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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει μέσω της βιογραφικής 

προσέγγισης τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο με ειδικές κινητικές ικανότητες δομεί 

την αφήγηση των εκπαιδευτικών εμπειριών του. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος 

συλλογής δεδομένων που αξιοποιείται είναι η ονομαζόμενη αυτοβιογραφική 

συνέντευξη ή συνέντευξη σε βάθος. Σαν έννοια δηλώνει τις στρατηγικές μεθόδους 

που θα χρησιμοποιήσει κάποιος για να εκφράσει τις δυσκολίες που έχει περάσει στη 

ζωή του, τις εμπειρίες αλλά και τις απόψεις του. Το άτομο που προσέφερε την 

βοήθεια του, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή, είναι ο Στέλιος, ένας ενήλικας με 

κινητικές ικανότητες, που θα μιλήσει για την καθημερινή του ζωή αλλά κυρίως θα 

επικεντρωθεί στα θέματα της εκπαίδευσης. Μέσω της αφήγησης του Στέλιου και της 

ανάλυσης της βιογραφίας του μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, γίνεται αντιληπτό 

πώς είναι να ζει κάποιος καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο, πώς αυτό μπορεί να 

επηρεάζει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των ατόμων. Σημαντικό εύρημα της 

συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η αισιοδοξία και η δύναμη με τις οποίες είναι 

συνυφασμένη η αυτοβιογραφία του Στέλιου. Η ανάγκη της αποδοχής της όποιας 

ιδιαιτερότητας. σε συνδυασμό με την παρακίνηση και τη στήριξη από την οικογένεια 

φαίνεται να αποτελούν εμπεδωμένες παραδοχές που αναδεικνύονται ως σταθερές του 

τρόπου με τον οποίο ο Στέλιος κατασκευάζει τη βιογραφία του. 

  

Λέξεις κλειδιά : βιογραφική προσέγγιση , αυτοβιογραφική συνέντευξη, ειδικές κινητικές 

ικανότητες, αποδοχή  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present work is to examine via biographical approximation the 

way in which a person with special mobility skills constructs the narration of his 

educational experience. Specifically, the method of data collection that is deployed is 

the so called autobiographical interview or interview in depth. As a concept, it states 

the strategical methods that someone will use to express that difficulties he has 

experienced in his life, but also his views. The person that has offered his helps, so 

that this could be accomplished, is Stelios, an adult with special mobility skills, that 

will talk about his everyday life, but mostly he will focus on the subject of education. 

Via Stelios narration and the analysis of his biography through this specific method, it 

is made known how it is to live confined in a wheelchair and how that can affect the 

educational experiences of people. An important finding of this specific study is the 

optimism and power that are interwoven with Stelios autobiography. The need of 

accepting any kind of particularity - in combination with the urge and support of the 

family seems to constitute the important elements that are brought out an constant 

values of the way in which Stelios constructs his biography.  

 

Key words : biographical approach, autobiographical interview, special mobility 

skills, acceptance  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την καθημερινή ζωή αλλά και την 

εκπαίδευση που έχουν άτομα με κινητικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω 

θα πραγματοποιηθεί μια αυτοβιογραφική συνέντευξη ενός ατόμου που βρίσκεται 

καθηλωμένος σε αμαξίδιο. Μέσω αυτού του νέου τύπου συνέντευξης, θα δοθεί η 

ευκαιρία στον Στέλιο να μιλήσει αναλυτικά για την ζωή του και τις εμπειρίες του. 

Χωρίς καθορισμένες ερωτήσεις θα κατευθύνει ο ίδιος την συζήτηση  και θα μιλήσει 

για όσα πράγματα, με όποια σειρά και με όποιον τρόπο θέλει. Του δίνεται η 

ελευθερία λοιπόν, να ανοίξει την καρδιά του και ταυτόχρονα να εξηγήσει στον 

συνομιλητή του, τι πάει να πει άτομο με κινητικές ικανότητες. Μέσα από την 

συνέντευξη θα γίνει αντιληπτό πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τέτοια άτομα, αλλά 

ταυτόχρονα και πόσα μπορούν να καταφέρουν. Ο Στέλιος θα αποτελέσει ένα πολύ 

σημαντικό και σπουδαίο παράδειγμα, που θα δώσει την εικόνα ενός ανθρώπου που 

την πάθηση του από ‘’μειονέκτημα’’ την μετέτρεψε σε ικανότητα. Όσον αφορά την 

πάθηση του, αυτή είναι η νωτιαία μυϊκή ατροφία. Πρόκειται για μια αυτοσωμική 

υπολειπόμενη ασθένεια, η οποία για να εκδηλωθεί, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς 

βλάβη στο γενετικό τους υλικό ή να συμβεί κάποια μετάλλαξη. Είναι μια γνωστή 

πάθηση και συχνή στην Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται λόγω έλλειψης μιας πρωτεΐνης 

με μεγάλη σημασία στην λειτουργία των κινητικών νευρώνων. Με αυτό νοείται πως 

υπάρχει μυϊκή αδυναμία κυρίως στο κέντρο του σώματος, σε ώμους, γοφούς, μηρούς 

και ανώτερη πλάτη, με τα πόδια να είναι πιο αδύναμα από τα χέρια και να υπάρχει 

επιρροή στο λαιμό και το πρόσωπο.  

Προκαλεί αμέσως ενδιαφέρον λοιπόν, να συναντήσει κάποιος και να ακούσει 

έναν τέτοιο άνθρωπο και πώς κατάφερε να επιτύχει τόσα κυρίως στον εκπαιδευτικό 

τομέα που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Είναι γνωστό πως η εκπαίδευση παίζει 

σπουδαίο ρόλο και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, έχει 

αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο η δυνατότητα 

ένταξης παιδιών με αναπηρίες στη δημόσια εκπαίδευση. Παίζει σπουδαίο ρόλο η 

ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στα σχολεία, όχι μόνο για τα ίδια, αλλά και για τους 

καθηγητές, τους γονείς αλλά και τους υπόλοιπους συμμαθητές. Με αυτόν τον τρόπο 

αφήνονται πίσω στερεοτυπικές αντιλήψεις και όλοι γίνονται ένα. Υπάρχει 
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κοινωνικοποίηση, συνεργασία, αλληλοσεβασμός και αλληλοϋποστήριξη. Παρόλα 

αυτά όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν και αλλαγές, ειδικά στα ελληνικά 

σχολεία. Σίγουρα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν πολλά βήματα, προς την 

αλλαγή της εικόνας του σχολείου σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κ.α. Όλα 

αυτά όμως θα ερευνηθούν μέσω των περιγραφών του Στέλιου. Τι τελικά ισχύει ; 

Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση ; Μπόρεσε να ενταχθεί ; 

Ερωτήματα που θα απαντηθούν μέσω των βιωμάτων του. Για αυτό το λόγο θα γίνει 

και η χρήση της βιογραφικής προσέγγισης.  Με τον όρο βιογραφική προσέγγιση 

περιγράφεται ένα πολυσχιδές πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας, όπου διάφορες 

μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές πρακτικές συνδέονται και 

αλληλοσυμπληρώνονται . Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το υλικό που 

χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο, το οποίο στηρίζεται στις αφηγήσεις ζωής. 

Βιογραφικές αφηγήσεις δηλαδή που πραγματοποιούνται στα κατάλληλα 

επικοινωνιακά πλαίσια, μέσα στα οποία ο ερωτώμενος καλείται να αφηγηθεί την 

ιστορία της ζωής του, ανακαλώντας στη μνήμη του προσωπικές εμπειρίες, γεγονότα 

που τον έχουν στιγματίσει αλλά και διάφορα βιώματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

εξετάζονται τα βιώματα ή η ζωή του ερωτώμενου, αλλά εξετάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο συνδέονται τα διακριτά στάδια του βίου καθώς και πώς επιτυγχάνονται οι 

μεταβάσεις από το ένα στάδιο στο άλλο, όπως παραδείγματος χάρη πώς περνάει από 

το θέμα της εκπαίδευσης στο θέμα της εργασίας. Καταλαβαίνει κάποιος δηλαδή, ότι η 

βιογραφική μέθοδος χρησιμοποιείται   για 3 λόγους : 

1. Για την κατανόηση και εξήγηση των κοινωνικών και ψυχολογικών 

φαινομένων και πώς έχουν προκληθεί αυτά. 

2. Τις δράσεις των ανθρώπων και ποια ήταν η υποκειμενική οπτική αυτών, αλλά 

ταυτόχρονα και πώς βίωσαν αυτές τις καταστάσεις και την σημασία αυτών. 

3. Τέλος, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, να γίνει κατανοητό από το σήμερα, 

πώς αντιμετώπισε τότε το παρελθόν και πώς έχει επηρεάσει αυτό.  

 

Καταληκτικά λοιπόν, μέσω της αυτοβιογραφικής συνέντευξης και την 

ανάλυση αυτής σε τέσσερα στάδια, θα γίνουν κατανοητές οι αντιλήψεις του Στέλιου, 

όπως θα σκιαγραφηθούν οι συμπεριφορές του, ο χαρακτήρας του αλλά και τα λόγια 

του.  Ας αναλύσουμε σε αυτό το σημείο όμως τα τέσσερα στάδια τα οποία θα 

υπάρξουν παρακάτω. Αρχικά, θα συναντήσουμε το πρώτο στάδιο στο οποίο θα 
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έχουμε την ‘’ Έκθεση και ανάλυση των βιογραφικών δεδομένων στη χρονολογική τους 

σειρά’’, και  ‘’ Διαστάσεις  της συνέντευξης ‘’. Στο συγκεκριμένο στάδιο θα 

συγκροτηθεί ένας χρονολογικός πίνακας με τους βασικότερους σταθμούς στη ζωή 

του Στέλιου και ταυτόχρονα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τα λόγια του. Μέσω του 

πρώτου σταδίου, ο αναγνώστης θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τον αφηγητή 

και μέσω των διάφορων κοινωνικών, επαγγελματικών κ.α. χαρακτηριστικών θα 

δημιουργήσει μια πρώτη εικόνα. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει αναφορά στην ‘’ 

Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής διάρθρωσης ‘’. Σε αυτό το στάδιο, θα αρχίσει 

να γίνεται μια αναλυτικότερη ανάλυση στο λόγο του Στέλιου. Παραδείγματος χάρη 

σε ποια σημεία αναλύει πολλά γεγονότα και σε ποια σημεία αποφασίζει να μην 

μιλήσει ; Μέσω της ανάλυσης αυτής υπάρχει ο σκοπός να ελέγξουμε πώς λειτουργεί 

η προφορική παραγωγή της βιογραφικής αφήγησης μέσω συγκεκριμένων 

συστημάτων επικοινωνίας. Στη συνέχεια, θα υπάρξει το τρίτο στάδιο που θα ελέγξει 

την ‘’ δομική ανάλυση ‘’ .  Σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου είναι να αναλυθεί ο 

λόγος του Στέλιου σε πέντε γνωστικά στοιχεία της αυτογραφικής αφήγησης, 

απαραίτητα πρώτον για την επανέκθεση της προσωπικής εμπειρίας, για τη 

διαμόρφωση της συνολικής βιογραφικής δόμησης, για να προσεγγιστεί η αλληλουχία 

των γεγονότων στα οποία το άτομο εμπλέκεται σε μια διάταξη αυτοαναφορική. Εν 

κατακλείδι τα πέντε αυτά στοιχεία συμβάλλουν στο να γίνει κατανοητή η 

Ιστοριογραμμή της βιογραφικής αφήγησης. Τέλος, υπάρχει και το τελευταίο στάδιο 

που ονομάζεται ‘’ Αναλυτική αφαίρεση’’. Μέσω της αναλυτικής αφαίρεσης 

επεξηγούνται τα κύρια χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται στην περίπτωση του 

Στέλιου και αναδομούνται σε συνολικές βιογραφικές μορφές. Σκοπός του τελευταίου 

σταδίου είναι να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα των προηγούμενων σταδίων, ώστε να 

υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση.  
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Κεφάλαιο 1 

ΒΙΟΓΡΑΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Όπως έχει προαναφερθεί και παραπάνω και διαβάζοντας τον τίτλο της παρούσας 

πτυχιακής, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η βιογραφική προσέγγιση. 

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τη σημασία αλλά και τη χρήση αυτής. Ας 

ξεκινήσουμε όμως από την αφετηρία. Η βιογραφική έρευνα, άνθησε στο τμήμα 

κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου του Σικάγου γύρω στο 1920 με πρωτοβουλία των 

Ernest W. Burgess και Robert E. Pank. Όλα αυτά συνέβησαν, αφού οι παραπάνω 

βρήκαν έντονο ενδιαφέρον στο να αποκτήσουν γνωστική πρόσβαση μέσω της 

οπτικής του υποκειμένου. Με αυτό νοείται πως θα μελετούσαν διάφορα γεγονότα και 

θα εξέταζαν καταστάσεις μέσα από τα λόγια του ίδιου του ομιλητή.  Αυτό κέντρισε 

το ενδιαφέρον και ολοένα άρχισαν να ασχολούνται με την συγκεκριμένη προσέγγιση. 

Ειδικά, την δεκαετία του ’70 , η κοινωνιολογία ήταν αυτή που όλο και περισσότερο 

άρχιζε να εξετάζει τις εργασίες της σχολής του Σικάγου. Παλαιότερα, η βιογραφική 

προσέγγιση χρησιμοποιούνταν μόνο ως ένα εργαλείο που θα εξέταζε διάφορες 

πληροφορίες, σήμερα όμως έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα στην 

κοινωνιολογία οι βιογραφίες μελετώνται όλο και περισσότερο και εξετάζονται 

καθαυτές ως μια κοινωνική κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. ( Kohli, 

1986 . Fischer και Kohli, 1987 ). Ταυτόχρονα, συνδέθηκε και με άλλες επιστήμες 

όπως τις επιστήμες της αγωγής, την προφορική ιστορία και την ψυχολογία. 

Με τον όρο  ‘’ βιογραφική προσέγγιση’’ περιγράφεται ένα πολυσχιδές πεδίο 

ερευνητικής δραστηριότητας, όπου διαφορετικές μεθοδολογικές προτάσεις και 

ερευνητικές πρακτικές συνυπάρχουν, αντιπαρατιθέμενες και αλληλοσυμπληρωμένες. 

Πολύ σημαντικό κομμάτι της βιογραφικής προσέγγισης είναι ότι χρησιμοποιείται 

κοινωνιολογικό υλικό με αφηγήσεις ζωής ή βιογραφικές αφηγήσεις. Όλα αυτά, όμως 

πραγματοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μιας ειδικής επικοινωνιακής 

κατάστασης. Ο ερωτώμενος καλείται ενώπιον του συνεντευκτή να αφηγηθεί την 

ιστορία της ζωής του, όποια κομμάτια επιθυμεί, ανακαλώντας στη μνήμη του 

διάφορες προσωπικές εμπειρίες και καταστάσεις που έχει ζήσει. Ταυτόχρονα, ο 
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συνεντευκτής ηχογραφεί τα λόγια και στη συνέχεια τα απομαγνητοφωνεί και 

δημιουργεί με αυτό ένα γραπτό κείμενο. (Τσιώλης, 2006) . 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η βιογραφική έρευνα αποτελεί μια 

διαφορετική μορφή και δεν μοιάζει τόσο με τις ‘’ διαδρομές του βίου’’ ή ‘’ των 

τροχιών ‘’.  Στην πρώτη, παραδείγματος χάρη, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο 

συνδέονται κάποια γεγονότα σημαντικά ή πως υπάρχει μια μετάβαση ενός χώρου σε 

ένα άλλο. Από το σχολείο πχ. στην εργασία. Ακόμη, σε αυτό το ερευνητικό κομμάτι 

χρησιμοποιούνται ποσοτικές μέθοδοι και διαμήκη ερευνητικά σχέδια, για να 

μελετηθούν διάφορες διαφοροποιήσεις στα τυπικά υποδείγματα, όπως είναι η γενιά 

σε γενιά κλπ. Όσον αφορά, την ‘’ έρευνα των τροχιών ‘’ μελετάται η σειρά διάφορων 

σταθμών που είχε στη ζωή του ένας άνθρωπος ή οι μετακινήσεις σε διαδοχικές 

θέσεις, που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη κειμένου ανάλογα το θεωρητικό πλαίσιο. ( 

βλ. Bourdieu, 1990 ).  

Διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς πως και στις δύο περιπτώσεις 

η οπτική που δημιουργείται είναι ενός εξωτερικού παρατηρητή. Κάτι τέτοιο, όμως, 

δεν ισχύει στην βιογραφική προσέγγιση, με την οποία και θα ασχοληθούμε. Διότι, σε 

αυτήν ο φορέας εμπλέκεται μέσα στα βιογραφικά του γεγονότα, στους τρόπους με 

τους οποίους συμπεριφέρεται, στους προσανατολισμούς, στις δράσεις του κ.α. Και με 

όλα αυτά μπορεί να ανασυγκροτήσει και να συγκρίνει τα πάντα με την παροντική του 

κατάσταση. Σε αυτό το σημείο, να τονιστεί, πως ο ερευνητής δεν αρκείται μόνο στο 

να καταγράψει τη ζωή του φορέα, αλλά να μπορέσει και να κατανοήσει και να 

ελέγξει και τα ιστορικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών χώρων, 

εντός των οποίων εξελίχθηκαν γεγονότα του φορέα. Πρέπει να γνωρίζει το 

συγκείμενο, ώστε να μπορεί να φτάσει και στα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν πρέπει 

να ξεχνάμε πως όλα συνδέονται μεταξύ τους και πως πολλές φορές παίζει σπουδαίο 

ρόλο ο χρόνος αλλά και ο τόπος. Διότι, πολλές φορές αυτοί οι παράγοντες 

δημιουργούν συγκεκριμένες καταστάσεις και συμπεριφορές.  

Η βιογραφική προσέγγιση μπορεί αρχικά να μην είχε τραβήξει το ενδιαφέρον, 

είδαμε όμως ότι από την δεκαετία του 1970 και του 1980 κυρίως, τα πράγματα 

άλλαξαν. Και αυτό έγινε διότι με την μελέτη ανακάλυψαν νέα ενδιαφέροντα για την 

βιογραφική και αφηγηματική προσέγγιση. Τα οποία σχετίζονται : 
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 Με την δυνατότητα να μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στη δυναμική τους 

διάσταση αλλά και στην ιστορική τους διαμόρφωση. 

 Με την κατανόηση του βιωματικού κόσμου του υποκειμένου. Με αυτό νοείται 

να μελετηθούν οι διάφορες καταστάσεις, να κατανοηθούν οι ερμηνείες και οι 

προσανατολισμοί της δράσης τους. 

 Με το να έρθει πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του φορέα ( ρουτίνα ) 

Το αμείωτο ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει αυτή η νέα προσέγγιση, άρχισε 

από το θεωρητικό υπόβαθρο να οδηγείται και στο πρακτικό.  Μπορεί κάποιος να 

συνειδητοποιήσει πως το πρακτικό κομμάτι είναι και το πιο σημαντικό αλλά και το 

πιο αποτελεσματικό. Μέσα από τα λόγια και τις αφηγήσεις ενός ανθρώπου, στην 

πράξη, για να μπορέσεις να κατανοήσεις πολλά κοινωνικά και ψυχολογικά 

φαινόμενα, πρέπει να μάθεις και να ανακατασκευάσεις την γένεσή τους. Δηλαδή, το 

πώς δημιουργήθηκαν. Επιπροσθέτως, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις δράσεις 

των ανθρώπων, πρέπει να εξετάσουμε και την υποκειμενική τους οπτική αλλά και το 

τι πέρασαν. Να γίνει έλεγχος δηλαδή, στο πώς ήταν ή αντέδρασαν τότε σε διάφορες 

καταστάσεις και τι σημασία αποδίδουν σε αυτές σήμερα. Τέλος, για να μπορέσουμε 

να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε τις δηλώσεις του φορέα για συγκεκριμένα 

θέματα και εμπειρίες του παρελθόντος του, είναι απαραίτητο να τις ερμηνεύσουμε ως 

τμήμα του συνολικού πλαισίου της τωρινής του ζωής αλλά και της παροντικής του 

οπτικής.  

Καταλαβαίνει αμέσως κάποιος πως στη βιογραφική προσέγγιση εξετάζονται 

εμπειρίες που έχουν προηγηθεί και μπαίνουν με κάποια σειρά. Στόχος, όμως, μέσω 

αυτής είναι να ανακατασκευαστούν τα κοινωνικά φαινόμενα σε σχέση με τη 

διαδικασία παραγωγής τους. Πολύ σπουδαίο ρόλο για όλα αυτά παίζει η παροντική 

κατάσταση του φορέα. Το παρόν του δηλαδή, καθορίζει το πώς θα αφηγηθεί αλλά και 

ποια θα είναι η στάση του για το παρελθόν του και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Όπως, 

προαναφέρθηκε, όλα συνδέονται και αυτό φαίνεται και στο παρελθόν και στο παρόν 

και στο μέλλον, που αποτελούν έναν φαύλο κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι 

βιογραφικές αφηγήσεις παρέχουν πληροφορίες για το παρόν του αφηγητή, καθώς 

επίσης για το παρελθόν του αλλά και τις προοπτικές του για το μέλλον.  (Rosenthal: 

2013). 
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Στο πρακτικό κομμάτι, όταν κάποιος θα αποφασίσει να ασχοληθεί με την 

βιογραφική προσέγγιση πρέπει να προσέξει και κάποια πράγματα, ώστε να μην 

οδηγηθεί σε σφάλματα. Αρχικά, πρέπει να προετοιμαστεί για την συνέντευξη. Ο 

ακροατής πρέπει να ετοιμαστεί εξίσου καλά  και με τον αφηγητή. Πρέπει να διενεργεί 

συνέντευξη με άτομα που τον ενδιαφέρουν είτε ως προσωπικότητες είτε για κάποια 

ιδιαιτερότητα τους, ώστε να εξελιχθεί με ωραίο τρόπο η συνέντευξη. Χωρίς να 

σημαίνει αυτό, ότι δεν γίνεται να ασχοληθείς και με άτομα που ίσως και ακόμη δεν 

συμπαθείς. Πρέπει να δηλώσει ανοιχτά και να προετοιμάσει τον αφηγητή για ποιο 

λόγο πραγματοποιείται η συνέντευξη. Ακόμη, ο ακροατής δεν πρέπει να είναι τόσο 

απόμακρος, αλλά να δημιουργήσει μια ενεργητικότητα με τον αφηγητή. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να αφηγηθεί και κάτι δικό του, ώστε να έρθει πιο κοντά με τον 

αφηγητή και να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και θετικό κλίμα. Πρέπει να γνωρίζει 

πως οφείλει να αφιερώσει χρόνο και να δείξει το ενδιαφέρον του, με διάφορες 

ερωτήσεις. Επίσης, πρέπει να κάνει κατανοητό στον αφηγητή για τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να παρουσιάσει τα λεγόμενα του. Με αυτό εννοείται πως ο αφηγητής 

πρέπει να μιλήσει για τα πράγματα που του έχουν συμβεί και όχι να λέει άλλα 

πράγματα που δεν έχουν σχέση ή να εκφέρει απλά τις απόψεις του για τη ζωή του και 

το παρελθόν του. Όταν αρχίζει να εξιστορεί, ο ακροατής πρέπει να είναι 

συγκρατημένος στις εκδηλώσεις του. Ένας ακόμη κανόνας είναι να αποφύγει στην 

πρώτη φάση της συνέντευξης ερωτήσεις που οδηγούν σε αιτιολογήσεις ( πχ. ‘’ γιατί 

το είπες αυτό;). Τέλος, δεν πρέπει να φοβάται τα λάθη, αλλά και να κρατήσει τις 

απορίες του για το τέλος. Αυτό πρέπει να συμβεί, διότι στην αρχή ο αφηγητής μιλάει 

ελεύθερα και αυθόρμητα, επομένως δεν πρέπει να διακοπεί η σκέψη του. 

Αντιλαμβάνεται κανείς από τα παραπάνω, πως η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει 

αρκετές παγίδες και πρέπει οποιοσδήποτε να είναι αρκετά προετοιμασμένος, ώστε να 

έχει ένα καλό αποτέλεσμα. 

Όταν πραγματοποιηθεί η συνέντευξη και περάσουμε στην 

απομαγνητοφώνηση και στην δημιουργία του γραπτού κειμένου εκεί υπάρχουν και 

τέσσερα στάδια. Με αυτά τα τέσσερα στάδια γίνεται η ανάλυση των βιογραφικών 

αφηγήσεων. Τα τέσσερα στάδια είναι τα εξής και παρουσιάζονται με την 

συγκεκριμένη σειρά : 

 1
ο
 στάδιο 
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Α. Έκθεση και ανάλυση των βιογραφικών δεδομένων στη χρονολογική τους σειρά 

Β. Βασικές παρατηρήσεις σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα 

 2
ο
 στάδιο  

Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής διάρθρωσης  

 3
ο
 στάδιο  

Δομική ανάλυση 

 4
ο
 στάδιο 

Αναλυτική αφαίρεση (περιλαμβανομένης της αναδόμησης της συνολικής 

βιογραφικής δομής)  (Schütze, 2008) , (Τσιώλης, Γ. (2006). Πιο αναλυτικά , στο 

πρώτο στάδιο δημιουργείται ένας χρονολογικός πίνακας αλλά και καταγράφονται οι 

βασικές παρατηρήσεις για τις αναφορές στα ερωτήματα της έρευνας. Αυτό το πρώτο 

στάδιο έχει ως στόχο ο αναγνώστης να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τον αφηγητή. 

Να γνωρίσει δηλαδή, τη ζωή του, αλλά και να δημιουργήσει μια πρώτη εικόνα για 

τον χαρακτήρα του. Περνώντας, στο δεύτερο στάδιο, έχουμε την ‘’ αποκάλυψη και 

την εξέταση της κειμενικής διάρθρωσης.’’ Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η 

λειτουργία της προφορικής παραγωγής της βιογραφικής αφήγησης μέσω 

συγκεκριμένων συστημάτων επικοινωνίας. Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε τρεις 

υποενότητες. Ο ερευνητής διαβάζει το κείμενο και αρχικά το χωρίζει σε ενότητες και 

υποενότητες ανάλογα με τα λόγια του αφηγητή ( γεγονότα, θεματικές περιοχές). Στη 

συνέχεια ελέγχει την κάθε ενότητα αλλά και την διατύπωσή της. Δηλαδή, 

χρησιμοποιεί την λακωνική ή την αναλυτική μέθοδο ; Τέλος, εξετάζει και άλλα 

διάφορα επικοινωνιακά σχήματα όπως είναι η επιχειρηματολογία, η περιγραφή κ.α. 

Μέσω αυτών των αναλύσεων, ο ερευνητής σιγά – σιγά αρχίζει να σχηματίζει μια 

εποπτική εικόνα της θεματικής και της μορφολογικής εξέλιξης του κειμένου του 

αφηγητή. Περνώντας στο τρίτο στάδιο συναντάμε πολλές υποενότητες, όπου η κάθε 

μια έχει να προσφέρει και να δείξει και κάτι διαφορετικό. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν πέντε γνωστικά στοιχεία της αυτοβιογραφικής αφήγησης που είναι 

απαραίτητα για την επανέκθεση της προσωπικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Schütze 

(1984), αυτά είναι:  
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1. Η περίληψη, αξιολογική, συναισθηματική και υφολογική συνολική μορφή της 

αφήγησης, η οποία μπορεί ιδίως να μελετηθεί στο προοίμιο, στην κατακλείδα και στο 

προ της κατακλείδας μέρος της αφήγησης  

2. Η συνένωση των αφηγηματικών τμημάτων: η παρουσίαση της ακολουθίας των 

γεγονότων στα οποία εμπλέκεται ο αφηγητής και των σχετικών εμπειριών, 

συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών αλλαγών του αφηγητή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχουν εδώ οι υπέρ-τμηματικοί δείκτες που εκφράζουν το περίγραμμα και την ουσία 

των διαδικασιών βιογραφικών δομών. 

3 Καταστάσεις ή σκηνές βιογραφικής σημασίας, στις οποίες υπάρχει μια κορύφωση 

στην αλληλουχία των γεγονότων και στα οποία βιώνεται η αλλαγή της ταυτότητας 

του αφηγητή ως πρώην πρόσωπο δράματος 

4. Ο φορέας της βιογραφικής αφήγησης έχει δύο παράλληλους ρόλους. Αυτού που 

βίωσε τις εμπειρίες και αυτού που κατασκευάζει μια αυτοβιογραφική αφήγηση. 

Μπορεί να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των βιωματικών διαστάσεων μιας 

ιστορίας ζωής και της παρουσίασής τους στην αυτοβιογραφική αφήγηση. 

5. Τα κοινωνικά πλαίσια της ροής των γεγονότων και των κοινωνικών διαδικασιών, 

καθώς και τα πλαίσια της ροής του εσωτερικού χρόνου του φορέα ιστορίας.  

Μόνο με την σωστή παρατήρηση και ανάλυση των παραπάνω μπορείς να 

εξηγήσεις και να καταλάβεις την Ιστοριογραμμή του αφηγητή αλλά και τα λόγια του. 

Αναλυτικότερα, στο στάδιο αυτό η βιογραφική έρευνα:  

3Α. Αναλύει τη μικροδομή του κειμένου με μονάδα ανάλυσης την αφηγηματική 

ενότητα. 

3Β. Αναλύει την «πυρηνική δήλωση» της κάθε αφηγηματικής ενότητας. 

3Γ. Αναλύει τα «αυτόνομα» αφηγηματικά τμήματα ή ενότητες τα οποία εκφράζουν 

τις δομές βιογραφικών διαδικασιών  και την ανάπτυξη της ταυτότητας. 

3Δ. Αναλύει το στοιχείο προ-κατακλείδα και το στοιχείο κατακλείδα, που συνήθως 

περιλαμβάνουν εντατικές δραστηριότητες επιχειρηματολογίας και αναδεικνύουν το 

αντανακλαστικό αυτοβιογραφικό έργο του πληροφορητή. 
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3Ε. Αναλύει τις περιγραφικές επεξηγήσεις των κοινωνικών πλαισίων και τις 

επιχειρηματολογικές επεξεργασίες των υψηλότερων κατηγορημάτων των εμπειριών. 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, όπου πραγματοποιείται η αναλυτική 

αφαίρεση, εξετάζεται η σύνδεση και η αλληλουχία των δομών βιογραφικών 

διαδικασιών, εξετάζεται το επιχειρηματολογικό στοιχείο όπου υπάρχει, όπως 

εξετάζονται και τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία αναφέρεται ο αφηγητής. 

Επιπροσθέτως, γίνεται μια ολιστική προσέγγιση και από όλα τα παραπάνω που έχουν 

αναφερθεί στα παραπάνω στάδια. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε πως στο 4α θα γίνει 

λόγος για τα βιογραφικά σχήματα δράσης, τα οποία χρησιμοποιεί ο αφηγητής και 

υποδηλώνουν κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα συναισθήματα 

του για κάποια γεγονότα ; Κλπ.  Στο 4β γίνεται λόγος για τις οδυνηρές και άσχημες 

καταστάσεις που είχε περάσει ο αφηγητής και πώς τις αντιμετώπισε, πώς και αν τον 

έχουν επηρεάσει στο παρόν. Στο 4γ θα εξεταστούν οι επιχειρηματολογίες του στην 

κύρια Ιστοριογραμμή και στο τέλος στο 4δ θα γίνουν θεωρητικές ενδοσκοπήσεις και 

θα οδηγηθούμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα, έχοντας στο μυαλό μας και όλα όσα 

έχουν προηγηθεί. Μπορεί να συμπεράνει κανείς πως και στην δημιουργία του 

γραπτού κειμένου υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί 

βήμα – βήμα και με μεθοδικότητα. 

Κάνοντας μια συνολική συμπερασματική αποτίμηση μπορούμε να 

αποφανθούμε πως μετά από αρκετά χρόνια του ενδιαφέροντος για τις βιογραφίες, 

γύρω από τη βιογραφική έρευνα έχει αναπτυχθεί πλέον μια πλούσια επιστημονική 

συζήτηση. Η οποία δεν αγγίζει μόνο το θεωρητικό κομμάτι, αλλά αγγίζει και τα 

επιστημολογικά, γνωσιοθεωρητικά, μεθοδολογικά ζητήματα κ.α.  Επομένως, η 

βιογραφική προσέγγιση, είναι μια προσέγγιση που μπορεί να επανεξετάζεται 

συνεχώς. Κάτι που την κάνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι και ο αυθορμητισμός 

που υπάρχει στον αφηγητή την ώρα της συνέντευξης από την στιγμή που δεν 

υπάρχουν περιορισμοί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μέσω της ενεργητικότητας του 

αφηγητή μπορεί κάποιος να μάθει και να γνωρίσει πολλά, που ίσως δεν του δινόταν η 

ευκαιρία με άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις. 
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Κεφάλαιο 2 

ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στην ονομαζόμενη πάθηση ‘’ νωτιαία μυϊκή 

ατροφία ‘’ ή αλλιώς ‘’spinal muscular atrophy, SMA ‘’. Η συγκεκριμένη πάθηση 

είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τον έλεγχο της κίνησης των μυών. Αυτό 

οφείλεται στην προοδευτική απώλεια των κινητικών νευρώνων του εγκεφάλου και 

του νωτιαίου μυελού, η οποία και προκαλεί ατροφία στους μυς του κορμού και των 

άκρων. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται προβλήματα στην αναπνοή 

και στην κατάποση.  Υπάρχουν δύο περιοχές που μεταλλάσσονται στο γενετικό 

υλικό, είναι το SMN1 και SMN2. Όταν υπάρξει κάποια μετάλλαξη στο πρώτο το 

SMN1 δηλαδή, αυτό οδηγεί σε ασθένεια. Αλλά το πόσο βαριά είναι τα συμπτώματα 

οφείλεται και στις μεταλλάξεις που γίνονται στο SMN2, οι οποίες όσο πιο λίγες 

εμφανίζονται τόσο πιο ελαφρά είναι και τα συμπτώματα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 

και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, όπου μπορούν να υπάρξουν και μεταλλάξεις σε 

άλλα σημεία του γενετικού υλικού, όπως το χρωμόσωμα Χ.  

Πρόκειται για μια αυτοσωμική υπολειπόμενη ασθένεια. Αυτό σημαίνει πως οι γονείς 

πρέπει να έχουν και οι δύο βλάβη στο γενετικό τους υλικό ή να συμβεί μια τυχαία 

μετάλλαξη δίχως να υπάρχει κάποια βλάβη στους γονείς. Η συχνότητα της Νωτιαίας 

Μυϊκής Ατροφίας έχει υπολογιστεί στο 1 στις 6.000-10.000 ή  7.8-10 στις 100.000 

γέννες και 4.1 στις 100.000 γέννες για την Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία τύπου Ι. Η 

συχνότητα των φορέων της μετάλλαξης στο γονίδιο SMN1 έχει υπολογιστεί στο 1 

προς 38 έως 1 προς 50 . ( βλ. Genesis Genoma Lab – Νωτιαία Μυική Ατροφία ) 

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί σε αυτό το σημείο και ποια είναι τα 

συμπτώματα ;  Ισχύει πως, όσο σε πιο μικρή ηλικία εμφανιστούν αυτά, τόσο πιο 

βαριά θα είναι και η εξέλιξη της ασθένειας. Αν και υπάρχουν αρκετές υποκατηγορίες, 

στους περισσότερους εμφανίζεται μυϊκή αδυναμία κυρίως στο κέντρο του σώματος, 

σε ώμους, γοφούς, μηρούς και ανώτερη πλάτη. Τα πόδια παρουσιάζονται πιο 

αδύναμα από τα χέρια και υπάρχει επιρροή σε λαιμό και πρόσωπο. Σοβαρά 

προβλήματα μπορούν να προκληθούν όταν επηρεάζονται οι αναπνευστικοί μύες, 

αλλά και οι μύες που συμμετέχουν στην κατάποση. Επιπλέον, παρουσιάζονται 
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απώλεια αντανακλαστικών, παρουσία τρόμου και σκολίωση ακόμη και κύφωση και 

άλλες δυσκολίες στα οστά.   

Η νωτιαία μυϊκή ατροφία με βάση την σοβαρότητα της κατάστασης και την 

ηλικία εμφάνισης των συμπτωμάτων διακρίνεται σε τύπο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV. Όσον αφορά 

τον πρώτο τύπο, αποτελεί και τον πιο σοβαρό, που εμφανίζεται είτε από την γέννηση 

είτε από τους πρώτους μήνες ζωής. Τα βρέφη που αντιμετωπίζουν την πάθηση 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην στήριξη του κεφαλιού τους, αδυναμία καθίσματος 

χωρίς υποστήριξη, προβλήματα αναπνοής και κατάποσης. Δυστυχώς, σπάνια 

επιβιώνουν πάνω από τα δύο έτη. Στο δεύτερο στάδιο, τα πράγματα δεν είναι τόσο 

σοβαρά όσο με το προηγούμενο. Η πάθηση κάνει την εμφάνιση της στην ηλικία των 

7- 18 μηνών. Τα παιδιά αν και μπορούν να κάτσουν και να σταθούν κανονικά χωρίς 

κάποια δυσκολία, δεν μπορούν να περπατήσουν μόνα τους. Στο τρίτο στάδιο της 

πάθησης, το οποίο έχει και ο Στέλιος, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια και 

εμφανίζονται κατά την πρώιμη ηλικία και εφηβεία. Μπορούν να κάτσουν και να 

περπατήσουν κανονικά, αλλά καθώς μεγαλώνουν τότε εμφανίζονται τα συμπτώματα, 

τα οποία είναι η επιδείνωση και η ανάγκη αναπηρικού αμαξιδίου . Τέλος, το στάδιο 

IV εμφανίζεται μετά τα 30 και χαρακτηρίζεται από μια μέτρια μυϊκή αδυναμία, ήπια 

αναπνευστικά προβλήματα, αίσθημα τρόμου και σπασμούς, καθώς και σπάνια 

ανάγκη για αναπηρικό αμαξίδιο. ( βλ. Νωτιαία Μυική Ατροφία (SMA) -  MDA 

ΕΛΛΑΣ ) 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί κάποια θεραπεία της ασθένειας, παρά μόνο 

ασκήσεις για την βελτίωση της κίνησης και της αναπνοής των ασθενών όπως και η 

σωστή ποιότητα ζωής των παθόντων. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή 

διατροφή, καθώς και η χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία της σκολίωσης.  

Για να διαγνωστεί η πάθηση αυτή, μπορεί να γίνει κάποιος προγεννητικός 

έλεγχος, άμα υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό, με προεμφυτευτικη διάγνωση 

στην αρχή της κύησης καθώς και με ανίχνευση φορέων σε οικογένειες ασθενών. 

Πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει και η σωστή ενημέρωση και στους παθόντες αλλά και 

στην οικογένειά τους. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος γιατρός που να 

κατηγοριοποιήσει και να κάνει πρόγνωση της ασθένειας, όπως και θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα πλάνο για την φροντίδα, για την εξέλιξη. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει 

και παρακολούθηση από διάφορους γιατρούς όπως είναι ο παιδονευρολόγος,   ο 
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γενετιστής, ο πνευματολόγος, γαστρεντερολόγος, διατροφολόγος, ορθοπεδικός όπως 

και ειδικούς ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, πως πρέπει να δημιουργούνται και ομάδες που να 

στηρίζουν αυτά τα άτομα και να τους θυμίζουν τα δικαιώματα τους.  

Πολύ σημαντική φροντίδα πρέπει να υπάρξει στο αναπνευστικό κομμάτι, 

στην γαστρεντερική και διατροφική φροντίδα όπως και στην ορθοπεδική φροντίδα 

και αποκατάσταση. Πιο αναλυτικά,  για το αναπνευστικό κομμάτι πρέπει να υπάρχει 

φροντίδα κατά την διάρκεια του ύπνου, να ελέγχονται οι πνεύμονες, όπως και ο 

βήχας. Η κλινική εκτίμηση πρέπει να γίνεται κάπου στους 3 με 6 μήνες ανάλογα με 

την σοβαρότητα της κάθε κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να γίνεται ένας 

σωστός εξαερισμός την νύχτα όπως και να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη 

φαρμάκων και διατροφής,  χορήγηση εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων 

και βέβαια ειδική διαχείριση σε περιπτώσεις οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων, προ 

και μετεγχειρητικά. Προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν όπως προαναφερθήκαμε 

και στο γαστρεντερικό κομμάτι όπου πρέπει σίγουρα να υπάρξει μια κλινική 

εκτίμηση, αλλά και χορήγηση ειδικών φαρμάκων. Όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν 

και με το παραπάνω αναπνευστικό κομμάτι και έτσι να υπάρχουν δυσκολίες στην 

κατάποση κ.α. Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης είναι να υπάρξει μια εικόνα και ένα 

ιστορικό από έναν διατροφολόγο όπως και να γίνεται πρόσληψη της βιταμίνης D. 

Επίσης, αποφυγή του λίπους και ενίσχυση της πρωτεΐνης. Εν κατακλείδι, έχουμε και 

το ορθοπεδικό κομμάτι, που σε αυτό το σημείο τα ηνία πρέπει να πάρουν οι 

εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές, ώστε να τους κάνουν τις κατάλληλες 

ασκήσεις να τους βοηθήσουν με το αναπηρικό αμαξίδιο και πώς να το χρησιμοποιούν 

σωστά όπως και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει κάποια εγχείρηση στην 

σπονδυλική στήλη.   

Η διάγνωση της πάθησης αυτής γίνεται στο εργαστήριο που εξετάζει τα 

ελλείμματα ή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στα γονίδια SMN1 και SMN2. 

Σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν αυτά τα δύο γονίδια, τα οποία και κατευθύνουν την 

σύνθεση μιας πρωτεΐνης που παίζει σπουδαίο ρόλο για την διατήρηση των κινητικών 

νευρώνων. Η πιο σημαντική πρωτεΐνη παράγεται στο SMN1, ενώ στο SMN2 

παράγεται μια πιο μικρή ποσότητα. Επομένως, ότι πρόβλημα / μετάλλαξη υπάρξει 

στο SMN1, επιφέρει τον θάνατο των κινητικών νευρώνων και έτσι προκαλούνται τα 

παραπάνω στάδια. 
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Κεφάλαιο 3 

1ο στάδιο 

1
α
) Έκθεση και ανάλυση των βιογραφικών δεδομένων στη 

χρονολογική τους σειρά 

 

Πίνακας 1. Χρονολογικός πίνακας 

1995 Γέννηση του Στέλιου Σέκερη στην 

Θεσσαλονίκη. 

2.5 ετών  Εμφάνιση της πάθησης νωτιαίας  μυϊκής 

ατροφίας. 

Νηπιαγωγείο  Πρώτη επαφή στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Δημοτικό  

Δεν υπήρχε ακόμα καθήλωση στο 

αμαξίδιο, αντιμετώπιση πρώτων 

δυσκολιών όσον αφορά τις σχολικές 

υποδομές , ένταξη σε αθλητικό σύλλογο. 

Μετά το δημοτικό  Μετακόμιση σε άλλο σπίτι, φόβος 

αλλαγής και προσαρμογής. 

Γυμνάσιο  Καθήλωση στο αμαξίδιο, αποφοίτηση 

γυμνασίου. 

 

Λύκειο 

 

Καλύτερη  περίοδος του Στέλιου λόγω 

των σχολικών υποδομών, των εκδρομών 

και της κοινωνικοποίησης του. Πρώτο 

ταξίδι στο εξωτερικό. 

 

Πανεπιστήμιο  

Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

στο τμήμα της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής.  
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Πρακτική Έναρξη πρώτης δουλειάς σε γραφείο. 

Αποφοίτηση Αποφοίτηση πανεπιστημίου στα 4 

χρόνια. 

Εργασία Προσπάθεια εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ.  

 

Μεταπτυχιακό  

Έναρξη μεταπτυχιακού στον κλάδο της 

ελεγκτικής. 

 

1
β
) Διαστάσεις  της συνέντευξης 

Μια βασική παρατήρηση κατά την διάρκεια ολόκληρης της συνέντευξης είναι η 

αντιμετώπιση των γονέων απέναντι στον Στέλιο αλλά και την πάθηση του, την 

ονομαζόμενη νωτιαία μυϊκή ατροφία. Από τη στιγμή που παρατήρησαν ότι το παιδί 

σε μικρή ηλικία αντί να περπατάει κανονικά, πατούσε στις μύτες των ποδιών του 

μέχρι και σήμερα που βρίσκεται καθηλωμένος στο αμαξίδιο, δεν έπαψαν ποτέ να 

ελπίζουν. Παρόλα αυτά συμφιλιώθηκαν με την συγκεκριμένη πάθηση και ποτέ δεν 

άφησαν το παιδί τους στην τύχη. Η μητέρα έδωσε το δικαίωμα στον Στέλιο να λάβει 

την σωστή εκπαίδευση όπως κάνουν και όλες οι μητέρες για τα παιδιά τους, εκτός 

κάποιων εξαιρέσεων και ο πατέρας διεκδίκησε τα δικαιώματα τους. Έτσι, σήμερα 

συναντάμε τον Στέλιο γεμάτο αυτοπεποίθηση, με όνειρα, ελπίδες και γεμάτο με 

διακρίσεις και επιτυχίες. Αφού, κατάφερε να πάρει το πτυχίο του και τώρα να 

ασχολείται και με το μεταπτυχιακό του. Μπορεί να διαπιστώσει κανείς και από τα 

λόγια του Στέλιου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς κάποιου αλλά  και πόσο 

καθοριστική είναι η βοήθεια τους για το υπόλοιπο ζωής ενός παιδιού. Όπως τονίζει ο 

Στέλιος σε πολλά σημεία της συνέντευξης οι γονείς θα βρίσκονται πάντα δίπλα σου 

και θα σου προσφέρουν πάντα την βοήθεια τους αλλά δεν μπορεί κάποιος πάντα να 

στηρίζεται σε αυτούς, παρά μόνο στον εαυτό του. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να 

υπάρχουν οι σωστές βάσεις, η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία. Τρία στοιχεία που 

δεν έλειψαν ποτέ από τον Στέλιο και για αυτό το λόγο δεν φοβάται να κινηθεί και 

μόνος του, χωρίς να τον βοηθήσει κάποιος αλλά και να πάρει την ζωή στα χέρια του. 

Ένα δυνατό και ταυτόχρονα σωστό παράδειγμα γονέων που δεν έπαψαν ποτέ να 

πιστεύουν στο παιδί τους παρά την κινητική του ικανότητα και του έδωσαν το 

δικαίωμα στο να ζήσει και να χαρεί όλα αυτά που ίσως κάποιο παιδί δεν θα μπορούσε 

λόγω κάποιου μικρού προβλήματος.  Ακόμη, δεν γίνεται να παραλειφθεί και η 
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συμπεριφορά των δασκάλων – καθηγητών του Στέλιου, οι οποίοι έπαιξαν και οι ίδιοι 

καθοριστικό ρόλο για την ομαλή ένταξη του στο σχολείο αλλά και για να έχει καλές 

αναμνήσεις από αυτό. Στην συνέντευξη δεν υπήρξε σημείο που ο Στέλιος να 

κατηγορεί ή να υποστηρίζει πως έλαβε ρατσιστική συμπεριφορά. Κάτι πολύ θετικό, 

μιας και είναι γνωστό ότι το bullying σε τέτοιου είδους καταστάσεις υπάρχει και σε 

μεγάλο βαθμό. Πάρα ταύτα οι καθηγητές βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του και του 

φέρονταν ως ένα ισότιμο μέλος στις σχολικές αίθουσες και τον υπολόγιζαν πάντα. 

Μπορεί να μην ήταν κατάλληλα εκπαιδευόμενοι και αρχικά να υπήρχε ένα άγχος στο 

πώς να χειριστούν ένα τέτοιο παιδί, στην πορεία όμως αντιλήφθηκαν πως δεν 

διαφέρει και όλα αυτά φυσικά μέσω της μητέρας αλλά και του ίδιου. Από τη στιγμή 

που υπήρξε η σωστή ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ίσως η αδυναμία 

της εκπαίδευσης. Το γεγονός, δηλαδή, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πολλά 

πράγματα ή το πώς να αντιμετωπίσουν παιδιά με ειδικές ικανότητες, κάτι που θα  

έπρεπε να αλλάξει διότι τα παιδιά αυτά υπάρχουν αλλά και θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Τέτοια αντιμετώπιση, όμως, δεν έχει δεχθεί από όλους τους ανθρώπους. Ο 

απλός καθημερινός κόσμος είναι ίσως και ο πιο δύσκολος κριτής. Χωρίς αυτό βέβαια 

να επηρεάζει τον Στέλιο αρνητικά, αλλά να τον κάνει να αναρωτιέται γιατί να 

υπάρχει ένα τέτοιο περίεργο σκεπτικό σε κάποιους ανθρώπους ή γιατί να μην 

γνωρίζουν σωστά κάποια πράγματα. Για αυτό το λόγο θα εκφέρει μέσω της 

συνέντευξης διάφορα περιστατικά ως παραδείγματα που θα εξηγεί ακριβώς ότι η 

ημιμάθεια είναι χειρότερη και από την αμάθεια. Τέλος, μια ακόμη βασική 

παρατήρηση που προκάλεσε ενδιαφέρον είναι και στο σημείο που αναφέρεται στην 

σύγκριση διαφορετικών λαών και πιο συγκεκριμένα την σύγκριση ανάμεσα στους 

Άγγλους και τους Έλληνες. Παινεύοντας τους Έλληνες για την θερμότητα και την 

ευγένεια τους να βοηθήσουν κάποιον όταν το έχει ανάγκη. Όλα αυτά θα τα εξηγήσει 

μέσω ενός παραδείγματος τονίζοντας την δυσκολία που αντιμετώπισε στην 

μετακίνηση του επειδή κάποιοι φοβόντουσαν να πάρουν την ευθύνη. 

Συμπερασματικά, η πιο βασική παρατήρηση είναι πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος 

δεν τα βάζει κάτω παρά την πάθηση του και προσπαθεί συνεχώς για το καλύτερο 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τι πιστεύουν οι άλλοι για αυτόν, έχοντας πίστη στον 

ίδιο του τον εαυτό. Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς πόσο θερμά και 

θετικά έχουν πάει όλα στη ζωή του Στέλιου και κυρίως στην εκπαίδευση, ένα θέμα 

που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα περίμενε κανείς να ακούσει πως λόγω το ότι 

βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί χώροι, ότι  
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υπάρχει δυσκολία στο αναλυτικό πρόγραμμα κάτι που μέσα από τα λόγια του δεν 

αποδεικνύεται. Δεν αναφέρεται καθόλου στα σχολικά  μαθήματα, ούτε λέει πολλά για 

το σχολείο. Παρά μόνο κάποιες γενικές σχολικές αναμνήσεις. Πολύ ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε το να αναφερθεί στην συμπεριφορά των καθηγητών κάτι που δεν έκανε. 

Με αυτό νοείται να εξηγήσει το ποια ήταν η συμπεριφορά των δασκάλων και των 

καθηγητών όταν έβλεπαν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς ένα παιδί στο αναπηρικό 

καροτσάκι και πως δημιουργήθηκε όλο αυτό το θετικό κλίμα. Τέλος, κάποιος θα 

περίμενε να μάθει και την αντίδραση της μεγαλύτερης του αδερφής όταν έμαθε ότι ο 

αδερφός της παρουσίασε αυτή την πάθηση και πως οι γονείς του κατάφεραν να 

δημιουργήσουν αυτή την θετική εικόνα απέναντι σε αυτήν. Είναι γνωστό πως πολλές 

φορές τα παιδιά είναι δύσκολο να καταλάβουν και να αντιληφθούν κάποια πράγματα 

ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με παθήσεις αλλά και ταυτόχρονα πως είναι και οι 

πιο σκληροί κριτές.  

 

Κεφάλαιο 4 

2
ο
 Στάδιο- Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής 

διάρθρωσης 

 

2
α
) Χωρισμός του κειμένου σε ενότητες και υπό-ενότητες, με βάση το 

περιεχόμενο και τη μορφή 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η

  

Γνωριμία με τον Στέλιο Σέκερη ( ‘’Εε Καλημέρα… και έτσι το είχα πάνω μου ) 

 

Υποενότητα  

 -  Η περιγραφή της πάθησης νωτιαίας μυϊκής ατροφίας  ( η πάθηση μου… έτσι το 

είχα πάνω μου ) 



[20] 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η

  

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Στέλιου ( Όλα κυλούσαν 

ομαλά… να γνωρίσω ακόμα περισσότερα άτομα ) 

 

Υποενότητες 

- Η αντιμετώπιση των γονιών απέναντι στον Στέλιο ( Όλα κυλούσαν ομαλά… 

μεταπτυχιακό μου ) 

- Δημοτικό και οι πρώτες εκπαιδευτικές εμπειρίες ( εε στο δημοτικό… στο να 

συναναστρέφομαι) 

- Το άγχος της μετακόμισης ( Όταν μετακομίσαμε… προβλημάτιζε ) 

- Εισαγωγή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( Αλλά αυτό λύθηκε… ακόμα 

περισσότερα άτομα) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η

  

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και εύρεση εργασίας ( Αυτό έγινε στο 

πανεπιστήμιο… κύριο λόγο η ζωή μου ) 

 

Υποενότητες 

- Σχολιασμός για το πανεπιστήμιο (Αυτό έγινε… τι άλλο να πούμε;) 

- Η πρώτη εργασία μέσω της πρακτικής ( Αποφοίτησα… αυτά που σου 

επιβάλλουν ) 

- Η αντιμετώπιση που έλαβε ο Στέλιος κατά την διάρκεια της πρακτικής του 

( Ε το έκανα αυτό… να έχεις τόση ενέργεια) 

- Οι επόμενοι στόχοι του Στέλιου ( Τελείωσα.. η ζωή μου) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Η

  

Αγαπημένη ασχολία ( Λόγω της αναπηρίας… και με βοηθάνε) 

 

Υποενότητες  

- Εγγραφή σε αθλητικό σύλλογο και η βοήθεια της γυμναστικής ( Λόγω… 

κάποια πράγματα ) 

- Ένταξη σε αθλητική ομάδα και οι διακρίσεις ( Και έτσι ότι μπορούσα… και 

με βοηθάνε ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Η

  

Η καθημερινή ζωή του Στέλιου ( Σίγουρα η οικογένεια σου… και να βρεις μια λύση)  

 

Υποενότητες  

- Η σημαντικότητα των φίλων του ( Σίγουρα… καθημερινότητα) 

- Η προσβασιμότητα και η συμπεριφορά του Στέλιου απέναντι στις δυσκολίες 

αυτής ( Ένα θέμα ίσως… πλέον κάποιοι κανόνες) 

- Η αντιμετώπιση του κόσμου απέναντι στον Στέλιο ( Σε λίγο καιρό… να βρω 

μια λύση) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η

  

Τα συναισθήματα του Στέλιου για την οικογένεια του και τους συγγενείς του ( Όπως 

σε είπα… πάρουν μαζί τους) 

 

Υποενότητες  

- Σχολιασμός για την μητέρα και τον πατέρα του ( Όπως σε είπα… μόνος μου 

) 
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- Σχολιασμός για την αδερφή του ( Η αδερφή μου… χαζομάρα) 

- Σχολιασμός ξανά του πατέρα και εξήγηση για την σημαντικότητα της 

οικογένειας ( Ο πατέρας μου… να το αφήσει στην απ’ έξω ) 

-  Σχολιασμός για τους συγγενείς του ( Και με τους συγγενείς… μαζί τους ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Η

  

Σύγκριση Αγγλίας με Ελλάδα ( Ναι είναι, … ζεις στην Ελλάδα) 

 

Υποενότητες 

- Σχολιασμός περιστατικού στην Αγγλία και η δυσκολία μετακίνησης ( Ναι.. 

που ήτανε) 

- Η διαφορετική συμπεριφορά του ελληνικού λαού στα ίδια θέματα ( Στην 

Ελλάδα… ζεις στην Ελλάδα ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Η

  

Αντιμετώπιση των γονέων απέναντι στον Στέλιο (  Μαζί τους… σε ευχαριστήσω ) 

 

2
β
) Παρατηρήσεις για τη μορφή της συνέντευξης, το επίπεδο 

λεπτομερειών κάθε ενότητας. Αναλυτική – λακωνική διατύπωση. 

Πότε και γιατί; 

Στην πρώτη ενότητα, συναντάμε τον Στέλιο ο οποίος συστήνεται και ξεκινάει να 

εξηγεί κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει το 

ονοματεπώνυμο του και την ηλικία του και στην συνέχεια μιλάει για την πάθηση που 

έχει. Σε αυτό το σημείο χωρίς να παρουσιάζει κάποια δυσκολία ή να ντρέπεται να 

μιλήσει για αυτήν, αποσαφηνίζει την ιδιαιτερότητα του , η οποία προκλήθηκε από την 

νωτιαία μυϊκή ατροφία. Μπορεί να καταλάβει κανείς διαβάζοντας την 

αυτοβιογραφική του συνέντευξη πως παρουσιάζει αναλυτικά την πάθηση αυτή, 

εξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς σημαίνει να έχει κάποιος αυτή, πως 
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μπορεί να προκληθεί και ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της. Ακόμη, αν και 

θεωρεί τον εαυτό του τυχερό από τη στιγμή που βρίσκεται στο τρίτο στάδιο της 

πάθησης χωρίς να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

επεξηγεί και την σοβαρότητα που μπορεί να έχει η νωτιαία μυϊκή ατροφία και μέχρι 

που μπορεί να φτάσει. Μέσω της αναλυτικότητας του, διαπιστώνεται ότι ο Στέλιος 

έχει αποδεχθεί την πάθηση του και δεν έχει κάποιο θέμα στο να μοιραστεί τα πάντα 

για αυτήν. Κάποιος που δεν έχει αποδεχτεί τι συμβαίνει στη ζωή του, δεν είναι τόσο 

ανοικτός στο να μιλήσει, διότι κατακλύζεται από ντροπή, αυτό δεν το συναντάμε στο 

Στέλιο, ο οποίος είναι πρόθυμος να κάνει τον συνομιλητή του να αντιληφθεί και να 

διαπιστώσει πως το να είναι κάποιος καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο δεν είναι τόσο 

κακό όσο φαντάζονται κάποιοι. Παρόλα αυτά προτρέπει και αυτούς που μπορεί να 

έχουν κάποια παρόμοια ιδιαιτερότητα να ζήσουν και να μην ντρέπονται για αυτό που 

είναι. Πολλές φορές κατά την διάρκεια της συνέντευξης θα παρατηρηθεί η θετική 

ενέργεια του Στέλιου αλλά και η θέληση του για την ζωή. Στην δεύτερη ενότητα θα 

γίνει αναφορά στην εκπαίδευση του Στέλιου και πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο θα αφηγηθεί όσα θυμάται από τα 

σχολικά του χρόνια, τι του έκανε εντύπωση, πως πέρασε. Θα μιλήσει για τους 

καθηγητές αλλά και τους φίλους του. Ανθρώπους που του έδωσαν μόνο θετικά να 

θυμάται αλλά και τον έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Είναι 

ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς δηλαδή ένα άτομο με κινητικές 

ικανότητες ανταποκρίνεται σε ένα ελληνικό γενικό σχολείο, γνωρίζοντας βέβαια και 

τις αρκετές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε αυτά. Παρόλα αυτά ο Στέλιος δεν θα 

κατηγορήσει κάποιον, ούτε θα παραπονεθεί. Η αλήθεια είναι πως αν και θα 

αναφερθεί σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, δεν αναλύει 

πολλά ή δεν αναλύει τα όσα θα περιμέναμε. Σε αυτό το σημείο είναι πιο λακωνικός 

και για αυτό το λόγο ρωτήθηκε επιπλέον κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις, στις 

οποίες δεν είχε αναφερθεί. Αυτό γίνεται ίσως, επειδή δεν αντιμετώπισε δυσκολίες 

ούτε ρατσισμό στα σχολικά του χρόνια και για αυτό τον λόγο να τον κάνει να μην 

έχει πολλά να πει ή να θυμηθεί. Ή να θεωρεί πως κάτι άλλο είναι ανούσιο. Τονίζει το 

πόσο όμορφα πέρασε τα σχολικά του χρόνια και κυρίως τα χρόνια του λυκείου και 

πως δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα ούτε στις σχολικές εγκαταστάσεις αφού τα 

βρήκε όλα έτοιμα. Με αυτό νοείται πως τις προηγούμενες χρονιές υπήρξε ένα άλλο 

άτομο με κινητικές ικανότητες, επομένως πάλεψε για να γίνουν κάποιες αλλαγές. 

Παρόλα αυτά δεν αναφέρθηκε πιο εκτεταμένα στην συμπεριφορά των καθηγητών 
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απέναντι στο άτομο του, ή στα μαθήματα. Αν στην αρχή, δηλαδή, ήταν δύσκολη η 

προσαρμογή του όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές 

άμα δεν μιλούσαν με την μητέρα του Στέλιου θα γνώριζαν πώς να τον 

αντιμετωπίσουν; Με αυτό νοείται πως θα συμπεριφέρονταν οι καθηγητές εάν δεν  

είχανε κάποια ενημέρωση για την πάθηση του; Θα ήταν το ίδιο θετικοί και 

βοηθητικοί ; Θα έκαναν παράπονα πως δεν μπορούν να έχουν ένα τέτοιο άτομο στην 

αίθουσα τους ; Θα προσπαθούσαν να το προσεγγίσουν ; Ερωτήματα  πολύ βασικά, τα 

οποία όμως ο Στέλιος δεν ανέφερε, δίνοντας σε κάποιον να καταλάβει πως όλα στην 

ζωή του κύλησαν ήρεμα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και πως αυτά είναι τα βασικά που 

πρέπει να θυμάται. Τέλος, στην συγκεκριμένη ενότητα δεν θα αναφερθεί σχεδόν 

καθόλου και στην μετακόμιση την οποία είχαν πραγματοποιήσει οι γονείς του, ένα 

συμβάν που είχε προκαλέσει στην αρχή φόβο και άγχος στον μικρό Στέλιο. Για μια 

ακόμη φορά θα επιλέξει την λακωνικότητα θέλοντας απλά να παραμείνει στην μνήμη 

του και όχι να το μοιραστεί.  Στην τρίτη ενότητα θα μιλήσει και για την μεγάλη του 

επιτυχία, η οποία ήταν να καταφέρει να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

πιο συγκεκριμένα στη σχολή που ήθελε στην λογιστική και χρηματοοικονομική στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και σε αυτό το σημείο δεν θα αναφέρει πολλά πράγματα. 

Θα περιγράψει τον όμορφο χώρο, την έναρξη κοινωνικοποίησης του αλλά και την 

μόνη δυσκολία που αντιμετώπισε, η οποία ήταν το ότι δεν είχε το δικό του θρανίο. 

Και πάλι θα επιλέξει την λακωνική διατύπωση, δίνοντας στον συνομιλητή του να 

καταλάβει πως σε αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν έγινε κάτι που να τον στιγμάτισε. 

Αυτό όμως θα αλλάξει όταν θα αναφερθεί στην πρακτική που πραγματοποίησε αλλά 

ταυτόχρονα και στην πρώτη του εργασία. Σε αυτό το σημείο θα αναλύσει τις 

εμπειρίες του, οι οποίες και πάλι είναι θετικές, αλλά και την συμπεριφορά του 

κόσμου. Εδώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, αφού εξηγεί ότι πολλοί απορούσαν για το 

πόσο ενέργεια μπορεί να έχει κάποιος που βρίσκεται καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο. 

Έτσι, ο Στέλιος θα παρουσιάσει ένα ζωντανό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι άμα 

έχει θέληση ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Απλά κανείς δεν πρέπει 

να το βάζει κάτω. Για αυτό το λόγο θα αναλύσει και στην συνέχεια το μεράκι του που 

έχει για να βρει μια εργασία εξηγώντας πως δεν του αρέσει να κάθεται και να ζητάει 

λεφτά από τους γονείς του. Γίνεται αντιληπτό και πάλι πως σε αυτό το σημείο και 

όσον αφορά την εργασία ο Στέλιος είναι πιο ευδιάθετος στο να μιλήσει και να 

εξηγήσει κάποια συμβάντα. Αυτό συμβαίνει διότι έχει την ανάγκη να μεταδώσει τα 

συναισθήματα του και τις σκέψεις του. Στη συνέχεια στην τέταρτη ενότητα θα 
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αναφερθεί στο πόσο τον βοήθησε αλλά και συνεχίζει να τον βοηθάει η γυμναστική. 

Και σε αυτό το σημείο δεν θα αναλύσει πολλά, παρά μόνο θα εξηγήσει την πορεία 

που είχε πάνω σε αυτό τον τομέα. Δηλαδή, το πώς από έναν απλό αθλητικό σύλλογο 

κατάφερε να μπει σε μια αθλητική ομάδα, μαθαίνοντας πάρα πολλά, φτάνοντας έτσι 

στο να έρχονται οι διακρίσεις και τα μετάλλια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως σε 

πολλές ενότητες όπως και εδώ θα αναφέρει πάλι την μητέρα του και θα τονίσει για 

μια ακόμη φορά την θέληση της, αλλά και την βοήθεια που πρόσφερε στον Στέλιο. 

Έτσι, περνάμε στην πέμπτη ενότητα που ο Στέλιος δεν θα χρησιμοποιήσει τον 

λακωνικό λόγο αλλά τον αναλυτικό. Μια ενότητα που θα εξηγεί την καθημερινή του 

ζωή αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Αρχικά, θα κάνει λόγο 

στους φίλους του, που τους θεωρεί δεύτερη οικογένεια και θα τονίσει για μια ακόμη 

φορά το πόσο τυχερός νιώθει. Θα εξηγήσει πως περνάει πολύ χρόνο μαζί τους και 

πως κάνει τα πάντα, βγαίνει δηλαδή και για να διασκεδάσει και για να φλερτάρει. 

Πράγματα που κάποιος άλλος, ο οποίος θα βρισκόταν στην θέση του μπορεί να μην 

είχε το θάρρος να τα κάνει. Για αυτό το λόγο μέσω της μετάδοσης των 

συναισθημάτων του θα προσπαθήσει να μεταδώσει την θετική του ενέργεια και να 

περάσει κάποια μηνύματα. Στη συνέχεια από μόνος του θα αναφερθεί σε ένα πολύ 

σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, που είναι η 

προσβασιμότητα. Θα χρησιμοποιήσει την ανάλυση μέσω διαφόρων παραδειγμάτων 

από την καθημερινή του ζωή, ώστε να αναπτύξει επιχειρήματα και έτσι να δώσει σε 

άτομα όπως αυτόν να καταλάβουν πως πρέπει να σκέφτονται γρήγορα τρόπους 

αντιμετώπισης και να μην περιμένουν απλά την βοήθεια κάποιου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το να παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητο του στις ράμπες, οι οποίες 

βρίσκονται εκεί για να βοηθάνε συγκεκριμένα άτομα. Υπογραμμίζει, πως δεν πρέπει 

να κάθεσαι απλά σαν να είσαι ανίκανος, αλλά να σκεφτείς κάτι για να τα καταφέρεις. 

Υπενθυμίζοντας, για μια ακόμη φορά ότι και τα άτομα με κινητικές ικανότητες 

μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Στο τέλος της συγκεκριμένης ενότητας, 

κάνοντας πάλι χρήση του αναλυτικού λόγου θα παρατηρήσει την συμπεριφορά του 

απλού καθημερινού κόσμου απέναντι του. Θα χρησιμοποιήσει για μια ακόμα φορά τα 

παραδείγματα, για να γίνει πιο παραστατικός αλλά και για να τονίσει το πόσο 

λανθασμένη εντύπωση δημιουργείται γύρω από τα άτομα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έκτη ενότητα, μια 

ενδιαφέρουσα ενότητα μπορεί να πει κάποιος. Μια ενότητα στην  οποία θα γίνει 

λόγος για την οικογένεια του αλλά και τους συγγενείς του. Αν και ο Στέλιος μιλάει 
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ανοιχτά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο κόμπλεξ και είναι διατεθειμένος να απαντήσει 

σε ότι ερωτήματα έχει να του κάνει κάποιος, σε πολλά σημεία συναντάτε να 

χρησιμοποιεί τον λακωνικό λόγο. Σε αυτό το σημείο όμως που θα μιλήσει για την 

μητέρα του αλλά και τα συναισθήματα του τα πράγματα αλλάζουν. Η μητέρα του, 

μπορεί να αντιληφθεί κανείς, πως είναι το κύριο πρόσωπο στη ζωή του, μιας και την 

αναφέρει σε κάθε ενότητα, εξηγώντας για την μεγάλη βοήθεια που του έχει 

προσφέρει. Εξηγεί την μεγάλη αγάπη που την έχει αλλά και μέσω της συνέντευξης 

την ευχαριστεί για όλα αυτά που έχει καταφέρει να κάνει. Φυσικά δεν αφήνει στην 

απέξω τον πατέρα του αλλά και την αδερφή του. Όλοι του έχουν προσφέρει μεγάλη 

βοήθεια και για αυτό τον λόγο τους ευχαριστεί καθημερινά, διότι χωρίς αυτούς και 

χωρίς την δικιά τους αυτοπεποίθηση και σιγουριά αρχικά, μπορεί να μην είχε 

καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει σήμερα. Για το  κάθε μέλος της οικογένειας 

του θα εκφράσει ξεχωριστά τα συναισθήματα του και θα επισημάνει το που, τον έχει 

βοηθήσει ο καθένας αλλά και τι έχει κάνει με τα συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα ξεχάσει 

να αναφερθεί και στους συγγενείς του. Οι οποίοι πάντα βρίσκονταν στο πλευρό του, 

επισημαίνοντας την πολύ καλή σχέση που έχει με μια θεία του, η οποία μένει στο 

εξωτερικό. Για αυτό τον λόγο, ομοίως θα περάσουμε στην προτελευταία ενότητα που 

θα μιλήσει για την θεία του και πιο συγκεκριμένα για την εμπειρία του στο 

εξωτερικό. Εξηγεί πως η συγκεκριμένη θεία μένει στην Αγγλία, με αποτέλεσμα ο 

ίδιος να την έχει επισκεφθεί αρκετές φορές χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Με την 

αφορμή αυτή θα συγκρίνει δυο διαφορετικούς λαούς την Αγγλία με την Ελλάδα αλλά 

και πως αντιμετωπίζει η καθεμία άτομα με κινητικές ικανότητες. Και στην 

συγκεκριμένη ενότητα αναφερόμενος σε παραδείγματα θα χρησιμοποιήσει τον 

αναλυτικό  λόγο, χωρίς να φοβάται να εξηγήσει κάποια γεγονότα που ίσως δεν του 

προκάλεσαν και πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Στην τελευταία ενότητα, θα ξανά 

γίνει μια ακόμη αναφορά στα συναισθήματα που τρέφει ο Στέλιος για τους δικούς 

του, τονίζοντας και πάλι με λακωνικό τρόπο αυτή την φορά, πως ποτέ οι δικοί του 

άνθρωποι δεν τον έφεραν σε δύσκολη θέση ούτε τον έκαναν ποτέ πέρα. Από την 

παραπάνω ανάλυση, αντιλαμβάνεται κανείς πως ο Στέλιος χρησιμοποιεί εξίσου και 

τους δύο τρόπους ανάλυσης και τον λακωνικό τρόπο δηλαδή αλλά και τον αναλυτικό. 

Ο αναλυτικός χρησιμοποιείται κυρίως όταν αναφέρεται σε παραδείγματα, θέλοντας 

να εξηγήσει κάποια συμβάντα αλλά και να περάσει κάποια μηνύματα, δίνοντας 

θάρρος, όπως επίσης, όταν περιγράφει τα συναισθήματα του για κάποιες καταστάσεις 

και άτομα. Από την άλλη γίνεται χρήση του λακωνικού λόγου κυρίως σε ότι αφορά 
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την εκπαίδευση η παλαιότερα θέματα που είχαν να κάνουν με το παρελθόν και τις 

αναμνήσεις που είχε με βάση αυτά.  

 

 

2
γ
) Επικοινωνιακά σχήματα, πέραν της αφήγησης 

‘’ Όταν μετακομίσαμε κιόλας και έπρεπε να αλλάξω γειτονιά και να πάω κάπου αλλού 

που δεν ήξερα, ήταν ίσως κάτι που με προβλημάτιζε εε αλλά αυτό λύθηκε διότι και στο 

γυμνάσιο και στο λύκειο που πήγα ήταν τελείως προσβάσιμα και είχαν όλα τα 

κατάλληλα μέσα και ανελκυστήρες και ράμπες για να μπορώ να μπω. Ήταν πολύ καλό 

αυτό και ήμουνα λίγο τυχερός εκεί πέρα γιατί πριν από εμένα υπήρχε ένα άλλο 

άτομο με αναπηρία που το κυνήγησε και έτσι αντικειμενικά τα βρήκα όλα έτοιμα.’’ 

- Σε αυτό το σημείο παραδείγματος χάρη ο Στέλιος επιχειρηματολογεί έναν από τους 

πολλούς λόγους που δεν είχε παράπονα από το γενικό σχολείο. Εξηγεί πως δεν 

αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κυρίως όσον αφορά τις σχολικές εγκαταστάσεις, 

από τη στιγμή που βρήκε ένα φιλικό περιβάλλον απέναντι στα άτομα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν κάποια κινητικά προβλήματα. Η χρήση επιχειρημάτων σε αυτό το 

σημείο πραγματοποιείται, ώστε ο Στέλιος να δώσει στον συνομιλητή του να 

καταλάβει την μεγάλη αλλά και σημαντική σημασία που έχουν οι σχολικές 

εγκαταστάσεις για άτομα που μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους παθήσεις. 

Κάποιος μπορεί να μην θεωρεί τόσο σημαντικά όλα τα παραπάνω και για αυτό τον 

λόγο χρησιμοποιεί δικά του παραδείγματα, ώστε να γίνει πιο πειστικός και να πείσει 

τους άλλους.  

 

‘’διότι το σχολείο μου ήταν επίπεδο τελείως και είχε μόνο μια ράμπα με ένα – δύο 

σκαλοπάτια στη μέση. Ήταν ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω 

κάποιο πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Είχανε φτιάξει και ειδική τουαλέτα, ώστε να 

μην έχω, να μην αντιμετωπίσω στην είσοδο πρόβλημα, διότι στις πόρτες υπάρχει θέμα 

με το αμαξίδιο..’ 

‘’ Ναι, εε πολύ ωραίο πανεπιστήμιο στον χώρο, εε προσβάσιμος ήταν και εκεί δεν 

αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα και μέσα στο μάθημα, βέβαια το μόνο ελάττωμα που 
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μπορώ να πω είναι ότι δεν είχα σε εισαγωγικά το δικό μου θρανίο και έπρεπε να 

ακουμπάω τις σημειώσεις μου πάνω στα πόδια μου και να προσπαθώ να  γράφω τις 

σημειώσεις του καθηγητή. ‘’ 

-Σε αυτό το σημείο όσον αφορά την εκπαίδευση που έλαβε ο Στέλιος, παρατηρείται 

πως παρουσιάζει γενικές περιγραφές διάφορων κοινωνικών πλαισίων, θέλοντας να 

επεξηγήσει το πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα στην εκπαίδευση, αν και κάποιος θα 

πίστευε πως εκεί θα παρουσιάζονταν οι περισσότερες δυσκολίες. Κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση και για αυτό το λόγο θέλει ο Στέλιος να 

αποδείξει και στον καθημερινό κόσμο πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Όπως 

προαναφέρθηκε σε αυτό το σημείο ο Στέλιος χρησιμοποιεί τις περιγραφές, για να 

γίνει πιο παραστατικός και να εξηγήσει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην 

καθημερινή ζωή του σχολείου οι σχολικές εγκαταστάσεις. Για μια ακόμα φορά ο 

Στέλιος μέσω των λεγόμενων του θέλει να δείξει ως δεδομένα πράγματα που σε 

κάποιους άλλους δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, η είσοδος ενός σχολείου , ακόμη 

και τα θρανία είτε αυτά βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον είτε στο πανεπιστήμιο. 

Αν και όλοι θεωρούν πως θα έχουν το δικό τους θρανίο, ο Στέλιος δεν μπορεί να το 

έχει λόγω της κινητικής του ικανότητας. Κάτι που δεν το ενοχλεί διότι από μόνος του 

είχε βρει την λύση. Παρόλα αυτά θέλει να αναδείξει προβληματισμούς, ώστε να βάλει 

και άλλους ανθρώπους να μπουν στην θέση του, όπως και να τους αποδείξει πως 

μερικά πράγματα δεν γίνεται να θεωρούνται ως δεδομένα. 

 

‘’ Η δουλειά γενικά ξεκίνησε μετά την πρακτική μου, όταν με βάλανε στον δήμο, ξέρεις 

μπαίνεις κυρίως στο κλίμα, ότι θα σηκωθείς το πρωί, θα πας από εδώ και από εκεί , να 

πας στο χώρο της εργασίας, να μάθεις να επικοινωνείς, γιατί αλήθεια ή ψέματα άλλα 

μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο και άλλα βλέπεις στην καθημερινή ζωή, είναι τελείως 

διαφορετικά, πρέπει να προσαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει με αυτά που πρέπει , αυτά 

που σου επιβάλλουν.’’ 

-Στη συνέχεια αφού θα αναφερθεί και θα δώσει πληροφορίες για την εκπαίδευση που 

έλαβε θα μιλήσει και για το αμέσως επόμενο που είναι η πρακτική του και 

ταυτόχρονα η πρώτη του εργασία. Μέσα από αυτό θα επεξηγήσει κάποιες βασικές 

αρχές και κανόνες για να αναδείξει πως δεν υπάρχει καμία διαφορά στον χώρο της 

εργασίας ανάμεσα σε ένα άτομο με κινητικές ικανότητες και σε ένα άτομο που δεν 
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αντιμετωπίζει καμία πάθηση. Ταυτόχρονα θα εξηγήσει το πόσο δύσκολο είναι στην 

αρχή να προσαρμοστείς στο κλίμα της εργασίας αλλά και ταυτόχρονα να συνδυάσεις 

όλες αυτές τις γνώσεις που έχεις λάβει από το πανεπιστήμιο με την καθημερινότητα 

του γραφείου. Για μια ακόμη φορά, θα χρησιμοποιήσει την επικοινωνιακή λειτουργία 

της περιγραφής. Με αυτό τον τρόπο θα εξηγήσει το πρόγραμμα που είχε όταν 

εργαζόταν και ταυτόχρονα θα έχει ως παράδειγμα τον εαυτό του, για να βγάλει 

κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά είναι ότι και ένα άτομο με κινητικές 

ικανότητες, μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα δουλειάς. Έτσι μέσω 

αυτού του παραδείγματος θα αναδείξει κάτι που στον καθημερινό κόσμο θα φαινόταν 

περίεργο.  

‘’ εκεί είδα ίσως το τι σημαίνει να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες , ε σου φέρνουν ένα 

άτομο στη δουλειά σου, και σε κοιτάνε λίγο διαφορετικά, με την έννοια όχι την κακή 

αλλά σε φάση το τι μπορείς να κάνεις. Αλλά και πολλές φορές μπορούν να μείνουν 

έκπληκτοι από την δουλειά σου, λόγω το ότι δεν περιμένουν να έχεις τόση ενέργεια. ‘’ 

-Θα συνεχίσει λέγοντας πως η πρώτη επαφή του με τον καθημερινό κόσμο σε μια 

τέτοια διαδικασία, την διαδικασία της εργασίας ήταν πολύ καλή. Εκεί αντιμετώπισε 

τα βλέμματα του κόσμου, αλλά τα θετικά βλέμματα. Με αυτό νοείται πως ο κόσμος 

παίνευε και θεωρούσε πολύ ενδιαφέρον και παράξενο ένα τέτοιο άτομο να μπορεί να 

ανταπεξέρχεται σωστά αλλά και με τόση καλή διάθεση. Διαπιστώνει κανείς πως και 

σε αυτό το σημείο επιχειρηματολογεί με βάση κάποια αληθινά παραδείγματα, ώστε 

να αποδείξει για μια ακόμη φορά πόσο καλά μπορεί να τα καταφέρει κάποιος, ακόμα 

και αν βρίσκεται καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με την 

χρήση επιχειρημάτων και παραδειγμάτων, θέλει για μια ακόμη φορά να αναδείξει ότι 

όλο αυτό ίσως για κάποιους να είναι παράξενο. Το να βλέπουν δηλαδή ένα άτομο 

καθηλωμένο σε αμαξίδιο να έχει τόση διάθεση και ενέργεια, παρόλα αυτά ο Στέλιος 

τους βγάζει ασπροπρόσωπους. Αποδεικνύοντας πως ο καθένας με δύναμη και θέληση 

μπορεί να καταφέρει τα πάντα. 

‘’Βοηθάει η ράμπα δεν μπορώ να πω, αλλά είναι το θέμα το ότι αν κάποιος έκλεισε την 

ράμπα δεν σημαίνει ότι πρέπει εσύ να επηρεαστείς αρνητικά και να ρίξεις το φταίξιμο 

και να λες ‘’ α, αυτός μου έκλεισε την διαδρομή μου’’ , άρα εγώ τι πρέπει να κάνω;  να 

κάτσω να περιμένω δύο ώρες να μου ανοίξει τον δρόμο για να περάσω ; (ρωτήθηκε αν 

τον ενοχλεί αυτό) Εε, εντάξει είναι στο τι νοοτροπία έχει ο κάθε άνθρωπος, στο αν θα 
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σκεφτεί με αυτή του την πράξη να βάλει το αμάξι του για 1 λεπτό ή μια ώρα και πότε θα 

το πάρει. Δεν με επηρεάζει. Όταν είσαι άτομο με κινητική αναπηρία. Αυτό που 

σκέφτομαι και συζητώ και με άλλους, είναι ότι πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα. Γιατί ανά 

πάσα στιγμή ή λεπτό θα βρίσκεις μπροστά σου εμπόδια και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις 

με πολύ γρήγορη σκέψη, που δεν είναι μόνο σε θέματα αναπηρίας αλλά και σε θέματα 

δουλειάς. Πρέπει να σκεφτείς γρήγορα μια δεύτερη λύση για το τι θα κάνεις, ε και 

έκλεισε την ράμπα ; Πρέπει να βρεις τρόπο να κατέβεις από αυτό είτε αφορά ένα 

σκαλοπάτι ή το οτιδήποτε. Αυτό κάνω κυρίως και εγώ. Αυτά τα προβλήματα σιγά – σιγά 

από ότι παρατηρούμε, ναι μεν η Ελλάδα είναι πίσω, αλλά προσαρμόζονται και 

τηρούνται πλέον κάποιοι κανόνες. ‘’ 

-Στα συγκεκριμένα λόγια του συναντάμε μια περιγραφή την οποία μπορεί να 

συναντήσει ο οποιοσδήποτε, αυτή έχει να κάνει με την λεγόμενη μπάρα και ότι 

κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται πως αυτή χρειάζεται και έτσι παρκάρουν 

ανενόχλητοι τα αμάξια τους, εμποδίζοντας την διαδρομή σε άτομα που την έχουν 

μεγάλη ανάγκη. Μέσω αυτού του παραδείγματος ταυτόχρονα, θέλει να περάσει και 

ένα μήνυμα. Δεν πρέπει κανείς να αφήνει τον εαυτό του να επηρεάζεται από όλα 

αυτά, έτσι αντί να κάθεται να κλαίει την μοίρα του να σκέφτεται λύσεις για να 

αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Διότι, εξηγεί, πως προβλήματα θα 

υπάρχουν πολλά και πολλές φορές δεν θα μπορούν οι άλλοι να σε βοηθήσουν, παρά 

μόνο εσύ τον εαυτό σου. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσω της περιγραφής, θέλει και 

πάλι να εξηγήσει ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρούν κάποιοι δεδομένα αλλά 

δεν είναι. Ο καθένας πρέπει πάντα να σκέφτεται και την πλευρά του άλλου και να μην 

πράττει εγωιστικά. Θα κάνει χρήση παραδειγμάτων, ώστε να γίνει πιο κατανοητός και 

πειστικός. Θέλοντας ταυτόχρονα όμως να εξηγήσει και στα άλλα άτομα που μπορεί 

να αντιμετωπίζουν παρόμοιες παθήσεις  να μην τα βάζουν κάτω και να μην 

επηρεάζονται από όλα αυτά. 

‘’Στα θέματα που μπορεί να με πειράξουν είναι στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 

κοιτάνε τα άτομα με αναπηρία και τα λυπούνται με την έννοια ‘’αχ, το κακόμοιρο δεν 

μπορεί να περπατήσει, αχ το κακόμοιρο δεν μιλάει, δεν σκέφτεται’’ και απλά πρέπει να 

καταλάβουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ισάξια και το ότι εε δεν τα 

αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική διαχείριση, το ότι ένας 

άνθρωπος μπορεί να πάει από την ράμπα δεν πάει να πει ότι χρειάζεται διαφορετική 

διαχείριση. Όπως και στον τρόπο σκέψης που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσει 
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καθημερινά, που μπορεί να έρθει κάποιος και να σου δώσει χρήματα, εε νομίζοντας ότι 

εσύ ζητάς ελεημοσύνη, ενώ δεν φοράς τα ρούχα ή δεν κάθεσαι με το χέρι να ζητιανεύεις 

και να παρακαλάς στον Θεό και να κλαις την μοίρα σου και αυτά. Είναι κάποιες 

άσχημες κινήσεις που όχι σε πειράζουν, είναι αυτό που λες μέσα σου τώρα 

αντικειμενικά πόσο χαζός μπορεί να είναι ο άνθρωπος και πόσο χαζά μπορεί να 

σκέφτεται εκείνη την στιγμή για να κάνει αυτήν την κίνηση. Κινήσεις σαν αυτές στην 

δικιά μου περίπτωση είναι συχνά καθημερινές. Εννοώ άσχημες, απλά πολλές φορές δεν 

τις πιάνει το αυτί μου. Ότι μπορεί ο άλλος να πει ‘’αχ μωρέ το κακόμοιρο και αυτά’’. 

Οι φίλοι μου, μου τα έχουν πει αυτά. Παραδείγματος χάρη, να.. πάμε σε ένα μαγαζί και 

να τους λένε με έμμεσο τρόπο ότι το αμαξίδιο ενοχλεί το ένα το άλλο, χωρίς να 

απευθύνονται σε εμένα, πιστεύοντας πως άμα το πουν σε εμένα θα είναι προσβλητικό, 

ενώ άμα το πουν στους φίλους μου θα είναι πιο σωστό. Το ότι ο φίλος μου ας πούμε 

μετά δεν θα το πει σε εμένα.’’ 

-Από τα παραπάνω λόγια αντιλαμβάνεται κάποιος και τις δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα άτομο με κινητικές ικανότητες. Δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει 

και ο Στέλιος που δεν τον ενοχλούν τόσο, αλλά τον κάνουν να σκέφτεται πόσο 

περίεργη λογική μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο 

Στέλιος θα κάνει χρήση και γενικών περιγραφών σε κάποια συγκεκριμένα 

περιστατικά που μπορεί να υπάρξουν σε άτομα με κινητικές ικανότητες αλλά θα 

αναφερθεί και σε συγκεκριμένα συμβάντα που έχει περάσει ο ίδιος, ώστε να γίνει 

ακόμα πιο κατανοητός και πειστικός σε αυτά που λέει. Θα προσπαθήσει μέσω αυτών 

να αναδείξει την σημαντικότητα του θέματος, έχοντας την εντύπωση ότι θέλει να 

πείσει τους άλλους για τα λεγόμενα του. Μπορεί να διακρίνει κανείς πως κάθε 

πράγμα που παρουσιάζει ο Στέλιος από πίσω κρύβεται και ένα θετικό μήνυμα. Ένα 

μήνυμα που εξηγεί πως ότι και να συμβαίνει δεν πρέπει να τα βάζει κανείς κάτω και 

να μην δίνει σημασία σε ανθρώπους που δεν είναι καλύτεροι.  

 

‘’ Ναι, είναι από τη μια που υπάρχει μια χώρα που στα δίνει όλα απλόχερα και στο ότι 

σε βοηθάει και στην παραμικρή λεπτομέρεια από την άλλη όμως βρίσκεις τους 

ανθρώπους πολύ κρύους. Με την έννοια ότι αν ζητήσεις βοήθεια κανένας δεν θα 

απλώσει το χέρι του να σε βοηθήσει, διότι θεωρούν αυτονόητο το ότι εφόσον υπάρχουν 

κάποιες υποδομές που σε βοηθούν, θα πρέπει αυτοί να είναι οι αρμόδιοι. Δηλαδή ένα 
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συμβάν που θυμάμαι έτυχε να είμαι στην Oxford street και να πάω με το μετρό και να 

θέλω να ανέβω πάνω και να μην έχει ανελκυστήρα και να έχει εκεί πέρα έναν άνθρωπο 

που ήταν υπεύθυνος και να τον ρωτάω εκεί πως μπορώ να ανέβω πάνω και μου 

απαντάει πως πρέπει να πάω σε 2 στάσεις παρακάτω και να ανέβετε εκεί, που εκεί 

υπάρχει ανελκυστήρας. Και λέω μα εδώ είναι η δουλειά μου και μου λέει δεν μπορώ να 

σε βοηθήσω και λέω εντάξει δεν υπάρχει θέμα, θα έρθετε απλά να κρατήσετε το 

αμαξίδιο για να ανέβω τα σκαλοπάτια και μου κάνει μια όχι δεν είμαι ο υπεύθυνος εγώ 

και το ότι σκέφτεται το ότι ε άμα μου πέσει από τα χέρια, ότι εγώ αντικειμενικά θα του 

κάνω μήνυση, θα του πάρω το σπίτι, όλα τα λεφτά, θα είναι αυτός που θα φταίει που 

έπεσα, χτύπησα κλπ. Μετά από αρκετή ώρα αφού ρωτήσαμε 10-15 άτομα βρέθηκαν δύο 

φιλότιμα να πιάσουν και να βοηθήσουν με τα 20-25 σκαλοπάτια που ήτανε. Στην 

Ελλάδα δεν είναι έτσι, θα βοηθήσουν πάντα, ακόμα και τώρα που ήρθα εδώ πέρα 

εντάξει δεν υπήρχε η ράμπα για να κατέβω. Έπιασε ένας μπροστά, ένας από πίσω για 

να κατέβουμε αυτά τα τρία σκαλοπάτια του τραίνου.’’ 

-Σε αυτό το σημείο θα περάσει σε μια σύγκριση ανάμεσα στην Αγγλία και στην 

Ελλάδα, ώστε να αναδείξει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους λαούς ακόμα 

και στην συμπεριφορά τους απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αρχικά, εξηγεί 

τις γενικές αρχές και υπηρεσίες που έχουν στην Αγγλία, που μπορεί να μην υπάρχουν 

τόσο στην Ελλάδα, παρόλα αυτά όμως μέσω ενός αυτοβιογραφικού παραδείγματος 

θα εξηγήσει την μεγάλη διαφορά που έγκειται κυρίως στους ανθρώπους. 

Επεξηγώντας πως οι Έλληνες είναι πιο θερμοί σε σχέση με τους Άγγλους και πως θα 

τρέξουν να σε βοηθήσουν όταν το έχεις ανάγκη. Με βάση όλα αυτά θα 

επιχειρηματολογήσει πως στην Ελλάδα μπορεί να μην τηρούνται όλοι οι κανόνες, 

πως μπορεί να μην υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

παρόλα αυτά όμως, θα υπάρξει βοήθεια παντού και πάντα αν  την χρειαστείς. Τέλος, 

για μια ακόμη φορά ο Στέλιος θα κάνει χρήση των παραδειγμάτων και 

επιχειρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα θέλει να αναδείξει ότι οι συμπεριφορές των 

Ελλήνων δεν είναι δεδομένες και δεν υπάρχουν παντού. Αυτό σημαίνει πως σε μια 

διαφορετική χώρα μπορεί ένα άτομο με κινητικές ικανότητες να έχει διαφορετικές 

συμπεριφορές ή να περάσει κάποιες δυσκολίες. Για αυτό τον λόγο ο Στέλιος 

χρησιμοποιεί και τον εαυτό του αλλά και τις εμπειρίες του ως παραδείγματα για να 

γίνει πιο πειστικός και να αναδείξει ότι όσα λέει είναι αληθινά.  
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Κεφάλαιο 5 

3
ο
 Στάδιο- Δομική Ανάλυση 

3
α
) Ανάλυση της μικροδομής του κειμένου με μονάδα ανάλυσης την 

αφηγηματική ενότητα 

Μέσα από την αυτοβιογραφούμενη συνέντευξη και έτσι όπως αποτυπώνει τα λόγια 

του ο Στέλιος, γίνεται συνεχώς ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να περάσει αλλά και οι 

απόψεις που έχει πάνω σε διάφορα θέματα. Γίνεται αντιληπτό πως ο λόγος του έχει 

μια ροή που βοηθάει τον συνομιλητή του να καταλάβει τις κειμενικές μικροδομές. 

Δεν εκφράζεται με τρόπο που θα μπερδέψει το συνομιλητή του και για κάθε τι θα 

χρησιμοποιήσει επιχειρήματα για να αιτιολογήσει τα όσα υποστηρίζει. Ακόμη, 

πολλές φορές αναφέρεται σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια είτε είναι το σχολείο, η 

οικογένεια, τα μαγαζιά θέλοντας παραστατικά να αποδώσει τις καθημερινές στιγμές 

ενός ατόμου με κινητικές ικανότητες. Σε κάθε αφηγηματική ενότητα υπάρχει και ο 

πυρήνας της. Με αυτό νοείται πως σε κάθε ενότητα υπάρχει μια φράση την οποία 

υπογραμμίζει με το ύφος και τα λόγια του ο Στέλιος, δίνοντας έμφαση και έχοντας 

αυτήν ως την αφορμή να εξηγήσει παραπάνω  πράγματα και να βασιστεί σε αυτήν. 

Τέλος, διαπιστώνει κανείς πως γνωρίζει πολλά πράγματα για την κατάσταση του και 

γνωρίζει πολλές φορές τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν. Παρόλα αυτά, επειδή 

γνωρίζει ότι είναι ικανός και μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα κάνει την 

αυτοκριτική του και πολλές φορές δικαιολογεί ότι κάποιες καταστάσεις μπορεί να 

είναι δύσκολες αλλά με την κατάλληλη συμπεριφορά και διάθεση όλα φτιάχνονται.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η

  

Εισαγωγή  – ‘’ Εεε, Καλημέρα, ονομάζομαι  Στέλιος Σέκερης, είμαι 22 ετών, είμαι 

άτομο με ειδικές ανάγκες και είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο’’ 
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Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ εε η πάθηση μου ονομάζεται 

νωτιαία μυϊκή ατροφία, διαχωρίζεται σε διάφορους τύπους, εγώ έχω τον τύπο 2, μια 

μορφή που εμφανίστηκε στα δυόμιση μου χρόνια’’ 

Απεικόνιση του κοινωνικού πλαισίου – ‘’ Είναι από τις πολλές γνωστές παθήσεις, 

από ό,τι έχω διαβάσει είναι  μια ανά 20.000 γεννήσεις, οι γονείς μου το ανακάλυψαν 

αυτό στα 2.5 μου χρόνια, όταν παρατήρησαν ότι περπατάω στις μύτες των ποδιών 

μου, δεν είχα κάποιο πρόβλημα στο τοκετό, γεννήθηκα φυσιολογικά. Οι γονείς μου 

το έψαξαν και μέσω μιας βιοψίας που μου έκαναν, ανακαλύψανε την πάθηση μου, 

αυτό με λίγα λόγια είναι ότι έχω αδυναμία σε όλους μου τους μύες, σε όλο μου το 

σώμα.’’ 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων – ‘’ οι γονείς μου το ανακάλυψαν αυτό στα 

2.5 μου χρόνια, όταν παρατήρησαν ότι περπατάω στις μύτες των ποδιών μου, δεν είχα 

κάποιο πρόβλημα στο τοκετό, γεννήθηκα φυσιολογικά.’’ 

Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια – ‘’ Εε, αντικειμενικά είμαι και λίγο τυχερός 

σε αυτό. Κυρίως, η ζωή μου κυλούσε ομαλά, δεν είχα κάποιο πρόβλημα, λόγω το ότι 

δεν είχα πάθει κάποιο ατύχημα ή ότι (παύση) δεν το έπαθα στην διάρκεια της ζωής 

μου. ‘’  

Στερεότυπες εκφράσεις, καθώς και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων 

εμπειριών και παρουσίασης της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών 

διαδικασιών –‘’ Εμ έμαθα να ζω με αυτό, άρα ποτέ μου δεν μου δημιούργησε κάποιο 

κόμπλεξ, ή κάποια δυσκολία στο να μην μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, όπως 

λένε οι περισσότεροι έμαθα να ζω με αυτό και έτσι το είχα πάνω μου.’’ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η

  

Εισαγωγή  - ‘’ . Όλα κυλούσαν ομαλά, η εκπαίδευση μου ξεκίνησε ομαλά και 

σίγουρα σε αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ οι γονείς μου οι οποίοι δεν θεώρησαν ότι 

επειδή έχουν ένα παιδί με αναπηρία να το αφήσουν στην άκρη σαν μια πληγή στην 

οικογένεια. ‘’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ η εκπαίδευση μου ξεκίνησε ομαλά 

και σίγουρα σε αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ οι γονείς μου οι οποίοι δεν θεώρησαν ότι 
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επειδή έχουν ένα παιδί με αναπηρία να το αφήσουν στην άκρη σαν μια πληγή στην 

οικογένεια. ‘’ , ‘’ Ήταν ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω 

κάποιο πρόβλημα στην προσβασιμότητα.’’ 

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων - ‘’ Εε στο δημοτικό μου λόγω το ότι δεν 

είχα καθηλωθεί ακόμα στο αμαξίδιο και ότι περπατούσα ναι μεν με την δυσκολία, δεν 

περιόρισε τους γονείς μου’’ , ‘’  Όταν μετακομίσαμε κιόλας και έπρεπε να αλλάξω 

γειτονιά και να πάω κάπου αλλού που δεν ήξερα, ήταν ίσως κάτι που με 

προβλημάτιζε εε αλλά αυτό λύθηκε διότι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που πήγα 

ήταν τελείως προσβάσιμα και είχαν όλα τα κατάλληλα μέσα και ανελκυστήρες και 

ράμπες για να μπορώ να μπω. ‘’ 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων – ‘’ Εε στο δημοτικό μου λόγω το ότι δεν 

είχα καθηλωθεί ακόμα στο αμαξίδιο και ότι περπατούσα ναι μεν με την δυσκολία, δεν 

περιόρισε τους γονείς μου, που το σχολείο μου στην αρχή είχε κάποια σκαλοπάτια, 

είχε ράμπα βέβαια και στα πλάγια, αλλά δεν την χρησιμοποιούσα λόγω το ότι 

περπατούσα. ‘’ , ‘’ Ήταν πολύ καλό αυτό και ήμουνα λίγο τυχερός εκεί πέρα γιατί 

πριν από εμένα υπήρχε ένα άλλο άτομο με αναπηρία που το κυνήγησε και έτσι 

αντικειμενικά τα βρήκα όλα έτοιμα.’’ , ‘’ εε το λύκειο ήταν ίσως και το πιο τέλειο 

μέρος, διότι το σχολείο μου ήταν επίπεδο τελείως και είχε μόνο μια ράμπα με ένα – 

δύο σκαλοπάτια στη μέση. Ήταν ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα 

έχω κάποιο πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Είχανε φτιάξει και ειδική τουαλέτα, 

ώστε να μην έχω, να μην αντιμετωπίσω στην είσοδο πρόβλημα, διότι στις πόρτες 

υπάρχει θέμα με το αμαξίδιο, εε και βεβαίως δεν με περιόρισαν και οι καθηγητές 

λόγο το ότι υπήρχαν και οι εκδρομές και οι πιο μεγάλες σε διάρκεια. ‘’ 

Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια – ‘’ Βεβαίως, η ζωή με αναπηρία δεν ήταν 

κάτι εύκολο, πρέπει πάντα όλα τα πράγματα να βλέπεις ότι, όταν θα πάω κάπου να 

λες μπορώ να πάω, να μπω εκεί πέρα, και σίγουρα κατά κύριο λόγο και το σχολείο 

που θα πας να είναι προσβάσιμο. ‘’ , ‘’ Το δημοτικό γενικότερα ήταν μια ωραία 

ηλικία διότι δεν με περιόρισε ούτε στο παιχνίδι, ούτε στο να συναναστρέφομαι. Όταν 

μετακομίσαμε κιόλας και έπρεπε να αλλάξω γειτονιά και να πάω κάπου αλλού που 

δεν ήξερα, ήταν ίσως κάτι που με προβλημάτιζε’’ , ‘’ Ήταν πολύ καλό αυτό και 

ήμουνα λίγο τυχερός εκεί πέρα γιατί πριν από εμένα υπήρχε ένα άλλο άτομο με 

αναπηρία που το κυνήγησε και έτσι αντικειμενικά τα βρήκα όλα έτοιμα ‘’ , ‘’ Και στο 
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γυμνάσιο τα ίδια δεν είχα κάποιο θέμα που να με δυσκόλεψε και ειδικά εκείνη την 

περίοδο που έκατσα στο αμαξίδιο επειδή κουραζόμουν στο να περπατάω, λόγω το ότι 

ο μυς θα εξασθενούσε, επειδή υπήρχε ανάπτυξη στο σώμα μου, ε (παύση) μπορώ να 

πω πως δεν ήμουν και ο άριστος μαθητής. Δεν με ενοχλούσε όμως αυτό. ‘’ , ‘’ Ήταν 

ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα στην 

προσβασιμότητα.’’ , ‘’ Πενταήμερη, εξαήμερη που πήγα κανονικά, εε ήταν ωραία, 

ωραία ανάμνηση με την έννοια και ότι οι φίλοι μου δεν ήρθανε δίπλα μου λόγω το ότι 

είμαι ένα άτομο με αναπηρία, απλά τους άρεσε ο χαρακτήρας μου και για αυτό και οι 

πλάκες που κάναμε και αυτά που λέγαμε. Γενικά, μετά και εγώ δεν άφησα τον εαυτό 

μου στην τύχη του, στο ότι δεν μ’ άρεσε ποτέ να μένω μόνος μου ή το ότι επειδή 

είμαι σε αμαξίδιο μπορεί να με κοιτάνε κάποιοι στον εξωτερικό χώρο να κάτσω και 

να σκεφτώ ντροπή ή να αγχωθώ στο ένα ή το άλλο, αντιθέτως με έκανε ακόμα πιο 

κοινωνικό και να θέλω να γνωρίσω ακόμα περισσότερα άτομα.’’ 

Στερεότυπες εκφράσεις, καθώς και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων 

εμπειριών και παρουσίασης της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών 

διαδικασιών – ‘’ Δεν είχα κάποια αντιμετώπιση ρατσιστική, το ότι ‘’ αχ, πως 

περπατάει έτσι, το ένα, αχ το άλλο’’, όλοι οι καθηγητές μου με κοιτούσαν ως ένα 

ισότιμο μέλος της κοινωνίας. ‘’ , ‘’ και βεβαίως δεν με περιόρισαν και οι καθηγητές 

λόγο το ότι υπήρχαν και οι εκδρομές και οι πιο μεγάλες σε διάρκεια. ‘’  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η 

 

Εισαγωγή –  ‘’ Αυτό έγινε στο πανεπιστήμιο πιο πολύ μετά, ε που κατάφερα να 

περάσω στη λογιστική και χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ‘’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης –  ‘’ . Ήθελα να είμαι δραστήριος, να 

μην είμαι μέσα κλεισμένος. ‘’ 

 Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων –  ‘’ Ναι, εε πολύ ωραίο πανεπιστήμιο στον 

χώρο, εε προσβάσιμος ήταν και εκεί δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα και μέσα 

στο μάθημα, βέβαια το μόνο ελάττωμα που μπορώ να πω είναι ότι δεν είχα σε 

εισαγωγικά το δικό μου θρανίο και έπρεπε να ακουμπάω τις σημειώσεις μου πάνω 
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στα πόδια μου και να προσπαθώ να  γράφω τις σημειώσεις του καθηγητή. ‘’ , ‘’ Η 

δουλειά γενικά ξεκίνησε μετά την πρακτική μου, όταν με βάλανε στον δήμο’’ , ‘’ 

Τελείωσα την πρακτική, πήρα το πτυχίο μου, τώρα έκανα πχ. Τα χαρτιά μου στον 

ΟΑΕΔ, αν μπορέσω να μπω με κάποιο πρόγραμμα κάπου.’’ 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων – ‘’ Αποφοίτησα, κατάφερα να βγάλω το 

πανεπιστήμιο στα τέσσερα χρόνια, γιατί κυρίως είχα το άγχος μέσα μου, μου άρεσε 

πάντα, ήθελα να δουλεύω βασικά και θεωρούσα πως άμα τελείωνα τις σπουδές μου 

θα βρω δουλειά, όπως και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή’’ , ‘’ Η δουλειά γενικά ξεκίνησε 

μετά την πρακτική μου, όταν με βάλανε στον δήμο, ξέρεις μπαίνεις κυρίως στο κλίμα, 

ότι θα σηκωθείς το πρωί, θα πας από εδώ και από εκεί , να πας στο χώρο της 

εργασίας, να μάθεις να επικοινωνείς, γιατί αλήθεια ή ψέματα άλλα μαθαίνεις στο 

πανεπιστήμιο και άλλα βλέπεις στην καθημερινή ζωή, είναι τελείως διαφορετικά, 

πρέπει να προσαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει με αυτά που πρέπει , αυτά που σου 

επιβάλλουν. ‘’ , ‘’ Ε , αλλά γενικά, είμαι, ποτέ δεν έκατσα να σκεφτώ τα χρήματα σε 

μια δουλειά ή να βάλω ένα πλαφόν ότι οι δικοί μου με δίνουνε λίγα άρα να μην πάω 

εκεί, κυνηγάω, γιατί λένε για να φτάσεις ψηλά πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά. 

Και αυτό κυνηγάω, γιατί άμα δεν πάρω την ευκαιρία μου δεν θα φτάσω ποτέ στο 

επίπεδο που θέλω. ‘’ 

Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια – ‘’ Ήθελα να είμαι δραστήριος, να μην είμαι 

μέσα κλεισμένος. Δεν μπορώ.’’ , ‘’ Ε , αλλά γενικά, είμαι, ποτέ δεν έκατσα να 

σκεφτώ τα χρήματα σε μια δουλειά ή να βάλω ένα πλαφόν ότι οι δικοί μου με δίνουνε 

λίγα άρα να μην πάω εκεί, κυνηγάω, γιατί λένε για να φτάσεις ψηλά πρέπει να 

ξεκινήσεις από τα χαμηλά. Και αυτό κυνηγάω, γιατί άμα δεν πάρω την ευκαιρία μου 

δεν θα φτάσω ποτέ στο επίπεδο που θέλω. ‘’ , ‘’ Στόχος μου τώρα στην εκπαίδευση 

είναι να κάνω το μεταπτυχιακό μου, κυρίως στην ελεγκτική γιατί από μικρός είχα ένα 

όνειρο να γίνω λογιστής. Αυτά ήταν κατά κύριο λόγο η ζωή μου. ‘’  

Στερεότυπες εκφράσεις, καθώς και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων 

εμπειριών και παρουσίασης της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών 

διαδικασιών -  ‘’ το έκανα αυτό, οι άνθρωποι εκεί πέρα με υποδέχθηκαν με πολύ 

χαρά, εκεί είδα ίσως το τι σημαίνει να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες , ε σου φέρνουν 

ένα άτομο στη δουλειά σου, και σε κοιτάνε λίγο διαφορετικά, με την έννοια όχι την 

κακή αλλά σε φάση το τι μπορείς να κάνεις. Αλλά και πολλές φορές μπορούν να 
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μείνουν έκπληκτοι από την δουλειά σου, λόγω το ότι δεν περιμένουν να έχεις τόση 

ενέργεια.’’  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Η

  

Εισαγωγή – ‘’ Λόγω και της αναπηρίας μου και της πάθησης μου έπρεπε να 

κρατήσω το εύρος το οποίο έχω με γυμναστική, με διάφορα πράγματα ώστε να μην 

είμαι ακίνητος, αλλά να κινούμαι. Γενικά με βοηθάει η γυμναστική.’’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ Γενικά με βοηθάει η γυμναστική’’ 

Απεικόνιση του κοινωνικού πλαισίου – ‘’ με γράψανε σε κάποιο αθλητικό 

σύλλογο’’, ‘’ Ε μπήκα στην νοοτροπία της ομάδας.’’ 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων – ‘’ Κυρίως η γυμναστική σε πισίνα, αλλά 

χρόνια με τα χρόνια έβλεπαν ότι αναπτύσσω το άθλημα και ότι έχω κάποιες βλέψεις 

και ότι μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα. Και έτσι ότι μπορούσα να γραφτώ σε 

κάποιο αθλητικό σύλλογο.’’ 

Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια – ‘’ και ότι μπορώ να καταφέρω κάποια 

πράγματα’’ , ‘’ Έτσι και έγινε, χρόνια με τα χρόνια ήρθαν οι διακρίσεις, ερχόντουσαν 

και τα μετάλλια, καταφέρνοντας πράγματα που κάποιοι άλλοι ίσως δεν προσπάθησαν 

καν. Να φτάσω σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι για τον εαυτό μου, που έχω καταφέρει 

τόσα, όχι τόσο για μόνος μου αλλά και για οικογένεια – φίλοι που με βοήθησαν και 

με βοηθάνε.’’  

Στερεότυπες εκφράσεις, καθώς και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων 

εμπειριών και παρουσίασης της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών 

διαδικασιών -  ‘’ χρόνια με τα χρόνια ήρθαν οι διακρίσεις, ερχόντουσαν και τα 

μετάλλια, καταφέρνοντας πράγματα που κάποιοι άλλοι ίσως δεν προσπάθησαν καν. 

Να φτάσω σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι για τον εαυτό μου, που έχω καταφέρει τόσα, 

όχι τόσο για μόνος μου αλλά και για οικογένεια – φίλοι που με βοήθησαν και με 

βοηθάνε. ‘’  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Η 

Εισαγωγή – ‘’ Σίγουρα η οικογένεια σου, θα σου σταθεί δίπλα σου, θα σου πει ότι 

θα είναι εδώ, ότι θα είναι πλάι σου κ.α. Αλλά μετά από ένα σημείο σταματάει η 

οικογένεια και είναι οι φίλοι σου, και έχω πολύ καλούς φίλους, που πολλές φορές 

τους ζητάω χάρες και με βοηθάνε χωρίς να το σκεφτούνε και θα ήθελαν πάντα να με 

βοηθήσουν. ‘’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ γενικά είμαι πολύ δραστήριος, θα 

βγω σίγουρα για καφέ διότι μένω και σε μια μεγάλη αστική πόλη την Θεσσαλονίκη, 

θα πάω για ποτό, για φαγητό, βόλτες, ακόμη και το κυριότερο που λένε οι 

περισσότεροι να φλερτάρεις μέσα σε ένα κλαμπ. Γιατί πολλοί περιορίζονται επειδή 

είναι σε ένα αμαξίδιο. Εμένα όλα αυτά δεν μου φαίνονται εμπόδια στην 

καθημερινότητα.’’  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων – ‘’ Κινήσεις σαν αυτές στην δικιά μου 

περίπτωση είναι συχνά καθημερινές. Εννοώ άσχημες, απλά πολλές φορές δεν τις 

πιάνει το αυτί μου. Ότι μπορεί ο άλλος να πει ‘’αχ μωρέ το κακόμοιρο και αυτά’’. Οι 

φίλοι μου, μου τα έχουν πει αυτά. Παραδείγματος χάρη, να.. πάμε σε ένα μαγαζί και 

να τους λένε με έμμεσο τρόπο ότι το αμαξίδιο ενοχλεί το ένα το άλλο, χωρίς να 

απευθύνονται σε εμένα, πιστεύοντας πως άμα το πουν σε εμένα θα είναι 

προσβλητικό, ενώ άμα το πουν στους φίλους μου θα είναι πιο σωστό. Το ότι ο φίλος 

μου ας πούμε μετά δεν θα το πει σε εμένα. Δεν είναι αυτή η πράξη, πρέπει να συζητάς 

τα πράγματα, με το άτομο με την αναπηρία εφόσον βέβαια έχει αυτός σώας τας φρένα 

και αφού γνωρίζει τις περιπτώσεις και να βρεις μια λύση.’’ ,‘’αχ, το κακόμοιρο δεν 

μπορεί να περπατήσει, αχ το κακόμοιρο δεν μιλάει, δεν σκέφτεται’’ και απλά πρέπει 

να καταλάβουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ισάξια και το ότι εε δεν τα 

αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική διαχείριση, το ότι ένας 

άνθρωπος μπορεί να πάει από την ράμπα δεν πάει να πει ότι χρειάζεται διαφορετική 

διαχείριση. Όπως και στον τρόπο σκέψης που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσει 

καθημερινά, που μπορεί να έρθει κάποιος και να σου δώσει χρήματα, εε νομίζοντας 

ότι εσύ ζητάς ελεημοσύνη, ενώ δεν φοράς τα ρούχα ή δεν κάθεσαι με το χέρι να 

ζητιανεύεις και να παρακαλάς στον Θεό και να κλαις την μοίρα σου και αυτά.’’  
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Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων- ‘’ Χαίρομαι πολύ για αυτό, γενικά είμαι 

πολύ δραστήριος, θα βγω σίγουρα για καφέ διότι μένω και σε μια μεγάλη αστική 

πόλη την Θεσσαλονίκη, θα πάω για ποτό, για φαγητό, βόλτες, ακόμη και το 

κυριότερο που λένε οι περισσότεροι να φλερτάρεις μέσα σε ένα κλαμπ.’’ , ‘’ Βοηθάει 

η ράμπα δεν μπορώ να πω, αλλά είναι το θέμα το ότι αν κάποιος έκλεισε την ράμπα 

δεν σημαίνει ότι πρέπει εσύ να επηρεαστείς αρνητικά και να ρίξεις το φταίξιμο και να 

λες ‘’ α, αυτός μου έκλεισε την διαδρομή μου’’ , άρα εγώ τι πρέπει να κάνω;  να 

κάτσω να περιμένω δύο ώρες να μου ανοίξει τον δρόμο για να περάσω ; ‘’ ) Εε, 

εντάξει είναι στο τι νοοτροπία έχει ο κάθε άνθρωπος, στο αν θα σκεφτεί με αυτή του 

την πράξη να βάλει το αμάξι του για 1 λεπτό ή μια ώρα και πότε θα το πάρει. ‘’ 

Πρέπει να σκεφτείς γρήγορα μια δεύτερη λύση για το τι θα κάνεις, ε και έκλεισε την 

ράμπα ; Πρέπει να βρεις τρόπο να κατέβεις από αυτό είτε αφορά ένα σκαλοπάτι ή το 

οτιδήποτε. Αυτό κάνω κυρίως και εγώ. Αυτά τα προβλήματα σιγά – σιγά από ότι 

παρατηρούμε, ναι μεν η Ελλάδα είναι πίσω, αλλά προσαρμόζονται και τηρούνται 

πλέον κάποιοι κανόνες. ‘’  

Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια – ‘’ Χαίρομαι πολύ για αυτό, γενικά είμαι 

πολύ δραστήριος’’ , ‘’ Εμένα όλα αυτά δεν μου φαίνονται εμπόδια στην 

καθημερινότητα. ‘’ , ‘’ Ε, εγώ δεν δίνω τόσο κύριο λόγο στην προσβασιμότητα, λόγω 

το ότι εγώ μπορώ να ανέβω και με το αμαξίδιο 4-5 σκαλοπάτια και να τα κατέβω, ναι 

μεν και με την βοήθεια των φίλων μου. ‘’ Δεν με επηρεάζει. Όταν είσαι άτομο με 

κινητική αναπηρία. Αυτό που σκέφτομαι και συζητώ και με άλλους, είναι ότι πρέπει 

να σκέφτεσαι γρήγορα. Γιατί ανά πάσα στιγμή ή λεπτό θα βρίσκεις μπροστά σου 

εμπόδια και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με πολύ γρήγορη σκέψη, που δεν είναι μόνο 

σε θέματα αναπηρίας αλλά και σε θέματα δουλειάς. ‘’ Σε λίγο καιρό θα πάρω και ένα 

αμάξι, αλλά γενικά μετακινούμε και με λεωφορείο και με το κτελ, τραίνο, πλοίο. Δεν 

έχω κάποιο πρόβλημα γιατί στην κυριολεξία άμα θέλεις να ανέβεις παραδείγματος 

χάρη στον πρώτο τότε ο μπρατσαράς φίλος σου θα σε πάρει μια αγκαλιά και θα σε 

ανεβάσει. ‘’  

Στερεότυπες εκφράσεις και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και 

παρουσιάση της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών – ‘’ 

Γιατί πολλοί περιορίζονται επειδή είναι σε ένα αμαξίδιο. ‘’ , Στα θέματα που μπορεί 

να με πειράξουν είναι στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε τα άτομα με 

αναπηρία και τα λυπούνται με την έννοια ‘’αχ, το κακόμοιρο δεν μπορεί να 
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περπατήσει, αχ το κακόμοιρο δεν μιλάει, δεν σκέφτεται’’ και απλά πρέπει να 

καταλάβουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ισάξια και το ότι εε δεν τα 

αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική διαχείριση, το ότι ένας 

άνθρωπος μπορεί να πάει από την ράμπα δεν πάει να πει ότι χρειάζεται διαφορετική 

διαχείριση. Όπως και στον τρόπο σκέψης που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσει 

καθημερινά, που μπορεί να έρθει κάποιος και να σου δώσει χρήματα, εε νομίζοντας 

ότι εσύ ζητάς ελεημοσύνη, ενώ δεν φοράς τα ρούχα ή δεν κάθεσαι με το χέρι να 

ζητιανεύεις και να παρακαλάς στον Θεό και να κλαις την μοίρα σου και αυτά. Είναι 

κάποιες άσχημες κινήσεις που όχι σε πειράζουν, είναι αυτό που λες μέσα σου τώρα 

αντικειμενικά πόσο χαζός μπορεί να είναι ο άνθρωπος και πόσο χαζά μπορεί να 

σκέφτεται εκείνη την στιγμή για να κάνει αυτήν την κίνηση.’’ , ‘’ Ότι μπορεί ο άλλος 

να πει ‘’αχ μωρέ το κακόμοιρο και αυτά’’. ‘’Παραδείγματος χάρη, να.. πάμε σε ένα 

μαγαζί και να τους λένε με έμμεσο τρόπο ότι το αμαξίδιο ενοχλεί το ένα το άλλο, 

χωρίς να απευθύνονται σε εμένα, πιστεύοντας πως άμα το πουν σε εμένα θα είναι 

προσβλητικό, ενώ άμα το πουν στους φίλους μου θα είναι πιο σωστό.’’ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η

  

Εισαγωγή – ‘’ . Όπως σε είπα σε όλο αυτό με βοήθησε πολύ η οικογένεια μου, η 

μητέρα μου κυρίως γιατί όλοι γνωρίζουμε πως οι μητέρες είναι πιο κοντά στα παιδιά 

και αυτές θα κυνηγήσουν το σχολείο, την εκπαίδευση. Ο πατέρας μου είναι συνήθως 

στην δουλειά. Εε και δεν το λέω ρατσιστικά.’’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ Κυνηγούσε την εκπαίδευση γιατί 

έπρεπε να μάθει το παιδί, πιστεύω πως αν είχα κάποιο νοητικό πρόβλημα πάλι θα 

έτρεχε να με πάει από εδώ και από εκεί, για να μάθω πέντε – δέκα πράγματα, για να 

μπορέσω να ζήσω και εγώ κάποτε μόνος μου. ‘’  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων – ‘’ Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ 

σημαντικό ρόλο και πρέπει να έχει θέληση, δεν πάει να πει το ότι έχεις ένα παιδί με 

αναπηρία θα υπάρξει βοήθεια πχ. Από το κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να σε 

βοηθήσει.’’ 
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Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων –, ‘’ Η αδερφή μου μετά βγαίναμε μαζί και 

άρχισα να την βλέπω πολλές φορές αντιδραστική, όταν κάποιος πχ. προσπαθούσε είτε 

να με μειώσει, είτε να με επιβληθεί σε κάτι, γενικά δεν της αρέσει καθόλου και είναι 

έντονος χαρακτήρας, δηλαδή θα αντιδράσει με έντονο τρόπο, ώστε να δώσει στον 

άλλον να καταλάβει πως αυτό που λες είναι χαζομάρα. ‘’ Ο πατέρας μου μπορώ να 

πω ότι ήταν ο πιο ήπιος στην οικογένεια που θα με πήγαινε στην προπόνηση μου, θα 

με πήγαινε στο σχολείο μου, στα αγγλικά μου, ε αυτά τα βασικά. Όπως και ο ίδιος 

διεκδίκησε τα δικαιώματα που έχει και ο ίδιος αλλά και τα δικαιώματα που διεκδικώ 

και εγώ. Με απλό δημοκρατικό τρόπο.’’ 

Κριτικά και αυτό – θεωρητικά σχόλια – ‘’ πιστεύω πως αν είχα κάποιο νοητικό 

πρόβλημα πάλι θα έτρεχε να με πάει από εδώ και από εκεί, για να μάθω πέντε – δέκα 

πράγματα, για να μπορέσω να ζήσω και εγώ κάποτε μόνος μου.’’ , ‘’ Ε είναι ίσως οι 

φύλακοι άγγελοι μου, στο να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που θέλω και 

είναι… νιώθω καθημερινά πως πρέπει να τους ευχαριστώ που μου έδωσαν αυτή την 

ευκαιρία και δεν με άφησαν στην απέξω σε εισαγωγικά.’’  

Στερεότυπες εκφράσεις και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και 

παρουσιάση της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών – ‘’ 

Με τη θεία μου που μένει στο εξωτερικό πάντα μου λέει λόγω του ότι είναι στο 

Λονδίνο και καθημερινά υπάρχουν φθηνές πτήσεις ‘’ έλα όποτε μπορείς για κάνα 

σκ’’ και έχω πάει ήδη 4-5 φορές και γενικότερα είναι πολύ ανοιχτή στο ότι, ποτέ τους 

δεν σκέφτονται πως έχουν ένα ανίψι, ένα εγγόνι με αναπηρία και ούτε ποτέ θα με 

αντιμετωπίσουν σε φάση ‘’ αχ, άσε το παιδί στην άκρη, γιατί έχουμε να κάνουμε μια 

σοβαρή δουλειά’’.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Η

  

Εισαγωγή – ‘’ Ναι, είναι από τη μια που υπάρχει μια χώρα που στα δίνει όλα 

απλόχερα και στο ότι σε βοηθάει και στην παραμικρή λεπτομέρεια από την άλλη 

όμως βρίσκεις τους ανθρώπους πολύ κρύους’’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης- ‘’ Με την έννοια ότι αν ζητήσεις 

βοήθεια κανένας δεν θα απλώσει το χέρι του να σε βοηθήσει, διότι θεωρούν 

αυτονόητο το ότι εφόσον υπάρχουν κάποιες υποδομές που σε βοηθούν, θα πρέπει 

αυτοί να είναι οι αρμόδιοι.’’ 
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Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων –‘’ Δηλαδή ένα συμβάν που θυμάμαι έτυχε 

να είμαι στην Oxford street και να πάω με το μετρό και να θέλω να ανέβω πάνω και 

να μην έχει ανελκυστήρα και να έχει εκεί πέρα έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος 

και να τον ρωτάω εκεί πως μπορώ να ανέβω πάνω και μου απαντάει πως πρέπει να 

πάω σε 2 στάσεις παρακάτω και να ανέβετε εκεί, που εκεί υπάρχει ανελκυστήρας. 

Και λέω μα εδώ είναι η δουλειά μου και μου λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω’’, ‘’ 

Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι, θα βοηθήσουν πάντα, ακόμα και τώρα που ήρθα εδώ 

πέρα εντάξει δεν υπήρχε η ράμπα για να κατέβω. Έπιασε ένας μπροστά, ένας από 

πίσω για να κατέβουμε αυτά τα τρία σκαλοπάτια του τραίνου. Είναι το ότι στην 

Ελλάδα ναι μεν υπάρχουν σκαλοπάτια και δεν υπάρχει ράμπα παντού, αλλά αν έχεις 

το θράσος και τη δύναμη μπορείς να πεις του άλλου από απέναντι και να του πεις έλα 

λίγο σπρώξε για να ανέβω το σκαλοπάτι.’’ 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων – ‘’ λέω εντάξει δεν υπάρχει θέμα, θα 

έρθετε απλά να κρατήσετε το αμαξίδιο για να ανέβω τα σκαλοπάτια και μου κάνει μια 

όχι δεν είμαι ο υπεύθυνος εγώ και το ότι σκέφτεται το ότι ε άμα μου πέσει από τα 

χέρια, ότι εγώ αντικειμενικά θα του κάνω μήνυση, θα του πάρω το σπίτι, όλα τα 

λεφτά, θα είναι αυτός που θα φταίει που έπεσα, χτύπησα κλπ.’’ 

Στερεότυπες εκφράσεις και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και 

παρουσιάση της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών – ‘’ 

Βέβαια μπορεί να υπάρξει και κάποιος που να πει όχι αλλά αν τον γράψεις και 

φωνάζεις τον επόμενο, τόσο απλό. Είναι αυτό που λέμε ζεις στην Ελλάδα.’’ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Η 

Εισαγωγή – ‘’ Μαζί τους δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια συζήτηση.’’ 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης – ‘’ Δεν μου έδωσαν ποτέ το στίγμα το 

ότι έκλεισε η ζωή μας εδώ πέρα ή ότι έχουμε ένα παιδί να προσέχουμε πρωί – 

μεσημέρι- βράδυ.’’ 

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων – ‘’ Οι δικοί μου μπορεί να φύγουν 3 μέρες 

και να μου πουν σου άφησα το φαί στο ψυγείο κλπ. Κάντο μόνος σου, γύρνα, 

ξάπλωσε, κλπ.’’ 
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Κριτικά και αυτό- θεωρητικά σχόλια-‘’ Γενικά, ήμουν πολύ δραστήριος στη ζωή 

μου επομένως δεν είπαν ποτέ οι γονείς μου ότι να πρέπει να πάρουμε μια νταντά, ή να 

πάρουμε έναν άνθρωπο να προσέχει τον Στέλιο.’’, ‘’ Είχα προσαρμοστεί ήδη από 

μικρός και έτσι αφού περνούσαν τα χρόνια δεν άλλαξε κάτι.’’ 

Στερεότυπες εκφράσεις και δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και 

παρουσίαση της αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών -  ‘’ 

Έτσι, κάτι πολύ απλό. Είναι αυτό που σε είπα δεν έπαθα μικρός κάποιο ατύχημα και 

να προσαρμόσω όλα τα πράγματα μετά στα μέτρα μου. Είχα προσαρμοστεί ήδη από 

μικρός και έτσι αφού περνούσαν τα χρόνια δεν άλλαξε κάτι.’’ 

 

3
β
) Ανάλυση της «πυρηνικής πρότασης» / των «πυρηνικών 

προτάσεων» της κάθε αφηγηματικής ενότητας 

Όπως προαναφέρθηκε η πυρηνική πρόταση αποτελεί το βασικό νόημα μιας ενότητας. 

Στην συγκεκριμένη αυτοβιογραφική συνέντευξη παρατηρείται πως υπάρχουν αρκετές 

πυρηνικές προτάσεις. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα, αντικρίζεται ο Στέλιος, ο οποίος 

συστήνεται και εξηγεί τα πρώτα χαρακτηριστικά του. ‘’ εε η πάθηση μου ονομάζεται 

νωτιαία μυϊκή ατροφία, διαχωρίζεται σε διάφορους τύπους, εγώ έχω τον τύπο 2, μια 

μορφή που εμφανίστηκε στα δυόμιση μου χρόνια’’ Στην συγκεκριμένη πυρηνική 

πρόταση παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της πάθησής του, επεξηγώντας ποια είναι 

αυτή και από πότε του εμφανίστηκε. Αυτή η πρόταση θα παίξει καθοριστικό ρόλο και 

θα κάνει τον συνομιλητή του να καταλάβει πως τα επόμενα του λόγια θα έχουν να 

κάνουν με αυτήν. Έτσι και γίνεται, αφού με βάση αυτήν την πρόταση θα αρχίσει να 

μιλάει και να εξιστορεί για την πάθησή του, ώστε να κάνει τον συνομιλητή του να 

καταλάβει για τι είδους πάθηση πρόκειται. Ακόμη, με βάση αυτή θα τονίσει πως είναι 

τυχερός και ότι ούτε μια στιγμή αυτή δεν του στάθηκε εμπόδιο, ώστε να 

πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Στην συνέχεια, περνώντας στην δεύτερη ενότητα θα 

αναφερθεί για την εκπαίδευση. ‘’ η εκπαίδευση μου ξεκίνησε ομαλά και σίγουρα σε 

αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ οι γονείς μου οι οποίοι δεν θεώρησαν ότι επειδή έχουν ένα 

παιδί με αναπηρία να το αφήσουν στην άκρη σαν μια πληγή στην οικογένεια. ‘’ , ‘’ 

Ήταν ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα στην 

προσβασιμότητα.’’  Στην πυρηνική του πρόταση θα τονίσει την μεγάλη βοήθεια που 
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του προσέφεραν οι γονείς του, ώστε να ζήσει ομαλά σχολικά χρόνια. Ταυτόχρονα, θα 

υπογραμμίσει και το γεγονός ότι ποτέ δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην 

προσβασιμότητα. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι στη συνέχεια μιλάει για το 

γεγονός ότι πριν από αυτόν στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε ένα άλλο παιδί με 

κινητικές ικανότητες που κατάφερε να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις αλλαγές, σε 

σημείο να υπάρχει ευκολία πλέον και να δίνονται ευκαιρίες και σε άλλα παιδιά. 

Επιπρόσθετα, μέσω της πυρηνικής του πρότασης μιλάει για τον σημαντικό ρόλο των 

γονέων αλλά και την πίστη που είχαν στο παιδί τους, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία 

να παρακολουθήσει όλες τις σχολικές τάξεις φτάνοντας πλέον και στο πανεπιστήμιο. 

Γίνεται κατανοητό πως αυτή η συμπεριφορά βοήθησε πολύ τον Στέλιο με 

αποτέλεσμα να τον κάνει να σταθεί στα πόδια του και να περνάει τώρα το μήνυμα 

πως όλοι έχουν ίσα δικαιώματα αρκεί να πιστέψουν στον εαυτό τους. Στην τρίτη 

ενότητα, επισημαίνει το ότι ήθελε να είναι δραστήριος και να μην είναι μέσα 

κλεισμένος στο σπίτι του. ‘’ . Ήθελα να είμαι δραστήριος, να μην είμαι μέσα 

κλεισμένος. ‘’ . Πολλά άτομα που μπορεί να είχαν την ίδια πάθηση, να είχαν κάποιο 

κόμπλεξ ή να είχαν δεχθεί ρατσιστική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να μην θέλουν να 

περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ο Στέλιος δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία 

και για αυτό το λόγο συνεχίζει να εξηγεί πώς πέρασε στο πανεπιστήμιο, κάτι που τον 

έχει βοηθήσει αρκετά, μιας και έτσι του δόθηκε και η ευκαιρία να δουλέψει πρώτη 

φορά αλλά  και να συναναστραφεί με πολύ κόσμο. Περνώντας για μια ακόμη φορά 

ένα θετικό μήνυμα, αλλά κάνοντας και τον συνομιλητή του να τον θαυμάζει. 

Αργότερα, στην επόμενη ενότητα θα εξηγήσει το πόσο τον βοηθάει η γυμναστική. ‘’ 

Γενικά με βοηθάει η γυμναστική’’ . Με την συγκεκριμένη πυρηνική του πρόταση θα 

τονίσει την σημαντικότητα της γυμναστικής και ειδικά την γυμναστική σε πισίνα, η 

οποία βοηθάει πολύ τα άτομα με κινητικές ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται 

να εξηγηθεί πώς ένα εξωτερικό γεγονός όπως είναι αυτό της γυμναστικής μπορεί να 

βοηθήσει και άλλο, αλλά και να τονώσει  την αυτοπεποίθηση του συγκεκριμένου 

ατόμου, αφού κατάφερε να γίνει μέλος μιας μεγάλης αθλητικής ομάδας και να 

καταφέρει τόσα στην ζωή του. Περνώντας στην πέμπτη ενότητα, ο Στέλιος θα 

αναφερθεί στην καθημερινή του ζωή. ‘’ γενικά είμαι πολύ δραστήριος, θα βγω σίγουρα 

για καφέ διότι μένω και σε μια μεγάλη αστική πόλη την Θεσσαλονίκη, θα πάω για ποτό, 

για φαγητό, βόλτες, ακόμη και το κυριότερο που λένε οι περισσότεροι να φλερτάρεις 

μέσα σε ένα κλαμπ. Γιατί πολλοί περιορίζονται επειδή είναι σε ένα αμαξίδιο. Εμένα όλα 

αυτά δεν μου φαίνονται εμπόδια στην καθημερινότητα.’’  .Στην πυρηνική του πρόταση 
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θα δώσει το ερέθισμα πως αν και καθηλωμένος στο αμαξίδιο διασκεδάζει και περνάει 

χρόνο με τους φίλους του, όπως κάνει και ο καθένας. Με βάση αυτήν την πρόταση θα 

στηριχτεί και θα εξηγήσει διάφορα εξωτερικά γεγονότα που του έχουν συμβεί όπως 

παραδείγματος χάρη να τον περάσουν για άστεγο. Επίσης, θα περιγράψει πώς περνάει 

με τους φίλους του αλλά και τι κάνει συνήθως στον ελεύθερο του χρόνο. Θα 

περιγράψει μέσω όλων αυτών, πως δεν το βάζει κάτω και πως δεν τον επηρεάζουν με 

αρνητικό τρόπο. Μπορεί να έχει περάσει αρκετές δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν 

αφήνει κανέναν να τον κάνει να νιώσει έστω και λίγο κατώτερο. Στη συνέχεια, στην 

έκτη ενότητα, θα αναφερθεί στον ρόλο αλλά και στην βοήθεια της οικογένειας. ‘’ 

Κυνηγούσε την εκπαίδευση γιατί έπρεπε να μάθει το παιδί, πιστεύω πως αν είχα κάποιο 

νοητικό πρόβλημα πάλι θα έτρεχε να με πάει από εδώ και από εκεί, για να μάθω πέντε 

– δέκα πράγματα, για να μπορέσω να ζήσω και εγώ κάποτε μόνος μου. ‘’  .Μέσω της 

πυρηνικής του πρότασης, θα καταλάβει κάποιος το σεβασμό αλλά και την αγάπη που 

έχει για την μητέρα του, η οποία του στάθηκε σε κάθε σημείο και επιλογή της ζωής 

του. Ήταν αυτή, που όπως υποστηρίζει κυνήγησε για την εκπαίδευσή του, ώστε να 

έχει το παιδί της βάσεις και να μπορεί να σταθεί και μόνο του στη ζωή του κάποια 

στιγμή. Παρόλα αυτά θα μιλήσει ξεχωριστά για το κάθε μέλος της οικογένειάς του, 

αφού όλοι του στάθηκαν και τον βοήθησαν με τον δικό τους τρόπο. Μέσω της 

αφηγηματικής ενότητας αυτής, αλλά και την πυρηνική πρόταση, υπογραμμίζεται το 

γεγονός ότι η οικογένεια μόνο, είναι αυτή που μπορεί να σου προσφέρει την βοήθειά 

της, ώστε να φτάσεις σε ένα αξιόλογο σημείο, μιας και το κράτος δεν μπορεί να κάνει 

πολλά. Για αυτό τον λόγο ο Στέλιος έχει φτάσει και σε αυτό το καλό σημείο, έχοντας 

καταφέρει πολλά στη ζωή του, που κάποιος ίσως πίστευε πως δεν θα μπορούσε. Στην 

προτελευταία ενότητα, μέσω της πυρηνικής του πρότασης, θα εξηγήσει την σύγκριση 

ανάμεσα σε δύο λαούς, τους Άγγλους και τους Έλληνες. ‘’Με την έννοια ότι αν 

ζητήσεις βοήθεια κανένας δεν θα απλώσει το χέρι του να σε βοηθήσει, διότι θεωρούν 

αυτονόητο το ότι εφόσον υπάρχουν κάποιες υποδομές που σε βοηθούν, θα πρέπει αυτοί 

να είναι οι αρμόδιοι.’’. Θα μιλήσει και θα εξηγήσει για την δυσκολία της μεταφοράς 

και της μετακίνησής του που είχε στην Αγγλία, μιας και εκεί δεν θα σε βοηθήσουν 

τόσο εύκολα, όπως θα έκαναν εδώ στην Ελλάδα. Υποστηρίζοντας πως υπεύθυνοι για 

τα συγκεκριμένα άτομα είναι μόνο οι ειδικοί φορείς. Παρόλα αυτά όμως και αυτό το 

δύσκολο εξωτερικό γεγονός που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, δεν τον έφτασε σε 

σημείο να νιώθει άσχημα ή αμήχανα. Παρόλα αυτά, έκανε τα πάντα και τα κατάφερε, 

αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την δύναμη ψυχής που έχει. Τέλος, στην όγδοη 
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ενότητα και τελευταία έχουμε την συγκεκριμένη πυρηνική πρόταση ‘’ Δεν μου 

έδωσαν ποτέ το στίγμα το ότι έκλεισε η ζωή μας εδώ πέρα ή ότι έχουμε ένα παιδί να 

προσέχουμε πρωί – μεσημέρι- βράδυ.’’ μέσω της οποίας επεξηγεί πως ποτέ δεν ένιωσε 

σαν να είναι μια πληγή στην οικογένεια. Κάτι που τον βοήθησε σημαντικά, ώστε να 

είναι ο Στέλιος που γνωρίζουμε σήμερα. Από όλα τα παραπάνω μπορεί να αντιληφθεί 

κανείς πως σε κάθε αφηγηματική ενότητα ο Στέλιος τονίζει κάποια συγκεκριμένα 

λόγια, στην περίπτωση την συγκεκριμένη, τονίζει κάποιες προτάσεις πάνω στις 

οποίες βασίζεται και επεξηγεί. Δίνοντας άλλες  φορές παραδείγματα, άλλες φορές 

επιχειρηματολογώντας ή εξηγώντας με τον δικό του περιγραφικό λόγο. Μέσα από 

αυτά τονίζονται οι αξίες του αλλά και οι ιδέες του που έχει για συγκεκριμένα 

γεγονότα. Ακόμη, μέσα από όλα αυτά εμφανίζεται και αναδιπλώνεται η 

προσωπικότητα του, η οποία είναι έντονη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, ζωντάνια και 

αισιοδοξία. Αυτό είναι εξάλλου και ένα μεγάλο μήνυμα που θέλει να περάσει. Πως 

παρά τις δυσκολίες, όσες και αν είναι αυτές, πάντα πρέπει να παλεύουμε και να 

πιστεύουμε στον εαυτό μας. 

 

3
γ
) Ανάλυση αφηγηματικών ενοτήτων και του τρόπου που 

συνδέονται μεταξύ τους με υπέρ-τμηματικές μετά-μονάδες, οι οποίες 

εκφράζουν τις δομές βιογραφικών διαδικασιών  και την ανάπτυξη 

της ταυτότητας 

Τώρα θα γίνει λόγος για την ανάλυση των αφηγηματικών ενοτήτων αλλά και με τον 

τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους για να γίνει αντιληπτό πώς ο Στέλιος αποτυπώνει 

τις σκέψεις του αλλά και τα γεγονότα της ζωής του. Η πρώτη σύνδεση εμφανίζεται 

ανάμεσα στις ενότητες 1 και 2. Παρόλα αυτά θα γίνει εμφανές και στη συνέχεια πως 

ο Στέλιος δεν χρησιμοποιεί στον προφορικό του λόγο συνδετικές λέξεις ή εκφράσεις 

που να δηλώνουν την συνέχεια και την σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών που 

καταθέτει. Ταυτόχρονα όμως, εξιστορεί τα πάντα με μια σειρά, η οποία υποδηλώνει 

πως ο Στέλιος τα έχει συνδέσει όλα με μια χρονολογική σειρά ή ξεκινάει αρχικά 

λέγοντας τα πιο σημαντικά για τη ζωή του. Στις πρώτες δύο αφηγηματικές ενότητες 

παραδείγματος χάρη ξεκινάει μιλώντας για τον ίδιο και την πάθησή του, ενώ στη 

συνέχεια μιλάει για το αμέσως επόμενο στάδιο της ζωής του που ήταν η εκπαίδευση. 
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Στην αρχή, αν και δυσκολεύτηκε, βρήκε το θάρρος και έτσι  στην συνέχεια αρχίζει να 

ξεδιπλώνει τις πρώτες αναμνήσεις αλλά και τα πρώτα στοιχεία για τον χαρακτήρα 

του. Ακόμη, δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι η πρώτη και η δεύτερη 

ενότητα ενώνονται με σημασιολογικό τρόπο. Αφού ο Στέλιος εξηγεί πως η ζωή του 

έχει κυλήσει ομαλά και πως δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην ζωή του 

που να τις έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη πάθηση. Με αυτό τον τρόπο, θέλοντας να 

αποδείξει αυτό, ξεκινάει να περιγράφει τα σχολικά του χρόνια. Χρόνια τα οποία 

έχουν μείνει στην μνήμη του, αφού έχει πολύ ωραία πράματα να θυμάται. Με τον ίδιο 

τρόπο γίνεται ομαλά και η μετάβαση ανάμεσα στην δεύτερη και στην τρίτη ενότητα. 

Με αυτό νοείται πως ο Στέλιος καθώς εξηγεί για τα σχολικά του χρόνια ανά βαθμίδες, 

όταν φτάνει στο λύκειο, τονίζει την σημαντικότητα αυτών των χρόνων, αφού 

κοινωνικοποιήθηκε κάτι που τον βοήθησε πολύ και όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο. 

Εκεί τα πράγματα πήγαιναν ακόμα καλύτερα αφού κοινωνικοποιήθηκε ακόμα πιο 

πολύ, ήρθε σε επαφή με τον εργασιακό τομέα και κατάφερε να προοδεύσει 

παίρνοντας το πτυχίο του στην σχολή που ήθελε από μικρός. Μπορεί να 

συνειδητοποιήσει  κανείς πως σιγά- σιγά μιλώντας αναλύει όλο και περισσότερα 

πράγματα και γεγονότα. Ένα θετικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση επεξηγεί τα όσα λέει 

δίνοντας πολλές φορές παραδείγματα από την ίδια του τη ζωή. Για μια ακόμα φορά, 

μπορεί να μην συναντάται μια λέξη κλειδί που να συνδέει τις δύο ενότητες, αλλά 

υπάρχει και πάλι σημασιολογική ένωση, η οποία έχει να κάνει με τις εμπειρίες του 

Στέλιου όσον αφορά την εκπαίδευση και τις αναμνήσεις του σε αυτή. Στη συνέχεια 

όμως περνάει σε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο δεν συνδέεται με την παραπάνω 

ενότητα της εκπαίδευσης, αλλά με την γυμναστική, μια σημαντική βοηθό της 

πάθησής του. Έτσι όπως ξεκινάει την πρόταση της τέταρτης ενότητας με την φράση 

‘’ Λόγω της αναπηρίας… ‘’ γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει μια ένωση με την πρώτη 

ενότητα στην οποία αναφέρεται για την ιδιαιτερότητά του, θέλοντας να επεξηγήσει 

πώς μπορεί να συνδεθεί μια πάθηση με τη γυμναστική και να υπογραμμίσει το πόσο 

καλό μπορεί να κάνει αυτή. Σου δίνει το δικαίωμα να δουλέψεις το σώμα σου, να 

κοινωνικοποιηθείς αλλά ταυτόχρονα και να μάθεις βασικές αρχές όπως είναι οι αρχές 

της συνεργασίας, της ομαδικότητας κ.α. Ταυτόχρονα, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος 

ότι ο Στέλιος αρχίζει να ξεδιπλώνεται καθώς περνάει η ώρα και από τη στιγμή που 

δεν ήξερε τι άλλο να πει, αναφέρεται από μόνος του σε διάφορα γεγονότα που θεωρεί 

πως θα ήταν καλό να ακουστούν. Με αυτό τον τρόπο θα περάσει και στην επόμενη 

αφηγηματική ενότητα, την πέμπτη στη σειρά, στην οποία θα αναφερθεί στις 
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καθημερινές του στιγμές, στο πώς τον αντιμετωπίζει ο καθημερινός κόσμος, αλλά και 

στην προσβασιμότητα. Για μια ακόμη φορά θα ξεκινήσει λέγοντας για την οικογένειά 

του,  που τον έχει βοηθήσει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Από το τέλος της 

προηγούμενης ενότητας τονίζει ότι ‘’ Χαίρομαι για τον εαυτό μου, που έχω καταφέρει 

τόσα, όχι τόσο για μόνος μου αλλά και για οικογένεια – φίλοι που με βοήθησαν και με 

βοηθάνε. ‘’. Έτσι, θέλοντας να εξηγήσει ότι η οικογένεια είναι αυτή που θα σου 

προσφέρει τις σωστές βάσεις, στη συνέχεια όμως θα εξηγήσει ότι πρέπει  να σταθείς 

και μόνος σου. Αυτό έχει καταφέρει ο Στέλιος και αυτό θέλει να μοιραστεί, λέγοντας 

πως δεν φτάνει μόνο η οικογένεια αλλά και το γεγονός ότι σε κάποια φάση σταματάει 

να υπάρχει η οικογένεια αλλά υπάρχουν οι φίλοι. Έρχεσαι αντιμέτωπος με τον κόσμο, 

την ζωή αυτή καθαυτή. Που πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολη. Παρόλα αυτά σε 

αυτό το σημείο θα επιχειρηματολογήσει για όλα αυτά που του έχει δώσει η 

οικογένειά του και τον έχουν κάνει να σταθεί δυνατό στα εμπόδια που μπορεί να 

βρίσκει μπροστά του. Και κάπως έτσι θα γίνει και η μετάβαση στην έκτη ενότητα που 

θα ξεκινήσει να σχολιάζει τα πάντα για την οικογένεια του, τονίζοντας την φράση ‘’ 

Όπως σε είπα σε όλο αυτό με βοήθησε πολύ η οικογένεια μου’’. Γεγονός που επεξηγεί 

τον χαρακτήρα του Στέλιου αλλά και την δύναμη που έχει λάβει από την οικογένεια 

του. Ακόμη, ύστερα από τόσες αναφορές που έχει κάνει σε αυτήν, δεν θα μπορούσε 

να λείπει και μια αναλυτικότερη αναφορά. Η σύνδεση που πραγματοποιείται σε αυτό 

το σημείο είναι και σημασιολογική αλλά κυρίως βοηθάει και η συνδετική φράση ‘’ 

όπως σε είπα..’’ μέσω της οποίας θέλει να δείξει ότι έχουν προαναφερθεί και άλλες 

πληροφορίες αλλά τώρα έφτασε το σημείο για να μιλήσει πιο διεξοδικά. Στο τέλος 

της έκτης ενότητας θα μιλήσει και για τους συγγενείς του τονίζοντας ότι ‘’ Πάντα 

όπου και αν πάνε θα με πάρουν μαζί τους.’’ Και με αφορμή αυτό θα γίνει η μετάβαση 

στην έβδομη ενότητα, στην οποία θα αναφερθεί στην Αγγλία, όπου έχει ταξιδέψει 

αρκετές φορές, λόγω του ότι μένει εκεί η θεία του και τον προσκαλεί συνεχώς. Με 

αυτό τον τρόπο θα επιχειρηματολογήσει για τα όσα είπε στην κατακλείδα της 

προηγούμενης ενότητας. Και θα εξηγήσει για τις συμπεριφορές που έχουν οι 

άνθρωποι εκεί για τα άτομα με ειδικές ικανότητες. Θα αναφερθεί σε εξωτερικά 

γεγονότα και δυσκολίες που αντιμετώπισε, μέσω των οποίων για μια ακόμα φορά 

κάποιος θα καταλάβει την δύναμη ψυχής που έχει ο Στέλιος, αφού δεν αφήνει τίποτα 

και κανέναν να τον επηρεάσει αρνητικά. Τέλος, αν και παραπάνω παρατηρήθηκε ότι 

μοιράστηκε αρκετά πράγματα για τη ζωή και τα βιώματά του, δεν γνώριζε σε τι άλλο 

να αναφερθεί έτσι ρωτήθηκε αν οι γονείς του ποτέ του μίλησαν ή αν έχουν συζητήσει 
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για το πώς ένιωσαν όταν ανακάλυψαν το ‘’πρόβλημα’’ που είχε. Σημασιολογικά 

υπάρχει μια ένωση με τις παραπάνω και τις πρώτες ενότητες στις οποίες αναφέρεται 

στην οικογένειά του αλλά  και την αντιμετώπιση που έλαβε. Παρόλα αυτά δεν 

υπάρχει κάποια παραπάνω σύνδεση όσον αφορά συνδετικές φράσεις ή λέξεις, διότι 

απαντάει στο ερώτημα που του έχει τεθεί. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα είναι 

περιεκτικός και δεν θα αναλύσει πολλά, αλλά για μια ακόμα φορά θα 

επιχειρηματολογήσει υπέρ της οικογένειάς του. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, 

μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι ο Στέλιος στον προφορικό του λόγο κατάφερε να 

εξηγήσει τα πάντα με έναν σωστό τρόπο αλλά και με μια σειρά, χωρίς να μπερδεύει 

τον ακροατή ή αυτόν που διαβάζει την συγκεκριμένη αυτοβιογραφική συνέντευξη. 

Όλες οι αφηγηματικές ενότητες ενώνονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους και αυτό 

βοηθάει και τον άλλον να καταλάβει πολλά πράγματα και για τον Στέλιο αλλά και για 

διάφορα περιστατικά ή γεγονότα που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου 

με ειδικές ικανότητες. Σε αυτό βοηθάει πολύ και  η συχνή χρήση παραδειγμάτων που 

χρησιμοποιεί.  

 

3
δ
) Ανάλυση προ-κατακλείδας και κατακλείδας, που συνήθως 

περιλαμβάνουν εντατικές δραστηριότητες επιχειρηματολογίας και 

αναδεικνύουν το αντανακλαστικό αυτοβιογραφικό έργο του 

πληροφορητή 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει ανάλυση της προ- κατακλείδας και κατακλείδας της κάθε 

αφηγηματικής ενότητας, με αποτέλεσμα να φανεί πώς ο αφηγητής αποφασίζει να 

κλείσει κάθε ενότητα- κάθε θέμα που παρουσιάζεται. Με αυτό θα αποκαλυφθούν 

πολλά στοιχεία και για τον ίδιο αλλά και για το πώς αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα 

επιχειρήματά του. Ξεκινώντας με την πρώτη κατακλείδα της αφηγηματικής ενότητας 

‘’  Κυρίως, η ζωή μου κυλούσε ομαλά, δεν είχα κάποιο πρόβλημα, λόγω του ότι δεν 

είχα πάθει κάποιο ατύχημα ή ότι (παύση) δεν το έπαθα στην διάρκεια της ζωής μου. Εμ 

έμαθα να ζω με αυτό, άρα ποτέ μου δεν μου δημιούργησε κάποιο κόμπλεξ, ή κάποια 

δυσκολία στο να μην μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, όπως λένε οι 

περισσότεροι έμαθα να ζω με αυτό και έτσι το είχα πάνω μου.’’  διαπιστώνεται ότι 

προσπαθεί να κλείσει με ένα αισιόδοξο μήνυμα, αφού στην αρχή της ενότητας 
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περιγράφει την πάθησή του. Με αυτό νοείται πως ενώ προσπαθεί να εξηγήσει στον 

συνομιλητή του την πάθηση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας παρουσιάζοντας και τις 

δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει αυτή , θέλει να περάσει και το μήνυμα ότι 

μπορεί να υπάρχει μια αρνητική πλευρά αλλά σε όλα τα θέματα πάντα υπάρχει και η 

θετική πλευρά. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος έχει 

καταφέρει πολλά και συνεχίζει να καταφέρνει πολλά χωρίς η πάθησή του να του 

προκαλεί κάποιο σοβαρό εμπόδιο.  O Στέλιος σε κάθε σημείο της αυτοβιογραφικής 

συνέντευξης του θα προσπαθεί να γεμίζει αυτοπεποίθηση τον κόσμο και να εξηγεί 

πως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά άμα κάποιος απλά είναι καθηλωμένος σε ένα 

αμαξίδιο, αφού την δύναμη μπορεί κάποιος να την πάρει από τους δικούς του 

ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, αν και στην αρχή κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, στις 

τελευταίες προτάσεις της ενότητας μιλάει για το τώρα. Στο τέλος της δεύτερης 

ενότητας συναντώνται τα λόγια ‘’ Γενικά, μετά και εγώ δεν άφησα τον εαυτό μου στην 

τύχη του, στο ότι δεν μ ’άρεσε ποτέ να μένω μόνος μου ή το ότι επειδή είμαι σε 

αμαξίδιο μπορεί να με κοιτάνε κάποιοι στον εξωτερικό χώρο να κάτσω και να σκεφτώ 

ντροπή ή να αγχωθώ στο ένα ή το άλλο, αντιθέτως με έκανε ακόμα πιο κοινωνικό και 

να θέλω να γνωρίσω ακόμα περισσότερα άτομα. ‘’  Σε αυτό το σημείο, ενώ μιλάει και 

περιγράφει για τα σχολικά του χρόνια αλλά και τις εμπειρίες που είχε στο σχολείο, ως 

ένα άτομο με κινητικές ικανότητες, πάλι προς το τέλος θα τονίσει σημεία του 

χαρακτήρα του. Δηλαδή, εξηγεί πώς μπορεί να έχει αντιμετωπίσει κάποια δύσκολα 

γεγονότα, αυτά όμως δεν τον έκαναν να τα παρατήσει , ούτε να νιώσει κατώτερος. 

Συνεχίζει λέγοντας πως δεν ήθελε ποτέ να μένει μόνος του, μιας και είναι αρκετά 

δραστήριος και για αυτό το λόγο υπενθυμίζει ότι ποτέ κανείς δεν πρέπει να το βάζει 

κάτω. Είναι μια κατακλείδα που θα σταθεί αφορμή για να συνεχίσει και να εξηγήσει 

στην παρακάτω ενότητα μια ακόμη επιτυχία του. Ταυτόχρονα, με την συγκεκριμένη 

πρόταση θα κλείσει την αναδρομή που έκανε στα σχολικά του χρόνια και θα 

συνεχίσει με χρονολογική σειρά να μιλάει για το αμέσως επόμενο βήμα του, που ήταν 

η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αφού θα μιλήσει και για τις εμπειρίες που είχε όσον 

αφορά το πανεπιστήμιο, θα κλείσει την ενότητα λέγοντας ‘’ Στόχος μου τώρα στην 

εκπαίδευση είναι να κάνω το μεταπτυχιακό μου, κυρίως στην ελεγκτική γιατί από 

μικρός είχα ένα όνειρο να γίνω λογιστής. Αυτά ήταν κατά κύριο λόγο η ζωή μου. ‘’  

Μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι θέλει να κλείσει την συγκεκριμένη ενότητα με τον 

επόμενο στόχο που έχει και θέλει να πραγματοποιήσει στην ζωή του, δίνοντας στον 

άλλον να καταλάβει ταυτόχρονα πόσα έχει επιτύχει στην ζωή του. Πολλές φορές θα 
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εντοπιστούν στα λόγια του, στις τελευταίες φράσεις κάθε ενότητας, οι εναλλαγές των 

χρόνων. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρεται στον παρελθόν και αμέσως να γυρνάει στο 

παρόν θέλοντας να δείξει το τωρινό αποτέλεσμα, ώστε και πάλι να περάσει κάποιο 

μήνυμα. Επιπρόσθετα, εξηγεί πως όλα αυτά ήταν η ζωή του και όσα έχει καταφέρει, 

αποδεικνύοντας ίσως και το γεγονός ότι δεν γνώριζε στη συνέχεια και σε τι άλλο να 

αναφερθεί. Παρόλα αυτά θα περάσει στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα που θα 

εξηγήσει για την γυμναστική. Στην προ- κατακλείδα και κατακλείδα της 

συγκεκριμένης αφηγηματικής ενότητας θα πει ‘’ Να φτάσω σε αυτό το σημείο. 

Χαίρομαι για τον εαυτό μου, που έχω καταφέρει τόσα, όχι τόσο για μόνος μου αλλά και 

για οικογένεια – φίλοι που με βοήθησαν και με βοηθάνε.’’ Για μια ακόμη φορά θα 

προσπαθήσει να κλείσει την αφηγηματική ενότητα που έχει να κάνει με την 

γυμναστική, μιας και στην συνέχεια θα αναφερθεί σε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. 

Ταυτόχρονα όμως, αν και αναφερόμενος στο παρελθόν κυρίως , αφού εξηγεί για την 

σημαντικότητα της γυμναστικής και το πόσο τον βοήθησε , ώστε να φτάσει στις 

διακρίσεις, θα αναφερθεί και πάλι στο παρόν. Λέγοντας πως χαίρεται για τον εαυτό 

του που έχει καταφέρει τόσα, αλλά ευχαριστώντας επίσης και τους γονείς του αλλά  

και τους φίλους του που βρίσκονται πάντα στο πλευρό του. Δείχνοντας έτσι την 

μεγάλη εκτίμηση και αγάπη που τους έχει. Συνεχίζοντας, τονίζοντας και πάλι για την 

οικογένειά του θα αναφερθεί σε κάτι διαφορετικό που είναι η καθημερινή του ζωή 

και οι εμπειρίες του κλείνοντας με τις φράσεις ‘’ Το ότι ο φίλος μου ας πούμε μετά δεν 

θα το πει σε εμένα. Δεν είναι αυτή η πράξη, πρέπει να συζητάς τα πράγματα, με το 

άτομο με την αναπηρία εφόσον βέβαια έχει αυτός σώας τας φρένα και αφού γνωρίζει 

τις περιπτώσεις και να βρεις μια λύση.’’ Με τις παραπάνω φράσεις αρχικά, θα κλείσει 

την ενότητα που αναφέρεται στους φίλους του, στις διάφορες εμπειρίες που έχει 

βγαίνοντας έξω ταυτόχρονα όμως θα κλείσει και με ένα συμπέρασμα, 

επιχειρηματολογώντας. Αφού θα μιλήσει για τις περίεργες συμπεριφορές που έχουν 

κάποιοι άνθρωποι όταν βλέπουν τον Στέλιο στο αμαξίδιο, οι οποίοι αντί να 

αναφέρουν τον προβληματισμό τους στον ίδιο , αναφέρονται στους φίλους του 

τονίζοντας πως τον ενοχλεί αυτό. Με αυτό εξηγεί πως δεν είναι μικρό παιδί ούτε  έχει 

κάποιο νοητικό πρόβλημα ώστε να μην μπορεί να καταλαβαίνει. Και έτσι αφού έχει 

εκμυστηρευτεί όλα τα παραπάνω θέλει να περάσει το μήνυμα πως μπορεί να 

αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες από τη στιγμή κιόλας που έχει σώας τας φρένας. 

Επιπρόσθετα, αν και αναφέρεται στον εαυτό του και στις προσωπικές του ιστορίες, το 

μήνυμα που θα περάσει στο τέλος δεν θα είναι τόσο προσωπικό. Χρησιμοποιεί το 
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πληθυντικό θέλοντας να μιλήσει και να υπερασπιστεί όλα τα άτομα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν παρόμοια πάθηση, προτρέποντας τον καθένα να μιλάει σε αυτά τα 

άτομα και τον ίδιο, ώστε να βρίσκουν  όλοι μαζί μια μέση λύση και ταυτόχρονα να 

μην αποξενώνουν αυτούς σαν να είναι τελείως διαφορετικά. Αργότερα, θα περάσει σε 

μια άλλη ενότητα, στην οποία θα μιλήσει ανοιχτά και αναλυτικά για την οικογένεια 

του και τα συναισθήματά του. Τονίζοντας την αξία της οικογένειας, διότι είναι αυτή 

που θα σου δώσει τις βάσεις αλλά και τις αμέτρητες βοήθειες τις, ώστε να σταθείς 

στα πόδια σου. Στην συγκεκριμένη προ – κατακλείδα και κατακλείδα είναι οι εξής 

προτάσεις ‘’ πχ. Με τη θεία μου που μένει στο εξωτερικό πάντα μου λέει λόγω του ότι 

είναι στο Λονδίνο και καθημερινά υπάρχουν φθηνές πτήσεις ‘’ έλα όποτε μπορείς για 

κάνα σκ’’ και έχω πάει ήδη 4-5 φορές και γενικότερα είναι πολύ ανοιχτή στο ότι, ποτέ 

τους δεν σκέφτονται πως έχουν ένα ανίψι, ένα εγγόνι με αναπηρία και ούτε ποτέ θα με 

αντιμετωπίσουν σε φάση ‘’ αχ, άσε το παιδί στην άκρη, γιατί έχουμε να κάνουμε μια 

σοβαρή δουλειά’’.  Πάντα όπου και αν πάνε θα με πάρουν μαζί τους.’’ Στις τελευταίες 

προτάσεις αυτής της ενότητας θα αναφερθεί στους υπόλοιπους συγγενείς του, μιας 

και παραπάνω έχει αναλύσει για την μητέρα, τον πατέρα και την αδερφή του. Γίνεται 

αντιληπτό , πως από τη στιγμή που έστω και στο τέλος κάνει αναφορά στους 

συγγενείς του και συγκεκριμένα για την θεία του, πόσο τον έχουν βοηθήσει και αυτοί. 

Μπορεί να καταλάβει κάποιος  ότι ο Στέλιος έχει δεχθεί μεγάλη αγάπη, κάτι που τον 

βοήθησε φυσικά να φτάσει και σε αυτό το σημείο που βρίσκεται και σήμερα. Στις 

τελευταίες προτάσεις του μιλάει για την θεία του η οποία μένει στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στην Αγγλία. Μια χώρα που έχει επισκεφθεί ο Στέλιος αρκετές φορές, 

χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με την κινητική του ικανότητα. Ακόμη, 

τονίζει πως ποτέ κανένας στην οικογένεια του δεν τον έκανε πέρα, όταν 

προγραμμάτιζαν εκδρομές ή ταξίδια, διότι κανένας δεν επηρεαζόταν που τον έβλεπε 

στο αμαξίδιο. Με όλα τα παραπάνω ο ίδιος θέλει να αποτυπώσει και τα 

συναισθήματα που έχει για την οικογένειά του αλλά θέλει να περάσει και το μήνυμα , 

ταυτόχρονα, πως ο καθένας μπορεί να ταξιδέψει ακόμα και σε μια χώρα του 

εξωτερικού. Θέλει να περάσει μέσα από τα λόγια του τη δύναμη για τη θέληση ζωής 

που πρέπει να έχει κάποιος, ώστε να μην χάνει τόσο σημαντικά πράγματα μόνο και 

μόνο επειδή δεν έχει αυτοπεποίθηση ή ντρέπεται για αυτά που του έχουν συμβεί. 

Φτάνοντας στο τέλος, θα μιλήσει και για τις εμπειρίες του στην Αγγλία, εξηγώντας 

ένα περιστατικό που του έτυχε όσον αφορά την προσβασιμότητα, συγκρίνοντας έτσι 

τις καταστάσεις αυτές με το αν συνέβαιναν στην Ελλάδα . Θα κλείσει λέγοντας ‘’ 
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Βέβαια μπορεί να υπάρξει και κάποιος που να πει όχι αλλά αν τον γράψεις και 

φωνάζεις τον επόμενο, τόσο απλό. Είναι αυτό που λέμε ζεις στην Ελλάδα.’’ Οι 

τελευταίες προτάσεις της έβδομης ενότητας θα αποτυπώσουν τις απόψεις του Στέλιου 

για τον ελληνικό λαό αλλά και την βοήθεια που προσφέρουν σε τέτοια ζητήματα 

όπως είναι η βοήθεια ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα. Στην Αγγλία, όπως 

αναφέρει παραπάνω τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, διότι οι άνθρωποι είναι πιο 

κρύοι και δεν θα κάτσουν να σε βοηθήσουν τόσο απλά. Αυτό δεν ισχύει στην 

Ελλάδα, εξηγεί, και φέρνει διάφορα παραδείγματα ώστε να επιχειρηματολογήσει για 

τα όσα έχει δει και περάσει. Τα επιχειρήματα που θα εκφέρει θα είναι για μια ακόμη 

φορά αυτοβιογραφικά, θέλοντας να πείσει με τα λεγόμενά του. Έτσι, στο τέλος θα 

εκφράσει και την αγάπη που έχει για την χώρα του αλλά και τον ελληνικό λαό, 

παρόλο που μπορεί να έχει περάσει και δύσκολα. Πιστεύοντας πως άμα το άτομο με 

κινητικές ικανότητες έχει θάρρος μπορεί να τα καταφέρει μια χαρά. Στην τελευταία 

ενότητα θα μιλήσει για μια τελευταία φορά για την οικογένεια του και την 

αντιμετώπιση που έλαβε από αυτούς. Ο καθένας με όλα τα παραπάνω μπορεί να 

αντιληφθεί πλέον πως η αντιμετώπιση που έλαβε ο Στέλιος ήταν και είναι θετική, 

δημιουργώντας τον πολλά όμορφα συναισθήματα. Οι τελευταίες φράσεις που θα 

αποφασίσει με αυτές να κλείσει την αυτοβιογραφική του συνέντευξη είναι ‘’ Είχα 

προσαρμοστεί ήδη από μικρός και έτσι αφού περνούσαν τα χρόνια δεν άλλαξε κάτι. 

Αυτά. Τώρα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω .  ‘’ Πριν ευχαριστήσει τον συνομιλητή του 

για αυτή την κουβέντα, κλείνοντας έτσι την αφήγηση του, θα αναφερθεί και στα 

συναισθήματα του. Συναισθήματα που έχουν να κάνουν με την πάθηση του, 

συναισθήματα που έχει δουλέψει από μικρός με την βοήθεια της οικογένειας του και 

των δικών του ανθρώπων, φτάνοντας στο τώρα. Ένα τώρα γεμάτο ελπίδες και 

αυτοπεποίθηση, που τον έχουν κάνει να στέκεται πλέον και μόνος του, 

αντιμετωπίζοντας ότι ευκολία ή δυσκολία του εμφανίζει η ζωή. Εξηγεί πως έχει 

προσαρμοστεί με την πάθηση του και πως δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή του, αφού 

δεν αφήνει αυτή να τον επηρεάσει αρνητικά παρά μόνο θετικά. Έτσι, με βάση όλα 

αυτά  που έχει πει θέλει να περάσει το μήνυμα πως και ένας άνθρωπος που μπορεί να 

είναι καθηλωμένος στο αμαξίδιο, άμα θέλει μπορεί να καταφέρει πολλά. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να αγαπήσει τον εαυτό του και το λεγόμενο πρόβλημα όπως το 

αποκαλούν μερικοί να το μετατρέψει σε ικανότητα.  
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3
ε
) Εντοπισμός των νημάτων του κειμένου 

Ιστοριογραμμή 

1. Γέννηση του Στέλιου Σέκερη 

2. Εμφάνιση της πάθησης νωτιαίας μυϊκής ατροφίας 

3. Δημοτικό 

4. Μετακόμιση  

5. Γυμνάσιο 

6. Λύκειο 

7. Πανεπιστήμιο 

8. Αποφοίτηση 

9. Πρακτική – πρώτη εργασία  

10.  Εύρεση Εργασίας 

11.  Έναρξη μεταπτυχιακού 

12.  Έναρξη γυμναστικής – ένταξη σε αθλητικό σύλλογο  

13.  Ταξίδι στην Αγγλία  

 

 

Παραπάνω πραγματοποιήθηκε η Ιστοριογραμμή της κύριας αφήγησης που υπήρξε 

από τον Στέλιο. Με αυτό νοείται πώς ο Στέλιος θέτει τα γεγονότα και τις εμπειρίες 

της ζωής του σε μια σειρά. Μέσα από αυτό αποκαλύπτεται ποια γεγονότα έχει ως πιο 

σημαντικά στη ζωή  του και θεωρεί καλό να αναφέρει πρώτα και ποια δεν έχουν τόση 

σημασία ίσως για αυτόν. Διότι, διαβάζοντας κάποιος την αυτοβιογραφική του 

συνέντευξη και με βάση τον  πρώτο χρονολογικό πίνακα θα αντιληφθεί πως δεν βάζει 

τα πάντα σε μια χρονολογική σειρά. Επίσης, κάποιος μπορεί να καταλάβει πως σε 

μερικά θέματα ενώ είναι αναλυτικός, σε κάποια άλλα δεν αφηγείται τόσα και επιλέγει 

να είναι λακωνικός. Ένα τέτοιο θέμα είναι η εκπαίδευση. Στην κύρια αφήγηση, θα 

φανεί πως ο Στέλιος δεν θα αναφέρει τόσες πληροφορίες όσες θα περίμενε κάποιος. 

Ακόμη, θα περίμενε κανείς να αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετώπισε στα 

σχολικά του χρόνια λόγω της πάθησής του, κάτι που δεν κάνει. Παρόλα αυτά, μιλάει 

για τις θετικές αναμνήσεις που έχει κρατήσει και θα αναφερθεί λίγο εκτενέστερα στο 



[56] 
 

θέμα της προσβασιμότητας. Δείχνοντας έτσι, πως όλα τα άλλα θέματα όπως είναι το 

αναλυτικό πρόγραμμα, τα μαθήματα, οι συμπεριφορές των καθηγητών δεν είναι τόσο 

σημαντικά στο να τα αναφέρει, όσο είναι η προσβασιμότητα στο σχολείο σε παιδιά 

που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζει όλα τα 

άλλα θέματα, υπογραμμίζοντας πως η κυριότερη δυσκολία που μπορεί να βρει ένα 

άτομο με παρόμοιες παθήσεις είναι η πρόσβαση. Είτε αυτή έχει να κάνει με την 

είσοδο στο σχολείο, είτε με την είσοδο στις τουαλέτες. Παρόλα αυτά, για μια ακόμη 

φορά ο Στέλιος, αν και θα αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό εξηγώντας το σπουδαίο 

ρόλο που παίζει για ένα παιδί με κινητικές ικανότητες, δεν θα αναφερθεί σε κάποιο 

παράπονο. Από τη στιγμή που στο δικό του σχολείο, όλα τα βρήκε έτοιμα. Αυτό 

συνέβη επειδή πριν από αυτόν υπήρξε και ένα άλλο παιδί καθηλωμένο σε αμαξίδιο 

που κυνήγησε τα δικαιώματα του. Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε ίσως συναντούσαμε 

έναν διαφορετικό Στέλιο, που θα είχε να μιλήσει για διαφορετικές εμπειρίες και 

αναμνήσεις. Εν κατακλείδι, υπάρχει ένα παιδί, ο Στέλιος, που παρά την πάθηση του, 

δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία, ούτε ποτέ δέχτηκε ρατσιστικές συμπεριφορές 

όπως υποστηρίζει ο ίδιος και έχει μόνο καλά να θυμάται από αυτά τα χρόνια. Χρόνια 

που τον βοήθησαν στο να φτάσει στο πανεπιστήμιο, σε ένα μέρος που και πάλι δεν 

αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες. Αναλύοντας τα παραπάνω, μπορούν να υπάρξουν 

δύο εκδοχές. Στην πρώτη εκδοχή μπορεί να υποστηριχτεί πως ο Στέλιος νιώθει 

αμήχανα στο να αναφερθεί σε αυτά τα χρόνια και ίσως να πέρασε δύσκολα, κάτι που 

του δημιουργεί άσχημα συναισθήματα που ίσως δεν θέλει να μοιραστεί. Στην δεύτερη 

εκδοχή μπορεί να υποστηριχθεί πως τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και πως 

όντως έχει περάσει όμορφες στιγμές στο εκπαιδευτικό σύστημα και ποτέ κανένας δεν 

του συμπεριφέρθηκε ως ένα άτομο κατώτερο. Και για αυτό το λόγο ίσως, μιας και 

του έχουν πάει όλα τόσο καλά και θετικά, δεν βρίσκει τις κατάλληλες πληροφορίες 

για να μοιραστεί. Η εκπαίδευση, όμως, είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πολύ 

ενδιαφέρον όταν έχει να κάνει με συνεργασία με ένα άτομο που βρίσκεται 

καθηλωμένο σε ένα αμαξίδιο. Ταυτόχρονα, όταν συναντάει κάποιος αυτά τα δύο, του 

γεννιούνται αμέτρητες ερωτήσεις. Για αυτό το λόγο, αφού ο Στέλιος δεν ανέπτυξε 

περαιτέρω θέματα εκτός της προσβασιμότητας που θεωρούσε σημαντική, του 

προτάθηκαν κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες πρόθυμα και απάντησε. Αυτές είχαν να 

κάνουν με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα μαθήματα, την συμπεριφορά των 

καθηγητών και άμα ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι και τέλος για το άμα 

αντιμετώπισε κάποιες άλλες δυσκολίες. Όσον αφορά το τελευταίο θέμα πιο 
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συγκεκριμένα ρωτήθηκε ‘’ Εκτός από τις σχολικές υποδομές, δεν υπήρξαν άλλα 

πράγματα που σε δυσκόλεψαν στο σχολείο ;’’ Η απάντηση του ήταν αρνητική. 

Παρόλο που δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία, εκτός από την προσβασιμότητα 

μερικές φορές, αφού όλα τα σχολεία δεν τηρούσαν πάντα τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, θα εξηγήσει αναλυτικά πως ποτέ δεν έπεσε και θύμα ρατσιστικών 

σχολίων. Αναλύει πως πάντα είχε φίλους, που βρίσκονταν αλλά  και συνεχίζουν να 

βρίσκονται στο πλευρό του και φυσικά δεν παραλείπει να σχολιάσει και για τους 

γονείς τους. Φυσικά, αναφέρει, πως για όλα αυτά ίσως φταίει και ο δυνατός 

χαρακτήρας που έπλασε, στον οποίο φυσικά δεν έλειψαν και οι γονείς του, οι οποίοι 

πάντα τον πίστευαν και τον γέμιζαν με ελπίδες. Με τον χαρακτήρα που δημιούργησε 

ο Στέλιος, δεν έδωσε το δικαίωμα σε κανέναν να τον θεωρεί κατώτερο ή πως δεν 

μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Ο Στέλιος αποτελεί ένα παράδειγμα θέλησης και 

αυτοπεποίθησης. Σε αυτό το σημείο αντιλαμβάνεται κανείς πως σε όλα αυτά μπορεί 

να αναφέρθηκε και στην κύρια αφήγησή του, αλλά δεν τα ανέλυσε τόσο πολύ όσο 

κάνει σε αυτό το σημείο. Δίνοντας έτσι και στον συνομιλητή του να καταλάβει 

κάποια πράγματα. Σε αυτό βοηθάνε τα προσωπικά παραδείγματα που φέρνει που τον 

κάνουν και πιο παραστατικό. Η δεύτερη ερώτηση που του έγινε ήταν η εξής ‘’ Οι 

εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες σου; σε αντιμετώπισαν σύμφωνα με τις 

προσδοκίες σου; ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι ; ‘’. Σε αυτό το σημείο ο Στέλιος θα 

αναφερθεί αναλυτικά στους καθηγητές και στις σχέσεις που είχε με αυτούς. Κάτι που 

στην κύρια αφήγηση δεν κάνει. Παρά μόνο αναφέρεται λακωνικά λέγοντας ότι έχει 

μόνο καλά να θυμάται. Μέσω αυτών μπορεί και πάλι να σκεφτεί κάποιος μήπως δεν 

θέλει να αναφερθεί διότι δεν έχει θετικές εμπειρίες τελικά; Μήπως κάποιοι τον έχουν 

φέρει σε δύσκολη θέση; Όλα αυτά τα ερωτήματα όμως για μια ακόμη φορά θα 

διαψευστούν από τον ίδιο. Σε αυτήν την πρόσθετη ερώτηση θα εξηγήσει πως ποτέ 

κανένας δεν του συμπεριφέρθηκε άσχημα, ακόμα και αν στην αρχή υπήρχε ένα 

περίεργο κλίμα. Με τον όρο περίεργο κλίμα, εννοείται, πως στην αρχή μερικοί 

καθηγητές δεν γνώριζαν πώς να συμπεριφερθούν απέναντι του, κάτι που προκαλούσε 

αμηχανία. Όλα αυτά περνούσαν όμως όταν γνωρίζονταν καλύτερα, καθώς και όταν η 

μητέρα του πάντα ενημέρωνε τους καθηγητές, τονίζοντας πως δεν έχουν κάτι να 

φοβηθούν από τον Στέλιο, μιας και νοητικά είναι καλά. Το μόνο μείον όσον αφορά 

τους καθηγητές είναι ότι δεν λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν 

πολλά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. 

Καθηγητές και δάσκαλοι που ασχολούνται με παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν και για 
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αυτά τα θέματα, ώστε όταν έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες παθήσεις να μην 

δημιουργούνται προβλήματα. Πολλές φορές, εξηγεί ο Στέλιος τον φόβο που είχε 

μήπως κάποιος καθηγητής τον έφερνε σε δύσκολη θέση ή του φερόταν ως κατώτερο 

ον επειδή βρίσκεται σε ένα αμαξίδιο ή και επειδή δεν γνωρίζει πολλά. Παρόλα αυτά 

δεν βρέθηκε ποτέ σε μια τέτοια θέση, κάτι που τον χαροποιεί ιδιαίτερα και τον κάνει 

να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό. Τέλος, ρωτήθηκε ‘’ Το αναλυτικό πρόγραμμα ήταν 

συμβατό με τις ανάγκες σου; Υπήρξαν μαθήματα που θα έπρεπε να προσαρμοστούν 

στις ανάγκες σου, ώστε να μπορέσεις να παρακολουθήσεις και να ανταποκριθείς σε 

αυτά; ‘’ . Σε αυτήν την τελευταία ερώτηση θα αναφερθεί και πάλι ο Στέλιος χωρίς 

καμία δυσκολία, λέγοντας κάποια πράγματα όχι όμως τόσο αναλυτικά. Θα 

υποστηρίξει πως δεν υπήρχε θέμα στο αναλυτικό πρόγραμμα, μιας και νοητικά είναι 

καλά, επομένως μπορούσε να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα χωρίς κανένα 

πρόβλημα. Το μόνο μάθημα που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει ήταν η 

γυμναστική. Παρόλα αυτά δεν τον ενόχλησε ποτέ αυτό, διότι πάντα ο γυμναστής τού 

αφιέρωνε χρόνο για κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις. Όπως μπορεί να διαπιστώσει 

κάποιος, ο Στέλιος στην κύρια αφήγησή του όλα τα παραπάνω δεν τα είχε αναφέρει. 

Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει στο να απαντήσει χωρίς ντροπή και αμηχανία σε ό,τι 

ερωτήματα του τέθηκαν αργότερα. Εκθέτοντας για μια ακόμη φορά τις απόψεις και 

σκέψεις του για συγκεκριμένα θέματα.  

Κεφάλαιο 6 

4
ο
 Στάδιο- Αναλυτική αφαίρεση 

4
α
) Εξετάζει τη διαδοχική σειρά και τους υπέρ -τμηματικούς δείκτες 

των αφηγηματικών ενοτήτων της κύριας ιστοριογραμμής και την 

έναρξη, την εξέλιξη και την κατάληξη των διαδικασιών βιογραφικών 

δομών, το διαδοχικό συνδυασμό τους και τον ανταγωνισμό τους και / 

ή την αμοιβαία υποστήριξή τους, προκειμένου να συζητήσει τις 

κυρίαρχες δομές των βιογραφικών διαδικασιών στα κοινωνικά τους 

πλαίσια 

Στη συγκεκριμένη αυτοβιογραφική συνέντευξη υπάρχουν αρκετά βιογραφικά 

σχήματα δράσης. Με αυτό νοείται πως το πρόσωπο, το οποίο αφηγείται διαμορφώνει 
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ενεργά την πορεία της ζωής του, απαντώντας σε ζητήματα που προκύπτουν από το 

περιβάλλον. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας και αξιολογεί με διαφορετικό 

τρόπο κάποιες καταστάσεις. Θα μιλήσει και για το εκπαιδευτικό, οικογενειακό και 

επαγγελματικό τομέα, κάτι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αποτυπώνεται 

η αλήθεια με ένα διαφορετικό τρόπο, μιας και ο αφηγητής είναι άτομο με κινητικές 

ικανότητες. Από την αρχή της συνέντευξης ο Στέλιος θα αναφερθεί στην πάθησή του, 

περιγράφοντας την για όσους δεν την γνωρίζουν και καταλήγοντας σε ένα θετικό 

μήνυμα. Το ότι δεν στεναχωρήθηκε ποτέ για την πάθηση του αλλά παρόλα αυτά 

έμαθε να ζει με αυτήν. Θα φανεί σε πολλά σημεία ότι όποια δυσκολία ή αδιέξοδο 

εμφανίστηκε στην πορεία της ζωής του, τα αντιμετώπισε με θετική διάθεση και χωρίς 

να το βάλει κάτω. Ένα γεγονός που προκαλεί θαυμασμό αλλά ταυτόχρονα γεμίζει και 

αυτοπεποίθηση για όποιον τον παρακολουθεί. Μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι ένα 

σχήμα δράσης που εμφανίζεται σε αυτό το σημείο είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο 

Στέλιος τις διάφορες καταστάσεις της ζωής του. Αργότερα, θα κάνει λόγο για τα 

σχολικά του χρόνια. Χρόνια τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεχάσει, μιας και έχει 

πολλά να θυμάται. Θα αναφερθεί σε θέματα προσβασιμότητας, εξηγώντας την 

σημαντικότητα του θέματος για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα 

και θα αναφερθεί στην καλή συμπεριφορά των καθηγητών αλλά και των φίλων του. 

Συνειδητοποιεί κανείς πως ο Στέλιος παρουσιάζει με τη σειρά θα λέγαμε, κάποια 

γεγονότα σαν να τα ζει από την αρχή και σε κάθε σταθμό της ζωής του θα εκφράσει 

πάντα τα συναισθήματα του, τα οποία κυρίως είναι θετικά. Με αυτό θέλει να 

αποδείξει πως ακόμα και ένα άτομο καθηλωμένο στο αμαξίδιο, μπορεί να κάνει 

πολλά αλλά και να ζήσει όμορφες εμπειρίες. Τέτοιες εμπειρίες στο σχολικό 

περιβάλλον παραδείγματος χάρη ήταν και οι μεγάλες εκδρομές που πήγαιναν όλοι 

μαζί. Κάποιος θα σκεφτόταν πως ίσως ένα τέτοιο άτομο δεν θα είχε τόσες καλές 

σκέψεις για το σχολείο, σκεπτόμενος και την κατάσταση της Ελλάδας, αλλά και τις 

εγκαταστάσεις των σχολείων. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύδεται από τον ίδιο, δίνοντας 

ελπίδα και σε άλλα πολλά άτομα. Στη συνέχεια αναφερόμενος στο πανεπιστήμιο, θα 

εκφράσει κυρίως την εμπειρία του για την πρακτική άσκηση. Μιας και μέσω αυτής 

ήρθε σε πρώτη επαφή με το εργασιακό κομμάτι τονίζοντας την δυσκολία που υπάρχει 

στο να συνδέσεις την θεωρία με την πράξη. Αυτά που έχεις μάθει στο πανεπιστήμιο 

δηλαδή με την καθημερινότητα και τον κόσμο  με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή. Σε 

αυτό το σημείο πραγματοποιείται ένα ακόμη σχήμα δράσης το οποίο είναι η εκτίμηση 

και αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ των σχεδίων και της υλοποίησής τους. 
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Αργότερα, θα κάνει λόγο για τα επαγγελματικά του σχέδια, περιγράφοντας 

ταυτόχρονα και την δυσκολία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα. Για 

μια ακόμη φορά όμως, ο Στέλιος δεν θα εκφράσει την απογοήτευση του παρά θα 

δείξει την πίστη και την θετική ενέργεια που έχει. Επιπρόσθετα, μέσα από αυτές τις 

πληροφορίες που θα δώσει, θα δώσει και μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζονται 

στον επαγγελματικό τομέα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εμπειρίες και οι απόψεις του 

Στέλιου και σε αυτό το σημείο είναι θετικές. Αφού, εξηγεί πως όταν έκανε ο ίδιος την 

πρακτική του δεν έλαβε κάποια ρατσιστική συμπεριφορά και δεχόταν καλές κριτικές 

ακόμα και από τον κόσμο, ο οποίος έμενε άναυδος από την ενέργεια που είχε ο ίδιος. 

Ένα ακόμα σχέδιο δράσης για το οποίο γίνεται λόγος είναι και η εκτέλεση ενός 

σχεδίου που είχε και φυσικά το κατάφερε. Αυτό ήταν το να περάσει στη σχολή που 

ήθελε αλλά και να ασχοληθεί στο συγκεκριμένο γραφείο. Τονίζει πως από μικρός 

ήθελε να γίνει λογιστής και για αυτό το λόγο κυνήγησε αλλά και κυνηγάει ακόμα την 

εκπαίδευση και τις σπουδές. Αρκετά σχήματα δράσης θα υπάρξουν και στην πέμπτη 

ενότητα, όπου ο Στέλιος θα αναφερθεί στην καθημερινή του ζωή, δίνοντας πολλά 

παραδείγματα όπως και την συμπεριφορά που έχουν πολλοί απέναντι σε αυτά τα 

άτομα. Θα περιγράψει συνήθως τι κάνει στην πόλη που ζει αλλά και πως 

αντιμετωπίζεται από άτομα όταν πηγαίνει σε μαγαζιά, όπως και πως αντιμετωπίζεται 

από άτομα που τον συναντάνε στο δρόμο. Μπορεί όλα τα περιστατικά να μην είναι 

τόσο θετικά, δίνει όμως στον άλλον να καταλάβει ότι δεν ντρέπεται για αυτό που 

είναι και ότι ποτέ δεν άφησε τις απόψεις των άλλων να καθορίζουν την ζωή του. 

Όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος και σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα ακόμα σχήμα 

δράσης που είναι η συναισθηματική βούληση, αλλά και τα θετικά του συναισθήματα. 

Σε πολλές καταστάσεις ο Στέλιος θα κάνει χρήση της συναισθηματικής βούλησης 

αλλά και της λογικής. Για αυτό το λόγο, δεν θα τον συναντήσεις ποτέ να εκφράζεται 

άσχημα, αλλά να προσπαθεί να καταλάβει κάποιες καταστάσεις. Φυσικά, έντονα 

συναισθήματα θα αντικρίσει κάποιος όταν τον ακούει να μιλάει για την οικογένεια 

του. Άτομα τα οποία έχουν καθορίσει ενεργά την ζωή του και τον έχουν φτάσει στο 

σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Δείχνοντας του την αγάπη αλλά και την πίστη που 

έχουν απέναντι του. Αυτός είναι ίσως και ο βασικός λόγος που ο Στέλιος σήμερα 

είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση και δεν αφήνει κανέναν να του χαλάσει την διάθεση. 

Στην έβδομη ενότητα, επίσης, συναντώνται αρκετά σχήματα δράσης, μιας και θα 

περάσει στην σύγκριση της Αγγλίας με την Ελλάδα  αλλά και τις εμπειρίες που είχε 

σε συγκεκριμένα θέματα όπως ήταν η μετακίνηση και η προσβασιμότητα. Θα υπάρξει 
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λοιπόν, μια εκτίμηση και σύγκριση πάνω σε αυτά, οπού κερδισμένη βγαίνει η 

Ελλάδα. Με αυτό νοείται πως μέσα από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δώσει 

θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα είναι μια πιο φιλόξενη και ζεστή χώρα. 

Μια χώρα με ανθρώπους που άμα μπορούν να βοηθήσουν θα το κάνουν με χαρά. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και στην Αγγλία που τα πράγματα και οι άνθρωποι είναι πιο 

σκληροί και μαζεμένοι. Από όλα τα παραπάνω συνειδητοποιεί κανείς ότι ο Στέλιος 

αναφέρεται σε διάφορα θέματα και σε κοινωνικά πλαίσια εξηγώντας αναλυτικά τι 

συμβαίνει στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Φυσικά, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις 

παραμέτρους, αφού θεωρείται τυχερός σε πολλά, όπως είναι η εκπαίδευση κλπ. 

Παρόλα αυτά είναι πολύ καλό να γνωρίζεις και τέτοια άτομα, τα οποία 

κατακλύζονται από θετικά συναισθήματα και αγάπη για τη ζωή. 

Τώρα θα γίνει λόγος για τις λεγόμενες βιογραφικές τροχιές του πόνου. Δηλαδή, 

στιγμές οι οποίες είχαν να κάνουν με συντριπτικές καταστάσεις και οι οποίες έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή του αφηγητή. Με βάση αυτές, ο αφηγητής κλείστηκε στον 

εαυτό του και άρχισε να αποξενώνεται από τον κόσμο και τις καθημερινές του 

εργασίες. Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ή δεν 

συναντάμε στα λόγια και τη ζωή του Στέλιου. Ο Στέλιος, αν και μπορεί να πέρασε 

κάποιες δυσκολίες ή αμήχανες καταστάσεις, δεν το έβαλε κάτω. Ποτέ δεν 

αποξενώθηκε από τους φίλους του και την οικογένεια του. Πάντα, όποια δυσκολία 

και αν περνούσε, τους είχε δίπλα του και έπαιρνε ταυτόχρονα δύναμη και από τους 

ίδιους. Καμία κατάσταση, ακόμη και όταν καθηλώθηκε στο αμαξίδιο, δεν τον έκαναν 

να τα παρατήσει. Αντιθέτως, πάντα συνέχιζε αυτό που είχε ως στόχο και σκοπό και 

συνέχιζε τη ζωή του. Παρόλα αυτά, μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι ίσως ο Στέλιος δεν 

θέλησε να μοιραστεί ή να εκφράσει στην αυτοβιογραφική του συνέντευξη τις στιγμές 

αδυναμίας που μπορεί ίσως να είχε. Αυτό όμως δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς, 

αλλά παρά μόνο να σταθεί στα λεγόμενα του. 

Στη συνέχεια θα γίνει λόγος για τις προσδοκίες από τα οργανωτικά και θεσμικά 

πρότυπα της κοινωνίας. Με αυτό εννοείται ότι τα άτομα παρακολουθούν μέσα από τη 

ζωή τους την λειτουργία των οργανωτικών και θεσμικών προτύπων της κοινωνίας. 

Όπως είναι η εκπαίδευση, διάφοροι σύλλογοι, η εργασία ακόμα και η οικογένεια. 

Μέσα από αυτό θα γίνουν αντιληπτές οι απόψεις του Στέλιου για αυτούς τους τομείς, 

ποιες απόψεις είχε δηλαδή και ποιες έχει τώρα. Ποια είναι η κριτική που θα 

αποδώσει; Άραγε λόγω της πάθησης του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα σε 
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κάποιους κοινωνικούς τομείς; Όλα αυτά θα απαντηθούν στην συνέχεια. Όπως 

γνωρίζει κάποιος και από τα παραπάνω θα γίνουν αναφορές και για την εκπαίδευση 

και για το πανεπιστήμιο όπως και για άλλους τομείς. Οι απόψεις που προβάλλονται 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Στέλιος, αν και καθηλωμένος στο αμαξίδιο, δεν 

δείχνει να δυσκολεύτηκε σε πολλούς τομείς, ίσως ο μόνος τομέας που δεν τον 

βοήθησε αρκετά να είναι το κράτος, στο οποίο κάνει και μια μικρή αναφορά. 

Φανερώνει πως το κράτος δεν μπορεί να σου προσφέρει καμία βοήθεια, με 

αποτέλεσμα να έχεις ως στήριγμα μόνο τους δικούς σου ανθρώπους. Μπορεί να 

αντιληφθεί κάποιος από τα λόγια του πως δεν είχε και πως δεν έχει ακόμα καμία 

ελπίδα για το κράτος και πως το έχει κάνει πέρα. Δεν θα είναι εκεί ούτε για να σου 

δώσει κάποιο επίδομα αν έχεις την ανάγκη ,αλλά ούτε και για να σου προσφέρει 

κάποιες παροχές. Εν κατακλείδι, υπάρχει μια περιθωριοποίηση απέναντι σε αυτά τα 

άτομα. Μέσα από τις απόψεις αυτές περί κράτους, θα τονίσει για μια ακόμη φορά την 

σημαντικότητα της οικογένειας του και πόσο τον έχουν βοηθήσει. Παρόλα αυτά, 

εξηγεί αναλυτικά για κάθε τομέα, πως αντιμετωπίστηκε, όπως εκφράζει πάντα και τα 

συναισθήματα του. Αρχικά, θα αναφερθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στην αρχή 

μπορεί να υπήρχε το άγχος της προσβασιμότητας, θεωρώντας πως αυτό είναι το πιο 

σημαντικό ζήτημα που μπορεί να έχει ένα άτομο που αντιμετωπίζει κινητικά 

προβλήματα , στη συνέχεια όμως διαπίστωσε το πόσο τυχερός ήταν. Διότι οι 

εγκαταστάσεις στις οποίες φοιτούσε ήταν οι καταλληλότερες, έχοντας ειδικές 

τουαλέτες, ασανσέρ και μπάρες σε κάθε είσοδο. Ακόμη, δεν ήρθε ποτέ σε δύσκολη 

θέση με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του, κάτι που προκαλεί μεγάλο 

ενδιαφέρον μιας και κάποιος θα μπορούσε να περιμένει διαφορετικά πράγματα. Το 

ίδιο παρατηρείται να συμβαίνει και στο πανεπιστημιακό χώρο. Σε γενικές γραμμές 

δεν συναντάται στο λόγο του Στέλιου να έχει κάποιες προσδοκίες όσον αφορά το 

εκπαιδευτικό κομμάτι. Θα λέγαμε κιόλας, πως είναι το μόνο κομμάτι με το οποίο δεν 

ασχολείται αρκετά. Σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με τον αθλητικό σύλλογο στον 

οποίο κατάφερε να μπει, όπου σε εκείνο το σημείο προσδοκά πως τα πράγματα θα 

είναι διαφορετικά. Ο ίδιος αρχικά έκανε γυμναστική και στη συνέχεια λόγω των 

μεγάλων δυνατοτήτων του κατάφερε να ενταχθεί σε μια ομάδα. Έτσι και ο ίδιος 

καταλαβαίνει πως τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα πλέον. Διότι δεν μπορείς μέσα 

σε μια ομάδα να κάνεις ό,τι θέλεις, παρόλα αυτά πρέπει να σκληραγωγηθείς, να 

ακούς εντολές, να μπορείς να συνεργάζεσαι κ.α. . Ικανότητες μάλλον που κατάφερε 

να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει και για αυτό το λόγο να διαπρέψει σε αυτόν τον 
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τομέα. Επιπρόσθετα, προσδοκίες παρουσιάζονται και στο εργασιακό τομέα, έναν 

τομέα που ήρθε σε επαφή ο Στέλιος με την βοήθεια της πρακτικής του. Από την αρχή 

εξηγεί πως τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Διότι, πρέπει να είσαι σε θέση να 

βάλεις την ζωή σου σε ένα πρόγραμμα όπως το να ξυπνάς νωρίς. Ακόμη, πρέπει να 

είσαι σε εγρήγορση και να συνδυάσεις τις θεωρητικές γνώσεις του πανεπιστημίου με 

την καθημερινότητα και την πρακτική. Σε αυτό το σημείο κιόλας θα εκφράσει την 

κριτική του για τις γνώσεις που λαμβάνει κάποιος από το σχολείο και το 

πανεπιστήμιο, που πολλές φορές δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Κάτι που το 

καταλαβαίνεις όταν βγαίνεις έξω στον επαγγελματικό τομέα και έχεις να ασχοληθείς 

με πράγματα που δεν έχεις έρθει ξανά σε επαφή ή το πανεπιστήμιο δεν σε έχει 

προετοιμάσει τόσο κατάλληλα για το πρακτικό τομέα. Παρόλα αυτά όμως ο Στέλιος 

τα κατάφερε αξιόλογα και σε εκείνον το τομέα, δίνοντας πολύ καλές εντυπώσεις 

ακόμα και στον κόσμο που εξυπηρετούσε. Τέλος, όσον αφορά τις προσδοκίες που 

είχε για την οικογένειά του αλλά και τον απλό καθημερινό κόσμο, ακούγοντας τα 

λόγια του μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι είναι μόνο θετικές. Κυρίως, κιόλας, για 

την οικογένειά του που τον βοήθησε αρκετά και είναι υπεύθυνη για το σημείο στο 

οποίο βρίσκεται σήμερα. Για αυτό το λόγο σε πολλά σημεία στον λόγο του θα 

εκφραστεί με θερμό τρόπο και έντονο συναισθηματισμό, θέλοντας να αποδείξει την 

σημαντικότητα της οικογένειας. Διότι χωρίς αυτή την συμπεριφορά ο Στέλιος σήμερα 

μπορεί να μην ήταν σπουδαγμένος ή ικανός να κάνει και πράγματα μόνος του. Για 

μια ακόμη φορά πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποτελεί ένα πολύ 

σωστό παράδειγμα, δείχνοντας ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς.  

Καταληκτικά, θα γίνει αναφορά για μια δημιουργική μεταμόρφωση της βιογραφικής 

ταυτότητας. Δηλαδή, μια σημαντική εξέλιξη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να 

αλλάξει η ζωή του αφηγητή και να υπάρξει ελπίδα. Στην συγκεκριμένη 

αυτοβιογραφική συνέντευξη με τα λόγια που παρουσιάζονται, αυτή η σημαντική 

αλλαγή που γέμισε ελπίδες, αλλαγές και προσδοκίες ήταν η αρχή των σχολικών 

χρόνων αλλά και η συνέχεια της εκπαίδευσης. Το σχολείο αποτελεί μια σημαντική 

έναρξη στη ζωή του παιδιού διότι του δίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν θα ήταν 

εύκολο να λάβει άμα παραδείγματος χάρη λάμβανε μαθήματα στο σπίτι ή πήγαινε σε 

ένα ειδικό σχολείο. Ο Στέλιος παρά την πάθησή του, η οποία μπορεί να χειροτέρευε, 

εκτός του ότι λάμβανε εκπαιδευτικές γνώσεις, άρχισε να κοινωνικοποιείται, να 

γνωρίζει φίλους, να έρχεται σε επαφή με διαφορετικό κόσμο και μέσα από αυτά να 
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κερδίζει νέες εμπειρίες. Τέτοιες εμπειρίες θα μπορούσε να είναι οι μεγάλες εκδρομές 

που πήγαινε μαζί με το σχολείο. Ακόμη, άρχισε να ανεξαρτητοποιείται και να 

μαθαίνει κάποια πράγματα μόνος του. Και ο ίδιος μέσω της συνέντευξης του θα 

τονίσει πως η οικογένεια μπορεί να είναι για πάντα δίπλα σου, αλλά από ένα σημείο 

και μετά ο μόνος που υπάρχει και πρέπει να πορευτείς με αυτόν είναι ο ίδιος σου ο 

εαυτός. Ειδικότερα, η εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο στη σχολή που επιθυμούσε 

θεωρείται πως είναι από τις σημαντικότερους βιογραφικούς σταθμούς στη ζωή του 

Στέλιου. Και όλα αυτά γιατί άρχισε να γνωρίζει ακόμη περισσότερο κόσμο, να 

ωριμάζει αλλά και να μαθαίνει πράγματα πάνω στο αντικείμενο που του φαινόταν 

τόσο ενδιαφέρον. Επιπροσθέτως, μέσω του πανεπιστημίου κατάφερε να μάθει και τι 

πάει να πει εργασιακός τομέας και να κάνει ένα μεγάλο βήμα στη ζωή του, που του 

προσέφερε και άλλες εμπειρίες. Γεγονότα που κάποιος θα θεωρούσε πως δεν θα 

μπορούσε να τα καταφέρει από τη στιγμή που είναι καθηλωμένος στο αμαξίδιο. Για 

μια ακόμη φορά λοιπόν, θα έρθει να τους αλλάξει αυτές τις απόψεις, τονίζοντας πως 

ο καθένας μπορεί να καταφέρει πολλά αρκεί να το θέλει και πως το να είσαι 

καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο δεν σε μεταμορφώνει σε ανίκανο.  

4
β
) Αναπαραστάσεις των προσωπικά οδυνηρών και αμήχανων 

βιωματικών πλαισίων, καθώς και των υποσυνείδητων δημιουργικών 

μεταμορφώσεων, όπως αυτά παρουσιάζονται στα τμήματα των 

ερωταποκρίσεων της συνέντευξης 

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τις αναπαραστάσεις των προσωπικά  οδυνηρών και 

αμήχανων βιωματικών πλαισίων. Με αυτό νοείται ότι στην αυτοβιογραφική 

συνέντευξη εμφανίζονται κάποια σημεία στα οποία ο αφηγητής θα εκφράσει 

αμήχανες ή οδυνηρές στιγμές που έχουν συμβεί στην ζωή του. Αυτές, όπως μπορεί να 

συνειδητοποιήσει κανείς, μπορεί και να άλλαξαν την ζωή του αφηγητή προς το καλό 

ή το κακό. Μπορεί να έχουν σταθεί ως αφορμή να αλλάξουν τον αφηγητή και να τον 

κάνουν πιο δυνατό, ή ταυτόχρονα να τον κάνουν να κλειστεί στον εαυτό του και να 

αποξενωθεί από τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την καθημερινή ζωή. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση με τον Στέλιο και με όλα τα παραπάνω που έχουν ειπωθεί, 

αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ισχύει η πρώτη περίπτωση. Δηλαδή, ο Στέλιος ήρθε 

αντιμέτωπος με κάποιες αμήχανες στιγμές, που μπορεί αρχικά να τον στεναχώρησαν, 

παρόλα αυτά, όμως, δεν τον επηρέασαν αρνητικά. Εννοείται με αυτό, πως αυτές οι 
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εμπειρίες της καθημερινής ζωής στάθηκαν ως αφορμή, ώστε ο Στέλιος να αντιληφθεί 

πως δεν κάνει κάτι λάθος ο ίδιος, αλλά οι άλλοι δεν γνωρίζουν πώς να 

συμπεριφερθούν αλλά και πως δεν γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα. Όλα αυτά 

τον έχουν κάνει να στέκεται δυνατός και με αυτοπεποίθηση και να μην πέφτει σε 

κάθε εμπόδιο που συναντάει, αλλά να το πολεμάει  και να προχωράει παρακάτω. 

Αρχικά, ένα τέτοιο μικρό συμβάν που προκάλεσε φόβο και ταυτόχρονα αμηχανία 

στον Στέλιο ήταν η πρώτη μετακόμιση. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, για ποιο λόγο 

να σου προκαλέσει φόβο μια μετακόμιση; Και όμως, όταν είσαι ένα παιδί 

καθηλωμένο σε αμαξίδιο το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι η πρόσβαση. Οι 

σκέψεις του Στέλιου με την συγκεκριμένη μετακόμιση ήταν κυρίως για το σχολείο. 

Το σχολείο άραγε θα είχε τις κατάλληλες προδιαγραφές για ένα άτομο με ειδικές 

ανάγκες ; Θα μπορούσε να βρει φίλους όπως είχε στα προηγούμενα σχολεία; 

Ερωτήματα που μπορεί να κάνει κάθε παιδί, όταν αλλάζει ένα περιβάλλον. Όπως 

εξηγεί ο Στέλιος όμως, όλος αυτός ο φόβος δεν κράτησε πολύ. Διότι όταν πήγε για 

πρώτη φορά στο σχολείο του, συνειδητοποίησε πόσο τυχερός ήταν. Και έτσι μιλάει 

για τα όμορφα εκπαιδευτικά του χρόνια. ‘’ Όταν μετακομίσαμε κιόλας και έπρεπε να 

αλλάξω γειτονιά και να πάω κάπου αλλού που δεν ήξερα, ήταν ίσως κάτι που με 

προβλημάτιζε εε αλλά αυτό λύθηκε διότι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που πήγα 

ήταν τελείως προσβάσιμα και είχαν όλα τα κατάλληλα μέσα και ανελκυστήρες και 

ράμπες για να μπορώ να μπω.’’ Καθώς μεγάλωνε όμως και άρχισε να κυκλοφορεί 

περισσότερο έξω, στον καθημερινό κόσμο, εκεί αντιλήφθηκε πόσο σκληρός μπορεί 

να γίνει αυτός. Ένα περιστατικό που του έτυχε ήταν μια κύρια να τον περάσει για 

άστεγο και να του δώσει λεφτά. Ένα συμβάν που στεναχώρησε και ταυτόχρονα 

εκνεύρισε τον Στέλιο, μιας και δεν είχε ρούχα σκισμένα ή δεν καθόταν σε στάση που 

να ζητούσε ελεημοσύνη από τον Θεό. ‘’  Στα θέματα που μπορεί να με πειράξουν είναι 

στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε τα άτομα με αναπηρία και τα λυπούνται με 

την έννοια ‘’αχ, το κακόμοιρο δεν μπορεί να περπατήσει, αχ το κακόμοιρο δεν μιλάει, 

δεν σκέφτεται’’ και απλά πρέπει να καταλάβουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ισάξια 

και το ότι εε δεν τα αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική 

διαχείριση, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πάει από την ράμπα δεν πάει να πει ότι 

χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Όπως και στον τρόπο σκέψης που πολλές φορές 

μπορεί να αντιμετωπίσει καθημερινά, που μπορεί να έρθει κάποιος και να σου δώσει 

χρήματα, εε νομίζοντας ότι εσύ ζητάς ελεημοσύνη, ενώ δεν φοράς τα ρούχα ή δεν 

κάθεσαι με το χέρι να ζητιανεύεις και να παρακαλάς στον Θεό και να κλαις την μοίρα 
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σου και αυτά. Είναι κάποιες άσχημες κινήσεις που όχι σε πειράζουν, είναι αυτό που λες 

μέσα σου τώρα αντικειμενικά πόσο χαζός μπορεί να είναι ο άνθρωπος και πόσο χαζά 

μπορεί να σκέφτεται εκείνη την στιγμή για να κάνει αυτήν την κίνηση’’. Εξηγεί πώς 

είναι κάποιες κινήσεις από διάφορους ανθρώπους που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση, 

διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό που κάνουν είναι μια χαζομάρα. 

Δείχνοντας έτσι πως δεν έχουν μυαλό για να σκεφτούν κάποια βασικά και σημαντικά 

πράγματα. Συνεχίζει, λέγοντας πως ένα ακόμα σύνηθες φαινόμενο, ειδικά σε άτομα 

που βρίσκονται καθηλωμένα σε αμαξίδιο είναι όταν βγαίνουν για ένα καφέ ή ένα 

ποτό σε διάφορα μαγαζιά. Πολλές φορές μπορεί να ενοχλεί το αναπηρικό αμαξίδιο 

και έτσι να έρχονται να κάνουν παράπονα στους φίλους παρά στο άτομο που 

αντιμετωπίζει την πάθηση. Κάτι που επίσης, προκαλεί αμηχανία αλλά και κάποιου 

είδους εκνευρισμό. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το άτομο δίπλα σου, γιατί να μην 

απευθυνθείς σε αυτόν και απευθύνεσαι στον φίλο του ; Τέτοια ερωτήματα 

κατακλύζουν το κεφάλι του Στέλιου όταν συναντάει τέτοιου είδους συμπεριφορές. 

Εξηγώντας πως άτομα σαν αυτόν που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο νοητικό πρόβλημα 

και μπορούν να συνεννοηθούν, μπορούν να τα βγάλουν και πέρα μόνοι τους, 

βρίσκοντας μια λύση. Κάτι που ίσως δεν μπορούν να αντιληφθούν μερικοί άνθρωποι. 

‘’ Ότι μπορεί ο άλλος να πει ‘’αχ μωρέ το κακόμοιρο και αυτά’’. Οι φίλοι μου, μου τα 

έχουν πει αυτά. Παραδείγματος χάρη, να.. πάμε σε ένα μαγαζί και να τους λένε με 

έμμεσο τρόπο ότι το αμαξίδιο ενοχλεί το ένα το άλλο, χωρίς να απευθύνονται σε εμένα, 

πιστεύοντας πως άμα το πουν σε εμένα θα είναι προσβλητικό, ενώ άμα το πουν στους 

φίλους μου θα είναι πιο σωστό. Το ότι ο φίλος μου ας πούμε μετά δεν θα το πει σε 

εμένα. Δεν είναι αυτή η πράξη, πρέπει να συζητάς τα πράγματα, με το άτομο με την 

αναπηρία εφόσον βέβαια έχει αυτός σώας τας φρένα και αφού γνωρίζει τις περιπτώσεις 

και να βρεις μια λύση.’’ Τέλος, στην αυτοβιογραφική του συνέντευξη εμφανίζεται ένα 

ακόμη περιστατικό που προκάλεσε αμηχανία στον Στέλιο και αυτό συνέβη στο 

εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Όταν ήθελε να πάει κάπου και ζήτησε την 

βοήθεια ενός υπεύθυνου στο μετρό, μιας και σε εκείνο το σημείο δεν είχε κάποιο 

ανελκυστήρα για να κατέβει. Ο υπεύθυνος δεν ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει, 

λέγοντάς του να πάει παρακάτω δύο στάσεις, ώστε να βρει τον ανελκυστήρα. Κάτι 

αδύνατο για τον Στέλιο, από τη στιγμή που ήθελε να ανέβει στην συγκεκριμένη 

στάση. Ο Στέλιος εξηγεί πως ο συγκεκριμένος κύριος είχε τον φόβο μήπως πάθαινε ο 

Στέλιος κάτι στα χέρια του και μετά υπήρχαν μηνύσεις. Κάτι που μπορεί να 

προκαλέσει γέλια σε κάποιους όταν το ακούσουν, αλλά εκείνη την στιγμή για τον 
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ίδιο, προκαλείται αμηχανία από τη στιγμή που δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα και 

αναγκάζεται να ζητάει βοήθεια από περαστικούς οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να τον 

βοηθήσουν για να κατέβει κάποια σκαλιά. ‘’ Δηλαδή ένα συμβάν που θυμάμαι έτυχε 

να είμαι στην Oxford street και να πάω με το μετρό και να θέλω να ανέβω πάνω και να 

μην έχει ανελκυστήρα και να έχει εκεί πέρα έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος και να 

τον ρωτάω εκεί πως μπορώ να ανέβω πάνω και μου απαντάει πως πρέπει να πάω σε 2 

στάσεις παρακάτω και να ανέβετε εκεί, που εκεί υπάρχει ανελκυστήρας. Και λέω μα 

εδώ είναι η δουλειά μου και μου λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω και λέω εντάξει δεν 

υπάρχει θέμα, θα έρθετε απλά να κρατήσετε το αμαξίδιο για να ανέβω τα σκαλοπάτια 

και μου κάνει μια όχι δεν είμαι ο υπεύθυνος εγώ και το ότι σκέφτεται το ότι ε άμα μου 

πέσει από τα χέρια, ότι εγώ αντικειμενικά θα του κάνω μήνυση, θα του πάρω το σπίτι, 

όλα τα λεφτά, θα είναι αυτός που θα φταίει που έπεσα, χτύπησα κλπ. Μετά από αρκετή 

ώρα αφού ρωτήσαμε 10-15 άτομα βρέθηκαν δύο φιλότιμα να πιάσουν και να 

βοηθήσουν με τα 20-25 σκαλοπάτια που ήτανε. ‘’  Από όλα τα παραπάνω μπορεί να 

καταλάβει κανείς ότι άτομα με ειδικές ανάγκες πάντα θα βρεθούνε σε καταστάσεις 

που μπορεί να μην βρίσκονταν άμα δεν είχαν καμία πάθηση. Καταστάσεις που μπορεί 

να οδηγήσουν κάποιον σε άσχημες καταστάσεις κυρίως ψυχολογικές. Κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει στην περίπτωση του Στέλιου, ο οποίος αν και πέρασε διάφορα, δεν 

σταμάτησε ποτέ να το βάζει κάτω. Αποδεικνύεται μέσα από όλα αυτά η δύναμη που 

εκπέμπει το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει αν και 

καθηλωμένος στο αμαξίδιο. Πολλές φορές τονίζει πως δεν πρέπει να δίνεται σημασία 

σε αυτά τα άτομα, σε άτομα που δεν ξέρουν πώς να σκεφτούν σωστά αλλά και πώς να 

συμπεριφερθούν. Παρόλα αυτά περνάει το μήνυμα πως πρέπει να είσαι πάντα σε 

εγρήγορση και να σκέφτεσαι να βρεις μια λύση. Να μην βασίζεσαι όλο πάνω στους 

άλλους αλλά να μάθεις να βασίζεσαι και στον ίδιο σου τον εαυτό. Για μια ακόμη 

φορά, ο Στέλιος θα αποτελέσει ένα πολύ σωστό παράδειγμα που πρέπει να το 

ακολουθούν πολλοί. Επιπρόσθετα, θα γίνει λόγος και για την βιογραφική 

μεταμόρφωση. Με αυτό νοείται πως μέσα από διάφορα κοινωνικά πλαίσια και 

γεγονότα, ο αφηγητής δημιουργεί κάποιες συμπεριφορές και ίσως ενδυναμώνεται ή 

αποθαρρύνεται με βάση αυτές. Αλλάζει δηλαδή τρόπο σκέψης, διάθεση και 

συμπεριφορά. Ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο και το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο θα 

μπορούσε να πει κάποιος για τον Στέλιο πως είναι το σχολικό περιβάλλον. Ένα 

περιβάλλον που σε φέρνει πιο κοντά σε άτομα της ηλικίας σου, σε μεγαλύτερα άτομα 

όπως είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και σε νέες εμπειρίες. Μπορεί να αντιληφθεί 
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κάποιος πως ο Στέλιος είχε σωστές βάσεις από την οικογένεια του αλλά τον βοήθησε 

και το πολύ θετικό κλίμα του σχολείου αλλά και των συμμαθητών του, ώστε να 

φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Το να είναι δηλαδή γεμάτος 

αυτοπεποίθηση και να μην νιώθει κανένα κόμπλεξ για την πάθηση του. Ίσως αν τα 

πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά, ο Στέλιος σήμερα να μην ήταν ο δυνατός 

χαρακτήρας που έχουμε συναντήσει. Με βάση διάφορα περιστατικά αλλά και 

γεγονότα που μπορεί να συμβούν πολλές φορές μεταμορφώνεται κάποιος και 

καθορίζει έτσι την συμπεριφορά του, χωρίς μερικές φορές να αντιλαμβάνεται αυτή 

την αλλαγή που χρησιμοποιείται και ως άμυνα. Ακόμη, η εισαγωγή του Στέλιου στο 

Πανεπιστήμιο στάθηκε μια πολύ καλή αφορμή στο να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο 

και να γνωρίσει περισσότερα πράγματα, όπως είναι η επαφή με τον εργασιακό τομέα, 

τον οποίο γνώρισε μέσω της πρακτικής. Εκεί για πρώτη φορά στη ζωή του, ήρθε 

αντιμέτωπος με τον καθημερινό κόσμο αλλά και την σκληρή δουλειά. Και σε αυτόν 

τον τομέα, τα πήγε πολύ καλά, αφού δημιουργούσε πολύ καλές εντυπώσεις και τον 

θαύμαζαν αρκετοί. Διότι, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως άμα είσαι 

καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο δεν έχεις τόση ενέργεια και διάθεση στο να κάνεις 

πράγματα. Κάτι που όπως φαίνεται από τον Στέλιο δεν ισχύει. Και όλα αυτά γιατί 

πηγάζουν από την δύναμη που κρύβει μέσα του. Μια δύναμη που μπορεί να 

αναπτύχθηκε ή να δυνάμωσε περισσότερο και μέσω της γυμναστικής, με την οποία 

και ασχολήθηκε. Ο Στέλιος κατάφερε να γίνει μέλος μια αθλητικής ομάδας και να 

φτάσει σε μετάλλια και διακρίσεις. Δίνοντας σε κάποιον να καταλάβει πόσα 

πράγματα μπορεί να καταφέρει να κάνει ένα άτομο ακόμα και αν αντιμετωπίζει 

κάποιες κινητικές ικανότητες. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως όταν γίνεσαι μέλλος 

μια ομάδας μαθαίνεις ακόμα περισσότερα πράγματα και για το πώς να 

συμπεριφέρεσαι και στους άλλους αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό. Καταληκτικά, ο 

Στέλιος ήρθε σε επαφή με πολλά και διάφορα κοινωνικά πλαίσια που υποσυνείδητα 

μπορεί να τον μεταμόρφωσαν σε αυτήν την προσωπικότητα που παρατηρούμε 

σήμερα.  
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4
γ
) Επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και σχολιασμοί της κύριας 

ιστοριογραμμής, όπως ερμηνείες, αξιολογήσεις, εξηγήσεις, 

διαδοχικός συνδυασμός τους και λειτουργίες τους 

Σε αυτό το σημείο θα αναλυθούν οι επεξηγηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο 

αφηγητής στην αυτοβιογραφούμενη συνέντευξη, προσδίδοντας αρκετά στοιχεία για 

την βιογραφία του αλλά και την συμπεριφορά του. Αρχικά, η πρώτη επεξήγηση 

εμφανίζεται όταν ο Στέλιος αναφέρεται στην εκπαίδευση. Τα σημεία είναι τα εξής : ‘’ 

‘’διότι το σχολείο μου ήταν επίπεδο τελείως και είχε μόνο μια ράμπα με ένα – δύο 

σκαλοπάτια στη μέση. Ήταν ίσως η χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω 

κάποιο πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Είχανε φτιάξει και ειδική τουαλέτα, ώστε να 

μην έχω, να μην αντιμετωπίσω στην είσοδο πρόβλημα, διότι στις πόρτες υπάρχει θέμα 

με το αμαξίδιο..’ 

‘’ Ναι, εε πολύ ωραίο πανεπιστήμιο στον χώρο, εε προσβάσιμος ήταν και εκεί δεν 

αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα και μέσα στο μάθημα, βέβαια το μόνο ελάττωμα που 

μπορώ να πω είναι ότι δεν είχα σε εισαγωγικά το δικό μου θρανίο και έπρεπε να 

ακουμπάω τις σημειώσεις μου πάνω στα πόδια μου και να προσπαθώ να  γράφω τις 

σημειώσεις του καθηγητή. ‘’ 

Μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τα παραπάνω σημεία ότι γίνεται έντονη χρήση του 

επικοινωνιακού λόγου και αυτή κυρίως πραγματοποιείται μέσω των επεξηγήσεων 

που χρησιμοποιεί. Αυτό το κάνει για να τονίσει ότι δεν αντιμετώπισε κάποια 

δυσκολία στον εκπαιδευτικό τομέα και ότι έχει να θυμάται πολύ καλά πράγματα. 

Ταυτόχρονα όμως επεξηγεί πως όλα αυτά έγιναν και λόγω των καλών και συμβατών 

εγκαταστάσεων που είχε το σχολείο. Μπορεί η προσβασιμότητα άμα δεν ήταν καλή ο 

Στέλιος αυτή τη στιγμή να μην μιλούσε τόσο θετικά. Παρόλα αυτά, εξηγεί πως πριν 

από αυτόν βρισκόταν στο σχολείο και ένα άλλο άτομο με ειδικές ανάγκες που 

κυνήγησε τα δικαιώματα του και τώρα για αυτό το λόγο όλα τα βρήκε έτοιμα. Στα 

συγκεκριμένα αποσπάσματα, δεν θεωρείται πως κάνει χρήση των επεξηγήσεων 

επειδή αντιμετωπίζει δυσκολίες στην δομή ή την ανάπτυξη. Παρόλα αυτά προσπαθεί 

να γίνει κατανοητός και να εξηγήσει για ποιο λόγο θεωρείται τόσο τυχερός αλλά και 

έχει τόσες καλές αναμνήσεις από τα σχολικά του χρόνια.  
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Στην συνέχεια θα αναφερθεί στο εργασιακό κομμάτι λέγοντας : ‘’ ‘’ Η δουλειά γενικά 

ξεκίνησε μετά την πρακτική μου, όταν με βάλανε στον δήμο, ξέρεις μπαίνεις κυρίως στο 

κλίμα, ότι θα σηκωθείς το πρωί, θα πας από εδώ και από εκεί , να πας στο χώρο της 

εργασίας, να μάθεις να επικοινωνείς, γιατί αλήθεια ή ψέματα άλλα μαθαίνεις στο 

πανεπιστήμιο και άλλα βλέπεις στην καθημερινή ζωή, είναι τελείως διαφορετικά, πρέπει 

να προσαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει με αυτά που πρέπει , αυτά που σου 

επιβάλλουν.’’, ‘’ εκεί είδα ίσως το τι σημαίνει να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες , ε σου 

φέρνουν ένα άτομο στη δουλειά σου, και σε κοιτάνε λίγο διαφορετικά, με την έννοια όχι 

την κακή αλλά σε φάση το τι μπορείς να κάνεις. Αλλά και πολλές φορές μπορούν να 

μείνουν έκπληκτοι από την δουλειά σου, λόγω το ότι δεν περιμένουν να έχεις τόση 

ενέργεια. ‘’ 

 Και σε αυτό το σημείο θα κάνει χρήση της επεξήγησης. Θέλοντας να αποδείξει για 

μια ακόμη φορά ότι άτομα με κινητικές ικανότητες μπορούν να τα καταφέρουν 

εξίσου καλά ακόμα και σε μια δουλειά. Έτσι, τονίζει πως δεν πρέπει να υπάρχει 

φόβος και άγχος παρά μόνο θέληση και αυτοπεποίθηση. Με αυτά μπορείς να πας 

μπροστά, αρκεί να έχεις συμφιλιωθεί και με την πάθηση σου. Η επεξήγηση 

χρησιμοποιείται για την βιογραφική του εργασία, με αυτό νοείται δηλαδή πως θέλει 

να εξηγήσει κάποια γεγονότα , ώστε να γίνει κατανοητός σε αυτούς που τον ακούνε. 

Και με βάση αυτά που λέει να πείσει και να αλλάξει το σκεπτικό μερικών ανθρώπων 

που θεωρούν πως άτομα που είναι καθηλωμένα σε αμαξίδιο δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτα. 

Στο επόμενο κομμάτι που θα γίνει χρήση και πάλι επεξηγηματικών εκφράσεων ο 

Στέλιος θα κάνει λόγο για τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένα άτομο με 

κινητικές ικανότητες. ‘’Βοηθάει η ράμπα δεν μπορώ να πω, αλλά είναι το θέμα το ότι 

αν κάποιος έκλεισε την ράμπα δεν σημαίνει ότι πρέπει εσύ να επηρεαστείς αρνητικά και 

να ρίξεις το φταίξιμο και να λες ‘’ α, αυτός μου έκλεισε την διαδρομή μου’’ , άρα εγώ τι 

πρέπει να κάνω;  να κάτσω να περιμένω δύο ώρες να μου ανοίξει τον δρόμο για να 

περάσω ; (ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί αυτό) Εε, εντάξει είναι στο τι νοοτροπία έχει ο 

κάθε άνθρωπος, στο αν θα σκεφτεί με αυτή του την πράξη να βάλει το αμάξι του για 1 

λεπτό ή μια ώρα και πότε θα το πάρει. Δεν με επηρεάζει. Όταν είσαι άτομο με κινητική 

αναπηρία. Αυτό που σκέφτομαι και συζητώ και με άλλους, είναι ότι πρέπει να 

σκέφτεσαι γρήγορα. Γιατί ανά πάσα στιγμή ή λεπτό θα βρίσκεις μπροστά σου εμπόδια 

και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με πολύ γρήγορη σκέψη, που δεν είναι μόνο σε θέματα 
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αναπηρίας αλλά και σε θέματα δουλειάς. Πρέπει να σκεφτείς γρήγορα μια δεύτερη λύση 

για το τι θα κάνεις, ε και έκλεισε την ράμπα ; Πρέπει να βρεις τρόπο να κατέβεις από 

αυτό είτε αφορά ένα σκαλοπάτι ή το οτιδήποτε. Αυτό κάνω κυρίως και εγώ. Αυτά τα 

προβλήματα σιγά – σιγά από ότι παρατηρούμε, ναι μεν η Ελλάδα είναι πίσω, αλλά 

προσαρμόζονται και τηρούνται πλέον κάποιοι κανόνες. ‘’ Και αυτές οι δυσκολίες όπως 

παρουσιάζονται παραπάνω μπορεί να είναι το παρκάρισμα αυτοκινήτων στις ράμπες 

που έχουν κατασκευαστεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αυτό το απόσπασμα, ο 

Στέλιος θα εκφράσει τις απόψεις του και μέσω κάποιων παραδειγμάτων θα 

επεξηγήσει πως πρέπει πάντα να βρίσκεις γρήγορες λύσεις και να μην τα παρατάς. 

Πρέπει να μάθει κάποιος να βασίζεται στον εαυτό του και σε κανέναν άλλον. Μέσα 

από αυτά τα λόγια, διαπιστώνεται πως χρησιμοποιεί τις επεξηγήσεις και για να δώσει 

στον συνομιλητή του να καταλάβει κάποια πράγματα αλλά ταυτόχρονα γίνεται και 

ανάπτυξη της ταυτότητάς του. Δηλαδή, καταλαβαίνει κάποιος ότι το συγκεκριμένο 

άτομο έχει βρει λύσεις και προσπαθεί αυτές να τις περάσει και σε άλλους ανθρώπους, 

ώστε να διευκολύνουν τις ζωές τους. Ακόμη, αυτός που τον ακούει να μιλάει 

σχηματίζει μια πολύ θετική εικόνα, αφού ο Στέλιος έχει αποδείξει μέσα από τη ζωή 

του, ότι δεν είναι μειονέκτημα να βρίσκεσαι σε αμαξίδιο και ότι άμα το διαχειριστείς 

σωστά και μάθεις να ζεις με αυτό , όλα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα. 

Τέλος, στις τελευταίες ενότητες θα χρησιμοποιήσει και πάλι την επικοινωνιακή 

χρήση της επεξήγησης συγκρίνοντας την Αγγλία με την Ελλάδα εξηγώντας μέσω 

ενός περιστατικού πόσο κρύοι είναι οι άνθρωποι σε μερικές ξένες χώρες. ‘’ Ναι, είναι 

από τη μια που υπάρχει μια χώρα που στα δίνει όλα απλόχερα και στο ότι σε βοηθάει 

και στην παραμικρή λεπτομέρεια από την άλλη όμως βρίσκεις τους ανθρώπους πολύ 

κρύους. Με την έννοια ότι αν ζητήσεις βοήθεια κανένας δεν θα απλώσει το χέρι του να 

σε βοηθήσει, διότι θεωρούν αυτονόητο το ότι εφόσον υπάρχουν κάποιες υποδομές που 

σε βοηθούν, θα πρέπει αυτοί να είναι οι αρμόδιοι. Δηλαδή ένα συμβάν που θυμάμαι 

έτυχε να είμαι στην Oxford street και να πάω με το μετρό και να θέλω να ανέβω πάνω 

και να μην έχει ανελκυστήρα και να έχει εκεί πέρα έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος 

και να τον ρωτάω εκεί πως μπορώ να ανέβω πάνω και μου απαντάει πως πρέπει να 

πάω σε 2 στάσεις παρακάτω και να ανέβετε εκεί, που εκεί υπάρχει ανελκυστήρας. Και 

λέω μα εδώ είναι η δουλειά μου και μου λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω και λέω 

εντάξει δεν υπάρχει θέμα, θα έρθετε απλά να κρατήσετε το αμαξίδιο για να ανέβω τα 

σκαλοπάτια και μου κάνει μια όχι δεν είμαι ο υπεύθυνος εγώ και το ότι σκέφτεται το ότι 
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ε άμα μου πέσει από τα χέρια, ότι εγώ αντικειμενικά θα του κάνω μήνυση, θα του πάρω 

το σπίτι, όλα τα λεφτά, θα είναι αυτός που θα φταίει που έπεσα, χτύπησα κλπ. Μετά από 

αρκετή ώρα αφού ρωτήσαμε 10-15 άτομα βρέθηκαν δύο φιλότιμα να πιάσουν και να 

βοηθήσουν με τα 20-25 σκαλοπάτια που ήτανε. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι, θα 

βοηθήσουν πάντα, ακόμα και τώρα που ήρθα εδώ πέρα εντάξει δεν υπήρχε η ράμπα για 

να κατέβω. Έπιασε ένας μπροστά, ένας από πίσω για να κατέβουμε αυτά τα τρία 

σκαλοπάτια του τραίνου.’’ Μέσω αυτού του αυτοβιογραφικού παραδείγματος θέλει να 

επεξηγήσει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ πιο καλή σε σχέση με την 

Αγγλία συγκεκριμένα. Διευκρινίζει πως η Ελλάδα μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω 

αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν θα σε βοηθήσουν και θα σου σταθούν. Κάτι που 

δεν γίνεται τόσο εύκολα στο εξωτερικό. Έτσι για μια ακόμη φορά μέσω της 

επεξήγησης του θα εκφράσει τις απόψεις που έχει για την χώρα του αλλά και των 

κατοίκων της. Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον επικοινωνιακό λόγο για 

να γίνει πιο κατανοητός σε αυτά που θέλει να πει αλλά και για να εξηγήσει μέσω του 

παραδείγματος καλύτερα τις απόψεις του. 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα πως ο 

Στέλιος κάνει έντονη την χρήση των επεξηγηματικών εκφράσεων. Και αυτό 

συμβαίνει διότι σε κάθε τομέα της ζωής του που αναφέρεται θέλει να αποδείξει αυτά 

που λέει αλλά να βάλει και τον συνομιλητή του στο κλίμα του να είσαι ένα άτομο με 

κινητικές ικανότητες. Για αυτό το λόγο χρησιμοποίει και πολλά αυτοβιογραφούμενα 

παραδείγματα, ώστε μέσω αυτών κυρίως να επεξηγήσει ή τις σκέψεις του, ή το πώς 

έφτασε μέχρι εδώ ή ακόμα και τι τον έκανε να είναι τόσο δυνατός χαρακτήρας. Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο παραστατικός αλλά και πιο πειστικός. Είναι σίγουρος για 

αυτά που λέει και αυτός ο επικοινωνιακός λόγος και η χρήση του τον κάνουν πιο 

ευχάριστο στην συζήτηση. Καταληκτικά, χρησιμοποιεί την επεξήγηση για να 

εξηγήσει τα όσα λέει και όχι επειδή δυσκολεύεται στην δομή ή την ανάπτυξη του 

λόγου του.  

4
δ
) Ανάλυση των θεωρητικών ενδοσκοπήσεων και των 

εκλογικεύσεων του πληροφορητή, όπως καταγράφονται στο στάδιο 

επεξεργασίας των νημάτων του κειμένου  

Διαβάζοντας την αυτοβιογραφούμενη συνέντευξη αλλά και την παραπάνω διεξοδική 

ανάλυση μπορεί να διαπιστώσει κανείς την άνεση αλλά και την ευχέρεια που είχε 
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κατά την διάρκεια ομιλίας του ο Στέλιος. Ένα αγόρι που παρά την πάθηση του και 

την καθήλωση του σε αμαξίδιο σε κάθε σημείο της συνέντευξης του, έχει την ανάγκη 

να περάσει και ένα μήνυμα. Τα μηνύματα που περνάει θα έλεγε κανείς πως δεν είναι 

μόνο για άτομα που μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιες παθήσεις αλλά και τα 

καθημερινά άτομα, που πολλές φορές μπορεί να μην σκέφτονται καθαρά. Με αυτό 

νοείται πως θέλει να περάσει το μήνυμα στον απλό καθημερινό κόσμο ότι τα άτομα 

με κινητικές ικανότητες είναι ισάξια και ότι μπορούν να διαχειριστούν και μόνοι τους 

καταστάσεις. Ενδιαφέρον μεγάλο, παρουσιάζουν τα προσωπικά παραδείγματα που 

αναφέρει, ώστε να εξηγήσει κάποιες καταστάσεις. Αυτό το κάνει μερικές φορές είτε 

για να γίνει πειστικός στα λεγόμενα του, είτε για να επεξηγήσει καλύτερα αυτά που 

λέει. Ακόμη, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε όλη την διάρκεια της συνέντευξης 

καθώς ο Στέλιος μιλάει για τα επιτεύγματα του αλλά και όσα έχει καταφέρει. Έχει 

διαπρέψει σε πολλούς τομείς κάτι που ίσως δεν θα περίμεναν μερικοί. Για αυτό το 

λόγο αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα, που δείχνει ότι η δύναμη κρύβεται στην 

καρδιά. Με αυτή την δύναμη και την θέληση μπορείς να καταφέρεις πολλά. Φυσικά, 

σε όλα αυτά υπογραμμίζει σε πολλά σημεία ότι τον βοήθησαν η οικογένεια και οι 

φίλοι του. Είναι πολύ όμορφο αυτό το συναίσθημα. Το να έχεις δηλαδή, δίπλα σου 

ανθρώπους που σου φέρονται ισότιμα και σε υπολογίζουν πάντα. Στο συγκεκριμένο 

σημείο, ταυτόχρονα, θα τονιστεί και η αξία της οικογένειας. Υποστηρίζοντας πως 

άμα η οικογένεια αυτή δεν είχε την συγκεκριμένη συμπεριφορά, ο Στέλιος τώρα 

μπορεί να μην είχε καταφέρει όσα έχει καταφέρει σήμερα. Επίσης, μπορεί να ήταν 

ένα κλειστό άτομο, χωρίς αυτοπεποίθηση και γεμάτο κόμπλεξ. Με αυτό τον τρόπο 

θέτει και την οικογένειά του ως θετικό παράδειγμα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς 

την μεγάλη επιρροή που ασκούν οι γονείς σε ένα άτομο από τις πρώτες κιόλας 

ηλικίες. Όσον αφορά την εκπαίδευση, δεν θα αναφερθεί σε πολλές λεπτομέρειες κάτι 

που προξενεί ενδιαφέρον αλλά και απορία. Ίσως δεν ήθελε να αναφερθεί πολύ σε 

αυτά τα χρόνια, λόγω το ότι θα ανακαλούσε κάποιες μνήμες ή ότι πέρασε τόσο 

όμορφα αυτά τα χρόνια που δεν είχε σε τι άλλο συγκεκριμένο να αναφερθεί. Με βάση 

τα λεγόμενα του ισχύει η δεύτερη περίπτωση, καθώς και όταν ερωτήθηκε κάποιες 

επιπλέον ερωτήσεις για την εκπαίδευση ήταν αρκετά άνετος και έτοιμος να 

απαντήσει στα πάντα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο της συνέντευξης αυτής είναι ότι 

από μόνος του ο Στέλιος αναφέρεται σε μια σειρά για όλα αυτά που έχει ζήσει. Δεν 

μπερδεύεται δηλαδή σε όλα αυτά τα γεγονότα, κάνοντας αναδρομές μια στο παρόν ή 

μια στο παρελθόν. Διαβάζοντας κανείς θα έλεγε, πως μιλάει έχοντας ένα 
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σχεδιάγραμμα μέσα του. Επίσης, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Στέλιος 

χαρακτηρίζεται για την ευγένειά του αλλά και τους τρόπους του, από τη στιγμή που 

στην κατακλείδα της συνέντευξης ευχαριστεί και ο ίδιος που είχε τον χρόνο να 

ακουστεί αλλά και να μιλήσει. Καταληκτικά, διαβάζοντας κάποιος αυτή την 

συνέντευξη μόνο θετικά στοιχεία και καλά πράγματα θα έχει να θυμάται από αυτό το 

άτομο. Ένα άτομο, που παρά τις αντίξοες συνθήκες έχει μάθει να παλεύει και να 

βλέπει τα πράγματα με έναν θετικό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκφραστεί 

άσχημα για κανέναν άνθρωπο, ακόμα και για αυτούς που δεν του έχουν φερθεί 

όμορφα κάτι που προσδίδει την ποιότητα του χαρακτήρα του. Τέτοια άτομα γεμίζουν 

ελπίδα στον κόσμο αλλά και πιο συγκεκριμένα γεμίζουν ελπίδα στα άτομα με ειδικές 

ικανότητες που μπορεί να έχουν σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή τους να τα 

παρατήσουν. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Στέλιο.  

 

Κεφάλαιο 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως έχει προαναφερθεί η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να ελέγξει την 

καθημερινή ζωή και την εκπαίδευση ατόμων με κινητικές ικανότητες. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε μέσω ενός νέου τύπου συνέντευξης που λέγεται βιογραφική 

συνέντευξη. Μια συνέντευξη που δίνει την ευκαιρία στον ερωτώμενο να μιλήσει για 

την καθημερινή ζωή του, το παρελθόν του, τις εμπειρίες του και ότι άλλο επιθυμεί. 

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνονται οι σημαντικοί βιογραφικοί σταθμοί στη ζωή του 

ατόμου αλλά και σημαντικά γεγονότα. Επιπροσθέτως, μέσω αυτού ελέγχονται τα 

επικοινωνιακά σχήματα που χρησιμοποιεί και ταυτόχρονα γίνεται  κατανοητό για 

ποια γεγονότα επιθυμεί να μιλήσει , να αναλύσει αλλά και για ποια επιθυμεί να 

εκφραστεί λακωνικά. Η συνέντευξη αναλύθηκε παραπάνω διεξοδικά σε τέσσερα 

στάδια, τα οποία κάθε φορά ασχολιόντουσαν και με κάτι διαφορετικό. Αναλύθηκε 

παραδείγματος χάρη ο χρονολογικός πίνακας που εμφάνιζε τα σημαντικά γεγονότα 

στη ζωή του ανθρώπου, αναλύθηκε ο προφορικός του λόγος και η χρήση του, αλλά 

ταυτόχρονα και μέσα από αυτά σκιαγραφήθηκαν ο χαρακτήρας του και ο τρόπος που 



[75] 
 

αντιμετωπίζει τις ευκολίες και τις δυσκολίες της ζωής .Το άτομο που προσέφερε την 

βοήθεια του, ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν ο Στέλιος, 

που έχει την πάθηση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται 

καθηλωμένος σε αμαξίδιο. Ένα πρόσχαρο άτομο, γεμάτο όνειρα και φιλοδοξίες. 

Μέσα από την βιογραφική συνέντευξη που παραχώρησε , μίλησε για την πάθηση του, 

τα σχολικά του χρόνια, το πανεπιστήμιο, την εργασία και την οικογένειά του. 

Επικοινωνιακά δεν είχε κανένα πρόβλημα, αφού μίλησε για όλους τους σταθμούς της 

ζωής του χωρίς να παρουσιάζει κάποια έντονη συναισθηματική φόρτιση ή να μην 

θέλει να μιλήσει για κάτι. Ήταν έτοιμος να απαντήσει στα πάντα αλλά και να 

βοηθήσει. 

 Μέσω της παραπάνω συνέντευξης που παρουσιάστηκε αλλά και αναλύθηκε 

μπορεί να διαπιστώσει κανείς την αγάπη που έχει ο Στέλιος για την οικογένεια του 

και ειδικά για την μητέρα του.  Σε κάθε σημείο της συνέντευξης θα μιλήσει για 

αυτούς, τονίζοντας την σημαντική αξία που έχει η οικογένεια αλλά και πόσο τον 

βοήθησαν. Επίσης, απαρατήρητη δεν περνάει και η πορεία του Στέλιου, που μετράει 

διακρίσεις, επαίνους και επιτυχίες.  

Ένα γεγονός που τραβάει το ενδιαφέρον είναι ότι αν και αναφέρεται στα σχολικά του 

χρόνια δεν αναλύει πολλά όπως κάνει σε άλλες στιγμές. Δεν αναφέρεται δηλαδή τόσο 

πολύ στα μαθήματα, στους καθηγητές ή αν συνάντησε δυσκολίες με αυτά, παρά μόνο 

στην πρόσβαση. Υπογραμμίζει αυτή θεωρώντας την βασικό παράγοντα για ένα άτομο 

που παρουσιάζει κινητικές ικανότητες. Και επειδή το σχολείο του ήταν κατάλληλα 

διαμορφωμένο, τονίζει πως για αυτόν τον λόγο δεν είχε κανένα θέμα όσον αφορά την 

εκπαίδευσή του ή κάτι που να τον απασχολεί. Παρόλα αυτά ερωτήθηκε κάποιες 

συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, ώστε να παρατηρήσουμε τις 

απόψεις του και για άλλα θέματα όπως ήταν το αναλυτικό πρόγραμμα, οι γνώσεις των 

καθηγητών πάνω σε άτομα με ειδικές ικανότητες κ.α. Για μια ακόμη φορά, οι 

απαντήσεις του ήταν θετικές, παρουσιάζοντας μια εικόνα ενός ατόμου που έχει 

περάσει πολύ όμορφα στα εκπαιδευτικά του χρόνια και ότι , ό,τι δυσκολία μπορεί να 

αντιμετώπισε, ήξερε πώς να την διαχειριστεί. 

Ο Στέλιος κατά την διάρκεια της συνέντευξης ήθελε να περάσει πολλά 

μηνύματα και σε αυτούς που μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιες παθήσεις αλλά και 

στον καθημερινό κόσμο. Θέλοντας να εξηγήσει πως ακόμη και τα άτομα που μπορεί 
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να βρίσκονται καθηλωμένα σε αμαξίδιο μπορούν να καταφέρουν πολλά. Και αυτό 

αποδεικνύεται και μέσα από την ίδια την ζωή του Στέλιου , ο οποίος καταφέρνει και 

ξεπερνάει οποιαδήποτε δυσκολία  αλλά ταυτόχρονα προχωράει και στην ζωή του. 

Όπως τα κατάφερε αυτός μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας. Αυτό που χρειάζεται 

προ πάντων όμως είναι θέληση και αυτοπεποίθηση. Και σε αυτό το σημείο θα έρθει 

να συμπληρώσει ότι σπουδαίο ρόλο για όλα αυτά, παίζει να έχεις την στοργή αλλά 

και την βοήθεια από τους δικούς σου ανθρώπους. Διότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

αφετηρία σε κάθε ζωή είναι η οικογένεια, η οποία θα σου δώσει τα κατάλληλα 

ερεθίσματα και μαθήματα. Όσον αφορά τον καθημερινό κόσμο μέσω των βιωμάτων 

του θα έρθει να συμβουλεύσει και να πει πως δεν πρέπει αυτοί να αντιμετωπίζουν με 

διαφορετικό τρόπο ή οίκτο άτομα με ειδικές ικανότητες. Διότι δεν διαφέρουν σε κάτι. 

Αυτό που χρειάζονται είναι ίση μεταχείριση, ώστε να πορευτούν σωστά και να 

προσπαθούν για οτιδήποτε.  

Στο πρώτο στάδιο της βιογραφικής προσέγγισης που αναλύθηκε 

δημιουργήσαμε τον χρονολογικό πίνακα του Στέλιου και στη συνέχεια αναπτύξαμε 

μια πρώτη εικόνα του ίδιου. Μια εικόνα πολύ θετική γεμάτη με ελπίδα και 

αυτοπεποίθηση. Ακούγοντας τα λόγια του  Στέλιου, βλέπεις μια άλλη πλευρά ενός 

ατόμου με ειδικές ικανότητες που έχει λάβει αγάπη από την οικογένειά του και αυτό 

τον έχει οδηγήσει στο να μη φοβάται και να ζει όπως το επιθυμεί. Με αυτόν τον 

τρόπο, γίνεται μια εκκίνηση στην ανάλυση της συγκεκριμένης προσέγγισης και έτσι 

μπαίνει στο κλίμα και ο αναγνώστης. Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, αφού 

χωρίστηκε η συνέντευξη και τα λόγια του Στέλιου σε ενότητες και υποενότητες, 

μελετήθηκαν αυτές με βάση τα επικοινωνιακά τους σχήματα. Αρχικά, όπως είδαμε 

και παραπάνω ελέγξαμε σε ποια κομμάτια προτιμάει να μιλήσει λακωνικά και σε 

ποια αναλυτικά. Συμπεράναμε πως ενώ σε πολλές φάσεις της ζωής του μιλάει με τον 

αναλυτικό τρόπο, όταν αναφέρεται στην εκπαίδευση του και στα σχολικά του χρόνια 

εκφράζεται με λακωνικό τρόπο. Επιπροσθέτως, στο δεύτερο στάδιο έγινε ανάλυση 

για την περιγραφικότητα του, την επιχειρηματολογία του κ.α. Διαβάζοντας την 

συνέντευξη παρατηρείς πολλά τέτοια στοιχεία. Ο Στέλιος σε κάθε τι που αναφερόταν 

ήθελε να το εξηγήσει και να περάσει αυτά που ήθελε μέσω των επικοινωνιακών 

σχημάτων για να γίνει πιο κατανοητός. Στο τρίτο στάδιο όπου πραγματοποιήθηκε η 

δομική ανάλυση, είδαμε πιο αναλυτικά τις μικροδομές του κειμένου, τις πυρηνικές 

του προτάσεις, όπως αντίστοιχα και τις προ –κατακλείδες και κατακλείδες της κάθε 
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ενότητας όπως και τα νήματα του κειμένου που χρησιμοποίησε. Σε αυτό το στάδιο 

δηλαδή, αναλύσαμε πλήρως τα λόγια του και μέσω της κάθε ανάλυσης βγάλαμε και 

κάποια συμπεράσματα. Ένα από αυτά ήταν πως ο Στέλιος χρησιμοποιεί μια ροή και 

μια σειρά στα λόγια του, όπου είναι πολύ εύκολο κάποιος να κατανοήσει τα λόγια του 

και να μη χαθεί σε όλες αυτές τις πληροφορίες. Βέβαια, από την αρχή κιόλας του 

πρώτου σταδίου κάθε ενότητας, κάθε πρόταση χωρίστηκε με βάση τι έλεγε. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να συνειδητοποιήσει ο αναγνώστης για τι επρόκειτο η κάθε 

ενότητα. Ακόμη, παρακολουθήσαμε μέσω αυτόν τον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο 

Στέλιος, τι λεξιλόγιο χρησιμοποιεί, με ποιον τρόπο και με ποιες λέξεις συνδέει αυτά 

που θέλει να πει. Αυτό ταυτόχρονα μας έδειξε πολλά στοιχεία για τον χαρακτήρα του 

Στέλιου. Τέλος, μέσω του τέταρτου σταδίου με την αναλυτική αφαίρεση, εκτός του 

ότι αποδώσαμε μια συνολική εικόνα του Στέλιου μέσω όλων αυτών των περιγραφών, 

ελέγξαμε τις απόψεις του για τα κοινωνικά πλαίσια, για τις δύσκολες στιγμές του, 

όπως και τα βιογραφικά σχήματα δράσης. Μέσα από αυτά διαπιστώθηκε πως οι 

καλές στιγμές είναι περισσότερες από τις αρνητικές. Με αυτό νοείται πως ο Στέλιος 

κατά την διάρκεια της συνέντευξης δεν έκανε λόγο για κάποια δυσκολία που μπορεί 

να τον επηρέασε. Παρόλα αυτά, αν δυσκολευόταν σε κάτι, προσπαθούσε να το 

παλέψει μόνος του και να βρει την θετική πλευρά. Δημιουργώντας έτσι, για μια 

ακόμη φορά, την εικόνα ενός ανθρώπου που παλεύει για τη ζωή και τα δικαιώματα 

του και δεν αφήνεται στην τύχη κανενός. 

Εν κατακλείδι, μέσω της πτυχιακής διαπιστώθηκε και μια άλλη προσέγγιση 

ενός ατόμου με ειδικές ικανότητες. Ενός ατόμου, που δεν φοβήθηκε στιγμή για την  

πάθηση του και φυσικά δεν την άφησε να τον συνεπάρει.  Αντιθέτως, ο ίδιος είναι 

που την μεταχειρίστηκε σωστά και έτσι καταφέρνει να ζει την ζωή του όπως ακριβώς 

αυτός την ονειρεύτηκε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΤΟΜΟΥ 

ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα κατά την διάρκεια της εκδρομής του 

για τις φωτιές. 

 

Εεε, Καλημέρα, ονομάζομαι  Στέλιος Σ., είμαι 22 ετών, είμαι άτομο με ειδικές 

ανάγκες και είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, εε η πάθηση μου ονομάζεται νωτιαία μυϊκή 

ατροφία, διαχωρίζεται σε διάφορους τύπους, εγώ έχω τον τύπο 2, μια μορφή που 

εμφανίστηκε στα δυόμιση μου χρόνια, είναι κυρίως μια ανωμαλία μεταξύ 

σπερματοζωαρίου και ωαρίου. Είναι από τις πολλές γνωστές παθήσεις, από ότι έχω 

διαβάσει είναι  μια ανά 20.000 γεννήσεις, οι γονείς μου το ανακάλυψαν αυτό στα 2.5 

μου χρόνια, όταν παρατήρησαν ότι περπατάω στις μύτες των ποδιών μου, δεν είχα 

κάποιο πρόβλημα στο τοκετό, γεννήθηκα φυσιολογικά. Οι γονείς μου το έψαξαν και 

μέσω μιας βιοψίας που μου έκαναν, ανακαλύψανε την πάθηση μου, αυτό με λίγα 

λόγια είναι ότι έχω αδυναμία σε όλους μου τους μύες, σε όλο μου το σώμα. Βεβαίως, 

σε αυτό όσο μεγαλώνεις εξασθενούν οι μύες σιγά- σιγά, στην δικιά μου περίπτωση,  

όχι τόσο έντονα όσο είναι σε άλλες περιπτώσεις, που μπορεί να εμφανιστεί σε πολύ 

μεγάλη ηλικία και να σε καθηλώσει πολύ απότομα ή και σε πολύ μικρή ηλικία που 
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μπορεί να είναι και θανάσιμο. Εε, αντικειμενικά είμαι και λίγο τυχερός σε αυτό. 

Κυρίως, η ζωή μου κυλούσε ομαλά, δεν είχα κάποιο πρόβλημα, λόγω το ότι δεν είχα 

πάθει κάποιο ατύχημα ή ότι (παύση) δεν το έπαθα στην διάρκεια της ζωής μου. Εμ 

έμαθα να ζω με αυτό, άρα ποτέ μου δεν μου δημιούργησε κάποιο κόμπλεξ, ή κάποια 

δυσκολία στο να μην μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, όπως λένε οι 

περισσότεροι έμαθα να ζω με αυτό και έτσι το είχα πάνω μου. Όλα κυλούσαν ομαλά, 

η εκπαίδευση μου ξεκίνησε ομαλά και σίγουρα σε αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ οι 

γονείς μου οι οποίοι δεν θεώρησαν ότι επειδή έχουν ένα παιδί με αναπηρία να το 

αφήσουν στην άκρη σαν μια πληγή στην οικογένεια. Η μάνα μου, με πήγε κανονικά 

νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο από όπου και αποφοίτησα 

και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου. Βεβαίως, η ζωή με αναπηρία δεν ήταν κάτι 

εύκολο, πρέπει πάντα όλα τα πράγματα να βλέπεις ότι, όταν θα πάω κάπου να λες 

μπορώ να πάω, να μπω εκεί πέρα, και σίγουρα κατά κύριο λόγο και το σχολείο που 

θα πας να είναι προσβάσιμο. Εε στο δημοτικό μου λόγω το ότι δεν είχα καθηλωθεί 

ακόμα στο αμαξίδιο και ότι περπατούσα ναι μεν με την δυσκολία, δεν περιόρισε τους 

γονείς μου, που το σχολείο μου στην αρχή είχε κάποια σκαλοπάτια, είχε ράμπα 

βέβαια και στα πλάγια, αλλά δεν την χρησιμοποιούσα λόγω το ότι περπατούσα. Δεν 

είχα κάποια αντιμετώπιση ρατσιστική, το ότι ‘’ αχ, πως περπατάει έτσι, το ένα, αχ το 

άλλο’’, όλοι οι καθηγητές μου με κοιτούσαν ως ένα ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Το 

δημοτικό γενικότερα ήταν μια ωραία ηλικία διότι δεν με περιόρισε ούτε στο παιχνίδι, 

ούτε στο να συναναστρέφομαι. Όταν μετακομίσαμε κιόλας και έπρεπε να αλλάξω 

γειτονιά και να πάω κάπου αλλού που δεν ήξερα, ήταν ίσως κάτι που με 

προβλημάτιζε εε αλλά αυτό λύθηκε διότι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που πήγα 

ήταν τελείως προσβάσιμα και είχαν όλα τα κατάλληλα μέσα και ανελκυστήρες και 

ράμπες για να μπορώ να μπω. Ήταν πολύ καλό αυτό και ήμουνα λίγο τυχερός εκεί 

πέρα γιατί πριν από εμένα υπήρχε ένα άλλο άτομο με αναπηρία που το κυνήγησε και 

έτσι αντικειμενικά τα βρήκα όλα έτοιμα. Και στο γυμνάσιο τα ίδια δεν είχα κάποιο 

θέμα που να με δυσκόλεψε και ειδικά εκείνη την περίοδο που έκατσα στο αμαξίδιο 

επειδή κουραζόμουν στο να περπατάω, λόγω το ότι ο μυς θα εξασθενούσε, επειδή 

υπήρχε ανάπτυξη στο σώμα μου, ε (παύση) μπορώ να πω πως δεν ήμουν και ο 

άριστος μαθητής. Δεν με ενοχλούσε όμως αυτό. Τελείωσα κανονικά και το γυμνάσιο, 

εε το λύκειο ήταν ίσως και το πιο τέλειο μέρος, διότι το σχολείο μου ήταν επίπεδο 

τελείως και είχε μόνο μια ράμπα με ένα – δύο σκαλοπάτια στη μέση. Ήταν ίσως η 

χαρά μου στο ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα στην 
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προσβασιμότητα. Είχανε φτιάξει και ειδική τουαλέτα, ώστε να μην έχω, να μην 

αντιμετωπίσω στην είσοδο πρόβλημα, διότι στις πόρτες υπάρχει θέμα με το αμαξίδιο, 

εε και βεβαίως δεν με περιόρισαν και οι καθηγητές λόγο το ότι υπήρχαν και οι 

εκδρομές και οι πιο μεγάλες σε διάρκεια. Πενταήμερη, εξαήμερη που πήγα κανονικά, 

εε ήταν ωραία, ωραία ανάμνηση με την έννοια και ότι οι φίλοι μου δεν ήρθανε δίπλα 

μου λόγω το ότι είμαι ένα άτομο με αναπηρία, απλά τους άρεσε ο χαρακτήρας μου 

και για αυτό και οι πλάκες που κάναμε και αυτά που λέγαμε. Γενικά, μετά και εγώ 

δεν άφησα τον εαυτό μου στην τύχη του, στο ότι δεν μ’άρεσε ποτέ να μένω μόνος 

μου ή το ότι επειδή είμαι σε αμαξίδιο μπορεί να με κοιτάνε κάποιοι στον εξωτερικό 

χώρο να κάτσω και να σκεφτώ ντροπή ή να αγχωθώ στο ένα ή το άλλο, αντιθέτως με 

έκανε ακόμα πιο κοινωνικό και να θέλω να γνωρίσω ακόμα περισσότερα άτομα. 

Αυτό έγινε στο πανεπιστήμιο πιο πολύ μετά, ε που κατάφερα να περάσω στη 

λογιστική και χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ναι, εε πολύ 

ωραίο πανεπιστήμιο στον χώρο, εε προσβάσιμος ήταν και εκεί δεν αντιμετώπισα 

κάποιο πρόβλημα και μέσα στο μάθημα, βέβαια το μόνο ελάττωμα που μπορώ να πω 

είναι ότι δεν είχα σε εισαγωγικά το δικό μου θρανίο και έπρεπε να ακουμπάω τις 

σημειώσεις μου πάνω στα πόδια μου και να προσπαθώ να  γράφω τις σημειώσεις του 

καθηγητή. Μέτα.. τι άλλο να πούμε; Αποφοίτησα, κατάφερα να βγάλω το 

πανεπιστήμιο στα τέσσερα χρόνια, γιατί κυρίως είχα το άγχος μέσα μου, μου άρεσε 

πάντα, ήθελα να δουλεύω βασικά και θεωρούσα πως άμα τελείωνα τις σπουδές μου 

θα βρω δουλειά, όπως και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Ήθελα να είμαι δραστήριος, να 

μην είμαι μέσα κλεισμένος. Δεν μπορώ. Η δουλειά γενικά ξεκίνησε μετά την 

πρακτική μου, όταν με βάλανε στον δήμο, ξέρεις μπαίνεις κυρίως στο κλίμα, ότι θα 

σηκωθείς το πρωί, θα πας από εδώ και από εκεί , να πας στο χώρο της εργασίας, να 

μάθεις να επικοινωνείς, γιατί αλήθεια ή ψέματα άλλα μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο και 

άλλα βλέπεις στην καθημερινή ζωή, είναι τελείως διαφορετικά, πρέπει να 

προσαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει με αυτά που πρέπει , αυτά που σου επιβάλλουν. 

Εε το έκανα αυτό, οι άνθρωποι εκεί πέρα με υποδέχθηκαν με πολύ χαρά, εκεί είδα 

ίσως το τι σημαίνει να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες , ε σου φέρνουν ένα άτομο στη 

δουλειά σου, και σε κοιτάνε λίγο διαφορετικά, με την έννοια όχι την κακή αλλά σε 

φάση το τι μπορείς να κάνεις. Αλλά και πολλές φορές μπορούν να μείνουν έκπληκτοι 

από την δουλειά σου, λόγω το ότι δεν περιμένουν να έχεις τόση ενέργεια. Τελείωσα 

την πρακτική, πήρα το πτυχίο μου, τώρα έκανα πχ. Τα χαρτιά μου στον ΟΑΕΔ, αν 

μπορέσω να μπω με κάποιο πρόγραμμα κάπου. Ε , αλλά γενικά, είμαι, ποτέ δεν 
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έκατσα να σκεφτώ τα χρήματα σε μια δουλειά ή να βάλω ένα πλαφόν ότι οι δικοί μου 

με δίνουνε λίγα άρα να μην πάω εκεί, κυνηγάω, γιατί λένε για να φτάσεις ψηλά 

πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά. Και αυτό κυνηγάω, γιατί άμα δεν πάρω την 

ευκαιρία μου δεν θα φτάσω ποτέ στο επίπεδο που θέλω. Στόχος μου τώρα στην 

εκπαίδευση είναι να κάνω το μεταπτυχιακό μου, κυρίως στην ελεγκτική γιατί από 

μικρός είχα ένα όνειρο να γίνω λογιστής. Αυτά ήταν κατά κύριο λόγο η ζωή μου. 

Λόγω και της αναπηρίας μου και της πάθησης μου έπρεπε να κρατήσω το εύρος το 

οποίο έχω με γυμναστική, με διάφορα πράγματα ώστε να μην είμαι ακίνητος, αλλά να 

κινούμαι. Γενικά με βοηθάει η γυμναστική. Για αυτό το λόγο, κυρίως, και οι γονείς 

μου με γράψανε σε κάποιο αθλητικό σύλλογο. Κυρίως η γυμναστική σε πισίνα, αλλά 

χρόνια με τα χρόνια έβλεπαν ότι αναπτύσσω το άθλημα και ότι έχω κάποιες βλέψεις 

και ότι μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα. Και έτσι ότι μπορούσα να γραφτώ σε 

κάποιο αθλητικό σύλλογο. Η μάνα μου το πήρε στα σοβαρά, έκανε και τα χαρτιά μου, 

ότι ήθελα να πάω κάπου αλλού. Ε μπήκα στην νοοτροπία της ομάδας. Παραδείγματος 

χάρη το 2004 που ξεκίνησα στη νοοτροπία ότι υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει 

πειθαρχία και ότι πρέπει να ακούς κάποιον και να μην κάνεις ότι θέλεις. Και στο ότι 

υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έτσι και έγινε, χρόνια με τα χρόνια ήρθαν οι διακρίσεις, 

ερχόντουσαν και τα μετάλλια, καταφέρνοντας πράγματα που κάποιοι άλλοι ίσως δεν 

προσπάθησαν καν. Να φτάσω σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι για τον εαυτό μου, που 

έχω καταφέρει τόσα, όχι τόσο για μόνος μου αλλά και για οικογένεια – φίλοι που με 

βοήθησαν και με βοηθάνε. Σίγουρα η οικογένεια σου, θα σου σταθεί δίπλα σου, θα 

σου πει ότι θα είναι εδώ, ότι θα είναι πλάι σου κ.α. Αλλά μετά από ένα σημείο 

σταματάει η οικογένεια και είναι οι φίλοι σου, και έχω πολύ καλούς φίλους, που 

πολλές φορές τους ζητάω χάρες και με βοηθάνε χωρίς να το σκεφτούνε και θα ήθελαν 

πάντα να με βοηθήσουν. Χαίρομαι πολύ για αυτό, γενικά είμαι πολύ δραστήριος, θα 

βγω σίγουρα για καφέ διότι μένω και σε μια μεγάλη αστική πόλη την Θεσσαλονίκη, 

θα πάω για ποτό, για φαγητό, βόλτες, ακόμη και το κυριότερο που λένε οι 

περισσότεροι να φλερτάρεις μέσα σε ένα κλαμπ. Γιατί πολλοί περιορίζονται επειδή 

είναι σε ένα αμαξίδιο. Εμένα όλα αυτά δεν μου φαίνονται εμπόδια στην 

καθημερινότητα. Ένα θέμα ίσως που θα ενδιέφερε και πολλούς και θα ήθελαν να 

ρωτήσουν είναι η προσβασιμότητα, στο να τα κάνεις όλα αυτά. Ε, εγώ δεν δίνω τόσο 

κύριο λόγο στην προσβασιμότητα, λόγω το ότι εγώ μπορώ να ανέβω και με το 

αμαξίδιο 4-5 σκαλοπάτια και να τα κατέβω, ναι μεν και με την βοήθεια των φίλων 

μου. Βοηθάει η ράμπα δεν μπορώ να πω, αλλά είναι το θέμα το ότι αν κάποιος 
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έκλεισε την ράμπα δεν σημαίνει ότι πρέπει εσύ να επηρεαστείς αρνητικά και να ρίξεις 

το φταίξιμο και να λες ‘’ α, αυτός μου έκλεισε την διαδρομή μου’’ , άρα εγώ τι πρέπει 

να κάνω;  να κάτσω να περιμένω δύο ώρες να μου ανοίξει τον δρόμο για να περάσω ; 

(ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί αυτό) Εε, εντάξει είναι στο τι νοοτροπία έχει ο κάθε 

άνθρωπος, στο αν θα σκεφτεί με αυτή του την πράξη να βάλει το αμάξι του για 1 

λεπτό ή μια ώρα και πότε θα το πάρει. Δεν με επηρεάζει. Όταν είσαι άτομο με 

κινητική αναπηρία. Αυτό που σκέφτομαι και συζητώ και με άλλους, είναι ότι πρέπει 

να σκέφτεσαι γρήγορα. Γιατί ανά πάσα στιγμή ή λεπτό θα βρίσκεις μπροστά σου 

εμπόδια και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με πολύ γρήγορη σκέψη, που δεν είναι μόνο 

σε θέματα αναπηρίας αλλά και σε θέματα δουλειάς. Πρέπει να σκεφτείς γρήγορα μια 

δεύτερη λύση για το τι θα κάνεις, ε και έκλεισε την ράμπα ; Πρέπει να βρεις τρόπο να 

κατέβεις από αυτό είτε αφορά ένα σκαλοπάτι ή το οτιδήποτε. Αυτό κάνω κυρίως και 

εγώ. Αυτά τα προβλήματα σιγά – σιγά από ότι παρατηρούμε, ναι μεν η Ελλάδα είναι 

πίσω, αλλά προσαρμόζονται και τηρούνται πλέον κάποιοι κανόνες. ( Του γίνεται μια 

ερώτηση άμα χρησιμοποιεί για την μετακίνηση του διάφορα μέσα μεταφοράς) Σε 

λίγο καιρό θα πάρω και ένα αμάξι, αλλά γενικά μετακινούμε και με λεωφορείο και με 

το κτελ, τραίνο, πλοίο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα γιατί στην κυριολεξία άμα θέλεις 

να ανέβεις παραδείγματος χάρη στον πρώτο τότε ο μπρατσαράς φίλος σου θα σε 

πάρει μια αγκαλιά και θα σε ανεβάσει. Στα θέματα που μπορεί να με πειράξουν είναι 

στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε τα άτομα με αναπηρία και τα λυπούνται με 

την έννοια ‘’αχ, το κακόμοιρο δεν μπορεί να περπατήσει, αχ το κακόμοιρο δεν μιλάει, 

δεν σκέφτεται’’ και απλά πρέπει να καταλάβουν ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 

ισάξια και το ότι εε δεν τα αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετική 

διαχείριση, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πάει από την ράμπα δεν πάει να πει ότι 

χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Όπως και στον τρόπο σκέψης που πολλές φορές 

μπορεί να αντιμετωπίσει καθημερινά, που μπορεί να έρθει κάποιος και να σου δώσει 

χρήματα, εε νομίζοντας ότι εσύ ζητάς ελεημοσύνη, ενώ δεν φοράς τα ρούχα ή δεν 

κάθεσαι με το χέρι να ζητιανεύεις και να παρακαλάς στον Θεό και να κλαις την μοίρα 

σου και αυτά. Είναι κάποιες άσχημες κινήσεις που όχι σε πειράζουν, είναι αυτό που 

λες μέσα σου τώρα αντικειμενικά πόσο χαζός μπορεί να είναι ο άνθρωπος και πόσο 

χαζά μπορεί να σκέφτεται εκείνη την στιγμή για να κάνει αυτήν την κίνηση. Κινήσεις 

σαν αυτές στην δικιά μου περίπτωση είναι συχνά καθημερινές. Εννοώ άσχημες, απλά 

πολλές φορές δεν τις πιάνει το αυτί μου. Ότι μπορεί ο άλλος να πει ‘’αχ μωρέ το 

κακόμοιρο και αυτά’’. Οι φίλοι μου, μου τα έχουν πει αυτά. Παραδείγματος χάρη, 
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να.. πάμε σε ένα μαγαζί και να τους λένε με έμμεσο τρόπο ότι το αμαξίδιο ενοχλεί το 

ένα το άλλο, χωρίς να απευθύνονται σε εμένα, πιστεύοντας πως άμα το πουν σε εμένα 

θα είναι προσβλητικό, ενώ άμα το πουν στους φίλους μου θα είναι πιο σωστό. Το ότι 

ο φίλος μου ας πούμε μετά δεν θα το πει σε εμένα. Δεν είναι αυτή η πράξη, πρέπει να 

συζητάς τα πράγματα, με το άτομο με την αναπηρία εφόσον βέβαια έχει αυτός σώας 

τας φρένα και αφού γνωρίζει τις περιπτώσεις και να βρεις μια λύση. Όπως σε είπα σε 

όλο αυτό με βοήθησε πολύ η οικογένεια μου, η μητέρα μου κυρίως γιατί όλοι 

γνωρίζουμε πως οι μητέρες είναι πιο κοντά στα παιδιά και αυτές θα κυνηγήσουν το 

σχολείο, την εκπαίδευση. Ο πατέρας μου είναι συνήθως στην δουλειά. Εε και δεν το 

λέω ρατσιστικά. Η μητέρα μου παραδείγματος χάρη πάντα όταν μιλούσε με τους 

καθηγητές ή τον διευθυντή, προσπαθούσε να μη δίνει ανοχή σε κανέναν, με την 

έννοια του ότι σας έφερα το παιδί μου, ε για να έρθει να κάτσει έξι ή εφτά ώρες στο 

σχολείο, εντάξει ότι μάθει -  έμαθε, εντάξει απλώς να μην είμαστε όλοι μαζί, ε κάπου 

να κοινωνικοποιείται, θεωρούμε πως ένα παιδί με αναπηρία είναι νοητικό. Ποτέ δεν 

το έκανε αυτό η μητέρα μου. Κυνηγούσε την εκπαίδευση γιατί έπρεπε να μάθει το 

παιδί, πιστεύω πως αν είχα κάποιο νοητικό πρόβλημα πάλι θα έτρεχε να με πάει από 

εδώ και από εκεί, για να μάθω πέντε – δέκα πράγματα, για να μπορέσω να ζήσω και 

εγώ κάποτε μόνος μου. Η αδερφή μου ίσως τα τελευταία χρόνια λόγω ότι όταν 

ενηλικιωθήκαμε και μετά μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Η αδερφή 

μου είναι τώρα 25. Είμαστε γενικά κοντά ηλικιακά. Η αδερφή μου μετά βγαίναμε 

μαζί και άρχισα να την βλέπω πολλές φορές αντιδραστική, όταν κάποιος πχ. 

προσπαθούσε είτε να με μειώσει, είτε να με επιβληθεί σε κάτι, γενικά δεν της αρέσει 

καθόλου και είναι έντονος χαρακτήρας, δηλαδή θα αντιδράσει με έντονο τρόπο, ώστε 

να δώσει στον άλλον να καταλάβει πως αυτό που λες είναι χαζομάρα. Ο πατέρας μου 

μπορώ να πω ότι ήταν ο πιο ήπιος στην οικογένεια που θα με πήγαινε στην 

προπόνηση μου, θα με πήγαινε στο σχολείο μου, στα αγγλικά μου, ε αυτά τα βασικά. 

Όπως και ο ίδιος διεκδίκησε τα δικαιώματα που έχει και ο ίδιος αλλά και τα 

δικαιώματα που διεκδικώ και εγώ. Με απλό δημοκρατικό τρόπο. Ε είναι ίσως οι 

φύλακοι άγγελοι μου, στο να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που θέλω και 

είναι… νιώθω καθημερινά πως πρέπει να τους ευχαριστώ που μου έδωσαν αυτή την 

ευκαιρία και δεν με άφησαν στην απέξω σε εισαγωγικά. Η οικογένεια παίζει πάρα 

πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να έχει θέληση, δεν πάει να πει το ότι έχεις ένα παιδί 

με αναπηρία θα υπάρξει βοήθεια πχ. Από το κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να σε 

βοηθήσει. Ο γονέας είναι αυτός που πρέπει να κυνηγήσει την εκπαίδευση, το τι θέλει 



[85] 
 

να κάνει το παιδί του, αν θέλει να το αφήσει στην απέξω. Και με τους συγγενείς μου 

γενικότερα έχω καλές σχέσεις πχ. Με τη θεία μου που μένει στο εξωτερικό πάντα μου 

λέει λόγω του ότι είναι στο Λονδίνο και καθημερινά υπάρχουν φθηνές πτήσεις ‘’ έλα 

όποτε μπορείς για κάνα σκ’’ και έχω πάει ήδη 4-5 φορές και γενικότερα είναι πολύ 

ανοιχτή στο ότι, ποτέ τους δεν σκέφτονται πως έχουν ένα ανίψι, ένα εγγόνι με 

αναπηρία και ούτε ποτέ θα με αντιμετωπίσουν σε φάση ‘’ αχ, άσε το παιδί στην άκρη, 

γιατί έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά’’.  Πάντα όπου και αν πάνε θα με 

πάρουν μαζί τους. ( Ρωτήθηκε, στην Αγγλία που πήγες βρήκες καμία μεγάλη διαφορά 

σε σχέση με την Ελλάδα; ) Ναι, είναι από τη μια που υπάρχει μια χώρα που στα δίνει 

όλα απλόχερα και στο ότι σε βοηθάει και στην παραμικρή λεπτομέρεια από την άλλη 

όμως βρίσκεις τους ανθρώπους πολύ κρύους. Με την έννοια ότι αν ζητήσεις βοήθεια 

κανένας δεν θα απλώσει το χέρι του να σε βοηθήσει, διότι θεωρούν αυτονόητο το ότι 

εφόσον υπάρχουν κάποιες υποδομές που σε βοηθούν, θα πρέπει αυτοί να είναι οι 

αρμόδιοι. Δηλαδή ένα συμβάν που θυμάμαι έτυχε να είμαι στην Oxford street και να 

πάω με το μετρό και να θέλω να ανέβω πάνω και να μην έχει ανελκυστήρα και να 

έχει εκεί πέρα έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος και να τον ρωτάω εκεί πως μπορώ 

να ανέβω πάνω και μου απαντάει πως πρέπει να πάω σε 2 στάσεις παρακάτω και να 

ανέβετε εκεί, που εκεί υπάρχει ανελκυστήρας. Και λέω μα εδώ είναι η δουλειά μου 

και μου λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω και λέω εντάξει δεν υπάρχει θέμα, θα έρθετε 

απλά να κρατήσετε το αμαξίδιο για να ανέβω τα σκαλοπάτια και μου κάνει μια όχι 

δεν είμαι ο υπεύθυνος εγώ και το ότι σκέφτεται το ότι ε άμα μου πέσει από τα χέρια, 

ότι εγώ αντικειμενικά θα του κάνω μήνυση, θα του πάρω το σπίτι, όλα τα λεφτά, θα 

είναι αυτός που θα φταίει που έπεσα, χτύπησα κλπ. Μετά από αρκετή ώρα αφού 

ρωτήσαμε 10-15 άτομα βρέθηκαν δύο φιλότιμα να πιάσουν και να βοηθήσουν με τα 

20-25 σκαλοπάτια που ήτανε. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι, θα βοηθήσουν πάντα, 

ακόμα και τώρα που ήρθα εδώ πέρα εντάξει δεν υπήρχε η ράμπα για να κατέβω. 

Έπιασε ένας μπροστά, ένας από πίσω για να κατέβουμε αυτά τα τρία σκαλοπάτια του 

τραίνου. Είναι το ότι στην Ελλάδα ναι μεν υπάρχουν σκαλοπάτια και δεν υπάρχει 

ράμπα παντού, αλλά αν έχεις το θράσος και τη δύναμη μπορείς να πεις του άλλου από 

απέναντι και να του πεις έλα λίγο σπρώξε για να ανέβω το σκαλοπάτι. Βέβαια μπορεί 

να υπάρξει και κάποιος που να πει όχι αλλά αν τον γράψεις και φωνάζεις τον 

επόμενο, τόσο απλό. Είναι αυτό που λέμε ζεις στην Ελλάδα. ( Ρωτήθηκε αν οι γονείς 

του ποτέ του μίλησαν ή αν έχουν συζητήσει για το πώς ένιωσαν όταν ανακάλυψαν το 

‘’πρόβλημα’’ που είχες ) Μαζί τους δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια συζήτηση. Δεν μου 



[86] 
 

έδωσαν ποτέ το στίγμα το ότι έκλεισε η ζωή μας εδώ πέρα ή ότι έχουμε ένα παιδί να 

προσέχουμε πρωί – μεσημέρι- βράδυ. Γενικά, ήμουν πολύ δραστήριος στη ζωή μου 

επομένως δεν είπαν ποτέ οι γονείς μου ότι να πρέπει να πάρουμε μια νταντά, ή να 

πάρουμε έναν άνθρωπο να προσέχει τον Στέλιο. Μπορώ πχ. Να κάνω όλα τα 

πράγματα μόνος μου και τώρα πχ. Οι δικοί μου μπορεί να φύγουν 3 μέρες και να μου 

πουν σου άφησα το φαί στο ψυγείο κλπ. Κάντο μόνος σου, γύρνα, ξάπλωσε, κλπ. 

Έτσι, κάτι πολύ απλό. Είναι αυτό που σε είπα δεν έπαθα μικρός κάποιο ατύχημα και 

να προσαρμόσω όλα τα πράγματα μετά στα μέτρα μου. Είχα προσαρμοστεί ήδη από 

μικρός και έτσι αφού περνούσαν τα χρόνια δεν άλλαξε κάτι. Αυτά. Τώρα θα ήθελα να 

σε ευχαριστήσω .   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ 

 Εκτός από τις σχολικές υποδομές, δεν υπήρξαν άλλα πράγματα που σε 

δυσκόλεψαν στο σχολείο ; 

 

- σε είπα δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα με το σχολείο. Από όσο  Όπως 

θυμάμαι τον εαυτό μου και σε μικρή ηλικία δεν είχα δεχτεί κάποιου είδους 

ρατσισμού. Πάντα ήμουν κοινωνικός, είχα και πλάκα όπως υποστηρίζουν 

οι φίλοι μου, επομένως πάντα είχα παρέες και δεν βρέθηκα στο περιθώριο 

σε σχέση με άλλα άτομα που μπορεί να έχουν το ίδιο θέμα με εμένα ή κάτι 

πιο σοβαρό. Μπορώ να πω πως ήμουν τυχερός. Σε αυτό πιστεύω με  

βοήθησε και η οικογένεια μου, για τον χαρακτήρα που δημιούργησα και 

πως δεν τα έβαλα ποτέ κάτω ή να θεωρήσω τον εαυτό μου κατώτερο. 

Επομένως, δεν μπορώ να πω πως με δυσκόλεψε κάτι συγκεκριμένο. Εκτός 

από μερικά μικροπράγματα στις υποδομές. Όπως σε μερικά σχολεία που 

πήγαινα μπορεί να είχε περισσότερα σκαλοπάτια και τέτοια. Άλλα και 

πάλι είχα την βοήθεια των δικών μου ανθρώπων. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες σου; σε αντιμετώπισαν 

σύμφωνα με τις προσδοκίες σου; ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι ; 
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- Οι εκπαιδευτικοί πάντα βρίσκονταν στο πλευρό μου και με βοηθούσαν. 

Όπως  σε είχα αναφέρει δεν έλαβα ποτέ ή τουλάχιστον δεν το κατάλαβα 

εγώ.. ποτέ δεν με θεώρησαν κατώτερο ή ότι δεν  μπορώ να κάνω 

πράγματα. Μπορεί να μην ήμουν και ο καλύτερος μαθητής ( γέλια ) αλλά 

ποτέ δεν ένιωσα να είμαι βάρος σε κάποιον. Στην αρχή τους έβλεπες 

μερικοί μπορεί να κόμπλαραν λίγο, να μην ήξεραν πώς να χειριστούν 

κάποια πράγματα, να φοβόντουσαν μήπως χτυπήσω ή  πάθω κάτι αλλά 

μετά το συνήθιζαν. Όλα είναι μια συνήθεια. Φυσικά, η μητέρα μου πάντα 

ενημέρωνε και ενδιαφερόταν, ερχόταν μιλούσε με τους δασκάλους, τον 

διευθυντή και τους καθησύχαζε όπως τους έλυνε και πολλές απορίες. Δεν 

είχα να αντιμετωπίσω κάποιο σοβαρό πρόβλημα γιατί τα μαθήματα ήταν 

θεωρητικά επομένως δεν είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα μιας και νοητικά 

είμαι καλά. Απλά δεν είχα την δικιά μου καρέκλα, αλλά το αμαξίδιο μου. 

Η αλήθεια είναι πως καθώς μεγάλωνα και έβλεπα και άλλες καταστάσεις 

φοβόμουν μήπως πέσω σε κάποιον καθηγητή που θα μου φερόταν άσχημα 

ή θα με μείωνε μπροστά στους άλλους, αλλά ευτυχώς έπεσα στα χέρια 

καλών ανθρώπων. Και να μην γινόταν αυτό όμως είχα δίπλα μου τους 

φίλους μου που είμαι σίγουρος θα έκαναν τα πάντα για εμένα. Όσον 

αφορά πιο συγκεκριμένα τους καθηγητές δεν μπορώ να πω πως ήταν τόσο 

σωστά εκπαιδευμένοι. Και δεν το λέω με την έννοια ότι δεν ήταν καλοί 

και σωστοί στην δουλειά τους, απλά δεν νομίζω πως τους μαθαίνουν στα 

πανεπιστήμια ίσως πώς να συμπεριφερθούν ή τι να κάνουν ή δεν 

γνωρίζουν τόσα πράγματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και έτσι 

φτάνουν στο σημείο να πελαγώνουν για αυτό ακριβώς τον λόγο. Το 

γεγονός ότι φοβούνται μην μπλέξουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο 

ζήτημα. Πιστεύω πως συγκεκριμένα για εμένα βοηθήθηκαν πολύ και από 

εμένα τον ίδιο που έβλεπαν ότι μπορώ να επικοινωνήσω κανονικά  να 

κάνω την πλάκα μου αλλά κυρίως πάλι και με την βοήθεια της μητέρας 

μου που ίσως αυτή τους βοήθησε αρκετά στο να αντιληφθούν τι έχω. 
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 Το αναλυτικό πρόγραμμα ήταν συμβατό με τις ανάγκες σου; Υπήρξαν 

μαθήματα που θα έπρεπε να προσαρμοστούν στις ανάγκες σου, ώστε να 

μπορέσεις να παρακολουθήσεις και να ανταποκριθείς σε αυτά; 

 

- Νομίζω πως το μόνο μάθημα που δεν ευχαριστήθηκα ήταν η γυμναστική. 

Και αυτό γιατί στην Ελλάδα στα δημόσια σχολεία δεν θα υπάρχουν τα 

κατάλληλα γυμναστήρια. Εμένα μ’ αρέσει   η γυμναστική και ακόμη κάνω 

και με βοηθάει και πολύ, αλλά κατά την διάρκεια του σχολείου δεν μου 

δινόταν τόσο η ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό. Φυσικά όμως δεν είχα και 

κάποιο πρόβλημα. Μπορώ να πω πως ο δάσκαλος της γυμναστικής ήταν 

από τους ελάχιστους που μπορούσαν και ήξεραν το θέμα μου αλλά και 

πώς να το χειριστούν. Να μου πεις κιόλας οι γυμναστές ασχολούνται με το 

σώμα. Πολλές φορές ενώ τα παιδιά έπαιζαν ή μπάλα ή το οτιδήποτε 

καθόταν μαζί  μου και μιλούσαμε ή μου έκανε διάφορες απλές ασκήσεις 

για τα πόδια ώστε να με απασχολήσει. Και για αυτό τον λόγο τον εκτιμάω 

και πολύ, άλλος μπορεί να μην ασχολούνταν καν. Όλα τα άλλα μαθήματα 

κατά βάση είναι θεωρητικά επομένως δεν είχα κανένα θέμα απολύτως από 

τη στιγμή που είμαι και καλά στα μυαλά μου. Πιστεύω πως άτομα με 

κινητικά προβλήματα μπορούν να ανταποκριθούν πολύ καλά στα γενικά 

σχολεία παρά μόνο να έχουν μια μικρή βοήθεια από φίλους και δασκάλους 

όσον αφορά τους χώρους κλπ. Επομένως και πάλι δεν είχα κάποιο θέμα ( 

γέλια). Ακόμα και στις εκδρομές που είναι προγραμματισμένες στο 

πρόγραμμα του σχολείου δεν είχα κανένα θέμα και ποτέ κανένας δεν 

έφερε κάποια αντίρρηση..Αυτά..(γέλια) 

 

 

 


