές αστεγίας κρίνονται ουσιαστικές και θα πρέπει να υποστηρίζονται 

από ειδικές νομοθεσίες. H Shin (2007) στο άρθρο της για τις πολιτικές, κοινωνικο-

πολιτισμικές και ατομικές προοπτικές της αστεγίας εξετάζει την επίδραση των 

κοινωνικών πολιτικών και επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα χαμηλά ποσοστά της 

αστεγίας εντοπίζονται σε χώρες με ιδιαίτερα ενισχυμένη κρατική πρωτοβουλία στο 

ζήτημα (σ. 663-664). 

 

1.3 Η διεθνής εμπειρία στη μελέτη της αστεγίας 

Η πρώτη απόπειρα του ερευνητή να εξοικειωθεί με το φαινόμενο της αστεγίας θα τον 

φέρει αντιμέτωπο με μια σοβαρή έλλειψη πηγών που οφείλεται στην καθυστέρηση 

των ειδικών να ασχοληθούν με το φαινόμενο
7
 και στην ύπαρξη πολλών 

αδημοσίευτων εργασιών. Στην Αμερική η χρονολογία ορόσημο είναι η δεκαετία του 

1980 όταν πια οι αριθμοί των αστέγων αυξάνονται αισθητά ενώ για την Ευρώπη η 

αφετηρία του ερευνητικού ενδιαφέροντος (Toro, 2007: 461) Οι εγγενείς δυσκολίες 

στον καθορισμό των αστέγων
8
 ρυθμίστηκαν με την ενασχόλησή τους μόνο με όσους 

ανήκαν στους κυριολεκτικά άστεγους, την πιο εμφανή μορφή αστεγίας. Κατά 

περιόδους συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις τους και άτομα που εμπίπτουν σε 

άλλες κατηγορίες αστεγίας, σαφώς όμως διακρινόμενοι από τους κυριολεκτικά 

άστεγους (Toro, 2007: 463). 

Ο May (2000) στη δική του προσέγγιση της αστεγίας επισημαίνει μία άλλη 

αδυναμία των ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν, αυτήν της εμμονής στις 

«ατομικές ευπάθειες» (όπως η κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ). Έτσι παραβλέπονται 

όμως οι δομικοί παράγοντες όπως η πρόσβαση των φτωχών εργένηδων σε διάφορες 

μορφές ασφαλούς οίκησης και η μακροχρόνια ανεργία (σ. 615-616). Επίσης κάνει 

σαφή αναφορά στη συγκριτικά περιορισμένη χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας 
                                                                 
7
 Αξίζει να σημειωθεί ότι για πολλά χρόνια οι ειδικοί ερίζαν στο αν θα πρέπει να θεωρηθεί η αστεγία 

σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο ή απλά μια άλλη όψη του προβλήματος της φτώχειας. (Toro, 2007: 463) 
8
 Οι μεγάλες αδυναμίες για τον καθορισμό του όρου θεωρούνται η απαιτούμενη διάρκεια αστεγίας 

προκειμένου να θεωρηθεί κανείς άστεγος, η ποιότητα της οίκησης και ο αριθμός ανθρώπων ανά 

οίκημα.  
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έναντι των ποσοτικών και τη σημασία των πρώτων στην παροχή μιας ολοκληρωμένης 

εικόνας για το φαινόμενο αφήνοντας το περιθώριο στους ίδιους τους άστεγους να 

προβληματιστούν πάνω στην κατάστασή τους (σ. 633-634).  

Οι έρευνες που εκπονούνται στις ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από μια ποικιλία 

αποτελεσμάτων λόγω της αδυναμίας τους να καταγράψουν τους πραγματικά 

αστέγους και να απαντήσουν σε κάποια βασικά ερωτήματα σχετικά με τα μέρη που 

εντοπίζονται αυτοί ώστε να μετρηθούν, την αντιπροσωπευτικότητα της μελέτης και 

τον προσδιορισμό του όρου (Murphy, 2011: 20-21). Ο Toro στην κριτική του 

αποτίμηση συγκρίνει την έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου των αμερικανικών ερευνών 

με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που φαίνεται να αναζητούν μια θεωρητική κάλυψη 

προερχόμενη άλλοτε από το χώρο της ψυχολογίας και άλλοτε από τις κοινωνικές 

επιστήμες. Άλλωστε το θεωρητικό πλαίσιο θα συμβάλλει «στη συλλογή πιο 

χρήσιμων δεδομένων […] στην εστίαση σε κεντρικά αίτια της αστεγίας και σε εκείνες 

τις στρατηγικές που θα παράξουν λύσεις για τους αστέγους» (σ. 468-469). 

Το σημαντικό προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης ή άλλων ηπείρων στα 

ερευνητικά δεδομένα είναι η μακρά παράδοσή τους που τους καθιστά κατόχους 

σημαντικών στοιχείων και η απόπειρα εκπόνησης διαχρονικών μελετών σε μεγάλα 

δείγματα. Μάλιστα τα αποτελέσματα κάποιων από αυτές είναι ενθαρρυντικά, αφού 

αποτυπώνουν μια βελτίωση της κατάστασης των αστέγων είτε επανερχόμενοι στην 

προηγούμενη ζωή τους είτε ζώντας περιοδικά ως άστεγοι αλλά με υψηλότερους 

δείκτες ευζωίας. Ειδικά στην περίπτωση των εφήβων οι περισσότεροι επιστρέφουν 

στην οικογένεια (Toro, 2007: 466-467). Η μεγάλη ανομοιογένεια του πληθυσμού 

αυτού αντιμετωπίστηκε ερευνητικά με το διαχωρισμό τους σε τρεις υποομάδες, τα 

ενήλικα άτομα, τις οικογένειες (μονογονεϊκές και μη) και τους νέους
9
( Toro, 2007: 

463) 

Από τα δημογραφικά τους στοιχεία συνάγεται ότι οι περισσότεροι προέρχονται 

από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης –κυρίως 

γυναικών- καταγράφεται ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά σπάνια διακόπτεται 

οριστικά η επαφή με την οικογένεια. Υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει και η χρήση 

εθιστικών ουσιών που είτε προηγείται είτε έπεται της αστεγίας. Οι άστεγες μητέρες 

ωστόσο εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά εθισμού είτε λόγω των απαιτήσεων της 

μητρότητας είτε λόγω του διαρκούς φόβου ότι θα χάσουν την επιμέλεια των παιδιών 

τους (Toro, 2007: 465-466).  

Η περίπτωση της Ιαπωνίας είναι ξεχωριστή καθώς εκεί η αστεγία συνδέεται 

κυρίως με το σύστημα των εποχιακών εργατών –γνωστοί και ως εργάτες της μια 

μέρας- που μετακινούνται σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή στα αστικά κέντρα 

αναζητώντας μια πρόσκαιρη θέση εργασίας. Αυτοί που πριν τη δεκαετία του ΄90 

περιορίζονταν σε συγκεκριμένες περιοχές, τις yoseba, σήμερα πια κυκλοφορούν 

                                                                 
9
 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά από 6-20 ετών που ζουν κυρίως μόνα τους, διαφορετικά 

συγκαταλέγονται στις άστεγες οικογένειες.  
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στους δρόμους και στα πάρκα με εμφανή τα χαρακτηριστικά της αστεγίας στην 

εμφάνισή και συμπεριφορά τους. (Okamoto, 2007: 526-527) 

Η έρευνα με τη μεγαλύτερη θεματική συνάφεια με την παρούσα διεξήχθη από 

τους Sinatra και Eschenauer (2012) στις ΗΠΑ και επρόκειτο για την πρακτική 

εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε άστεγους ενήλικες και παιδιά
10

. Τα 

μαθήματα διήρκεσαν τέσσερεις εβδομάδες και διενεργήθηκαν στο πανεπιστήμιο του 

St. John στο Queens της Νέας Υόρκης κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Όσον αφορά 

τους ενήλικες το περιεχόμενό τους σχετιζόταν με τον εργασιακό τομέα και την 

ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
11

. Αν και παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά 

διαρροής (~70%) οι συμμετέχοντες βελτίωσαν αισθητά την ικανότητα 

πληκτρολόγησης στον υπολογιστή και την επαφή τους με ζητήματα υγείας και 

διατροφής. Επίσης αξιολόγησαν θετικά την βοήθεια που έλαβαν από την επικοινωνία 

τους με τους ειδικούς και το προσωπικό. Δύο σημαντικα δεδομένα για σύγκριση με 

τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι ότι οι ενήλικες συμμετέχοντες δε διέμεναν 

στο δρόμο αλλά σε καταφύγια αστέγων και ότι αρκετοί από αυτούς είχαν 

ολοκληρώσει το λύκειο (Sinatra, 2012).  

Η έρευνα που περιγράφεται στη συνέχεια είναι μια ανάλυση περίπτωσης των 

Riggs και Coley (2005) που αφορά στην επίδραση της αστεγίας στην ψυχολογική 

ευημερία και την ταυτότητα αστέγων νεαρής ηλικίας στη Βρετανία. Εκτός από τα 

ευρήματα της έρευνας τα οποία θα αντιπαρατεθούν με της παρούσας στην ενότητα 

των συμπερασμάτων, η έρευνα αυτή είναι σημαντική γιατί είναι η μοναδική που 

εκτελέστηκε με την ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων. 

Τα πιο σημαντικά ευρήματα συνίστανται στο είδος των ψυχολογικών καταπονήσεων 

που ανάφεραν οι συμμετέχοντες όπως η απομόνωση, απόρριψη, η έλλειψη 

συναισθηματικής σύνδεσης ή ταυτοποίησης με ένα μέρος, η απουσία προσωπικού 

χώρου για περισυλλογή καθώς και η αίσθηση ότι δεν ανήκουν πουθενά. Επιπλέον 

βρέθηκε ότι είχαν καταφύγει σε διάφορες στρατηγικές αναχαίτησης της απώλειας 

ταυτότητας που κινδυνεύει άμεσα σε περιπτώσεις αστεγίας.  

 

1.4 Τα ερευνητικά δεδομένα της Ελλάδας  

Η εικόνα της αστεγίας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα συγκεχυμένη και ασαφής και 

αυτό οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού της πολιτείας και την αδυναμία της να 

παράσχει επίσημα στατιστικά δεδομένα του ποσοστού των άστεγων πολιτών της. Η 

μοναδική αριθμητική αποτύπωση προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς που 
                                                                 
10

 Στην Αμερική τα ερευνητικά προγράμματα που αναφέρονται στην επανένταξη άστεγων παιδιών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εκτελούνται και 

έρευνες πάνω σε ανήλικους άστεγους γονείς. Η έρευνα των Sinatra και Eschenauer είναι η μοναδική 

όπου οι ενήλικες έχουν ηλικιακά ξεπεράσει το όριο μεταξύ εφηβείας και ενηλικίωσης και εντάσσονται 

ξεκάθαρα στην ομάδα των ενηλίκων.  
11

 Πιο συγκεκριμένα οι ενήλικες παρακολούθησαν εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σεμινάρια 

γραφής, θέματα φαρμακευτικής και υγείας, αστική οικονομία, συνεδρίες συμβουλευτικής, 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας και συμπεριφορά εργασίας και μαθήματα γιόγκα (Sinatra, 2012: 411).  
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εξειδικεύονται στη μελέτη συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων που μεταξύ των άλλων 

εμπίπτουν και στο καθεστώς των αστέγων. Την κατάσταση δυσχεραίνει η συχνή 

μετακίνηση αυτών των ανθρώπων στα όρια των πόλεων, η απομόνωσή τους 

(Παπαλιού, 2010: 215), η απροθυμία τους να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία 

και επίσης το γεγονός ότι όσοι εντάσσονται στους αφανείς αστέγους παραδέχονται 

μόνο σε λίγους την κατάστασή τους.  

Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση από την πλευρά του κράτους έγκειται στην 

πρώτη επίσημη πράξη αναγνώρισής τους ως κοινωνική ομάδα με το νόμο 

4052/2012
12

. Σε μια πρώτη ανάγνωση ο νόμος αυτός φαίνεται να φέρει στοιχεία της 

προσπάθειας της FEANTSA για την ευρύτερη αντιμετώπιση της αστεγίας, αλλά οι 

προσεκτικότερες αναγνώσεις δημιουργούν νέους προβληματισμούς. Οι περισσότεροι 

από αυτούς σχετίζονται με το γεγονός ότι η λήψη στοχευμένων μέτρων ανατίθεται 

στον εκάστοτε υπουργό υγείας - καθώς δεν προβλέπεται τίποτα συγκεκριμένο στο 

νομοθετικό κείμενο – και αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά στις υποχρεώσεις της 

πολιτείας απέναντί τους. Επιπλέον, αποκλείονται οι παράνομα διαμένοντες, που στην 

Ελλάδα αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των φτωχών ή άστεγων πληθυσμών. Αυτό το 

τελευταίο στοιχείο προκύπτει και από την επίσημη πανελλαδική καταμέτρηση του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2009 που εκτιμά τον αριθμό 

τους σε 7.720, αλλά στην πράξη έχουν αποκλειστεί οι παράνομοι μετανάστες, οι 

πολιτικοί πρόσφυγες καθώς και οι μετακινούμενοι Ρομά/ Τσιγγάνοι. Οι κατηγορίες 

αυτές ανεβάζουν προφανώς τους αστέγους της χώρας σε 17.000 με 20.000 άτομα στις 

εκτιμήσεις των ΜΚΟ (Παπαλιού, 2010: 215-216).  

Οι απροσχεδίαστες και αθεμελίωτες επιστημονικές προσπάθειες της πολιτείας 

φαίνεται ότι επιδεινώνουν την κατάσταση των αστέγων, όπως αυτή εντοπίστηκε 

ερευνητικά σε μια σειρά από έρευνες που οργανώθηκαν κυρίως από ΜΚΟ την 

τελευταία οχταετία. Στην Ελλάδα λοιπόν η αστεγία έχει διερευνηθεί επιστημονικά 

μέσα από τέσσερεις έρευνες που καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 2005 έως και 

το 2013. Πρώτη ανίχνευσε το πεδίο η ΜΚΟ Κλίμακα (2006) με μια ποσοτική 

καταγραφή του αριθμού των αστέγων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και τα 

ευρήματα δημιουργούσαν ένα πρώτο προφίλ αστέγου που ξέφευγε από τα 

παραδοσιακά σχήματα που τη συνέδεαν με προσωπικές επιλογές ή υψηλή παθογένεια 

                                                                 
12

 Στο άρθρο 29 «1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται 

κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία 

στερούνται ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη 

κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης 

και ηλεκτροδότησης. 2. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε 

ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς 

και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως το 

περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι 

φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων» (ΦΕΚ 41/Α/ 1-3-2012). 
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(χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και ψυχικές διαταραχές) αυτών των ανθρώπων. Οι άλλοι 

φορείς είναι η ΜΚΟ Praksis
13

, το Πάντειο πανεπιστήμιο και ο δήμος Αθηναίων μέσω 

του ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων)
14

. 

Σύμφωνα με όλες αυτές το προφίλ των Ελλήνων αστέγων περιλαμβάνει κυρίως 

άντρες (ανύπαντρους ή διαζευγμένους), ελληνικής υπηκοότητας και με ηλικιακό 

εύρος από τα 25 μέχρι τα 65 έτη. Το εντυπωσιακό ήταν πως οι περισσότεροι είναι 

απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου και στην τελευταία καταμέτρηση της Κλίμακας 

(2011) παρατηρήθηκε ότι ένας στους πέντε έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (19,6% από 10, 9% το 2005-2006). Οι έρευνες εκτός των ποσοτικών 

μετρήσεων αποτυπώνουν και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών που χαρακτηρίζονται 

από έντονη θυματοποίηση ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, δυσκολία εύρεσης 

χώρων υγιεινής, απουσία υποστηρικτικού πλαισίου από το κοντινό τους περιβάλλον, 

και μεγάλη ψυχική καταπόνηση (άγχος, απαισιοδοξία κ.α.).  

Για ακόμη μια φορά επίσης υπογραμμίζεται η μεγάλη ανομοιογένεια του 

συγκεκριμένου πληθυσμού και η ταύτιση με τα διεθνή ευρήματα σε σχέση με τις 

αιτίες της αστεγίας. Σημαντικοί αιτιακοί παράγοντες είναι τα οικονομικά προβλήματα 

και η ανεργία, η έλλειψη οικογενειακής στήριξης, το διαζύγιο, και ο εθισμός αλλά 

μόνο μικρά ποσοστά αυτών. Το μοναδικό εύρημα που προξενεί ενδιαφέρον - αλλά 

σαφώς έχει την ερμηνεία του και επιβεβαιώνεται και στην τρέχουσα έρευνα - είναι η 

απροθυμία τους να δεχτούν οποιαδήποτε μορφή αλληλεγγύης από το δήμο (σε 

ποσοστό μάλιστα 45%). 

Σχετικά με την καταγραφή του Πολυιατρείου της ΜΚΟ Praksis στη 

Θεσσαλονίκη (2011 και σήμερα) τα αποτελέσματα του πρώτου έτους αποκαλύπτουν 

αυξητικές τάσεις στους αριθμούς με την εμφάνιση περισσότερων άστεγων γυναικών 

αλλά και οικογενειών. Οι καταγεγραμμένοι άστεγοι προσεγγίζουν τα 422 άτομα (31 

Μαΐου 2013) στο δήμο Θεσσαλονίκης και για τις ανάγκες της έρευνας διαχωρίστηκαν 

στους νεο-άστεγους που είναι απομακρυσμένοι από την οικογένεια χωρίς κανένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο, προστρέχουν όμως για βοήθεια στους τοπικούς φορείς. Είναι 

ιδιαίτερα εσωστρεφείς με επιμελημένη εξωτερική εμφάνιση. Οι μετανάστες και 

πρόσφυγες που διαμένουν στους δρόμους ή συσσωρευμένοι πολλοί σε μικρά 

διαμερίσματα και εκτός των άλλων προβλημάτων έχουν και νομικά κωλύματα λόγω 

παράνομης διαμονής στη χώρα και οι χρήστες ναρκωτικών ή εθισμένοι στον τζόγο, 

                                                                 

13
 Η ΜΚΟ Praksis αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να υλοποιήσει προγράμματα 

ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας. Κύριος στόχος της είναι η αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους 

δικαιωμάτων.  

14
 Η ΜΚΟ Κλίμακα επανήλθε ερευνητικά το 2011, η Praksis ερευνά ακόμη και σήμερα την αστεγία 

στη Θεσσαλονίκη, το Πάντειο πανεπιστήμιο μελέτησε μόνο περιπτώσεις αστέγων του δήμου 

Καλλιθέας (2012) και το ΚΥΑΔΑ (2013) κατέγραψε τους πληθυσμούς των αστέγων στο δήμο 

Αθηναίων.  
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κυρίως νεώτερης ηλικίας, τα οποία συχνά προέρχονται από την επαρχία προκειμένου 

να παρακολουθήσουν προγράμματα απεξάρτησης.  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συμφωνούν με τις προηγούμενες 

ελληνικές με αισθητά χαμηλότερο όμως ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ (2%). Οι νεο-

άστεγοι υπέδειξαν το πρωταρχικό τους μέλημα που είναι η επανασύνδεση με τον 

χώρο της εργασίας και ως δευτερεύουσα ανάγκη τη σίτιση και τη στέγαση. Επιπλέον 

τα άτομα αυτά είναι μοναχικοί και εσωστρεφείς με αυξημένη και γενικευμένη 

δυσπιστία και δεν επιδιώκουν να αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Τέλος για 

οποιαδήποτε γραφειοκρατικά ζητήματα χρειάζονται παρακίνηση από κοινωνικούς 

λειτουργούς καθώς δεν ενεργούν αυτόβουλα.  

Συμπερασματικά οι πρώτες αυτές μελέτες επιχειρούν να διαφωτίσουν την 

εικόνα των αστέγων μέσα από την ποσοτικοποίηση τους προβλήματος, την 

διερεύνηση των αναγκών τους και την αναφορά στα γενεσιουργά αίτια. 

Παραβλέποντας το γεγονός ότι είναι περιορισμένης γεωγραφικής αναφοράς και ότι 

δεν μπορούν να αποδώσουν τα πραγματικά μεγέθη λόγω μεθοδολογικών και 

πρακτικών αδυναμιών, προσφέρουν τα πρώτα σημαντικά επιστημονικά δεδομένα σε 

ένα δύσκολο ερευνητικά χώρο.  
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Κεφάλαιο 2 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως θεσμός αναμόρφωσης  

του ατόμου και της κοινωνίας 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Όπως προέκυψε και από το προηγούμενο κεφάλαιο η αστεγία συνιστά μια κατάσταση 

απόλυτης έκπτωσης της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου δεδομένου ότι 

εκτός των άλλων το άτομο στερείται στοιχείων αυτονομίας και αυτόβουλης διάθεσης 

του εαυτού του. Η ανατροπή από την προηγούμενη, «στεγασμένη» ζωή είναι τόσο 

απότομη που το άτομο χρειάζεται νέα εφόδια για να μπορέσει να επανακάμψει 

διαχειριζόμενο τα νέα δεδομένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διασαλευτεί η ψυχική 

του υγεία και η σωματική του ακεραιότητα που κινδυνεύουν άμεσα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις το άτομο χρειάζεται την κατάλληλη καθοδήγηση ή απλά το έναυσμα για 

να διαχειριστεί τη νέα αυτή πραγματικότητα.  

Σε τέτοιες συνθήκες απόλυτης έλλειψης ουσιαστικών συνθηκών για την 

ανάπτυξή του το άτομο θα πρέπει να μετασχηματίσει όλη αυτή την εμπειρία και να 

αναδομήσει εκείνα τα συναισθηματικά, ηθικά και πνευματικά ερείσματα για να 

καταστεί ικανό να επανακάμψει. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων λοιπόν είναι εκείνος ο 

θεσμός που οφείλει να αναλάβει αυτόν τον τόσο ουσιαστικό ρόλο και να καταστεί ο 

σύνδεσμος αυτών των ανθρώπων με την κοινωνία, την εργασία και τον νέο τους 

εαυτό. Έτσι το κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσει με μια αναφορά στη σχολή που μπορεί 

θεωρητικά να καλύψει τα προαναφερθέντα και στους τρεις πιο σημαντικούς 

θεωρητικούς που σχετίζονται με την κριτική παιδαγωγική ή έχουν ασκήσει μεγάλη 

επιρροή σε αυτή. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι σπουδαιότερες διακηρύξεις σε 

επίπεδο ευρωπαϊκών κειμένων που εκτός των εκπαιδευτικών προτάσεων 

περιλαμβάνουν τους μελλοντικούς σχεδιασμούς για τον θεσμό. Στο τελευταίο μέρος 

παρατίθενται μια σειρά από προβληματισμοί για τις πιθανές αστοχίες των αρχικών 

σχεδιασμών που ανατρέπουν αυτούς τους πολλά υποσχόμενους τίτλους.  

 

2.2 Κοινωνική κριτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικές διαδρομές  

Η πιο διαδεδομένη πεποίθηση για την κατάσταση του αστέγου είναι πως η παροχή 

στέγης και σίτισης αποτελούν τις επαρκείς και αναγκαίες συνθήκες για την 

επαναφορά αυτού στα δεδομένα της ζωής του πριν την αστεγία. Όμως, η εμπειρία και 

τα ερευνητικά δεδομένα διαψεύδουν τέτοιου είδους πεποιθήσεις, αφού αποκαλύπτουν 

πως σε μεγάλο ποσοστό ένας άστεγος είναι πιθανό να βιώσει περισσότερα από ένα 

περιστατικά απώλειας της στέγης και επιστροφής στη διαβίωση στους δρόμους. Κατά 

συνέπεια η παρέμβαση σε τέτοιους πληθυσμούς θα πρέπει να είναι ολιστική και να 

στοχεύει στην αναθεώρηση εκείνων των γνωστικών σχημάτων που παρεμποδίζουν 

την ορθή κριτική αποτίμηση και εκτίμηση της κατάστασης. 
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Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις γενικές και βασικές της αρχές επιφορτίζεται με 

έναν αντίστοιχο ρόλο καθώς προσφέρει σε ενήλικες την ευκαιρία να 

επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους, να βελτιώνουν αστοχίες του παρελθόντος 

και να αναπροσαρμόζονται σε μια διαρκώς εξελισσόμενη πραγματικότητα. Ωστόσο 

θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη η θεωρητική κατεύθυνση που θα συνδράμει στους 

παραπάνω στόχους. Η ιδιάζουσα περίπτωση των αστέγων χρήζει λεπτών χειρισμών 

και απαιτεί από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα την κάλυψη των γνωστικών κενών και 

την παροχή βασικής κατάρτισης σε αντικείμενα με ευρεία ζήτηση στην αγορά 

εργασίας. Το μέγιστο όμως ζητούμενο είναι η διάνοιξη νέων οδών σκέψης, ο 

αναστοχασμός στη εμπειρία αυτή και η επαναπροσέγγιση του χαμένου ή 

αποπροσανατολισμένου εαυτού τους.  

Η σχολή που υπόσχεται μια τέτοια προσέγγιση είναι η κριτική παιδαγωγική της 

οποίας οι θεωρίες διαμορφώθηκαν κάτω από την επίδραση των πνευματικών 

κατακτήσεων της σχολής της Φρανκφούρτης και τη μαρξιστική προσέγγιση. Η 

αντιθετικιστική της πορεία από νωρίς συνδυάστηκε με έναν αντικομφορμιστικό 

προσανατολισμό προωθώντας τη συνειδητοποίηση των καταπιέσεων που 

χειραγωγούν τη σκέψη και τη δράση των ανθρώπων προτάσσοντας ταυτόχρονα το 

σύνθημα για ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξάλειψη αυτών. Ο Horkheimer (1937) 

αμφισβήτησε τις εμπειρικές μεθόδους κατάκτησης της αλήθειας και αντιπρότεινε 

θεωρητικές οδούς κατανόησης των σχέσεων αλληλεξαρτήσης που αναπτύσσονται 

μεταξύ της υποκειμενικής συνείδησης και του πραγματικού κόσμου. Οι κοινοί τόποι 

των θεωρητικών της κριτικής σχολής συνοψίζονται στα αιτήματα για αποτίναξη όλων 

εκείνων των παραγόντων που προωθούν τη χειραγώγηση, την κοινωνική αδικία και 

την αμφισβήτηση όσων πρακτικών υπόσχονται απόλυτη και σταθερή γνώση. Το πιο 

βασικό προαπαιτούμενο όμως είναι η εσωτερική κατεύθυνση αυτής της 

αμφισβήτησης με κύριο στόχο τις παγιωμένες αντιλήψεις του κάθε ανθρώπου 

χωριστά και την εύρεση νέων εναλλακτικών πρόσκτησης γνώσης και κατασκευής 

νοήματος (McLean, 2006:8-9). 

Αυτή ακριβώς η προοδευτική κατεύθυνση της επιστημολογίας κρίνεται ότι 

τοποθετεί στη σωστή βάση το θεωρητικό υπόβαθρο ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

για την κοινωνική ομάδα των αστέγων. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση δεν 

περιορίζεται σε ζητήματα κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης – άλλωστε πολλά 

αντίστοιχα προγράμματα ξεκίνησαν με τέτοιους στόχους αλλά δεν τελεσφόρησαν 

μεταξύ των άλλων και λόγω της επιφανειακής ή αμιγώς εκπαιδευτικής- 

καταρτισιακής σκοποθεσίας τους- αλλά πρωτίστως εστιάζεται στην αναπροσαρμογή 

εκείνων των προσωπικών πεποιθήσεων και σχημάτων σκέψης που θα επιτρέψουν στα 

άτομα να αδράξουν οποιαδήποτε ευκαιρία επανάκαμψης τους προκύψει. Η 

επανατοποθέτηση λοιπόν του εαυτού σε νέες δομές σκέψης και αντίληψης της 

πραγματικότητας ίσως τελικά επιφέρουν το ποθητό αποτέλεσμα που δεν είναι απλά η 

έξοδος από την αστεγία αλλά η αποφυγή επαναλαμβανόμενων επεισοδίων αυτής. 
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Νωρίτερα θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη μια αναδίφηση στην παιδαγωγική σκέψη των 

θεωρητικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ξεκίνησαν ή επηρεάστηκαν από την 

κριτική παιδαγωγική.  

 

2.2.1 Paulo Freire: Η εκπαίδευση ως δύναμη κριτικής συνειδητοποίησης και 

απελευθέρωσης 

Ένας από τους πρώτους εισηγητές της κριτική σκέψης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

υπήρξε ο P. Freire που με το έργο του Η αγωγή του Καταπιεζόμενου (Pedagogy of the 

Οppressed, 1970) τόνισε την απελευθερωτική δράση της εκπαίδευσης μέσω της 

οποίας ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από την κατάφορη καταπίεση των περιοριστικών 

παραγόντων στη ζωή του. Η ουσιαστικότερη προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή 

είναι η κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου δράσης του καταπιεστή και του 

καταπιεζόμενου. Η όλη στόχευση είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστική αλλά απόλυτα 

εναρμονισμένη με το κλίμα αναδιοργάνωσης που επικράτησε στη Βραζιλία των 

αρχών του ’60 στα εκκλησιαστικά ζητήματα και γρήγορα επεκτάθηκε και στον 

κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Η προαναφερθείσα δραστηριότητά εκφράστηκε με το 

κίνημα Acao Popular που έθεσε στο επίκεντρο την εξανθρώπιση της ατομικής 

συνείδησης. Αυτή θα ήταν εφικτή μόνο με τη συνειδητοποίηση (concientitacao), την 

κριτική δηλαδή κατανόηση των κοινωνικών δεσμεύσεων και τον σταθερό 

προσανατολισμό του ατόμου στην αποτίναξη των δεσμεύσεων αυτών (σ. 356-357). 

Για τον Freire η εξανθρώπιση του καταπιεζόμενου αποτελεί επιτακτική και 

ουσιαστική απαίτηση κάθε ανθρώπινου όντος, ενώ στον αντίποδά της θέτει την 

απανθρώπιση μόνο όμως ως ιστορική πραγματικότητα και όχι ως στόχευση. Όπως ο 

ίδιος αναφέρει «η απανθρώπιση, αν και είναι ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, δεν 

είναι η προδιαγεγραμμένη μοίρα του ανθρώπου αλλά το αποτέλεσμα μιας άδικης 

τάξης πραγμάτων που γεννά τη βία των καταπιεστών, που με τη σειρά της 

απανθρωπίζει τους καταπιεσμένους» (Freire, 1977: 40). Μάλιστα η όλη διαδικασία 

αφορά εξίσου το θύμα και το θύτη, ώστε να επιτευχθεί κάποτε ολοκληρωτική 

μεταστροφή των ιστορικά παγιωμένων στρεβλώσεων και να συντελέσει η εκ 

θεμελίων αναδιοργάνωση των κοινωνικών δομών. Κάθε περίπτωση ρύθμισης ή 

ελέγχου αυτής της καταπίεσης προς τους αδύνατους εκλαμβάνεται ως «ψεύτικη 

φιλανθρωπία» και υποκριτική γενναιοψυχία αφού εντείνουν την εξαρτημένη αυτή 

σχέση διαιωνίζοντας την υποτέλεια. Μοναδική λύση καθίσταται η πάλη για 

καταστολή των γενεσιουργών συνθηκών αυτής της «ψεύτικης φιλανθρωπίας» και η 

ταυτόχρονη χειραφέτηση των καταπιεσμένων ατόμων (Freire, 2005: 39-41). 

Βέβαια ο Freire δεν είχε αυταπάτες ότι η απαλύτρωση του καταπιεζόμενου θα 

είναι μια άνετη διαδικασία ειδικά όσο παραμένει αμετάβλητο το πλαίσιο στο οποίο 

λαμβάνει χώρα αυτή η καταπίεση. Επισήμανε λοιπόν κάποιες αγκυλώσεις αρχόμενες 

από την ταύτιση του θύματος με τον θύτη του οποίου τη συμπεριφορά έχει 

ασυναίσθητα υιοθετήσει σε μια πρώιμη φάση της υποτέλειάς του αλλά και από το 
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γεγονός πως το πέρασμα στην αυτόνομη διαβίωση γίνεται σε συνθήκες καθαρά 

ατομικιστικής θεώρησης. Αυτή η ταύτιση έχει συμβάλει στην απώλεια της 

«συνείδησης του εαυτού του σαν προσώπου ή μέρους μιας καταπιεζόμενης τάξης» με 

αποτέλεσμα να αναζητά την πιο οικεία ταυτότητα σύνδεσης με τον εαυτό του. Τότε 

είναι λοιπόν που η εσωτερικευμένη εικόνα του καταπιεστή θα υπερισχύσει, αν δεν 

ενισχυθεί η αυτόνομη διαβίωση και η ανάπτυξη αισθήματος συλλογικής ευθύνης 

(Freire, 2005: 42-43). 

Ο Freire ενσωμάτωσε στη θεωρία του στοιχεία της προοδευτικής αγωγής όπως 

η άρνηση της λογικής που θέλει τη γνώση να μεταβιβάζεται από μια αυθεντία στους 

μαθητές, η απαίτηση για ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα ενισχύει την ελευθερία 

και την αυτόνομη έκφραση των μαθητών και ο συνεργατικός ρόλος του δασκάλου 

(Sparks, 2007: 3-7). Η εκπαίδευση οφείλει να είναι πράξη απελευθερωτική και 

επαναστατική με σκοπό να ανατραπεί η παγιωμένη καταπιεστική πραγματικότητα και 

οι εκφραστές της
15

. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ικανά να χειραφετηθούν, να 

κατακτήσουν την αυθεντική ανθρώπινη ύπαρξή τους και τελικά να εξανθρωπιστούν. 

Η διαδικασία αυτή βέβαια εμπλέκει και τους ίδιους τους καταπιεστές των ανθρώπων 

και το μετασχηματισμό της κοινωνίας που βρίθει από απανθρωπίζουσες δομές 

(Jarvis, 2007: 361) 

Οι στοχεύσεις της απελευθερωτικής του εκπαίδευσης είναι η κριτική 

συνειδητοποίηση, δηλαδή η σε βάθος κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται ο άνθρωπος και η αφύπνιση της επιθυμίας για 

μετασχηματισμό. Συνεπώς ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κεντρικός σε αυτή την φάση 

καθώς επιφορτίζεται με την υποχρέωση να προσεγγίσει τον εκπαιδευόμενο και το 

περιβάλλον του, να αναστοχαστεί πάνω στην εμπειρία και στη συνέχεια να 

επιχειρήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί μέσα από 

τοποθέτηση θεμάτων για προβληματισμό και όχι για επίλυση (Jarvis, 2007: 363). 

Μάλιστα ο Freire προσδιόρισε και τα στάδια αυτής της μορφωτικής δράσης 

αναφερόμενος αρχικά στην ανάγκη να αναστοχαστεί κανείς κριτικά πάνω στο βίωμα 

της καταπίεσης και να ανιχνεύσει τους αιτιακούς της παράγοντες, «έτσι οι 

καταπιεζόμενοι ξεσκεπάζουν τον κόσμο της καταπίεσης και με τη δράση τους 

αναλαμβάνουν να τον αλλάξουν» (Freire, 2005:54). Στη συνέχεια ακολουθεί η 

συστράτευσή του με τους υπολοίπους σε έναν κοινό, παγκόσμιο αγώνα 

απελευθέρωσης όπου ο πρώτος εκπαιδευτικός σχεδιασμός επαναπροσαρμόζεται στα 

                                                                 
15

 Τα εκπαιδευτικά μοντέλα της εποχής του απορρίπτονται από τον Freire καθώς στηρίζονται στην 

τραπεζική λογική της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι η παθητικοποίηση των συμμετεχόντων και η 

τυφλή υπακοή στο διδάσκοντα, η αποκοπή του ατόμου από τον περιβάλλοντα κόσμο και η άρση της 

επικοινωνίας του με αυτόν και η αποσπασματική θεώρηση της πραγματικότητας καθώς 

επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο και στο προκαθορισμένο από το διδάσκοντα. Οι εκπαιδευόμενοι 

αντιμετωπίζονται «ως παθολογικές περιπτώσεις μιας υγιούς κοινωνίας» που μόνον αφού αφομοιώσουν 

τις κρατούσες νόρμες θα συνυπάρξουν αρμονικά με τους υπολοίπους καταπιεζόμενους και 

καταπιεστές. 
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νέα δεδομένα και τελικά γενικεύεται, ώστε όλοι οι άνθρωποι να απομυθοποιήσουν τις 

παγιωμένες αντιλήψεις που τους κληροδότησε η παρελθούσα κατάσταση (Glass, 

2001: 18).  

Η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του Freire για τη μεταστροφή της 

εκπαίδευσης των καταπιεζόμενων προέκυψε μέσα από το πρόγραμμα για τη μείωση 

του αναλφαβητισμού με τίτλο «πολιτιστικοί κύκλοι». Η εναρκτήρια εφαρμογή του 

έγινε το 1962 στη Recife και περιλάμβανε τρία βασικά μέρη, αυτό της κοινωνικής 

έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης των αναλφάβητων ενηλίκων ώστε να προκύψουν 

και τα κατάλληλα εργαλεία, την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη βασική έννοια 

του πολιτισμού μέσα από εικονιστικές (pictorial) επιδείξεις στοιχείων του πολιτισμού 

τους και τη χρήση θεμελιωδών λέξεων για την εισαγωγή στον γραμματισμό.  

Επρόκειτο λοιπόν για ένα πρόγραμμα που προσαρμόστηκε απόλυτα στις 

ανάγκες των συμμετεχόντων και αναπτύχθηκε πάνω σε έναν οικείο και προσβάσιμο 

σε αυτούς θεματικό πυρήνα. Η εκπαιδευτική πρακτική εφαρμόστηκε με καινοτόμες 

μεθόδους για τα δεδομένα της εποχής καθώς είχε καθαρά μαθητοκεντρική 

κατεύθυνση, με τον εκπαιδευτή να αναλαμβάνει το ρόλο του διοργανωτή (co-

ordinator) και αντικατέστησε τη διαδεδομένη διάλεξη με τη διαλογική διδασκαλία. 

Στόχος αυτού του σχεδιασμού ήταν η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού για τη 

βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών που αντιστρατεύονταν την αυτόνομη ανάπτυξη 

των ανθρώπων (Roberts, 2000: 75-76).  

 

2.2.2 Jack Mezirow: Η νοηματοδότηση της ενήλικης ζωής και η μετασχηματίζουσα 

εκπαίδευση  

Ο Freire λοιπόν προσδιόρισε την εξανθρώπιση των καταπιεσμένων μέσα σε ένα 

κοινά μεταβαλλόμενο πλαίσιο όπου οι συνέπειες της ανατροπής των προϋπαρχουσών 

καταπιεστικών δομών επενεργούν ταυτόχρονα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο 

Mezirow επηρεασμένος από τον Freire και την πρότασή του για κριτική 

συνειδητοποίηση εισάγει την έννοια του μετασχηματισμού μέσω της εκπαιδευτικής 

πρακτικής με τη διαφορά ότι σε αυτόν η ουσία της αλλαγής είναι ό,τι συμβαίνει 

πρωταρχικά στο επίπεδο της υποκειμενικής συνείδησης. Ο Mezirow ανέπτυξε τη 

θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης πρώτη φορά το 1978 σε μια συνεργασία με 

τη Victoria Marsick για τον εντοπισμό κινήτρων και αντικινήτρων που επηρέαζαν τη 

συμμετοχή γυναικών σε προγράμματα επανένταξης σε κοινοτικά κολλέγια 

(Kitchenham, 2008: 105). Ο Mezirow δημιούργησε μια θεωρία που επηρέασε σε 

σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική πραγματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

δανειζόμενος στοιχεία από άλλους σπουδαίους επιστήμονες και προκαλώντας 

αρκετές τροποποιήσεις στο αρχικό του μοντέλο. 

Συγκεκριμένα οι απόψεις του Thomas Kuhn (1962) για το επιστημονικό παράδειγμα 

(paradigm) χρησίμευσαν ως βάση για τη φιλοδοξία του να συνθέσει μια θεωρία - 

απαρχή για την αλλαγή της αντιμετώπισης της ενήλικης μάθησης (Kitchenham, 2008: 
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107). Στην έννοια του παραδείγματος
16

 θεμελίωσε το εννοιολογικό του πλαίσιο που 

ορίζεται μέσα από τη διάκριση μεταξύ νοητικού σχήματος και νοητικής προοπτικής. 

Ένα νοητικό σχήμα (meaning schema) αφορά την πεποίθηση κάποιου για το πώς 

λειτουργούν ή θα όφειλαν να λειτουργούν τα πράγματα, υπόκειται σε πολλές 

μετατροπές καθώς δεν είναι παγιωμένο και ο άνθρωπος μπορεί να μεταβάλλει συχνά 

τη γνώμη του γύρω από αυτό. Η νοητική προοπτική (meaning perspective) είναι 

σταθερότερη νοητική κατασκευή «υποθέσεων μέσα στις οποίες ενσωματώνεται όλη η 

παρελθούσα εμπειρία και μετασχηματίζεται η νέα» (Mezirow, 1991: 42). 

Ο Freire άσκησε επιρροή στη σκέψη του Mezirow, όπως προαναφέρθηκε, μέσω 

της αναφοράς του στην κριτική συνειδητοποίηση και από την επαφή του με τον 

πρώιμο Habermas εισήγαγε τον όρο χειραφέτηση στη σκέψη του αναδεικνύοντας έτσι 

τον απώτερο σκοπό κάθε μετασχηματίζουσας μάθησης (Kitchenham, 2008: 108-109). 

Το απόσταγμα αυτών των επιρροών συγκεντρώθηκε σε μια θεωρία που προοδευτικά 

διαμορφώθηκε μέσα στα χρόνια και που ακόμη εμπλουτίζεται από τον ίδιο και τους 

ομοϊδεάτες του. 

Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας βρίσκεται στην πράξη του μετασχηματισμού 

που επισυμβαίνει στο άτομο, όταν κληθεί από τις συνθήκες να εμπλακεί σε μια 

διαφορετική θεώρηση του κόσμου από αυτή που μέχρι τότε είχε συνηθίσει. Οι 

παράγοντες που προκαλούν αυτή την αλλαγή είναι αναρίθμητοι, ποικίλουν σε ένταση 

και διάρκεια και μπορεί να είναι πολιτιστικά ή μη προσδιορισμένοι. Η θεωρητική της 

βάση είναι ότι κάθε άτομο συνθέτει νοητικές κατασκευές της πραγματικότητας έτσι 

ώστε να ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις αυτής. Για πολλούς οι 

εμπειρίες κρίσεων προκαλούν ανατροπή αυτών των κατασκευών ή απλά κάνουν πιο 

έντονη την αίσθηση της αδυναμίας. Τότε προκύπτει εκ των συνθηκών η ανάγκη να 

αναδομήσουν αυτές τις κατασκευές καταφεύγοντας σε νέες βιώσιμες θεωρήσεις της 

εμπειρίας (Jarvis, 2004: 145-146).  

Μάλιστα ο Mezirow αποτύπωσε σχηματικά αυτή τη μετασχηματίζουσα δράση 

με τον κύκλο της μάθησης που αρχικά αποτελείται από τέσσερα στάδια και 

συμπληρώνεται από άλλα έξι στάδια προκειμένου να είναι περισσότερο περιγραφικός 

και κατά συνέπεια περισσότερο ενδεικτικός των αλλαγών που διέρχεται το άτομο
17

. 

Σε μια προσεκτική εξέταση του κύκλου μάθησης διαφαίνεται η ψυχολογική 

κατεύθυνση των πρώτων εφτά σταδίων καθώς αφορούν καθαρά εσωτερικές 

                                                                 
16

 Το παράδειγμα είναι ένα σύνολο εννοιών, πεποιθήσεων, μεθόδων έρευνας και αρχών ενός 

επιστημονικού κλάδου που τείνουν σε μορφές έρευνας τέτοιες ώστε να επιβεβαιώνουν αυτές τις ίδιες 

και έτσι δημιουργούν μια αίσθηση σταθερότητας, αξιώματος για τον εκάστοτε επιστημονικό κλάδο.  
17

 Ο διευρυμένος κύκλος μάθησης του Mezirow συνίσταται στα ακόλουθα στάδια: 1) το 

αποπροσανατολιστικό δίλημμα/κατάσταση, 2) την ενδοσκόπηση, 3) την κριτική αξιολόγηση που 

συχνά μπορεί να συνοδεύεται από μια αίσθηση απομόνωσης από το κοινωνικό περιβάλλον, 4) τη 

σύνδεση της προσωπικής του δυσφορίας με τις εμπειρίες των άλλων, 5) τη διεύρυνση των 

εναλλακτικών λύσεων για νέους τρόπους δράσης, 6) την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα νέα μοντέλα 

συμπεριφοράς, 7) την έναρξη του σχεδιασμού δράσης, 8) την απόκτηση γνώσης για την εφαρμογή των 

προηγούμενων σχεδίων, 9) τον πειραματισμό σε νέους ρόλους και 10) την επαναφορά του στην 

κοινωνία (Jarvis, 2004: 145-146).  
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διαδικασίες που ενδέχεται να συμβούν με έναν τέτοιο τρόπο σε κάθε άτομο. Η 

συνεισφορά της εκπαίδευσης είναι εμφανής στα τρία τελευταία στάδιο με την 

προϋπόθεση, όμως, ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την παιδευτική αξία μιας 

δυσάρεστης εμπειρίας. Οι προαναφερθείσες κρίσεις μπορεί να έχουν αμφιλεγόμενη 

ισχύ για το γενικό πληθυσμό αλλά, στην περίπτωση του βιώματος της αστεγίας, 

πολλές από τις ψυχολογικές προεκτάσεις του κύκλου μάθησης έχουν ήδη συντελεστεί 

–ασφαλώς βέβαια με διαφορετικό τρόπο, ένταση και προσανατολισμό- σε ένα μεγάλο 

πλήθος αστέγων. Αυτές ακριβώς τις παραμέτρους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τους ο σχεδιαστής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ο εκπαιδευτής ενηλίκων.  

Κατά τη διαδικασία της ενηλικίωσης το άτομο διαμορφώνει ένα πλαίσιο 

αναφοράς ή αλλιώς μια έννοια προοπτικής προκειμένου να σχηματίσει τις βασικές 

του παραδοχές για την πραγματικότητα. Ο Mezirow (2000) αναφερόμενος σε αυτή 

την έννοια της προοπτικής διευκρίνισε ότι μέσω αυτής το άτομο «διαμορφώνει 

επιλεκτικά και οριοθετεί την αντίληψή του, τη γνωστική λειτουργία, τα 

συναισθήματα και τη διάθεση προδιαθέτοντας τις προθέσεις, τις προσδοκίες και τους 

σκοπούς μας. Παρέχει το πλαίσιο για νοηματοδότηση με την οποία επιλέγουμε τι και 

πως μια αισθητική εμπειρία πρόκειται να ερμηνευτεί και/ή να οικειοποιηθεί» (σ. 16). 

Ο Mezirow αργότερα επέκτεινε τη σφαίρα ενδιαφέροντός του και εξέτασε τη 

συμβολή της εκπαίδευσης στην ενίσχυση του δημοκρατικού ελλείμματος των 

σύγχρονων κοινωνιών: «σαν εκπαιδευτές ενηλίκων σε μια δημοκρατία δεν έχουμε 

πρόβλημα να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της κοινωνικής δράσης στη δουλειά 

μας, τη σπουδαιότητα του να βοηθάμε τους ενηλίκων να μάθουν πώς να κάνουν τις 

φωνές τους να ακουστούν, να συνεργαστούμε για να ασκήσουμε πίεση για να 

επηρεάσουμε τις πληροφορίες της δημόσιας πολιτικής, να κάνουμε τα δημόσια 

ιδρύματα περισσότερο υπεύθυνα απέναντι σε αυτούς που εξυπηρετούν και τα μέρη 

εργασίας περισσότερο υπεύθυνα στις ανάγκες αυτών που δουλεύουν σε αυτά […]. Η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σαν πεδίο πρακτικής μέσα στα πλαίσια της δυτικής 

δημοκρατίας, έχει προσπαθήσει ιστορικά να ενδυναμώσει τους αδύναμους στο ρόλο 

τους σαν πολίτες της κοινωνίας» (Mezirow, 1995: 1).  

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα εξαίρεται και μια παραγνωρισμένη 

συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διαταραγμένη σχέση των ανθρώπων με την 

πολιτική τους υπόσταση. Η εκπαιδευτική πράξη στο βαθμό που εμφορείται από ένα 

πνεύμα ανατροπής κατεστημένων αντιλήψεων και συμπεριφορών, οφείλει να θέσει 

σε περίοπτη θέση την αποκατάσταση της πολιτικής συνείδησης. Η ιδιότητα του 

πολίτη είναι ιδιαίτερα τρωτή σε περιόδους προσωπικών κρίσεων του ατόμου καθώς η 

απώλειά της συνεπάγεται άμεση ρήξη με θεμελιώδεις αρμούς της προσωπικότητας 

και ως έτσι μπορεί να μην απασχολήσει ποτέ τη βούληση του υποκειμένου να την 

επανακτήσει ουσιαστικά. Ασφαλώς μια τέτοια άποψη απηχεί σε μεγάλο βαθμό την 

επιρροή που δέχτηκε από τον Habermas και τη θεωρία του για την επικοινωνιακή 

δράση που θα εξεταστεί στη συνέχεια. 
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2.2.3 Jürgen Habermas: Η επικοινωνιακή δράση και η ανάκτηση της πολιτειότητας 

Η ανάγκη χειραφέτησης των ανθρώπων επισημάνθηκε εξίσου από τον Feire και τον 

Mezirow αλλά ο Habermas την ενέταξε επίσημα στον κορμό της θεωρίας του, τη 

θεωρία της επικοινωνιακής δράσης. Οι καταβολές αυτής είναι περισσότερο 

κοινωνιολογικές και λιγότερο παιδαγωγικές, παρόλο που η όλη διαδικασία 

εκτυλίσσεται μέσα από τις μαθησιακές λειτουργίες ή τις τεχνικές κατάκτησης της 

γνώσης που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Η βασική 

προβληματική του πηγάζει από την επανεξέταση των αρχών του Διαφωτισμού 

σχετικά με το Λόγο και τις διαδικασίες συλλογικής μάθησης με στόχο την κοινωνική 

πρόοδο (Morrow, 2002: 137). Επιπλέον, ο Habermas απορρίπτει την αξιολογική 

ουδετερότητα της επιστημονικής γνωσιακής διαδικασίας, που ακολούθησε την 

πρόοδο των θετικών επιστημών και διαχωρίζει τη θέση του από τον επιστημονισμό 

και την ιδεαλιστική θεμελίωση των κοινωνικών επιστημών. Η κοινωνική επιστήμη 

απαλλαγμένη από την αντικειμενιστική μεθοδολογία και την εργαλειακή αντίληψη 

περνά σε ένα επίπεδο δι-υποκειμενικής ανάλυσης και επικοινωνιακής δράσης 

(Οικονόμου, 1990: 18). 

Ο Habermas ανέπτυξε την επικοινωνιακή κριτική του θεωρία ορμώμενος από 

την πεποίθηση πως η γνώση είναι αναπόσπαστη από την ανθρώπινη δράση. Οι 

άνθρωποι κατευθύνονται σε αυτήν υπό την πίεση φυσικών αναγκών και με την 

παράλληλη επενέργεια τριών κατηγοριών ενδιαφερόντων: τα τεχνικά, τα πρακτικά και 

τα χειραφετητικά. Τα τεχνικά καλύπτουν ένα πρώτο επίπεδο γνωστικών αναγκών των 

ανθρώπων σχετιζόμενα κυρίως με την επιστημονική εξήγηση φυσικών φαινομένων/ 

στοιχείων (Carr, 1997: 181-182). Αντίθετα με τους θετικιστές που θεώρησαν 

καταλυτική την αξία αυτής της γνώσης και της έδωσαν το προβάδισμα υποτιμώντας 

κάθε άλλη πηγή της, την τοποθετεί σε ένα πρώτο επίπεδο που συνιστά την 

προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, εξηγώντας αιτιακά, τα φυσικά φαινόμενα 

(Alan, 2003: 117). 

Η τεχνική γνώση έχει παράσχει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

να λειτουργεί και να εξελίσσεται το σύστημα της παραγωγής. Το αμέσως επόμενο 

επίπεδο, η πρακτική γνώση, συνδέεται με τις κοινωνικές δεξιότητες και κυρίως με την 

αποτελεσματική επικοινωνία των μελών μιας κοινωνίας. Ο Habermas όμως, τονίζει 

ότι το τρίτο επίπεδο, το χειραφετητικό συμβάλει ουσιαστικά στην ορθή λειτουργία 

των δύο προηγούμενων, αν και φαίνεται να αποτελεί εξέλιξή τους. Σε αυτή τη φάση η 

απαίτηση συγκεντρώνεται γύρω από την αυτονομία και την ανεξάρτητη πρόσληψη 

των δεδομένων της υποκειμενικής σφαίρας. Επιδιώκονται δηλαδή εκείνες οι 

πνευματικές και υλικές προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

επικοινωνία (Carr, 1997: 181-182).   

Ο Habermas μελέτησε την ερμηνευτική παράδοση και κυρίως επικεντρώθηκε 

στις απόψεις του Gadamer σχετικά με τη γλώσσα, το κατεξοχήν εργαλείο 
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επικοινωνίας των ανθρώπων. Τα άτομα εντάσσονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα 

από μια σειρά κανόνων που ενσωματώνουν αλληλεπιδρώντας με τους άλλους. Αυτό 

βέβαια, επεσήμανε ο Gadamer δε σημαίνει πώς και το αποτέλεσμα είναι εξίσου κοινό 

καθώς μέσα από το εργαλείο της γλώσσας ο καθένας εκτελεί αυτή τη διαδικασία, 

μεταφράζει δηλαδή το περιεχόμενο των κανόνων αυτών με έναν καθαρά προσωπικό 

τρόπο. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι κάθε άνθρωπος μεταφέρει μια σειρά από 

προκαταλήψεις ικανές να επηρεάσουν την επιτυχία της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Επιπρόσθετα τα άτομα αναπτύσσονται σε ένα σύμπλεγμα προεννοήσεων που 

ενυπάρχει και προϋπάρχει στο βιόκοσμό τους. Οι διαπιστώσεις αυτές του Habermas 

άσκησαν ουσιαστική επιρροή στη διατύπωση της θεωρίας της επικοινωνιακής δράσης 

(How, 2003: 127-128).  

Οι απόψεις του Habermas επηρέασαν την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

αντανακλαστικά, μέσα από τις θεωρίες συγκεκριμένων διανοητών της όπως ο 

Mezirow, ο Collins και ο Welton. Ο Mezirow (1990, 1991) στήριξε την οπτική 

μετασχηματισμού στις γλωσσικές παραμέτρους της θεωρίας της επικοινωνιακής 

δράσης, ο Collins (1991) πιστεύει εξίσου ότι η λειτουργικοποίηση της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων από τις κρατούσες και διαρκώς αυξανόμενες νεο-συντηρητικές ιδεολογίες 

μπορεί να κατανοηθεί μόνο μέσα από την αποικιοποίηση του βιόκοσμου και ο 

Welton (1995) υπερθεματίζει στη σπουδαιότητα των νέων κοινωνικών κινημάτων για 

μια πιο κριτική προοπτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την ευρεία διασπορά των 

δημοκρατικών ιδεών. Συνοψίζοντας, η Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσα από τη σκέψη του 

Habermas στρέφεται στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας με την 

κοινότητα βασισμένα στον κριτικό διάλογο, που αναπτύσσεται με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτή και με απώτερο σκοπό τη χειραφέτηση του ατόμου από κρατικούς και 

οικονομικούς παράγοντες και την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη σε μια νέα 

δημοκρατική βάση (Connelly, 1998: 94-95). 

 

2.3 Εκπαίδευση Ενηλίκων: εκκρεμότητες, επικαλύψεις και προτεραιότητες 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων από την πρώτη στιγμή της θεσμοθέτησής της σε επίσημα 

ευρωπαϊκά κείμενα στράφηκε ξεκάθαρα στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων, ώστε να ανταπεξέλθουν στα νέα εργασιακά δεδομένα 

που προέκυψαν από την ταχεία εκβιομηχάνιση των μέσων παραγωγής και του 

συνόλου της οικονομίας. (Rome Treaty, 1957). Μέσα στην επόμενη εικοσαετία, 

όμως, η φρασεολογία των πολιτικών που διαμορφώνονταν συμπεριέλαβε διατυπώσεις 

που εκδήλωναν τη ρητή πρόθεση για εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και την 

παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εργασία (Πανιτσίδου, 2013: 33). 

Οι διεθνείς εξελίξεις με την εξάπλωση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης 

της οικονομίας μετέβαλαν αισθητά τους παραπάνω σχεδιασμούς καθώς 

δημιούργησαν μια νέα κοινωνία, την κοινωνία της μάθησης. Η μετάβαση αυτή για 
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την Εκπαίδευση Ενηλίκων διαφάνηκε αρχικά από τη μετονομασία των δομών της σε 

δομές Διά βίου Μάθησης και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της γνώσης σαν αγαθό 

ευρείας «κατανάλωσης». Η εισαγωγή της καταναλωτικής και καθαρά χρηστικής 

λογικής στην εκπαίδευση των ενηλίκων που τώρα παρέχονταν όχι αποκλειστικά από 

τα πανεπιστήμια αλλά και από άλλους φορείς χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό σαν ένα 

άνοιγμά της σε όλους τους πολίτες. Ο Jarvis (1998) ήταν ένας από αυτούς που 

υποδέχτηκαν τις νέες αλλαγές με θετική στάση και τόνισε την ανάγκη να 

αποδεσμευτεί η γνώση από τους παραδοσιακούς παρόχους της (πανεπιστήμια) και 

«τα εκπαιδευτικά προσόντα να γίνουν η δημόσια αναγνώριση μιας προσωπικής 

διαδικασίας (απόκτησής τους)» (σ. 64). Σύντομα, όμως, άρχισαν οι πρώτες 

αμφισβητήσεις για το ποιοι τελικά θα είχαν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες και πόσο 

ισότιμα θα κατανέμονταν το «καταναλωτικό» αγαθό της γνώσης σε κράτη όπου είχαν 

προσανατολιστεί πιστά στην αξία και τους νόμους της ελεύθερης αγοράς.  

Σχεδόν ταυτόχρονα παρατηρήθηκε στη διεθνή σκηνή μια σαφή στροφή στη 

λεγόμενη «οικονομία της γνώσης» που ανάδειξε την προτεραιότητα που έπρεπε να 

δοθεί από τις κυβερνήσεις και τους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ήδη εξειδικευμένων εργαζομένων. Βέβαια 

αυτή η απαίτηση γρήγορα επεκτάθηκε και στους υποεκπαιδευμένους εργάτες που 

εμφάνιζαν μια σημαντική έλλειψη βασικών δεξιοτήτων κυρίως στους τομείς των 

νέων τεχνολογιών και στην ευελιξία στην αγορά εργασίας (Green, 2002: 615-616). Η 

τελευταία αυτή ανάγκη προήρθε από την εγγενή αδυναμία της παγκοσμιοποιημένης 

πια οικονομίας να εγγυηθεί τις παραδοσιακές συνθήκες επαγγελματικής 

σταθερότητας και πρόσδεσης των ανθρώπων με το επάγγελμά τους.  

Οι προβληματισμοί αυτοί εκφράστηκαν και σε θεσμικό επίπεδο μέσα από τις 

στοχεύσεις των δύο Λευκών Βιβλίων
18

 που μεταξύ άλλων υπογράμμισαν την 

αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος βαθμός συναίνεσης για τον τύπο της 

εκπαίδευσης και τα προσόντα που ορίζονται ως βασικοί οδηγοί επιβίωσης σε μια 

διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και οικονομία. Παράλληλα προτάθηκε το αίτημα 

για διαφύλαξη της κοινωνικής σύνδεσης και της δημοκρατικής ταυτότητας των 

πολιτών (Πανιτσίδου, 2013: 34). Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων το πλέον 

καθοριστικό όμως κείμενο στάθηκε η Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000) καθώς 

αναγνώρισε τη Διά Βίου Μάθηση ως έναν από τους κύριους πυλώνες προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προόδου των πολιτών σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Γκόβαρης, 2008: 18-19). 

Η αποτυχία επίτευξης των στόχων της Λισσαβόνας έφερε τους υπευθύνους 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών αντιμέτωπους με την αδυναμία των κρατών 

μελών να εφαρμόσουν τις πολύπλοκες διατάξεις της και ιδίως όταν η «αρχή της 

επικουρικότητας» που είχε κατοχυρωθεί νομικά ήδη από το 1992 είχε εμφανώς 
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 Λευκή Βίβλος (1993) για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και Λευκή Βίβλος (1995) για 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
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ατονήσει ή ήταν αβέβαιη η πρόθεση να τεθεί σε ισχύ. Την ήδη απογοητευτική 

κατάσταση επιδείνωσε εντωμεταξύ η οικονομική κρίση και η ταυτόχρονη εκτίναξη 

των δεικτών ανεργίας ακόμη και για τα άτομα με υψηλά προσόντα. Ειδικά για την 

περίπτωση της Ελλάδας, που βρέθηκε στο στόχαστρο της οικονομικής κρίσης, 

διαπιστώθηκε σε έκθεση της Επιτροπής ότι μόνο το 3% των πολιτών της (ηλικίας 25-

64 ετών) παρακολούθησε προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης (Έκθεση για τη Διά 

Βίου Μάθηση, 2012: 7).  

Ο χαμηλός βαθμός επίτευξης των στόχων εξανάγκασε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να καταφύγει σε νέο στρατηγικό πλαίσιο δράσης «Ευρώπη 2020»
19

 όπου 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «πλήρη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική 

ανάπτυξη όλων των πολιτών και τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και 

απασχολησιμότητα προωθώντας παράλληλα τις δημοκρατικές αρχές, την κοινωνική 

συνοχή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τον διαπολιτισμικό διάλογο» (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009: αρ. 119). 

Σύμφωνα με την περιληπτική ανασκόπηση των κομβικών αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται το ειδικό ενδιαφέρον να καταστούν η εκπαίδευση 

γενικά και η Εκπαίδευση Ενηλίκων ειδικότερα, βασικά οχήματα της αναπτυξιακής 

της πορείας. Ωστόσο η αντιπαράθεση των «συμφωνηθέντων επί χάρτου» με τις 

απολογιστικές εκθέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύουν την εμμονή 

μόνο σε μια ηχηρή ρητορεία διακηρύξεων και την αδυναμία –ή και την απροθυμία- 

να οργανωθούν με συστηματικό τρόπο και με μελλοντική προοπτική τα αντίστοιχα 

προγράμματα. Άλλωστε και οι πολιτικές Διά Βίου Μάθησης ποικίλουν αισθητά 

μεταξύ των κρατών μελών της, με τα μεσογειακά κράτη να εμφανίζουν πιο 

συγκεντρωτικά και κρατικιστικά συστήματα, τα βορειο-ευρωπαϊκά (γερμανόφωνα) 

να είναι πιο περιφερειακά με ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη 

διοίκηση και στο σχεδιασμό και τα βρετανικά και των Κάτω Χωρών να είναι σταθερά 

προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας με υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης και 

αυτονομίας των ιδρυμάτων και εξειδικευμένα αναλυτικά προγράμματα (Green, 2002: 

624). 

Στην Ελλάδα τώρα, το καθαρά κρατικιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται στην 

τυπική εκπαίδευση μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ο ισχυρός 

έλεγχος του κράτους στη διοίκηση και το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων υποχωρούσε αισθητά στην πρακτική εφαρμογή τους. Η ανεπιβλεψία 

αυτή σε συνδυασμό με την καθυστερημένη ενεργοποίηση των μεθόδων εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα του παρεχόμενου 

έργου και την αξιοπιστία του θεσμού. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, παρατηρείται 
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 Το πλαίσιο δράσης για το 2020 μεταξύ των άλλων θέτει και πέντε κριτήρια επίτευξης των στόχων 

του τα οποία συνοπτικά προβλέπουν αύξηση της συμμετοχής (15 % τουλάχιστον στους ενήλικες) σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης, προωθεί αντικείμενα σαφώς πιο τεχνοκρατικά (ανάγνωση, 

μαθηματικά, θετικές επιστήμες και εκμάθηση γλωσσών), μείωση της διαρροής από την εκπαίδευση και 

κατάρτιση (ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 7-8). 
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απομάκρυνση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σε 

επίπεδο χρηματοδότησης αλλά και σχεδιασμού. Η οργάνωση των τρεχουσών δομών 

έχει ανατεθεί κυρίως σε ιδιωτικούς ή ανεξάρτητους από κρατικές επιχορηγήσεις 

εκπαιδευτικούς φορείς
20

 (ιδιωτικά ΙΕΚ και ΚΕΚ). 

Η ανάθεση των προγραμμάτων σε ιδιώτες μετέβαλε αισθητά και το πεδίο 

στόχευσης αυτών με προφανή υπερίσχυση όσων προσανατολίζονται στην αγορά 

εργασίας. Το οξύμωρο βέβαια είναι ότι κανένας από τους χορηγούμενους τίτλους 

σπουδών δεν διευκολύνει αυτό που υπόσχεται, δηλαδή τη βελτίωση των 

επαγγελματικών προοπτικών των ανθρώπων καθώς οι γενικότερες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες υποδαυλίζουν τους πρόχειρους και επιφανειακούς 

σχεδιασμούς. Μάλιστα οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την τρέχουσα αδυναμία της 

πολιτείας αλλά και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και κρίνοντας και από τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας για την αστεγία, οι μορφωτικές 

προτιμήσεις τους κινούνται και πέρα από την αύξηση των προσόντων. Πολλοί από 

τους συμμετέχοντες, δηλαδή, εκφράστηκαν θετικά και για άλλα πιο καλλιτεχνικά ή 

ανθρωπιστικά αντικείμενα. Αντίθετα λοιπόν από ότι θα προσδοκούσε κανείς από 

ανθρώπους που στερούνται του αγαθού της εργασίας, οι ανάγκες τους είναι 

πολύπλευρες και καλύπτουν το σύνολο της προσωπικότητάς τους καθώς ταυτόχρονα 

με την εργασιακή αποκατάσταση απαιτείται και μια γενικότερη ανασύνταξη της 

προσωπικότητάς τους.  

 

2.4 Η σύνδεση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την έννοια της πολιτειότητας 

Οι αγκυλώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα της Διά βίου Μάθησης που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα αποτελούν ένα σκέλος της λογικής με την 

οποία προτιμήθηκε για την έρευνα της αστεγίας ο όρος Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το 

άλλο σκέλος αφορά στις ερμηνείες των παραπάνω και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι 

ο προτιμητέος όρος υποδηλώνει την υποχρέωση του κράτους να παράσχει 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε ανθρώπους που απειλούνται έντονα από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και δεν διαθέτουν σε καμία περίπτωση τα οικονομικά μέσα για να 

καλύψουν μόνοι τους αυτό το κόστος. Επιπλέον, η Διά βίου Μάθηση προτείνεται ως 

μια ευρύτερη προοπτική για τις λεγόμενες κοινωνίες της μάθησης, όπου η γνώση έχει 

εγγενή χαρακτηριστικά του πεπερασμένου (αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν 

πληροφορία), προέρχεται από θεσμοθετημένους και μη φορείς και μπορεί να 

αποκτηθεί με νέες ευέλικτες μεθόδους (Κόκκος, 2005: 34).  

Επομένως, θα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό να αντιμετωπιστούν με τους 

παραπάνω όρους οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν και οι άστεγοι, 
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 Στην Ελλάδα του 2013 ο μεγαλύτερος όγκος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τους 

ενήλικες καλύπτεται από καθαρά ιδιωτικούς φορείς ή από πανεπιστήμια που προσφέρουν διδακτικά 

αντικείμενα έναντι σημαντικής ενίοτε αμοιβής, χωρίς ισάξια πάντα ανταπόκριση στον τίτλο σπουδών.  



36 

αφού συχνά πρόκειται για υποεκπαιδευμένους και ψυχικά καταπονημένους 

ανθρώπους. Όπως θα φανεί και από την έρευνα οι περισσότεροι αδυνατούν να 

αναλάβουν προσωπικά σχέδια μάθησης καθώς έχουν πλήρη άγνοια για την 

εκπαίδευση ενηλίκων και η αίσθηση της απώλειας του εαυτού τούς βαραίνει 

ψυχολογικά, ώστε να ιεραρχούν διαφορετικά τις ανάγκες τους. Μάλιστα, μια 

εσφαλμένη τακτική στην περίπτωση των ευάλωτων ατόμων είναι ότι οι σχεδιασμοί 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που τους αφορούν, τους αντιμετωπίζουν σαν 

ομαδοποιημένη κατηγορία. Έτσι πέρα από τον ειδικό τίτλο του προγράμματος, που 

εκπονείται, η μόνη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην επιλογή κάποιων στοχευμένων 

διδακτικών αντικειμένων. Η διερεύνηση αναγκών, που βασικά προϋποτίθεται, 

συνήθως παραλείπεται και το αμέσως επόμενο λάθος είναι η ελλιπής κατάρτιση των 

εκπαιδευτών και των διοικητικών υπαλλήλων πάνω σε ζητήματα προσέγγισης των 

ατόμων με παθογένειες.  

Ακόμη όμως και σε εννοιολογικό επίπεδο η διαχείριση της έννοιας του 

κοινωνικού αποκλεισμού προκαλεί διαφωνίες. Ο Τσιάκαλος (1998) επιχειρεί να 

εντοπίσει απόπειρες ορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού στα επίσημα ευρωπαϊκά 

κείμενα που τον συμπεριλαμβάνουν και καταλήγει ότι συνήθως ταυτίζεται με την 

έλλειψη οικονομικών πόρων. Μόνο σε μια προσέγγιση του Παρατηρητηρίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1991) γίνεται λόγος στα κοινωνικά δικαιώματα που το άτομο 

στερείται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. Η ερμηνεία του Τσιάκαλου είναι 

πως δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός αλλά για αδυναμία του συστήματος να 

εκτελέσει με σωστό τρόπο τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτούς που τίθενται σε 

περιθώριο της κοινωνίας (σ.55). Η συνακόλουθη σκέψη είναι πως τα πολιτικά 

δικαιώματα δεν αναφέρονται πουθενά εγείροντας προβληματισμούς για το αν 

εξασφαλίζονται αυτόματα με κάποιον τρόπο σε όλους τους κοινωνικά 

αποκλεισμένους ανθρώπους ή για το αν είναι δυνατόν να θεωρηθούν αποσπασμένα 

από την ιδιότητα του πολίτη. Σύμφωνα όμως και με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

καταστάσεις ευπάθειας, όπως η αστεγία, προσβάλλουν την κοινωνική τοποθέτηση 

των ανθρώπων υποσκάπτοντας συγχρόνως τα θεμέλια της πολιτικής τους ταυτότητας 

ή και περιθωριοποιώντας τους ως πολιτικά όντα.  

Βέβαια, ανατρέχοντας κανείς στις ελληνικές πολιτικές για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων θα αναγνώσει σημεία όπου επισημαίνεται η προτεραιότητα στην παροχή 

ίσων ευκαιριών στους πολίτες
21

, αλλά τα ποσοστά συμμετοχής και επίτευξης στόχων 

αποκαλύπτουν τις αδυναμίες τους. Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές 

στο πλαίσιο, προσαρμογές των διδακτικών αντικειμένων στις ανάγκες των 

συγκεκριμένων ομάδων στόχου, επίτευξη ουσιαστικής συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων και ασφαλώς σύνδεση αυτών των προγραμμάτων με την αγορά 
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 Πρόκειται για κείμενα που αναπτύχθηκαν θεωρητικά και ακολουθώντας πιστά τη ρητορεία των 

ευρωπαϊκών συμφωνιών. Άλλωστε, για πολλά χρόνια η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα 

χρηματοδοτείται σε αυξημένο ποσοστό από ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι από κρατικούς ή άλλους 

πόρους.  



37 

εργασίας (Παπασταμάτης, 2010). Αυτό όμως που αγνοήθηκε και ετέθη εμφανώς στο 

περιθώριο της στοχοθεσίας ήταν η ενεργοποίηση της ιδιότητας του πολίτη που όπως 

επισημαίνει ο Pring (2001) «συνεπάγεται δικαιώματα και υπευθυνότητες. Αυτές 

συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε συζητήσεις που επηρεάζουν την 

προσωπική και κοινωνική ευζωία σε διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα. […] Οι 

υπευθυνότητες σπάνια υπερασπίζονται τόσο καλά όσο τα δικαιώματα, αλλά οι 

δημοκρατικοί θεσμοί και οι διεργασίες που τα προστατεύουν απαιτούν διαρκή 

επαγρύπνηση, μήπως και διαβρωθούν από αυτούς που είναι ικανοί να ασκούν 

εξουσία» (σ. 84).  

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις θεωρητικές της διακηρύξεις συναρτάται σταθερά 

με τις ευρύτερες αντιλήψεις για την πολιτειότητα και αυτό έχει την ανάλογη 

αντανάκλαση σε πρακτικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί δηλαδή 

εσωτερικεύουν τις κυρίαρχες κάθε φορά αντιλήψεις στην ιδεολογική βάση των 

αναλυτικών προγραμμάτων τους, στα διδακτικά αντικείμενα (τουλάχιστον όπως 

εμφανίζονται με τη μορφή παρεχόμενων τίτλων) και στις μεθόδους διδασκαλίας. Οι 

πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές παραδόσεις ασχολήθηκαν με την ανάγκη καλλιέργειας ή 

ενίσχυσης της ιδιότητας του πολίτη αναγνωρίζοντας έτσι την κομβική της θέση στο 

μέλλον των οικονομοτεχνικά προσανατολισμένων κοινωνιών. 

Συγκεκριμένα η φιλελεύθερη παράδοση (επιδράσεις της οποίας εντοπίζονται 

στα περισσότερα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά ως επί το πλείστον στις 

αγγλόφωνες χώρες) στράφηκε προς την ατομική εξέλιξη του ανθρώπου με κύριο 

μοχλό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Το άτομο θα πρέπει να βοηθηθεί στην 

κατάκτηση της αυτονομίας και της κοινωνικής δέσμευσης κρίνοντας ορθολογικά τα 

δεδομένα της πραγματικότητας. Η τελική πεποίθηση είναι πως μια κοινωνία τέτοιων 

σκεπτόμενων πολιτών θα καταλήξει να εξασφαλίσει σε όλους τα προνόμια του 

πολίτη. Η ριζοσπαστική εκπαιδευτική θεωρία τόνισε την έννοια της απελευθερωτικής 

δράσης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η οποία αυτόματα συνδέεται με το όνομα του 

Freire από τον οποίο διαμόρφωσε τις βασικές της αρχές. Κυρίαρχη θέση είναι ότι η 

χρηστική αξία της γνώσης θα βοηθήσει τα άτομα να μετασχηματίσουν τις κοινωνικές 

τους σχέσεις και να περιορίσουν τις ανισότητες. Στόχος αυτών των πολιτών είναι η 

απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις του συστήματος και η κατάκτηση εκείνων των 

δικαιωμάτων που αυθαίρετα τους απαγορεύονταν. Η τελευταία θεώρηση της 

πολιτειότητας έγινε από ένα θεωρητικό σχήμα λιγότερο σαφές και αναγνωρίσιμο από 

τα δύο προηγούμενα, την κοινοτική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όπως 

προκύπτει και από το όνομά της οριοθετεί τη δράση του ατόμου στα πλαίσια των 

τοπικών κοινοτήτων φιλοδοξώντας να ενεργοποιήσει τους πολίτες μέσα από την 

ενασχόληση με θέματα (ή και απλά θεωρητικές προβληματικές) άμεσης προβολής 

στα όρια της κοινότητας (Johnston, 2003: 10-16).  

Οι τρεις παραδόσεις που αναφέρθηκαν προσφέρουν τις δικές τους προσεγγίσεις 

στο ζήτημα της πολιτειότητας με δυσδιάκριτες διαφορές η μια από την άλλη και 
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ακρετές ασάφειες στην πρακτική εφαρμογή τους. Δεν παύουν όμως να αποτελούν ένα 

σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο για όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτά, μεταξύ των 

άλλων η στόχευση θα πρέπει να είναι αφενός η ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη, 

που έχουν απολέσει, μαζί με σειρά κοινωνικών δικαιωμάτων και η άρση του 

κοινωνικού τους αποκλεισμού που σύμφωνα με την ακόλουθη έρευνα είναι 

σημαντικός παράγοντας της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασής τους. Άλλωστε η 

διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισμού διέρχεται μιας κλίμακας πέντε σταδίων
22

 

κατά τον Mazel με το τελευταίο να συνιστά ένα σημείο από το οποίο δύσκολα 

επανέρχεται κανείς (Μουσούρου, 1998: 69-71).  

Από την παραπάνω αναφορά στους δύο βασικούς πυλώνες της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθίσταται σαφές ότι όσο πιο άμεση 

και πολύπλευρη είναι η παρέμβαση της πολιτείας τόσο πιο γρήγορα θα αναχαιτιστεί η 

έκπτωση στο τελικό στάδιο από όπου η επαναφορά φαίνεται αδύνατη. Βέβαια, η 

οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να στηριχτεί σε επιστημονικές διερευνήσεις όλων 

των παραμέτρων αυτού του πολυδιάστατου προβλήματος και παράλληλα να 

αναδειχτούν τα περιθώρια για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Προηγουμένως, όμως, 

απαραίτητη κρίνεται η επιλογή μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής βάσης, ώστε να 

εκφραστεί με εναργέστερο τρόπο αυτή η προσωπική θεώρηση του βιώματος. Η 

φιλοσοφική σχολή, που υπόσχεται εμβάθυνση στην υποκειμενική εμπειρία και την 

ερμηνεία αυτής, είναι η φαινομενολογία και για την ακρίβεια η ερμηνευτική της 

σκοπιά με την οποία η ανθρώπινη συνείδηση νοείται μέσα σε συνθήκες 

ιστορικότητας και όχι αποτραβηγμένη σε ατέρμονες ενατενίσεις του εαυτού της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22

 Τα πέντε στάδια ορίζονται από τον Mazel ως εξής: 1) ο βαθμός κινδύνου, 2) ο βαθμός της απειλής, 

3) Ο βαθμός της αποσταθεροποίησης, 4) ο βαθμός της έκπτωσης και 5) ο βαθμός του πραγματικού 

αποκλεισμού (Μουσούρου, 1998: 70-71). 
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Κεφάλαιο 3 

Φαινομενολογία: ιστορία, έννοιες, μέθοδος 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Όλες οι προαναφερθείσες θεωρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε αφορούν τις 

βασικές αρχές για τη συγκρότηση της είτε προγραμματίζουν τις ιδιαίτερες 

στοχοθεσίες της (κοινωνικός αποκλεισμός, πολιτειότητα) έχουν ένα κοινό στοιχείο, 

την αναστοχαστική δράση. Τα άτομα οφείλουν να βγουν από την κατάσταση που 

βιώνουν και να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους διερευνητικά εξετάζοντας με 

περισυλλογή και αναδίφηση τον τρόπο που τοποθετούνται και λειτουργούν μέσα σε 

δεδομένα κάθε φορά χωρικά και χρονικά πλαίσια. Η συγκεκριμένη στάση αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης για φιλοσόφους και επιστήμονες άλλων χώρων που διείδαν σε 

αυτήν την απαρχή μια νέας φιλοσοφικής θεώρησης του κόσμου. Την ονόμασαν 

φαινομενολογία και για κάποιους αυτή σηματοδοτούσε μια δυναμική στροφή από τις 

κρατούσες, εμπειρικές μεθόδους εξέτασης των αντικειμένων του πραγματικού 

κόσμου.  

Το κεφάλαιο αυτό είναι αποσκοπεί να παρουσιάσει μια σύντομη ιστορική 

προσέγγιση της φαινομενολογίας δίνοντας έμφαση στις προσεγγίσεις των δύο 

σπουδαιότερων εκφραστών της του Husserl και του Heidegger. Κυρίως, όμως, 

εστιάζει στις διαφοροποιήσεις που επέφερε ο Heidegger καθώς και στην ερμηνευτική 

κατεύθυνση που πήρε η φαινομενολογία με τις δικές του παρεμβάσεις. Έτσι στο 

τέλος του κεφαλαίου συγκρίνονται οι δύο βασικότερες μέθοδοι έρευνας που 

προέκυψαν από τις πρωταρχικές μεθοδολογίες και αυτές είναι η περιγραφική και η 

ερμηνευτική, ώστε να δικαιολογηθεί και η επιλογή της δεύτερης για τη μελέτη του 

συγκεκριμένου φαινομένου. 

 

3.2 Φαινομενολογία: η ιστορία ενός φιλοσοφικού όρου 

Ο όρος «φαινομενολογία» απασχολεί το φιλοσοφικό στοχασμό ήδη από τον 19
ο
 

αιώνα και μολονότι αποδίδεται σε εκείνο τον κλάδο που ερευνά τα φαινόμενα, από 

την πρώτη στιγμή προέκυψε η διαφωνία σχετικά με την ουσία αυτού που συνιστά ένα 

φαινόμενο. Ο Merlau-Ponty στο έργο του Phenomenologie de la perception (1945) 

διατυπώνει κάποιες κρίσεις για τον πιθανό ορισμό της φαινομενολογίας 

επισημαίνοντας την ταυτόχρονη σχέση της με την ουσιοκρατία και την 

πραγματικότητα, την υπερβατολογική της πορεία που όμως δεν αποκλείει τη σύνδεση 

με τον πραγματικό κόσμο, το σαφή προσανατολισμό της στις αυστηρές επιστήμες και 

την καθαρά περιγραφική της φύση. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των δηλώσεων είναι, 

για τον Merlau-Ponty, η ρίψη του υποκειμένου μέσα στον κόσμο, εκεί όπου η 

συνείδηση διέπεται από όρους ιστορικότητας και βρίσκεται σε συνεχή εξάρτηση από 
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το χώρο, το χρόνο και το κοινωνικό περιβάλλον (Zahavi, 2008: 664). O Heidegger 

επίσης στην Εισαγωγή του έργου του Being and Time (1927) αναζητά τις ρίζες της 

λέξης φαινόμενο στην αρχαία ελληνική γλώσσα
23

 και δίνει έμφαση στην ταυτόσημη 

σχεδόν χρήση της με τη λέξη οντότητα. Τονίζει, όμως, ότι «ένα ον μπορεί να δειχτεί 

αφ’ εαυτού του με ποικίλους τρόπους, ανάλογα προς το είδος της πρόσβασης προς 

αυτό. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να δειχτεί ένα ον και έτσι όπως δεν είναι καθ’ 

εαυτό. Όταν το ον δείχνεται με αυτό τον τρόπο, “μας φαίνεται σαν …”. Αυτό το 

δείξιμο το ονομάζουμε επίφαση» (Heidegger, 1927:51).  

Η αμφισημία αυτή απασχόλησε τους ερευνητές στις πρώτες απόπειρες της 

εννοιολογικής συγκρότησης της φαινομενολογίας ως επιστήμη και κατέληξαν σε 

καθαρά μεταφυσικές ερμηνείες προκρίνοντας άλλοτε την ερμηνεία του ως 

επιφαινόμενο ή ψευδαίσθηση (Lambert, 1764) και άλλοτε υπάγοντάς το στους 

περιορισμούς και τις σχετικοποιήσεις της αισθητικής εποπτείας του σε αντιδιαστολή 

με το καθ’ εαυτό αντικείμενο (das Ding an sich) της σκέψης (Kant, 1786). Άλλωστε 

για τον Kant ο αισθητός κόσμος θεωρείται πραγματικός και τα περιεχόμενα του 

δύνανται να συλληφθούν μόνο μέσα από τη νοητική διαδικασία. Με μια κοπερνίκεια 

στροφή στη σκέψη του προσαρμόζει το αντικείμενο στη γνώση (και όχι το 

αντίστροφο) επιδιώκοντας να περιορίσει τη διάσταση μεταφυσικού και 

φαινομενολογικού κόσμου
24

 (Besnier, 1999: 239-240). Ο Kant όμως έτσι διαιώνισε 

την προγενέστερη παράδοση που διέκρινε τα αντικείμενα του κόσμου σε πραγματικά 

(καθαυτά), που εδράζονται σε έναν χώρο ιδεατό από τα υποκειμενικά που 

αποτυπώνονται μορφικά έχοντας υποστεί τους περιορισμούς της αισθητικής 

εποπτείας (Windelband, 1991:24).  

Ο πρώτος που απεγκλώβισε τη φαινομενολογία από τις μεταφυσικές 

αγκυλώσεις του παρελθόντος και την καταφανή αντίθεση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και 

το είναι ήταν ο Hegel (1807) που αναγνώρισε στο φαινόμενο την ιδιότητα να 

αποτυπώνει ξεκάθαρα τις εμπειρίες της συνείδησης. Στις αναζητήσεις του Hegel το 

φαινόμενο είναι η οδός για να διασαφηνίσει κανείς τη διαδικασία μέσω της οποίας η 

συνείδηση αντιλαμβάνεται το περιεχόμενό της σε συνάρτηση πάντα με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται (Καραβάκου, 2012). Ο Hegel 

τοποθετεί την τάση αυτή της συνείδησης για αυτοπροσδιορισμό μέσα σε 

συγκεκριμένα πολιτικο-κοινωνικά πλαίσια και όχι έξω από αυτά, μια άποψη στην 

οποία επανήλθε αργότερα ο Heidegger στην αναφορά του για το εδωνά Είναι (Moyar, 

2010: 23).  

Η μεγάλη στροφή ωστόσο συνέβη όταν ένας καθαρά εμπειρικός επιστήμονας, ο 

Franz Brentano (1973) ενέταξε στη μελέτη του ψυχικού φαινομένου προϋποθέσεις 

                                                                 
23

 Η καταγωγή της λέξης φαινόμενο βρίσκεται στο ρήμα φαίνω, δηλαδή φανερώνω και αυτό με τη 

σειρά του προέρχεται από τη ρίζα φα- (όπως φως) που αποδίδεται στα πράγματα που έρχονται στο 

φως. 
24

 Ως μεταφυσικός κόσμος ορίζεται το σύνολο των καθαυτό πραγμάτων, ενώ ο φαινομενολογικός είναι 

αναπαραστάσιμος και ανεπίδεκτος ολοποίησης καθώς υπάγεται στη χωροχρονική απροσδιοριστία.  
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όπως η σταθερότητα και η αναφορά προς ένα αντικείμενο. Τον ενθουσιασμό του από 

την πρόοδο των φυσικών επιστημών και την πειθαρχία αυτών των μεθόδων 

επιχείρησε να εφαρμόσει στη φιλοσοφία με τη συνδρομή της ψυχολογίας. Ο Brentano 

θεώρησε σκόπιμη τη διάκριση των φαινομένων σε φυσικά και πνευματικά, 

εξαιρώντας τη σπουδαιότητα των πνευματικών με τη δικαιολογία ότι αυτή εδράζεται 

στην προθετική τους φύση. Τα πνευματικά φαινόμενα δηλαδή «στρέφονται σε κάτι ή 

έχουν ένα αντικειμενικό περιεχόμενο ακόμη και αν δε χρειάζεται να κατευθυνθούν σε 

ένα αντικείμενο που υπάρχει ή είναι αληθινό ή πραγματικό» (Philipse, 2003: 481). 

Η έννοια της αναφορικότητας (ή προθετικότητα ή αποβλεπτικότητα) της 

συνείδησης στάθηκε η παρακαταθήκη του Bretano στο μαθητή του Husserl που πάνω 

της θεμελίωσε τη νέα φιλοσοφία του με το όνομα φαινομενολογία. Φιλοδοξία του 

ήταν να επανακτήσει η φιλοσοφία το χαμένο έδαφος αλλά και να αποκτήσει εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που θα την κατέτασσαν στους αυστηρούς επιστημονικούς 

κλάδους.  

Έτσι λοιπόν προέκυψε η διαμόρφωση της φαινομενολογίας σε εκείνη την 

επιστήμη που εστιάζει στην υποκειμενική συνείδηση του ατόμου και κυρίως στις 

νοηματοδοτήσεις μέσα και πάνω στη βιωμένη εμπειρία. Η συνείδηση, βέβαια, δεν 

εκλαμβάνεται από τη θετικιστική της σκοπιά ως μια απλή δηλαδή αντανάκλαση των 

αντικειμένων του εξωτερικού κόσμου στον νου, αλλά ως εκείνη η ιδιότητα που 

αναπτύσσεται μόνο στα ανθρώπινα όντα και τα καθιστά ικανά να επαναφέρουν ή να 

δημιουργούν νοητικά σχήματα τα οποία ενυπάρχουν σε κάθε τους δράση και την 

καθορίζουν. Για τους φαινομενολόγους το υποκείμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 

τον κόσμο γύρω του και οποιαδήποτε απόπειρα να αποκοπεί ή να μελετηθεί χωριστά 

από αυτόν είναι ατελέσφορη και αντιβαίνει στους κανόνες της λογικής. Άλλωστε, ο 

κόσμος γίνεται αντιληπτός μόνο μέσα από τη προθετική στροφή της συνείδησης στα 

αντικείμενα των οποίων την περιγραφή ενσωματώνει, ώστε να καταλήξει στην 

παραγωγή νοήματος (Levering, 2006: 452). 

Η εξέλιξη της φαινομενολογίας υπήρξε ραγδαία καθώς σύντομα οι θεωρητικοί 

της διαφοροποιήθηκαν αισθητά μεταξύ τους διασπάζοντάς την σε πολλές 

κατευθύνσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν προσέδιδε αρκετά 

στοιχεία αξιοπιστίας και επαληθευσιμότητας
25

 συνέβαλε στο να αμφισβητείται για 

χρόνια η επιστημονική της θεμελίωση. Μολονότι η ποικιλία των εκδοχών της 

αποτελεί πραγματικότητα, η παραπάνω κριτική είναι μονομερής καθώς παραγνωρίζει 

τα σημεία σύγκλισης των διαφόρων σχολών της φαινομενολογίας Δηλαδή όλοι οι 

φαινομενολόγοι συμφωνούν ότι η φαινομενολογική εξέταση του κόσμου ξεκινά με 

την απόρριψη της φυσικής στάσης για την οποία τα αντικείμενα του εξωτερικού 

κόσμου είναι ανεξάρτητα από το υποκείμενο και μόνο η εξέτασή τους ως τέτοια 

προσκομίζει αξιόπιστες γνώσεις. Βασικό λοιπόν κρίνεται να αντικαταστήσει τη 

στάση αυτή με τη φαινομενολογική, η οποία, μέσω της αναστοχαστικής εξέτασης των 
                                                                 
25

 Όχι τουλάχιστον με τη βεβαιότητα που υποτίθεται παρείχαν οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι. 
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αντικειμένων της βιωμένης εμπειρίας, αποκαλύπτει την πραγματική υπόσταση αυτών 

στη συνείδηση του παρατηρούντος ανθρώπου (Τζούμα, 2006:102-103)
26

. 

Στη φαινομενολογική στάση εντοπίζεται και το δεύτερο σημείο σύγκλισης των 

φαινομενολόγων, η αποβλεπτικότητα (intentionality) της συνείδησης στα αντικείμενα 

του στοχασμού της, είτε αυτά ενυπάρχουν στον κόσμο (Heidegger) είτε 

συστρέφονται αυτοαναφορικά γύρω από αυτήν (Husserl) και πάντα έξω από τον 

κόσμο (Smith et al. 2009: 13)
27

.  

Μια επισκόπηση σε διαχρονική κλίμακα της ιστορίας του συγκεκριμένου 

φιλοσοφικού ρεύματος αναδεικνύει την αντοχή του στην πορεία των ετών και την 

επικαιρότητά του ως ποιοτική μέθοδος έρευνας. Η φαινομενολογία λοιπόν 

επανέκαμψε ερευνητικά και σταδιακά αποκαθίσταται στις προτιμήσεις των 

ερευνητών κυρίως σε κλάδους των κοινωνικών επιστημών, της ψυχολογίας, της 

εκπαίδευσης και της νοσηλευτικής (Πουρκός, 2010: 373). Οι φαινομενολογικές 

μέθοδοι έρευνας σε πολλές περιπτώσεις άφησαν πίσω τους τα σημεία τριβής και τις 

αδυναμίες των αντίστοιχων φιλοσοφικών προδρόμων τους διαμορφώνοντας 

ερευνητικά μοντέλα αξιόπιστα και ικανά να παρέχουν δεδομένα αντάξια των 

ποσοτικών μεθόδων.  

Προτού όμως εξεταστούν συγκριτικά οι δύο βασικότερες εκδοχές της 

φαινομενολογίας, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση του ερευνητή με τις αντίστοιχες 

φιλοσοφικές κατευθύνσεις.  

 

3.3 Η περιγραφική φαινομενολογία του Edmund Husserl 

Η προθετική λειτουργία της συνείδησης αποτέλεσε την αφετηρία της 

φαινομενολογίας του Edmund Husserl που με τη δήλωσή του «back to the things 

themselves» (επιστροφή στα ίδια τα πράγματα) επιδίωξε να «απαλλάξει τις γνώσεις 

από το ένδυμα των ιδεών και από τις ερμηνείες που αποκρύπτουν το εκάστοτε 

αντικείμενο της σκέψης» (Scherer, 1990: 318). Η φαινομενολογική στροφή του 

Husserl συνέβη περίπου στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, όταν κατά τη μαθητεία του στη 

φιλοσοφία του Brentano
28

 αναζήτησε τις απαρχές της έννοιας του αριθμούμε το έργο 

του Φιλοσοφία της Αριθμητικής (1891) (Philosophy of Arithmetic). Τότε διαμορφώνει 

την οντολογική κατεύθυνση της φιλοσοφίας των μαθηματικών και επικεντρώνεται  

στην περιγραφή και την ανάλυση των προθετικών συσχετίσεων (στη λογική σκέψη 

και τα μαθηματικά) που επισυμβαίνουν κατά την πνευματική ενατένιση του 

υποκειμένου σε ένα αντικείμενο (Philipse, 2003:480-484). Το έργο όμως με το οποίο 

                                                                 
26

 Βλ. επίσης στους Smith et al. 2009:12-13 και στο Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 2011: 1192 
27

 Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως ο Husserl έκανε χρήση της έννοιας της προθετικότητας του 

Brentano αλλά αποστασιοποιήθηκε από την ψυχολογική διάσταση του όρου. Άλλωστε από νωρίς 

κράτησε σαφείς αποστάσεις και άσκησε κριτική στη φυσιοκρατική προσέγγιση της συνείδησης που 

εφαρμοζόταν στην ψυχολογία καθώς περιόριζε ουσιαστικά την επίδραση του υποκειμενικού στοιχείου 

στη διαμόρφωση αυτής (Zahavi, 2008: 667). 
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χαρακτηρίστηκε «πατέρας» της νέας επιστήμης ήταν οι Λογικές Ερευνες (1900/1901) 

που προφανώς περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό δείγμα του φιλοσοφικού του στοχασμού 

δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτού εκδίδεται μέχρι και σήμερα τμηματικά σε 

ένα πολύτομο έργο με τον ενδεικτικό τίτλο Husserliana
29

 (Sokolowski, 2003: 224).  

Όσο, λοιπόν, εμβαθύνει στη φαινομενολογία ο Husserl τόσο επικεντρώνεται 

στην υποκειμενική συνείδηση και την εξετάζει αποκομμένη από το αντικειμενικό 

πλαίσιο που την περιβάλλει. Στόχος του είναι να δημιουργήσει μια επιστήμη των 

«καθαρών» φαινομένων (pure phenomena) μέσα από τη μελέτη της βιωμένης 

εμπειρίας (Dennis, 1974: 144-145). Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν το άτομο 

εγκαταλείψει τη φυσική στάση (natural attitude) που εφαρμόζει για την κατανόηση 

της καθημερινής εμπειρίας και υιοθετήσει τη φαινομενολογική στάση 

(phenomenological attitude) που προαπαιτεί τον αναστοχασμό πάνω στα δεδομένα 

της βιωμένης εμπειρίας (Smith et al. 2009:12-13). Για τον Husserl η φαινομενολογική 

στάση «εξαρτάται εξολοκλήρου από τη συνέπεια ή τον παραλογισμό των ερευνών 

που πρέπει να διενεργηθούν» καθώς το άτομο δύσκολα εγκαταλείπει την παγιωμένη 

τακτική να εξετάζει τα πάντα μέσα από τη φυσική στάση (Husserl, 1965: 109, 

μετάφραση δική μου). Επομένως, προκειμένου το υποκείμενο να μεταβεί από τη μία 

στάση στην άλλη, απαιτείται να προχωρήσει σε μια αναγωγή του φυσικού τρόπου με 

τον οποίο εξετάζει τα φαινόμενα. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η θέαση του 

φαινομένου όπως αυτό είναι, ανεπηρέαστο από τις προκαταλήψεις που έχει 

διαμορφώσει το υποκείμενο γι’ αυτό (Πουρκός, 2010: 378).  

Αξίζει σε αυτό το σημείο να διασαφηνιστεί ότι η εποχή κατά την οποία ο 

Husserl διαμορφώνει τις βασικές αρχές της φαινομενολογίας του συμπίπτει χρονικά 

με την ολοκληρωτική καταστροφή που επέφερε ο Ά παγκόσμιος πόλεμος στα μέχρι 

τότε ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη κλονίζοντας την ίδια στιγμή την εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων στις ιδέες του Διαφωτισμού. Η στροφή της φιλοσοφικής σκέψης στη 

φαινομενολογία επιβλήθηκε κυρίως από την επικράτηση των εμπειρικών και θετικών 

επιστημών και την ταυτόχρονη αμφισβήτηση της επιστημονικής βάσης της 

φιλοσοφίας. Η νέα οπτική αυτή πρόσφερε γόνιμο έδαφος για διεύρυνση του σκοπού 

της φιλοσοφικής έρευνας αντιδιαστέλλοντας στον εμπειρισμό και τις ποσοτικές 

καταγραφές του αντικειμενικού κόσμου, την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της 

φιλοσοφικής και της ανθρώπινης εν γένει σκέψης, που προσπαθούσε να ανταπεξέλθει 

από το σοκ του πολέμου (Philipse, 2003: 477). 

Η εμμονή της εμπειρικής σχολής να αποδέχεται ως επιστημονικά μόνο τα 

αποτελέσματα που βασίζονται στην πειραματική αξιοποίηση των δεδομένων της 

                                                                 
29

 Η Husserliana αποτελείται από 42 τόμους που έχουν εκδοθεί μέχρι το 2013 και αναμένονται και 

επόμενοι. Περιλαμβάνει τα Άπαντα με συμπληρωματικές εκδόσεις των διαλέξεών του (βασισμένες σε 

αυθεντικά χειρόγραφα) και μια συλλογή εργασιών. Η σύγκριση των έξι εκδιδομένων έργων - όσο 

ζούσε ο Husserl – με το μέγεθος αυτών των εκδόσεων αποκαλύπτει την περιορισμένη γνώση των 

μελετητών του έργου του και αφήνει ανοιχτά περιθώρια για νέες και πιο ολοκληρωμένες αναγνώσεις 

του στοχασμού του. (οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του δικτύου του 

Husserl http://www.husserl.net/books/titlelist.php?sorter=source_id&opt=1&sense=ASC ). 

http://www.husserl.net/books/titlelist.php?sorter=source_id&opt=1&sense=ASC
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πραγματικότητας, τέθηκε στο επίκεντρο της διαφωνίας του Husserl. Η ένστασή του 

συνίστατο στην αδυναμία τους «να αναστοχαστούν πάνω στις δικές τους 

προϋποθέσεις και τις συνθήκες της πιθανότητας» και την απουσία ενός θεμελιωμένου 

φιλοσοφικού σημείου αφετηρίας που θα αμφισβητεί την απόλυτη εγκυρότητα του 

αντικειμενικού κόσμου (Zahavi, 2008: 669). Συγκεκριμένα για τους εμπειριστές η 

συνείδηση τίθεται κάτω από το φακό του μικροσκοπίου σαν όλα τα αντικείμενα 

(άψυχα και μη) του φυσικού κόσμου. Εξετάζονται, λοιπόν, μόνο εκείνες οι 

εσωτερικές της δομές που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να αποδοθούν με μια 

λογικοφανή επιστημονική ορολογία. Αυτήν ακριβώς τη φυσιοκρατική αναγωγή της 

συνείδησης αμφισβήτησε ο Husserl αντιπροτείνοντας την εγγενή δυνατότητα του 

υποκειμένου της νόησης να κατανοεί τον εαυτό του. Μάλιστα στο έργο του 

Philosophy as rigorous science (1965) τονίζει την «καθαρή» διάσταση της 

φαινομενολογίας: «η καθαρή φαινομενολογία σαν επιστήμη, εφόσον είναι καθαρή 

και δε χρησιμοποιεί υπαρκτικές θέσεις για τη φύση, μπορεί να είναι μόνο διερεύνηση 

των ουσιών και καθόλου μια διερεύνηση του να είναι εκεί (being there), κάθε 

ενδοσκόπηση και κρίση που βασίζεται σε τέτοια εμπειρία(υπαρκτική) εκπίπτει του 

πλαισίου της» (σ. 116, μετάφραση δική μου). 

Με την παραπάνω πρόταση η φαινομενολογία περνά στην υπερβατική της 

φάση (μετά τη μεταφυσική και την ψυχολογική) με στόχο την κατάκτηση καθολικών 

ουσιών στις οποίες θα φτάσει η συνείδηση μέσα από τη θέαση των καθαρών 

φαινομένων. Η πορεία αυτή καθορίστηκε σε αδρές γραμμές από τον ίδιο τον Husserl 

διαμορφώνοντας την αντίστοιχη μέθοδο μελέτης των φαινομένων που αργότερα 

εξελίχτηκε στην περιγραφική φαινομενολογία. Σε πρώτη φάση πρότεινε την 

αποστασιοποίηση του ατόμου από τα δεδομένα και τις προ-εννοήσεις του 

πραγματικού κόσμου θέτοντάς τες σε αγκύλες (bracketing). Αυτό βέβαια δε σημαίνει, 

όπως ο ίδιος ο Husserl εξηγεί, απόπειρα εξάλειψης των αντικειμένων του 

πραγματικού κόσμου. Ο Husserl απλά δεν αποδέχεται την επίδρασή του εξωτερικού 

κόσμου στις διεργασίες της συνείδησης. Μάλιστα η διαδικασία αυτή αφορά εξίσου 

τον ερευνητή και τις προσωπικές του πεποιθήσεις.  

Με αυτό το προαπαιτούμενο, τον αποκλεισμό δηλαδή των δεδομένων της 

πραγματικότητας από τη μελέτη των αντικειμένων της συνείδησης, ο Husserl 

θεμελιώνει την έννοια της εποχής (epoché) στην αρχαία ελληνική προσέγγιση των 

σκεπτικιστών. Ο Zahavi (2008) διατείνεται ότι ο όρος λανθασμένα ταυτίζεται με την 

υπερβατολογική αναγωγή καθώς αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας 

αναπτύσσονται οι σχέσεις της υποκειμενικής συνείδησης και του πραγματικού 

κόσμου. Επιπλέον υπερασπίζεται σθεναρά πως ο Husserl έχει αδίκως χαρακτηριστεί 

αρνητής της αντικειμενικής πραγματικότητας από όσους σύνδεσαν την εποχή με την 

αποδέσμευση της συνείδησης από εξωτερικές παρεμβάσεις (σ. 669-670).  

Η κριτική που δέχτηκε για την εμπλοκή της φιλοσοφίας στη σφαίρα της 

μεταφυσικής και η συνειδητοποίηση ότι έτσι φαινόταν η συνείδηση να αποδέχεται ως 
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πραγματικά μόνο τα αντικείμενα του νοητού κόσμου αποκλείοντας ό,τι προέρχεται 

από τον κόσμο των αντικειμένων ως μη πραγματικό, τον ανάγκασαν να εισαγάγει στη 

θεώρησή του την έννοια του βιόκοσμου (Lebenswelt). Αποδέχτηκε, δηλαδή, ότι όλες 

οι υποκειμενικές συνειδήσεις συναντώνται και αλληλεπιδρούν με όρους νοητικής 

αυθορμησίας σε έναν υπερβατικό χώρο, αποστειρωμένο από τα ηθικά ατοπήματα και 

τα φαύλα ιδανικά του πραγματικού κόσμου. Έτσι, όμως, εγκλώβισε για ακόμη μια 

φορά τη συνείδηση στον εαυτό της και παραγνώρισε την ουσιαστική επίδραση που 

ασκεί σε αυτήν ο εξωτερικός κόσμος με όλες τις ατέλειες και τις κοινοτοπίες του.  

Οι σύγχρονοι μελετητές των εκδόσεων της Husserliana, όπως ο Zahavi (2008), 

αναθεωρούν κάποιες από τις παγιωμένες αντιλήψεις για τη σκέψη του Husserl που 

περιχαρακώθηκε στο περιορισμένο εκδιδόμενο από τον ίδιο υλικό (σ. 662). Ωστόσο 

κάποια σημεία της ανάλυσης της διαδικασίας μέσω της οποίας το υποκείμενο θα 

συλλάβει μέσα από καθαρά νοητικές διεργασίες το περιεχόμενο της συνείδησής του 

και θα αναδείξει την πραγματική υπόσταση αυτού, παραμένουν ακόμη ασαφή και 

αμιγώς θεωρητικά.  

Η διαδικασία αυτή αποδόθηκε από τον ίδιο τον Husserl με έναν ιδιαίτερα 

φιλόδοξο θεωρητικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια. Η περιγραφή 

της βιωμένης εμπειρίας ενός φαινομένου είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια να 

εξοικειωθεί κανείς με αυτό καθώς στη συνέχεια επιχειρείται η ειδητική αναγωγή 

αυτής της εμπειρίας. Η τελευταία αποσκοπεί στην ανάδειξη των κοινών τόπων με 

ανάλογες εμπειρίες. Η πορεία λοιπόν της περιγραφικής φαινομενολογίας είναι 

καθαρά επαγωγική και προσανατολίζεται στην ανάδειξη των ουσιών (essences), των 

θεμελιωδών δηλαδή στοιχείων της υποκειμενικής εμπειρίας. Σε αυτή τη φάση το 

υποκείμενο κινητοποιεί τους μηχανισμούς της φαντασίας και της μνήμης, ώστε να 

ανακαλέσει ή να αναπαραστήσει όλα εκείνα τα νοητικά σχήματα που συμφωνούν ή 

προσιδιάζουν στην αρχική εμπειρία. Το τελικό στάδιο της εξελικτικής αυτής 

αναδίφησης της συνείδησης στα περιεχόμενα του νου είναι η υπερβατική αναγωγή 

(tsanscendental reduction) κατά την οποία η συνείδηση κατακτά τη ικανότητα να 

«αντικρίζει» την καθεαυτού υπόστασή της. Αν την αναγάγει κανείς σε ένα ανώτερο 

επίπεδο και περιορίσει σε αγκύλες αυτό το ίδιο το περιεχόμενό της συνείδησης, θα 

φτάσει στην ατόφια μορφή της συνείδησης (Romanoff, 2012: 8). Τότε μόνο κατά τον 

Husserl (1965) «η φαινομενολογία μπορεί να αναγνωρίσει με αντικειμενική 

εγκυρότητα μόνο τις ουσίες και τις ουσιαστικές σχέσεις και, συνεπώς, μπορεί να 

διεκπεραιώσει με αποφασιστικό τρόπο οτιδήποτε είναι απαραίτητο για μια σωστή 

κατανόηση όλης της εμπειρικής γνώσης και όλης της γνώσης γενικά: η διευκρίνιση 

της “πηγής” όλων των αρχών της τυπικής και της φυσικής λογικής και όλων των 

προβλημάτων που εμπλέκονται στη συσχέτιση της “ύπαρξης” με τη συνείδηση, 

προβλήματα στενά σχετιζόμενα με τις προαναφερθείσες αρχές» (σ. 116, μετάφραση 

δική μου). 
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Η ορθολογικότητα και το επιτεύξιμο αυτού του σχήματος αμφισβητήθηκε σε 

πρώιμη ακόμη φάση από το μαθητή τού Heidegger που για τον Husserl έμελλε να 

είναι ο συνεχιστής αυτής της φιλόδοξης φιλοσοφικής οδού. Σύντομα όμως ο 

Heidegger αντιστρατεύτηκε την υπερβατολογική (transcendental) πορεία του 

δασκάλου του και με αφετηρία την προθετική φύση της συνείδησης προσέδωσε μια 

νέα κατεύθυνση στη φαινομενολογία. 

 

3.4 Η οντολογική διάσταση της φαινομενολογίας στον Martin Heidegger 

Η πρώτη ουσιαστική και συνάμα σαρωτική κριτική στον Husserl προήλθε από τον 

πολλά υποσχόμενο μαθητή του Martin Heidegger και τις οντολογικές του προσθήκες 

στο υπερβατολογικό πρίσμα του δασκάλου του. Βέβαια αρχικά βασίστηκε στις 

πνευματικές κατακτήσεις του Husserl αποδεχόμενος την περιγραφική φύση της 

φαινομενολογικής έρευνας. Η περιγραφή όμως που προέκρινε ο Heidegger, δεν 

εξαντλείται στην απλή απόδοση των χαρακτηριστικών των αποβλεπτικών 

αντικειμένων της συνείδησης αλλά στην αναλυτική ανάδειξη του θεματικού 

περιεχομένου αυτών των αποβλέψεων (Heidegger, 1999:134). Σε αυτό το σημείο 

έγκειται και ένα από τα πλαίσια αντιδιαστολής αυτού του τύπου έρευνας με κάθε 

έμμεση (και πολλές φορές καθαρά αναπαραστατική) εξέταση στην οποία 

υποβάλλεται το εκάστοτε αντικείμενο στις εμπειρικές μεθόδους. 

Ένα ακόμη κομβικό ζήτημα για τον Husserl, η εποχή της υπερβατολογικής 

συνείδησης απουσίασε στη φαινομενολογία του Heidegger. Στραμμένος περισσότερο 

στην αποβλεπτικότητα σαν έννοια διατήρησε αποστάσεις αναφέροντας πως «το να 

τεθεί μέσα σε αγκύλες μια οντότητα δεν αφαιρεί τίποτα από αυτή, ούτε σημαίνει να 

υποθέσει κανείς ότι δεν υπάρχει. Αυτή η αντιστροφή της προοπτικής έχει 

περισσότερο το νόημα του να παρουσιάσει την ύπαρξη της οντότητας. Αυτός ο 

φαινομενολογικός περιορισμός της υπερβατολογικής θέσης έχει τη μοναδική 

λειτουργία του να παρουσιάσει την οντότητα σε σχέση με την ύπαρξή της. Ο όρος 

“περιορισμός” παρεξηγείται πάντα όταν λογίζεται στο να περιορίσει τη θέση της 

ύπαρξης και ενεργώντας έτσι, ο φαινομενολογικός αναστοχασμός απλά δε σχετίζεται 

πια με την οντότητα. Εντελώς το αντίθετο: με έναν ακραίο και μοναδικό τρόπο, το 

θέμα τώρα είναι ο καθορισμός της ύπαρξης της ίδιας της οντότητας» (Heidegger, 

1978: 64). 

Ήδη από τον τίτλο του πιο χαρακτηριστικού του έργου Being and Time (1927) 

διαφάνηκε η πρόθεσή του να ανατρέψει τα δεδομένα στην οντολογία της εποχής του. 

Το διακύβευμα πια είναι η εξέταση των συνθηκών ύπαρξης του είναι, το οποίο 

ορίζεται με τον πρωτοποριακό, για τα δεδομένα της εποχής όρο Εδωνά Είναι 

(Dasein) και όχι η απλή αποτύπωση των χαρακτηριστικών από τα οποία δομείται η 

ύπαρξη των όντων. Η εστίαση λοιπόν, δεν αφορά τις οντότητες – κατά τα πρότυπα 

της παραδοσιακής οντολογίας – αλλά το είναι που νοείται μόνο μέσα στα 
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χωροχρονικά πλαίσια του Εδωνά. Το κεντρικό ερώτημα της οντολογίας του 

Heidegger συντίθεται από την αναζήτηση του νοήματος του είναι μέσα στις a priori 

συνθήκες ύπαρξής του και τη διερεύνηση αυτών των a priori συνθηκών. Είναι 

σημαντικό όμως να διασαφηνιστεί πως ο Heidegger αντιμετώπισε το a priori με 

διαφορετικό τρόπο από την καντιανή εμμονή στις καθαρά υποκειμενικές διαστάσεις 

της συνείδησης. Η a priori συνθήκη με τον εγγενή καθολικό της χαρακτήρα 

τοποθετείται τώρα έξω από την καθαρά υποκειμενική σφαίρα, ενώ η σύλληψή της 

είναι κατεξοχήν άμεση, εποπτική και το ίδιο «αποτελεί πολύ μάλλον το χαρακτήρα 

της ακολουθίας δόμησης στο εσωτερικό του είναι του όντος, στην οντολογική δομή 

του είναι» (Heidegger, 1999: 127-128). Σε αυτό ακριβώς το σημείο η 

φαινομενολογική διάσταση της φιλοσοφίας του συναντιέται με αυτήν του Husserl και 

κατακτά την υπερβατολογική της προοπτική. 

Η υπερβατολογική προοπτική συνίσταται αφενός στον προσδιορισμό του τρόπου 

μέσω του οποίου αναπτύσσεται η σχέση υποκειμένου – ουσίας (περιεχομένου), των 

προϋποτιθέμενων συνθηκών και του γνωστικού πεδίου για να προκύψει αυτή η σχέση 

και αφετέρου στην αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης αντικειμενικών και 

υποκειμενικών παραγόντων. Στην περίπτωση μάλιστα του καθορισμού των εννοιών 

«υποκειμενικό» και «αντικειμενικό», η συμβολή του Heidegger στάθηκε καίρια 

καθώς απέφυγε τις σκοπέλους αυτής της δυικότητας με τη ρητή δήλωση της 

αδυναμίας να διαχωριστεί το ένα από το άλλο αλλά και το ατελέσφορο αυτού. Το 

υποκείμενο οικειοποιείται τον κόσμο μέσα από την αναπαραστατική του ικανότητα 

και αυτόματα, υποστήριξε ο Heidegger, κατακτά τη γνώση του κόσμου, όπως αυτή 

συλλαμβάνεται μέσα σε δεδομένα χρονικά πλαίσια και περιβάλλοντα (Dostal, 1993: 

153). 

Εισάγει λοιπόν στη μελέτη της συνείδησης δύο ουσιαστικές παραμέτρους, τη 

χωρικότητα και τη χρονικότητα
30

 που είναι απόλυτα συμβατές με την ιστορικότητα 

της ύπαρξης και το πεπερασμένο αυτής. Το άτομο καλείται να αναπτύξει την ύπαρξή 

του σε έναν κόσμο προϋπάρχοντα και διαμορφωμένο κάτω από ποικίλες πολιτικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους. Αυτή η κοσμική τοποθέτησή του εδωνά 

Είναι συμβάλλει στην εξέλιξη της συνείδησής του, καθώς ο περιβάλλων «κόσμος» 

συνεπικουρεί στη νοηματοδότηση της ίδιας του της ύπαρξης.  

Η υπαρκτική συνείδηση του Heidegger δε λογίζεται ποτέ μόνη της αλλά 

διέπεται από τους όρους της δι-υποκειμενικότητας ακόμη και όταν απουσιάζει η 

φυσική παρουσία των άλλων. Η σύνδεση του συν-υποκειμένου με τον κόσμο είναι 

θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξής του και το καθιστά ικανό να επικοινωνεί, να 

ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται στα ποικίλα ερεθίσματα αυτού.  

                                                                 
30

 Στην πραγματικότητα και ο Husserl είχε αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα του χρόνου – το οποίο 

θεωρούσε βασικό παράγοντα στη μελέτη των φαινομένων – όμως επρόκειτο για κείμενα που τελικά 

εκδόθηκαν από τον Heidegger είτε για εντελώς αδημοσίευτα χειρόγραφα (Dostal, 1993: 145-146).   
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Η σύνδεση αυτή των φαινομένων με τη νοηματοδότηση που το εδωνά Είναι 

τους επιβάλλει μέσα σε προδιαγεγραμμένα πλαίσια αναφοράς και η συσχέτιση των 

νοηματοδοτήσεων αυτών με τη δι-υποκειμενικότητα στην οποία αναπόφευκτα 

εντάσσεται κάθε ένας που υπάρχει, αποτέλεσαν τους κατευθυντήριους άξονες της 

φαινομενολογίας του Heidegger. Η φαινομενολογία του χαρακτηρίστηκε ερμηνευτική 

γιατί αφενός διακρινόταν από την καθαρά περιγραφική τάση του Husserl αλλά και 

γιατί επικεντρώθηκε στην ερμηνεία των φαινομένων συνεχίζοντας τη μακρά 

παράδοση της Ερμηνευτικής.  

Άλλωστε στη διαμόρφωση αυτής της παράδοσης συνέβαλε και ο Heidegger που 

μαζί με τον Dilthey
31

 συναποτέλεσαν τα δύο αντίπαλα δέη της φιλοσοφικής 

μεταστροφής της ερμηνευτικής. Ο Heidegger ορμώμενος από την οντολογική 

κατεύθυνση της φιλοσοφίας εστιάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα της 

«αλληλεπίδρασης μεταξύ του ερευνητή και του κειμένου, η οποία αποτελεί μέρος της 

ιστορίας αυτού που κατανοείται». Αργότερα, κάτω από την επίδραση της θεωρίας του 

Schleiermacher για τον ερμηνευτικό κύκλο, γενικεύει τη χρήση της ερμηνείας ως 

κατεξοχήν μεθοδολογικό εργαλείο από το οποίο εκπορεύεται η γνώση (Audi, 2011: 

365-366) και μέσω του οποίου νοηματοδοτείται η δράση των ανθρώπων πάντα μέσα 

από ένα πλέγμα προκαταλήψεων ή και απλά προ-εννοήσεων πολιτιστικής και 

κοινωνικής προέλευσης
32

.  

 

3.5 Η ερμηνευτική στροφή του Heidegger 

Ο Heidegger στην προσπάθειά του να καθορίσει το εδωνά Είναι αναφέρθηκε στο πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό, την ιδιότητα του ερμηνεύοντος υποκειμένου. Η ίδια αυτή 

η διαδικασία της ερμηνείας έγινε αντικείμενο μελέτης τόσο για τον ίδιο όσο και για 

τους συνεχιστές του. Επιστρέφει λοιπόν στην ερμηνευτική που στο παρελθόν είχε 

συνδεθεί αποκλειστικά με τη μελέτη των θεολογικών κειμένων και επιφέρει μία 

ουσιαστική τροποποίηση στη φαινομενολογία του Husserl. Το φαινόμενο εδώ 

αυτονομείται καθώς «ένα ον μπορεί να δειχτεί αφ’ εαυτού του με ποικίλους τρόπους, 

ανάλογα προς το είδος της πρόσβασης προς αυτό. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να 

δειχτεί ένα ον έτσι όπως δεν είναι καθ’ εαυτό. Όταν το ον δείχνεται με αυτόν τον 

τρόπο “μας φαίνεται σαν…”» (Heidegger, 1978: 64-65) και διαχωρίζεται με 

σαφήνεια από κάθε ψευδή του μορφή «επίφαση».  

Ό,τι λοιπόν επιδίωξε να αποφύγει ο Husserl με την επιμονή του στην απλή 

περιγραφή των φαινομένων, ο Heidegger το «καταρρίπτει» αποδεχόμενος την ανάγκη 

                                                                 
31

 Ο Dilthey προσεγγίζει την Ερμηνευτική μέσα από το πρίσμα των ιστορικών και ανθρωπιστικών 

επιστημονικών κλάδων με σκοπό να της προσδώσει τα χαρακτηριστικά των αυστηρών επιστημονικών 

μεθόδων και να εξεταστεί με αντικειμενικό τρόπο η ανθρώπινη εμπειρία (Audi, 2011: 365).  
32

 Η ουσιαστικότερη όμως ώθηση στην φιλοσοφική πορεία της Ερμηνευτικής – και η απαλλαγή της 

από τα στενά όρια της γλωσσικής αποκωδικοποίησης των κειμένων- οφείλεται στον Gadamer που τη 

θεμελίωσε στην κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης ως φορέα ιστορικότητας και πολιτικών 

συνιστωσών (Δελλής, 2009: 165).  
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περιγραφής αποκλειστικά σε ένα πρωταρχικό στάδιο της ενατένισής του και 

επισείοντας όλη την προσοχή του στο θεμελιώδες (για τον ίδιο) χαρακτηριστικό του 

εδωνά Είναι, δηλαδή την κατανόηση. Αυτή είναι εφικτή μόνο μέσα από την 

ερμηνευτική στροφή της φαινομενολογίας η οποία τότε μόνο αποκαθίσταται ως 

αυστηρός επιστημονικός κλάδος της φιλοσοφίας (Hoy, 1993: 171-172). Όπως 

επισημαίνει ο ίδιος «το μεθοδολογικό νόημα της φαινομενολογικής περιγραφής είναι 

η ερμήνευση. Ο “λόγος”
33

 της φαινομενολογίας του Εδωνά Είναι έχει το χαρακτήρα 

του “ερμηνεύειν”, μέσω του οποίου το αυθεντικό νόημα του Είναι και οι θεμελιώδεις 

δομές του είναι του Εδωνά Είναι διαδηλώνονται στην κατανόηση του Είναι η οποία 

ιδιάζει στο Εδωνά Είναι. Η φαινομενολογία του Εδωνά Είναι είναι ερμηνευτική με 

την αρχέγονη σημασία της λέξης» (Heidegger, 1978: 77). 

Η υιοθέτηση της ερμηνευτικής μεθόδου για την έρευνα των φαινομένων είχε 

στο παρελθόν αμφισβητηθεί με την κατηγορία ότι οδηγεί τη φιλοσοφία σε έναν 

απρόσκοπτο σχετικισμό, προτάσσοντας τον υποκειμενικό παράγοντα έναντι του 

αντικειμενικού. Μάλιστα ο Descartes στην αρχή και αργότερα ο Καντ εισήγαγαν την 

έννοια του αποστασιοποιημένου από τον κόσμο υποκειμένου που κατακτά την 

αληθινή γνώση εξετάζοντας το αντικείμενο αυτής από κάποια απόσταση (Hoy, 1993: 

172). Ο Heidegger, ωστόσο, απορρίπτει αυτό το σχήμα αντιπαράθεσης υποκειμένου – 

αντικειμένου θεωρώντας αδιανόητη και αδύνατη αυτήν την αποστασιοποίηση καθώς 

το εδωνά Είναι γίνεται αντιληπτό και υφίσταται μόνο στους όρους της κοσμικότητας 

(worldliness) στην οποία βρίσκεται ριγμένο. Άλλωστε δεν έχει κανένα νόημα η 

σύλληψη της πραγματικότητας, αν διαχωριστεί από το υποκείμενο που σκέφτεται, 

ερμηνεύει, κατανοεί καθώς η πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητη από αυτό.  

Το εδωνά Είναι συνδέεται επομένως σε μια κυκλική σχέση με τον κόσμο γύρω 

του και η γνώση προκύπτει στην αρχή επαγωγικά κινούμενη από το μέρος στο όλο 

και καταλήγει παραγωγικά στο μέρος. Αυτή η σχέση αποτέλεσε τη βάση του 

ερμηνευτικού κύκλου του Heidegger (Hoy, 1993: 192). Το υποκείμενο κατά τον 

Heidegger έρχεται αντιμέτωπο με τον κόσμο γύρω του και τον ενσωματώνει μέσα 

από δύο συγκεκριμένες λειτουργίες που ο ίδιος κατονόμασε ως «ready to hand» 

(πρακτικότητα) και «present at hand» (υπαρκτικότητα). Η πρώτη περιγράφει όλη 

εκείνη την αυθόρμητη και αυτονόητη επαφή με τα αντικείμενα και τα υποκείμενα του 

κόσμου που συνήθως πρόκειται για μηχανικές, ασύνειδες δράσεις, η συχνή επιτυχής 

έκβαση των οποίων επιβάλλει και την επικράτησή τους. Η δεύτερη λειτουργία τίθεται 

σε ισχύ όταν το υποκείμενο προκληθεί να δράσει με έναν ασυνήθιστο γι’ αυτό τρόπο 

ή όταν οι συνήθεις πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων κρίνονται ανεπαρκείς 

(Conroy, 2003: 38). Επιπλέον η υπαρκτικότητα συνδέεται με ζητήματα καθαρά 

οντολογικής φύσης, όπως είναι η αναγνώριση της ταυτότητας των φαινομένων και η 

                                                                 
33

 Με τα λατινικά εισαγωγικά δηλώνονται οι λέξεις που στο πρωτότυπο αναγράφονται στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα.  
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διάκριση των κατηγοριών στις οποίες εμπίπτουν. Για τον Heidegger βέβαια σημασία 

έχει το πώς το εδωνά Είναι γνωρίζει ή χρησιμοποιεί το υπαρκτό (Dostal, 1993: 161).  

Κατά συνέπεια η ερμηνευτική σχολή της φαινομενολογίας εστιάζει στο 

ανθρώπινο βίωμα αλλά από εντελώς διαφορετική σκοπιά από την υπερβατική του 

Husserl. Η συνείδηση τώρα δεν αντιμετωπίζεται απομονωμένη από τις επιδράσεις του 

περιβάλλοντος, κοινωνικού, ιστορικού αλλά αντίθετα επιδιώκεται να διαφανεί η 

επίδραση αυτών των παραγόντων στη διαμόρφωση των δεδομένων της συνείδησης. 

Επιπλέον οι προκαταλήψεις ή καλύτερα οι προδιαθέσεις, όπως διορθώνει η Conroy 

(2003), του ερευνητή συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα καθώς δεν μπορεί να 

διαχωριστεί ο υποκειμενικός κόσμος του ερευνητή από την απόπειρα ερμηνείας των 

νοημάτων του ερωτώμενου (σ. 39). Η μέθοδος εδώ ξεπερνά την περιγραφή του 

βιώματος και αναζητά τις βαθύτερες νοηματοδοτήσεις του υποκειμένου σε σχέση με 

το βίωμα. Ο ερευνητής πριν και κατά τη διάρκεια της διερεύνησής του ενθαρρύνεται 

να καταγράψει τις προδιαθέσεις του σχετικά με τις απαντήσεις του ερωτώμενου και 

ενισχύεται στην αναζήτηση στοιχείων σχετικών στην βιβλιογραφία είτε για να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να είναι πιο προσανατολισμένος στα βήματα της 

έρευνας είτε για να εξασφαλίσει δεδομένα αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Romanoff, 

2012: 9). 

 

3.6 Συγκριτική θεώρηση της περιγραφικής και της ερμηνευτικής ερευνητικής 

μεθοδολογίας  

Οι δύο βασικότερες προσεγγίσεις της φαινομενολογίας πρόσφεραν τη θεωρητική 

βάση δύο διακριτών μεθόδων έρευνας, της περιγραφικής και της ερμηνευτικής 

φαινομενολογίας. Οι μέθοδοι αυτοί συγκλίνουν ασφαλώς στο ότι ενδιαφέρονται να 

καταγράψουν αυτούσια τη βιωμένη εμπειρία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την 

υποκειμενική συνείδηση. Σημαντικές ομοιότητες υπάρχουν εξίσου στις τεχνικές 

συλλογής δεδομένων, στην επιλογή θεμάτων και στο είδος των φαινομένων που 

πραγματεύονται οι δύο αυτές μέθοδοι (Laverty, 2003: 23-26). Οι ομοιότητες αυτές 

όμως κρίνονται υποδεέστερης σημασίας, αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των μεταξύ 

τους διαφορών
34

. 

Η περιγραφική, δηλαδή, φαινομενολογία αναγόμενη σε ένα υπερβατικό στάδιο 

αποσκοπεί να αποτυπώσει το υποκειμενικό βίωμα ενός φαινομένου στην πιο 

ανεπηρέαστη από προκαταλήψεις και εξωτερικές επιρροές εκδοχή του. Για να 

καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να τεθούν μέσα σε αγκύλες όλες οι προενοήσεις του 

ερευνητή αλλά και του ίδιου του υποκειμένου ώστε να προκύψουν ατόμια τα 

                                                                 
34

 Στο Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) η εποχή αναδεικνύεται σε έναν από τους κοινούς 

τόπους των φαινομενολόγων. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η εποχή –με τη σημασία που ο 

Husserl έδωσε στον όρο- ήταν ένα από τα πολλά σημεία διαφωνίας του Heidegger και των συνεχιστών 

του. Αυτοί τόνισαν το αδύνατο αυτής καθώς το υποκείμενο βρίσκεται πάντα ριγμένο μέσα στον 

πραγματικό κόσμο και την αναπόφευκτη διαμόρφωση της συνείδησης κάτω από τις ποικίλες 

επιδράσεις αυτού.  
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σε ένα επόμενο στάδιο ανάλυσης αναδύονται οι κοινοί 

τόποι των φαινομένων, οι ουσίες –κατά τον Husserl – προσδίδοντας στην περιγραφή 

αυτή στοιχεία αυστηρής επιστημονικής μεθόδου (Laverty, 2003: 27). 

Σε αντίθεση με την παραπάνω μέθοδο η ερμηνευτική εκδοχή της 

φαινομενολογίας ενσωματώνει περιγραφικά στοιχεία των φαινομένων μόνο σε μια 

πρώιμη φάση της ανάλυσης. Σύντομα η περιγραφή λαμβάνει δευτερεύοντα ρόλο και 

αντικαθίσταται από την ερμηνεία. Συνέπεια αυτού είναι ότι ο ρόλος του ερευνητή 

θεωρείται ζωτικός είτε σε συνάρτηση με τη βιβλιογραφική επισκόπηση που έχει 

διεξάγει σε πρωθύστερη φάση είτε γιατί η προσωπική του οπτική στη μελέτη του 

φαινομένου αφορά το εξαγώμενο αποτέλεσμα. Άλλωστε ο ερευντητης και το 

υποκείμενο συνυπάρχουν και η δι-υποκειμενική εμπλοκή των δύο αυτών κόσμων σε 

μια απόπειρα από κοινού ερμηνείας –στα πλαίσια πάντα του εξεταζόμενου 

φαινομένου- είναι που ενδιαφέρει το φαινομενολόγο. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δύο 

θεωρήσεις τη θέση της υποκειμενικής συνείδησης στον πραγματικό κόσμο. Στην 

περιγραφική εκδοχή λοιπόν, το υποκείμενο λογίζεται αυτόνομο μέσα στο περιβάλλον 

του (πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό) και το διαμορφώνει. Αυτή η ακραία άποψη για 

την ελευθερία του υποκειμένου (radical autonomy) αντιδιαστέλλεται την 

εγκατεστημένη ελευθερία (situated freedom) που του αναγνωρίζει η ερμηνευτική 

φαινομενολογία (Lopez, 2004: 728-729). Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο 

αντιμετωπίζεται ως φορέας κάποιων επιλογών της ελεύθερης βούλησής του, ενώ 

αυτή περιορίζεται από τις ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές 

συνιστώσες. Έτσι, όπως επιμένει ο Laverty κατά τη διεξαγωγή μιας ερμηνευτικής 

φαινομενολογικής έρευνας τα ποικίλα πλαίσια των υποκειμένων προσμετρούνται 

καθώς αποτελούν φορείς του νοήματος για τα ίδια τα υποκείμενα και τον ερευνητή 

(σ. 27).  

Ο στόχος των ερευνητών των δύο προσεγγίσεων είναι σημαντικά διαφορετικός 

δεδομένου ότι η περιγραφική αναδεικνύει τη γνώση της υποκειμενικής συνείδησης 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, τα θεμελιακά του στοιχεία (essences) και η 

αναγωγή αυτών σε ένα καθολικό χώρο, όπου συναντώνται τα βιώματα πολλών 

υποκειμένων, ώστε να αναδυθούν τα ατόφια (pure) και αντικειμενικά γνωρίσματα 

αυτού. Η ερμηνευτική από την άλλη εστιάζει στην καθαυτό βιωμένη εμπειρία και 

στις νοηματοδοτήσεις της υποκειμενικής συνείδησης μέσα σε μια ιστορικά (χωρικά 

και χρονικά) οριοθετημένη πραγματικότητα (Laverty, 2003:24, Vandermause & 

Fleming, 2011:369). 

 

3.7 Επιλογή της ερμηνευτικής φαινομενολογίας για τη μελέτη της αστεγίας 

Η διάσταση μεταξύ της περιγραφικής και της ερμηνευτικής φαινομενολογίας 

εντοπίζεται σε ένα πρώιμο στάδιο στη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος που 
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λαμβάνει διαφορετική μορφή σε κάθε μια από τις παραπάνω φαινομενολογικές 

κατευθύνσεις. Η επιλογή της περιγραφικής σκοπιάς στη μελέτη της αστεγίας θα 

διαμόρφωνε το ερευνητικό ερώτημα ως εξής: «Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 

της κατάστασης του αστέγου;», ενώ η ερμηνευτική: «Πώς αντιλαμβάνονται οι 

άστεγοι την κατάστασή τους και ποια περιθώρια παρεμβάσεων προκύπτουν;». 

Συνεπώς για την περιγραφική φαινομενολογία το ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στην 

κοινή δομή του φαινομένου της αστεγίας για όλους τους ερωτώμενους, ενώ για την 

ερμηνευτική στην ατομική νοηματοδότηση. Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση η 

κατανόηση προϋποθέτει τη διερεύνηση των παρελθοντικών βιωμάτων που 

προηγήθηκαν της αστεγίας, του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο βιώνουν οι 

άστεγοι την κοινή εμπειρία και η ανάγνωση πιθανών μελλοντικών σχεδίων 

ανάκαμψης, ώστε να επισημανθούν τα περιθώρια παρεμβάσεων.  

Η επιμονή της ερμηνευτικής μεθόδου στην προσωπική νοηματοδότηση του 

βιώματος και η συνεξέταση των δεδομένων της πραγματικότητας ως παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν σε αυτή είναι οι δύο σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε 

καταλληλότερη η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου για τη μελέτη της αστεγίας. 

Επιμέρους ζητήματα που συνέδραμαν ήταν η έμφαση που δίνεται στη δι-

υποκειμενική σχέση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μεταξύ 

ερευνητή –ερωτώμενου και αλληλεπιδρά στις εκατέρωθεν νοηματοδοτήσεις και 

ερμηνείες. Οι περισσότερες έρευνες της αστεγίας μεταχειρίζονται τον άστεγο ως 

καθαρά ποσοτική εγγραφή με μερική μόνο συναίσθηση της κατάστασής του. Άλλες 

πάλι εξειδικεύονται στην ανάδειξη αιτιακών παραγόντων ή πιθανών μεθόδων 

επαναφοράς, καλύπτουν μόνον το «άστεγο» παρόν αναλύοντάς το στα συστατικά του 

μέρη ή παρουσιάζουν τις διαφοροποιήσεις των υπο-ομάδων. 

Η ερμηνευτική φαινομενολογία απαλλαγμένη από το άγχος να καταστεί 

αυστηρή επιστημονική μέθοδος, όπως αυτό εντοπίζεται στην περιγραφική, επιτρέπει 

στον εξεταζόμενο να αποκαλύψει τον προσωπικό του βιόκοσμο σεβόμενη την 

ερμηνεία που μία λανθάνουσα συνείδηση ή μια συνείδηση του «περιθωρίου» 

προσδίδει στην εμπειρία αυτή. Η μερική, αρχικά, διερεύνηση της συνείδησης αυτής 

συσχετίζεται με αυτές των υπολοίπων συν-εξεταζoμένων και μόνον, εφόσον αυτό 

κριθεί εφικτό, καταφεύγει ο ερευνητής σε ανάδειξη κοινών τόπων σκέψης. Οι 

γενικευτικές αρχές, όπως ισχυρίζονται οι Lindseth & Norberg (2004) δεν αποσκοπούν 

στην εξαγωγή νόμων με καθολική εφαρμογή (σ. 151) κατά τα πρότυπα των φυσικών 

επιστημών αλλά περισσότερο κάποια κανονιστικά πρότυπα, έτσι ώστε να επανέλθει ο 

ερευνητής στα υποκείμενα και να τα κατανοήσει σε βάθος. 
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Κεφάλαιο 4 

Η φαινομενολογική μέθοδος της έρευνας 

 

 

4.1 Περιγραφή του δείγματος 

Στην έρευνα σχετικά με τη διερεύνηση του φαινομένου της αστεγίας και των 

περιθωρίων για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα 

(Γεωργία, Κώστας, Νίκος, Ντάφυ, Πασχάλης). Στο δείγμα συμπεριλήφθηκε μόνο μία 

γυναίκα από αδυναμία να εντοπιστούν άλλες που θα κρίνονταν κατάλληλες για τους 

σκοπούς της έρευνας. Μια πιθανή εξήγηση αυτού είναι η ιδιαίτερα κακή ψυχολογική 

κατάσταση πολλών γυναικών που διαβιούν στο δρόμο και η ευνοϊκότερη 

μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων που απολαμβάνουν έναντι των 

άστεγων αντρών. Ωστόσο κρίθηκε σημαντικό να αποτυπωθεί και αυτή η 

μειονεκτούσα γυναικεία πλευρά καθώς η προσέγγιση του βιώματος είναι διαφορετική 

και εστιάζει σε νέες παραμέτρους. 

Για την επιλογή των ατόμων ίσχυσαν οι εξής περιορισμοί: ο πρώτος ήταν να 

έχουν υπάρξει άστεγοι τουλάχιστον για έναν συναπτό μήνα στο τρέχον διάστημα της 

έρευνας
35

, ο δεύτερος να μην έχουν αναπτύξει κανενός είδους εξάρτηση σε 

ναρκωτικές ή αλκοολούχες ουσίες, ο τρίτος να μην πάσχουν από σοβαρή ψυχική 

ασθένεια και ο τέταρτος να έχουν ελληνική υπηκοότητα. Η λογική των περιορισμών 

αυτών έγκειται στο να αποφευχθούν περιπτώσεις αστέγων βραχείας διάρκειας (μιας ή 

δύο ημερών) και να αποκλειστούν όσοι φέρουν κωλύματα που αναιρούν την αξία και 

τη χρησιμότητα οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δράσης.  

Το δείγμα των αστέγων επιλέχτηκε με τη μέθοδος της χιονοστιβάδας που 

κρίνεται η καταλληλότερη σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε έναν πληθυσμό 

δυσχεραίνεται από μια σειρά περιορισμών εκπορευόμενων από τη φύση της ομάδας 

στόχου ή την ίδια την έρευνα (Cohen, 2008: 173). Στη δεδομένη περίπτωση οι 

δυσκολίες οφείλονταν στην ανάγκη να εντοπιστούν άνθρωποι με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, που δεν θα εκμεταλλευόταν τη συμμετοχή τους για να αποκομίσουν 

κάποια οφέλη (για παράδειγμα οικονομικά). Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν 

δύσκολη η επαναπροσέγγισή τους καθώς μεσολάβησε η καλοκαιρινή περίοδος όπου 

τα περισσότερα συσσίτια της πόλης υπολειτουργούν ή διακόπτουν μέχρι το 

Σεπτέμβρη. Έτσι η μέθοδος της χιονοστιβάδας δεν ξεκίνησε από τον πρώτο άστεγο 

που συναίνεσε, αλλά από ανθρώπους που εργάζονται σε συσσίτια και ως εκ τούτου 

έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για μεμονωμένα άτομα εξαιτίας της αυξημένης 

δικτύωσης που έχουν αναπτύξει μαζί τους. Σε δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες 

υποδείχθηκαν από τους υπόλοιπους που είχαν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την 

ερευνήτρια.  

                                                                 
35

 Ο χρονικός ορίζοντας επιλέχθηκε για να αποφευχθούν περιπτώσεις που έχουν περιστασιακά 

επεισόδια αστεγίας της μιας ή των δύο ημερών. 
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4.2 Το ερευνητικό εργαλείο 

Για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε η 

ημιδομημένη συνέντευξη η οποία περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις χωρίς 

αυστηρή διάταξη και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες 

αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία στην επαναδιατύπωση και στην 

αναπροσαρμογή των ερωτήσεων (παράλειψη κάποιων, συμπερίληψη νέων) ανάλογα 

με την πορεία των συνεντεύξεων (Robson, 2010:321). Η παραπάνω ερευνητική 

μέθοδος ενδείκνυται στην ποιοτική κοινωνική έρευνα καθώς επιτρέπει την άντληση 

πληροφοριών και δεδομένων σε βάθος ή την ανάδειξη θεμάτων που δεν είχαν 

προκαθοριστεί από τον ερευνητή (Ιωσηφίδης, 2008:113). Επιπλέον κρίνεται πολύτιμη 

στη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων, συμπεριφορών, στάσεων, 

αξιών και αντιλήψεων όπως η αστεγία, που η ποσοτική έρευνα αδυνατεί να συλλάβει. 

Οι ερωτήσεις δομήθηκαν πάνω σε έξι γενικούς θεματικούς άξονες που 

σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης ως άστεγοι, τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες 

και το μορφωτικό τους επίπεδο, την επαφή τους με δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

τη σχέση τους με το κράτος/ πολιτεία, τις οικογενειακές και κοινωνικές τους επαφές 

και τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, τις αξίες και την ατομική τους ηθική. Οι άξονες 

περιελάμβαναν επιμέρους ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα A) προκειμένου να 

διερευνηθούν με στοχευμένο τρόπο εκείνα τα χαρακτηριστικά του βιώματος της 

αστεγίας που θα ενδιέφεραν έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό και να μην καταγραφεί 

απλά μια επιφανειακή εικόνα των συνθηκών διαβίωσης. Ξεκινώντας λοιπόν από 

αυτές επιδιώχθηκε να διαφανεί η ιστορικότητα του βιώματος με την απαραίτητη 

σύνδεση του χώρου και του χρόνου πριν και κατά την αστεγία. Ως προς τις 

εκπαιδευτικές τους εμπειρίες μεταξύ των άλλων αναζητήθηκε κάποιο θετικό ή 

αρνητικό βίωμα που μπορεί να συνέβαλλε στην καλλιέργεια μιας προκατάληψης για 

την αξία της γνώσης. Σημαντικό ήταν να εκφραστεί και η ενδεχόμενη θετική ή 

αρνητική τους στάση σε μια μελλοντική προοπτική επαναφοράς σε μαθησιακές 

λειτουργίες. Στην ενότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ο στόχος ήταν να εντοπιστεί η 

πιθανή τριβή τους με τον συγκεκριμένο θεσμό και να προκύψουν τα γνωστικά τους 

ενδιαφέροντα μέσα από την επιλογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διά βίου 

Μάθησης, από αυτά που προσφέρονταν στο δήμο Θεσσαλονίκης για το ευρύ κοινό 

κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας
36

. Η άποψη που έχουν διαμορφώσει για 

τους κρατικούς φορείς μετά το βίωμα απασχόλησε την επόμενη ενότητα ώστε να 

προκύψει ο βαθμός διασάλευσης της εμπιστοσύνης τους σε δράσεις που 

εκπορεύονται από την πολιτεία. Η οικογενειακή και κοινωνική τους πραγματικότητα 

                                                                 
36

 Οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν αρχικά την προτίμησή τους για δέκα από αυτά, στη συνέχεια επέλεξαν 

τα πέντε επικρατέστερα και στο τέλος έπρεπε να ξεχωρίσουν ένα μόνο. Σκοπός αυτής της διαδικασίας 

ήταν η αξιολογική κατάταξη των επιλογών τους αλλά και η αποκάλυψη της πιο επείγουσας ή 

ουσιαστικής γι’ αυτούς εκπαιδευτικής ανάγκης.  
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ενδιαφέρει την έρευνα καθώς μαζί με τον προηγούμενο άξονα θα αποκαλύψουν την 

ύπαρξη εκείνου του υποστηρικτικού πλαισίου που θα αποτελέσει τον καλύτερο 

αρωγό οποιασδήποτε εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτούς. Τέλος η ενότητα 

προσωπικές πεποιθήσεις, αξίες και ηθική διερευνά το πόσο έχει επηρεαστεί το 

προσωπικό τους αποτύπωμα από την αστεγία και σε τι βαθμό έχει μεταβληθεί η 

αυτοεικόνα τους. 

Οι ερωτήσεις ήταν όλες ανοιχτού τύπου και είχαν τη δυνατότητα να 

επεκταθούν σε ζητήματα που έκριναν οι ίδιοι σημαντικά. Επιπλέον ενημερώθηκαν 

από την αρχή ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να απαντήσουν σε ερωτήσεις των οποίων το 

περιεχόμενο τους προκαλούσε δυσφορία ή τους έφερνε σε δύσκολη θέση. Τελικά 

όλοι οι συμμετέχοντες ήταν δεκτικοί στις ερωτήσεις, ενώ κάποιοι υπεισήρθαν με 

εντυπωσιακή άνεση και σε ενδοσκοπικού τύπου παρατηρήσεις.  

 

4.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η πρώτη φάση της έρευνας έλαβε χώρα οχτώ μήνες πριν την έναρξη των 

συνεντεύξεων (αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών) στους οποίους η ερευνήτρια 

συμμετείχε εθελοντικά σε κεντρικό συσσίτιο της πόλης και ανέπτυξε επαφές με άλλα 

συσσίτια. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την προσωπική της εξοικείωση με την 

κοινωνική ομάδα των αστέγων, την προσέγγιση ανθρώπων που μπορούσαν να 

καταστούν σύνδεσμοι με αυτούς, την ανάπτυξη κάποιων προβληματισμών που δεν 

προέκυπταν από τη βιβλιογραφική ενασχόληση με το θέμα, τη γνωριμία με πιθανούς 

συμμετέχοντες και την ελαχιστοποίηση ή ανάδειξη των προκαταλήψεών της σχετικά 

με το υπό εξέταση θέμα. Οι παραπάνω κινήσεις ήταν σύμφωνες με τις γενικότερες 

αρχές της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου που επιτάσσει την εμβάπτυνση 

του ερευνητή στον κόσμο των ερευνόμενων.  

Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν αρχικά στους φυσικούς τους χώρους 

(πλατείες και συσσίτια) και μετά από εισαγωγική ενημέρωση για τους σκοπούς και 

τον χαρακτήρα της έρευνας, ζητήθηκε η συναίνεσή τους για συμμετοχή σε αυτήν. 

Τότε τους μοιράστηκε το σχετικό συνοδευτικό φυλλάδιο με το επεξηγηματικό 

κείμενο για το χαρακτήρα και το σκοπό της έρευνας, τις ερωτήσεις και τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας. Η επαφή κατά το επόμενο χρονικό διάστημα διατηρήθηκε μέσω 

τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς όλοι τους διέθεταν κάποιο κινητό τηλέφωνο αλλά 

και διά ζώσης στα συσσίτια όπου τρέφονταν.  

Σε όλους ζητήθηκε να συμμετάσχουν προαιρετικά με ένα ψευδώνυμο, ώστε να 

προστατευτεί με έναν ακόμη τρόπο η πραγματική τους ταυτότητα. Ένας πρόσθετος 

λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συμβολισμοί μπορεί να έχουν μια επιπλέον 

ερμηνευτική αξία (Vandermause, 2011: 370-371). Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τρεις 

(Γεωργία, Νίκος, Πασχάλης) δήλωσαν το πραγματικό τους όνομα, γεγονός που θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποδοχή της κατάστασής τους για την οποία δεν 



57 

αισθάνονταν, σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον, ντροπή. Ο Κώστας προτίμησε το 

«Κωνσταντινίδης Κώστας» δηλώνοντας ότι αυτό είναι το καλλιτεχνικό του 

ψευδώνυμο καθώς ασχολείται με τη ζωγραφική. Η καλλιτεχνική πλευρά του εαυτού 

του ίσως είναι και η πιο επιθυμητή ή αλώβητη από το βίωμα της αστεγίας. Τέλος για 

τον Ντάφυ ο χαρακτήρας των κινουμένων σχεδίων «Ντάφυ Ντακ, ένα μαύρο κακό 

παπί» αποτελεί μια ένδειξη της κακής αυτοεικόνας και της έλλειψης αυτοεκτίμησης 

που τον χαρακτήριζε την περίοδο εκείνη. 

Οι πρώτες συνεντεύξεις διεξήχθησαν την άνοιξη του 2013 και ολοκληρώθηκαν 

το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι συνθήκες για τη 

μελέτη της αστεγίας ήταν δυσχερείς λόγω της μεγαλύτερης διασποράς των αστέγων 

εφόσον δεν λειτουργούν τα περισσότερα συσσίτια της πόλης
37

. Βέβαια από την 

πρώτη εκδήλωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος της ερευνήτριας μέχρι και την 

έναρξη των συνεντεύξεων, ενεργοποιήθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για 

πρώτη φορά, κάποιες δομές για αστέγους όπως το υπνωτήριο
38

 που συνέβαλαν 

δραστικά στη συγκράτηση κάποιων εξ αυτών από χειρότερες μεταπτώσεις καθώς και 

από βέβαιη θυματοποίηση. Έτσι οι τέσσερεις άντρες της έρευνας έκαναν ήδη χρήση 

αυτών των παροχών γεγονός που επέδρασε στα αποτελέσματα της έρευνας όπως θα 

φανεί διεξοδικά στο κεφάλαιο της συζήτησης.  

Η ανάλυση βασίστηκε στην τεχνική της ερμηνευτικής σπείρας (hermeneutic 

spiral) που αναπτύχθηκε ερευνητικά από την Conroy (2003), η οποία αναπροσάρμοσε 

την ασφυκτική δομή του ερμηνευτικού κύκλου του Heidegger (1927). Το κυκλικό 

σχήμα του Heidegger περιορίζεται στην ερμηνεία της δι-υποκειμενικής σχέσης 

μεταξύ του ερμηνευτή και του ερμηνευόμενου. Αυτή ακριβώς τη δι-

υποκειμενικότητα επεξέτεινε η Conroy με τη μετατροπή του κύκλου σε σπείρα και 

επέτρεψε την παρεμβολή και άλλων παραμέτρων στη διαδικασία της εξαγωγής 

νοήματος (σ. 39). Τέτοιοι παράμετροι στην παρούσα έρευνα ήταν σαφώς τα δεδομένα 

προγενέστερων ερευνών, οι απόψεις των εργαζομένων σε συσσίτια, οι εμπειρίες των 

πρώτων συνεντεύξεων και τα συμπεράσματα από την πολύμηνη διακριτική 

παρατήρηση των αστέγων στους χώρους σίτισης.  

Η ερμηνευτική σπείρα για τη μελέτη της αστεγίας κινήθηκε πάνω στο μοντέλο 

που ανέπτυξε η Conroy και περιλαμβάνει έξι βασικά βήματα τα οποία είναι: 1) η 

παρακολούθηση των αποτυπωμάτων του λόγου των συμμετεχόντων και η ερμηνεία 

αυτών σε πρώτο στάδιο, 2) η σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που αναδύονται από 
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 Το καλοκαίρι του 2013 λειτούργησε στην πόλη μόνο το συσσίτιο του δήμου Θεσσαλονίκης που 

πρόσφερε περιορισμένο αριθμό μερίδων και κάποια άλλα επικουρικά πρόσφεραν φαγητό για κάποιο 

χρονικό διάστημα. 
38

 Το διάστημα από το Φεβρουάριο ως τον Δεκέμβρη του 2013 φιλοξενήθηκαν άστεγοι (άντρες και 

γυναίκες) σε εγκατάσταση του Παπάφειου ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Το Φιλοξενείο Διανυκτέρευσης 

Αστέγων λειτούργησε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, των ΜΚΟ Praksis και Άρσις και του 

ΟΚΑΝΑ μέχρι που δημιουργήθηκε ο πρώτος ξενώνας της πόλης. Το νέο αυτό Υπνωτήριο Αστέγων 

είναι σαφώς μεγαλύτερης χωρητικότητας, βρίσκεται στην περιοχή Σφαγεία και το διαχειρίζονται ο 

Δήμος, η Άρσις και ο ΟΚΑΝΑ.  
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την πρώτη φάση (emerged themes), 3) η εισαγωγή και δεύτερου αναγνώστη ώστε να 

καταθέσει τη δική του ερμηνεία και τελικά να συγκριθεί με αυτήν του ερευνητή, 4) η 

αναγνώριση παραδειγματικών στροφών (paradigm shift), δηλαδή τροποποιήσεων 

στον τρόπο που κανείς αντιμετωπίζει και κατανοεί τον κόσμο, 5) η ανάπτυξη 

υποδειγμάτων (exemplars) (βλ. Παράρτημα Γ) που συνιστούν τα αρχετυπικά 

παραδείγματα που αναφέρονται σε κοινοτυπίες στον τρόπο σκέψης, στις γνώσεις, τις 

δεξιότητες ή τους προβληματισμούς τους και τελικά 6) η ανάπτυξη αρχών 

(principles) που προκύπτουν επαγωγικά από την ερμηνεία και σχετίζονται με το 

αντικείμενο έρευνας (σ. 44).  

Επιπλέον κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν και κάποιες μεθοδολογικές 

προτάσεις των Smith et al. (2009) όπως τα γλωσσικά σχόλια, η ανίχνευση συνδέσεων 

μεταξύ των θεμάτων που αναδύθηκαν από την ανάλυση. Ωστόσο σε σχέση με τα 

επίπεδα ανάλυσης των Smith et al. που προσάρμοσαν το μοντέλο της ερμηνείας τους 

στις απαιτήσεις της ψυχολογικής έρευνας, η συγκεκριμένη παρέμβαση για την 

αστεγία περιορίστηκε στην εμβάθυνση της μέχρι του σημείου που δεν υπεισερχόταν 

σε πεδία που άπτονται της ψυχολογίας.  

Οι ερμηνευτικές αρχές της συγκεκριμένης μεθόδου που δέσμευσαν την 

ερευνήτρια αφορούσαν: 1) την αποκάλυψη των κρυμμένων νοημάτων της αφήγησης 

και την κατάληξη σε μια ερμηνεία στηριγμένη στο υπόβαθρο των κοινών 

κατανοήσεων των συμμετεχόντων και του ερευνητή, 2) τη διαρκή αμφισβήτηση των 

δεδομένων της έρευνας για τυχόν παρανοήσεις, ελλειμματικές ή βαθύτερες 

κατανοήσεις, 3) την κατανόηση του κόσμου των συμμετεχόντων με την εμβάπτιση σε 

αυτόν, 4) τη συνέπεια στην ερμηνευτική πορεία της σπείρας κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, 5) την αντιμετώπιση των θεμάτων που θίγονται σαν να έχουν αξία για τους 

συμμετέχοντες, 6) την αντιμετώπιση της ερμηνευτικής φαινομενολογίας σαν 

ερμηνεία της ερμηνείας των συμμετεχόντων, 7) τη διασφάλιση των συμμετεχόντων 

για την απόδοση και της δικής τους ερμηνείας, 8) την επαγωγική κίνηση στην 

αναζήτηση νοήματος αλλά και την κυκλική επαναφορά για βαθύτερες αποτυπώσεις, 

9) την παρακολούθηση κάθε αναφοράς με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή 

αναζητώντας την εσωτερική συνοχή σε ότι φαντάζει ασύνδετο και 10) την 

ενθάρρυνση της αναστοχαστικής δράσης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια και τη 

λήξη των συνεντεύξεων με συμπληρωματικά στοιχεία (Conroy, 2003: 40-41).  

Αμέσως μετά τις πρώτες ηχογραφήσεις ξεκινούσε η απομαγνητοφώνηση με τα 

απαραίτητα σύμβολα (βλ. Παράρτημα B) και οι πολλαπλές αναγνώσεις της γραπτής 

αποτύπωσης του λόγου τους. Από την πρώτη στιγμή ένα έντυπο αντίγραφο δόθηκε 

στο άτομο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως β΄ αναγνώστης για την αξιολόγηση της 

όλης διαδικασίας. Η χρήση αυτού του προσώπου υπαγορεύτηκε από τις 

μεθοδολογικές αρχές της έρευνας και ο ρόλος του ήταν να καταγράψει τις 

προσωπικές του παρατηρήσεις και τα σχόλια πάνω στα αφηγούμενα, αλλά μόνο σε 

ένα πρώτο στάδιο ερμηνείας. Ο β΄ αναγνώστης προήλθε ασφαλώς από τον 
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ακαδημαϊκό χώρο και διέθετε την αναγκαία εξοικείωση με την επιλεγείσα 

φιλοσοφική μεθοδολογία και μέθοδο. Επιπρόσθετα ήταν άριστος γνώστης των αρχών 

και των επιδιώξεων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της εμπειρικής έρευνας 

συλλήβδην. Μετά την παράδοση των σχολίων του β΄ αναγνώστη, η ερευνήτρια τα 

ενσωμάτωσε στα δικά της και μετέβη στο επόμενο επίπεδο ερμηνείας. Έτσι 

προέκυψαν τα αναδυόμενα θέματα μέσα από τις κοινοτυπίες στη σκέψη του καθενός, 

που συνήθως αποτύπωναν την προβληματική τους είτε γύρω από τους θεματικούς 

άξονες του ερωτηματολογίου είτε σε ανεξάρτητους προβληματισμούς. Η συχνή 

επανάληψη αυτών αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα κριτήρια για να 

συμπεριληφθούν στην τελική ερμηνεία. Η ανάλυση που ακολουθεί οριοθετήθηκε από 

αυτά ακριβώς τα θέματα και αποτέλεσε μια απόπειρα βαθύτερης κατανόησης του 

βιώματος της αστεγίας εμμένοντας στην οπτική γωνία του κάθε συμμετέχοντα και 

σεβόμενη το δικό τους κόσμο ενδιαφερόντων και προβληματισμών
39

.  

 

4.4 Αξιολόγηση της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου 

Η αξιολόγηση στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο 

τους καθώς η εφαρμογή τους σε ιδιαίτερα μικρά δείγματα, χωρίς πολλές φορές τη 

δυνατότητα αντιπροσώπευσης σε όλο το φάσμα του αντίστοιχου πληθυσμού, καθιστά 

ανέφικτη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Επίσης η 

αντικειμενικότητα, ένα ακόμη αίτημα των εμπειρικών μεθόδων παραμένει μετέωρο 

στις ποιοτικές έρευνες και εγκαταλείπεται οριστικά στη φαινομενολογία. Η 

υποκειμενική θεώρηση (η αλλιώς η «αυθεντία» του πρώτου προσώπου) αποτελεί το 

διακύβευμα εδώ καθώς η αντικειμενική πραγματικότητα απασχολεί την έρευνα μόνο 

μέσα από την αντανακλαστική της επίδραση στον τρόπο που η ατομική συνείδηση 

αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τα ερεθίσματα (Levering, 2006: 457). Έτσι η 

φαινομενολογία καταφεύγει σε άλλες μεθόδους αξιολόγησης που έχουν σαν πρώτο 

τους μέλημα την όσο το δυνατόν πιο πιστή παρουσίαση της ερμηνείας του πρώτου 

προσώπου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την εγγενή αδυναμία της απόλυτης 

πρόσβασης του ερευνητή ή του ίδιου του συμμετέχοντα στα βαθύτερα στρώματα του 

εαυτού του στα πλαίσια μιας έρευνας.  

Η Yardley (2000) λοιπόν αποφαίνεται πως η αξιοπιστία και η ποιότητα μιας 

ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου διέρχεται μέσα από τέσσερα κριτήρια: α) την 

ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο, β) τη δέσμευση και την αυστηρότητα στον όλο 

σχεδιασμό, γ) τη διαφάνεια και τη συνοχή στα βήματα της έρευνας και δ) την επιρροή 

και τη σημασία αυτής (σ. 219). Από αυτά τα κριτήρια μόνο το τέταρτο δεν εξαρτάται 

άμεσα από τον ερευνητή και τον ερευνητικό του σχεδιασμό καθώς επαφίεται στην 

ίδια τη φύση και την ουσία της έρευνας το αν θα αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές 
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 Στο Παράρτημα Δ συμπεριλαμβάνονται δύο πρότυπα της ερμηνευτικής ανάλυσης. 
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διερευνήσεις. Η σημασία της πάλι σχετίζεται με το επίκαιρο και επείγον του θέματος 

και τη βιβλιογραφική σπανιότητα της όλης αναζήτησης. 

Όλα όμως τα προηγούμενα κριτήρια συνδέονται άρρηκτα με το βαθμό 

δέσμευσης και τη συνέπεια του ερευνητή στο στόχο του. Συγκεκριμένα η 

ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο εμφάνισης ενός φαινομένου αρχίζει από τη στιγμή του 

θεματολογικού προσδιορισμού της έρευνας και την αιτιολογημένη επιλογή της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Αυτό περιλαμβάνει την εγγύτητα του ερευνητή με το 

κοινωνικό – πολιτιστικό πλαίσιο των συμμετεχόντων, τη διατήρηση μιας συνεχούς 

επαφής με το δείγμα, την λεπτότητα στο χειρισμό της συνέντευξης και την επιμονή 

στην κατανόηση των λεγομένων τους και μόνο
40

. Στη φάση της καταγραφής των 

δεδομένων απαιτείται η συμπερίληψη αυτολεξεί αποσπασμάτων του λόγου τους σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να φωτίζεται η προσωπική τους θεώρηση και να μπορεί ο 

αναγνώστης να συμπεράνει την εγγύτητα αυτών με την ερμηνεία που επιχειρεί στη 

συνέχεια ο ερευνητής. Εξίσου σημαντική είναι η αντιπαραβολή ή αντιστοίχηση των 

εξαγόμενων συμπερασμάτων με την τρέχουσα σχετική βιβλιογραφία στο στάδιο της 

συζήτησης (Yardley, 2000: 220-221). 

Το κριτήριο της δέσμευσης απαιτεί από τον ερευνητή να μένει σταθερά 

προσηλωμένος κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης στη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων και να αναστοχάζεται συχνά πάνω στην ικανότητά του να διεκπεραιώνει 

τα καθήκοντα που ανέλαβε. Η επιστημονική αυστηρότητα προκύπτει από την 

ακρίβεια των κινήσεών του είτε αυτές αφορούν την προσεκτική παρακολούθηση του 

λόγου των συμμετεχόντων (χωρίς να προσπαθεί να τον οδηγήσει σε συγκεκριμένες 

απαντήσεις) είτε επιδιώκουν την σε βάθος ερμηνεία (Yardley, 2000: 221) (δεν θα 

πρέπει ωστόσο κανείς να υπερβάλλει και να ξεφεύγει από όσα ειπώθηκαν 

καταφεύγοντας στην πιθανολογία και την αοριστολογία).  

Τέλος η απαίτηση για διαφάνεια και συνοχή καλύπτεται από την σαφή 

παρουσίαση όλων των σταδίων της έρευνας στο καθαυτό κείμενο με αιτιολόγηση των 

επιλογών που έγιναν σε κάθε περίπτωση. Η συνοχή της ερμηνευτικής μεθόδου κατά 

τη Yardley προκύπτει από την σύνδεση όλων των σταδίων της έρευνας με ένα 

εκπεφρασμένο πλαίσιο αρχών που θέτει ως κορωνίδα του την παρουσίαση του 

καθαυτού εξεταζόμενου φαινομένου. Έτσι η όλη προσπάθεια για ερμηνεία της 

ερμηνείας του συμμετέχοντα θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα και να φαίνεται σε 

κάθε τέτοια απόπειρα. Επιπλέον για την εξακρίβωση της συνεκτικότητας του 

κειμένου θα πρέπει ο ερευνητής να αναγιγνώσκει το κείμενο πολλαπλώς και μάλιστα 

ως εξωτερικό στοιχείο της έρευνας για να εντοπίσει σημεία ασύνδετα ή μη λογικά 

συνδεόμενα (Yardley, 2000: 222). Χρήσιμο κρίνεται σε αυτό το στάδιο να ανατεθεί η 

ανάγνωση του κειμένου από ανθρώπους που δεν σχετίζονται με την έρευνα ώστε να 

είναι περισσότερο αποστασιοποιημένοι από αυτή.  
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 Η ίδια ευαισθητοποίηση θα πρέπει να επιδεικνύεται και κατά την επιλογή του β΄ αναγνώστη και τον 

εμποτισμό του στις βασικές αρχές της έρευνας.  
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4.5 Η ανάλυση 

Η ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων που ακολουθεί θα παρουσιαστεί μέσα από 

μια συγκεκριμένη δομή στην αρχή της οποίας σκιαγραφείται το πλαίσιο στο οποίο 

έλαβε χώρα η κάθε συνέντευξη και παρατίθενται οι προκαταλήψεις της 

ερευνήτριας όπως προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια της κάθε συνέντευξης. Στη 

συνέχεια έπονται κάποια γλωσσικά σχόλια (linguistic comments) που αφορούν στη 

λειτουργική χρήση της γλώσσας (π.χ. την επιμονή στη χρήση συγκεκριμένων 

αντωνυμιών, προσώπων αφήγησης, τη συνυποδηλωτική χρήση αυτής, την επανάληψη 

λέξεων ή φράσεων κ.α.), τα παραγλωσσικά στοιχεία (παύσεις, γέλιο, τόνος/ 

επιτονισμός, ένταση φωνής, ύφος), ο βαθμός επάρκειας στην κατανόηση και η 

ανταπόκριση στις ερωτήσεις. Οι σημειώσεις/σχόλια επί του πεδίου (field notes) 

συμπληρώνουν την εικόνα προσθέτοντας το εξωγλωσσικό πλαίσιο της συνέντευξης 

(χειρονομίες, κινήσεις/ βηματισμός, στάση του σώματος, έκφραση προσώπου, 

βλέμμα και μορφασμοί) και στο τέλος καταγράφονται τα αναδυόμενα θέματα, η 

οπτική τους γωνία δηλαδή για το βίωμα της αστεγίας με χαρακτηριστικά αυτούσια 

αποσπάσματα, για να αποδοθεί η δυναμική της προσωπικής αφήγησης.  

Σε αυτό το σημείο και πριν αρχίσουν να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

κρίθηκε σημαντικό να παρατεθούν οι γενικότερες προδιαθέσεις της ερευνήτριας πριν 

το εγχείρημα της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί ικανός ο αναγνώστης να 

αποτιμήσει τα εξαγώγιμα συμπεράσματα κάτι που αποτελεί ένα βασικό στάδιο της 

αξιολόγησης. Οι πρώτες ανησυχίες, λοιπόν, αφορούσαν στην ομάδα στόχου και 

σχετίζονταν με το ενδεχόμενο να είναι οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι
41

 ή να 

έχουν ιδιαίτερα χαμηλό γνωστικό επίπεδο, ώστε να παρακωλυθεί η επικοινωνία και 

να εξαχθούν βιαστικές ή άσχετες απαντήσεις. Οι σκληρές συνθήκες διαβίωσής τους 

προκάλεσαν τη σκέψη ότι θα μπορούσαν να επιδείξουν οποιαδήποτε μορφή 

αρνητικής ή και επιθετικής στάσης στην ερευνήτρια, να προσδοκούν σε κάποια 

μορφή ανταπόδοσης για τη συμμετοχή τους, να δυσφορήσουν ή να ανταποκριθούν με 

φειδώ στις ερωτήσεις και, το χειρότερο, να είναι ανειλικρινείς. Μετά την πρώτη 

περιήγηση στα συσσίτια ένας παράγοντας ανησυχίας ήταν ο αυξημένος δείκτης 

επικινδυνότητας των σημείων που σύχναζαν ή η ακαταλληλότητα κάποιων χώρων για 

τη συνέντευξη. Κατά τη φάση της προετοιμασίας και αφού αναστοχάστηκε αρκετά 

πάνω στη φύση της έρευνας, οι προδιαθέσεις της επικεντρώθηκαν στην προσωπική 

της ετοιμότητα για το εγχείρημα και κυρίως στη διακριτικότητα με την οποία θα 

προσέγγιζε αυτούς τους ανθρώπους, στη δυνατότητα ψυχολογικής αποστασιοποίησης 

από τα αφηγούμενα, στην αποφυγή ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών με τους 
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 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι δε διδάχθηκαν ποτέ γραφή και ανάγνωση, άρα δε φοίτησαν 

ποτέ στο σχολείο (οργανικά αναλφάβητοι) και όσοι διδάχθηκαν γραφή και ανάγνωση, αλλά στη 

συνέχεια δεν καλλιέργησαν αυτές τις γνώσεις, με αποτέλεσμα να ατονήσουν και να ξεχαστούν 

(λειτουργικά αναλφάβητοι). 
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ερωτώμενους και τέλος στην καταλληλότητα της εμφάνισης, της συμπεριφοράς αλλά 

και της στάσης του σώματός της στην συνάντησή τους.  

 

4.6 Ο ερευνητής: προσωπικότητα και ερμηνεία 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλάνο η παρουσίαση της ανάλυσης του λόγου των 

συμμετεχόντων γίνεται σε ένα πρώτο στάδιο όπου κυριαρχεί η περιγραφή του 

φαινομένου της αστεγίας και η ατόφια νοηματοδότηση του κάθε υποκειμένου σε 

αυτό. Η φωνή της ερευνήτριας σκόπιμα περιορίστηκε σε αυτό το στάδιο με σαφή 

πρόθεση να εισχωρήσει ο αναγνώστης στον εσωτερικό τους κόσμο με τις λιγότερες 

δυνατές εξωτερικές παρεμβάσεις. Άλλωστε η ερμηνευτική φαινομενολογία ποτέ δεν 

απέκλεισε τη (χρονική) προτεραιότητα και αναγκαιότητα της περιγραφής έναντι της 

ερμηνείας.  

Στο δεύτερο όμως στάδιο, που αναπτύσσεται στην ενότητα με τα 

συμπεράσματα, η ερευνήτρια ερμηνεύει το λόγο των συμμετεχόντων με γνώμονα και 

τις προσωπικές της προ-εννοήσεις για όσα συζητήθηκαν, μένοντας πιστή στην 

χαϊντεγκεριανή προσέγγιση της φαινομενολογίας. Η ερμηνεία προκύπτει μέσα στα 

πλαίσια της προσπάθειάς της να αποκαλύψει τις βαθύτερες πτυχές αυτής της δι-

υποκειμενικής θεώρησης του καθενός στο υπό εξέταση φαινόμενο. Έτσι τα 

συμπεράσματα αποτελούν παρατίθενται οι παραδειγματικές στροφές των 

συμμετεχόντων, οι γενικές αρχές που αναδύθηκαν από την αναζήτηση κοινών τόπων 

στη σκέψη τους και η ερμηνευτική σκοπιά της ερευνήτριας.  

 

4.7 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Ως προς τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά οι συμμετέχοντες διαμένουν όλοι στη 

Θεσσαλονίκη και το ηλικιακό τους εύρος κυμαίνεται από τριάντα τεσσάρων μέχρι 

πενήντα πέντε ετών. Όλοι έχουν ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση με ανώτερο 

τίτλο σπουδών το απολυτήριο λυκείου, εκτός από τον Πασχάλη. Το μορφωτικό 

επίπεδο των γονιών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χαμηλό (δημοτικό), ενώ 

μόνο ο πατέρας του Κώστα αποφοίτησε από κάποια νομική σχολή (όχι όμως 

εφάμιλλη της σημερινής πανεπιστημιακής). Ως προς την οικογενειακή τους 

κατάσταση διαζευγμένοι είναι ο Νίκος, ο Πασχάλης και ο Ντάφυ, ο Κώστας είναι 

ελεύθερος και η Γεωργία παντρεμένη. Από αυτούς παιδιά έχουν η Γεωργία, ο Νίκος 

και ο Ντάφυ.  

Και οι πέντε συμμετέχοντες ήταν άνεργοι την περίοδο διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων με χρονικό εύρος από ένα μέχρι και δώδεκα έτη (Γεωργία) και 

διατηρούν κάρτα ανεργίας (εκτός του Κώστα που έχει φορολογικά κωλύματα). Οι 

άντρες διαθέτουν κάποια επαγγελματική εξειδίκευση (Νίκος: πωλητής, Ντάφυ: 

τεχνίτης εργαλειομηχανουργών και επεξεργαστής δερμάτων για αξεσουάρ, 

Πασχάλης: ψήστης και υπάλληλος σε εταιρία ιδιωτικής φύλαξης, Κώστας: ελεύθερος 
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ρεπόρτερ, φωτογράφος και φροντιστής ΑΜΕΑ) και η Γεωργία πέρασε από διάφορους 

επαγγελματικούς χώρους. Οι μηνιαίοι πόροι των αντρών είναι μηδενικοί, ενώ η 

Γεωργία ζει ακόμη με επίδομα των 313 ευρώ το μήνα (γι’ αυτό άλλωστε είναι και η 

μόνη που δεν διαμένει στους δρόμους αλλά σε ενοικιαζόμενο σπίτι). Οι περισσότεροι 

θεωρούνται νεο-άστεγοι, ενώ μόνο η Γεωργία έζησε ως τυπικά άστεγη ενάμιση χρόνο 

αλλά σύμφωνα με τον ορισμό του ETHOS θεωρείται άστεγη εννιά χρόνια
42

.  

Η κατάσταση της υγείας τους σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις είναι πολύ καλή 

με τον Ντάφυ να επιλέγει το «καλή» ενώ μόνο η Γεωργία τη χαρακτήρισε «πολύ 

κακή». Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι οι προσωπικές τους εκτιμήσεις για 

την υγεία τους είναι εξαιρετικά θετικές ενώ κάποιοι είχαν πρόσφατα περιστατικά 

νοσηλείας (βραχύβιας ή μακροχρόνιας) όπως ο Κώστας και ο Πασχάλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
42

 Η Γεωργία φιλοξενούταν για πολλά χρόνια σε σπίτι άλλων και δεν κατέβαλε τίποτα για τη 

συντήρηση αυτού. Κατά τη χρονική στιγμή της έρευνας νοίκιαζε ένα σπίτι ακατάλληλο για οίκηση. 
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Κεφάλαιο 5 

Ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων 

 

 

5.1 Η Γεωργία 

Η συνέντευξη με τη Γεωργία διενεργήθηκε σε δύο φάσεις στο διαμέρισμα που έμενε 

με την τρίχρονη κόρη της. Αν και πολλοί θα τη θεωρούσαν στεγασμένη, η περίπτωσή 

της συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, διότι στο παρελθόν έχει υπάρξει τυπικά άστεγη για 

ενάμιση χρόνο και έκτοτε έζησε πολλά χρόνια φιλοξενούμενη σε σπίτια συγγενών 

από αδυναμία να αναλάβει μόνη της τη συντήρηση σπιτιού. Επιπλέον, το διαμέρισμα 

του ενός δωματίου που διέμενε βρισκόταν σε ένα υπόγειο οικοδομής στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τον διευρυμένο ορισμό της αστεγίας ήταν 

υποτυπώδες σπίτι καθώς δεν πληρούσε πολλές προϋποθέσεις υγιεινής (ανεπαρκής 

φωτισμός και αερισμός, υγρασία και μυρωδιά μούχλας). 

Στην πρώτη συνάντησή μας στο σπίτι παρευρίσκονταν και άλλοι πρώην 

χρήστες φίλοι της για να της παρέχουν βοήθεια λόγω της σωματικής της αδυναμίας 

να φροντίσει ικανοποιητικά τον εαυτό της και το παιδί μετά από μια δυσάρεστη 

περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Απομονωθήκαμε στο δωμάτιο της μικρής αφού 

ζητήσαμε από τους παριστάμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους χαμηλόφωνα. 

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο ίδιο σπίτι από όπου όμως θα μετακόμιζαν 

σύντομα και γι’ αυτό είχαν ήδη συσκευάσει κάποια πράγματα. Αυτή τη φορά 

καθίσαμε στην κουζίνα και ήταν εμφανές ότι είχε φροντίσει ώστε ο χώρος να είναι 

καθαρός από καπνό τσιγάρων, να μην παρευρίσκονται άλλοι τριγύρω και να 

απομονώσει το παιδί στο δωμάτιό της με ένα άλλο κοριτσάκι από τη γειτονιά.  

 

5.1.1 Οι προκαταλήψεις της ερευνήτριας 

Οι πιο σημαντικές προκαταλήψεις μου αφορούσαν στην ικανότητα της Γεωργίας να 

συμμετάσχει στην έρευνα παρέχοντας ουσιαστικό υλικό, ειδικότερα αφότου 

πληροφορήθηκα για το ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μετά τη μεταφορά του 

συζύγου της στο τμήμα μεταγωγών. Οι ενδοιασμοί μου μεγάλωσαν, όταν κατά τη 

διάρκεια της πρώτης συνομιλίας η κόπωση και η αϋπνία την κατέβαλαν τόσο που 

πολλές φορές αναγκάστηκα να τη ρωτήσω αν θα ήθελε να διακόψουμε για μια άλλη 

συνάντηση. Οι διαρκείς διαβεβαιώσεις της, ότι αισθάνεται όμορφα και 

ανακουφιστικά συζητώντας γι’ αυτά τα θέματα καθώς και η ακρίβεια στις απαντήσεις 

της, αποτέλεσαν το σπουδαιότερο λόγο για τη συνέχιση της συνέντευξης.  

Σημαντικός παράγοντας άγχους κατά την πρώτη συνάντησή μας – και αφότου 

διαπίστωσα ότι δεν θα ήμασταν μόνες- ήταν η ασφάλειά μου περιτριγυρισμένη από 

πρώην χρήστες, σε ένα υπόγειο αργά το βράδυ. Επίσης ανησυχούσα για την 

ικανότητά μου να προσεγγίσω με διακριτικό τρόπο (φραστικά και πρακτικά) την 

προσωπικότητά της χωρίς να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Όλες αυτές οι αναστολές 
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ωστόσο υποχώρησαν μετά την πρώτη συνεύρεση και στη δεύτερη αισθανόμουν πια 

πολύ σίγουρη για την όλη διαδικασία
43

. 

 

5.1.2 Γλωσσικά σχόλια 

Η Γεωργία είχε μια σχετικά αργή ταχύτητα στο λόγο της που φαίνεται ότι οφειλόταν 

στην κακή κατάσταση της υγείας της, στην έλλειψη ύπνου και στην καταπονημένη 

ψυχολογία της. Έτσι ο τόνος της φωνής της ήταν σχετικά χαμηλός – αν και 

ανταποκρινόταν θετικά κάθε φορά που της ζητούνταν να τον αυξήσει για την 

ποιότητα του ήχου της ηχογράφησης - και σε κάποιες ενδοσκοπικές της αναφορές σε 

προσωπικά ή οικογενειακά δράματα συνοδευόταν από ένα αμυδρό κλάμα. Κατά τη 

διάρκεια της αφήγησής της χρησιμοποιούσε κυρίως το α΄ ενικό ή το α΄ πληθυντικό 

πρόσωπο όταν εκφραζόταν ως εκπρόσωπος της ομάδας των εξαρτημένων ή πρώην 

τοξικομανών αλλά και σε κάθε παροντική αναφορά της αφού, για τη Γεωργία η 

ύπαρξή της ταυτίζεται απόλυτα με αυτή του συζύγου και του παιδιού της.  

Οι παύσεις στην ομιλία της ήταν πολύ συγκεκριμένες – καθώς τη διέκρινε μια 

συνεχής ροή σκέψης- και εντοπίζονταν στα σημεία όπου χρειαζόταν να ανακαλέσει 

στη μνήμη της κάποιες πληροφορίες για χρονικές περιόδους ή ονόματα και όταν 

έπρεπε να τονίσει κάθε λέξη χωριστά για να αναδείξει τη σημασία που είχαν για 

εκείνη τα λεγόμενά της όπως στη φράση «δε θέλω τον οίκτο κανενός»
44

 και όταν 

αναφέρθηκε στο θέαμα μιας σκληρής σκηνής από την παιδική της ηλικία. Οι πιο 

αμφίθυμες εκδηλώσεις της ήταν στις εναλλαγές γέλιου και οργής, όταν, μετά από τις 

ειρωνικές απαντήσεις της για τη συμπαράσταση της πολιτείας και τη στάση των 

δημοσίων λειτουργών, συνέχιζε με αυξημένη ένταση στη φωνή της προκειμένου να 

εκφράσει την αγανάκτησή της για τα «σκουριασμένα γρανάζια» του κράτους. 

Επιπλέον στα σημεία που εκδήλωνε δυσαρέσκεια για κάτι παρέθετε σε ευθύ λόγο τα 

λόγια των συνομιλητών της προσπαθώντας να μιμηθεί τις φωνές τους. Έτσι 

προσέδιδε στο λόγο της μια αίσθηση αντικειμενικότητας και δικαιολογούσε έμμεσα 

τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς και τα συναισθήματα. 

Το ύφος της ήταν σε πολλά σημεία ειρωνικό αλλά και σαρκαστικό, ενώ συχνά 

αυτός ο σαρκασμός είχε μια αυτο-αναφορική διάσταση. Η επιθετικότητά της 

διοχετευόταν στις αφηγήσεις της για το κράτος και τους λειτουργούς κοινωνικής 

αρωγής, οπότε και ξέφευγε σε ένταση η φωνή της, ή σε περιπτώσεις όπου αδικήθηκε 

στις διαπροσωπικές της σχέσεις. 

Το λεκτικό της επίπεδο ήταν αρκετά καλό και αντίστοιχο της μόρφωσής της 

χωρίς όμως εκτενή χρήση ιδιωτισμών (γλώσσα αργκό) προερχόμενων από την ένταξή 

της στην υποομάδα των ναρκομανών παρά μόνο κάποιων λέξεων όπως «τζάνκι», 

                                                                 
43

 Η ώρα της συνέντευξης και ο τόπος ορίστηκαν από την ίδια και σεβάστηκα την επιθυμία της λόγω 

των ιδιαίτερων αναγκών της και της παρουσίας του παιδιού. 
44

 Σε κάθε περίπτωση παραπομπής στο λόγο των συμμετεχόντων το απόσπασμα θα τίθεται σε 

εισαγωγικά και θα αποτελεί πιστή αποτύπωση αυτού με τα απαραίτητα σύμβολα απομαγνητοφώνησης 

(βλ. Παράρτημα Β).  
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«πρεζόνι», «έπινε». Η εμπλοκή της με το νόμο και τον ΟΚΑΝΑ διαφαινόταν στους 

νομικούς και ιατρικούς όρους που χρησιμοποιούσε – αν και με αμφίβολη ορθότητα – 

τους οποίους εξηγούσε ώστε να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αξιόποινης πράξης ή 

η καταλληλότητα της αγωγής που ακολουθούσε. Τέλος χειριζόταν ικανοποιητικά το 

μεταφορικό λόγο π.χ. «οι τσέπες είναι βαθιές», «έχει πέσει πολύ μαύρη πέτρα πίσω» 

και η μόνη συχνή επανάληψη λέξεων ήταν τα «τζάνκι» και «παιδί μου» αλλά και το 

επιλογικό «εντάξει;» των απαντήσεων της. Οι επαναλήψεις αυτές μου αποτυπώνουν 

αφενός τις κύριες ανησυχίες της, τον κοινικό αποκλεισμό και τη μητρική της 

υπόσταση και αφετέρου μου έδωσαν την εντύπωση ότι επρόκειτο είτε για μια 

ιδιότυπη μορφή συναίνεσης από την ερευνήτρια είτε για μια εσωτερική επιβεβαίωση 

των επιλογών της σε συγκεκριμένες φάσεις της ζωής της.  

 

5.1.3 Σχόλια επί του πεδίου 

Η συνέντευξη με τη Γεωργία έγινε σε ένα παιδικό δωμάτιο πάνω στο κρεβάτι του 

παιδιού και έτσι η στάση του σώματός μας ήταν προσαρμοσμένη στην κατασκευή 

του κρεβατιού. Πολλές φορές η κούραση την έκανε να γέρνει το σώμα της τόσο που 

φαινόταν ότι θα πέσει –αυξάνοντας τη δική μου ανησυχία για την αρτιότητά της- 

όμως επανερχόταν διαβεβαιώνοντάς με ότι είναι καλά και επιθυμεί να συνεχίσουμε. 

Η διαδικασία διακόπηκε μία φορά για να επιπλήξει τους ανθρώπους στην κουζίνα για 

τη φασαρία που προκαλούσαν και την άλλη φορά για να απαντήσει σε ένα επείγον 

τηλεφώνημα. Αμέσως μετά επανήλθε και, αφού ζήτησε συγνώμη για τη διακοπή, 

συνέχισε απαντώντας πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις.  

Κατά τη δεύτερη φάση της συνέντευξης, υπήρξαν τρεις περιπτώσεις έντονης 

σωματικής δραστηριότητας. Η πρώτη ήταν στο σημείο που ρωτήθηκε για την 

αίσθηση του φύλου της μέσα από αυτές τις περιπέτειες της χρήσης/ απεξάρτησης και 

της στεγαστικής ανασφάλειας, όπου διέκοψε τη συνέντευξη για να μου δείξει τη 

φωτογραφία της ταυτότητάς της ως αποδεικτικό της αισθητικά διαφορετικής 

εμφάνισής της στο παρελθόν. Τη δεύτερη φορά σηκώθηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη για 

να αναπαραστήσει με νευρικές κινήσεις ένα περιστατικό άδικης κατηγόριας από 

φιλικό πρόσωπο. Στο τέλος της συνέντευξης εμφάνισε ένα γράμμα από την 

αλληλογραφία που διατηρούσε με τον άντρα της μέσα από το κρατητήριο και 

ιδιαίτερα συγκινημένη με παρακάλεσε να το διαβάσω.  

 

5.1.4 Τα αναδυόμενα θέματα  

α. Οι δημόσιοι και «ιδιωτικοί» χώροι των αστέγων 

Ο προσωπικός χώρος της Γεωργίας είναι το διαμέρισμα του ενός δωματίου που 

νοίκιαζε με τον άντρα της στο υπόγειο μιας οικοδομής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Ο χώρος ήταν ιδιαίτερα ανθυγιεινός καθώς διέθετε μόνο ένα παράθυρο και μια 

μπαλκονόπορτα για αερισμό στον ακάλυπτο χώρο και η τουαλέτα ήταν ένας χώρος 
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μέσα στο μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού. Η Γεωργία υπερβάλλοντας ως προς την 

έκταση του σπιτιού της το προσδιόρισε ως εξής: «Οι προσωπικοί μου χώροι είναι ένα 

παιδικό δωμάτιο (.) και μια >κουζίνα, καθιστικό, κρεβατοκάμαρα όλα μαζί θα έλεγα» 

τονίζοντας πως ο μόνος διακριτός χώρος ήταν το δωμάτιο του παιδιού τους καθώς 

όλοι οι άλλοι που αναφέρονται αφορούσαν τη λειτουργία της κουζίνας. Μια σύντομη 

παρατήρηση στο χώρο αναδείκνυε όλες τις προσπάθειες της Γεωργίας και του 

συζύγου της να τον διαμορφώσουν με την αισθητική ενός τυπικού ελληνικού 

σπιτιού
45

 έχοντας ως κύριο μέλημα να εξασφαλίσουν για το παιδί τους το καλύτερο 

μέρος του, το μοναδικό διακριτό δωμάτιο.  

Αυτό το σπίτι το είχε νοικιάσει με τον σύζυγό της με κανονική μίσθωση όπως 

μου επισήμανε, στη φάση όμως της έρευνας αυτός κρατούνταν στο τμήμα μεταγωγών 

και αυτό δυσχέραινε την οικονομική της δυνατότητα να πληρώνει γι’ αυτό. Μάλιστα 

στη δεύτερη συνάντηση μου είχε αποφασιστεί ήδη η μετακόμισή τους σε άλλο σπίτι, 

οικονομικότερο και που θα τους εξασφάλιζε καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Στην τρίτη 

πια συνάντησή μας το καλοκαίρι, μου δήλωσε ότι από τότε και έπειτα θα 

φιλοξενούνταν πια σε ένα διαμέρισμα που τους παραχωρούσε ένα ζευγάρι γνωστών 

τους.  

Η έντονη κινητικότητα στη στέγαση είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην 

περίπτωση της Γεωργίας καθώς και στο παρελθόν, κυρίως μετά το διαζύγιό της με 

τον πρώτο της σύζυγο και την εμπλοκή της με τα ναρκωτικά, είτε φιλοξενούνταν σε 

συγγενικά σπίτια είτε έζησε για ενάμιση χρόνο σε έναν σκελετό σπιτιού χωρίς σκεπή. 

Η Γεωργία προσπάθησε να εξασφαλίσει σπίτι μέσω της Πρόνοιας καθώς διέθετε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά, σύμφωνα με την ίδια, το αίτημά της αγνοήθηκε 

λόγω πολιτικών αλλαγών και σκανδάλων: «Επειδή έγινε αυτό το πρόβλημα με τον 

κύριο αυτό (.) δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα γιατί έχει παγώσει το θέμα του 

οπότε έχουν παγώσει και τα δικά μας. Και όταν βγήκε το θέμα από τον πάγο πια 

((ειρωνεία)) είχε χαλάσει (.) δηλαδή δεν γινόταν τίποτα και δεν υπήρχε σπίτι». Η 

κατάσταση της Γεωργίας είναι ενδεικτική πλέον για έναν μεγάλο αριθμό ελληνικών 

νοικοκυριών που μετά την κρίση είτε διαμένουν σε διαμερίσματα χωρίς νερό και 

ρεύμα είτε παρακρατούν παράνομα το οίκημα μέχρι να έρθει εντολή έξωσης είτε 

φιλοξενούνται σε συγγενείς – ειδικά στην περίπτωση μητέρων με παιδιά – μέχρι να 

βρεθεί μια καλύτερη λύση.  

Οι κοινωνικοί της χώροι περιορίζονται στο σπίτι της καθώς είναι ανάγκη να 

παρευρίσκεται κοντά στο παιδί της, στις πλατείες της πόλης που μπορεί να 

συναντήσει ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν και στον χώρο 

του ΟΚΑΝΑ αλλά όπως διευκρίνισε μόνο για την ίδια. Η επιλογή αυτών γίνεται με 

με δύο κριτήρια, το πόσο «δακτυλοδεικτούμενη» αισθάνεται σε αυτούς και την 

                                                                 
45

 Στο χώρο της κουζίνας στοιβαζόταν ένας καναπές, κάποιες ηλεκτρικές συσκευές όπως πλυντήριο 

(χαλασμένο), φουρνάκι, ψυγείο και ένα μικρό τραπεζάκι σαλονιού, ενώ στο δωμάτιο βρισκόταν ένα 

κρεβάτι, τηλεόραση μικρή και πολλά ρούχα και παιχνίδια – τα οποία είχαν εξασφαλίσει από τις ΜΚΟ 

ή την Εκκλησία - πεταγμένα κάτω καθώς δεν υπήρχε ντουλάπα.  
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καταλληλότητά τους για το παιδί της. Στην τωρινή της κατάσταση, τον διαρκή 

περιορισμό της στο σπίτι, την περιθωριοποίηση και τον ρατσισμό που βιώνει, 

αντιπαράβαλε την εμπειρία της στις Σέρρες που απολάμβανε την κοινωνική 

συναναστροφή φίλων σε δημόσιο πάρκο της πόλης. Η αναφορά στο παρελθόν της 

στις Σέρρες έχει στοιχεία αναπόλησης καθώς η περιγραφή του πάρκου συνοδεύτηκε 

από θετικής χροιάς λέξεις «άνετα», «απλά», «γελούσα» ενώ το παρόν της με τη 

φράση: «δε θα ένιωθα κλεισμένη μέσα σε τέσσερα ντουβάρια».  

 

β. Η χρονική διάσταση της καθημερινότητας 

Ο χρόνος στη ζωή της: «((γελάει)) Μονίμως βράδυ. […] Γιατί τότε είναι ο χρόνος 

που απλά μπορώ να ξεσπάσω, να κλάψω, να σκεφτώ, να πέσω στα πόδια μου, να 

νευριάσω με τον εαυτό μου, να μιλήσω, να πω φταις για εκεί που είσαι (.) αλλά χωρίς 

να πληγώνω μια παιδική καρδούλα». Την ημέρα προσπαθεί να αφιερώνεται στις 

γονεϊκές της υποχρεώσεις και να συμπαραστέκεται στο σύζυγό της, ενώ τα βράδια 

βρίσκει προσωπικό χρόνο για εκτόνωση, περισυλλογή και αυτοτιμωρία.  

 

γ. Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Το συγγενικό περιβάλλον στην περίπτωση της Γεωργίας δεν προσφέρει καμιά 

ουσιαστική στήριξη καθώς οι συγγενείς έχουν αποστασιοποιηθεί είτε λόγω της 

εμπλοκής του ζευγαριού με τα ναρκωτικά είτε λόγω των διαταραγμένων σχέσεων από 

το πρώτο της διαζύγιο και έπειτα. Η απόρριψη αυτή συμπληρώνεται και από την 

απογοήτευσή της για την εκμετάλλευση που νιώθει να υφίσταται από τα δύο παιδιά 

που έχει από τον πρώτο της γάμο: «έχει πέσει πολύ μαύρη πέτρα πίσω, έχει πέσει 

μαύρη πέτρα ακόμη και στη δεκαεξάχρονη κόρη μου πλέον και στον δεκαπεντάχρονο 

γιο μου».  

Σε μια ενδοσκοπική αναφορά στις παιδικές της αναμνήσεις η Γεωργία 

αποκάλυψε μια σειρά από τραυματικά βιώματα που προέρχονταν από τη σωματική 

της δυσπλασία,
46

 την εξάρτηση του πατέρα της από το αλκοόλ, την αυστηρή επιβολή 

της βούλησής του στο θέμα των σπουδών της, την κακή σχέση των γονιών της και τη 

δυσχερή οικονομική τους κατάσταση: «Γιατί όταν εγώ από παιδί η μόνη κουβέντα 

που άκουγα ήταν ότι ήμουν είμαι σακάτικο και °δεν έχω να προσφέρω κάτι. Ότι ο 

μπαμπάς μου λυπάται που με έκανε και καλύτερα να έκανε μια βόλτα στο πάρκο 

[…]». Η μόνη θετική επαφή ήταν αυτή με τη μητέρα της που είχε βέβαια πολλά 

στοιχεία εξάρτησης της μιας από την άλλη. Η προσπάθειά της να δραπετεύσει από 

την πατρική εστία την οδήγησε σε έναν βιαστικό γάμο, όπου υπήρξε θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας και υποτίμησης της προσωπικότητάς της. Αυτό την οδήγησε 

σε κατάθλιψη καθώς ακολούθησε ο θάνατος της μητέρας της. Ωστόσο για την 

Γεωργία η μεγαλύτερη μάχη είναι αυτή που δίνει όλο το χρονικό διάστημα που 

                                                                 
46

 Η Γεωργία είχε εκ γενετής το ένα της πόδι πιο κοντό από το άλλο και γι’ αυτό κατέφυγε σε 

εγχειρήσεις κατά την παιδική της ηλικία.  
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ακολούθησε της σύλληψης του άντρα της για μεταφορά ναρκωτικών και της 

απομάκρυνσής του από την οικογένεια. Το γεγονός αυτό εκτός από τη 

συναισθηματική αποσταθεροποίηση προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα, κυρίως 

οικονομικής φύσης και έφεραν τη Γεωργία ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με τον 

κίνδυνο της αστεγίας και αυτή τη φορά με το παιδί μαζί της: «Ο μεγαλύτερος φόβος 

τώρα; Είναι στο ότι θα μείνω αναγκαστικά για πολύ καιρό μόνη μου με τη μικρή και 

θα ’χω πολύ δύσκολο οικονομικό πρόβλημα. […] θα ’χω πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

((τόνισε κάθε λέξη)) […] τότε θα μείνω πραγματικά άστεγη, πραγματικά θα 

υποσιτίζομαι ή θα τρέχω στα συσσίτια και υποχρεωτικά θα σέρνω πίσω μου και ένα 

παιδί. ((η φωνή της συνοδεύεται και από έναν ήχο κλάματος))».  

Η πολιτεία δεν προσφέρει κανενός είδους υποστήριξη σε αστέγους και πρώην 

τοξικομανείς κατά την άποψη της Γεωργίας. Οι αρχές μεροληπτούν στον τρόπο που 

διαχειρίζονται τις διάφορες περιπτώσεις και ολιγωρούν χαρακτηριστικά στην 

αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, όπως το δικό της στεγαστικό πρόβλημα. Οι 

άστεγοι εισπράττουν κυρίως εμπαιγμούς και καμία ουσιαστική ελάφρυνση της 

κατάστασής τους. Επιπλέον κάποιες προνοιακές παροχές όπως τα συσσίτια, 

προϋπήρχαν της κρίσης αλλά σαφώς με μικρότερη δυναμική σίτισης και κατά 

συνέπεια όλες οι άλλες κρατικές παροχές εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπαιγμού και 

της εκμετάλλευσης για ψηφοθηρικούς λόγους. Την κρατική ανεπάρκεια καλύπτουν οι 

ΜΚΟ είτε στηρίζοντάς τους σε καθημερινές και επείγουσες ανάγκες είτε με τον 

συμβουλευτικό τους ρόλο σε νομικά ζητήματα. Το νομικό πλαίσιο προστασίας τους 

υπάρχει μόνο θεσμικά – χωρίς πρακτική εφαρμογή των νόμων - και αυτό αυξάνει τις 

ανησυχίες της και κλονίζει την εμπιστοσύνη της συνυπολογίζοντας και την 

οικονομική κρίση που ελαχιστοποίησε κάθε κίνηση αρωγής προς τις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες. 

Ειδικά για τους πρώην χρήστες η κατάσταση επιφορτίζεται από τη συνεχή 

αμφισβήτιση της κοινωνίας στις προσπάθειες απεξάρτησης που καταβάλουν. Αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο η Γεωργία θεώρησε σημαντική τη συμμετοχή της 

στην έρευνα, ώστε να δημοσιοποιηθούν τα προβλήματα και οι ανάγκες της ομάδας 

στην οποία ανήκε. Στο παρελθόν μάλιστα συμμετείχε σε συλλογικές κινήσεις 

διαμαρτυρίας των απεξαρτημένων για τον ίδιο λόγο.  

Η Γεωργία βρίσκει συμπαράσταση στο πρόσωπο μεμονωμένων ανθρώπων που 

τη στηρίζουν ηθικά, υλικά και πρακτικά ειδικά στην κρίσιμη αυτή καμπή της ζωής 

της. Συγκινείται από το γεγονός ότι ένας συγκεκριμένος συμπολίτης τους τούς 

εμπιστεύτηκε, παρά το βεβαρυμμένο παρελθόν τους και τους στηρίζει παρόλο που 

και ο ίδιος αντιμετωπίζει οξύτατα οικονομικά προβλήματα. Το πιο σπουδαίο είναι ότι 

ο άνθρωπος αυτός δεν συνδέεται με κανέναν άλλο τρόπο μαζί τους ούτε προέρχεται 

από το χώρο των απεξαρτημένων, άλλωστε με αυτούς είναι πιο επιφυλακτική από 

όλους. 
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δ. Στοιχεία προσωπικότητας 

Η εμφάνισή της ήταν αρκετά παραμελημένη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην οικονομική της αδυναμία να προσφέρει οποιαδήποτε πολυτέλεια περιποίησης 

στον εαυτό της εφόσον η κύρια προτεραιότητά της είναι το παιδί και ο φυλακισμένος 

σύζυγος. Τα ρούχα τους προέρχονται από τις ΜΚΟ και έτσι είναι αταίριαστα με το 

σωματότυπό τους. Βέβαια μετά την επίδειξη μιας προσωπικής της φωτογραφίας 

τόνισε την επιδίωξή της να επιμεληθεί τον εαυτό της στο μέλλον ως μια σημαντική 

απόδειξη της επαναφοράς της στη νηφάλια ζωή.  

Συναισθηματικά η Γεωργία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη, γιατί οι δυστυχίες στη 

ζωή της είναι συναπτές με αποτέλεσμα να μην έχει περιθώριο να ηρεμήσει λιγάκι «η 

Γεωργία και ο άντρας της […] πολλά μπορούν να καταφέρουν, αρκεί να είναι μαζί 

και να μην περνάν από πόλεμο. […] Ένας πόλεμος τη φορά, βγαίνει, αλλά ένας 

πόλεμος από τρεις μεριές, δε βγαίνει». Η απομάκρυνση του συζύγου ενίσχυσε την 

ανασφάλειά της, επειδή, όπως κατήγγειλε, κάποιοι εποφθαλμιούν να την κρίνουν 

ακατάλληλη μητέρα και να της αποσπάσουν το παιδί. Μάλιστα παραδέχτηκε ότι θα 

μπορούσε να είχε επιστρέψει στη χρήση ναρκωτικών μετά από τις τελευταίες 

περιπέτειες και ότι τη συγκράτησε η συμπαράσταση ενός φίλου.  

Η αυτοεικόνα αυτής της γυναίκας είναι ιδιαίτερα αρνητική ως προς την 

παρελθούσα κατάστασή της εξαιτίας των αναπόφευκτων συνεπειών την χρόνιας 

χρήσης: «[..] με πήρε ένα σκουπίδι από έναν κάδο και με τράβηξε», «Δηλαδή εγώ 

αύριο αν ξυπνήσω και πάω να κάνω ένα γενικό τσεκ απ μπορεί να πω ότι η μισή είμαι 

κατεστραμμένη, οργανικά θες, εγκεφαλικά θες, όπως θες να το πεις» αλλά και από τα 

δυσάρεστα οικογενειακά βιώματα: «όταν έχασα τη μαμά μου και ο άντρας μου ήταν 

πάλι μέσα, […] απλά ήμουν ένα 38 κιλών φάντασμα που κυκλοφορούσε […] με το 

διαζύγιο που εκεί κινδύνευα να πάθω πολύ μεγαλύτερη ζημιά γιατί έπαθα κατάθλιψη 

και μελαγχολία μαζί» Ακόμη βέβαια και στη σύγχρονη αυτοαξιολόγησή της δεν 

λείπουν οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί όπως: «ηλίθια με στάμπα!» κυρίως για να 

τονίσει την αφέλειά της που συχνά έχει γίνει αιτία εξαπάτησης από τον περίγυρο.  

Βέβαια, όταν της ζητήθηκε να εντοπίσει κάποια θετικά χαρακτηριστικά, η 

Γεωργία εστίασε κυρίως στο γονεϊκό της ρόλο και στον προσωπικό της αγώνα, ώστε 

να καταφέρει να επιβιώσει η οικογένειά της. Η δύναμή της πηγάζει από την 

ικανότητα να ανταπεξέρχεται μέσα σε δυσκολίες και εκτιμώντας ότι έχει αποτιμήσει 

όλες τις λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος, έχει αποδεχτεί τις συνέπειες των 

πράξεών της και τώρα με νέα ωριμότητα και συνέπεια παλεύει να ανατρέψει τα 

αρνητικά συμφραζόμενα στη φράση «πρώην χρήστης». Έχει υψηλή αυτοεκτίμηση σε 

ζητήματα αξιοπρέπειας και ηθικής τάξης δεδομένου ότι δεν υπέκυψε στις πολλές 

προκλήσεις ανήθικης ή παράνομης δράσης που συνοδεύουν καταστάσεις ανάλογες με 

τη δική της ανέχεια. 
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ε. Η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα της αστεγίας 

Η Γεωργία αποδέχεται πλήρως την κατηγοριοποίηση «άστεγη» και αυτό είναι λογικό 

αφού από τη μία κάνει χρήση όλων των υπηρεσιών που αφορούν στους αστέγους και 

από την άλλη έχει υποστεί ήδη μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της χρήσης 

ναρκωτικών. Συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο διακρίνει την ομάδα των αστέγων από 

τους πρώην χρήστες συγκαταλέγοντας τον εαυτό της στους δεύτερους: «Το κράτος τι 

έχει κάνει γι’ αυτούς; Τίποτα απολύτως. Και ούτε πρόκειται να κάνει για μας κάτι. 

[…] Γιατί απλώς δεν θεωρούν ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε άνθρωποι…» και 

συνεχίζει σαν εκπρόσωπός τους. Αυτήν ακριβώς την ταυτότητα του «τζάνκι» είναι 

που δεν μπορεί να αποτινάξει ακόμη και μετά την επιτυχή αποτοξίνωσή της και την 

αλλαγή περιβάλλοντος που επιδίωξε. Άλλωστε σε αυτό συμβάλλει η επικριτική 

στάση του κόσμου που τους αποστρέφονται χωρίς να ενδιαφέρονται για την 

προσωπικότητά ή απλά τους αποδιώχνουν από φόβο. Έτσι βέβαια περιορίζονται 

στους κοινωνικούς χώρους των πρώην και νυν χρηστών (π.χ. πλατεία Ναβαρίνου) και 

στις αποκλειστικές επαφές μαζί τους: «Ναι, θα ’θελα αλλά το θέμα είναι ότι έξω από 

το χώρο δέχονται εμάς; Όχι! Γι’ αυτό λοιπόν δεν μπορούν να μου λένε εμένα γιατί 

πηγαίνεις στη Ναβαρίνου; Και πού ακριβώς να πάω; […] παραλία, καφετέρια ή 

οτιδήποτε, που μόλις μας βλέπουν σκέφτονται: ωχ, περνούν, πώς θα γίνει αυτοί να 

παν παρά κάτω. Άσε με τώρα δεν είναι δυνατόν.»
47

  

Η κοινωνική της συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια αφενός λόγω 

των περιορισμένων οικονομικών πόρων και της ανατροφής του παιδιού της και 

αφετέρου στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από τους κύκλους των χρηστών. Ο 

κύκλος της είναι μόνο άτομα που δεν εστιάζουν στο παρελθόν της αλλά την κρίνουν 

από τις παροντικές επιλογές της και χαίρεται να συναναστρέφεται όσους δεν ανήκουν 

στους πρώην χρήστες. Γι’ αυτό αν παρακολουθούσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

ήθελε να είναι με γενικό πληθυσμό και όχι με ομοιοπαθούσες περιπτώσεις ανθρώπων.  

Ο κοινωνικός στιγματισμός και η απόρριψη ήταν εξαιρετικά έντονα στην 

επαρχιακή πόλη που διέμενε πριν τη μετακίνησή της στη Θεσσαλονίκη αφού 

προέρχονταν ακόμη και από το συγγενικό ή το ευρύτερο φιλικό της περιβάλλον. Η 

κατάσταση δυσκόλεψε γι’ αυτούς όταν οι συμπεριφορές αυτές επεκτάθηκαν στο παιδί 

τους: «…και το πιάνουν δύο παιδάκια της ίδιας ηλικίας και το λένε […] Δε μας 

επιτρέπουν οι γονείς μας να κάνουμε παρέα μαζί σου, γιατί ο μπαμπάς σου έκανε 

φυλακή». Αποφάσισε λοιπόν να αλλάξει πόλη με την ελπίδα ότι θα βελτιώσει το 

κοινωνικό τους προφίλ και ότι θα αναγνωριστούν οι προσπάθειές τους. Ωστόσο και 

στη μεγαλούπολη οργίζεται από τις εκδηλώσεις οίκτου και τις ψεύτικες υποσχέσεις 

οποιωνδήποτε την πλησιάζουν: «Δε θέλω να καταλάβω στο βλέμμα ή στη 

συμπεριφορά του άλλου ότι με λυπάται. Δε θέλω τον οίκτο κανενός».  

                                                                 
47

 Στα αποσπάσματα από τον λόγο των ερωτώμενων από εδώ και στο εξής θα τίθενται σε κανονική 

γραφή τα λόγια των ίδιων και σε πλάγια γραφή οι ρήσεις τρίτων που τις μεταφέρουν σε ευθύ λόγο.  
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Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει με καχυποψία αυτή την αύξηση του 

αριθμού των αστέγων της πόλης και σε μεγάλο βαθμό η Γεωργία θεωρεί ότι οι 

συμπολίτες της είναι προκατειλημμένοι απέναντί τους κρίνοντάς τους επιφανειακά. 

Και αυτοί, όπως η πολιτεία, παραγνωρίζουν τις προσπάθειές τους και αυτό δεν 

βοηθάει τους πρώην τοξικομανείς να επανέλθουν κοινωνικά.  

 

στ. Μελλοντική προοπτική 

Οι κυριότεροι φόβοι της για το μέλλον σχετίζονται με την εντεινόμενη οικονομική 

δυσπραγία και την έλλειψη του συζύγου της. Η επιστροφή στην κατάσταση του 

τυπικά αστέγου με το παιδί την τρομοκρατεί τόσο που απέφυγε να συνεχίσει την 

κουβέντα, ακόμη και σαν κάτι ενδεχόμενο: «Α! δεν μπορώ να το σκέφτομαι…((και 

κάνει μια κίνηση του κεφαλιού της σαν να διώχνει κάτι από μπροστά)) Θέλω να μου 

φαίνεται πολύ μακριά ο Φεβρουάριος, που δεν είναι. Αλλά θέλω να μου φαίνεται 

πολύ μακριά».  

Η μόνη ελπιδοφόρα σκέψη είναι ότι μόλις τελειώσει η νομική περιπέτεια του συζύγου 

της θα προσπαθήσει να φύγουν στο εξωτερικό,
48

 γιατί εκεί είναι σίγουρη ότι θα βρει 

τις προνοιακές δομές και παροχές που αρμόζουν στην περίπτωσή τους αλλά και 

λειτουργούς σε καίριες θέσεις που θα τους προσεγγίζουν πιο ουσιαστικά και δεν θα 

έχουν μόνο διεκπεραιωτικό ρόλο. Μάλιστα είναι σίγουρη πως είναι ο μόνος τρόπος 

να σταματήσει ο στιγματισμός γι’ αυτή και την οικογένειά της.  

 

ζ. Η επαγγελματική ζωή  

Στο παρελθόν η Γεωργία παρουσίασε μεγάλη επαγγελματική κινητικότητα καθώς 

αναγκάστηκε να εργαστεί από δεκαέξι χρονών
49

 γιατί δεν είχε καμία οικονομική 

υποστήριξη από την οικογένειά της. Οι περισσότερες εργασίες ήταν χειρωνακτικές, 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου και πολλές φορές δούλεψε ανασφάλιστη. Οι συνθήκες 

εργασίας ήταν επισφαλείς καθώς υπέστη σεξουαλική παρενόχληση σε ένα 

επάγγελμα, δούλεψε σε αντίξοα για τη γυναικεία φύση περιβάλλοντα ενώ σε άλλα 

την υποτιμούσαν κυρίως οι συνάδελφοι.  

Εδώ και δώδεκα χρόνια είναι άνεργη και πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να 

εργαστεί εξαιτίας των περικοπών στα επιδόματα που λαμβάνει και της μεγάλης 

αβεβαιότητας που δημιουργεί η κρίση. Η εργασία και τα χρήματα για τη Γεωργία 

είναι σημαντικά βιοποριστικά μέσα αλλά μόνο όσον αφορά τις ανάγκες του παιδιού 

της, η ίδια αρκείται στα ελάχιστα που διαθέτει. Η πιο εντυπωσιακή ενασχόλησή της 

ήταν με την οικοδομή και μάλιστα η αφήγηση σε εκείνο το σημείο συνοδευόταν από 

έναν τόνο υπερηφάνειας για το γεγονός ότι ανταπεξήλθε σε έναν αμιγώς 

ανδροκρατούμενο χώρο.  

                                                                 
48

 Η Γεωργία έχει σουηδική υπηκοότητα και ο κύριος προορισμός τους θα είναι η Σουηδία.  
49

 Στο σημείο αυτό υπήρξε μια σχετική ασάφεια και σύγχυση ως προς την ηλικία κατά την οποία 

ξεκίνησε να εργάζεται.  



73 

η. Οι πολιτικές τοποθετήσεις 

Το κράτος έχει απαξιωθεί ολοκληρωτικά στη συνείδηση της Γεωργίας ιδιαίτερα με 

τον τρόπο που εκτελούν τις επιταγές του τα εκάστοτε όργανα. Η αναξιοκρατία που 

αντιμετώπισε στην απόδοση της δικαιοσύνης, η μεροληπτική στάση των δημόσιων 

λειτουργών, η εγκατάλειψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων επηρέασαν και την 

αίσθηση του δικαίου μέσα της: «Ε, συγνώμη θα σε ρωτήσω γιατί έχουμε; Εγώ δε 

νομίζω να έχουμε. ((αρχίζει πάλι και υψώνει τη φωνή της, μέχρι που στο τέλος 

φωνάζει πια πάρα πολύ))». Στην όλη συζήτηση – σε έντονο τόνο – για την αξία των 

νόμων προβάλλει μεροληπτώντας και η ίδια αυτήν τη φορά την άνιση απονομή της 

δικαιοσύνης στις αξιόποινες πράξεις του συζύγου της. Σε μεταγενέστερη φάση όμως 

δήλωσε ότι, ενώ οι δυο τους στάθηκαν υπόλογοι απέναντι στον νόμο, σήμερα 

αισθάνονται απόλυτα εκτεθειμένοι στην κοινωνική τιμωρία και το στιγματισμό: 

«Επιλογές μου ήταν, μπορεί να τις πληρώνω αλλά τις πληρώνω. Δε χρωστάω. 

((τόνισε κάθε γράμμα)) Κάποια στιγμή πλέον παύω να χρωστάω, αυτό είναι το 

πρώτο και το τελευταίο μου που έχω να χρωστάω». 

Σε μια πρώτη αποτίμηση των γεγονότων που την οδήγησαν στην αστεγία η 

Γεωργία επιρρίπτει τις ευθύνες κυρίως στο κράτος και στην αδιαφορία που εισέπραξε 

ιδιαίτερα στο ζήτημα του σπιτιού. Άλλωστε της αρνήθηκαν κάτι που το δικαιούνταν 

και που θα βελτίωνε το βιοτικό της επίπεδο. 

Η γενικευμένα κακή εικόνα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος 

συμπληρώνεται από το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται κυρίως ψηφοθηρικά από τους 

πολιτικούς και την εξοργίζει το θράσος με το οποίο ακόμη και σε καιρούς 

οικονομικής κρίσης αυτοί απομυζούν πλούτο. Η μεγάλη διάσταση των κοινωνικών 

τάξεων έχει επηρεάσει το εθνικό της συναίσθημα καθώς αμφιβάλλει για τις 

δυνατότητες επανάκαμψης της χώρας και για το ενδεχόμενο να βρει την απαιτούμενη 

στήριξη από τους ελληνικούς θεσμούς «τραβήχτηκα απ’ όλα και είπα δεν (.) υπάρχει 

(.) τίποτα. Υπάρχει μόνο ότι μπορούν και προσφέρουν πέντε άνθρωποι όπως το 

Στέκι
50

, όπως η Άρσις
51

». Η μόνη διέξοδος για την ίδια και την οικογένειά της είναι η 

μετανάστευση σε χώρες όπου η πρόνοια: «είναι η καθαυτού έννοια πρόνοια, 

εντάξει;». Επιπλέον έχει αναπτύξει ρατσιστικές τάσεις απέναντι στους αλλοδαπούς 

που φαίνονται να απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια από τους Έλληνες πολίτες.  

 

θ. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η αναπόληση στα μαθητικά χρόνια έφερε την Γεωργία αντιμέτωπη με την αρνητική 

εμπειρία της προσβολής της προσωπικότητάς της κατά τη διδακτική πράξη και μια 

                                                                 
50

 Πρόκειται για το Χριστιανικό Στέκι των Ευαγγελικών που επικουρεί τους αστέγους της πόλης σε 

τροφή, ρουχισμό και μπάνιο. 
51

 Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την 

υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Στη Θεσσαλονίκη 

εκπονεί μαζί με την ΜΚΟ Praksis το πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης». 
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θετική ανάμνηση που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη που έδειξε στις ικανότητές της 

κάποιος καθηγητής της τονώνοντας την αυτοπεποίθησή της, ώστε να προσπαθήσει να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Έτσι κέρδισε μια ευκαιρία σπουδών που γρήγορα 

προσέκρουσε στην άρνηση του πατέρα της: «Και ακόμη ευγνωμονώ αυτόν τον 

άνθρωπο, άσχετα (.) λόγω του πατέρα μου δεν τα κατάφερα, γιατί τελικά με έκανε 

λίγο πολύ να αρχίσω να πιστεύω στον εαυτό μου. Ήμουν ένα παιδί από μια 

οικογένεια που θεωρούσα πάντα ότι με είχαν πεταμένο στη γωνία».  

Η έλλειψη αυτοπεποίθησης φαίνεται ότι στάθηκε για την Γεωργία ο πιο 

σημαντικός παράγοντας σχολικής αποτυχίας και μη ολοκλήρωσης των σπουδών της. 

Απέδωσε τη στασιμότητα της στα γνωστικά κενά που δημιουργήθηκαν από μια 

κρίσιμη γι’ αυτήν περίοδο και μετά: « Αν μου κόστισε λέει; […] αν δε είχα αυτά τα 

κενά πιστεύω ότι θα είχα λίγο περισσότερη δύναμη και λίγο περισσότερη 

αυτοπεποίθηση απέναντι στον δικό μου τον εαυτό. Όχι στους άλλους. °Δε χρειάζομαι 

να αποδείξω σε κανέναν ποια είμαι, ξέρω». Οι προσπάθειές της να κερδίσει μια 

δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία δεν τελεσφόρησαν αλλά τα κίνητρά της ήταν 

πρωτίστως η γνώση και η ψυχολογική διαφυγή από την καθημερινότητά της και 

λιγότερο η προοπτική μιας επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Η Γεωργία είχε μια σύντομη επαφή στο παρελθόν με δομές Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και συγκεκριμένα με τις Σχολές Γονέων στις Σέρρες όπου παρακολούθησε 

ένα πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για μητέρες. Η συμμετοχή της σε αυτό 

ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής της ανησυχίας για την ανατροφή των παιδιών της 

καθώς η ίδια είχε παιδικά τραύματα που δεν ήθελε να μεταφέρει: «Ε:: τι με ώθησε να 

πάω εκεί; (.) Επειδή πέρασα πολύ άσχημα παιδικά χρόνια και κουβαλάω ακόμα (.) 

κάποια (.) μαύρα κομμάτια μες στην ψυχή μου, δεν ήθελα με κανέναν τρόπο αυτά τα 

μαύρα κομμάτια °να τα περάσω στην ψυχούλα των παιδιών μου. Ήθελα να βρεθούνε 

τρόποι να μπορώ να τα βοηθήσω χωρίς (.) να τους φορτώσω (.) πράγματα που θα 

τους ήταν άχρηστα και πιθανότατα θα τους δημιουργούσαν πολύ περισσότερα 

προβλήματα.» 

Εκτός από αυτό το πρόγραμμα δεν παρακολούθησε κάποιο άλλο, αν και 

δήλωσε ότι θα ήθελε, καθώς νιώθει ότι έχει γνωστικές ελλείψεις και επιπλέον θα 

μπορούσε και η ίδια να συνεισφέρει μοιραζόμενη την εμπειρία των ναρκωτικών και 

της απεξάρτησης. Η εκπαιδευτική εμπειρία είναι μια ευκαιρία να αναδείξει στοιχεία 

μιας άλλης προσωπικότητας, να βρει έναν εαυτό τελείως αποκομμένο από το 

παρελθόν της: «γιατί θα άλλαζε η ψυχολογία μου γιατί θα συναναστρεφόμουν με 

κόσμο που δε θα ήξερε τι είμαι και τι δεν είμαι.» Σχετικά με τις επιμορφωτικές της 

ανάγκες η Γεωργία αξιολόγησε σε αύξουσα κλίμακα προτίμησης σαν πρώτη την 

«Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών». Όσο όμως και αν θεωρείται 

αναμενόμενη η πρώτη της επιλογή οι αμέσως επόμενες παρουσιάζουν μια 

ενδιαφέρουσα ποικιλία θεματικών περιοχών και κυρίως όσες δε σχετίζονται με τη 

βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης ή της κοινωνικής της θέσης. Ο 
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ενθουσιασμός της ήταν μεγάλος όταν διάβασε για το «Εικαστικό Εργαστήρι» καθώς 

την ενδιέφερε πάντα η ζωγραφική και για τα προγράμματα «Αγωγή Υγείας – Πρώτες 

Βοήθειες» και «Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής» δήλωσε ότι οπωσδήποτε θα ήθελε να παρακολουθήσει. Επίσης 

βρήκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο «Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων» λόγω 

της συνάφειας με τα βιώματά της. Οι αμέσως επόμενες επιλογές της επιφύλαξαν μια 

έκπληξη «Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία» και «Ηλεκτρονική εφημερίδα» 

αλλά μόνο με την προοπτική: «να μπορείς σ’ αυτήν την ηλεκτρονική εφημερίδα να 

εκφράζεσαι και όχι να απομονώνονται κομμάτια και να γράφονται». Το γεγονός αυτό 

ανάδειξε πόσο ενεργή πολίτης θέλει να αισθάνεται, ακόμη και προσφέροντας 

εθελοντικά και ότι η ανάγκη για έκφραση δεν παύει ακόμη και σε συνθήκες απόλυτης 

φτώχειας.  

 

5.2 Κωνσταντινίδης Κώστας 

Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος που μολονότι βρίσκεται σε καθεστώς αστεγίας 

προσπαθεί να απασχολεί τον εαυτό του εθελοντικά ώστε να νιώθει παραγωγικός και 

χρήσιμος. Κατά την περίοδο της έρευνας συμμετείχε στο συσσίτιο των Ευαγγελικών 

στο κέντρο της πόλης από όπου σιτιζόταν και ο ίδιος και κατά την πρώτη συνάντησή 

μας φιλοξενούνταν σε έναν δικό τους ξενώνα. Όταν τελικά τον προσέγγισα για τη 

συνέντευξη διέμενε στο υπνωτήριο Φιλοξενία του δήμου Θεσσαλονίκης και λίγο 

μετά διώχθηκε από εκεί εξαιτίας μιας φασαρίας και διέμενε στο πάρκο του Λευκού 

Πύργου. Γνωρίζει καλά τον κόσμο των αστέγων όντας και ο ίδιος άστεγος εδώ και 

τρία χρόνια, τα δύο εκ των οποίων τα έζησε στο αυτοκίνητό του, το οποίο όμως πήρε 

φωτιά και έτσι αναζητά διαρκώς καταφύγιο. 

Η συνέντευξη με τον Κώστα ξεκίνησε να γίνεται στο στέκι των Ευαγγελικών 

αλλά επειδή διακοπτόταν συχνά από διάφορους περαστικούς ή αστέγους 

αποφασίστηκε το επόμενο ραντεβού να μεταφερθεί στο φουαγιέ του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Άλλωστε οι φοιτητές είχαν τελειώσει την εξεταστική και οι 

περισσότεροι χώροι ήταν άδειοι. Ο Κώστας εμφανίστηκε συνοδευόμενος από την 

αλλοδαπή σύντροφό του, άστεγη και αυτή, που εκείνον τον καιρό ήταν άρρωστη. Η 

συνέντευξη ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα και κύλησε εξαιρετικά ομαλά. 

 

5.2.1 Οι προκαταλήψεις της ερευνήτριας 

Η θετική εμπειρία της πρώτης συνέντευξης με τη Γεωργία περιόρισε τις 

προκαταλήψεις μου ως προς τις επόμενες. Ωστόσο, με τον Κώστα το μόνο που 

αποτέλεσε παράγοντα ανησυχίας ήταν η μεγάλη εμπάθεια και καχυποψία που 

φαινόταν να έχει με οτιδήποτε προέρχεται από το επίσημο κράτος. Στις προηγούμενες 

συναντήσεις μας στο στέκι, όπου βοηθούσε, ήταν καταιγιστικός στα παράπονά του 

από το κράτος και σκέφτηκα ότι αυτό θα μονοπωλούσε τη συζήτηση. Αν και σε ένα 
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βαθμό πραγματικά επιβεβαιώθηκαν οι παραπάνω σκέψεις, ο Κώστας απάντησε με τη 

δέουσα προσοχή και βαρύτητα και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Επίσης η παρουσία της 

συντρόφου του εκεί μου προκάλεσε κάποιους ενδοιασμούς για τον προσωπικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας, αλλά μόλις πληροφορήθηκα την κατάσταση της υγείας 

της αναθεώρησα. 

 

5.2.2 Γλωσσικά σχόλια 

Ο Κώστας γενικά μιλούσε με ομαλή τονικότητα στη φωνή του που διακοπτόταν από 

φυσιολογικές παύσεις και με μοναδικές στιγμές εκτόνωσης στην αναφορά του στο 

κράτος και στις σχέσεις του με τους αρμόδιους φορείς. Οι αυξομειώσεις της φωνής 

του δεν ήταν ιδιαίτερα απότομες, με αξιοσημείωτη συγκράτηση στην έντασή της 

ακόμα και στα σημεία που διαφαινόταν ο εκνευρισμός ή η απογοήτευσή του. Η 

ταχύτητα της ομιλίας του όμως ήταν εντυπωσιακά γρήγορη, ώστε αν δεν είχαν 

προηγηθεί προηγούμενες επαφές όπου διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν ο προσωπικός 

του τρόπος ομιλίας, θα θεωρούνταν ένδειξη άγχους. Η ταχύτητα αυτή λοιπόν, 

δεδομένου ότι δεν τον οδηγούσε σε λεκτικά μπερδέματα αλλά άφηνε την σκέψη να 

διαφανεί καθαρή, ερμηνεύτηκε ως μια εναγώνια προσπάθεια να αποτυπώσει όσα 

περισσότερα μπορούσε στα δεδομένα και τους χρονικούς περιορισμούς της 

συνέντευξης. 

Το ύφος του ήταν εξαιρετικά καταγγελτικό σε όλες τις αναφορές του στον 

ξενώνα φιλοξενίας αστέγων και στην κρατική ανεπάρκεια στο θέμα των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. Η αυστηρότητα και η επιθετικότητα φαινόταν στις συχνές 

επαναλήψεις λέξεων όπως το «απόλυτα» ή το «κανείς» «καμία δομή» «παντελώς 

ανεκπαίδευτοι» και στην παράλληλη αύξηση της τονικότητας της φωνής του: «Εάν 

θέλεις να το χαρακτηρίσω με μια:: με δύο λέξεις η χειρότερη. Με τέσσερεις λέξεις η 

χειρότερη, […] Αυτό σημαίνει απόλυτη κρατική ανεπάρκεια […] Κανείς έλεγχος από 

κανέναν. Κανένας δεν με έλεγξε αν εγώ είμαι διαταραγμένο σεξουαλικά άτομο, 

κανένας» και σε κάποιες μεταφορικές φράσεις που παραπέμπουν σε πολεμικές 

δραστηριότητες όπως μνημονεύονται παρακάτω. Η συμβολική αυτή χρήση της 

γλώσσας με την τεχνική της αναλογίας είναι πολύ χαρακτηριστική στον Κώστα και 

έδινε μια αίσθηση ποιητικότητας και γλαφυρότητας στα λεγόμενά του. 

Χαρακτηριστικές είναι η αναλογία της ασθένειας με την αστεγία, του χρόνου με το 

φωτοτυπικό μηχάνημα, της συσχέτισης προσωπικού και ξένου βιώματος με το 

περπάτημα στα κάρβουνα και της θέασης αυτού με τα παπούτσια ενός αθλητή.  

Το λεκτικό επίπεδο του Κώστα ήταν ιδιαίτερα υψηλό με χρήση των 

κατάλληλων λέξεων στο σωστό σημείο και αποπειρώμενος συχνά να είναι ιδιαίτερα 

αναλυτικός όριζε τις λέξεις που χρησιμοποιούσε: «άνθρωπος, το άνω θρώσκω, αυτός 

που κοιτάει ψηλά και μπορεί να επιλέγει». Επιπλέον μεγάλη έκταση στο λόγο του 

κατέλαβαν οι επιστημονικοί όροι προερχόμενοι από την ψυχολογία και την ιατρική 
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επιβεβαιώνοντας τη φιλομάθειά τους που ήταν αμείωτη ακόμη και σαν άστεγος. Στην 

απόπειρά του να κάνει πιο παραστατική την αφήγησή του και με μεγαλύτερη ένταση 

παρέθετε σε ευθύ λόγο τις απαντήσεις δημοσίων λειτουργών με συνοδεία των 

αντίστοιχων χειρονομιών.  

Τα σημαντικότερα αφηγηματικά πρόσωπα στο λόγο του ήταν το α΄ και το β΄ 

ενικό καθώς οι περισσότερες απαντήσεις του ήταν αυστηρά προσωποποιημένες και 

σε λίγες περιπτώσεις επιδίωκε να γενικεύσει τις παρατηρήσεις του. Σε κάποια σημεία 

η αλλαγή ρηματικού προσώπου ήταν τόσο εμφανής που αντικατόπτριζε τη 

συναισθηματική οικειοποίηση και τη φραστική αποστασιοποίηση με όσα περιέγραφε.  

 

5.2.3 Σχόλια επί του πεδίου 

Η συνέντευξη με τον Κώστα εξελίχτηκε πολύ ομαλά ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς 

ότι παρευρισκόταν σε όλη την διάρκειά της και η ασθενής σύντροφός του που όμως 

στάθηκε ιδιαίτερα διακριτική. Οι παύσεις οφείλονταν, λοιπόν, στην ανάγκη του να 

εξακριβώσει την κατάστασή της, στη διέλευση ανθρώπων από εκείνο το σημείο και 

σε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα που κάναμε. Ο Κώστας ήταν συνεργάσιμος σε ότι του 

ζητήθηκε (π.χ. να μιλάει δυνατά για την ηχογράφηση) και ιδιαίτερα προσεχτικός 

ώστε να επανέρχεται στο θέμα της ερώτησης κάθε φορά που ξέφευγε με επιπλέον 

παρατηρήσεις. Η περίπτωσή του ήταν εξαιρετική καθώς φαινόταν καλά διαβασμένος 

στο ενημερωτικό φυλλάδιο και τις ερωτήσεις που τους μοιράστηκαν και για μία από 

αυτές είχε ανατρέξει στο διαδίκτυο μη μπορώντας να αντιληφθεί το περιεχόμενό της. 

Επίσης είχε συναίσθηση των λεγομένων του και του αντίκτυπου που θα είχαν σε μια 

επιστημονική έρευνα: «Όχι μην το χαρακτηρίζουμε έτσι, γιατί κάποιος που θα το 

διαβάσει θα το (.) εντελώς διαφορετική άποψη θα::: το χαρακτηρίζει». Η πιο 

εντυπωσιακή φράση του Κώστα ήταν: «όταν θα βγεις στη ζωή» λες και αυτό που 

ζούσε εκείνη τη στιγμή το αξιολογούσε ως κάτι διαφορετικό από τη ζωή.  

 

5.2.4 Τα αναδυόμενα θέματα  

α. Οι δημόσιοι και «ιδιωτικοί» χώροι των αστέγων 

Ο Κώστας για δύο χρόνια ζούσε σαν τυπικός άστεγος στο αυτοκίνητό του, ένα 

περιορισμένο σε έκταση σπίτι
52

 όπου κάλυπτε με άνεση τις φυσικές του ανάγκες. 

Μονάχα σε αυτό απόδωσε μια αίσθηση ιδιωτικότητας και προσωπικού χώρου διότι 

του εξασφάλιζε ελευθερίες που τώρα έχασε όντας υποχρεωμένος να επιστρέφει στο 

υπνωτήριο στις οχτώ το βράδυ. Εκεί είχε αυτονομία κινήσεων και μεγαλύτερα 

περιθώρια επιλογής, αν και παραδέχτηκε πως δεν το είχε εκτιμήσει αυτό τότε. 

Επιπλέον διατηρούσε μια ψευδαίσθηση ότι δεν ήταν άστεγος και καλλιεργούσε την 

                                                                 
52

 Στην πορεία της κουβέντας προέκυψε ότι ζούσε για πολλά χρόνια σε τροχόσπιτο το οποίο όμως 

πούλησε για να νοικιάσει διαμέρισμα μετά από μια μεγάλη αμοιβή που εξασφάλισε.  
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ίδια εντύπωση και στον περίγυρό του ενισχύοντας την αίσθηση ελευθερίας και την 

αυτοπεποίθησή του.  

Στην όλη συζήτηση για τους προσωπικούς χώρους των αστέγων παρατήρησε 

την ολοκληρωτική απουσία βιοτικού χώρου που αφήνει τον άνθρωπο με μια αίσθηση 

κενού καθώς είναι αδύνατη κάθε προσωπική, αισθητική ή πρακτική απομόνωση από 

τα ενοχλητικά και επίμονα βλέμματα των περαστικών. Έτσι κανείς σε συνθήκες 

αστεγίας θα μπορούσε να έχει αναπτύξει μόνο μια ψευδαίσθηση ιδιωτικότητας.  

Τον τελευταίο χρόνο λίγο πριν τη συνέντευξη διέμενε σε διάφορους ξενώνες 

των ΜΚΟ, εκκλησιαστικών οργανώσεων και εκείνη τη στιγμή στο Φιλοξενείο του 

δήμου Θεσσαλονίκης. Παρόλο που δεν θα ήθελε να βρίσκεται στους δρόμους ήταν 

ιδιαίτερα απογοητευμένος για τη διαμονή του εκεί, αφού έχασε το προνόμιο της 

ελεύθερης επιλογής και αντάλλαξε την αίσθηση της ασφάλειάς του με μια σειρά από 

συμβιβασμούς σε πολλά επίπεδα.  

Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης τόνισε τη μεγάλη ανομοιογένεια που 

οφειλόταν στη συνύπαρξη ατόμων διαφορετικής ψυχοσύνθεσης, κουλτούρας και 

βιωμάτων: «η απόλυτη παραφωνία, δεν μπορείς να ηρεμήσεις σε έναν τέτοιο χώρο». 

Θεωρεί στοιχειώδεις τις παροχές για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί και 

επέμεινε στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας καθώς δεν τηρούνται ιατρικά αρχεία 

των αστέγων, είναι ανεπαρκείς οι χώροι υγιεινής και συμπιέζεται ο χρόνος για την 

κάλυψη των βιολογικών τους αναγκών.  

Μάλιστα σε μια προσπάθεια να θεωρητικοποιήσει τις απόψεις του αναφέρθηκε, 

με απόλυτες μάλιστα διατυπώσεις, στην αισθητική φυλακής αυτού του κτιρίου και 

στις ψυχολογικές προεκτάσεις της ομοιομορφίας στο άτομο. Ενίσχυσε τη θέση του με 

παραδείγματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς των άλλων που οφείλονται στο 

ευερέθιστο νευρικό τους σύστημα, τις συχνές συζητήσεις για αυτοκτονία και τη 

συχνότητα των μεταξύ τους προστριβών. Κατά συνέπεια, η ηρεμία του σε έναν τέτοιο 

χώρο καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Τα περισσότερα παράπονά του, όμως, 

εστιάστηκαν στους παράλογους κανόνες, τις στερεότυπες απαντήσεις των αρμοδίων 

σε κάθε του αίτημα: «όποιος δεν του αρέσει, φεύγει» και την έλλειψη συνεργασίας 

παρ’ όλες τις προσπάθειές του να διαμορφώσει καλύτερους όρους διαβίωσης.  

Ο Κώστας δεν αισθάνεται να έχει κάποιον συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο που 

να τον αντιπροσωπεύει εκτός από το πάρκο του Λευκού Πύργου και τη δημοτική 

βιβλιοθήκη που πηγαίνει μόνο για να ενημερώνεται για την επικαιρότητα και να 

τακτοποιεί τις σχετικές με την αναζήτηση εργασίας υποχρεώσεις του. Δεν αποκρύπτει 

όμως ότι ένας από τους λόγους είναι οι καλές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν 

στο χώρο της. Οτιδήποτε άλλο συγκαταλέγεται στους «εξ ανάγκης τυχαίους 

κοινωνικούς χώρους» και αμέσως προσδιόρισε και τον ορισμό της έννοιας δίνοντας 

έμφαση στη συνειδητή και σκόπιμη παρουσία ενός ανθρώπου σε έναν κοινωνικό 

χώρο.  
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β. Η χρονική διάσταση της καθημερινότητας 

Ο χρόνος στη ζωή των αστέγων είναι «καυτό σημείο» καθώς κάθε μέρα είναι πιστό 

αντίγραφο της προηγούμενης και αυτό δημιουργεί μια τελματική κατάσταση που 

αδρανοποιεί τον άνθρωπο: «Ο χρόνος μου, εγώ αποκλειστικά °εγώ επέλεγα το πώς θα 

είναι ο χρόνος μου. Τώρα επιλέγουν οι καταστάσεις. Πρέπει να φύγεις το πρωί από 

εκεί και πρέπει να γυρίσεις το βράδυ». Μάλιστα ο Κώστας χρησιμοποίησε σε αυτό το 

σημείο μια εντυπωσιακή παρομοίωση: «Η μία μέρα είναι πιστό αντίγραφο της άλλης 

και όπως μια στιγμή σε μια φωτοτυπία αν τραβηχτεί το χαρτί παραπέρα η μια 

φωτοτυπία θα βγουν και κάποιες διαφορετικές γραμμές, έτσι είναι η μέρα μας» για να 

γίνει σαφέστερος και παραστατικός: «Αυτό σε σκοτώνει, σε σκοτώνει το ότι δεν 

αλλάζει τίποτα στη μέρα σου, σε αδρανοποιεί σαν άτομο σε μεγάλο βαθμό. […] ο 

κάθε άνθρωπος ε:: κάνει διάφορα κόλπα να κοροϊδέψει το μυαλό του […] για να μην 

μπει σ’ αυτό το τούνελ το ότι δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα αύριο γιατί και η σημερινή 

μου μέρα ήταν ίδια και εδώ και ένα χρόνο μπορεί να είναι ίδια η μέρα σου». Επιπλέον 

περιέγραψε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα του για να επαληθεύσει τα λεγόμενά του.  

 

γ. Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Ο Κώστας σε πολλά σημεία του λόγου του επικεντρώθηκε στην απουσία 

υποστηρικτικών δομών από πλευράς πολιτείας είτε γιατί σχεδιάζονται με 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είτε γιατί στοχεύουν στην αισθητική απομάκρυνσή τους 

από τα τουριστικά σημεία της πόλης. Γι’ αυτό χαρακτήρισε και τον ξενώνα: 

«σκουπιδοτενεκές ανθρώπων είναι, είναι η μόστρα της πόλης το πρόβλημα. Δεν 

θέλουν να χαλάσει η μόστρα της πόλης». Κατά συνέπεια, η έξοδος από την αστεγία 

επαφίεται αποκλειστικά στην προσωπική προσπάθεια του κάθε ανθρώπου. Οι άστεγοι 

της χώρας αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες σε αυτούς 

υπηρεσίες, χαμηλής και αμφιλεγόμενης ποιότητας αφού η απουσία χρημάτων 

αποτρέπει τους ελιγμούς.  

Σε σχέση με τους φορείς που ασχολούνται με τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

εντόπισε την κρατική ανεπάρκεια στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν 

ανταποκρίνονται στο είδος της εργασίας που προσλήφθηκαν να διεκπεραιώσουν, 

προσλαμβάνονται με ολιγόμηνες συμβάσεις και έτσι δε δεσμεύονται επαγγελματικά 

και ο έλεγχος της ψυχολογικής τους αρτιότητας είναι πλημμελής. Αυτό το τελευταίο 

αποτελεί συμπέρασμα και από τη δική του εργασιακή εμπειρία σε ευαίσθητες δομές 

(π.χ. ΑΜΕΑ). Κάποιοι από αυτούς τους ανεκπαίδευτους γίνονται επιθετικοί γιατί 

αισθάνονται ανώτεροι και ισχυροί απέναντί τους γι’ αυτό και τους απευθύνονται 

«σαν να είναι μωρά» γεγονός που μειώνει την προσωπικότητα του αστέγου: «Και το 

λένε σε έναν άνθρωπο 80 καί χρονών. Πρέπει να κάνεις το μπανάκι. Λες και 

απευθύνονται σε νηπιαγωγείο ή σε παιδιά που είναι ηλίθια. Και αυτήν είναι…. έτσι 

ανεβαίνουν, ανεβαίνουν». Άλλοι πάλι ακόμη κι αν έχουν κάποια κατάρτιση 

συνεχίζουν να είναι ψυχροί και αδιάφοροι, να απαντούν στερεοτυπικά και να 
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αντιδρούν παγιωμένα σε όλες τις συμπεριφορές. Κάθε φορά που επεσήμανε στοιχεία 

αρνητικής συμπεριφοράς στο υπνωτήριο κινούνταν από το προσωπικό στο συλλογικό 

επίπεδο, επικαλούμενος τη γνώμη των υπολοίπων. 

Οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις που υποστηρίζουν τους αστέγους θεωρεί ότι έχουν 

περιορισμένο και καθαρά υποστηρικτικό φάσμα αρμοδιοτήτων, ενώ θα έπρεπε τα 

προγράμματα να είναι πιο δραστικά. Επίσης τις χαρακτηρίζει η προχειρότητα και η 

έλλειψη συντονισμού καθώς τα άτομα που εργάζονται εκεί βρίσκονται στα πλαίσια 

της πρακτικής τους και μετά φεύγουν: «Όλα αυτά είναι υποστηρικτικά. Στην πράξη 

δεν λειτουργούνε. Δηλαδή το να πας κάπου και να σου πει τα δικαιώματά σου, να 

σου πει έτσι θα λειτουργήσεις ή να σου δώσει φαγητό, (.) έξτρα από το συσσίτιο που 

παίρνεις, μ’ αυτό δε λύνεται το πρόβλημα. Καμία οργάνωση δεν έχει τη δυνατότητα 

αυτή τη στιγμή να σου λύσει το πρόβλημα. Θα μπορούσε, σε άλλα κράτη υπάρχουν 

οι δυνατότητες».  

Από την οικογένειά του ο Κώστας δε δέχεται κανενός είδους βοήθεια γιατί είχε 

διαρρήξει τους δεσμούς του μαζί τους πολύ πριν την αστεγία. Αναφέρθηκε στα 

τραυματικά παιδικά χρόνια του όπου δέσποζε η φιγούρα του πατέρα, ο οποίος 

επιθυμούσε να καταπνίξει οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης με κάθε τρόπο. Γενικά 

απέφυγε την κουβέντα για την οικογένειά του αφήνοντας όμως μόνο υπονοούμενα 

για κάποια δυσάρεστα βιώματα. Ένα αντίστοιχο αίσθημα υπερηφάνιας του 

απαγορεύει να δεχτεί βοήθεια και από τους φίλους του.  

 

δ. Στοιχεία προσωπικότητας 

Ο Κώστας είναι ένα άτομο που αντιπαλεύει την αστεγία προσπαθώντας να 

διατηρήσει τη θετική του αυτοεικόνα συστατικά μέρη της οποίας είναι η κοινωνική 

του μόρφωση, η υψηλή του αντιληπτικότητα για τον κόσμο γύρω του, η περιποιημένη 

του εμφάνιση και η ηθική του υπόσταση που δεν έχει βληθεί από την αστεγία: «απλά 

η μόρφωσή μου είναι κοινωνική, πάρα πολύ υψηλή και αυτό μου δημιουργεί 

προβλήματα σήμερα στις συναναστροφές μου γιατί ζούμε σε μια κοινωνία τόσο 

ομογενοποιημένη που οι άνθρωποι που έχουν […] αντιληπτικότητα έχουν πρόβλημα 

με το σύστημα είτε το σύστημα ονομάζεται κράτος, είτε ονομάζεται παρέα, είτε 

ονομάζεται φίλοι». Γενικότερα διακρινόταν μια διαρκής προσπάθεια να αποδείξει την 

καλή σχέση με τον εαυτό του παλεύοντας να διατηρεί δείκτες αξιοπρέπειας αλλά και 

να μην αναιρέσει τις βασικές του πεποιθήσεις: «να είμαι ένας άνθρωπος όπως οι 

υπόλοιποι άνθρωποι. Λειτουργώ σαν ένας άνθρωπος που έχει σπίτι, που έχει τα 

πάντα», «δεν θέλω να έχω σύγκρουση με τον εαυτό μου. Εγώ είμαι φίλος με τον 

εαυτό μου και οτιδήποτε κάνω στη ζωή πηγάζει από το να μην ριχτεί αυτή η σχέση με 

τον εαυτό μου. Δηλαδή να τον έχω αντίπαλο. Και όταν κάνεις κάτι που δεν το 

επιθυμείς ο πρώτος αντίπαλος είναι ο εαυτός σου. Σου ζητάει τα ρέστα ανά πάσα 

στιγμή μετά. Ηθικά». Η ηθική γι’ αυτόν είναι καθαρά προσωπική υπόθεση που 
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συνδέεται με την προσωπικότητα του καθενός, ενώ η υπέρβαση των προσωπικών 

ορίων είναι που οδηγεί στον αυτοεξευτελισμό του ανθρώπου. 

Οι εκτεταμένες αυτοαναφορικές του δηλώσεις αποκάλυψαν την υψηλή του 

αυτοεκτίμηση: «Εγώ ήμουνα, θεωρώ, απόλυτα ισορροπημένος και παρήγαγα έργο, 

έτσι» την αυτοκριτική του διάθεση και την απαίτησή του η ακεραιότητά του να 

στρέφεται κυρίως προς τον ίδιο. Έτσι διαπίστωσε πως για τη δική του περίπτωση 

ευθύνεται η οικονομική κρίση μαζί με τις λάθος προσωπικές του επιλογές και 

αξιολογήσεις των καταστάσεων. Η οικονομική κρίση επέδρασε προσθετικά με την 

εντεινόμενη ανεργία και τη διακοπή των προνοιακών παροχών. Γενικότερα θεωρεί 

τον εαυτό του ελεύθερο άτομο για να εξαρτάται από οποιονδήποτε και κυρίως από 

ένα σύστημα (π.χ. υγείας) με «τρομακτικές ελλείψεις» και μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

παλεύει να διαφυλάξει την ατομικότητά του: «γιατί νομίζουν στα ιδρύματα ότι δεν 

υπάρχει προσωπικότητα, υπάρχει συλλογική προσωπικότητα, όχι ατομική 

προσωπικότητα».  

Συναισθηματικά φαίνεται ασταθής και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τις 

αντιφατικές του δηλώσεις σε σχέση με τη μοναξιά. Ενώ δηλαδή στη συζήτηση για 

την κοινωνικότητά του δηλώνει μόνος, αργότερα υποστηρίζει ότι νιώθει πλήρης: 

«Δεν επιδιώκω γιατί έχω τόσες/αρκετές γνωριμίες που τυχαία στο δρόμο πάντα θα δω 

ανθρώπους, θα μιλήσω. Δε μου λείπει/ δεν έχω αυτό το κενό». Ένα πάγιο αίτημα στη 

συζήτηση ήταν η ψυχική του ηρεμία που νιώθει ότι την έχει χάσει στον ξενώνα. Εκεί 

μέσα νιώθει να περιορίζεται η ελευθερία και η αυτονομία του όπως και στη φυλακή, 

άλλωστε και η αισθητική του ακόμη θυμίζει τη φυλακή. Γενικότερα νιώθει αρκετά 

κοινωνικός και αυτό δεν άλλαξε με την αστεγία, απλά αρκείται πλέον να συναντά 

τους φίλους του τυχαία στο δρόμο. Με τους άλλους αστέγους έχει αναπτύξει μόνο 

τυπικές σχέσεις και τους αντιμετωπίζει σαν αντικείμενα παρατήρησης και εξαγωγής 

γενικευτικών συμπερασμάτων: «Είναι πρόχειρες (.) είναι τυπικές σχέσεις αλλά μου 

δίνουνε, πώς να το πω τώρα- ε:: είναι σαν να διαβάζω τη διεθνή βιβλιογραφία μέσα 

απ’ αυτό. Δηλαδή μου δίνουνε (.) ψυχογράφημα της κοινωνίας, του κάθε ανθρώπου». 

Το νέο στοιχείο στην προσωπικότητά του είναι ότι ανέπτυξε μια ιδιότυπη 

αίσθηση αλληλεγγύης προς τους άλλους ανθρώπους και τώρα δεν υπερβάλλει με τα 

δικά του προβλήματα. Όλο αυτό ενίσχυσε την ήδη έντονη προσωπική του πίστη στην 

αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ανάγκη για κοινωνική 

συμπαράσταση. Η συχνή αναφορά στη δική του επιθυμία να προσφέρει στο 

κοινωνικό σύνολο δημιούργησε υποψίες για την αντανάκλαση της βαθύτερης 

ανάγκης να λάβει από κάπου συμπαράσταση. Από την άλλη, όμως, συχνά διαχώριζε 

τον εαυτό του από το πλήθος των αστέγων χρησιμοποιώντας το γ΄ πληθυντικό 

πρόσωπο: «αλλά βλέποντας και τους άλλους (.) απλά εγώ με την υπερένταση που 

δέχομαι εκεί μέσα τη βγάζω, θεωρώ, με πιο υγιείς τρόπους, με πιο δημιουργικούς 

τρόπους γράφω» και εστίασε σε ζητήματα εμφάνισης, στα στενά όρια αντοχής στις 
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προσβολές των υπαλλήλων και στο πνευματικό τους επίπεδο
53

. Επιπλέον, αυτός 

αντιμετωπίζει την αστεγία με λογική σκέψη, ψυχραιμία και εκτονώνεται με το 

γράψιμο και όχι με την καταφυγή στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. 

Σε πολλά σημεία αναφέρεται στις ψυχικές ανάγκες των αστέγων που όμως 

φαίνεται να ταυτίζονται με τις δικές του. Δηλαδή παραδέχεται πως το αρνητικό αυτό 

βίωμα προκαλεί οργή και γενικότερο αρνητισμό απέναντι σε όλους και έτσι όσοι 

μπαίνουν στον ξενώνα χρειάζονται να ανορθωθεί η ψυχολογία τους και: «Ο 

άνθρωπος που μπαίνει σε έναν ξενώνα, το πρώτο που έχει ανάγκη μετά το κρεβάτι, 

είναι η ενίσχυση της εσωτερικής του ασφάλειας».  

 

ε. Η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα της αστεγίας 

Η ελληνική κοινωνία διακατέχεται από μια επιθετικότητα του «εγώ» και κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η κοινωνική αποσύνδεση με ισχυρό αντίκτυπο σε όλους 

τους ανθρώπους. Τα σημάδια της κοινωνικής παρακμής της χώρας είναι η έξαρση του 

ατομικισμού, η αγένεια, η οξύτατη κρίση ηθικών αξιών και η αναλγησία που 

αντικατοπτρίζεται στις ελάχιστες εκδηλώσεις συμπαράστασης. Ενώ λοιπόν για την 

Ελλάδα ακουγόταν απαξιωτικός και τιμωρητικός, για τις χώρες του «πολιτισμένου 

ευρωπαϊκού κόσμου χωρίς εισαγωγικά» είχε σχηματισμένη στο νου του (εκτός από τη 

Γερμανία όπου έζησε) μια πολύ θετική άποψη. Η επιβίωσή του στην Ελλάδα 

στηρίζεται αποκλειστικά στην κοινωνική του μόρφωση με την οποία είναι σε θέση να 

ανιχνεύει τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτό όμως δε μετριάζει το ότι 

στιγματίζεται κοινωνικά όταν αναφέρει ότι μένει στο φιλοξενείο και εισπράττει τη 

χειρότερη συμπεριφορά από υπηρεσίες. 

Η άποψη του Κώστα για την έννοια του αστέγου είναι διαφοροποιημένη από 

την κρατούσα καθώς τη θεωρεί προσβλητική ακόμη περισσότερο και από τον 

χαρακτηρισμό «τοξικομανής». Η αποδοχή της κατάστασης και η ταυτοποίηση με 

αυτήν είναι τελείως διαφορετικά πράγματα γι’ αυτόν αφού η αποδοχή του 

χαρακτηρισμού συνεπάγεται αποδοχή της κατάστασης και παγίωση του προβλήματος 

«εφόρου ζωής» με μια σειρά αρνητικών επακόλουθων: «άστεγος είναι αυτός που θα 

αποφασίσει από μόνος του απ’ την ώρα που θα μείνει στο δρόμο να πεθάνει εκεί, να 

μην αλλάξει δηλαδή τόπο κατοικίας, να είναι υπαίθριος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι 

πιστεύω αλλά απ’ την ώρα που είναι κάτι το προσωρινό δεν μπορείς να το πεις 

άστεγος». Ο όρος μάλιστα είναι γεμάτος αρνητικά συμφραζόμενα, στα οποία κωφεύει 

γιατί προτιμά να τον αντιμετωπίζει σαν κάτι παροδικό και με την αναλογία της 

ασθένειας και της αστεγίας τονίζει το προσωρινό και προφανώς ιατό αυτής: «δεν την 

έχω αποδεχτεί και δεν πρόκειται να την αποδεχτώ. (.) Γιατί αν το αποδεχτείς σαν 

κατάσταση που τη βιώνεις δεν είναι/θα είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις γιατί δεν 

υπάρχουνε υποδομές». 

                                                                 
53

 Για παράδειγμα η χρήση της βιβλιοθήκης ως χώρος ενημέρωσης και όχι για κατάλυση και 

αντιμετώπιση του κρύου  
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Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που έχει μεγάλη παράδοση στο θέμα, οι 

Έλληνες υστερούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων γιατί ως 

πολίτες δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να δείξουν με σωστό τρόπο τη συμπαράστασή 

τους και συνήθως ενεργοποιούνται μόνον αφότου ο άστεγος ζητήσει βοήθεια και όχι 

αυτόκλητα: «Ένας άνθρωπος παράδειγμα που μένει σε ένα παγκάκι το χειμώνα και 

θα κρυώνει, πολύ δύσκολα θα πάει κάποιος από μόνος του ένας πολίτης να του πει 

χρειάζεσαι αυτό; Πρέπει να το ζητήσει ο ίδιος». Το οξύμωρο είναι για τον Κώστα ότι 

θέτουν τους άστεγους στο περιθώριο, ενώ δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι όλοι 

έχουν τις ίδιες πιθανότητες να βρεθούν στην ίδια κατάσταση. Στο εξωτερικό κατά την 

εκτίμησή του τα πράγματα είναι πολύ βελτιωμένα: «στη Γερμανία δεν είναι όπως εδώ 

νομίζω. Έχουν αξιοπρεπείς ξενώνες αστέγων, υπάρχει αυτόνομη διαβίωση, εδώ δεν 

είναι ξενώνας αστέγων αυτό που μένουμε».  

Η ανάγκη να αλλάξει λιγάκι την εσφαλμένη εντύπωση των πολλών για την αστεγία 

τον παρακίνησε να συμμετάσχει στην έρευνα και για τον πρόσθετο λόγο ότι γνωρίζει 

το θέμα και σαν εργαζόμενος σε κοινωνικές δομές αρωγής των αστέγων αλλά και με 

ίδια πείρα: «ε:: (.) χωρίς πολλές φορές όταν βιώνουμε μια αρνητική κατάσταση 

βγάζουμε οργή, βγάζουμε πολλά αρνητικά πράγματα. Αυτά είναι/αυτά σε μια έρευνα 

μπορούν να τη στείλουν λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί. Όταν τα βλέπεις τελείως 

ψύχραιμα, γιατί τα βλέπω τελείως ψύχραιμα τα πράγματα».  

 

στ. Μελλοντική προοπτική 

Το μέλλον προξενεί στον Κώστα συναισθήματα ανασφάλειας λόγω της διαρκούς 

αβεβαιότητας στη διαμονή, της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων, της οικονομικής 

αδυναμίας της πολιτείας (την οποία κατανοεί στην παρούσα φάση) και των 

πρόσφατων προβλημάτων με την υγεία που αντιμετώπισε τόσο αυτός όσο και η 

σύντροφός του: «νιώθω ανασφάλεια (.) μέσα μου, νιώθω μεγάλη ανασφάλεια (.) και 

θα ήταν υπεροψία να πεις ότι δε νιώθεις ανασφάλεια. Θα ήταν σαν να μην έχεις 

επαφή με την πραγματικότητα. […] Εγώ δεν θεωρώ ότι ζω μία ανθρώπινη κατάσταση 

αυτή τη στιγμή. Ζω μία κατάσταση, ε:: πώς να το πω τώρα, ομηρίας των 

καταστάσεων. Γιατί όταν θα φας αυτό το φαγητό που ξέρεις δεν σου αρέσει, αλλά θα 

πρέπει να το φας γιατί τρως μία φορά την ημέρα (.) αυτό είναι βία, είναι βία». Η 

σκέψη που τον τρομοκρατεί περισσότερο είναι η επιστροφή στους δρόμους.  

Η μοναδική του διέξοδος είναι να σκέφτεται για την κατάστασή σαν να είναι 

κάτι το προσωρινό (με αόριστο βέβαια ορίζοντα) και να καταβάλλει κάθε προσωπική 

προσπάθεια να ξεφύγει από αυτήν. Βέβαια υπολογίζει πάντα στον παράγοντα τύχη 

που μπορεί να ανατρέψει απότομα τα δεδομένα στη ζωή όλων ακόμη κι αν δεν το 

είχαν φανταστεί ποτέ. Άλλωστε οι εκτιμήσεις του για το μέλλον είναι ότι αυτή η 

κατάσταση θα γενικευτεί και θα αγγίξει περισσότερους ανθρώπους. Για την 

επαγγελματική του προοπτική δεν είχε αυταπάτες λόγω των μειωμένων πιθανοτήτων 
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να βρει δουλειά με πληρωμή αλλά η «πεισματική του φύση» του επιβάλλει να 

επιμένεις ακατάπαυστα. 

  

ζ. Η επαγγελματική ζωή  

Στο παρελθόν ο Κώστας είχε ασκήσει συγκεκριμένα επαγγέλματα (ελεύθερος 

ρεπόρτερ, φωτογράφος, εργαζόμενος και εθελοντής σε ΜΚΟ) με κοινό 

χαρακτηριστικό την κοινωνική τους αναφορά, την ελεύθερη σχέση εργασίας, χωρίς 

διασφαλίσεις εργασιακών δικαιωμάτων (αθέτηση συμφωνηθέντων, αργοπορία στην 

πληρωμή, εκμετάλλευση) ή προοπτικές εξέλιξης. Μέσα από αυτά κάλυπτε τις 

βιοτικές του ανάγκες και παρέμεινε πιστός στην ανάγκη για παραγωγή έργου και όχι 

στη δουλεία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «δεν υπάρχει η έννοια δουλειά, δηλαδή 

δουλεία. Υπάρχει η έννοια εργασία, δηλαδή έργο με ουσία, αυτό σημαίνει εργουσία, 

έργο με ουσία. Η εργασία είναι θεραπεία στον άνθρωπο ε:: τον κάνει να αισθάνεται 

ενεργό μέλος μίας κοινωνίας, συνεπώς να μην είναι άχρηστος». Τα ανθρωπιστικά 

επαγγέλματα ήταν περισσότερο εσωτερική του ανάγκη και η εθελοντική φύση τους 

του πρόσφερε ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών και ανεξαρτησίας.  

Με μεγάλη ευθύτητα ο Κώστας παραδέχτηκε ότι η οικονομική του αστάθεια 

οφειλόταν στην προσωπική του αδυναμία να διαχειριστεί τα χρήματα ορθολογικά και 

ότι υπήρξε δέσμιος αυτών: «Κοίτα, το χρήμα από μόνο του δεν είναι εξουσία, 

δυστυχώς στην κοινωνία που ζούμε έχει γίνει αυτόνομη εξουσία, και σε μένα στη ζωή 

μου είχε γίνει αυτόνομη εξουσία. […] Μέσα απ’ τις σκέψεις αποφασίζει αυτό, όχι 

σαν μια οντότητα ενεργή. Αυτό που ονομάζουμε καταναλωτική κοινωνία, που το 

πέρασα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό το πέρασα».   

 

η. Οι πολιτικές τοποθετήσεις 

Το κράτος έχει για τον Κώστα ένα απόλυτα εξουσιαστικό και αυταρχικό πρόσωπο 

ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση που λιγόστεψαν οι πόροι αν και η πεποίθησή 

του είναι πως πρόκειται για ένα τεχνητό προϊόν «στημένο σκηνικό» με απώτερο 

στόχο την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και τη χειραγώγηση των ανθρώπων από 

τις κυβερνήσεις. 

Την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει την έλλειψη οικονομικών πόρων του κράτους 

τελικά στέκεται στην κρατική γραφειοκρατία που τον απασχολεί, στην 

«αρτιοριοσκληρωτική» συμπεριφορά των νόμων και στην ακαμψία του κράτους που 

δεν επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που 

φέρουν ακόμη και σε εθελοντικό επίπεδο. Ο λόγος του εδώ ήταν απόλυτος, γεμάτος 

αρνητικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να ακούγεται διαρκώς ένα δριμύ «κατηγορώ» 

εναντίον της πολιτείας.  

Αυτό αναπόφευκτα κλόνισε και τη δική του πίστη στην αξία τήρησης των 

νόμων, ώστε, αν ήταν δυνατό, θα τους τηρούσε επιλεκτικά, δεσμευόμενος μόνο από 

προσωπικούς ηθικούς φραγμούς: «Το αισθάνομαι εντελώς φυσιολογικό να μείνεις σε 
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ένα σπίτι το οποίο είναι εγκαταλειμμένο. Αλλά δυστυχώς η κοινωνική νοοτροπία 

είναι ότι πρέπει να μπαίνεις και να βγαίνεις κρυφά». Ο Κώστας διεκδικεί τα 

δικαιώματά του ως καθήκον απέναντι στην ανθρώπινη φύση του αλλά και ως 

υποχρέωση της πολιτείας στους πολίτες. Αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος σαν 

μοχλό εξόντωσης των πολιτών που λειτουργεί κυρίως αντισυνταγματικά: «Αυτήν τη 

στιγμή καμιά υπηρεσία δεν έχει λόγο ύπαρξης, γιατί κατά το σύνταγμα λειτουργούν 

προς όφελος του πολίτη, άσχετα αν λειτουργούν εις βάρος του πολίτη». Αυτό 

ακριβώς είναι που νομιμοποιεί κατά τη γνώμη του τις οποιεσδήποτε παράτυπες 

συμπεριφορές των πολιτών. Πολιτικά δεν εντάσσεται σε κάποιον χώρο και φρόντισε 

να το καταστήσει σαφές αντιλαμβανόμενος ότι κάποια από τα λεγόμενά του μπορούν 

να τον κατατάξουν αυτομάτως σε συγκεκριμένη πολιτική ομάδα. Γι’ αυτό άλλωστε 

και δεν επέλεξε να βρει καταφύγιο σε κάποιες από τις καταλήψεις κτιρίων της πόλης 

αφού είναι προσδιορισμένες πολιτικά. 

Δεν πιστεύει ότι θα τον ωφελήσει η αναγνώριση των αστέγων ως κοινωνική 

ομάδα (γεγονός για το οποίο μόνον ο Κώστας από όλους τους συμμετέχοντες ήταν 

ενήμερος), γιατί η ταυτοποίηση των ανθρώπων σημαίνει αυτόματα και παραχώρηση 

κάποιων δικαιωμάτων, πράγμα που δε συνέβη στην περίπτωση των Ελλήνων 

αστέγων. Ο όρος είναι κενός περιεχομένου και τα πραγματικά κίνητρα του είναι να 

στιγματίσει το άτομο καθώς και να καρπώνονται κάποιοι (όχι άστεγοι), τα λεφτά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά την περίοδο της αστεγίας έχασε προσωπικά έγγραφα που δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει λόγω γραφειοκρατίας και του είναι απαραίτητα για να φύγει από την 

χώρα που τόσο επιθυμεί: «για μένα έχουν (sic σημασία) να φύγω μία στιγμή απ’ 

αυτήν τη χώρα και να μην γυρίσω το λέω πραγματικά, δεν το λέω εκδικητικά °ούτε 

πεθαμένος πίσω. °Έχω σιχαθεί…». Η θετική του εμπειρία από τη Γερμανία και η 

ταυτόχρονη απογοήτευση από την χώρα του τον ωθούν να εξιδανικεύει τη φυγή στο 

εξωτερικό θεωρώντας ότι εκεί θα απολαύσει περισσότερες παροχές για αστέγους.  

Στη συνέχεια έγινε ακόμη πιο σκληρός δηλώνοντας ότι το κράτος θέλει να 

ξεφορτωθεί κάποιους πολίτες και ο ίδιος νιώθει ότι δέχεται καθημερινά επιθέσεις που 

πρέπει να αντικρούσει: «Εγώ μου χρωστάει το κράτος πάρα πολλά και δεν του 

χρωστάω, μου χρωστάει τα όνειρά μου, μου χρωστάει ψευτιές, μου χρωστάει που μου 

βεβήλωσε την ύπαρξη με όλη αυτή την ψευτιά. Με το να σε βλέπει σαν μια 

προβατίνα που θα πρέπει να σε αρμέξει και όταν θα πρέπει να σου δώσει αυτό το 

κράτος λίγο γάλα, γιατί δεν έχεις εσύ γάλα […] να σου πατάει μια κλωτσιά και να σε 

ρίχνει στην άκρη και να σου λέει στην πράξη ψόφα εκεί». 

 

η. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Τα σχολικά χρόνια ο Κώστας τα χαρακτήρισε ιδρυματικά και φαίνεται να έχουν 

αφήσει ανεξίτηλα στη μνήμη και την ψυχή του αφού εξαναγκάστηκε από τον πατέρα 

του να μπει εσώκλειστος σε σχολείο «για τους πιο δύσκολους μαθητές, δύσκολους σε 
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προσωπικότητα, όχι σε θέματα μάθησης», «γενικά οι εμπειρίες μου και αυτές οι 

ευχάριστες εμπειρίες που μπορεί να είχα χάνονται μέσα στα (.) “θυελλώδη κύματα” 

να το πω ποιητικά ((χαμογελάει ειρωνικά)), των δυσάρεστων εμπειριών». Κύρια 

χαρακτηριστικά της μαθητείας του ήταν η μαζικότητα, η ομοιομορφία στη 

συμπεριφορά και η καταπίεση της προσωπικότητάς του που του δημιουργούσε 

εσωτερικές συγκρούσεις «όχι, θεωρούσε ότι θα μας κάνει ανθρώπους που να μην 

αντιδρούμε, γιατί η άποψη του πατέρα μου είναι αυτό, ότι η κοινωνία για να 

επιβιώσει θέλει ανθρώπους που να μην αντιδρούνε». Εκεί υφίστατο καθημερινή 

σωματική βία και ήταν υποχρεωμένος να υπακούει σε παρωχημένους κανόνες γι’ 

αυτό είχε έντονες τάσεις φυγής: «(.) κοιτάξτε υπήρχε και βία σωματική σ’ αυτά τα 

ιδρύματα, η οποία ήταν, όχι απλά ήταν ανεκτή, ήτανε επικροτούμενη από το 

σύστημα. Και βία κάποιες φορές… η ψυχική φυσικά είναι αυτή που δε φεύγει αλλά η 

σωματική βία ήταν καθημερινή». Το σχολείο σαν χώρος περιγράφηκε πάλι με την 

εικόνα της φυλακής, ως φορέας των επιταγών του συστήματος: «δεν έχει καμιά 

διαφορά από τη φυλακή, παράθυρα, επιμελητές, ξύλο και τα υπόλοιπα, κανείς δε θα 

’θελε να σκεφτεί ακόμα και τις θετικές εμπειρίες από μία φυλακή».  

Η γνώση, όμως, αντιμετωπίστηκε από τον Κώστα ως κάτι τελείως αποκομμένο 

από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και συνδέθηκε περισσότερο με την αυτόνομη επιβίωση 

στην κοινωνία, την κοινωνική προσφορά και το μέσο για να απαγκιστρώνεται κανείς 

από τις εξαρτήσεις της ζωής. Ο ίδιος ως άτομο έχει υψηλές γνωστικές απαιτήσεις και 

σε γενικές γραμμές νιώθει αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις του. Τα οποιαδήποτε 

γνωστικά του κενά τα καλύπτει με προσωπική αναζήτηση διαπιστωμένων και 

εμπεριστατωμένων απαντήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η συχνή αναφορά του στη 

γνώση και τα προτερήματά της με λέξεις που παραπέμπουν σε εμπόλεμη περίοδο 

«επιθέσεις», «αυτοάμυνα», «η γνώση είναι όπλο να επιβιώσεις στις δύσκολες 

καταστάσεις», «το αμυντικό όπλο, είναι η ευγλωττία» και η χρήση του όρου 

κοινωνική μόρφωση οριζόμενη από τον ίδιο ως ένα μέσο επιβίωσης με το οποίο 

ξεχνάει την έλλειψη σπιτιού. Επιπλέον μέσω αυτής αποκτά εσωτερική δύναμη, 

αυτοπεποίθηση, αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχο: «τους τρομάζει να γνωρίζεις […] 

Σου δίνει δύναμη εσωτερική, καταρχήν σου δίνει αυτοπεποίθηση σε πολλά πράγματα. 

Δηλαδή ίσως η αυτοπεποίθηση που έχω αυτή τη στιγμή να έγκειται στο ότι μπορώ 

και κυβερνάω τον εαυτό μου, δεν έχω καταρρεύσει σαν οντότητα, δεν έχω κάνει κακό 

τον εαυτό μου».  

Θεωρεί ότι η κατάσταση της αστεγίας όξυνε τις αντιληπτικές του ικανότητες 

λόγω της αυξημένης ανάγκης να επιβιώσει σε ένα «πονηρό κρατικό σύστημα». Το 

καθημερινό πολύωρο περπάτημα και το καλλιτεχνικό του ταλέντο (του αρέσει η 

ζωγραφική) τον βοηθάνε να ανιχνεύει τα πράγματα σε βάθος: «Κι αυτό είναι ανάγκη 

μου πλέον γιατί όταν κουράζεται το σώμα και το πνεύμα, έχεις αυτή την ανάγκη, να 

περπατάς χαμένος. (.) Σαν αυτοάμυνα είναι στην πράξη. (.) Είναι αντίδραση του 

σώματος για να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. […] έχεις 
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οπτικά ερεθίσματα πάρα πολλά και γνωρίζουμε ότι όταν έχεις συνεχόμενα οπτικά 

ερεθίσματα δεν έχεις και εύκολα τη δυνατότητα να κολλήσεις σε μια σκέψη». Συχνά, 

όμως, έχει την τάση να μην θυμάται και να μην συγκεντρώνεται και το αποδίδει σε 

αμυντικούς μηχανισμούς που ανέπτυξε μέσα στην αστεγία.  

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ήταν ήδη γνωστά στον Κώστα και 

επιχείρησε στο παρελθόν να συμμετάσχει για να πιστοποιήσει την εμπειρία των 

γνώσεων και των εμπειριών που είχε αποκομίσει, αλλά οι φορολογικές του 

εκκρεμότητες τον εμπόδισαν να αιτηθεί σε αυτά: «Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή το 

φορολογικό μου πρόβλημα μου έχει μπλοκάρει ολόκληρη τη ζωή μου […] Δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ σε σεμινάρια επιδοτούμενα ή μη επιδοτούμενα, 

δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχει μπλοκαριστεί όλη μου η ζωή». Τα παραπάνω 

εμπόδια τον έχουν αποθαρρύνει και δε θέλει να συμμετάσχει σε κάποιο από αυτά πια.  

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει από τη λίστα ο Κώστας αξιολόγησε σαν πιο 

σημαντικό όλων το «Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες» και 

δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι: «Ναι, γιατί αυτήν τη στιγμή αυτό έχω άμεση ανάγκη 

((αναφέρεται στο πρόγραμμα που δήλωσε ως πρώτη προτίμηση)). Και θεωρώ ότι δεν 

είναι αποτελεσματική μου… πρέπει να έχεις γνώση του πώς σε αντιλαμβάνονται οι 

άλλοι, όχι μόνο τη δυνατότητα να έχεις ευγλωττία. Πώς σε αντιλαμβάνονται και πώς 

θα σε λάβουν στα σοβαρά». Οι τέσσερις επόμενες επιλογές αντικατοπτρίζουν τις 

σπουδαιότερες ανάγκες του που είναι κυρίως διαχειριστικές της κατάστασής του και 

των σχέσεών του με το κράτος (Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην 

καθημερινή ζωή, Προστασία και δικαιώματα καταναλωτή, Διαχείριση 

διαπροσωπικών σχέσεων, Διαχείριση χρόνου). Ανάμεσα σε αυτά όμως έδειξε 

ενδιαφέρον και για προγράμματα εικαστικά και φυσιολατρικά (Διαμόρφωση και 

Διακόσμηση εσωτερικών χώρων και Αστικοί λαχανόκηποι): «γιατί μ’ αρέσει η φύση, 

μ’ αρέσει να παράγω κάποια προϊόντα που τρώω εγώ».  

 

5.3 Ο Νίκος 

Ο Νίκος αποτελεί τυπική περίπτωση νεο-αστέγου ευρισκόμενου σε αυτήν την 

κατάσταση εξαιτίας της αδυναμίας του να επανέλθει στην επαγγελματική ζωή μετά 

την απόλυσή του σε ηλικία πενήντα τεσσάρων ετών. Στο παρελθόν ζούσε μια 

εντελώς «τακτοποιημένη ζωή» χωρίς ιδιαίτερες πολυτέλειες, απορροφημένος 

απόλυτα από την εργασία του. Το γεγονός ότι ήταν διαζευγμένος και δεν είχε 

οικογενειακές υποχρεώσεις διευκόλυνε αυτήν την απορρόφηση και την επικέντρωση 

του συνόλου της δραστηριότητάς του γύρω από την εργασία.  

Την περίοδο της συνέντευξης (Ιούνιος 2013) φιλοξενούνταν στον ξενώνα του 

δήμου και ήταν απόλυτα εστιασμένος στην εύρεση εργασίας. Η ολιγόμηνη παραμονή 

του στους δρόμους του άφησε δραματικές αναμνήσεις και σε πολλά σημεία 

αναπολούσε τη στεγασμένη του ζωή. Μέσα του υπάρχει η ελπίδα ότι θα επιστρέψει 
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σε αυτήν και το αποδεικνύει με ένα αυτοσχέδιο απόφθεγμα: «όλα τα είχα, όλα τα 

έχασα και όλα θα τα ξαναβρώ». 

 

5.3.1 Οι προκαταλήψεις της ερευνήτριας 

Η πρώτη γνωριμία με τον Νίκο έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους μετά το 

μεσημεριανό του φαγητό σε κοντινό συσσίτιο και ήταν εμφανές ότι επρόκειτο για 

άστεγο, κάτι που δεν θα υποψιαζόταν κανείς για τη Γεωργία και τον Κώστα. Ήταν 

ιδιαίτερα ευγενής και αναλυτικός στις πρώτες πληροφορίες που παρείχε με μια 

ακατάσχετη επιθυμία να αναφέρεται στα προσωπικά του. Αυτό ακριβώς αποτέλεσε 

τη μοναδική μου ανησυχία για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Πραγματικά κάποια 

θέματα μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του, αλλά κάθε φορά που του ζητούνταν, 

επανερχόταν στο θέμα της συζήτησης.  

 

5.3.2 Γλωσσικά σχόλια 

Η φωνή του Νίκου είχε μια τονικότητα κάπως χαμηλή και συρτή καθώς η ομιλία του 

είχε έντονα στοιχεία επαρχιακής προφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν ύψωσε την 

ένταση της φωνής του. Όταν οι αναμνήσεις του επικεντρωνόταν στην προσωπική του 

ζωή, διακρινόταν ένας τόνος θλίψης και απογοήτευσης. Οι παύσεις στο λόγο του 

ήταν είτε για να θυμηθεί με ακρίβεια κάποιες ημερομηνίες είτε όταν αναφερόταν σε 

δυσάρεστες στιγμές της εμπειρίας της αστεγίας: «όταν μου λέγανε στα πάρκα 

κάποιοι, (.) η δημοτική αστυνομία που μας κάνει παρατήρηση και λοιπά, και λοιπά, 

έλεγα άστεγος. ((η ομιλία του είναι διστακτική και κάνει συχνές παύσεις))».  

Το ύφος του Νίκου παρουσίασε κάποιες διακυμάνσεις πικρίας και 

απογοήτευσης στα σημεία που αφηγούνταν την εγκατάλειψη από το κράτος και τους 

συγγενείς του. Επίσης ήταν ειρωνικός στο σημείο που ρωτήθηκε για τη συνδρομή 

των παλιών φίλων του αποκαλώντας τους «καλοί συμπολίτες».  

Το λεκτικό του επίπεδο ήταν σχετικά φτωχό με συχνή χρήση αρχαιοπρεπών και 

λαϊκών λέξεων και εκφράσεων «προς τους καθηγητάς», «πήγαινε το διάβασμα 

χαράμι», «αυτοί οι τζαναμπέτηδες […] τζιράρανε», «καπάκι νοσηλεύτηκε» και 

κάποιες ασυνταξίες: «σε έναν θάλαμο (.) με διώροφα κρεβάτια και χωριστά είναι, 

πάλι στο ισόγειο, η πόρτα χωριστά, όπου είναι άλλες 7 -8 γυναίκες» Σε κάποια 

σημεία δεν καταλάβαινε το πνεύμα των ερωτήσεων και έπρεπε να του δοθούν 

εξηγήσεις, ενώ δεν απαντούσε πάντα με ακρίβεια και προσοχή.  

 

5.3.3 Σχόλια επί του πεδίου 

Η συνέντευξη με τον Νίκο έγινε σε ένα ήσυχο σημείο στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

το καλοκαίρι του 2013 και το απόλαυσε ιδιαίτερα γιατί, όπως είπε, είχε τσιγάρα, καφέ 

και καλή κουβέντα. Οι συνθήκες λοιπόν ήταν πολύ καλές, με ελάχιστες διακοπές, 
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κάθε φορά που διέρχονταν άνθρωποι από κοντά μας. Ο Νίκος απάντησε σε όλες τις 

ερωτήσεις αλλά σε μερικές χρειαζόταν διευκρινήσεις. Είχε μια άνετη στάση σώματος 

και ήταν πολύ καταδεκτικός να με βοηθήσει με πληροφορίες για τον επόμενο 

συμμετέχοντα καθώς και να με παραπέμψει σε μια ΜΚΟ από την οποία πίστευε ότι 

θα βοηθηθώ. Έτσι στο τέλος της συνάντησής μας έσπευσε να μου δώσει τα 

απαραίτητα τηλέφωνα. Επιπλέον ο Νίκος ήταν ο μόνος που επιδίωξε μια δεύτερη 

συνάντηση μαζί μου για να μου επιστρέψει ένα κείμενο που είχε γράψει με ότι έκρινε 

ότι θα ήθελε να προσθέσει στην έρευνα επιπλέον (βλ. Παράρτημα E).  

 

5.3.4 Τα αναδυόμενα θέματα  

α. Οι δημόσιοι και «ιδιωτικοί» χώροι των αστέγων 

Ο Νίκος ήταν φιλοξενούμενος στον ξενώνα του δήμου στο Παπάφειο και ένιωθε 

ιδιαίτερα ευγνώμων γι’ αυτή την κατάληξη της περιπέτειάς του, παρόλο που δεν ήταν 

εξασφαλισμένη η παραμονή του εκεί. Βέβαια δεν δέχτηκε να τον χαρακτηρίσει 

προσωπικό χώρο καθώς: «Δεν υπάρχει. Τίποτα. Εκεί όπου ζούμε είναι ένας κοινός 

χώρος, κοινόχρηστος, για το Φιλοξένια μιλάω. […] Τι ενδιαφέρον να υπάρχει;». 

Αυτός ακριβώς ο συνωστισμός τον ενοχλούσε γιατί δεν του επέτρεπε να διαβάζει 

συγκεντρωμένα και γιατί τις ώρες που παρέμενε εκτός, έπρεπε να κουβαλάει μαζί του 

όλα τα απαραίτητα αντικείμενα (έγγραφα και τάπερ για φαγητό).   

Οι μόνοι κοινωνικοί χώροι που χρησιμοποιούσε ήταν η δημοτική βιβλιοθήκη 

που όμως σταμάτησε να πηγαίνει όταν δεν μπορούσε πια να συγκεντρωθεί στο 

διάβασμά του και τα πάρκα της πόλης όπου περιφερόταν κυρίως μόνος ή με παρέα. 

Στα πάρκα και στο σταθμό των τρένων συνήθιζε να κοιμάται ο Νίκος πριν μεταβεί 

στον ξενώνα. Αυτά ακριβώς έχουν αντικαταστήσει τους κοινωνικούς χώρους του 

παρελθόντος, τα καφενεία της γειτονιάς του, τα οποία απόφευγε λόγω έλλειψης 

οικονομικών μέσων αλλά και για να μην αντιληφθεί κανείς την κατάστασή του καθώς 

επρόκειτο για μια άλλη κοινωνία.  

β. Η χρονική διάσταση της καθημερινότητας 

Η αίσθηση του χρόνου για τον Νίκο είναι πολύ σημαντική και αυτό φάνηκε από την 

ακρίβεια με την οποία παρέθετε κάθε ημερομηνία των τελευταίων ετών στις οποίες 

εκτυλίχθησαν τα γεγονότα που αναφερόταν. Ειδικά η επιμονή του να προσδιορίσει το 

χρονικό πλαίσιο πριν και κατά τη διάρκεια της αστεγίας ήταν ενδεικτική της 

σημασίας της.  

Τα προηγούμενα της αστεγίας χρόνια ο Νίκος αφιέρωνε όλο το χρόνο του στη 

δουλειά καθώς είχε αναλάβει τις εξωτερικές πωλήσεις και έτσι ταξίδευε συχνά στην 

επαρχία. Αλλά εκεί ο χρόνος του περνούσε τόσο ευχάριστα που δεν το 

αντιλαμβανόταν: «Και κοιτούσα το ρολόι πίστεψέ με κι έβλεπα τον ήλιο και λέω πώς 

πέρασε η μέρα, έπρεπε να πάω και εκεί και εκεί. Δηλαδή μ’ ενοχλούσε που περνούσε 
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η ώρα τόσο γρήγορα. (.) Ήθελα κι άλλο χρόνο, ήθελα κι άλλο χρόνο να δουλέψω, 

γιατί αγαπούσα τη δουλειά μου.».  

Η αστεγία όμως ανέτρεψε την ευχάριστη αυτή ροή του χρόνου. Πριν καταλήξει 

στο υπνωτήριο ο χρόνος ρυθμιζόταν απόλυτα από το φόβο και την εναγώνια 

προσπάθεια να είναι ασφαλής. Ο φόβος, η αϋπνία, η κούραση και οι κακές καιρικές 

συνθήκες δεν του επέτρεπαν να κοιμηθεί περισσότερο από δύο με τρεις ώρες την 

ημέρα, αφού τη νύχτα περπατούσε μεγάλες αποστάσεις για να προστατευτεί από τους 

κινδύνους ή για να αντέξει στο κρύο: «Δεν περνούσε με τίποτα γιατί ήμουν °πάντα 

μόνος (.) και έκανε κρύο φοβερό. (.) Και αναγκαζόμουν να χώνομαι στα στενά της 

πόλης γιατί, όταν πήγαινα στην παραλιακή που ήταν πιο ακίνδυνα ε:: είχε πολύ αέρα, 

κρύο. Με αποτέλεσμα να σου ’ρχονται/όσο πιο πολύ κρύο έκανε, τόσο πιο πολύ δεν 

περνούσε η ώρα και τόσο πιο πολύ μου ερχόταν στο μυαλό τι (.) έχασα και (.) τι 

έχω.».  

Μετά το φιλοξενείο ο χρόνος είναι λιγότερο βασανιστικός και οργανώνεται με 

βάση τα πρόγραμμα λειτουργίας αυτού (οχτώ το βράδυ με οχτώ το πρωί) και των 

συσσιτίων. Σαφώς αναγνωρίζει ότι είναι πια προστατευμένος από τα καιρικά 

φαινόμενα αλλά επισημαίνει την επιβραδυντική του φύση οφειλόμενη κυρίως στην 

πανομοιότυπη εξέλιξη της κάθε ημέρας: «°Τριπλασιάζεται, γιατί ένα έργο στην 

τηλεόραση κρατάει δυο ώρες, έτσι; Και περνάει ευχάριστα γιατί θα επιλέξεις ένα 

έργο της αρεσκείας σου». Βέβαια ο Νίκος αναλώνει το μεγαλύτερο μέρος του στην 

έρευνα για εργασία, αφού αυτό αποτελεί το κύριο μέλημά του.  

 

γ. Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Η αδιαφορία του κράτους και η αποσπασματική ενεργοποίησή στα ζητήματα των 

αστέγων προκαλούν την οργή του Νίκου, ιδιαίτερα όταν αναλογίζεται τις έντονες 

κοινωνικές ανισότητες που όξυνε η κρίση. Τα ίδια παράπονα έχει και από την 

επίσημη Εκκλησία, αν και τρέφεται από τα συσσίτιά της. Οι προηγούμενοι φορείς δεν 

του συμπαραστάθηκαν καθόλου και νιώθει ότι τον κορόιδεψαν γι’ αυτό του ζητήθηκε 

να ορίσει τι θα περίμενε αυτός ως ένδειξη συμπαράστασης: «έχω απευθυνθεί σ’ 

αυτούς φορείς τους ίδιους για εργασία και σε θρησκευτικούς φορείς και σε 

φιλανθρωπικούς φορείς, το μόνο ενδιαφέρον τους ήτανε (.) να πάρουν τα στοιχεία 

μου, οι φορείς της πολιτείας, της °δε εκκλησίας ούτε ένας δεν πήρε το τηλέφωνό 

μου=». 

Αντίθετα από τις ΜΚΟ της πόλης ήταν ικανοποιημένος σε επίπεδο βασικών 

παροχών καθώς ήταν εντελώς απροετοίμαστος για τη διαβίωση στο δρόμο και μέσα 

από ένα φυλλάδιο ενημερώθηκε, τους προσέγγισε και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Ο 

Νίκος είχε και συγκεκριμένη προτίμηση σε μία εργαζόμενη, της οποίας τη στάση και 

τη συνέπεια εκτιμούσε ιδιαίτερα. 

Το μοναδικό άτομο από την οικογένειά του που του παρείχε κάποιες 

διευκολύνσεις (του είχε προτείνει μάλιστα και φιλοξενία στο σπίτι της την οποία 
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όμως αρνήθηκε) είναι η νύφη του που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια για την 

περιπέτειά του. Οι άλλες οικογενειακές σχέσεις ήταν διαταραγμένες από πριν και με 

την αστεγία δεν βελτιώθηκαν. Είναι δηλαδή χρόνια διαζευγμένος με ένα παιδί και 

έχει έναν αδερφό στον τόπο καταγωγής του που όμως αδιαφόρησε για τη δυσπραγία 

του: «Λέω, (.) στα πάρκα κοιμάμαι, στην παραλία. Κοιτάει και μου λέει, χεχεχε μ’ 

αυτό το κρύο; αυτήν ήταν η απάντησή του °μ’ αυτό το κρύο; δεν είπε κάτσε να 

περάσουν λίγο τα κρύα, (.) ότι έχουμε θα βολευτούμε θα σου φέρνουμε φαγητά και 

λοιπά, και λοιπά- ή αν έχεις λεφτά για τα εισιτήρια, αν έχεις λεφτά να φας». Αν και 

ανέφερε ότι η κόρη του δεν ξέρει για την αστεγία, από τη διασταύρωση των 

λεγομένων φαίνεται να έχει μια αρκετά σαφή εικόνα της κατάστασης του πατέρα της. 

Ωστόσο, αποφεύγει να επικοινωνήσει μαζί του. Η στάση αυτή των κοντινών του 

ανθρώπων τον έχει πικράνει και αυτό φάνηκε στη δυσκολία της φωνής του σε εκείνα 

τα σημεία αν και προσπάθησε να το αποκρύψει.  

Από όλες τις φιλικές επαφές του παρελθόντος ξεχωρίζει μόνο έναν φίλο του, 

ενώ οι άλλοι απομακρύνθηκαν διακριτικά υποτιμώντας την έκταση του προβλήματός 

του: «όταν τους έλεγα ότι είμαι άνεργος, ψάχνω για δουλειά με χλευάζανε. Που τους 

ζητούσα να έχουν το νου τους. Με ένα καλά τελείωναν όλα. Εκεί είναι η πικρία μου». 

Ο μοναδικός του φίλος τον ενίσχυσε οικονομικά και στο παρελθόν σε μια δύσκολη 

στιγμή και τώρα και έτσι ντρέπεται να τον ξανασυναντήσει, γιατί δεν έχει να τα 

επιστρέψει. 

 

δ. Στοιχεία προσωπικότητας 

Η αυτοεικόνα του Νίκου διαγράφεται ενισχυμένη ακόμη και μέσα στην αστεγία. 

Είναι περήφανος για όσα κατάφερε αλλά και αρκετά υπομονετικός και ολιγαρκής για 

το μέλλον. Σαν άνθρωπος δήλωσε τακτικός και επιμελής, αφού έπρεπε αμέσως μετά 

το διαζύγιό του να φροντίζει μόνος του τον εαυτό του και έτσι ως εργένης εξομοίωσε 

τις συνθήκες ζωής του με αυτές του συζυγικού βίου: «και φρόντιζα πολύ καλά τον 

εαυτό μου. Και από διατροφή μαγείρευα στο σπίτι και το σπίτι πάντα καθαρό. Είχα 

ένα σπιτάκι πολύ ωραίο, όσοι ερχότανε περίμεναν να δουν έναν εργένη». Την ίδια 

ακριβώς στάση επιχείρησε να διατηρήσει και στην αστεγία και αυτό τον βοήθησε 

πολύ. Η κύρια πηγή της αυτοπεποίθησής του προέρχεται από τα εργασιακά του 

βιώματα και την επιδεξιότητα του στις πωλήσεις: «άριστος». Αυτές οι αναμνήσεις 

είναι που ευθύνονται για τις ψυχολογικές του μεταπτώσεις που μαζί με τις σύγχρονες 

εργασιακές απορρίψεις τον ανησυχούν για μια πιθανή μείωση της αυτοεκτίμησής 

του: «η ψυχολογική μου κατάσταση δεν ε: έρχονται μερικές μέρες και 

κυκλοφορώντας μόνος (.) μπορεί να μου συμβεί έτσι αστραπιαία, ξαφνικά (.) να δω 

ένα αυτοκίνητο ίδιο με το οποίο οδηγούσα στη μια εταιρεία και να μου θυμίσει (.) την 

παλιά ζωή […] και να μου ’ρθει κάποια στιγμή έτσι μια μελαγχολία.». 

Μέσα από την εμπειρία της αστεγίας ανέπτυξε την ικανότητά του να ξεχωρίζει 

τις προθέσεις των ανθρώπων που τον προσεγγίζουν, μια δήλωση που έκανε με 
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αυτάρεσκο ύφος. Σε σχέση με τους υπόλοιπους αστέγους θεωρεί τον εαυτό του 

προνομιούχο εφόσον δεν έχει τις υποχρεώσεις των παιδιών ούτε τις έντονα 

συγκρουσιακές σχέσεις μαζί τους. Έτσι μπορεί να δείξει κατανόηση στα προβλήματά 

τους γιατί είχε ανάλογα βιώματα: «Αυτοί είναι σε πολύ, πολύ πιο δύσκολη 

κατάσταση. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τον εαυτό μου μόνο, να ξεκινήσω εκ του 

μηδενός» «Ωχ τι θα γίνει με δουλειά; και πώς βρεθήκαμε εδώ; Και κοίταξε να δεις πώς 

μας τα ’φερε η ζωή! Αυτές είναι οι λέξεις μας και καταλαβαινόμαστε και 

συμπονιόμαστε. Ένας ο οποίος δεν το πέρασε αυτό το κανάλι δε θα σε καταλάβει, και 

ας είναι και παιδί σου. Αυτό είναι βέβαιο». Επιπλέον διαχωρίζει τον εαυτό του από 

τους αστέγους που δεν έζησαν στο δρόμο και είχαν την τύχη να βρεθούν κατευθείαν 

στον ξενώνα, γιατί ο δρόμος είναι μια σκληρή εμπειρία που μόνο αν τη βιώσει κανείς 

θα μπορέσει να καταλάβει.  

Το εντυπωσιακό είναι ότι το σύνολο των αρνητικών συναισθημάτων 

εστιάζονται στην κατάσταση της ανεργίας και της απογοήτευσης από όσους 

αδιαφόρησαν στις εκκλήσεις του για δουλειά. Η εικόνα των εργαζομένων στους 

δρόμους του προξενεί ζήλεια: «Και δε σου κρύβω – τώρα θες πες στο κακία – (.) δε 

θα το πω και κακία, […] Βλέπω τους άλλους να δουλεύουνε, παράδειγμα έξω στο 

δρόμο να σκάβει ο άλλος και με πιάνει έτσι::: πώς να στο πω, μια μελαγχολία και λέω 

γιατί αυτός έτσι και όχι και εγώ. Δεν τα βάζω με τον άνθρωπο, έτσι;». Σε κάποιες 

στιγμές περισυλλογής βιώνει εσωτερικές συγκρούσεις και αδιέξοδα που προσπαθεί 

να τα διασκεδάσει με το χιούμορ: «παγκόβιος, παρκόβιος», «στο πολλαπλών 

αστέρων ξενοδοχείο, (κοιμάμαι) α! φιλόξενο, μη φανταστείς πολλά πράγματα». Σε 

μια ενδοσκοπική του θεώρηση αναφέρθηκε στην έλλειψη συντροφικότητας που 

αισθανόταν ακόμη και πριν την αστεγία τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις του 

ξεπερνούσαν πάντα το σαρκικό στάδιο και έτσι δεν έμεινε ποτέ ικανοποιημένος.  

Ο Νίκος εμμένει στην πρότερη ηθικότητά του και δεν θέλει να εκμεταλλευτεί 

κανέναν για να επιβιώσει, αν και είχε την επιλογή να ζητήσει χρήματα από φίλους. 

Βέβαια στην πορεία του λόγου του ανάφερε μια περίπτωση, όπου γράφτηκε μέλος σε 

κάποιο πολιτικό κόμμα, γιατί του υποσχέθηκαν ότι θα τον βοηθήσουν: «Όπως 

παράδειγμα δε θα αναφέρω ποιο πολιτικό κόμμα, πήγα κάπου την αγκαλιά (.) την 

κοινωνική, το χτύπημα στην πλάτη. Μου πήραν τα στοιχεία, το τηλέφωνό μου και 

μου είπαν θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολα (.) αλλά θα προσπαθήσουμε. Αυτό 

λέγεται ηθική ικανοποίηση». Η πιο σημαντική αξία γι’ αυτόν ήταν και είναι η 

οικογένεια παρόλη την προσωπική του αποτυχία να διατηρήσει τη δική του. 

Αποτιμώντας τις επιλογές που τον οδήγησαν στην αστεγία επέρριψε τις ευθύνες 

κυρίως στον εαυτό του για τις κακές επαγγελματικές του εκτιμήσεις αλλά και ως ένα 

βαθμό πιστεύει ότι εξαπατήθηκε από ανθρώπους που τον προέτρεψαν να αλλάξει 

δουλειά.  

Η κοινωνική διάσταση του εαυτού του είναι έντονα καλλιεργημένη και αυτό 

προέκυψε και στο συμπεριληπτικό του λόγο «εμείς οι άστεγοι» που δίνει μια 
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συλλογική διάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζει την αστεγία. Αν και δηλώνει 

μοναχικός τύπος και επιλεκτικός στις παρέες του, έχει καταφέρει να έλξει κοντά του 

άλλους αστέγους που όμως ανταποκρίνονται στα ελάχιστα δυνατά κριτήριά του: «κι 

αυτούς τους ανθρώπους που κάνω παρέα, τους δύο ανθρώπους, γιατί επιλέγω τους 

φίλους/τους ανθρώπους, κατ’ ανάγκη λίγο πολύ ταιριάζουμε. Και δεν είναι/απλώς 

είναι προσγειωμένοι, στο επίπεδο το δικό μου. Τίποτα άλλο». Από τα φαινόμενα (και 

όχι από τα λόγια του) προκύπτει ένα ενδιαφέρον γι’ αυτές τις συναναστροφές αν και 

είναι αυστηρός μαζί τους. Σε αυτές τις παρέες βρίσκει κατανόηση και συμπόνοια 

εκπορευόμενες από την κοινή εμπειρία αλλά ταυτόχρονα είναι επιφυλακτικός μαζί 

τους, γιατί εντοπίζει και ενέργειες εκμετάλλευσης και κατάχρησης της υπομονής του. 

 

ε. Η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα της αστεγίας 

Η κοινωνία αντέδρασε πιο αλληλέγγυα στο πρόβλημά του σε σύγκριση με τους 

συγγενείς και τους φίλους του. Μάλιστα προσδιόρισε και συγκεκριμένες κινήσεις 

αλληλεγγύης τριών μεμονωμένων ατόμων που πήραν άλλη διάσταση στη συνείδησή 

του και η αναφορά σε αυτούς ήταν εκτενής, αφού τον «αγκάλιασαν» με τη δική του 

νοηματοδότηση και του πρόσφεραν φαγητό, χρήματα και ρούχα. Έτσι ανέπτυξε μια 

μεσιανιστική αντίληψη για την κοινωνική συμπαράσταση αλλά και μια 

συμφεροντολογική λογική για τα πράγματα (όπως και για τη συμμετοχή του στην 

έρευνα).  

Στην κατηγοριοποίηση του αστέγου είχε αρχικά αρνητική αντιμετώπιση και δεν 

το είχε αποδεχτεί: «Όταν ήρθες και με είπες άστεγο ήταν °ήδη σπασμένη η χολή μου 

και δεν μου κακοφαινότανε. Δηλαδή, είπαμε στην αρχή μου χτυπούσε λίγο στο 

κεφάλι η λέξη άστεγος. Τώρα δε μου κακοφαίνεται καθόλου» και γι’ αυτό 

αποκρύπτει ακόμη το γεγονός από τους κοντινούς του. Η αρχική ντροπή του έχει 

υποχωρήσει πια καθώς εκλογίκευσε την κατάσταση παρόλο που την θεωρεί απόλυτα 

απευκταία
54

: «ούτε στον εχθρό σου αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που πέρασα και 

περνάω». Στην συνέντευξη δήλωσε χαριτολογώντας: «άστεγος, άνεργος, άφραγκος». 

 

στ. Ο γονεϊκός ρόλος 

Ο Νίκος είναι πατέρας μιας κόρης είκοσι επτά χρονών, αλλά τα τελευταία 

δεκατέσσερα χρόνια ζούνε χωριστά εξαιτίας του διαζυγίου του. Θεωρεί βέβαια ότι 

ήταν επαρκής σαν πατέρας, αφού φρόντιζε να της προσφέρει όσα περισσότερα 

μπορούσε και να είναι δίπλα της σαν φυσική παρουσία αλλά και συναισθηματικά. 

Από τότε που έμεινε άνεργος, της ανακοίνωσε την παύση των χρηματικών 

ενισχύσεων αλλά αποφάσισε να μην της αναφέρει τίποτα άλλο. Η αφήγησή του όμως 

προδίδει πως η κόρη του θα πρέπει να υποψιάζεται τη δεινή οικονομική κατάσταση 

του πατέρα της αλλά τον κρατάει σε απόσταση. Ο ίδιος ντρέπεται να παραδεχτεί την 

                                                                 
54

 Οι αντιφάσεις που επισημαίνονται στο λόγο τους θα σχολιαστούν εκτενώς στο κομμάτι των 

συμπερασμάτων.  
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αλήθεια πιστεύοντας ότι δεν θα τον καταλάβει και θα τον παρεξηγήσει
55

: «δε συνέβη 

ποτέ στη ζωή μου απ’ τα είκοσι μου χρόνια, μετά το στρατό, να καθίσω °έτσι και να 

βρεθώ σ’ αυτήν τη θέση, θα αισθανόμουν άσχημα μπροστά στην κόρη μου άνεργος 

ων και άστεγος. Μη ξεχνάμε είναι και 27 ετών, ε;».  

 

ζ. Μελλοντική προοπτική 

Ο Νίκος διατηρεί ακόμη τις ελπίδες του για το μέλλον αποσκοπώντας σταθερά στην 

επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως στον εργασιακό χώρο. Η ιδέα αυτή του 

έχει γίνει εμμονή και τη θεωρεί ουσιαστική για την επιστροφή του αλλιώς θα το 

εκλάβει σαν μεγάλη ήττα: «αν μου φύγει αυτό απ’ το μυαλό, που το ’χω γερά 

σφηνωμένο, αποκλείεται να φύγει.[…] τότε το ’χω χάσει το παιχνίδι. Τότε (.) το ’χω 

(.) χάσει το παιχνίδι». Το μόνο που αποζητά είναι χρήματα και ηρεμία που τόσο του 

λείπουν αυτή τη στιγμή. Τον ανησυχεί όμως το γεγονός ότι στενεύουν τα χρονικά του 

περιθώρια γιατί μεγαλώνει και δεν θα είναι ανταγωνιστικός στο ελεύθερο επάγγελμα. 

Επιπρόσθετος παράγοντας ανησυχίας είναι η συνεχής έκθεση σε κινδύνους της 

υγείας: «γι’ αυτό καπνίζω αυτές τις βρωμιές με ένα ευρώ για να μη καπνίζω τα 

τσιγάρα που κάπνιζα που κάναν και λιγότερη ζημιά στον οργανισμό μου. Αλλά η 

ανάγκη- λες αυτά; Αυτά (για τα τσιγάρα που καπνίζει» γιατί εντοπίζει αμέλειες στην 

τήρηση ιστορικών αρχείων υγείας στο υπνωτήριο. Η μέχρι τώρα αρτιότητά του 

αποδίδεται καθαρά σε θεϊκή βούληση.  

Για την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα, όμως, ήταν πιο απαισιόδοξος. Αυτό 

το απέδωσε στα αυξημένα ποσοστά ανεργίας των νέων και στην απόκρυψη του 

πραγματικού μεγέθους του προβλήματος.  

 

η. Η επαγγελματική ζωή  

Η θεματική ενότητα για το επαγγελματικό παρελθόν ήταν αυτή που συγκέντρωσε το 

ενδιαφέρον του Νίκου και αφηγήθηκε διεξοδικά. Ο Νίκος είχε μια σταθερή 

επαγγελματική πορεία με παράλληλη εργασία σε χειρωνακτικές εργασίες και κυρίως 

στις πωλήσεις. Η πρώτη του εργασιακή εμπειρία ήταν σε νεαρή ηλικία κατά τη 

διάρκεια των σχολικών διακοπών και έκτοτε δούλευε συνέχεια για να βιοποριστεί 

αλλά και γιατί απολάμβανε την κοινωνική αναγνώριση και την επιτυχία στο χώρο 

του. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του ήταν αξιοπρεπείς καθώς είχε μια σχετική 

σταθερότητα στο βασικό του επάγγελμα και ήταν πλήρως ασφαλισμένος. Μόνο σε 

μια περίπτωση υπέστη υποτίμηση από τους εργοδότες του αλλά δεν ήταν ικανή αυτή 

να επηρεάσει τη θετική σχέση που είχε αναπτύξει με τη δουλειά του. Ο χώρος των 

πωλήσεων (το κύριο επάγγελμά του) ήταν βέβαια απαιτητικός γιατί χρειαζόταν 

καθαρότητα σκέψης και τον προκαλούσε με τις επιστημονικού επιπέδου απαιτήσεις 

αλλά κάλυπτε μια βασική του ανάγκη, να είναι δημιουργικός.  
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Το μεγαλύτερο κομμάτι της απάντησής του το αφιέρωσε στην περιγραφή μιας 

τυπικής εργασιακής ημέρας όπου διαφάνηκε πόσο ικανοποιημένος ήταν από την 

εργασία του και πόσο απολάμβανε τις συναναστροφές με τους πελάτες: «Είναι μια 

πολύ κοινωνική δουλειά, σε σέβεται ο κόσμος, σ’ αγαπάει, σ’ εκτιμάει- είναι μια 

πολύ κοινωνική δουλειά». Ειδικά αυτή η εξωστρέφεια και η συνδιαλλαγή ήταν 

γοητευτικές για τον Νίκο αλλά και οι γνωστικές προκλήσεις που είχε, όταν έπρεπε να 

ασχοληθεί με ένα καινούριο αντικείμενο πώλησης.  

Ο πλουτισμός δεν υπήρξε στόχος του και τα επιπλέον χρήματα τα προόριζε για 

να εξασφαλίσει μια άνετη ζωή στο παιδί του. Άλλωστε, ήταν τόσο αφοσιωμένος στην 

εργασία του, ώστε δεν του έμενε χρόνος για άλλες απολαύσεις. Η απώλεια αυτών 

είναι η κύρια πηγή μελαγχολίας τώρα πια και γι’ αυτό καταβάλει αγωνιώδεις 

προσπάθειες να επανέλθει στην εργασιακή του ζωή: «Ναι. Και λέω γιατί; Ούτε- (.) 

ικανός σωματικά είμαι – αυτό είναι το παράπονό μου – ικανός σωματικά είμαι, στην 

υγεία μου άριστα, η διαύγεια του νου μου καθαρή. Γιατί να μην μπορώ να βρω μια 

δουλειά; Εκείνο είναι το πρόβλημά μου». Ο Νίκος δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα 

του για δεύτερη ευκαιρία. Όλη του η δραστηριότητα και η σκέψη εστιάζονται σε 

μεθόδους εύρεσης εργασίας όπως η αποστολή βιογραφικών σε εταιρίες, η χρήση των 

γνωριμιών
56

, οι αιτήσεις στο δήμο (για τον αστικό λαχανόκηπο) και οι απόπειρες να 

κατασκευάσουν αντικείμενα για πώληση
57

: «έτρεχα πυρετωδώς και μανιωδώς να:: 

ψάχνω για δουλειά. Έχω γυρίσει όλα τα εργοστάσια, έχω πάει σε όλους τους φορείς 

(.) του δήμου, με βιογραφικά σημειώματα και όλα με τα πόδια, παρακαλώ. Από 

Μαρτίου μέχρι Σίνδο και πίσω, πέντε φορές πήγα στη Σίνδο με τα πόδια, πέντε ώρες 

και πέντε να γυρίσω δέκα και τέσσερει ώρες περιμετρικά. >Μέχρι που τα γύρισα όλα 

μέχρι Σταυρούπολη τέρμα πήγα, μέχρι Λαγκαδά, μέχρι Θέρμη και λοιπά, και λοιπά<. 

Πήγα στη Θράκη για 3 μήνες, γύρισα απλήρωτος».  

 

θ. Οι πολιτικές τοποθετήσεις 

Ο Νίκος ήταν πάντα ένας απολιτικοποιημένος άνθρωπος, ευμετάβολος ιδεολογικά
58

 

(αφού ψήφιζε βάσει του συμφέροντός του) και φρόντιζε απλά να είναι νομοταγής. 

Προσπαθεί να είναι ακέραιος νομικά για να μην έχει εμπλοκές με τον νόμο και 

απόδειξη αυτού είναι ότι έχει τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις του προς το 

κράτος και τα χαρτιά του είναι πλήρη. Τα σπουδαιότερα από αυτά τα φυλάσσει στο 

σπίτι συγγενικού προσώπου γιατί έχει πέσει ήδη θύμα κλοπής και θέλει να προσέχει: 

«δυο φορές με κλέψανε τα ρούχα μου και δυο φορές τα αναπλήρωσα από εδώ και 

από εκεί. Δεν ήξερα ότι κλέβουνε, άγνωστα μου φαινόντανε». Ως σημαντικότερο 
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 Ο Νίκος ανάφερε ότι φυλάσσει ακόμη και σήμερα τα πελατολόγια και τα εγχειρίδια της πρώτης του 

δουλειάς σαν ενθύμιο αλλά αυτό θα μπορούσε να αντανακλά την ελπίδα του για επιστροφή στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα.  
57

 Εκείνον τον καιρό κατασκεύαζαν καπνοθήκες με κάποιον άλλο άστεγο που γνώριζε καλά την τέχνη. 
58

 Πάντα ψήφιζε βάσει συμφέροντος αλλά και μόλις έμεινε άνεργος και άστεγος αναζήτησε βοήθεια σε 

όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε ένα από αυτά μάλιστα γράφτηκε και μέλος με την υπόσχεση και μόνο της 

επαγγελματικής αποκατάστασης.  
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έγγραφο υπέδειξε το βιβλιάριο υγείας πρέπει να διατηρεί την υγεία του σε καλή 

κατάσταση τώρα που δεν έχει τους πόρους να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε 

μεταβολή της.  

Τώρα πια αποστρέφεται συνολικά το πολιτικό σύστημα γιατί βίωσε τη δική 

τους απόρριψη στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του: «Τους απορρίπτω, θα μου 

πεις δεν είναι καλό, καλό είναι να ψηφίζεις, να επιλέγεις αυτόν που θα σε κυβερνήσει, 

όμως αγαναχτισμένος λέω όχι δε θα πάω. Ότι κάποιος θα βγει, κάποιος θα βγει. Αλλά 

καιρός να πάρουν το μήνυμα, ίσως το πάρουνε μη ψηφίζοντας πολλοί». 

Αντιλαμβάνεται πλέον εντονότερα τις κοινωνικές αδικίες και τον ανησυχεί η 

αδυναμία διαχείρισης της ανεργίας, τα πραγματικά νούμερα της οποίας 

αποκρύπτονται: «Οι περισσότεροι χρωστάνε στο ΤΕΒΕ και δεν μπορούν να πάρουν 

εκκαθαριστικό. Άρα δε φαίνονται (στους επίσημα εγγεγραμμένους ανέργους) και 

είναι πάρα πολλοί αυτοί». Οι επιπτώσεις της άλλωστε είναι ορατές στον ίδιο αλλά και 

τις αντιμετώπισε έμμεσα εξαιτίας της μετανάστευσης της κόρης του.  

 

η. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Στης πρώτες συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτής της ενότητας ο Νίκος δεν είχε να 

επισημάνει τίποτα αξιόλογο από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των σχολικών του 

χρόνων. Μετά από μια σειρά επαναδιατυπωμένων ερωτήσεων προέκυψαν πολύ 

σημαντικά ευρήματα. Σε πολύ νεαρή ηλικία εγκατέλειψε την πατρική οικία για να 

πάει σχολείο σε γειτονικό χωριό πράγμα που τον οδήγησε να επαναλάβει την πρώτη 

γυμνασίου: «έμεινα μόνος δώδεκα – δεκατριών χρονών με έναν ξάδελφο μου εκεί 

ήταν μεγάλη πίεση, φορτισμένη. Δηλαδή μόνο ένα παιδί μακριά απ’ το σπίτι και 

χωριατόπαιδα εμείς, όχι μαθημένοι στην ξενιτιά. Για μας ήταν ξενιτιά». Αυτή η 

«ξενιτιά» του προκάλεσε πιέσεις που μεγεθύνονται από τη σχολική καταπίεση και 

την επιμονή του πατέρα του να ακολουθήσει συγκεκριμένη εκπαιδευτικό οδό: «Αλλά 

με °πίεσε όμως να πάω στο γυμνάσιο. Διότι τότε εκείνη την εποχή ήταν τιμή και 

καμάρι των γονέων να έχουν παιδί στο γυμνάσιο». Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δεχτεί 

και βίαιες συμπεριφορές από τους εκπαιδευτικούς, αλλά σήμερα τα αξιολογεί θετικά 

γιατί τους αναγνωρίζει ειλικρινείς προθέσεις για διδασκαλία. Ο Νίκος δεν έκανε 

καμία θετική ή αρνητική δήλωση για την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφέρθηκε 

μονάχα στην ανεμελιά εκείνης της εποχής και στην ευχάριστη διάθεση που υπήρχε με 

τους συμμαθητές του. 

Η επαφή του με την εκπαίδευση τελείωσε με το απολυτήριο του σχολείου του 

και έκτοτε παρακολούθησε μόνο ένα σεμινάριο σχετικό με υπολογιστές, το οποίο 

όμως εγκατέλειψε γιατί δεν πρόσφερε γνώσεις για αρχάριους, όπως δήλωνε ο τίτλος 

του. Τα γνωστικά του κενά τα καλύπτει συναναστρεφόμενος με ανθρώπους που 

κρίνει ότι μπορούν να του απαντήσουν: «πάντα ακούω με προσοχή ό,τι λέει ο άλλος 

και σέβομαι τις γνώσεις που έχει ο άλλος και ρωτάω για να μαθαίνω. Και παλιότερα 

προσπαθούσα να κάνω/να δημιουργώ θέματα που δε γνωρίζω διά των ερωτήσεων να 
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έχω απαντήσεις». Η προσωπική του προτίμηση είναι η φιλοσοφία και αναφέρθηκε 

και σε δύο βιβλία που τα θεωρεί πολύ σημαντικά για την προσωπική του εξέλιξή: 

«Γιατί καλύπτανε τον εαυτό μου, με καλύπτανε απ’ την άποψη ότι:: σε ανάγκαζε (.) η 

μελέτη (.) να σκεφτείς. Διαβάζοντας να σκέφτεσαι και να αναρωτιέσαι». Οι συνθήκες 

όμως του υπνωτηρίου και τα πολλά προβλήματα τον ωθούν να επιλέγει πιο εύκολα 

βιβλία ή να μη διαβάζει.  

Η κατάσταση της αστεγίας δεν επηρέασε τις νοητικές του λειτουργίες στο 

σύνολό τους και ίσως να ευθύνεται μόνο για την αδυναμία συγκέντρωσης καθώς ο 

νους του είναι εστιασμένος στην εύρεση εργασίας και σε άλλα προβλήματα. Τα πιο 

σημαντικά διδάγματα από την αστεγία σχετίζονται με τη σημασία της αλληλεγγύης 

μεταξύ των ανθρώπων και ο στόχος του όταν εξέλθει των καταστάσεων αυτών θα 

είναι να συμπεριφερθεί κι αυτός ανάλογα.  

Ο Νίκος φάνηκε ότι δεν είχε καμία τριβή με την εκπαίδευση γενικότερα καθώς 

και με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η πρώτη δεν τον απασχόλησε καθώς δεν 

δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά και για τη δεύτερη δεν μπορεί να εντοπίσει έναν 

τρόπο σύνδεσης με την αγορά εργασίας
59

. Σχετικά με το ενδεχόμενο να 

παρακολουθήσει προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ήταν θετικός αλλά έθεσε 

κάποιες προϋποθέσεις όπως η αντιστοιχία του τίτλου με το προσφερόμενο επίπεδο 

γνώσεων, να είναι οργανωμένες και αξιοποιήσιμες οι γνώσεις που θα αποκομίσει και 

να μπορεί να τις συνδυάσει με τη δεξιοτεχνία και τη φαντασία. Οι 

χρηματοδοτούμενες επιμορφώσεις δεν τον απασχολούν, ακόμη και σε συνθήκες 

αστεγίας, γιατί το δοκίμασε στο παρελθόν και αποφάνθηκε ότι: «δεν ήταν για μένα 

αυτά (.) ήταν για προχωρημένους. Αυτοί το κάνανε για να γράψουν κι εμένα γιατί 

είναι ιδιώτες αυτοί που τα ’χουνε και να παρουσιάσουν αυτά και αυτά». Όταν 

επεξεργάστηκε τη λίστα με τα προγράμματα του δήμου Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι 

δεν θα παρακολουθούσε κανένα από αυτά, επειδή δεν θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει 

για να βρει δουλειά. Προσδιόρισε ωστόσο τις επιμορφωτικές του ανάγκες στην 

κατάρτιση της χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (κάτι που έθεσε και ως 

προτεραιότητα αμέσως μόλις επανενταχτεί αυστηρά όμως σε επίπεδο αρχαρίων) και 

στην εκμάθηση μιας συγκεκριμένης τέχνης όπως η καλαθοπλεκτική ή οι 

ξυλοκατασκευές: «από τη στιγμή που °πήρα την απόφαση ότι °δεν μπορώ να βρω 

δουλειά πάνω στο αντικείμενο […] Θα ήθελα να μάθω μία τέχνη […] Κάτι τέτοιο 

παρόμοιο θα ήθελα να μάθω, μία παραδοσιακή τέχνη που να ’χει πέραση παράδειγμα 

να μπορεί να πουληθεί». Το επείγον της κατάστασής του αποτέλεσε το βασικότερο 

κριτήριο αυτών των επιλογών και έθεσε σε δευτερεύουσα θέση τα αγαπημένα του 

αντικείμενα όπως η φιλοσοφία.  

 

 

                                                                 
59

 Ο Νίκος δε φάνηκε να γνωρίζει πολλά για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και έτσι τον ενημέρωσα 

επιγραμματικά.  
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5.4 Ο Ντάφυ 

Ο Ντάφυ είναι ένας άνθρωπος που στα σαράντα εφτά του χρόνια βίωσε την αστεγία 

μετά από μια καταιγιστική ακολουθία δραματικών γεγονότων. Μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα διαλύθηκαν η επιχείρησή του και ο γάμος του με οδυνηρές 

συνέπειες για την ψυχολογική του κατάσταση. Η περίοδος της αστεγίας ξεκίνησε με 

μια παράδοξη επιδίωξη, τη μετάβασή του στο Άγιο Όρος για να μονάσει. Μετά από 

οχτάμηνη παραμονή εκεί αναθεώρησε και επέστρεψε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 

έμεινε για έντεκα μήνες σε συγγενικό πρόσωπο, δύο εβδομάδες σε ένα «υπό 

ανακαίνιση» σπίτι, τέσσερεις μέρες στο δρόμο και έκτοτε φιλοξενείται στον ξενώνα 

του δήμου στο Παπάφειο. Ο Ντάφυ έχει υποστεί τη λιγότερη δυνατή φθορά από τη 

διαβίωση στους δρόμους, αλλά έχει κλονιστεί ψυχικά τόσο που αποπειράθηκε ήδη 

μια φορά να αυτοκτονήσει. 

 

5.4.1 Οι προκαταλήψεις της ερευνήτριας 

Η μοναδική ανησυχία για την περίπτωση του Ντάφυ ήταν οι πληροφορίες που είχα 

από πριν για την καταπονημένη του ψυχοσύνθεση από το διαζύγιο και το ενδεχόμενο 

να μονοπωλήσει αυτό το θέμα την κουβέντα μας. Στην πραγματικότητα ο Ντάφυ 

ανέπτυξε ισόβαρα το συλλογισμό του σε όλους τους άξονες της συνέντευξης δίνοντας 

τη σημασία που αυτός έκρινε στο θέμα του χωρισμού και της απώλειας της 

οικογένειάς του. 

 

5.4.2 Γλωσσικά σχόλια 

Ο τόνος της φωνής του ήταν στο σύνολό του ήπιος με πτώσεις της έντασης στα 

σημεία που άγγιζε εσώτερα ζητήματα και χωρίς καθόλου εξάρσεις. Ακόμη και όταν 

αναφέρθηκε σε ένα πρόσωπο που τον εξόργιζε, η μόνη αλλαγή ήταν στο ύφος που 

έγινε απειλητικό. Η όλη τονικότητα του Ντάφυ έδινε στη συζήτηση την αίσθηση μιας 

ήρεμης κουβέντας. Οι παύσεις στο λόγο του ήταν λιγάκι πιο έντονες, όταν έπρεπε να 

ανακαλέσει κάποια πληροφορία: «(10) Τι να σου πω, ξέρω εγώ;» ή όταν θυμόταν 

δυσάρεστα περιστατικά και μάλιστα τις συνόδευε με βαριές ανάσες και ξεφυσήματα, 

μια ηχητική εικόνα που προσομοίαζε περισσότερο σε ασθενή: «(8) Στην παρούσα 

φάση θα σου πω για μένα είναι το β΄ (.) γιατί έχω °πρόβλημα (.) ψυχολογικό».  

Το ύφος του ήταν εξίσου απλό και ταιριαστό με την τονικότητα αλλά, όταν 

αναφερόταν στην πρώην σύζυγο γινόταν αμφίθυμο με εναλλαγές νοσταλγίας, 

απογοήτευσης και θυμού. Γενικά είχε έναν μόνιμα θλιμμένο τόνο στα λεγόμενά του 

γεγονός που αύξανε τη δραματικότητά του κάθε φορά που αποπειρόταν να αστειευτεί 

ή να αυτοσαρκαστεί: «Άλλα περίμενα ακόμα στα προσωπικά ((γελάει ειρωνικά)) 

άλλα είχαμε να κάνουμε», «επιχειρηματική προσπάθεια τώρα; ((ειρωνεύεται και 

γελάει))».  
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Το λεκτικό επίπεδο του Ντάφυ ήταν μέτριο με απλοϊκές συνδέσεις των 

προτάσεών του «Τα μετρητά χωρίστηκαν (.) μου ’μειναν κάποια μετρητά, ε πήγα 

στον ένα, πήγα στον άλλο, άρχισε η δουλειά πραγματικά έπεφτε, προμηθευτές», 

«Όταν άνθρωποι στη δικιά μου ηλικία, με κάποια εμπειρία τέλος πάντων, τεχνική, 

οτιδήποτε (.) παραγκωνίζονται και φεύγουν και περνάει και ο καιρός.» με χρήση 

λαϊκών λέξεων και εκφράσεων «τώρα δεν έχω να δώσω °μία», «το τρέναρα» «ντέρτι» 

και μεταφορών «ήτανε χοντρό το κορόμηλο και δεν καταπίνεται». Οι πιο συχνές 

επαναλήψεις του Ντάφυ ήταν εκφράσεις όπως «δεν υπάρχει τίποτα», «μην το 

συζητάμε» και «χάθηκαν όλοι» που όλες τους αντανακλούν την απόλυτα αρνητική 

του διάθεση και προοπτική για το μέλλον. Πολλές φορές συνόδευε την ομιλία του με 

χειρονομίες ή με εκφράσεις του προσώπου: «έρχονται όλα πα πα παπαπα ((κάνει μια 

κίνηση με το χέρι του σαν να χτυπάει κάτι στον αέρα)) κατραπακιές τώρα», «(.) τι να 

λέμε τώρα. (.) ((σε κάθε αναφορά του Ντάφυ για το διαζύγιό του μια γκριμάτσα 

πόνου σχηματιζόταν στο πρόσωπό του))».  

 

5.4.3 Σχόλια επί του πεδίου 

Η συνέντευξη με τον Ντάφυ έγινε σε δύο συναντήσεις, λόγω δικών του 

υποχρεώσεων, στο φουαγιέ του πανεπιστημίου Μακεδονίας τον Ιούλιο του 2013. 

Ήταν πολύ συνεργάσιμος και ευχάριστος στη συνομιλία καθώς είχε καλή αίσθηση 

του χιούμορ και προσπαθούσε να απαλύνει την τραγικότητα των όσων αφηγούνταν. 

Η στάση του σώματός του ήταν αξιοσημείωτη (κρατούσε τα χέρια του σταυρωμένα 

μπροστά, κύρτωνε την πλάτη και κοιτούσε χαμηλά) σε όλη τη διάρκεια της 

συνομιλίας μας και συνδυασμένη με την υποτονική ομιλία οδηγούσε σε βεβαιότητες 

για τις ψυχολογικές του καταπονήσεις. Οι διακοπές στη ροή της συνέντευξης ήταν 

ελάχιστες καθώς δεν υπήρχαν αρκετοί περαστικοί εκείνη την εποχή στο πανεπιστήμιο 

και η μόνη μας παύση ήταν για να μου δείξει ένα αντικείμενο που βρήκε στο δρόμο 

και να μου μιλήσει λιγάκι για τους συνειρμούς πάνω σε αυτό.  

 

5.4.4 Τα αναδυόμενα θέματα  

α. Οι δημόσιοι και «ιδιωτικοί» χώροι των αστέγων 

Τα κύρια σημεία αναφοράς για τον Ντάφυ ήταν το σπίτι και ο εργασιακός του χώρος 

όπου εκεί εκτυλισσόταν το σύνολο της προσωπικής και της κοινωνικής του ζωής και 

η απώλειά τους δεν υποκαταστάθηκε μέχρι και τη στιγμή της συνέντευξης από τίποτα 

άλλο. Μετά το διαζύγιό του έμεινε για λίγο σε ενοικιασμένο σπίτι για όσο άντεχε να 

το πληρώνει αλλά με την οικονομική καταστροφή φιλοξενήθηκε στο θείο του. 

Κανένα από αυτά τα μέρη, όμως, δεν λειτούργησε παρηγορητικά στο όλο δράμα του, 

ήταν περισσότερο καταφύγια για τις καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της πόλης. 

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του κελιού όπου είχε καταλύσει στο 
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Άγιο Όρος αναζητώντας την ψυχολογική του ανασυγκρότηση και ηρεμία
60

 και από 

όπου τελικά έφυγε διαπιστώνοντας ότι δεν μπορούσε ούτε εκεί να αναπληρώσει την 

οικογενειακή του μοναξιά: «Τίποτα από εκεί και πέρα:: τάσεις φυγής (.) πουθενά δεν 

ησύχαζα. >Όταν χώρισα έφυγα απ’ την Τούμπα που μέναμε, πήγα στον Εύοσμο, απ’ 

τον Εύοσμο βρέθηκα στο Φάληρο, απ’ το Φάληρο βρέθηκα στο Άγιο Όρος<. Αλλά 

φυσικά η ζωή μου έπαθε/μπλοκάρισε το 2010 που έγινε αυτή η κατάσταση».  

Το μόνο μέρος που έφερε κάποια στοιχεία προσωπικού χώρου ήταν το δωμάτιο 

που του παραχώρησε ο θείος του, αλλά τα αισθήματα ντροπής τον εξανάγκασαν να 

το εγκαταλείψει κι αυτό και αρνούμενος τη φιλοξενία των φίλων του να καταλήξει 

στο δρόμο. Από εκεί και έπειτα τίποτα δεν αντικατέστησε τον κανένας προσωπικό 

χώρο καθώς όλοι πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλους αστέγους αλλά 

και γιατί ο ίδιος δεν μπόρεσε να επαναφέρει την αίσθηση αυτή στη ζωή του: «(.) Όχι, 

λόγω της κατάστασής μου. (.) Τίποτα, δεν με χωρούσε ο τόπος. Όπως και δε με 

χωράει. Δε με χωράει ο τόπος».  

Οι κοινωνικοί χώροι του Ντάφυ είναι τα καφενεία, ο δρόμος, ο Βαρδάρης (η 

γειτονιά που είχε το κατάστημά του) και η παραλία. Σε όλους αυτούς παρευρίσκεται 

αναγκαστικά λόγω της οικονομικής του στενότητας. Στο Βαρδάρη μάλιστα επιδίωκε 

να αναθερμάνει τις εργασιακές του προοπτικές μέσα από τις γνωριμίες με άλλους 

συναδέλφους. 

Ένα μεγάλο μέρος της περιγραφής των χώρων το αφιέρωσε στον ξενώνα και 

στην αναγκαστική συμβίωση με ένα ανομοιογενές πλήθος αστέγων (τοξικομανών και 

μη), γεγονός που δυσχεραίνει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις σε συνδυασμό με την 

απρόβλεπτη και αδικαιολόγητα επιθετική συμπεριφορά κάποιων. Οι εικόνες του 

στρατοπέδου: «εκεί είναι όπως έχει πει και κάποιος άλλος, (.) είναι κοινός ο χώρος, 

φαντάσου ότι είσαι σε ένα στρατόπεδο, με διπλά κρεβάτια του στρατού (.) πάνω 

κάτω, δεν υπάρχει προσωπικός χώρος, τίποτα» και της φυλακής ήταν οι κυρίαρχα 

αντιπαραβαλλόμενες σε αυτήν του ξενώνα διευκρινίζοντας ότι στο στρατό υπήρχε 

πρόγραμμα (ενώ αυτοί εγκαταλείπουν το οίκημα και περιφέρονται άσκοπα), 

οργάνωση και σύμπνοια μεταξύ των ανθρώπων: «Υπήρχε πρόγραμμα. >Καταρχήν 

στο στρατό, ήσουν στο στρατό. Εφόσον ήσουνα μέσα, ήσουνα μέσα. Είχες κάποιες 

υπηρεσίες, είχες κάποιες, πώς το λένε, δουλειές να κάνεις<». Τα θετικά στοιχεία της 

φυλακής – σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων από εκεί μέσα έχουν υπάρξει πρώην 

κρατούμενοι - είναι αξίες όπως η ακεραιότητα και η τιμή των ανθρώπων που 

διαπιστώνει ότι απουσιάζουν στην αστεγία. 

Γενικότερα η παραμονή του στον ξενώνα δυσχεραίνεται από τις συχνές 

συγκρούσεις, τα προβλήματα που δημιουργούν οι τοξικομανείς και τη αναρχία. Η 

εφαρμογή αυστηρών κανόνων πιστεύει πως είναι απαραίτητη για να προσπελαστούν 

τα εμπόδια καθώς αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην εκδίωξη κάποιου από 

το χώρο, ακόμη και χωρίς να φταίει. Ωστόσο αναγνωρίζει την αξία αυτού του 
                                                                 
60

 Προφανώς συγκλονισμένος από την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει νωρίτερα.   
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καταλύματος ως μέσο προστασίας από τους κινδύνους του δρόμου και εκτιμά την 

ύπαρξη μιας υποτυπώδους βιβλιοθήκης για να περνάει λιγάκι την ώρα του.  

 

β. Η χρονική διάσταση της καθημερινότητας 

Ο απόλυτος ρυθμιστής του παρελθόντος χρόνου ήταν οι επαγγελματικές και οι 

οικογενειακές του υποχρεώσεις: «Ήταν αλλιώς η ζωή μου, καταρχήν (.) είχα 

οικογένεια, είχα παιδιά, έτσι; Ήμουνα νορμάλ κατάσταση. Είχα μια επιχείρηση δικιά 

μου, (.) όλα γινόντουσαν με την ώρα τους. Είχα κάτι να κάνω». Η κανονικότητα 

αυτού ήταν απόλυτα συνυφασμένη με τη γενικότερη κανονικότητα στη ζωή του 

καθώς ένιωθε ότι είχε ένα σκοπό να υπηρετήσει και αυτό νοηματοδοτούσε τις 

κινήσεις του «Κάποτε είχα ρολόι και το φορούσα πάντα, και στον ύπνο μου. Δεν το 

’βγαζα ποτέ<. Τώρα δεν έχω ρολόι, έχω το κινητό μόνο. (7) Περισσότερο το κοιτάμε 

για το μέρος που είμαστε:: και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω».  

Η φυγή από την οικογενειακή εστία συμπαρέσυρε και την αίσθηση του χρόνου 

και μετέτρεψε τη ζωή του σε απρογραμμάτιστη και απρομελέτητη. Ο χρόνος έχει 

επιμηκυνθεί αισθητά και προσπαθούν να βρουν λύσεις για να κυλήσει ανόδυνα: «Ο 

χρόνος είναι το τελευταίο που μ’ ενδιαφέρει, το °τελευταίο». Τώρα χρειάζεται μόνο 

μια γενική αίσθηση της ώρας για να προλαβαίνει τα συσσίτια
61

 και να επιστρέφει 

στον ξενώνα. Η αναμονή μιας οποιασδήποτε διαφοροποίησης από αυτή τη ρουτίνα 

αγγίζει τα όρια της τρέλας: «Είναι να σε πιάνει- Λες το πρωί να φύγω και όταν λέμε 

καμιά φορά- φτάσαμε στην τρέλα. Δηλαδή, φτάνουμε στην πόρτα να γυρίσουμε πίσω 

και λέμε (.) τώρα τι κάνουμε; γυρίζουμε μέσα και νομίζουμε ότι ίσως να είναι κάτι 

άλλο». Γι’ αυτόν το λόγο ένα ολόκληρο βράδυ έμειναν έξω εκείνο το καλοκαίρι 

προκειμένου να παρευρεθούν σε μια τοπική γιορτή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με 

την ελπίδα ότι θα αλλάξουν για λίγο αυτή τη ρουτίνα. 

Ο χρόνος όμως για τον Ντάφυ έχει και μια άλλη ροή, επιταχυντική καθώς η 

εξέλιξή του είναι αντιστρόφως ανάλογη των ηλικιακών περιθωρίων για επιστροφή 

στην επαγγελματική ζωή. Ελπίζει ότι ο ξενώνας είναι απλά προσωρινή λύση και ότι η 

χρονικότητα στη ζωή του θα επιστρέψει μόνο όταν αποκατασταθεί εργασιακά.  

 

γ. Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Ο Ντάφυ σε μια αποτίμηση των κρατικών κινήσεων για την προστασία των αστέγων 

εστιάζει κυρίως στις ενέργειες των δημόσιων λειτουργών που κατά βάση είναι 

άπειροι, μεροληπτούν και είναι απροετοίμαστοι για τις συγκεκριμένες θέσεις. Βέβαια 

αντιλαμβάνεται ότι είναι αδύναμοι να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο τους. Την 

ίδια ήπια στάση διατηρεί και για τον κρατικό μηχανισμό από τον οποίο δεν προσδοκά 

πολλά καθώς συνδέει την επανάκαμψη με τη δική του αποκλειστικά απόφαση 

                                                                 
61

 Ο Ντάφυ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η αναγκαστική σίτιση στις ώρες που προσφέρει φαγητό το 

κάθε συσσίτιο έχουν προξενήσει αλλαγές στις βιολογικές του λειτουργίες που σχετίζονται με τη 

διατροφή.  
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κινητοποίησης. Καταλόγισε μόνο ευθύνες σε φορείς που μεροληπτούν υπέρ 

συγκεκριμένων ομάδων πολιτών – αφήνοντας να φανεί και ένας ιδιότυπος ρατσισμός 

– και σε όσους, σύμφωνα με τις φήμες, ενδέχεται να καταχράζονται τις επιδοτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγούνται για τους αστέγους.  

Για την εκκλησία (επίσημη και μη) δεν έκανε καμία νύξη και ήταν εξίσου 

λακωνικός στις αναφορές του στις ΜΚΟ με τις οποίες δεν είχε ιδιαίτερη τριβή. Ο 

ίδιος απευθύνθηκε στην Praksis με σκοπό να λάβει την απαιτούμενη ψυχολογική 

στήριξη. Τα παράπονά του επικεντρώθηκαν στον κυρίαρχο ρόλο του ΟΚΑΝΑ στον 

ξενώνα καθώς δημιουργούσε ένα ευνοϊκότερο κλίμα για τους τοξικομανείς παρά για 

τους αστέγους
62

.  

Η οικογένειά του δεν του παρείχε κανενός είδους στήριξη καθώς μετά το 

διαζύγιο η σύζυγός του τον απομάκρυνε από τα παιδιά και ενίσχυσε τις ήδη 

αυξημένες ενοχές του απέναντί τους για την οικονομική εγκατάλειψη. Επίσης και από 

τους κοντινούς συγγενείς δεν έλαβε κάποια βοήθεια γιατί τους αποφεύγει για να μην 

τους θλίβει με την κατάστασή του: «Χάθηκα εγώ απ’ όλους. Έχω κάποια:: 

τηλεφωνική επικοινωνία με την αδελφή μου, έχω κάποιες επικοινωνίες °και οπτικές 

με τ’ ανίψια μου. Οι φίλοι (.) τους έχω απομακρύνει όλους, γιατί δυστυχώς έχω πάθει 

εγώ τη ζημιά που έχω πάθει και κάπου λέω έγινε η δικιά σου ζωή με συγχωρείς 

°σκατά, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις και τη ζωή των άλλων έτσι». Μόνο στην αδερφή 

του επιτρέπει να του συμπαρίσταται οικονομικά ίσως και εξαιτίας της ύπαρξης 

στενών συναισθηματικών δεσμών, αφού τον βοήθησε να μεγαλώσει «τα δύσκολα 

χρόνια της ορφάνιας». Με τις συγκεκριμένες αναφορές ανακάλεσε στη μνήμη του το 

οικογενειακό του παρελθόν και τις δύσκολες εποχές που ακολούθησαν τον θάνατο 

του πατέρα του και τη δύσκολη συμβίωση με τον πατριό του. Τα μετέπειτα χρόνια 

διατήρησε απλά τυπικές οικογενειακές σχέσεις με την αδερφή του, ενώ έδωσε 

μεγαλύτερη σημασία στους φίλους.  

Ακόμη και από αυτούς, όμως, δεν καταδέχτηκε να λάβει κάποια ενίσχυση απλά 

απομακρύνθηκε από κοντά τους για να μην τους φορτίζει με τα προβλήματά του. 

Πολλές φορές τον έχουν ενοχλήσει και οι παραινέσεις τους για να ξεπεράσει το 

διαζύγιο. Μόνο από έναν θείο του δέχτηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του για 

αρκετούς μήνες αλλά και από εκεί έφυγε γιατί αισθανόταν ντροπή και ένιωθε ότι 

καταχρόταν την ανοχή του.  

 

δ. Στοιχεία προσωπικότητας 

Η αυτοεικόνα του Ντάφυ συνοδεύεται από μια σειρά αρνητικών προσήμων που ο 

ίδιος έχει θέσει στον εαυτό του. Έχει αποδεχτεί τη νέα μεταβολή στη συναισθηματική 

του κατάσταση, μόνος, πονεμένος και καταθλιπτικός και την επιβαρύνει με την 
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 Και σε αυτό το σημείο ο Ντάφυ αντέκρουσε με ρατσιστικό τρόπο τη συνειδητή εμπλοκή κάποιου με 

τα ναρκωτικά σε σχέση με το αβούλητο της δικής τους κατάστασης, αφήνοντας να διαφανεί μια 

έμμεση απαίτηση να είναι οι άστεγοι η προτεραιότητα του Δήμου και όχι οι τοξικομανείς.  
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αδιαφορία και την υποτίμηση που επιδεικνύει στον εαυτό του: «<Προσωπικά έχω 

αφήσει τον εαυτό μου, τον έχω εγκαταλείψει, τον έχω °φτύσει αν θέλεις>». Το 

γεγονός που τον σημάδεψε ωστόσο δεν είναι η αστεγία αλλά το διαζύγιο για το οποίο 

συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη «κατάσταση» και τον έφερε σε οριακά σημεία και 

προοδευτική απώλεια του αυτοελέγχου: «Για το ψυχιατρείο είμαι αλλά δεν με 

πήρανε. Θα μου πεις και τι θα βρεις εκεί μέσα; °Δεν ξέρω, τι να σου πω».  

Αποτιμώντας όλες τις λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος που τον 

οδήγησαν στην αστεγία αξιολογεί ως τις πιο σημαίνουσες τη διάλυση της οικογένειάς 

του και την κακή διαχείριση των οικονομικών του. Η κρίση επενέργησε επιπρόσθετα 

και όχι αιτιακά για τον Ντάφυ καθώς κυρίως τον παρεμπόδιζε το σοκ του χωρισμού 

και η απότομη μετάπτωσή του μετά από αυτόν. Η μοναδική θετική αξιολόγηση που 

έκανε για τον εαυτό του ήταν η προσπάθεια που καταβάλει με κάποιους άλλους 

αστέγους να επανέλθουν εργασιακά μέσα από την κατασκευή και πώληση των 

καπνοθηκών.  

Σε μια αντιπαραβολή του εαυτού του στους άλλους αστέγους τον καλοτυχίζει 

για την ελάχιστη παραμονή στους δρόμους αλλά κατά βάση θεωρεί ότι βρίσκεται σε 

δυσμενέστερη θέση. Άλλωστε ακόμη και σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του, 

αυτός έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη (μάλιστα έκανε χρήση αγωγής για μικρό χρονικό 

διάστημα)
63

 και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας νέας απόπειρας αυτοκτονίας. 

Τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έναντι των άλλων είναι ότι ηθικά δηλώνει 

ακέραιος και ότι δεν εμπίπτει στην τυπική εικόνα των αστέγων, αν και αδυνατεί να 

προσδιορίσει με σαφήνεια την κατάστασή του ως προς την αστεγία. 

Οι πιο σημαντικές αξίες για τον Ντάφυ ήταν και είναι η οικογένεια και όλα τα 

θετικά συναισθήματα που αναπτύσσονται σε αυτήν (αγάπη, έρωτας, συντροφικότητα) 

και δηλώνει πως η επιμονή του να έχει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή σχετίζεται 

με το βίωμα της «ορφάνιας». Ίσως γι’ αυτό μέσα του δεν αποδέχεται και τη διάλυσή 

της. Αυτή η μάχη που δίνει τώρα είναι αποκλειστικά προσωπική και είναι ένα είδος 

στοιχήματος για το αν μπορεί να τα καταφέρει στη ζωή του. Σε δευτερεύουσα θέση 

έθεσε τη λογική, τη συνεργασία, την εργασία και την ομόνοια σε αντιστοιχία με ότι 

ακριβώς του λείπει στην αστεγία του. 

Ένα μεγάλο μέρος της θλίψης του προέρχεται από την αδυναμία του να 

ανταποκριθεί στον πατρικό ρόλο όντας πατέρας δύο μικρών κοριτσιών με τις οποίες 

στερείται την επαφή. Αυτό τον δυσκολεύει στις δηλώσεις του να αποφανθεί αν τελικά 

έχει οικογένεια ή όχι, αφού βιώνει ήδη την έμμεση αμφισβήτηση και απόρριψή τους. 

Η εικόνα ενός πατέρα που καταρρέει: «όταν ο πατέρας πέφτει» τον ταπεινώνει και 

τον ανησυχεί η μελλοντική απόδοση ευθυνών για εγκατάλειψη καθώς δε γνωρίζουν 

την αλήθεια γι’ αυτόν: «Συνέπεια αύριο μεθαύριο τα παιδιά μου θα γυρίσουν και θα 

μου πουν ποιος μπαμπάς μας; Δεν έκανες τίποτα για μας, σε είδαμε δέκα φορές δεν μας 
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 Ο ίδιος κρίνει πως χρειάζεται εγκλεισμό σε ψυχιατρείο αλλά ο γιατρός που τον παρακολουθούσε 

έχει άλλη άποψη.  
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έδωσες μία πεντάρα, δεν ενδιαφέρθηκες (.). Θα το πουν, θα το πουν και θα το βρεις 

μπροστά σου. Ήδη το αντιμετωπίζω, δε λεν τα παιδιά αλλά το αντιμετωπίζω». 

Βέβαια δεν τον στεναχωρεί τόσο η στέρηση της οικονομικής συμπαράστασης προς τα 

παιδιά του όσο η συναισθηματική απουσία γιατί αναγνωρίζει πως αν είχε χρήματα, 

απλά θα εξαγόραζε συνειδήσεις και δεν θα ήθελε να θεμελιώσει τις σχέσεις τους σε 

αυτή τη βάση.  

Η κοινωνική του υπόσταση έχει περιοριστεί αναγκαστικά σε συναναστροφές 

προερχόμενες κυρίως μέσα από τον ξενώνα αν και οι διαρκείς συγκρούσεις ενισχύουν 

τα συναισθήματα αβεβαιότητας που είναι ήδη αναπτυγμένα: «καθένας έχει τα δικά 

του προβλήματα και τα νεύρα είναι (.) ένα καζάνι που βράζει ώρες ώρες, λεπτό στο 

λεπτό:: κάποιο ντέρτι θα παίξει, κάποιος καβγάς». Γενικότερα επιδιώκει να 

συνευρίσκεται με όσους έχει κοινά στοιχεία και ένα βασικό επίπεδο συνάφειας, όπως 

φαίνεται να υπάρχει με το μοναδικό φίλο του παρελθόντος που διατηρεί ακόμη. Από 

τους υπόλοιπους αποξενώθηκε οικειοθελώς αφού η οικονομική στέρηση, η 

διαφορετική κατάσταση
64

 και η ντροπή, δεν του επιτρέπουν να είναι ισότιμος μαζί 

τους. Τις όποιες προσφορές συμπαράστασης από μέρους τους τις αναγνωρίζει αλλά 

δεν μπορεί να τις αποδεχτεί πια από σεβασμό στην κατάσταση και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι
65

. 

Η συναισθηματική του υπόσταση είναι απόλυτα επιβαρυμένη και αυτό 

αποτυπώνεται καθαρά στη μόνιμη επωδό της συνέντευξής «δεν υπάρχει τίποτα». Η 

επιμονή του στο συναίσθημα της μοναξιάς ήταν αρκετή για να αναδείξει τον 

κυρίαρχο ρόλο της στην ψυχή του: «Η μοναξιά και προέκυψε από (.) το διαζύγιο και 

μετά. Αν θες η μοναξιά:: (.) εγκατά(h)λειψη». Οι εσωτερικές του συγκρούσεις για τις 

αιτίες διάλυσης της οικογένειάς του εντείνουν την απελπισία του και τη μόνιμη 

αίσθηση ανικανότητας. Η τελευταία ενισχύεται και από τη συνεχή εξάρτησή του από 

τις κοινωνικές παροχές του δήμου, τις οποίες αποδέχεται με μια μηχανιστική 

αντιμετώπιση θεωρώντας ότι έχει ξεπέσει από το ανθρώπινο επίπεδο σε αυτό του 

ζώου «καμιά φορά μιλάμε για φαγητό, ρε δε πάει στο διάολο αυτή είναι η ζωή μας; Τι 

είμαστε τα λιοντάρια που κυνηγάνε την τροφή τους<; Προσωπική ζωή δεν υπάρχει 

τίποτα, μηδέν, να προσφέρουμε στην οικογένεια, στα παιδιά μας κάποια πράγματα, 

χάθηκαν και χάνονται καθημερινώς °πόντοι::». Η απόπειρα αυτοκτονίας ήταν το 

επιστέγασμα της απώλειας του εαυτού του και των ψυχολογικών αδιεξόδων που 

προκάλεσαν τα μόνιμα αισθήματα απογοήτευσης και αδικίας που τον συνοδεύουν. Ο 

θάνατος προέκυψε ως η μοναδική παρηγοριά και ανακούφιση από την αδυναμία 

αυτοσυγκράτησης του εαυτού του, αλλά τουλάχιστον διακρίνει ότι ακόμα λειτουργεί 

ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης: «Εάν δεν το ξεπεράσω (.) να το ξεχάσω δεν ξέρω που 
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 Αυτήν η αναφορά εστιάστηκε κυρίως στο γεγονός ότι αυτοί διατηρούν το είδος της ζωής που αυτός 

έχασε τόσο βίαια.  
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 Μόνο για μια περίπτωση συγγενικού του προσώπου μίλησε με έναν τόνο πιο επιθετικό τονίζοντας 

ότι θα μπορούσε μέχρι και να βιαιοπραγήσει εναντίον του και γι’ αυτό αποφεύγει τις συναντήσεις μαζί 

του. 



105 

θα οδηγηθώ. Δεν ξέρω που θα οδηγηθώ, είναι ώρες ώρες απελπιστικά τα πράγματα, 

πραγματικά το πιστεύω. (.) Το κεφάλι, °δεν μιλάμε τώρα! Πονοκέφαλος ώρες ώρες 

σε πιάνει». 

 

ε. Η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα της αστεγίας 

Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν απασχόλησε πολύ το ενδιαφέρον του Ντάφυ καθώς δεν 

έχει παρατηρήσει ούτε θετικές μορφές εκδήλωσης συμπαράστασης ούτε έντονες 

απορρίψεις. Στην περίπτωσή του ακόμη και οι κοντινοί φίλοι πρόσφεραν ο καθένας 

ότι μπορούσαν αλλά ο ίδιος είχε στήσει ένα πλέγμα άρνησης και αποστασιοποίησης 

από αυτούς. Τις πραγματικά αξιόλογες συμπεριφορές τις εντόπισε στους εθελοντές 

που εργάζονται στα συσσίτια.  

Σχετικά με την κοινωνική κατηγοριοποίηση του αστέγου δεν έχει, ή δε θέλει να 

αποφανθεί, αν θεωρείται ένας από αυτούς καθώς δεν τον απασχολεί: «Αυτό είναι 

τελείως αδιάφορο. (.) Δεν νιώθω περήφανος, έτσι; Μέχρι τώρα κανένας δε μου το ’χει 

πει αυτό, μόνο μεταξύ μας είμαστε άστεγοι κι αυτά. (.) Αν και για μένα δεν είμαι 

άστεγος, κάτι έχω να κάνω, κάπου έχω να μείνω τέλος πάντων. Αλλά °όχι, δε νιώθω 

°ακόμη τουλάχιστον άσχημα. Έχω °άλλα προβλήματα, έτσι;» και «Σε δεινή θέση 

βέβαια και ψυχολογικά και (.) °άστεγος (.) δεν είμαι άστεγος ακόμα». Αυτό που 

σίγουρα τον προσβάλλει είναι η ομαδοποίηση των ανθρώπων κάτω από υποτιμητικές 

γενικεύσεις και τα αρνητικά συμφραζόμενα του όρου: « Ας πούμε μια κοπέλα, μια 

γυναίκα πήγε να κάνει την ανάγκη της στο δρόμο:: η γειτονιά που είδε γύρω γύρω 

[…] όλοι τέτοιοι είναι ακούστηκε<. (6) Αυτά θα με πείραζαν περισσότερο, >να μη σε 

πουν κλέφτη, τεμπέλη ότι όλοι είμαστε σε ένα καζάνι τέλος πάντων<. Ότι είμαστε σε 

ένα καζάνι σαν άστεγοι, °ναι. Αλλά για τα ελαττώματα που μπορεί να έχει ο καθένας, 

δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος-». 

 

στ. Μελλοντική προοπτική 

Ο Ντάφυ δεν αναγνώρισε εκείνη τη στιγμή καμιά θετική προοπτική για το μέλλον 

δεδομένου ότι βρισκόταν σε εσωτερική ταραχή και το μυαλό του ήταν τόσο 

αναστατωμένο όπως ένα ακατάστατο σπίτι. Η μοναδική ευχάριστη προσδοκία θα 

ήταν η επανασύνδεση της οικογένειάς του και είναι διατεθειμένος ακόμη και να 

ταπεινωθεί για να εκπληρωθεί αυτή του η επιθυμία. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν 

τρέφει αυταπάτες, αφού η στέρηση οικονομικών πόρων του θέτει φραγμούς σε κάθε 

όνειρο επανάκαμψης. Αντίθετα θα τον κλόνιζε περισσότερο, αν μετά από μια 

ενδεχόμενη έξοδο από την αστεγία επανερχόταν ξανά μη μπορώντας να διατηρηθεί. 

Η μόνιμη απειλή στη σκέψη του πια είναι η χρονίζουσα ασθένεια γιατί δεν έχει 

ανθρώπους να τον συντρέξουν: «Άσε που αυτή τη στιγμή είμαστε και ανασφάλιστοι. 

Κάτι να πάθουμε:: ούτε στο νοσοκομείο δε θα πάμε. Το θάνατο δεν το φοβάμαι, 

κάποιες καταστάσεις (.) και την ασθένεια που δε θα τελειώνει».  
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Σχετικά με την ευρύτερη εικόνα της χώρας έδειχνε εξίσου απαισιόδοξος και το 

συναίσθημα αυτό πήγαζε μεταξύ των άλλων και από την έκταση του φαινομένου της 

αστεγίας. Μάλιστα αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του θα επεδίωκε να φύγει στο 

εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη: «>Θα μου πεις εσύ γιατί δεν φεύγεις που έμεινες 

μόνος σου; Αμ, δεν είμαι μόνος<. °Εδώ δεν είμαι μόνος. ((και έκανε μια χειρονομία 

και μου έδειξε το κεφάλι του))».  

 

ζ. Η επαγγελματική ζωή  

Το επαγγελματικό του παρελθόν δεν παρουσιάζει σοβαρή κινητικότητα καθώς μετά 

την πρώτη του εργασία σε μηχανουργείο
66

 ακολούθησε την εμπορική οδό 

συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση της πρώην συζύγου του. Ο Ντάφυ 

εργάστηκε από πολύ νεαρή ηλικία αφενός γιατί απολάμβανε τις τεχνικές εργασίες και 

αφετέρου γιατί έτσι εξασφάλιζε τα έξοδά του: «Άλλωστε κι από μικρό παιδί πήγαινα 

και βοηθούσα σε μουντζουροδουλειές». Η επιδίωξη της οικονομικής ανεξαρτησίας 

ήταν για να φύγει από το σπίτι που φαίνεται ότι δεν είχε ευχάριστη διαμονή λόγω των 

επιλογών της μητέρας του. Από το επάγγελμα που άσκησε τα περισσότερα χρόνια 

(εμπόριο ειδών σαγματοποιίας) ήταν απόλυτα ικανοποιημένος σε όλα τα επίπεδα και 

βασικά επειδή ένιωθε δημιουργικός. Μετά το διαζύγιο, όμως, δεν ήταν εύκολη η 

παραμονή του εκεί: «εκεί μέσα δούλεψα με έναν άνθρωπο::, περάσαμε μαζί με τον 

πατέρα τηςh ((φυσάει έντονα τον αέρα της εκπνοής του)) ήταν οικογενειακή η 

επιχείρηση κατάλαβες; (.) Κάποια στιγμή φυσικά είπα «πρέπει να φύγω, να φύγω από 

εδώ μέσα», πίστευα θα γλιτώσω».  

Με την έναρξη όμως της κρίσης, η οικονομική του δυσπραγία ενέτεινε τα 

οικογενειακά αδιέξοδα και επίσπευσε το διαζύγιο (αυτή στην ουσία ήταν και η μόνη 

εξήγηση που έδωσε στον εαυτό του για τις αιτίες του χωρισμού). Όσες προσπάθειες 

και αν κατέβαλε έκτοτε να επανακάμψει ήταν ατελέσφορες, γιατί η κατάθλιψη που 

επακολούθησε τον καθυστέρησε εργασιακά και σε αυτήν προστέθηκε και το βάρος 

της πτώχευσης μιας οικογενειακής επιχείρησης
67

: «Φυσικά έχω το μερίδιο ευθύνης 

που μου αναλογεί και στο 90% (.) φυσικά όταν είσαι- εγώ φταίω, εφόσον έκλεισε το 

μαγαζί, φταίω εγώ. Γεγονός είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, η δουλειά είχε 

πάρει την κάτω βόλτα, °δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς». 

Στη φάση αυτή της αστεγίας του αδυνατεί να βρει δουλειά με πληρωμή και 

καταγγέλλει την έντονη εκμετάλλευση του εργαζομένου. Ο ίδιος ντρέπεται να 

αναζητά διαρκώς δουλειά μέσω γνωστών και τον απασχολεί έντονα το ενδεχόμενο να 

συνηθίσει σε αυτήν την τεμπέλικη, κατά τον χαρακτηρισμό του, ζωή που του 

παρέχονται δωρεάν τροφή και στέγη. Συγκεκριμένα επέμεινε σε δύο γνωμικά «ο μη 

εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω» και «αργία μήτηρ πάσης κακίας» που καθιστούν το 

                                                                 
66

 Στο μηχανουργείο δούλεψε από πολύ μικρός και στην τέχνη αυτή είχε καταρτιστεί επαγγελματικά σε 

μια σχολή που παρακολούθησε στο σχολείο του.  
67

 Ο Ντάφυ εργαζόταν στο μαγαζί του πεθερού του και ο χώρος απέκτησε ένα επιπλέον 

συναισθηματικό φορτίο αφού εκεί έγινε θεατής της αυτοκτονίας του πεθερού του.  
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άτομο που δεν εργάζεται αντίστοιχο του τεμπέλη και την ανεργία πηγή πολλών 

συμφορών. Η άποψή του για την επαγγελματική κινητικότητα είναι εντελώς 

παραδοσιακή και στηρίζεται στο ότι ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται με το 

αντικείμενο που έμαθε καλά. Από την άλλη η μόνη ελπίδα είναι η ενεργοποίηση της 

καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ανθρώπων αλλά όχι μέσα από 

επιχειρηματικά ανοίγματα των ιδιωτών γιατί το κράτος δεν τους στηρίζει. 

Τα χρήματα τα απαξιώνει εντελώς ακόμη και τώρα και τα αποτιμά μόνο ως το 

αναγκαίο μέσο για να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Τα μικρά ποσά που του 

χορηγεί η αδερφή του τα διαθέτει σε τσιγάρα που αποτελούν μια παρηγοριά γι’ 

αυτόν. Επιπλέον αποκομίζει κάποια μικρά κέρδη από την πώληση χειροποίητων 

καπνοθηκών που κατασκευάζει αυτός με τη βοήθεια δύο άλλων αστέγων, αλλά 

φοβάται τον παράνομο τρόπο προώθησής τους.  

 

η. Οι πολιτικές τοποθετήσεις 

Στις ευρύτερες πολιτικές φάνηκε προβληματισμένος για την ορθότητα των πολιτικών 

εξόδου από την κρίση και για την πιθανότητα επανάκαμψης, αλλά είναι τόσο 

αποσπασματική η ενημέρωσή του για τα κοινά που διατήρησε επιφυλάξεις για τα 

λεγόμενά του. Πολιτικά δηλώνει σταθερός σε κάποια ιδεολογία και δεν το διανοείται 

να καταφύγει σε βοήθεια από ακροδεξιά μορφώματα των οποίων οι υποσχέσεις 

υποκρύπτουν άλλες κίνητρα. Ο Ντάφυ αμφιταλαντεύεται στη υποχρέωση του 

κράτους να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας στους πολίτες και θεωρεί εμπαιγμό τις 

επιδοτήσεις που χορηγεί το κράτος, γιατί δεν έχουν μακρόπνοο σχεδιασμό και 

παρασέρνουν τους πολίτες σε λάθη. Γενικότερα διακατέχεται από ένα αίσθημα 

ηττοπάθειας και παραίτησης ως προς τα δικαιώματά του και διατυπώνει το παράπονό 

του για την ευνοϊκή μεταχείριση κάποιων κοινωνικών ομάδων από το δήμο 

Θεσσαλονίκης (όπως οι Ρωσοπόντιοι). Σαν άστεγος δεν γνωρίζει αν έχει δικαιώματα 

εκπορευόμενα είτε από το ελληνικό σύνταγμα είτε από το ευρωπαϊκό, αλλά το μόνο 

που ζητάνε κι αυτός και οι άλλοι είναι η εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης με τις 

τοπικές συγκοινωνίες, ώστε να μπορούν να αναζητούν εργασία και σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές.  

Τα νομικά έγγραφα που κατέχει είναι ό,τι απαιτείται από το νόμο και τα 

προσέχει γιατί δεν θα ήθελε να συλληφθεί σε κάποιον έλεγχο της αστυνομίας ή να 

διακινδυνεύσει την παραμονή του στον ξενώνα. Οι ασφαλιστικές του όμως 

εκκρεμότητες με το ΤΕΒΕ του στερούν κάλυψη υγείας και τον ανησυχούν για το 

ενδεχόμενο φυλάκισης. Έτσι αποφεύγει τις επαφές ή και τις προστριβές με 

αστυνομικούς και, ενώ στην προηγούμενή του ζωή ήταν νομοταγής, δεν μπορεί να 

εγγυηθεί το ίδιο και το μέλλον, ειδικά αν τεθεί σοβαρό ζήτημα επιβίωσης
68

.  

                                                                 
68

 Σε εκείνο το σημείο μου έδειξε ένα χρυσό σταυρό που βρήκε στο δρόμο και δήλωσε ότι 

αμφιταλαντευόταν για το πώς να τον χρησιμοποιήσει (να τον ανταλλάξει για χρήματα ή να τον 

κρατήσει για τα παιδιά του).  
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θ. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Κατά την αναδρομή στις σχολικές του εμπειρίες ο Ντάφυ ανάφερε μόνο μια 

δυσάρεστη εμπειρία ενδοσχολικής βίας (κυρίως λεκτική) από έναν συμμαθητή του 

που όμως ξεπέρασε εύκολα. Το περισσότερο καιρό ένιωθε κυρίως εργαζόμενος παρά 

μαθητής καθώς από το λύκειο και μετά εργαζόταν παράλληλα με το νυχτερινό 

σχολείο και γιατί απολάμβανε περισσότερο να εργάζεται. Στα θετικά βιώματα 

ξεχώρισε τη γνωριμία του με μια εκπαιδευτικό που τη θαύμαζε για την ικανότητά της 

να επικοινωνεί με τους μαθητές με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο και τη θετική 

εντύπωση που του έκανε η αυστηρότητα του διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου που 

παρακολουθούσε: «Αλλά σαν δάσκαλο και πρότυπο μπορώ να χαρακτηρίσω το 

διευθυντή του σχολείου στο ιδιωτικό που είχε αρχές (.) καλές, δεν ήταν μόνο να πάρει 

το χρήμα απ’ τους γονείς και:: τη φιλόλογό μας στην τρίτη γυμνασίου». Τα μόνα 

γνωστικά κενά που εντόπισε από τα χρόνια της εκπαίδευσής του είναι η γνώση μιας 

ξένης γλώσσας που δεν κατάφερε να μάθει λόγω των περιορισμένων οικονομικών 

μέσων της οικογένειας. Όσες φορές χρειαζόταν να ανταποκριθεί στη χρήση μιας 

ξένης γλώσσας έπαιρνε τη συνδρομή του κοινωνικού περίγυρου και κυρίως της 

γυναίκας του
69

. Μάλιστα αυτή η έλλειψη τον αναχαίτισε στην προσπάθειά του να 

φύγει στο εξωτερικό για δουλειά.  

Οι καταστάσεις που βιώνει έχουν προσβάλλει κάποιες νοητικές του λειτουργίες 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση όπως η αδυναμία συγκέντρωσης, η υπολογιστική 

του ικανότητα και η ικανότητα να καταφεύγει σε λογικές κρίσεις ή συλλογισμούς: 

«Επηρεάστηκε, επηρεάστηκε (η δυνατότητα λογικών κρίσεων). Κατά καιρούς 

χάνομαι. […] Κατά καιρούς πέφτω σε ντουβάρια, σε αδιέξοδο». Ο Ντάφυ άλλωστε 

έπαψε να απολαμβάνει και βασικές φυσικές λειτουργίες όπως ο ύπνος: «Έχουμε 

χάσει ύπνο! Έχω να κοιμηθώ σαν ανθ(ρωπος)/ξεκούραστο ύπνο, (.) δε θυμάμαι πότε. 

Πότε κοιμήθηκα (.) και όχι μόνο εδώ και στο θείο μου και μετά». Την πιο σημαντική 

αλλαγή, όμως, την εντόπισε στη μνημονική του δυνατότητα που έχει μπλοκάρει και 

όλα αυτά τα αποδίδει κυρίως στο διαζύγιο και δευτερευόντως στην ανεργία και στην 

αστεγία. Ωστόσο το βίωμα της αστεγίας του άφησε κάποια διδάγματα όπως η 

σπουδαιότητα του προσωπικού χώρου και της συμπαράστασης στο συνάνθρωπο. 

Έτσι, όταν βγει από την κατάσταση αυτή, θα προσέξει να μην επαναλάβει τα ίδια 

λάθη και θα προσπαθήσει να ανταποδώσει την προσφορά βοήθειας που έλαβε.  

Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων ο Ντάφυ δεν είχε καμία ενημέρωση για το 

περιεχόμενο και τη χρησιμότητά της και την αντιμετώπισε μόνο στα στενά πλαίσια 

του σχολικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε μια βιαστική πρώτη απάντηση 

απέκλεισε το ενδεχόμενο να μάθει κάτι καινούργιο, αν και αναγνώριζε την αξία της 

γνώσης, θέτοντας το φραγμό της ηλικίας. Ωστόσο, μετά από μια σύντομη ενημέρωση 

ήταν θετικός στη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη γνώση για να βρει διεξόδους από τα 

                                                                 
69

 Για τη γυναίκα του δήλωσε ότι είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αυτό πιστεύει ότι ήταν ένας 

παράγοντας του χωρισμού τους, η υποτίμηση που έτρεφε για τις δικές του αδυναμίες.   
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ψυχολογικά του αδιέξοδα. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είχε τόση δύναμη η μόρφωση: 

«Μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση της αστεγίας με τη μόρφωση; °Είμαστε σε μια 

ηλικία- εντάξει θα μου πεις μαθαίνεις πάντα. (.) Αυτό που θα μάθεις θα 

°χρησιμοποιηθεί;». Αυτό όμως που χρειάζεται εξίσου είναι να εκπαιδευτεί σε κάτι 

χρηστικό για να μπορέσει να προσφέρει και να βιοποριστεί ταυτόχρονα, αλλά 

συνέχισε να τον ανησυχεί η δυνατότητά του να τα καταφέρει στην ηλικία που 

βρίσκεται.  

Ο Ντάφυ στη συνέχεια προσδιόρισε με σαφήνεια τις επιμορφωτικές του 

ανάγκες μέσα από τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Δήμου με πρώτη 

επιλογή το «Διαχείριση εργασιακού άγχους/εναρμόνιση επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής» γιατί γι’ αυτόν αυτά ήταν τα δύο ζωτικά του θέματα: «Και η 

προσωπική ζωή και το επάγγελμα. Έχουμε προσωπικά προβλήματα οικογενειακά και 

αυτά, να ’χουμε και το άγχος (.) το εργασιακό; Πώς να το διαχειριστούμε αυτό το 

πράγμα άμα δε °μάθουμε να διαχειριζόμαστε;» και αμέσως μετά προτίμησε τα 

αντικείμενα των ξένων γλωσσών (αγγλικά και ιταλικά) και τη μουσική: «Ας πούμε 

έχω έναν ξάδερφο […] ήταν πιανίστας από τα πέντε του χρόνια και ο πατέρας του. 

Και τον θαύμαζα, τον είχα πρότυπο, σαν:: (.) λέω είναι μια έκφραση. Θα ήταν κάτι 

καλό και ειδικά τώρα που:: […] θα ήταν μια καλή διέξοδος». Μετά από δισταγμό 

έθεσε στην τέταρτη θέση το «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή 

ζωή» εξηγώντας ότι δεν θα το επέλεγε, όχι επειδή δεν το είχε ανάγκη, αλλά γιατί 

πίστευε ότι δεν θα υπήρχε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε αυτούς που 

πραγματικά δε γνωρίζουν τίποτα. Κάποιες άλλες επιλογές του αφορούσαν τον 

κινηματογράφο, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη διαμόρφωση, διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων.  

 

5.5 Ο Πασχάλης 

Ο Πασχάλης ζει ως άστεγος τα τελευταία τρία χρόνια και παρόλα αυτά διατηρεί 

ακμαίο το ηθικό και την ψυχολογία του. Το πρώτο του κατάλυμα ήταν το 

εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη όπου έμεινε για 

ενάμιση χρόνο και έφυγε γιατί το βάλανε φωτιά. Στην συνέχεια έβρισκε διάφορα 

καταφύγια στην πόλη (κυρίως εγκαταλελειμμένα σπίτια) μέχρι που έγινε δεκτός στο 

υπνωτήριο του δήμου στην περιοχή της Νέας Ελβετίας
70

. Η πρώτη μας συνάντηση 

ήταν στο συσσίτιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών στο κέντρο της πόλης και 

με δυσκολία καταλάβαινε κανείς ότι ήταν άστεγος, αφού φορούσε μια φόρμα 

εργασίας και ήταν περιποιημένος. Έκτοτε τον συνάντησα σε άλλο συσσίτιο άλλες 

δυο φορές σχηματίζοντας την ίδια ακριβώς εντύπωση.  

 

 

                                                                 
70

 Από την έρευνα που κάναμε για την εξακρίβωση της πληροφορίας για την ύπαρξη αυτού του 

υπνωτηρίου δεν καταφέραμε να βρούμε επαρκή στοιχεία.  
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5.5.1 Οι προκαταλήψεις της ερευνήτριας 

Ο Πασχάλης ήταν τόσο δεκτικός από την πρώτη στιγμή και δεν υπήρχε καμιά 

δεύτερη σκέψη για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, άλλωστε η εξοικείωσή μου με τη 

διαδικασία και το χώρο ήταν μεγάλη. Κατά συνέπεια καμία προκατάληψη δεν 

απασχόλησε το μυαλό μου για τη διαδικασία ή τα λεγόμενά του.  

 

5.5.2. Γλωσσικά σχόλια 

Η αφήγησή του ήταν κατά βάση γρήγορη και περιεκτική χωρίς να μακρηγορεί ή να 

θέλει να επεκταθεί σε περαιτέρω σκέψεις. Η τονικότητά του ήταν μέτρια και 

δυνάμωσε λίγο την ένταση μόνο όταν αναφερθήκαμε στο κράτος, ενώ οι παύσεις του 

ήταν αναμενόμενες σε σημεία που χρειαζόταν να σκεφτεί ή να πάρει μια ανάσα από 

τον γρήγορο ρυθμό αφήγησης. Το ύφος του κι αυτό ήταν εξίσου ταιριαστό με τον 

τρόπο ομιλίας του, δηλαδή κυρίως πληροφοριακό, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις και 

με ελάχιστες ειρωνικές αποχρώσεις.  

Η εκφραστική του δυνατότητα ήταν μέτρια και ανάλογη του μορφωτικού του 

επιπέδου, με κάποιες δηλαδή ασυνταξίες: «πήρα εμπειρία στο θέμα:: (.) πίστης» και 

με εμφανείς επιδράσεις στο λεξιλόγιο από τη ορθόδοξη χριστιανική πίστη: «οι 

άστεγοι είμαστε σύγχρονοι Ιώβ». Ο Πασχάλης αφηγούνταν κυρίως στο α΄ ενικό 

πρόσωπο και συχνά επικαλούνταν ρήσεις γεροντότερων και λαϊκά γνωμικά για να 

δώσει έμφαση και αντικειμενικότητα στα λεγόμενά του: «να ’χω και γω το κεραμίδι 

μου (.) που λέγαν οι παλιοί» και «αυτό που λέγανε οι παλιοί αν είσαι άξιος για κάτι 

σε εκλέγει ο θεός». 

 

5.5.3 Σχόλια επί του πεδίου 

Για τη συνέντευξη με τον Πασχάλη χρειάστηκε να βρεθούμε δύο φορές λόγω δικών 

του υποχρεώσεων, σε μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου Μακεδονίας το 

Σεπτέμβρη του 2013. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς κάποιο πρόβλημα ή 

παρανόηση ως προς το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Η στάση του σώματός του ήταν 

άνετη και δεν χρησιμοποιούσε χειρονομίες ή εκφράσεις προσώπου κατά την ομιλία 

του. Επίσης ήταν ο μόνος που έδειχνε να έχει περισσότερο διεκπεραιωτική παρά 

αναστοχαστική συμπεριφορά καθώς απαντούσε άμεσα χωρίς να σκεφτεί. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι στο τέλος της κουβέντας, ενώ προχωρούσαμε 

μαζί στην ίδια κατεύθυνση του δρόμου, μου ζήτησε να συμπληρώσει κάτι σε μια 

ερώτηση που είχε προηγηθεί. Έτσι καθίσαμε στο πιο ήσυχο μέρος που βρήκαμε και 

επαναλάβαμε την ερώτηση.  
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5.5.4 Τα αναδυόμενα θέματα  

α. Οι δημόσιοι και «ιδιωτικοί» χώροι των αστέγων 

Στο παρελθόν ο Πασχάλης περιόριζε τη δράση του στην περιοχή της Επανομής, όπου 

βρισκόταν το πατρικό του και περνούσε εκεί το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας του 

λόγω των ακανόνιστων και απαιτητικών ωραρίων εργασίας. Την πρώτη περίοδο της 

αστεγίας διέμενε σε ένα μικρό χώρο στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά που ήταν μια 

σχετικά βιώσιμη κατάσταση, αφού μπορούσε να διατηρήσει στοιχεία ιδιωτικότητας 

«θα ηρεμήσεις, θα χαλαρώσεις, αν έχεις κάποιο φορητό ραδιάκι όπως είχα εγώ θ’ 

ακούσεις λίγο τη μουσική σου και θα κοιμηθείς». Ωστόσο, υπήρχε μια διαρκής 

απειλή κινδύνου, αφού ο πληθυσμός των αστέγων που χρησιμοποιούσαν εκείνο το 

χώρο ήταν ανομοιογενής (άστεγοι αλλοδαποί, γηγενείς και χρήστες ναρκωτικών) και 

δεν υπήρχε αστυνόμευση.  

Η διαμονή του στον ξενώνα της Χαριλάου του ενίσχυσε την αίσθηση της 

ασφάλειας αλλά διαφωνεί με τα ωράρια λειτουργίας και την άρνησή τους να 

προσφέρουν έναν μεσημεριανό ύπνο ειδικά σε περιόδους ακραίων καιρικών 

φαινομένων. Εκεί μέσα έχει χάσει και την ελάχιστη αίσθηση ιδιοκτησίας και 

ιδιωτικότητας που απολάμβανε στο στρατόπεδο.  

Οι κοινωνικοί του χώροι περιορίζονται πια στα ίντερνετ καφέ των φίλων ή των 

γνωστών που καταφεύγει για έναν καφέ και για να αναζητήσει εργασία ηλεκτρονικά. 

Το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας του περιφέρεται στην πόλη μήπως και βρει κάποιο 

μεροκάματο ή καταφεύγει στη βιβλιοθήκη ή και σε μεγάλο κατάστημα πώλησης 

βιβλίων συνδυάζοντας έτσι ανάγνωση και προφύλαξη από τον καιρό.  

 

β. Η χρονική διάσταση της καθημερινότητας 

Η καθημερινότητα του Πασχάλη έχει την ίδια αργή ροή που ανέφεραν και οι 

υπόλοιποι καθώς αναλώνει τον χρόνο του στην αναζήτηση συσσιτίου και, αν 

συντρέχει λόγος, χώρου για να καλυφθεί από τα καιρικά φαινόμενα, αφού το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του περιφέρεται στους δρόμους. Ο ίδιος προτιμάει 

περισσότερο τις νυχτερινές ώρες γιατί τις θεωρεί «πρόβα θανάτου» καθώς ο ύπνος γι’ 

αυτόν αποτελεί έναν τρόπο εξοικείωσης με την ιδέα του θανάτου. 

Η μέρα του φαίνεται πιο αργή κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και 

μετά εξελίσσεται γρήγορα, ιδίως τον χειμώνα: «Το πρωί όμως (.) που ξυπνάς και 

πρέπει:: να:: γυρνάς στην πόλη σαν χαμένος είτε για να ψάξεις για δουλειά, είτε γιατί 

θες να κάνεις βόλτα μέχρι να περάσει η ώρα για τον οποιοδήποτε λόγο-». Η 

χειμωνιάτικη περίοδος, παρά τις αντικειμενικές αντιξοότητες, του είναι προτιμότερη 

γιατί προσφέρονται πολλά συσσίτια και η ζωή φαίνεται πιο προγραμματισμένη. 

Αντίθετα τα καλοκαίρια η ζέστη, η απουσία δροσερών χώρων στην πόλη και τα 

μειωμένα συσσίτια τον ταλαιπωρούν αρκετά. Η μοναδική προϋπόθεση για να 

διαφοροποιηθεί η μία μέρα από την άλλη είναι η εύρεση χρημάτων από περιστασιακή 
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εργασία που θα του δώσει την άνεση να πάρει τσιγάρα, καφέ, κάποια είδη για την 

προσωπική του υγιεινή και να πάει σε ένα ίντερνετ καφέ να περάσει την ώρα του: 

«Αν όμως δε βγει κάτι τέτοιο από θέμα μεροκάματο:: όλη η μέρα είναι βασανιστική».  

γ. Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Η κρατική μέριμνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι πενιχρή σε σχέση με την 

Αθήνα και τα άλλα κράτη του εξωτερικού: «στην Ελλάδα τουλάχιστον που να 

μπορούνε να προστατέψουνε και να μπορούνε να αντιμετωπίσουνε στα °ίσια τους 

άστεγους όπως αυτούς που έχουνε δουλειά και σπίτια» και «ειδικά στη Θεσσαλονίκη 

δεν υπάρχουνε °μέρη που θα μπορεί ένας άστεγος να πει ότι βρήκα ένα κατάλυμα για 

να βγάλω το χειμώνα». Οι άστεγοι έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους και όταν 

προγραμματίζεται κάτι, οι κύριοι φραγμοί είναι η γραφειοκρατία και η απαίτηση για 

ένα μεγάλο αριθμό παράλογων αποδεικτικών που πρέπει να προσκομίσουν (σε 

συσσίτια, στη βιβλιοθήκη και στον ξενώνα): «γιατί άμα είναι ένας άστεγος που δεν 

έχει καθόλου χαρτιά και έχει μόνο μία βεβαίωση από την Εφορία ότι είναι άστεγος 

και ότι δεν κάνει φορολογική δήλωση και την ταυτότητά του (.) τα υπόλοιπα χαρτιά 

που του ζητάνε είναι °παράλογα. Και σ’ αυτό έχει ένα μέρος ευθύνης η πολιτεία». Το 

κράτος λοιπόν και κυρίως ο δήμος, εξαντλούν την αυστηρότητά τους στους αστέγους 

ενώ σε άλλες ομάδες πολιτών και κυρίως στους ξένους συμπεριφέρονται με 

μεγαλύτερη επιείκεια. Εξίσου απογοητευμένος αισθάνεται και από τις ΜΚΟ, τις 

κρατικοδίαιτες κατά την εκτίμησή του και όσες, εξαιτίας της εξάρτησής τους από το 

κράτος, υποκύπτουν στις επίσημες προσταγές
71

. Οι πιο δραστήριες ΜΚΟ της πόλης 

για τον Πασχάλη είναι η Praksis, η Άρσις και ανάμεσα σε αυτές αναγνωρίζει και τη 

δράση της Πρόνοιας.  

Η περίπτωση του Πασχάλη έχει τον ίδιο κοινό παρανομαστή με τους 

υπόλοιπους ως προς την οικογενειακή στήριξη. Συγκεκριμένα έχει στερηθεί τη 

μητρική φιγούρα από την παιδική του ηλικία (μετά τον χωρισμό των γονιών του) και 

τα τελευταία χρόνια απεβίωσε ο πατέρας του που τον ενίσχυε με κάθε τρόπο. Ο 

θάνατος αυτός του κληροδότησε χρέη αλλά ξεσήκωσε εναντίον του και μια σειρά 

επιθετικών στάσεων και αδικαιολόγητης κριτικής από τους υπόλοιπους συγγενείς. Η 

υποκριτική τους συμπεριφορά τον ανάγκασαν να τους απομακρύνει και να μην 

καταδέχεται τη στήριξή τους (οικονομική ή ψυχολογική). Εξάλλου νιώθει αρκετά 

δυνατός από μόνος του αλλά είναι αρκετά αξιοπρεπής και υπερήφανος για να 

υποκύψει: «Όλοι τους (.) και οι τέσσερεις αδερφές του πατέρα μου μπορούσαν να 

με στηρίξουνε. °Και η μάνα μου. (.) °Όχι όμως. (.) Έτσι το θέλουνε; Ε, και γω τους 

αφήνω έτσι. Δε θα πάω να κάνω τον επαίτη:: έστω (.) >δε σου λέω για λεφτά, ούτε 

για σπίτι, ούτε για φαγητό, ούτε για τίποτα».  

Η σημαντικότερη συμπαράσταση προερχόταν την περίοδο της συνέντευξης από 

τη σύντροφό του και από κάποιες φιλικές επαφές του παρελθόντος που η σχέση τους 

                                                                 
71

 Σε αυτό το σημείο επικαλέστηκε προσωπική του μαρτυρία με υπάλληλο που συνομιλούσε με 

δημόσιο λειτουργό και προσάρμοσε τη δράση της σύμφωνα με τις εντολές του.  
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παρέμεινε αναλλοίωτη. Καθώς έκρινε τη συμπαράσταση των φίλων αυτών, η στάση 

του ήταν διφορούμενη από τη μια κατανοώντας τους δικούς τους οικονομικούς 

φραγμούς και από την άλλη επαναλαμβάνοντας συχνά μια ιδιότυπη και ωφελιμιστική 

θεώρηση της έννοιας της αλληλεγγύης: «Με ξέρουνε χρόνια:: γιατί τους βοήθησα 

πάρα πολλές φορές °και από θέμα εργασίας °και από θέμα υγείας» και «τους έκανα 

καλό με λίγα λόγια και όσοι μπορούν μου το ανταποδίδουν με καλό αυτή τη στιγμή».  

 

δ. Στοιχεία προσωπικότητας 

Όταν η συζήτηση έφτασε σε ζητήματα προσωπικότητας ο Πασχάλης αρνήθηκε 

αρχικά να αξιολογήσει τον εαυτό του, απλά τόνισε την αξία της αγωγής που έλαβε 

από τον πατέρα του. Η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύξανε ήταν αποτέλεσμα της 

απουσίας μητρικού προτύπου και της προστατευτικής συμπεριφοράς του πατέρα του 

κατά τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας. Στην πορεία του λόγου του διαφάνηκαν 

κάποια στοιχεία της θετικής του αυτοεικόνας είτε έμμεσα από τη φροντίδα που 

έδειχνε στην εμφάνιση και την υγιεινή του είτε άμεσα από τους χαρακτηρισμούς που 

που απέδωσε στον εαυτό του «παλικάρι». Αυτή η μαχητική του στάση στα πράγματα 

και η συμπονετική του συμπεριφορά σε όσους έχουν προβλήματα τον διατήρησαν 

ακμαίο κατά την αστεγία. Στην αυτοκριτική του, όμως, προέκυψε η ενοχική 

συνείδηση για όσα δεν μπόρεσε να διατηρήσει: «Έχω χάσει την ηρεμία μου με την 

έννοια ορισμένες φορές πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι ξέρεις τι; Δεν 

πολέμησες αρκετά για να κρατήσεις αυτά που έχεις. Πολέμησες λίγο και τώρα κάνεις 

αυτό που λέγαμε στο στρατό αναδιοργάνωση ομάδας. Αυτή τη φορά όμως εγώ πρέπει 

να είμαι πιο προσεκτικός (.) ώστε με το που θα πατήσω στα πόδια μου να μην 

ξαναγονατίσω. (.) άμα γονατίσω και δεύτερη φορά:: (.) τελείωσε» 

Οι προκαταλήψεις που συνοδεύουν την κατηγοριοποίηση του αστέγου δεν τον 

απασχολούν γιατί διαθέτει αυτογνωσία και γνωρίζει ότι η τύχη των ανθρώπων είναι 

ευμετάβολη. Επιπλέον διαχωρίζει τον εαυτό του από τους υπόλοιπους αστέγους 

προβάλλοντας τα διδάγματα από το σπίτι
72

, το σχολείο και το στρατό
73

 που τον 

συγκρατούν στις δυσκολίες. Επίσης δεν έχει διαταραχτεί ψυχικά και δεν έχει ενδώσει 

σε οικονομικές προκλήσεις. Αξιολογώντας τους παράγοντες που τον ώθησαν στην 

αστεγία καταδεικνύει την αδυναμία ρύθμισης οικογενειακών χρεών, τα προβλήματα 

στον πρώτο του γάμο και την υπερβολική του γενναιοδωρία. Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης της αστεγίας που εφαρμόζει είναι η ακούραστη αναζήτηση εργασίας 

(ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να καταφύγει στο εξωτερικό παρά την επιθυμία του), η 

εμπιστοσύνη στην ηρωική του καταγωγή και η διατήρηση της αισιοδοξίας του για 

επιτυχή έξοδο από αυτή: «δεν έμαθα να λέω ωχ θεέ, μου έχω ένα μεγάλο πρόβλημα 

αλλά έμαθα να λέω πρόβλημα (.) έχω έναν μεγάλο θεό». 

                                                                 
72

 Για τον Πασχάλη οι δύο πιο σημαντικές φιγούρες στη ζωή τους ήταν ο πατέρας του και ο θεός και 

έχουν αναχθεί σε μεγάλες αξίες και στηρίγματα για την πορεία του στη ζωή. 
73

 Η στρατιωτική του εκπαίδευση του δίδαξε ότι η ζωή του έχει την περισσότερη αξία από οτιδήποτε 

άλλο.  
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Ένα σημαντικό μέρος της ηθικής του συγκρότησης συντελέστηκε κάτω από την 

επίδραση της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας με την οποία ήρθε σε επαφή στο 

εκκλησιαστικό γυμνάσιο. Εκεί διδάχτηκε την αξία της ανθρώπινης ζωής και τη 

δύναμη που έχει η ατομική βούληση σε συνδυασμό με τη θεϊκή. Ο θεός αποτελεί το 

σημαντικότερο ηθικό και ψυχικό του έρεισμα και εγκαταλείπει το μέλλον του στη 

κρίση του. Μάλιστα αντιμετώπισε την αστεγία σαν μια δοκιμασία που προσπαθεί να 

την ξεπεράσει με προσευχή και υπομονή τιμώντας τις θεϊκές εντολές. Ενώ σαν 

άνθρωπος δηλώνει απαισιόδοξος, στην κουβέντα για το θεό φάνηκε η ελπίδα του για 

μια μελλοντική επανάκαμψη ή για αποφυγή μεταπτώσεων. Η χριστιανική άποψη για 

την αμαρτία τον επηρέασε και στις δηλώσεις του για το αν έχει υποπέσει σε κάποιες 

παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πράξεις, επισήμανε για ακόμη μια φορά την ιδιότητα 

του θεού ως μοναδικού κριτή όλων. 

Ο Πασχάλης συναισθηματικά δηλώνει ασταθής γιατί του λείπουν η ηρεμία και 

η γαλήνη και γιατί έχει απογοητεύσει τον εαυτό του: «Μα, ((γελάει ειρωνικά)) ήδη 

είναι ο εαυτός μου απογοητευμένος από εμένα» και τον ενοχλεί που δεν μπορεί να 

συμπαρασταθεί σε άλλους ανθρώπους. Ένα μεγάλο παράπονο εκφράστηκε και για τα 

συναισθήματα προδοσίας και αδικίας που του γεννήθηκαν από την αδιαφορία 

ανθρώπων που στήριξε στο παρελθόν. Η ερωτική σχέση, όμως, που διατηρεί είναι 

σημαντικός παράγοντας τόνωσης του εγωισμού και του ψυχισμού του: «Για °τώρα 

σου λέω ειδικά. (.) >Όταν με κάνει εμένα ευτυχισμένο και χαμογελάω κάθε μέρα που 

εγώ το ’χα ανάγκη αυτό °χρόνια ολόκληρα< δε μου αλλάζει και την καθημερινότητα 

και τη ζωή; Πώς το θεωρείς εσύ;». Μαζί της απολαμβάνει την ηθική στήριξη και το 

προνόμιο να γίνεται αποδεκτός σαν άστεγος από μια στεγασμένη γυναίκα. 

Στις κοινωνικές του επαφές ανέφερε μόνο τις σχέσεις που προέκυψαν από την 

αστεγία καθώς τους παλιούς του φίλους τους συναντά περιστασιακά. Γενικότερα 

αποδοκιμάζει τις συμπεριφορές των άλλων αστέγων που λειτουργούν με κύριο 

γνώμονα την εκμετάλλευση και την υποκρισία αναγκάζοντάς τον να γίνεται 

επιλεκτικός μαζί τους: «Δεν υπάρχουν σχέσεις μες στην αστεγία. (.) Γιατί; Γιατί όλες 

οι σχέσεις θα είναι (.) σε πονηρό θέμα. [...] εκμετάλλευσης. […]<Είναι πλέον το θέμα 

του συμφέροντος στην αστεγία> και σε ευρύ φάσμα του κόσμου (.) αλλά στην 

αστεγία είναι χειρότερα (.) θα κοιτάξουν ακόμη και στον ύπνο σου ακόμα να σε 

κλέψουν». Από όσους έχει γνωρίσει μόνο με δύο νιώθει κάποια εγγύτητα αλλά οι 

δεσμοί είναι τόσο χαλαροί που διστάζει να αποφανθεί για το είδος της μεταξύ τους 

σχέσης, ενώ δεν είναι καθόλου σίγουρος για το αν θα τον εγκαταλείψουν ή όχι μετά 

από μια μελλοντική επάνοδο. 

 

ε. Η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα της αστεγίας 

Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τους αστέγους σαν άψυχα αντικείμενα και στην 

πλειοψηφία τους αποφεύγουν τη συναναστροφή μαζί τους διατηρώντας 

στερεοτυπικές αντιλήψεις γι’ αυτούς: «Έχει την προκατάληψη ότι (.) αυτός για να 
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είναι άστεγος (.) ναρκομανής ή >είναι κλέφτης που αποφυλακίστηκε και δεν μπορεί 

σίγουρα είναι να κάνει τίποτα στη ζωή του<». Την ίδια αρνητική εικόνα έχει 

σχηματίσει για τις φιλανθρωπικές δράσεις κάποιων πολιτών που δεν είναι αυτόκλητες 

και αυθόρμητες αλλά ενεργοποιούνται με παροτρύνσεις συγκεκριμένων ενοριών και 

ιερέων.  

Συχνά παρατηρεί τους συμπολίτες του να κοροϊδεύουν τους αστέγους 

επιδεικνύοντας αδιαφορία και διατυπώνοντας εύκολες κρίσεις για τους λόγους που 

τους οδήγησαν σε αυτήν τη θέση: «Ένα 70% (.) το κοροϊδεύει, (.) ένα 30% λυπάται 

αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί δεν είναι στο χέρι του κάθε πολίτη 

να κάνει κάτι, είναι στο χέρι φορέων». Κανείς όμως δεν αντιλαμβάνεται πόσο εύκολα 

μπορεί να μεταπέσει στην ίδια θέση που είναι και αυτός γιατί και για τον ίδιο ήταν 

αναπάντεχη κατάληξη. Γενικότερα φαίνεται να τον ενοχλεί που οι άνθρωποι 

επικρίνουν τόσο πολύ και δεν αναλογίζονται ότι η αλαζονική αυτή συμπεριφορά 

μπορεί να τους στοιχίσει. Αυτή η κατάσταση καθώς και το γεγονός ότι βλέπει τους 

ανθρώπους τρίτης ηλικίας να μένουν ανυπεράσπιστοι – αν και κάποιοι από αυτούς 

θυσιάστηκαν για το έθνος – είναι οι πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις κοινωνικής 

παρακμής.  

 

στ. Μελλοντική προοπτική 

Η μεγάλη πιθανότητα για μετανάστευση στην Αγγλία του αναπτέρωσε τις ελπίδες για 

έξοδο από την κρίση, αφού σχεδιάζει να εργαστεί εκεί όσο περισσότερο μπορεί και 

να επιστρέψει στη χώρα με σκοπό να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση με τη σύντροφό 

του. Η βασική του προτεραιότητα είναι εύρεση εργασίας και σπιτιού και ελπίζει η 

υγεία του να συνεχίσει να αποτελεί γι’ αυτόν πηγή αισιοδοξίας: «θα νοικιάσω ένα 

σπιτάκι όπως το ’χω σκεφτεί, αυτό που λέγαμε/που με ρώτησες πριν. >Αν μπορέσω 

θα κάνω μία δουλειά μέσω της ΕΣΠΑ δικιά μου, ένα καφενείο<. Γιατί για παραπάνω 

δε θα είναι οι δυνατότητες». Η εξέλιξη αυτής της επαγγελματικής διεξόδου είναι που 

του προκαλεί το μεγαλύτερο φόβο. Όσον αφορά όμως στο μέλλον της χώρας ήταν πιο 

συγκρατημένος και συγκεκριμένα το φαντάζεται δυσοίωνο εστιάζοντας στους νέους 

που έχουν άγνοια των κινδύνων και των αντιξοοτήτων της ζωής. 

 

ζ. Η επαγγελματική ζωή  

Ο Πασχάλης περιέγραψε αναλυτικότερα το επάγγελμα του ιδιωτικού φρουρού, αν και 

δούλεψε και ως ψήστης σε ταβέρνες. Οι συνθήκες εργασίας ήταν δυσμενείς ιδιαίτερα 

αν αναλογιστεί κανείς τον υψηλό δείκτη επικινδυνότητας και την αναντιστοιχία στο 

μισθό, τα ακανόνιστα ωράρια και την υπερωριακή απασχόληση. Φαίνεται, όμως, ότι 

απολάμβανε αυτή τη δουλειά και τις εξαιρετικές σχέσεις με συναδέλφους του που 

διατηρεί ακόμη και οι οποίοι του συμπαραστέκονται. Αν και η προσωπική του 

τοποθέτηση είναι ότι όλα τα επαγγέλματα είναι εξίσου σημαντικά, αυτός θα επέλεγε 

όσα έχουν κοινωνική αναφορά όπως αυτό του αστυνομικού. Έτσι δικαιολόγησε και 
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την απόπειρα να ιερατεύσει – που όμως δεν τελεσφόρησε – υπολογίζοντας στις 

οικονομικές απολαβές αλλά πάνω από όλα στην εξοικείωση που είχε αποκτήσει με 

τις ιερές γραφές και ότι μέσω αυτού μπορούσε να συμπαρασταθεί στους 

αναξιοπαθούντες.  

Αυτός θα πρέπει να είναι ο ανώτερος σκοπός για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι 

τα χρήματα είναι απλά «ζωγραφισμένα χαρτιά» και βοηθούν μόνο στην κάλυψη των 

ατομικών αναγκών. Εξάλλου παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν δεν διαχειριζόταν 

ορθολογικά τα οικονομικά του και συχνά δάνειζε λεφτά που δεν κατάφερνε να 

ανακτήσει. Τώρα πια εκτός από τη βιοποριστική κάλυψη της εργασίας εμμένει στην 

κοινωνική της προσφορά. 

 

η. Οι πολιτικές τοποθετήσεις 

Οι κρατικοί μηχανισμοί συγκέντρωσαν το κύριο μέρος της κριτικής του αφού 

καθιέρωσαν την πολιτική του ρουσφετιού σε κάθε τομέα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και φαίνονται ότι μεροληπτούν υπέρ των ξένων αδιαφορώντας για 

τις τόσες προκλητικές τους ενέργειες: «Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους 

Έλληνες πολίτες είτε άστεγους είτε στεγασμένους (.)όσο ενδιαφέρονται για τους 

αλλοδαπούς πολίτες». Γενικότερα ο Πασχάλης απαξίωσε τους αλλοδαπούς που τους 

θεωρεί κύριους υπαίτιους της ανεργίας και μάλιστα επικαλείται εντελώς αυθαίρετα 

έρευνες για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αυτό το μείγμα ρατσισμού και ζήλειας 

προέρχεται από το γεγονός ότι οι ξένοι έχουν ότι θα ήθελε να έχει αυτός (εργασία και 

σπίτι): «εντελώς λοιπόν ξαφνικά βρίσκονται >με σπίτι, με ρεύμα, με νερό< (.) και συ 

είσαι °άστεγος (.) >συγνώμη παιδιά κάτι βρωμάει εδώ», «οι άστεγοι είμαστε 

σύγχρονοι Ιώβ» και συνεχίστηκε με ένα ξέσπασμα εθνικοφροσύνης για την 

πληγωμένη του εθνική υπερηφάνεια από την άδικη κατάσταση και τη γερμανική 

«κατοχή» της χώρας: «Καλώς ή κακώς μας φτάσανε (.) αυτή τη στιγμή να ζητάμε 

°ένα και μοναδικό μεροκάματο».  

Η αδιαφορία του κράτους γίνεται άμεσα αντιληπτή σε αυτόν που βρίσκεται σε 

μια τόσο δυσάρεστη θέση, αφού δεν σκοπεύουν να οργανωθούν, να ξοδέψουν 

χρήματα για ουσιαστικές δράσεις ή να καταγράψουν τους πραγματικά αστέγους. Σε 

αυτό το σημείο κατήγγειλε την καταχρηστική παροχή προνομίων σε ανθρώπους που 

δεν είναι άστεγοι αλλά τους υποκρίνονται. Αλλά και σε επίπεδο γενικότερης 

πολιτικής τοποθέτησης ο Πασχάλης επισήμανε το χάσμα των κοινωνικών τάξεων 

λόγω της άνισης κατανομής των φορολογικών βαρών, την αδυναμία χάραξης 

ανεξάρτητης πολιτικής γραμμής από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη 

αποκέντρωσης (με αναδιανομή της γης) και την απαραίτητη ενίσχυση των νέων 

ανθρώπων.  

Με κατηγορηματικές δηλώσεις, «τέλος», τόνισε τον σεβασμό του απέναντι 

στους νόμους του κράτους όχι τόσο γιατί πιστεύει στην ορθότητά τους όσο από 

θαυμασμό στους «φύλακες των νόμων», τους αστυνομικούς. Τα αισθήματα αυτά 
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προέκυψαν μέσα από την εμπειρία στο χώρο της ιδιωτικής φύλαξης. Ο ίδιος σαν 

άτομο δεν έχει παρανομήσει αν και οι προκλήσεις, όσο είναι άστεγος, είναι πολλές 

και όλες τους προσφέρουν εύκολο χρήμα για έξοδο από την αστεγία.  

 

θ. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Ανατρέχοντας στα σχολικά του χρόνια ο Πασχάλης εντόπισε μια αρνητική εμπειρία 

που βίωσε με την αναγκαστική μετάβασή του ως οικότροφος σε άλλη πόλη, επειδή 

απέτυχε να ολοκληρώσει τη δευτέρα γυμνασίου και ήταν και ιδιαίτερα ατίθασος: 

«Στην αρχή δεν ήθελα να πάω, είχα δεθεί τόσο πολύ με τον πατέρα μου (.) που δεν 

ήθελα να πάω. Ει::δικά τις πρώτες μέρες το θυμάμαι έτσι ολοζώντανα °έκλαιγα στη 

σχολή μέσα, φοβόμουνα. Έκλαιγα». Το παράδοξο όμως ήταν ότι μετά από λίγο καιρό 

αυτή εξελίχτηκε στην πιο σημαντική εμπειρία του της ζωής του, αφού εκεί μέσα 

άλλαξε υπόσταση, ηρέμησε, ανέπτυξε τη θρησκευτικότητά του και συμφιλιώθηκε με 

τους ανθρώπους. Επιπλέον οι καθηγητές του ενδιαφέρθηκαν πραγματικά γι’ αυτόν 

και του πρόσφεραν στοργή, προστασία και συμπαράσταση: «μ’ αγκάλιασαν εμένα 

προσωπικά τόσο πολύ που ήταν κάθε μέρα δίπλα μου και μου αλλάξαν όλη τη ζωή. 

(.) Μου δώσανε μια °άλλη εμπειρία».  

Έτσι λοιπόν, η εκπαίδευση άσκησε κατεξοχήν θετική επίδραση στον ψυχισμό 

του και του πρόσφερε εφόδια που τον βοήθησαν μετέπειτα στη ζωή του αλλά και 

στην αστεγία. Τις γνωστικές ελλείψεις τις αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια και τις 

καλύπτει με ερωτήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις είτε από βιβλία, είτε από τη 

ζωή και την επικοινωνία του με τους ανθρώπους. Άλλωστε νιώθει αρκετά ακμαίος 

νοητικά και ανεπηρέαστος από τις κακουχίες της αστεγίας την οποία προσεγγίζει με 

τη βοήθεια της λογικής σκέψης που τώρα τον οδηγεί στη μετανάστευση. Το πιο 

σημαντικό δίδαγμα που αποκόμισε από το βίωμα είναι να μην δείχνει εμπιστοσύνη σε 

κανέναν ακόμη και στον εαυτό του.  

Η σχέση του με δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διαμορφώθηκε μέσα από τις 

απαιτήσεις για κατάρτιση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα που άσκησε. Έκτοτε δεν 

είχε καμία επαφή με το θεσμό καθώς δεν προέκυψε ανάγκη, αλλά είναι πολύ θετικός 

στο ενδεχόμενο επανεκπαίδευσης σημειώνοντας και τρία αντικείμενα που θα 

αποτελούσαν ισχυρό κίνητρο. Αν επέλεγε λοιπόν με κριτήριο την ανάπτυξη 

επαγγελματικών οριζόντων, θα προτιμούσε ένα πρόγραμμα κατάρτισης στο διαδίκτυο 

και οτιδήποτε σχετίζεται με τις πολεμικές τέχνες, καθώς θα βελτίωνε τις συνθήκες 

εργασίας του. Αν όμως σκεφτόταν την προσωπική του ικανοποίηση θα 

παρακολουθούσε ένα τμήμα κατάρτισης στη μαγειρική τέχνη που αγαπά ιδιαιτέρως: 

«Έχω μεγάλη αγάπη στη μαγειρική, αυτό που λέω εγώ °°τρέλα με τη μαγειρική (.) 

και αν μου δινόταν η ευκαιρία ακόμη και αύριο το πρωί θα το ’κανα». 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της έρευνας να επιλέξει ένα πρόγραμμα 

μέσα από τη συγκεκριμένη λίστα ο Πασχάλης τοποθέτησε πρώτο το «Δημιουργώ τη 

δική μου επιχείρηση» που, όπως δήλωσε, συνιστά τον άμεσο στόχο του, την 
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επανασύνδεση με το χώρο της εργασίας αλλά και θα βοηθήσει άλλους ομοιοπαθείς. 

Κάποια από τα υπόλοιπα αντικείμενα ήταν αμιγώς χρηστικά, για παράδειγμα 

«Αγγλικά για τον τουρισμό», «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή 

ζωή» ενώ άλλα αποτύπωναν το ενδιαφέρον του στις νέες μεθόδους εκτέλεσης 

παραδοσιακών επαγγελμάτων, όπως «Βιολογικά προϊόντα: παραγωγή – πιστοποίηση 

– διάθεση» και «Γεωργία και φυσικοί πόροι». Αλλά και στις δικές του προτιμήσεις 

υπήρξαν εκπλήξεις, όπως το πρόγραμμα «Ιστορία της τέχνης» και «Εθελοντικές 

δράσεις στην τοπική κοινωνία» που αποτυπώνουν τις περαιτέρω ανάγκες αυτών των 

ανθρώπων.  
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Κεφάλαιο 6 

Το τελικό στάδιο της έρευνας 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η λογική της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου επέβαλε την ξεχωριστή 

παρουσίαση (στο προηγούμενο κεφάλαιο) της προσωπικής οπτικής του βιώματος της 

αστεγίας από την ερμηνευτική απόδοση της ερευνήτριας σε αυτό. Η ερμηνεία 

βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου που επιτάσσουν τόσο τις πολλαπλές και σε 

χρονική απόσταση μεταξύ τους αναγνώσεις όσο και τη συσχέτιση με τα ερμηνευτικά 

σχόλια του β΄ αναγνώστη. Η πρώτη ενότητα, λοιπόν, του κεφαλαίου επανέρχεται στη 

φιλοσοφική γραμμή του Heidegger προσπαθώντας να επισημάνει τις παραδειγματικές 

στροφές (paradigm shifts) στα λόγια των συμμετεχόντων, ώστε να διαφανούν οι 

αυθεντικές και μη αυθεντικές όψεις αυτών. Η μελέτη αυτή είναι σημαντική για 

βαθύτερη διείσδυση στη φάση της ερμηνείας που ακολουθεί στη δεύτερη ενότητα. Η 

ερμηνευτική προσέγγισης της ερευνήτριας πλαισιώνεται και από την χρήσιμη 

παράθεση ή αντιπαραβολή ευρημάτων από άλλες έρευνες και επιστημονικές θεωρίες, 

όπου αυτό είναι εφικτό ή απαραίτητο. Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται κάποιοι 

περιοριστικοί παράγοντες της έρευνας που ήταν καλό να ληφθούν υπόψη από τους 

αναγνώστες μαζί με τις προτάσεις της ερευνήτριας για τις μελλοντικές προοπτικές 

στο συγκεκριμένο πεδίο.  

 

6.2 Οι προϋποθέσεις της ερμηνευτικής φαινομενολογίας κατά την έρευνα 

Πολύ συχνά οι απόπειρες των ανθρώπων να συλλάβουν τα νοήματα επικεντρώνονται 

γύρω από ζητήματα αναζήτησης της αλήθειας ή του ψεύδους στις δηλώσεις κάποιου. 

Ο Heidegger αντιστρατεύτηκε αυτήν τη λογική αντικαθιστώντας τις λέξεις αλήθεια 

και ψεύδος με άλλες που είναι λιγότερο φορτισμένες σημασιολογικά όπως η 

αυθεντικότητα (authenticity) και η μη-αυθεντικότητα (inauthenticity). Κατά την άποψη 

του Hoy (1993) η νοηματοδότηση που προτείνει ο Heidegger αφορά στην οντότητα 

συνολικά και όχι τα μέρη της, αφού οι ανθρώπινες λειτουργίες εστιάζονται 

πρωτίστως στη συνολική εντύπωση μιας εμπειρίας ή ενός αντικειμένου και αργότερα 

στα συστατικά στοιχεία αυτών. Επανερχόμενοι μάλιστα στις φιλοσοφικές αρχές της 

ερμηνευτικής στροφής του Heidegger, όπως παρατέθηκαν και στο τρίτο κεφάλαιο, το 

βασικό διακύβευμα τώρα έγκειται στην αναγνώριση του νοήματος μέσα από ένα 

δίκτυο συσχετίσεων στο οποίο εμπλέκεται το, κατά Heidegger, εδωνά Είναι.  

Ένα βασικό στάδιο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου είναι ο 

εντοπισμός των παραδειγματικών στροφών (paradigm shifts), εκείνων δηλαδή των 

στιγμών κατά την ερευνητική διαδικασία, όπου σημειώνεται κάποια υποδειγματική 

διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του 

στον κόσμο και τις μελλοντικές του αντιδράσεις (Conroy, 2003: 54-55). Στις 
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αφηγήσεις των συμμετεχόντων προέκυψαν διάφορες παραδειγματικές στροφές κατά 

τις οποίες φαίνεται ότι τροποποιήθηκε αρκετά η βιοθεωρία τους και κάποιες άλλες 

που ανάδειξαν καίριες αντιφάσεις, σηματοδοτώντας το χαρακτηριστικό τύπο στον 

οποίο ανήκουν.  

Οι τύποι αυτοί αναφέρονται στον τρόπο που εμπλέκεται η κάθε οντότητα στον 

κόσμο και σύμφωνα με τον Heidegger είναι τρεις: ο αυθεντικός (authentic), ο μη 

αυθεντικός (inauthentic) και ο αδιαφοροποίητος (undifferentiated). Στην πρώτη 

περίπτωση ο άνθρωπος συγκροτεί την προσωπικότητά του με όρους γνησιότητας και 

συνέπειας στα λόγια και τα έργα του κάτι που δε συμβαίνει στην περίπτωση του μη 

αυθεντικού ανθρώπου, ο οποίος είναι διφορούμενος και αντιφατικός σε όλες τις 

εκδηλώσεις του. Ο αδιαφοροποίητος άνθρωπος ενεργεί και σκέφτεται περισσότερο 

ορμώμενος από τη συνήθεια και υποτάσσεται σε καθαρά εξωτερικές νόρμες (Conroy, 

2003: 39). Είναι προφανές ότι στην υπαρκτική φαινομενολογία του Heidegger (1978) 

το αυθεντικό υποκείμενο είναι ο αυτογενής φορέας αυθεντικών βιωμάτων, ο οποίος 

δεν ταυτίζεται με, αλλά ούτε και εξαντλείται σε, τη δημόσια εικόνα του υποκειμένου 

ή τις αλλοιώσεις/αλλοτριώσεις που αυτό υφίσταται από κάθε είδους εξωτερικό 

περιορισμό ή συνθήκη. Με άλλα λόγια, το αυθεντικό υποκείμενο είναι το ανθρώπινο 

υποκείμενο σε συνθήκες υπαρκτικής αυθορμησίας. Στο Είναι και Χρόνος η 

δυνατότητα αυτή του υποκειμένου ισοδυναμεί με τη « […] δυνατότητα να είναι ο 

εαυτός του, […] μέσα στο ίδιο του το είναι, να επιλέξει τον εαυτό του και να κερδίσει 

τον εαυτό του […] Μόνο όμως στο βαθμό που είναι ένα ον το οποίο μπορεί να γίνει 

αυθεντικό –με άλλα λόγια κάτι που ανήκει στον εαυτό του – μπορεί επίσης να έχει 

χάσει τον εαυτό του και να μην τον έχει ακόμη κερδίσει. Ως τρόποι του Είναι η 

αυθεντικότητα και η μη αυθεντικότητα εδράζονται στο γεγονός ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό του κάθε  Dasein είναι ότι ανήκει στον εαυτό του.» (σ. 469-470).  

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η παραπάνω διάκριση δεν είναι αυστηρή καθώς 

το ίδιο άτομο μπορεί άλλοτε να ανήκει στον έναν τύπο και άλλοτε στον άλλο. Έτσι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογήθηκαν με βάση τους παραπάνω τύπους μόνο ως 

προς τη δέσμευσή τους στη διαδικασία της συνέντευξης και από τις παρατηρήσεις της 

ερευνήτριας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας μαζί τους.  

Αρχόμενοι λοιπόν από τις παραδειγματικές στροφές, η Γεωργία μετέβαλε 

ουσιαστικά τον τρόπο που αντιμετώπιζε τον εαυτό της και το περιβάλλον της μετά τη 

γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η χρονική συγκυρία αυτής της γέννας αλλά και η 

επιλογή του συγκεκριμένου συντρόφου αφύπνισαν μέσα της τη διάθεση για τη ζωή 

που πραγματώθηκε μέσα από την πράξη της αποτοξίνωσης και την αλλαγή τόπου 

διαμονής για μια νέα αρχή. Η αποφασιστικότητα και η επιμονή της ήταν δύο 

χαρακτηριστικά που η ίδια επισήμανε πολλές φορές με μια αίσθηση υπερηφάνειας 

για το επίτευγμα της αποτοξίνωσης και τη συμπεριφορά της στο παιδί της αλλά και 

με μια ταυτόχρονη απογοήτευση για τους τρόπους που η κοινωνία και η πολιτεία 

παραγνωρίζουν έναν τόσο δύσκολο αγώνα.  
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Μια άλλη παραδειγματική στροφή της Γεωργίας, που όμως άφησε αρνητικές 

διαπιστώσεις ήταν η σύγχρονη με τη συνέντευξη, φυλάκιση του άντρα της. Η 

συναισθηματική της ηρεμία κλονίστηκε σοβαρά δημιουργώντας επιπλοκές στην ήδη 

ευαίσθητη υγεία της (ήπιο εγκεφαλικό). Η αναβίωση της ανασφάλειας εντάθηκε από 

την απειλή της κυριολεκτικής αστεγίας (αυτή τη φορά όμως με το παιδί) και ενίσχυσε 

την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι 

δυσερμήνευτη η αναζήτηση της λύσης των προβλημάτων της στη μετανάστευση στο 

εξωτερικό, αν και στερείται των οικονομικών μέσω γι’ αυτό. Άλλωστε, όπως είχε 

φανεί και στις αναδρομικές αφηγήσεις της, η Γεωργία είχε επιδιώξει ξανά τη λύση 

αυτή προκειμένου να διαφύγει εκείνων των συνθηκών που έβαλλαν ή απείλησαν την 

ακεραιότητα της ύπαρξής της.  

Το ίδιο το βίωμα της αστεγίας συγκλόνισε τα νοητικά σχήματα του Κώστα και 

κυρίως τις παγιωμένες αντιλήψεις για τον εαυτό του. Η πιο σπουδαία ερμηνευτική 

στροφή εστίαζε στις συνθήκες διαβίωσης στον ξενώνα που στάθηκαν ιδιαίτερα 

δεσμευτικές της έμφυτης τάσης του για ανεξαρτησία και αυτοκαθορισμό. Η επιμονή 

του στην ανάγκη να προασπιστεί αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ήταν η μόνιμη επωδός 

στα λόγια του και το πρίσμα μέσα από το οποίο διερχόταν η ερμηνεία του για τον 

ίδιο, τους άλλους και τον απρόσωπο κρατικό μηχανισμό. Επιπλέον, το απευκταίο της 

μονιμότητας πρόσφερε το ερμηνευτικό πλαίσιο για την σταθερή πίστη του στην 

παροδικότητα αυτού του βιώματος, την απόρριψη μιας κοινωνικής «ταμπέλας» που 

προσομοίασε με ασθένεια και τις ελπίδες για μελλοντική ανάκαμψη
74

.  

Ο ερμηνευτικός ορίζοντας του Νίκου επηρεάστηκε ολοκληρωτικά από την 

αναπάντεχη κατάληξη της ανεργίας και την ανατροπή των ισορροπιών που είχε 

πασχίσει να διατηρήσει στην ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη ζωή του. Ο εργασιακός του 

χρόνος ήταν ταυτισμένος με τον προσωπικό και η εργασία του υποκατέστησε στη 

συνείδησή του όλα τα κενά της προσωπικής του ζωής. Η οριστική παύση, όμως, της 

εργασίας αποδόμησε τον εσωτερικό του κόσμο και άφησε το πεδίο ελεύθερο για να 

αναδυθούν κάποιες αδύναμες πτυχές του κατά τα άλλα αυστηρά οργανωμένου 

χαρακτήρα του, όπως οι αθεμελίωτες οικογενειακές σχέσεις και η έντονη ανάγκη για 

συντροφικότητα. Ωστόσο σε όλη τη διάρκεια της αφήγησής ήταν συναισθηματικά 

αποστασιοποιημένος και απέδωσε τη θλίψη του (όταν φαινόταν) στις αναμνήσεις από 

το εργασιακό παρελθόν που περιέγραψε λεπτομερώς. 

Δευτερεύοντα ρόλο στην ερμηνεία έπαιξε το βίωμα της αστεγίας στους 

δρόμους της πόλης για σύντομο χρονικό διάστημα. Η απόλυτη ένδεια, τα δυσμενή 

καιρικά φαινόμενα, η έκθεσή του σε κινδύνους που δεν είχε βιώσει ξανά και οι 

συνεχείς ματαιώσεις ως προς το ενδεχόμενο εύρεσης εργασίας (λίγο καιρό πριν τη 

συνέντευξη είχε επιχειρήσει να δουλέψει στην Αλεξανδρούπολη αλλά έφυγε γιατί δεν 

πληρώθηκε), συνόδεψαν μια κατάσταση που τον συντάραξε βαθιά. Έτσι όλη του η 
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 Η πεποίθησή του για επάνοδο σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης παρέμεινε εντυπωσιακά σταθερή 

σε κάθε σημείο της αφήγησής του.  
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ενέργεια (πνευματική και σωματική) αφιερώθηκε στη μανιώδη αναζήτηση λύσεων 

καμιά φορά και χωρίς να υπολογίζει την προέκταση των πράξεών του (βοήθεια από 

πολιτικές ομάδες με την προϋπόθεση να εγγραφεί μέλος τους).  

Ο Ντάφυ υποσκέλισε στη συνείδησή του την εμπειρία της αστεγίας δίνοντας 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην ψυχολογική του κατάρρευση μετά το διαζύγιό του. Όπως 

επισημάνθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο ο κυριότερος αιτιακός παράγοντας της 

αστεγίας ήταν το διαζύγιο που τον αποσυντόνισε τόσο ώστε να μην μπορεί να 

συγκρατήσει την εργασιακή του πτώση. Αυτή, λοιπόν, η ερμηνευτική στροφή 

υπεισερχόταν διαρκώς στις αναλύσεις του για το βίωμα της αστεγίας και υπέσκαπτε 

τη δυνατότητα και ίσως και την επιθυμία επανάκαμψης. Το ψυχολογικό του τέλμα 

επισφραγίστηκε από την ύψιστη πράξη απόρριψης του εαυτού, την απόπειρα 

αυτοκτονίας.  

Η σχέση του Πασχάλη με τη θρησκεία διαμόρφωσε το δικό του ερμηνευτικό 

πλαίσιο είτε οδηγώντας τον σε μοιρολατρικές δηλώσεις για την αποκλειστική 

αρμοδιότητα του θεού στην κατάσταση ενός ανθρώπου είτε αποκομίζοντας ένα 

συναισθηματικό στήριγμα σε κάθε δύσκολη στιγμή του. Μέσα από την επαφή με τον 

θεό αντιμετώπισε την αστεγία σαν μια φάση δοκιμασίας από την οποία έπρεπε να 

εξέλθει για να ορθοποδήσει ο ίδιος και να στηρίξει και τους άλλους. Η πιο συχνή, 

λοιπόν, αναφορά του ήταν η ανάγκη του να προσφέρει κοινωνικά σε ανθρώπους που 

χρειάζονταν τη βοήθειά του, αλλά η ανταποδοτική λογική αυτής της προσφοράς 

υπέσκαπτε τις ειλικρινείς προθέσεις αυτών των δηλώσεων δημιουργώντας σημεία 

αμφισβήτησης, όπως θα φανεί ακολούθως. Ο Πασχάλης κάθε φορά που επεσήμανε 

την αλληλεγγύη των φίλων του έσπευδε να τονίσει τη δική του προηγούμενη 

προσφορά βοήθειας, παρουσιάζοντάς την ως «εξόφληση» χρέους. 

Ο εντοπισμός των παραδειγματικών στροφών βοήθησε στην επισήμανση 

εκείνων των σημείων όπου οι συμμετέχοντες ενέπλεξαν μη αυθεντικές όψεις του 

εαυτού τους στις αυθεντικές είτε υπήρξαν αδιαφοροποίητοι. Αυτό φάνηκε στις 

αντιφάσεις στις οποίες υπέπιπταν είτε θέλοντας να αποκρύψουν γεγονότα είτε μη 

έχοντας κατασταλάξει για τη σημασία κάποιων από αυτά στη ζωή τους. 

Το σύνολο των αφηγήσεων της Γεωργίας παρουσίασε τις λιγότερες δυνατές μη 

αυθεντικές στιγμές στο βαθμό που αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από μια τρίωρη 

συνέντευξη. Οι στιγμές αυτές είχαν ένα θεματικό κέντρο, το ένοχο παρελθόν της 

ίδιας και του συζύγου της και τη συμμετοχή τους σε αξιόποινες πράξεις. Η Γεωργία 

δεν αποποιήθηκε βέβαια την ευθύνη των δυο τους, αλλά ήταν πολύ επικριτική στην 

αυστηρότητα και την αναλγησία του νόμου ισχυριζόμενη μάλιστα και μεροληπτική 

εφαρμογή του «γιατί η εισαγγελέας […] ήταν προκατειλημμένη με τον άντρα μου, 

γιατί όσες φορές έχει δικαστεί με την συγκεκριμένη εισαγγελέα δεν υπήρχε 

περίπτωση να φύγει και ενώ οι επόμενοι θα ’ταν παραχαράκτες», «Μα, δε συμμετείχα 

σε όλο αυτό. Δε συμμετείχα. Ήταν για εμένα, τον άντρα μου και έναν άλλο. Εγώ 

συμμετείχα την πρώτη φορά χωρίς να το θέλω, χωρίς να το ξέρω […] να οδηγεί ο 
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άντρας μου το αυτοκίνητο και αυτός να μπαίνει και να παίρνει ότι παίρνει. […] και 

μάλιστα επρόκειτο για σοβαρές κλοπές. Σοβαρές τις οποίες όμως δεν έπραξε ο 

άντρας μου, τις έπραξε ένα άτομο. Εντάξει; Δεν είναι ίδιο πράγμα νομίζω για μένα το 

ότι εγώ ήμουν στ’ αμάξι και περίμενα και ο άλλος έπαιρνε τα διχίλιαρα από το 

μαγαζί. Δεν τα βάζω στο ίδιο επίπεδο, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο νομικά, 

για εμένα. Τώρα για τον νόμο μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Δεν ξέρω». 

Ο Κώστας επίσης είχε αρκετές μη αυθεντικές πλευρές καθώς την ίδια στιγμή 

κρατούσε μια διαρκώς απορριπτική, εκδικητική στάση στο κράτος  «[…] δεν ξέρω αν 

είναι εκδικητικότητα, σε κάνει να έχεις σιχαθεί, όχι τον εαυτό σου, να έχεις σιχαθεί 

που είσαι σ’ αυτή τη χώρα, που είσαι μ’ αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η χώρα δεν 

είναι κάτι κάγκελο, είναι σύνολο ανθρώπων είναι στην πράξη» και στο τέλος δήλωσε 

ότι έχει απόλυτη ευθύνη για ότι του συνέβη «γιατί προφανώς η προηγούμενη 

κατάσταση με οδήγησε εδώ. (.) Γιατί δε φταίει η χώρα, θα μπορούσα αν είχα 

αξιοποιήσει/πληρώθηκα απ’ τη δουλειά ένα διάστημα, πήρα ένα μεγάλο ποσό, θα 

μπορούσα να φύγω έξω. Ήξερα τι γίνεται». Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 

προσπαθούσε να επικυρώσει τα λεγόμενά του με επισφαλείς γενικεύσεις «Το λέω 

προσωπικά, οι περισσότεροι Έλληνες αυτό θέλουνε ((να μεταναστεύσουν)) απλά δεν 

μπορούνε να το κάνουνε», «Κάποιος όμως που βιώνει καθημερινά, […] το βιώνουν 

όλοι οι πολίτες αυτήν την επιθετικότητα των υπηρεσιών», «όσο πλησιάζει ο χρόνος 

να λήξει η σύμβαση πιο επιθετικοί γίνονται, πολύ, δηλαδή σε βαθμό όπως το τέρας 

που το έχουνε λαβώσει από παντού –όπως το έργο, τον Κινγκ Κονγκ ας πούμε – και 

προσπαθεί πριν ξεψυχήσει να προκαλέσει όσο πιο μεγαλύτερη καταστροφή γίνεται» 

και ασαφείς και αστήριχτες απόψεις «Όχι εγώ επέλεξα στη Γερμανία να εργαστώ δύο 

χρόνια σε μια ανθρωπιστική οργάνωση αμισθεί, ενώ θα μου δινόταν η δυνατότητα να 

εργαστώ στην ίδια οργάνωση με μισθό. (.) Ήξερα όμως ότι αν θα εργαστώ με μισθό 

θα χάσω τρόπους που θα μπορώ να λειτουργώ μες στην οργάνωση που σαν έμμισθος 

δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή παράδειγμα όταν δουλεύεις εθελοντικά έχεις πολύ 

πιο ευρύ φάσμα πώς θα λειτουργήσεις κάπου». Επιπλέον όταν σχολίασε τις δράσεις 

αλληλεγγύης των συμπολιτών του, κατέφυγε σε μια περίεργη δήλωση, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ο Κώστας ήταν εθελοντής σε συσσίτια και γνώριζε από κοντά 

αυτήν την κατάσταση «Προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί, (.) προσωπικά, κάποιες 

εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Είναι αυτά που βλέπω μόνο στο ίντερνετ και παραπέρα».  

Ο Νίκος συνολικά έδειξε στοιχεία αδιαφοροποίητου τύπου καθώς έφτανε στο 

σημείο να εντοπίζει αρκετές αδυναμίες της προηγούμενης ζωής του αλλά επέλεγε να 

τις προσπερνά γρήγορα εστιάζοντας σε μια μονοπαραγοντική εξήγηση της αστεγίας 

του, τη στέρηση εργασίας. Αυτό που στερήθηκε από εκείνη την περίοδο ήταν η 

εργασιακή του ρουτίνα και η άνεση ενός καλοσυντηρημένου σπιτιού χωρίς να 

επισημαίνει οποιαδήποτε διάθεση εσωτερικής αλλαγής μετά από την εμπειρία αυτή. 

Επιπλέον στο λόγο του παρατηρήθηκαν μη αυθεντικές στιγμές, αποσπάσματα των 

οποίων παρατίθενται στη συνέχεια και είναι ενδεικτικά των αντιφάσεών του, όπως το 
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ποιοι τελικά γνώριζαν την αλήθεια για την κατάσταση που βρισκόταν «Φυσικά δεν 

τους έχω πει τους δικούς μου, το πολύ κλειστό κύκλωμα, ότι κοιμήθηκα δυόμιση 

μήνες στα πάρκα (.) το χειμώνα», «Μόνο το ξέρει η νύφη μου», «με την κόρη μου 

μιλήσαμε […] την είπα ότι μένω σε μια αίθουσα που παραχώρησε ο δήμος για 

άστεγους», «Λέω ((στον αδερφό του)) (.) στα πάρκα κοιμάμαι, στην παραλία»
75

. Το 

ίδιο ασαφής υπήρξε και όταν αναφέρθηκε στα αισθήματά του για τη λέξη άστεγος 

που τον συνόδευε «είπαμε στην αρχή μου χτυπούσε λίγο στο κεφάλι η λέξη άστεγος. 

Τώρα δε μου κακοφαίνεται καθόλου», «Είμαι φιλοξενούμενος, γράφει φιλοξενία», 

«[…] εδώ που ήμουνα άνεργος, άστεγος» και  στο πώς αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον 

των φορέων «το μόνο ενδιαφέρον τους ήτανε (.) να πάρουν τα στοιχεία μου, ο φορείς 

της πολιτείας, της °δε εκκλησίας ούτε ένας δεν πήρε το τηλέφωνό μου», «Όχι ότι είχα 

την απαίτηση να μου βρουν δουλειά, ας στεκόταν δίπλα, στο πλάι μου και ας μου 

λέγανε Εντάξει, δωσ’ μου τα στοιχεία σου, θα προσπαθήσω (.) δεν μου ’διναν 

σημασία», «την κοινωνική, το χτύπημα στην πλάτη. Μου πήραν τα στοιχεία, το 

τηλέφωνό μου και μου είπαν θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολα (.) αλλά θα 

προσπαθήσουμε. Αυτό λέγεται ηθική ικανοποίηση». Προφανής αντίφαση προέκυψε 

και από την άποψή του για την αξιοκρατία «Πάντα με την αξία μου να καταφέρω 

κάτι, ναι. […]- θα μπορούσα να κάνω χρήση κάποιων ονομάτων, γνωριμιών, (.) δεν 

το έκανα, όχι. (.) Αν είναι να γίνει κάτι ας γίνει με την αξία μου, αν το αξίζω να πάω. 

Δεν έχω και τέτοιες γνωριμίες μη νομίζεις. Αν τις είχα θα το έκανα» καθώς και το αν 

είναι καθαρά προσωπική του ευθύνη η αστεγία «με ξεσηκώσανε εκεί σε ένα 

εργοστάσιο να πάω, με γελάσανε […] < δεν φταίει κανείς. °Κακή επιλογή δική μου 

που πίστεψα σ’ αυτούς τους ανθρώπους».  

Η συνέντευξη με τον Ντάφυ περιείχε πολλές γνήσιες απαντήσεις που τις έδινε 

με αμεσότητα μετά από κάθε ερώτηση και δε δίσταζε να αποκαλύπτει δυσάρεστες 

πτυχές του εαυτού. Συγκεκριμένα ο Ντάφυ ήταν αρκετά αυθεντικός ώστε να 

παραδεχτεί την αδυναμία ελέγχου του εαυτού του (αυτοκτονία, μείωση των 

αντιληπτικών του ικανοτήτων), το διαταραγμένο του ψυχισμό, το μισογυνισμό του ως 

αντίπραξη στον πληγωμένο του εγωισμό και την αβεβαιότητά του για τη μελλοντική 

νομιμότητα. Οι μη αυθεντικές του δηλώσεις αφορούσαν κυρίως την κατάστασή του 

ως άστεγος «Μέχρι τώρα κανένας δε μου το ’χει πει αυτό, μόνο μεταξύ μας είμαστε 

άστεγοι κι αυτά. (.) Αν και για μένα δεν είμαι άστεγος, κάτι έχω να κάνω, κάπου έχω 

να μείνω τέλος πάντων», «Σε δεινή θέση βέβαια και ψυχολογικά και (.) °άστεγος (.) 

δεν είμαι άστεγος ακόμα» που αντανακλούσαν την κυριολεκτική απόδοση του όρου 

και το μερίδιο ευθύνης που φέρει για την κατάστασή του «Με λάθη δικά μου 

οδηγήθηκα εδώ που οδηγήθηκα. Διαχείριση (.) ήμουνα/βρέθηκα πολύ άσχημα 

στρεσαρισμένος», «Γεγονός είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, η δουλειά είχε 

πάρει την κάτω βόλτα», «Κάποια στιγμή φυσικά είπα «πρέπει να φύγω, να φύγω από 
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εδώ μέσα» ((αναφέρεται στο μαγαζί του πεθερού του, τον οποίο συμμάζεψε μετά την 

αυτοκτονία του)), πίστευα θα γλιτώσω». 

Στον Πασχάλη διακρίναμε στοιχεία αδιαφοροποίητου ανθρώπου, επειδή η 

λογική του συχνά καθοδηγούνταν από τους κανόνες της θρησκείας με κάποια 

μοιρολατρική διάθεση για τη δυνατότητά του να βγει από την αστεγία «άρχισαν να 

πιστεύει ο κόσμος σ’ αυτό που λένε οι ανατολικοί λαοί (.) στο κισμέτ, τη μοίρα, στην 

τύχη. Για μένα αυτά δεν υπάρχουνε. >Το ότι ξυπνάς, ότι κοιμάσαι, ότι αναπνέεις 

οφείλεται στο θεό<. […] Το θέμα είναι όμως να θέλεις και εσύ ο ίδιος να τα κάνεις 

καλύτερα τα πράγματα», «εκεί έμαθα να προσεύχομαι και να λέω ότι άμα ο θεός δε 

θέλει να πέσει ένα φύλλο απ’ το δέντρο (.) όλα τα φύλλα να πέσουν, εκείνο το φύλλο 

δε θα πέσει», «Ποιος μου λέει ότι αύριο το πρωί δε θα βρω 50 λεπτά στο δρόμο, θα 

παίξω ένα τυχερό παιχνίδι και ξαφνικά εγώ θα βρεθώ εκατομμυριούχος», «Είναι και 

θέμα προσωπικής επιλογής».  

Επιπλέον φάνηκε μη αυθεντικός στους λόγους που τον οδήγησαν στην 

κατάσταση αυτή «Όσο και να σου φανεί εντελώς τρελό:: για μένα το θέμα ήταν/το 

ότι κατάντησα έτσι ήταν μια γυναίκα», «Ε:: πες στο κι έτσι. (.) Αλλά το χειρότερο 

ήταν η Εφορία που σου είπα πριν», «Δεν πηγαίνω να τα ζητήσω πίσω(τα δανεικά), 

έλεγα δε βαριέσαι θα κάνουμε κι ένα καλό. Αυτό […] μου κοστίζει τώρα» και γιατί 

κάθε τόσο επικαλούνταν ανυπόστατες έρευνες και αριθμητικά δεδομένα για 

επιβεβαίωση των λόγων του «Μα υπάρχει έρευνα –και δες το αν θέλεις στο ίντερνετ- 

που λέει ότι η Ελλάδα για κάθε αλλοδαπό νόμιμο ή μη (.) παίρνει από 1.500 μέχρι 

4.000 ευρώ», «καλώς ή κακώς το 70 με 80% στην Ελλάδα όταν είναι παιδιά 

χωρισμένων γονιών (.) μπλέκουμε, είτε με τα ναρκωτικά, είτε με:: συμμορίες είτε με 

το οτιδήποτε». Ένα ακόμη στοιχείο μη αυθεντικότητας ήταν οι αστήριχτες κρίσεις 

του σε κάποια ζητήματα «Ό::χι, πάνω απ’ όλα πιστεύω ότι πρέπει να σεβόμαστε τους 

νόμους είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. (.) Αν δε θέλεις να έχεις μπλεξίματα με το 

νόμο πρέπει να τον σέβεσαι. (.) Αυτό είναι, τέλος.», «Εγώ πιστεύω ότι όλοι είμαστε 

απόγονοι του Αλεξάνδρου::, […] (.) με λίγα λόγια είμαστε Έλληνες. Και αν δε βάλεις 

κάτι/αν δεν αφήσεις κάτι να σε γονατίσει τότε βγαίνεις νικητής».  

 

6.3 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

 

6.3.1 Ο χρόνος στην αστεγία 

Η ανασκόπηση των αστέγων στο παρελθόν τους είχε μια εξωραϊστική διάσταση, 

αφού για κάποιους συνδεόταν με μια κανονικότητα συμπεριφορών προσαρμοσμένη 

στις προσωπικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Σημείο αναφοράς της 

καθημερινότητάς τους ήταν πάντα η εργασία που έδινε το δικό της ρυθμό, άλλοτε πιο 

εντατικό και άλλοτε πιο χαλαρό, δημιουργώντας την απαραίτητη διακύμανση για να 

μην πλήττουν. Εντούτοις το στεγασμένο παρελθόν του Κώστα ήταν επιφορτισμένο με 

τις ενοχές του για την ανορθόδοξη διαχείριση των οικονομικών του που του 
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στέρησαν αυτήν τη διαβίωση. Η μόνη περίοδος που ανακάλεσε με θετική διάθεση 

ήταν αυτή της παραμονής του στο αυτοκίνητο, το οποίο προσομοίασε με σπίτι 

απολαμβάνοντας την ανάλογη ανεξαρτησία. Αυτό έφερε στην επιφάνεια την 

κυρίαρχη αίσθηση απώλειας που βίωνε εκείνη τη στιγμή ως άστεγος, την 

υπαναχώρηση δηλαδή σε εξωτερικούς περιορισμούς και τον προκαθορισμό των 

δραστηριοτήτων του από ένα πρόγραμμα προαποφασισμένο.  

Η Γεωργία εκούσια απαγκιστρώθηκε από το παρελθόν γιατί αυτό ήταν 

συνυφασμένο με οδυνηρά παιδικά βιώματα, με τη βίαιη οικογενειακή της ζωή που 

ολοκληρώθηκε με το δύσκολο διαζύγιό της, την εμπλοκής της με τα ναρκωτικά, τις 

νομικές της περιπέτειες και τη σταδιακή περιθωριοποίηση. Η μετακόμισή της 

άλλωστε από την επαρχία στη Θεσσαλονίκη ήταν το επιστέγασμα όλων αυτών των 

αρνητικών συσσωρεύσεων και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για την ίδια. Αντίθετα το 

παρόν της είναι αποτέλεσμα ωριμότερων επιλογών αν και προβληματίζεται από την 

αδυναμία της να τακτοποιήσει το στεγαστικό της πρόβλημα. 

Εξετάζοντας το χρόνο στην καθημερινότητα ενός αστέγου ήρθαμε αντιμέτωποι 

με το οξύμωρο σχήμα της ταυτόχρονης επιβραδυντικής (σχεδόν στατικής) και 

επιταχυντικής του ροής. Οι ημέρες τους αναπαράγονται αυτούσιες με μια αδιάφορα 

επαναλαμβανόμενη ακολουθία μηχανικών κινήσεων με σκοπό την εξασφάλιση 

τροφής και την αναζήτηση μεροκάματου ή καταφυγίου, για να αντιμετωπίσουν τα 

καιρικά φαινόμενα ή τους κινδύνους. Η αναλογία του Κώστα με το φωτοτυπικό 

μηχάνημα ήταν η πιο παραστατική της όλης κατάστασης, γιατί υποδήλωσε το κρίσιμο 

στοιχείο της ψυχικής καταπόνησης που επιφέρει στον άνθρωπο αυτή η ρουτίνα. 

Μάλιστα εξασφαλίζουν τόσο χρόνο που η αδυναμία εύρεσης μεθόδων αξιοποίησής 

του αφήνει κάθε περιθώριο για βασανιστικές εσωτερικές αναζητήσεις και 

αναμοχλεύσεις. Η μοναχική αυτή διεργασία αυξάνει τις ενοχές για τα περασμένα 

μέσα από την αναπόφευκτη σύγκριση του στερημένου παρόντος με το 

«τακτοποιημένο» παρελθόν. 

Η επιταχυντική ροή επισημάνθηκε μόνο σε σχέση με τη γήρανσή τους, που 

προμηνύει την ελαχιστοποίηση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης και 

την απειλή ασθενειών που συνοδεύουν το γήρας. Ειδικά στην περίπτωση της υγείας 

αντιλαμβάνονται την απουσία υποδομών για την περίθαλψή τους, την έλλειψη 

συμπαράστασης (φιλικής ή συγγενικής) και την υπολειτουργία του συστήματος 

δημόσιας υγείας ακόμη και για τις ανάγκες των ασφαλισμένων πολιτών. Το 

ενθαρρυντικό είναι ότι αποδίδουν στην κατάστασή τους μια αίσθηση 

προσωρινότητας προσανατολίζοντας όλες τις ελπίδες τους στην εύρεση εργασίας ή 

στην τακτοποίηση επειγουσών καταστάσεων, όπως η Γεωργία με τις νομικές 

περιπέτειες του συζύγου της και ο Ντάφυ με τη βελτίωση της ψυχικής του υγείας.  

Η μελλοντική τους προοπτική υποδαυλίζεται από τα απαισιόδοξα μηνύματα για 

τη συνολική κατάσταση της χώρας, την ανυπαρξία μέτρων για ουσιαστική μείωση 

της ανεργίας, την προχειρότητα στους σχεδιασμούς πρόνοιας και την αδυναμία 
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χάραξης εθνικής πολιτικής. Η εντεινόμενη οικονομική κρίση της χώρας, με ασαφείς 

προβλέψεις εξόδου από αυτήν καθιστούν μονόδρομο τη μετανάστευση στο εξωτερικό 

για όλους (εκτός του Νίκου). Αν είχαν λοιπόν την δυνατότητα, θα μετέβαιναν σε 

χώρες με σοβαρότερες προνοιακές δομές, όπως η Σουηδία ή η Γερμανία, για να 

επανεκκινήσουν τη ζωή τους. 

 

6.3.2 Οι συνθήκες διαβίωσης 

Η έννοια του προσωπικού χώρου έχει διασαλευτεί απόλυτα στη συνείδηση και την 

πραγματικότητα των αστέγων καθώς ταυτίζεται μόνο με την έννοια του σπιτιού και 

με όρους κατοχής και αυτόβουλης διαχείρισης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν 

κατά την εννοιολογική προσέγγιση του οίκου στο πρώτο κεφάλαιο, οι άνθρωποι 

συνδέουν το συγκεκριμένο χώρο με καθαρά συναισθηματικές και ψυχολογικές όψεις 

του εαυτού τους. Ο οίκος συνιστά το μέρος που αναπτύσσονται οι πιο σημαντικοί 

συναισθηματικοί δεσμοί για έναν άνθρωπο, όπου η προσωπικότητα έχει κάθε 

περιθώριο να αναπτύξει τις πιο αυθεντικές και αυτόνομες πτυχές της. Η ασυλία της 

ιδιωτικότητας επιτρέπει στην υποκειμενική συνείδηση να δρα με τη μέγιστη δυνατή 

ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό της και να δομείται σε όρους ιστορικότητας καθώς ο 

οίκος ενέχει και την έννοια της συνέχειας των απερχόμενων και των επερχόμενων 

γενεών. Τα εμπειρικά άλλωστε δεδομένα επιβεβαιώνουν τη σημασία του σπιτιού 

στην κοιωνικο-χωρική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου 

(Easthope, 2004: 134-135). Οι έρευνες που ασχολούνται με την επίδραση του τόπου 

αναφοράς (και του σπιτιού) των ανθρώπων στη διαμόρφωση των βασικών στοιχείων 

της ταυτότητάς τους τονίζουν τον κλονισμό που μπορούν να υποστούν τα τέσσερα 

βασικά στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα. Αυτά είναι η θετική διάκριση 

από τους άλλους, η συνέχεια, η αυτό-εκτίμηση και η αποτελεσματικότητα (Twigger, 

1996: 206).  

Σε αυτήν την άποψη συμβάλλει αρκετά και η κουλτούρα του κάθε λαού (ή 

συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων π.χ. Ρομά, νομάδες) για τη σημασία και τη 

λειτουργία του οίκου, ώστε να προκύπτουν ενίοτε κάποιες διαφοροποιήσεις. Η 

ελληνική τουλάχιστον παράδοση ορίζει την απόκτηση σπιτιού ως αποτέλεσμα της 

τάσης ανεξαρτητοποίησης των νεαρών μελών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας και προστατεύει τον κάτοχό του από το άγχος 

που δημιουργεί το πέρασμα στις μη παραγωγικές φάσεις της γεροντικής ηλικίας. Η 

απρόσκοπτη διατήρηση αυτής της σχέσης ολοκληρώνεται με την κληρονομική 

διάθεση του πατρογονικού οίκου στους απογόνους ως επιβεβαίωση της αγάπης και 

της μέριμνάς τους σε αυτούς.  

Κάποιοι άστεγοι, βέβαια, βρίσκουν υποκατάστατα που προσιδιάζουν στην 

έννοια του σπιτιού χωρίς όμως να τρέφουν αυταπάτες για το αν τελικά στεγάζονται ή 

όχι. Τέτοια ήταν για τον Κώστα το τροχόσπιτο και το αυτοκίνητο που διέμενε για 
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χρόνια και για τον Πασχάλη ένας χώρος στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Εκεί 

μπορούσαν να απομονωθούν και να ασχοληθούν με πράγματα που τους ενδιέφεραν, 

να μην νιώθουν ότι αποτελούν φιλοπερίεργο θέαμα των περαστικών και κυρίως να 

συμπεριφέρονται ως ανεξάρτητες υπάρξεις μη υποκείμενες σε παράλογους κανόνες.  

Το μοναδικό κατάλυμα για τους άντρες της έρευνας ήταν το υπνωτήριο του 

δήμου όπου τους πρόσφεραν κάλυψη των βιολογικών τους αναγκών, μια ασφαλή 

διανυκτέρευση για αποφυγή πρόσθετης θυματοποίησης και προστασία από τα 

καιρικά φαινόμενα. Αυτές, άλλωστε, είναι και πιο επείγουσες ανάγκες τους, όπως 

φάνηκε και στις ελληνικές έρευνες του δεύτερου κεφαλαίου. Οι υπόλοιπες κρίσεις 

τους για τις παροχές του ξενώνα ήταν καθαρά επιτιμητικές με τα μειονεκτήματα να 

υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. Η δυσφορία τους προερχόταν από την 

αναγκαστική συμβίωση με ένα ανομοιογενές πλήθος ανθρώπων με πολλαπλές 

ευπάθειες (ναρκωτικά, ψυχικά προβλήματα, αλκοόλ), στην οποία απέδωσαν οι 

περισσότεροι το έκρυθμο κλίμα και τις συχνές προστριβές. Τα υπόλοιπα παράπονα 

επικεντρώθηκαν στους παράλογους κανόνες, το ωράριο λειτουργίας και στην ελλιπή 

κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς προς ευπαθείς 

ανθρώπους.  

Οι διαμετρικά αντίθετες στάσεις ήταν αυτές του Κώστα, που αμφισβήτησε 

ξεκάθαρα την προνοιακή λογική του ξενώνα καταλογίζοντας στο κράτος απόπειρες 

εξομάλυνσης της εικόνας της πόλης για εμπορικούς και πολιτικούς λόγους και του 

Νίκου, που αν είχε κάποιες ενστάσεις, τελικά επικράτησε η ευγνωμοσύνη στους 

υπευθύνους αυτού του εγχειρήματος. Η Γεωργία αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση 

επειδή διαθέτει σπίτι αλλά οι συνεχείς μετακομίσεις, η οικονομική ανασφάλεια και η 

ανεπάρκεια κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης ενισχύουν την αίσθηση του εφήμερου 

και δεν της επιτρέπουν να απολαύσει καμία από τις προαναφερθείσες θετικές 

επιδράσεις του οίκου.  

Οι χώροι των αστέγων αναγκαστικά περιορίζονται στη δημόσια σφαίρα των 

πόλεων και σε σημεία που μπορούν να προσεγγίσουν περπατώντας, δηλαδή σε 

πάρκα, πλατείες και σε πολυσύχναστους δρόμους ώστε να μην κινδυνεύουν. Οι πιο 

νέοι αξιοποιούν τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης είτε σαν αναγνωστήριο (κυρίως 

χρήση του δωρεάν ίντερνετ) είτε σαν καταφύγιο από τα καιρικά φαινόμενα. Η 

συγκεκριμένη τάση είναι παρατηρημένη διεθνώς και στη βιβλιογραφία προκαλώντας 

ποικίλες αντιδράσεις στο αναγνωστικό κοινό των βιβλιοθηκών. 

Μελετώντας την κοινωνική τους ζωή παρατηρήσαμε μια αισθητή μεταβολή σε 

σχέση με το παρελθόν και αυτό οφείλεται στον γεωγραφικό τους περιορισμό λόγω 

της έλλειψης οικονομικών μέσων, στα αισθήματα ντροπής για την κατάστασή τους 

και στη προσπάθεια αποφυγής εκδηλώσεων οίκτου. Συγκεκριμένα η αναγκαστική 

μετακίνηση με τα πόδια τούς περιορίζει στην περιοχή του κέντρου, όπου βρίσκονται 

τα συσσίτια και το υπνωτήριο, μακριά καμιά φορά από τις παλιές τους γειτονιές. 

Αυτές, βέβαια, τις αποφεύγουν και για να μη συναντηθούν με παλιούς γνωστούς 
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στους οποίους δεν θέλουν να εκτεθούν αποκαλύπτοντας την αλήθεια ή ψευδόμενοι 

για την κατάστασή τους. Άλλωστε, και αυτές οι κοινωνικές επαφές τους 

επηρεάστηκαν από την αστεγία, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι φίλοι δεν 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους και στις επιταγές της φιλίας. Ένας ακόμη 

λόγος είναι ότι η συναναστροφή με ανθρώπους που προέρχονται από την πρότερη 

ζωή τους επαναφέρει στη μνήμη τους όλες τις απώλειες και η μεταξύ τους σύγκριση 

τονίζει ακόμη περισσότερο τη δική τους έκπτωση.  

Η εκτός οίκου ζωή κλονίζει τόσο την αίσθηση της ασφάλειας, ώστε οι νέες 

συναναστροφές προκύπτουν ως αναγκαία συνθήκη επιβίωσης στους αυξημένους πια 

κινδύνους. Αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση δικαιολογεί και την ανοχή τους στις 

καθαρά ιδιοτελείς εκδηλώσεις φιλίας των άλλων αστέγων και την ισχυροποίηση της 

πεποίθησης ότι οι σχέσεις αυτές είναι κατεξοχήν υστερόβουλες και κατά συνέπεια 

επικίνδυνες. Ωστόσο η έμφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου και το αίσθημα του 

κενού, που συνεπάγεται η ζωή στο περιθώριο της κοινωνίας, τους ωθούν να 

επιλέξουν εκείνους τους ανθρώπους που φαίνονται να πληρούν κάποια στοιχειώδη 

προσωπικά κριτήρια εγγύτητας. Για κάποιους μάλιστα η τάση των ανθρώπων να 

έλκονται από τους όμοιους τούς έλκει υποχρεωτικά προς τις ομοιοπαθείς περιπτώσεις 

καθώς εκεί βρίσκουν κατανόηση και ισοτιμία αποφεύγοντας τα συγκαταβατικά 

νεύματα οίκτου όσων δεν είναι άστεγοι. 

 

6.3.3 Το υποστηρικτικό πλαίσιο  

Η κατάληξη της πτωτικής πορείας ενός ανθρώπου με οικονομική στενότητα είναι 

στενά συναρτώμενη με την ύπαρξη ή την απουσία υποστηρικτικού πλαισίου. Η 

κυριότερη συναισθηματική στήριξη προέρχεται από την οικογένεια και το συγγενικό 

περιβάλλον που σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις είχε ατονήσει είτε σύγχρονα με 

την αστεγία είτε εμφανιζόταν από χρόνια διαρρηγμένη. Η απομόνωση από τον στενό 

οικογενειακό κύκλο (γονείς, αδέλφια) μπορεί να μην τους επηρέαζε αισθητά τα 

προηγούμενα χρόνια, αλλά η αστεγία ανάδειξε αυτήν τη θεμελιακή αποκοπή από τις 

ρίζες τους ως επιβαρυντικό παράγοντα του βιώματος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

τονίσουμε μια σοβαρή σύγκλισή όλων των αφηγήσεων, τη βίωση μίας τουλάχιστον 

τραυματικής εμπειρίας στην κρίσιμη παιδική ηλικία, η οποία σχετίζεται αμιγώς με το 

θάνατο, την εγκατάλειψη, την απόρριψη κάποιου γονέα ή τη βίαιη απομάκρυνση από 

την οικογένεια. Επιπρόσθετα το φιλικό περιβάλλον δεν λειτούργησε βοηθητικά, γιατί 

οι φίλοι τους είτε απομακρύνθηκαν είτε τους απέφυγαν οι ίδιοι οι άστεγοι από ντροπή 

για την κατάστασή τους και από διακριτικότητα για να μην τους επιφορτίζουν με 

πρόσθετα προβλήματα. Κάποιοι διατηρούν σήμερα μονάχα εκείνες τις επαφές που 

επιμένουν να παρίστανται και να τους συμπαρίστανται με οποιοδήποτε τρόπο.  

Η εκούσια ή ακούσια απομόνωση των αστέγων από το πλέγμα συγγενών και 

φίλων τους ωθεί στην αποκλειστική σχεδόν επικουρία των ΜΚΟ και των 
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εκκλησιαστικών οργανώσεων, μια συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. Οι ΜΚΟ έχουν αναλάβει την κάλυψη των άμεσων βιοποριστικών τους 

αναγκών σε ένδυση, ιατρικές παροχές, νομική συμβουλευτική και ψυχολογική 

στήριξη ενώ οι εκκλησιαστικοί φορείς τη σίτιση, την ένδυση και μια στοιχειώδη 

οικονομική ενίσχυση. Βέβαια δεν επιδιώκουν όλοι οι άστεγοι να επωφεληθούν από τη 

δράση τους είτε από άγνοια για το σύνολο των καλύψεων ή επειδή έχουν καλυφθεί 

νωρίτερα από κάποιον άλλο φορέα ή από μια διάχυτη δυσπιστία στον ρόλο τους. 

Επίσης ο κίνδυνος υποχρηματοδότησης και η εθελοντική εργασία μεγάλου όγκου του 

προσωπικού τους διασαλεύουν τη συνέχεια κάποιων εξ αυτών. Έχει παρατηρηθεί, 

όμως, εμπειρικά ότι αν αναπτύξουν κάποια επικοινωνία ιδιαίτερα με τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες των ΜΚΟ, διατηρούν στη συνέχεια μια σταθερά θετική 

εικόνα και επαφή με αυτές (έρευνα ΚΛΙΜΑΚΑ). Η καλλιέργεια ενός θετικού 

κλίματος συνεργασίας θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανανέωση της 

χαμένης τους εμπιστοσύνης προς το κράτος καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ΜΚΟ 

συνδράμουν με δήμους ή κρατικούς φορείς για αποτελεσματικότερη δράση.  

Η πενιχρή βοήθεια των προνοιακών οργανισμών του κράτους και των δήμων 

ήταν η αιτία για την αυξημένη κριτική των αστέγων σε αυτούς. Κάποιοι 

επικεντρώθηκαν στον παραγκωνισμό τους από το κράτος το οποίο δεσμεύεται και 

συνταγματικά να εξασφαλίσει την στέγαση συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών
76

. Η 

κρατική εγκατάλειψη αποτυπώνεται στην πράξη με τις αποσπασματικές δράσεις και 

την απροθυμία να απογράψουν συστηματικά τον πληθυσμό των αστέγων, ώστε να 

μην επωφελούνται των παροχών αυτών όσοι δεν ανήκουν πραγματικά σε αυτούς. Η 

αυξανόμενη δυσαρέσκειά τους, λοιπόν, αν συνδυαστεί με τη διάχυτη αίσθηση της 

κοινωνικής αδικίας, που εκπορεύεται από την άνιση ανακατανομή του πλούτου μετά 

την οικονομική κρίση, ενδέχεται να προκαλέσει το αίσθημα δικαίου και να κλονίσει 

το σεβασμό τους στους νόμους.  

Άλλωστε η κατάσταση της αστεγίας από μόνη της αποτελεί πρόκληση για τον 

επαναπροσδιορισμό της σχέσης των ανθρώπων με το νόμο καθώς πολλαπλασιάζονται 

οι ευκαιρίες για παρεκκλίσεις. Αυτές ενισχύονται από τα αυξημένα περιστατικά 

θυματοποίησης (Ζαραφωνίτου κ.α. 2012), την εκδικητική τάση στην απαξιωτική 

συμπεριφορά των κρατικών λειτουργών (έρευνα ΚΥΑΔΑ) και του κινδύνου να 

εκπέσουν σε χειρότερη κατάσταση. Οι περισσότεροι διατηρούν μια ασαφή αίσθηση 

δικαίου εμμένοντας σε έναν προσωπικό κώδικα, ηθικής κυρίως αξιοπρέπειας. 

Συνεχίζουν βέβαια να τηρούν τους νόμους περισσότερο από φόβο για τις συνέπειες 

παρά από πεποίθηση πως το νομικό πλαίσιο είναι δίκαιο και υφίσταται για να τους 

προστατεύει.  

Η απογοήτευση από τη στάση της ελληνικής πολιτείας ενισχυόταν και από την 

                                                                 

76
«Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί 

αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» (άρθρο 21, παρ. 4 Συν.).  
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αντιπαραβολή της κρατικής μέριμνας στη χώρα τους με την αντίστοιχη σε άλλα 

κράτη. Εντούτοις κανείς – εκτός του Κώστα που είχε εμπειρία από τη Γερμανία - δεν 

ανάφερε τις πηγές αυτών των γνώσεων, απλά παγίωσαν αυθαίρετα μέσα τους μια 

εξιδανικευμένη εικόνα των συνθηκών διαβίωσης των αστέγων ή των ανέργων σε 

χώρες της βορειοδυτικής κυρίως Ευρώπης. Έτσι για όλους εκτός από τον Νίκο η 

μετανάστευση προτάθηκε ως η βέλτιστη λύση στα προβλήματά τους. Τα πενιχρά 

όμως ερευνητικά δεδομένα στον ευρωπαϊκό χώρο δεν επαληθεύουν αυτές τις 

εκτιμήσεις (Shinn, 2007), ενώ παράλληλα εμφανίζουν και μια αυστηροποίηση των 

πολιτικών των δυτικών κρατών απέναντι στους  αστέγους. Κάποιες από αυτές τις νέες 

ρυθμίσεις αφορούν στον αποκλεισμό των άστεγων μεταναστών από παροχές για 

αστέγους και στην ποινικοποίησή της παρουσίας τους σε δημόσιους χώρους της 

Κοπεγχάγης, πόλεων της Αυστρίας και της Ιρλανδίας (Schmidt, 2012: 4) και στην 

απαγόρευση της επαιτείας. (Paasche, 2012: 7).  

Η συνολική στάση της κοινωνίας μάλλον δεν τους απασχόλησε πολύ γιατί οι 

περισσότεροι έχουν διακόψει οριστικά τους κοινωνικούς δεσμούς του παρελθόντος 

και έχουν μάλιστα καταφέρει να δημιουργήσουν νέους. Αντιλαμβάνονται, βέβαια, ότι 

για το ευρύ κοινό οι άστεγοι αντιμετωπίζονται ομαδοποιημένοι, σαν άνθρωποι με 

κοινά, αρνητικά συνήθως, χαρακτηριστικά και καταβολές και αυτό το θεωρούν 

άδικο. Οι όποιες ιδιωτικές κινήσεις αλληλεγγύης γίνονται ελάχιστα αντιληπτές σε 

αυτούς καθώς εγκολπώνονται στη δράση των ΜΚΟ και της εκκλησίας. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός γίνεται αισθητός μόνο σε κάποιες περιπτώσεις όπως της Γεωργίας που 

την αποφεύγουν λόγω των αισθητικών επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών στη 

μορφή της, ενώ οι υπόλοιποι δύσκολα θα εκλαμβάνονταν ως άστεγοι γιατί δεν 

φέρουν τις κακώσεις της διαβίωσης στους δρόμους. Άλλωστε, ο απρόσωπος 

χαρακτήρας της ζωής στη μεγαλούπολη καλύπτει σε ένα βαθμό την ταυτότητα των 

ανθρώπων, ειδικά όταν η συμπεριφορά τους δεν προκαλεί το κοινό αίσθημα 

(επαιτεία, συγκρούσεις, γκετοποίηση σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης με 

ανορθόδοξες αντιδράσεις).  

 

6.3.4 Η ιδιότητα του πολίτη 

Η ιδιότητα του πολίτη στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες βάλλεται από δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις, τις οικονομικές αναπροσαρμογές για επίτευξη του 

μέγιστου δυνατού κέρδους και τη νέα προβληματική (θεωρητική και πρακτική) γύρω 

από τις έννοιες της κουλτούρας και του πολύ – πολιτισμού. Στην πρώτη περίπτωση η 

επικράτηση των όρων της ελεύθερης αγοράς, εκτός όλων των άλλων, μετέτρεψε τους 

πολίτες σε καταναλωτές αποστρέφοντάς τους σε πρώτο επίπεδο από τη διεκδίκηση 

βασικών πολιτικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια όμως, η ανάγκη επιβίωσης στο 

παγκοσμιοποιημένο αυτό κεφαλαιοκρατικό σύστημα ή στις «ενοποιημένες» 

ομοσπονδιακές αγορές οδήγησε τις κυβερνήσεις σε μια αναγκαστική κούρσα 
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αναζήτησης επενδύσεων, που προαπαιτούσε τη συρρίκνωση των δημοκρατικά 

κατακτημένων δικαιωμάτων των πολιτών. Έτσι οι πολυεθνικές και οι τραπεζικοί ή 

χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί εκμεταλλευόμενοι τους κατά τόπους ισχυρούς 

κεφαλαιοκράτες διαμόρφωσαν κατά βούληση το τοπίο των βασικών εργασιακών 

δικαιωμάτων, ώστε να κερδίζουν απρόσκοπτα. 

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον Wollin (2007) προέκυψε και μια 

μεταμοντερνιστική και μεταδομιστική στροφή σε πολλά αριστερά κόμματα που 

στέρησε τις μη εννοούμενες κοινωνικές ομάδες από έναν πολύτιμο σύμμαχο για 

αντίσταση στην προαναφερθείσα επίθεση. Αμέσως μετά τους δύο παγκόσμιους 

πολέμους τα θεωρητικά προστάγματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς για 

δημοκρατία και ισότητα όλων των πολιτών περιορίστηκαν σε «πολιτισμικούς» 

αγώνες προσδιορισμού της έννοιας της ταυτότητας (σ. 44-45). Αυτή η μετάβαση από 

την πολιτική στην πολιτισμική ή κοινωνική ισότητα – αντιμετωπίζοντάς τες ως κάτι 

διαφορετικό από την πολιτική ταυτότητα του ανθρώπου – συνέβαλλε εξίσου στην 

αποδόμηση της έννοιας της πολιτειότητας.  

Η ιδιότητα του πολίτη συνιστά το πιο σπουδαίο αλλά και ευάλωτο δικαίωμα 

που στα περισσότερα κράτη όπως και στην Ελλάδα συρρικνώνεται σταδιακά και 

αντικαθίσταται από μια «τηλεοπτική» δημοκρατία εξαντλούμενη στα δελτία 

ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές κατευθυνόμενου περιεχομένου. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν πλήρη αντίληψη του εξασθενημένου πολιτικού 

τους ρόλου αλλά το αποδέχονταν ως κάτι που προϋπήρχε της αστεγίας και που δεν 

τους επηρέαζε σημαντικά τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης. Η αλλαγή όμως 

των δεδομένων με την κρίση και η προσπάθεια των Ελλήνων πολιτικών να 

μετακυλήσουν τα οικονομικά βάρη στις ασθενέστερες τάξεις γίνεται διαρκώς 

αντιληπτή με το να τους αγνοούν και να τους εμπαίζουν έμμεσα ή άμεσα. Κυρίως 

αντέδρασαν στη γραφειοκρατία των δημόσιων υπηρεσιών, στην αρνητική 

αντιμετώπιση των υπαλλήλων και στις παράλογες απαιτήσεις κατά τις συνδιαλλαγές 

τους για προσκόμιση δικαιολογητικών όπως ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.  

Η αγανάκτησή τους παραμένει προς στιγμή εγκλωβισμένη σε ένα αυστηρά 

ατομικό νοητικό σχήμα, αμορφοποίητο πολιτικά καθώς η πολιτική τους ανωριμότητα 

τους ωθεί σε μια γενικευμένα απορριπτική στάση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Η 

ρευστότητα αυτή και η αγανάκτηση έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

συγκεκριμένα πολιτικά μορφώματα, ακροδεξιών κυρίως καταβολών, που επιχειρούν 

να τους χειραγωγήσουν με υποσχέσεις βοήθειας και με καθοδήγηση σε 

συγκεκριμένες δράσεις εκτόνωσης (η περίπτωση του Νίκου). Άλλωστε και οι ίδιοι οι 

άστεγοι αποτελούν πρόσφορο έδαφος γιατί έχουν αναπτύξει έναν ιδιότυπο ρατσισμό 

απέναντι σε αστέγους ή απλά φτωχούς αλλοεθνείς ή και επαναπατρισθέντες Έλληνες. 

Η μεροληπτική στάση τους κράτους (με έμφαση τον δήμο Θεσσαλονίκης) 

προσβάλλει το εθνικό τους αίσθημα καθώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν 

προτεραιότητα έναντι όλων αυτών. Έτσι κάποιοι εκφράστηκαν με ρατσιστικά σχόλια 
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(ακόμη και με απόψεις για καθαρότητα των φυλών, Πασχάλης) γεγονός που προκαλεί 

ανησυχίες για την πορεία αυτών των καταπιεσμένων οντοτήτων σε περιόδους 

πολιτικής ασάφειας και ανόδου του εθνικισμού σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο.  

 

6.3.5 Το εργασιακό παρελθόν και οι μελλοντικές προοπτικές 

Το πάγιο αίτημα των συμμετεχόντων ήταν η επανασύνδεση με το χώρο της εργασίας 

ώστε να ανατραπεί και η κατάσταση της αστεγίας. Αυτά τα δύο εκτιμώνται πάντα 

συνυφασμένα στη σκέψη τους άλλοτε απλά ως στόχευση και άλλοτε με σπασμωδικές 

απόπειρες για παραγωγή έργου (οι ιδιόχειρες κατασκευές του Νίκου και του Ντάφυ). 

Η σημασία της εργασίας γι’ αυτούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απόκτηση 

στέγης και εκτός από το βιοποριστικό της χαρακτήρα όλοι επισήμαναν τον 

ψυχοκοινωνικό της ρόλο. Επιπλέον το βίωμα της αστεγίας επιφορτίζει κάποιους και 

με μια μελλοντική ηθική υποχρέωση για ανταπόδοση της προσφοράς βοήθειας που 

δέχτηκαν. 

Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας καθώς και το γεγονός ότι οι αμοιβές 

πλέον είναι εξαιρετικά χαμηλές ώστε να συντηρηθούν μόνο από μια δουλειά ή ότι το 

κράτος αφήνει ανεξέλεγκτους τους εργοδότες στα μισθολογικά ζητήματα 

υποσκάπτουν τις όποιες ελπίδες για επανάκαμψη. Εξίσου σημαντικό κρίνεται ότι οι 

αντιλήψεις τους για τα επαγγέλματα είναι καθαρά παραδοσιακές. Δηλαδή οι 

περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στην πρόσδεση του εργαζομένου με ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα, την αποφυγή της κινητικότητας (ιδίως όταν προαπαιτεί εκ 

νέου κατάρτιση) και την επανάπαυσή τους στα εργασιακά κεκτημένα. Κανείς τους 

δεν προσπάθησε σοβαρά να αυξήσει τα προσόντα του και να θωρακίσει την 

επαγγελματική του πορεία με επιπλέον ειδικεύσεις ή αναζητήσεις.  

Οι περισσότεροι εκτός του Κώστα άσκησαν αμιγώς χειρωνακτικά επαγγέλματα, 

ιδιωτικής φύσης, με εντατικά ωράρια εργασίας και ενίοτε κάτω από δύσκολες 

συνθήκες. Επιπλέον οι ίδιοι εξαναγκάστηκαν να εργαστούν από αρκετά νεαρή ηλικία 

λόγω της οικονομικής στενότητας των οικογενειών τους. Η εργασιακή τους πορεία 

προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ζωή είτε στους βιορυθμούς της 

είτε στη δημιουργία ενός κοινωνικού κύκλου σχετιζόμενου με αυτήν. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν ότι με τον κλονισμό της εργασίας απωλέστηκε και ένα κοινωνικό δίκτυο 

καθημερινής συναναστροφής γι’ αυτούς. Ο Νίκος, ο Πασχάλης και ο Ντάφυ ήταν οι 

μόνοι που δήλωσαν ικανοποιημένοι από το τελευταίο επάγγελμα που άσκησαν και 

μάλιστα κατέφυγαν και σε λεπτομερείς περιγραφές για τις συνθήκες εργασίας τους  

Οι περιπτώσεις της Γεωργίας και του Κώστα είναι ιδιάζουσες καθώς η πρώτη 

παρουσίασε μεγάλη εναλλαγή επαγγελμάτων τα οποία ασκούσε ανασφάλιστη και σε 

κάποια υπέστη την υποτίμηση των συναδέλφων της μέχρι και σεξουαλική 

παρενόχληση. Ο Κώστας από την άλλη φαίνεται να είχε μια χαλαρή σύνδεση με την 

εργασία, αφού η άποψή του γι’ αυτή ήταν πιο προοδευτική, διεκδικώντας ευρύτερες 
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του χρήματος απολαύσεις. Η ανάλυσή του περιλάμβανε αναφορές στο ευρύτερο 

πολιτικό και κοινωνικό σύστημα μεταθέτοντας σε αυτά την ευθύνη για την τωρινή 

επαγγελματική του κατάσταση.  

 

6.3.6 Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες και η σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η αναστοχαστική ανάκληση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου των αστέγων 

αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντική γιατί σχετίζεται στενά με την πρόθεση και τη 

δέσμευσή τους να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενήλικη ζωή 

τους. Η διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη και με αποτελέσματα ερευνών που 

αναδεικνύουν ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ αρνητικής σχολικής εμπειρίας και 

συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων (McGivney, 1990: 79). Στο σύνολό τους 

παρουσίασαν χαμηλή αυτοεκτίμησή ως προς τις δυνατότητές τους να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του σχολείου και ανάφεραν βιώματα σχολικής καταπίεσης (λεκτική, 

σωματική και ψυχολογική βία, προσβολές ενώπιον όλων). Ένα εύρημα με 

επιπρόσθετη αξία είναι ότι οι τρεις συμμετέχοντες (εκτός του Κώστα και του Ντάφυ) 

σημείωσαν μια σχολική αποτυχία στα γυμνασιακά τους χρόνια και επανέλαβαν μία 

τάξη. Ακόμη όμως και οι δύο εξαιρούμενοι δήλωσαν ρητά την απορριπτική τους 

στάση απέναντι στην εκπαίδευση ως μαθητές για τους δικούς του ο καθένας λόγους.  

Όλοι τους αποτίμησαν θετικά τη γνώση και κυρίως αυτή που εκπορεύεται από 

την καθημερινή τριβή με το περιβάλλον. Ο Κώστας περηφανεύτηκε για την 

«κοινωνική του μόρφωση», ο Νίκος για τις επικοινωνιακές δεξιότητες που είχε 

αναπτύξει εργαζόμενος ως πωλητής, ο Πασχάλης για την εξειδίκευσή που έλαβε στο 

επάγγελμα του ιδιωτικού φρουρού και η Γεωργία θα ήταν πρόθυμη να μεταφέρει την 

εμπειρία της αποτοξίνωσης σε άλλους τοξικομανείς για να τους στηρίξει ψυχολογικά. 

Τα γνωστικά τους κενά σχετίστηκαν αμιγώς με την ανάγκη τους για εμπλουτισμό 

εκείνων προσόντων που απαιτούνται για την εργασιακή τους επάνοδο (υπολογιστές, 

αγγλικά). Τις όποιες άλλες γνωστικές ελλείψεις φρόντισαν να τις καλύπτουν με 

επιμονή για εμπεριστατωμένες απαντήσεις από το περιβάλλον τους ή με προσωπική 

αναζήτηση.  

Η διερεύνησή μας για την παρελθούσα σχέση τους με την εκπαίδευση ενηλίκων 

έδειξε ότι μόνο η Γεωργία συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα στις Σχολές Γονέων 

ωθούμενη από την ανάγκη της να βελτιωθεί σαν γονιός. Η ικανοποίησή της από αυτό 

συνέβαλε στη συγκατάβασή της για την άνευ προϋποθέσεων συμμετοχή της σε ένα 

νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο Πασχάλης επίσης καταρτίστηκε στα πλαίσια της 

δουλειάς του και εξέφρασε συγκεκριμένες προτιμήσεις στις πολεμικές τέχνες, τα 

τουριστικά επαγγέλματα και το διαδίκτυο για την επαγγελματική και προσωπική του 

ανάπτυξη. Ο Νίκος επιχείρησε δύο φορές να εκπαιδευτεί ανεπιτυχώς στη χρήση 

υπολογιστή αλλά το σημαντικότερο εμπόδιο ήταν η αναντιστοιχία του τίτλου του 

προγράμματος και του τελικού του γνωστικού του περιεχομένου. Στην ίδια θέση ήταν 
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και ο Κώστας που απέτυχε να εγγραφεί σε κάποιο σεμινάριο για να αποκτήσει 

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που διέθετε, λόγω του φορολογικού του 

προβλήματος και της γραφειοκρατίας του ελληνικού κράτους. Τέλος ο Ντάφυ δεν 

είχε ενδιαφερθεί ποτέ για το αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων και του έλλειπε 

στοιχειώδης ενημέρωση γι’ αυτήν. 

Όλοι τους εκτός από τον Κώστα εκφράστηκαν θετικά στην προοπτική 

επανεκπαίδευσης ή κατάρτισης προβάλλοντας όμως τις επιφυλάξεις τους για το 

επίπεδο σπουδών (ειδικά στα αγγλικά και τη χρήση υπολογιστή όπου αγνοούσαν 

βασικές αρχές), την άμεση συσχέτιση των γνώσεων που θα αποκομίσουν με την 

αγορά εργασίας, την ελαχιστοποίηση γραφειοκρατικών φραγμών και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων πρακτικών και διαχειριστικών (επικοινωνία, δημιουργικότητα, ψυχική 

αρμονία) που στερούνται. Ιδιαίτερα σημαντικές για τους σκοπούς της έρευνας ήταν οι 

δηλώσεις τους ότι δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις στις γνωστικές (εξαιρουμένων 

κάποιων αναφορών του Ντάφυ και της Γεωργίας) και αντιληπτικές τους λειτουργίες. 

ακόμη και για όσους είναι μακροχρόνια άστεγοι (Πασχάλης, Κώστας, Γεωργία). Το 

παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται και από το ότι προσπαθούν να είναι γνωστικά 

ενεργοί μέσω της ανάγνωσης βιβλίων, της πλοήγησης στο διαδίκτυο και της 

ενημέρωσης για την επικαιρότητα. Μοναδικοί ανασταλτικοί παράγοντες σε αυτές τις 

προσπάθειες είναι ενίοτε οι αντικειμενικές συνθήκες (συμβίωση με πολλούς 

ανθρώπους στο υπνωτήριο, περιορισμοί στην πρόσβαση στη δημοτική βιβλιοθήκη) 

και η έλλειψη συγκέντρωσης από τον όγκο των προβλημάτων. 

Από τις πρώτες προτιμήσεις τους στα προσφερόμενα αντικείμενα Διά βίου 

Μάθησης του δήμου Θεσσαλονίκης (περίοδος 2013) συμπεράναμε την ποικιλία στην 

αξιολόγηση των γνωστικών τους αναγκών που έπονταν της εργασιακής 

ενεργοποίησης. Οι αμέσως επόμενες όμως επιλογές προκάλεσαν εκπλήξεις για την 

ευρύτητα με την οποία επιδίωκαν να εμπλουτίσουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες 

(διακόσμηση, σχεδιασμός, μουσική, εθελοντισμός) ακόμη και σε συνθήκες απόλυτης 

ένδειας. Η μόνιμη στόχευση, λοιπόν, για επαναφορά στο απολεσθέντα επαγγελματικό 

και κοινωνικό βίο δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο πρόσκτησης επιπρόσθετων 

γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ψυχική τους ανασυγκρότηση και στην 

καλλιέργεια εκείνων των χαρακτηριστικών που θα ενεργήσουν χειραφετητικά στην 

επανάκτηση του ελέγχου στη ζωή τους. 

 

6.3.7 Η έννοια του εαυτού 

Η αστεγία καταγράφεται ως η απόλυτη ένδεια στα απαραίτητα μέσα της βιολογικής 

συντήρησης του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, βέβαια, πρόκειται για μια 

σαρωτική εμπειρία κρίσης της προσωπικότητας και της έννοιας του εαυτού. Σύμφωνα 

με τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις η ταυτότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται 

αποκλειστικά μέσα σε όρους χρονικότητας. Ο Heidegger ήταν ο πρώτος που έθεσε το 
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ζήτημα της χρονικότητας (ιστορικότητα) του Είναι χρησιμοποιώντας τον ηχηρό όρο 

εδωνά Είναι για να τονίσει περισσότερο τη νέα αυτή οπτική, όπως αναφέρθηκε στο 

τρίτο κεφάλαιο.  

Ακόμα όμως και για τους φαινομενολόγους ήταν πάντα ένα θέμα αν θα 

προσδιορίσουν αυτήν την χρονικότητα μέσα από την αφηγηματική οπτική της 

ταυτότητας (Ricoeur)
77

 ή από μια βιωματική εμπέδωσή της που θέτει στο κέντρο την 

εμπειρία του πρώτου προσώπου. Ο Zahavi (2012) κινείται ανάμεσα σε αυτές τις 

φιλοσοφικές θεωρήσεις αποφαινόμενος ότι το άτομο αποκτά ενότητα και συνοχή 

ενσωματώνοντας στα έμφυτα και πολιτιστικά παραδεδομένα χαρακτηριστικά του 

τους κυρίαρχους κοινωνικούς ρόλους από το περιβάλλον που αναπτύσσεται (σ. 157-

158).  

Η φαινομενολογική οπτική της ταυτότητας δέσμευσε την ερμηνεία μας στο 

συγκεκριμένο σημείο και αντιμετωπίσαμε τους αστέγους, όπως φάνηκε στα 

προηγούμενα συμπεράσματα, σαν ολότητες υποκείμενες σε όρους ιστορικότητας. 

Στην περαιτέρω εξέταση του εαυτού υπεισήλθαμε, όμως, αναγκαστικά και σε 

ψυχολογικές θεωρήσεις για να μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τις 

υπόλοιπες έρευνες που είναι κατεξοχήν ψυχολογικές. Η θεωρία λοιπόν του Breakwell 

(1986) για την ταυτότητα υπογραμμίζει τις διαδικασίες αφομοίωσης και αξιολόγησης 

των νέων ερεθισμάτων και την προσαρμογή τους στις ήδη σχηματισμένες δομές 

(αυτοεκτίμηση, συνοχή, θετική διάκριση και αυτο–αποτελεσματικότητα) (σ.23). Σε 

κάθε ουσιαστική απειλή αυτών το άτομο ενεργοποιεί ενδοψυχικούς μηχανισμούς 

άμυνας (όπως η άρνηση ή η ανακατασκευή της απειλητικής κατάστασης), 

διαπροσωπικές στρατηγικές απομάκρυνσης από το κοινωνικό περιβάλλον που 

προκάλεσε την απειλή και δι-ομαδικές τεχνικές αναζήτησης βοήθειας από άλλες 

ομάδες με παρόμοιο βίωμα.  

Μεταβαίνοντας λοιπόν στα ευρήματα της αστεγίας οι συμμετέχοντες βίωσαν 

την κρίση στέγης σαν μια βαθύτερη κρίση ταυτότητας. Η αυτο-εικόνα τους υπέστη 

ένα σοβαρό πλήγμα, αφού στερήθηκαν των προνομίων της αυτόνομης ύπαρξης και 

συντήρησης και δεν ήταν ικανοί να φροντίσουν για τις βιοτικές τους ανάγκες. Όλοι 

τους εμφάνισαν στοιχεία ενοχικής συνείδησης υφιστάμενοι τις πιέσεις του 

ανεπαρκούς γονεϊκού ρόλου (όσοι τουλάχιστον είναι γονείς) και αναλογιζόμενοι την 

προσωπική τους ευθύνη για τη μετάπτωση στην αστεγία. Βέβαια η διατήρηση της 

αξιοπρέπειας ακόμη και σε τόσος αντίξοες συνθήκες συνιστά μια εντυπωσιακά 

θετική αξιολόγηση του εαυτού. Η αξιοπρέπεια ήταν συνισταμένη της επιμελημένης 

τους εμφάνισης (ώστε να μην θυμίζουν τις τυπικές εικόνες των αστέγων), της 

αποφυγής αξιόποινων πράξεων παρά τη δική τους θυματοποίηση, της επιβολής στον 

εαυτό τους μέσα σε τόσες προκλήσεις (αποχή από ναρκωτικά, αλκοόλ, 

                                                                 
77

 Θα πρέπει βέβαια να διασαφηνιστεί ότι ο χρόνος για τον Ricoeur δεν νοείται μέσα στα στενά όρια 

της κοσμικότητας αλλά σαν μια έννοια με φαινομενολογική και συχνά κοσμολογική διάσταση που η 

συνείδηση συναντά μέσα από τις αφηγήσεις των μύθων.  
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εγκληματικότητα) και την πνευματική και ψυχολογική τους αρτιότητα (εκτός του 

Ντάφυ).  

Η κοινωνική κατηγοριοποίηση του αστέγου δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

ιδιαίτερου σχολιασμού καθώς κάποιοι είτε δεν την έχουν αποδεχτεί αρνούμενοι να 

ενσωματώσουν έναν ανεπιθύμητο και περιστασιακό ρόλο και κάποιοι άλλοι γιατί τον 

εκλαμβάνουν με την κυριολεκτική του σημασία (οι ίδιοι έχουν στέγη, τον ξενώνα ή 

το σπίτι). Επιπρόσθετα φρόντισαν όλοι να διακρίνουν τον εαυτό τους από τους 

άλλους αστέγους άλλοτε αφήνοντας θετικό στίγμα για τους ίδιους και άλλοτε 

επισημαίνοντας τη δυσχερέστερή τους θέση έναντι των υπολοίπων. Ο Κώστας λοιπόν 

συνεχώς εξήρε τις αντιληπτικές τους ικανότητες και τον ανεξάρτητο και ανυπότακτο 

χαρακτήρα του, ο Νίκος καλοτύχισε τον εαυτό του για τις ελάχιστες πρόσθετες 

κακώσεις που φέρει και ο Πασχάλης τόνισε την εμπιστοσύνη του στο θεό που του 

πρόσφερε μια επαγγελματική ευκαιρία εξόδου από την αστεγία. Η Γεωργία με το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της στέγης, αμφιταλαντεύτηκε στην κατεύθυνση της 

διάκρισης του εαυτού της αφενός γιατί ξεχωρίζει από τους χρήστες, έχοντας 

ολοκληρώσει το πρόγραμμα της αποτοξίνωσης με επιτυχία και αφετέρου γιατί σε 

σχέση με τους άλλους αστέγους διαθέτει μια πρόσθετη σημαντική ευπάθεια και το 

επίπονο κοινωνικό στίγμα του ναρκομανή. Μόνο ο Ντάφυ επέμεινε στην αρνητική 

τοποθέτησή του λόγω της σοβαρής ψυχικής του καταπόνησης και της πρόσφατης 

διάρρηξης των δεσμών με την οικογένειά του. 

Τα ευρύτερα ερευνητικά αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

καταγράφουν τις σοβαρές ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις της αστεγίας 

που συνήθως συνοδεύονται από καταχρήσεις ουσιών και αλκοόλ που είτε έπονταν 

είτε επακολούθησαν αυτής. Οι έρευνες των ΜΚΟ Κλίμακα (2006, 2012) και Praksis 

στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνουν την ίδια κατάσταση καθώς οι νεο-άστεγοι φαίνονται 

ακόμη να διατηρούν ψυχικά αποθέματα και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αντίσταση. 

Το συγκεκριμένο δείγμα είναι λοιπόν σύμφωνο με τα ελληνικά εμπειρικά δεδομένα 

καθώς οι ψυχολογικές τους αστάθειες αφορούν τις αμφιθυμικές μεταπτώσεις και τις 

εσωτερικές συγκρούσεις σε κάθε μνημονική ανάκληση του παρελθόντος τους ως 

στεγασμένοι. Αυτό βέβαια για το οποίο θρηνούν είναι η απώλεια νοήματος και 

στόχων στη ζωή τους, η ανεξαρτησία στις κινήσεις και τις επιλογές τους και η εύρεση 

ζωτικού χώρου και χρόνου για να αναπτύξουν την εσωτερικότητά τους. Γενικότερα 

όμως φάνηκαν να έχουν ακόμη αρμούς αυτοελέγχου εκτός από τον Ντάφυ που 

οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας για λόγους που προϋπήρχαν της αστεγίας.  

Τα συναισθήματά τους για το μέλλον είναι ανάμεικτα, άλλοτε ελπίζοντας την 

επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση ή κάποια βελτίωση και άλλοτε 

ανησυχώντας για τη μετάπτωση σε χειρότερη μορφή αστεγίας. Οι φόβοι και οι 

ανασφάλειές τους πολλαπλασιάζονται καθώς στερούνται των οικονομικών μέσων για 

επανάκαμψη και κυρίως εκείνων που θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν 

ενδεχόμενη ασθένεια. Ο φόβος της ασθένειας ήταν σχεδόν κοινή δήλωση όλων, αφού 
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τους λείπει η συμπαράσταση κάποιων δικών τους ανθρώπων και η οικονομική κρίση 

τους απόκοψε από τα αγαθά των δημόσιων παροχών υγείας. Συνεπώς καθίσταται 

σαφές ότι οι δείκτες ευζωίας τους εξαρτώνται αποκλειστικά από τις όποιες κρατικές 

παροχές πρόνοιας, τη φροντίδα συγκεκριμένων ΜΚΟ (Praksis, Άρσις στη 

Θεσσαλονίκη) και τη φιλανθρωπική δράση εκκλησιαστικών φορέων και απλών 

ιδιωτών. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι επαναπαύονταν και αρκούνταν σε αυτά καθώς 

αποτυπώθηκε και σε χαρακτηριστική δήλωση του Ντάφυ «Όσο κάθεσαι ίσως να 

βολεύεσαι κιόλας, κάποιοι να βολεύονται. Σου λέει έχω να φάω, έχω να πιω, έχω να 

κοιμηθώ…» για τις συνέπειες από μια χρονίζουσα παραμονή στην αστεγία 

«Βαρέθηκα πραγματικά, έχω κουραστεί, κουράστηκα. >Τα ίδια πράγματα κάθε μέρα 

σήκω φύγε 8 η ώρα από εκεί μέσα, βγες στο δρόμο, γύριζε σαν το ρεμάλι, πού να 

πάμε; πού να πάμε; έχουμε γίνει:: καμιά φορά μιλάμε για φαγητό, ρε δε πάει στο 

διάολο αυτή είναι η ζωή μας; Τι είμαστε τα λιοντάρια που κυνηγάνε την τροφή 

τους<; Προσωπική ζωή δεν υπάρχει τίποτα, μηδέν, να προσφέρουμε στην οικογένεια, 

στα παιδιά μας κάποια πράγματα, χάθηκαν και χάνονται καθημερινώς °πόντοι:: (.) 

και χάνουμε/χάνω τουλάχιστον °εγώ τρομερό έδαφος, μ’ έχει πάρει πολύ άσχημα από 

κάτω::..». 

6.4 Συμπεράσματα  

Η επαγωγική πορεία της ερμηνείας των δεδομένων οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα 

που μπορούν να συσχετιστούν με τον σκοπό και τα ερωτήματα που ετέθησαν στο 

ξεκίνημά της. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι η επιβεβαίωση του κεντρικού 

ερωτήματος για τα περιθώρια συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων από ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία. Επειδή όμως η 

συναινετική δήλωση κάποιου δε συνιστά και επαρκή συνθήκη για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων, θεωρήσαμε ότι πρέπει να διερευνήσουμε εκείνα τα 

χαρακτηριστικά τους που θα συνθέσουν μια, κατά το δυνατόν, περισσότερο 

ολοκληρωμένη εικόνα.  

Γενικότερα, λοιπόν, το εκπαιδευτικό παρελθόν των αστέγων περιλαμβάνει 

τέτοιες εμπειρίες που είναι ικανές από μόνες τους να παγιώσουν μια αρνητική άποψη 

για την αξία και τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι στο σύνολό τους δε 

φάνηκε να αναγνωρίζουν καμιά θετική επίδρασή της στη ζωή των ενηλίκων. 

Μάλιστα η «τραπεζική λογική» που έχουν για τη γνώση εκπορεύεται από την 

αποσπασματική επαφή με την εκπαίδευση (διακοπή και επανάληψη φοίτησης, 

παράλληλη εργασία, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) και την πίεση τρεχουσών 

συνθηκών. 

Η διαταραγμένη σχέση τους με την πολιτεία είναι μια επόμενη παράμετρος που 

θα ήταν σφάλμα να αγνοείται και κυρίως τα συγκεκριμένα παράπονα που πρόβαλαν 

για τις κρατικές απόπειρες επικουρίας τους. Ο πιο πρόσφορος διαμεσολαβητής σε 

οποιαδήποτε προσέγγισή τους είναι συγκεκριμένες ΜΚΟ με τις οποίες έρχονται ήδη 
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σε επαφή και έχουν καλλιεργήσει σχέσεις συνέπειας και εμπιστοσύνης. Ο όποιος 

σχεδιασμός δράσεων προορίζεται γι’ αυτούς οφείλει να υπολογίσει τις αντικειμενικές 

δυσκολίες τους (μετακινήσεις, καθορισμός ωρολογίου προγράμματος με βάση τις 

ώρες λειτουργίας των ξενώνων και των συσσιτίων) και την απαίτησή τους η 

προσφορά βοήθειας να είναι συνεχόμενη και με σαφή προοπτική εξόδου από την 

αστεγία. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανάκληση όλου του αρνητισμού 

τους για την πολιτεία θα καταστεί δυνατή μόνο μέσα από την ενίσχυση της ιδιότητας 

του πολίτη. Η υπεύθυνη στάση απέναντι στα κοινά μπορεί να βελτιώσει την 

κατάστασή τους (μέσα από τη σύννομη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους) αλλά και 

να εξαναγκάσει την πολιτεία να ενσκήψει με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή στα 

προβλήματά τους.  

Οι άστεγοι λοιπόν συνθέτουν μια ποικιλόμορφη κοινωνική ομάδα με μοναδικό 

κοινό στοιχείο την αδιαμφισβήτητη αδυναμία τους να καλύψουν μόνοι τους τις 

στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες. Ακόμη κι αν η οικονομική καχεξία προβάλλει ως 

βασική αιτία της μετάβασης στην αστεγία, η ποιοτική έρευνα αποδεικνύει πως η 

μονοπαραγοντική εξέταση του βιώματος ή η εστίαση στις επιφανειακές δηλώσεις 

παραβλέπουν βαθύτερες πτυχές του. Κάποιες από αυτές συνδέονται με τη χρόνια 

απουσία υποστηρικτικού πλαισίου από την οικογένεια με τη στενότερη αλλά και την 

ευρύτερη έννοια. Αυτή ακριβώς η έλλειψη προβάλει εντονότερη κατά τη φάση αυτή 

της ζωής τους που αισθάνονται την αποσταθεροποίηση όλων των υπόλοιπων δεσμών 

με την κοινωνία και το κράτος. Κατά συνέπεια η οργάνωση μιας οποιασδήποτε 

εκπαιδευτικής δράσης θα πρέπει να προσφέρεται παράλληλα με άλλες παρεμβάσεις, 

ψυχολογικής στήριξης και όχι μεμονωμένα ή και η ίδια να συμπεριλαμβάνει 

αντικείμενα συμβουλευτικής.  

Ο συνδυασμός άλλωστε της συμβουλευτικής με τις ψυχοκοινωνικές επιδράσεις 

της εκπαίδευσης είναι ίσως το κλειδί στην όλη τους προσπάθεια να 

επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους διαχειριζόμενοι τα δεδομένα της νέας 

κατάστασης στην οποία βρέθηκαν. Η προσβολή της ανεξάρτητης και ασφαλούς 

διαβίωσης, η ανάγκη τους να διαφυλάξουν τους δείκτες της προσωπικής τους 

αξιοπρέπειας και η αναζήτηση στόχων σε επίπεδο καθημερινότητας αποτελούν 

καίρια αιτήματα για την επάνοδό τους σε συνθήκες ανθρωπινότητας. Το αίτημα για 

επιστροφή σε συνθήκες διασφάλισης του εαυτού διέρχεται και από την ανάγκη τους 

να αναγνωρίζονται ως οντότητες και να μην καλύπτεται η προσωπικότητά τους μέσα 

από γενικευτικές κρίσεις για την κοινωνική ομάδα στην οποία εντάσσονται. Αυτό 

αντανακλά την επιθυμία τους για επαναφορά στα επίπεδα κοινωνικής συσχέτισης του 

παρελθόντος και την αποφυγή πρόσθετης κοινωνικής απομόνωσης. Η εκπαίδευση 

ενηλίκων επιβάλλεται να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση για κάθε άνθρωπο αλλά 

κυρίως για όσους βρίσκονται κάτω από το μόνιμο κίνδυνο αποστασιοποίησης από τον 

εαυτό τους και την κοινωνία. 
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Κεφάλαιο 7:Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις  

για μελλοντικές διερευνήσεις 

 

Η έρευνα για τη μελέτη της αστεγίας ανάδειξε ένα μεγάλο εύρος ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του φαινομένου κατάλληλων να σκιαγραφήσουν μια γενική εικόνα 

για το βίωμα αλλά και να διακρίνουν διαφορετικές αποχρώσεις αυτού σε κάθε 

άνθρωπο. Σχετικά με τα εξαγόμενα συμπεράσματα διαφάνηκε ασφαλώς η θετική τους 

στάση σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων αλλά 

θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι ακόλουθες επιφυλάξεις.  

Η πρώτη από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα διέμεναν εκείνο το χρονικό διάστημα σε κάποιο κατάλυμα και δεν είχαν τις 

καταπονήσεις της διαβίωσης στους δρόμους. Αυτό ήταν μια κοινή παρατήρηση στην 

έρευνα των Sinatra και Eschenauer (2012) στην Αμερική όπου οι ενήλικες 

συμμετέχοντες φιλοξενούνταν σε κάποιο κατάλυμα (μέσος όρος κατοίκησης τους 

δώδεκα μήνες) (σ. 409). Θα είχε, λοιπόν, ερευνητικό ενδιαφέρον για μια μελλοντική 

έρευνα να εξετάσει την πρόθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις αλλά σε 

αστέγους που έχουν μακροχρόνια παραμονή στους δρόμους.  

Επιπλέον το συγκεκριμένο δείγμα, όπως και οι άστεγοι της μοναδικής 

συναφούς έρευνας, έχουν ολοκληρώσει στο σύνολό τους (εκτός από έναν) την τυπική 

εκπαίδευση και κατά συνέπεια έχουν επωφεληθεί, ως ένα βαθμό, από τα 

ευεργετήματα αυτής στο σύνολό της. Δεν συνάγεται, όμως, από πουθενά ότι άστεγοι 

οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι θα έδειχναν την ίδια συναίνεση. Άλλωστε, αυτό 

που δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί και στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ακόμη, 

είναι το ποσοστό δέσμευσης που επρόκειτο να επιδείξουν κατά την έναρξη ενός 

τέτοιου προγράμματος. Ασφαλώς όμως εδώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα 

ποσοστά διαρροής (πάνω από το 50%) της έρευνας των Sinatra και Eschenauer. 

Μια ακόμη περιοριστική παράμετρος αυτής της έρευνας ήταν το γεγονός ότι 

στο δείγμα μπόρεσε να συμπεριληφθεί μία μόνο γυναίκα και κατά συνέπεια η οπτική 

των γυναικών είναι περιορισμένη. Βέβαια η εκπαιδευτική σκόπευση αυτής της 

έρευνας δεν επέτρεψε τη συμμετοχή γυναικών που δεν πληρούσαν τους όρους όπως 

αυτοί αναφέρθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο και στα πλαίσια της αναζήτησής μας δεν 

βρέθηκαν άλλες κατάλληλες περιπτώσεις. Σε μελλοντικές διερευνήσεις θα ήταν καλό 

να προέκυπταν και άλλες γυναίκες, ώστε να εκπροσωπηθούν ισότιμα και να φανεί η 

πιθανή επίδραση του φύλου στην αξιολόγηση του βιώματος. 

Τέλος αυτή η έρευνα μετά την επιβεβαίωση του ερευνητικού ερωτήματος για 

την αναγκαιότητα και τα περιθώρια εκπαιδευτικών δράσεων σε άστεγους 

πληθυσμούς χρειάζεται μια έμπρακτη παρέμβαση ή εφαρμογή ενός ανάλογου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα αυτού θα είχαν μεγάλη αξία για το 

χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς θα αποτελούσαν οργανωτική πρόκληση 

αλλά και ζωντανή επαλήθευση του απελευθερωτικών δεσμεύσεων της κριτικής 

παιδαγωγικής από την οποία κυρίως επηρεάστηκε. Εξίσου ενδιαφέρουσα θα ήταν η 
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εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μετά από μια φαινομενολογική 

διερεύνηση. Θα είχε δηλαδή μεγάλη σημασία να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο και 

κατά πόσο θα επηρέαζαν αφενός το επίπεδο του σχεδιασμού και της μαθησιακής 

διαδικασίας και αφετέρου τη μεθοδολογία και το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων οι 

φιλοσοφικές καταβολές αυτής της μεθόδου.  
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Νομοθεσία 

ΦΕΚ (41/Α/ 1-3-2012) (2012). Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 1139. Ανάκτηση 

Απρίλιος 20, 2013, από www.taxnews.info/news/nomos-4052-2012/ 

Άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος, Ανάκτηση Ιούνιος 17, 2013, από 
el.wikisource.org/wiki/Σύνταγμα_της_Ελλάδας#.CE.86.CF.81.CE.B8.CF.81.CE.BF_21 

 

 

Δεδομένα που ανακτήθηκαν με άλλον τρόπο 

Έρευνα ΜΚΟ Praksis (2011 και εξής), Έρευνα και καταγραφή από τον Σεπτέμβριο 

του 2011 και συνεχίζεται, Πολυιατρείο Praksis, Θεσσαλονίκη [τα δεδομένα 

της έρευνας παραχωρήθηκαν από την ΜΚΟ Praksis]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α. Θεματικοί άξονες της συνέντευξης 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες - Ταυτότητα της έρευνας 

 

Η έρευνα στην οποία καλείστε να συμμετάσχετε εκπονείται στα πλαίσια της 

μεταπταπτυχιακής μου εργασίας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

για το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην κατεύθυνση της 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το θέμα της είναι «Το φάσμα της αστεγίας στην Ελλάδα 

της κρίσης: μια νέα πρόκληση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» και σκοπός της είναι να 

αναδείξει μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών το βίωμα της 

αστεγίας και να αποτυπώσει τον προσανατολισμό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα 

νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα επιδιώκει 

να χαρτογραφήσει την κατάσταση των νεο-αστέγων στην ελληνική κοινωνία και να 

φωτίσει τις ανάγκες αυτής της νέας και αυξανόμενης κοινωνικής ομάδας που βιώνει 

με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης και των συγκεκριμένων 

πολιτικών επιλογών των κυβερνώντων.  

Η χαρτογράφηση θα γίνει με τη χρήση της ερμηνευτικής φαινομενολογικής 

μεθόδου που θα στηριχτεί στις αναφορές σας για την πολυπλοκότητα των 

προβλημάτων σας και κυρίως για τις πεποιθήσεις σας σχετικά με την αποτίμηση της 

αξίας της εκπαίδευσης ακόμη και σε μια τέτοια δυσμενή συγκυρία. 

Το παρόν φυλλάδιο συνεπώς έχει για εσάς αφενός ενημερωτικό χαρακτήρα 

και αφετέρου αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή σας 

στην έρευνα. Επιπλέον θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την απόλυτη εχεμύθεια ως 

προς τα στοιχεία ταυτότητάς σας –τα οποία δε θα σας ζητηθούν –και ότι τα μόνα 

προσωπικά σας στοιχεία που θα καταθέσετε είναι κάποια βιογραφικά όπως 

μορφωτικό επίπεδο, φύλο, ηλικία, οικονομική κατάσταση κ.α. Η συμμετοχή σας στη 

συγκεκριμένη προσπάθεια είναι εθελοντική και η ειλικρίνειά σας θα συμβάλει πολύ 

στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής εικόνας για την κατάσταση των αστέγων στη 

σύγχρονη Ελλάδα.  

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα λάβει χώρα σε δύο ή τρεις –αν χρειαστεί- 

φάσεις και η πρώτη θα περιλαμβάνει την μαγνητοφώνηση των προσωπικών σας 

βιωμάτων. Είσαστε απόλυτα ελεύθεροι να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις επιθυμείτε 

ή και να καταθέσετε εμπειρίες - δεδομένα που δεν έχουν προβλεφθεί από την 

ερευνήτρια αλλά θεωρείτε ότι συμπληρώνουν τις θεματικές κατηγορίες της έρευνας. 

Πριν τη συνέντευξη θα σας δοθεί γραφική ύλη ώστε να σημειώσετε τις σκέψεις σας ή 

οτιδήποτε άλλο προκειμένου να το αναφέρετε στην έρευνα. Το συγκεκριμένο χαρτί 

θα αποτελέσει δεδομένο της έρευνας γι’ αυτό θα σας ζητηθεί να μου το προσκομίσετε 

στο τέλος. Στη δεύτερη φάση θα σας ζητηθεί να καταγράψετε κάποιες βασικές 

σκέψεις για την κατάστασή σας ή να συμπληρώσετε την έρευνα με στοιχεία που 

πιθανόν ξεχάσατε στην πρώτη φάση. Η τρίτη φάση θα διεξαχθεί μόνο εάν ζητηθεί 

από εσάς για τους ίδιους με τη δεύτερη φάση λόγους.  

Η ειλικρινής συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα θα συντελέσει στο να 

αναδειχθεί η αστεγία ως πρόβλημα ανθρώπων και όχι ως λογιστικό ή αριθμητικό 

πρόβλημα γι’ αυτό θα επιθυμούσα τη συνεργασία και την υπομονή σας σε όλα τα 

στάδια της διεξαγωγής της.  

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη διάθεση χρόνου και ψυχής 

  Με εκτίμηση, 

Αντωνίου Ντίνα 
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Ερωτηματολόγιο για Μεταπτυχιακή/Διπλωματική Εργασία 

 

 

Θεματικές Ενότητες 

 

Συνθήκες διαβίωσης 

1. Πώς διαμορφώνονται οι προσωπικοί και κοινωνικοί χώροι για έναν άστεγο;  

2. Πώς νιώθετε όταν σας αποκαλούν «άστεγο»; Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κοινωνικά 

συμφραζόμενα του όρου που δεν θα θέλατε να σας αποδοθούν;  

3. Πώς ορίζεται ο χρόνος στην καθημερινότητά σας;  

4. Ποια γεγονότα θεωρείτε ότι συνέβαλλαν στη μεταβολή της κατάστασής σας;  

5. Πώς επηρέασε η τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική κρίση την προσωπική σας 

κατάσταση; Διαφοροποιήθηκε αργότερα;  

 

 Εκπαιδευτικές εμπειρίες – Μορφωτικό επίπεδο 

1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες από τα σχολικά σας χρόνια που έχουν μια 

ιδιαίτερη αξία για εσάς;  

2. Νιώσατε ποτέ ανασφαλείς ή σε οποιαδήποτε άλλη δυσάρεστη θέση εξαιτίας 

κάποιας μορφωτικής έλλειψης; Πώς το αντιμετωπίσατε;   

3. Πιστεύετε ότι η παρούσα κατάστασή σας έχει επηρεάσει τις αντιληπτικές σας 

ικανότητες;  

4. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τις οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές 

εμπειρίες που σας προσφέρθηκαν ή θα σας προσφερθούν στο μέλλον;  

5. Πόσο σημαντική κρίνετε τη συμβολή της μόρφωσης στη μεταβολή της 

κατάστασης που βιώνετε;  

6. Αν σας δινόταν το δικαίωμα να εκπαιδευτείτε σε κάποιο αντικείμενο ή τομέα 

γνώσης, ποιος θα θέλατε να είναι αυτός; 

 

 Επαγγελματικές εμπειρίες 

1. Με ποια επαγγέλματα ασχοληθήκατε στο παρελθόν;  

2. Με τι σχέση εργασίας εργαστήκατε; 

3. Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις σας με τους εργοδότες και τους συναδέλφους ή 

πελάτες σας; 

4. Ποια είναι για εσάς η αξία/ σημασία της εργασίας; 

5. Πώς αποτιμάτε την αξία των χρημάτων στη ζωή σας; 

6. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις σας για την οικονομική κατάσταση της χώρας και για 

τις επιπτώσεις αυτής στα οικονομικά σας; 

 

 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Αστεγία 

1. Έχετε υπόψη σας τι είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

2. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο από αυτά στο παρελθόν; Αν ναι, για ποιους λόγους 

το παρακολουθήσατε; Σας χρησίμευσε καθόλου; 

3. Ποιο από τα παρακάτω εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά πεδία της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων θα σας ενδιέφερε και γιατί; (επιλέξτε κάποιο από τα τρέχοντα 

προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του δήμου Θεσσαλονίκης) 

 

 Σχέσεις με κράτος – πολιτεία 

1. Ποια είναι η άποψή σας για τους κρατικούς μηχανισμούς και κυρίως για εκείνους 

που εργάζονται με τους αστέγους (δήμος, φορείς κοινωνικής πρόνοιας);  
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2. Από ποιους κρατικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς νιώθετε ότι υποστηρίζεστε 

ουσιαστικά;  

3. Ποια έγγραφα καθορίζουν τη νομική σας υπόσταση και ποια αξία/ σημασία 

θωρείτε πως έχουν για το κράτος ή και για εσάς τους ίδιους; 

4. Γνωρίζετε ποια δικαιώματα προβλέπονται για τους αστέγους με βάση την κρατική 

ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία; 

5. Έχει επηρεαστεί μέσα σας η αξία/ σημασία της τήρησης των νόμων;  

6. Έχετε εμπλακεί σε ποινικά αξιόποινες ή ηθικά επιλήψιμες πράξεις; Πού αποδίδετε 

την εμπλοκή σας σε αυτές; 

 

Οικογενειακές σχέσεις – Κοινωνικές επαφές 

1. Ποιους οικογενειακούς δεσμούς διατηρούσατε πριν την αστεγία και ποιους 

διατηρείτε ακόμη;  

2. Πόσες από τις κοινωνικές επαφές του παρελθόντος σας (ως μη άστεγοι) διατηρείτε 

ακόμη; Έχουν την ίδια ποιότητα; 

3. Δημιουργήσατε καινούργιες σχέσεις μέσα από την εμπειρία της αστεγίας; 

4. Ποια είναι η σημασία/ αξία των νέων αυτών σχέσεων για εσάς;  

5. Πώς νιώθετε για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης των συμπολιτών σας;  

 

Προσωπικές πεποιθήσεις - Αξίες – Ηθική 

1. Ποια είναι η εικόνα για τον εαυτό σας σήμερα;  

2. Ποια ήταν στο παρελθόν η σπουδαιότερη αξία για εσάς; Εξακολουθεί να είναι η 

ίδια και σήμερα; Αν όχι, με ποια έχει αντικατασταθεί;  

3. Ποιος είναι για εσάς ο μεγαλύτερος φόβος για την τωρινή σας κατάσταση και πώς 

προέκυψε; 

4. Ποια προσωπική σας αξία έχει ανατραπεί περισσότερο από την αστεγία; 

5. Νιώθετε ότι υπάρχουν περιθώρια επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση; Θα 

θέλατε την επιστροφή σε αυτήν ή αναζητάτε κάτι καινούριο; 

6. Αν άλλαζε η κατάστασή σας ποια/-ες θα ήταν οι πιο σημαντικές από τις εμπειρίες 

της αστεγίας που στάθηκαν διδακτικές για εσάς; 
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Β. Σύμβολα Απομαγνητοφώνησης 

Ο πίνακας των συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν στην απομαγνητοφώνηση έχει 

διαμορφωθεί –με ορισμένες προσαρμογές/προσθήκες– σύμφωνα με τις συμβάσεις 

της Ανάλυσης Συνομιλίας κατά τους Jefferson (2004), Sacks et al. (1974) και 

Schegloff (2007). 

 

Δήλωση χρονικών σχέσεων και σχέσεων ακολουθίας 

[ 

 

 

] 

Αριστερές αγκύλες: σημείο έναρξης επικάλυψης μεταξύ δύο ή περισσότερων 

εκφωνημάτων (ή τμημάτων τους). 

 

Δεξιές αγκύλες: σημείο ολοκλήρωσης επικάλυψης μεταξύ δύο ή 

περισσότερων εκφωνημάτων (ή τμημάτων τους). 

 

(Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ενδέχεται να δημιουργηθεί 

σύγχυση όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των επικαλυπτόμενων 

τμημάτων χρησιμοποιούνται διπλές αγκύλες.) 

 

 

 

== 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

Το σύμβολο = χρησιμοποιείται είτε σε ζεύγη είτε μόνο του. 

 

Τα διπλά ίσον χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τα ακόλουθα: 

1. Εάν οι αράδες που συνδέονται με τα διπλά ίσον καταγράφουν 

εκφωνήματα (ή τμήματά τους) τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά 

συνομιλούντα πρόσωπα, τότε αυτά δηλώνουν τη συγκόλληση των 

εκφωνημάτων (δηλαδή την απουσία αισθητής σιωπής μεταξύ τους). 

2. Εάν δύο αράδες συνδέονται με τα διπλά ίσον και ανήκουν στο ίδιο 

πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα ενιαίο, συνεχές εκφώνημα, χωρίς διακοπή 

ή παύση, το οποίο καταγράφεται σε δύο αράδες μόνο για λόγους 

καλύτερης απεικόνισης (π.χ. περιπτώσεις επικάλυψης). 

 

Το μονό ίσον χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απουσία αισθητής 

σιωπής ανάμεσα σε δύο κομμάτια της ίδιας συνεισφοράς (δηλαδή τη 

γρήγορη μετάβαση από τη μία μονάδα κατασκευής συνεισφορών στην 

επόμενη). 

(0.8) 

 

 

 

 

(.) 

Οι αριθμοί σε παρενθέσεις δηλώνουν διαστήματα σιωπής, τα οποία 

μετρώνται σε δέκατα του δευτερολέπτου. Τα διαστήματα σιωπής 

καταγράφονται είτε στο εσωτερικό ενός εκφωνήματος είτε μεταξύ των 

εκφωνημάτων. 

 

Διάστημα σιωπής μικρότερο του μισού δευτερολέπτου. 

Σύμβολα και συνδυασμοί συμβόλων για τη δήλωση διαφόρων πτυχών εκφοράς λόγου 

: Η άνω και κάτω τελεία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επιμήκυνση του 

φθόγγου που προηγείται. Η επανάληψη του συμβόλου δηλώνει μεγαλύτερη 

έκταση του φθόγγου. 

λέξη 

 

 

Η υπογράμμιση χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποιας μορφής έμφαση, 

είτε μέσω αύξησης της έντασης της φωνής είτε μέσω αύξησης του ύψους της 

φωνής.  

 

 

 

 

 

Το σύμβολο ° χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έναρξη χαμηλόφωνης 

εκφοράς του λόγου. Όταν η λήξη της χαμηλόφωνης εκφοράς δεν συμπίπτει 

με το τέλος της αράδας, τότε το σύμβολο επαναλαμβάνεται για να 

οριοθετήσει τη χαμηλόφωνη εκφορά.  

H χρήση του διπλού συμβόλου °° σημαδεύει την πολύ χαμηλόφωνη εκφορά 

του λόγου. 

 Η ενωτική παύλα μετά από λέξη ή τμήμα λέξης δηλώνει απότομο «κόψιμο» 

του λόγου ή αυτο-διακοπή. 

 Τα βέλη χρησιμοποιούνται για να σημαδέψουν απότομες αλλαγές στην 



152 

επιτονική καμπύλη. Το ανοδικό βέλος δηλώνει την απότομη άνοδο της 

επιτονικής καμπύλης, ενώ το καθοδικό την απότομη πτώση της. 

>xxx< 

 

 

 

<xxx> 

 

Ο συνδυασμός των συμβόλων «μεγαλύτερο» και «μικρότερο» δηλώνει ότι το 

τμήμα του εκφωνήματος που βρίσκεται μεταξύ των δύο συμβόλων εκφέρεται 

πιο γρήγορα από το υπόλοιπο εκφώνημα. 

 

Ο συνδυασμός των συμβόλων «μικρότερο» και «μεγαλύτερο» δηλώνει ότι το 

τμήμα του εκφωνήματος που βρίσκεται μεταξύ των δύο συμβόλων εκφέρεται 

πιο αργά από το υπόλοιπο εκφώνημα. 

h 

 

 

 

(h) 

 

 

 

.h 

 

Δασύτητα που γίνεται αντιληπτή δηλώνεται με το λατινικό γράμμα h. Η 

επανάληψή του δηλώνει μεγαλύτερη διάρκεια. Η δασύτητα μπορεί να 

συνδέεται με την εκπνοή, την εισπνοή το γέλιο κτλ. 

 

Εάν η δασύτητα εμφανίζεται μέσα σε λέξη, τότε το γράμμα h τοποθετείται σε 

παρένθεση ώστε να διαχωρίζεται από τα γράμματα της λέξης. 

 

Εάν η δασύτητα συνδέεται με την εισπνοή, τότε δηλώνεται με μια τελεία 

πριν το γράμμα h. 

Άλλες συμβάσεις καταγραφής του λόγου 

(…) 

 

Οι παρενθέσεις δηλώνουν ακατανόητο κομμάτι λόγου. Όσες περισσότερες οι 

τελείες τόσο μεγαλύτερη η έκταση του ακατανόητου τμήματος. 

(λέξη) 

 

 

(λέξη)/(λήξη) 

 

 

 

((γελά)) 

 

Αν στις παρενθέσεις περικλείεται τμήμα λόγου, αυτό αποτελεί την πιο 

πιθανή εκδοχή του τι ειπώθηκε. 

 

Διαφορετικές πιθανές εκδοχές του ίδιου δυσδιάκριτου τμήματος λόγου 

καταγράφονται σε παρενθέσεις οι οποίες χωρίζονται με μια κάθετο. 

 

 

Οι διπλές παρενθέσεις και η πλάγια γραφή χρησιμοποιούνται για να 

δηλώσουν μεταγλωσσικά, παραγλωσσικά και εξω-συνομιλιακά σχόλια του 

απομαγνητοφωνούντος ατόμου. 

[…] Οι τελείες μεταξύ αγκυλών δηλώνουν τμήμα λόγου που παραλείπεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

Γ. Συγκεντρωτικός Πίνακας των Υποδειγμάτων (Exemplars)   

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Αστεγία Κώστας Γεωργία Νίκος Ντάφυ Πασχάλης 

1. Δυσάρεστες εκπαιδευτικές εμπειρίες 
     

2. Επανάληψη/διακοπή φοίτησης  -   -  

3. Τραυματικά βιώματα σε κρίσιμη ηλικία  
  -   

 4. Προκαταλήψεις για τη δυνατότητα 

επανεκπαίδευσης 
 -   - 

5. Θετική αποτίμηση της γνώσης 
     

6. Ενημέρωση για τα προγράμματα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
  - -  

7. Στοχευμένη στην εργασία εκπαιδευτική 

παρέμβαση 
- -    

8. Φραγμοί για τη συμμετοχή σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
    - 

9. Εργασία από παιδική ηλικία -     

11. Απουσία υποστηρικτικού πλαισίου 

(οικογένεια – κλειστό φιλικό περιβάλλον) 
     

12. Μηχανισμοί άμυνας (άρνηση)  
  -  - 

13. Αρνητική εικόνα για το κράτος 
   -  

14. Αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους -    - 

15. Φόβος εκμετάλλευσης από τους άλλους 

αστέγους  
-     

16. Προοπτική μετανάστευσης 
  -   

17. Θετική προοπτική για το μέλλον  
 -  -  
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Δ. Πρότυπο Ερμηνευτικής Ανάλυσης 

 

Οι δύο ακόλουθες εικόνες αποτελούν πρότυπα της ερμηνευτικής διαδικασίας που 

επιχειρήθηκε.  
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Ε. Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες 

 

Το ακόλουθο γράμμα μου το έδωσε ο Νίκος σε μια από τις επόμενες συναντήσεις 

μας. Από όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας, που συναντηθήκαμε και δεύτερη 

φορά, μόνο αυτός είχε κάποια μορφή ανατροφοδότησης για την έρευνα.  
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